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Alena Devenienė, einanti B- 
ALFo pirmininko pareigas, su 
A. S. Trečioku, prel. J. Balkū- 
nu ir adv: K. Paulus, Wash
ingtone aplankė 23 kongres- 
manus ir prašė juos paremti 
pravesti įstatymą dėl tremti
nių įsileidimo.

A. Mackevičius, biznierius, il
gametis mūsų laikraščio skai
tytojas. buvo gana sunkiai su
sirgęs, bet šiuo metu, kaip gir
dėti, sveiksta.

Petronėlė Martini, užsimo- 
mokėdama savo prenumeratą, 
ta proga užrašė Vienybę sūnui 
Juozui, gyvenančiam Floridoje 
ir. be to, savo jaunystės drau
gei Barborai Mayron, gyvenan
čiai Washington© valstybėje.

Paul A. Zorianda, siuvėjų 
kcntraktorius Povylo ir Kotri- 
nos Zorlandų sūnus, iki šiol 
buvęs kariuomenės tarnyboje 
Japonijoje, perkeliamas į Ko
rėją.

Adv. S. Briedis nuo birželio 
1 d. savo ofisą esantį 197 Have- 
meyer St., perkelia į savo na
mus, 37 Sheridan Ave., Brook- 
lyne.

Ona Menderienė mums pra
neša, kad jos ir jos vyro Myko
lo ūkyje, Withe Sulphur Srings, 
N. Y., netrukus atidaromas va
saros atostogų sezonas.

Kazys ir Aldona Krulikai 
balandžio 15 d. susilaukė pir
mojo sūnaus, kuriam duotas 
Richardo-Kazio vardas.

Pranė Lapienė praneša, kad 
kad gegužės 31 d. įvyksta jos 
vasarvietės, Stony Brook 
Lodge, atidarymas,, kurios me
tu, “po mažų vaišių, bus dide
lė ir puiki meninė programa”.

Viktoras Sodeika, tarnaująs 
JAV kariuomenėje, praleidęs 
atostogas Bronxe pas savo 
motiną Marijoną šodeikienę ir 
gimines Petrą ir Emiliją Dik- 
sonus, -išvyko į naują paskyri
mo vietą Aliaskoje.

Dr. J. Petkevičius, kaip New 
England Mutual Life Insuran
ce kompanija praneša, nese
niai pradėjo dirbti jos žinio
je. Jo įstaiga yra 527, 5 Avė., 
N. Y. 17.

R- Prasčiūnas, prieš keletą 
metų atvykęs iš Europos, šio
mis dienomis nupirko Lituanica 
restoraną. esantį Lituanica 
Square, Brooklyne.

J. Zakarauskas praneša, kad 
Liet. Piliečių klubo metinis iš
važiavimas busais į Laisvės 
parką Linden, N. J. bus birže
lio 22d.

Dr. Vyt. Avižonis netrukus 
atidarys savo kabinetą New 
Yorke, kur jis priiminės ligo
nius tris dienas savaitėje su 
•akių, ausų ir gerklės ligomis.

Kun- J. Baltrūnas, 240 E. 
14th St., New Yorke, konsek
ruojamas į vyskupus gegužės 
18 d.
“DUNDA KLUMPĖS 
KAIP PATRANKOS...”

Taip dainuos Aitvarų kvar
tetas, šokant J. Matulaitienės 
vadovaujamai taut, šokių gru
pei gegužės 11 d. Schwaben 
Hall, Brooklyne. Tai bus šau
nus šio sezono užbaigimo kon
certas. Publikos laukia tokios 
naujienos, kaip Vilniaus dra
mos teatro aktorius J. Palu
binskas ir Vilniaus operos so
listė F. Pupėnaitė, kuri taip 
pat dainuos kartu su vyrų 
kvartetu. Aitvarai turi paruo
šę specialią programą. Prog
ramos dalis bus skirta Moti
noms pagerbti. O šokiams gros 
karštas ir nepailstantis Joe 
Thomas orkestras.

Atsilankę į -koncertą kartu 
parems ir tremtinius Vokieti
joje, nes koncerto pelnu bus 
remiamas BALFas. Koncerto 
pradžia 5 vai. p. p. Salė pasie

kiama važiuojant Myrtle Ave. 
Line iki Knickerbocker Ave. 
stoties.
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiu as
menim^ bei organizacijoms, su 
ruošusiems mano 75 metų ju
biliejaus proga bankietą, mane 
asmeniškai per spaudą ar te
legramomis s v e ikinusiems. 
Bankieto dalyviams, ypač Ge- 
raliniam Konsului Budriui, ma
no bičiuliams, pažįstamiems, 
giminėms ir visiems geros va
lios lietuviams reiškiu didelį 
ačiū.

Juozas Ambraziejus

SIUVĖJŲ KONTRAKTORIAI PAGERBĖ PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS VEIKLA
SAVO BUVUSIO PIRMININKO ATMINTI

Velionis Petras Atkočaitis 
buvo ilgametis Lietuvių Siu
vėjų Kontraktorių Sąjungos 
pirmininkas. Jis ir mirė būda
mas tose pareigose. Taigi, savo 
gerbiamo pirmininko atmin
čiai, kontraktoriai užsakė mi
šias, kurios įvyko gegužės 3 d. 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje. Po mišių kontrak
toriai su šeimomis bei arti
miausiais draugais susirinko 
Petro Lugerio restorane, kur 
buvo patiekti gardūs pusryčiai.

Prie stalo E. P. Mitchell pa
kvietė visus dalyvius atsistoti 
ir vienos minutės laikotarpye 
pagerbti buvusio pirmininko, 
draugo ir bendradarbio atmin
tį.

Pusryčių susirinko 33 asme
nys. Dalyvavo: našlė Petronė
lė Atkočaitienė, sūnus Jonas 
Atkočaitis su žmona ir dukre
le, Matuliai, Karveliai, E. P. 
Mitchell, Diržiai, šalaviejienė 
su dukra, Bubeliai, Zorlandai, 
Pratapai, Pačėsa, Vaiginiai, 
Mičiulienė, M. Buika, velionio 
Atkočaičio sekretorė Karpiūtė 
su motina, Budraitienė, adv. 
Smith, Tysliava, Šimėnai.

Pusryčiai buvo suruošti Lu
gerio restorane, nes čia velio
nis mėgdavo dažnai lankytis.

Nuo Petro Atkočaičio mir
ties jau praėjo trys mėnesiai, 
bet jo draugai jaučiasi, lyg jis 
dar tik vakar buvo jų tarpe.

R.

Maspetho Lietuviu Auditorijos seimas
Praeitą šeštadienį, gegužės 

3 d., Liet. Pil. Klubo patalpose 
įvyko metinis Maspetho Audi
torijos seimas, kuris šį kartą 
savo nuotaika buvo skirtingas 
nuo buvusių seimų. Seimo daly 
vių nuotaiką kėlė tas faktas, 
kad valdyba pagaliau įsigijo 
namus, kurie 100% atitin
ka tiek organizacijos, tiek vi
suomenės reikalavimams. Na
mai, nupirkti Maspethe, Audi
torijos korpofacijai kaštavo 
40,000 dol. Jų įrengimas, ma
noma, kaštuos apie 15,000 dol.

Seimui pirmininkavo Petr. 
Mikalauskas, dabartinis Audi
torijos pirmininkas. Be šėri- 
ninkų seime dalyvavo eilė sve
čių, kurie taip pat buvo pa
kviesti tarti žodį. Visi sveiki
no sėkmingą Auditorijos žygį.

Be namų, nupirktų Maspe
the, Auditorija dar turi stam
bų žemės sklypą, kuriame yra 
restoranvagonas. Už tai Audito 
rija gauna gerą nuomą, šis že
mės sklypas, kaip ir sumany
mas įsigyti salę Maspethe, bu
vo pradėta 1926 m. Vienas pir
mųjų- šio sumanymo vykdyto
jų buvo Pranas Jočys. Jis tebė
ra aktyvus šio darbo dalyvis. 
Jočys Auditorijos korporacijos 
viceprezidentas? Jauosios kar
tos žmogus, Petras šlapikas, 
nemažiau rūpinasi šio suma
nymo .vykdymu. Faktinai, Pra
nas Jočys ir Petras šlapikas 
yra tie dviejų kartų atstovai, 
kurie nuolatos rūpinosi, kad 
Maspetho lietuviai turėtų savo 
namus, šiuo atveju jie, įsigy
dami didesnius ir patogesnius 
namus, pralenkė ir broklynie- 
čius.

Dabar, kai sumanymas bai
giamas vykdyti, greičiau gau
nami ir talkininkai. Šerai taip 
pat gyviau perkami. Pavyz
džiui, Ant. Matulis savo kalbo-

j e pareiškė: “Atsiminkime, kad 
dabar į mus yra atkreiptos a- 
kys ir kitų kolonijų lietuvių, 
kurių talkos mes privalome ei
ti ieškoti.” Maspetho Moterų 
Pil. Klubo pirmininkė M. Ta
mašauskienė pareiškė, kad jos 
vadovaujamas klubas pirmo
sios savo pramogos pelną ski
ria Auditorijai.

Kaip ten bebūtų, bet Maspe
tho lietuviai, įsigydami savo 
namus, parodė, kad Amerikos 
lietuviai dar nepailso veikti ir 
organizuotis. V. R.

Artinasi didysis General Fe
deration of Women Clubs su
važiavimas. ši Federacija yra 
didžiaušia -pasaulinė moterų 
organizacija, apimanti vienuo 
lika - milijonų pasaulio moterų 
kurios centras yra JAV, Wa
shingtone ir šios Federacijos 
nariu yra ir Pabaltijo Moterų 
Taryba.

Kaip 1950 metais Bostone, 
taip ir šiais metais Minneapo- 
ly, lietuvės moterys šioje kon
ferencijoje dalyvaus. Lietuves 
atstovaus Llgija Bičiunaitė-Dir 
kienė Pabaltijo Moterų Tary
bos Lietuvių Atstovybės sekre
torė. Ji jau lietuves atstovavo 
Bostono Konferencijoje, ku
rioje įsigijo populiarumo ir tu
rėjo dideli pasisekimą. Tuo 
remdamosi, konferencijoje ji 
išnaudojo daug progų, iškėli
mui mūsų Tėvynės tragiškos 
būklės ir mūsų nelaimių. Ji ta
da kalbėjo per 200 radijo sto
čių į pasaulio moteris ir tarė 
žodį lietuvėms ir lietuviams, 
esantiems už geležinės uždan
gos. Tuo metu dar nebuvo A- 
merikos Balso ir tai buvo vie
nas iš pirmųjų lietuviškų žo
džių apie mūsų, užsieniuose 
esančių lietuvių, pastangas ir 
darbus, ^padedant 'tautos ka
mienui siekti Lietuvos laisvės.

Šiais metais, balandžio 3 d., 
General į Federation of Wo
men j. Globs pirmininkės Mrs. 
Houghton kvietimu, Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkė

VAIKU IR MERGAIČIŲ STOVYKLA
Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer- s 

gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame Oxoboxo pa- !; 
ešeryje, Montville, Conn, (netoli New ' London). Priimami !; 
nuo 6 iki . 14 metų amžiaus,vaikai ir mergaitės. Geriausias :; 
maistas ir priežiūra, taip pat visos žaidimo ir auklėjimo ; 
galimybės. Stovyklą tvarko }ir ją prižiūriftoje srityje patyrę ; 
specialistai, Albertas ir Albina Pilveliai. Mokestis: 375 dol.
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms.. Dėl platesnių informa- s 
cijų, kreiptis: * •*- l

CAMP OXOBOXO J
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius ;

237 .BLAKE ST. ' T^iržeHo 20'd.
NEW HAVEN, CONN . CASH5 OXOBOXO

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN
--- .-------- ~-------~__________________________ j

¥t" st. casino teatras
210 East 86th Street SŽI

Nuo gegužės 9 iki 15 d,
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE . ‘ \

“VERLORENES RENNEN” I
Su O. W. Fischer — Elfe Gerhart — Curd Jaergcns — Anni Hartmann 
Melanie Horeschofsky — Gandolf Buschbeck. . . - ----- i

“ALES FUER VERONIKA”
Su Hans Moser '— Gretl Thcimcf*— Theo Lingen — Willy Eicherbcrgcr 
Grcthc Weiser — Hildc Hildbrand. ' -
NAUJAUSIA SAVAITES' APŽVALGA. r

METINIS AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS
GEGUŽĖS (MAY) 11 d., SEKMADIENĮ,

SCHWABEN HALL
buvo pristatyta Olandijos ka
ralienei Juliana! Washingtone. 
Savo trumpoje kalboje pirmi
ninkė paminėjo Pabaltijo tau
tų sunkią padėtį ir prašė ka
ralienės daromas skriaudas 
kelti laisvajame pasaulyje. Ka
ralienė šiltais žodžiais sutiko 
pabaltietę, pažadėdama jos 
prašymą išpildyti ir sakėsi vi
somis išgalėnils kovosianti už 
mažųjų tautų laisvę ir jų tei
ses.

Talačkai minėjo — 
sidabrinę sukakti

Balandžio 27 d. Petras ir Ju
zė Talačkai iš Bronx, N. Y. 
minėjo savo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį.

Po pamaldų Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje New Yor
ke, tos .pačios parapijos salėje 
įvyko iškilminga puota, kur 
dalyvavo apie 200 svečių. Baž
nyčioje mišias atlaikė kun. Ra 
žaitis, o puotą atidarė kun. 
Gurinskas. Vakaro programą 
vedė A. Stanevičius. Buvo pa
kviesta kalbėti visa eilė sve
čių bei viešnių. Be paties va
karo vedėjo Stanevičiaus, kal
bėjo kun. Gurinskas, kūn. Ra
žaitis, P. Grebliauskienė, Ant. 
Talačka, Vienybės agentas J. 
Krunklys, A. Kviešas, J. ša- 
linskas, M. Vaškevičienė, “svo
čia” Stasė Grigaliūnienė ir 
“svotas” P. Baltaduonis. Pa
galiau buvo pakviesti patys 
garbės svečiai, Petras ir Juzė 
Talačkai, kurie padėkojo tiek 
puotos rengėjams, tiek jos da
lyviams, tiek už gražias ir ver
tingas dovanas. Talačkai ap
gailestavo, kad šioje puotoje 
negalėjo dalyvauti jų sūnus, 
kuris šiuo metu tarnauja ka
riuomenėje.

šia proga Juzė Talačkienė 
Krunkliui pareiškė, kad ji skai
tanti Vienybę taip pat 25 me
tai.

Puotą suruošė ir ja rūpino
si: S. Kavaliauskienė, Anna 
GarŲičius, U. Misevičienė, R.
šilkaitienė, T. Kalėdienė, M. 
Baltaduonienė, Domicėlė Kau- 
lakis, Julė Kviešas, Ona Bra
zaitis, A. Sveikačiūtė, F. Ka
lėdienė, Barbara Pupelis, K. 
Kavaliauskas, J. Misevičius, V. 
Kalėda, A. Kavaliauskas, A. 
Kvieša, A. šniūras ir k. Tai 
buvo tikrai graži .puota, kuria 
svečiai buvo patenkinti.

J. Krunklys

Lietuvio gyvenimas bolševiki
nėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir re
ligijos teises plačiai pavaiz
duojama tik ką iš spaudos iš
ėjusioje lietuvio žvejo —

JUOZO GRIŠMANAUSKO
knygoje

“Tolimieji kvadratai”
Čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo istorija. Knygą galima gau 
ti pas liet, spaudos platintojus
ir pas patį leidėją Juozą Kapo
čių, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y., prisiun- 
čiant 2 dol. pinigais ar money 
orderiu.

Organizacijų dėmesiui
Gegužės mėnesio gale Pa

saulio Lietuvių žinynas ati
duodamas spaudai, todėl orga
nizacijų vadovai prašomi pa
skubinti žinių atsiuntimą, ku
rie iki šiol to dar nesate pa
darę. žinios reikalingos tokios: 
organizacijos pavadinimas, pir 
mininko, sekretoriaus ar rei
kalų vedėjo vardas pavardė ir 
adresas. Taipgi pageidauja
mas organizacijų įsikūrimo da 
tos ir narių skaičius, bet jų 
po ranka neturint dėl to žinių 
išsiuntimo prašoma nedelsti. 
Visas informacijas siųsti ži
nyno redaktoriui: Mr. A. Si
mutis, 41 W. 82 St., New York 
24, N. Y.

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

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

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

TELEFONAI: i
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) ;. , (Rcz.)

KAS JIS?
X—•

Vencijietis keliautojas, gimęs 
1254 metais ir miręs 1323 me
tais, kuris mokėjo užsitarnau
ti Mongolijos imeperatoriaus 
Kublai simpatiją, lankydama
sis jo rūmuose.

Vėliau buvo pasidaręs gu
bernatoriumi vieno Kinijos 
miesto. Bet išsiilgęs gimtojo 
krašto, iškeliavo atgal į Euro
pą, pravažiuodamas visą Kini
ją, Indokinijoją ir Persiją, ku
rie iki tam laikui nebuvo ži
nomi jokiam europiečiui.

Kas jis?
Pirmas teisingai atspėjęs ir 

pranešęs Vienybei to keliauto
jo vardą, gaus dovami įdomią 
knygą.

474 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN. N. Y.
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Vilniaus operos solistė

FELICIJA PUPĖNAITĖ
Vilniaus dramos teatro aktorius

JUOZAS PALUBINSKAS
■ J • ,

J. Matulaitienės vadovaujama

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Vyrų balsų kvartetas

AITVARAI
su specialiai šiam koncertui paruoštu repertuaru.
Pradžia 5 vai. p. p. Bilietai po $1.50 ir $2.00

šokiams gros JOE THOMAS orkestras

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves ir vi- • 
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam 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, 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 BARTUS &
VINCENT KRIAUCUNAS

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

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

* 
-------------------------- ,_________________________________________________ ' - . ~/

i ■ ... . ’

Pasinaudokite šia proga
I DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino-
I mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
į sofų, lovų, matracų h* 1.1.

i PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

i Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin-
I

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURM AT CO. Ine.
> (Prieš Republic teatrą) <

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

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

!; MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI • i Į

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

1 Telefonas: HY 7-9758 |

E P. MITCHELL CO.
I

Manufactures of
FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, 
GL 5-2246

N.

J

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

ALBERTS^
ALBERT ELICE, Sav. (steigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldą išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai
DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%

Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.
246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 7-4MT

*

KAINA 10c.
RbVl

1

IŠ VISO PASAULIO
centrinio sektoriaus vadas, pakel-

1927

t<Įtaikai.

tapo nugalė tą

’V*

prieš tai prie 
du prancūzų

skraido 
perga- 
keletą

kitiems 
lakūnams 

pavyko iš 
New Yorką

ir 6 Benelux kraštų, 
žmonių, kuriems va- 
prancūzų maršalas

• Gen. Juin, Europos 
tas į Prancūzijos Maršalus.

• Austrijos kancleris

1930 metais, 
prancūzų 

ir Bellonte

LXVIi M. 20 N. 412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y. 1952 M, GEGUŽES (MAY) 16 D.

Išnuomoti planetą 
Po SLA rinkimų... 
Brolvaikių žygiai 
Skaitytojo žodis

JUOZAS TYSLIAVA
- Kas gi pagaliau tos “skrai
dančios lėkštės”, apie kurių 
pasirodymą kalbama visuose 
kontinentuose?

Ar, kaip jau ir kai kurie 
mokslininkai spėlioja, tai yra 
kitos planetos žvalgai?

Na/jeigu jau ir taip būtų...
Dabar, kai mes nepajėgiame 

išspręsti savo problemų, ypač 
suvaldyti Stalino banditų, tai 
gal ir geriau būtų, jeigu mūsų 
žemę laikinai užimtų kitos 
planetos gyventojai.

Na, sakysime, mes savo pla
netą išnuomojame Marso gy
ventojams...

Ką gali žinoti. Gal pagaliau 
mes išmoktume gyventi.

Buvo įprasta manyti, kad 
SLA rinkimai baigiasi senosios 
Vykdomosios Tarybos perrin
kimu.

Bet ši kartą buvo labai gra
žiai apsirikta.

šie rinkimai žymiai pakeis 
dabartinį SLA Vykdomosios 
Tarybos veidą.

Pirmiausia, dabartinis pre
zidentas teisėjas Laukaitis 
šiuos rinkimus pralaimėjo savo 
oponento advokato Kalinaus
ko naudai.

Be to, E. Mikužiūtė, SLA iž
do globėjos pareigose išbuvusi 
20 metų, dabar tą vietą turi 
užleisti Alenai Devenienei.

Taigi, dar pora tokių 
mų, ir visi 
pareigūnai 
žmonėmis:

senieji SLA 
bus pakeisti

rinki- 
centro 
kitais

-Tik to dar betrūko...
Koje saloje, Korėjoje, yra 

apie 180,000 belaisvių, kuriuos 
saugoja, prižiūri ir, žinoma, 
maitina amerikiečiai.

Ir štai vieną gražią dieną 
tie belaisviai paima į nelaisvę 
Amerikos armijos generolą, 
tos didžiulės belaisvių stovyk
los . komendantą...

Paima ir vėl paleidžia, bet 
su sąlyga, kad būtų priimta 
ir įvykdyta eilė 
patiektų sąlygų...

Tai skandalas, 
dabar atrodo, net
rališka Amerikos karo vadovy
bė neketina toleruoti.

tų belaisvių

kurio, kaip 
ir labai libe-

v *

Vienas mūsų koresponden
tas rašo apie naujakurius, ku
rie, pavyzdžiui, New Britaine 
perka namus, biznio įmones ir 
t. t.

Naujakuriai, kurių daugu
ma vos prieš porą metų atvy
ko, taip stiprinasi ne tik Con
necticut, bet ir kitur.

Tokie reiškiniai pastebimi 
beveik kiekviename mieste.

Senieji lituviai amerikiečiai, 
kurių daugumai teko čia išgy
venti, kaip sakoma, šalto ir 
karšto, kartais net su pavydo 
jausmu pasveikina tą nepap
rastą naujakurių pažangą.

Senieji lietuviai amerikiečiai, 
čiai, kurie čia sukūrė kolonijas 
ir kartu padėjo atsistatyti Lie
tuvos valstybei, negali nesi
džiaugti savo brolvaikių lai
mėjimais.

Vienas mūsų laikraščio skai
tytojas, siųsdamas savo pre
numeratą, taip parašė:

“Nenoriu būti skaičiuje tų 
žmonių, kurie po keletą mė
nesių nemoka savo prenume
ratos. Todėl siunčiu dešimtinę 
prenumeratai ir popierio fon
dui. Man būtų jdomu žinoti, 
ar skaitytojas, kuris delsia sa
vo prenumeratos mokėjimą ir 
tuo būdu skriaudžia laikraštį, 
sutiktų bent vieną dieną dirb
ti tokioje dirbtuvėje, kur ne
gaunama atlyginimo?

Nejaugi jis mano, kad laik
raštininkai, lyg kokie vergai, 
jam turi dirbti už dyką. Sar
mata taip galvoti, bet dar di
desnė sarmata taip daryti”.

Turiu pastebėti, kad cituo
jamo laiško autorius yra kele
to laikraščių skaitytojas.

Kas pakeis Staliną, kuriam dabar yra 72 metai? — Kam Stalinas dabar 
patiki valdžios raktus, kada ilsisi prie Juodosios jūros? — Ar Molotovas 
bus tuo laiminguoju įpėdiniu? — Gal garsiajai “Troikai” (Molotov, Ma 
----- lenkov ir Beria) bus pavesta tvarkyti valstybės reikalus?

Stalino įpėdinys- 
||| tės problema nuo- 

. i lat suka gaivas 
Europos žurnalis
tams ir net rim
tasis Londono The 
Economist nepa
gailėjo vietos ke
lis kartus apšvies
ti savo skaitytojus 
apie m as koliško 
“Derby”, kuris pra 
sidės tuoj po Sta
lino mirties daly
vių šansus.
Pagal anglų sa

vaitraštį, arklys 
M a 1 enkovas tu
rįs' tvirčiausias ko
jas, kaip kompar
tijos f a k t inasis 
tvarkytojas. Taigi 
esą daug šansų, 

kad jis savo kanopą į Krem
liaus sostą įkels. Paryžiaus 
spauda daugiau šansų duoda 
gal ir senokam, bet labai užsi
spyrusiam kuinui Molotovui, o 
jei ne — tai pagal France-Soir 
galėtų ir visa “TROIKA” atsi
durti pryšakyje — būtent Mo
lotovas su Malenkov (partija) 
ir Berija (policija — MVD)...

Tiesa, Stalinui jau 73 metai 
ir kad ir kaip dievinamas — 
prieis ir jis liepto galą... Nors 
paviršutiniškai žiūrint Polit- 
biuras atrodo visiškai vienin
gas ir jokių nesklandumų nė
ra, kaip pav. Stalinas išvyks
ta pailsėti — žiemavoti Į savo 
vilą Sotči. Esą- Stalinas prisl*. 
menąs buvusi baisų susiskaldy 
mą partijos vadovybėje per Le
nino ligą ir po jo mirties. Sta
linas tokios klaidos nebedary
siąs — jis jau įkvėpęs sovie
tuose naują šūkį: “Stalinas, tai 
Leninas šiandieną”. Auksinis 
išradimas — nusakantis “Who 
is Who”... Tačiau vistiek po 
mirties, o gal jau ir prieš,įpė
dinystės klausimas turės spręs 
tis. Ir tas sprendimas šiandie
ną nei liaudžiai, nei “liaudies 
priešams” dar nėra žinomas.

Niekas nežino, ar Stalinas 
jau yra parašęs savo politinį 
testamentą. Spėjama, kad jis 
rašo besilsėdamas tik savo me
muarus, kuriais būsią atsaky
ta Churchilliui. Kaip ten be
būtų su testamentu sutinka
ma, kad nėra jokio klausimo, 
kad Jozifo Vasarionovičiaus 
vietą užimtų jo sūnus Vasili 
Stalinas—aviacijos generolas. 
Tiesa Vasilius padarė labai 
greitą karinę karjerą pasinau
dodamas savo padėtimi, ta
čiau jo įtaka partijoje esanti 
lygi nuliui ir jis aukščiau par
lamento — Aukščiausios Tary- 
-bes nario pareigų politinėje 
plotmėje nėra nuėjęs. Be to ir 
pats tėvas Stalinas nemanąs 
eiti Napoleono pėdomis ir sa
vo dinastijos neįkurdinsiąs.

Tarpe Politibiuro narių te
oretikų, kaip Stalinas nėra — 
nėra nei ypatingų politikų, iš
skyrus Molotovą, kuris turėtų 
didelį tarptautinių problemų 
patyrimą, pažįsta daug užsie
nio valstybių vyrų ir artimų, 
kaip bet kuris kitas iš Polit- 
biuro narių, su Stalinu iki šiol 
yra bendradarbiavęs.

Molotovas jau seniai ir nuo
latos statomas visoj sovietinėj 
propagandoj šalia Stalino. Po- 
litbiuro sąrašuose hierarchi
nėje tvarkoje Molotovo vardas 
eina tuoj po Stalino. Tiek 
Maskvoje tiek kituose Rusijos 
miestuose viešose vietose, par
kuose, ministerijose Molotovo 
portretas nuolatos figūruoja 
šalia Stalino. Dailininkai yra 
pripiešę aibes paveikslų Stali
no su šalia jo Molotovu. Kaip 
Hitleris taip ir kompartijos va 
dai mėgsta būti vaizduojami su 
vaikais rankose ar jų apsupti. 
Oficialieji rėžimo dailininkai 
yra tokių paveikslų primalia- 
voję tiek ir tiek. Sovietų vnf-

JONAS MASIULIS
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje

kams Molotovas yra dėdė Via
česlavas... Garsiausias neva pa 
veikslas esąs kur šalia Stalino 
stovi Molotovas^ apsimovęs bal 
tom kelnėm . (kas skaitosi pas 
bolševikus labai elegantiška) 
ir ant rankų laiko meragaitę,

kuri jam glosto apvalų skruos
tą...

Molotovo didžiausias handi
kapas bene bus jo amžius — 
jam jau 62 metai. Jei Stalinas 
dar pagyventų keletą metų, 
tai jau ir Molotovas pasidary
tų seniuku, O’ be tb yra žino
ma, kad Rusijoje senatvės kul
tą praktikuoti nėra įprasta.

Jei
Tas klausimas sprendžiamas 
antra
Triumviratas jau 
praktiškai veikia,
kaip seniausias amžiumi jam 
vadovauja- ir Molotbvui pa
gelbsti kontroliuojantis 6 mi
lijonus partijos kadrų 
kovas ir valdąs visą 
Berija.

Toks sprendimas ar

ne Molotovas tai kas?

Y-.į - Z'
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hypotesė — “Troika”, 
keli metai 
Molotovas,

Malen- 
policiją

tik ne

•S-

PAVASARIO SAULĖ PRAŠVITO MEILIAI...

valdomas

pasisekę 
koma n-

Korėjoje vėl buvo 
sukilę belaisviai

Jau trečią kartą Korėjoje 
sukyla komunistai belaisviai.

Sį kartą sukilimas įvyko Ko- 
je saloje, kur laikomi 70,000 
patys aršiausi komunistai be
laisviai, norį po paliaubų grįž
ti atgal į komunistų 
sritis.

Belaisviams buvo 
pasigrobti stovyklos
dantą gen. Dodd, kurį vėliau 
paleido, gavę iš stovyklos ko- 
mandanto pavaduotojo užtik
rinimą, kad su jais bus žmoniš 
kiau elgiamasi, nebus tardomi 
ir pan.

šitas sukilimas, kaip ir du 
pirmieji, komunistų buvo su
kelti tam, kad galėtų šanta
žuoti Pan-Man-Jom derybose, 
ir priversti Jungtines Tautas 
pakeisti nusistatymą dėl be
laisvių repatrijacijos.

logiškiausiai .ir atrodytų ir 
spėjama, kad toks triumvira
tas jau veikia- ir veiks su Sta
lino palaiminimu. Tačiau vis
kas tada eis sklandžiai ir grar 
žiai tik iki kol vienas iš tų tri
jų nepradės stumti ar nustelb
ti kitus du...

Berods ir šiandieną .polįt- 
biure kartais būna nuomonių 
apsikeitimų ir nevienodų pa
žiūrų kapitalistinio pasaulio 
atžvilgiu. Arbitro rolę čia vai
dina Stalinas ir jam pasakius 
savo nuomonę, visi jai nusilen 
kia ir švelniai ją seka. O kas 
gi būtų tokiu arbitru TROI- 
KAI valdant? - Į

(Nukeltai 5 psL)

KALINAUSKAS IR DEVENIENĖ IŠRINKTI
I SUSIVIENIJIMO VYKDOMĄJĄ TARYBĄ

Mūsų žiniomis, SLA Vykdo
mosios Tarybos rinkimų duo
menys yra tokie:
Prezidentui:

W. F. Laukaitis 1747
Ch. Kalinauskas ........... 1892

Viceprezidentui:
P. Dargis
P. Gribienė

Iždininkui:
K.

A.
Iždo

Gugis 
Ginkus .. 
S. Trečiokas 
globėjams: 
Maceina .
Mikužiūtė 
Devenienė 
Būdvytis

2580
958

. . 1731
. . . 1317
... 545

K. Kalinauskas iš Bostono ir 
busimoji iždo globėja — Ale
na Deyenienė ir Waterbury,, 
Conn. Kiti SLA Vykd. Tarybos 
nariai — tie patys. Pažymėti
na iždininko pareigomis, be 
adv. K. Gugio, kandidatavo 
Ginkus ir Trečiokas. Pastarieji 
du pasidalinę balsais, žinoma, 
padėjo išrinkti Gugį. Priešin
gu atveju, jeigu Ginkus su Tre
čioku būtų susitarę, tai šiuose 
rinkimuose būtų pralaimėjęs 
ir adv. Gugis.

. 2161 v

... . 1825 

..... 2066 
... 864

E.
A.
S.

Daktarui Kvotėjui:
Dr. S. Biežis ........... 2321
Dr. A. Šliupaitė 1256
Pagal šiuos duomenis, būsi- 

masis SLA prezidentas — adv.

Tik 6 valandos 
per Atlantą...

Kada prieš 25 metus,
metais gegužės 20 d. jaunas 
amerikietis aviatorius Charles 
Lindbergh, pakilęs New Yor
ke su savo “Spirif of Saint 
Louis” perskrido Atlantą, po 
33 vai. 50 min. nusileisdamas 
Paryžiuje, buvo didžiausia sen 
sacija. Atlantas 
tas.

Keliom dienom 
šinga kryptimi
lakūnai Nungesser ir Coli ban
dė realizuoti perskridimą, bet 
dingo Atlante ir tik po trijų 
metų, 
dviems 
Costes
Paryžiaus pasiekti 
po 37 vai. 18 min.

1939 m. vasario mėnesį buvo 
atidaryta pirmoji oro linija ir 
šiandien virš Atlanto 
keliasdešimt lėktuvų, 
bendami kasdien pc 
tūkstančių keleivių.

Gi dabar anglai žada arti
miausioje ateity paleisti į su
sisiekimą sprausminį lėktu
vą Comet, kuris perskris At
lantą per 6 valandas... ir tai 
nebus jokin sensncijn.

AR SOVIETŲ ARMIJA GALĖS UŽIMTI 
VAKARŲ EUROPĄ PER TRIS DIENAS? 
Triukšmas dėl admirolo Fechtelerio ‘raporto’ - Prancūzu laikraštis tvirti
na, kad jis esąs tikras, bet admirolas ginasi, niekad tokio raporto nerašęs

Visa Europa tapo sukelta 
ant kojų dėl pasirodžiusio 
prancūzų dienrašty Le Monde, 

z kuris laikomas Prancūzijos vy 
riausybės oficiozu ir jos užsie
nių reikalų ministerijos rupo
ru, Amerikos laivyno viršinin
ko admirolo Fechtelerio sensa
cingo raporto.

Kas tame dokumente sensa
cingo, kad jo paskelbimas su
kėlė tokią audrą?

Le
JAV 
•teler 
tarp
tą, kurį sausio 24 dieną pa
siuntė Amerikos vyriausiam* 
kariškam organui — National 
Security Council.

Nesileisdami į šio raporto 
smulkmenas, pacituosime tik 
jo antraštes ir to pilnai pa
kaks.

Sovietų atakos atveju (kuri 
įvyks 1960 metais):

1. Anglija būsianti sunaikin
ta per dvidešimt keturias va-

Monde “atidengia”, jog 
laivyno admirolas Fech- 
1952 metais sausio mėn. 

10 ir 17 d. parašė rapor-

landas ir jos uostai pasidarys re, tuoj po to pasitraukė iš re- 
laivynui nebetinkami. dakcijos, paaiškindamas, kad

2. Europos armijos divizijos dabar, kada pasaulis gyvena 
atsilaikys tik TRIS DIENAS. per daug rimtoj padėty, nega-* ’

3. Sovietai užims visus aero
dromus Prancūzijoje, Olandi
joje ir Belgijoje.

4. Amerikiečiams pasidarys 
neįmanoma persikelti per At
lantą ir išlipti Europos krante.

5. Bet, “panaudojant arabų 
nacionalizmą, ką amerikiečių 
vadai pagaliau suprato”, ame
rikiečių jėgos galės būti mes
tos Į ataką iš Viduržemio 
jūrio bazių ir iš Turkijos 
Įima bus pulti Kaukazą.

šita “sensacija” buvo 
skelbta kaip tik tą dieną, 
da Quai d’Orsay rūmuose
vo pasirašoma Europos armi
jos sutartis, tos armijos, kuri 
pagal šį “raportą” tegalėsianti 
atsilaikyti tik tris dienas.

Sitckį raportą, kaip tvirti
na visa dešinioji prancūzų 
spauda, tegalėjo paskelbti tik 
Maskvos agentai, nes su 5 pa
ragrafu, pabrėžiant, jog Ame
rika nori išnaudoti arabų na
cionalizmą, norima supykinti 
Prancūziją su Amerika. . •

Vienas iš svarbiausių Le 
Monde redaktorių Remy Rou-

pa
va

pa - 
ka- 
bu-

EUROPOS ARMIJA TURĖS 42 DIVIZIJAS
Praėjusią savaitę Paryžiuje 

be didelių kalbų ir iškilmių bu 
vo pasirašyta sutartis, kuri 
bus istoriška, nes ji užregist- 

. ruoja Europos armijos gimi
mą.

šešių kraštų atstovai: Pran
cūzijos, Italijos, Belgijos, Ol
andijos, Liuksemburgo ir Va
karų Vokietijos padėjo para
šus ant sutarties, susidedan
čios fš 131 paragrafo.

Aišku, dar visos kliūtys ne
nugalėtos ir ši rudenį tų kraš
tų parlamentai tars savo žodį. 
Bet kaip ten bebūtų, oficialiai 
Europos armija skaitoma už
gimusi.

Nebuvo tai lengvas darbas.
Nemažai sunkumų buvo dėl 

Vokietijos. Nugalėta Vokietija 
diena iš dienos kėlė galvą, gal 
kiek per greitai ir baimė, kad 
atgims germanizmo pavojus 
pas visus kėlė nerimą.

Kitas sunkumas buvo dėl 
Anglijos izollacionizmo ir jos 
atsisakymo, pradžioj pareikšto 
darbiečių, o vėliau patvirtino 
ir konservatorių, įsijungimas į 
bendrą armiją, šitas atsisaky
mas suteikė vakarų Vokietijai 
dar didesni vaidmenį suvaidin
ti naujoje Europos armijoje.

Buvo ir finansinių sunkumų, 
Pagaliau diplomatiniai sunku
mai, dėl visą laiką vedamos so
vietų ofenzyvos, kuri stengėsi 
sukliudyti šitos jėgos užgimi
mui, nes ji neleis Kremliaus 
svajonių įgyvendinimą.

Pagal prancūzų projektą da 
bnr bus įsteigta Europos armi-

ją ir tuos, kurie bijo vokiečių 
militarizmo atgimimo, galima 
nuraminti, jog sutartis kliu
dys vokiečiams veikti virš koa
licijos, pagaliau yra anglų ga
rantija, Atlanto paktas... f

Tokiu būdu palengva, nežiū
rint visų -kliūčių, vakarų Eu
ropos svajonė pasidarė realy
be. Maskva prieš save turės ne 
palaidą grupę valstybių, be jo
kio gynimosi, kur raudonoji 
armija būtų galėjusi sėkmin
gai šienauti.

šita Europos armija sudarys 
kartu ir,tvirtą garantiją pa
saulio

šitai armijai suorganizuoti 
dar reikės 18 mėnesių. Nors 
skaičiai dar nėra oficialūs, bet 
manoma, kad ją sudarys 12 
prancūzų divizijų, 12 italų, 12 
vokiečių 
1,400,000 
dovaus 
Juin.

Senate komisijai nutarus nu
braukti 1 bilijoną dolerių 
tiems 7,900 milijonams, ku
riuos Trumano administracija 
buvo numačiusi kaip pagalbą 
Europos kraštams, gen. Eisen- 
howeris laišku kreipėsi į užsie
nio komisijos pirmininką se
natorių Connaly, išdėstyda
mas,’ kad bet koks sumažini
mas pagalbos galės sukelti Eu
ropos gynime rimtu sunkumų, 
kas priverstų peržiūrėti viso 
pasaulio gynimosi akcija

Įima žaisti su tokiomis sensa
cijomis, ypač tokiame rimta
me dienrašty kaip Le Monde.

Į tai. atsakydamas,, ^dienraš
čio vyrlaūšas rdirektorius ne
paneigė raporto tikrumą, bet 
dar pabrėžė: “Mūsų silpnu
mas, baimės jautimas ir tikė
jimas į draugus ir sąjunginin
kus nesustiprins pasaulio ir 
vakarų valstybių solidarumo”.

Admirolas Fechteler tuojau 
paskelbė:

— Atspausdintas Paryžiaus 
dienraštyje dokumentas, ku
riame man primeta tvirtini
mą, būk tai Sovietų-Rusija ga
li užgrobti vakarų Europą per 
tris dienas, yra paprasčiausia 
fantazija.

Londonas, skubėdamas ad
mirolui Fechteleriui į pagalbą, 
pareiškė, jog šis dokumentas 
nuo .pradžios iki galo sufalsi
fikuotas Le Monde redakcijo
je.

Tikras ar netikras šis rapor
tas, bet jis pasėjo piktybės grū 
dą ir diplomatams dabar teks 
daug pasidarbuoti, kad paša
linus įtarinėjimus.

FigI, kuris buvo priimtas Anglijos 
karalienės ir Churchillio, kreipėsi į Sovietų Rusiją su atsišau
kimu, kad būtų greičiau pasirašyta taikos sutartis su Austrija. 
Kancleris iš Londono atvyksta į VVashingtoną.

• Prezidentas Trumanas praėjusią savaitę šventė 68 me- 
sukaktj.
• Visame pasaulyje praėjusią savaitę buvo minima septin- 

kartą pergalės diena.
• Prancūzų komunistų intelektualų laikraštis Action, dėl

nepristaikymo prie Maskvos linijos, partijos centro komiteto 
nutarimu uždarytas, nelaukiant kol jo vyr. redaktorius Yves 
Farge sugris iš Kinijos. Techn. redaktorius Pierre Herve jau se
niau buvo išmestas iš partijos.

• Gen. Vandėnberg, JAV aviacijos viršininkas, pareiškė, 
kad rusai už dviejų metų pajėgs pradėti atominę ataką prieš 
Ameriką. Jei ir toliau nebus stiprinama .Amerikoje aviacija, už 
dviejų metų rusai ją viršys ore.

• Anglijoje savivaldybių rinkimuose konservatoriai pra
laimėjo 420 vietas darbiečiams. Kyla klausimas, ar Churchillis 
neturėsiąs atsitatydinti ir skelbti naujus parlamento rinkimus.

• Sovietų Įsakymū rytinėje Vokietijoje iš pareigu atleis
tas vidaus reikalų ministras Stenoff ir jo vietoj paskirtas la
biau sovietams patikimas ir “energingesnis” Stoph.

• Japonija daro žygius, kad būtų priimta į Jungtinių Tau
tų Organizaciją, bet greičiausiai, dėl sovietų “niet”, tas jai ne
pavyks.

• Gen. Ridgway, buvęs J. T. armijos vyriausias vadas To
limuose Rytuose, sugrįžo į Ameriką padaryti prezidentui prane
šimą. prieš pakeisdamas gen. Eisenhoweri.
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LIETUVIAI PASAULYJE

Amerikos L i e 111 \ h i S; iva i l ė
Mūsų naujakuriai

NEW BRITAIN. CONN. —

Atidaro vaikų ir 
mergaičių stovyklą

SILVER BELL BAKING CO

šiame mieste ir apylinkėje 
įsikūrė keli šimtai naujakurių. 
Didelė dauguma dirba įvai
riuose metalo fabrikuose ir tik 
keletas savo specialybėje.

Kultūrinėje srityje mokslo 
vagą varo mok. Marijošienė į- 
steigusi šeštadieninę praaž. 
mokyklą, šiuo metu ji turi 18 
mokinių. Dažnai ir visuomenė 
turi progos mokyklos darbais 
pasidžiaugti.

Jaunimas, susibūręs į savo 
ratelį, nebesnaudžia, o ruošia 
vaidinimus, pasilinksminimus 
ir nuolat puoselėja tautinius 
šokius.

Gal niekur taip nėra trūku
mo butų, kaip čia. Keletas šei
mų treti metai niekaip neį
stengia susirasti išnuomoti bu
tą. Tas reiškinys paskatino ir 
trejetą šeimų nusipirti savus 
namus. Pirkę labai džiaugiasi.

Amatininkai pradeda sava
rankiškai kurtis. Juozas Griš
kevičius atidarė laikrodžių 
taisymo ir pardavimo krautu
vę.

Juozas Dlugauskas šiomis 
dienomis nusipirko Eastern 
Woodworking Co. — 49 Wood
land St., čia J. Dlugauskas, 
kaip specialistas medžio apdir
bimo srity, gamins kas tik rei
kalinga namams tiek vidaus, 
tiek Jauko aptaisymams, įvai
rius baldus, duris, langus. Pa- 
tarnauti pasiruošęs ir užmies
tyje. A. B.
NEDARBAS TEBESIAUČIA

Toronto, Ont. Ankstyvą ru
denį prasidėjęs nedarbas te- 
besiaučia ir dabar.

Darbavietės ne tik nepriima 
naujų darbininkų, bet dar vis 
atleidinėja ir senesnius. Sta
tybos taip pat vyksta gana lė
tai, palyginus su kitais metais.

Mūsų tautiečiai parvykę iš 
miškų, dėl nedarbo apleidžia 
Torontą ir vyksta atgal. Dau
guma jų išvyko anksčiau, o 
kiti vyksta šiuo metu. Kaip at
rodo, šiais metais maža vilčių 
laukti bet kokio pagerėjimo 
darbų atžvilgiu. Dėl nedarbo 
jau yra pasitaikę net kelios 
savižudybės. V.

MERGAITĖMS 
ATOSTOGAUTI

Prie Stony Brook Lodg'e, gar 
sios lietuviškumu vasarvietės, 
šiemet paskirtos patalpos mer 
gaitėms vasaroti. Suinteresuo
ti tėvai prašome rašyti P. La
pienei tuojau, nes galės būti 
priimtas tik labai ribotas mer
gaičių skaičius. Adresuokite: 
Mrs. Lape, Stony Brook, Long 
Island. 
--------------------------------------- -

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.
k-------------------------------------- /
r—-----------—’

; WILLIAM VALAITIS ;
1 Vuokeriopcu automobilių taisymai

! 730-2 E. Moyamensing Ave 
Philadelphia, Pa.

I Tel. Howard 8-0596

Albertas ir Albina Pilveliai, 
kurių paveikslai čia dedami, 
liepos 1 d. atidaro pavyzdingai 
įrengtą vaikų ir mergaičių sto 
vykią, Camp Oxoboxo, kuri 
yra prie gražaus ežero, Mont
ville, Conn. Stovykla tęsis 8 
savaites. Kaina 375 doleriai. 
Keturioms savaitėms — 195 
doleriai.

Albertas ir Albina Pilveliai 
yra Vienybės skaitytojai ir są
moningi lietuviai amerikiečiai, 
todėl lietuvių vaikams vasaroti 
jų tvarkomoje stovykloje bus 
ideališka. Tuo tarpu visais sto
vyklos reikalais- reikia kreiptis 
šiuo adresu: Albert A. Pilvelis, 
237 Blake St., New Haven, 
Conn. Vėliau po birželio 20 d., 
reikia kreiptis tiesiog į sto
vyklą: Camp Oxoboxo, Mont
ville, Conn.

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS,
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai į- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas J3A747 

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

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc.
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

'

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Bes. Cheltenham 2562 
Philadelphia, Pa.

:

QUALITY MARKET
!; VICTOR ABECUNAS, Sav. J;

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. J;

------------

SIMON’S CAFE
S. KRAUČ1UNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2 8568

KARLONAS 
; Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau- į 
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
1 NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th STM BROOKLYN 11, N. Y

EVergreen 8-6322

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
RADIJO PROGAMA

Los Angeles lietuvių radijo 
programa bus pirmą kartą gir 
dima gegužės 24 dieną, šešta
dienį 10 valandą ryto iš sto
ties KOWL, 1590 K. C. Tęsis 
pusę valandos, iki 10:30. Įžan
ginę kalbą pasakys konsulas 
dr. J. J. Bielskis. Bus lietuviš
kos muzikos kūrinių, ir žinių 
iš lietuvių gyvenimo bei veik
los.------------------------ A. N. D.
BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Waterbury, Conn. — Gegu
žės 18 d. 2:30 vai. po pietų šv. 
Juozapo parapijos svetainėje 
įvyksta Lietuvių Bendruome
nės Waterburio apylinkės stei
giamasis susirinkimas.

Jame bus išrinktos Bendruo
menės apylinkės valdyba ir 
revizijos komisija. Visi koloni
jos lietuviai kviečiami susirin
kime gausiai dalyvauti.

Susirinkimą šaukia speciali 
komisija, kurią įgaliojo Bend
ruomenę suorganizuoti Ameri 
kos Lietuvių Tarybos skyrius.

Auksine Mikšu 
vedybų sukaktis

GERADVILLE, PA. — Pir
moji lietuvių pora, sulaukusi 
auksinių vedybų sukakties šio
je kolonijoje, yra Stasys ir 
Kotrina Miksai, 342 Mahanoy 
Avė. ši nepaprasta sukaktis 
buvo paminėta net dviem at
vejais — bažnyčioje ir salėje. 
Jos minėjimu daugiausia rūpi
nosi vietos klebonas kun. M. 
Daumantas.

Miksai yra užauginę net še
šis vaikus — tris dukteris ir 
tris sūnus. Vaikai yra išsiskirs
tę .po plačiąją Ameriką, bet 
šioje savo tėvų pagerbimo puo
toje, kuri, beje tęsėsi net dvi 
dienas, visi jie dalyvavo.

Stasys ir, Kotrina Miksai yra 
sveiki ir dar stiprūs žmonės, 
dažnai lankosi pas savo vai
kus. Jų vyriausias sūnus Ka
zys Mikšas-Mitchell yra brook- 
lyniškio Lietuvių Atletų Klubo 
pirmininkas ir kartu su K. Si- 
mansku turi mėsos krautuvę 
Brooklyn e.

VAIKU IR MERGAIČIŲ STOVYKLA
Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer

gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame. Oxoboxo pa- 
ežeryje, Montville, Conn, (netoli New London)" Priimami 
nuo 6 iki 14 metų amžiaus vaikai ir mergaitės. Geriausias 
maistas ir priežiūra, taip pat visos žaidimo ir auklėjimo 
galimybės. Stovyklą tvarko ir ją prižiūri toje srityje patyrę 
specialistai, Albertas ir Albina Pilveliai. Mokestis: 375 dol. 
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms. Dėl platesnių informa
cijų, kreiptis:

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius

237 BLAKE ST. Po bįfželio 20 d.
NEW HAVEN, CONN CAMP,OXOBOXO

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN

THE HALF SHELL ’
P. Janus ir G. Shlaki8»,Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ROUTE 27-A, v ft&p, Iv N. Y.

Bay Shore 2996. '

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

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

Tel: EV. 2-9586
(RIDGEWOOD)

Skautai aplanke istori
nių piligrimų krantą

BOSTON, MASS. — Gegu- 
gūžės 4 d. Bostono skautai 
septyniais automobiliais pasi
leido gražiu Atlanto pajūriu 
Plymouth link, prie kurio 1620 
m. išlipo į krantą pirmieji 
“DP” iš Mayflower laivo. Skau 
tai stebėjosi didingu indėnų 
vado Massassoit paminklu, pa
gerbė sarkofagą su piligirimų 
kaulais. Prie piligrimų "trobe
lės, kurioje yra muziejus su 
anais laikais naudotais rakan
dais, Bostono yietininkija at
liko vėliavų pagerbimo ir ra
porto apeigas, kurias stebėjo 
gausus būrys svečių ir vietinių 
gyventojų.
Iš Plymoutho skautu nuva

žiavo į amerikiečių skautų 
nuolatinę stovyklėlę “Cam 
Child”. Tenai civilizacijos ne
paliestos gamtos prieglobstyje 
skautai praleido kelias sma
gias Valandas — keliaudami 
kalvomis aplink ežerą, apžiū
rėdami originalius stovyklavi- 
vimo įrengimus ir dainuodami 
prie-lauželio. Kartu buvo pra
vesta iškilminga vietininkijos 
sueiga šv. Jurgio šventei ir Mo 
tinos Dienai paminėti.*

šioje iškyloje dalyvavo 46 
skautai. Tai dėka kun. Klimo, 
Tuinilos, Užubalio, Valio, ^Ta
mošiūno, Laurynaitytės ir Brič 
kaus, kurie savo automobiliais 
pavėžino skautus. Bostono 
skautai jiems nuoširdžiai dė
koja.

Ta pačia proga Bostono sk. 
vietininkija reiškia nuoširdžią 
padėką kun. J. Klimui, J. Kas- 

<amauskui ir P. Peldžiui už skau
tų nuvežimą į Lexington ame
rikiečių sk. paradą bal. 26 d.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Fa.
*35 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Baildxnx Under Conjtruetieat - 

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

ASSETS
First Mortxase Loans..................... 1
Improvement Loans................. ...
Loans on Savings Accounts .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Cash on Hand and in Banks . . . . 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deferred Charges and Other Assets

TOTAL—89,917,587
LIABILITIES

Members' Share Accounts............88,428,470

88,316,834
25,543 
82,997 

175,000 
1,112,033 

166.666 
22.723 
15,791

Federal Home Loan Bank . . .
Loans In Process .............................
Other Liabilities .............................
Employees’ Retirement Reserve . .
Other Specific Reserves..............
General Reserves . . . 8295,500
Surplus.......................... 252,278

880,000
55.431
10.311
22.077
3,520

547.778
TOTAL----89.917.587

CHARLES S. CHELEDEN, President

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTU IR OPERACIJŲ*_ --- .4. *-

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.
»

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE »

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

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare
Tel. Mitchell 2-0773

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos Ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti- 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

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

Atdara pirmadieniais, ketrirtadieniais Iki 9:30 vai. vak. Sekmad. nw 11—4:50 popiet

♦ ’ 1
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(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

SILVER
Box 44

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

\ Taipgi kepa ir parduoda krautu- 
-A vėms ir pristato J namus ne tik 

visokią duoną, bet ir tortus, kę
sus, pyragus ir pyragaičius.

BELL BAKING CO.
Middle Island, L. L

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė
i

Baras ir salės pramogoms

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

UNION BRONZE FOUNDRY 
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS 
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
. ' : ... TEL.: 3*696 ........ ..

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34tb STREET

Arti Pennsylvanijos Universiteto '

PETER DAV
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

r

NIS

ADAM S’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

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

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras .

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

Tel. PO 5-9566 ‘

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

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

SLIUPTARNIAi — pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
Įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautini 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
timo lėšas apmokame. Rašykite:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
—r

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFY 

1661-3 So. 2-nd Street. TeL DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA.

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4116
PHILADELPHIA. PA.

Moderniika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi gali *■
baru, pakelevingiems suteikiama nakvynė — rūkas nemokamai

Nelaimia valandą kreipkitės į nfirų įstaigą, dieną ar naktį
— mes visados pasirengf suteikti genantį pataraavrmą.

• Amerikos Balsas pradėjo 
trečiąją kasdieninę programą, 
kuri bus duodama 18:45-19:00 
GMT laiku, 31, 41, 49 ir 251 m. 
bangomis. Šią trečiąją progra
mą Miunchene tvarkys J. B. 
Laučka ir K. V. Grinius, kurie 
iš New Yorko išskrido į nau
jąją tarnybos vietą.

- 4

• Dr. Algirdas Greimas, ku
ris jau treti metai profesoriau
ja Aleksandrijos (Egipto) Uni
versitete, šią vasarą keliems 
mėnesiams grįžta į Prancūzi
ją ir Sorbonos universitete 
skaitys paskaitas, užsienio stu
dentams, Prancūzų Civilizaci
jos kursą.

• Australijoje gyvenanti lie 
tuvaitė Pajauta Daukutė už 
gerą mokymąsi gavo valst. sti
pendiją studijuoti aukštoje 
mokykloje.

• Australijoje Kult. Fondo 
valdybą sudaro: Pr. V. Rauli- 
naitis, Iz. Kaunas, V. Simke- 
vičius, J. Kalpokas, O. Matu- 
lionytė, K. Mockus, D. Žilins
kienė, V. Zdanavičius, V. Po
žėla, J. 
tfukas.

Glušauskas ir Pr.

Čibiras (Verrax), 
užsienių reikalų

Ma-

Ura- 
mi-gvajaus 

nisterijos pripažintas Lietuvos 
spaudos attache.

• Šveicarijos L. B. tarybą 
sudaro: dr. A. Gerutis, E. Gar- 
bačiauskienė, B. šaulytė, inž. 
J. Stankus, dr. V. Dargužis, V. 
Gegeckas ir J. Audenis.

• Vyriausioji Taryba yra 
numačiusi išleisti visą eilę re
prezentacinių leidinių, liečian
čių lietuvių tautos kultūrą, 
meną, istoriją.

• Prof. J. Baltrušaitis buvo 
priimtas drauge su kitais pa
vergtųjų kraštų profesoriais 
Prancūzijos švietimo ministe- 
rio Andre Marie.

• Gegužės 16-18 d. Pary
žiuje įvyksta “Laisvės draugų” 
tarptautinis kongresas, į kurį 
iš lietuvių pakviesti dr. S. Bač- 
kis ir E. Turauskas.

• Balandžio 24-28 d. Berly
ne posėdžiavo Laisvųjų žurna 
listų. Federacijos kongresas. 
Lietuvius atstovavo Lansko- 
ronskis, švermickas, Markevi
čius, Kuzminskas, Petkevičius 
ir Macevičius.

• Romos radijas nuo gegu
žės 4 d. įvedė kasdieninę trans 
liaciją lietuvių kalba 31, 35 ir 
49, 92 bangomis nuo 12 vai. 
30 m. iki 12 vai. 45 min. (Ro
mos laiku). Programai vesti 
pakviestas dr. J. Gailius. Pro
grama buvo pradėta min. S. 
Lozoraičio kalba.

• Inž. J. Vilčinskas padarė 
projektą vandentiekio stočiai, 
kuri buvo pastatyta pagal jo 
planus viename Anglijos mies
tely.

• Tarptautinis 
globos organizacijų 
Paryžiuje Lietuvą 
O. Bačkienė, dr. N. 
ir B. Venckuvienė.

• Lietuvos atstovas Prancū
zijoje dr. S. Bačkis pakviestas 
į Silvio Pellico konkurso jury 
komisiją su prancūzų gen. de 
laVigerie, Pierre Dominique ir 
kt. Si organizacija skiria pre
mijas už veikalus tų rašytojų, 
kurie yra nukentėję dėl poli
tinių, rasinių ar ideologinių 
motyvų.

• Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės valdybą 
sudaro: B. Novickienė, I. Ba
naitienė, B. Mašalaitienė, Ko- 
žukauskienė, S. Norkeliūnai- 
tė, L. Dirkiėne, A. Grinienė ir 
A. Zundienė.

mergaičių 
kongrese 

atstovavo: 
Bražėnaitė

GERIAUS1S

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-1S JAMAICA AYE.

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė išnuomojama baliams, banketams, 
. vestuvėms, parems ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ĮSTATAMS PASIRODŽIUS

Jau seniai kalbama ir rašo
ma apie visų lietuvių, gyve
nančių/ JAV, organizaciją — 
Lietuvių Bendruomenę, štai 
turime jau ir Laikinąjį Orga
nizacinį Komitetą ir jo pareng 
tus Laikinuosius Jungtinių A- 
merikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Įstatus. Jie tu
rėtų būti tie rėmai ar ribos, 
kuriose kurtųsi organizuotųsi 
ta didžioji lietuvių organiza
cija. Kad tam pradiniam kū
rimosi laikotarpiui įstatai pa
rengti, 
todėl ir 
Tačiau

netenka abejoti: jie 
vadinasi laikinaisiais, 
kiekvienas laikinasis 

daiktas turi daugiau trūkumų,
nes jis padarytas paskubomis 
ir trumpam laikui. Panašiai y- 
ra ir su Laikin. JAV Liet. 
Bendr. Įstatais. Toks įspūdis 
gaunasi, kai juos skaitai nuo 
pradžios iki galo.

Pažvelkime į atskiras tų įs
tatų dalis ir trumpai užrašyki
me keletą pastabų.

a) Ar ne per plati LB nario 
sąvoka? 3. paragr. sako: “Ame 
rikoje gyveną lietuviai yra J. 
A. V. LB nariai.” Juk ir Kana
da yra toji pati Amerika. Ir 
Pietinės Amerikos žemynas y- 
ra Amerika. Gal geriau be gud 
rybių pasakyti aiškiai. Tai kas, 
kad bus du ar trys žodžiai dau
giau.

Antra vertus, ar visi lietu
viai, gyvena JAV bus LB na
riai. Toli gražu ne.

Juk ir Lietuvoje buvo didės-’ 
nė dalis gyventojų, nepriklau
sančių jokiai organizacijai, jei 
parapijos bažnyčios nelaikysi
me organizacija. Bus tokių lie
tuvių ir čia. Jie bus lojalūs ir 
JAV santvarkai, ir nepriklau
sys jokiai komunistinei orgni- 
zacijai, ir nebus priešingi 
tuvos nepriklausomybei, 
čiau' nenorės būti įrašomi 
r jais į LB kartoteką. Argi
.prievarta arba jiems nežinant 
įtrauksime juos į tą savo kar
toteką, ypač jei kuris iš jų ne
pasigailės kelių dolerių lietu
viškų mokyklų ar kultūros įs
taigų išlaikymui? Taigi, nario 
sąvoka persvarstytina.

b) . Be-reikalo 2. parag. pro
teguojama ĄLTas ir BALFas. 
Būtų gražiau, jei būtų pasaky
ta, kad LB organai bendradar
biauja su lietuviškomis orga
nizacijomis ir lietuviškomis 
įstaigomis.

c) . 8 parag. neaiškus. Ten 
pasakyta, kad “neskaitlingos” 
apylinkės išsirinks ne valdybą 
ir kontrolės komisiją, bet apy
linkės seniūną ir kontrolierių. 
Tai kuri apylinkė bus “skait
linga”- Kuri turės 20 ar 25 na
rius? Būtų geriau, kad tas “ne
skaitlingas” būtų išbrauktas ir 
jo viętoje įrašytas skaičius, 
vav., apylinkės, turinčios ma-

Lie- 
ta- 
na- 
mes

aisvei švintant... (20) St. Butkus

KAUNAS DAVĖ PUSĘ SAVANORIŲ
Kauno karo komendantūra 

buvo motina keleto mūsų ka
rinių dalinių Prie šios kamen- 
datūros buvo įsteigtas savano
rių registracijos biuras. Atvyk
davo savanorių net iš tolimiau 
šių Lietuvos vietų, (ir iš bol
ševikų užimtų sričių). Vienus 
savanorius pasilikdavo Kaune 
prie organizuojamų komen
dantūros kuopų, o kitus pa
siųsdavo į pulkus bei batalijo- 
nus. Prie komendantūros buvo 
suorganizuoti 1 ir 2 gusarų 
ekadronai ir šešios pėstininkų 
kuopas. Tai jau nebe komen- 
datūra, bet beveik pulkas. Pas
kui ištisas kuopas ir eskadro
nus pervedė naujai organi
zuojamiems kariuomenės da
liniams.

Tais laikais Kauno karo ko- 
mendatūra buvo labai apvers
ta įvairiais darbais. Kasdien 
joje apsilankydavo po keletą 
tūkstančių žmonių gauti leidi
mus išvykti ar M' nors išvežt! 
iš Kauno, su skundais prieš vo 
kiečių savivaliavimus, prieš 
plėšikų siautimus ir kitokiais 
reikalais.

Kiek Kauno karo komanda- 
tūra yra atlikusi organizaci
nio darbo, kuriant Lietuvos 
kariuomenę, pavaizduoja ši 
statistika:

. 1919 m. sausio 13 d. — vasa
rio 26 d. priėmė 1200 savano
rių, vasario 27 d. — birželio 21 
— 2944 savanorių, birželio 22

d. — rugpiūčio. 6 d. — 648 sa
vanorius, rugpiūčio 7 d. —1920 
m. sausio 1 d. — 648 savano
rius. Tuo būdu 1919 m. iš vi
so priėmė, t. y. įregistravo ir 
išsiuntinėjo į įvairias kariuo
menės dalis 5435 savanorius. 
1920 m. priėmė tik 505 sava
norius. šie skaičiai mums liu
dija kokiais mėnesiais daugiau 
šia savanorių stojo į Lietuvos 
kariuomenę.

Kadangi buvo priskaitoma 
per 10,000 savanorių, tai kaip 
matome, daugiau pusės jų 
perėjo per Kauno komendan
tūros registracijos biurą, ku
ris vėliau buvo peorganizuotas 
į etapo komendantūrą.

Greta savanorių registraci
jos biuro, kuris buvo Kęstučio 
gatvėje, nepertoli už Valsty
bes Teatro, gyveno tame pat 
name ir vokiečių kareiviai, ži
noma, kur dvi kariuomenės 
susiduria, tai lyg dvi katės 
maiše: nesutinka ir įvyksta 
visokių nesusipratimų ir gin
čių. Vieną dieną užsispyrė vo
kiečiai ir nieko nenorėjo įleis
ti į tuos namus, vadinas, ir 
į savanorių registracijos biu
rą. Net kulkosvaidžius išstatė.

Šičia tai jau ir lietuviai sa
vo ožį parodė. Nenusigando 
vokiečių gąsdinimų.

Nepamenu kuris karininkų 
atbėgo pas mus į kareivines, 
paėmė pėstininkų ’kuopą ir 
mūs kulkosvaidininkų būrį ar

skyrių. Kur eisime — nepasa
kė, bet tik išsikarščiavęs pa
brėžė, kad eisime vokiečiams 
ragus aplaužyti.

Savanorių kuopa drąsiai su 
gera nuotaika išėjo ir tikėjosi 
tikrai susikauti su voikečiais. 
Bet netoli teėjome. Kęstučio 
gatvės gale mus sustabdė prieš 
vienus raudonus mūrinius na
mus.

— Čia palaukit, vyrai, o mes 
eisime į vidų su jais pasikal
bėti, — pratarė vienas kari
ninkų ir drauge su kitais kari
ninkais dingo namo viduje.

Kas čia dedasi dar mums, 
kareiviams, neaišku. Spaudžia 
me rankose šautuvus ir žiūri
me į langus, ką vokiečiai da
rys. Jie nuo langų ir durų sa
vo galvas atitraukė. Įėjęs pas 
vokiečius, Kauno karo komen
dantas karininkas J. Mikuckis 
(tas pats, žinomas kaip poe
tas) pareikalavo iš jų išsi
kraustyti iš to namo. Vokie
čiai, pamatę, kad nejuokais su 
jais kalbama, nusileido ir iš 
namo išsikraustė.

Karininkai, išėję iš namo, 
mums pranešė:

— Jau viskas tvarkoje! Grįž 
kite į kareivines!

Nosis nuleidę, kad taip greit 
ir lengvai viskas pasibaigė, sa
vanoriai grįžo atgal. O vis dėl
to jie norėjo po kokį šūvį pa
leisti į langus.

M. STONYS

toms 
išlai-

gau-

žiau kaip 20 narių, renkasi 
apylinkės seniūną...

d) . Per visus įstatus tempia
mas tautinio solidarumo mo
kestis (įnašas). Ar nebūtų ge
riau vadinti jį nario mokesčiu 
arba lietuvių kultūros mokes
čiu. Tas tautinio solidarumo

Jmokestis sugalvotas Vokietijos 
lietuvių stovyklose ir per kele- 
ris metus virtęs pajuokos ob
jektu. Antra vertus, ar tas as
muo bus solidarus lietuvių 
tautai, kuris numes porą do
lerių per metus.

e) . Reikėtų gerokai pagalvo
ti ir dėl Tarybos, kuri yra tar
pininkas tarp eilinio nario ir 
LB Valdybos ir kartu jai ati
duodamos svarbiausios funkci
jos. Ar ne geriau būtų visai iš
braukti tą tarybą. LB valdybą 
išrinktų 2 ar 3 metams visų 
apylinkių atstovų suvažiavi
mas. Tai būtų paprasčiau ir 
mažiau pinigo reikėtų 
organizacijos viršūnėms 
kyti.

f) 83. parag. bando ir
tas lėšas nuošimčiais paskirs
tyti, bet nenueina iki galo. Ro
dosi, kad būtų visai tikslu į 
įstatus įrašyti, kiek procentų 
skiriama organizacijos išlaiky
mui (ne daugiau kaip 20%), 
kiek nuošimčių kultūros ir lie
tuviškoms mokslo įstaigos, 
kiek pašalpoms, kiek lietuvių 
diplomatinėms įstaigoms Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lo kėlimui valstybių ir tarp
valstybinėse įstaigose.

g) . Visuose įstatuose mini
mos tik lietuvių įstaigos arba 
tik kultūros bei mokslo įstai
gos (83. paragr.), kurias reikia 
remti. Reikėtų visur aiškiai 
priekyje prirašyti žodį lietuviš
koms. Kodėl? Ogi todėl, kad 
paskiau nebūtų ginčų. Juk lie
tuvių yra ir visos lietuvių ka
talikų parapijų angliškos mo
kyklos, kuriose nėra nė vieno 
lietuvio mokytojo ir kuriose 
nemokoma nė žodžio lietuviš
kai. Tas pats apie vienuolynų 
vidurines mokyklas (High 
School) ir akadem^fe. Tokių 
angliškų lietuvių mokyklų LB 
negalės remti. Ji rems tik lie
tuviškas mokyklas ir lietuviš
kas mokslo įstaigas.

i). Jei įstatuose nebūtų pa
skutinio skyriaus (X Įveda
mieji nuostatai), taif.visi ma
nytume, kad LOKas,.. vadovau
damasis tais laikinaisiais įsta
tais, organizuos ir kurs tą di
delę ir* sudėtingą organizaciją. 
Bet iš paskutinio skyriaus (X) 
paaiškėjo, kad LOKas, kol bus
suorganizuota ir išrinkta JAV • teisingai išsprendė, 
LB Valdyba, ir nemano laiky- luotai 
tis tų įstatų. Pav., apygardų Danutė Jurgutavičiutė ir Jur- 
valdybos organizuos apylinkių gis Nemickas.

PAVASARIO NUOTAIKOS IR BALF VAJUS
Veik visoje Amerikoje pava

saris pradėjo rodyti visą savo 
gražumą. Po sunkaus, įtempto 
žiemos darbo daugelis galvo-

valdybas, o apygardos nustato ja apie malonius savaitgalius
ir organizuoja LOKas, pirmo
sios tarybos narius renka apy
gardų suvažiavimai LOKo nu
statyta tvarka (Sic!) ir t. t. 
Išeina, kad LOKas tuos įstatus 
rašė kam tai kitiems, kurie 
jau bus suorganizuoti ir turės 
laikytis tų įstatų. Bet pats 
LOKas visai savaip organizuos 
tos didelės organizacijos dali
nius ir tų laikinųjų įstatų ne
silaikys. Tiesa, 92 (paskutinis 
paragr. sako, kad tie įstatai ga 
lioja nuo paskelbimo dienos. 
Bet 86-91 paragr. pabrėžia, 
kad LOKas dirbs savaip. Tai 
kam tie lakinieji įstatai? Dlia 
prostoi narod (nemokytiems 
žmonėms)?

Įstatai, nors ir laikini, rašy
ti sudėtingai ir didelei organi
zacijai kurti ir veikti. Todėl 
reikėtų jiems skirti daugiau 
laiko ir gerokai pasvarstyti ir 
patikslinti. Nuo jų priklausys 
greitas ar lėtas jos kūrimasis.

kur toli vargą,

BALF’o vadovybė
S. O. S. ir prašo

mė- 
pa- 
buk 
gra

Hans Gensfleich, gimęs 
Mainze apie 1400 metus ir mi
ręs apie 1468 metus, pagarsė
jo padarydamas vieną atradi
mą, kuris padarė jo pseudoni
mą neužmirštamu.

Susidėjęs su J. Fustu, kuris 
supratęs, kad jo atradimas yra 
puikus, paskolino pinigų ir pa
sistengė padaryti taip, kad vi
sas pelnas tektų tik jam vie
nam.

gražioje užmiesčio gamtoje, a- 
pie atostogas, apie ramius, gra 
žius vakarus parkuose. Tokiu 
momentu visi norėtų užmiršti 
esantį kaž 
skurdą.

Tik štai 
vėl paleido
nuo gegužės 1 dienos pradėti 
rūbų ir pinigų vajų.

“Argi BALF’as negali palikti 
visuomenės bent keliems 
siams ramybėje? Argi šių 
silikusių tremtyje lietuvių 
lė toki tragiška, kad šiame
žįame meto laikotarpyje rei
kia taip pat juos prisiminti?” 
galbūt, ne vienas savęs klau
sia.

BALF’o vadovybė gerai su
pranta, kad per aštuonis me
tus nuolat kartojamas pagel- 
bos šauksmas daugeliui labai 
(įgriso, kai kas ir pavargo nuo
lat aukodamas, ir jei nebūtų 
to gyvo reikalo, šiuo metu ji 
nedrįstų kreiptis aukų į visuo
menę.

Tačiau, kažin kaip stengtu
mėmės užkimšti ausis ir už
merkti akis ir bandytumėme 
nematyti pasilikusių vargo, vis 
tiek garsus jis darosi, kad ir 
kiečiausia širdis negali pasilik
ti jam abejinga.

Laikraščiuose dažnai mato
me skaitlines: 500 džiovininkų, 
600 senelių, tiek tai Šimtų vai
kučių, kurių šeimos galvos dėl 
ligos negalėjo emigruoti ir t. t. 
Tačiau tai nėra vien skaitli
nės, bet gyvos būtybės, pasili
kusios tokiam varge, kad daž
nai Amerikoje sunku įsisivaiz-

iš kopijuotojų Peter 
atrado geresnį ir 

būdą už Gensfleich.4

Vienas 
Shoeffer, 
greitesnį

Atradėjas vėliau savo gyve
nimą baigė gaudamas iš mies
to mažutę pensiją.

Kas jis ir ką jis atrado?
Pirmas teisingai atspėjęs ir 

pranešęs Vienybei to keliauto
jo vardą, gaus dovanų įdomią 
knygą.

Vienybės 19 No. klausimą,, 
kas yra tas Venecijos keliauto
jas (Marco Polo), pirmieji tei
singai atsakė E. Vizbarienė, 
855 Linwood, St., Brooklyne, 
tad y i ir tenka pažadėtasis 
naujasis J. Jankaus romanas 
“Paklydę paukščiai”.

Teisingus atsakymus atsiun
tė: V. Kvederas, kun. T. žiūrai 
tis, M. Sutkevičius 
čiunas.

ir A. Bal-

galvosūkį 
bet pavė- 

atsakymus atsiuntė:

Vienybės 17 No.

IEŠKOME BOLŠEVIKŲ 
SLAPTO SUSIRINKIMO

Keli mūsų savanorių patru
liai vidurnaktį prieš 13 vai. su 
sitikome Laisvės alėjos gale. 
Mums besikalbant, priėjo prie 
mūsų inteligentiškas vokiečių 
puskarininkis. Jis tuo kreipėsi 
į mus:

— Draugai, turiu žinių, kad 
šiąnakt bolševikai turi slaptą 
siisirinkimą. Kreipiausi pas 
savuosius, bet jie man atsakė 
pagalbą. Jiems nerūpi, ką čia 
daro bolševikai. Jūs man pa
dėkite suimti bolševikų susi
rinkimą.

Matyt, šis puskarininkis bu
vo iš vokiečių saugumo. O mū
sų savanoriai greiti ką nors 
veikti. Sutikome ir patraukė
me drauge su vokietuku bol
ševikų ieškoti. Nusidanginome 
arti Neries upės, Vilijampolės 
link.

Jau buvo 12 vai. nakties. Tuo 
metu buvo draudžiama kam
bariuose šviesos deginti. Daug 
kur radome šviesas ir tokius 
namus tikrinome, bet rasdavo
me tik namiškius. Nieko dau
giau. Įsakę eiti gulti, traukė
me toliau. Mat, vakaroti tebu
vo galima iki 12 vai. nakties.

Pasibeldėme į vieną šviesų 
namą. Randame pilną žmonių. 
Vestuvės. Vestuvininkai šoko 
mus pavaišinti, bet mes visi 
atsisakėme. Pareigos neleidžia. 
Vokietukas nori griežčiau įsa- 
kitt išsiskirstyti, bet mes švel
nesni. Nustatėme ilgesnį lai
ka išsiskirstyti arba sugulti. 
Mūsų dauguma — mūsų vir
šus. Tik vėliau, geriau pažinęs 
bolševikų slaptų susirinkimų

gudrumus, pradėjau galvoti, 
ar tos vestuvės nebuvo paslėp
tas bolševikų susirinkimas. Pa 
gal vokietuko nurodymus, apie 
tas vietas turėjo įvykti jų su
sirinkimas.

Beslankiodami tam siomis 
gatvėmis, užtikome lentpiūvę 
ar kitokią dirbtuvėlę. Kieme 
prikrauta lentų ir degė men
ka elektros šviesa. Pamatėme 
tarp lentų kažką šmėkštelėjus. 
Kažkokia žmogysta pasislėpė 
tarp lentų. Šokome jį surasti, 
kas jis per vienas. Išlandžiojo
me lentų krūvas, bet menka 
šviesa nieko mums nepadėjo. 
Keletą kartų tai vienas , tai 
kitas mūsų pastebėdavome 
paslaptingąją žmogystą išlin
dus iš lentų krūvos, b$t vėl 
dingdavo. Taip ir nepagavome 
jo. Grįžome atgal nieko nepe
šę, ir nė susirinkimo neradę. 
SURANDAME NAMINĖS 
BRAVARĄ

Savanoriai ne tik kareivio 
pareigas atlikdavo, bet dažnai 
ir policijos. Vieną naktį patru
liuodami, ir besidairydami į 
šalis, Ožeškienės gatvėje (be
veik prieš laiptus J Savanorių 
prospektą) viename name jau 
po 12 vai. pastebėjome pro 
langinių plyšį šviesą. Susido
mėjome.

Pasibeldus vieną, antrą ir 
tretį kartą, kol šeimininkai į- 
sileido. žinoma, jau ir griež
tai paslbeldžius ir pareikala
vus. Pirmieji k3mbariai tam
sūs ir uždegama šviesa. Sei
mininkai apsimeta miegoję ir 
tik smarkiai beldžiantis “pa
budę”. Kambary nieko įtarti
no. Iš gatvės matomo lango
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lietuvių au-

dirbantysis 
nors dolerį,

duoti. Jie visi šaukiasi pagal
bos, kuri reikalinga ne už pus
mečio, ar metų, bet jau šian
dien. Laiku suteikta pagelta 
nevienam sugrąžins sveikatą, 
seneliui praskraidrins senat
vės dienas, našlei palengvins 
išauginti savo didelę šeimą.

Todėl BALF’o vadovybė pra
šo šiandien visų 
kos.

Jei kiekvienas 
lietuvis paaukotų
problema būtų tuojau išspręs
ta. Tuo doleriu savęs nenu- 
skriausime, o nelaimingam lie
tuviui nepaprastai daug padė
sime.

Nelaukime iki rinkėjai bel
sis į mūsų duris ir maldaus au 
kos. Patys atlikime tą pareigą. 
Pasirinkime šelpiamą asmenį 
tokį, kuris mums arčiau šir
dies: senelį, invalidą, ligonį, 
džiovininką, moksleivį, dau
giavaikę šeimą. Tos aukos kuo 
greičiausiai bus siunčiamos au 
kotojų vardu jų pasirinktų as
menų sušelpimui. Aukotojų pa 
vardės taip pat bus skelbiamos 
sušelptiesiems.

BALE,’as tiek galės padėti 
vargšams, kiek mes jį parem- 
sime. Todėl siųskime aukas be 
tarpiai BALF’o 
vietoje 
skyriams 
tams.

BALF’o 
United 

• Fund of 
Grand St.,

centrui, arba
veikiantiems BALF’o

ar vajaus komite-

centro adresas: 
Lithuanian Relief 

America, Ine. 105 
Brooklyn 11, N. Y.

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita
VILIAUS BRAŽVILIAUS Jį

! ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ! !

ši leidyklos P ATRIA leidžiama ir jos nuosavoje 
spaustuvėje spausdinama knyga skirta

SKAITYTOJUI LINKSMAI NUTEIKTI ;
Ji, lyg ana emigracinė komisija kaimyninėje stovykloje, 

jau visai netoli nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius 
skaitytojai, lyg pro linksmą rakto skylutę

o 

pažiūrės į mūsų išeivijos gyvenimą DP stovyklose ir Ame- , 
rikos kolonijose. - ų

TAI KNYGA, KURIĄ SKAITYS 

kaip naujieji taip ir senieji išeiviai. j Į

KALORIJOS IR DOLERIAI
jau galima užsisakyti šiuo adresu: „ -..u

4^ LEIDYKLA PATRIA
Post Office’ Box 1291 

STAMFORD, CONNECTICUT 
rAllurl Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

kambaryje nėra. Kyla klausi
mas, kur tasai langas.

Savanoriai atidžiai apžiūri 
kambarį. Pasirodo įtartina 
spinta. Atitraukia ją, o už jos 
randa duris. Pradaro duris, ogi 
kitame kambaryje tvartas — 
stovi karvė.

Vėl nieko įtartina ir kitų 
durų nematyti. Sienos apdang
stytos užlaidomis iš maišų, 
kad karvei būtų “šilčiau”. O 
to iš gatvės matyto lango vis 
dar nerandama. O jis turi bū
ti.

Vėl savanoriai ieško ar pa
slaptingų durų, ar lango. Pra
skleidžia maišų užuolaidas, o 
už jų vėl durys. Atidaro jas ir 
randa šviesų kambarį ir be
verdančių naminės degtinės 
brogą. Bravorėlis neblogas.

Vienas savanorių pasilieka 
bravorėlį saugoti, o kitas nu
bėga į kareivines savo virši
ninkams pranešti apie radinį. 
Viskas konfiskuojama, o iki 
rytojaus dienos pastatoma iš 
kelių savanorių sargyba, kad 
nieko nepaslėptų, kas dar ne
surasta. Naktį nenorėjo daryti 
smulkesnės kratos. Mane pa
skyrė sargybos viršininku, o 
sargybinių tarpe pasitaikė in
teligentų, tik aš ir dar vienas 
buvome kaimiečiai, iš neinte- 
ligentų sluogsnio.

Seimininkų duktė, jauna ir 
graži mergaitė, tuoj suoste, 
kad čia yra iSrimoksi’nuriu vy
ruku. Ji mokėsi Rurijoie, o ka
ro metu Vokietijoje. Tuo pri
sigretino prie mūsų sargybinių, 
užmezgė su jais kalbą ir visą 
laiką stengėsi nukreioti ju dė
mesį | kalbas, žaidimus ir

flirtą. Mūsų inteligentai, sura
dę inteligentę, mielai šneku
čiavosi rusiškai, nes mergaitė 
lietuviškai nemokėjo. Buvo žy- 
delkaitė. Tik aš ir kitas kai
mietis laikėmės nuošaliai. Aš 
kaip sargybos viršininkas, o 
kitas nemokėjo rusiškai.

Mergaitė norėjo ir mus į- 
traukti į bendrą pokalbį, bet 
nepasisekė. Aš klausiausi, ką 
jie šneka, o antrasis kaimie
tukas visą laiką atidžiai dairė- 
rėsi ir klausėsi, kas darosi ki
tuose kambariuose, šeimininė 
vieną kitą kartą praėjo pro 
mūsų šalį neva į lauką. Šalta
sis kaimietukas baltomis aki
mis ją nulydėdavo. Tik staiga 
vieną kartą pašoko nuo kėdės 
ir išbėgo pro duris. Netrukus 
mane iššaukia. Išeinu, o jis 
rodo į vieną kambarį, kuria
me buvo ir pati šeimininkė. 
Kambarys pilnas naminės deg 
tinęs butelių, šeimininkė no
rėjo juos išnešti kitur- paslėp
ti.

Tai pamatę, šeimininkę nu
varėme į miegamąjį gulti ir 
uždraudėme vaikštinėti. Užti
kus paskutinį radinį, ir jų dūk 
tė pertraukė kalbą ir pasitrau
kė nuo mūsų sargybinių. Jau 
nebuvo tikslo besikalbėti. 1

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. T.
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LIETUVIAI PASAULYJE

Amerikos L i e 111 \ h i S; iva i l ė
Mūsų naujakuriai

NEW BRITAIN. CONN. —

Atidaro vaikų ir 
mergaičių stovyklą

SILVER BELL BAKING CO

šiame mieste ir apylinkėje 
įsikūrė keli šimtai naujakurių. 
Didelė dauguma dirba įvai
riuose metalo fabrikuose ir tik 
keletas savo specialybėje.

Kultūrinėje srityje mokslo 
vagą varo mok. Marijošienė į- 
steigusi šeštadieninę praaž. 
mokyklą, šiuo metu ji turi 18 
mokinių. Dažnai ir visuomenė 
turi progos mokyklos darbais 
pasidžiaugti.

Jaunimas, susibūręs į savo 
ratelį, nebesnaudžia, o ruošia 
vaidinimus, pasilinksminimus 
ir nuolat puoselėja tautinius 
šokius.

Gal niekur taip nėra trūku
mo butų, kaip čia. Keletas šei
mų treti metai niekaip neį
stengia susirasti išnuomoti bu
tą. Tas reiškinys paskatino ir 
trejetą šeimų nusipirti savus 
namus. Pirkę labai džiaugiasi.

Amatininkai pradeda sava
rankiškai kurtis. Juozas Griš
kevičius atidarė laikrodžių 
taisymo ir pardavimo krautu
vę.

Juozas Dlugauskas šiomis 
dienomis nusipirko Eastern 
Woodworking Co. — 49 Wood
land St., čia J. Dlugauskas, 
kaip specialistas medžio apdir
bimo srity, gamins kas tik rei
kalinga namams tiek vidaus, 
tiek Jauko aptaisymams, įvai
rius baldus, duris, langus. Pa- 
tarnauti pasiruošęs ir užmies
tyje. A. B.
NEDARBAS TEBESIAUČIA

Toronto, Ont. Ankstyvą ru
denį prasidėjęs nedarbas te- 
besiaučia ir dabar.

Darbavietės ne tik nepriima 
naujų darbininkų, bet dar vis 
atleidinėja ir senesnius. Sta
tybos taip pat vyksta gana lė
tai, palyginus su kitais metais.

Mūsų tautiečiai parvykę iš 
miškų, dėl nedarbo apleidžia 
Torontą ir vyksta atgal. Dau
guma jų išvyko anksčiau, o 
kiti vyksta šiuo metu. Kaip at
rodo, šiais metais maža vilčių 
laukti bet kokio pagerėjimo 
darbų atžvilgiu. Dėl nedarbo 
jau yra pasitaikę net kelios 
savižudybės. V.

MERGAITĖMS 
ATOSTOGAUTI

Prie Stony Brook Lodg'e, gar 
sios lietuviškumu vasarvietės, 
šiemet paskirtos patalpos mer 
gaitėms vasaroti. Suinteresuo
ti tėvai prašome rašyti P. La
pienei tuojau, nes galės būti 
priimtas tik labai ribotas mer
gaičių skaičius. Adresuokite: 
Mrs. Lape, Stony Brook, Long 
Island. 
--------------------------------------- -

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.
k-------------------------------------- /
r—-----------—’

; WILLIAM VALAITIS ;
1 Vuokeriopcu automobilių taisymai

! 730-2 E. Moyamensing Ave 
Philadelphia, Pa.

I Tel. Howard 8-0596

Albertas ir Albina Pilveliai, 
kurių paveikslai čia dedami, 
liepos 1 d. atidaro pavyzdingai 
įrengtą vaikų ir mergaičių sto 
vykią, Camp Oxoboxo, kuri 
yra prie gražaus ežero, Mont
ville, Conn. Stovykla tęsis 8 
savaites. Kaina 375 doleriai. 
Keturioms savaitėms — 195 
doleriai.

Albertas ir Albina Pilveliai 
yra Vienybės skaitytojai ir są
moningi lietuviai amerikiečiai, 
todėl lietuvių vaikams vasaroti 
jų tvarkomoje stovykloje bus 
ideališka. Tuo tarpu visais sto
vyklos reikalais- reikia kreiptis 
šiuo adresu: Albert A. Pilvelis, 
237 Blake St., New Haven, 
Conn. Vėliau po birželio 20 d., 
reikia kreiptis tiesiog į sto
vyklą: Camp Oxoboxo, Mont
ville, Conn.

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS,
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši įdomi 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai į- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas J3A747 

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

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc.
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

'

TRAUN’S CAFE
N. E. cor. 16th Street 

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

Bes. Cheltenham 2562 
Philadelphia, Pa.

:

QUALITY MARKET
!; VICTOR ABECUNAS, Sav. J;

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. J;

------------

SIMON’S CAFE
S. KRAUČ1UNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2 8568

KARLONAS 
; Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau- į 
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
1 NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th STM BROOKLYN 11, N. Y

EVergreen 8-6322

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
RADIJO PROGAMA

Los Angeles lietuvių radijo 
programa bus pirmą kartą gir 
dima gegužės 24 dieną, šešta
dienį 10 valandą ryto iš sto
ties KOWL, 1590 K. C. Tęsis 
pusę valandos, iki 10:30. Įžan
ginę kalbą pasakys konsulas 
dr. J. J. Bielskis. Bus lietuviš
kos muzikos kūrinių, ir žinių 
iš lietuvių gyvenimo bei veik
los.------------------------ A. N. D.
BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Waterbury, Conn. — Gegu
žės 18 d. 2:30 vai. po pietų šv. 
Juozapo parapijos svetainėje 
įvyksta Lietuvių Bendruome
nės Waterburio apylinkės stei
giamasis susirinkimas.

Jame bus išrinktos Bendruo
menės apylinkės valdyba ir 
revizijos komisija. Visi koloni
jos lietuviai kviečiami susirin
kime gausiai dalyvauti.

Susirinkimą šaukia speciali 
komisija, kurią įgaliojo Bend
ruomenę suorganizuoti Ameri 
kos Lietuvių Tarybos skyrius.

Auksine Mikšu 
vedybų sukaktis

GERADVILLE, PA. — Pir
moji lietuvių pora, sulaukusi 
auksinių vedybų sukakties šio
je kolonijoje, yra Stasys ir 
Kotrina Miksai, 342 Mahanoy 
Avė. ši nepaprasta sukaktis 
buvo paminėta net dviem at
vejais — bažnyčioje ir salėje. 
Jos minėjimu daugiausia rūpi
nosi vietos klebonas kun. M. 
Daumantas.

Miksai yra užauginę net še
šis vaikus — tris dukteris ir 
tris sūnus. Vaikai yra išsiskirs
tę .po plačiąją Ameriką, bet 
šioje savo tėvų pagerbimo puo
toje, kuri, beje tęsėsi net dvi 
dienas, visi jie dalyvavo.

Stasys ir, Kotrina Miksai yra 
sveiki ir dar stiprūs žmonės, 
dažnai lankosi pas savo vai
kus. Jų vyriausias sūnus Ka
zys Mikšas-Mitchell yra brook- 
lyniškio Lietuvių Atletų Klubo 
pirmininkas ir kartu su K. Si- 
mansku turi mėsos krautuvę 
Brooklyn e.

VAIKU IR MERGAIČIŲ STOVYKLA
Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer

gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame. Oxoboxo pa- 
ežeryje, Montville, Conn, (netoli New London)" Priimami 
nuo 6 iki 14 metų amžiaus vaikai ir mergaitės. Geriausias 
maistas ir priežiūra, taip pat visos žaidimo ir auklėjimo 
galimybės. Stovyklą tvarko ir ją prižiūri toje srityje patyrę 
specialistai, Albertas ir Albina Pilveliai. Mokestis: 375 dol. 
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms. Dėl platesnių informa
cijų, kreiptis:

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius

237 BLAKE ST. Po bįfželio 20 d.
NEW HAVEN, CONN CAMP,OXOBOXO

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN

THE HALF SHELL ’
P. Janus ir G. Shlaki8»,Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ROUTE 27-A, v ft&p, Iv N. Y.

Bay Shore 2996. '

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

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

Tel: EV. 2-9586
(RIDGEWOOD)

Skautai aplanke istori
nių piligrimų krantą

BOSTON, MASS. — Gegu- 
gūžės 4 d. Bostono skautai 
septyniais automobiliais pasi
leido gražiu Atlanto pajūriu 
Plymouth link, prie kurio 1620 
m. išlipo į krantą pirmieji 
“DP” iš Mayflower laivo. Skau 
tai stebėjosi didingu indėnų 
vado Massassoit paminklu, pa
gerbė sarkofagą su piligirimų 
kaulais. Prie piligrimų "trobe
lės, kurioje yra muziejus su 
anais laikais naudotais rakan
dais, Bostono yietininkija at
liko vėliavų pagerbimo ir ra
porto apeigas, kurias stebėjo 
gausus būrys svečių ir vietinių 
gyventojų.
Iš Plymoutho skautu nuva

žiavo į amerikiečių skautų 
nuolatinę stovyklėlę “Cam 
Child”. Tenai civilizacijos ne
paliestos gamtos prieglobstyje 
skautai praleido kelias sma
gias Valandas — keliaudami 
kalvomis aplink ežerą, apžiū
rėdami originalius stovyklavi- 
vimo įrengimus ir dainuodami 
prie-lauželio. Kartu buvo pra
vesta iškilminga vietininkijos 
sueiga šv. Jurgio šventei ir Mo 
tinos Dienai paminėti.*

šioje iškyloje dalyvavo 46 
skautai. Tai dėka kun. Klimo, 
Tuinilos, Užubalio, Valio, ^Ta
mošiūno, Laurynaitytės ir Brič 
kaus, kurie savo automobiliais 
pavėžino skautus. Bostono 
skautai jiems nuoširdžiai dė
koja.

Ta pačia proga Bostono sk. 
vietininkija reiškia nuoširdžią 
padėką kun. J. Klimui, J. Kas- 

<amauskui ir P. Peldžiui už skau
tų nuvežimą į Lexington ame
rikiečių sk. paradą bal. 26 d.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Fa.
*35 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Baildxnx Under Conjtruetieat - 

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

ASSETS
First Mortxase Loans..................... 1
Improvement Loans................. ...
Loans on Savings Accounts .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Cash on Hand and in Banks . . . . 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deferred Charges and Other Assets

TOTAL—89,917,587
LIABILITIES

Members' Share Accounts............88,428,470

88,316,834
25,543 
82,997 

175,000 
1,112,033 

166.666 
22.723 
15,791

Federal Home Loan Bank . . .
Loans In Process .............................
Other Liabilities .............................
Employees’ Retirement Reserve . .
Other Specific Reserves..............
General Reserves . . . 8295,500
Surplus.......................... 252,278

880,000
55.431
10.311
22.077
3,520

547.778
TOTAL----89.917.587

CHARLES S. CHELEDEN, President

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTU IR OPERACIJŲ*_ --- .4. *-

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.
»

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE »

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

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare
Tel. Mitchell 2-0773

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos Ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti- 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

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

Atdara pirmadieniais, ketrirtadieniais Iki 9:30 vai. vak. Sekmad. nw 11—4:50 popiet

♦ ’ 1
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(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

SILVER
Box 44

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

\ Taipgi kepa ir parduoda krautu- 
-A vėms ir pristato J namus ne tik 

visokią duoną, bet ir tortus, kę
sus, pyragus ir pyragaičius.

BELL BAKING CO.
Middle Island, L. L

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė
i

Baras ir salės pramogoms

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

UNION BRONZE FOUNDRY 
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS 
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
. ' : ... TEL.: 3*696 ........ ..

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34tb STREET

Arti Pennsylvanijos Universiteto '

PETER DAV
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

r

NIS

ADAM S’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

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

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras .

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

Tel. PO 5-9566 ‘

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

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

SLIUPTARNIAi — pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
Įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautini 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
timo lėšas apmokame. Rašykite:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
—r

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFY 

1661-3 So. 2-nd Street. TeL DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA.

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4116
PHILADELPHIA. PA.

Moderniika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi gali *■
baru, pakelevingiems suteikiama nakvynė — rūkas nemokamai

Nelaimia valandą kreipkitės į nfirų įstaigą, dieną ar naktį
— mes visados pasirengf suteikti genantį pataraavrmą.

• Amerikos Balsas pradėjo 
trečiąją kasdieninę programą, 
kuri bus duodama 18:45-19:00 
GMT laiku, 31, 41, 49 ir 251 m. 
bangomis. Šią trečiąją progra
mą Miunchene tvarkys J. B. 
Laučka ir K. V. Grinius, kurie 
iš New Yorko išskrido į nau
jąją tarnybos vietą.
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• Dr. Algirdas Greimas, ku
ris jau treti metai profesoriau
ja Aleksandrijos (Egipto) Uni
versitete, šią vasarą keliems 
mėnesiams grįžta į Prancūzi
ją ir Sorbonos universitete 
skaitys paskaitas, užsienio stu
dentams, Prancūzų Civilizaci
jos kursą.

• Australijoje gyvenanti lie 
tuvaitė Pajauta Daukutė už 
gerą mokymąsi gavo valst. sti
pendiją studijuoti aukštoje 
mokykloje.

• Australijoje Kult. Fondo 
valdybą sudaro: Pr. V. Rauli- 
naitis, Iz. Kaunas, V. Simke- 
vičius, J. Kalpokas, O. Matu- 
lionytė, K. Mockus, D. Žilins
kienė, V. Zdanavičius, V. Po
žėla, J. 
tfukas.

Glušauskas ir Pr.

Čibiras (Verrax), 
užsienių reikalų

Ma-

Ura- 
mi-gvajaus 

nisterijos pripažintas Lietuvos 
spaudos attache.

• Šveicarijos L. B. tarybą 
sudaro: dr. A. Gerutis, E. Gar- 
bačiauskienė, B. šaulytė, inž. 
J. Stankus, dr. V. Dargužis, V. 
Gegeckas ir J. Audenis.

• Vyriausioji Taryba yra 
numačiusi išleisti visą eilę re
prezentacinių leidinių, liečian
čių lietuvių tautos kultūrą, 
meną, istoriją.

• Prof. J. Baltrušaitis buvo 
priimtas drauge su kitais pa
vergtųjų kraštų profesoriais 
Prancūzijos švietimo ministe- 
rio Andre Marie.

• Gegužės 16-18 d. Pary
žiuje įvyksta “Laisvės draugų” 
tarptautinis kongresas, į kurį 
iš lietuvių pakviesti dr. S. Bač- 
kis ir E. Turauskas.

• Balandžio 24-28 d. Berly
ne posėdžiavo Laisvųjų žurna 
listų. Federacijos kongresas. 
Lietuvius atstovavo Lansko- 
ronskis, švermickas, Markevi
čius, Kuzminskas, Petkevičius 
ir Macevičius.

• Romos radijas nuo gegu
žės 4 d. įvedė kasdieninę trans 
liaciją lietuvių kalba 31, 35 ir 
49, 92 bangomis nuo 12 vai. 
30 m. iki 12 vai. 45 min. (Ro
mos laiku). Programai vesti 
pakviestas dr. J. Gailius. Pro
grama buvo pradėta min. S. 
Lozoraičio kalba.

• Inž. J. Vilčinskas padarė 
projektą vandentiekio stočiai, 
kuri buvo pastatyta pagal jo 
planus viename Anglijos mies
tely.

• Tarptautinis 
globos organizacijų 
Paryžiuje Lietuvą 
O. Bačkienė, dr. N. 
ir B. Venckuvienė.

• Lietuvos atstovas Prancū
zijoje dr. S. Bačkis pakviestas 
į Silvio Pellico konkurso jury 
komisiją su prancūzų gen. de 
laVigerie, Pierre Dominique ir 
kt. Si organizacija skiria pre
mijas už veikalus tų rašytojų, 
kurie yra nukentėję dėl poli
tinių, rasinių ar ideologinių 
motyvų.

• Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės valdybą 
sudaro: B. Novickienė, I. Ba
naitienė, B. Mašalaitienė, Ko- 
žukauskienė, S. Norkeliūnai- 
tė, L. Dirkiėne, A. Grinienė ir 
A. Zundienė.

mergaičių 
kongrese 

atstovavo: 
Bražėnaitė

GERIAUS1S

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-1S JAMAICA AYE.

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė išnuomojama baliams, banketams, 
. vestuvėms, parems ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ĮSTATAMS PASIRODŽIUS

Jau seniai kalbama ir rašo
ma apie visų lietuvių, gyve
nančių/ JAV, organizaciją — 
Lietuvių Bendruomenę, štai 
turime jau ir Laikinąjį Orga
nizacinį Komitetą ir jo pareng 
tus Laikinuosius Jungtinių A- 
merikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Įstatus. Jie tu
rėtų būti tie rėmai ar ribos, 
kuriose kurtųsi organizuotųsi 
ta didžioji lietuvių organiza
cija. Kad tam pradiniam kū
rimosi laikotarpiui įstatai pa
rengti, 
todėl ir 
Tačiau

netenka abejoti: jie 
vadinasi laikinaisiais, 
kiekvienas laikinasis 

daiktas turi daugiau trūkumų,
nes jis padarytas paskubomis 
ir trumpam laikui. Panašiai y- 
ra ir su Laikin. JAV Liet. 
Bendr. Įstatais. Toks įspūdis 
gaunasi, kai juos skaitai nuo 
pradžios iki galo.

Pažvelkime į atskiras tų įs
tatų dalis ir trumpai užrašyki
me keletą pastabų.

a) Ar ne per plati LB nario 
sąvoka? 3. paragr. sako: “Ame 
rikoje gyveną lietuviai yra J. 
A. V. LB nariai.” Juk ir Kana
da yra toji pati Amerika. Ir 
Pietinės Amerikos žemynas y- 
ra Amerika. Gal geriau be gud 
rybių pasakyti aiškiai. Tai kas, 
kad bus du ar trys žodžiai dau
giau.

Antra vertus, ar visi lietu
viai, gyvena JAV bus LB na
riai. Toli gražu ne.

Juk ir Lietuvoje buvo didės-’ 
nė dalis gyventojų, nepriklau
sančių jokiai organizacijai, jei 
parapijos bažnyčios nelaikysi
me organizacija. Bus tokių lie
tuvių ir čia. Jie bus lojalūs ir 
JAV santvarkai, ir nepriklau
sys jokiai komunistinei orgni- 
zacijai, ir nebus priešingi 
tuvos nepriklausomybei, 
čiau' nenorės būti įrašomi 
r jais į LB kartoteką. Argi
.prievarta arba jiems nežinant 
įtrauksime juos į tą savo kar
toteką, ypač jei kuris iš jų ne
pasigailės kelių dolerių lietu
viškų mokyklų ar kultūros įs
taigų išlaikymui? Taigi, nario 
sąvoka persvarstytina.

b) . Be-reikalo 2. parag. pro
teguojama ĄLTas ir BALFas. 
Būtų gražiau, jei būtų pasaky
ta, kad LB organai bendradar
biauja su lietuviškomis orga
nizacijomis ir lietuviškomis 
įstaigomis.

c) . 8 parag. neaiškus. Ten 
pasakyta, kad “neskaitlingos” 
apylinkės išsirinks ne valdybą 
ir kontrolės komisiją, bet apy
linkės seniūną ir kontrolierių. 
Tai kuri apylinkė bus “skait
linga”- Kuri turės 20 ar 25 na
rius? Būtų geriau, kad tas “ne
skaitlingas” būtų išbrauktas ir 
jo viętoje įrašytas skaičius, 
vav., apylinkės, turinčios ma-

Lie- 
ta- 
na- 
mes

aisvei švintant... (20) St. Butkus

KAUNAS DAVĖ PUSĘ SAVANORIŲ
Kauno karo komendantūra 

buvo motina keleto mūsų ka
rinių dalinių Prie šios kamen- 
datūros buvo įsteigtas savano
rių registracijos biuras. Atvyk
davo savanorių net iš tolimiau 
šių Lietuvos vietų, (ir iš bol
ševikų užimtų sričių). Vienus 
savanorius pasilikdavo Kaune 
prie organizuojamų komen
dantūros kuopų, o kitus pa
siųsdavo į pulkus bei batalijo- 
nus. Prie komendantūros buvo 
suorganizuoti 1 ir 2 gusarų 
ekadronai ir šešios pėstininkų 
kuopas. Tai jau nebe komen- 
datūra, bet beveik pulkas. Pas
kui ištisas kuopas ir eskadro
nus pervedė naujai organi
zuojamiems kariuomenės da
liniams.

Tais laikais Kauno karo ko- 
mendatūra buvo labai apvers
ta įvairiais darbais. Kasdien 
joje apsilankydavo po keletą 
tūkstančių žmonių gauti leidi
mus išvykti ar M' nors išvežt! 
iš Kauno, su skundais prieš vo 
kiečių savivaliavimus, prieš 
plėšikų siautimus ir kitokiais 
reikalais.

Kiek Kauno karo komanda- 
tūra yra atlikusi organizaci
nio darbo, kuriant Lietuvos 
kariuomenę, pavaizduoja ši 
statistika:

. 1919 m. sausio 13 d. — vasa
rio 26 d. priėmė 1200 savano
rių, vasario 27 d. — birželio 21 
— 2944 savanorių, birželio 22

d. — rugpiūčio. 6 d. — 648 sa
vanorius, rugpiūčio 7 d. —1920 
m. sausio 1 d. — 648 savano
rius. Tuo būdu 1919 m. iš vi
so priėmė, t. y. įregistravo ir 
išsiuntinėjo į įvairias kariuo
menės dalis 5435 savanorius. 
1920 m. priėmė tik 505 sava
norius. šie skaičiai mums liu
dija kokiais mėnesiais daugiau 
šia savanorių stojo į Lietuvos 
kariuomenę.

Kadangi buvo priskaitoma 
per 10,000 savanorių, tai kaip 
matome, daugiau pusės jų 
perėjo per Kauno komendan
tūros registracijos biurą, ku
ris vėliau buvo peorganizuotas 
į etapo komendantūrą.

Greta savanorių registraci
jos biuro, kuris buvo Kęstučio 
gatvėje, nepertoli už Valsty
bes Teatro, gyveno tame pat 
name ir vokiečių kareiviai, ži
noma, kur dvi kariuomenės 
susiduria, tai lyg dvi katės 
maiše: nesutinka ir įvyksta 
visokių nesusipratimų ir gin
čių. Vieną dieną užsispyrė vo
kiečiai ir nieko nenorėjo įleis
ti į tuos namus, vadinas, ir 
į savanorių registracijos biu
rą. Net kulkosvaidžius išstatė.

Šičia tai jau ir lietuviai sa
vo ožį parodė. Nenusigando 
vokiečių gąsdinimų.

Nepamenu kuris karininkų 
atbėgo pas mus į kareivines, 
paėmė pėstininkų ’kuopą ir 
mūs kulkosvaidininkų būrį ar

skyrių. Kur eisime — nepasa
kė, bet tik išsikarščiavęs pa
brėžė, kad eisime vokiečiams 
ragus aplaužyti.

Savanorių kuopa drąsiai su 
gera nuotaika išėjo ir tikėjosi 
tikrai susikauti su voikečiais. 
Bet netoli teėjome. Kęstučio 
gatvės gale mus sustabdė prieš 
vienus raudonus mūrinius na
mus.

— Čia palaukit, vyrai, o mes 
eisime į vidų su jais pasikal
bėti, — pratarė vienas kari
ninkų ir drauge su kitais kari
ninkais dingo namo viduje.

Kas čia dedasi dar mums, 
kareiviams, neaišku. Spaudžia 
me rankose šautuvus ir žiūri
me į langus, ką vokiečiai da
rys. Jie nuo langų ir durų sa
vo galvas atitraukė. Įėjęs pas 
vokiečius, Kauno karo komen
dantas karininkas J. Mikuckis 
(tas pats, žinomas kaip poe
tas) pareikalavo iš jų išsi
kraustyti iš to namo. Vokie
čiai, pamatę, kad nejuokais su 
jais kalbama, nusileido ir iš 
namo išsikraustė.

Karininkai, išėję iš namo, 
mums pranešė:

— Jau viskas tvarkoje! Grįž 
kite į kareivines!

Nosis nuleidę, kad taip greit 
ir lengvai viskas pasibaigė, sa
vanoriai grįžo atgal. O vis dėl
to jie norėjo po kokį šūvį pa
leisti į langus.

M. STONYS

toms 
išlai-

gau-

žiau kaip 20 narių, renkasi 
apylinkės seniūną...

d) . Per visus įstatus tempia
mas tautinio solidarumo mo
kestis (įnašas). Ar nebūtų ge
riau vadinti jį nario mokesčiu 
arba lietuvių kultūros mokes
čiu. Tas tautinio solidarumo

Jmokestis sugalvotas Vokietijos 
lietuvių stovyklose ir per kele- 
ris metus virtęs pajuokos ob
jektu. Antra vertus, ar tas as
muo bus solidarus lietuvių 
tautai, kuris numes porą do
lerių per metus.

e) . Reikėtų gerokai pagalvo
ti ir dėl Tarybos, kuri yra tar
pininkas tarp eilinio nario ir 
LB Valdybos ir kartu jai ati
duodamos svarbiausios funkci
jos. Ar ne geriau būtų visai iš
braukti tą tarybą. LB valdybą 
išrinktų 2 ar 3 metams visų 
apylinkių atstovų suvažiavi
mas. Tai būtų paprasčiau ir 
mažiau pinigo reikėtų 
organizacijos viršūnėms 
kyti.

f) 83. parag. bando ir
tas lėšas nuošimčiais paskirs
tyti, bet nenueina iki galo. Ro
dosi, kad būtų visai tikslu į 
įstatus įrašyti, kiek procentų 
skiriama organizacijos išlaiky
mui (ne daugiau kaip 20%), 
kiek nuošimčių kultūros ir lie
tuviškoms mokslo įstaigos, 
kiek pašalpoms, kiek lietuvių 
diplomatinėms įstaigoms Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lo kėlimui valstybių ir tarp
valstybinėse įstaigose.

g) . Visuose įstatuose mini
mos tik lietuvių įstaigos arba 
tik kultūros bei mokslo įstai
gos (83. paragr.), kurias reikia 
remti. Reikėtų visur aiškiai 
priekyje prirašyti žodį lietuviš
koms. Kodėl? Ogi todėl, kad 
paskiau nebūtų ginčų. Juk lie
tuvių yra ir visos lietuvių ka
talikų parapijų angliškos mo
kyklos, kuriose nėra nė vieno 
lietuvio mokytojo ir kuriose 
nemokoma nė žodžio lietuviš
kai. Tas pats apie vienuolynų 
vidurines mokyklas (High 
School) ir akadem^fe. Tokių 
angliškų lietuvių mokyklų LB 
negalės remti. Ji rems tik lie
tuviškas mokyklas ir lietuviš
kas mokslo įstaigas.

i). Jei įstatuose nebūtų pa
skutinio skyriaus (X Įveda
mieji nuostatai), taif.visi ma
nytume, kad LOKas,.. vadovau
damasis tais laikinaisiais įsta
tais, organizuos ir kurs tą di
delę ir* sudėtingą organizaciją. 
Bet iš paskutinio skyriaus (X) 
paaiškėjo, kad LOKas, kol bus
suorganizuota ir išrinkta JAV • teisingai išsprendė, 
LB Valdyba, ir nemano laiky- luotai 
tis tų įstatų. Pav., apygardų Danutė Jurgutavičiutė ir Jur- 
valdybos organizuos apylinkių gis Nemickas.

PAVASARIO NUOTAIKOS IR BALF VAJUS
Veik visoje Amerikoje pava

saris pradėjo rodyti visą savo 
gražumą. Po sunkaus, įtempto 
žiemos darbo daugelis galvo-

valdybas, o apygardos nustato ja apie malonius savaitgalius
ir organizuoja LOKas, pirmo
sios tarybos narius renka apy
gardų suvažiavimai LOKo nu
statyta tvarka (Sic!) ir t. t. 
Išeina, kad LOKas tuos įstatus 
rašė kam tai kitiems, kurie 
jau bus suorganizuoti ir turės 
laikytis tų įstatų. Bet pats 
LOKas visai savaip organizuos 
tos didelės organizacijos dali
nius ir tų laikinųjų įstatų ne
silaikys. Tiesa, 92 (paskutinis 
paragr. sako, kad tie įstatai ga 
lioja nuo paskelbimo dienos. 
Bet 86-91 paragr. pabrėžia, 
kad LOKas dirbs savaip. Tai 
kam tie lakinieji įstatai? Dlia 
prostoi narod (nemokytiems 
žmonėms)?

Įstatai, nors ir laikini, rašy
ti sudėtingai ir didelei organi
zacijai kurti ir veikti. Todėl 
reikėtų jiems skirti daugiau 
laiko ir gerokai pasvarstyti ir 
patikslinti. Nuo jų priklausys 
greitas ar lėtas jos kūrimasis.

kur toli vargą,

BALF’o vadovybė
S. O. S. ir prašo

mė- 
pa- 
buk 
gra

Hans Gensfleich, gimęs 
Mainze apie 1400 metus ir mi
ręs apie 1468 metus, pagarsė
jo padarydamas vieną atradi
mą, kuris padarė jo pseudoni
mą neužmirštamu.

Susidėjęs su J. Fustu, kuris 
supratęs, kad jo atradimas yra 
puikus, paskolino pinigų ir pa
sistengė padaryti taip, kad vi
sas pelnas tektų tik jam vie
nam.

gražioje užmiesčio gamtoje, a- 
pie atostogas, apie ramius, gra 
žius vakarus parkuose. Tokiu 
momentu visi norėtų užmiršti 
esantį kaž 
skurdą.

Tik štai 
vėl paleido
nuo gegužės 1 dienos pradėti 
rūbų ir pinigų vajų.

“Argi BALF’as negali palikti 
visuomenės bent keliems 
siams ramybėje? Argi šių 
silikusių tremtyje lietuvių 
lė toki tragiška, kad šiame
žįame meto laikotarpyje rei
kia taip pat juos prisiminti?” 
galbūt, ne vienas savęs klau
sia.

BALF’o vadovybė gerai su
pranta, kad per aštuonis me
tus nuolat kartojamas pagel- 
bos šauksmas daugeliui labai 
(įgriso, kai kas ir pavargo nuo
lat aukodamas, ir jei nebūtų 
to gyvo reikalo, šiuo metu ji 
nedrįstų kreiptis aukų į visuo
menę.

Tačiau, kažin kaip stengtu
mėmės užkimšti ausis ir už
merkti akis ir bandytumėme 
nematyti pasilikusių vargo, vis 
tiek garsus jis darosi, kad ir 
kiečiausia širdis negali pasilik
ti jam abejinga.

Laikraščiuose dažnai mato
me skaitlines: 500 džiovininkų, 
600 senelių, tiek tai Šimtų vai
kučių, kurių šeimos galvos dėl 
ligos negalėjo emigruoti ir t. t. 
Tačiau tai nėra vien skaitli
nės, bet gyvos būtybės, pasili
kusios tokiam varge, kad daž
nai Amerikoje sunku įsisivaiz-

iš kopijuotojų Peter 
atrado geresnį ir 

būdą už Gensfleich.4

Vienas 
Shoeffer, 
greitesnį

Atradėjas vėliau savo gyve
nimą baigė gaudamas iš mies
to mažutę pensiją.

Kas jis ir ką jis atrado?
Pirmas teisingai atspėjęs ir 

pranešęs Vienybei to keliauto
jo vardą, gaus dovanų įdomią 
knygą.

Vienybės 19 No. klausimą,, 
kas yra tas Venecijos keliauto
jas (Marco Polo), pirmieji tei
singai atsakė E. Vizbarienė, 
855 Linwood, St., Brooklyne, 
tad y i ir tenka pažadėtasis 
naujasis J. Jankaus romanas 
“Paklydę paukščiai”.

Teisingus atsakymus atsiun
tė: V. Kvederas, kun. T. žiūrai 
tis, M. Sutkevičius 
čiunas.

ir A. Bal-

galvosūkį 
bet pavė- 

atsakymus atsiuntė:

Vienybės 17 No.

IEŠKOME BOLŠEVIKŲ 
SLAPTO SUSIRINKIMO

Keli mūsų savanorių patru
liai vidurnaktį prieš 13 vai. su 
sitikome Laisvės alėjos gale. 
Mums besikalbant, priėjo prie 
mūsų inteligentiškas vokiečių 
puskarininkis. Jis tuo kreipėsi 
į mus:

— Draugai, turiu žinių, kad 
šiąnakt bolševikai turi slaptą 
siisirinkimą. Kreipiausi pas 
savuosius, bet jie man atsakė 
pagalbą. Jiems nerūpi, ką čia 
daro bolševikai. Jūs man pa
dėkite suimti bolševikų susi
rinkimą.

Matyt, šis puskarininkis bu
vo iš vokiečių saugumo. O mū
sų savanoriai greiti ką nors 
veikti. Sutikome ir patraukė
me drauge su vokietuku bol
ševikų ieškoti. Nusidanginome 
arti Neries upės, Vilijampolės 
link.

Jau buvo 12 vai. nakties. Tuo 
metu buvo draudžiama kam
bariuose šviesos deginti. Daug 
kur radome šviesas ir tokius 
namus tikrinome, bet rasdavo
me tik namiškius. Nieko dau
giau. Įsakę eiti gulti, traukė
me toliau. Mat, vakaroti tebu
vo galima iki 12 vai. nakties.

Pasibeldėme į vieną šviesų 
namą. Randame pilną žmonių. 
Vestuvės. Vestuvininkai šoko 
mus pavaišinti, bet mes visi 
atsisakėme. Pareigos neleidžia. 
Vokietukas nori griežčiau įsa- 
kitt išsiskirstyti, bet mes švel
nesni. Nustatėme ilgesnį lai
ka išsiskirstyti arba sugulti. 
Mūsų dauguma — mūsų vir
šus. Tik vėliau, geriau pažinęs 
bolševikų slaptų susirinkimų

gudrumus, pradėjau galvoti, 
ar tos vestuvės nebuvo paslėp
tas bolševikų susirinkimas. Pa 
gal vokietuko nurodymus, apie 
tas vietas turėjo įvykti jų su
sirinkimas.

Beslankiodami tam siomis 
gatvėmis, užtikome lentpiūvę 
ar kitokią dirbtuvėlę. Kieme 
prikrauta lentų ir degė men
ka elektros šviesa. Pamatėme 
tarp lentų kažką šmėkštelėjus. 
Kažkokia žmogysta pasislėpė 
tarp lentų. Šokome jį surasti, 
kas jis per vienas. Išlandžiojo
me lentų krūvas, bet menka 
šviesa nieko mums nepadėjo. 
Keletą kartų tai vienas , tai 
kitas mūsų pastebėdavome 
paslaptingąją žmogystą išlin
dus iš lentų krūvos, b$t vėl 
dingdavo. Taip ir nepagavome 
jo. Grįžome atgal nieko nepe
šę, ir nė susirinkimo neradę. 
SURANDAME NAMINĖS 
BRAVARĄ

Savanoriai ne tik kareivio 
pareigas atlikdavo, bet dažnai 
ir policijos. Vieną naktį patru
liuodami, ir besidairydami į 
šalis, Ožeškienės gatvėje (be
veik prieš laiptus J Savanorių 
prospektą) viename name jau 
po 12 vai. pastebėjome pro 
langinių plyšį šviesą. Susido
mėjome.

Pasibeldus vieną, antrą ir 
tretį kartą, kol šeimininkai į- 
sileido. žinoma, jau ir griež
tai paslbeldžius ir pareikala
vus. Pirmieji k3mbariai tam
sūs ir uždegama šviesa. Sei
mininkai apsimeta miegoję ir 
tik smarkiai beldžiantis “pa
budę”. Kambary nieko įtarti
no. Iš gatvės matomo lango
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lietuvių au-

dirbantysis 
nors dolerį,

duoti. Jie visi šaukiasi pagal
bos, kuri reikalinga ne už pus
mečio, ar metų, bet jau šian
dien. Laiku suteikta pagelta 
nevienam sugrąžins sveikatą, 
seneliui praskraidrins senat
vės dienas, našlei palengvins 
išauginti savo didelę šeimą.

Todėl BALF’o vadovybė pra
šo šiandien visų 
kos.

Jei kiekvienas 
lietuvis paaukotų
problema būtų tuojau išspręs
ta. Tuo doleriu savęs nenu- 
skriausime, o nelaimingam lie
tuviui nepaprastai daug padė
sime.

Nelaukime iki rinkėjai bel
sis į mūsų duris ir maldaus au 
kos. Patys atlikime tą pareigą. 
Pasirinkime šelpiamą asmenį 
tokį, kuris mums arčiau šir
dies: senelį, invalidą, ligonį, 
džiovininką, moksleivį, dau
giavaikę šeimą. Tos aukos kuo 
greičiausiai bus siunčiamos au 
kotojų vardu jų pasirinktų as
menų sušelpimui. Aukotojų pa 
vardės taip pat bus skelbiamos 
sušelptiesiems.

BALE,’as tiek galės padėti 
vargšams, kiek mes jį parem- 
sime. Todėl siųskime aukas be 
tarpiai BALF’o 
vietoje 
skyriams 
tams.

BALF’o 
United 

• Fund of 
Grand St.,

centrui, arba
veikiantiems BALF’o

ar vajaus komite-

centro adresas: 
Lithuanian Relief 

America, Ine. 105 
Brooklyn 11, N. Y.

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita
VILIAUS BRAŽVILIAUS Jį

! ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ! !

ši leidyklos P ATRIA leidžiama ir jos nuosavoje 
spaustuvėje spausdinama knyga skirta

SKAITYTOJUI LINKSMAI NUTEIKTI ;
Ji, lyg ana emigracinė komisija kaimyninėje stovykloje, 

jau visai netoli nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius 
skaitytojai, lyg pro linksmą rakto skylutę

o 

pažiūrės į mūsų išeivijos gyvenimą DP stovyklose ir Ame- , 
rikos kolonijose. - ų

TAI KNYGA, KURIĄ SKAITYS 

kaip naujieji taip ir senieji išeiviai. j Į

KALORIJOS IR DOLERIAI
jau galima užsisakyti šiuo adresu: „ -..u

4^ LEIDYKLA PATRIA
Post Office’ Box 1291 

STAMFORD, CONNECTICUT 
rAllurl Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

kambaryje nėra. Kyla klausi
mas, kur tasai langas.

Savanoriai atidžiai apžiūri 
kambarį. Pasirodo įtartina 
spinta. Atitraukia ją, o už jos 
randa duris. Pradaro duris, ogi 
kitame kambaryje tvartas — 
stovi karvė.

Vėl nieko įtartina ir kitų 
durų nematyti. Sienos apdang
stytos užlaidomis iš maišų, 
kad karvei būtų “šilčiau”. O 
to iš gatvės matyto lango vis 
dar nerandama. O jis turi bū
ti.

Vėl savanoriai ieško ar pa
slaptingų durų, ar lango. Pra
skleidžia maišų užuolaidas, o 
už jų vėl durys. Atidaro jas ir 
randa šviesų kambarį ir be
verdančių naminės degtinės 
brogą. Bravorėlis neblogas.

Vienas savanorių pasilieka 
bravorėlį saugoti, o kitas nu
bėga į kareivines savo virši
ninkams pranešti apie radinį. 
Viskas konfiskuojama, o iki 
rytojaus dienos pastatoma iš 
kelių savanorių sargyba, kad 
nieko nepaslėptų, kas dar ne
surasta. Naktį nenorėjo daryti 
smulkesnės kratos. Mane pa
skyrė sargybos viršininku, o 
sargybinių tarpe pasitaikė in
teligentų, tik aš ir dar vienas 
buvome kaimiečiai, iš neinte- 
ligentų sluogsnio.

Seimininkų duktė, jauna ir 
graži mergaitė, tuoj suoste, 
kad čia yra iSrimoksi’nuriu vy
ruku. Ji mokėsi Rurijoie, o ka
ro metu Vokietijoje. Tuo pri
sigretino prie mūsų sargybinių, 
užmezgė su jais kalbą ir visą 
laiką stengėsi nukreioti ju dė
mesį | kalbas, žaidimus ir

flirtą. Mūsų inteligentai, sura
dę inteligentę, mielai šneku
čiavosi rusiškai, nes mergaitė 
lietuviškai nemokėjo. Buvo žy- 
delkaitė. Tik aš ir kitas kai
mietis laikėmės nuošaliai. Aš 
kaip sargybos viršininkas, o 
kitas nemokėjo rusiškai.

Mergaitė norėjo ir mus į- 
traukti į bendrą pokalbį, bet 
nepasisekė. Aš klausiausi, ką 
jie šneka, o antrasis kaimie
tukas visą laiką atidžiai dairė- 
rėsi ir klausėsi, kas darosi ki
tuose kambariuose, šeimininė 
vieną kitą kartą praėjo pro 
mūsų šalį neva į lauką. Šalta
sis kaimietukas baltomis aki
mis ją nulydėdavo. Tik staiga 
vieną kartą pašoko nuo kėdės 
ir išbėgo pro duris. Netrukus 
mane iššaukia. Išeinu, o jis 
rodo į vieną kambarį, kuria
me buvo ir pati šeimininkė. 
Kambarys pilnas naminės deg 
tinęs butelių, šeimininkė no
rėjo juos išnešti kitur- paslėp
ti.

Tai pamatę, šeimininkę nu
varėme į miegamąjį gulti ir 
uždraudėme vaikštinėti. Užti
kus paskutinį radinį, ir jų dūk 
tė pertraukė kalbą ir pasitrau
kė nuo mūsų sargybinių. Jau 
nebuvo tikslo besikalbėti. 1

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. T.
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gystėms tiki. Nors jų skaičius 
jau kas mėnesį mažėja ir ne
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jau buvo dirbta, 
ministeriais bent
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Application

Kaip provokuojama
Mūsų spaudoje gana apstu 

tarpusavio ginčų, barnių ir re
zistencijoje dirbančių lietuvių 
šmeižimo. Tik vis gana ne
daug pagrindinių rezistencinių 
klausimų negrinėjimo.

Retkarčiais, tačiau, ir tokios 
temos užkliudomos. Lyg nepa
stebėtas praėjo Naujienų (98 
nr.) pranešimas iš Washing
tono apie tai, kaip "atsakingi 
Amerikos išlaisvinimo kovos 
planuotojai (!)” ruošiasi nu
versti stalinizmą... antikomu- 
sfinių kovotojų (DP) jėgomis.

Pagal tą pranešimą “iš Wa
shingtono”, amerikiečių profe
sorius Barnett, vyriausybės pa 
vestas, esąs išdirbęs planą į- 
traukti į kovą prieš Rusiją an
tikomunistinius pabėgėlius iš 
anapus geležinės uždangos.

Esą numatyta, iškilsimo ka
ro * atveju i Libiją sutraukti 
antikomunistinius balkanie- 
čius, į Turkiją ir Artimuosius 
Rytus — ukrainiečius, o į Suo
miją —... pabaltiečius antiko- 
mustinius kovotojus.
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K4 ATSTOVAUJA REZISTENCINĖ SANTARVĖ?
Atsakymas i vieną “neaišku” ir du aiškius klausimus — Kodėl apie LRS 
skelbiami prasimanymai, priešingi tikrovei? — Rodos, ne piemenys, bet 

šmeižiami daugiau už juos...

KAIP SUTIKTI KOMUNISTU PAVOJŲ?
Sen. R. Taft pažiūros pagal jo knygą “A Foreign Policy of Americans”

Planų gali būti visokių, ir 
gali būti viešai skelbiami. Ta
čiau kai jie taip viešai skelbia
mi, ir eiliniam skaitytojui kyla 
abejonė, kiek jie tėra rimti. 
Koks strategas laikytų reika
linga iš anksto pranešti, kad, 
pvz., pabaltiečiai antikomunis
tiniai kovotojai bus telkiami 
Suomijoje? Ar tuo norima pa
skatinti bolševikus galutinai 
okupuoti Suomiją jau dabar?

Tas prof. Barnett planas at
rodo gana savotiškas. Dar sa- 
votiškiau, kad toksai planas 
jau dabar viešai skelbiamas. 
Ir savoliškiausia, kad duoda
ma suprasti, jog visa tai daro-- 
m a su Amerikos vyriausybės 
pavedimu bei pritarimu.

Naujienų pranešime “iš Wa
shingtono” toliau sakoma, jog 
sprendžiant antikomunistinių 
pabėgėlių panaudojimo prieš- 
belševikinei kovai klausimą, 
tarp anglų ir amerikiečių esa
ma “trynimosi” bei “nesutari
mo”. Taip esama ir lietuvių 
pabėgėlių atžvilgiu...

Naujienos rašo: “Lietuvių Re 
zistencinės ^Santarvės įsteigi
mas su jos buveine ne kur ki
tur, kaip Londone, turi taip 
pat savo ryšį su anglų-ameri
kiečių trynimusi, aiškintis, kas 
turi geriausią sugebėjimą or
ganizuoti ir vadovauti prieš- 
sovietinei veiklai”.

Ir čia pat sakoma: “Ameri
kos įstaigoms glaudžiai ben
dradarbiaujant su VLIKu, ang 
lai (dirbą ranka į ranką su 
švedais) iškėlė pageidavimą 
bendradarbiaujantiems su jais 
asmenims organizuoti lietuviš
ką užnugarį, kuriuo būtų ga
lima atsiremti ne tik dirbant 
antikomunistinio pasipriešini
mo planus, bet ir KONKURUO
JANT (mūsų pabrėžta) su a- 
merikiečiais dėl pavergtų tau
tų didesnės paramos ir pasiti
kėjimo”...

žodžiu, išeina: — VLIKą re
mia ir su juo glaudžiai ben
dradarbiauja amerikiečiai, Lie 
tuvių Rezistencinę Santarvę 
(LRS) remia ir ją paskatino 
suorganizuoti anglai...

Didesnių keistenybių lietu
vių rezistencijos klausimais 
dar nėra parašęs nei vienas 
lietuviškas laikraštis. Išskyrus 
Laisvę ir Vilnį, pastoviai tvir
tinančias, kad lietuvių visi po
litiniai emigrantai yra anglų- 
amerikiečių imperialistų bat- 
laižiai bei naujo Imperialisti
nio karo kurstymo įrankiai.

Tai yra nuodų leidimas iš 
mūsų spaudos pusės ne 
čių lietuvių tarpe, bet 
šinimas Lietuvos bylai 
kiu svetimų valstybių.

psl.)(Nukelta į 5

Praėjusį kartą minėjome 
Naujienų Stebėtojo dramatišką 
klausimą, kuris ištisai taip 
skamba: — “Prašom aiškumo: 
kur mūsų priešas, ką atsto- 
p. J. Tysliava, ir ką atstovau
ja L. R. Santarvė?”...

Taip klausimą keliant, būtų 
galima atitinkamai atsiliepti 
irgi klausimais su visokiomis 
abejonėmis: — O ką atstovau
ją Naujienų Stebėtojas ir kas 
jis iš viso yra, kieno akimis ir 
kieno naudai jis stebi? Ką at
stovauja Naujienų redakto
rius? Ką atstovauja Liet. So
cialistų Sąjunga? Ką atstovau
ja prof. Kaminskas ir ką iš vi
so dabar atstovauja Lietuvos 
Socialdemokratų Partija?...

Mes tokių klausimų niekad 
nekėlėme,— gal ir dėl to, kad 
jie galvojančiai lietuvių visuo
menei pakankamai aiškūs.

Bet Naujienos anuos pirmuo 
sius klausimus kelia, nes Ste
bėtojui jie neaiškūs. Todėl 
tenka kiek sugaišti laiko ir 
sakyti papunkčiui.
KUR MŪSŲ PRIEŠAS?

Truputį nuostabu, kad Nau
jienoms^ tas klausimas ligšiol 
neaiškus. Su kokiais tad prie
šais ligšiol kovojo?...

Atsakome:—pagrindinis mū
sų, lietuvių priešas yra komu
nizmas ir bolšev. Rusija, kuri 
laiko okupavusi Lietuvą ir nai
kina lietuvių tautą. Ji yra Eu
ropos rytuose, o savo agentų 
ir rėmėjų turi visame pasau
lyje. Tie 
Lietuvos 
Naujienų 
tuviškoje
bančių grupių ar asmenų juo
dinimu.
KĄ ATSTOVAUJA 
TYSLIAVA?

viškais reikalais, gvildenančių 
mūsų laisvės kovos, rezistenci
jos ir lietuvių politinės akcijos 
užsienyje problemas. Kiek kuk 
liai pajėgdamas, mėginu tą 
uždavinį atlikti. Be abejo, ne 
aš vienas buvau kviestas toje 
plotmėje bendradarbiauti.

Ir šiandien man yra susida
ręs toks aiškumas: savo atsto
vavimo ALTe pareigų p. Tys
liava nesuplaka su 
noru ir uždaviniu 
ne tiek jo politinę 
lietuvių grupę, kiek
svarstyti bendruosius lietuvių 
laisvės kovos reikalus, kurie 
turėtų lygiai rūpėti visoms 
mūsų patriotinėms srovėms.

Ar tas uždavinys visada pa
siseka pavyzdingai atlikti, ne
sugebėčiau nuspręsti, 
intencija man atrodo 
tinai gera.
KĄ ATSTOVAUJA 
SANTARVĖ?

priešai rausiasi, ’ o iš 
jie nebus pašalinti 
polemikomis, nei lie- 

rezistencijoje dir-

Daug kartų teko skaityti 
laikraščiuose, kad J. Tysliava 
ALTe atstovauja Amerikos Lie 
tuvių Tautinę Sąjungą, praė
jusiais metais yra net buvęs 
Sąjungos vicepirmininku. '

Klausimą būtų galima papil
dyti: ką atstovauja Vienybė, 
kurios leidėju ir vyr. redakto
riumi yra Tysliava? Ne mano 
pareiga į tą klausimą atsaky
ti, bet kiek aiškumo galėčiau 
pridėti. Kai prieš, metus p. 
Tysliava laišku krejį^si į ma
ne, kviesdamas atnaujinti ben 
dradarbiavimą, jis prašė straip 
snių bendrais (ne partiniais 
ar tik Tautinės S-gos...) lietu-

platesnis 
klausimas. Šioje vietoje gali
ma atsakyti tik labai trum
pai.

Plačiau buvo pasakyta LRS 
pareiškime mūsų visuomenei, 
kuris šių metų pradžioje buvo 
paskelbtas keliuose laikraš
čiuose, jų tarpe ir Vienybėje. 
Nors Naujienų Stebėtojas sa- ‘ 
kosi turįs ir bene skaitęs vi
sus Vienybės numerius, tačiau 
greičiausia tą pareiškimą jis 
bus praleidęs, nes tiek jis, tiek 
tiek kiti Naujienų bendradar
biai kiekvieną kartą apie San
tarvės pobūdį ir tikslus skel
bia vis griežtai priešingai, ne
gu Santarvės jos vardu įgalio
tų kalbėti asmenų buvo dek
laruota. Mes nemanome jiems 
drausti priskirti Santarvei to
kius tikslus ir pobūdi, kurio ji 
neturi ir ko niekad neskelbė, 
čia konstatuojame tik patį 
pastovų iškraipymo faktą.

Santarvė gina, taigi, ir at
stovauja tam tikrus dėsnius, 
kuriuos ji laiko būtinus ir ge
riausius lietuvių tautos išsi
laisvinimo ir Lietuvos valsty
bės atstatymo sėkmei. Neatro
do, kad jie būtų iš esmės prie
šingi ir Amerikos Liet. Tary
bos veiklos programai. Labai 
sutrumpinus ir suglaudus San 
tarvės steigimo akto ir pareiš
kimo mintis, tie dėsniai būtų 
galima nusakyti maždaug 
taip:

politinių grupių veikė- 
o taip pat ir neparti- 
asmenybėms reikia glau 
susiburti, atidėjus į šalį

politinių 
mus, su 
Tėvynės 
kovai ir
vos Respublikos atstatymui.

•2. Tuo tikslu bendradarbiau 
ti su visomis lietuviškomis in
stitucijomis ir organizacijomis, 
kurios savo veiklą grindžia 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
demokratijos dėsniais.

3. Laikantis nepr. Lietuvos 
valstybės tęstinumo pagrindo, 
bendradarbiauti ir remti Lie
tuvos suverenumo legalių at
stovų veiklą.

4. Pripažįstant esminio pir
mumo (primato) teisę krašto 
rezistencijai, galutinį išlais
vintos Lietuvos vidaus sant- 
tvarkos nustatymą patikėti 
tautai, kuri atliko ir tinka
mam laikui atėjus kels sun
kiausią laisvės kovos naštą.’

5. Lietuvių tautos kovos in
teresai ir darni rezistencinė 
akcija privalo visų lietuviškų
jų pajėgų bendro ir suderinto 
darbo, apjungto viename vi
suomeniškai politiniame cent
re, kuris glaudžiai bendra
darbiautų su Lietuvos Diplo
matine Kolegija užsienyje.

6. Vlikas ir ligšiolinė Lietu
vos laisvinimo organizacija 
privalo pagrindinio pertvarky
mo, kurio reikalauja esamoji 
tarptautinė padėtis, realiosios 
tremties sąlygos ir rezistenci
nės veiklos duomenys (dėl ku
rių viešumoje nediskutuoja
ma).

Tą pertvarkymą gali nutar
ti tikrai visuotinė ir tinkamai 
paruošta Lietuvių Konferen
cija. Kiek šio straipsnio auto
riui žinoma, LRS Vyriausias 
Komitetas tokį pertvarkymo 
projektą yra jau svarstęs ir 
tinkamu laiku pateiks jo prin
cipus ’ viešumai — politinių 
sluogsnių. ir visuomenės kriti
kai pasireikšti: Tai yra bend
ras visų lietuvių reikalas, ku
ris negali būti sprendžiamas 
patamsiuose.

štai keli esminiai dėsniai, 
kuriuos atstovauja, skelbia ir 
gina Lietuvių
Santarvė. Dėl jų lietuvių vi
suomenėje LRS 
šiandien "rausiasi 
žaus Naujienų išsireiškimo).

IŠRINKUS JACKSONĄ, BALTUOSE
RŪMUOSE LIEJOSI PUNŠAS...

Andrew Jackson pastatė Washingtono kambary statinę punšo, kad drau
gai galėtų gerai pasilinksminti — Kiek jis buvo brutališkas kitiems, tiek 

buvo švelnus savo žmonai, mūšio Įkaršty skindamas jai rožes...
šeštasis Amerikos preziden- 

dentas John Quincy Adams, 
dar vaiku būdamas, savo tėvo, 
kuris buvo Washington© pata
rėju, o vėliau ir jo Įpėdiniu 
Baltuose Rūmuose, dalyvavo 
visose Nepriklausomybės karo 
fazėse.

Quincy nematė jaunystės, 
arba jis turėjo ją labai sunkią.

Jau septynerių metų am
žiaus jis buvo su savo motina, 
labai griežta ir maldinga mo
terimi, liudininku Bunker Hill 
mūšio 1775 metais pavasarį.

Kada jaunasis Quincy pama 
tė amerikiečius besitraukiant, 
jis paklausė:

— Motina, kodėl mes bėga
me, jai mes esame teisus?

Šiuose jo žodžiuose jau at
spindėjo tikrasis John Quincy 
Adams. Anot jo, prievolė visad 
turi triumfuoti. Ir niekas, tur 
būt, savo gyvenimą nevedė 
taip drausmingai, kaip jis. Jis 
niekad neturėjo tikro draugo. 
Jis nesimaitino “švelnumo pie
nu” ir savo politiką vedė ne iš 
širdies, bet grynai iš teoretiš
kų išvadų. Jis nežinojo ką reiš 
kia žodis “populiarus”, žmo
nių susižavėjimas juo buvo ne
aiškus, kaž koks mišinys tarp 
baimės ir ironijos.

“Jis rodė kur reikalinga eiti, 
rašė apie jį Tocqueville, bet jis 
niekad neklausė: tikslą pa
sieks gyvi ar mirusieji.”

Turėdamas 14 metu, jis jau 
buvo asmenišku sekretoriumi 
Amerikos ambasadoriaus Rusi
joje.

Po vieno priėmimo, .princas 
Galicinas taip išsireiškė apie 
ji:

— šis jaunas vaikinas būtų 
malonus, jei jis būtų truputį 
mylimas.
KEISTI RINKIMAI

šitoks puritanlzmas ir griež
tumas atstūmė, net ir tuos, 
kurie už jį balsavo į preziden
tus. Prieš save jis sukėlė sena
tą ir Atstovų rūmus, kurie sis- 
tematiškai atmesdavo jo pro
jektus. Jis turėjo geriausius 
norus pasaulyje, bet be žavu
mo, jis buvo pats nesėkmin
giausias prezidentas Amerikos 
istorijoje.

Keista, kad šis griežtas as
muo Amerikos prezidentu bu
vo išrinktas ne tiek netaisyk
lingose, kiek išimtinose sąly
gose.

Konvencijos balsavimas ne
davė reikalingos daugumos 
(Andrew Jackson gavo 99 bal
sus, J. Q. Adams 84, Craford 
41, Clay 37) ir pagal konstitu
ciją atstovų rūmai turėjo pa
skirti prezidentą iš trijų kan
didatų, gavusių daugiausiai 
b? Įsų. šitame antrame balsa
vime atstovai balsavo ne as
meniškai, bet valstybėmis. 
Clay automatiškai atkritęs,

kaip buvęs ketvirtuoju, pradė
jo vesti kampaniją už Adams 
ir jam pavyko laimėti’. Tryli
ka valstybių balsavo už Adams, 
7 už Jackson ir 4 už Crawford. 
Išrinkus, Adams su savo įpras
tu šaltumu .pastebėjo:

— Turėdamas 58 metus aš 
pasiekiau aukščiausią krašte 
magistratūros vietą, bet be 
džiaugsmo, nes aš nelaikau tai 
tautos balsu, aš buvau išrink
tas prieš 
trečdaliu

Bet jo
Jackson tą pergyveno sunkiau 
ir kada Adams paskyrė Clay 
valstybės sekretoriumi, jis pra 

< dėjo šaukti, jog tai prasikalti
mas. Labai populiarus atsto
vas Randolph rūmuose apkal
tino Clay, kad jis buvo papirk
tas. Clay už tai iššaukė į dvi
kovą pistoletais.

Pirmame iššovime abu išli
ko sveiki. Antrą kartą šaunant 
Cloy kliudė Randolph, suplė
šydamas švarką. Randolph iš
šovęs į viršų, numetė pistole
tą ir pasitiko Clay tiesdamas 
ranką:

— Ponas Clay, jūs man 
te skolingas už švarką.

— Aš esu laimingas,
skola nėra didesnė, — šypso
damasis atsakė Clay.

Senatorius R. Taft savo kny
gos “A foreign policy for 
Americans” skyriuje, kaip su
tikti komunizmo pavojų Euro
poje, tuoj pat su didele pagar
ba nusilenkia Europos kultū
rai 
mu 
vių 
turi
ropoję ir kad visos amerikie
čių institucijos savo kilme pri
klauso Europai. Pagaliau ir 
Amerikos gyventojai didele 
dauguma esą kilę iš Europos, 
ten turi kraujo ir kultūros ry
šius ir yra neatjungiamai su
sieti su Europos dvasia.

Be šių dvasinių Amerikos 
saitų su 
Taft dar 
nominių 
Ameriką
biauti su Europos valstybėmis. 
Bet jis nemano, kad su viso
mis Europos valstybėmis Ame
rikos bendradarbiavimas turi 
būti vienodas.

Tafto įsitikinimu 
Amerikai turėti 
ryšius su Anglija, 
tų, reikalui esant, 
ropą nuo galimų
Europos beveik kiekvienos val
stybės saugumo reikalas esąs 
ypatingas ir jei reikėtų su 
kiekviena Europos valstybe at
skirai nustatyti santykius, tai 
Amerikos politika patektų į vi
sokių pavydų, aistrų ir nenuo
seklumų tinklą. Todėl sen. R. 
Taft mano, kad' reikia siekti 
sujungti Europą į vieną vie
netą, padaryti iš jos politinę 
ir ekonominę vienybę. Bet kol

1. Ar gali Amerika tiekti Eu
ropai plačią finansinę paramą, 
neapsunkindama savo gyven
tojų naujais mokesčiais?

2. Ar Amerika gali duoti 
ropai pakankamai ginklų,
rangos ir kitų karinių medžia-

• gų?
3. Ar Amerika gali iš anksto 

užtikrinti Europos valstybėms,

Dėl tų dėsnių ji — “kenkia lie
tuvių tautos išlaisvinimo ko
vai” (anot kito dar gražesnio 
Naujienų išsireiškimo)— “skal
do lietuvių visuomenę” ir 
“kaišioja baslius į vieningą 
Vliko veiklą” (anot Draugo ir 
panačios spaudos išsireiški
mų). Dėl to ji—“Liet, priešas,”

(Nukelta 4-5-tą psl.)

VAKARŲ ŽMOGUS
Reikia pasakyti, kad And

rew Jackson nebuvo iš tų žmo 
nių, su kuriais lengva taikin
tis. Tai buvo, kaip rašo vienas 
istorikas, laukinių vakarų he
rojus. Turėdamas 13 metų jis 
įstojo savanoriu muštis prieš 
anglus (1780).

Patekus jam į nelaisvę, vie
nas anglų karininkas norėjo 
jį priversti nušveisti jam ba
tus.

— Aš neesu tarnas, 
ro belaisvis, — atsakė 
nuolis išdidžiai.

Už tokius žodžius 
anglas jam smeigė į 
durtuvą.

Pagijęs ir išlaisvintas jis ra
do savo namus tuščius. Jo tė
vas ir du broliai buvo užmuš
ti, motina mirė iš sielvarto. Jis 
apleido savo gimtąją Caroline 
ir įsitaisė Tennessee valstybė
je, toliau tęsdamas karą prieš 
indėnus. 1812 metais jis su
triuškino Creeks indėnus, ku
rie grasino vakarams. Išgirdęs, 
kad anglai išlipo Louisianoj, 
raitas pasiekė Naująjį Orlea
ną, padarydamas 400 mylių 
kelio, paėmė vadovauti milici
jai ir atmušė užpuolikus.

Jo privatus gyvenimas irgi 
buvo audringas.

Po Nepriklausomybės karo 
vienas karininkas jį apkaltino 
esant jo žmonos meilužiu. Ap- 
skaldęs šiam karininkui ausis, 
jis pagrobė jo žmoną ir apsi
vedė su ja nelaukdamas, kol 
bus paskelbtos skyrybos ir pa 
skui dar kartą apsivedė, kada 
jau buvo sutvarkyti popieriai.

Jo temperamentas buvo cho 
leriškas prieš kitus, bet švel

nus prie savo nuostabaus gra
žumo žmoną. 1813 metais Ala- 
bamoj priešais Fort Mims, pa
čiame mūšio įkaršty su indė-

Dr. B. T. DIRMEIKIS * laikytas, tai karo su Sovietais 
laimėjimas priklauso ne nuo 
sausumos kariuomenės. Taip, 
kaip Korėjoje, panašiai būtų 
ir Sovietų Sąjungoj. Sovietų 
kariuomenė savo skaičiumi ne 
abejotinai toli pralenktų bet 
kokią Europos armiją, todėl 
reikia didinti ne kariuomenės 
skaičių, o moderninį apgink
lavimą.

Karo atveju Sovietai tikriau 
šiai mėgintų atominėmis bom
bomis sunaikinti uostus, pro 
kuriuos turėtų būti gabenama 
Amerikos karuomenė. Ir pra
džioj gali atsirasti didelių sun
kumų ateiti greitai į pagalbą 
Europos armijai. Todėl reikėtų 
ten pat Europoje turėti sandė
liu ir bazių, iš kur būtų gali
ma tuoj veikti, karo atveju.

Autorius baigia šį skyrių 
pakartotinu pareiškimu, jog 
niekas taip griežtai nesąs nu
sistatęs prieš komunizmą, kaip 
jis. - .

Jis manąs, kad Sovietų Są
junga šiuo metu graso visos 
žmonijos laisvei ir ta grėsmė 
esanti kokie didelė, kokios dar 
istorijoj neturėta. Grėsmė es
anti ne vien karinė: j! esanti 
ir moralinė, ir ūkinė ir kultū
rinė. Bet būtų didelė klaida 
pasiduoti panikai ar nusivyli
mui, akivaizdoj tokios milži
niškos Sovietų grėsmės.

Sen. Taft nemanąs, kad So
vietų militarinis pajėgumas ga 
lėtų galų gale viršyti laisvojo 
pasaulio vieningas ir darnias •

kad jas užpuolus Sovietams ar 
kokiai kitai valstybei—Jos bus 
Amerikos ginamos?

4. Ar reikia, kad Amerika tai 
kos metu laikytų savo kariuo
menę Europoje?

Atsakydamas į du 
sius klausimus 
karinė 
Europai
pareiškia, kad toji pagalba, 
prasidėjusi su UNRRA ir pe
rėjusi per Marshall© planą, at
sidūrusi dabartinėj.. Savitarpi
nio Saugumo formoje nebegali 
būti nutraukta. Esmeje esanti 
teisinga ir turinti būti tęsia
ma su tam 
mis.

Dėl trečio 
mo, būtent:
duoti garantijų, jog ji gins Eu
ropą ir ar tam reikalui ji gali 
laikyti Europoje kariuomenę, 
sen. Taft paaiškina, kad, ne
žiūrint amerikiečių didelio ne
noro kariauti už Europą, vis 
tiek Amerika esanti taip giliai 
įbridusi Europoje, jog nebeį
manoma laikytis neutraliai, jei 
Europa būtų 
Paktas net ir 
vęs Amerikai 
pakto narius.
tas Atlanto Paktas nėra pilnai 
suderinamas su Jungtinių Tau 
tų Organizacijos Įstatymu, bet 
imant jį tokį, koks jis yra įvy
kus užpuolimui Europoje, A- 
merika be sąlygų turėsianti

NEMALONUS ĮSPĖJIMAS
Neseniai atbėgę iš Lietuvos 

žvejai lankydamiesi kolonijose 
ir kalbėdami apie nuotaikas 
Lietuvoje tarp kita ko pasakė:

“...Dori ir dirbą Lietuvos rei
kalui tremtiniai mielai bus 
laukiami laisvę atgavusioje 
Lietuvoje, nors jie nei prezi
dentais, nei ministeriais nebū
sią...”

Tai labai nemalonus įspėji
mas, kuris turėjo šiurpu nu
krėsti ne vieną tremtinį, jau 
kelis metus ' sapnuojantį apie 
prezidentūrą, ar bent apie bū
simos vyriausybės nario port
felį.

O kadangi negalima ilgai vis 
svajoti, tai 
kad tapus 
tremtyje...

Tų žvejų
pabrėžti, idant jis neišeitų iš 
galvos ilgiems mėnesiams ir 
gal metams. Bet jis visai ne- 
skaudus ir tik teisingai pasa
kytas mums kitiems lietu
viams, kurie visą laiką tvirti
nome, kad netik nėra reikalo, 
bet stačiai yra žalinga dalin
tis lokio kailiu, kol pats lo
kys dar nenudėtas.

Priešingai, reikia užmiršti 
apie valdžias ir dominavimus, 
o dirbti sutartinai Tėvynės la 
bui, užsieniuose ginti Lietuvos 
bylą ir daugiau aukoti Lietu
vos pogrindžio žaizdoms leng
vinti.

tuoj pat įstoti į karą. Tačiau pastangas, 
šią prievolę Amerika galinti, 
sąžiningai ir gerai

Europa yra tokia, kokia ji da- neturėdama savos
bar yra, Amerikai iškyla ketu
ri svarbūs klausimai:

menės Europoje.
Autorius mano, 

tinių metų bėgyje 
howeris žymiai pagerinęs pa
čių Europos valstybių karines 
pajėgas ir jos planingai ruo
šiamos atlaikyti galima Sovie
tų užpuolimą. . .

Be abejo, Amerikos divizijų 
buvimas Europoje galėtų pa
skatinti Europos valstybių gy
nybos dvasią, galėtų tarnauti 
nuolatiniu įspėjimu Sovietų 
Sąjungai, bet iš antros pusės 
Amerikos kariuomenės laiky-

• mas Europoje galįs 
rastas Sovietų, kaip 
grėsme.

Tačiau galutinoj
Taft pasisako už Amerikos ka
riuomenės laikymą Europoje. 
R. Taft toliau aiškindamas ga
limybes atlaikyti Sovietų ag
resiją Europoje, pasisako esąs 
įsitikinęs , jog Sovietų puoli
mas, jei ir galėtų būti kiek pri-

Jei Sovietai pradėtų karą, 
jis būtų sunkus ir ilgas. To
dėl esą reikia taupyti ištek
lius ir naudoti juos tik ten, 
kur jų veikimas yra didesnis.

"Aš netikiu, sako sertatorius 
Taft savo knygoje, kad Vaka
rų Europa gali • būti apginta, 
kol ji pati nėra apsisprendusi 
gintis ir nerodo iniciatyvos pa
siruošti ginimuisi. Kad ją pa
skatintume tokiam apsispren
dimui — mes esame pasiuntę 
ir tebesiunčiame visokią para
mą, galinčią jai būti naudin
ga. Mes ją remsime ir toliau 
jūrų ir oro keliais ir aš pilnai 
sutinku, kad Amerikos valdžia 
pasiųstų kariuomenės į Euro
pą įrodyti, kad mes būsime su 
ja ir šalia jos, jei’ prasidėtų 
Sovietų užpuolimas.”

Knygos paskutiniuose dvie
juose skyriuose sen. R. Taft 
kalba apie komunistinių pavo
jų sulaikymą Azijoj ir apie ko
vą prieš komunizmą, kaip ide
ologiją. Bet apie tai kitą kar
tą.

GESTAPO VADAS HIMMLERIS
BAISENYBĖ TARP BAISENYBIŲ

Tai buvo vienas žiauriausių nacių žmogžudžių 
generolu — Minske jis liepė du kartu sušaudyti moteris — Paskutinę

valandą nutarė kapituliuoti prieš vakariečius

nais jis skynė rožes savo my
limai žmonai... Ir jis jos nete
ko tą dieną, kada sužinojo, jog 
tapo išrinktas Amerikos pre
zidentu J. Q. Adams vietoje.

Jackson niekad nedovano
davo įžeidimų. Jis visą gyveni
mą prisimindavo, kaip pirmą 
kartą jam Baltųjų Rūmų du
rys buvo uždarytos. Visas jo 
gyvenimas pasižymėjo skan
dalais.

Prie Monroe, be jokio diplo
matiško įspėjimo, jis užpuolė 
Floridą, kurią norėjo prijung
ti prie Amerikos ir suėmė du 
anglų farmerius, nenorėjusių 
leisti jo kareiviams plėšikauti. 
Sudaręs teismą per kelias mi
nutes juos pasmerkė pakarti. 
Teismas kiek pagalvojęs, baus
mę pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos, bet Jackson laikė pir
mąjį sprendimą galiojančiu ir 
liepė visvien abu anglus pa
karti.

šitą atsitikimą pasakojome 
kaip vieną iš keliadešimties.

Ar šitokie Jacksono žygiai, 
nesiskaitymas su įstaigų spren 
dimais ir įstatymais patiko 
žmonėms? Atrodo, kad taip, 
nes Jackson populiarumas vi
suomenėje didėjo ir Adams 
buvo teisus, sakydamas, kad 
jis buvo išrinktas prezidentu 
prieš bu trečdalius gyventojų 
norą, kurie .palaikė vakarų 
žmogų.
PUNCHO STATINĖ 
WASHINGTONO KAMBARY

1829 metais nebuvo ir klau
simo John Quincy Adams per
rinkti. Jis turėjo užleisti vietą 
vakarų žmogui. Bibliotekos 
žmogus turėjo palikti savo 
vietą plačių lygumų raiteliui.

Iš karto visi pajuto brutališ- 
ką pasikeitimą: pirmą kartą 
Amerikos istorijoje buvęs pre
zidentas atsisakė dalyvauti sa-

vo įpėdinio įsikūrimo iškilmė
se, ir šis neišreiškė pagarbą sa 
vo pirmtakūnui.

Jackson į Baltuosius Rūmus 
įsiveržė, kaip jis buvo įpratęs 
įsiveržti į apgultus * miestus. 
Jis atidarė salionus ir sodą sa
vo šalininkams, pastatydamas 
Washingtono kambary punčo 
statinę, kurią visi gėrė ir šo
ko, sutepdami kilimus su savo 
nešvariais batais, laužydami 
vertingus baldus, išsinešdami 
porceleną ir sidabrinius 
tus.

— Reikia, kad žmonės 
linksmintų bent vieną
per keturis metus, — paten
kintas šypsojosi Jackson.

Bet pats Jacksono valdymas 
nepadarė perversmo tradicijo
je. Tiesa jis turėjo vieną vy
riausybę oficialią ir vieną, va
dinama “virtuvinę vyriausy
bę”, sudarytą iš savo artimiau
sių draugų. Į rūmus jie ateida
vo per užpakalines duris ir 
dažnai jų nutarimai nebūdavo 
jau taip blogi.

Jackson įsteigė vadinamąją 
“Spoil system”, šimtais atleis
damas valdininkus ir pakeis
damas savo šalininkais.

Tokia politika greit atsilie
pė jo prestižui Europoje. Jo 
šalininkai mažai tekreipė dė
mesio kokios galės to būti pa
sekmės. Bet kaip ten bebūtų, 
buvo žmonių mylimas ir 1833 
metais triufališkai buvo per
rinktas prezidentu: 226 balsais 
prieš 49.

Jame randamos dvejos sa
vybės: didelis patriotizmas Ir 
aiškus nuoširdumas.

Jis mirė sulaukęs 78 metų 
amžiaus.

GRĮŽTAME ATGAL
Dr. Vincas Kudirka prieš 80 

metų kartą pašaipiai atsakinė
jo tiems Varpo kritikams, ku
rie skaičiavo, kiek kartų jo 
puslapiuose buvo minimas Die 
vo vardas. Ir kadangi priskai
čiavo, jog minimas ne pakan- 

. karnai dažnąi, tai Varpas jiems 
.atrodė bedieviškas, įtartinas 
ir katalikams nerekomenduo
tinas...

Nedaug pažengėme . per tą 
šešetą dešimtmečių. Jei ir bu
vome kiek pažengę, tai Ameri
koje vėl grįžtame į Kudirkos 
laikus.

Stravinskas Drauge rašo, 
kad Amerikos lietuvių tauti
nės srovės spauda sąmoningai 
stengiasi kuo rečiau savo pus
lapiuose pavartoti Dievo var
dą, kas yra “svetima mūsų tau 
tai ir jos dorinei sąžinei žalin
ga”... Jis ta proga pastebėjo, 
kad mūsų socialistų spauda dėl 
Dievo rodanti daugiau nuo
saikumo (sveikinimas Naujie
noms ir Bostono Keleiviui!...).’

Šiaip ar taip grįžtame į Ku
dirkos laikus. Apie žmonių, 
veiksmų ir laikraščių tautinę 
ir dorinę vertę imame spręsti 
pagal tai, kaip dažnai jie Die
vą pamini.

Taį įdomu, ypač kai pa
mirštame vieną paties Visaga
lio prisakymą: “Neminėk 
vo vardo be reikalo”.

Sunku būtų rasti kitur pa
saulyje, negu Sovietų Rusijoje, 
kitą tokį asmenį, koks buvo 
Heinrich Himmleris. Hitleris 
jo asmenyje surado geriausį 
savo beprotiškų įsakymų vyk
dytoją. Taip, kaip 
laukiniai tiki jog 
priešo jėga pereina 
tojo kūną, Hitleris
jo, skaitydamas išžudytų prie
šų statistikas, bet jis nei kiek 
neliesėjo nuo savo pačių ka
reivių žuvimo.

Priešų žudynės tačiau nacių 
diktatoriaus nepatenkino. Jo 
apetitų patenkinimui reikėjo 
tokių spektaklių, kaip bom
bardavimas ir griovimas ne
ginamų miestų: Roterdamo, 
Varšuvos, Coventry, kas jame 
iššaukdavo pasigėrėjimą.

Bet kada karo vedimas pa
sidarė sunkesnis, jis suprato, 
jog reikalingas kai ko, kuris 
iš viršaus galėtų vadovauti 
žmonių naikinimui. Tam rei
kėjo' tik vienos rūšies specia
listo, kad geras žmogžudys ir 
turėtų žmogžudžių armiją, ku 
riems ranka nesudrebėtų žu
dant senius, vaikus ir moteris.

Hitleriui tokį žmogų nesun
ku buvo surasti. Jam užteko 
tik padaryti SS sąrašus, bet 
darbas, kurį jis buvo sugalvo
jęs, reikalavo platesnių pažiū
rų žmogų, ir eilinių SS žmog
žudžių protas buvo tam netin- 

' karnas.
Hitleris surado ieškomą as

menį, tai-Heinrichą Himmlerį. 
Buvęs gyvulių augintojas, ku
rio farmoje buvo tik vištos, 
antys ir kralikai, nacizmui 
plečiantis, -greit įsijungė į na
cių eiles, pasižymėjo kraujin- 
guose žygdarbiuose. Nežiūrint, 
kad i§ išvaizdos jis neatrodė 
pavojingesnis už kraliką, ku
riuos jis pas save augindavo, 
jis pasidarė vienas žiauriausių 
žmogžudžiu Hitlerio gaujoje, 
kada šis ėmėsi naikinti savo 
priešininkus po 1944 metų bir
želio 30 d.

Greit Hitleris paskyrė Him
mlerį SS viršininku, paskui vy
riausiuoju Gestapo vadu ir 
koncentracinių stovyklų direk
toriumi, o vėliau vidaus reika- 

- lų ministru su 
džia ant visos 
ei jos.

Niurembergo 
menybė buvo 
kiais žodžiais:

“Himmleris, iš visos tos bar
bariškos hitlerininkų gaujos 
išsiskiria kaip baisiausias už 
visus. Tai yra demonas po žmo 
gaus kauke, tai baisenybė ap
sirengusi žmogumi ir nėra jo
kio laukinio žvėrio, kuris ji 
viršytu. Jo tikėjimas yra žmog 
žudystė, jo tikyba — žudynės, 
vaikų grobimas, išdavimas ir 
jo dogma — pavergimas viso
kiom formom.”

gruppen (vietinės puolimo 
prieš civilius SS grupės), va
do kad būtų padaryta taip, 
jog jis galėtų būti žiūrovu ma
sinio žydų išžudymo.

Gen Nebe tuojau išrikiavo 
šimtą žydų.

Bet leiskime gen. Erich Bach 
Zalewski’ui, liudininkui šio bai 
saus įvykio, papasakoti istori
ją.

“Tarp žydų buvo jaunas vai
kinas, apie 20 metų amžiaus, 
šviesiais plaukais ir mėlyno
mis akimis. Jis stovėjo ramus 
prieš atkreiptus į jį šautuvus, 
kai Himmleris davė ženklą SS 
grupei komandanduojančiam 
karininkui ir šautuvai buvo 
nuleisti. •

Himmleris prisiartino prie 
suimtojo vaikino ir paklausė:

— Ar tu esi žydas?
— Taip.
— Ar tavo tėvai buvo žy

dai?
— Taip.
Nepatenkintas Himmleris 

jam suriko:
— Ar tu 

kurie nors 
das?

Vaikinas
— Ne.
Tada Himmleris. sutrepsėjo 

koja.
— Aš nieko dėl jo negaliu 

padaryti.
Ir pasitraukęs davė karinin

kui ženklą, kad vaikiną sušau
dytų. šis griuvo ir kraujas ap
liejo jo 
plaukus, 
moterys 
drebėjo, 
taikė ir 
sužeistos
mo. Himmleris suriko 
viams:

— šaukit dar . kartą, 
bebūkite ateity tokie netaik
lūs.

“Aš stebėjau atydžiai Himm 
lerį visą laiką, manydamas, 
"kad po šio nepasisekimo,- jis ’ 
sustabdys žudynes. Jis buvo iš
balęs kaip sūris, jo akys šoki
nėjo, ir užsimerkdavo po kiek
vieno šūvio, bet jis nesulaikė 
skerdynių. Baigus, jis surinko 
apie save kareivius ir pasakė 
jiems, kad jie yra kareiviai ir 
turi pildyti įsakymus, tik jis’ 
vienas yra atsakingas 
Dievą ir Fiurerį.”

Po šio “spektaklio” jis 
jo į beprotnamį ir įsakė
jarųe esančius išžudyti. Bach- 
Zalewski pasakoja: “Gen. Ne
be su Himmleriu kurį laiką dis 
kutavo, kokiu būdu geriausiai 
būtų žudyti. Nebe galvojo, kad 
dinamitas tam bus geriausiai. 
Himmleris pritarė, bet šis pla
nas nepasisekė, nes bepročiai 
ne iš karto buvo užmušti ir 
nuo to laiko pradėta vartoti 
dujas.”
NAUJOSE PAREIGOSE

šviesius, kaip auksas, 
Sekančios aukos buvo 
ir kareivių rankos 

Jie iššovė, bet blogai 
moterys pargriuvusios 
rėkdamos iš

viršininku atvyko pas Himm
lerį ir . išdėstė įdomų pasiūly
mą, kaip pasalinti Hitlerį. Jau 
pats dalykas, kad Himmleris 
tada neįsakė suimti Schellen- 
bergą, po tokio pasiūlymo, ro
do, kad jis pradėjo aiškiau 
orientuotis.

Himmleris nenorėjo, žudyti 
Hitlerį, paaiškindamas, kad jis 
yra davęs priesaiką Fiureriui, 
bet būtų visai kitaip, jei Hitle
rį išduotų sąjungininkams ir 
šie aišku jį nužudytu. Tačiau 
galutinai jis atmetė Schellen- 
b'ergo projektą dėl kitų prie
žasčių: net jei jis taptų Hitle
rio įpėdinių, jis paveldėtų tik 
katastrofą, kuri jau eina prie 
galo. Gi vesdamas derybas su 
priešu, jis dar galėtų išsiderė
ti sau ir savo draugams gyvy
bę.

Himmleris tačiau tada galu
tino žodžio nedavė Schellen- 
bergui, nežiūrint, kaip jo pa
siūlymas buvo gundantis.

šis kreipėsi tada į du asme
nis, kurie paveiktų Himmlerį 
prisidėti prie sąmokslo. Vienas 
jų švedas daktaras Felix Kers
ten, kuris ipasažuodavo Himm 
lerį su savo jautriais pirštais, 
padėdamas pašalinti skaus
mus. Kitas buvo Hamburgo 
astrologas Wulf, kuris -'buvo 
numatęs atentatą prieš Hitle
rį 1944 m. liepos 20 d. ir da
bar, patikrinęs žvaigždes, pa
sakė, kad Hitleris nepergyvens 
1945 m. gegužės 7 d. Vadinasi 
reikėjo skubiai veikti.
HIMMLERIS DERASI 
SU GRAFU BERNADOTTE
Kersten davė Himmleriui idė- 

j? susitikti su grafu Folke 
Bernadotte, švedų Raudonojo 
Kryžiaus vadu Vokietijoje.

1945 m. vasario: 19 d.-Himm
leris susitiko su. Bernadotte 
per 60 mylių nuo Berlyno 
daktaro GebhardV.^sanatorijo
je Holen-Luahene.. .

Bern ado t tekalbėjo apie de
rybų užmezgimą,,.kad greičiau 
būtų
Tarp kitko, jis paprašė Himm- 
lerio leidimo pagelbėti skandi
navams, uždarytiems Vokieti
joje koncentracijos- stovyklo- 
lose. Himmleris nieko nepaža- ' 
dėjo, bet Bernodotte pastebė
jo jo žvilgsnyje 
ro derėtis.

Balandžio 20 
dieną, kada jis
kaktuvių proga pareiškė svei
kinimus, jis pasistengė su 
Bernadotte susitarti dėl nau
jo pasimatymo. Kitą dieną 
anksti rytą Himmleris ir Ber
nadotte vėl susitiko anoj sa
natorijoje prie pusryčių stalo.

Po trijų valandų pasikalbė
jimo švedas pasitraukė nepa
siekęs jokio susitarimo dėl Hit
lerio ir Vokietijos. Bet jie su
sitarė susitikti dar kartą.

Po dviejų dienų vidurnaktį, 
abu derybininkai vėl iš naujo 
susitiko, bet šj kartą jau šve
dų pasiuntinybėje Liubecke.

Oro puolimas juos privertė 
nusileisti >į rūsį ir Himmleris 
drebėjo kiekvieną kartą bom
bai sprogstant. Praėjus bom
bardavimui, jie pasikėlė į salio 
ną, kur pradėjo kalbėti apie 
kapituliavimo prieš 
čius projektą.

Kalbėdamas, kaip tik gali 
kalbėti vyriausias karo vadas, 
Himmleris pasakė Bernadot- 
tui:

“Aš noriu, kad jūs paprašy
tumėte Švedijos vyriausybę pa 
informuoti vakarų valstybes., 
kad esu pasiruošęs kapituliuo
ti prieš vakarus. Aš mūšiuos 
rytuose, nes aš niekad neben
dradarbiausiu su bolševizmu.”

Ir ši -pasiūlymą jis pakarto
jo raštu.

Kaip savo “gerų norų” įro
dymą, jis pažadėjo sustabdyti 
žudynes Danijoje ir išlaisvin
ti Belgijos karalių Leopoldą. 
Tuo pačiu jis sutiko už įneši
mą į švecarijos banką 5 mili
jonu šveicarišku frankų (apie 
milijoną dolerių) išleisti 3,000 
žydų į Šveicarija. Iš to matyti, 
kad jis ruošėsi sau užtikrinti 
materiališkai ateitį.

Kitą savaitę: PASKUTINĖS 
LUFTWAFFE VALANDOS.

APIE KĄ JIE TYLI
Įsivaizduokite, kąs. atsitiktų 

Amerikoje, jei du darbininkai, 
kurie būtų atsistoję streiko 
priešaky, federalinio teismo 
būtų nubausti kalėti po 12 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
konfiskuojant jų visą turtą ir 
atimant piliečių teises?

Stalinistų spauda rėktų, 
ganizuotų mitingus ir keltų 
lidarumo stereikus.

Tačiau toks sprendimas
vo paskelbtas pereitą savaitę 
Čekoslovakijoj ir dėl to niekas 
nė žodžio nesako. Du darbi
ninkai Joroslav Rejter ir Josef 
Zelenke, apkaltinti organizavę 
praėjusiais metais lapkričio 
mėnesį streiką nubausti po 12 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Aišku mūsų stalinistai tą 
sprendimą pateisina. Jiems 
Pragos darbininkai tikrai bus 
“kalti” ir sugalvos kokį nors 
kaltinimą, kaip šnipinėjimą, 
sabotažą, Išdavystę... Vienu žo 
dilu kokią nors melagystę.

Apgailėtina, kad dar yra ne
mažai žmonių, kurie iu mela-

ŽYDŲ BUDELIS
Tačiau, pasakojama, kad vie 

na kartą jis bandęs išgelbėti 
nekalto vaikino gyvybę.

Laike savo inspekcinės ke
lionės Minske, jis pareikalavo 
iš gen. Nebe, vietinio Einsatz-

Iš tos pačios komunistinės 
Čekoslovakijos ateina žinia, 
jog Pragos miesto ligoninės 
direktorius dr. Dub paskelbė 
naujas taisykles ligoniams:

1. Ligonis, gydomas miesto 
ligoninėje, negali priiminėti 
atnešamo lankytojų maisto 
(nes Čekoslovakijoje jaučia
mas didelis trukumas maisto).

2. Ligonis turi atsisakyti nuo 
lankytojų, kad vizitui skiria
mą laiką jie galėtų pašvęsti 
savanoriškiems viešiesiems dar 
bams.

3. Ligonis neturi nuobodžiau 
ti ir leisti laiką nereikalingai, 
bet su slaugėm turi diskutuoti 
politinius klausimus, šviestis 
leninizmo-stalinizmo doktrino-

Vėliau Hitleris paskyrė 
Himmlerį Vyslos armijos gru
pės vadu. Nežiūrint, kad Himm 
leris didžiajame 
tik seržantas ir 
jo karo moksle, 
pralenkė tokius
nūs kaip Rommelį, von Rund- 
stedtą ir Keselinga.

Aišku, tokiam vadui koman
duojant, įvyko tas, kas turėjo 
įvykti, rusai pralaužė frontą, 
sutriuškino Vyslos armijos 
pę ir pasiekdami Berlyną.

Bet į pabaigą 1945 metų 
sario mėnesį, SS pradėjo 
prasti tikrą dalykų stovį.

Walter Schellenberg, jaunas 
SS generolas, tik 30 metų am
žiaus, buvęs žvalgybos skyriaus
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“stalininė” kon
stitucija nenumato Stalino 
mirties, nei procedūros kai dėl 
jo įpėdinio rinkimų. Joje yra 
numatytas tik Vyriausios Ta- 

. rybos prezidento — valstybės 
galvos mirties atvejais. Kalini
nui mirus, tą vietą automatiš
kai užėmė vicepirm. Sver- 
nikas. Jei tas mirtų, tai ir jis 
būtų pakeistas dabartiniu 
Vyr. Tarybos vicepirmininku, 
bet Stalinas nėra prezidentas. 
Stalinas yra ekstra konstitu
cinė asmenybė ir jo mirtis at
darytų duris į nežinią. Jei Sta
linas ir paskirtų savo įpėdiniu 
Molotovą arba minėtąją TROI
KA, tas paskyrimas neturėtų 
legalaus pobūdžio, žodžiu, Sta
linui mirus liks tuščia vieta ir 

• už tokią padėtį bus atsakinga
kompartija.

Dievą .sunku pakeisti. O vi
si žinome, kad Stalino ‘dievi
namas prasidėjo seniai, 
kuomet 
svajojo 
čiausiai 
grįžimu 
laikus...
Palyginti su kitais politbiuro 
nariais jis tiesiog keliamas į 
padangęs. Jis viską žino, vis
ką mato, viską supranta, vis
ką gali. Jis ir pranašas ir. Sa
liamono galva. Mes puikiai ži
nome 
tojai 
ūsoto 
bina
džiaugiasi gavusios gerus pan
čius... Taip jau ten yra ir ret-. 
karčiais tame sporte aiškiai 
pralenkia visas Salomėjas Ne
ris ir Giras. Andre Pierre di
delis rusų gyvenimo ir politi
kos specialistas ir žinovas ci
tuoja France Soir laikrašty 
tokią poemą Stalinui sukurtą 
Tolimuose Rytuose:

Nie-
Leninas nei svajot ne
tapti stabu. Jis grei
tai būtų pavadinęs 

į* pagonių — barbarų 
Kitaip yra su Stalinu.

“Tu įsakai 
ir nutyla 
jūros nuramintos
Tu įsakai 
ir .pakyla 
rytuose aušra

Tu įsakai 
ir išdygsta 
sodai mirties tyruose
Tu įsakai 
ir ištrykšta
šaltinis smilty n uo.se...”

Vienas užsienio žurnalistas 
specialiai nusipirko vieną 
Pravdos numerį (1950 m. lap
kričio mėn. 17 d.) pasižiūrėti 
ar dažnai ten minimas Stali
nas. Vien tik pirmame pusla
pyje jis rado jo vardą paminė
ta 101 kartą! Išsireiškiamą į- 
vairiai: “Jozif Vasarionovič 
Stalin” — paminėta 35 kartus, 
‘‘Draugas Stalinas’
tus, “Didysis Vadas” — 10 kar
tų, “Brangus ir mylimas Sta
linas” — 7 kartus, “Didysis 
Stalinas”— 6 kartus, ir tai dar 
neviskas. Matyt lenktyniuoja- 
ma savotiškose “soclenktynė- 
se” kas mandriau, kas “sovie
tiniai realiau” išsireikš! Yra 
tokių mandrapypkiavimų kaip: 
“Didžiojo Stalino genijus,” di
dysis visos žmonijos vadas” 
“didysis vadas visų darbinin
kų”, "įkvėpėjas ir organizato
rius visų mūsų pergalių”, “di
dysis vadas sovietinės liaudies 
ir visos progresistinės žmoni
jos”, “viltis visų taikos kovo
tojų”. Tai vis tame pirmaja
me Pravdos puslapyje. Bet ten 
toli gražu ne visi ištekliai — 
visos lankstymosi formos pa
naudotos. Juk jis vadinamas 
ir "Mokslo korifejum”, ir “ge
nialiuoju strategu”, ir “di
džiausiu visų laikų karvedžiu” 
ir kuo tik nori. Košės sviestu 
nesugadinsi...

Kaip gi tokiam viršžmogiui 
surasi įpėdinį? Kas ji atstos, 
jį, kuris turi visas moralines 
ir intelektualines dorybes? Ki
to tokio nėra ir taip greit pa
daryti negalima. Jei Stalino į- 
pėdiniu daleiskim taptų Molo
tovas, tai būtų tik nykštukas 
užimąs žmogėdros vietą, visa 
TROIKA būtų tik pigmėjai 
prieš Kolosą... Po tokios “ne
laimės” sovietų liaudis pasi
justų “siratos”—našlaičiai be 
tėvo ir be vado.

• Stalino legenda” yra ilgų 
metų darbo vaisius. Ar pavyks 
reikalui esant sukurti “Molo
tovo legendą”, “Berijos legen
da”, “Malenkovo legenda”? 
Andrė Pierre abejoja ar tai 
bebūtų įmanoma turint galvo
je, kad buvo nuvažiuota per 
toli su Stalinu. Juk Rusijoje 
nuolat kalbama apie “Stalino 
era”. “Stalino amžių”, kaip 
kadaise buvo kalbama apie Pe- 
riklio amžių. Stalino eventua
lus įpėdinis ar įpėdiniai sovie
tų liaudies akyse bus tik vidu
tiniai piliečiai gali tvarkyti 
bėgančiuosius reikalus pilko
je kasdieninėje po tvykstan- 
čios Stalino Saulės perijodo. 
Jiems teliks tik pasiremti nuo
lat Stalino autoritetu ir įti
kinti savo visuomenę, kad jų 
mintys ir veiksmai jiems tebe- 
diktuojami mirusio “Tautos 
tėvo”.

Ar tik neatsįyers partiečiams 
akys ir ar nepamatys, kad pa
vojinga yra kurti legenda ir 
dabinti aureole vieną Vadą, 
vienintelį tokį fenomeną viso
je pasaulio 
visi pasijus 
ir apgauti, 
“Rojuje”.

Kaip provokuojama
(Atkelta iš 4 psl.) 

kiečiai bendradarbiauja ir re
mia štai tuos, o anglai ir šve
dai štai anuos...

Ar tai teisybė? Kuo pagrįsti 
tokie tvirtinimai? Ar dėl to 
anglai remia LRS, kad jos vei
kėjų maža dalis gyvena Lon
done? VLIKas juk gyvena .ap
link Reutlingeną Vokietijoje, 
ar tai reiškia, kad jį specialiai 
rėmė Reutlingeno apskrities 
viršininkas? Jei dabar VLIKo 
Vykdomoji Taryba persikelia į 
Paryžių, — ar tai reiškia, kad 
dabar ją pradėjo remti ir “or
ganizuoti” prancūzai? Ir kodėl 
su VLIKu glaudžiai bendradar 
biauja amerikiečiai, jei jis vi
sas tebegyvena Vokietijoje?

(Atkelta iš 4 psl.)
“totalistų avantiūra”, "fikci
ja”, “oro pūslė”, “sušlapusi viš
ta”, “vienos partijos rėžimas”, 
primenanti “voldemarininkus” 
turinti “nuostabų bolševikiš
ką panašumą”, “enkavedistų 
talkininkė”, “šnipų lizdas”. 
Dėl to ji, anot Naujienų, yra 
“peilis, nukreiptas Lietuvos 
partizanui stačiai į nugarą”. 
Ir.tt.
KAS JĄ ATSTOVAUJA?

Atstovauja, rodos, lietuviai.
36 iš tokių lietuvių tarpo bu

vo kviesti ir įgalioti LRS var
du paskelbti viešą pareiškimą 
visuomenei, kurio Naujienų 
stebėtojas bus tikrai neskai
tęs, nes ne tik jo turinio 
nežinojo, bet ir pavardes ne
tikrai suskaičiavo. (Kaip atsi
menate, jis rašė: “Lietuvą iš
laisvins rezistencinė santar
vė 38 vyrų partizanų būrys su 
Lozoraičiu priešakyje”... 
nepastebėjo, kad ir viena 
teris jų tarpe buvo).

Atsišaukimą pasirašė asme
nys, kurie atliko tam tikrus 
darbus Santarvės organizavi
me, buvo nariais ar buyo nu
matyti kviestinais į LRS Laik. 

. Vyriausią Komitetą, jau vei
kusius kraštų komitetus bei 
sekretariatus.

Nekartosiu jų pavardžių. Ir 
nors jie kaikurių mūsų giliai 
lietuviškų laikraščių jau daug 
kartų buvo išvadinti augščiau 
minėtais žodeliais ir epitetais,
— vis dėlto manau, kad jie ne 
piemenys, 
mane patį, 
ris nėra ir 
vertas, nes
čių bolševikinių ateistų 
dugnių”, anot gražaus Chica- 
gos Draugo vieno Arbeitsam- 
tininko išsireiškimo).

Pasirašiusių tarpe matėme,
— Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarą, buvusį Kauno 
V. D. ir vėliau Vilniaus uni
versiteto rektorių, stambios lie 
tuvių politinės partijos gen. 
sekretorių ir vėliau pirminin
ką, trejetą universiteto profe
sorių. buvusių Lietuvos ir trem 
ties Vliko narių, Štuthofo, Sa-

laspilio ir kitų nacių koncen
tracijos stovyklos kalinių, pas
merktų mirčiai už lietuvišką 
rezistencinę veiklą, Laisvės Ko 
votojų Sąjungos ir Lietuvių 
Aktyvistų Fronto pradinius 
steigėjus, Birželio sukilimo ak
tyvius dalyvius, augštų laips
nių patyrusius Lietuvos kariuo 
menės karininkus, atsakingus 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos pareigūnus, Vakarų Sąjun
gininkų armijos karius Antro
jo pasaulinio karo metu, did
lietuvius ir mažlietuvį, Lietu
vos Kūrėjus Savanorius, Vyčio 
Kryžiaus kavalierių,— ir kitus 
jaunuolius ir “jaunuolius”, bai 
giant jų 70 metų jubilėjumi...

Tie asmenys, žinoma, buvo 
“nepagalvoję”, ką daro,—kaip 
tada Naujienos stebėjosi. Jie už 
simojo “kenkti lietuvių tautos 
išlaisvinimo kovai”... Jie rodo 
“nuostabų bolševikišką pana
šumą”... Jų elgesys — “arogan
tiškas 
mas”, 
Jiems 
gydyti
užsilikusių skaudulių 
pe “gali atsirasti

įžulumas”, “išniekini- 
“melas”, “intrigos”...

rekomenduojama “pasi- 
nuo praeities vadizm© 

’... Jų tar 
lietuviškų

Lattimorių” (bolševikinės Ru
sijos pakalikų)... Jei jie neno
ri dalyvauti visose politikierių 
orgijose, tai reiškia, kad “vi
sos lietuviškos partijos žalin
gos ir gali garmėti į pragarą”...

Iš dalies,
nonsensai ir tie gausūs mūsų 
spaudos keiksmažodžiai gali 
sau garmėti į pragarą. Blaivio
ji lietuvių visuomenė užtenka
mai protinga reikiamoms iš
vadoms pasidaryti.
..Tikiuosi, esu trumpai atsa
kęs tiems, kurie prašė dau
giau aiškumo, ką kas atstovau
ja ir kur yra mūsų priešas. Kai 
laisvieji lietuviai nori pirmiau 
šia nudobti draugus iš savo 
tarpo, tai mūsų priešas be a- 
bejo džiaugiasi. Kai dėl san
tarvininkų, tai manau, kad jei 
jų dar nenudobė naciai 
ševikai, tikriausiai jų 
dobs Naujienų. Draugo 
našios spaudos žodžiai.

epidemijai pra- 
dar’teks bendra-

Jei tokius pranešimus mūsų 
spaudai ruoštų geriau infor
muoti asmenys, jie galėtų ži
noti, kaip ir kokiu būdu ame
rikiečiai “glaudžiai bendradar 
biauja” su VLIKu. Jei jie būtų 
daugiau informuoti, žinotų, ar 
anglai yra “organizavę” San
tarvę, ar patys lietuviai. Jie 
suprastų, kad tokios nieku ne
pagrįstos užuominos kenkia lie 
tuvių reikalams ir tik kiršina 
įvairių mūsų grupių santykius 
su Vakarų demokratinių vals
tybių politiniais sluogsniais. 
Kenkia visiems, o drauge ir 
Lietuvos laisvės reikalui.

Bet, greičiausia tokių pra
nešimų negalima kitaip ver
tinti, kaip sąmoningai provo
kaciniais.

Mes turime pagrindo neabe
jotinai tvirtinti, kad VLIKas 
buvo sukurtas Lietuvoje pačių 
lietuvių jėgomis ir iniciatyva. 
Toks jis liko ir turėtų likti už
sienyje. Būtų nelaimė, jei jis 
pavirstų iškamša ar įrankiu 
bet kokios užsienio valstybės 
rankose, net mums ir draugiš
kiausios.

Mes turime pagrindo neabe
joti, kad Lietuvoje Rezistenci
nė Santarvė buvo sukurta pa
čių lietuvių rezistentų jėgomis 
ir iniciatyva,— jos tarpe ma
tome ne vieną pirmapradį Lie
tuvos VLIKo kūrėją ir bendra
darbį rezistentą. Būtų nelai
mė, jei Santarvė pavirstų iš
kamša ar įrankiu vienos ar ki
tos užsienio valstybės ranko
se, net mums ir draugiškiau
sios.

Turime davinių tikėti, kai 
nei pirmasis, nei antroji to
kiais nėra tapę.

Lietuvių politiniai veikėjai, 
nors ir daug vienas ar kitas 
turėtų asmeninių ydų, — bet 
jie nėra kokios kolonijinės tau 
telės “politikieriai”. Jie suge
ba patys spręsti, kas lietuvių 
tautai ir jos laisvės kovai rei
kalinga, ir yra pajėgūs sukurti 
svarankiškas organizacijas.

Paversti juos svetimų intere
sų įrankiais ar svetimųjų kon
kurencinių kaprizų “bandomo
mis peliukėmis” — yra lygu 
mūsų tautos įžeidimui ir mūsų 
veikėjų niekinimui.
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Kaip provokuojama
Mūsų spaudoje gana apstu 

tarpusavio ginčų, barnių ir re
zistencijoje dirbančių lietuvių 
šmeižimo. Tik vis gana ne
daug pagrindinių rezistencinių 
klausimų negrinėjimo.

Retkarčiais, tačiau, ir tokios 
temos užkliudomos. Lyg nepa
stebėtas praėjo Naujienų (98 
nr.) pranešimas iš Washing
tono apie tai, kaip "atsakingi 
Amerikos išlaisvinimo kovos 
planuotojai (!)” ruošiasi nu
versti stalinizmą... antikomu- 
sfinių kovotojų (DP) jėgomis.

Pagal tą pranešimą “iš Wa
shingtono”, amerikiečių profe
sorius Barnett, vyriausybės pa 
vestas, esąs išdirbęs planą į- 
traukti į kovą prieš Rusiją an
tikomunistinius pabėgėlius iš 
anapus geležinės uždangos.

Esą numatyta, iškilsimo ka
ro * atveju i Libiją sutraukti 
antikomunistinius balkanie- 
čius, į Turkiją ir Artimuosius 
Rytus — ukrainiečius, o į Suo
miją —... pabaltiečius antiko- 
mustinius kovotojus.

9
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K4 ATSTOVAUJA REZISTENCINĖ SANTARVĖ?
Atsakymas i vieną “neaišku” ir du aiškius klausimus — Kodėl apie LRS 
skelbiami prasimanymai, priešingi tikrovei? — Rodos, ne piemenys, bet 

šmeižiami daugiau už juos...

KAIP SUTIKTI KOMUNISTU PAVOJŲ?
Sen. R. Taft pažiūros pagal jo knygą “A Foreign Policy of Americans”

Planų gali būti visokių, ir 
gali būti viešai skelbiami. Ta
čiau kai jie taip viešai skelbia
mi, ir eiliniam skaitytojui kyla 
abejonė, kiek jie tėra rimti. 
Koks strategas laikytų reika
linga iš anksto pranešti, kad, 
pvz., pabaltiečiai antikomunis
tiniai kovotojai bus telkiami 
Suomijoje? Ar tuo norima pa
skatinti bolševikus galutinai 
okupuoti Suomiją jau dabar?

Tas prof. Barnett planas at
rodo gana savotiškas. Dar sa- 
votiškiau, kad toksai planas 
jau dabar viešai skelbiamas. 
Ir savoliškiausia, kad duoda
ma suprasti, jog visa tai daro-- 
m a su Amerikos vyriausybės 
pavedimu bei pritarimu.

Naujienų pranešime “iš Wa
shingtono” toliau sakoma, jog 
sprendžiant antikomunistinių 
pabėgėlių panaudojimo prieš- 
belševikinei kovai klausimą, 
tarp anglų ir amerikiečių esa
ma “trynimosi” bei “nesutari
mo”. Taip esama ir lietuvių 
pabėgėlių atžvilgiu...

Naujienos rašo: “Lietuvių Re 
zistencinės ^Santarvės įsteigi
mas su jos buveine ne kur ki
tur, kaip Londone, turi taip 
pat savo ryšį su anglų-ameri
kiečių trynimusi, aiškintis, kas 
turi geriausią sugebėjimą or
ganizuoti ir vadovauti prieš- 
sovietinei veiklai”.

Ir čia pat sakoma: “Ameri
kos įstaigoms glaudžiai ben
dradarbiaujant su VLIKu, ang 
lai (dirbą ranka į ranką su 
švedais) iškėlė pageidavimą 
bendradarbiaujantiems su jais 
asmenims organizuoti lietuviš
ką užnugarį, kuriuo būtų ga
lima atsiremti ne tik dirbant 
antikomunistinio pasipriešini
mo planus, bet ir KONKURUO
JANT (mūsų pabrėžta) su a- 
merikiečiais dėl pavergtų tau
tų didesnės paramos ir pasiti
kėjimo”...

žodžiu, išeina: — VLIKą re
mia ir su juo glaudžiai ben
dradarbiauja amerikiečiai, Lie 
tuvių Rezistencinę Santarvę 
(LRS) remia ir ją paskatino 
suorganizuoti anglai...

Didesnių keistenybių lietu
vių rezistencijos klausimais 
dar nėra parašęs nei vienas 
lietuviškas laikraštis. Išskyrus 
Laisvę ir Vilnį, pastoviai tvir
tinančias, kad lietuvių visi po
litiniai emigrantai yra anglų- 
amerikiečių imperialistų bat- 
laižiai bei naujo Imperialisti
nio karo kurstymo įrankiai.

Tai yra nuodų leidimas iš 
mūsų spaudos pusės ne 
čių lietuvių tarpe, bet 
šinimas Lietuvos bylai 
kiu svetimų valstybių.

psl.)(Nukelta į 5

Praėjusį kartą minėjome 
Naujienų Stebėtojo dramatišką 
klausimą, kuris ištisai taip 
skamba: — “Prašom aiškumo: 
kur mūsų priešas, ką atsto- 
p. J. Tysliava, ir ką atstovau
ja L. R. Santarvė?”...

Taip klausimą keliant, būtų 
galima atitinkamai atsiliepti 
irgi klausimais su visokiomis 
abejonėmis: — O ką atstovau
ją Naujienų Stebėtojas ir kas 
jis iš viso yra, kieno akimis ir 
kieno naudai jis stebi? Ką at
stovauja Naujienų redakto
rius? Ką atstovauja Liet. So
cialistų Sąjunga? Ką atstovau
ja prof. Kaminskas ir ką iš vi
so dabar atstovauja Lietuvos 
Socialdemokratų Partija?...

Mes tokių klausimų niekad 
nekėlėme,— gal ir dėl to, kad 
jie galvojančiai lietuvių visuo
menei pakankamai aiškūs.

Bet Naujienos anuos pirmuo 
sius klausimus kelia, nes Ste
bėtojui jie neaiškūs. Todėl 
tenka kiek sugaišti laiko ir 
sakyti papunkčiui.
KUR MŪSŲ PRIEŠAS?

Truputį nuostabu, kad Nau
jienoms^ tas klausimas ligšiol 
neaiškus. Su kokiais tad prie
šais ligšiol kovojo?...

Atsakome:—pagrindinis mū
sų, lietuvių priešas yra komu
nizmas ir bolšev. Rusija, kuri 
laiko okupavusi Lietuvą ir nai
kina lietuvių tautą. Ji yra Eu
ropos rytuose, o savo agentų 
ir rėmėjų turi visame pasau
lyje. Tie 
Lietuvos 
Naujienų 
tuviškoje
bančių grupių ar asmenų juo
dinimu.
KĄ ATSTOVAUJA 
TYSLIAVA?

viškais reikalais, gvildenančių 
mūsų laisvės kovos, rezistenci
jos ir lietuvių politinės akcijos 
užsienyje problemas. Kiek kuk 
liai pajėgdamas, mėginu tą 
uždavinį atlikti. Be abejo, ne 
aš vienas buvau kviestas toje 
plotmėje bendradarbiauti.

Ir šiandien man yra susida
ręs toks aiškumas: savo atsto
vavimo ALTe pareigų p. Tys
liava nesuplaka su 
noru ir uždaviniu 
ne tiek jo politinę 
lietuvių grupę, kiek
svarstyti bendruosius lietuvių 
laisvės kovos reikalus, kurie 
turėtų lygiai rūpėti visoms 
mūsų patriotinėms srovėms.

Ar tas uždavinys visada pa
siseka pavyzdingai atlikti, ne
sugebėčiau nuspręsti, 
intencija man atrodo 
tinai gera.
KĄ ATSTOVAUJA 
SANTARVĖ?

priešai rausiasi, ’ o iš 
jie nebus pašalinti 
polemikomis, nei lie- 

rezistencijoje dir-

Daug kartų teko skaityti 
laikraščiuose, kad J. Tysliava 
ALTe atstovauja Amerikos Lie 
tuvių Tautinę Sąjungą, praė
jusiais metais yra net buvęs 
Sąjungos vicepirmininku. '

Klausimą būtų galima papil
dyti: ką atstovauja Vienybė, 
kurios leidėju ir vyr. redakto
riumi yra Tysliava? Ne mano 
pareiga į tą klausimą atsaky
ti, bet kiek aiškumo galėčiau 
pridėti. Kai prieš, metus p. 
Tysliava laišku krejį^si į ma
ne, kviesdamas atnaujinti ben 
dradarbiavimą, jis prašė straip 
snių bendrais (ne partiniais 
ar tik Tautinės S-gos...) lietu-

platesnis 
klausimas. Šioje vietoje gali
ma atsakyti tik labai trum
pai.

Plačiau buvo pasakyta LRS 
pareiškime mūsų visuomenei, 
kuris šių metų pradžioje buvo 
paskelbtas keliuose laikraš
čiuose, jų tarpe ir Vienybėje. 
Nors Naujienų Stebėtojas sa- ‘ 
kosi turįs ir bene skaitęs vi
sus Vienybės numerius, tačiau 
greičiausia tą pareiškimą jis 
bus praleidęs, nes tiek jis, tiek 
tiek kiti Naujienų bendradar
biai kiekvieną kartą apie San
tarvės pobūdį ir tikslus skel
bia vis griežtai priešingai, ne
gu Santarvės jos vardu įgalio
tų kalbėti asmenų buvo dek
laruota. Mes nemanome jiems 
drausti priskirti Santarvei to
kius tikslus ir pobūdi, kurio ji 
neturi ir ko niekad neskelbė, 
čia konstatuojame tik patį 
pastovų iškraipymo faktą.

Santarvė gina, taigi, ir at
stovauja tam tikrus dėsnius, 
kuriuos ji laiko būtinus ir ge
riausius lietuvių tautos išsi
laisvinimo ir Lietuvos valsty
bės atstatymo sėkmei. Neatro
do, kad jie būtų iš esmės prie
šingi ir Amerikos Liet. Tary
bos veiklos programai. Labai 
sutrumpinus ir suglaudus San 
tarvės steigimo akto ir pareiš
kimo mintis, tie dėsniai būtų 
galima nusakyti maždaug 
taip:

politinių grupių veikė- 
o taip pat ir neparti- 
asmenybėms reikia glau 
susiburti, atidėjus į šalį

politinių 
mus, su 
Tėvynės 
kovai ir
vos Respublikos atstatymui.

•2. Tuo tikslu bendradarbiau 
ti su visomis lietuviškomis in
stitucijomis ir organizacijomis, 
kurios savo veiklą grindžia 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
demokratijos dėsniais.

3. Laikantis nepr. Lietuvos 
valstybės tęstinumo pagrindo, 
bendradarbiauti ir remti Lie
tuvos suverenumo legalių at
stovų veiklą.

4. Pripažįstant esminio pir
mumo (primato) teisę krašto 
rezistencijai, galutinį išlais
vintos Lietuvos vidaus sant- 
tvarkos nustatymą patikėti 
tautai, kuri atliko ir tinka
mam laikui atėjus kels sun
kiausią laisvės kovos naštą.’

5. Lietuvių tautos kovos in
teresai ir darni rezistencinė 
akcija privalo visų lietuviškų
jų pajėgų bendro ir suderinto 
darbo, apjungto viename vi
suomeniškai politiniame cent
re, kuris glaudžiai bendra
darbiautų su Lietuvos Diplo
matine Kolegija užsienyje.

6. Vlikas ir ligšiolinė Lietu
vos laisvinimo organizacija 
privalo pagrindinio pertvarky
mo, kurio reikalauja esamoji 
tarptautinė padėtis, realiosios 
tremties sąlygos ir rezistenci
nės veiklos duomenys (dėl ku
rių viešumoje nediskutuoja
ma).

Tą pertvarkymą gali nutar
ti tikrai visuotinė ir tinkamai 
paruošta Lietuvių Konferen
cija. Kiek šio straipsnio auto
riui žinoma, LRS Vyriausias 
Komitetas tokį pertvarkymo 
projektą yra jau svarstęs ir 
tinkamu laiku pateiks jo prin
cipus ’ viešumai — politinių 
sluogsnių. ir visuomenės kriti
kai pasireikšti: Tai yra bend
ras visų lietuvių reikalas, ku
ris negali būti sprendžiamas 
patamsiuose.

štai keli esminiai dėsniai, 
kuriuos atstovauja, skelbia ir 
gina Lietuvių
Santarvė. Dėl jų lietuvių vi
suomenėje LRS 
šiandien "rausiasi 
žaus Naujienų išsireiškimo).

IŠRINKUS JACKSONĄ, BALTUOSE
RŪMUOSE LIEJOSI PUNŠAS...

Andrew Jackson pastatė Washingtono kambary statinę punšo, kad drau
gai galėtų gerai pasilinksminti — Kiek jis buvo brutališkas kitiems, tiek 

buvo švelnus savo žmonai, mūšio Įkaršty skindamas jai rožes...
šeštasis Amerikos preziden- 

dentas John Quincy Adams, 
dar vaiku būdamas, savo tėvo, 
kuris buvo Washington© pata
rėju, o vėliau ir jo Įpėdiniu 
Baltuose Rūmuose, dalyvavo 
visose Nepriklausomybės karo 
fazėse.

Quincy nematė jaunystės, 
arba jis turėjo ją labai sunkią.

Jau septynerių metų am
žiaus jis buvo su savo motina, 
labai griežta ir maldinga mo
terimi, liudininku Bunker Hill 
mūšio 1775 metais pavasarį.

Kada jaunasis Quincy pama 
tė amerikiečius besitraukiant, 
jis paklausė:

— Motina, kodėl mes bėga
me, jai mes esame teisus?

Šiuose jo žodžiuose jau at
spindėjo tikrasis John Quincy 
Adams. Anot jo, prievolė visad 
turi triumfuoti. Ir niekas, tur 
būt, savo gyvenimą nevedė 
taip drausmingai, kaip jis. Jis 
niekad neturėjo tikro draugo. 
Jis nesimaitino “švelnumo pie
nu” ir savo politiką vedė ne iš 
širdies, bet grynai iš teoretiš
kų išvadų. Jis nežinojo ką reiš 
kia žodis “populiarus”, žmo
nių susižavėjimas juo buvo ne
aiškus, kaž koks mišinys tarp 
baimės ir ironijos.

“Jis rodė kur reikalinga eiti, 
rašė apie jį Tocqueville, bet jis 
niekad neklausė: tikslą pa
sieks gyvi ar mirusieji.”

Turėdamas 14 metu, jis jau 
buvo asmenišku sekretoriumi 
Amerikos ambasadoriaus Rusi
joje.

Po vieno priėmimo, .princas 
Galicinas taip išsireiškė apie 
ji:

— šis jaunas vaikinas būtų 
malonus, jei jis būtų truputį 
mylimas.
KEISTI RINKIMAI

šitoks puritanlzmas ir griež
tumas atstūmė, net ir tuos, 
kurie už jį balsavo į preziden
tus. Prieš save jis sukėlė sena
tą ir Atstovų rūmus, kurie sis- 
tematiškai atmesdavo jo pro
jektus. Jis turėjo geriausius 
norus pasaulyje, bet be žavu
mo, jis buvo pats nesėkmin
giausias prezidentas Amerikos 
istorijoje.

Keista, kad šis griežtas as
muo Amerikos prezidentu bu
vo išrinktas ne tiek netaisyk
lingose, kiek išimtinose sąly
gose.

Konvencijos balsavimas ne
davė reikalingos daugumos 
(Andrew Jackson gavo 99 bal
sus, J. Q. Adams 84, Craford 
41, Clay 37) ir pagal konstitu
ciją atstovų rūmai turėjo pa
skirti prezidentą iš trijų kan
didatų, gavusių daugiausiai 
b? Įsų. šitame antrame balsa
vime atstovai balsavo ne as
meniškai, bet valstybėmis. 
Clay automatiškai atkritęs,

kaip buvęs ketvirtuoju, pradė
jo vesti kampaniją už Adams 
ir jam pavyko laimėti’. Tryli
ka valstybių balsavo už Adams, 
7 už Jackson ir 4 už Crawford. 
Išrinkus, Adams su savo įpras
tu šaltumu .pastebėjo:

— Turėdamas 58 metus aš 
pasiekiau aukščiausią krašte 
magistratūros vietą, bet be 
džiaugsmo, nes aš nelaikau tai 
tautos balsu, aš buvau išrink
tas prieš 
trečdaliu

Bet jo
Jackson tą pergyveno sunkiau 
ir kada Adams paskyrė Clay 
valstybės sekretoriumi, jis pra 

< dėjo šaukti, jog tai prasikalti
mas. Labai populiarus atsto
vas Randolph rūmuose apkal
tino Clay, kad jis buvo papirk
tas. Clay už tai iššaukė į dvi
kovą pistoletais.

Pirmame iššovime abu išli
ko sveiki. Antrą kartą šaunant 
Cloy kliudė Randolph, suplė
šydamas švarką. Randolph iš
šovęs į viršų, numetė pistole
tą ir pasitiko Clay tiesdamas 
ranką:

— Ponas Clay, jūs man 
te skolingas už švarką.

— Aš esu laimingas,
skola nėra didesnė, — šypso
damasis atsakė Clay.

Senatorius R. Taft savo kny
gos “A foreign policy for 
Americans” skyriuje, kaip su
tikti komunizmo pavojų Euro
poje, tuoj pat su didele pagar
ba nusilenkia Europos kultū
rai 
mu 
vių 
turi
ropoję ir kad visos amerikie
čių institucijos savo kilme pri
klauso Europai. Pagaliau ir 
Amerikos gyventojai didele 
dauguma esą kilę iš Europos, 
ten turi kraujo ir kultūros ry
šius ir yra neatjungiamai su
sieti su Europos dvasia.

Be šių dvasinių Amerikos 
saitų su 
Taft dar 
nominių 
Ameriką
biauti su Europos valstybėmis. 
Bet jis nemano, kad su viso
mis Europos valstybėmis Ame
rikos bendradarbiavimas turi 
būti vienodas.

Tafto įsitikinimu 
Amerikai turėti 
ryšius su Anglija, 
tų, reikalui esant, 
ropą nuo galimų
Europos beveik kiekvienos val
stybės saugumo reikalas esąs 
ypatingas ir jei reikėtų su 
kiekviena Europos valstybe at
skirai nustatyti santykius, tai 
Amerikos politika patektų į vi
sokių pavydų, aistrų ir nenuo
seklumų tinklą. Todėl sen. R. 
Taft mano, kad' reikia siekti 
sujungti Europą į vieną vie
netą, padaryti iš jos politinę 
ir ekonominę vienybę. Bet kol

1. Ar gali Amerika tiekti Eu
ropai plačią finansinę paramą, 
neapsunkindama savo gyven
tojų naujais mokesčiais?

2. Ar Amerika gali duoti 
ropai pakankamai ginklų,
rangos ir kitų karinių medžia-

• gų?
3. Ar Amerika gali iš anksto 

užtikrinti Europos valstybėms,

Dėl tų dėsnių ji — “kenkia lie
tuvių tautos išlaisvinimo ko
vai” (anot kito dar gražesnio 
Naujienų išsireiškimo)— “skal
do lietuvių visuomenę” ir 
“kaišioja baslius į vieningą 
Vliko veiklą” (anot Draugo ir 
panačios spaudos išsireiški
mų). Dėl to ji—“Liet, priešas,”

(Nukelta 4-5-tą psl.)

VAKARŲ ŽMOGUS
Reikia pasakyti, kad And

rew Jackson nebuvo iš tų žmo 
nių, su kuriais lengva taikin
tis. Tai buvo, kaip rašo vienas 
istorikas, laukinių vakarų he
rojus. Turėdamas 13 metų jis 
įstojo savanoriu muštis prieš 
anglus (1780).

Patekus jam į nelaisvę, vie
nas anglų karininkas norėjo 
jį priversti nušveisti jam ba
tus.

— Aš neesu tarnas, 
ro belaisvis, — atsakė 
nuolis išdidžiai.

Už tokius žodžius 
anglas jam smeigė į 
durtuvą.

Pagijęs ir išlaisvintas jis ra
do savo namus tuščius. Jo tė
vas ir du broliai buvo užmuš
ti, motina mirė iš sielvarto. Jis 
apleido savo gimtąją Caroline 
ir įsitaisė Tennessee valstybė
je, toliau tęsdamas karą prieš 
indėnus. 1812 metais jis su
triuškino Creeks indėnus, ku
rie grasino vakarams. Išgirdęs, 
kad anglai išlipo Louisianoj, 
raitas pasiekė Naująjį Orlea
ną, padarydamas 400 mylių 
kelio, paėmė vadovauti milici
jai ir atmušė užpuolikus.

Jo privatus gyvenimas irgi 
buvo audringas.

Po Nepriklausomybės karo 
vienas karininkas jį apkaltino 
esant jo žmonos meilužiu. Ap- 
skaldęs šiam karininkui ausis, 
jis pagrobė jo žmoną ir apsi
vedė su ja nelaukdamas, kol 
bus paskelbtos skyrybos ir pa 
skui dar kartą apsivedė, kada 
jau buvo sutvarkyti popieriai.

Jo temperamentas buvo cho 
leriškas prieš kitus, bet švel

nus prie savo nuostabaus gra
žumo žmoną. 1813 metais Ala- 
bamoj priešais Fort Mims, pa
čiame mūšio įkaršty su indė-

Dr. B. T. DIRMEIKIS * laikytas, tai karo su Sovietais 
laimėjimas priklauso ne nuo 
sausumos kariuomenės. Taip, 
kaip Korėjoje, panašiai būtų 
ir Sovietų Sąjungoj. Sovietų 
kariuomenė savo skaičiumi ne 
abejotinai toli pralenktų bet 
kokią Europos armiją, todėl 
reikia didinti ne kariuomenės 
skaičių, o moderninį apgink
lavimą.

Karo atveju Sovietai tikriau 
šiai mėgintų atominėmis bom
bomis sunaikinti uostus, pro 
kuriuos turėtų būti gabenama 
Amerikos karuomenė. Ir pra
džioj gali atsirasti didelių sun
kumų ateiti greitai į pagalbą 
Europos armijai. Todėl reikėtų 
ten pat Europoje turėti sandė
liu ir bazių, iš kur būtų gali
ma tuoj veikti, karo atveju.

Autorius baigia šį skyrių 
pakartotinu pareiškimu, jog 
niekas taip griežtai nesąs nu
sistatęs prieš komunizmą, kaip 
jis. - .

Jis manąs, kad Sovietų Są
junga šiuo metu graso visos 
žmonijos laisvei ir ta grėsmė 
esanti kokie didelė, kokios dar 
istorijoj neturėta. Grėsmė es
anti ne vien karinė: j! esanti 
ir moralinė, ir ūkinė ir kultū
rinė. Bet būtų didelė klaida 
pasiduoti panikai ar nusivyli
mui, akivaizdoj tokios milži
niškos Sovietų grėsmės.

Sen. Taft nemanąs, kad So
vietų militarinis pajėgumas ga 
lėtų galų gale viršyti laisvojo 
pasaulio vieningas ir darnias •

kad jas užpuolus Sovietams ar 
kokiai kitai valstybei—Jos bus 
Amerikos ginamos?

4. Ar reikia, kad Amerika tai 
kos metu laikytų savo kariuo
menę Europoje?

Atsakydamas į du 
sius klausimus 
karinė 
Europai
pareiškia, kad toji pagalba, 
prasidėjusi su UNRRA ir pe
rėjusi per Marshall© planą, at
sidūrusi dabartinėj.. Savitarpi
nio Saugumo formoje nebegali 
būti nutraukta. Esmeje esanti 
teisinga ir turinti būti tęsia
ma su tam 
mis.

Dėl trečio 
mo, būtent:
duoti garantijų, jog ji gins Eu
ropą ir ar tam reikalui ji gali 
laikyti Europoje kariuomenę, 
sen. Taft paaiškina, kad, ne
žiūrint amerikiečių didelio ne
noro kariauti už Europą, vis 
tiek Amerika esanti taip giliai 
įbridusi Europoje, jog nebeį
manoma laikytis neutraliai, jei 
Europa būtų 
Paktas net ir 
vęs Amerikai 
pakto narius.
tas Atlanto Paktas nėra pilnai 
suderinamas su Jungtinių Tau 
tų Organizacijos Įstatymu, bet 
imant jį tokį, koks jis yra įvy
kus užpuolimui Europoje, A- 
merika be sąlygų turėsianti

NEMALONUS ĮSPĖJIMAS
Neseniai atbėgę iš Lietuvos 

žvejai lankydamiesi kolonijose 
ir kalbėdami apie nuotaikas 
Lietuvoje tarp kita ko pasakė:

“...Dori ir dirbą Lietuvos rei
kalui tremtiniai mielai bus 
laukiami laisvę atgavusioje 
Lietuvoje, nors jie nei prezi
dentais, nei ministeriais nebū
sią...”

Tai labai nemalonus įspėji
mas, kuris turėjo šiurpu nu
krėsti ne vieną tremtinį, jau 
kelis metus ' sapnuojantį apie 
prezidentūrą, ar bent apie bū
simos vyriausybės nario port
felį.

O kadangi negalima ilgai vis 
svajoti, tai 
kad tapus 
tremtyje...

Tų žvejų
pabrėžti, idant jis neišeitų iš 
galvos ilgiems mėnesiams ir 
gal metams. Bet jis visai ne- 
skaudus ir tik teisingai pasa
kytas mums kitiems lietu
viams, kurie visą laiką tvirti
nome, kad netik nėra reikalo, 
bet stačiai yra žalinga dalin
tis lokio kailiu, kol pats lo
kys dar nenudėtas.

Priešingai, reikia užmiršti 
apie valdžias ir dominavimus, 
o dirbti sutartinai Tėvynės la 
bui, užsieniuose ginti Lietuvos 
bylą ir daugiau aukoti Lietu
vos pogrindžio žaizdoms leng
vinti.

tuoj pat įstoti į karą. Tačiau pastangas, 
šią prievolę Amerika galinti, 
sąžiningai ir gerai

Europa yra tokia, kokia ji da- neturėdama savos
bar yra, Amerikai iškyla ketu
ri svarbūs klausimai:

menės Europoje.
Autorius mano, 

tinių metų bėgyje 
howeris žymiai pagerinęs pa
čių Europos valstybių karines 
pajėgas ir jos planingai ruo
šiamos atlaikyti galima Sovie
tų užpuolimą. . .

Be abejo, Amerikos divizijų 
buvimas Europoje galėtų pa
skatinti Europos valstybių gy
nybos dvasią, galėtų tarnauti 
nuolatiniu įspėjimu Sovietų 
Sąjungai, bet iš antros pusės 
Amerikos kariuomenės laiky-

• mas Europoje galįs 
rastas Sovietų, kaip 
grėsme.

Tačiau galutinoj
Taft pasisako už Amerikos ka
riuomenės laikymą Europoje. 
R. Taft toliau aiškindamas ga
limybes atlaikyti Sovietų ag
resiją Europoje, pasisako esąs 
įsitikinęs , jog Sovietų puoli
mas, jei ir galėtų būti kiek pri-

Jei Sovietai pradėtų karą, 
jis būtų sunkus ir ilgas. To
dėl esą reikia taupyti ištek
lius ir naudoti juos tik ten, 
kur jų veikimas yra didesnis.

"Aš netikiu, sako sertatorius 
Taft savo knygoje, kad Vaka
rų Europa gali • būti apginta, 
kol ji pati nėra apsisprendusi 
gintis ir nerodo iniciatyvos pa
siruošti ginimuisi. Kad ją pa
skatintume tokiam apsispren
dimui — mes esame pasiuntę 
ir tebesiunčiame visokią para
mą, galinčią jai būti naudin
ga. Mes ją remsime ir toliau 
jūrų ir oro keliais ir aš pilnai 
sutinku, kad Amerikos valdžia 
pasiųstų kariuomenės į Euro
pą įrodyti, kad mes būsime su 
ja ir šalia jos, jei’ prasidėtų 
Sovietų užpuolimas.”

Knygos paskutiniuose dvie
juose skyriuose sen. R. Taft 
kalba apie komunistinių pavo
jų sulaikymą Azijoj ir apie ko
vą prieš komunizmą, kaip ide
ologiją. Bet apie tai kitą kar
tą.

GESTAPO VADAS HIMMLERIS
BAISENYBĖ TARP BAISENYBIŲ

Tai buvo vienas žiauriausių nacių žmogžudžių 
generolu — Minske jis liepė du kartu sušaudyti moteris — Paskutinę

valandą nutarė kapituliuoti prieš vakariečius

nais jis skynė rožes savo my
limai žmonai... Ir jis jos nete
ko tą dieną, kada sužinojo, jog 
tapo išrinktas Amerikos pre
zidentu J. Q. Adams vietoje.

Jackson niekad nedovano
davo įžeidimų. Jis visą gyveni
mą prisimindavo, kaip pirmą 
kartą jam Baltųjų Rūmų du
rys buvo uždarytos. Visas jo 
gyvenimas pasižymėjo skan
dalais.

Prie Monroe, be jokio diplo
matiško įspėjimo, jis užpuolė 
Floridą, kurią norėjo prijung
ti prie Amerikos ir suėmė du 
anglų farmerius, nenorėjusių 
leisti jo kareiviams plėšikauti. 
Sudaręs teismą per kelias mi
nutes juos pasmerkė pakarti. 
Teismas kiek pagalvojęs, baus
mę pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos, bet Jackson laikė pir
mąjį sprendimą galiojančiu ir 
liepė visvien abu anglus pa
karti.

šitą atsitikimą pasakojome 
kaip vieną iš keliadešimties.

Ar šitokie Jacksono žygiai, 
nesiskaitymas su įstaigų spren 
dimais ir įstatymais patiko 
žmonėms? Atrodo, kad taip, 
nes Jackson populiarumas vi
suomenėje didėjo ir Adams 
buvo teisus, sakydamas, kad 
jis buvo išrinktas prezidentu 
prieš bu trečdalius gyventojų 
norą, kurie .palaikė vakarų 
žmogų.
PUNCHO STATINĖ 
WASHINGTONO KAMBARY

1829 metais nebuvo ir klau
simo John Quincy Adams per
rinkti. Jis turėjo užleisti vietą 
vakarų žmogui. Bibliotekos 
žmogus turėjo palikti savo 
vietą plačių lygumų raiteliui.

Iš karto visi pajuto brutališ- 
ką pasikeitimą: pirmą kartą 
Amerikos istorijoje buvęs pre
zidentas atsisakė dalyvauti sa-

vo įpėdinio įsikūrimo iškilmė
se, ir šis neišreiškė pagarbą sa 
vo pirmtakūnui.

Jackson į Baltuosius Rūmus 
įsiveržė, kaip jis buvo įpratęs 
įsiveržti į apgultus * miestus. 
Jis atidarė salionus ir sodą sa
vo šalininkams, pastatydamas 
Washingtono kambary punčo 
statinę, kurią visi gėrė ir šo
ko, sutepdami kilimus su savo 
nešvariais batais, laužydami 
vertingus baldus, išsinešdami 
porceleną ir sidabrinius 
tus.

— Reikia, kad žmonės 
linksmintų bent vieną
per keturis metus, — paten
kintas šypsojosi Jackson.

Bet pats Jacksono valdymas 
nepadarė perversmo tradicijo
je. Tiesa jis turėjo vieną vy
riausybę oficialią ir vieną, va
dinama “virtuvinę vyriausy
bę”, sudarytą iš savo artimiau
sių draugų. Į rūmus jie ateida
vo per užpakalines duris ir 
dažnai jų nutarimai nebūdavo 
jau taip blogi.

Jackson įsteigė vadinamąją 
“Spoil system”, šimtais atleis
damas valdininkus ir pakeis
damas savo šalininkais.

Tokia politika greit atsilie
pė jo prestižui Europoje. Jo 
šalininkai mažai tekreipė dė
mesio kokios galės to būti pa
sekmės. Bet kaip ten bebūtų, 
buvo žmonių mylimas ir 1833 
metais triufališkai buvo per
rinktas prezidentu: 226 balsais 
prieš 49.

Jame randamos dvejos sa
vybės: didelis patriotizmas Ir 
aiškus nuoširdumas.

Jis mirė sulaukęs 78 metų 
amžiaus.

GRĮŽTAME ATGAL
Dr. Vincas Kudirka prieš 80 

metų kartą pašaipiai atsakinė
jo tiems Varpo kritikams, ku
rie skaičiavo, kiek kartų jo 
puslapiuose buvo minimas Die 
vo vardas. Ir kadangi priskai
čiavo, jog minimas ne pakan- 

. karnai dažnąi, tai Varpas jiems 
.atrodė bedieviškas, įtartinas 
ir katalikams nerekomenduo
tinas...

Nedaug pažengėme . per tą 
šešetą dešimtmečių. Jei ir bu
vome kiek pažengę, tai Ameri
koje vėl grįžtame į Kudirkos 
laikus.

Stravinskas Drauge rašo, 
kad Amerikos lietuvių tauti
nės srovės spauda sąmoningai 
stengiasi kuo rečiau savo pus
lapiuose pavartoti Dievo var
dą, kas yra “svetima mūsų tau 
tai ir jos dorinei sąžinei žalin
ga”... Jis ta proga pastebėjo, 
kad mūsų socialistų spauda dėl 
Dievo rodanti daugiau nuo
saikumo (sveikinimas Naujie
noms ir Bostono Keleiviui!...).’

Šiaip ar taip grįžtame į Ku
dirkos laikus. Apie žmonių, 
veiksmų ir laikraščių tautinę 
ir dorinę vertę imame spręsti 
pagal tai, kaip dažnai jie Die
vą pamini.

Taį įdomu, ypač kai pa
mirštame vieną paties Visaga
lio prisakymą: “Neminėk 
vo vardo be reikalo”.

Sunku būtų rasti kitur pa
saulyje, negu Sovietų Rusijoje, 
kitą tokį asmenį, koks buvo 
Heinrich Himmleris. Hitleris 
jo asmenyje surado geriausį 
savo beprotiškų įsakymų vyk
dytoją. Taip, kaip 
laukiniai tiki jog 
priešo jėga pereina 
tojo kūną, Hitleris
jo, skaitydamas išžudytų prie
šų statistikas, bet jis nei kiek 
neliesėjo nuo savo pačių ka
reivių žuvimo.

Priešų žudynės tačiau nacių 
diktatoriaus nepatenkino. Jo 
apetitų patenkinimui reikėjo 
tokių spektaklių, kaip bom
bardavimas ir griovimas ne
ginamų miestų: Roterdamo, 
Varšuvos, Coventry, kas jame 
iššaukdavo pasigėrėjimą.

Bet kada karo vedimas pa
sidarė sunkesnis, jis suprato, 
jog reikalingas kai ko, kuris 
iš viršaus galėtų vadovauti 
žmonių naikinimui. Tam rei
kėjo' tik vienos rūšies specia
listo, kad geras žmogžudys ir 
turėtų žmogžudžių armiją, ku 
riems ranka nesudrebėtų žu
dant senius, vaikus ir moteris.

Hitleriui tokį žmogų nesun
ku buvo surasti. Jam užteko 
tik padaryti SS sąrašus, bet 
darbas, kurį jis buvo sugalvo
jęs, reikalavo platesnių pažiū
rų žmogų, ir eilinių SS žmog
žudžių protas buvo tam netin- 

' karnas.
Hitleris surado ieškomą as

menį, tai-Heinrichą Himmlerį. 
Buvęs gyvulių augintojas, ku
rio farmoje buvo tik vištos, 
antys ir kralikai, nacizmui 
plečiantis, -greit įsijungė į na
cių eiles, pasižymėjo kraujin- 
guose žygdarbiuose. Nežiūrint, 
kad i§ išvaizdos jis neatrodė 
pavojingesnis už kraliką, ku
riuos jis pas save augindavo, 
jis pasidarė vienas žiauriausių 
žmogžudžiu Hitlerio gaujoje, 
kada šis ėmėsi naikinti savo 
priešininkus po 1944 metų bir
želio 30 d.

Greit Hitleris paskyrė Him
mlerį SS viršininku, paskui vy
riausiuoju Gestapo vadu ir 
koncentracinių stovyklų direk
toriumi, o vėliau vidaus reika- 

- lų ministru su 
džia ant visos 
ei jos.

Niurembergo 
menybė buvo 
kiais žodžiais:

“Himmleris, iš visos tos bar
bariškos hitlerininkų gaujos 
išsiskiria kaip baisiausias už 
visus. Tai yra demonas po žmo 
gaus kauke, tai baisenybė ap
sirengusi žmogumi ir nėra jo
kio laukinio žvėrio, kuris ji 
viršytu. Jo tikėjimas yra žmog 
žudystė, jo tikyba — žudynės, 
vaikų grobimas, išdavimas ir 
jo dogma — pavergimas viso
kiom formom.”

gruppen (vietinės puolimo 
prieš civilius SS grupės), va
do kad būtų padaryta taip, 
jog jis galėtų būti žiūrovu ma
sinio žydų išžudymo.

Gen Nebe tuojau išrikiavo 
šimtą žydų.

Bet leiskime gen. Erich Bach 
Zalewski’ui, liudininkui šio bai 
saus įvykio, papasakoti istori
ją.

“Tarp žydų buvo jaunas vai
kinas, apie 20 metų amžiaus, 
šviesiais plaukais ir mėlyno
mis akimis. Jis stovėjo ramus 
prieš atkreiptus į jį šautuvus, 
kai Himmleris davė ženklą SS 
grupei komandanduojančiam 
karininkui ir šautuvai buvo 
nuleisti. •

Himmleris prisiartino prie 
suimtojo vaikino ir paklausė:

— Ar tu esi žydas?
— Taip.
— Ar tavo tėvai buvo žy

dai?
— Taip.
Nepatenkintas Himmleris 

jam suriko:
— Ar tu 

kurie nors 
das?

Vaikinas
— Ne.
Tada Himmleris. sutrepsėjo 

koja.
— Aš nieko dėl jo negaliu 

padaryti.
Ir pasitraukęs davė karinin

kui ženklą, kad vaikiną sušau
dytų. šis griuvo ir kraujas ap
liejo jo 
plaukus, 
moterys 
drebėjo, 
taikė ir 
sužeistos
mo. Himmleris suriko 
viams:

— šaukit dar . kartą, 
bebūkite ateity tokie netaik
lūs.

“Aš stebėjau atydžiai Himm 
lerį visą laiką, manydamas, 
"kad po šio nepasisekimo,- jis ’ 
sustabdys žudynes. Jis buvo iš
balęs kaip sūris, jo akys šoki
nėjo, ir užsimerkdavo po kiek
vieno šūvio, bet jis nesulaikė 
skerdynių. Baigus, jis surinko 
apie save kareivius ir pasakė 
jiems, kad jie yra kareiviai ir 
turi pildyti įsakymus, tik jis’ 
vienas yra atsakingas 
Dievą ir Fiurerį.”

Po šio “spektaklio” jis 
jo į beprotnamį ir įsakė
jarųe esančius išžudyti. Bach- 
Zalewski pasakoja: “Gen. Ne
be su Himmleriu kurį laiką dis 
kutavo, kokiu būdu geriausiai 
būtų žudyti. Nebe galvojo, kad 
dinamitas tam bus geriausiai. 
Himmleris pritarė, bet šis pla
nas nepasisekė, nes bepročiai 
ne iš karto buvo užmušti ir 
nuo to laiko pradėta vartoti 
dujas.”
NAUJOSE PAREIGOSE

šviesius, kaip auksas, 
Sekančios aukos buvo 
ir kareivių rankos 

Jie iššovė, bet blogai 
moterys pargriuvusios 
rėkdamos iš

viršininku atvyko pas Himm
lerį ir . išdėstė įdomų pasiūly
mą, kaip pasalinti Hitlerį. Jau 
pats dalykas, kad Himmleris 
tada neįsakė suimti Schellen- 
bergą, po tokio pasiūlymo, ro
do, kad jis pradėjo aiškiau 
orientuotis.

Himmleris nenorėjo, žudyti 
Hitlerį, paaiškindamas, kad jis 
yra davęs priesaiką Fiureriui, 
bet būtų visai kitaip, jei Hitle
rį išduotų sąjungininkams ir 
šie aišku jį nužudytu. Tačiau 
galutinai jis atmetė Schellen- 
b'ergo projektą dėl kitų prie
žasčių: net jei jis taptų Hitle
rio įpėdinių, jis paveldėtų tik 
katastrofą, kuri jau eina prie 
galo. Gi vesdamas derybas su 
priešu, jis dar galėtų išsiderė
ti sau ir savo draugams gyvy
bę.

Himmleris tačiau tada galu
tino žodžio nedavė Schellen- 
bergui, nežiūrint, kaip jo pa
siūlymas buvo gundantis.

šis kreipėsi tada į du asme
nis, kurie paveiktų Himmlerį 
prisidėti prie sąmokslo. Vienas 
jų švedas daktaras Felix Kers
ten, kuris ipasažuodavo Himm 
lerį su savo jautriais pirštais, 
padėdamas pašalinti skaus
mus. Kitas buvo Hamburgo 
astrologas Wulf, kuris -'buvo 
numatęs atentatą prieš Hitle
rį 1944 m. liepos 20 d. ir da
bar, patikrinęs žvaigždes, pa
sakė, kad Hitleris nepergyvens 
1945 m. gegužės 7 d. Vadinasi 
reikėjo skubiai veikti.
HIMMLERIS DERASI 
SU GRAFU BERNADOTTE
Kersten davė Himmleriui idė- 

j? susitikti su grafu Folke 
Bernadotte, švedų Raudonojo 
Kryžiaus vadu Vokietijoje.

1945 m. vasario: 19 d.-Himm
leris susitiko su. Bernadotte 
per 60 mylių nuo Berlyno 
daktaro GebhardV.^sanatorijo
je Holen-Luahene.. .

Bern ado t tekalbėjo apie de
rybų užmezgimą,,.kad greičiau 
būtų
Tarp kitko, jis paprašė Himm- 
lerio leidimo pagelbėti skandi
navams, uždarytiems Vokieti
joje koncentracijos- stovyklo- 
lose. Himmleris nieko nepaža- ' 
dėjo, bet Bernodotte pastebė
jo jo žvilgsnyje 
ro derėtis.

Balandžio 20 
dieną, kada jis
kaktuvių proga pareiškė svei
kinimus, jis pasistengė su 
Bernadotte susitarti dėl nau
jo pasimatymo. Kitą dieną 
anksti rytą Himmleris ir Ber
nadotte vėl susitiko anoj sa
natorijoje prie pusryčių stalo.

Po trijų valandų pasikalbė
jimo švedas pasitraukė nepa
siekęs jokio susitarimo dėl Hit
lerio ir Vokietijos. Bet jie su
sitarė susitikti dar kartą.

Po dviejų dienų vidurnaktį, 
abu derybininkai vėl iš naujo 
susitiko, bet šj kartą jau šve
dų pasiuntinybėje Liubecke.

Oro puolimas juos privertė 
nusileisti >į rūsį ir Himmleris 
drebėjo kiekvieną kartą bom
bai sprogstant. Praėjus bom
bardavimui, jie pasikėlė į salio 
ną, kur pradėjo kalbėti apie 
kapituliavimo prieš 
čius projektą.

Kalbėdamas, kaip tik gali 
kalbėti vyriausias karo vadas, 
Himmleris pasakė Bernadot- 
tui:

“Aš noriu, kad jūs paprašy
tumėte Švedijos vyriausybę pa 
informuoti vakarų valstybes., 
kad esu pasiruošęs kapituliuo
ti prieš vakarus. Aš mūšiuos 
rytuose, nes aš niekad neben
dradarbiausiu su bolševizmu.”

Ir ši -pasiūlymą jis pakarto
jo raštu.

Kaip savo “gerų norų” įro
dymą, jis pažadėjo sustabdyti 
žudynes Danijoje ir išlaisvin
ti Belgijos karalių Leopoldą. 
Tuo pačiu jis sutiko už įneši
mą į švecarijos banką 5 mili
jonu šveicarišku frankų (apie 
milijoną dolerių) išleisti 3,000 
žydų į Šveicarija. Iš to matyti, 
kad jis ruošėsi sau užtikrinti 
materiališkai ateitį.

Kitą savaitę: PASKUTINĖS 
LUFTWAFFE VALANDOS.

APIE KĄ JIE TYLI
Įsivaizduokite, kąs. atsitiktų 

Amerikoje, jei du darbininkai, 
kurie būtų atsistoję streiko 
priešaky, federalinio teismo 
būtų nubausti kalėti po 12 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
konfiskuojant jų visą turtą ir 
atimant piliečių teises?

Stalinistų spauda rėktų, 
ganizuotų mitingus ir keltų 
lidarumo stereikus.

Tačiau toks sprendimas
vo paskelbtas pereitą savaitę 
Čekoslovakijoj ir dėl to niekas 
nė žodžio nesako. Du darbi
ninkai Joroslav Rejter ir Josef 
Zelenke, apkaltinti organizavę 
praėjusiais metais lapkričio 
mėnesį streiką nubausti po 12 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Aišku mūsų stalinistai tą 
sprendimą pateisina. Jiems 
Pragos darbininkai tikrai bus 
“kalti” ir sugalvos kokį nors 
kaltinimą, kaip šnipinėjimą, 
sabotažą, Išdavystę... Vienu žo 
dilu kokią nors melagystę.

Apgailėtina, kad dar yra ne
mažai žmonių, kurie iu mela-

ŽYDŲ BUDELIS
Tačiau, pasakojama, kad vie 

na kartą jis bandęs išgelbėti 
nekalto vaikino gyvybę.

Laike savo inspekcinės ke
lionės Minske, jis pareikalavo 
iš gen. Nebe, vietinio Einsatz-

Iš tos pačios komunistinės 
Čekoslovakijos ateina žinia, 
jog Pragos miesto ligoninės 
direktorius dr. Dub paskelbė 
naujas taisykles ligoniams:

1. Ligonis, gydomas miesto 
ligoninėje, negali priiminėti 
atnešamo lankytojų maisto 
(nes Čekoslovakijoje jaučia
mas didelis trukumas maisto).

2. Ligonis turi atsisakyti nuo 
lankytojų, kad vizitui skiria
mą laiką jie galėtų pašvęsti 
savanoriškiems viešiesiems dar 
bams.

3. Ligonis neturi nuobodžiau 
ti ir leisti laiką nereikalingai, 
bet su slaugėm turi diskutuoti 
politinius klausimus, šviestis 
leninizmo-stalinizmo doktrino-

Vėliau Hitleris paskyrė 
Himmlerį Vyslos armijos gru
pės vadu. Nežiūrint, kad Himm 
leris didžiajame 
tik seržantas ir 
jo karo moksle, 
pralenkė tokius
nūs kaip Rommelį, von Rund- 
stedtą ir Keselinga.

Aišku, tokiam vadui koman
duojant, įvyko tas, kas turėjo 
įvykti, rusai pralaužė frontą, 
sutriuškino Vyslos armijos 
pę ir pasiekdami Berlyną.

Bet į pabaigą 1945 metų 
sario mėnesį, SS pradėjo 
prasti tikrą dalykų stovį.

Walter Schellenberg, jaunas 
SS generolas, tik 30 metų am
žiaus, buvęs žvalgybos skyriaus
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“stalininė” kon
stitucija nenumato Stalino 
mirties, nei procedūros kai dėl 
jo įpėdinio rinkimų. Joje yra 
numatytas tik Vyriausios Ta- 

. rybos prezidento — valstybės 
galvos mirties atvejais. Kalini
nui mirus, tą vietą automatiš
kai užėmė vicepirm. Sver- 
nikas. Jei tas mirtų, tai ir jis 
būtų pakeistas dabartiniu 
Vyr. Tarybos vicepirmininku, 
bet Stalinas nėra prezidentas. 
Stalinas yra ekstra konstitu
cinė asmenybė ir jo mirtis at
darytų duris į nežinią. Jei Sta
linas ir paskirtų savo įpėdiniu 
Molotovą arba minėtąją TROI
KA, tas paskyrimas neturėtų 
legalaus pobūdžio, žodžiu, Sta
linui mirus liks tuščia vieta ir 

• už tokią padėtį bus atsakinga
kompartija.

Dievą .sunku pakeisti. O vi
si žinome, kad Stalino ‘dievi
namas prasidėjo seniai, 
kuomet 
svajojo 
čiausiai 
grįžimu 
laikus...
Palyginti su kitais politbiuro 
nariais jis tiesiog keliamas į 
padangęs. Jis viską žino, vis
ką mato, viską supranta, vis
ką gali. Jis ir pranašas ir. Sa
liamono galva. Mes puikiai ži
nome 
tojai 
ūsoto 
bina
džiaugiasi gavusios gerus pan
čius... Taip jau ten yra ir ret-. 
karčiais tame sporte aiškiai 
pralenkia visas Salomėjas Ne
ris ir Giras. Andre Pierre di
delis rusų gyvenimo ir politi
kos specialistas ir žinovas ci
tuoja France Soir laikrašty 
tokią poemą Stalinui sukurtą 
Tolimuose Rytuose:

Nie-
Leninas nei svajot ne
tapti stabu. Jis grei
tai būtų pavadinęs 

į* pagonių — barbarų 
Kitaip yra su Stalinu.

“Tu įsakai 
ir nutyla 
jūros nuramintos
Tu įsakai 
ir .pakyla 
rytuose aušra

Tu įsakai 
ir išdygsta 
sodai mirties tyruose
Tu įsakai 
ir ištrykšta
šaltinis smilty n uo.se...”

Vienas užsienio žurnalistas 
specialiai nusipirko vieną 
Pravdos numerį (1950 m. lap
kričio mėn. 17 d.) pasižiūrėti 
ar dažnai ten minimas Stali
nas. Vien tik pirmame pusla
pyje jis rado jo vardą paminė
ta 101 kartą! Išsireiškiamą į- 
vairiai: “Jozif Vasarionovič 
Stalin” — paminėta 35 kartus, 
‘‘Draugas Stalinas’
tus, “Didysis Vadas” — 10 kar
tų, “Brangus ir mylimas Sta
linas” — 7 kartus, “Didysis 
Stalinas”— 6 kartus, ir tai dar 
neviskas. Matyt lenktyniuoja- 
ma savotiškose “soclenktynė- 
se” kas mandriau, kas “sovie
tiniai realiau” išsireikš! Yra 
tokių mandrapypkiavimų kaip: 
“Didžiojo Stalino genijus,” di
dysis visos žmonijos vadas” 
“didysis vadas visų darbinin
kų”, "įkvėpėjas ir organizato
rius visų mūsų pergalių”, “di
dysis vadas sovietinės liaudies 
ir visos progresistinės žmoni
jos”, “viltis visų taikos kovo
tojų”. Tai vis tame pirmaja
me Pravdos puslapyje. Bet ten 
toli gražu ne visi ištekliai — 
visos lankstymosi formos pa
naudotos. Juk jis vadinamas 
ir "Mokslo korifejum”, ir “ge
nialiuoju strategu”, ir “di
džiausiu visų laikų karvedžiu” 
ir kuo tik nori. Košės sviestu 
nesugadinsi...

Kaip gi tokiam viršžmogiui 
surasi įpėdinį? Kas ji atstos, 
jį, kuris turi visas moralines 
ir intelektualines dorybes? Ki
to tokio nėra ir taip greit pa
daryti negalima. Jei Stalino į- 
pėdiniu daleiskim taptų Molo
tovas, tai būtų tik nykštukas 
užimąs žmogėdros vietą, visa 
TROIKA būtų tik pigmėjai 
prieš Kolosą... Po tokios “ne
laimės” sovietų liaudis pasi
justų “siratos”—našlaičiai be 
tėvo ir be vado.

• Stalino legenda” yra ilgų 
metų darbo vaisius. Ar pavyks 
reikalui esant sukurti “Molo
tovo legendą”, “Berijos legen
da”, “Malenkovo legenda”? 
Andrė Pierre abejoja ar tai 
bebūtų įmanoma turint galvo
je, kad buvo nuvažiuota per 
toli su Stalinu. Juk Rusijoje 
nuolat kalbama apie “Stalino 
era”. “Stalino amžių”, kaip 
kadaise buvo kalbama apie Pe- 
riklio amžių. Stalino eventua
lus įpėdinis ar įpėdiniai sovie
tų liaudies akyse bus tik vidu
tiniai piliečiai gali tvarkyti 
bėgančiuosius reikalus pilko
je kasdieninėje po tvykstan- 
čios Stalino Saulės perijodo. 
Jiems teliks tik pasiremti nuo
lat Stalino autoritetu ir įti
kinti savo visuomenę, kad jų 
mintys ir veiksmai jiems tebe- 
diktuojami mirusio “Tautos 
tėvo”.

Ar tik neatsįyers partiečiams 
akys ir ar nepamatys, kad pa
vojinga yra kurti legenda ir 
dabinti aureole vieną Vadą, 
vienintelį tokį fenomeną viso
je pasaulio 
visi pasijus 
ir apgauti, 
“Rojuje”.

Kaip provokuojama
(Atkelta iš 4 psl.) 

kiečiai bendradarbiauja ir re
mia štai tuos, o anglai ir šve
dai štai anuos...

Ar tai teisybė? Kuo pagrįsti 
tokie tvirtinimai? Ar dėl to 
anglai remia LRS, kad jos vei
kėjų maža dalis gyvena Lon
done? VLIKas juk gyvena .ap
link Reutlingeną Vokietijoje, 
ar tai reiškia, kad jį specialiai 
rėmė Reutlingeno apskrities 
viršininkas? Jei dabar VLIKo 
Vykdomoji Taryba persikelia į 
Paryžių, — ar tai reiškia, kad 
dabar ją pradėjo remti ir “or
ganizuoti” prancūzai? Ir kodėl 
su VLIKu glaudžiai bendradar 
biauja amerikiečiai, jei jis vi
sas tebegyvena Vokietijoje?

(Atkelta iš 4 psl.)
“totalistų avantiūra”, "fikci
ja”, “oro pūslė”, “sušlapusi viš
ta”, “vienos partijos rėžimas”, 
primenanti “voldemarininkus” 
turinti “nuostabų bolševikiš
ką panašumą”, “enkavedistų 
talkininkė”, “šnipų lizdas”. 
Dėl to ji, anot Naujienų, yra 
“peilis, nukreiptas Lietuvos 
partizanui stačiai į nugarą”. 
Ir.tt.
KAS JĄ ATSTOVAUJA?

Atstovauja, rodos, lietuviai.
36 iš tokių lietuvių tarpo bu

vo kviesti ir įgalioti LRS var
du paskelbti viešą pareiškimą 
visuomenei, kurio Naujienų 
stebėtojas bus tikrai neskai
tęs, nes ne tik jo turinio 
nežinojo, bet ir pavardes ne
tikrai suskaičiavo. (Kaip atsi
menate, jis rašė: “Lietuvą iš
laisvins rezistencinė santar
vė 38 vyrų partizanų būrys su 
Lozoraičiu priešakyje”... 
nepastebėjo, kad ir viena 
teris jų tarpe buvo).

Atsišaukimą pasirašė asme
nys, kurie atliko tam tikrus 
darbus Santarvės organizavi
me, buvo nariais ar buyo nu
matyti kviestinais į LRS Laik. 

. Vyriausią Komitetą, jau vei
kusius kraštų komitetus bei 
sekretariatus.

Nekartosiu jų pavardžių. Ir 
nors jie kaikurių mūsų giliai 
lietuviškų laikraščių jau daug 
kartų buvo išvadinti augščiau 
minėtais žodeliais ir epitetais,
— vis dėlto manau, kad jie ne 
piemenys, 
mane patį, 
ris nėra ir 
vertas, nes
čių bolševikinių ateistų 
dugnių”, anot gražaus Chica- 
gos Draugo vieno Arbeitsam- 
tininko išsireiškimo).

Pasirašiusių tarpe matėme,
— Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarą, buvusį Kauno 
V. D. ir vėliau Vilniaus uni
versiteto rektorių, stambios lie 
tuvių politinės partijos gen. 
sekretorių ir vėliau pirminin
ką, trejetą universiteto profe
sorių. buvusių Lietuvos ir trem 
ties Vliko narių, Štuthofo, Sa-

laspilio ir kitų nacių koncen
tracijos stovyklos kalinių, pas
merktų mirčiai už lietuvišką 
rezistencinę veiklą, Laisvės Ko 
votojų Sąjungos ir Lietuvių 
Aktyvistų Fronto pradinius 
steigėjus, Birželio sukilimo ak
tyvius dalyvius, augštų laips
nių patyrusius Lietuvos kariuo 
menės karininkus, atsakingus 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos pareigūnus, Vakarų Sąjun
gininkų armijos karius Antro
jo pasaulinio karo metu, did
lietuvius ir mažlietuvį, Lietu
vos Kūrėjus Savanorius, Vyčio 
Kryžiaus kavalierių,— ir kitus 
jaunuolius ir “jaunuolius”, bai 
giant jų 70 metų jubilėjumi...

Tie asmenys, žinoma, buvo 
“nepagalvoję”, ką daro,—kaip 
tada Naujienos stebėjosi. Jie už 
simojo “kenkti lietuvių tautos 
išlaisvinimo kovai”... Jie rodo 
“nuostabų bolševikišką pana
šumą”... Jų elgesys — “arogan
tiškas 
mas”, 
Jiems 
gydyti
užsilikusių skaudulių 
pe “gali atsirasti

įžulumas”, “išniekini- 
“melas”, “intrigos”...

rekomenduojama “pasi- 
nuo praeities vadizm© 

’... Jų tar 
lietuviškų

Lattimorių” (bolševikinės Ru
sijos pakalikų)... Jei jie neno
ri dalyvauti visose politikierių 
orgijose, tai reiškia, kad “vi
sos lietuviškos partijos žalin
gos ir gali garmėti į pragarą”...

Iš dalies,
nonsensai ir tie gausūs mūsų 
spaudos keiksmažodžiai gali 
sau garmėti į pragarą. Blaivio
ji lietuvių visuomenė užtenka
mai protinga reikiamoms iš
vadoms pasidaryti.
..Tikiuosi, esu trumpai atsa
kęs tiems, kurie prašė dau
giau aiškumo, ką kas atstovau
ja ir kur yra mūsų priešas. Kai 
laisvieji lietuviai nori pirmiau 
šia nudobti draugus iš savo 
tarpo, tai mūsų priešas be a- 
bejo džiaugiasi. Kai dėl san
tarvininkų, tai manau, kad jei 
jų dar nenudobė naciai 
ševikai, tikriausiai jų 
dobs Naujienų. Draugo 
našios spaudos žodžiai.

epidemijai pra- 
dar’teks bendra-

Jei tokius pranešimus mūsų 
spaudai ruoštų geriau infor
muoti asmenys, jie galėtų ži
noti, kaip ir kokiu būdu ame
rikiečiai “glaudžiai bendradar 
biauja” su VLIKu. Jei jie būtų 
daugiau informuoti, žinotų, ar 
anglai yra “organizavę” San
tarvę, ar patys lietuviai. Jie 
suprastų, kad tokios nieku ne
pagrįstos užuominos kenkia lie 
tuvių reikalams ir tik kiršina 
įvairių mūsų grupių santykius 
su Vakarų demokratinių vals
tybių politiniais sluogsniais. 
Kenkia visiems, o drauge ir 
Lietuvos laisvės reikalui.

Bet, greičiausia tokių pra
nešimų negalima kitaip ver
tinti, kaip sąmoningai provo
kaciniais.

Mes turime pagrindo neabe
jotinai tvirtinti, kad VLIKas 
buvo sukurtas Lietuvoje pačių 
lietuvių jėgomis ir iniciatyva. 
Toks jis liko ir turėtų likti už
sienyje. Būtų nelaimė, jei jis 
pavirstų iškamša ar įrankiu 
bet kokios užsienio valstybės 
rankose, net mums ir draugiš
kiausios.

Mes turime pagrindo neabe
joti, kad Lietuvoje Rezistenci
nė Santarvė buvo sukurta pa
čių lietuvių rezistentų jėgomis 
ir iniciatyva,— jos tarpe ma
tome ne vieną pirmapradį Lie
tuvos VLIKo kūrėją ir bendra
darbį rezistentą. Būtų nelai
mė, jei Santarvė pavirstų iš
kamša ar įrankiu vienos ar ki
tos užsienio valstybės ranko
se, net mums ir draugiškiau
sios.

Turime davinių tikėti, kai 
nei pirmasis, nei antroji to
kiais nėra tapę.

Lietuvių politiniai veikėjai, 
nors ir daug vienas ar kitas 
turėtų asmeninių ydų, — bet 
jie nėra kokios kolonijinės tau 
telės “politikieriai”. Jie suge
ba patys spręsti, kas lietuvių 
tautai ir jos laisvės kovai rei
kalinga, ir yra pajėgūs sukurti 
svarankiškas organizacijas.

Paversti juos svetimų intere
sų įrankiais ar svetimųjų kon
kurencinių kaprizų “bandomo
mis peliukėmis” — yra lygu 
mūsų tautos įžeidimui ir mūsų 
veikėjų niekinimui.

Bronys Raila 5 psLAr bereika geriau?
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BftGOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
DR. JANINA SNIEŠKA 

(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kanjp, FuUqd Str. (mkfio centre) 
Ofiso tel. ULrter 8-8789 . 
Namų cei. TAylor 7-8251

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

TRIJŲ LIETUVIŲ ŽVEJŲ ODISĖJA
Juozo Grišmanausko “Tolimiems Kvadratams” pasirodžius

DEŠIMTMETIS BE KAZIO BINKIO

“Tiktai dabar, stovėdamas 
ant šitos žemės, kuri vadinasi 
laisviausioji pasaulyje, tiktai 
E toli atsisukęs, už anų neper
matomų vandenų, aiškiausiai 
matau savo Tėvynės didybę ir 
jos begalinį vargą. Matau ir 
tai, kad pasaulis to visko ne
supranta”.

Iš spaudos, radijo ir kitur 
mūsų visuomenė jau yra gir
dėjusi bendrais bruožais apie 
tris drąsius lietuvius žvejus. 
Taipgi, Amerikos Lietuvių Ta
rybos rūpesčiu, jie jau trečias 
mėnuo patys lanko lietuvių 
kolonijas ir susitinka gyvu žo
džiu. Betgi susirinkimuose ne
gali dalyvauti visi lietuviai, o 
ir patys žvejai, turėdami ribo
tą susirinkimo laiką, neturi 
galimybės visko smulkmeniš
kai. išpasakoti.

O jie pasakoti turi labai 
daug ko apie tai, kaip savo 
gimtajame krašte už savo, kaip 
žmogaus ir lietuvio, teises ko
voja ir kenčia mūsų artimie
ji Lietuvoje.

žinoma, viso to negalima su
rašyti, bet platų vaizdą apie 
tai skaitytojui pateikia Juozas 
Grišmanauskas. Jis yra vienas 
tų trijų, kurie, rizikuodami 
savo gyvybe, prasiveržė j lais
vę. Kartu su laivo kapitonu 
Lionginu Kublicku jis savo pa 
bėgimą planavo ištisus metus. 
Tretysis jų — Edmundas Pau
lauskas prie jų pabėgimo pri
sijungė jau laive, pakeliui į 
laisvę. , ___ 4

Gimęs ir augęs kaime, o pas
kui žemės ūkio mokyklą bai
gęs ir, kaip žemės ūkio dar
buotojas, pažinęs visą sovieti
nio rojaus ūkininkų gyvenimą, 
Juozas Grišmanauskas dideliu 
vaizdumu aprašo tą lietuvio 
prisirišimą prie savo protėvių 
žemės ir kovą už jų iki pas
kutiniųjų, vedančią net iki Si
biro.

Turėjęs progos tarnybiniais 
reikalais pakeliauti po kraštą, 
jis galėjo geriau pamatyti žmo 
nių gyvenimą, pajusti nuotai
kas ir pažinti jų viltis, šitai 
jis ir aprašo, pavaizduodamas 
juos tikrais atsitikimais, kur 
tai yra galima, neš, savaime su
prantama, kad dėl Lietuvoje 
likusiųjų saugumo, retkarčiais 
jis yra priverstas nutylėti vie
tų ir asmenų vardus. i

Be ūkininkų, plačiai palies
tas ir darbininkų gyvenimas, 
jų darbas ir materialinė ir dva 
sinė būklė. Atskirais skyriais 
autorius apžvelgia lietuvių 
priešinimąsi bolševikams, tiek 
aktyvų, paremtą ginklu, vyk
domą partizanų, tiek pasyvų, 
kurį vykdo kiekvienas lietuvis 
savo širdyje ir kurį pabrėžia 
kasdien, kovodami už savo bu
vimo, tautos ir religijos reika
lus.

Knyga užbaigiama pabėgi
mo istorijos aprašymu. Iš ap
rašymų spaudoje ar pasakoji
mų, nemaža asmenų yra susi
darę gana blankų vaizdą, ir 
jiems atrodo, kad tas pabėgi
mas buvęs gerai užtikrintas, 
kad lietuviai rusus užkalę lai-

L. Kublickas, E. Paulauskas ir J. Grišmanauskas.

priešo, ypač . ciia

Ir iš šito laisvės pajautimo 
mūsų širdys šokinėja, ir mūsų 
žingsniai darosi tokie pat gu
vūs ir džiugūs, kaip tų balta- 
garbenių ėriukų.”

šita pastraipa baigiasi pati 
knyga. Ji prasideda aprašymu 
tų įvykių, kurie prasidėjo Že
maitijoje, kai ją užgriuvo grį
žimo frontas ir prasidėjo ant
roji ir dar trunkanti bolševi
kų okupacija. Beveik visa ak- 

vyksta Žemaitijoje, bet
liečiamas Vilnius ir Klaipėda. 
Knyga parašyta ir skaitoma 
lengvai.

Knygą išleido Juozas Kapo
čius Brooklyne. Knygos virše
lis dailininko V. K. Jonyno, o 
knygos kaina 2 dol. Viso' 192 
psl. su autoriaus ir visų trijų 
žvejų nuotraukomis ir gaido
mis dainų, šiuo metu dainuo
jamų Lietuvoje.

tenai bus galima nuplaukti. O 
jau iš tolimųjų kvadratų, ka
da žūklėms ..išplaukiama 6—7 
dienoms, daug lengviau be įta
rimo ir nepastebėtam pasiša
linti.

Tuos tolimuosius kvadratus 
jie ir pasiekė, o atsiradę ten, 
pasiekė ir savo svajonių toli
muosius kvadratus — jie išli
po į laisvą Švedijos krantą.

Daugelis, kuriems patiems 
teko bėgti nuo
nuo bolševiko, ir paskui atsi
durti laisvėje, dvigubai pergy
vens su autoriumi, kai skai
tys:

“Ir visi mes, visaip apauto
mis kojomis, stovėjome ant že 
mes. Ir, jeigu jos mes nebu
čiavome, tai gal tiktai dėlto, 
jog bučiuojama viena žemė — 
gimtoji”...

“Žiūrime j jūros pusę, atgal. 
Galvojame, kada vėl būsime 
aname krante, Lietuvoje—lais
voje jau — ir vėl atsisukame i 
šitą krantą, ir pakylame eiti 
trobesių link.

Žygiuojame pieva. Pievoje 
ganosi karvės, linksmi ėriukai, 
švariom garbanėlėm, žvalgiai 
striksi šitoje pievoje, per ku
rią einame mes — laisvi žmo
nės.

Anne M. Sabliskas >
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORĖ “ b 
Ligoniai priimami antradieniais ir i, 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. J1 

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. S 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, ;!
Brooklyn 8, N. Y. j!

APlegate 7-4236 ų

Esu giliai nuliūdęs. Neseniai 
praėjo 10 metų nuo didžiojo 
Lietuvos poeto Kazio Binkio 
mirties, o laikraščiuose bei žur 
naluose aš nepastebėjau nė 
vieno straipsnio apie šią ne
paprastai reikšmingą sukaktį. 
Esu tikras, kad tai tiktai ne
laimingas atsitikimas.

Kazys Binkis yra moderni
nės lietuvių poezijos kūrėjas ir 
ištisos poetų plejados dvasinis 
bei žmogiškasis vadas. Savo 
ekspresyviu mostu jis prapla
tino lietuvių lyrikos horizon
tus į Vakarus ir Rytus. Jis no
rėjo sujungti šiuos du pasau
lius ir tokiu būdu jo misija ati 
tinka tikrajai Pabaltijo tautų 
kultūrinei misijai. Be Binkio 
nebūtų Jono Kossu--Aleksan- 
dravičiaus, nebūtų ir Antano 
Miškinio. Be jo. aš negaliu sau 
įsivaizduoti Rimydžio, Tys- 
liavos, Brazdžionio, Borutos, 
Petrulio, Žengės, Salomėjos 
Nerieš, Vytauto S. Giros ir dau 
gelis kitų.

Kazys Binkis buvo didelės 
aistros poetu. Jo demoniškas 
lyrizmas leidžia mums jį ma
tyti Byrono, Baudelaire’o ir 
Bloko kaiminystėje. (KadaLse 
man net atrodė, kad svarbių 
poetų pavardės turėtų prasi
dėti nuo “B” raidės). Tikrai, 
be demono nėra kūrėjo. Gal
vojau apie tą demoną animis- 
tiškosios bei antikinės stoiško
sios filosofijos, kuri ši “pada
rą” vertina kaip žmogaus ypa 
tingo veržlumo sargą bei ska
tintoją. Binkis buvo paženk
lintas to veržlumo. Jis mokėjo 
gražiai degti ir gražiai sudeg
ti. /o asmenybėje buvo reali
zuota poeto—žmogaus ir žmo
gaus—poeto - reta, pas ji tokia 
įtikinama, sintezė. Jo drau
gai jame matė žmogių, —kaip 
man vieną kartą teisingai sa
kė Antanas Miškinis —, su ku
riuo buvo |domu net per gatvę 
pereiti. _Atviras, karštas, šir
dingas, kritiškai, Kazys Binkis 
turėjo daug -civilinės drąsos. 
Galtūt dėl tos jo vertingos sa
vybės jo ir nevertina vienos 
tamsiosios srovės literatūros 
kritikai — istorikai, kurie net 
Kazio Binkio genijaus lieps- 
navimą matuoja savo mažy
čiais, partiniais termometrais.

Kazio Binkio prisiminimas 
man bus visuomet gaivus ir gy
vas. Esu dėkingas likimui, kad

man teko buvoti netoli jo, te
ko būti paliestam jo kaip po
eto ir žmogaus žodžių ryškaus 
spindėjimo. Esu dėkingas tiems 
žmonėms, kurie man atidarė 
akis į lietuvių kalbos grožj, 
nes Binkis yra vienas tų poe
tų, dėl kurių verta išmokti lie
tuviškai. Ištikimas šiam prisi
minimui aš dedu pavėluotai 
ant poeto laikinai užmiršto ka 
po vieną gedulingo garbinimo 
gėlę.

Aleksis Rannit

Lietuvio gyvenimas bolševiki
nėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir re
ligijos teises plačiai pavaiz
duojama tik ką iš spaudos iš
ėjusioje lietuvio žvejo — ■

JUOZO GRIŠMANAUSKO
knygoje

“Tolimieji kvadratai”
čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo Istorija. Knygą galima, gau 
ti pas liet, spaudos platintojus 
ir pas patį leidėją Juozą Kapo
čių, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y., prisiun- 
čiant 2 dol. pinigais ar money 
orderiu.

F

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414
r--------------------------------------------- ---------- -------- - ■ Ji

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

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

Chauncey St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

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

Woodhaven, L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

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

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

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

Lietuviai advokatai

GYVENIMAS
J

Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELICNAS
«<

PERGALĖLAIMINGA f',

Fasolino Memorials

JĮ

Į

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Member Federal Deposit Insurance Corporation

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

EVergreen 7-9 39*

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

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

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

PERKANTIEMS NAMUS
PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Iv gos ir Jungtinių Valstybių 

Taupvmo ir Skolinimo l ygos
Teirautis: Tel : Elizabeth 2 5225. J. Kirk

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

baigęs Europoje
NEW YORK CITY 

traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
vyrams ir moteris*.

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

vo kajutėse ir taip atplaukė 
iki Švedijos.

Tikrumoje gi, pasirodo, tas 
pats užkalimas jau nebuvo 
toks paprastas. Trys vaikinai 
gerokai prisiprakaitavo, ligi 
prisikasė kranto, kai apačioje 
esantieji rusai veržėsi ir pro 
langą ir pro angą, o laivas ku
ri laiką visiškai neplaukė Šve
dijos link, o tik sukosi vietoje.

Tolimieji kvadratai, kurių 
vardą J. Grišmanauskas pasi
rinko savo knygai, yra ne tik 
ta riba, į kurią žvejai plauk
davo žuvauti vasaros metu 
apie 70 mylių nuo Lietuvos 
kranto, bet jie yra simboliškai 
pavadinti jauno laivo kapito
no ir bocmano pabėgimo su
manymas, o paskui ir žygis, 
vedęs i laisvę.

Jų žygio tikslas atrodė jiems 
toks pats tolimas ir nepasie
kiamas, kaip ir patys tolimieji 
kvadratai, ‘kada net ištisus me
tus laiko reikėjo išlaukti, ligi

BŪKIT SVEIKI

Namų savininkams
Didžiojo New Yorko lietuvių 

namų savininkų organizacijos, 
Brooklyn andx Queens Home 
Owners, inc. narių labui svar
bus ir paskutinis prieš vasa
ros atostogas susirinkimas į. 
vyks penktadienį, gegužės 23 
d. 8 vai. vakare, Logan Inn 
(Mikalauskienės) salėje, At
lantic Avenue ir Logan Street, 
East New Yorke.

šiame susirinkime bus išaiš
kinta kaikurie nuomų kontro
lės pakeitimai ir tai, kas atsi
tiko su miesto valdybos suma
nymais pakelti namams mo
kesčius. Be to, mūsų sekreto
rius Pijus Bukšnaitis patieks 
labai įdomią paskaitą.

Beje, pagal pereito susirin
kimo rekomendacijas, šiame 
susirinkime reikės nubalsuoti 
kaikuriais įstatų pataisas, tai
gi labai svarbu visiems na
mams dalyvauti. J. P. M.

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 S 1.00.

Brooklyn© lietuviai kreipiasi j
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

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

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK 
. CHIROPRACTOR 

1039 Brighton Beach Ave.
" Brooklyn, N. Y. 

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 5 P.M. 
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M. 

NIGHTINGALE 8-1500 '

HENRY J. W0NS0N
(Vencevičhis)

---- 385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

MonV.. Wed. & Fri.
. 1-4 P. M. 7-9 P. M.

* ' INgersoll 2-8490

Sutirštintai apsiniaukęs sek
madienio popietis( su stiproku 
vėjo padažu), atrodo, lemia
mai veikė Lietuvių SK vienuo
likės nuotaiką — pirmose Na
tional Amateur Cup Rytinių 
valstybių baigminėse rungty
nėse lietuviai išpešė laimingą 
pergalę prieš Lusitano FC 3-2 
(2-1). 400 žiūrovų.

Rytmetį purkštęs lietus nuš
čiuvo, bet žadančios rungtynės 
buvo įspraustos į ne visiškai 
dėkingus rėmus (toks vėjas!), 
o prie viso to dar prisiplakė 
labai jau vidutiniška mūsiškių 
forma. Per rungtynes dažnai 
teko spausti nykščius ir mels
tis, kad svečiai ir toliau taip 
entuziastingai šaudytų pro ša
lį, kaip.kad buvo pradėję, nes 
progų, ir ne kasdieninių, jie 
turėjo sunkiai išskaičiuotiną 
eilę. Sėkmė liko lietuvių pusė
je, nes normaliai portugalai 
būtų turėję laimėti.

Retai kada yra buvę, kad vi
sa vienuolikė būtų užpuolęs 
toks nervingas drugys, ir mū
siškiai atrodė lyg mokinukai 
prieš grėsmingą egzaminuoto- 
ją. Pačių priešininkų, neatro- 
dp, būtų buvę ko gąsdintis, nes 
-Luisitano FC, kad ir stiproka 
komanda, toli gražu ne be 
trūkumų.

Pirmą kėlinį mūsiškiai žai
dė pavėjui ir bent gamtos at- 
vilgiu savo rankose turėjo vi
sus tūzus. 30 min. Kalašinskas 
įstūmė pirmąjį įvartį. Po pen- 
kerių minučių, per grūstį, sve
čiai išlygino .(dešiniojo sparno 
Pereira nuopelnas). Lietuviai 
turėjo ir daugiau progų. Kartą 
buvo praleidęs Gražys, bet prie 
šininkų vartininkas buvo vie
toje ir likvidavo itin sodrų šū
vį. Pabaigoj mūsiškiai 
baudinį ir Adomavičius 
pino į viršutinį dešinįjį 
pa.

Po pertraukos Lusitano FC 
aiškioj persvaroj, bet smagūs 
ir. netikėti šūviai nerasdavo 
tikslo ar kamuolį priglaus
davo vartininkas St. Kligys. 7 
min. jau 2-2, kai per mūsiškių 
gynimo kaltę vidurio puolikas 
Fonte be jokio vargo įkerta. 
Tolesni portugalų antpuoliai 
išblėsta netaikiame, o lietuviai 
turi pasitenkinti atsitiktinais- 
žygiais, nes visą laiką bėdos 
gynime. 31 min. iš vieno reto 
antpuolio Gražys 
Taip ir lieka.

Iš Lietuvių SK 
ką išskirti — visi
į nervų voratinklį. Tik retkar
čiais puolime pradėdavo regz
tis šis tas brandesnio, bet daž
nai tie žygiai būdavo baigiami 
kalbomis.Gynimas turėjo itin 
juodą dieną, nors vartininkas 
St. Kligys, . trumpam išsprū
dęs iš karinės tarnybos, paro
dė neblogų sugebėjimų. Jei pir 
masis svečių įvartis, atrodė, 
buvo laikytinas, tai prieš ant
rąjį mūsiškis nieko negalėjo 
padaryti.

Svečių vienuolikė žaidė toli
mais, aukštais padavimais, bu
vo staigesnė ir judresnė prie 
kamuolio, be to, fiziniai pa
jėgesnė. Iš pavienių žaidikų 
minėtinas 
Fonte.

Lietuvių SK sudėtis: St. Kli
gys- — Modzeliauskas, Jančev- 
skis (vėliau Ch. Simonavičius) 
— Jegers, Saldaitis, Stepona
vičius — Sabaliauskas, 
šinskas, Adomavičius, 
baltis, Gražys. Antrame 
Kalašinskas kurį laiką
dė ir Sabaliauskas buvo pa
trauktas į pusdešinio postą/ o 
dešiniuoju spaminiu pasireiškė 
J. Simonavičius.

Lusitano FC pagrindinė su
dėtis: Vaz — Silva, D. Francis
co — A. Francisco, Teixeira, 
Garcia — Fereira, F. Costa, 
Moraes. Teisėjas Rodgers (Phi
ladelphia).
: Gegužės 18 d. Lietuvių SK 

vyksta antrųjų rungtynių i

Ludlow, Mass. Tai nedidukas 
miestelis, neturi nė 10,000 gy
ventojų, bet jau senokai gar
sus savo futbolininkais. Luisi- 
tano FC yra Naujosios Angli
jos meisteris. Tie futbolinin
kai, kuriems yra tekę važiuoti 
į Ludlow, pasakoja, jog ten 
nėra lengva duona, nes klubas 
savo užnugaryje turi visas 
miestelio gyventojų dūšias. Sa
koma, pietiečių temperamen
tas nėra išblukęs nė Naujosios 
Anglijos klimate.

Nežiūrint gegužės 11 d. pa
rodyto nervingo vidutinišku
mo, rašąs šias eilutes, numa
nu, ir daugis kitų mūsų fut
bolo simpatikų, tiki, jog mū
siškiai antrą kartą tokio eks
perimento nepakartos. Visą tą 
sekmadienio slogutį tenka lai
kyti atsitiktinu ir laimė, kad 
tai neteko brangiai mokėti. 
Pradinė pergalė, kokia ji be
būtų, užrašyta ir gegužės 18 
d. dvikovei į Ludlow atsiveža
mas 
las. 
viai 
Cup
tojais. Neatrodo, jog būtų ver
tinga spekuliuoti tomis lygio
siomis — norėtumėm pradžiu
ginti pergalę, kuri yra įmano
ma.

Lietuvių SK vienuolikė ne
tolimoj praeity ne kartą yra 
parodžiusi, jog ji pribrendusi 
geros klasės rungtynėms ir ga
li sudoroti visą tą -įtempimą. 
Tikime, kad ir šį 
kiai nesusvyruos 
galutinę pergalę, 
tuose jau nebus
teks atsukti žvilgsnį į Vaka
rus, kur Rytinių valstybių nu
galėtojai laukia St. Louis Raid
ers, kurie sekmadienį nugalėjo 
Pittsburgh© Morgan 3-2.

Gero vėjo mūsiškiams baig
ti pergalių pjūtį Rytuose!

’ čk.

kad ir minimalus kapita- 
Užtenka lygiųjų ir lietu- 
taptų National Amateur 
Rytinių valstybių nugalė-

GENERAL INSURANCE

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST.. ELIZABETH, N. J.

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI. 
JAMAICA ESTATES 3. N 

JAmaica 3-7722

POVUANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

---------------------------- .------------------------------------------- J

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

Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautietį. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 Jaffrey Court Brooklyn 35, N. Y.
NI 8-6222

----------------------------—------------------------------------------------------ ------------- - -----/

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai s 

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki ! 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 100 akrų miš- [ 

J; kas, privatus ežeras, žaidimo aikšte, pirmos rūšies maistas, ; 
;• gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai J; 

i mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t. , ;;
Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla- ;

U tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE
!■ .... Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe h

R. F D. No. 4 MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——- Dr. S. Biežis

KAS REIKIA ŽINOTI APIE ŠIRDĮ
V*

Pačią širdį sudaro keturios kamaraitės, pa
laikomos krūvoje įvairaus storio raumenų sie
nelių. Dvi jų yra dešinėje, o kitos dvi kairėje 
pusėje, atskirtos pertvara taip, kad kraujas, 
po užgimimo, visiškai atskiriamas. t

Viršutinė- kamaraitė nuo apatinių skiria
mos ypatingo susiaurėjimo. Tai tarsi skylė sie
noje tarp dviejų kambarių. Prie šių sąsmaukų, 
arba susiaurėjimų, yra plonučiai, lankstūs vož
tuvai, kurie sklandžiai sujungia viršutinę ka
maraitę su apatine, kad kraujas galėtų tiksliai 
plaukti.

Tie vožtuvai veikia panašiai, kaip veikia 
durys tarp dviejų kambarių, kurie yra sujun
giami, tas duris darinė j ant. Panašūs vožtuvai, 
nors ir savotiškos struktūras ir veikimo, yra ir 
prie pat širdies, kraujagyslėse, Įeinančiose i 
viršutines kamaraites ir išeinančiose krauja
gyslėse iš apatinių kamaraičių.

’ Taigi, viso yra šešios eilės vožtuvu: dvi 
pačioje širdyje tarp viršutinių ir apatinių ka

maraičių kiekvienoje pusėje, o kitos keturios 
eilės — kraujagyslėse prie jų susijungimo su 
širdimi, šie visi vožtuvai veikia taip sklandžiai 
ir tiksliai (žinoma, kai pati širdis esti visiškai 
sveika), jog kraujas gali normaliai cirkuliuoti. 
Jų normalus veikimas yra didžiulės svarbos 
žmogaus gyvenime, kurio ir Ilgį jis neretai nu
lemia. Tie vožtuvai yra labai plonos ir švel
nios audinių plėvelės, kurias tam tikros ligos 
neretai pažeidžia. ,,

* i

širdies vidus, t. y., kamaraitės ir vožtuvai 
yra iškloti plonutėliu, švelniu ypatingu celių 
pamušalu, kad kraujas laisvai, be jokių sutruk
dymų, galėtų sruventi, šis pamušalas yra labai 
jautrus ir svarbus. Gi širdis iš lauko pusės yra 
apgaubta, tarsi į sklandžiai užrištą maišą i- 
mestas judrių ir patvarių raumenų kamuolys, 
neplona, tampria ir labai stipria plėve, vadi
nama antširdine plėve, skirta daugiausia šir
džiai apsaugoti nuo visokių staigių atsitikimų.

Taipgi širdyje yra specialių nervų, kurie 
savo ypatingu veikimu kontroliuoja ir diriguo
ja visą jos plakimą. Be tų nervų, taip sakant, 
savotiškų įsakymų ir nuolatinės priežiūros, 
širdis pakriktų arba ir net visai sustotų veikus.

Iš abiejų apatinių kamaraičių išeina di
džiulės kraujagyslės, kurios vadinasi arterijos, 
šiuo vardu jas visada ir vadinsime, šios arte
rijos yra didelės, apie colio diametro. Jos, ei
damos tolyn nuo širdies, mažėja savo skersme
niu, kaskart skaidosi į daugybę mažesnių ša
kų ir šakelių, išsisklaidžiusiiį po Visą kūną. Pa
galiau pačios mažosios arterijos skaidosi 1 ne
suskaitomą daugybę mažyčių kraujo latakėlių, 
vadinamų kapiliarais, kurie jau tiek maži, kad 
reikia net mikroskopo, norint jaš įžiūrėti, 
šiaip jau akiai jos yra nematomos.

Vėliau šie kapiliarai renkasi po kelis t krū
vą, sudarydami vieną didesni, tie vėl, po du ar 
daugiau, jungiasi i dar didesnes kraujagyslės, 
ir taip toliau, ligi pagaliau jau didžiulėmis su
sijungia su viršutinėmis širdies kamaraitėmis, 
šios visos kraujagyslės, kuriomis kraujas grįž
ta i širdį, yra vadinamos venomis, norint jas 
atskirti nuo arterijų, kuriomis kraujas plau
kia iš širdies į visas kūno dalis.

Tai taip dirba kraujo apytaka, o visos tos

veiklos centras ir visa jėga yra širdis. Krau
jagyslių, su visomis arterijomis, kapiliarais ir 
venomis, yra tokia daugybė, kad jų visų niekas 
nepajėgė tiksliai apskaičiuoti. Kiek daug kiek
vienoje kūno dalyje jų yra, galima suprasti iš 
to, kad tik odą, nors ir mažiausiai įsipiovus 
arba net adata Jsidūrus, tuojau pat ištrykšta 
kraujo lašas. Tai reiškia, kad visur krauja
gyslių yra devynios galybės, ypač tų mažuliukų 
— kapiliarų.

Apytikriai apskaičiuota, kad, jei visas krau
jagysles po vieną sudėtum j tiesią liniją, tai 
galima būtų daugiau nei dukart apjuosti mūsų 
žerfię. Sakoma, kad visos kraujagyslės suda
rytų nėt 62,000 mylių ilgio.

Praktiškai galvojant, širdies negalima at
skirti iluo kraujagyslių ir atvirkščiai. Todėl 
Ir Širdis, it arterijos, ir kapiliarai, ir venos su
daro vieną didelę kraujo sistemą. Dažniausiai 
tai, kas paliečia vieną, tas atsiliepia ir i kitas 
šlbs sistemos dallš. Pavyzdžiui, nėra logiška 
kalbėti atskirai apie medžio kamieną, šakas, 
lapus ir jo šaknis, nes šios visos dalys sudaro 
viėuą Sistemą, vieną medį. Jei kokia nors liga 
apninka Šaknis, kamieną, šakas ar lapus, tai 
jau visas tas medis mažiau ar daugiau serga. 
Kaip tik tas pats vyksta ir kraujo sistemoje.

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki' 5,39 va
landos iŠ stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside 
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

Tel.

7.
G

Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

Savininkas 
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:-' t

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

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

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

r
JONAS PATAŠIUS 

žiedai, laikrodžiai, jų tai
symas, kosmetika ir 

religiniai dalykai. 
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

8015 JAMAICA AVE.,

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

ŠACHMATININKAI Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

CC 5.5-0.5 ir

CCįkerta 3-2.

NAUJA GYDUOLĖ

ir 6-10 vak

■

būtų sunku 
buvo patekę

ir pristatoma 
stočių ir uos- :

Mes 
gaso 
geso

pelnė 
įšvil- 
kam-

kartą mūsiš-. 
ir parsiveš 
Tąsyk Ry

ko ieškoti ir

ge- 
Is-

Kala- 
Joku- 
kėliny 
nežai-

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams346 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

STagg 2-4329

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni • laikrodžiai, žiedai 
apyrankial auskarai ir 1.1.

vidurio puolikas

Weiss 1-0, Staknys

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALIN8
84*02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7*4499 Koplyčia Laidotovlma

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

________ • ■

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y^

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas. EVergreen 8-9770

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS,

■ Direktorius
660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

PERVEŽIMAS.
keleivių, bagažo Ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo 
tolio

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėmt

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi gerą vardą.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

J

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
televizijos aparatų, šaldy- 
dulkių siurblių, prosų

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 
SAVININKAI

S. A. Chemoff, M. D
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co..
I. FISHMAN 

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING STREET, 
BROOKLYN H. N. Y.
Telefonai:. EV. 7-5633

UL. 5-0083

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

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

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

80 ST. MARKS PLACE ' NEW YORK, N. Y. 
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

Galite gauti radijo bei 
tuvy, skalbimo mašinų,
Somų j y mašinėlių, Rujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges) , stalų ir kitokių na

Brooklyno LAK šachmati
ninkai atsigavo ir Metropoli
tan B. kl. komandinėse pir
menybėse pelnė dvi pergales: 
gegužės 2 d. supylė Bronx 
Westchester
gūžės 10 d. įveikė Staten 
land CC 3.5-2.5 tšk.

Prieš Bronx Westchester 
tokios pasekmės: Škėma (bal
tais)
(juodais) — Heit 1-0, Galmi- 
nas (b) — Rabin 0.5-0.5, Šu
kys (j) — Geyzer 1-0, Merkevi
čius (b) — Helpern 1-0, Vilpi- 
šauskas (j) —: Schorr 1-0.

Prieš Staten Island CC taip 
sužaista: Šukys (b) — Sigel 
0.5-0.5, Paškevičius (j) — Ro- 
manofsky 1-0, Staknys (b) — 
Eisen 0-1, Galminas (j) — 
Schoppel 0-1, Vilpišauskas (b) 
—Tomney 1-0, Merkevičius (j) 
—Co.’ tarelo 1-0. Staknio prie
šininkas, Eisen, šiose pirmeny
bėse yra žaidęs 6 partijas ir 
dar nė karto nėra pralaimėjęs 
ar baigęs lygiomis.

Gegužės 17 d. mūsiškiai žai
džia su Marshall CC Manhat- 
tane ir gegužės 24 d., jau pas
kutiniosios rungtynės, su Bro
oklyno CC. Kol kas lentelėj 
pirmauja Sunset Park CC, 
Brooklyno CC ir Marshall CC.

Bagažas paimamas i 
j iš visų gelež. ir aut. 

tų.
Skambinti: 6-10 ryto

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567) 
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP.
IŠ WWRL, 5000 kcl. ‘ /

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

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batiį 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: EV. 7-2043

Telefonas: EVergreen 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

Eastate of A. J. VALANTIEJUS 
V. R. VALANTIEJUS, 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR > & GRILL

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

H. H. ALTHOEF, Pres. ' 
PAVYZDŽIAI IR IŠTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th' Street (Dry Harbor Road)

• MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY, N. Y.
'el. DAxenport 6-2393 DAvenport 6-2633

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

mų apyvokos dalyku
Jau 36 metai, kai

(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

appiello .sąžiningai tarnauja visiems
savo klijentams.

Visi Brooklyp6 ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėj

Cappiello /krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės

11, N. Y.

NAUJAI ATIDARYTAS

JUDUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET. BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

1° 
nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl. visokių 
vidurių nesveikumų — ištver- 

as maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam i namus 
ALEXANDER’S 

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DAver.port 6-0259

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

m ■
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BftGOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
DR. JANINA SNIEŠKA 

(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kanjp, FuUqd Str. (mkfio centre) 
Ofiso tel. ULrter 8-8789 . 
Namų cei. TAylor 7-8251

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

TRIJŲ LIETUVIŲ ŽVEJŲ ODISĖJA
Juozo Grišmanausko “Tolimiems Kvadratams” pasirodžius

DEŠIMTMETIS BE KAZIO BINKIO

“Tiktai dabar, stovėdamas 
ant šitos žemės, kuri vadinasi 
laisviausioji pasaulyje, tiktai 
E toli atsisukęs, už anų neper
matomų vandenų, aiškiausiai 
matau savo Tėvynės didybę ir 
jos begalinį vargą. Matau ir 
tai, kad pasaulis to visko ne
supranta”.

Iš spaudos, radijo ir kitur 
mūsų visuomenė jau yra gir
dėjusi bendrais bruožais apie 
tris drąsius lietuvius žvejus. 
Taipgi, Amerikos Lietuvių Ta
rybos rūpesčiu, jie jau trečias 
mėnuo patys lanko lietuvių 
kolonijas ir susitinka gyvu žo
džiu. Betgi susirinkimuose ne
gali dalyvauti visi lietuviai, o 
ir patys žvejai, turėdami ribo
tą susirinkimo laiką, neturi 
galimybės visko smulkmeniš
kai. išpasakoti.

O jie pasakoti turi labai 
daug ko apie tai, kaip savo 
gimtajame krašte už savo, kaip 
žmogaus ir lietuvio, teises ko
voja ir kenčia mūsų artimie
ji Lietuvoje.

žinoma, viso to negalima su
rašyti, bet platų vaizdą apie 
tai skaitytojui pateikia Juozas 
Grišmanauskas. Jis yra vienas 
tų trijų, kurie, rizikuodami 
savo gyvybe, prasiveržė j lais
vę. Kartu su laivo kapitonu 
Lionginu Kublicku jis savo pa 
bėgimą planavo ištisus metus. 
Tretysis jų — Edmundas Pau
lauskas prie jų pabėgimo pri
sijungė jau laive, pakeliui į 
laisvę. , ___ 4

Gimęs ir augęs kaime, o pas
kui žemės ūkio mokyklą bai
gęs ir, kaip žemės ūkio dar
buotojas, pažinęs visą sovieti
nio rojaus ūkininkų gyvenimą, 
Juozas Grišmanauskas dideliu 
vaizdumu aprašo tą lietuvio 
prisirišimą prie savo protėvių 
žemės ir kovą už jų iki pas
kutiniųjų, vedančią net iki Si
biro.

Turėjęs progos tarnybiniais 
reikalais pakeliauti po kraštą, 
jis galėjo geriau pamatyti žmo 
nių gyvenimą, pajusti nuotai
kas ir pažinti jų viltis, šitai 
jis ir aprašo, pavaizduodamas 
juos tikrais atsitikimais, kur 
tai yra galima, neš, savaime su
prantama, kad dėl Lietuvoje 
likusiųjų saugumo, retkarčiais 
jis yra priverstas nutylėti vie
tų ir asmenų vardus. i

Be ūkininkų, plačiai palies
tas ir darbininkų gyvenimas, 
jų darbas ir materialinė ir dva 
sinė būklė. Atskirais skyriais 
autorius apžvelgia lietuvių 
priešinimąsi bolševikams, tiek 
aktyvų, paremtą ginklu, vyk
domą partizanų, tiek pasyvų, 
kurį vykdo kiekvienas lietuvis 
savo širdyje ir kurį pabrėžia 
kasdien, kovodami už savo bu
vimo, tautos ir religijos reika
lus.

Knyga užbaigiama pabėgi
mo istorijos aprašymu. Iš ap
rašymų spaudoje ar pasakoji
mų, nemaža asmenų yra susi
darę gana blankų vaizdą, ir 
jiems atrodo, kad tas pabėgi
mas buvęs gerai užtikrintas, 
kad lietuviai rusus užkalę lai-

L. Kublickas, E. Paulauskas ir J. Grišmanauskas.

priešo, ypač . ciia

Ir iš šito laisvės pajautimo 
mūsų širdys šokinėja, ir mūsų 
žingsniai darosi tokie pat gu
vūs ir džiugūs, kaip tų balta- 
garbenių ėriukų.”

šita pastraipa baigiasi pati 
knyga. Ji prasideda aprašymu 
tų įvykių, kurie prasidėjo Že
maitijoje, kai ją užgriuvo grį
žimo frontas ir prasidėjo ant
roji ir dar trunkanti bolševi
kų okupacija. Beveik visa ak- 

vyksta Žemaitijoje, bet
liečiamas Vilnius ir Klaipėda. 
Knyga parašyta ir skaitoma 
lengvai.

Knygą išleido Juozas Kapo
čius Brooklyne. Knygos virše
lis dailininko V. K. Jonyno, o 
knygos kaina 2 dol. Viso' 192 
psl. su autoriaus ir visų trijų 
žvejų nuotraukomis ir gaido
mis dainų, šiuo metu dainuo
jamų Lietuvoje.

tenai bus galima nuplaukti. O 
jau iš tolimųjų kvadratų, ka
da žūklėms ..išplaukiama 6—7 
dienoms, daug lengviau be įta
rimo ir nepastebėtam pasiša
linti.

Tuos tolimuosius kvadratus 
jie ir pasiekė, o atsiradę ten, 
pasiekė ir savo svajonių toli
muosius kvadratus — jie išli
po į laisvą Švedijos krantą.

Daugelis, kuriems patiems 
teko bėgti nuo
nuo bolševiko, ir paskui atsi
durti laisvėje, dvigubai pergy
vens su autoriumi, kai skai
tys:

“Ir visi mes, visaip apauto
mis kojomis, stovėjome ant že 
mes. Ir, jeigu jos mes nebu
čiavome, tai gal tiktai dėlto, 
jog bučiuojama viena žemė — 
gimtoji”...

“Žiūrime j jūros pusę, atgal. 
Galvojame, kada vėl būsime 
aname krante, Lietuvoje—lais
voje jau — ir vėl atsisukame i 
šitą krantą, ir pakylame eiti 
trobesių link.

Žygiuojame pieva. Pievoje 
ganosi karvės, linksmi ėriukai, 
švariom garbanėlėm, žvalgiai 
striksi šitoje pievoje, per ku
rią einame mes — laisvi žmo
nės.

Anne M. Sabliskas >
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORĖ “ b 
Ligoniai priimami antradieniais ir i, 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. J1 

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. S 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, ;!
Brooklyn 8, N. Y. j!

APlegate 7-4236 ų

Esu giliai nuliūdęs. Neseniai 
praėjo 10 metų nuo didžiojo 
Lietuvos poeto Kazio Binkio 
mirties, o laikraščiuose bei žur 
naluose aš nepastebėjau nė 
vieno straipsnio apie šią ne
paprastai reikšmingą sukaktį. 
Esu tikras, kad tai tiktai ne
laimingas atsitikimas.

Kazys Binkis yra moderni
nės lietuvių poezijos kūrėjas ir 
ištisos poetų plejados dvasinis 
bei žmogiškasis vadas. Savo 
ekspresyviu mostu jis prapla
tino lietuvių lyrikos horizon
tus į Vakarus ir Rytus. Jis no
rėjo sujungti šiuos du pasau
lius ir tokiu būdu jo misija ati 
tinka tikrajai Pabaltijo tautų 
kultūrinei misijai. Be Binkio 
nebūtų Jono Kossu--Aleksan- 
dravičiaus, nebūtų ir Antano 
Miškinio. Be jo. aš negaliu sau 
įsivaizduoti Rimydžio, Tys- 
liavos, Brazdžionio, Borutos, 
Petrulio, Žengės, Salomėjos 
Nerieš, Vytauto S. Giros ir dau 
gelis kitų.

Kazys Binkis buvo didelės 
aistros poetu. Jo demoniškas 
lyrizmas leidžia mums jį ma
tyti Byrono, Baudelaire’o ir 
Bloko kaiminystėje. (KadaLse 
man net atrodė, kad svarbių 
poetų pavardės turėtų prasi
dėti nuo “B” raidės). Tikrai, 
be demono nėra kūrėjo. Gal
vojau apie tą demoną animis- 
tiškosios bei antikinės stoiško
sios filosofijos, kuri ši “pada
rą” vertina kaip žmogaus ypa 
tingo veržlumo sargą bei ska
tintoją. Binkis buvo paženk
lintas to veržlumo. Jis mokėjo 
gražiai degti ir gražiai sudeg
ti. /o asmenybėje buvo reali
zuota poeto—žmogaus ir žmo
gaus—poeto - reta, pas ji tokia 
įtikinama, sintezė. Jo drau
gai jame matė žmogių, —kaip 
man vieną kartą teisingai sa
kė Antanas Miškinis —, su ku
riuo buvo |domu net per gatvę 
pereiti. _Atviras, karštas, šir
dingas, kritiškai, Kazys Binkis 
turėjo daug -civilinės drąsos. 
Galtūt dėl tos jo vertingos sa
vybės jo ir nevertina vienos 
tamsiosios srovės literatūros 
kritikai — istorikai, kurie net 
Kazio Binkio genijaus lieps- 
navimą matuoja savo mažy
čiais, partiniais termometrais.

Kazio Binkio prisiminimas 
man bus visuomet gaivus ir gy
vas. Esu dėkingas likimui, kad

man teko buvoti netoli jo, te
ko būti paliestam jo kaip po
eto ir žmogaus žodžių ryškaus 
spindėjimo. Esu dėkingas tiems 
žmonėms, kurie man atidarė 
akis į lietuvių kalbos grožj, 
nes Binkis yra vienas tų poe
tų, dėl kurių verta išmokti lie
tuviškai. Ištikimas šiam prisi
minimui aš dedu pavėluotai 
ant poeto laikinai užmiršto ka 
po vieną gedulingo garbinimo 
gėlę.

Aleksis Rannit

Lietuvio gyvenimas bolševiki
nėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir re
ligijos teises plačiai pavaiz
duojama tik ką iš spaudos iš
ėjusioje lietuvio žvejo — ■

JUOZO GRIŠMANAUSKO
knygoje

“Tolimieji kvadratai”
čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo Istorija. Knygą galima, gau 
ti pas liet, spaudos platintojus 
ir pas patį leidėją Juozą Kapo
čių, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y., prisiun- 
čiant 2 dol. pinigais ar money 
orderiu.

F

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414
r--------------------------------------------- ---------- -------- - ■ Ji

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

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

Chauncey St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

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

Woodhaven, L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

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

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

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

Lietuviai advokatai

GYVENIMAS
J

Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELICNAS
«<

PERGALĖLAIMINGA f',

Fasolino Memorials

JĮ

Į

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Member Federal Deposit Insurance Corporation

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

EVergreen 7-9 39*

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

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

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

PERKANTIEMS NAMUS
PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Iv gos ir Jungtinių Valstybių 

Taupvmo ir Skolinimo l ygos
Teirautis: Tel : Elizabeth 2 5225. J. Kirk

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

baigęs Europoje
NEW YORK CITY 

traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
vyrams ir moteris*.

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

vo kajutėse ir taip atplaukė 
iki Švedijos.

Tikrumoje gi, pasirodo, tas 
pats užkalimas jau nebuvo 
toks paprastas. Trys vaikinai 
gerokai prisiprakaitavo, ligi 
prisikasė kranto, kai apačioje 
esantieji rusai veržėsi ir pro 
langą ir pro angą, o laivas ku
ri laiką visiškai neplaukė Šve
dijos link, o tik sukosi vietoje.

Tolimieji kvadratai, kurių 
vardą J. Grišmanauskas pasi
rinko savo knygai, yra ne tik 
ta riba, į kurią žvejai plauk
davo žuvauti vasaros metu 
apie 70 mylių nuo Lietuvos 
kranto, bet jie yra simboliškai 
pavadinti jauno laivo kapito
no ir bocmano pabėgimo su
manymas, o paskui ir žygis, 
vedęs i laisvę.

Jų žygio tikslas atrodė jiems 
toks pats tolimas ir nepasie
kiamas, kaip ir patys tolimieji 
kvadratai, ‘kada net ištisus me
tus laiko reikėjo išlaukti, ligi

BŪKIT SVEIKI

Namų savininkams
Didžiojo New Yorko lietuvių 

namų savininkų organizacijos, 
Brooklyn andx Queens Home 
Owners, inc. narių labui svar
bus ir paskutinis prieš vasa
ros atostogas susirinkimas į. 
vyks penktadienį, gegužės 23 
d. 8 vai. vakare, Logan Inn 
(Mikalauskienės) salėje, At
lantic Avenue ir Logan Street, 
East New Yorke.

šiame susirinkime bus išaiš
kinta kaikurie nuomų kontro
lės pakeitimai ir tai, kas atsi
tiko su miesto valdybos suma
nymais pakelti namams mo
kesčius. Be to, mūsų sekreto
rius Pijus Bukšnaitis patieks 
labai įdomią paskaitą.

Beje, pagal pereito susirin
kimo rekomendacijas, šiame 
susirinkime reikės nubalsuoti 
kaikuriais įstatų pataisas, tai
gi labai svarbu visiems na
mams dalyvauti. J. P. M.

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 S 1.00.

Brooklyn© lietuviai kreipiasi j
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

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

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK 
. CHIROPRACTOR 

1039 Brighton Beach Ave.
" Brooklyn, N. Y. 

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 5 P.M. 
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M. 

NIGHTINGALE 8-1500 '

HENRY J. W0NS0N
(Vencevičhis)

---- 385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

MonV.. Wed. & Fri.
. 1-4 P. M. 7-9 P. M.

* ' INgersoll 2-8490

Sutirštintai apsiniaukęs sek
madienio popietis( su stiproku 
vėjo padažu), atrodo, lemia
mai veikė Lietuvių SK vienuo
likės nuotaiką — pirmose Na
tional Amateur Cup Rytinių 
valstybių baigminėse rungty
nėse lietuviai išpešė laimingą 
pergalę prieš Lusitano FC 3-2 
(2-1). 400 žiūrovų.

Rytmetį purkštęs lietus nuš
čiuvo, bet žadančios rungtynės 
buvo įspraustos į ne visiškai 
dėkingus rėmus (toks vėjas!), 
o prie viso to dar prisiplakė 
labai jau vidutiniška mūsiškių 
forma. Per rungtynes dažnai 
teko spausti nykščius ir mels
tis, kad svečiai ir toliau taip 
entuziastingai šaudytų pro ša
lį, kaip.kad buvo pradėję, nes 
progų, ir ne kasdieninių, jie 
turėjo sunkiai išskaičiuotiną 
eilę. Sėkmė liko lietuvių pusė
je, nes normaliai portugalai 
būtų turėję laimėti.

Retai kada yra buvę, kad vi
sa vienuolikė būtų užpuolęs 
toks nervingas drugys, ir mū
siškiai atrodė lyg mokinukai 
prieš grėsmingą egzaminuoto- 
ją. Pačių priešininkų, neatro- 
dp, būtų buvę ko gąsdintis, nes 
-Luisitano FC, kad ir stiproka 
komanda, toli gražu ne be 
trūkumų.

Pirmą kėlinį mūsiškiai žai
dė pavėjui ir bent gamtos at- 
vilgiu savo rankose turėjo vi
sus tūzus. 30 min. Kalašinskas 
įstūmė pirmąjį įvartį. Po pen- 
kerių minučių, per grūstį, sve
čiai išlygino .(dešiniojo sparno 
Pereira nuopelnas). Lietuviai 
turėjo ir daugiau progų. Kartą 
buvo praleidęs Gražys, bet prie 
šininkų vartininkas buvo vie
toje ir likvidavo itin sodrų šū
vį. Pabaigoj mūsiškiai 
baudinį ir Adomavičius 
pino į viršutinį dešinįjį 
pa.

Po pertraukos Lusitano FC 
aiškioj persvaroj, bet smagūs 
ir. netikėti šūviai nerasdavo 
tikslo ar kamuolį priglaus
davo vartininkas St. Kligys. 7 
min. jau 2-2, kai per mūsiškių 
gynimo kaltę vidurio puolikas 
Fonte be jokio vargo įkerta. 
Tolesni portugalų antpuoliai 
išblėsta netaikiame, o lietuviai 
turi pasitenkinti atsitiktinais- 
žygiais, nes visą laiką bėdos 
gynime. 31 min. iš vieno reto 
antpuolio Gražys 
Taip ir lieka.

Iš Lietuvių SK 
ką išskirti — visi
į nervų voratinklį. Tik retkar
čiais puolime pradėdavo regz
tis šis tas brandesnio, bet daž
nai tie žygiai būdavo baigiami 
kalbomis.Gynimas turėjo itin 
juodą dieną, nors vartininkas 
St. Kligys, . trumpam išsprū
dęs iš karinės tarnybos, paro
dė neblogų sugebėjimų. Jei pir 
masis svečių įvartis, atrodė, 
buvo laikytinas, tai prieš ant
rąjį mūsiškis nieko negalėjo 
padaryti.

Svečių vienuolikė žaidė toli
mais, aukštais padavimais, bu
vo staigesnė ir judresnė prie 
kamuolio, be to, fiziniai pa
jėgesnė. Iš pavienių žaidikų 
minėtinas 
Fonte.

Lietuvių SK sudėtis: St. Kli
gys- — Modzeliauskas, Jančev- 
skis (vėliau Ch. Simonavičius) 
— Jegers, Saldaitis, Stepona
vičius — Sabaliauskas, 
šinskas, Adomavičius, 
baltis, Gražys. Antrame 
Kalašinskas kurį laiką
dė ir Sabaliauskas buvo pa
trauktas į pusdešinio postą/ o 
dešiniuoju spaminiu pasireiškė 
J. Simonavičius.

Lusitano FC pagrindinė su
dėtis: Vaz — Silva, D. Francis
co — A. Francisco, Teixeira, 
Garcia — Fereira, F. Costa, 
Moraes. Teisėjas Rodgers (Phi
ladelphia).
: Gegužės 18 d. Lietuvių SK 

vyksta antrųjų rungtynių i

Ludlow, Mass. Tai nedidukas 
miestelis, neturi nė 10,000 gy
ventojų, bet jau senokai gar
sus savo futbolininkais. Luisi- 
tano FC yra Naujosios Angli
jos meisteris. Tie futbolinin
kai, kuriems yra tekę važiuoti 
į Ludlow, pasakoja, jog ten 
nėra lengva duona, nes klubas 
savo užnugaryje turi visas 
miestelio gyventojų dūšias. Sa
koma, pietiečių temperamen
tas nėra išblukęs nė Naujosios 
Anglijos klimate.

Nežiūrint gegužės 11 d. pa
rodyto nervingo vidutinišku
mo, rašąs šias eilutes, numa
nu, ir daugis kitų mūsų fut
bolo simpatikų, tiki, jog mū
siškiai antrą kartą tokio eks
perimento nepakartos. Visą tą 
sekmadienio slogutį tenka lai
kyti atsitiktinu ir laimė, kad 
tai neteko brangiai mokėti. 
Pradinė pergalė, kokia ji be
būtų, užrašyta ir gegužės 18 
d. dvikovei į Ludlow atsiveža
mas 
las. 
viai 
Cup
tojais. Neatrodo, jog būtų ver
tinga spekuliuoti tomis lygio
siomis — norėtumėm pradžiu
ginti pergalę, kuri yra įmano
ma.

Lietuvių SK vienuolikė ne
tolimoj praeity ne kartą yra 
parodžiusi, jog ji pribrendusi 
geros klasės rungtynėms ir ga
li sudoroti visą tą -įtempimą. 
Tikime, kad ir šį 
kiai nesusvyruos 
galutinę pergalę, 
tuose jau nebus
teks atsukti žvilgsnį į Vaka
rus, kur Rytinių valstybių nu
galėtojai laukia St. Louis Raid
ers, kurie sekmadienį nugalėjo 
Pittsburgh© Morgan 3-2.

Gero vėjo mūsiškiams baig
ti pergalių pjūtį Rytuose!

’ čk.

kad ir minimalus kapita- 
Užtenka lygiųjų ir lietu- 
taptų National Amateur 
Rytinių valstybių nugalė-

GENERAL INSURANCE

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST.. ELIZABETH, N. J.

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI. 
JAMAICA ESTATES 3. N 

JAmaica 3-7722

POVUANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

---------------------------- .------------------------------------------- J

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

Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautietį. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 Jaffrey Court Brooklyn 35, N. Y.
NI 8-6222

----------------------------—------------------------------------------------------ ------------- - -----/

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai s 

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki ! 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 100 akrų miš- [ 

J; kas, privatus ežeras, žaidimo aikšte, pirmos rūšies maistas, ; 
;• gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai J; 

i mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t. , ;;
Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla- ;

U tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE
!■ .... Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe h

R. F D. No. 4 MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ——- Dr. S. Biežis

KAS REIKIA ŽINOTI APIE ŠIRDĮ
V*

Pačią širdį sudaro keturios kamaraitės, pa
laikomos krūvoje įvairaus storio raumenų sie
nelių. Dvi jų yra dešinėje, o kitos dvi kairėje 
pusėje, atskirtos pertvara taip, kad kraujas, 
po užgimimo, visiškai atskiriamas. t

Viršutinė- kamaraitė nuo apatinių skiria
mos ypatingo susiaurėjimo. Tai tarsi skylė sie
noje tarp dviejų kambarių. Prie šių sąsmaukų, 
arba susiaurėjimų, yra plonučiai, lankstūs vož
tuvai, kurie sklandžiai sujungia viršutinę ka
maraitę su apatine, kad kraujas galėtų tiksliai 
plaukti.

Tie vožtuvai veikia panašiai, kaip veikia 
durys tarp dviejų kambarių, kurie yra sujun
giami, tas duris darinė j ant. Panašūs vožtuvai, 
nors ir savotiškos struktūras ir veikimo, yra ir 
prie pat širdies, kraujagyslėse, Įeinančiose i 
viršutines kamaraites ir išeinančiose krauja
gyslėse iš apatinių kamaraičių.

’ Taigi, viso yra šešios eilės vožtuvu: dvi 
pačioje širdyje tarp viršutinių ir apatinių ka

maraičių kiekvienoje pusėje, o kitos keturios 
eilės — kraujagyslėse prie jų susijungimo su 
širdimi, šie visi vožtuvai veikia taip sklandžiai 
ir tiksliai (žinoma, kai pati širdis esti visiškai 
sveika), jog kraujas gali normaliai cirkuliuoti. 
Jų normalus veikimas yra didžiulės svarbos 
žmogaus gyvenime, kurio ir Ilgį jis neretai nu
lemia. Tie vožtuvai yra labai plonos ir švel
nios audinių plėvelės, kurias tam tikros ligos 
neretai pažeidžia. ,,

* i

širdies vidus, t. y., kamaraitės ir vožtuvai 
yra iškloti plonutėliu, švelniu ypatingu celių 
pamušalu, kad kraujas laisvai, be jokių sutruk
dymų, galėtų sruventi, šis pamušalas yra labai 
jautrus ir svarbus. Gi širdis iš lauko pusės yra 
apgaubta, tarsi į sklandžiai užrištą maišą i- 
mestas judrių ir patvarių raumenų kamuolys, 
neplona, tampria ir labai stipria plėve, vadi
nama antširdine plėve, skirta daugiausia šir
džiai apsaugoti nuo visokių staigių atsitikimų.

Taipgi širdyje yra specialių nervų, kurie 
savo ypatingu veikimu kontroliuoja ir diriguo
ja visą jos plakimą. Be tų nervų, taip sakant, 
savotiškų įsakymų ir nuolatinės priežiūros, 
širdis pakriktų arba ir net visai sustotų veikus.

Iš abiejų apatinių kamaraičių išeina di
džiulės kraujagyslės, kurios vadinasi arterijos, 
šiuo vardu jas visada ir vadinsime, šios arte
rijos yra didelės, apie colio diametro. Jos, ei
damos tolyn nuo širdies, mažėja savo skersme
niu, kaskart skaidosi į daugybę mažesnių ša
kų ir šakelių, išsisklaidžiusiiį po Visą kūną. Pa
galiau pačios mažosios arterijos skaidosi 1 ne
suskaitomą daugybę mažyčių kraujo latakėlių, 
vadinamų kapiliarais, kurie jau tiek maži, kad 
reikia net mikroskopo, norint jaš įžiūrėti, 
šiaip jau akiai jos yra nematomos.

Vėliau šie kapiliarai renkasi po kelis t krū
vą, sudarydami vieną didesni, tie vėl, po du ar 
daugiau, jungiasi i dar didesnes kraujagyslės, 
ir taip toliau, ligi pagaliau jau didžiulėmis su
sijungia su viršutinėmis širdies kamaraitėmis, 
šios visos kraujagyslės, kuriomis kraujas grįž
ta i širdį, yra vadinamos venomis, norint jas 
atskirti nuo arterijų, kuriomis kraujas plau
kia iš širdies į visas kūno dalis.

Tai taip dirba kraujo apytaka, o visos tos

veiklos centras ir visa jėga yra širdis. Krau
jagyslių, su visomis arterijomis, kapiliarais ir 
venomis, yra tokia daugybė, kad jų visų niekas 
nepajėgė tiksliai apskaičiuoti. Kiek daug kiek
vienoje kūno dalyje jų yra, galima suprasti iš 
to, kad tik odą, nors ir mažiausiai įsipiovus 
arba net adata Jsidūrus, tuojau pat ištrykšta 
kraujo lašas. Tai reiškia, kad visur krauja
gyslių yra devynios galybės, ypač tų mažuliukų 
— kapiliarų.

Apytikriai apskaičiuota, kad, jei visas krau
jagysles po vieną sudėtum j tiesią liniją, tai 
galima būtų daugiau nei dukart apjuosti mūsų 
žerfię. Sakoma, kad visos kraujagyslės suda
rytų nėt 62,000 mylių ilgio.

Praktiškai galvojant, širdies negalima at
skirti iluo kraujagyslių ir atvirkščiai. Todėl 
Ir Širdis, it arterijos, ir kapiliarai, ir venos su
daro vieną didelę kraujo sistemą. Dažniausiai 
tai, kas paliečia vieną, tas atsiliepia ir i kitas 
šlbs sistemos dallš. Pavyzdžiui, nėra logiška 
kalbėti atskirai apie medžio kamieną, šakas, 
lapus ir jo šaknis, nes šios visos dalys sudaro 
viėuą Sistemą, vieną medį. Jei kokia nors liga 
apninka Šaknis, kamieną, šakas ar lapus, tai 
jau visas tas medis mažiau ar daugiau serga. 
Kaip tik tas pats vyksta ir kraujo sistemoje.

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki' 5,39 va
landos iŠ stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside 
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

Tel.

7.
G

Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

Savininkas 
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:-' t

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

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

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

r
JONAS PATAŠIUS 

žiedai, laikrodžiai, jų tai
symas, kosmetika ir 

religiniai dalykai. 
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

8015 JAMAICA AVE.,

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

ŠACHMATININKAI Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

CC 5.5-0.5 ir

CCįkerta 3-2.

NAUJA GYDUOLĖ

ir 6-10 vak

■

būtų sunku 
buvo patekę

ir pristatoma 
stočių ir uos- :

Mes 
gaso 
geso

pelnė 
įšvil- 
kam-

kartą mūsiš-. 
ir parsiveš 
Tąsyk Ry

ko ieškoti ir

ge- 
Is-

Kala- 
Joku- 
kėliny 
nežai-

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams346 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

STagg 2-4329

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni • laikrodžiai, žiedai 
apyrankial auskarai ir 1.1.

vidurio puolikas

Weiss 1-0, Staknys

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALIN8
84*02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7*4499 Koplyčia Laidotovlma

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

________ • ■

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y^

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas. EVergreen 8-9770

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS,

■ Direktorius
660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

PERVEŽIMAS.
keleivių, bagažo Ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo 
tolio

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėmt

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi gerą vardą.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

J

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
televizijos aparatų, šaldy- 
dulkių siurblių, prosų

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 
SAVININKAI

S. A. Chemoff, M. D
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co..
I. FISHMAN 

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING STREET, 
BROOKLYN H. N. Y.
Telefonai:. EV. 7-5633

UL. 5-0083

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

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

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

80 ST. MARKS PLACE ' NEW YORK, N. Y. 
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

Galite gauti radijo bei 
tuvy, skalbimo mašinų,
Somų j y mašinėlių, Rujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges) , stalų ir kitokių na

Brooklyno LAK šachmati
ninkai atsigavo ir Metropoli
tan B. kl. komandinėse pir
menybėse pelnė dvi pergales: 
gegužės 2 d. supylė Bronx 
Westchester
gūžės 10 d. įveikė Staten 
land CC 3.5-2.5 tšk.

Prieš Bronx Westchester 
tokios pasekmės: Škėma (bal
tais)
(juodais) — Heit 1-0, Galmi- 
nas (b) — Rabin 0.5-0.5, Šu
kys (j) — Geyzer 1-0, Merkevi
čius (b) — Helpern 1-0, Vilpi- 
šauskas (j) —: Schorr 1-0.

Prieš Staten Island CC taip 
sužaista: Šukys (b) — Sigel 
0.5-0.5, Paškevičius (j) — Ro- 
manofsky 1-0, Staknys (b) — 
Eisen 0-1, Galminas (j) — 
Schoppel 0-1, Vilpišauskas (b) 
—Tomney 1-0, Merkevičius (j) 
—Co.’ tarelo 1-0. Staknio prie
šininkas, Eisen, šiose pirmeny
bėse yra žaidęs 6 partijas ir 
dar nė karto nėra pralaimėjęs 
ar baigęs lygiomis.

Gegužės 17 d. mūsiškiai žai
džia su Marshall CC Manhat- 
tane ir gegužės 24 d., jau pas
kutiniosios rungtynės, su Bro
oklyno CC. Kol kas lentelėj 
pirmauja Sunset Park CC, 
Brooklyno CC ir Marshall CC.

Bagažas paimamas i 
j iš visų gelež. ir aut. 

tų.
Skambinti: 6-10 ryto

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567) 
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP.
IŠ WWRL, 5000 kcl. ‘ /

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

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batiį 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: EV. 7-2043

Telefonas: EVergreen 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

Eastate of A. J. VALANTIEJUS 
V. R. VALANTIEJUS, 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR > & GRILL

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

H. H. ALTHOEF, Pres. ' 
PAVYZDŽIAI IR IŠTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th' Street (Dry Harbor Road)

• MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY, N. Y.
'el. DAxenport 6-2393 DAvenport 6-2633

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

mų apyvokos dalyku
Jau 36 metai, kai

(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

appiello .sąžiningai tarnauja visiems
savo klijentams.

Visi Brooklyp6 ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėj

Cappiello /krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės

11, N. Y.

NAUJAI ATIDARYTAS

JUDUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET. BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

1° 
nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl. visokių 
vidurių nesveikumų — ištver- 

as maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam i namus 
ALEXANDER’S 

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DAver.port 6-0259

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

m ■



Juozas Sagvs. turėjęs sunkią 
viduriu cpcrachą ir kurį laiką 
gulėjęs ligoninėje. jau išeina 
iš namu ir .anko savo draugus.

ir
Alt' L r helis gegužės 12 

d. tapo laimingas tėvas. nes jo 
žmoni E! or.ora tą dieną jam 
padovanojo gražu 7 svarų ir 7 
uncija sūnų, kuriam duotas 
Algirdo vardas.

J. šalin'kas. laidotuvių di
rektorius praneša, kaa Vytau
to Barzdaičių, mirusio gegužės 
16 d. Meedvnle. Pa . kūnas at
vežamas penktadienį ir laido
jamas ši šeštadienį. 10 vai. ry
te.

E. Put\ytė.-^'ew Yorko skau
čių tuntininkė ir aktyvi dau
gelio organizacijų veikėja iš
vyko i Hartfordą,’kur gavo ge
resnį darbą.

Pr. Lapienė, kuri savo va
sarvietės Stony Brooks Lodge, 
oficialų atidarymą skelbia ge
gužės 31 d., prašo jau dabar 
rezervuotis dienas įvairiems 
vasaros pobūviams bei pikni
kams ir kambarius atostogoms. 
Suinteresuoti rašykite Mrs. 
Lape. Stony Brook, N. Y.

Dar vienas vaizdelis iš mergaičių vasaros stovyklos, Camp Wishe, kuri, kaip jau buvo 
Vienybėje rašyta, vėl atidaroma liepos 1 d. Middletown, N. Y. Mergaitės priimamos nuo 
6 iki 14 metų amžiaus. Kaina už 8 savaičių stovyklavimą 290 dolerių. Visais reikalais rei
kia kreiptis i stovyklos direktorius šiuo adr esu: Mr. & Mrs. A. A. Wishe, R. F. No. 4 
Middletown, N. Y. Tel. Mdtn. 94-2570.

Lietuvos žvejai 
lankėsi Brooklyne

Praeitą sekmadienį, gegužės 
11 d. Apreiškimo parapijos sa
lėje įvyko trijų Lietuvos žve
jų, Grišmanausko, Paulausko 
ir Kublicko, prakalbos ku
rias buvo surengusi New 
Yorko Lietuvių Taryba. Pro
gramai vadovavo Tarybos pir
mininkas P. Mikalauskas.

Reikia pažymėti, kad žvejai, 
kaip kalbėtojai, yra padarę 
didelę pažangą. Jie kalbėjo tri
mis skirtingomis temomis. Vi
sų trijų kalbos buvo nuoseklios 
ir įdomios. Vėliau buvo klausi
mų, į kuriuos žvejai, pasida
lindami taip pat labai gyvai 
atsakinėjo. Vėliau pirminin
kas pakvietė publikoje buvusį 
Vienybės redaktorių Tysliavą 
paraginti susirinkusius sumes
ti aukų. Rezultate, Lietuvos 
laisvinimo akcijai surinkta a- 
pie 260 dolerių.

Po prakalbų vyko koncerti
nė programa, kurioje dalyva
vo solistė Vincė Jonuškaitė, 
aktorius Vitalis Žukauskas ir

MOTERŲ VIENYBĖS

PAVASARINIAI ŠOKIAI
1952 M. BIRŽELIO (JUNE) 7 D.

George Washington viešbutyje
Lexington Ave. ir 23rd St., New York, N. Y.

Pradžia 9 vai. vak.
Šokiams gros ADOMO JEZAVITO orkestras 

ŠOKIŲ KONTESTAS IR DOVANOS
KOMITETAS:

V. Zubavičienė, U. Bacevičienė, A. Paulauskienė,
A. Buividienė, M. Strumskienė.

Dr. Vyt. Avižonis, akių, ausų, 
nosies ir gerklės specialistas, 
pradedant antradieniu, priimi
nės ligonius ir šiuo adresu 30 
E. 60th St.. New Yorke.

LIETUVIU ŽURNALISTU SĄJUNGOS
REORGANIZACIJOS REIKALU

Juczas Dranginis, artimas 
Vienybės agento Jono Krunk- 
lio giminaitis Kanadoje, at
siuntė savo prenumeratą ir, be 
to, paskyrė auką popierio fon
dui.

Kazys Buivydas praneša, kad 
jo Alliance klube, 78 St. Mark’s 
Palace, New Yorke, dabar gro
ja garsusis Dixieland orkest
ras.

A. Caikauskas, vienybiečio 
D. ča’ikausko sūnus, staiga su
sirgo ir šiuo metu yra ligoni
nėje.

Rūta Averkajtė, žinomų 
Brooklyn© veikėjų Danieliaus 
ir Jadvygos Averkų duktė, ši 
pavasari baigia vidurio moks
lą.

Felomena Točionienė ir duk
tė Felomena ateinančią vasa
rą skrenda aplankyti savo gi
minių Londone ir^Škotijoje.

Lietuviai inžinieriai, dirbą 
Corbett & Tingh.ir Co. Man
hattan, nuo 1952 m. kovo 1 d. 
reguliariai aukoja lietuviška
jai Diepholzo gimnazijai Vo
kietijoj. Iki šiol yra surinkta 
ir pasiųsta 88 dol.

Sabliskaitė — pirmoji 
lietuvaitė chiropraktė

O. M. Sabliskaitė

Po platųjį pasaulį išsisklaidę 
lietuviai žurnalistai turi visą 
eilę juos siejančių uždavinių 
— savo srityje jiems tenka pri 
sidėti prie bendros kovos už 
Tėvynės laisvę, atstovauti sa
vo kraštą ir tautą tarptauti
niuose žurnalistų sambūriuose, 
ieškoti kelių lietuviams žurna
listams įsijungti į savo profe
sinį darbą, rūpintis spaudos 
bendraisiais reikalais ir padėti 
profesijos draugams.

Visi šie dalykai verčia lietu
vius žurnalistus susijungti į 
vieną glaudžią profesinę ben
druomenę ir palaikyti tarpu
savio artimus ryšius, nes ki
taip neįmanoma šiuos uždavi
nius Įvykdyti.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
buv. Lietuvių žurnalistų Są
jungos Valdybai negalint im
tis iniciatyvos, minėtus užda
vinius vykdant, tenka ieškoti 
kito kelio. LžS-gos New Yorke 
skyrius, remdamasis LŽS pirm. 
A. Merkelio ir kitų Valdybos 
narių pareikštu sutikimu ryž- 

. tąsi, kaip LžS-gos Reorgani
zacinė Komisija šį darbą at
likti. Tuo tikslu žemiau pasi
rašę kreipiasi į visus-lietuvius 
spaudos žmones kviesdami 
juos užsiregistruoti, prisiun- 
čiant žemiau nurodytu adre
su: 1) vardas, pavardė, 2) ad
resas. 3) nurodymas kuriuo 
pagrindu laiko save kvalifi
kuotu registruotis. Siųsti, ne
vėliau kaip iki š. m. liepos 15 
d.. Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos, New Yorko Skyriaus Val
dybai, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Akcija pagreitintų galimai 
greičiau atlikti narių registrą-

ciją, o tai pareina nuo visų 
Sąjungos reorganizacija suin
teresuotų spaudos bendradar
bių.

LžS-gos Reorganizacinė Ko
misija: A. Gražiūnas, D. Peni- 
kas, V. Gedgaudas, S. Narke- 
liūnaitė, V. Rastenis, A. Šal
čius.

♦ * ♦
Ištrauka iš LžS-gos Reorga

nizacijos Tvarkos Taisyklių
1). LŽS nariu gali būti re

gistruojamas kiekvienas, ata- 
tinkąs bent vieną iš šių kva
lifikacijų: a) yra buvęs LŽS 
nariu Lietuvoje, b) yra liet, 
spaudos -redaktorius. . c) yra 
nuolatinis .periodinės spaudos 
bendradarbis.

LŽS nariu negali būti asmuo, 
bendradarbiaująs komunisti
nėje ar šiaip Lietuvos Nepri
klausomybei priešingoje spau
doje....

6) Nuolatiniu periodinės 
spaudos bendradarbiu laiko
mas pasireiškiąs spaudoje bent 
10 straipsnių per metus. ' vi
suomeninio bei kultūrinio gy
venimo temomis, arba periodiš 
kai, ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį teikia bent vienam 
laikraščiui ar informacijos įs
taigai žinias ar apžvalgas iš 
viešojo gyvenimo ar bent ku
rios jos srities, arba yra pasto
vus spaudos foto koresponden
tas.”

“Rašiniai profesinės specia
lybės klausimais arba tokiems 
klausimams skirtų skyrių laik
raščiuose redagavimas neįskai 
tomas į periodinės spaudos 
bendradarbio kvalifikacijas”, f

IŠNUOMOJAMAS vienam as
meniui mebliuotas kambarys, 
Brooklyne, 849 Hendrix Str. 
prie Linden Blvd. Patogus su
sisiekimas. Teirautis tuo pačiu 
adresu pas M. Ivanauskienę (2 
TRIJŲ KAMBARIŲ butas su 
šiluma, pirmame aukšte, gali
ma gauti tuojau. 35 doleriai 
mėnesiui. Kreiptis i Vienybės 
redakciją. •

Gegužės 24 d. 10 vai. vak. 
LGP patalpose 16 W. 58th St.

Mykolo Liuberskio vadovauja
mas Operetės choras.

Publikos buvo kupina salė. 
Daugelis stovėjo. Kadangi tai 
buvo Motinos Diena, tai kartu 
su motinomis į prakalbas atė
jo ir vaikų. Deja, vaikai taip 
laisvai siautė, kad jų buvo pil
na ne tik salėje, bet ir scenoje 
— kalbėtojams ir aktoriams 
ten esant... Motinos, (gal todėl, 
kad tai Motinos Diena) nė ne
sistengė išdykėlių sudrausti.

Vakaras, tiek savo kalbomis, 
tiek koncertine programa, bu
vo įdomus. R.

MIRGA GUDELYTĖ - DIPLOMUOTA SLAUGĖ

Mirga Gudelytė
Mirga Gudelytė sėkmingai 

baigė trijų metų kursą Roose
velt Hospital School of Nur
sing ir tapo diplomuota slau
gė. Įspūdingos diplomų Įteiki
mo iškilmės~Tferaduation) įvy
ko gegužės 8 d. Henry Hudson 
Hotel salėje.

- Sklandžios ir rimtos diplo
mų įteikimo apeigos žavėjo su
sirinkusius diplomuojamų stu-

■ Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam 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, 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)

Pirmiausia, kas yra chiro- 
praktika? Tai graikų kilmės 
pavadinimas, sudarytas iš dvie 
jų žodžių: Cheir — ranka ir 
praktikos —praktika. Tai kau
lų, muskulų ir nervų ligų gy
dymo praktika.

Šioje gydymo srityje nese
niai pradėjo praktikuotis Ona 
M. Sabliskaitė (Anne M. Sab- 
liskas). Vienybės skaitytojų 
Kazio ir Mortos Sabliskų duk
tė. atidariusi savo ofisą 902 
Belmont Ave., Brooklyne.

Nauja profesionalė Ona M. 
Sabliskaitė chiropraktikos mo
kslus išėjo ir tos srities dakta
ro laipsnį įsigijo New Yorke. 
Kiek mums žinoma. Ona yra 
pirmoji lietuvaitė chiroprakti- 
kė New Yorko valstybėje.

Per trumpą, palyginti, lai
kotarpį Ona M. Sabliskaitė yra 
pagydžiusi visą eilę žmonių 
beviltiškai sirgusių Įvairiomis 
kaulų, nervų ir muskulu ligo
mis.

Ona M. Sabliskaitė yra Ame 
rkoje gimusi, augusi ir moks
lus ėjusi, bet reikia pastebėti, 
gerai vartojanti lietuviu kal
bą. Aplamai, ji yra labai ma
loni ir draugiška asmenybė. 
Sėkmės jai.

Moterų Vienybes 
pavasario šokiai

Birželio 7 d. George Wash
ington viešbutyje įvyksta Mo
terų Vienybės metiniai šokiai. 
Pradžia 9 vai vak.

Moterų Vienybė yra viena 
senesniųjų Amerikos lietuvių 
moterų organizacijų. Ir meti
niai pavasariniai šokiai yra 
pramcga. į kurią renkasi Mo
terų Vienybės prieteliai ir rė
mėjai.

Šiemet, be Adomo Jezavito 
orkestro, kuris gros šokiams, 
įvairumui vyks šokiu kontes- 
tas — valso ir rumba, už kurių 
laimėj ima Moterų Vienybė Į- 
teiks pinigines dovanas.

Kviečiame mėgstančius pa
sišokti. dalyvauti jaukioje Mo
terų Vienybės nuotaikoje.

Kviečia Moterų Vienybės Ko 
misija:

V. Zubavičienė, V. Bacey, A. 
Paulauskienė, A. Buividienė, 
M. Strumskienė.

IŠNUOMOJAMAS gražus 3 
kambarių butas, taip pat du 
atskiri gražūs kambariai su 
baldais ir privilegijomis nau
dotis salonu, virtuve, šaldytu
vu ir spintomis maistui pasi
dėti. Gera vieta: prie parko ir 
susiisekimo priemonių. Kreip
tis vakarais nuo 6 vai. v. šiuo 
adresu: 22 Irving Ave. (įėji
mas i.; Jefferson St.) Butas 7.

| 86-™ ST. CASINO TEATRAS j
Į 210 East 86th Street BUttcrfield 8-0561 |

Nuo gegužės 16 iki 22 d. b
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

b “ES KOMMET EIN TAG” !
]• Su Dieter Borschcx — Maria Schell. I.ii Dagover — Herbert Huebner— 1 
b Gustv Knuth — Ernest Legal.

“ZWEI LUSTINGE ABENTĖURER”
'• Su Hans Albers — Heinz Ruehmann — Marieluise Claudius —
b Hansi Knotek — Paul Bitt — Hans Junkerjnann
!' NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

denčių^ gimines ir draugus. 
Punktualiai, paskirtu laiku, 
vyriausybė užima vietas, pagal 
iškilmingos muzikos ritmą at- 
teina ir susirikiuoja fakulte
tas, štabo slaugės, studentės 
ir diplomuojamos studentės. 
Sugiedamas himnas. Seka ap
eigų programa.

Kapelionas kun. John B. 
Sheerin pasakė trumpą įnvo- 
kaciją, Board of Trustees pir
mininkas Gayer E. Dominick 
pasakė sveikinimo kalbą ir 
perstatė vienintelį apeigoms 
kalbėtoją įžymų žurnalistą ko
mentatorių Geo. E. Sokolsky. 
šis pasakė įdomią ir įvykiui 
pritaikintą kalbą. Diplomų į- 
teikimas. Fakulteto pirminin
kė Mrs. Donald Bush įteikė 
trims pasižymėjusioms studen 
tems dovanas ir apeigos baig
tos Alma,Mater giesme ir ka
peliono palaiminimu. Sekė 
trumpos vaišės ir šokiai, kurie 
baigėsi 12 vai.

Panelės Mirgos Gudelytės 
svečiai buvo tėvas Jurgis Gu
delis ir draugai J. Ginkus su 
žmona. Lietuvos vicekonsulas 
Stašinskas, Dalia Žemaitytė, 
irgi studentė, kuri baigs moks
lą birželio mėnesį, p-lė Klibai- 
tė, D. Klinga, ir P. šulaitis.

Iškilmėse nebuvo Mirgos 
brolio Drasučio, nes jis tą pa
čią dieną gavo kitokią unifor
mą — tapo Amerikos kariu...

Ir taip mūsų klaipėdietis J. 
Gudelis liko Vienas. Sūnus ka
riuomenėj, duktė slaugė. Bet 
jis nenusiminęs. Jo vaikai svar 
biose šio krašto pareigose. 
Kaip geras tėvas ir lietuvis, jis 
turi kuo didžiuotis. V. V.

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų

■ sofų, lovų, matracų ir 1.1,
r- - .

f PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 

į lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

fURMAT CO. k
(Prieš Republic teatrą)

I

445 Grand Street, . ' Brooklyn, N. Y.
j

EVergreen 4-1530

ALBERTS
ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.
DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%

Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.
246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 7-4MT
Lj------------- ------------------------------------------------- ; ■ ---- -------------- ■-----------------------------------------—....................................

r—------ --- ---------------- ----------------- ~-- -------------------- -
b MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
j; [VAIRUS GRRYMAI IR UŽKANDŽIAI [
b Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN

MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.
c Telefonas: HY 7-9758 '

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

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

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

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)




