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Apreiškimo parapijas klebo
nas. 40 metų kunigystės sukak 
ties proga, praėjusį sekmadie-
nį savo parapijiečių buvo iš
kilmingai pagerbtas. Jubilia- 
yra apdovanotas Gedimino or
deriu ir yra vienas iš didžiau
sių veikėjų.

V. Sidzikauskas, PLG pirmi- 
mininkas, šį antradienį išvyko 
į Washingtoną, dalyvauti kon- 
fe r e h ei j o je paruošimui dėklą - 
racijos, kuri bus pasirašyta eg- 
zilų manifestacijoje.

J. Šlepetys išrinktas New 
Yorke Lietuvių Bendruomenės 
skyriams steigti organizacinio 
komitetą pirmininku. Į šį ko
mitetą taip pat buvo išrinkti: 
Rastenis, Jonynas, Lukas, Ben 
dorius, Alksninis, Boiey, Mo- 
kauskas, Krušinskas, Bielinis 
ir Montvila.

Kaip vyksta žurna
listų registracija

Vos tik spėjus paskelbti lie
tuviškoje spaudoje, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Reorga
nizacijos Komisijos atsišauki
mą. jau įsiregistravo keliasde
šimt lietuvių žurnalistų gyve
nančių JAV, Kanadoj ir Euro
poj

Primenama, kad ši registra-
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PATARIAMOJI LIETUVIŲ GRUPĖ PRAMOGOS IR 
PLEČIA INFORMACINĘ VEIKLĄ SUSIRINKIMAI

Br. Bieliukas praėjusį savait
galį lankėsi Hartforde, kur vie 
tiniame LRS skyriaus susirin
kime 
fordo 
daro 
sekr.
Jurkevičius.

ei j a liečia ne viėh~nk JAV- 
bėse gyvenančius lietuvius žur 
nalistus, bet ir visuose pasau
lio kraštuose.

Įsiregistravimo pareiškimus 
reikia neatidėliojant siųsti tie
siog L2S Reorganizacijos Ko
misijai, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y., arba to laik
raščio redakcijai, kuriame ar
timiausiai bendradarbiaujama. 
Galutinas įsiregistravimo ter
minas yra š. m. liepos 15 d.

Parsiduoda šie namai
padarė pranešimą. Hart- 
LRS skyriaus valdybą su 
pirm. T. Januškevičius, 
V. Balčiūnas ir ižd. K.

Algirdas Brazis, gegužės 31 
d. užbaigęs gastroles su Metro
politan Opera, po trumpo .poil
sio, birželio mėn. pabaigoje iš
vyksta šešių savaičių vasaros 
operos—sezonui—Central—City, 
Colorado valstybėje.

Dail. V. Jonynas dalyvauja 
tautinėje Amerikos grafikų pa 
rodoje Washington^, kuri tęsis 
iki rudens.

Aldona Mackevičienė, Lietu- 
tuvos Konsulato New Yorke 
tarnautoja, išskrido į Chicago 
dalyvauti savo brolio Tado Bu- 
kavecko su Irena Voldemarai- 
te vestuvėse.

V. Žukauskas, aktorius per
sikėlė gyventi įx Bloomington, 
Indiana, kur gavo tarnybą vie
tos universitete. New Yorko lie 
tuviai apgalestauja skirdamie
si, bet kartu linki Žukauskams 
sėkmės naujoje vietoje.

Aldona Simutytė, 12 metų 
amžiaus, gegužės 23 d. laimėjo 
Amerikos karo veteranų Lau
relton Rosedale posto paskelb
tą plakatų konkurso pirmąją 
premiją 25' dol. A. Simutytė, 
atrodo, bus gabi dailininkė, 
nes, nežiūrint jauno amžiaus, 
mokykloje jau yra laimėjusi 
už paveikslus 4 pirmąsias pre
mijas.

Juozas žilvičius, kompozi
torius, Brooklyno Aitvarų kvar 
tetui parašė ir dedikavo jau 
antrą kūrinį “Ant kalnelio”.

Stepas Zobarskas baigia ver
sti Guy de Maupassant roma
ną “Moters 
mas).

Martynas 
patarėjas ir 
buvę Maž.
prezidiumo nariai, praėjusį sa
vaitgalį iš Pennsylvanijos bu
vo atvykę į New Yorką ir čia 
turėjo pasitarimus su kitais 
Mažosios Lietuvos veikėjais.

širdis” (Gyveni-

Purvynas, studijų 
agr. Vilius Žiogas, 
Lietuvos Tarybos

WOODHAVEN: Dviejų šeimų 
namas. Arti Forest Parkway 
stoties. 11 kambarių — penki 
tušti. Su centraliniu šildymu. 
Kaina: tiktai $10,250.
QUEENS VILLAGE: Vienos šei 
mos atskiras namas su garažu. 
Puikioj vietoj. Lotas 30x100. 
Penki gražūs kambariai. Kai
na: $10,450.
RICHMOND HILL: Dviejų šei- 
mų namas. Abu apartamentai 
po tris kambarius. Garažas. 
Abu apartamentai bus tušti 
naujam savininkui. Aliejumi 
šildomas. Kaina: $10,500. 
REIKIA APARTAMENTŲ

Turime, daug tenantų užsi
registravusių mūsų raštinėje, 
laukiančių apartamentų. Su
tinka mokėti iki $75 ir daugiau 
j menesį. Turint apartmentą 
nuomavimui, prašome mums 
paskambinti, o mes jums sura
sime tinkamus tenantus. šis 
patarnavimas savininkams nie 
ko nekainuoja.

ORMAN & MICHELSON
Real Estate — Insurance 
111-15 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Virginia 7-4111 Virginia 9-084

daugiau 
pavidalo

Lietuvos

su-
in-

gy-

Richardas Skerstonas, tar
naująs Columbijos aviacijos 
linijoje Avianca susisiekimo 
personalo ir transporto inspek 
toriumi, svečiuodamasis New 
Yorke, buvo apsilankęs su J. 
Lenktaičiu ir P. Osmolskiu 
Vienybės įstaigoje.

Praėjusį šeštadienį lietuviš
kosios spaudos atstovai buvo 
susirinkę į Patariamosios Lie
tuvių Grupės, prie Laisvosios 
Europos Komiteto, įstaigą, 16 
W. 58th St., New Yorke, išklau 
syti grupės pirmininko V. Si
dzikausko pranešimą, metinių 
su k aktuv i ų proga._________

Patariamoji Lietuvių Grupė, 
V. Sidzikausko žodžiais, fak
tiškai pradėjo veikti 1951 m. 
birželio 1 d. ir nuo pat pra
džios daug dėmesio kreipė ir 
daug pastangų dėjo, kad būtų 
suorganizuotas lietuviškas sky
rius prie Laisvosios Europos 
radijo. Vėliau betgi paaiškėjo, 
kad Baltijos kraštai tuo tar
pu negalės LE radiju pasinau
doti. •

Dabar PLG yra 
sitelkusi prie kito 
formacijos darbo.

• Okupuotosios
venimo stebėjimo. Tam tikslui 
neseniai pradėtas leisti PLG 
žinių biuletinis lietuvių kalba.

• Tarptautinės raidos stu
dijavimo, lietuviškųjų žemių 
problematikos, išlaisvinsimos 
Lietuvos politinės, ūkinės ir 
kultūrinės problemos, tautinio 
potencialo išlaikymo emigraci
joje, busimosios Europos apsi- 
jungimo gvildenimo ir kt. Tam 
tikslui PLG kas trys mėnesiai 
išleis lietuvių kalba politikos 
žurnalą Lietuva.

• Baltiškajai problematikai 
judinti angliškai kalbančiųjų 
pasaulyje visos trys Baltijos 
kraštų PG sutarė atgaivinti 
The Baltic Review žurnalą ir 
leisti jį triskart per metus.

® Kita PLG komisija ener
gingai stumia j priekį Lietuvos 
Žinyno parengiamuosius dar
bus.

S Dar kita PLG ' komisija, 
paruošė planą PLG nutartam 
išleisti kapitaliniam veikalui 
apie lietuviškąsias žemes.

Kadangi informacijos dar
bas plačiu baru varomas ir VL- 
IKo atitinkamų įstaigų ir AL- 
To per LAICą, o dabar dar 
PLG Į tą darbą išeina, tai buvo 
ieškota tam darbui darnos ir 
planingumo. Tuo reikalu ba
landžio 5 d. Įvykęs Jungtinėse 
Valstybėse esančių VLIKo na
rių, ALTo Vykdomojo Prezi
diumo ir PLG pasitarimas su-

tarė įsteigti koordinacinį in
formacijos centrą, sudarysimą 
šių trijų institucijų skirtų at
stovų.

PLG narys Vaitekūnas ge
nocido reikalu yra kodifikavęs 
visą medžiagą apie sovietinės 
sistemos genocidinę praktiką 
okupuotoje Lietuvoje ir apie 
masines deportacijas iš Lietu
vos ir deportuojamųjų likimą.

Savo ruožtu PLB yra patei
kusi atitinkamą memorendu- 
mą prie UNO veikiančiam Ad 
Hoc Committee on Forced 
Labour ir ‘yra numatyta pa
kviesti liudyti žodžiu.

East Europeans Inquiry ben
dradarbiaujantieji PLG nariai 
dr. Trimakas ir J. Audėnas y- 
ra surinkę ir pateikę atitinka
mų Lietuvos ūkinio gyvenimo 
sričių statistinius duomenis, 
kad galėtų būti pradėta orga
nizuoti tų lietuviškųjų ūkio sri 
čių studijas bendroje Rytų ir 
Vidurio Europos ūkio plotmėje.

PLG aktyviai dalyvauja tarp 
tautinių egzilų sambūrių veik
loje.

PLG yra aktyviai įsijungusi 
į talką UNESCO užplanuoto 
Scientific and Cultural Histo
ry of Mankind veikalo litua
nistinei daliai.

Greta lietuviškųjų kontaktų, 
PLG reiškiasi ir amenkoniš- 
kuose kontaktuose. PLG pir
mininkas turėjo paskaitas 
New Yorko universitete ir ki
tur apie Baltijos valstybes.

PLG veikios sritis PLG na
riai šiuo metu yra taip pasi
skirstę :- į

V. Sidzikauskas, pirmininkas 
rūpinasi’ bendrais organizaci
niais ir politiniais reikalais, 
kontaktuoją NCFE ir tarptau
tinius egzilinius veiksnius, taip 
pat amerikonus. -

Dr. A. Trimakas, sekretorius, 
rūpinasi studentų 
kontaktuoja ' Mid - 
Studies Center, yra 
tic Review lietuvių
rius, kontaktuoja lenkų ir uk
rainiečių veiksnius, taip pat 
amerikonus,‘yra PLG bendra
darbis East European Inquiry.

K. Bielinis, iždininkas, kon
taktuoja demokratinę rusų 
emigraciją ir gudus, yra Lietu
vos Sienų Komisijos pirminin
kas.

J. Audėnas, yra bendradar
bis East European Inquiry, žur 
nalo Lietuva redakcinės kole
gijos pirmininkas, Lithuania 
žinyno komisijos narys, seka 
Lietuvos žemės ūkio ■padėtį, 
kontaktuoja bulgarus, jugosla
vus.

Dr. B. Nemickas yra Lithua
nia leidinio redakcinės komisi
jos pirmininkas,žurnalo Lietu
va redakcinės kolegijos narys.

M. Tolišius — Lietuvos Sie
nų Komisijos narys, okupuo
tosios Lietuvos “įžymybių” kor 
totekos tvarkytojas.

P. Vainauskas rūpinsis PLG 
ryšiais su JAV lietuvių organi
zacijomis, kontaktuoja veng
rus, čekus.

P. Vaitekūnas sekretoriauja 
žurnalo Lietuva, leidinio Lith
uania ir Lietuvos Sienų komi
sijose, seka okupuotosios Lie- 

. tu vos kultūros ir religijos pa
dėtį, renka genocidinę me
džiagą apie Lietuvą, PLG at
stovas koordinaciniame infor
macijos centre.

Gegužės 30 d. 8 vai. vak. 
Darbininko redakcijoje, 680 
Bushwick Ave (prie Myrtle sto 
ties) Brooklyne, Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos New Yorko 
skyrius rengia diskusijas apie 
rusų emigraciją ir Sovietų Są
jungos tautų išlaisvinimą. Pa
skaitą skaitys PLG narys K.

Birželio mėn. 7 d. 5 vai. vak. 
BALFo patalpoje, 105 Grand 
St., Brooklyne, šaukiamas Lie
tuvių Teisininkų Draugijos 
New Yorko skyriaus susirinki
mas. Darbų tvarkoje — paskai 
ta ir draugijos organizaciniai 
reikalai. Visi teisininkai kvie
čiami dalyvauti. Skyriaus val
dyba praneša, kad atskirų kvie 
timų paštu nebus siunčiama.

Dalyvaus vainikų 
dienos parade 

v 
žuvusiųjų karių pagerbimui,

Vainikų Dienos parade gegu
žės 30 d. dalyvauja ir Ameri
kos Lietuvių Legiono 1-is Da
riaus Girėno postas.

Kariuomenės daliniai ir ka
rinės organizacijos su savo vė
liavomis ir orkestrais žygiuos 
Riverside Drive nuo 72 St. iki
95St.---------- ----------- -----------

Lietuviai legionieriai renka
si 9:30 vai. ryto 75th St. % tarp 
West End Ave ir Broadway. 
Lietuvių daliniui vadovaus P. 
Jurgėla, adjutantais bus 
Kraunaitis, P. Mikalauskas 
K. R. Jurgela.

Jono Vileišio mirties 
dešimtmečio sukaktis

ir

reikalais, 
European 
The Bal- 
redakto-

Jono Vileišio mirties dešimt
mečiui paminėti New Yorke 
sudarytas specialus Komitetas, 
garbės pirmininku jura Min. P. 
Zadeikis, pirmininku J. Audė
nas, nariais: dr. J. Vinikas, inž.

Mes Įtaisome ir pataisome:
Šilumos sistemą, vandens 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. KREIPKITeS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

%RWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

LEONA’S BAR & RESTAURANT 
*

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

EVergreen 4-9414

86-™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtrerfield 8 05 61

Nuo gegužės 30 d. iki birželio 5 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“DIEVERSCHWUNDENE FRAU”
Su Luck Englisch — Paul Kcmp — Trude Marlen
Theo I.ingen — Jupp Mussels — Oskar Sima

“AN KLINGENDEN UFERN”
Su Marianne Schonauer -«— Curd Jurgens — Cacilia Kahr — Karl Skit up 
Otto Tessier — Hans L'nterkrichner
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Hans Moser —

Jadvyga Tubejienė, iš Wash
ington© buvo atvykusi į New 
Yorką aplankyti savo dukters 
ir Valaičių.

Pov. Osmolskis šiuo metu da
ro iliustracijas Stepo Zobars- 
ko “Aušrelės” antrosios dalies 
naujai laidai.

Adv. S.
perkėlė į nuosavus namus, 37 
Sheridan Ave., Brooklyne. Te
lefonas AP 7-7083.

Briedis savo ofisą

Aldona ir Albinas Trečiokai, 
j r., iš Arlington, Va., buvo at-> 
vykę praleisti savaitgalį New 
Yorke.

M. Strumskienė, sunkiai bu
vo susirgusi. Dabar jau sveiks
ta.

A. Dambrauskaitės, solistės 
pasikalbėjimas su P. Labanaus 
ku buvo perduotas per Ameri
kos Balsą į Lietuvą.

Jurgis Jankus, kurio “Pakly
dę paukščiai” neseniai iš
ėjo iš spaudos, dabar baigia 
tvarkyti didžiulį romaną “Pu
šis”, kurį irgi žada išleisti Ga
bija.

P. Lisauskas, Kleen Kol Co
al Co. savininkas, šią vasarą 
rugpjūčio 31 d. Clinton Parke, 
Maspethe, visiems savo klien
tams ruošia didelį pikniką.

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi gerą vardą.

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y
STagg 2-4329

kauskas, P. Spūdienė, K. Bie
linis, V. Tysliavienė, adv. Brie
dis, kun. Dagys, M. Tolfšius, P. 
Krušinskas, A. S. Trečiokas, 
red. Vasil ir J. Makauskis.

Minėjimas įvyks birželio 7 d. 
5 vai. po pietų New Yorker 
viešbutyje, New Yorke.

Minėjime kalbės: min. P. ža- 
deikis, dr. J. Vinikas ir prof, 
dr. J. Pajaujis. Bus ir meninė 
dalis.

Jonas Vileišis, kaip visuome
nininkas ir valstybės vyras, 
buvo plačiai žinomas toli ir už 
Lietuvos sienų. Jį labai gražiai 
prisimena ir Amerikos lietu
viai su kuriais jam teko susi
tikti būnant čia Lietuvos ats
tovu.

J. Vileišis buvo pasirašęs 
Nepriklausomybės Aktą, buvo 
Vidaus reikalų ir Finansų Mi
nistru ir dešimts metų buvo 
Kauno miesto burmistru. Daug 
rašė spaudoje ir per visą savo 
gyvenimą buvo ištikimas var
pininkas liaudininkų ideologi
jai.

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

. b

FUMT tO. Ine.
___  (Prieš Republic teatrą) 

i

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

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

E. P. MnCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

(Oreen Avė. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, ražluolant Broadway BMT Llnljl).

Talačkai dėkoja
Balandžio 27 d. Aušros Var

tų parapijos, salėje New Yorke, 
mūsų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakčiai atžymėti buvo 
suruošta pagerbimo puota.

Ta proga norima pareikšti 
padėka visiems prisidėjuslėms 
prie tos puotos surengimo, jo
je dalyvavusiems ir sveikinu
siems mus žodžiu ar raštu.

Ypač dėkojame kun. Ražai
čiui, kun. Gurinskui. vakaro 
vedėjui A. Stankevičiui, S. Ka
valiauskienei, mūsų dukrelei 
Petronėlei ir žentui Jurgiui 
Staps, Annai Garbičius, U. Mi
sevičienei, R. šilkaitienei, M. 
Baltaduonienei, Domicėlei Kau 
lakis, Julei Kviešas, Onai Bra
zaitis, A. Sveikačiutei, F. Ka- 
lėdienei, Barborai Pupelis, K. 
Kavaliauskienei, J. Misevičiui, 
V. Kalėdai, A. Kavaliauskui, A. 
Kviešai, T. Kalėdienei, piršliui 
Petrui Baltaduoniui už pui
kius gėrimus ir piršlei Stasei 
Grigaliūnienei už skanų tortą.

Taip pat dėkojame J. Krank
liui,, aprašiusiam Vienybėje 
mūsų pagerbimo puotą.

Dėkojame visiems kitiems, 
kurie prisidėjo prie tos puotos 
surengimo ir joje dalyvavo.

Petras ir Juzė Talačkai

------------------------------------ ---------------- ■--------------------------------------------- --------------------------------- - — ---- -------- .------- M

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. 7-4M7

r----- ——-------- ------------------ -------~~-----------------~~~
?---------- -______ MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO______

RESTORANAS IR BARAS
•• ĮVAIRUS G£RYMAI IR UŽKANDŽIAI

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

h Telefonas: HY 7-9758

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja 

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

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

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

(Biznio) (Rez.)

JUN 9

vadovau

MIRĖ ADVOKATAS PRANAS P. BRAČIULIS

kilmės keli legijonieriai, kurie buvoj pakliuvę

baigė

mūsų
ko-

ANDRE MARTY 
VIETOJ DUCLOS

krikščionys- demokratai išlaikė savivaldybių 
poziciją. Iškilo nauja fašistų partija ir monar-

gyvybi- 
lietuvių

Jungtines Valstybes valdo nė 
asmuo, bet įstatymai.

artimos Stalino draugės, ženk
lu, jog vyksta sovietų politikos 
sugriežtinimas sateliniuose

• Pietinėje Korėjoje besiplečiant atentatams prieš ame
rikiečių kareivius, paskelbtas mirties įstatymas. Prie Fusano 
partizanai nužudė 5 amerikiečių kareivius.

< Belaisvių stovykloje Koje saloje vis tebesitęsia neramu- 
tuneliai, kuriais belaisviai susiekdavo tarp ba-
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DABAR! MASKVA PLĖS “DIPLOMATINĮ KARĄ
Generolui sugrįžus
Ar Trumaną įtikino?
Ir Pauker eilė atėjo
Laisvė geležėlę rado

JUOZAS TYSLIAVA
Grįžusį iš Europos generolą 

Eisenhowerj Washingtonas pa
sitiko labai iškilmingai.

Bet sostinės gyventojai kal
ba, kad šį kartą Ike atrodęs 
niūrus, susirūpinęs.

Ką gali žinoti. Gal tie armo- 
tų sveikinimai buvo paskuti
niai -tos rūšies sveikinimai ge
nerolui.

Taip, generolui Eisenhowe- 
riui, kuris dabar jau privatus 
pilietis, kandidatas į preziden
tus...

Iš tikrųjų, tai nepaprastas, 
nekasdieninis žygis.

Tai naujas istorijos lapas, į 
kurį buvusiam Europos jung
tinių armijų vadui neužteks į- 
rašyti —

“I Like Ike”.
4= *❖

Kalbant apie tą plieno krl-~ 
zę...

Aukščiausiojo Teismo spren
dimas, atrodo, šį kartą bus įti
kinęs Trumaną, kad ne kiek
vienas prezidento žygis yra. 
teisėtas.

Bet jis sekvestruodamas plie
no pramonę, dar daugiau yra 
pasakęs, būtent, kad konstitu
cija jam leidžianti užimti ir 
spaudą su radiju...

Aukščiausiojo Teismo teisė
jų daugumos sprendimas, tie
sa, nepašalino plieno pramo- 
monės krizės.

Bet konstitucijos krizė yra 
pavojingesnė ir už pramonės 
krizę.

Na, bet dabar, bent tuo tar-

Ana Pauker — Rumunijos 
užsienio reikalų ministeris, po- 
litbiuro šulas ir komunistų 
partijos galva...

Bet štai pranešimuose ir Bu
karešto sakoma, kad Ana Pau
ker, kuri galėjusi, kada tik no
rėjusi, kalbėti telefonu su Sta
linu, esanti išdulkinta lauk.

Be Pauker, iš Rumunijos 
komunistų partijos viršūnių 
yra pašalinta iredaugiau asme
nų.

žodžiu, dabar Rumunijoję 
vyksta tai, kas jau seniai įvy
ko Bulgarijos, Vengrijos, Len
kijos ir Čekoslovakijos komu
nistų partijų sluoksniuose.
‘Nėra abejonės, kad maršalas 

Tito, kurį Ana Pauker dar taip 
neseniai pavadino “kapitalistų 
šunim”, dabar labai gerai jau
čiasi.

Kodėl iš Londono atšauktas Zarubinas?—Stalinas nutaręs sušaukti Į kon
ferenciją satelitiniu valstybių užsienių valstybių reikalų ministrus ~ -Ber

lyne padėtis sunkėja — Rumunijoje nušalinti trys ministrai ’ r .
Stalinas staiga, be jokio pa

aiškinimo atšaukė iš Anglijos 
savo ambasadorių Zarubiną. 
Kas keisčiausia, Zarubinas ne- 
skubinamas sugrįžti ir jam 
duotas trijų savaičių laikas, 
bet jo (įpėdinis nepaskirtas.

Zarubinas buvo vienas iš tų, 
sovietų diplomatų, kurie mėgs-

vaitės greičiausiai ir trauki
niai nevaikščios be specialaus 
leidimo.

Prie demarkacijos Unijos ru 
sai įvedė šviesų gesinimą nuo 
10 vai. vakaro, ir po tos valan
dos draudžiama pasirodyti gat 
vėje.

ėmimus, gražias moteris. Jis 
yra- stiprus išgėrėjas.

Būdamas didelis žūklautoj as, 
jis buvo įstojęs i Ken aristo
kratų žuklautojų klubą. Jis 
buvo sovietų atstovu ministru 
pavaduotojų konferencijose 
Austrijos klausimu ir yra tvie- 
nas iš tų, kurie po Molotovo ir 
Višinskio daugiausiai kartų iš
tarė “nįet’\

Bet kurį laiką aplink jį pra- 
dęjoskUstinemaloiiūsgandai.

Vasario 7 d. Washingtone 
kongreso komisijoje, kuri vedė 
tyrinėjimus dėl Katyno žmog
žudysčių 1940 metais, lenkų 
pulkininkas Grobicki, dabar 
gyvenąs Amerikoje, stebuklin
gai išsigetbėjęs iš mirties, pa
reiškė, jog jis labai tvirtai įta
ria sovietų ambasadorių Lon- 

_done Zarubiną, esant tuo pa
čiu žmogumi, kuris kaip pul
kininkas komandavo įvairioms 
Katyno stovykloms ir buvo pa
tvirtinęs šią žmogžudystę.

Tokiu būdu Londone galvo
jama, kad Zarabino atšauki
mas neesąs nemalonėn pateki
mas. Priešingai, manoma, kad 
Kremlius, negalėdamas sukliu
dyti vakarų Vokietijos įjungi-

ko-

prie amerikiečių tik du praė
jimai palikti.

Už geležinės uždangos didė-. 
j ant devlacionizmui vyksta 
nauji valymai. Rumunų vidaus 
reikalų ministras K. Georges- 
co ir finansų ministras V. Lu
ca atleisti iš pareigų.

Komunikate sakoma, kad jie 
užėmę opurtunistinę dešiniųjų 
politikos liniją ir nutraukę san 
tykius su darbo klase.

Luca iki šiam laikui buvo 
laikomas Rumunijoje komunis 
tu No. 3. Abu jie Išmesti iš ko
munistų partijos.

Pagaliau, paskutiniomis ži- 1 
niomis -Anna Paiiker irgi atleis , 
ta iš užsienių reikalų ministro I 
pareigų ir poĮtbiuro narių. 
Jai, kol kas, payesta antraeilė 
vieta, prieš galutiną likvidavi
mą. s ą L

Du “žvejai” džiaugiasi pirmuoju vasaros atostogų laimikiu

menę, nori išplėsti “diplomati
ni karą” ir Zarubinas, kaip ge
riausias ekspertas vakarų Eu
ropos klausimais, esąs reika
lingas pačioje Maskvoje.

Pagaliau, turimomis - žinio
mis Stalinas nutaręs sušaukti 
visus satelitinių valstybių už
sienių reikalų ministrus į kon
ferenciją, kuri įvyks greičiau
siai Berlyne ar Varšuvoje, pir
mininkaujant Višinskiu!^

Sovietinis blokas esą nuta
ręs pasirašyti taiką su rytine 
Vokietija ir paskelbti nebega
liu© j ančių Berlyno susitarimą.

Pačiame Berlyne nervų ka
ras plečiasi. Rusai įvairiomis 
ekonomiškomis ir policiškomis 
priemonėmis stengiasi užslo
pinti vakarų sektorius. Visi ke
leiviai iš vakarinių sektorių 
nebeleidžiami darbams į ryti
nius sektorius. Autostradoje, 
sąjungininkų patruliui drau-

♦♦ * džiama važinėti. O nuo šios sa
Pirmame Laisvės puslapyje, 

paties Bimbas žodžiais, tvirti
nama, kad “apsišvietęs žmogus 
gali labai gražiai apseiti be jo
kių dvasių ir kunigų”.

Bet štai jau antrame to pa
ties Laisvės numerio puslapy-' 
j e, vedamajame straipsnyje, 
džiaugiamasi, kad “taikai gin
ti??. konferencijoje dalyvavo ir 
Lietuvos katalikų dvasiškijos 
delegacija su vyskupu Palta
roku ir prelatu Stankevičium 
priešaky”.

Magaryčiom, dar pridedama. 
Girdi, “mums labai svarbu, 
kad toje konferencijoje daly
vavo patys žymiausieji Lietu
vos dvasiškijos nariai...”

lų užsienio reikalų ministras 
Edenas pareiškė: “Bet koks 
kėsinimasis prieš Berlyną, ne
žiūrint iš kur jis nekiltų, bus 
laikomas^ kaip tiesioginė ataka 
prieš mūsų kariškas jėga . Mū
sų buvimas čia yra gejįusia 
taikos garantija”.

Sąjungininkų ankštie,
misarai Berlyne įteikė gen. 
Cuikovui protestą dėl paskuti
niųjų įvykių.

Sąjungininkai savo laiške 
kviečia rusus liautis darius ne
santaiką ir, ypač dėl paskuti
niojo rytų Vokietijos saugumo - žiūri, kaip nušalinimą labai 
mlnisterio įsakymo, kuris de
markacinę liniją pavers visai 
neperžengiama...

Sovietiškojo sektoriaus vo
kiečiai gatves nuo vakarų sek
toriaus užsibarikadavo, užvers 
darni akmenimis, iškasdami 
apkasus ir išstatydami kulko
svaidžius. Iš demarkacijos li
nijos pasienio visi gyventojai 
evakuoti ir atsiųsti raudono
sios armijos daliniai. Vietomis 
medžiai iškirsti, - kad karei
viams lengviau būtų stebėti 
priešingą poziciją.

Prie anglų sektoriaus, visi 
praėjimai užbarikaduoti ir

“KORĖJOJE ’ PADĖTIS LABAI SUNKI”

pareiškė Anglijos parlamente Churchillis 
munistai turi milijoną kareiviu, 500 tanku, 1,800 

lėktuvu, iš kuriu 1,000 yra sprausminiai”
Korėjos karas vėl darosi vi

so pasaulio dėmesio centru.
Svarbiausiai, tai vidaus poli

tinė padėtis pietinėje Korėjo
je darosi nepakenčiama. Visa
me krašte siaučia nerimas. Ko 
munistų partizanai išplėtę ak
ciją, turi įtakos ir į parlamen
to opoziciją, kuri prieš dabar
tinį prezidentą Syngman Rhee 
vis didėj-a.

Praėjusią, savaitę Korėjos 
parlamente buvo didelis neti
kėtumas. 96 balsais prieš 3 par 
lamentas pasisakė prieš Syng
man Rhee paskelbtą apgulos 
stovį ir tokiu būdu preziden-

kraštuose.
Tas pats ir Čekoslovakijoje, 

kur iš partijos komiteto paša
lintas gener. sekretorius Valek 
ir dar keletas narių. r z

Didelis valymas vyksta Gru
zijoje, kur pašalintas iš parti
jos generalinis sekretorius 
čarkviani, išbuvęs šiose parei
gose 12 metų. ^Padėtis Gruzijo
je tiek rimta, Jog Stalino įsa
kymu į vietą nuvyko pats NK
VD viršininkas Beria.

Dideli valymai vyksta ir Uk
rainoje.

JAUNIMAS NETURI PASIDUOTI
TREMTIES GYVENIMO APATIJAI

Sakoma Šviesos sambūrio suvažiavimo priimtoje rezoliucijoje — Kodėl 
politiniai veteranai negali pasekti jaunimo pavyzdžiu? — Turėtu būti dir 

bama daugiau dėl Pabaltijo tautu suartėjimo ;

Gegužės mėn. 30-31 d. d. 
New Yorke įvyko “šviesos” 
Ęambūria- visuotinas suvažia- 
vimas, dalyvaujant šiaurinės 
Amerikos skyrių atstovams ir 
Europos bei Australijos Re
gionų skyrių įgaliotiniams.

Suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje, pirmininkau
jant kol. Al. Dauniui ir sekre
toriaujant kolegėms R. čerke- 
liūnienei ir A. Grudzinskaitei. 
Suvažiavimą atidarė 'Vyriau
sio Sambūrio Valdybos pirmi
ninkas dr. J. Petkevičius pa
kvietęs Suvažiavimo dalyvius 
susikaupimu pagerbti šviesie- 
čius, paaukojusius savo gyvy
bę aktyviosios rezistencijos 
eilėse.

Suvažiavimas, apsvarstė pa-

dr. Justas Petkevičius, vice- kėti, kad politinės veiklos ve- 
pirm., Gražina Daunienė, teranai nesugebėtų subordi- 

nuoti savo siaurų grupinių ax~ 
asmeninių interesų 
niams bendriesiems 
tautos reikalams.

Jei artėjanti visų 
jančių veiksnių ir lietuviško
sios visuomenės atstovų kon
ferencija — seimas žada būti 
dar viena laiminga proga, lie
tuvių politinio subrendimo eg
zaminui pakartoti, tai “Švie-^ 
sos” Sambūris reiškia*savo-di- 
džiausiį troškimą: “Vardan tos 
Lietuvos, vienybė težydi!”

IV “šviesos” Sambūris yra 
įsitikinęs, kad išlaisvintos Pa
baltijo tautos, sudarančios na
tūralią interesų bendruomenę, 
turės ir norės ieškoti naujų or-

Gražina Daunienė, 
sekr., Jonas Vilgalis ir Vilius 
Pitkunigis, nariais.

Suvažiavime buvo priimtos 
šios rezoliucijos: ,

I. Lietuviškas Jaunime,
“Šviesos” Sambūris, jung

damas lietuviškąjį jaunimą 
dvasinės rezistencijos kovai už 
mūsų tautos gyvybės išlaiky- 

. mą, kviečia jus nepasiduoti 
tremties gyvenimo apatijai, 
bet veržtis į gyvenamo krašto 
aukštąsias mokyklas, siekiant 
mokslo ir profesinio išsilavi
nimo, kad, išaušus Tėvynės 
laisvės rytojui, įgyto mokslo 
žinias galėtumėte pašvęsti Lie 
tuvos atkūrimo darbui.

IL “šviesos” Sambūris, lai-

Tik pagalvokite: “visų Ta
rybų Sąjungos tikybų atstovų 
taikai ginti konferencija”, ku
rioje dalyvauja vyskupas Pal
tarokas...

Ta konferencija, anot Lais
vės, įvykusi gegužės 9 dieną 
Zagorske, netoli Maskvos...

Nenuostabu, kad ir Bimbos 
organas staiga su pagarba pra
bilo apie Lietuvos katalikų 
dvasiškiją.

Nors Bimba, kaip jau Sa
kiau, tame pačiame savo laik
raščio numeryje ir taip rašo:

“Kas atsitiks su kunigų biz
niu, kai visi žmonės pradės 
gyventi savo protu? Bus ries
tai”

Birželio 1 d. mirė vienas se
niausių lietuvių advokatų Ame 
rikoje, Pranas P. Bračiulis 
(Francis P. Bradchulis) gimęs 
1887 m. lapkričio 6 d. Onciš- 
kiuose, Seirijų valsčiuje, Aly
taus apskr. Palaidotas birže
lio 4 d. Tautinėse Lietuvių Ka
pinėse, Chicagoje. Velionis il
gai sirgo ir buvo ilginamas jo 
sesers žmonas namuose, 240 
Laurel Ave., Wilmette, m.

P. P. Bračiulis mokėsi Seiri
jų pradžios mokykloje ir, be 
to, baięė Gardino keturklasę. 
Į Ameriką atvyko 1883 m. bū
damas 16 metų amžiaus ir, 
dirbdamas dirbtuvėje, 
Chicagos Metropolitan 
nasse College.

Velionis buvo' žymus
visuomenės veikėjas ir priklau 
sė visai eilei vietinių ir nacio- 
nalių organizacijų. Be advo
katūros, kurią .Pranas P. Bra
čiulis pradėjo praktikuoti 1900 
m., Jis dar buvo baigęs moky
tojo mokslus ir kurį laiką bu
vo vienoje Chicagos Public 
School mokytojas.

Adv. P. P. Bračiulis yra SLA 
konstitucijos autorius. Jis bu
vo visos eilės lietuvių klubų ir 
draugijų organizatorius bei

steigėjas. 1911 m. jis su kitais 
laisvos minties žmonėmis Chi
cagoje suorganizavo Tautines 
Lietuvių Kapines, — kapines, 
kur dabar velionio kūnas pa
laidotas.

Velionio adv. Bračiulio nuo
pelnai Lietuvai taip pat yra di
deli. Dar prieš pirmąjį pasau
linį karą jis rūpinosi Lietuvos 
švietimo bei mokslo reikalais. 
Nepriklaūsomos Lietuvos lai
kais rūpinosi Laisvės Paskolos 
bonų pardavimu, o 1920 m. jis 
išvyko į Lietuvą ir ten ėjo at- 
sakomingas pareigas. Buvo Vii 
niaus ir vėliau Kauno apygar
dų teisėju ir t. t. 1923 m. ve
lionio iniciatyva buvo suorga
nizuotas Klaipėdos Kraštui 
Vaduoti Amerikos Lietuvių 
Komitetas, kurio pirmininku 
jam pačiam teko būti. Tais 
pačiais metais jis vedė klaipė
dietę Elzbietą Lacytę. 1927 m. 
prie Klaipėdos miesto jis buvo 
nusipirkęs 200 margų ūkį.

Už nuopelnus tautai ir vals
tybei, Lietuvos Respublika 
advokatą Bračiulį 1934 m. ap
dovanojo Gedimino Ordeno 
ženklu.

Velionis buvo ilgametis Vie
nybės skaitytojas, jos rėmėjas 
ir bendradarbis.

tas pasijuto neberemiamas 
parlamento.

Aštuntosios amerikiečių ar
mijos vadas gen. Van Fleet, 
stengiasi sutaikinti ir sušvel
ninti konfliktą, nes tas galės 
turėti įtakos ir į Pan-Mun-Jon 
derybas.

Pasirodo, gyventojams pri
trūko kantrybės belaukiant 
■taikos, ir esant blogai ekono
miškai padėčiai, visi galvoja, 
kad toliau taip tęsstis negalės.

Pan-Mun-Jone nieko naujo. 
Derybos nedaro jokio progre
so. Priešingai, atmosfera daro
si vis labiau 'ir labiau įtempta, 
jog daugelis stebėtojų galvo
ja, kad artimu laiku galės bū
ti pradėta komunistų ofenzy
va.

Amerikiečiai turi didelį var
gą su komunistais belaisviais 
Koje saloje, kur yra uždaryta 
80,000. komunistų. Kareiviai 
turėjo atsisakyti nuo tunelių 
ieškojimo, kuriais belaisviai 
palaiko ryšius tarp barakų, ne
galėjo priversti nukabinti rau
donas vėliavas, nes belaisviai 
yra tikrais šeimininkais stovyk 
loję. Jau trečias generolas nu
kenčia dėl Koje įvykių ir yra 
nušalinamas nuo pareigų.

Kalbėdamas parlamente, 
Churchillls pareiškė, kad pa
dėtis Korėjoje esanti labai sun 
ki ir pabrėžė, jog tai ne jo, bet 
amerikiečių aukštųjų kariškių 
nuomonė.

•Anglijos krašto apsaugos mi 
nistras Alexander pareiškė, kad 
komunistai Korėjoje ^urit vie
ną milijoną kareivių, 500 tan
kų iri,800 lėktuvu iš kurių 
apie 1,000 yra sprausminiai. 
Maršalas Alexander žada šią 
savaitę Išskristi i Korėją asme 
niškal ištirti padėtį.

Nerami padėtis ir Japonijo
je, kur komunistai sukėlė nau
jas kruvinas riaušes, jog rei
kėjo sumobilizuoti 25,000 poli
cininkų, kad išblaškius mani
festantus, kurie policiją puolė 
su granatomis ir peiliais.

> baigiančios savo kadenciją Vai 
dybos darbą, pareiškė savo 
nuotaikas ir nusistatymą ak- 

uiz tualiųjų klausinių atžvilgiu 
pagrindinius iš jų formaliuo- 
damas savo rezoliucijose.

Sekančiai kadencijai Suva
žiavimas išrinko naują Vy
riausiąją Valdybą šios sudė
ties: dr. Juozas Repečka, pirm.,

Plieno užteks tik 
dviems mėnesiams

Specialtstų apskaičiavimu, 
fabrikuose, kurie gamina įvai
rius namų ruošos daiktus, be
liko plieno atsargos tik vienam 
ar dviem mėnesiams.

Mat fabrikantai nenujausda 
mi, kad plieno Įmonėse strei
kas bus atnaujintas, nepasirū
pino pasidaryti atsargas.

Esant tokiai padėčiai krašto 
gynimo biuras uždraudė plie
ną išvežti į užsienį arba išduo
ti privatiems reikalams.

Trumanas buvo prižadėjęs 
Churchilliui didelį kiekį plieno 
ginklavimosi reikalams, bet da 
bar šis pažadas nebus pildo
mas. Negaus plieno ir kiti Eu
ropos kraštai, tame skaičiuje 
ir Jugoslavija.
■ ‘ Sąryšy su plieno Įmonių 
streiku, geležinkelių kompani- 
jis atleido keletą tūkstančių 
tarnautojų ir kiekvieną dieną 
vis bus jų atleidžiama po kele
tą tūkstančių, nes sulėtėjo 
transportas. Taip pat atleidžia 
mi tūkstančiais kitokių darbi
ninkų, kurie dirbo prie anglių 
pristatymo.

Plieno kompanijos pareiškė 
norą derėtis su unijomis.

savo uždavinių lietuvių tauti
nės gyvybės išlaikymą ir jaus
damas susirūpinimą bei didelę 
atsakomybę už lietuviškosios 
kultūros tremtyje išsaugojimą, 
kviečia . lietuvių. visuomenę, 
stipriau remti tos kultūros in
stitucijas ir individualinių 
žmonių pastangas, palaikan
čias ir kuriančias mūsų Tau
tos dvasines vertybes.

III. “šviesos” Sambūris reiš
kia gilų susirūpinimą ir neri
mą, kylantį stebint kaikurių 
lietuviškų vadovaujančių veiks 
nių savitarpio santykių raidą 
pastarųjų metų bėgyje.

“šviesos” Sambūris, kurio ei 
lėse, siekdami bendrųjų idealų 
gražiai telpa įvairių demokra
tinių grupių jaunesniosios kar 
tos atstovai ir sroviniai nepri
klausantis jaunimas, nenori ti-

glaudesniems savitarpio ry
šiams nustatytf

“Šviesos” Sambūris todėl gi
liai apgailestauja žymios mū
sų visuomenės dalies, o ypač 
bendrųjų visuomeninių institu 
cijų inertiška abejingumą Pa
baltijo tautų suartėjimo idėjos 
atžvilgiu ir kartu kreipiasi į 
visus neparapiškai galvojan
čius pabaltiečius: Bendrų tau
tinių nelaimių dienos, išgyven
tos Tėvynėje prie Baltijos ir 
tremtyje abipus Geležinės Už
dangos, tebūna mums visiems 
nepamirštamu paskatų su kele 
riopai didesniu užsidegimu ir 
ištverme siekti tos didžios va
landos, kada visų trijų likimo 
sutuoktų Pabaltijo tautų vai
kai galės švęsti ir bendrąsias 
savo tautinio triumfo dienas 
po vienu stogu! •

APLINK

Areštavus Prancūzijos 
munistų partijos generalinį se
kretorių Duclos, pas kurį lai- . 
ke demonstracijų buvo rastas 
revolveris, už ką gresia kelių 
metų kalėjimas, politbiuras 
nutarė pasiūlyti gen. sekreto
riaus vietą Francis Billoux, bet 
šiam atsisakius, buvo pasiūly
ta Andre Marty, Odesos revo
liucionieriui, kuris Prancūzi
joje laikomas vienu iš griež
čiausių komunistų.

mai. Buvo rasti 
raku.

• Italijoje 
rinkimuose savo 
chistai.

• Vokiečių
Indokinijoje į komunistų nelaisvę, per Kiniją, Rusiją ir Lenkiją, 
gražinti į Vokietiją, perbėgo geležinę uždangą ir vėl grįžo | sve
timšalių legijoną.

• Amerika, Anglija ir Prancūzija nutarė sovietams pasiū
lyti apriboti apsiginklavimą, kad sovietų, amerikiečių ir kinų 
jėgos būtų nedidesnės kaip po pusantro milijono kareivių.

• Priešingai, kaip buvome pranešę, belgų spauda skelbia, 
jog anglų diplomatai, dingę praėjusiais metais Guy Burges ir 
Donald Mac Lean esą nužudyti sovietų žvalgybos prie Toma 
(Centrinėje Azijoje) ir apie taPanglai būk turi žinių.

• Eina gandai, kad Belgijos karalius Baudouin I susituoks 
su princese d’Aoste.

• Prancūzijoje, paskelbus aukso paskolą, su tvirta garan
tija, vien tik Paryžiuje žmonės sunešė per pirmąsias keturias 
dienas 17 tonų aukso.

• Už kolaboravimą su vokiečiais Prancūzijos kalėjimuose 
tebelaikoma 2,775 kalini^.'

• Pabėgęs iš Vengrijos buv. krašto apsaugos ministras 
Barta pareiškė, jog 1946 metais jam maršalas VoroMlovas sakęs, 
kad Sovietų Sąjunga turi bakteriologinius ginklus, galinčius nu
galėti visą pasaulį.

• Italų socialistų atstovas Nenni pasiūlė Gasperiui ben
dradarbiavimą, jei Italija pasitrauks iš Atlanto sąjungos.
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namie”. Be to Va- 
savivaldybės dar-

—šio krašto žvaigždė- 
antro — Lietuvos tri- 
Tačiau paties pamink-

komendantūroje mus 
sunkiai- 

kulkosvai-

ir pasako, kad visas 
paliekams jam... Vos 
dienų pagulėjęs ligonl- 

šleževičius užmerkia

Post Office Box 1291 
STAMFORD, CONNECTICUT 

Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bos paskelbta atskirai.

Praeitame numeryje, kąlbant 
apie Metropolio užpuolkną Ir

r^-e q va1., turi b* t! 3 vai. pr

Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita 
VILIAUS BRAŽVTLIAUS i

^Amerikos Lietuviu S avartė
u 4

KALIFORNIJOS LIETUVIU ŽINIOS LIETUVIAI ILLINOIS UNIVERSITETE

VAIKŲ IR MERGAIČIŲ STOVYKLAA PAVERGTOJE LIETUVOJE

LOS ANGELES, CALIF. — 
Turbūt, jau yra kelios dešim
tys lietuviškų radijų pusva
landžių ar net ištisų valandų 
Amerikoje. Tai be galo didelis

kurios lietuvių radijo progra
mos, kaip Margutis Chicago j e 
ir kitos, yra tapusios tikromis 
lietuviškomis institucijomis.

Geros radijo programos yra

vištose kolonijose. Tačiau ma
tome, kad dabar ima neatsi-

gėlės, Calif., lietuviškoji kolo-

turi lietuvišką savaitini radijo

Dail Povilas P. Puzinas su
sižeidė koją ir jau antrą savai
tę kai gydosi namuose.

Milton C. Stark, L. Dienų 
red. narys, baigė perrašyti Kry-

bon ir išsiuntinėjo leidykloms 
dėl susipažinimo.

Lietuvių Dienų geg. mėn. 
numery randam iliustracijas iš 
Detroit, Waterbury, Toronto, 
Hamiltono, Chicagos ir kitų 
lietuvių kolonijų veikimo. Dėl 
vieno numerio susipažinimo 
rašyti adm. — L. D., 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif.

URBANA, ILL. — Lietuviai 
studentai studijuoją Illinois 
Universitete, Urbanoje, \ra su
sibūrę į Urbanos Lietuvių Stu
dentų Draugiją,'kuri rodo ga
na gyvą veiklą.

labai sudomino mūsų tautie
čius ir visiems patiko.

nuoširdūs ir labai veiklūs vie
tos lietuviai — dzūkas Jbnas 
Uždavinys ir žemaitis Bronius

tiečių. Per Santa Monica radi
jostotį KOWL—(bangos-ilgis 
1580) kiekvieną šeštadienį nuo

įima girdėti lietuvių kalba pra-

plokštelių muzikos bei dainų. 
Be abejo, netrukus į radijo pro 
gramą įsijungs ir vietinės lie
tuviškos meno bei dainos pa-

Radijo programos faktina- 
sis vedėjas Jonas Uždavinys 
savo įžanginėje kalboje kvietė 
visus vietos lietuvius, be pa
žiūrų skirtumo, remti radijo 
programą ir tuo prisidėti ją iš
laikyti šiame tolimiausiame

sveikino savo ir ministerio P. 
Žadeikio vardu, perskaityda-

linkėjo geriausio pasisekimo ir 
pažadėjo jąi savo pagalbą ir 
prof. Mykolas Biržiška.

Kad radijo programos vedė
jai nuoširdžiai ryžosi įtraukti 
i darbą visas lietuviškas jėgas, 
parodė faktas, jog į atidaro
mąją programos sveikinimų 
dalį buvo pakviesta pakalbėti 
ir vietinės lietuvių parapijos 
klebonas J. Kučingis, kuris ligi 
šiol čia buvo .pasižymėjęs, kaip 
bene pats didžiausias lietuvių 
vienybės skaldytojas, tarpgru
pinių santykių drumstė j ęs ir 
lietuvių vietinių meninių sam- 

' burių, kaip Stasio Rimkaus 
choro, pasirodymų užsispyręs 
kenkėjas. Kviesdami tokio ne
sugyvenamo charakterio asme
nį i programos atidarymą pus
valandį, jos vedėjai be abejo 
norėjo parodyti savo geriausią 
valią, įrodydami, kad jie ne
nori aplenkti net Ir lietuvių 
vienybės skaldytojų.

J. Uždavinio ir B. Gedimino 
lietuviškam radijo pusvalan
džiui linkime ko geriausio pa
sisekimo. a. b.

Birželio 14 dieną ALT ini
ciatyva rengiamas liūdnų bir
želio 14-15 d. d. įvykių minėji
mas, kuris įvyks miesto Patri
otic HalL Tarybai šiemet sėk
mingai pirmininkauja Ameri
koje gimęs ir augęs lietuvis 
adv. J. Petraitis (Peters).

Vietinis BALF skyrius turė
jo sėkmingą gegužinę. Gauta 
pelno apie $150.00. Dabar BA- 
LFas sielojasi, kad naujas DP 
Įstatymas būtų pravestas, tuo 
reikalu atspausdino lapelius ir 
dalina visiems lietuviams.

Birželio 1 d. vietos SLA* kuo
pa rengė metinį pikniką. Los 
Angeles SLA kuopa yra viena 
iš seniausių čia organizacijų, 
turinti apie 100 narių.

Lietuvių Dienų žurnalo nau
dai yra rengiamas birželio 15 
d. piknikas, Arrouyo Seco par-

"žemės” poezijos antalogi- 
jos pirmoji laida jau išpar
duota, jei bus gauta užtektinai 
pageidavimų, bus atspausta 
antroji laida.

Operos solistė Florence Kor
sak dabartiniu metu dainuoja 
kartu su Metropolitan solistu 
Pinza f 11 mos Boris Godunovas 

’ pastatyme.

Skautai sutiko 
atbėgusius žvejus

BOSTON, MASS. — Gegužės 
21 d. Bostono skautų sueigoje 
lankėsi trys žvejai atbėgę iš 
Lietuvos. Sueiga praėjo impro
vizuoto laužo nuotaikoje, žve
jų pašnekėsiu tarpuose skam
bėjo dainos, šnypštė raketos, 
sekė trumpi pasirodymai. Bu
vo pasivaišinta arbatėle ir po 
sueigos kiek pasišokta. Suei
gą pravedė Vyt. Strolia.

Bostono skautų viętininkijo-

Vietininkijos

je buvo tris savaites užtruku- 
sios stalo teniso varžybos. Baig 
minėse rungtynėse, kurių vyr. 
teisėjas buvo sk. bičiulis dr. iŠ. 
Kalvaitis, laimėtojais išėjo: 1) 
L. J. Končius, 2) R. Leveckas, 
3) C. Kiliulis ir 4) R. Lizdenis. 
Treniruojasi ir skautų krep
šinio komanda.
sporto vadovas yra skautas 
Romas Leveckas.

Lietuvių Ramovėje, kuri kar 
tu jau tapo ir skautų buklu, 
sušaukė sueigą su skautų tė
vais ir bičiuliais. Pirmo aukš
to salėje buvo įrengta skautiš
ka parodėlė. Ten pat buvo pa
rodyti vaizdai iš Loon Pond 
stovyklos, kurion su tokiu verž 
lumu rengiasi šią vasarą sto
vyklauti Bostono skautai. Su-

prof. I. Končius. Pakviesta 
skautų tėvai nuoširdžiai ben
dradarbiauti jaunimo auklėji
me ir pasigėrėta vaisinga Bos
tono skautų veikla:"

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav. 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

4-

A
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS

2207 N. 2nd STREET,

REgent 9-4156

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas .3*4747 

a PRIĖMIMO VALANDOS:

VūoAtnopas «ufonx>ž>t7tų teitum**
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

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

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

Philadelphia, Pa.

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos ra sies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

Svarbiausiu savo uždaviniu 
Draugija laiko amerikiečių ir 
užsieniečių studentų supažin
dinimą su Lietuva ir jos kovą 
prieš komunizmą. Tam dirva 
yra nepaprastai palanki, nes 
dauguma amerikiečių, bei už
sieniečių studentų neturi jo
kio supratimo apie komunisti
nės sistemos veikimą tikrovė- 
je. Tarpe užsieniečių studentų, 
kurių Illinois universitete yra 
virš 400 iš apie 60 pasaulio 
kraštų, pasitaiko net ir komu
nistuojančių.

Su vietos YMCA pagalba bu
vo surengta Lithuanian Night 
kurios metu susirinkusiems 
studentams buvo paruošta lie
tuviška
mūsų tautiniai šokiai ir 
apsčiai istorinių žinių 
Lietuvą.

Kiekvienais metais su
rikiečių studentų pagalba įvai 
rios užsieniečių studentų gru-

vakarienė, parodyti 
duota 

apie

ame-

mos importuotos 
prekės bei valgiai, 
rodoje dalyvavo 
Lietuvių Studentų i

Parodėlėje buvo 
nedaug, bet gerų mūsų liau- 
dies meno eksponatų. Meniš- 
kai išdrožinėtos lėkštės, smul
kūs mediniai kryželiai, odos 
išdirbiniai spalvingi lietuviški 
audiniai traukė visų lankytojų 
akį. Ant sienos kabojo didelis 
Europos žemėlapis rodąs kon
centracijos stovyklas Sibire į 
kurias buvo išvežti lietuviai ir 
išvežtųjų skaičiai.

Meninėje programaje daly
vavo I. Railienės vadovaujami 
lietuvių tautinių šokių grupė 
iš Chicagos. Iš visų įvykusių 
pasirodymų lietuviai tautiniai 
šokiai turėjo didžiausią pasi
sekimą.

Paroda buvo plačiai aprašy
ta vietos laikraščiuose ir ją ap 
lankė keletas tūkstančių žmo
nių. Lietuvių pasirodymas bu
vo nepaprastai sėkmingas ir 
sukėlė daug simpatijų, bei su
sidomėjimo

Draugija 
tiesioginius

užsieninės 
Šiemet pa

ir Urbanos 
Draugija.

» išstatyta

Lietuva.
stengiasi palaikyti 
ryšius su įvairio- 

taip vadinamas—mis studentų-grupėmis-bei or- 
ganizacijoms. Draugijos na
riai dažnai daro pranešimus 
apie Lietuvą studentų organi
zacijų susirinkimuose. Daroma 
žygių užmegzti artimesnius ry
šius su kitais pabaltiečiais stu-

peš rengia
International Fair”, šios tarp
tautinės parodos pelnas ski
riamas; užsieniečių studentų 
šalpai. Paroda susideda iš įvai
rių tautų parodėlių, 'meninių 
programų, taip pat parduoda-

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai 

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumą!: 100 akrų miš
kas, privatus ežeras, žaidimo aikštė, pirmos rūšies maistas, 
gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai 
mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t.

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

C AM P WISHJ|:ffi
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe

R. F. D. No. 4 MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570

i,

HOLLYWOOD INN & HALL

Savininkė

Baras ir salės pramogoms ’

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

J
r

TMD Seimas
liepos 8 d. Clevelande

CLEVELAND, OHIO — Pra
nešama visoms Tėvynės Mylė
tojų Draugijos kuopoms ir na
riams, kad D-jos Seimas šau
kiamas š. m. liepos 8 d. Cleve
land, Ohio. Seimas įvyks SLA 
Seimo laiku, Hotel Cleveland 
patalpose, 6 vai. vak.

Atkreipiamas dėmesys, kad 
D-jcs Seimas bus svarbus, nu
matoma apsvarstyti tolimesnį 
D-jos veikimą. Visos TMD kuo 
pcs kviečiamos pasiruošti Sei
mui ir išrinkti savo atstovus 
ar suteikti D-jos įgaliojimus 
vykstantiems į SLA Seimą Cle
velande. Valdyba.

dentais. Tuo tikslu Draugija 
buvo surengusi Pabaltiečių 
studentų susipažinimo arbatė
lę.

Draugijai vadovauja pirm.
L. Trečiokas, vicepirm. R. Mie
želis ir sekretorė A. Kriščiū
naitė.

R. Mieželis

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave..

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine. - 
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
S3S NORTH BROAD STREET 

(Te«pora»»
Ne-sr Bailding Under Constrnctws 

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

ASSETS 
Ftrrt Mortjii, Loans...............

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 Charge* and Other Assets

TOTAL—39,917.587
LIABILITIES 

38.428.479 

850.000 
55.431 

' 10.311 
22.077 
3,520 

547,778

: $8,316.834 
25,543

. 82,997
175.000

. 1.112.033 
166,666 
22.723 
15.791

Members’ Share Accounts ..... 
Advances—

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

TOT AL----$9.917.5 87
CHARLES S. CHELEDEN, President

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

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

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

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

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

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

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare
____ TeL Mitchell 2-0773

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

Hudson Tubs išCortlant

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 

NEREIKIA

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:10 vai. vak. Sekmad. nae 11—4:3Kpopiet

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. Mokesnis: 375 dol. 
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms. Dėl platesnių informa
cijų, kreiptis:

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius

237 BLAKE ST.------
NEW HAVEN, CONN

Tel. 54442
CAMP OXOBOXO 

MONTVILLE, CONN

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai -

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

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

BatBAKMG

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

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ISLIP, I

Bay Shore 2996.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’
RESTORANAS

941 SPRING GARDEN,
Tel. PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

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

Modemiška laidojimo ištaiga: dideli graži koplyčia. esJvi salt nt 
bara, pakelevingiems suteikiama nakvynė — viskas nemokamai- 

Nelaimžs valandą kreipkite j nfisq įstaigą, dieių ar naktį
— mes visados pasirengę suteikti genantį patarnavimu.

Visuomene turėtų pareikšti nuomonę 
dėl Dariaus-Girėno paminklo 

forma, kuri gyvenimo eigos 
praktikoje gali būti iškomen
tuota kaipo Lietuvos savigar
bos pažeidimas, prieštarautų 
didvyrių testamento prasmei 
ir dvasiai.

Miesto parkų departamento 
leidimas ir siūlymas statyti

Kaip jau buvo skelbta spau
doje, New Yorko Dariaus Girė
no paminklui statyti komite
tas nutarė minėtą paminklą 
statyti Brooklyne, Lituanica 
Square. Paminklo forma: 45 
pėdų (apie 13,5 metro) aukš
čio geležinis vėliavos_ stiebas,
kyląs iš 6 ketvirtainiu pėdų, 4 
pėdų aukščio akmeninio pa
grindo vidurio. Akmenyje, ar
ba atskiroje metalinėje lento
je galės būti atatinkami užra
šai ar vaizdai. Kad susiprasti 
dėl šių ketinimų tikslingumo, 
tenka pirm išsiaiškinti kokių 
tikslų siekiama didvyriams pa
minklo statymu.

Paminklas turi pakeltf lie
tuvio dvasią, įkvėpti pasitikė
jimą, bei pasididžiavimą, tau
tos genijui, sustiprinti norą ir 
ryžtą aukotis ir kovoti dėl Lie
tuvos laisvės, garbės, didybės 
ir gerovės idealų. Didžiųjų tau 
tinių iškilmių metu masių lie
tuvių susitelkimas prie pa
minklo būtų vienas pagrindi
nių iškilmių elementu: čia po 
atatinkamos kalbos bei didvy
rių testamento skaitymo, vė
liavoms (Amerikos ir Lietuvos) 
kylant ir tautos Himnui aidint, 
susikaupsime tėvų žemėn, pa- 
Jjesdami-rias—praeities ir dabar- 
ties garbę bei kančios didybę 
ir sustiprindami ryžtą aukai ir 
kovai. Bet tai tegalėtų įvykti 
tiktai prie sąlygų, jeigu minė
tas paminklas turėtų atatin
kamą idėją reiškiančią išvaiz
dą ir būtų pastatytas tinka
moje vietoje. Tad .pasvarsty- 
kifne sąlygas.

Išvaizda. Vėliavos stiebas, 
kurin iškilmių progomis, būtų 
iškelta vėliava, labai tiktų sto
vėti šalę paminklo. Bet tuomet 
reikėtų 
bų:

Vieno 
tajai ir 
spalvei.
lo vėliavos stiebas atstoti ne
gali. Ir juo labiau Šiuo atveju, 
kadangi jin nebūtų net galima, širdžiai artimą^ kurioje 
iškelti lietuviškos vėliavos. Su 
praskime, kad lietuviškoji vė
liava tegalėtų būti iškelta tik
tai greta amerikoniškosios, na 
ir tiktai kitame stiebe. Kom
binacija dviejų įvairių vėliavų 
viename stiebe greičiausia ne
būtų nei leista, be to, neeste
tiška ir Lietuvą pažeminanti, 
kadangi lietuviškosios vėliavos 
vieta šiame krašte tegalėtų bū 
ti tiktarižemiau amerikoniško
sios. Neužmirškime, kad did
vyriai savo- žygdarbį ir gyvybę, 
savo testamentu paaukojo ne 
kuriam kitam kraštui ar tau
tai. o tiktai Lietuvai. Jos var
do garsinimui, jos genijaus iš
kėlimui. O taipogi ir pinigai 
paminklui suaukoti vien tik 
kraujo ir dvasios lietuvių. To
dėl ir projektuojama paminklo

kaip tik minėtos formos pa
minklą, mūsų nesaisto. Leidi
mas tai nėra įpareigojimas. 
Miestas ši reikalą vertina iš 
miesto papuošimo intereso po
žiūrio, kas mums lietuviams 
tėra tik kelintaeilės reikšmės 
reikalas. Mūsų akimis pamink 
lo paskirtis yra pasitarnauti 
lietuvybės stiprinimui. Kalba
mas projektas šiam tikslui ne
atsako, todėl nevykdynitinas.

Vieta.. Numatytoji paminklui 
vieta yra Lituanica Square, ku
ri randasi Union Avė. ir ketos 
gatvės susikryžiavime, prieš 
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu 
bą. Vieta mažutė, nejauki, prie 
pat triukšmingos ir didelio ju
dėjimo Union Avė. Didesnis 
žmonių sambūris iškilmių me
tu užkimštų gatvę ir trukdytų 
judėjimą. Poilsiui ir atsigaivi
nimui vieta labai nepatrau
kianti. Todėl, minėtam tikslui, 
šios vietos reikėtų atsisakyti.

Ką daryti? Pirmiausia rei- 
kėtų sustabdyti šio paminklo 
projekto statybos paruošia
muosius darbus, neišleidžiant 
tam tikslui neivieno dolerio 
fondo lėšų. Toliau tektų pla
čiai ir nuoširdžiai pasvarstyti 
kokius pakeitimus ar papildy
mus tektų ipadaryti. Tuo tiks
lu tebūnie leista ir man pasa
kyti keletą minčių, žodžio “pa
minklas” sąvoka yra plati r ga
li tai būti statula, mokykla, li
goninė, prieglauda, muziejus, 
tautos namai, o taipgi net 
knygos išleidimas, stipendijos 
skyrimas ir daugel kitų 
karnai idėjai pabrėžti 
apraiškų. Paminklą — 
lą tebūtų prasminga 
tik turint nuosavą ir lietuvio

mūsų kūrybinė iniciatyva ir 
fondo ištekliai nebūtų varžo
mi valdžios įstaigų aprobavi
mui. Pretenduoti į viešųjų, di
džiųjų bei gražiųjų parkų ar 
aikščių vietas, kame mūsų kū
rinys, be tautinių ambicijų pa
tenkinimo, didingai pasitar
nautų ir miesto papuošimui, 
tegalėtume tiktai tuo atveju, 
jeigu ryžtumės sukelti kele
riopai, o gal net keliasdešim- 
teriopai didesnį negu dabar 
turimą (virš $5,000) fondą. To
kiam paminklui —statulai sta
tyti leidimas būtų 
siškai lengvai.

Kadangi, tačiau, 
viai nuosavos, šiam 
karnos, vietos, Didž. New Yor- 
ko mieste, o taipgi daugerio-

(Nukelta į 6 psl.)

Kazys ir Ona Valaičiai, kaip 
ir tūkstančiai kitų mūsų tau
tiečių, bebėgdami nuo bolševi
kiško siaubo, svajojo patekti į 
Ameriką. Jie, kaip ir kiti to 
paties jų likimo draugai, pir
miausia stengėsi susisiekti su 
savo giminėmis Amerikoje. 
Nes, kaip žinoma, tai buvo 
vienintelis būdas patekti į šią 
laisvės šalį.

—Bet
tautiečiams Philadelphijoje, 
Kaziui ir Onai Valaičiams, ta 
laimė ne iš karto nusišypsojo. 
Kazys Valaitis, Amerikos ka
reivio padedamas, tik po ilges
nio laiko susirado savo dėdę 
Stasį Šleževičių, dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą atvykusį į 
Philadelphia ą ir čia įsikūrusį 
gana sėkmingą mėsos biznį. 
Tada dar gyvenęs DP stovyk
loje, Vokietijoje, Kazys Valai
tis parašo savo dėdei į Phila- 
delphiją laišką ir prašo atsiųs
ti jam garantijas. Iš karto dė
dė labai šiltai atsiliepia ir ža
da atsiimti savo giminaitį. Bet 
pirmąjį dėdės laišką seka ant
rasis ir šis jau ne toks palan
kus, kaip pirmasis. Antrajame 
savo laiške Šleževičius pataria 
Valaičiui grįžti “ten, iš kur jie 
yra atvykę...”

Supratęs, turįs reikalo su 
“paraudusiu” dėde, Kazys Va
laitis ieško kitų nors ir toli
mesnių—gimimų,
Michigan valstybėje,- pagalbos, 
šie jam ir žmonai atsiunčia 
reikalingus dokumentus, ir vie 
ną gražią dieną jie atvyksta į 
Ameriką. Apsigyvenę Michigan 
valstybėje, Valaičiai tuojau 
gauna darbą ir, žinoma, apie 
savo įsikūrimą Amerikoje jie 
parašo dėdei į Philadelphia ą. 
Pastarasis ir vėl atsiliepia, bet 
šį kartą jau palankiau, nes 
kviečia ir jį aplankyti... Po ku
rio laiko Valaičiai persikelia į 
Chicagą, susiranda geresnį 
darbą, butą, nusiperka baldus 
ir jaučiasi gana gerai įsikūrę. 
Kadangi Valaitis yra gabus

dailydė, tai čia jis gauna dar
bą, kur kas savaite parsineša 
namo nemažiau, kaip 100 do
lerių. žodžiu, Kazys s u žmo
na į savaitę uždirba po 150 do
lerių. Būdami taupūs, netru
kus Valaičiai susitaupo apie 
5,000 dolerių.

Ir štai tuo 
tis jau buvo 
apie nuotykį

me:u, kai Valai- 
spėjęs pamiršti 
su dėde, vieną 

kalbamiesiems__ mūsų gražią dien^Jjs„^auna laišką.
Tame laiške Kazys Valaitis 
skubiai kviečiamas atvykti į 
Philadelphiją, nes dėdė ser
gąs... Netolimos praeities pa
tyrimo pamokytas, Kazys Va
laitis net nesiskubina atsaky
ti į šį dėdės draugo rašytą laiš
ką. Netrukus gauna antrą laiš
ką ir šį kartą, atrodo reikalas 
rimtesnis. Laiške rašoma, kad 
dėdė labai sergąs, esąs vienas 
neturįs giminių ir t. t. Bet ir 
šį kartą Valaitis, turėdamas 
atsakingą darbą Chicagoje, ne
skuba į Philadelphiją. Paga
liau jis nutaria įsitikinti: pai
ma telefoną ir paskambina į 
Philadelphiją. Išgirdęs savo 
sesers sūnaus balsą, Stasys 
Šleževičius susijaudina, ima 
verkti ir pro ašaras kviečia jį 
tuojau atvykti.

Tai buvo praeitų metų pa
baigoje. Valaičiai pagaliau nu
taria vykti aplankyti savo ser
gančio dėdės. Atvykę į Phila-

gyvenančių—delphiją, jie iš tikrųjų randa 
dėdę sunkiai sergantį. Pama
tęs savd sūnėną, ligonis jaudi
nasi ir atsiprašinėja, kad jis, 
draugų suklaidintas, savo lai
ku neatsiuntęs jam kvietimo į 
Ameriką; Bet dabar, 
dienos jau esančios 
tos... o

Stasys Šleževičius
iš Paliepių kaimo, Ariogalos 
valsčiaus, Kėdainių apskr. Jau 
nas būdamas, jis tarnavo dva
ruose, buvo išvykęs į Rusijos 
gilumą, ten užsidirbo 1,000 
rublių ir, kaip daugelis ano 
meto Lietuvos jauniiiio, paga
liau išėjo į Ameriką. Pradžio
je jis čia dirbo anglių kasyklo
se, vėliau perėjo dirbti F fabri
ką ir buvo gana ggtbus mecha
nikas. Susitaupęs -plrfigų, Šle
ževičius atidarė mėšdsrkrautu- 
vę ir apie 18 metų gana sėk
mingai varė tą biznį. Kad tas 
jo biznis buvo gana sėkmin
gas, tai rodo faktas: beveik vi- . 
są laiką Šleževičiaus maisto 
krautuvėje dirbo, keturi žmo
nės. Šleževičius visą savo am
žių buvo viengungis ir čia jo
kių giminių neturėjo. Buvo 
laisvamanis, skaitė komunistų 
laikraščius ir, kaip daugelis 
jų skaitytojų, Šleževičius buvo 
įsitikinęs, kad sovietai, okupa
vę Lietuvą, jai atnešė laisvę ir 
laimę...

Na, bet grįžkime prie to mo
mento, kai 69 metų amžiaus 
sulaukęs ir mirtinai sergąs 
Stasys Šleževičius susilaukė 
savo sūnėno iš Chicagos. Sa-

Didelis skaičius lietuvių, a- 
pie 5—6,000, yra laikomi pri
verčiamojo darbo stovyklose 
ties Neldy geležinkelio stotim, 
Kazachstane Visi jie iš Lietu
vos išvežti 1949 metais. Jų 
esama įvairaus amžiaus: nuo 
20 iki 60 metų.

Toje apylinkėje yra keletas 
stovyklų. kiekvienoje apie 
1,000 ir net iki 2,000 kalinių. 

, Jie tarp savęs šiaip jau nesu- 
sižino, bet kartais grupės kali-

tam tikra propagandos įstaiga, 
kurios uždavinys — specialiai 
pabaltiečių politinis kuklėji- 
mas. Kaliniai kas savaitę turi 
eiti klausyti politinių paskaitų 
ir dalyvauti atitinkamuose po
kalbiuose. Tas skyrius aprūpi
na kalinius ir propagandine li
teratūra: knygomis, brošiūro
mis. Įstaigai vadovauja tūlas 
Fedulinas.

Kovo mėn. pabaigoje pradėjo 
sklisti gandai, kad bolševikai 
Vilniuje susilpnėjo, jūsiškiai 
subruzdo atsiimti Vilnių, sku
bėjo frontui paruošti ir Atski
rąjį Vilniaus batalioną. Dar iš 

\ Kauno komendantūros perkė-

BATALIONAS RUOŠIASI J VILNIŲ
Važiuojam Į frontą, bet vyrai dar nemoka sii šautuvais apseiti — Užside- 
dame raudonus ženklus — Artėjant prie fronto, širdį neramiai spaudžia 

ir dingsta noras valgyti
lyg mums: “Čia mano visa vil
tis!”

Aš savo širdyje liūdnai lyg 
nusišypsojau, lyg sudejavau: 
“Ginklas duoda vilties, bet ka
reiviai —abejotina. Geri vyrai, 
bet, bet visai neparuošti”. Ir

lė naujų savanorių, na, ir mus išvykau į frontą visai sunkia 
likusius 
ninkus.

Kauno
• apmokė su vokiečių 
siais “Maksimo” 
džiais, o naujajame batalione 
randame rusiškuosius “Maksi
mus”. Mus Vilniaus kulkosvai
dininkus išsklaidė po visą kul
kosvaidžių komandą. Prie kul
kosvaidžio iš aštuonių karei
vių buvo tik po du, kurie šiek 
tiek nusimanė apie kulkosvai
dį, o* likusieji nieko — nes tik 
keletas dienų, kai atvykę sa
vanoriai. Dar ir su šautuvu ap
seiti nemokėjo. O už kelių die
nų reikia išeiti į frontą.

Mes triūsiamės apie kulkos
vaidžius. tikriname juos ir va
lome. I kareivines įėjęs bata
liono vadas karininkas K. Skir 
pa paploja per kulkosvaidžius 
ir sako, lyg toms mašinoms,

širdimi. Ką su tokiais neparuoš 
tais kareiviais darysiu. Pirmuo 
sius šūvius išgirdę, ar neišlaks- 
tys, palikę tuos brangiuosius 
kulkosvaidžius. Aš buvau bū- 
rininkas, bet ir tai dar jau
čiaus gana silpnokas prie kul
kosvaidžių. Rusų kariuomenė
je nebuvau net matęs kulko
svaidžio, o Ir čia neturėjome 
gerų mokytojų. Šiaip taip ap
mokė, bet trūko praktikos, kas 
daryti toms nelabosioms kliū
tims atsiradus. O jų daugybė, 
kaip blusų. Jaučiau, kad tik 
fronte po kelių kautynių Iš
augsime į gerus kulkosvaidi
ninkus.

Prie< išvvk’ma i frontą su- 
rA^<r$ šaudymo pratimu*. Ka
reivių dauguma gavo išauti po 
vieną kitą šovinį. Kautynių į- 
spūdžiui sudaryti karininkai iš 
metė keletą rankinių granatų.

Tai pirmas ir paskutinis mūsų 
šaudymo pratimas. Toliau jau 
šaudėme frontuose ištikrųjų.

Kovo 31 d. iš Kauno išžygia
vome į frontą. Jau besiruo
šiant išvykti, pradėjo smarkiai 
snigti. Dribo “bobų kąsniais,” 
kaip mūsų liaudis sako. Išsiri
kiavę kareiviai apsnigo, lyg, 
rodos, būtų iš sniego nulipdyti. 
Tačiau kareivių nuotaikos snie 
gas nedrumstė.

Mūsų batalionas 
turėjo, todėl mus 
vyko 2 pėstininkų
orkestras. Jo garsai dar labiau 
pakėlė savanorių nuotaiką. Ko 
jos pačios pradėjo žengti.

Jau batalionui išsirikiavus, 
žiūrime, kažkas prie mūs at
bėga. Sušilęs, sušlapęs, milinę 
atsisegęs. Visas iš nuovargio 
alsuoja. Tai mūsų 16 metų 
amžiaus savanoris
gana smulkaus kūno sudėji
mo, atrodąs dar jaunesnis. Gal 
ir buvo laimesnis. tik “pasi«en- 
d’ne”, kad priim'u savanoriu. 
Sunku tokiems metus nusta
tyti. Pribėgęs prie mūsų kul
kosvaidžių komandos viršinin
ko verkia ir prašo, kad ir ji

priimtų vykti j frontą. Kaune 
nenori likti. Jis pabėgęs iš Kau 
no komendantūros ir ve virši
ninko leidimo pas mus atsku
bėjęs. Ką gi, priėmė berniuką 
ir drauge su mumis išvyko lyg 
didelis.
Vėlai vakare atvykome į Rum- 

šikius. Kitą dieną pastovėjo
me šiame miestelyje. Kadangi 
daug kareivių buvo stojusių sa 
vanoriais tik prieš keletą die
nų ir visai neapmokytų, tai 
čia tą dieną išėjome į laukus 
rikiuotis ir kovos veiksmų pa
mokyti, o trobose tokius pamo
kėme kaip šautuvą užtaisyti, 
taikyti ir iššauti. Žygiuojame 
ir sustoję poilsio mokomės ka
rinių dalykų. Tikra vargo ka
riuomenė.

Mūsų ' viršininkai paliepė 
kulkosvaidžių vežimus atžy
mėti mažomis raudonomis vė
liavėlėmis, o be to, ir patiems 
kulkosvaidininkams ant ran
kovių (arti galų) užsisiūti siau 
ras raudonas juosteles’. Tai bu
vo padaryta, kad galėtų atskir
ti nuo pėstininkų MttOpų karei
vių.

Lakstome po visą Rumšiškių 
krautuves raudonos medžiagos

Juozukas,. ieškodami. Krautuvininkės žy- 
delkos didelėmis smalsiomis 
akimis spokso i mus ir nusta- 
birics klausančia, kam mums 
r ikaTnsa raud >na medžiaga. 
Matyt, jos 
ruošiamės 
revoliuciją, 
j e radome

galvojo, k3d mes 
sukelti bolševikinę 
Vienoje krautuvė- 
naudfthoM modžia-

koma, kad žmogus prieš mirtį 
atsimena savo kūdikystės me
tus, tas gimtąsias vietas, kur 
jis jaunas būdamas vaikščio
davo ir t. t. Dabar, štai jau gu
lėdamas mirties patale, bet 
dar turėdamas pilną sąmonę, 
Stasys Sleževičius su ašaromis 
akyse kalbaąi su savo sesers 
vaiku ir pasakoja jam savo iš
gyvenimus...

__ Nors talaičiai buvo_ atvykę_ nių, nuo 10 iki 50 žmonių, esti 
aplankyti savo sergančio dė- perkeliamos iš vienos stovyk- 
dės tik trumpam laikui, bet los į kitą ir to dėka kaliniai 
dabar jie mato, kad f is tikrai 
yra reikalingas jų priežiūros. 
Valaitienė ligoniui gamina 
maistą, jį slaugo, o jos vyras, 
kaip įmanydamas, ramina dė
dę. Bet ligonis kasdien silpnė
ja. Trečiosios savaitės vidury
je, nors ir nusilpęs, ligonis vis 
dėlto dar turi pakankamai jė
gų paskambinti į ligoninę ir 
paprašyti atsiųsti jam ambu- 
lansą... Prieš išvykdamas į li
goninę, S. Sleževičius perduo
da sūnėnui krautuvės raktus, 
pinigus 
turtas 
trejetą 
ninėje, 
akis.

Kazys ir Ofta Valaičiai, pa
veldėję savo numirusio dėdės 
biznį ir turtą, reikia pasakyti, 
nebuvo dideli entuziastai pali
kti Chicagą. Bet įvyko tai, kas 
įvyko.šiandieir Kazys Valaitis, 
palikęs savo dėdės firmos var
dą- (Stanley’s Meat Market) 
sėkmingai varo šį biznį, kuris 
jam, beje, nebuvo svetimas. 
Kazys Valaitis savo laiku buvo 
trijų Lietuvos kariuomenės 
pulkų maistininkas ir jis ten 
sverdavo mėsą ne svarais, bet 
tonomis. Taigi, šiame dėdės į- 
kurtame biznyje Valaitis jau
čiasi, “kaip 
laitis buvo 
buotojas.

Baigiant, 
kad apie šį 
joje gana plačiai kalbama. Ve
lionis. Stasys Šleževičius buvo 
laisvamanis ir paskutinę savo 
gyvenimo valandą atsisakė pri 
imti kunigą. Bet jo politiniai 
įsitikinimai buvo dar kairesni. 
Nežiūrint to, jis savo turto nė- 
pavedė nei draugams komu
nistams, nei jų organizacijai. 
Giminės kraujas, kaip ir gim
tojo krašto ilgesys, jo širdžiai 
ir protui padiktavo kitaip, ne
gu komunistų laikraščiai agi
tavo ir tebeagituoja. Laisvė ir 
Vilnis, kaip įmanydamos, nei
gia naujakurius, bet jų skaity
toja^ mirdamas, savo turto pa 
veldėtųjų pasirinko vieną tų, 
jų neigiamų naujakurių. Gi
minės kraujas laimėjo.

•Baigiant reikia pastebėti, 
kad velionis* Sleževičius forma
lų savo turto palikimą pasira
šė anksčiau, negu jo paveldė
tojai Valaičiai buvo pakviesti 
Į Philadelphija. V. R.

gos, nusipirkome ir kas reikia 
pasisiuvome. Išvykome su rau
donomis vėliavomis prie veži
mų, bet revoliucijos nesukėlė- 
me, ko laukė krautuvininkės.

Visą laiką kelias buvo vien 
purvynas. Tai savanorius labai 
vargino, ypač tuos, kurių men
kas apavas, bet atsilikusių ne
buvo. Prie mūsų pėstininkų 
bataliono buvo prijungtai ir 
vienas kavalerijos dalinys — 2 
gusarų eskadronas. Jis neturė
jo arklių ir žygiavo pėsčiomis, 
kaip ir mes. Tik nuo pėstinin
kų juos skyrė pentinai prie 
batų ir balti lankeliai aplink 
kepures. Pėstininkų buvo gel- 
toni lankeliai.------

Gusarai žygiuodami daina
vo raitininkų dainas, išverstas 
iš rusų kalbos, nes originalių 
lietuviškų dar neturėjo. Pėsti
ninkai gusarus be arklių pa
juokdavo, p r a vardžiuodavo 
“mediniais gusarals” ir pašiep
dami klausdavo:

—Gusarai, kur jūsų arkliai?
—Pas bolševikus dar ganosi!

— atsikirsdavo gusarai.
Balandžio 2 d. naktį atžy

giavome į Žiežmarius, čia jau 
fronto zona, nes sekančiuose 
Žaslių ir Vievio miesteliuose 
jau bolševikai. Išsiskirstę po 
trobas ir išstatę sargybas, 
gr*»‘t sumigome.

Rytą pabudę pradėjome 
ru štiš į pirmąsias fronto lini
jas. Dar kartą patikrinome 
ginklus. Virš Žiežmarių pralė
kė mūsų karo lėktuvas ir nu-

gali spręsti, kiek jų tos apylin
kės stovyklose yra.

Kaliniai suskirstyti brigado
mis, kurių vienos kerta mišką, 
o kitos gabena miško medžia
gą į Neldy stotį, kuri yra apie 
100 kilometrų nuo Karagan
dos miesto.

Visi' kaliniai aprengti valdi
niais datbo drabužiais, apgy
vendinti barakuose ir maisto 
gauna jei atlieka normą, tai 
svarą ar 2 svarus duonos ir 
vieną kvortą žuvų sriubos, o 
jei neatlieka, tai tik pusę sva
ro duonos arba grūdų, vadina
mų “džųęara”. • •

Atrodo; tie žmonės labai nu
silpę, liguisti, išbadėj ę, daugė- 
lis.serga reumatizmu ar skor- 
butu. -

Ties Nura upe, į vakarus' nuo 
Karagandos, anglių kasyklų 
rajone taip pat yra didelės sto
vyklos, kuriose pastebėta lie- 
tuvių ir ėstų, išvežtų Iš savo 
kraštų 1949 ar 1950 metais. 
Kiek ten Iš. viso kalinių yra, 
nežinbma. Yrą vyrų ir moterų 
stovyklos. Moterys dirba prie 
anglies ar anglies trupinių kro 
vimo, dalis dirba siuvyklose ir 
prekių ar miško medžiagos 
sandėliuose, kur rūšiuoja me
džiagą parketui ir kurui.

Visame Kazachstane veikia* bą.

ANGLIŠKI ŽODŽIAI
MŪSŲ KALBOJE ;

Daugelis lietuvių, gyvenan
čių Jungtinėse Valstybėse, ga
na gerai kalba lietuviškai Ta
čiau yra ir tokių, kurie, kalb€< 
darni lietuviškai, nuolat kai? 
šioj a angliškus žodžius. Tai ne 
tik negerai, bet ir nekultūrin
ga. Ką sakytų anglas, jei jūs,, 
angliškai kalbėdami, įterptu
mėte lietuviškų žodžių? Juk 
atrodytų jam baisiai juokin
gai. Taip pat ir mums atrodo.:

Petraitis nusipirko . hauzą. 
Sehrink pinigus. Važiuoju j 
darbą t r einu. Mano Šapa užsi
darė. Jis vakarais eina į skūlę. 
Mėsą rasi aizbakse.

Ar nejuokingai skamba šie 
sakiniai? Ąr čia negalėtume- 
išsiversti be tų angliškų žčr 
džių? Puikiausiai!----------- -——

Petraitis nusipirko namą. 
Taupyk pinigus. Važiuoju i 
darbą traukiniu. Mano dirbtu
vė užsidarė. Jis vakarais eina 
į mokyklą. Mėsą rasi šaldytu
ve.

Kalbėdami lietuviškai, 
vartojame angliškų žodžių, 
nes jie darko mūsų gražią kai-

.! I ! KALORIJOS IR DOLERIAI ! 1
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• ši leidyklos P ATRIA leidžiama ir jos nuosavoje 
spaustuvėje spausdinama knyga skirta

SKAITYTOJUI LINKSMAI NUTEIKTI
■. I.. - ■ 1'

Ji, lyg ana emigracinė komisija kaimyninėje stovykloje, 
jau visai netoli nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius 

skaitytojai, lyg pro linksmą rakto skylutę . ;
■ . ■ : . -j

pažiūrės į mūšų išeivijos gyvenimą DP stovyklose it Ame-' } 
rikos kolonijose.

TAI KNYGA, KURIĄ SKAITYS Į

kaip naujieji taip ir senieji išeiviai.

metė laišką. Jis nukrito į mie
stelio daržus. Tai pamatę, 
miestelio vienas kitas žydas 
pradėjo bėgti' laišką paimti. 
Kareiviai piktai sudraudė, žy
dai nuo laiško atšoko ir jį pa
ėmė patys kareiviai. Laišką 
įteikė savo vadams, nes jiems 
jis ir buvo adresuotas.

Viską pasitikrinę, iš lėto pa
traukėme Į pirmąsias pozici
jas,, kurias iki šiol laikė 2 pės
tininkų pulko kuopos. Pirmą 
kartą einant į mūšius jausmas 
nelabai jaukus, ypač turint 
galvoje, kad savanoriai nepa
ruošti, arba kiti labai menkai 
paruošti kovoms. Eidamas gal
vojau, kad kulkos kam klius, 
kam neklius, o man turi kliū
ti. Tačiau po kelių kautynių 
nuomonė pasikeitė. Tuomet 
galvodavau: kam klius, kam 
neklius, o man tai jau neklius.

Juo arčiau pirmųjų linijų, 
juo fronto baimė mažėjo. Ma
tyt, žmogus pradedi apsiprasti 
su savo būkle. Tačiau kažkokį 
nervuotumą jauti. Arčiau pir
mųjų linijų pradėjome dau
giau susitikti mūsų karių. 
Telefono linijos driekėsi paže
miu. Arti kelio stovėjo vienin
telė šiame bare mūsų lauko 
patranka ir savo vamzdį ištie- 
su«l, flūrėlo i bolševiku puse. 
Kai tik mum kuorrs sus to a 
ir vndai pradeda su
sutiktais kariais, tuoj bė<?u va
dą klausti, ar jau nusiimti 
kulkosvaidžius nuo
Mat, bijau, kad neprivažluo-

tumėm perarti bolševikų. Juk 
tuomet, jiems apšaudant, ga
lėtų žūti mūsų arkliai,' ir kito
kių netikėtumų įvykti.

Atvykome į vieną nedidelį 
dvarelį arti miško (rodos, Ra
ma ra vos), vežimus ir arklius 
įsivežėme į didelę daržinę. Dva 
ro trobesiuose ant grindų vo
liojasi seniau čia atvykę karei
viai. Mes laikinai daržinėje 
sustojome, čia mums buvo pa
ruošti pietūs. Skanios kruopos.

Mums bevalgant, praėjo šau 
dyti mūsų patranka. Jos svie
diniai kaukė per mūsų galvas 
ir sprogo kažkur už miškelio. 
Taip ir dingo mano noras val
gyti. Supratau, kad jau pasi
ruošimas pulti, kurį turėsime 
atlikti mes. Norėjau kuo grei
čiausiai vykti į pat pirmąją li
niją ir ten įsivelti į įau neiš
vengiamą kovą. Tačiau mano 
būrio kareiviai ramiai sau val
gė ir nepaisė, kad mūsų pa
trankos sviediniai kaukia.

Pradėjo smarkiai lyti. Iš miš 
kelio grandine išlindo kelioli
ka kareivių ir slinko artyn 
mūsų. Per lietų negalima pa
žinti, kieno jie. Kol atėjo pas 
mus, lietus perstojo.

vežimų.

i
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namie”. Be to Va- 
savivaldybės dar-

—šio krašto žvaigždė- 
antro — Lietuvos tri- 
Tačiau paties pamink-

komendantūroje mus 
sunkiai- 

kulkosvai-

ir pasako, kad visas 
paliekams jam... Vos 
dienų pagulėjęs ligonl- 

šleževičius užmerkia

Post Office Box 1291 
STAMFORD, CONNECTICUT 

Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bos paskelbta atskirai.

Praeitame numeryje, kąlbant 
apie Metropolio užpuolkną Ir

r^-e q va1., turi b* t! 3 vai. pr

Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita 
VILIAUS BRAŽVTLIAUS i
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VAIKŲ IR MERGAIČIŲ STOVYKLAA PAVERGTOJE LIETUVOJE

LOS ANGELES, CALIF. — 
Turbūt, jau yra kelios dešim
tys lietuviškų radijų pusva
landžių ar net ištisų valandų 
Amerikoje. Tai be galo didelis

kurios lietuvių radijo progra
mos, kaip Margutis Chicago j e 
ir kitos, yra tapusios tikromis 
lietuviškomis institucijomis.

Geros radijo programos yra

vištose kolonijose. Tačiau ma
tome, kad dabar ima neatsi-

gėlės, Calif., lietuviškoji kolo-

turi lietuvišką savaitini radijo

Dail Povilas P. Puzinas su
sižeidė koją ir jau antrą savai
tę kai gydosi namuose.

Milton C. Stark, L. Dienų 
red. narys, baigė perrašyti Kry-

bon ir išsiuntinėjo leidykloms 
dėl susipažinimo.

Lietuvių Dienų geg. mėn. 
numery randam iliustracijas iš 
Detroit, Waterbury, Toronto, 
Hamiltono, Chicagos ir kitų 
lietuvių kolonijų veikimo. Dėl 
vieno numerio susipažinimo 
rašyti adm. — L. D., 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif.

URBANA, ILL. — Lietuviai 
studentai studijuoją Illinois 
Universitete, Urbanoje, \ra su
sibūrę į Urbanos Lietuvių Stu
dentų Draugiją,'kuri rodo ga
na gyvą veiklą.

labai sudomino mūsų tautie
čius ir visiems patiko.

nuoširdūs ir labai veiklūs vie
tos lietuviai — dzūkas Jbnas 
Uždavinys ir žemaitis Bronius

tiečių. Per Santa Monica radi
jostotį KOWL—(bangos-ilgis 
1580) kiekvieną šeštadienį nuo

įima girdėti lietuvių kalba pra-

plokštelių muzikos bei dainų. 
Be abejo, netrukus į radijo pro 
gramą įsijungs ir vietinės lie
tuviškos meno bei dainos pa-

Radijo programos faktina- 
sis vedėjas Jonas Uždavinys 
savo įžanginėje kalboje kvietė 
visus vietos lietuvius, be pa
žiūrų skirtumo, remti radijo 
programą ir tuo prisidėti ją iš
laikyti šiame tolimiausiame

sveikino savo ir ministerio P. 
Žadeikio vardu, perskaityda-

linkėjo geriausio pasisekimo ir 
pažadėjo jąi savo pagalbą ir 
prof. Mykolas Biržiška.

Kad radijo programos vedė
jai nuoširdžiai ryžosi įtraukti 
i darbą visas lietuviškas jėgas, 
parodė faktas, jog į atidaro
mąją programos sveikinimų 
dalį buvo pakviesta pakalbėti 
ir vietinės lietuvių parapijos 
klebonas J. Kučingis, kuris ligi 
šiol čia buvo .pasižymėjęs, kaip 
bene pats didžiausias lietuvių 
vienybės skaldytojas, tarpgru
pinių santykių drumstė j ęs ir 
lietuvių vietinių meninių sam- 

' burių, kaip Stasio Rimkaus 
choro, pasirodymų užsispyręs 
kenkėjas. Kviesdami tokio ne
sugyvenamo charakterio asme
nį i programos atidarymą pus
valandį, jos vedėjai be abejo 
norėjo parodyti savo geriausią 
valią, įrodydami, kad jie ne
nori aplenkti net Ir lietuvių 
vienybės skaldytojų.

J. Uždavinio ir B. Gedimino 
lietuviškam radijo pusvalan
džiui linkime ko geriausio pa
sisekimo. a. b.

Birželio 14 dieną ALT ini
ciatyva rengiamas liūdnų bir
želio 14-15 d. d. įvykių minėji
mas, kuris įvyks miesto Patri
otic HalL Tarybai šiemet sėk
mingai pirmininkauja Ameri
koje gimęs ir augęs lietuvis 
adv. J. Petraitis (Peters).

Vietinis BALF skyrius turė
jo sėkmingą gegužinę. Gauta 
pelno apie $150.00. Dabar BA- 
LFas sielojasi, kad naujas DP 
Įstatymas būtų pravestas, tuo 
reikalu atspausdino lapelius ir 
dalina visiems lietuviams.

Birželio 1 d. vietos SLA* kuo
pa rengė metinį pikniką. Los 
Angeles SLA kuopa yra viena 
iš seniausių čia organizacijų, 
turinti apie 100 narių.

Lietuvių Dienų žurnalo nau
dai yra rengiamas birželio 15 
d. piknikas, Arrouyo Seco par-

"žemės” poezijos antalogi- 
jos pirmoji laida jau išpar
duota, jei bus gauta užtektinai 
pageidavimų, bus atspausta 
antroji laida.

Operos solistė Florence Kor
sak dabartiniu metu dainuoja 
kartu su Metropolitan solistu 
Pinza f 11 mos Boris Godunovas 

’ pastatyme.

Skautai sutiko 
atbėgusius žvejus

BOSTON, MASS. — Gegužės 
21 d. Bostono skautų sueigoje 
lankėsi trys žvejai atbėgę iš 
Lietuvos. Sueiga praėjo impro
vizuoto laužo nuotaikoje, žve
jų pašnekėsiu tarpuose skam
bėjo dainos, šnypštė raketos, 
sekė trumpi pasirodymai. Bu
vo pasivaišinta arbatėle ir po 
sueigos kiek pasišokta. Suei
gą pravedė Vyt. Strolia.

Bostono skautų viętininkijo-

Vietininkijos

je buvo tris savaites užtruku- 
sios stalo teniso varžybos. Baig 
minėse rungtynėse, kurių vyr. 
teisėjas buvo sk. bičiulis dr. iŠ. 
Kalvaitis, laimėtojais išėjo: 1) 
L. J. Končius, 2) R. Leveckas, 
3) C. Kiliulis ir 4) R. Lizdenis. 
Treniruojasi ir skautų krep
šinio komanda.
sporto vadovas yra skautas 
Romas Leveckas.

Lietuvių Ramovėje, kuri kar 
tu jau tapo ir skautų buklu, 
sušaukė sueigą su skautų tė
vais ir bičiuliais. Pirmo aukš
to salėje buvo įrengta skautiš
ka parodėlė. Ten pat buvo pa
rodyti vaizdai iš Loon Pond 
stovyklos, kurion su tokiu verž 
lumu rengiasi šią vasarą sto
vyklauti Bostono skautai. Su-

prof. I. Končius. Pakviesta 
skautų tėvai nuoširdžiai ben
dradarbiauti jaunimo auklėji
me ir pasigėrėta vaisinga Bos
tono skautų veikla:"

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav. 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

4-

A
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS

2207 N. 2nd STREET,

REgent 9-4156

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas .3*4747 

a PRIĖMIMO VALANDOS:

VūoAtnopas «ufonx>ž>t7tų teitum**
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

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

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

Philadelphia, Pa.

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos ra sies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

Svarbiausiu savo uždaviniu 
Draugija laiko amerikiečių ir 
užsieniečių studentų supažin
dinimą su Lietuva ir jos kovą 
prieš komunizmą. Tam dirva 
yra nepaprastai palanki, nes 
dauguma amerikiečių, bei už
sieniečių studentų neturi jo
kio supratimo apie komunisti
nės sistemos veikimą tikrovė- 
je. Tarpe užsieniečių studentų, 
kurių Illinois universitete yra 
virš 400 iš apie 60 pasaulio 
kraštų, pasitaiko net ir komu
nistuojančių.

Su vietos YMCA pagalba bu
vo surengta Lithuanian Night 
kurios metu susirinkusiems 
studentams buvo paruošta lie
tuviška
mūsų tautiniai šokiai ir 
apsčiai istorinių žinių 
Lietuvą.

Kiekvienais metais su
rikiečių studentų pagalba įvai 
rios užsieniečių studentų gru-

vakarienė, parodyti 
duota 

apie

ame-

mos importuotos 
prekės bei valgiai, 
rodoje dalyvavo 
Lietuvių Studentų i

Parodėlėje buvo 
nedaug, bet gerų mūsų liau- 
dies meno eksponatų. Meniš- 
kai išdrožinėtos lėkštės, smul
kūs mediniai kryželiai, odos 
išdirbiniai spalvingi lietuviški 
audiniai traukė visų lankytojų 
akį. Ant sienos kabojo didelis 
Europos žemėlapis rodąs kon
centracijos stovyklas Sibire į 
kurias buvo išvežti lietuviai ir 
išvežtųjų skaičiai.

Meninėje programaje daly
vavo I. Railienės vadovaujami 
lietuvių tautinių šokių grupė 
iš Chicagos. Iš visų įvykusių 
pasirodymų lietuviai tautiniai 
šokiai turėjo didžiausią pasi
sekimą.

Paroda buvo plačiai aprašy
ta vietos laikraščiuose ir ją ap 
lankė keletas tūkstančių žmo
nių. Lietuvių pasirodymas bu
vo nepaprastai sėkmingas ir 
sukėlė daug simpatijų, bei su
sidomėjimo

Draugija 
tiesioginius

užsieninės 
Šiemet pa

ir Urbanos 
Draugija.

» išstatyta

Lietuva.
stengiasi palaikyti 
ryšius su įvairio- 

taip vadinamas—mis studentų-grupėmis-bei or- 
ganizacijoms. Draugijos na
riai dažnai daro pranešimus 
apie Lietuvą studentų organi
zacijų susirinkimuose. Daroma 
žygių užmegzti artimesnius ry
šius su kitais pabaltiečiais stu-

peš rengia
International Fair”, šios tarp
tautinės parodos pelnas ski
riamas; užsieniečių studentų 
šalpai. Paroda susideda iš įvai
rių tautų parodėlių, 'meninių 
programų, taip pat parduoda-

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai 

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumą!: 100 akrų miš
kas, privatus ežeras, žaidimo aikštė, pirmos rūšies maistas, 
gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai 
mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t.

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

C AM P WISHJ|:ffi
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe

R. F. D. No. 4 MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570

i,

HOLLYWOOD INN & HALL

Savininkė

Baras ir salės pramogoms ’

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

J
r

TMD Seimas
liepos 8 d. Clevelande

CLEVELAND, OHIO — Pra
nešama visoms Tėvynės Mylė
tojų Draugijos kuopoms ir na
riams, kad D-jos Seimas šau
kiamas š. m. liepos 8 d. Cleve
land, Ohio. Seimas įvyks SLA 
Seimo laiku, Hotel Cleveland 
patalpose, 6 vai. vak.

Atkreipiamas dėmesys, kad 
D-jcs Seimas bus svarbus, nu
matoma apsvarstyti tolimesnį 
D-jos veikimą. Visos TMD kuo 
pcs kviečiamos pasiruošti Sei
mui ir išrinkti savo atstovus 
ar suteikti D-jos įgaliojimus 
vykstantiems į SLA Seimą Cle
velande. Valdyba.

dentais. Tuo tikslu Draugija 
buvo surengusi Pabaltiečių 
studentų susipažinimo arbatė
lę.

Draugijai vadovauja pirm.
L. Trečiokas, vicepirm. R. Mie
želis ir sekretorė A. Kriščiū
naitė.

R. Mieželis

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave..

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine. - 
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
S3S NORTH BROAD STREET 

(Te«pora»»
Ne-sr Bailding Under Constrnctws 

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

ASSETS 
Ftrrt Mortjii, Loans...............

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 Charge* and Other Assets

TOTAL—39,917.587
LIABILITIES 

38.428.479 

850.000 
55.431 

' 10.311 
22.077 
3,520 

547,778

: $8,316.834 
25,543

. 82,997
175.000

. 1.112.033 
166,666 
22.723 
15.791

Members’ Share Accounts ..... 
Advances—

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

TOT AL----$9.917.5 87
CHARLES S. CHELEDEN, President

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

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

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

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

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

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

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare
____ TeL Mitchell 2-0773

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

Hudson Tubs išCortlant

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 

NEREIKIA

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:10 vai. vak. Sekmad. nae 11—4:3Kpopiet

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. Mokesnis: 375 dol. 
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms. Dėl platesnių informa
cijų, kreiptis:

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius

237 BLAKE ST.------
NEW HAVEN, CONN

Tel. 54442
CAMP OXOBOXO 

MONTVILLE, CONN

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai -

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

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

BatBAKMG

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

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ISLIP, I

Bay Shore 2996.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’
RESTORANAS

941 SPRING GARDEN,
Tel. PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

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

Modemiška laidojimo ištaiga: dideli graži koplyčia. esJvi salt nt 
bara, pakelevingiems suteikiama nakvynė — viskas nemokamai- 

Nelaimžs valandą kreipkite j nfisq įstaigą, dieių ar naktį
— mes visados pasirengę suteikti genantį patarnavimu.

Visuomene turėtų pareikšti nuomonę 
dėl Dariaus-Girėno paminklo 

forma, kuri gyvenimo eigos 
praktikoje gali būti iškomen
tuota kaipo Lietuvos savigar
bos pažeidimas, prieštarautų 
didvyrių testamento prasmei 
ir dvasiai.

Miesto parkų departamento 
leidimas ir siūlymas statyti

Kaip jau buvo skelbta spau
doje, New Yorko Dariaus Girė
no paminklui statyti komite
tas nutarė minėtą paminklą 
statyti Brooklyne, Lituanica 
Square. Paminklo forma: 45 
pėdų (apie 13,5 metro) aukš
čio geležinis vėliavos_ stiebas,
kyląs iš 6 ketvirtainiu pėdų, 4 
pėdų aukščio akmeninio pa
grindo vidurio. Akmenyje, ar
ba atskiroje metalinėje lento
je galės būti atatinkami užra
šai ar vaizdai. Kad susiprasti 
dėl šių ketinimų tikslingumo, 
tenka pirm išsiaiškinti kokių 
tikslų siekiama didvyriams pa
minklo statymu.

Paminklas turi pakeltf lie
tuvio dvasią, įkvėpti pasitikė
jimą, bei pasididžiavimą, tau
tos genijui, sustiprinti norą ir 
ryžtą aukotis ir kovoti dėl Lie
tuvos laisvės, garbės, didybės 
ir gerovės idealų. Didžiųjų tau 
tinių iškilmių metu masių lie
tuvių susitelkimas prie pa
minklo būtų vienas pagrindi
nių iškilmių elementu: čia po 
atatinkamos kalbos bei didvy
rių testamento skaitymo, vė
liavoms (Amerikos ir Lietuvos) 
kylant ir tautos Himnui aidint, 
susikaupsime tėvų žemėn, pa- 
Jjesdami-rias—praeities ir dabar- 
ties garbę bei kančios didybę 
ir sustiprindami ryžtą aukai ir 
kovai. Bet tai tegalėtų įvykti 
tiktai prie sąlygų, jeigu minė
tas paminklas turėtų atatin
kamą idėją reiškiančią išvaiz
dą ir būtų pastatytas tinka
moje vietoje. Tad .pasvarsty- 
kifne sąlygas.

Išvaizda. Vėliavos stiebas, 
kurin iškilmių progomis, būtų 
iškelta vėliava, labai tiktų sto
vėti šalę paminklo. Bet tuomet 
reikėtų 
bų:

Vieno 
tajai ir 
spalvei.
lo vėliavos stiebas atstoti ne
gali. Ir juo labiau Šiuo atveju, 
kadangi jin nebūtų net galima, širdžiai artimą^ kurioje 
iškelti lietuviškos vėliavos. Su 
praskime, kad lietuviškoji vė
liava tegalėtų būti iškelta tik
tai greta amerikoniškosios, na 
ir tiktai kitame stiebe. Kom
binacija dviejų įvairių vėliavų 
viename stiebe greičiausia ne
būtų nei leista, be to, neeste
tiška ir Lietuvą pažeminanti, 
kadangi lietuviškosios vėliavos 
vieta šiame krašte tegalėtų bū 
ti tiktarižemiau amerikoniško
sios. Neužmirškime, kad did
vyriai savo- žygdarbį ir gyvybę, 
savo testamentu paaukojo ne 
kuriam kitam kraštui ar tau
tai. o tiktai Lietuvai. Jos var
do garsinimui, jos genijaus iš
kėlimui. O taipogi ir pinigai 
paminklui suaukoti vien tik 
kraujo ir dvasios lietuvių. To
dėl ir projektuojama paminklo

kaip tik minėtos formos pa
minklą, mūsų nesaisto. Leidi
mas tai nėra įpareigojimas. 
Miestas ši reikalą vertina iš 
miesto papuošimo intereso po
žiūrio, kas mums lietuviams 
tėra tik kelintaeilės reikšmės 
reikalas. Mūsų akimis pamink 
lo paskirtis yra pasitarnauti 
lietuvybės stiprinimui. Kalba
mas projektas šiam tikslui ne
atsako, todėl nevykdynitinas.

Vieta.. Numatytoji paminklui 
vieta yra Lituanica Square, ku
ri randasi Union Avė. ir ketos 
gatvės susikryžiavime, prieš 
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu 
bą. Vieta mažutė, nejauki, prie 
pat triukšmingos ir didelio ju
dėjimo Union Avė. Didesnis 
žmonių sambūris iškilmių me
tu užkimštų gatvę ir trukdytų 
judėjimą. Poilsiui ir atsigaivi
nimui vieta labai nepatrau
kianti. Todėl, minėtam tikslui, 
šios vietos reikėtų atsisakyti.

Ką daryti? Pirmiausia rei- 
kėtų sustabdyti šio paminklo 
projekto statybos paruošia
muosius darbus, neišleidžiant 
tam tikslui neivieno dolerio 
fondo lėšų. Toliau tektų pla
čiai ir nuoširdžiai pasvarstyti 
kokius pakeitimus ar papildy
mus tektų ipadaryti. Tuo tiks
lu tebūnie leista ir man pasa
kyti keletą minčių, žodžio “pa
minklas” sąvoka yra plati r ga
li tai būti statula, mokykla, li
goninė, prieglauda, muziejus, 
tautos namai, o taipgi net 
knygos išleidimas, stipendijos 
skyrimas ir daugel kitų 
karnai idėjai pabrėžti 
apraiškų. Paminklą — 
lą tebūtų prasminga 
tik turint nuosavą ir lietuvio

mūsų kūrybinė iniciatyva ir 
fondo ištekliai nebūtų varžo
mi valdžios įstaigų aprobavi
mui. Pretenduoti į viešųjų, di
džiųjų bei gražiųjų parkų ar 
aikščių vietas, kame mūsų kū
rinys, be tautinių ambicijų pa
tenkinimo, didingai pasitar
nautų ir miesto papuošimui, 
tegalėtume tiktai tuo atveju, 
jeigu ryžtumės sukelti kele
riopai, o gal net keliasdešim- 
teriopai didesnį negu dabar 
turimą (virš $5,000) fondą. To
kiam paminklui —statulai sta
tyti leidimas būtų 
siškai lengvai.

Kadangi, tačiau, 
viai nuosavos, šiam 
karnos, vietos, Didž. New Yor- 
ko mieste, o taipgi daugerio-

(Nukelta į 6 psl.)

Kazys ir Ona Valaičiai, kaip 
ir tūkstančiai kitų mūsų tau
tiečių, bebėgdami nuo bolševi
kiško siaubo, svajojo patekti į 
Ameriką. Jie, kaip ir kiti to 
paties jų likimo draugai, pir
miausia stengėsi susisiekti su 
savo giminėmis Amerikoje. 
Nes, kaip žinoma, tai buvo 
vienintelis būdas patekti į šią 
laisvės šalį.

—Bet
tautiečiams Philadelphijoje, 
Kaziui ir Onai Valaičiams, ta 
laimė ne iš karto nusišypsojo. 
Kazys Valaitis, Amerikos ka
reivio padedamas, tik po ilges
nio laiko susirado savo dėdę 
Stasį Šleževičių, dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą atvykusį į 
Philadelphia ą ir čia įsikūrusį 
gana sėkmingą mėsos biznį. 
Tada dar gyvenęs DP stovyk
loje, Vokietijoje, Kazys Valai
tis parašo savo dėdei į Phila- 
delphiją laišką ir prašo atsiųs
ti jam garantijas. Iš karto dė
dė labai šiltai atsiliepia ir ža
da atsiimti savo giminaitį. Bet 
pirmąjį dėdės laišką seka ant
rasis ir šis jau ne toks palan
kus, kaip pirmasis. Antrajame 
savo laiške Šleževičius pataria 
Valaičiui grįžti “ten, iš kur jie 
yra atvykę...”

Supratęs, turįs reikalo su 
“paraudusiu” dėde, Kazys Va
laitis ieško kitų nors ir toli
mesnių—gimimų,
Michigan valstybėje,- pagalbos, 
šie jam ir žmonai atsiunčia 
reikalingus dokumentus, ir vie 
ną gražią dieną jie atvyksta į 
Ameriką. Apsigyvenę Michigan 
valstybėje, Valaičiai tuojau 
gauna darbą ir, žinoma, apie 
savo įsikūrimą Amerikoje jie 
parašo dėdei į Philadelphia ą. 
Pastarasis ir vėl atsiliepia, bet 
šį kartą jau palankiau, nes 
kviečia ir jį aplankyti... Po ku
rio laiko Valaičiai persikelia į 
Chicagą, susiranda geresnį 
darbą, butą, nusiperka baldus 
ir jaučiasi gana gerai įsikūrę. 
Kadangi Valaitis yra gabus

dailydė, tai čia jis gauna dar
bą, kur kas savaite parsineša 
namo nemažiau, kaip 100 do
lerių. žodžiu, Kazys s u žmo
na į savaitę uždirba po 150 do
lerių. Būdami taupūs, netru
kus Valaičiai susitaupo apie 
5,000 dolerių.

Ir štai tuo 
tis jau buvo 
apie nuotykį

me:u, kai Valai- 
spėjęs pamiršti 
su dėde, vieną 

kalbamiesiems__ mūsų gražią dien^Jjs„^auna laišką.
Tame laiške Kazys Valaitis 
skubiai kviečiamas atvykti į 
Philadelphiją, nes dėdė ser
gąs... Netolimos praeities pa
tyrimo pamokytas, Kazys Va
laitis net nesiskubina atsaky
ti į šį dėdės draugo rašytą laiš
ką. Netrukus gauna antrą laiš
ką ir šį kartą, atrodo reikalas 
rimtesnis. Laiške rašoma, kad 
dėdė labai sergąs, esąs vienas 
neturįs giminių ir t. t. Bet ir 
šį kartą Valaitis, turėdamas 
atsakingą darbą Chicagoje, ne
skuba į Philadelphiją. Paga
liau jis nutaria įsitikinti: pai
ma telefoną ir paskambina į 
Philadelphiją. Išgirdęs savo 
sesers sūnaus balsą, Stasys 
Šleževičius susijaudina, ima 
verkti ir pro ašaras kviečia jį 
tuojau atvykti.

Tai buvo praeitų metų pa
baigoje. Valaičiai pagaliau nu
taria vykti aplankyti savo ser
gančio dėdės. Atvykę į Phila-

gyvenančių—delphiją, jie iš tikrųjų randa 
dėdę sunkiai sergantį. Pama
tęs savd sūnėną, ligonis jaudi
nasi ir atsiprašinėja, kad jis, 
draugų suklaidintas, savo lai
ku neatsiuntęs jam kvietimo į 
Ameriką; Bet dabar, 
dienos jau esančios 
tos... o

Stasys Šleževičius
iš Paliepių kaimo, Ariogalos 
valsčiaus, Kėdainių apskr. Jau 
nas būdamas, jis tarnavo dva
ruose, buvo išvykęs į Rusijos 
gilumą, ten užsidirbo 1,000 
rublių ir, kaip daugelis ano 
meto Lietuvos jauniiiio, paga
liau išėjo į Ameriką. Pradžio
je jis čia dirbo anglių kasyklo
se, vėliau perėjo dirbti F fabri
ką ir buvo gana ggtbus mecha
nikas. Susitaupęs -plrfigų, Šle
ževičius atidarė mėšdsrkrautu- 
vę ir apie 18 metų gana sėk
mingai varė tą biznį. Kad tas 
jo biznis buvo gana sėkmin
gas, tai rodo faktas: beveik vi- . 
są laiką Šleževičiaus maisto 
krautuvėje dirbo, keturi žmo
nės. Šleževičius visą savo am
žių buvo viengungis ir čia jo
kių giminių neturėjo. Buvo 
laisvamanis, skaitė komunistų 
laikraščius ir, kaip daugelis 
jų skaitytojų, Šleževičius buvo 
įsitikinęs, kad sovietai, okupa
vę Lietuvą, jai atnešė laisvę ir 
laimę...

Na, bet grįžkime prie to mo
mento, kai 69 metų amžiaus 
sulaukęs ir mirtinai sergąs 
Stasys Šleževičius susilaukė 
savo sūnėno iš Chicagos. Sa-

Didelis skaičius lietuvių, a- 
pie 5—6,000, yra laikomi pri
verčiamojo darbo stovyklose 
ties Neldy geležinkelio stotim, 
Kazachstane Visi jie iš Lietu
vos išvežti 1949 metais. Jų 
esama įvairaus amžiaus: nuo 
20 iki 60 metų.

Toje apylinkėje yra keletas 
stovyklų. kiekvienoje apie 
1,000 ir net iki 2,000 kalinių. 

, Jie tarp savęs šiaip jau nesu- 
sižino, bet kartais grupės kali-

tam tikra propagandos įstaiga, 
kurios uždavinys — specialiai 
pabaltiečių politinis kuklėji- 
mas. Kaliniai kas savaitę turi 
eiti klausyti politinių paskaitų 
ir dalyvauti atitinkamuose po
kalbiuose. Tas skyrius aprūpi
na kalinius ir propagandine li
teratūra: knygomis, brošiūro
mis. Įstaigai vadovauja tūlas 
Fedulinas.

Kovo mėn. pabaigoje pradėjo 
sklisti gandai, kad bolševikai 
Vilniuje susilpnėjo, jūsiškiai 
subruzdo atsiimti Vilnių, sku
bėjo frontui paruošti ir Atski
rąjį Vilniaus batalioną. Dar iš 

\ Kauno komendantūros perkė-

BATALIONAS RUOŠIASI J VILNIŲ
Važiuojam Į frontą, bet vyrai dar nemoka sii šautuvais apseiti — Užside- 
dame raudonus ženklus — Artėjant prie fronto, širdį neramiai spaudžia 

ir dingsta noras valgyti
lyg mums: “Čia mano visa vil
tis!”

Aš savo širdyje liūdnai lyg 
nusišypsojau, lyg sudejavau: 
“Ginklas duoda vilties, bet ka
reiviai —abejotina. Geri vyrai, 
bet, bet visai neparuošti”. Ir

lė naujų savanorių, na, ir mus išvykau į frontą visai sunkia 
likusius 
ninkus.

Kauno
• apmokė su vokiečių 
siais “Maksimo” 
džiais, o naujajame batalione 
randame rusiškuosius “Maksi
mus”. Mus Vilniaus kulkosvai
dininkus išsklaidė po visą kul
kosvaidžių komandą. Prie kul
kosvaidžio iš aštuonių karei
vių buvo tik po du, kurie šiek 
tiek nusimanė apie kulkosvai
dį, o* likusieji nieko — nes tik 
keletas dienų, kai atvykę sa
vanoriai. Dar ir su šautuvu ap
seiti nemokėjo. O už kelių die
nų reikia išeiti į frontą.

Mes triūsiamės apie kulkos
vaidžius. tikriname juos ir va
lome. I kareivines įėjęs bata
liono vadas karininkas K. Skir 
pa paploja per kulkosvaidžius 
ir sako, lyg toms mašinoms,

širdimi. Ką su tokiais neparuoš 
tais kareiviais darysiu. Pirmuo 
sius šūvius išgirdę, ar neišlaks- 
tys, palikę tuos brangiuosius 
kulkosvaidžius. Aš buvau bū- 
rininkas, bet ir tai dar jau
čiaus gana silpnokas prie kul
kosvaidžių. Rusų kariuomenė
je nebuvau net matęs kulko
svaidžio, o Ir čia neturėjome 
gerų mokytojų. Šiaip taip ap
mokė, bet trūko praktikos, kas 
daryti toms nelabosioms kliū
tims atsiradus. O jų daugybė, 
kaip blusų. Jaučiau, kad tik 
fronte po kelių kautynių Iš
augsime į gerus kulkosvaidi
ninkus.

Prie< išvvk’ma i frontą su- 
rA^<r$ šaudymo pratimu*. Ka
reivių dauguma gavo išauti po 
vieną kitą šovinį. Kautynių į- 
spūdžiui sudaryti karininkai iš 
metė keletą rankinių granatų.

Tai pirmas ir paskutinis mūsų 
šaudymo pratimas. Toliau jau 
šaudėme frontuose ištikrųjų.

Kovo 31 d. iš Kauno išžygia
vome į frontą. Jau besiruo
šiant išvykti, pradėjo smarkiai 
snigti. Dribo “bobų kąsniais,” 
kaip mūsų liaudis sako. Išsiri
kiavę kareiviai apsnigo, lyg, 
rodos, būtų iš sniego nulipdyti. 
Tačiau kareivių nuotaikos snie 
gas nedrumstė.

Mūsų batalionas 
turėjo, todėl mus 
vyko 2 pėstininkų
orkestras. Jo garsai dar labiau 
pakėlė savanorių nuotaiką. Ko 
jos pačios pradėjo žengti.

Jau batalionui išsirikiavus, 
žiūrime, kažkas prie mūs at
bėga. Sušilęs, sušlapęs, milinę 
atsisegęs. Visas iš nuovargio 
alsuoja. Tai mūsų 16 metų 
amžiaus savanoris
gana smulkaus kūno sudėji
mo, atrodąs dar jaunesnis. Gal 
ir buvo laimesnis. tik “pasi«en- 
d’ne”, kad priim'u savanoriu. 
Sunku tokiems metus nusta
tyti. Pribėgęs prie mūsų kul
kosvaidžių komandos viršinin
ko verkia ir prašo, kad ir ji

priimtų vykti j frontą. Kaune 
nenori likti. Jis pabėgęs iš Kau 
no komendantūros ir ve virši
ninko leidimo pas mus atsku
bėjęs. Ką gi, priėmė berniuką 
ir drauge su mumis išvyko lyg 
didelis.
Vėlai vakare atvykome į Rum- 

šikius. Kitą dieną pastovėjo
me šiame miestelyje. Kadangi 
daug kareivių buvo stojusių sa 
vanoriais tik prieš keletą die
nų ir visai neapmokytų, tai 
čia tą dieną išėjome į laukus 
rikiuotis ir kovos veiksmų pa
mokyti, o trobose tokius pamo
kėme kaip šautuvą užtaisyti, 
taikyti ir iššauti. Žygiuojame 
ir sustoję poilsio mokomės ka
rinių dalykų. Tikra vargo ka
riuomenė.

Mūsų ' viršininkai paliepė 
kulkosvaidžių vežimus atžy
mėti mažomis raudonomis vė
liavėlėmis, o be to, ir patiems 
kulkosvaidininkams ant ran
kovių (arti galų) užsisiūti siau 
ras raudonas juosteles’. Tai bu
vo padaryta, kad galėtų atskir
ti nuo pėstininkų MttOpų karei
vių.

Lakstome po visą Rumšiškių 
krautuves raudonos medžiagos

Juozukas,. ieškodami. Krautuvininkės žy- 
delkos didelėmis smalsiomis 
akimis spokso i mus ir nusta- 
birics klausančia, kam mums 
r ikaTnsa raud >na medžiaga. 
Matyt, jos 
ruošiamės 
revoliuciją, 
j e radome

galvojo, k3d mes 
sukelti bolševikinę 
Vienoje krautuvė- 
naudfthoM modžia-

koma, kad žmogus prieš mirtį 
atsimena savo kūdikystės me
tus, tas gimtąsias vietas, kur 
jis jaunas būdamas vaikščio
davo ir t. t. Dabar, štai jau gu
lėdamas mirties patale, bet 
dar turėdamas pilną sąmonę, 
Stasys Sleževičius su ašaromis 
akyse kalbaąi su savo sesers 
vaiku ir pasakoja jam savo iš
gyvenimus...

__ Nors talaičiai buvo_ atvykę_ nių, nuo 10 iki 50 žmonių, esti 
aplankyti savo sergančio dė- perkeliamos iš vienos stovyk- 
dės tik trumpam laikui, bet los į kitą ir to dėka kaliniai 
dabar jie mato, kad f is tikrai 
yra reikalingas jų priežiūros. 
Valaitienė ligoniui gamina 
maistą, jį slaugo, o jos vyras, 
kaip įmanydamas, ramina dė
dę. Bet ligonis kasdien silpnė
ja. Trečiosios savaitės vidury
je, nors ir nusilpęs, ligonis vis 
dėlto dar turi pakankamai jė
gų paskambinti į ligoninę ir 
paprašyti atsiųsti jam ambu- 
lansą... Prieš išvykdamas į li
goninę, S. Sleževičius perduo
da sūnėnui krautuvės raktus, 
pinigus 
turtas 
trejetą 
ninėje, 
akis.

Kazys ir Ofta Valaičiai, pa
veldėję savo numirusio dėdės 
biznį ir turtą, reikia pasakyti, 
nebuvo dideli entuziastai pali
kti Chicagą. Bet įvyko tai, kas 
įvyko.šiandieir Kazys Valaitis, 
palikęs savo dėdės firmos var
dą- (Stanley’s Meat Market) 
sėkmingai varo šį biznį, kuris 
jam, beje, nebuvo svetimas. 
Kazys Valaitis savo laiku buvo 
trijų Lietuvos kariuomenės 
pulkų maistininkas ir jis ten 
sverdavo mėsą ne svarais, bet 
tonomis. Taigi, šiame dėdės į- 
kurtame biznyje Valaitis jau
čiasi, “kaip 
laitis buvo 
buotojas.

Baigiant, 
kad apie šį 
joje gana plačiai kalbama. Ve
lionis. Stasys Šleževičius buvo 
laisvamanis ir paskutinę savo 
gyvenimo valandą atsisakė pri 
imti kunigą. Bet jo politiniai 
įsitikinimai buvo dar kairesni. 
Nežiūrint to, jis savo turto nė- 
pavedė nei draugams komu
nistams, nei jų organizacijai. 
Giminės kraujas, kaip ir gim
tojo krašto ilgesys, jo širdžiai 
ir protui padiktavo kitaip, ne
gu komunistų laikraščiai agi
tavo ir tebeagituoja. Laisvė ir 
Vilnis, kaip įmanydamos, nei
gia naujakurius, bet jų skaity
toja^ mirdamas, savo turto pa 
veldėtųjų pasirinko vieną tų, 
jų neigiamų naujakurių. Gi
minės kraujas laimėjo.

•Baigiant reikia pastebėti, 
kad velionis* Sleževičius forma
lų savo turto palikimą pasira
šė anksčiau, negu jo paveldė
tojai Valaičiai buvo pakviesti 
Į Philadelphija. V. R.

gos, nusipirkome ir kas reikia 
pasisiuvome. Išvykome su rau
donomis vėliavomis prie veži
mų, bet revoliucijos nesukėlė- 
me, ko laukė krautuvininkės.

Visą laiką kelias buvo vien 
purvynas. Tai savanorius labai 
vargino, ypač tuos, kurių men
kas apavas, bet atsilikusių ne
buvo. Prie mūsų pėstininkų 
bataliono buvo prijungtai ir 
vienas kavalerijos dalinys — 2 
gusarų eskadronas. Jis neturė
jo arklių ir žygiavo pėsčiomis, 
kaip ir mes. Tik nuo pėstinin
kų juos skyrė pentinai prie 
batų ir balti lankeliai aplink 
kepures. Pėstininkų buvo gel- 
toni lankeliai.------

Gusarai žygiuodami daina
vo raitininkų dainas, išverstas 
iš rusų kalbos, nes originalių 
lietuviškų dar neturėjo. Pėsti
ninkai gusarus be arklių pa
juokdavo, p r a vardžiuodavo 
“mediniais gusarals” ir pašiep
dami klausdavo:

—Gusarai, kur jūsų arkliai?
—Pas bolševikus dar ganosi!

— atsikirsdavo gusarai.
Balandžio 2 d. naktį atžy

giavome į Žiežmarius, čia jau 
fronto zona, nes sekančiuose 
Žaslių ir Vievio miesteliuose 
jau bolševikai. Išsiskirstę po 
trobas ir išstatę sargybas, 
gr*»‘t sumigome.

Rytą pabudę pradėjome 
ru štiš į pirmąsias fronto lini
jas. Dar kartą patikrinome 
ginklus. Virš Žiežmarių pralė
kė mūsų karo lėktuvas ir nu-

gali spręsti, kiek jų tos apylin
kės stovyklose yra.

Kaliniai suskirstyti brigado
mis, kurių vienos kerta mišką, 
o kitos gabena miško medžia
gą į Neldy stotį, kuri yra apie 
100 kilometrų nuo Karagan
dos miesto.

Visi' kaliniai aprengti valdi
niais datbo drabužiais, apgy
vendinti barakuose ir maisto 
gauna jei atlieka normą, tai 
svarą ar 2 svarus duonos ir 
vieną kvortą žuvų sriubos, o 
jei neatlieka, tai tik pusę sva
ro duonos arba grūdų, vadina
mų “džųęara”. • •

Atrodo; tie žmonės labai nu
silpę, liguisti, išbadėj ę, daugė- 
lis.serga reumatizmu ar skor- 
butu. -

Ties Nura upe, į vakarus' nuo 
Karagandos, anglių kasyklų 
rajone taip pat yra didelės sto
vyklos, kuriose pastebėta lie- 
tuvių ir ėstų, išvežtų Iš savo 
kraštų 1949 ar 1950 metais. 
Kiek ten Iš. viso kalinių yra, 
nežinbma. Yrą vyrų ir moterų 
stovyklos. Moterys dirba prie 
anglies ar anglies trupinių kro 
vimo, dalis dirba siuvyklose ir 
prekių ar miško medžiagos 
sandėliuose, kur rūšiuoja me
džiagą parketui ir kurui.

Visame Kazachstane veikia* bą.

ANGLIŠKI ŽODŽIAI
MŪSŲ KALBOJE ;

Daugelis lietuvių, gyvenan
čių Jungtinėse Valstybėse, ga
na gerai kalba lietuviškai Ta
čiau yra ir tokių, kurie, kalb€< 
darni lietuviškai, nuolat kai? 
šioj a angliškus žodžius. Tai ne 
tik negerai, bet ir nekultūrin
ga. Ką sakytų anglas, jei jūs,, 
angliškai kalbėdami, įterptu
mėte lietuviškų žodžių? Juk 
atrodytų jam baisiai juokin
gai. Taip pat ir mums atrodo.:

Petraitis nusipirko . hauzą. 
Sehrink pinigus. Važiuoju j 
darbą t r einu. Mano Šapa užsi
darė. Jis vakarais eina į skūlę. 
Mėsą rasi aizbakse.

Ar nejuokingai skamba šie 
sakiniai? Ąr čia negalėtume- 
išsiversti be tų angliškų žčr 
džių? Puikiausiai!----------- -——

Petraitis nusipirko namą. 
Taupyk pinigus. Važiuoju i 
darbą traukiniu. Mano dirbtu
vė užsidarė. Jis vakarais eina 
į mokyklą. Mėsą rasi šaldytu
ve.

Kalbėdami lietuviškai, 
vartojame angliškų žodžių, 
nes jie darko mūsų gražią kai-

.! I ! KALORIJOS IR DOLERIAI ! 1
- . •

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

SKAITYTOJUI LINKSMAI NUTEIKTI
■. I.. - ■ 1'

Ji, lyg ana emigracinė komisija kaimyninėje stovykloje, 
jau visai netoli nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius 

skaitytojai, lyg pro linksmą rakto skylutę . ;
■ . ■ : . -j

pažiūrės į mūšų išeivijos gyvenimą DP stovyklose it Ame-' } 
rikos kolonijose.

TAI KNYGA, KURIĄ SKAITYS Į

kaip naujieji taip ir senieji išeiviai.

metė laišką. Jis nukrito į mie
stelio daržus. Tai pamatę, 
miestelio vienas kitas žydas 
pradėjo bėgti' laišką paimti. 
Kareiviai piktai sudraudė, žy
dai nuo laiško atšoko ir jį pa
ėmė patys kareiviai. Laišką 
įteikė savo vadams, nes jiems 
jis ir buvo adresuotas.

Viską pasitikrinę, iš lėto pa
traukėme Į pirmąsias pozici
jas,, kurias iki šiol laikė 2 pės
tininkų pulko kuopos. Pirmą 
kartą einant į mūšius jausmas 
nelabai jaukus, ypač turint 
galvoje, kad savanoriai nepa
ruošti, arba kiti labai menkai 
paruošti kovoms. Eidamas gal
vojau, kad kulkos kam klius, 
kam neklius, o man turi kliū
ti. Tačiau po kelių kautynių 
nuomonė pasikeitė. Tuomet 
galvodavau: kam klius, kam 
neklius, o man tai jau neklius.

Juo arčiau pirmųjų linijų, 
juo fronto baimė mažėjo. Ma
tyt, žmogus pradedi apsiprasti 
su savo būkle. Tačiau kažkokį 
nervuotumą jauti. Arčiau pir
mųjų linijų pradėjome dau
giau susitikti mūsų karių. 
Telefono linijos driekėsi paže
miu. Arti kelio stovėjo vienin
telė šiame bare mūsų lauko 
patranka ir savo vamzdį ištie- 
su«l, flūrėlo i bolševiku puse. 
Kai tik mum kuorrs sus to a 
ir vndai pradeda su
sutiktais kariais, tuoj bė<?u va
dą klausti, ar jau nusiimti 
kulkosvaidžius nuo
Mat, bijau, kad neprivažluo-

tumėm perarti bolševikų. Juk 
tuomet, jiems apšaudant, ga
lėtų žūti mūsų arkliai,' ir kito
kių netikėtumų įvykti.

Atvykome į vieną nedidelį 
dvarelį arti miško (rodos, Ra
ma ra vos), vežimus ir arklius 
įsivežėme į didelę daržinę. Dva 
ro trobesiuose ant grindų vo
liojasi seniau čia atvykę karei
viai. Mes laikinai daržinėje 
sustojome, čia mums buvo pa
ruošti pietūs. Skanios kruopos.

Mums bevalgant, praėjo šau 
dyti mūsų patranka. Jos svie
diniai kaukė per mūsų galvas 
ir sprogo kažkur už miškelio. 
Taip ir dingo mano noras val
gyti. Supratau, kad jau pasi
ruošimas pulti, kurį turėsime 
atlikti mes. Norėjau kuo grei
čiausiai vykti į pat pirmąją li
niją ir ten įsivelti į įau neiš
vengiamą kovą. Tačiau mano 
būrio kareiviai ramiai sau val
gė ir nepaisė, kad mūsų pa
trankos sviediniai kaukia.

Pradėjo smarkiai lyti. Iš miš 
kelio grandine išlindo kelioli
ka kareivių ir slinko artyn 
mūsų. Per lietų negalima pa
žinti, kieno jie. Kol atėjo pas 
mus, lietus perstojo.

vežimų.

i
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VYRAUTI PARTINIS PRIMATAS
Sarmata prieš svetimuosius, kad tokios peštynes vyksta/tarp VLIKo ir 
Lietuvos diplomatų — Nesutikdami^ t'dėti partinių interesų, atidėHojam 
Lietuvos išlaisvinimą — Ko] užsienis nepripažins VLIKą ' vyriausybe,, jis 

pasilieka privačia organizacija

MŪS ŽINGSNIUS TELYDI

“Ike” sugrįžo

Nesutari mai tarp VLIKo ir 
Lietuvos diplomatų, kurie sve
timųjų valstybių pripažįstami 
Lietuvos valstybės reprezen
tantais, tebesitęsia.

Vokietijoje išeinąs laikraš-is 
Tremtis, kreipėsi į visą eilę žy 
mių asmenų, visuomenininkų 
ir kultūrininkų, prašydama's

turėtumėm atrjdo suprasti, ko 
mums visu pirmiausiai reikė
tų. Norint kad mūsų balso 
š-uksmas būtų skardus kaip 
varprr skambesys, nenutiltu tf 
neleistų JdiTūringo pasaulio 
sąžinei apsnūsti. Ar ko blo
giausia: neduotų tam pasau
liui progos kokiu lemiamu mo
mentu Lietuvos reikalui galu-

14.

tos Vakarų valstybės juridiniai 
nepažįsta ir negali pažinti kitų 
Lietuvos suverenumo reiškėjų, 
kaip pas jas akredituotų atsto
vų. Ką jie iŠ savo tarpo skaito 
savo šefų ar vyriausiuoju, tai 
jau jų reikalas. Jei, kaip mūsų 
atveju, jie pasirenka žmogų, 
paskutinio legalaus Lietuvos 
užsienių reikalų ministario nu-

Generolo Ekenhawerio su- 
gijz mas kai kam yra nemalo
nus.

Ypač vienas jo ginklo drau
gų, gen. MacArthur, tas pats, 
kuris anksčiau nieko nesakė, 
kad ji ketino rinkti j preziden
tus, dabar pataria republiko- 
nams nebalsuoti už kariškį.

Dabar Eisenhoweris, nusime
tęs uniformą ir gavęs laisvę 
kalbėt', mokės atsakyti vi
siems puolikams, kurie jam 
stengiasi suduoti “ž°mus smū
gius”.

•
Galimas dalykas, kad jis bus 

išrihktas prezidentų, nors tas 
dalykas dar nėra visai tikras.

Nėra tikras dėl to, kad jam

tis: Taftą ir demokratus.
Kaip ten bebūtų, Taftas pa

silieka. rimtas konkurentas, j s 
yra intelegintiškas ir gerai pa
žįsta politiško aparato mecha
nizmą. Bet jei jis ir la'mėtų 
prieš Taftą, jam dar liks nu
galėti demokratus, kurie yra 
galingesni, negu kai kas ^pie 
juos mano.

Demokratai, kur’e valdžioje 
jau 20 metų, pasidarė stipriau- 
sia^partija, šiandien Ameriko
je 40 nuošimčių rinkikų save 
la’ko demokratais, 31% repu- 
b liko n a is ir ^27% nepriklauso
mais.

Visa demokratų jėga yra 
pietinėse valstybėse, darbinin
kų unijose ir farmeriuose.

Pietai visad, nuo pat civili
nio karo laikų, balsavo už de
mokratus ir per ilgą metų ei
lę prieš republikonus susida
rė neapykanta.

Darbininkai, kurie pradžioj 
buvo blogai susiorganizavę, da 
bar politiškame gyven'me pa
sidarė galingu faktoriumi ir su 
tuo negalima nesiskaitytu

Pagaliau, farmeriai labai ge
rai prisimena Hooverio laikus 
ir katastrofą, jog vargu ar su-

p^rcikšti nuomonę, dėl tų įsi
senėjusių ir nesiba'giančių peš 
tynių.

Atsakydamas į keliamą klau 
simą. ilgametis Lietuvos įga
liotas ministeris Švedijai, ra
šytojas ir kultūrininkas Ignas 
J. Šeinius, štai ką rašo Trem
ty (No. 78):

Iš šalies žiūrint: koktu, ver
čia nusigrįžti. Sarmata prieš 
svr imuosius, tarp kurių gyve
ni. Jei panašu kitose tautybė
se, joks pasiteisinimas save 
gerbiančiai tautai.

ReuTingene sudaryta darbo 
susitarimas. Skystas ir drums
tas, kaip devintas vanduo nuo* 
kisieliaus. Bet žmogus tikėjais, 
ko d nusistovės, kad tai visdel- 
to gera prablaivėjimo pradžia. 
Kad tie, kurie jaučias pašauk
ti, nelaimėje paskandintos Lie 
tuvos įgalioti, supras padėties 
r'mtį. Ir kai.p kalnas ant jų gu
lančią atsakomybę.

Kur tau! Susitarimo skysti
mėlis ištėkšta. Ne visi matyt 
atitiko išsišakojusiai partinei 
linijai, siekiančiai viską aprėp
ti, viską persunkti, viską sa
vaip nudažyti.

Maskva gali tik džiaugtis. 
Lietuvos “išlaisvinimo” kova 
užsieniuose vyksta, kaip jos 
piktų dvasių iš anksto apskai
čiuota.

Partinis pasiskirstymas ir 
lenktyniavimas natūralu ir 
sve’ka normaliose sąlygose, gy
venant ir veikiant savame kraš 
te. Bet ir tada savo krašto 
laisvę mylinčios partijos užsie
nių atžvilgiu stengiasi eiti iš
vien. Kad nieku krašto padė
ties nesusilpninus, kaimynų 
vienokiam ar kitokiam spaudi
mui ir tykojimui plyšių nepra- 
plė'.us.

Barbarų smurto po visą pa
saulį išblaškyti šipuliai, mes,

t'nai paaukoti, ji kokiu daiktu 
iškeisti.

Gali atsitikti, kad iš dabar 
gyvų esančių lietuvių niekas 
Lietuvos išlaisvinimo nesu
lauks. Kam tada elgtis taip, 
lyg reikėtų Išsaugoti ar prap
lėsti-savo partijos pozicijas 
jau rytdienos Lietuvoje? Vie
ton partinio primato turi po 
pasauli išblaškytiems ir sveti
mų akivaizdoje gyvenantiems 
lietuviams rūpėti vienas Lie
tuvos laisvės primatas. Parti
nis. reikalas nepabėgs, jam ra
sis vešlios dirvos Lietuvon ka
da grįžus. Protegavimas gi da
bar, gyvenamos^ sąlygose par
tinio primato yra ne kas kita 
kaip darbds~~^Iaskvos naudat 
Nesutikdami atidėti partinių
interesų, atidėliojam Lietuvos 
išlaisvinimą.

Pats Vilko sudarymas parti
niais saistais yra viso blogo 
priežastis. Jo pajėgumui ir na
šumui reikia ne partinių pati
kėtinių, o platesnio masto 1-ais 
vų žmonių, kad ir iš paskirų 
partijų iškilusių, žmonių suge
bančių lietuvių jėgas burti, 
juos našiam darbui įkvėpti.

Diplomatų reikšmės, išsky- 
_rus pavienius atsitikimus, ne
reikia perdėti. Juk jie ne kas 
kita kaip valdininkai, subordi
nuoti valdžios valiai. Norma
liose sąlygose. Kitaip mūsų 
dabartinėje padėtyje. — Pana
šiai yra buvę ir su kitomis val
stybėmis ar tautomis, kol jų 
užsieniuose akredituoti atsto
vai nebuvo legalios valdžios 
pakeisti kitais ar kol toms vy
riausybėms pačioms dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių ne
atimta užsienių pripažinimas.
— Vakarų pasaulio politiką do 
minuojančios valstybės pripa
žįsta ir toliau Lietuvos suvere
numą. Nuvertus 1940 metais le 
galę Lietuvos vyriausybę išo-
riu smurto keliu ir kitos teisė-

tiks balsuoti prieš tuos, kurie
pagerino jų gyvenimą. Ypač 
kada demokratai gina mažųjų 
farmerių reikalus.

Vadinasi, demokratų jėga 
pasilieka didelė.

Bet demokratų silpnumas 
yra tame, kad jie neturi gero 
kandidato... Per tuos 20 metų 
niekad jie negalvojo apie kan
didatą. Rooseveltas buvo per
renkamas. Pagaliau tas pats 
atsitiko ir su Trumanu. Be nie
kad jie nepagalvojo apie jpė-
dinį.

Harriman menkas politikas, 
Kefauveris išgarsintas televi
zijos, bet neturi prezidentui 
reikiamų savybių, Russel, gal 
geras senatorius, bet tai vis
kas.

Partijos padėtis tragiška, nes 
neturi žmogaus, kuris galėtų 
jos jėga rinkimų aparate pasi
naudoti.

Republikonai matydami, kad 
demokratai nesuranda savo 
pusėje didelės asmenybės, gal
voja, gal tada jiems neverta 
ieškoti generolo ir rinkimus 
laimės su Taftų.

Bet kortos dar neišdėtos.
xMat republikonų kongresas 

įvyksta dviem savaitėm anks
čiau už demokratų. Ir jei Taf
tas bus išrinktas republikonų 
kandidatu į prezidentus, Tru- 
manas greičiausiai atšauks sa
vo nusistatymą ir sutiks būti 
demokratų kandidatu... Tada 
Tafto pralaimėjimas būtų aiš
kus.

štai kodėl galvojama, kad 
“Ike” vis vien bus Išrinktas 
republikonų kandidatu, nežiū
rint, kaip Taftas gerai stovi. 
--Eisenhoweris yra labai geras 
koalicijos organizatorius, turi 
didelį autoritetą, teisingas 
sprendėjas, gabus ir drąsus.

matytą, tai tokiam savo valios 
pareiškimui jie taip pat turi 
neginčijamo formalaus pagrin
do. Kitaip stačiai ir pasielgti 
vargiai galėtų. ----- ----- -

Jei mes šiuo metu turim Va
karų pasaulyje tokią kitų val
stybių pripažįstamą suverenu
mo atrama, paskutinę liekaną, 
tai stengtis ją nuvertinti, po 

-ja pasiknisti yra ne kas kita, 
kaip mažiau ar daugiau sąmo
ningas dalbas ne Lietuvos nau 
dai.
Vilkas darniai dirbdamas gali 

reikšti mūsų tautos bendrus 
siekimus, abejonės nėra. Bet 
kol jis užsieniuose nebus pri
pažintas Lietuvos vyriausybe 
ir negalės akredituoti savų at-

Ii šviesa ir tiesa mūs žing.sA 
nius telydi! Šituo šūkūL-pxijlš 
šešis metus i Pasaulį iškeliavo 
blaškomas •* lietuvis akademi
kas.

Mūsų protėviai gyveno ir ko 
vojo nemirtingu lietuviškumu 
ir š.rdies auka už Tėvynę. K)- 
ves pasekmėj mes gyvenome 
ir džiaugėmės nepriklausoma 
Lietuva ir jos laisvu gyvenimu. 
Šviesos ir Tiesos t rėškimu šir- 
dyįe kūrėme savo Tėvynės at
eitį. Nelaimių ištikti. Iš savo 
bočių paveldėję Tieses ir Švie
sos tro.’kimą, Kudirkos įam
žintą himno pagrinduos, — 
dar bombų ir sviedinių sukel
toms dulkėms nenugulus, mes, 
lietuviškasis akademinis jau
nimas, ėmėm burtis vieninges- 
nėn šeimon, pasiryžęs kieta ko 
va siekti mūsų bendro tautos 
idealo, išlaikyti širdyse švie
sos ir tiesos meile ir skaidria 
lietuviškąja šviesa nuskaidrin
tu tiesos keliu grįžti į atva
duosimą laisvą ir nepriklauso
ma Lietuvą.

1946 m. kovo 13 d., Tubinge- 
ne, Vak. Vokietijoje, steigia-

Ligija Bičiūnaltė-Dirkienė

požiūriu kitų valstybių vyriau
sybių, o ir pačių užsienio lie
tuvių akyse paliks privačiu 
sambūriu, privačia organizaci
ja. Bet ir privačioj padėty bū
damas Vilkas gali labai daug 
nuveikti. Jei tik jis, susideri
nęs, atidės .partinius reikalus 
ir pasistos tautinio visuomeni
nio pagrindo. Tada jis kitaip 
veiks pačius išsibarsčiusius lie
tuvius ir jd balsas, norėdamas
pavelkti kitų kraštų spaudą ir 
visuomenę?:’ turės visai kitą 
svorį, kitą skambesį.

J'. i ■ ,
Savaime suprantama,, kad 

tarp Vliko ir Lietuvos šiuo me
tu vienatiniu oficialių suvere
numo .' į i š k ė j ų turi 
būti glaudįįš santykiai, nuomo- 
•niU ir infdrihacljų pasidalini
mas, vėįkįoš gairių aptarimas. 
Bet jokiu būdu ne koks, sveti
miems nesuprantamas ir keis
tas, užsienio politikos plotuo
se, ar konferencijų ir oficialių 
įstaigų koridoriuose lenktynia
vimas, pro alkūnes išsinarsčio- 
jimas.

Nekenkime .patys sau, — jau 
šiaip daug kas mums kenkia.

Neatidėliokime Lietuvos iš-
t3S vyriausybės ligšiol nesant, laisvinimo!

Atsiųsta paminėti
Vilius Brazvilius "KALORI

JOS IR DOLERIAI”. 142 psl. 
Kaina nepažymėta. Tai knyga 
skirta skaitytojui linksmai nu- 
teikti. Pro šios knygos pusla
pius skaitytojai, lyg pro rakto 
skylutę, pažiūrės į mūsų išeivi
jos gyvenimą DP stovyklose ir 
Amerikos kolonijose. Išleido 
leidykla Patria, Stamford, Ct.

Jurgis Jankus “PAKLYDĘ 
PAUKŠČIAI” I d., 172 psl., kai
na $2.20. Dail. Pr. Lapė. Tai vie 
nas gražiausių J. Jankaus ro
manų su stipria intryga ir 
lengvai plaukiančio pasakoji
mo stiliumi. Išleido Gabija.

Stepas Zobarskas “DOLE
RIS Iš PITSBURGODail. P. 
Osmolskis ir VI. Vij eikis. 57 
psl., kaina 80 c. žymiojo jau
nimo rašytojo dvi. puikios psi
chologinės ir auklėjančios apy
sakos. Tai šešioliktoji S. Zo- 
rbarsko' knyga, kuri įrodo; au
toriaus populiarumą. Išleido 
Gabija.

Vysk. Motiejus Valančius 
VAIKŲ KNYGELĖ”. Dail. V. 
K. Jonynas. 160 psl., kaina 
$1.80. Knygelė ’ skiriama vi
siems: ir jauniems ir suaugu
siems. Pirmieji ras gražiausių 
pasakojimų ir .pedagoginių pa
mokų, o suaugusieji galės .pa
simokyti gražiausio mūsų gim
tosios • kalbos stiliaus. Išleido 
Gabija.

mas Akademinio Jaunimo 
Sambūrio šviesa šiais žodžiais 
kreipėsi į visus lietuvius aka
demikus: .

— Tuo metu, kai Tėvynėje 
likęs jauninas kovoja žūtbūti
nę kovą dėl tautos laisvės, lie
tuvių akademinis . jaunimas 
užsienyje, jausdamas atsako
mybę prieš savo brolių kraują, 
jungiasi į “Šviesos” sambūrį— 
dvasinę rezistencijos sąjūdį. 
Sambūris ryžtasi kovoti už 
la'svą Lietuvą ir lietuviškumo 
išlaikymą tremtyje, siekdamas 
išugdyti profesiniai išlavintą, 
visuomeniniam darbui paruoš
tą, kultūringą ir dvasiniai at
sparų žmogų — asmenybę.

šviesos steigėjai džiaugėsi sa 
vo tarpe turėdami didelę aka
deminio jaunimu dalį, kuri o- 
ku pači jų metu 'aktyviai buvo 
kovojusi krašto rezistentų ei
lėse. Todėl reizstencijos kelias 
šviesiečių buvo giliai supras- 
tas.-Akademinis jaunimas, su
sibūręs šviesos sambūrin, ta
čiau negalėdamas įsijungti į 
Krašte vykstančią aktyviąją 
rezistencinę kovą, išeivijoje, 
akcentuodamas dvasinės rezis
tencijos aspektą, tvirtina savo 
dvasinį ir kovinį ryšį su ken
čiančia tauta ir kovojančiu 
Kraštu.

Dvasinės r eziste nei j osakcen- 
tavimas reiškė ir reiškia ne tik 
nuolatinį šviesiečių ryšį su 
Kraštu ir kenčiančia tauta, 
bet kiekviename žingsnyje jis 
primena pasipriešinimo būti
numą prieš visa, kas kėsina
si, grąsina ir naikina žmogų, 
jo laisvę, jo tėvynę, štai, skai
tome gražiame Paryžiaus švie
siečių' leidinyje: “Praskren
dančio Paukščio Sparnu” (Pa- 
ryžitis, 1946 m. lapkričio mėn.) 
vieno šviesiečio, didžio rezis
tento žodžius, kuriais- jis tada, 
pirmuose šviesos sambūrio 
žingsniuose savo straipsnius: 
“aš laukiu naujo pergalės pa
rado” — kreipėsi į mus šiais 
žodžiais: “...Tada, kada petys 
į petį mes, lietuviai, žygiuosi
me pro lietuviškus paprasto 
beržo vartus, lietuvišką kaimą, 
miestelį, ant lietuviškos žemės, 
kada mus sveikins graži ryto 
Aušra ir mūsų atvykimą skelbs 
tėvynės Laisvės Varpas, — ta
da, tik tada, mes galėsime pa
sijusti laimingais, būsime pa
tenkinti savo žygdarbiais, nes 
žinosim, kad laimėjo visa ir vi
suotinė laisvė....!”

Prabėgo keli metai šviesie- 
čiai išsiskirstė po platų jų pa
saulį, j ieškodami užuovėjos

svetimuose kraštuose nuo šim
tųjų gyvenimo audrų. Gyva ir 
šventa šviesos ir tiesos meile 
ir šiandieną, po šešenų ’metų, 
sudarom vieną tamprią šeimą. 
Ji kelia ir ugdo jaunąjį, lietu
vį ir lietuvę. Prieš jų akis ji 
pastato profesinį pasiruošimą, 
kultūros ugdymą, visuomeninį 
darbą, besąlyginę kovą už tau
tos laisvę ir Krašto nepriklau- 
somybę._____________________

Besiskirstant Vakarų Euro
poje buvusiai mūsų tautos da
liai po užjūrius, Šviesos sam
būryje susitelkę akademikai 
atsisakė nuo vien tik akademi
nių, iki tol buvusių sambūrio 
rėmų, apimties ir pobūdžio, ir 
žengė į jaunąją lietuvių kartą 
Lietuvių Kultūrinio Sambūrio 
“Šviesa” vardu.

Sambūris ugdo lietuvių 
visuomenėje laisvės meilę ir 
gilų humanišką patriotizmą 
suderintą su žmonijos gerovės 

•reikalavimais, jis gyvendina 
žmoniškumą, solidarumą ir 
skirtingų pažiūrų gerbimą, 
kelia lietuviškojo jaunimo kul 
tūrinį auklėjimą. Sambūris, 
šių dienų įvykių "ir troškimo 
besiartinančio Lietuvos išlais
vinimo akyvaizdoje, dar tam
priau, ryžtingiau, plačiau ir vis 
daugiau apjungia savo eilėse 
jaunųjų lietuvių. Jis eina švie
sos ir Tiesos keliu, jungiasi į 

-rezistencinį darbą, visomis, iš
galėmis dalyvaudamas kovoje 
už Laisvę ir Tėvynę. Eina pir- 
matakų pramintu keliu ir tiki 
tikruoju demokratiniu, lietu
viškuoju pergalės paradu, per 
beržo vartus, savoje lietuviš
koje žemėje, aplaistytoje jo
sios ištikimų brolių ir seserų 
krauju.

K. Žalkauskas Vliko
V. Tarybos pirm.

Karolis žalkauskas, iki šiol 
gyvenęs Illinois valstybėje, Šio 
mis dienomis išvyksta į Euro
pą perimti Vliko Vykdomosios 

. Tarybos pirmininko pareigas.
»" K. žalkauskas, iŠ 'profesijos 
teisininkas, valstiečių liaudi
ninkų sąjungos veikėjas, -bu
vęs Lietuvos Vyr. Tribunolo 
prokuroro padėjėjas, vidaus 
reikalų ministeris, Klaipėdos 
krašto gubernatorius ir Vyt. 
Didžiojo Universiteto profeso
rius.

Naujasis Vliko Vykd. Tary
bos pirmininkas yra vienas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organizatorių.

Baltųjų Rūmų šeimininkai (7)

SENATAS BŪVI) SURUOŠUS
PREZIDENTUI JOHNSONUI ‘TEISMĄ’ 

Andrew Johnson, elgesį kaip visagalintis monarchas ir prieš save sukėlė 
Kongresą ir Senatą — Jis buvo apkaltintas “nusikaltimu prieš valstybę”

— Bylą laimėjo tik per plauką...
Civiliniam ikarui pasibaigus, 

susidarė dvi politikos: dova
nojimo politika, kurios visą 
laiką laikėsi Lincolnas su savo 
šalininkais (ir kuri buvo gal 
kiek blogai gyn-ama jo įpė
dinio viceprezidento Andrew 
Johnson, po Lincolno nužudy
mo tapusiu prezidentu) ir griež 
tumo politika, kurią palaikė 
Kongresas.

Bet tų dviejų politikų užim
toji pozicija buvę neaiškiai 
nubrėžta, tad mes čia nesilei- 
sime į smulkmenas.

Gen. Sherman, tas pats, ku
ris brutallškai vadovavo karui, 
sunaikinęs pačias gražiausias 
pietų provincijas, pabaigoje 
prisipažino:

— Į karo pabaigą pietiečiai 
pasiradė patys drausmingiausi 
kareiviai, tad yra verti pasiti
kėjimo. Juos palenkti prie val
stybės atstatymo bus pagrin
dinis valstybės vyrų uždavinys.

PIETŲ ŽMOGUS

Andrew Johnson nebuvo di
delis valstybės vyras, bet jis 
greit suprato tikrą dalykų 
prasmę, gal dėl to, kad’ ilgai 
buvo Lincolno > draugystėje, o 
gal dėl to, kad buvo kilęs iš

pietų, tarp “baltųjų vargšų”, 
kurie gyveno nei kiek negeres
nėse sąlygose, kaip negrai. Pa
galiau, kaip jis yra pasakęs 
savo biografui, jis buvo iš .pro
fesijos siuvėjas ir žinojo, kad 
“kirpti tai dar nieko nereiš
kia ir visad reikia baigti susiū
ti”.

Iš pirmo žvilgsnio galima 
buvo manyti, kad jis bus la
biausiai kvalifikuotas žmogus, 
suvienijimui tautos ir tvarsty- 
mui žaizdų pas karą pralaimė
jusius, nesukeliant įtarimus 
p?s ji laimėjusius.

Tas “Pietų žmogus” buvo 
vienintelis iš 22 pietiečių se
natorių, kuris, kilus skilimui 
perėjo į negrų gynėjų pu
sę. Ir tą dieną jis užsitarnavo 
Lincolno draugystę.

Bet jis turėjo ir blogų ypa 
t$bių. Jis kovojo, kaip rašo is
torikai, ne kaip buldogas, bet 
kaip mažas piktas šuniukas. 
Jis atmesdavo visus gerus pa
tarimus. Pagaliau kita jo blo
ga ypatybė, jis mėgdavo stip
riai išgerti. Ir visa nelaimė, 
niekad nerasdavo tam ribų.
PIRMASIS KONTAKTAS

Kada jis Baltuose Rūmuose 
užėmė prezidento vietą, šiau

riečiai iš pradžių galvojo, jog 
surado žmogų, kurio jiems 
kaip tik reikėjo (Lincoln jiems 
atrodė per daug nuolaidus 
pietiečiams). Laikraščiai tada 

.rašė: “’Lincolnas norėjo tėviš
kai tvarkytis su pietiečiais, bet 
Johnson bus.griežtesnis ir ne
sigailės. Valstybės vairas iš 
minkštos rankos perėjo į ke- 
ležinę ranką”.

Bet jie greit apsivylė. 1865 
metais gegužes mėnesį (Lin
coln buvo nužudytas balandžio 
14 d.) Johnson išleido pilną 
amnestiją ir atsisakė dovanoti 
tik sukilėlių vadams. Pietiečiai 
šį jo aktą sutiko su džiaugs
mu. ., ♦

Vienas žurnalistas iš Atlan
ta tada rašė, kad Johnson aly
vų šakele suvienys greičiau, 
negu Granto plieninis kardas.

Be\. visa nelaimė, kad būda
mas išdidus, Johnson elgėsi 
kaip visagalintis monarchas, 
niekad neatsiklausdamas Kon
greso Ir pas senatorius susida
rė sau didelį priešininkų būrį:

Padėtis pietuose nebuvo jau 
taip gera, žmonėse tebebuvo 
vedama pasyvinė rezistencija 
prieš šiauraus, išlaisvintieji 
negrai buvo palikti prie pir
mykščio darbo ir lygybės pro-

klamacija buvo tik žodžiai.
Washingtono paskirti pie

tuose gubernatoriai buvo dide- 
deli simpatikai šiauriečiams ir 
didžiumoje buvo įtartinos mo
ralės žmonės.
AVANTIŪRISTAI 
UŽPLŪDO PIETUS

Pietus iš karto užplūdo vi
sokie avantiūristai, kurie sten
gėsi pasipelnyti iš išlaisvintų 
negrų, kurie šitoj dar šviežioj 
laisvėj nebuvo apsipratę. De
vyni iš dešimties paleistieji 
negrai galvojo, kad jiems ne
bereikės dirbti. Apgavikai 
jiems pardavinėjo baltai nu
dažytas lazdeles, sakydami, 
kad jiems užteks tik parodyti 
valdžios agentui šių lazdelę ir 
gaus reikalingą sumą pinigų 
pragyvenimui. Kiti, sudėję vis 
ką į maišą, ką baltieji nepirko, 
įsiūlydavo negrams už dideles 
sumas pinigų.

šiauriečiai valdininkai irgi 
stengėsi kuo greičiau praturtė
ti ir grįžti atgal į namus. Re
zultatas: valstybės skolos pa
didėjo per keletą metų nurf 300 
iki 800 nuošimčių. Pagaliau, 
buvę pietiečiai kareiviai pra
dėjo organizuotis J slaptą or
ganizaciją (Ku-Klux-Klan), 
bandydami šiek tiek atitaisyti 
tvarką šitoje anarchijoje. 
“KARAS” SU KONGRESU

Washingtone “karas” tarp 
prezidento ir Kongreso vis aš- 
trėjo. Johnson nieko nedarė, 
kad “nuginklavus” savo prie
šininkus (tas žinoma nebuvo 
lengva). Priešingai, savo kal
bose jis juos dar labiau įžeidi
nėjo, didindamas jų skaičių.

— Taip, aš žinau,— rašė jis 
1865 metais, — Visa ši šunų 
klika yra paleista prieš mane. 
Visi šunes loja man iš paskui. 
Bet dą daro Kongresas, tas

švarusis, nesuteptas, atsidavęs 
tautai? Jis didina sau atlygi
nimą, bet atsisako paskirti 
garbingą pensiją karo vetera
nams. Jis duoda kaip kokią iš
maldą 50 dolerių sužeistie
siems, kada sau pasiskiria po 
4,000 dolerių galvai!

Keliom dienom vėliau, po 
nepasisekusio prieš ji atenta
to, rašė:

— Kongresas nori mano kai 
lio! žmogaus, kuris nepastorė- 
jo iš valstybės pinigų. Kiek y- 
ra tarp kongreso narių, kurie 
gali panašiai pasakyti?

Tai buvo tikra kvailyste. 
Teisybę ne visada yra gerai 
sakyti, ypač politikams ir tą 
Johnson turėjo greit pats įsi
tikinti.
APKALTINLMAS

Pirmą ir vienintelį kartą A- 
merikos istorijoje, preziden
tas buvo apkaltintas.

Kongresas buvo nubalsavęs 
įstatymą, uždraudžiantį prezi
dentui atleisti valdininkus. Bet 
Johnsonas pašalino savo kraš
to apsaugos sekretorių tūlą 
Stanton (kuris jį aiškiai išda
vinėjo) ir pakvietė į jo vietą 
gen. Grantą visų mylimą ir 
gerbiamą. Senatas atsisakė pa 
tvirtinti pąskyrimą ir apkalti
no preizdentą ^‘nusikaltimu 
prieš valstybę”.

Johnson dėl to nesijaudino. 
Jis pasirinko advokatus. Pir
mą kartą jis teisingai matė, 
žmonės, kurie anksčiau prieš 
Jį buvo nusistatę, dabar ji rė
mė ir senatorių manifestacija 
eiliniam žmogui pasirodė, kaip 
“žemas smūgis” rungtynėse, 
kuriose abu priešininkai turi 
elgtis korektiškai. Pagaliau 
net ' aukštose socialiniuose 
sluogsniuose buvo pasipiktin

ta, kad prezidentas traukia- 
mas -atsakomybėn prieš politi
nį tribunolą. Senatas tam pa
rinko blogą pretekstą. Joks 
vyriausybės narys nelaikomas 
paprastu valdininku ir jei mi
nistras neturi pasitikėjimo pas 
prezidentą, tai negalima pri
versti jį palikti vietoje.
TEISMAS PADĖJO 
SURASTI DRAUGUS

Teismas prasidėjęs 1868 m. 
kovo 5 d. užsitęsė iki gegužės 
5 d. ir sprendimas buvo pa
skelbtas labai tragiškoje at
mosferoje, prieš didelę minią 
žmonių. Salėje žmonės spau
dėsi ir reikėjo išnešti keletą 
apalpusių moterų. Visi sveti
mųjų valstybių ambasadoriai 
buvo salėje, o 6 mississipiečiai 
atjojo raiti net 500 mylių, kad 
galėtų išgirsti sprendimą. Tą 
dieną visame krašte prie paštų 
ir stočių būriavosi žmonės, kad 
galėtų sužinoti sprendimą.

Iš viso buvo 54 teisėjai — 
senatoriai, Ir pasmerkimas tu
rėjo surinkti du trečdaliu bal
sų. Vadinasi, Johnson galėjo 
būti išgelbėtas 19 balsais. Ir ji$ 
tik per plauką laimėjo. Už ap
kaltinimą balsavo 35 ir prieš 
19!

Daug senatorių pasijuto 
labai nepatogiai ir kitą dieną 
Johnson ciniškai pareiškė:

— Vakar aš turėjau savo 
pusėje 19 senatorių, šiandien 
aš turiu 40!

Jam dar buvo likę 18 mėne
sių prezidentauti, ir kikusis lai
kąs praėjo ramiai, be didelių 
istorijų.

Kitą savaitę: NUO GENERO 
LO {GRANTO IKl THEODORO 
ROOSEVELTO.

Teko patirti, kad iš PfulEn- 
geno (Vokietijoje, kur kaip ži-
noma, yra VLIKo. “būstinė”) 
neviešai platinamas, taip pat 
ir kunigų tarpe, propagandinis
raštas, kuriame tarp kitko sa
koma, kad Lietuvos pasiunti
niai su užšaldytais Lietuvos 
valstybės fondais “labai jau 
šeimyniškai” tvarkosi ir ven
gia bet kurios kontrolės iš ša
lies...

Be to, tame “misijonieriška- 
me” rašte dar sakoma, kad 
Lietuvos pasiuntiniai “grynai 
masonišku požiūriu” esą susi
rūpinę turėti “savo žmogų” 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos priešaky.

Tokia agitacija, kuri yra pa
ti šlykščiausią, eina išimtinai 
iš krikdemų sluogsnių. Ji nė
ra nė nauja, nė labai 'origina
li. Kaip pas juos įprasta, ven
giama visad viešumos, bet ge
rai klesti patamsiuose ir i$ už 
kampo.

Iš tokių raštų tvirtinimo iš- 
__eina, kad_musų įgaliotieji* mi- 

nistrai, kaip Lozoraitis, žadei- 
kis, Balutis, Girdvainis, Grau- 
žmis, Mejeris ir gal kiti žemes
nieji diplomatinės tarnybos pa 
reigūnai (ar ir dr. S. Bačkis 
Lietuvos atstovas Prancūzijo
je?....) esą masonai. O kadangi 
masonai, tai nepatikimi, iš vi
so netikę, žalingi mūsų šven
tąja! Lietuvai...

Nėra jokios abejonės, kad 
tai melas. Tai krikščioniškas 
melas. •

Nėra niekad tekę girdėti ir 
i$ bet kokio fakto patirti, kad 
aukščiau paminėtieji Lietuvos 
diplomatai būtų bent kiek ar
čiau domėjęsi tarptautiniu ma 
šonų sąjūdžiais, jau nekal- 

- bantr kad vienas ar kitas* iš jų 
būtų priklausę masonų ložėms.

Masonų, ar “parmazonų” 
vardu jau prieš kokį 50 metų 
Lietuvoje kaikurie kunigai bu
vo pradėję gąsdinti davatkė
les ir šraip gerus žmonelius.

Seimų rinkimų metais krik
demų veikėjai kartais tai nau
dodavę rinkiminėje agitacijo
je. Kodėl masonai yra blogi ir 
kaip jie sunaikins tikybą, nie
kas negalėdavo pasakyti. Už
tekdavo vien tvirtinimų, kad 
jie blogi, pavojingi, bažnyčios 
griovėjai.

Davatkėlės ir geri žmoneliai 
tikėdavo. Bet kažin ar jie be
tikėtų dabar?

Iš prof. M. Biržiškos atsimi
nimų apie prof. M, Roemerį 
žr. Tremties metai) , matyti 
kad tikrų masonų Lietuvoje 
buvo labai nedaug ir jie nie
kur viešai nesireiškė, juo la
biau, niekad jokių, bažnyčių 
negriovė ir kunigams sutanų 
nedraskė.

Skleisdami iš Pfullingen© 
gandus apie “masonus diplo
matus”, tie patys partiečiai 
šiandien tikisi, jog lietuvių vi
suomenę bus galima įgąsdinti, 
kad ji neturėtų nieko bendro
su tais “parmazonais”.

Štai kokių priemonių grie-
biasi mūsų partiečiai, norėda
mi pakenkti Lietuvos diploma-

Paskutinės Hitlerio valandos (10) į U] t

HITLERIO VEDYBOS SU EVA BRAWN
NEBUVO PANAŠIOS I LAIDOTUVES...

Vedybų akte apie Hitlerio tėvus nieko neminima — Eva po 14 metu^hend- 
ro gyvenimo su Hitleriu, nemokėjo pasirašyti “Hitler” — Iškilmes buvo 
aplaistytos šampanu — Savo testamente, Hitleris patarė naciams Įsijung
ti Į ateities kovotojų eiles — Jis žudėsi todėl, kad bijojo dusams patekti i 

rankas ir tapti muziejine retenybe
« ' . * * f * «

Jau šešios dienos, kai Hitle- nojo apie savo senelį ir Wag- “Yra klaidinga, kad aš, ar
ris tikisi, jog gen. Wenck pra
siverš iki Berlyno centro. Bet 
štai balandžio 28 d. vakare

neris jam nepastatė net klau- 
mo apie jo tėvą ir motiną. Ar 
dėl to, kad Hitleris nenorėjo,

kas nors Vokieti j oj ė T939
metais norėjome karo. Jis bu
vo siekiamas ir pradėtas intri-

tiniams postams tuo atžvilgiu, 
kad juos padarytų “įtartinais”, 
visuomenės akyse.

Ar ne įdomus krikdemiškas 
“valstybingumas”? Štai koks 
Jų aūgstas patriotizmas!

•
Bet tokių gandų skleidimo 

tikslai sauna pro šalį. Viena, 
kad gandai yra melagingi, o 
antra, kažin ar šiandien sąmo
ningą lietuvį galima išgąsdin
ti “parmazonų” pabaisomis. 
Ypač Amerikoje...

Net jei tokie gandai būtų ir 
teisingi, ką jie galėtų šiandien 
stebinti? '

Pagaliau, kodėl lietuvis ne
galėtų priklausyti masonams? 
Amerikoje ne vienas šimtas 
lietuvių priklauso įvairioms 
masonų organizacijoms ir dėl 
to jie nėra nei kiek blogesni 
lietuviai patriotai už kitus. Kai 
kurie, kaip mirusis adv. Bago- 
čius, buvo dideli idealistai ir^ 
lietuvybės palaikytojai.

(Nukelta | 6 psl.)

gauna iš maršalo Keitelio ra
dijo telegramą: G«n. Wenck 
armija daugiau nebeegzistuo
ja.

Vadinasi, šį kartą viskas 
baigta.

Hitleris pasišaukė savo jau
ną sekretorę Junge, norėdamas 
padiktuoti keletą dalykų. Sį 
kartą, jis diktavo jai ne tiesiog 
į mašinėlę, kaip visada, bet 
prašydamas ją pasidaryti už
rašus.

Rankas susidėjęs už nuga
ros, ir vaikščiodamas jis dik
tavo, kada lauke sproginėjo 
sviediniai.

“Kadangi kovos metais aš 
nemaniau, jog galėčiau imtis 
atsakomybės apsivesti, dabar 
nutariau, prieš galą mano že
miškos karjeros, apsivesti su 
moterimi, kuri man buvo išti- 
kima eilę metų, kuri savo lais
vu noru atvyko į apsuptą įmes 
tą, tam kad pasidalinus su 
manimi gyvenimo likimu”.

Jis toliau tęsė:
“Savo laisvu noru ir kaip 

mano žmona, ji seks mane ir 
mirty”.

Štai kokį medaus mėnesį jis 
siūlė savo būsimai žmonai.

Kada Goebbelsas pastebėjo, 
jog didelę garbę jis suteikia 
Evai Braun, leisdamas su juo 
mirti, Hitleris tik atsakė: “Ji 
to verta”.

Visą savo asmenišką turtą 
jis užrašė partijai. Savo pa
veikslų kolekciją paliko jau
nystės miestui Lanz, Austrijo-

Gi Martyną Bormanną pa
skyrė testamento vykdytoju.

Ir paskui, ramiausiai, jis pa
diktavo savo mirties praneši
mą:

“Aš ir mano žmona, išvengi
mui išniekinimo, pasirinkome 
mirtį. Mano noras yra būti pa
laidotu toj vietoj, kurioj pra
leisdavau didžiąją- dalį dienų 
per paskutiniuosius 12 metų 
tarnaudamas savo tautai”.
POŽEMIO IŠKILMĖS

Walter Wagner, civilinis me
trikacijos valdininkasį kurį Go- 
ebbelsui pavyko kaž kur suras
ti, atvyko į bunkerį ir Hitleris, 
.palikęs Frau Junge tvarkyti 
užrašus, raišdamas atsistojo ša 
lia moters, kurią tik ką paskel
bė savo sužiedotine.

Į valdininko paklausimą, jie 
abu pareiškė, kad yra gryno 
kraujo arijai, nesirgę jokiom 
ligom. Jei Wagner būtų labiau 
buvęs tarnybiškesnis, vargu 
Hitleris būtų galėjęs pagal į- 
statymą, kurį jis pats išleido, 
apsivesti su Eva Braun. Pa
gal nacių įstatymą, asmenys, 
norintieji apsivesti, turėjo duo 
ti įrodymus, kad jų keturios

jog būtų paminėtas “Schickl- 
gruber” vardas, kurį nešiojo jo 
tėvas iki 35 metų amžiaus? 
Viena tėra žinoma, kad akte 
buvo palikta tuščia vieta, ten 
kur reikėjo įrašyti tėvo ir mo
tinos vardus.

Pagaliau Wagner ištarė ma
giškus žodžius, kurie iš žmo
nos neturėjusios vardo, padarė 
žmoną su vardu. Bet ši Hitle
rio žmona, po 14 metų bendro 
gyvenimo, registre pradėjo pa
sirašinėti Eva B... ir tik Wag- 
neriui nusišypsojus, Eva, visa 
išraudusi, užbraukė B ir para
šė “Hitler, gimusi Braun”."
TAI NEBUVO PANAŠU 
Į LAIDOTUVES

Nuotaka buvo apsirengusi 
popietine juodo šilko suknele, 
be rankovių, su kvadratiniu 
krūtinės iškirpimu, pasipuošu- 
si dviem rožėm ir turėjo ap
siaustą ilgom rankovėm. Bu
vo apsiavusi švediškais juo
dais batais aukštais kulnimis 
ir plaukuose buvo įsisegusi auk 
sinį papuošalą. Ant rankų tu
rėjo užsidėjusi platininį laik
rodėlį, papuoštą brilijantais.

Hitleris gi buvo apsirengęs 
paprastu savo pilkos unifor
mos švarku, tamsiomis kelnė
mis ir juodais, kaip visad, ba
tais. Jam šita ceremonija, bu
vo tik paprastas formalumas.

Goebbelsas ir Bormanas bu
vo oficialiais liudininkais ir po 
jungtuvių Goebbelso žmona ir 
Frau Christian pasveikino jau
nąją.

Kada vėliau po - ’ karo -Frau 
Christian buvo paklausta* ar 
ji sveikino ir Hitlerį, ji atsakė:

*— Kaip aš tą galėjau pada
ryti? Aš negalėjau jam sakyti: 
“Aš jums linkiu visa širdimi 
daug laimės”, nes žinojau, kad 
jis greit bus miręs. Tai buvo 
vedybos in extremis.

Bet buvo stengtasi išlaikyti 
vestuvių linksmumą ir ta pati 
Frau Christian pasakoja:

— Mes išgėrėme nemažai 
šampano. Aš užtikrinu, kad tai 
nebuvo panašu į laidotuves.
POLITIŠKAS 
TESTAMENTAS

Tuoj po iškilmių, Hitleris, 
visų atsiprašė, kad turįs dar 
kai kuriuos kitus reikalus su
tvarkyti. Jis grįžo į savo ka
binetą, kur sekretorė Junge jo 
laukė ir ėmėsi toliau diktuoti 
jai savo testamentą, kuris tu
rėjo būti sensaciškiausias iš vi 
sų jo pareiškimų.

Jis buvo pasakęs tūkstančius 
kalbų ir Vokietija riedėjo ant 
jo politiškų popierinių mani
festų, bet dabar jis turėjo ga
lutinais žodžiais visa tai iš
reikšti.

Jis diktavo labai greitai, jog

gomis, ypač ■ tų tarptautinių 
valstybės vyrų, kurie yra arba 
žydų kilmės, arba dirbo dėl žy
dų interesų”.

■ Paskui jis išdėstė savo gar
siąją tezę iš Mein Kampf, pa
kartodamas pareiškimus prieš 

. žydus. Sekretorė įsitikino šių 
pasakymų tuštumu, kaip ji vė
liau pasakojo Niurembergo 
tarptautinio ■’ teismo teisėjui 
Musmannui: »

— Tai ką jis sakė, neturėjo 
visai reikšmės. Testamente 
nieko naujo: nebuvo, nieko 
svarbaus, arba nieko tikslaus. 
Jis pradžioje pastebėjo,. kad 
pasakys kai kas paaiškins 
jo laikyseną paskutiniom die
nom. Bet tai buvo tik kartoj i- 

. mas dalykų, guriuos šimtais 
kartų jis buvo-sakęs.

Hitleris jai toliau diktavo:
“Daug drąsių vyrų ir mote- 

rų nutarė sujungti savo gyve
nimą su manuoju iki galo. Aš 
jų prašiau ir įsakiau to neda
ryti, bet stoti į- ateities kovas 
už tautą- Aš prašau armijos, 
laivyno ir Luftwaffe vadus su
stiprinti visais būdais rezisten
cijos dvasią pas mūsų karei
vius, nacionalsoęįalizmo link
me, su specialiarezistencija, 
gi aš, kaip įsteigėjas ir orga
nizatorius nacional-soęializmo 
sąjūdžio, pasirinkau mirtį, ne
gu negarbingąpasitraukimą, 
arba kapituliavimą”.

Po to, Hitleris susirado Go- 
ebbelsą ir šustatę /vyriausybės 
sąrašų, kuri Įuf£s'/paimti val
džią po jo mirttes; Reicho pre- 
.^ixjentti;' //Doeni^;/. 'kanelęf is 
Goebbelsas, 'reikalų
ministras Selsš-lJipųaęi .ir t. t. 
ATSISVEIKINIMĄ^ r- -

Tuo laiku, kad^ Friu Junge 
^ašė padiktuotą’ r testamentą 
mašinėle, Hitleris'’ įsakė vi
siems esantiems bunkery tar
nautojams, karininkams ir sar 
gybai susirinkti, .nr ..

Silpnu balsu jis jiems pasa
kė: ,

— Matydamas Himmlerio iš
davystę, ag neturiu jokio noro 
būti rusų paimtas ir rodomas, 
kaip muziejinė retenybė. Aš 
nutariau pasitraukti iš gyve
nimo ir dabar su jumis atsi
sveikinu. Su šiuo aktu, aš nui- 
imu kiekvienam iš jūsų duotą 
man ištikimybės priesaiką ir 
mario troškimąs, kad jūs suge
bėtumėte pasiekti anglų, arba 
amerikiečių linijas, nes aš ne
norėčiau, kad kuris iš jūsų pa
kliūtų į rusų rankas. Ta pačia 
proga aš noriu jrims padėkoti 
už viską, ką jūs esate man pa
darę. %

Paskui jis grįžo pas Eva.
Jau buvo penkta valanda ry

to.
Kitą savaitę: PASKUTINIS

BOMBONEŠIŲ PERGALĖ BUS TRUMPA
Pralenkę savo greičiu naikintuvus, bombonešiai nebegalės tiksliai mes 

bombas ir bus pakeisti radijo diriguojamomis raketinėms bombomis

kartos buvusios grynos arijų sekretorė vos spėjo užsirašinė- PASIRUOŠIMAS
rasės. Gi Hitleris nieko neži- ti. MIRČIAI

TRIGUBAI

Sausumoje, jūroje ir ore ka
riškas mokslas jau seniai ve
da lenktynes tarp sunkiųjų ir 
lengvųjų pabūklų.

Sausumoje lenktynės vyksta 
tarp “bazooka” ir tanko, jūro
je tarp povandeninio laivo ir 
kreiserio, gi ore nuolat varžo
si naikintuvai su bombone
šiais.

Dviejuose pirmuose atvejuo- 
se, šios varžybos pasilieka^-be- 
rezultatų. Kiekvieną kartą ka
da išranda bazooką, sugeban
čią pramušti egzistuojančių 
tankų šarvus, po kiek laiko iš 
fabrikų išeina naujo modelio 
tankas, kuriam bazooka nebai
si. Bet tuojau pat išrandama 
nauja bazooka, kuri gali pra
mušti naują tanką... Ir taip pa 
saka be galo.

Povandeniai laivai ir kreise
riai taip pat tobulėja lenkty- 
niuodami vieni su kitais.

Bet kas liečia aviaciją, tai 
čia, atrodo, bus laimėjęs lenk
tynėse bombonešis.

Paskutiniu pranešimu Ame
rikos aviacijos štabo, spraus- 
minis bombonešis Boeing B-47 
Ųpavaizduotas virš įdėtoje nuo 
traukoje) pasiekė 1,050 km. 
greitį į valandą, bandant tarp 
New Yorko ir Dayton, Ohio.

Pastebėsime vieną, jog B-47, 
kuris vartojamas Amerikos 
aviacijoje yra normalus bom
bonešis, bet ne miniaturinis, 
kaip anglų Canberra, kuris tik 
rumoje yra didelio kalibro nai
kintuvas. B-47 sveria 84 tonus 
ir yra 99 pėdų ilgio, galįs pa
imti 10 tonų bombų!...

Rusai turi panašų bombone
šį Ilyushin IL-16, kuris sako
ma pasiekęs 950 km. į valan
dą savo pirmuose bandymuo
se, bet dabar esąs pagerintas 
ir turįs didesnį greitį. Gi Ang
lija greitai paleis Į tarnybą sa
vo Vickers “Valiant” 50 tonų 
bomboneši, kuris lengvai gali 
pasiekti 1,000 km. greitį.

Jei šiandien kiltų konflik
tas tarp rytų ir vakarų, koks 
gi būtų panaudotas naikintu
vų tipas abiejose pusėse, pasi
priešinimui prieš šiuos bombo
nešius? Amerikiečių Sabre .pa
siekia 1,080 km. į valandą, ru
sų MIG-15 tiek pat, anglų Me- 
teor-8 kaž ką daro apie 1,000 
km. į valandą. Ir tai yra patys 
geriausieji lėktuvai.

Tokiu būdu kovoje atsidurtų 
B-47 eskadrilė prieš MIG-15

eskadrilę, arba IL-16 prieš 
Sabre. Kas tada atsitiktų?

Nieko! Arba, kas nors nepa
lankiai, nes dabartiniai naikin 
tuvai nieko negalėtų padaryti 
bombonešiams. Ką galima iš 
jų norėti, kad pasivytų lėktu
vą, skrendanti 1,050 km. grei
čiu ir dar ir kovoti su j.uo, ka
da patys skenda vos 1,080 km. 
greičiu?

Kad naikintuvas galėtų “pa- 
gauti” bomboneši ir po to jį 
apšaudyti, aplink sukinėda
masis, reikia, kad jis turėtų 
bent 300 km. didesnį greitį. 
Kas ir buvo paskutiniajame 
kare, kada bombonešiai skrai
dė tik 380 km. o naikintuvai 
700 km. '

Sakoma, kad naikintuvai, 
kurie dar gaminami ir pirmie
ji pavyzdžiai pasirodys tik 1956 
metais, galės pasiekti 1,250 ir 
net 1,300 km. į valandą. Bet 
1958 metams jau ruošiami 
bombonešiai, kurie mažai kuo 
atsiliks nuo to greičio.

Pradėjus gaminti sprausmi- 
nius lėktuvus, beveik nebėra 
jokio skirtumo tarp bombone
šių" if' traikintūvų'. ‘ DaMrt reak
cinis bombonešis statomas to
kiais pat principais, kaip ir 
naikintuvas. Tai tikrumoje 
milžiniškas naikintuvas ir to
kiu būdų naikintuvai yra pa
smerkti išnykimui, tuo tarpu 
tarp bazooka ir tanko, povan
deninio laivo ir kreiserio, dvi
kova dar nebaigta, čia nieko 
nėra’ bendro. Sprogstamos me
džiagos specialistai dirba prie 
to, kaip rasti naują stipresnį

būdą pramušti šarvą, tuo ta 
pu tankų specialistai iešJ 
naujų atsparių medžiagų.

Galbūt vieną dieną jie atr 
tokią sprogstamą medžiag 
kuriai joks metalas negalės 
silaikyti. Tada tankas bus bi 
gęs sūvo par j erą, nes joks j 
dėjimo technikos patobulir 
mas nepadės jam atsilaikj 
prieš bazooką.

Priešingai aviacijoje, jei p 
matoma, kad naikintuvas g: 
greičiau skristi su smailh 
ar apskritais sparnais, tai n: 
kas negali sukliudyti toki 
sparnus pritaikinti ir bomt 
nėšiui.

Bet šita bombonešių perg 
lė bus trumpa. Nes po dešii 
ties metų kokį jis galės pasie 
ti greitį, pasidarys nebetink 
ma bombardavimo tikslum 
Net su garsiaisiais amerikie^ 
“K” taikikliais, joks bomt 
nešis nebegalės mesti bodhb 

. būdamas tikras, kad jos į 
sieks taikinį. Pagaliau, bomb 
nėšiai kainuoja astronomic 
sumas ir tas negalės ilgai ti 
tis. t

Ir nereiks ilgai laukti, j 
bombokešiai išnyks. Jiems J 
ruošiamas įpėdinis: raketii 
lėktuvas — bomba, diriguoj 
ma per radiją be lakūno, ku: 
galės apskridęs aplink .paša 
lį sprogti ten, kur jam bus r 
rodyta.

Ir šis garsusis “guzikų p 
spaudimo” karas galės ta] 
realybe dar prieš 1970 metu
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SVARBU GERAI PRIŽIŪRĖTI ŠIRDĮ
Kadangi širdis vaidina didžiulį vaidmenį 

žmogaus gyvenime, tai ir jos priežiūra turėtų 
būti nemažesnės svarbos. Tinkami! saugoja
ma ir globojama, ji dažnai ilgiau ir tobuliau 
tarnauja. Patyrimas šiuos pareiškimus pilnai 
patvirtina.

Jaunas ir šiaip jau sveikas žmogus, gyve
nąs tvarkingai, nereikalauja ypatingo širdies 
dėmesio, nes pati gamta tuo geriausiai pasi
rūpina. Bet nevalia jos taisykles paneigti arba 
joms priešintis. Prie širdies reikalavimų pri
sitaikyti, pagaliau, nė nereikia ypatingų pas
tangų.

Betgi, sunkesnių ligų atveju, ypač , kai 
esama karščio ar liga yra užsitęsusi Ilgesni 
laiką, širdies tinkama priežiūra yra aktuali ir 
paini. Tada beveik visada širdis esti mažiau 
ar daugiau paliesta. Viena tai, kad H yra pri
versta sunkiau dirbti, kas ją tiesioginiai išvar
gina, o antra — ją pačią neigiamai paveikia 
esamos ligos infekcija.

čia neimu dėmesin rimtesnės širdies kom
plikacijos. Iš po tokios sunkios ligos širdis iš
eina jau sužalota, kas tiesiog reiškia jos silp
nėjimą. Nuo to laiko labai svarbu, ką bepagijąs 
ligonis veikia. Širdžiai esant silpnai, išvargu
siai, pirmiausia reikia sutelkti visas galimas 
ilgesnio poilsio progas. Gydytoj aš ^yra geriau
sias sprendėjas, kiek ir kokio poilšib' yra rei
kalinga. Todėl jo nurodymus if t>ėjtvarkymus 
reikia griežtai atlikti, nors kartaisligoniui 
atrodytų keisti arba nepatogūs. bib?

Apkrėsti dantys, tonsilai ar kitokios vieti
nės infekcijos duoda pradžią rrm’t&ns širdies 
ligoms. Tą viską reikia pašalinti. ASn?uo, ilgus 
metus dirbęs sunkų darbą, turi žttdti, kad jo 
širdis taipgi ilgus metus kasdieną ^ĮĮrba sun
kesnį darbą, negu jai reikėtų dirbti ^normaliai. 
Tai jau savaime reiškia didesnį Indies išvar- 
gimą, vedantį prie širdies laipsųį^kę silpnėji
mo. Tai jau nėra, geras reiškinys. Šitaip esant, 
reikia imtis daugiau poilsio, norlpt suteikti

širdžiai daugiau galimybių pailsėti ir atsigauti 
sekančios dienos darbui.

šiuo būdu širdis mažiausiai nukentės ir, 
aišku, ilgiau tarnaus. Bet, anaiptol, to dar ne
pakanka. Reikia žinoti, kad, ir geriausioms 
aplinkybėms esant, žmogui sestant, ir jo širdis 
sensta ir silpnėja. O tas ilgametis sunkus, dar
bas širdies jėgas dar labiau mažina. Todėl to
kie sunkaus darbo žmonės, žengdami penktą 
dešimtį, jau turėtų visu rimtumu dairytis leng
vesnio darbo, kuris nebereikalautų iš širdies 
tiek daug didelių pastangų. Kitaip sakant, šir
džiai reikia duoti ilgas atostogas, kurios gyve
nimą gerokai prailgins. Ligi dar nevėlu, ligi 
dar nepasireškia silpnumo ženklų, reikia ap
sižiūrėti, nes vėliau, kad ir geriausiais norais, 
sunku tikėtis geresnių pasekmių.

Kiekvienas senstantis žmogus turi sulėtin
ti savo darbą. Reikia atsiminti, kad jau mūrų 
nebeversi, kaip tai jaunystėje atrodydavo, nes 
širdis palengva rambėja ir silpnėja, ir iš jos 
tiek daug besitikėti negalima. Todėl reikia 
vengti bet kokių didesnių fiziškų pastangų. Ne 
retai tenka girdėti, kad toks ir toks seniokas, 
bekasdamas .sniegą, pildamas anglis rūsin ar 
šiaip ką sunkaus dirbdamas, krenta vietoje 
arba greitai, vos bekvėpuodamas ir visas pa
mėlynavęs, miršta. <

Daugumoje tie reiškiniai pasitaiko, š 
džiai nebepakeliant sunkaus darbo atlikti. T 
kius pavojus reikia žinoti, juos numatyti 
visados vengti progų, kurios į juos vestų.

Ypač tie, kurie turi aukštą kraujo spaui 
mą, sukietėjusias, kraujagysles arba bet. koh 
širdies' organinę ligą, niekad negali būti pe 
daug drąsūs. Jiems reikia visada žinoti, j 
jų kraujo apytakos aparatas yra pašlijęs, 
nebeturi tokio stiprumo, kaip sveiki, žinon 
tai dar nereiškia gresančio pavojaus, bet 
neužtikrina tvirtumo. Tokie žmonės, tinkair 
užsilaikydami, dažnai gyvena ir dirba ir nes 
laukia net gilios senatvės, nes vienokie ar i 
tokie pakrikimai anaiptol dar nėra bevHtiš 
Bet yra svarbu, kad tokie žmonės būtų nuol 
tinėje gydytojo priežiūroje. Kitokio pasirinl 
mo nėra.

Pagaliau, kad ir visiškai sveikiem, bet j; 
pagyvenusiem, yra svarbu bent sykį per met 
pasitikrinti širdies, kraujagyslių ir taipgi vi 
kūno sveikatą. Toks patikrinimas neretai s 
randa nesveikumų, apie kuriuos žmogus ka 
tais nė pagalvoti nepagalvojo, nė jausti neja 
tė.

Kitą savaitę: “ŠIRDIS IR NUTUKIMAS*
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MŪS ŽINGSNIUS TELYDI

“Ike” sugrįžo

Nesutari mai tarp VLIKo ir 
Lietuvos diplomatų, kurie sve
timųjų valstybių pripažįstami 
Lietuvos valstybės reprezen
tantais, tebesitęsia.

Vokietijoje išeinąs laikraš-is 
Tremtis, kreipėsi į visą eilę žy 
mių asmenų, visuomenininkų 
ir kultūrininkų, prašydama's

turėtumėm atrjdo suprasti, ko 
mums visu pirmiausiai reikė
tų. Norint kad mūsų balso 
š-uksmas būtų skardus kaip 
varprr skambesys, nenutiltu tf 
neleistų JdiTūringo pasaulio 
sąžinei apsnūsti. Ar ko blo
giausia: neduotų tam pasau
liui progos kokiu lemiamu mo
mentu Lietuvos reikalui galu-

14.

tos Vakarų valstybės juridiniai 
nepažįsta ir negali pažinti kitų 
Lietuvos suverenumo reiškėjų, 
kaip pas jas akredituotų atsto
vų. Ką jie iŠ savo tarpo skaito 
savo šefų ar vyriausiuoju, tai 
jau jų reikalas. Jei, kaip mūsų 
atveju, jie pasirenka žmogų, 
paskutinio legalaus Lietuvos 
užsienių reikalų ministario nu-

Generolo Ekenhawerio su- 
gijz mas kai kam yra nemalo
nus.

Ypač vienas jo ginklo drau
gų, gen. MacArthur, tas pats, 
kuris anksčiau nieko nesakė, 
kad ji ketino rinkti j preziden
tus, dabar pataria republiko- 
nams nebalsuoti už kariškį.

Dabar Eisenhoweris, nusime
tęs uniformą ir gavęs laisvę 
kalbėt', mokės atsakyti vi
siems puolikams, kurie jam 
stengiasi suduoti “ž°mus smū
gius”.

•
Galimas dalykas, kad jis bus 

išrihktas prezidentų, nors tas 
dalykas dar nėra visai tikras.

Nėra tikras dėl to, kad jam

tis: Taftą ir demokratus.
Kaip ten bebūtų, Taftas pa

silieka. rimtas konkurentas, j s 
yra intelegintiškas ir gerai pa
žįsta politiško aparato mecha
nizmą. Bet jei jis ir la'mėtų 
prieš Taftą, jam dar liks nu
galėti demokratus, kurie yra 
galingesni, negu kai kas ^pie 
juos mano.

Demokratai, kur’e valdžioje 
jau 20 metų, pasidarė stipriau- 
sia^partija, šiandien Ameriko
je 40 nuošimčių rinkikų save 
la’ko demokratais, 31% repu- 
b liko n a is ir ^27% nepriklauso
mais.

Visa demokratų jėga yra 
pietinėse valstybėse, darbinin
kų unijose ir farmeriuose.

Pietai visad, nuo pat civili
nio karo laikų, balsavo už de
mokratus ir per ilgą metų ei
lę prieš republikonus susida
rė neapykanta.

Darbininkai, kurie pradžioj 
buvo blogai susiorganizavę, da 
bar politiškame gyven'me pa
sidarė galingu faktoriumi ir su 
tuo negalima nesiskaitytu

Pagaliau, farmeriai labai ge
rai prisimena Hooverio laikus 
ir katastrofą, jog vargu ar su-

p^rcikšti nuomonę, dėl tų įsi
senėjusių ir nesiba'giančių peš 
tynių.

Atsakydamas į keliamą klau 
simą. ilgametis Lietuvos įga
liotas ministeris Švedijai, ra
šytojas ir kultūrininkas Ignas 
J. Šeinius, štai ką rašo Trem
ty (No. 78):

Iš šalies žiūrint: koktu, ver
čia nusigrįžti. Sarmata prieš 
svr imuosius, tarp kurių gyve
ni. Jei panašu kitose tautybė
se, joks pasiteisinimas save 
gerbiančiai tautai.

ReuTingene sudaryta darbo 
susitarimas. Skystas ir drums
tas, kaip devintas vanduo nuo* 
kisieliaus. Bet žmogus tikėjais, 
ko d nusistovės, kad tai visdel- 
to gera prablaivėjimo pradžia. 
Kad tie, kurie jaučias pašauk
ti, nelaimėje paskandintos Lie 
tuvos įgalioti, supras padėties 
r'mtį. Ir kai.p kalnas ant jų gu
lančią atsakomybę.

Kur tau! Susitarimo skysti
mėlis ištėkšta. Ne visi matyt 
atitiko išsišakojusiai partinei 
linijai, siekiančiai viską aprėp
ti, viską persunkti, viską sa
vaip nudažyti.

Maskva gali tik džiaugtis. 
Lietuvos “išlaisvinimo” kova 
užsieniuose vyksta, kaip jos 
piktų dvasių iš anksto apskai
čiuota.

Partinis pasiskirstymas ir 
lenktyniavimas natūralu ir 
sve’ka normaliose sąlygose, gy
venant ir veikiant savame kraš 
te. Bet ir tada savo krašto 
laisvę mylinčios partijos užsie
nių atžvilgiu stengiasi eiti iš
vien. Kad nieku krašto padė
ties nesusilpninus, kaimynų 
vienokiam ar kitokiam spaudi
mui ir tykojimui plyšių nepra- 
plė'.us.

Barbarų smurto po visą pa
saulį išblaškyti šipuliai, mes,

t'nai paaukoti, ji kokiu daiktu 
iškeisti.

Gali atsitikti, kad iš dabar 
gyvų esančių lietuvių niekas 
Lietuvos išlaisvinimo nesu
lauks. Kam tada elgtis taip, 
lyg reikėtų Išsaugoti ar prap
lėsti-savo partijos pozicijas 
jau rytdienos Lietuvoje? Vie
ton partinio primato turi po 
pasauli išblaškytiems ir sveti
mų akivaizdoje gyvenantiems 
lietuviams rūpėti vienas Lie
tuvos laisvės primatas. Parti
nis. reikalas nepabėgs, jam ra
sis vešlios dirvos Lietuvon ka
da grįžus. Protegavimas gi da
bar, gyvenamos^ sąlygose par
tinio primato yra ne kas kita 
kaip darbds~~^Iaskvos naudat 
Nesutikdami atidėti partinių
interesų, atidėliojam Lietuvos 
išlaisvinimą.

Pats Vilko sudarymas parti
niais saistais yra viso blogo 
priežastis. Jo pajėgumui ir na
šumui reikia ne partinių pati
kėtinių, o platesnio masto 1-ais 
vų žmonių, kad ir iš paskirų 
partijų iškilusių, žmonių suge
bančių lietuvių jėgas burti, 
juos našiam darbui įkvėpti.

Diplomatų reikšmės, išsky- 
_rus pavienius atsitikimus, ne
reikia perdėti. Juk jie ne kas 
kita kaip valdininkai, subordi
nuoti valdžios valiai. Norma
liose sąlygose. Kitaip mūsų 
dabartinėje padėtyje. — Pana
šiai yra buvę ir su kitomis val
stybėmis ar tautomis, kol jų 
užsieniuose akredituoti atsto
vai nebuvo legalios valdžios 
pakeisti kitais ar kol toms vy
riausybėms pačioms dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių ne
atimta užsienių pripažinimas.
— Vakarų pasaulio politiką do 
minuojančios valstybės pripa
žįsta ir toliau Lietuvos suvere
numą. Nuvertus 1940 metais le 
galę Lietuvos vyriausybę išo-
riu smurto keliu ir kitos teisė-

tiks balsuoti prieš tuos, kurie
pagerino jų gyvenimą. Ypač 
kada demokratai gina mažųjų 
farmerių reikalus.

Vadinasi, demokratų jėga 
pasilieka didelė.

Bet demokratų silpnumas 
yra tame, kad jie neturi gero 
kandidato... Per tuos 20 metų 
niekad jie negalvojo apie kan
didatą. Rooseveltas buvo per
renkamas. Pagaliau tas pats 
atsitiko ir su Trumanu. Be nie
kad jie nepagalvojo apie jpė-
dinį.

Harriman menkas politikas, 
Kefauveris išgarsintas televi
zijos, bet neturi prezidentui 
reikiamų savybių, Russel, gal 
geras senatorius, bet tai vis
kas.

Partijos padėtis tragiška, nes 
neturi žmogaus, kuris galėtų 
jos jėga rinkimų aparate pasi
naudoti.

Republikonai matydami, kad 
demokratai nesuranda savo 
pusėje didelės asmenybės, gal
voja, gal tada jiems neverta 
ieškoti generolo ir rinkimus 
laimės su Taftų.

Bet kortos dar neišdėtos.
xMat republikonų kongresas 

įvyksta dviem savaitėm anks
čiau už demokratų. Ir jei Taf
tas bus išrinktas republikonų 
kandidatu į prezidentus, Tru- 
manas greičiausiai atšauks sa
vo nusistatymą ir sutiks būti 
demokratų kandidatu... Tada 
Tafto pralaimėjimas būtų aiš
kus.

štai kodėl galvojama, kad 
“Ike” vis vien bus Išrinktas 
republikonų kandidatu, nežiū
rint, kaip Taftas gerai stovi. 
--Eisenhoweris yra labai geras 
koalicijos organizatorius, turi 
didelį autoritetą, teisingas 
sprendėjas, gabus ir drąsus.

matytą, tai tokiam savo valios 
pareiškimui jie taip pat turi 
neginčijamo formalaus pagrin
do. Kitaip stačiai ir pasielgti 
vargiai galėtų. ----- ----- -

Jei mes šiuo metu turim Va
karų pasaulyje tokią kitų val
stybių pripažįstamą suverenu
mo atrama, paskutinę liekaną, 
tai stengtis ją nuvertinti, po 

-ja pasiknisti yra ne kas kita, 
kaip mažiau ar daugiau sąmo
ningas dalbas ne Lietuvos nau 
dai.
Vilkas darniai dirbdamas gali 

reikšti mūsų tautos bendrus 
siekimus, abejonės nėra. Bet 
kol jis užsieniuose nebus pri
pažintas Lietuvos vyriausybe 
ir negalės akredituoti savų at-

Ii šviesa ir tiesa mūs žing.sA 
nius telydi! Šituo šūkūL-pxijlš 
šešis metus i Pasaulį iškeliavo 
blaškomas •* lietuvis akademi
kas.

Mūsų protėviai gyveno ir ko 
vojo nemirtingu lietuviškumu 
ir š.rdies auka už Tėvynę. K)- 
ves pasekmėj mes gyvenome 
ir džiaugėmės nepriklausoma 
Lietuva ir jos laisvu gyvenimu. 
Šviesos ir Tiesos t rėškimu šir- 
dyįe kūrėme savo Tėvynės at
eitį. Nelaimių ištikti. Iš savo 
bočių paveldėję Tieses ir Švie
sos tro.’kimą, Kudirkos įam
žintą himno pagrinduos, — 
dar bombų ir sviedinių sukel
toms dulkėms nenugulus, mes, 
lietuviškasis akademinis jau
nimas, ėmėm burtis vieninges- 
nėn šeimon, pasiryžęs kieta ko 
va siekti mūsų bendro tautos 
idealo, išlaikyti širdyse švie
sos ir tiesos meile ir skaidria 
lietuviškąja šviesa nuskaidrin
tu tiesos keliu grįžti į atva
duosimą laisvą ir nepriklauso
ma Lietuvą.

1946 m. kovo 13 d., Tubinge- 
ne, Vak. Vokietijoje, steigia-

Ligija Bičiūnaltė-Dirkienė

požiūriu kitų valstybių vyriau
sybių, o ir pačių užsienio lie
tuvių akyse paliks privačiu 
sambūriu, privačia organizaci
ja. Bet ir privačioj padėty bū
damas Vilkas gali labai daug 
nuveikti. Jei tik jis, susideri
nęs, atidės .partinius reikalus 
ir pasistos tautinio visuomeni
nio pagrindo. Tada jis kitaip 
veiks pačius išsibarsčiusius lie
tuvius ir jd balsas, norėdamas
pavelkti kitų kraštų spaudą ir 
visuomenę?:’ turės visai kitą 
svorį, kitą skambesį.

J'. i ■ ,
Savaime suprantama,, kad 

tarp Vliko ir Lietuvos šiuo me
tu vienatiniu oficialių suvere
numo .' į i š k ė j ų turi 
būti glaudįįš santykiai, nuomo- 
•niU ir infdrihacljų pasidalini
mas, vėįkįoš gairių aptarimas. 
Bet jokiu būdu ne koks, sveti
miems nesuprantamas ir keis
tas, užsienio politikos plotuo
se, ar konferencijų ir oficialių 
įstaigų koridoriuose lenktynia
vimas, pro alkūnes išsinarsčio- 
jimas.

Nekenkime .patys sau, — jau 
šiaip daug kas mums kenkia.

Neatidėliokime Lietuvos iš-
t3S vyriausybės ligšiol nesant, laisvinimo!

Atsiųsta paminėti
Vilius Brazvilius "KALORI

JOS IR DOLERIAI”. 142 psl. 
Kaina nepažymėta. Tai knyga 
skirta skaitytojui linksmai nu- 
teikti. Pro šios knygos pusla
pius skaitytojai, lyg pro rakto 
skylutę, pažiūrės į mūsų išeivi
jos gyvenimą DP stovyklose ir 
Amerikos kolonijose. Išleido 
leidykla Patria, Stamford, Ct.

Jurgis Jankus “PAKLYDĘ 
PAUKŠČIAI” I d., 172 psl., kai
na $2.20. Dail. Pr. Lapė. Tai vie 
nas gražiausių J. Jankaus ro
manų su stipria intryga ir 
lengvai plaukiančio pasakoji
mo stiliumi. Išleido Gabija.

Stepas Zobarskas “DOLE
RIS Iš PITSBURGODail. P. 
Osmolskis ir VI. Vij eikis. 57 
psl., kaina 80 c. žymiojo jau
nimo rašytojo dvi. puikios psi
chologinės ir auklėjančios apy
sakos. Tai šešioliktoji S. Zo- 
rbarsko' knyga, kuri įrodo; au
toriaus populiarumą. Išleido 
Gabija.

Vysk. Motiejus Valančius 
VAIKŲ KNYGELĖ”. Dail. V. 
K. Jonynas. 160 psl., kaina 
$1.80. Knygelė ’ skiriama vi
siems: ir jauniems ir suaugu
siems. Pirmieji ras gražiausių 
pasakojimų ir .pedagoginių pa
mokų, o suaugusieji galės .pa
simokyti gražiausio mūsų gim
tosios • kalbos stiliaus. Išleido 
Gabija.

mas Akademinio Jaunimo 
Sambūrio šviesa šiais žodžiais 
kreipėsi į visus lietuvius aka
demikus: .

— Tuo metu, kai Tėvynėje 
likęs jauninas kovoja žūtbūti
nę kovą dėl tautos laisvės, lie
tuvių akademinis . jaunimas 
užsienyje, jausdamas atsako
mybę prieš savo brolių kraują, 
jungiasi į “Šviesos” sambūrį— 
dvasinę rezistencijos sąjūdį. 
Sambūris ryžtasi kovoti už 
la'svą Lietuvą ir lietuviškumo 
išlaikymą tremtyje, siekdamas 
išugdyti profesiniai išlavintą, 
visuomeniniam darbui paruoš
tą, kultūringą ir dvasiniai at
sparų žmogų — asmenybę.

šviesos steigėjai džiaugėsi sa 
vo tarpe turėdami didelę aka
deminio jaunimu dalį, kuri o- 
ku pači jų metu 'aktyviai buvo 
kovojusi krašto rezistentų ei
lėse. Todėl reizstencijos kelias 
šviesiečių buvo giliai supras- 
tas.-Akademinis jaunimas, su
sibūręs šviesos sambūrin, ta
čiau negalėdamas įsijungti į 
Krašte vykstančią aktyviąją 
rezistencinę kovą, išeivijoje, 
akcentuodamas dvasinės rezis
tencijos aspektą, tvirtina savo 
dvasinį ir kovinį ryšį su ken
čiančia tauta ir kovojančiu 
Kraštu.

Dvasinės r eziste nei j osakcen- 
tavimas reiškė ir reiškia ne tik 
nuolatinį šviesiečių ryšį su 
Kraštu ir kenčiančia tauta, 
bet kiekviename žingsnyje jis 
primena pasipriešinimo būti
numą prieš visa, kas kėsina
si, grąsina ir naikina žmogų, 
jo laisvę, jo tėvynę, štai, skai
tome gražiame Paryžiaus švie
siečių' leidinyje: “Praskren
dančio Paukščio Sparnu” (Pa- 
ryžitis, 1946 m. lapkričio mėn.) 
vieno šviesiečio, didžio rezis
tento žodžius, kuriais- jis tada, 
pirmuose šviesos sambūrio 
žingsniuose savo straipsnius: 
“aš laukiu naujo pergalės pa
rado” — kreipėsi į mus šiais 
žodžiais: “...Tada, kada petys 
į petį mes, lietuviai, žygiuosi
me pro lietuviškus paprasto 
beržo vartus, lietuvišką kaimą, 
miestelį, ant lietuviškos žemės, 
kada mus sveikins graži ryto 
Aušra ir mūsų atvykimą skelbs 
tėvynės Laisvės Varpas, — ta
da, tik tada, mes galėsime pa
sijusti laimingais, būsime pa
tenkinti savo žygdarbiais, nes 
žinosim, kad laimėjo visa ir vi
suotinė laisvė....!”

Prabėgo keli metai šviesie- 
čiai išsiskirstė po platų jų pa
saulį, j ieškodami užuovėjos

svetimuose kraštuose nuo šim
tųjų gyvenimo audrų. Gyva ir 
šventa šviesos ir tiesos meile 
ir šiandieną, po šešenų ’metų, 
sudarom vieną tamprią šeimą. 
Ji kelia ir ugdo jaunąjį, lietu
vį ir lietuvę. Prieš jų akis ji 
pastato profesinį pasiruošimą, 
kultūros ugdymą, visuomeninį 
darbą, besąlyginę kovą už tau
tos laisvę ir Krašto nepriklau- 
somybę._____________________

Besiskirstant Vakarų Euro
poje buvusiai mūsų tautos da
liai po užjūrius, Šviesos sam
būryje susitelkę akademikai 
atsisakė nuo vien tik akademi
nių, iki tol buvusių sambūrio 
rėmų, apimties ir pobūdžio, ir 
žengė į jaunąją lietuvių kartą 
Lietuvių Kultūrinio Sambūrio 
“Šviesa” vardu.

Sambūris ugdo lietuvių 
visuomenėje laisvės meilę ir 
gilų humanišką patriotizmą 
suderintą su žmonijos gerovės 

•reikalavimais, jis gyvendina 
žmoniškumą, solidarumą ir 
skirtingų pažiūrų gerbimą, 
kelia lietuviškojo jaunimo kul 
tūrinį auklėjimą. Sambūris, 
šių dienų įvykių "ir troškimo 
besiartinančio Lietuvos išlais
vinimo akyvaizdoje, dar tam
priau, ryžtingiau, plačiau ir vis 
daugiau apjungia savo eilėse 
jaunųjų lietuvių. Jis eina švie
sos ir Tiesos keliu, jungiasi į 

-rezistencinį darbą, visomis, iš
galėmis dalyvaudamas kovoje 
už Laisvę ir Tėvynę. Eina pir- 
matakų pramintu keliu ir tiki 
tikruoju demokratiniu, lietu
viškuoju pergalės paradu, per 
beržo vartus, savoje lietuviš
koje žemėje, aplaistytoje jo
sios ištikimų brolių ir seserų 
krauju.

K. Žalkauskas Vliko
V. Tarybos pirm.

Karolis žalkauskas, iki šiol 
gyvenęs Illinois valstybėje, Šio 
mis dienomis išvyksta į Euro
pą perimti Vliko Vykdomosios 

. Tarybos pirmininko pareigas.
»" K. žalkauskas, iŠ 'profesijos 
teisininkas, valstiečių liaudi
ninkų sąjungos veikėjas, -bu
vęs Lietuvos Vyr. Tribunolo 
prokuroro padėjėjas, vidaus 
reikalų ministeris, Klaipėdos 
krašto gubernatorius ir Vyt. 
Didžiojo Universiteto profeso
rius.

Naujasis Vliko Vykd. Tary
bos pirmininkas yra vienas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organizatorių.

Baltųjų Rūmų šeimininkai (7)

SENATAS BŪVI) SURUOŠUS
PREZIDENTUI JOHNSONUI ‘TEISMĄ’ 

Andrew Johnson, elgesį kaip visagalintis monarchas ir prieš save sukėlė 
Kongresą ir Senatą — Jis buvo apkaltintas “nusikaltimu prieš valstybę”

— Bylą laimėjo tik per plauką...
Civiliniam ikarui pasibaigus, 

susidarė dvi politikos: dova
nojimo politika, kurios visą 
laiką laikėsi Lincolnas su savo 
šalininkais (ir kuri buvo gal 
kiek blogai gyn-ama jo įpė
dinio viceprezidento Andrew 
Johnson, po Lincolno nužudy
mo tapusiu prezidentu) ir griež 
tumo politika, kurią palaikė 
Kongresas.

Bet tų dviejų politikų užim
toji pozicija buvę neaiškiai 
nubrėžta, tad mes čia nesilei- 
sime į smulkmenas.

Gen. Sherman, tas pats, ku
ris brutallškai vadovavo karui, 
sunaikinęs pačias gražiausias 
pietų provincijas, pabaigoje 
prisipažino:

— Į karo pabaigą pietiečiai 
pasiradė patys drausmingiausi 
kareiviai, tad yra verti pasiti
kėjimo. Juos palenkti prie val
stybės atstatymo bus pagrin
dinis valstybės vyrų uždavinys.

PIETŲ ŽMOGUS

Andrew Johnson nebuvo di
delis valstybės vyras, bet jis 
greit suprato tikrą dalykų 
prasmę, gal dėl to, kad’ ilgai 
buvo Lincolno > draugystėje, o 
gal dėl to, kad buvo kilęs iš

pietų, tarp “baltųjų vargšų”, 
kurie gyveno nei kiek negeres
nėse sąlygose, kaip negrai. Pa
galiau, kaip jis yra pasakęs 
savo biografui, jis buvo iš .pro
fesijos siuvėjas ir žinojo, kad 
“kirpti tai dar nieko nereiš
kia ir visad reikia baigti susiū
ti”.

Iš pirmo žvilgsnio galima 
buvo manyti, kad jis bus la
biausiai kvalifikuotas žmogus, 
suvienijimui tautos ir tvarsty- 
mui žaizdų pas karą pralaimė
jusius, nesukeliant įtarimus 
p?s ji laimėjusius.

Tas “Pietų žmogus” buvo 
vienintelis iš 22 pietiečių se
natorių, kuris, kilus skilimui 
perėjo į negrų gynėjų pu
sę. Ir tą dieną jis užsitarnavo 
Lincolno draugystę.

Bet jis turėjo ir blogų ypa 
t$bių. Jis kovojo, kaip rašo is
torikai, ne kaip buldogas, bet 
kaip mažas piktas šuniukas. 
Jis atmesdavo visus gerus pa
tarimus. Pagaliau kita jo blo
ga ypatybė, jis mėgdavo stip
riai išgerti. Ir visa nelaimė, 
niekad nerasdavo tam ribų.
PIRMASIS KONTAKTAS

Kada jis Baltuose Rūmuose 
užėmė prezidento vietą, šiau

riečiai iš pradžių galvojo, jog 
surado žmogų, kurio jiems 
kaip tik reikėjo (Lincoln jiems 
atrodė per daug nuolaidus 
pietiečiams). Laikraščiai tada 

.rašė: “’Lincolnas norėjo tėviš
kai tvarkytis su pietiečiais, bet 
Johnson bus.griežtesnis ir ne
sigailės. Valstybės vairas iš 
minkštos rankos perėjo į ke- 
ležinę ranką”.

Bet jie greit apsivylė. 1865 
metais gegužes mėnesį (Lin
coln buvo nužudytas balandžio 
14 d.) Johnson išleido pilną 
amnestiją ir atsisakė dovanoti 
tik sukilėlių vadams. Pietiečiai 
šį jo aktą sutiko su džiaugs
mu. ., ♦

Vienas žurnalistas iš Atlan
ta tada rašė, kad Johnson aly
vų šakele suvienys greičiau, 
negu Granto plieninis kardas.

Be\. visa nelaimė, kad būda
mas išdidus, Johnson elgėsi 
kaip visagalintis monarchas, 
niekad neatsiklausdamas Kon
greso Ir pas senatorius susida
rė sau didelį priešininkų būrį:

Padėtis pietuose nebuvo jau 
taip gera, žmonėse tebebuvo 
vedama pasyvinė rezistencija 
prieš šiauraus, išlaisvintieji 
negrai buvo palikti prie pir
mykščio darbo ir lygybės pro-

klamacija buvo tik žodžiai.
Washingtono paskirti pie

tuose gubernatoriai buvo dide- 
deli simpatikai šiauriečiams ir 
didžiumoje buvo įtartinos mo
ralės žmonės.
AVANTIŪRISTAI 
UŽPLŪDO PIETUS

Pietus iš karto užplūdo vi
sokie avantiūristai, kurie sten
gėsi pasipelnyti iš išlaisvintų 
negrų, kurie šitoj dar šviežioj 
laisvėj nebuvo apsipratę. De
vyni iš dešimties paleistieji 
negrai galvojo, kad jiems ne
bereikės dirbti. Apgavikai 
jiems pardavinėjo baltai nu
dažytas lazdeles, sakydami, 
kad jiems užteks tik parodyti 
valdžios agentui šių lazdelę ir 
gaus reikalingą sumą pinigų 
pragyvenimui. Kiti, sudėję vis 
ką į maišą, ką baltieji nepirko, 
įsiūlydavo negrams už dideles 
sumas pinigų.

šiauriečiai valdininkai irgi 
stengėsi kuo greičiau praturtė
ti ir grįžti atgal į namus. Re
zultatas: valstybės skolos pa
didėjo per keletą metų nurf 300 
iki 800 nuošimčių. Pagaliau, 
buvę pietiečiai kareiviai pra
dėjo organizuotis J slaptą or
ganizaciją (Ku-Klux-Klan), 
bandydami šiek tiek atitaisyti 
tvarką šitoje anarchijoje. 
“KARAS” SU KONGRESU

Washingtone “karas” tarp 
prezidento ir Kongreso vis aš- 
trėjo. Johnson nieko nedarė, 
kad “nuginklavus” savo prie
šininkus (tas žinoma nebuvo 
lengva). Priešingai, savo kal
bose jis juos dar labiau įžeidi
nėjo, didindamas jų skaičių.

— Taip, aš žinau,— rašė jis 
1865 metais, — Visa ši šunų 
klika yra paleista prieš mane. 
Visi šunes loja man iš paskui. 
Bet dą daro Kongresas, tas

švarusis, nesuteptas, atsidavęs 
tautai? Jis didina sau atlygi
nimą, bet atsisako paskirti 
garbingą pensiją karo vetera
nams. Jis duoda kaip kokią iš
maldą 50 dolerių sužeistie
siems, kada sau pasiskiria po 
4,000 dolerių galvai!

Keliom dienom vėliau, po 
nepasisekusio prieš ji atenta
to, rašė:

— Kongresas nori mano kai 
lio! žmogaus, kuris nepastorė- 
jo iš valstybės pinigų. Kiek y- 
ra tarp kongreso narių, kurie 
gali panašiai pasakyti?

Tai buvo tikra kvailyste. 
Teisybę ne visada yra gerai 
sakyti, ypač politikams ir tą 
Johnson turėjo greit pats įsi
tikinti.
APKALTINLMAS

Pirmą ir vienintelį kartą A- 
merikos istorijoje, preziden
tas buvo apkaltintas.

Kongresas buvo nubalsavęs 
įstatymą, uždraudžiantį prezi
dentui atleisti valdininkus. Bet 
Johnsonas pašalino savo kraš
to apsaugos sekretorių tūlą 
Stanton (kuris jį aiškiai išda
vinėjo) ir pakvietė į jo vietą 
gen. Grantą visų mylimą ir 
gerbiamą. Senatas atsisakė pa 
tvirtinti pąskyrimą ir apkalti
no preizdentą ^‘nusikaltimu 
prieš valstybę”.

Johnson dėl to nesijaudino. 
Jis pasirinko advokatus. Pir
mą kartą jis teisingai matė, 
žmonės, kurie anksčiau prieš 
Jį buvo nusistatę, dabar ji rė
mė ir senatorių manifestacija 
eiliniam žmogui pasirodė, kaip 
“žemas smūgis” rungtynėse, 
kuriose abu priešininkai turi 
elgtis korektiškai. Pagaliau 
net ' aukštose socialiniuose 
sluogsniuose buvo pasipiktin

ta, kad prezidentas traukia- 
mas -atsakomybėn prieš politi
nį tribunolą. Senatas tam pa
rinko blogą pretekstą. Joks 
vyriausybės narys nelaikomas 
paprastu valdininku ir jei mi
nistras neturi pasitikėjimo pas 
prezidentą, tai negalima pri
versti jį palikti vietoje.
TEISMAS PADĖJO 
SURASTI DRAUGUS

Teismas prasidėjęs 1868 m. 
kovo 5 d. užsitęsė iki gegužės 
5 d. ir sprendimas buvo pa
skelbtas labai tragiškoje at
mosferoje, prieš didelę minią 
žmonių. Salėje žmonės spau
dėsi ir reikėjo išnešti keletą 
apalpusių moterų. Visi sveti
mųjų valstybių ambasadoriai 
buvo salėje, o 6 mississipiečiai 
atjojo raiti net 500 mylių, kad 
galėtų išgirsti sprendimą. Tą 
dieną visame krašte prie paštų 
ir stočių būriavosi žmonės, kad 
galėtų sužinoti sprendimą.

Iš viso buvo 54 teisėjai — 
senatoriai, Ir pasmerkimas tu
rėjo surinkti du trečdaliu bal
sų. Vadinasi, Johnson galėjo 
būti išgelbėtas 19 balsais. Ir ji$ 
tik per plauką laimėjo. Už ap
kaltinimą balsavo 35 ir prieš 
19!

Daug senatorių pasijuto 
labai nepatogiai ir kitą dieną 
Johnson ciniškai pareiškė:

— Vakar aš turėjau savo 
pusėje 19 senatorių, šiandien 
aš turiu 40!

Jam dar buvo likę 18 mėne
sių prezidentauti, ir kikusis lai
kąs praėjo ramiai, be didelių 
istorijų.

Kitą savaitę: NUO GENERO 
LO {GRANTO IKl THEODORO 
ROOSEVELTO.

Teko patirti, kad iš PfulEn- 
geno (Vokietijoje, kur kaip ži-
noma, yra VLIKo. “būstinė”) 
neviešai platinamas, taip pat 
ir kunigų tarpe, propagandinis
raštas, kuriame tarp kitko sa
koma, kad Lietuvos pasiunti
niai su užšaldytais Lietuvos 
valstybės fondais “labai jau 
šeimyniškai” tvarkosi ir ven
gia bet kurios kontrolės iš ša
lies...

Be to, tame “misijonieriška- 
me” rašte dar sakoma, kad 
Lietuvos pasiuntiniai “grynai 
masonišku požiūriu” esą susi
rūpinę turėti “savo žmogų” 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos priešaky.

Tokia agitacija, kuri yra pa
ti šlykščiausią, eina išimtinai 
iš krikdemų sluogsnių. Ji nė
ra nė nauja, nė labai 'origina
li. Kaip pas juos įprasta, ven
giama visad viešumos, bet ge
rai klesti patamsiuose ir i$ už 
kampo.

Iš tokių raštų tvirtinimo iš- 
__eina, kad_musų įgaliotieji* mi- 

nistrai, kaip Lozoraitis, žadei- 
kis, Balutis, Girdvainis, Grau- 
žmis, Mejeris ir gal kiti žemes
nieji diplomatinės tarnybos pa 
reigūnai (ar ir dr. S. Bačkis 
Lietuvos atstovas Prancūzijo
je?....) esą masonai. O kadangi 
masonai, tai nepatikimi, iš vi
so netikę, žalingi mūsų šven
tąja! Lietuvai...

Nėra jokios abejonės, kad 
tai melas. Tai krikščioniškas 
melas. •

Nėra niekad tekę girdėti ir 
i$ bet kokio fakto patirti, kad 
aukščiau paminėtieji Lietuvos 
diplomatai būtų bent kiek ar
čiau domėjęsi tarptautiniu ma 
šonų sąjūdžiais, jau nekal- 

- bantr kad vienas ar kitas* iš jų 
būtų priklausę masonų ložėms.

Masonų, ar “parmazonų” 
vardu jau prieš kokį 50 metų 
Lietuvoje kaikurie kunigai bu
vo pradėję gąsdinti davatkė
les ir šraip gerus žmonelius.

Seimų rinkimų metais krik
demų veikėjai kartais tai nau
dodavę rinkiminėje agitacijo
je. Kodėl masonai yra blogi ir 
kaip jie sunaikins tikybą, nie
kas negalėdavo pasakyti. Už
tekdavo vien tvirtinimų, kad 
jie blogi, pavojingi, bažnyčios 
griovėjai.

Davatkėlės ir geri žmoneliai 
tikėdavo. Bet kažin ar jie be
tikėtų dabar?

Iš prof. M. Biržiškos atsimi
nimų apie prof. M, Roemerį 
žr. Tremties metai) , matyti 
kad tikrų masonų Lietuvoje 
buvo labai nedaug ir jie nie
kur viešai nesireiškė, juo la
biau, niekad jokių, bažnyčių 
negriovė ir kunigams sutanų 
nedraskė.

Skleisdami iš Pfullingen© 
gandus apie “masonus diplo
matus”, tie patys partiečiai 
šiandien tikisi, jog lietuvių vi
suomenę bus galima įgąsdinti, 
kad ji neturėtų nieko bendro
su tais “parmazonais”.

Štai kokių priemonių grie-
biasi mūsų partiečiai, norėda
mi pakenkti Lietuvos diploma-

Paskutinės Hitlerio valandos (10) į U] t

HITLERIO VEDYBOS SU EVA BRAWN
NEBUVO PANAŠIOS I LAIDOTUVES...

Vedybų akte apie Hitlerio tėvus nieko neminima — Eva po 14 metu^hend- 
ro gyvenimo su Hitleriu, nemokėjo pasirašyti “Hitler” — Iškilmes buvo 
aplaistytos šampanu — Savo testamente, Hitleris patarė naciams Įsijung
ti Į ateities kovotojų eiles — Jis žudėsi todėl, kad bijojo dusams patekti i 

rankas ir tapti muziejine retenybe
« ' . * * f * «

Jau šešios dienos, kai Hitle- nojo apie savo senelį ir Wag- “Yra klaidinga, kad aš, ar
ris tikisi, jog gen. Wenck pra
siverš iki Berlyno centro. Bet 
štai balandžio 28 d. vakare

neris jam nepastatė net klau- 
mo apie jo tėvą ir motiną. Ar 
dėl to, kad Hitleris nenorėjo,

kas nors Vokieti j oj ė T939
metais norėjome karo. Jis bu
vo siekiamas ir pradėtas intri-

tiniams postams tuo atžvilgiu, 
kad juos padarytų “įtartinais”, 
visuomenės akyse.

Ar ne įdomus krikdemiškas 
“valstybingumas”? Štai koks 
Jų aūgstas patriotizmas!

•
Bet tokių gandų skleidimo 

tikslai sauna pro šalį. Viena, 
kad gandai yra melagingi, o 
antra, kažin ar šiandien sąmo
ningą lietuvį galima išgąsdin
ti “parmazonų” pabaisomis. 
Ypač Amerikoje...

Net jei tokie gandai būtų ir 
teisingi, ką jie galėtų šiandien 
stebinti? '

Pagaliau, kodėl lietuvis ne
galėtų priklausyti masonams? 
Amerikoje ne vienas šimtas 
lietuvių priklauso įvairioms 
masonų organizacijoms ir dėl 
to jie nėra nei kiek blogesni 
lietuviai patriotai už kitus. Kai 
kurie, kaip mirusis adv. Bago- 
čius, buvo dideli idealistai ir^ 
lietuvybės palaikytojai.

(Nukelta | 6 psl.)

gauna iš maršalo Keitelio ra
dijo telegramą: G«n. Wenck 
armija daugiau nebeegzistuo
ja.

Vadinasi, šį kartą viskas 
baigta.

Hitleris pasišaukė savo jau
ną sekretorę Junge, norėdamas 
padiktuoti keletą dalykų. Sį 
kartą, jis diktavo jai ne tiesiog 
į mašinėlę, kaip visada, bet 
prašydamas ją pasidaryti už
rašus.

Rankas susidėjęs už nuga
ros, ir vaikščiodamas jis dik
tavo, kada lauke sproginėjo 
sviediniai.

“Kadangi kovos metais aš 
nemaniau, jog galėčiau imtis 
atsakomybės apsivesti, dabar 
nutariau, prieš galą mano že
miškos karjeros, apsivesti su 
moterimi, kuri man buvo išti- 
kima eilę metų, kuri savo lais
vu noru atvyko į apsuptą įmes 
tą, tam kad pasidalinus su 
manimi gyvenimo likimu”.

Jis toliau tęsė:
“Savo laisvu noru ir kaip 

mano žmona, ji seks mane ir 
mirty”.

Štai kokį medaus mėnesį jis 
siūlė savo būsimai žmonai.

Kada Goebbelsas pastebėjo, 
jog didelę garbę jis suteikia 
Evai Braun, leisdamas su juo 
mirti, Hitleris tik atsakė: “Ji 
to verta”.

Visą savo asmenišką turtą 
jis užrašė partijai. Savo pa
veikslų kolekciją paliko jau
nystės miestui Lanz, Austrijo-

Gi Martyną Bormanną pa
skyrė testamento vykdytoju.

Ir paskui, ramiausiai, jis pa
diktavo savo mirties praneši
mą:

“Aš ir mano žmona, išvengi
mui išniekinimo, pasirinkome 
mirtį. Mano noras yra būti pa
laidotu toj vietoj, kurioj pra
leisdavau didžiąją- dalį dienų 
per paskutiniuosius 12 metų 
tarnaudamas savo tautai”.
POŽEMIO IŠKILMĖS

Walter Wagner, civilinis me
trikacijos valdininkasį kurį Go- 
ebbelsui pavyko kaž kur suras
ti, atvyko į bunkerį ir Hitleris, 
.palikęs Frau Junge tvarkyti 
užrašus, raišdamas atsistojo ša 
lia moters, kurią tik ką paskel
bė savo sužiedotine.

Į valdininko paklausimą, jie 
abu pareiškė, kad yra gryno 
kraujo arijai, nesirgę jokiom 
ligom. Jei Wagner būtų labiau 
buvęs tarnybiškesnis, vargu 
Hitleris būtų galėjęs pagal į- 
statymą, kurį jis pats išleido, 
apsivesti su Eva Braun. Pa
gal nacių įstatymą, asmenys, 
norintieji apsivesti, turėjo duo 
ti įrodymus, kad jų keturios

jog būtų paminėtas “Schickl- 
gruber” vardas, kurį nešiojo jo 
tėvas iki 35 metų amžiaus? 
Viena tėra žinoma, kad akte 
buvo palikta tuščia vieta, ten 
kur reikėjo įrašyti tėvo ir mo
tinos vardus.

Pagaliau Wagner ištarė ma
giškus žodžius, kurie iš žmo
nos neturėjusios vardo, padarė 
žmoną su vardu. Bet ši Hitle
rio žmona, po 14 metų bendro 
gyvenimo, registre pradėjo pa
sirašinėti Eva B... ir tik Wag- 
neriui nusišypsojus, Eva, visa 
išraudusi, užbraukė B ir para
šė “Hitler, gimusi Braun”."
TAI NEBUVO PANAŠU 
Į LAIDOTUVES

Nuotaka buvo apsirengusi 
popietine juodo šilko suknele, 
be rankovių, su kvadratiniu 
krūtinės iškirpimu, pasipuošu- 
si dviem rožėm ir turėjo ap
siaustą ilgom rankovėm. Bu
vo apsiavusi švediškais juo
dais batais aukštais kulnimis 
ir plaukuose buvo įsisegusi auk 
sinį papuošalą. Ant rankų tu
rėjo užsidėjusi platininį laik
rodėlį, papuoštą brilijantais.

Hitleris gi buvo apsirengęs 
paprastu savo pilkos unifor
mos švarku, tamsiomis kelnė
mis ir juodais, kaip visad, ba
tais. Jam šita ceremonija, bu
vo tik paprastas formalumas.

Goebbelsas ir Bormanas bu
vo oficialiais liudininkais ir po 
jungtuvių Goebbelso žmona ir 
Frau Christian pasveikino jau
nąją.

Kada vėliau po - ’ karo -Frau 
Christian buvo paklausta* ar 
ji sveikino ir Hitlerį, ji atsakė:

*— Kaip aš tą galėjau pada
ryti? Aš negalėjau jam sakyti: 
“Aš jums linkiu visa širdimi 
daug laimės”, nes žinojau, kad 
jis greit bus miręs. Tai buvo 
vedybos in extremis.

Bet buvo stengtasi išlaikyti 
vestuvių linksmumą ir ta pati 
Frau Christian pasakoja:

— Mes išgėrėme nemažai 
šampano. Aš užtikrinu, kad tai 
nebuvo panašu į laidotuves.
POLITIŠKAS 
TESTAMENTAS

Tuoj po iškilmių, Hitleris, 
visų atsiprašė, kad turįs dar 
kai kuriuos kitus reikalus su
tvarkyti. Jis grįžo į savo ka
binetą, kur sekretorė Junge jo 
laukė ir ėmėsi toliau diktuoti 
jai savo testamentą, kuris tu
rėjo būti sensaciškiausias iš vi 
sų jo pareiškimų.

Jis buvo pasakęs tūkstančius 
kalbų ir Vokietija riedėjo ant 
jo politiškų popierinių mani
festų, bet dabar jis turėjo ga
lutinais žodžiais visa tai iš
reikšti.

Jis diktavo labai greitai, jog

gomis, ypač ■ tų tarptautinių 
valstybės vyrų, kurie yra arba 
žydų kilmės, arba dirbo dėl žy
dų interesų”.

■ Paskui jis išdėstė savo gar
siąją tezę iš Mein Kampf, pa
kartodamas pareiškimus prieš 

. žydus. Sekretorė įsitikino šių 
pasakymų tuštumu, kaip ji vė
liau pasakojo Niurembergo 
tarptautinio ■’ teismo teisėjui 
Musmannui: »

— Tai ką jis sakė, neturėjo 
visai reikšmės. Testamente 
nieko naujo: nebuvo, nieko 
svarbaus, arba nieko tikslaus. 
Jis pradžioje pastebėjo,. kad 
pasakys kai kas paaiškins 
jo laikyseną paskutiniom die
nom. Bet tai buvo tik kartoj i- 

. mas dalykų, guriuos šimtais 
kartų jis buvo-sakęs.

Hitleris jai toliau diktavo:
“Daug drąsių vyrų ir mote- 

rų nutarė sujungti savo gyve
nimą su manuoju iki galo. Aš 
jų prašiau ir įsakiau to neda
ryti, bet stoti į- ateities kovas 
už tautą- Aš prašau armijos, 
laivyno ir Luftwaffe vadus su
stiprinti visais būdais rezisten
cijos dvasią pas mūsų karei
vius, nacionalsoęįalizmo link
me, su specialiarezistencija, 
gi aš, kaip įsteigėjas ir orga
nizatorius nacional-soęializmo 
sąjūdžio, pasirinkau mirtį, ne
gu negarbingąpasitraukimą, 
arba kapituliavimą”.

Po to, Hitleris susirado Go- 
ebbelsą ir šustatę /vyriausybės 
sąrašų, kuri Įuf£s'/paimti val
džią po jo mirttes; Reicho pre- 
.^ixjentti;' //Doeni^;/. 'kanelęf is 
Goebbelsas, 'reikalų
ministras Selsš-lJipųaęi .ir t. t. 
ATSISVEIKINIMĄ^ r- -

Tuo laiku, kad^ Friu Junge 
^ašė padiktuotą’ r testamentą 
mašinėle, Hitleris'’ įsakė vi
siems esantiems bunkery tar
nautojams, karininkams ir sar 
gybai susirinkti, .nr ..

Silpnu balsu jis jiems pasa
kė: ,

— Matydamas Himmlerio iš
davystę, ag neturiu jokio noro 
būti rusų paimtas ir rodomas, 
kaip muziejinė retenybė. Aš 
nutariau pasitraukti iš gyve
nimo ir dabar su jumis atsi
sveikinu. Su šiuo aktu, aš nui- 
imu kiekvienam iš jūsų duotą 
man ištikimybės priesaiką ir 
mario troškimąs, kad jūs suge
bėtumėte pasiekti anglų, arba 
amerikiečių linijas, nes aš ne
norėčiau, kad kuris iš jūsų pa
kliūtų į rusų rankas. Ta pačia 
proga aš noriu jrims padėkoti 
už viską, ką jūs esate man pa
darę. %

Paskui jis grįžo pas Eva.
Jau buvo penkta valanda ry

to.
Kitą savaitę: PASKUTINIS

BOMBONEŠIŲ PERGALĖ BUS TRUMPA
Pralenkę savo greičiu naikintuvus, bombonešiai nebegalės tiksliai mes 

bombas ir bus pakeisti radijo diriguojamomis raketinėms bombomis

kartos buvusios grynos arijų sekretorė vos spėjo užsirašinė- PASIRUOŠIMAS
rasės. Gi Hitleris nieko neži- ti. MIRČIAI

TRIGUBAI

Sausumoje, jūroje ir ore ka
riškas mokslas jau seniai ve
da lenktynes tarp sunkiųjų ir 
lengvųjų pabūklų.

Sausumoje lenktynės vyksta 
tarp “bazooka” ir tanko, jūro
je tarp povandeninio laivo ir 
kreiserio, gi ore nuolat varžo
si naikintuvai su bombone
šiais.

Dviejuose pirmuose atvejuo- 
se, šios varžybos pasilieka^-be- 
rezultatų. Kiekvieną kartą ka
da išranda bazooką, sugeban
čią pramušti egzistuojančių 
tankų šarvus, po kiek laiko iš 
fabrikų išeina naujo modelio 
tankas, kuriam bazooka nebai
si. Bet tuojau pat išrandama 
nauja bazooka, kuri gali pra
mušti naują tanką... Ir taip pa 
saka be galo.

Povandeniai laivai ir kreise
riai taip pat tobulėja lenkty- 
niuodami vieni su kitais.

Bet kas liečia aviaciją, tai 
čia, atrodo, bus laimėjęs lenk
tynėse bombonešis.

Paskutiniu pranešimu Ame
rikos aviacijos štabo, spraus- 
minis bombonešis Boeing B-47 
Ųpavaizduotas virš įdėtoje nuo 
traukoje) pasiekė 1,050 km. 
greitį į valandą, bandant tarp 
New Yorko ir Dayton, Ohio.

Pastebėsime vieną, jog B-47, 
kuris vartojamas Amerikos 
aviacijoje yra normalus bom
bonešis, bet ne miniaturinis, 
kaip anglų Canberra, kuris tik 
rumoje yra didelio kalibro nai
kintuvas. B-47 sveria 84 tonus 
ir yra 99 pėdų ilgio, galįs pa
imti 10 tonų bombų!...

Rusai turi panašų bombone
šį Ilyushin IL-16, kuris sako
ma pasiekęs 950 km. į valan
dą savo pirmuose bandymuo
se, bet dabar esąs pagerintas 
ir turįs didesnį greitį. Gi Ang
lija greitai paleis Į tarnybą sa
vo Vickers “Valiant” 50 tonų 
bomboneši, kuris lengvai gali 
pasiekti 1,000 km. greitį.

Jei šiandien kiltų konflik
tas tarp rytų ir vakarų, koks 
gi būtų panaudotas naikintu
vų tipas abiejose pusėse, pasi
priešinimui prieš šiuos bombo
nešius? Amerikiečių Sabre .pa
siekia 1,080 km. į valandą, ru
sų MIG-15 tiek pat, anglų Me- 
teor-8 kaž ką daro apie 1,000 
km. į valandą. Ir tai yra patys 
geriausieji lėktuvai.

Tokiu būdu kovoje atsidurtų 
B-47 eskadrilė prieš MIG-15

eskadrilę, arba IL-16 prieš 
Sabre. Kas tada atsitiktų?

Nieko! Arba, kas nors nepa
lankiai, nes dabartiniai naikin 
tuvai nieko negalėtų padaryti 
bombonešiams. Ką galima iš 
jų norėti, kad pasivytų lėktu
vą, skrendanti 1,050 km. grei
čiu ir dar ir kovoti su j.uo, ka
da patys skenda vos 1,080 km. 
greičiu?

Kad naikintuvas galėtų “pa- 
gauti” bomboneši ir po to jį 
apšaudyti, aplink sukinėda
masis, reikia, kad jis turėtų 
bent 300 km. didesnį greitį. 
Kas ir buvo paskutiniajame 
kare, kada bombonešiai skrai
dė tik 380 km. o naikintuvai 
700 km. '

Sakoma, kad naikintuvai, 
kurie dar gaminami ir pirmie
ji pavyzdžiai pasirodys tik 1956 
metais, galės pasiekti 1,250 ir 
net 1,300 km. į valandą. Bet 
1958 metams jau ruošiami 
bombonešiai, kurie mažai kuo 
atsiliks nuo to greičio.

Pradėjus gaminti sprausmi- 
nius lėktuvus, beveik nebėra 
jokio skirtumo tarp bombone
šių" if' traikintūvų'. ‘ DaMrt reak
cinis bombonešis statomas to
kiais pat principais, kaip ir 
naikintuvas. Tai tikrumoje 
milžiniškas naikintuvas ir to
kiu būdų naikintuvai yra pa
smerkti išnykimui, tuo tarpu 
tarp bazooka ir tanko, povan
deninio laivo ir kreiserio, dvi
kova dar nebaigta, čia nieko 
nėra’ bendro. Sprogstamos me
džiagos specialistai dirba prie 
to, kaip rasti naują stipresnį

būdą pramušti šarvą, tuo ta 
pu tankų specialistai iešJ 
naujų atsparių medžiagų.

Galbūt vieną dieną jie atr 
tokią sprogstamą medžiag 
kuriai joks metalas negalės 
silaikyti. Tada tankas bus bi 
gęs sūvo par j erą, nes joks j 
dėjimo technikos patobulir 
mas nepadės jam atsilaikj 
prieš bazooką.

Priešingai aviacijoje, jei p 
matoma, kad naikintuvas g: 
greičiau skristi su smailh 
ar apskritais sparnais, tai n: 
kas negali sukliudyti toki 
sparnus pritaikinti ir bomt 
nėšiui.

Bet šita bombonešių perg 
lė bus trumpa. Nes po dešii 
ties metų kokį jis galės pasie 
ti greitį, pasidarys nebetink 
ma bombardavimo tikslum 
Net su garsiaisiais amerikie^ 
“K” taikikliais, joks bomt 
nešis nebegalės mesti bodhb 

. būdamas tikras, kad jos į 
sieks taikinį. Pagaliau, bomb 
nėšiai kainuoja astronomic 
sumas ir tas negalės ilgai ti 
tis. t

Ir nereiks ilgai laukti, j 
bombokešiai išnyks. Jiems J 
ruošiamas įpėdinis: raketii 
lėktuvas — bomba, diriguoj 
ma per radiją be lakūno, ku: 
galės apskridęs aplink .paša 
lį sprogti ten, kur jam bus r 
rodyta.

Ir šis garsusis “guzikų p 
spaudimo” karas galės ta] 
realybe dar prieš 1970 metu
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SVARBU GERAI PRIŽIŪRĖTI ŠIRDĮ
Kadangi širdis vaidina didžiulį vaidmenį 

žmogaus gyvenime, tai ir jos priežiūra turėtų 
būti nemažesnės svarbos. Tinkami! saugoja
ma ir globojama, ji dažnai ilgiau ir tobuliau 
tarnauja. Patyrimas šiuos pareiškimus pilnai 
patvirtina.

Jaunas ir šiaip jau sveikas žmogus, gyve
nąs tvarkingai, nereikalauja ypatingo širdies 
dėmesio, nes pati gamta tuo geriausiai pasi
rūpina. Bet nevalia jos taisykles paneigti arba 
joms priešintis. Prie širdies reikalavimų pri
sitaikyti, pagaliau, nė nereikia ypatingų pas
tangų.

Betgi, sunkesnių ligų atveju, ypač , kai 
esama karščio ar liga yra užsitęsusi Ilgesni 
laiką, širdies tinkama priežiūra yra aktuali ir 
paini. Tada beveik visada širdis esti mažiau 
ar daugiau paliesta. Viena tai, kad H yra pri
versta sunkiau dirbti, kas ją tiesioginiai išvar
gina, o antra — ją pačią neigiamai paveikia 
esamos ligos infekcija.

čia neimu dėmesin rimtesnės širdies kom
plikacijos. Iš po tokios sunkios ligos širdis iš
eina jau sužalota, kas tiesiog reiškia jos silp
nėjimą. Nuo to laiko labai svarbu, ką bepagijąs 
ligonis veikia. Širdžiai esant silpnai, išvargu
siai, pirmiausia reikia sutelkti visas galimas 
ilgesnio poilsio progas. Gydytoj aš ^yra geriau
sias sprendėjas, kiek ir kokio poilšib' yra rei
kalinga. Todėl jo nurodymus if t>ėjtvarkymus 
reikia griežtai atlikti, nors kartaisligoniui 
atrodytų keisti arba nepatogūs. bib?

Apkrėsti dantys, tonsilai ar kitokios vieti
nės infekcijos duoda pradžią rrm’t&ns širdies 
ligoms. Tą viską reikia pašalinti. ASn?uo, ilgus 
metus dirbęs sunkų darbą, turi žttdti, kad jo 
širdis taipgi ilgus metus kasdieną ^ĮĮrba sun
kesnį darbą, negu jai reikėtų dirbti ^normaliai. 
Tai jau savaime reiškia didesnį Indies išvar- 
gimą, vedantį prie širdies laipsųį^kę silpnėji
mo. Tai jau nėra, geras reiškinys. Šitaip esant, 
reikia imtis daugiau poilsio, norlpt suteikti

širdžiai daugiau galimybių pailsėti ir atsigauti 
sekančios dienos darbui.

šiuo būdu širdis mažiausiai nukentės ir, 
aišku, ilgiau tarnaus. Bet, anaiptol, to dar ne
pakanka. Reikia žinoti, kad, ir geriausioms 
aplinkybėms esant, žmogui sestant, ir jo širdis 
sensta ir silpnėja. O tas ilgametis sunkus, dar
bas širdies jėgas dar labiau mažina. Todėl to
kie sunkaus darbo žmonės, žengdami penktą 
dešimtį, jau turėtų visu rimtumu dairytis leng
vesnio darbo, kuris nebereikalautų iš širdies 
tiek daug didelių pastangų. Kitaip sakant, šir
džiai reikia duoti ilgas atostogas, kurios gyve
nimą gerokai prailgins. Ligi dar nevėlu, ligi 
dar nepasireškia silpnumo ženklų, reikia ap
sižiūrėti, nes vėliau, kad ir geriausiais norais, 
sunku tikėtis geresnių pasekmių.

Kiekvienas senstantis žmogus turi sulėtin
ti savo darbą. Reikia atsiminti, kad jau mūrų 
nebeversi, kaip tai jaunystėje atrodydavo, nes 
širdis palengva rambėja ir silpnėja, ir iš jos 
tiek daug besitikėti negalima. Todėl reikia 
vengti bet kokių didesnių fiziškų pastangų. Ne 
retai tenka girdėti, kad toks ir toks seniokas, 
bekasdamas .sniegą, pildamas anglis rūsin ar 
šiaip ką sunkaus dirbdamas, krenta vietoje 
arba greitai, vos bekvėpuodamas ir visas pa
mėlynavęs, miršta. <

Daugumoje tie reiškiniai pasitaiko, š 
džiai nebepakeliant sunkaus darbo atlikti. T 
kius pavojus reikia žinoti, juos numatyti 
visados vengti progų, kurios į juos vestų.

Ypač tie, kurie turi aukštą kraujo spaui 
mą, sukietėjusias, kraujagysles arba bet. koh 
širdies' organinę ligą, niekad negali būti pe 
daug drąsūs. Jiems reikia visada žinoti, j 
jų kraujo apytakos aparatas yra pašlijęs, 
nebeturi tokio stiprumo, kaip sveiki, žinon 
tai dar nereiškia gresančio pavojaus, bet 
neužtikrina tvirtumo. Tokie žmonės, tinkair 
užsilaikydami, dažnai gyvena ir dirba ir nes 
laukia net gilios senatvės, nes vienokie ar i 
tokie pakrikimai anaiptol dar nėra bevHtiš 
Bet yra svarbu, kad tokie žmonės būtų nuol 
tinėje gydytojo priežiūroje. Kitokio pasirinl 
mo nėra.

Pagaliau, kad ir visiškai sveikiem, bet j; 
pagyvenusiem, yra svarbu bent sykį per met 
pasitikrinti širdies, kraujagyslių ir taipgi vi 
kūno sveikatą. Toks patikrinimas neretai s 
randa nesveikumų, apie kuriuos žmogus ka 
tais nė pagalvoti nepagalvojo, nė jausti neja 
tė.

Kitą savaitę: “ŠIRDIS IR NUTUKIMAS*
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SUSIRENKA LIET. REFORMATU SINODAS
CHICAGO, ILL. — Nuo pat 

reformacijos pradžios Lie-

VAKAR IR RYTOJ

Masonus naikino ir 
juos labiausiai kovojo 
trys geri draugai, kaip 
nas, Hitleris ir Mussolini. Pa
našiai elgiasi ir mažieji dikta
torei Franco su Salazaru.

prieš 
tokie 

Stali-

tuveje buvo renkamasi 
vienais metais sinodų 
džiams. Kasmet sinodų 
mosi data būdavo pare 
birželio mėn. 24 d. 
diena) ir posėdžiai 
tęsdavosi 3 dienas. I 
šerno gyvenimo Lietuvoje 
tais sinodai rinkdavosi 
žuose. o prieš tai 

Šių metų sinodas.
penktas tremtyje, 
Nepriklausomybės

Demokratiniuose kraštuose 
masonai niekam nekelia 
mes ir nesudaro pavojaus. Prie 
šingai. jie atkakliai gina de
mokratiją. saugo religijos, są
žinės ir asmens laisvės princi
pus.

Stačiai būtų juokinga kalbė
ti apie masonų "pavojų ’ Ame
rikoje ar Anglijoje.

Čia net prezidentas Roose- 
veltas. Trumanas ir daugybė 
kitų augščiausių valdžios pa
reigūnų buvo ir yra vieši nia- 
sonaLGalima stačiai sakyti, 
kad masonai valdo Ameriką, 
bet nė valstybės, nė kokios baž 
nyčios niekad nesugriovė. Ma
sonai taip pat labai galingi 
Anglijoje, stiprūs Prancūzijoje. 
Įtakingi Voiketijoje ir net pa
čioje Italijoje.

Religiniu pagrindu įvairios 
bažnyčios ir sektos tarpusavy 
ginčijasi ir kovoja. Tuo pa
grindu būtų suprantamas ir 
Pfullingeno tikybininkų susi- 
rūpinimas skleisti gandus su J
tikslu kenkti kitaip tikintiems. j
Tik visa bėda, kad skleidžia- j
mas gandas yra neteisingas. '

Valstybiniu ir tautiniu po
žiūriu masonai negalėtų nie
kam kelti baimės, gąsdinimo J
ar , susijaudinimo. Tie laikai t
jau seniai praėjo. Atskirų kraš 
tų masonų tautinis patriotiz
mas ir savo kraštui pasiauko
jimas yra gal didesnis už Įvai
rių tikybininkų, ypač tokių, 
kurie yra Įpareigoti būti besą
lygiškai paklusnūs venam in
ternacionalo centrui, net vie
nam asmeniui — vadui, tėvui, 
ar paties Dievo vietininkui.

Skleidimas melagingų gan
dų anie Lietuvos diplomatus, 
įtarinėjimas, kaip jie su vals
tybės lėšomis per daug jau 
“šeimyniškai” elgiasi, yra aiš
kus velnio darbas ijJ neabejo-. • 
tinas kenkimas Lietuvos vals
tybiniams ir tautiniams reika
lams. O drauge ir aklas paklus
numas kaž kokiai svetimai Įta- 
kat

bai-

kiek- 
pu.se - 

rinki- 
ikama

(Joninių 
paprastai 

Nepriklau- 
me- 
Bir-

- Vilniuje.
kuris yra 

26-as* nūo 
laikų ir • 

uo reforma-

birželio mėn. 21 ir

prasidėsposėdžiai
d. 5 vai. po pietų 
6824 S. Emerald

cijos pradžios mūsų krašte, 
šaukiamas 
22 d. d.

Sinodo 
birželio 21 
Chicagoje,
Avė., Salem Reformatų bažny
čioje. Posėdžiai bus tęsiami ir 
baigiami birželio 22 d. Sinodo 
metu bus laikomos pamaldos, 
renkama nauja sekančiai 3-jų 
metų kadencijai Kolegija ir ap 
tariami reformatus liečiami 
klausimai.

Kolegija, kviesdama sinodą 
posėdžiams, tikisi, kad ir šiais 
metais sinode dalyvaus ne tik 
visi reformatai gyveną Chica
goje, bet ir tie, kurie gyvena 
toliau. Laukiama atvykstant ir 
iš Kanados. P. B-

Vienybės skaitytojas 
Rūkas iš Chicagos rašo:

Skyrelyje Kalba mus

An is

jun
gia M. Stonis teisingai lietu
viuką kalbą apibudina — ji se
na, žodinga ir graži, tad ją tu
rime branginti.

"Kaip tik dėl gerbimo norė
čiau pasakyti keletą žodžių. 
Kudirka, Basanis, šliupas, Tu- 
h:as~Tr~ kiti tuolaikiniai—švie- 
.šuoliai, tikrai lietuvišką kalbą 
brangino, valė ją nuo svetimy
bių. Jų keliais vėliau ėjo Vire- 
liūnas, Šimkus, Vydūnas, Krė
vė, Balčikonis. Visiems jiems 
priklauso aukščiausia garbė. 
Jie ją tikrai mylėjo ir nesi- 
graibstė svetimybių, bet ją 
grynino.

Bet šių dienų rašėjai, per 20 
metų Lietuvoje mokslinti, lie
tuvišką kalbą dešimt sykių la
biau užteršė svetimybėm, negu 
kad ji buvo seniau.

Kad sulaikius svetimybių 
plėtimąsi, reikalingas nė vie
nas skyrelis, bet visas laikraš-

Tegu jis būna mėnesinis,
bet toks yra būtinai reikalin
gas!”

t is!

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalniu 
oras ir gražūs vaizdai.

Bušai į Liberty eina iš NewYorko, Newarko ir kitų vietų.
Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti.

ONA MENDERIĖNĖ
WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y.

Tel. Liberty 520 M 2

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI I
ČIKAGOS- ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius 

; savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos 
• parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 

iliustruota, kaina 3 doleriai.
^ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas. 

450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
į ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 

.parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai.

i Visos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius! 
i Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, Ill.

Learn to take care ef
and you’ll ALWAYS take care of
The Proud Profession of Nursing

One of the most rewarding ca
reers that any young woman 
can have’ A lifetime profession 
. . . an assured income ... an 
opportunity to work with some 
of the finest people in your 
community’.

For as a student nurse vou 
will receive one of the best pro
fessional educations... yet one 
which you can afford! Then as 
a graduate nurse there will be

almost unlimited opportunitie* 
to follow vour career ... in 
hospitals, clinics, in publia 
health and industrial nursing.

Priceless knowledge, too. for 
the time when you become a 
wife and mother . . . you will 
have invaluable training to care 
for your family. And nursing is 
a profession you can combine 
w ith marriage if you wish__ it
is truly a lifetime career!

6 p«L

Eibe •ther American husineti firmt we believe that bufinest 
ha< a reipnuobilitr tn contribute tn the public trelfare. 
7hii advertnement it therefore ^pononed by

- - - - - - - - - - - - VIENYBĖ

PRIPAŽINO KAUNO
šiomis- dienomis 

kad Amerikos 
Departamentas įtraukė Kauno 
Veterinarijos Akademiją į pri
pažintųjų aukštųjų veterina
rijos mokyklų sąrašą Ir šis pri
pažinimas -veikia iki 1943 ka
lendorinių metų pabaigos.

Tas ’reiškia, kad ją baigę iki 
to laiko veterinarijos gydyto
jai, jei .tik Išpildo pilietybės 
sąlygas, gauna teisę gauti fe- 
deralinįų ar valstybinių vete-

gauta žinia, 
Agrikultūros

pa- 
rei-

ve-

arba laikyti egzaminus prakti
kos teisėms įgyti.

Šitas pripažinimas kartu pa 
rodo, jog Kauno Veterinarijos 
Akademijoje mokslas buvo ge
rai pastatytas.

Akademijos patalpos buvo į- 
rengtos geriausių Europos ve
terinarinių mokyklų pavyz
džiu, o personalo nariai buvo 
studijavę įvairiose užsienių 
aukštosiose veterinarijos mo
kyklose.

Kauno Veterinarijos Akade
mija yra paruošusi gydytojus 
kurie pilnai atitinka visiems 
Vakarų Europoj ir kitose 
šaulio šalyse statomiems 
kalavimas.

Jie laisvai galėjo verstis
terinoriaus praktikoje visose 
pasaulio šalyse, tik Amerikoje, 
dėl neturėjimo informacijų a- 
pie mūsų mokyklą, jiems buvo 

. kliudoma. Bet po užtrukusių 
žygių, dabar gavus pripažini- 
mą, ši -kliūtis pašalinta ir lie- 
tuviai veterinoriai, gyvenantie
ji Amerikoje galės dirbti savo 
profesijoje.

Ypatingai daug prie šio pri
pažinimo prisidėjo veter. gyd. 
Petras Gailiūnas, iš Lawrence, 
Mass.

Jam padėjo doc. dr. S. Jan
kauskas, pirmasis Kauno Ve
terinarijos Akademijos rekto
rius, kuris šiuo metu gyvena 
Toledo, Ohio ir dirba kaip fe
deralinis veterinarijos inspek
torius: Daug talkininkavo ir 
vet. gyd. K. Kasperavičius iš 
Quincy^ Mass.

Iš STUDENTŲ
GYVENIMO

R. Mieželis, išrinktas Illinois 
Universiteto Alpha Phi Ome
ga studentų draugijos valdy- 
bon ir -už'pasižymėjimą moks
le pakviestas į garbės korpora
cija Sigma lota Epsilon.

A. Bakaitis ir K. Mikėnas bu
vo pagerbti už gerą mokini
mas! University of Illinois 
“honor” dienoje.

V. Kavolis, studijuojąs Wis
consin universlte, aktyviai da
lyvauja visuomeninėje veiklo
je ir plačiai bendradarbiauja 
lietuviškoje spaudoje rašyda
mas sociologiniais bei studen
tijos klausimais. Pakviestas į 
Beta Kappa ir Phi KappaPhi 
garbės korporacijas.

V. Adamkevičius, lankąs Ill
inois Universitetą išrinktas į 
naująjį FAS Komitetą. Akty
viai dalyvauja sportinėj veik
loj.

L. Grinius, studijuojąs El- 
etrical Engineering Illinois 
Technalogijos Institute. Pla
čiai veikia ■ akademiniame gy
venime.

J. Šmulkštys, studijuoja tei
sę De Paul universitete, Chica
goje. Aktyviai dalyvauja stu
dentų gyvenime, yra Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV CV iž
dininku.

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24^ Pa.
JE 5-9643

VETER. AKADEMIJĄ
Šiuo metu Amerikoje gyve

na, baigę Kauno Veterinarijas 
Akademiją, be Gailiūno ir Kas
peravičiaus, šie gydytojai: B. 
Andrašiūnas, J. Brundza, R. 
Giniotis, K. Krivickas, B. Le-t 
parskas, A. Osteika, M. Pakal
niškis, J. Sabaitis, A. Stankai
tis ir A. Vasiukevičius.

Iš personalo, be anksčiau 
paminėto doc. dr. J. Jankaus
ko, čia gyvena prof. dr. J. Mo
tiejus, prof. dr. K. Kanauka,

A. Kalvaitis, doc. dr. J. Kregž
dė ir doc. dr. A. Milaknis.

Laisvos nuomonės

pa

lai- 
už

(Atkelta iš 3 psl.) 
pai didesnio, negu turimas, 
fondo, kol kas neturime, to
dėl prieiname alternatyvą:a) 
įtempti pastangas vienai šių 
sąlygų patenkinti ir tik tuo
met statyti paminklą — statu
lą, arba b) — atsisakyti statu
los, kitokios paminklo sąvokos 
naudai. Giliai įsijausdamas į 
tikrovę, kad daugel mūsų 
vybinių problemų dar nėra 
tenkinamai išspręsta dėl 
teklių nepakankamumo, 
kau tikslingu pasisakyti 
pastarąjį variantą.

Siūlymas. Paminklo idėja ga 
lėtų būti įprasminta numato- * 
mu statyti, ar pirkti, tautos na
mų rėmuose, įrengiant juose 
Dariaus Girėno vardo seklyčią, 
ar muziejų, ar auditoriją, pa
puošiant ją didvyrių biustais, 
atvaizduojant “Lituanikos” ep
opėją, bei sudedant ten visą, 
ką mes turimą brangaus ir di
dingo, kas atgaivintų lietuvio 
dvasią, įkvėptų jaunimą, im
ponuotų kitataučiams sve
čiams. Tautinio auklėjimo 
prasme šitai turėtų daugiau 
reikšmės negu stovyla gatvė
je ir tai atitiktų didvyrių, vi
sa aukojančio Lietuvai, testa
mento dvasią, nes “...gražes
nio paminklo didvyriams ne
bus, kaip vykdymas jų idealų” 
(Julius Janonis), žinoma, tai 
nereikštų daryti be atodairos, 
skubiai. Tektų palaukti kol 
Tautos Namų idėjos realizavi
mas pasidarytų /visiškai arti
mas tikrovei. Tuo laikotarpiu 
abiejų institucijų valdybos ga
lėtų išsiaiškinti ir prieiti gerų 
išvadų. Tik reikia, pirmučiau
sia, padaryti psichologinį lūžį 
ir įsitikinti, kad yra geresnių 
būdų didvyriams pagerbti 'ne
gu vėliavai stiebas, kuriame 
nebūtų vietos lietuviškai vė
liavai. Kitokios, negu statula, 
paminklui idėjos tektų j ieškoti 
dar ir dėl to, kadangi statula 
Dariui Girėnui pagerbti Ame
rikos Lietuvių jau pastatyta 
Chicagoje. Taigi N. Y.-jau ap
lenktas, tačiau čia kaip tik y- 
ra proga pasireikšti daug ori
ginalesne ir ne mažiau pras
minga forma.

Pasisakydamas neigiamai dėl 
paminklo formos ir vietos, 
anaiptol nenoriu daryti prie
kaištų paminklo statymo ko
mitetui, pirmininkaujančiam 
šalčio. Priešingai, komiteto na 
rial yra žymūs visuomeninin
kai, jie savo ilgamečiu darbu 
ir rūpestingumu pakankamai 
įrodė juos esant gerais lietu
viais patriotais'ir savo darbuo
se vadovaujantis geriausiais 
norais. Jiems, už jų darbą pri
klauso liet, visuomenės pagar
ba ir padėka, 
riausius norus 
padaryti klaidą, 
tas nutarė tokį
tai tik dėl likusios visuomenės 
nepakankamo domėjimosi bei 
Įsijautimo į šl$ labai svar
bią problemą. Būtų labai geis
tina, kad liet, visuomenė, šia 
labai svarbią problemą. Būtų 
labai geistina, kad liet, visuo
menė, šia prasme suaktyvėtų. 
Reikėtų, tai diskutuoti draugi
jų susirinkimuose ir priimtus 
nutarimus siųsti paminklo ko
mitetui. Labai lauktini pasisa
kymai spaudoje dailininku, ar
chitektų, inžinierių, rašytojų, 
žurnalistų, ir kt.

Visuomenės suaktyvėjimas 
duos'geru idėjų komitetui pa
daryti tolygiems nutarimams.

Vaclovas Alksninis

Tačiau ir ge- 
turint galima 
Jeigu komite- 
žingsnį žengti,

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

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

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushvvick Avė.

Ofiso tel. GLenmore .5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City 

Telcf. MUrray Hill 8 8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

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

Woodhaven, L. I.,. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
-----(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
12:30 — 2
6 — 8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir Šešta
dieniais uždaryta

M. D.
VALANDOS:

' Suskarus: antrad., ketv. ir 
šeši, nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkr. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

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

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

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 ęity, N. Y. 
Tel. TR. 7-9430

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

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

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

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio. Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre
tocol— 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi į
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

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

1039 Brighton Beach 
Brooklyn, N.‘ Y.

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

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Ave.

5 P.M.
5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn. N. Y. 

Mom'., Wed. U Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

POVUANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

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. E V ergreen 4-8802

■ - —- • ' --------------- - - ■ -

Enroll now as a Student Narse
Today more and more young 
women want to make nursing 
their profession, in preference to 
any other career. Act now to 
enter the Nursing School of your 
choice.
Ask yo«r school adviser or th* 
Director of Nurses at your local 
hospital for information on how 
you can enter a collegiate or 
hospital School of Nursing.

M

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė 

CHIROPRAKTORE
Ligoniai priimami- antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. Y. 

APJegate 7-4236

KAZYS VALAITIŠ, Savininkas
PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

v808 North 2nd St., , Philadelphia, Pa
MAfket 7-1685

f

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis j 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautietį. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

Vėdėjo rezidencijo*
EVergreen 4-1913

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

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

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

C

PERKANTIEMS NAMUSGYVENIMAS

■4

Fasolino Memorials
FASK PRANEŠIMAS

-»

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti..
Brooklyn 11, N. YPavieniai ir*su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti t

-į

Paminklai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAISUKAKTUVININKAS

NAUJA GYDUOLĖ

Cappiello

plokštelės.
’V’

11, N. Y.

A

DAver.port 6-0259

Prahcūzijoj. Apie Bra- 
futbolininkiškąją veik- 
proga parašysime pla-

Mes 
gaso 
geso

1 
£

Tuo būdu pirmenybėse mū
siškiai yra laimėję ketverias 
rungtynes, pralaimėję trejas 
Ir kartą baigė lygiomis.

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI
IR STATULOS.

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
•utomobHhis įvairiems reikalams

Blau Weiss 
Ridgewoode, 

stalo teniso 
dalyvavo

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ST. BREDIS, JR. 
37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN Ii. N. Y. 

AP' 7-7083

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

-----16 CourtStrect, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 
SAVININKAI

IŠ WWRL, 5000 kcl.
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y

Telefonas: EVergreeft 4-9293

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PL 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 

JAmaica 3 7722

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika -— Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHAUNS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėm#

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir .tt.

63-26 53rd Drive, 
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas” 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

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.’ r Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius . 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

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 WAveriy 6-3325.

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409 a*
Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUŠLIC

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
' Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėm*

THE KINGS COUNTY
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

Member Federal Deposit Insurance Corporation

JUOZAS GARŠVA
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreer. 8-9770

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL

----------- ■ —i
Lietuviai advokatai

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

o

S. A. Chernoff, M. D
- Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

J0S BERMEL
H. H. ALTHOFF, Pre*.

PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 
PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į SV. JONO KAPINES

Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 
MIDDLE VILLAGp, QUEENS COUNTY. N. Y.

Tel. >■© A ven port 6-2393 DA venport 6-2633

Redaguoja KĘSTUTIS CERKEUŪNAS

IŠVYKA | PHILADELPHIJĄ
Gegužės 30 d. New. Yorko Išvyka į Philadelphiją pra- 

Lietuvių SK vienuolikė viešė- ėjo nuotakingai. Vietos latviai 
jo Philadelphia, Pa. ir žaidė. parodė daug rūpestingumo, o 
draugiškas rungtynes su vie
tas latvių futbolininkais. Kaip 
ir sezono pradžioje, taip ir šį 
kartą mūsiškiai pralaimėjo

THE WISE OLD OWL SAYS ’ ' Ml 
•A V Į I (

Aa

« .

When Every GphI Must Do Its Bit Herrs the Vfey XwN Slore a Hit

Lietuvių SK vadovybė bei tre
neris dar kartą ryškiai pama
tė, kad kai kurios reformos 
yra neatidėliotinos, jei toliau 
norima---- laikytis----prideramo!
o ne tęsti šeimyninį aukštu
moje turgų, iš kurio pats lai
kas išbristi. čk.

sios rungtynes buvo latvių lai
mėtos 4-3 ir dabar 3-2 (0-0).

Į Holmes stadioną buvo su
sirinkę apie 100 žiūrovų, ku
rie stebėjo vidutiniško lygio 
žaidimą. Lietuvių SK sudėty 
nesimatė Kalašinsko, Jokūbai
čio ir Adomavičiaus, kurie 
dar nebuvo atkutę po žiauru
mų Ludlow, Mass., kur prieš 
savaitę buvo tekę kovoti su Lu- 
sitano FC. Kalašinskas yra 
ypatingai smarkiai nukentė
jęs ir vargu bau ji matysime 
aikštėje anksčiau nei rudenį.

Netekus trijų šulų puolime, 
sunku buvo rasti pakaitų, ku
rie būtų galėję prilygti įpras
tiniams žaidikaims ir tai buvo 
viena iš priežasčių, dėl ko, te
ko pralaimėti. Vidury žaidė 
Sabaliauskas, kuris bent pir
mam kėliny sumaniai bandė 
traukti į priekį, bet jam stigo 
išmaningų pagalbininkų. Kai
riuoju sparniniu gerai žaidė 
Gr-a^Sy o kiti puolimo dalyviai—FASK . palaikomas—adresu:— 
buvo, kaip sakoma, bėdos tal
kininkai. Dešinysis sparninis 
J. Simonavičius pasireiškė tik 
tuo, kad kiekvina proga reika
lavo kamuolio, bet jį gavęs ne
žinodavo ką daryti ir papras
tai pasistengdavo jį prarasti. 
Puskairiu Įteiktas Steponavi
čius buvo per lėtas. Pusdešiniu 
pirmą kartą bandytas kubietis 
Gonzales rodė ‘gerų pastangų, 
bet į vieneto žaidimą nebuvo 
Įaugęs, nors kaip pavienis žai- 
dikas yra geros kokybės.

Philadelphia os latviai yra 
neblogas vienetas. Veik visi vy 
rai gerai nuaugę, žaidė aukš
tokais padavimais ir antram 
kėliny ilgoką laiką turėjo žy
mią persvarą. Iš pavienių mi
nėtinas vidurio' puolikas- V: 
Freimanis ir puskairis Celma- 
raugs.

Rungtynių pradžioje lietu
viai vyravo ir buvo susikūrę 
keletą tikrų progų, kurių ne
sugebėta išnaudoti, nes puoli
kai nesiryždavo užbaigiama
jam šūviui. Vėliau apylygis žai 
dimas. Latviai buvo pelnę bau
dinį, bet jo nekirto, o tik pa
rideno vartininkui.

Po pertraukos, kartu su švel
niai purkštančiu lietumi, pa
sipylė įvarčiai. 4- min. Freima
nis įkerta 1-0 latvių naudai, 
bet už dviejų min. Gražys gal
va pasekmę išlygina. Mūsiškiai 
dar turi teisę mušti baudinį, 
bet atsilyginama tuo pačiu — 
Sabaliauskas paridina Vitoliui. 
17 min.. Sabaliauskas ženklina 
2-1 lietuvių naudai, bet po to 
mūsiškiai, atrodo, lyg būtų vi
są paraką iššaudę ir latviai 
galutinai perima iniciatyvą. 
25 min. Celmaraugs išlygina 
2-2 ir po minutės tas pats žai- 
dikas fiksuoja 3-2. Taip ir lie
ka, nors latviai turi eilę pro
gų pergalę išdidinti, bet šūviai 
netaiklūs ar gelbsti Bagdonas.

Rungtynės buvo korektiškos 
ir teisėjui Burns nebuvo var
go.. Prieš žaidimą svečius pa
gerbė Philaęielphijos lietuviai 
Julija ir Edvardas Bres- 
lauskai. Ponia žaidikams įtei
kė gėlių puokštę, skirtą “fut
bolininkams,’ atstovaujantiems 
Lietuvą tremtyje”, o jos vyras 
dar pridėjo dovanėlę. Breslau- 
skai yra futbolo mėgėjai dar iš 
Nepriklausomos Lietuvos laikų 
(1930-1939 m.). Gautas gėles 
treneris K. Brazauskas po 
rungtynių įteikė kun. St. Rai
lai, kad jis jas padėtų lietuvių 
šv. Kazimiero parapijas baž
nyčioje.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas savo prane
šime Nr. 1 skelbia savo sudėtį 
(pareigomis pasiskirstyta ge
gužės 25 d. posėdy): Z. Puzi- 
nauskas — pirm., Br. Ketura
kis ir E. Vengianskas — vice- 
.pitm., V. Adamkevičius—sekr., 
Alg. Bielskus — ižd. ir Kana
dos atstovas (dar nepaaiškė- 
jęs) — narys.

Vyr. FASK skelbia visų š. 
Amerikos lietuvių sporto klu
bų registraciją iki birželio 15 
d. Klubai prašomi pranešti: 
klubo pavadinimą, valdybos 
sudėtį, aktyvių narių skaičių, 
vietinės lietuviškos kolonijos 
dydį ir kultivuojamas sporto 
šakas.

Visas susirašinėjimas su Vyr.

Start a SAVINGS BANK Account New <----

PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IK PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valstybių 

Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis: Tel.: Elizabeth 2 5225. J. Kirk.

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo

I . w

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uot- 

I
Skambinti: 6T0 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 »
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue 
New York 57. N. Y.

Adamkevičius, 5647 So. Rock
well Ave., Chicago 29, Ill.
STALO TENISAS

Gegužės 30 d. 
klubo patalpose, 
'buvo surengtos 
turnyras, kuriame 
DAFB klubų iškilesni. žaidikai, 
iš ivso 24. Iš lietuvių pasireiš
kė Daukša (LAK). Vienetuose 
buvo sudarytos 4 grupės ir 
grupių nugalėtojai tarpusavio 
žaidimuose išsprendė turnyro 
laimėtoją. Daukša savo grupė
je liko pirmuoju, o ir tolesnius 
priešininkus sudorojęs, pasi
puošė turnyro laimėtojo var
du. Antrą vietą užėmė Bych 
(Ukrainian National TTC), 
prieš. kuri Daukša. bųvp. laimė- 
jęs 21-15, 19-21, 21-14?

Dvejetuose Daukša žaidė su 
Schmidt (Pfaelzer SC) ir ši po
ra laimėjo pirmąją vietą. Pir
mųjų vietų savininkai buvo atį- 
žymėti diplomais.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Birželio 1 d. DAFB lygos kl. 
pirmenybių rungtynės Lietu
vių SK—Sportfreunde Passaic, 
po 15 min., dėl lietaus buvd 
nutrauktos. Priešininkai vedė 
1-0, bet Gražys iš baudinio bu
vo išlyginęs.

šios rungtynės bus žaidžia
mos birželio 8 d. 3 vai. Queens 
Soccer Field (222nd St. ir 
Braddock Ave., Bellerose, L. 
I.). 1:15 vai. rungtyniauja re
zervinės komandos.

Virginia 9-3112Tel.

r

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino,

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO
MAUZOLIEJAI

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

Darbas atliekamas artistiškai, sązinin- 
gai ir prieinamomis kainomis.

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

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

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

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

---- 307 GRAND STREET—
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretu 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

.. ...................................

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viski. Las priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas ’garantuotas.

244 ROEBLING SLREET, 
BROOKLYN T I. N. Y. * 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ WH* 

r Mūšų krautuvėje galima gauti v
tinkamų visiems keturiems metų sezonaipĄ,.

^Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: EV. 7-2043 ‘ •

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai^ žiedai., 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET

šiemet sukanka 30 metų, 
kai dabartinis New Yorko Lie
tuvių SK futbolininkų treneris 
Kazys Brazauskas aktyviai dar 
buojasi futbole. Savo karjerą 
Brazauskas yra pradėjęs 1922 
m. LFLS jaunių vienuolikėj, 
vėliau žaidė Kauno Sporto 
Klube, o po to ilgus metus at
stovavo LGSF. Be kita ko, Bra
zauskas kaip treneris yra dar
bavęsis 
zausko 
lą kita 
čiau.
ŠACHMATININKAI

Gegužės 24 d. Brooklyno L- 
AK šachmatininkai žaidė pa
skutiniąsias Metropolitan B kl. 
pirmenybių rungtynes ir nu
galėjo Brooklyno CC 6-2. Par
tijos : Škėma (b)—Greenwald 
0. 5-0. 5, Repečka (j) — Spin
ner 1-0, Paškevičius (b) — 
Farkas 1-0, Staknys (j)—Perle 
1-0, Galminhs (b)—Beller 1-0, 
Merkevičius (j) —Bohen 0.5-0. 
5. Vilpišauskas (b) — Stopped 
1-0, Trojanas (j) — Pokorni

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.«

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO. ’ r>

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

Eastate of A. J. VALANTIEJUS •
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. * Tel/NEwton 9-4464

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų. -----------

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klljentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje. »

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JUUUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

(Bay’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

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,

nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ke t virtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.
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SUSIRENKA LIET. REFORMATU SINODAS
CHICAGO, ILL. — Nuo pat 

reformacijos pradžios Lie-

VAKAR IR RYTOJ

Masonus naikino ir 
juos labiausiai kovojo 
trys geri draugai, kaip 
nas, Hitleris ir Mussolini. Pa
našiai elgiasi ir mažieji dikta
torei Franco su Salazaru.

prieš 
tokie 

Stali-

tuveje buvo renkamasi 
vienais metais sinodų 
džiams. Kasmet sinodų 
mosi data būdavo pare 
birželio mėn. 24 d. 
diena) ir posėdžiai 
tęsdavosi 3 dienas. I 
šerno gyvenimo Lietuvoje 
tais sinodai rinkdavosi 
žuose. o prieš tai 

Šių metų sinodas.
penktas tremtyje, 
Nepriklausomybės

Demokratiniuose kraštuose 
masonai niekam nekelia 
mes ir nesudaro pavojaus. Prie 
šingai. jie atkakliai gina de
mokratiją. saugo religijos, są
žinės ir asmens laisvės princi
pus.

Stačiai būtų juokinga kalbė
ti apie masonų "pavojų ’ Ame
rikoje ar Anglijoje.

Čia net prezidentas Roose- 
veltas. Trumanas ir daugybė 
kitų augščiausių valdžios pa
reigūnų buvo ir yra vieši nia- 
sonaLGalima stačiai sakyti, 
kad masonai valdo Ameriką, 
bet nė valstybės, nė kokios baž 
nyčios niekad nesugriovė. Ma
sonai taip pat labai galingi 
Anglijoje, stiprūs Prancūzijoje. 
Įtakingi Voiketijoje ir net pa
čioje Italijoje.

Religiniu pagrindu įvairios 
bažnyčios ir sektos tarpusavy 
ginčijasi ir kovoja. Tuo pa
grindu būtų suprantamas ir 
Pfullingeno tikybininkų susi- 
rūpinimas skleisti gandus su J
tikslu kenkti kitaip tikintiems. j
Tik visa bėda, kad skleidžia- j
mas gandas yra neteisingas. '

Valstybiniu ir tautiniu po
žiūriu masonai negalėtų nie
kam kelti baimės, gąsdinimo J
ar , susijaudinimo. Tie laikai t
jau seniai praėjo. Atskirų kraš 
tų masonų tautinis patriotiz
mas ir savo kraštui pasiauko
jimas yra gal didesnis už Įvai
rių tikybininkų, ypač tokių, 
kurie yra Įpareigoti būti besą
lygiškai paklusnūs venam in
ternacionalo centrui, net vie
nam asmeniui — vadui, tėvui, 
ar paties Dievo vietininkui.

Skleidimas melagingų gan
dų anie Lietuvos diplomatus, 
įtarinėjimas, kaip jie su vals
tybės lėšomis per daug jau 
“šeimyniškai” elgiasi, yra aiš
kus velnio darbas ijJ neabejo-. • 
tinas kenkimas Lietuvos vals
tybiniams ir tautiniams reika
lams. O drauge ir aklas paklus
numas kaž kokiai svetimai Įta- 
kat

bai-

kiek- 
pu.se - 

rinki- 
ikama

(Joninių 
paprastai 

Nepriklau- 
me- 
Bir-

- Vilniuje.
kuris yra 

26-as* nūo 
laikų ir • 

uo reforma-

birželio mėn. 21 ir

prasidėsposėdžiai
d. 5 vai. po pietų 
6824 S. Emerald

cijos pradžios mūsų krašte, 
šaukiamas 
22 d. d.

Sinodo 
birželio 21 
Chicagoje,
Avė., Salem Reformatų bažny
čioje. Posėdžiai bus tęsiami ir 
baigiami birželio 22 d. Sinodo 
metu bus laikomos pamaldos, 
renkama nauja sekančiai 3-jų 
metų kadencijai Kolegija ir ap 
tariami reformatus liečiami 
klausimai.

Kolegija, kviesdama sinodą 
posėdžiams, tikisi, kad ir šiais 
metais sinode dalyvaus ne tik 
visi reformatai gyveną Chica
goje, bet ir tie, kurie gyvena 
toliau. Laukiama atvykstant ir 
iš Kanados. P. B-

Vienybės skaitytojas 
Rūkas iš Chicagos rašo:

Skyrelyje Kalba mus

An is

jun
gia M. Stonis teisingai lietu
viuką kalbą apibudina — ji se
na, žodinga ir graži, tad ją tu
rime branginti.

"Kaip tik dėl gerbimo norė
čiau pasakyti keletą žodžių. 
Kudirka, Basanis, šliupas, Tu- 
h:as~Tr~ kiti tuolaikiniai—švie- 
.šuoliai, tikrai lietuvišką kalbą 
brangino, valė ją nuo svetimy
bių. Jų keliais vėliau ėjo Vire- 
liūnas, Šimkus, Vydūnas, Krė
vė, Balčikonis. Visiems jiems 
priklauso aukščiausia garbė. 
Jie ją tikrai mylėjo ir nesi- 
graibstė svetimybių, bet ją 
grynino.

Bet šių dienų rašėjai, per 20 
metų Lietuvoje mokslinti, lie
tuvišką kalbą dešimt sykių la
biau užteršė svetimybėm, negu 
kad ji buvo seniau.

Kad sulaikius svetimybių 
plėtimąsi, reikalingas nė vie
nas skyrelis, bet visas laikraš-

Tegu jis būna mėnesinis,
bet toks yra būtinai reikalin
gas!”

t is!

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalniu 
oras ir gražūs vaizdai.

Bušai į Liberty eina iš NewYorko, Newarko ir kitų vietų.
Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti.

ONA MENDERIĖNĖ
WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y.

Tel. Liberty 520 M 2

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI I
ČIKAGOS- ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius 

; savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos 
• parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 

iliustruota, kaina 3 doleriai.
^ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas. 

450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
į ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 

.parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai.

i Visos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius! 
i Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, Ill.

Learn to take care ef
and you’ll ALWAYS take care of
The Proud Profession of Nursing

One of the most rewarding ca
reers that any young woman 
can have’ A lifetime profession 
. . . an assured income ... an 
opportunity to work with some 
of the finest people in your 
community’.

For as a student nurse vou 
will receive one of the best pro
fessional educations... yet one 
which you can afford! Then as 
a graduate nurse there will be

almost unlimited opportunitie* 
to follow vour career ... in 
hospitals, clinics, in publia 
health and industrial nursing.

Priceless knowledge, too. for 
the time when you become a 
wife and mother . . . you will 
have invaluable training to care 
for your family. And nursing is 
a profession you can combine 
w ith marriage if you wish__ it
is truly a lifetime career!

6 p«L

Eibe •ther American husineti firmt we believe that bufinest 
ha< a reipnuobilitr tn contribute tn the public trelfare. 
7hii advertnement it therefore ^pononed by

- - - - - - - - - - - - VIENYBĖ

PRIPAŽINO KAUNO
šiomis- dienomis 

kad Amerikos 
Departamentas įtraukė Kauno 
Veterinarijos Akademiją į pri
pažintųjų aukštųjų veterina
rijos mokyklų sąrašą Ir šis pri
pažinimas -veikia iki 1943 ka
lendorinių metų pabaigos.

Tas ’reiškia, kad ją baigę iki 
to laiko veterinarijos gydyto
jai, jei .tik Išpildo pilietybės 
sąlygas, gauna teisę gauti fe- 
deralinįų ar valstybinių vete-

gauta žinia, 
Agrikultūros

pa- 
rei-

ve-

arba laikyti egzaminus prakti
kos teisėms įgyti.

Šitas pripažinimas kartu pa 
rodo, jog Kauno Veterinarijos 
Akademijoje mokslas buvo ge
rai pastatytas.

Akademijos patalpos buvo į- 
rengtos geriausių Europos ve
terinarinių mokyklų pavyz
džiu, o personalo nariai buvo 
studijavę įvairiose užsienių 
aukštosiose veterinarijos mo
kyklose.

Kauno Veterinarijos Akade
mija yra paruošusi gydytojus 
kurie pilnai atitinka visiems 
Vakarų Europoj ir kitose 
šaulio šalyse statomiems 
kalavimas.

Jie laisvai galėjo verstis
terinoriaus praktikoje visose 
pasaulio šalyse, tik Amerikoje, 
dėl neturėjimo informacijų a- 
pie mūsų mokyklą, jiems buvo 

. kliudoma. Bet po užtrukusių 
žygių, dabar gavus pripažini- 
mą, ši -kliūtis pašalinta ir lie- 
tuviai veterinoriai, gyvenantie
ji Amerikoje galės dirbti savo 
profesijoje.

Ypatingai daug prie šio pri
pažinimo prisidėjo veter. gyd. 
Petras Gailiūnas, iš Lawrence, 
Mass.

Jam padėjo doc. dr. S. Jan
kauskas, pirmasis Kauno Ve
terinarijos Akademijos rekto
rius, kuris šiuo metu gyvena 
Toledo, Ohio ir dirba kaip fe
deralinis veterinarijos inspek
torius: Daug talkininkavo ir 
vet. gyd. K. Kasperavičius iš 
Quincy^ Mass.

Iš STUDENTŲ
GYVENIMO

R. Mieželis, išrinktas Illinois 
Universiteto Alpha Phi Ome
ga studentų draugijos valdy- 
bon ir -už'pasižymėjimą moks
le pakviestas į garbės korpora
cija Sigma lota Epsilon.

A. Bakaitis ir K. Mikėnas bu
vo pagerbti už gerą mokini
mas! University of Illinois 
“honor” dienoje.

V. Kavolis, studijuojąs Wis
consin universlte, aktyviai da
lyvauja visuomeninėje veiklo
je ir plačiai bendradarbiauja 
lietuviškoje spaudoje rašyda
mas sociologiniais bei studen
tijos klausimais. Pakviestas į 
Beta Kappa ir Phi KappaPhi 
garbės korporacijas.

V. Adamkevičius, lankąs Ill
inois Universitetą išrinktas į 
naująjį FAS Komitetą. Akty
viai dalyvauja sportinėj veik
loj.

L. Grinius, studijuojąs El- 
etrical Engineering Illinois 
Technalogijos Institute. Pla
čiai veikia ■ akademiniame gy
venime.

J. Šmulkštys, studijuoja tei
sę De Paul universitete, Chica
goje. Aktyviai dalyvauja stu
dentų gyvenime, yra Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV CV iž
dininku.

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24^ Pa.
JE 5-9643

VETER. AKADEMIJĄ
Šiuo metu Amerikoje gyve

na, baigę Kauno Veterinarijas 
Akademiją, be Gailiūno ir Kas
peravičiaus, šie gydytojai: B. 
Andrašiūnas, J. Brundza, R. 
Giniotis, K. Krivickas, B. Le-t 
parskas, A. Osteika, M. Pakal
niškis, J. Sabaitis, A. Stankai
tis ir A. Vasiukevičius.

Iš personalo, be anksčiau 
paminėto doc. dr. J. Jankaus
ko, čia gyvena prof. dr. J. Mo
tiejus, prof. dr. K. Kanauka,

A. Kalvaitis, doc. dr. J. Kregž
dė ir doc. dr. A. Milaknis.

Laisvos nuomonės

pa

lai- 
už

(Atkelta iš 3 psl.) 
pai didesnio, negu turimas, 
fondo, kol kas neturime, to
dėl prieiname alternatyvą:a) 
įtempti pastangas vienai šių 
sąlygų patenkinti ir tik tuo
met statyti paminklą — statu
lą, arba b) — atsisakyti statu
los, kitokios paminklo sąvokos 
naudai. Giliai įsijausdamas į 
tikrovę, kad daugel mūsų 
vybinių problemų dar nėra 
tenkinamai išspręsta dėl 
teklių nepakankamumo, 
kau tikslingu pasisakyti 
pastarąjį variantą.

Siūlymas. Paminklo idėja ga 
lėtų būti įprasminta numato- * 
mu statyti, ar pirkti, tautos na
mų rėmuose, įrengiant juose 
Dariaus Girėno vardo seklyčią, 
ar muziejų, ar auditoriją, pa
puošiant ją didvyrių biustais, 
atvaizduojant “Lituanikos” ep
opėją, bei sudedant ten visą, 
ką mes turimą brangaus ir di
dingo, kas atgaivintų lietuvio 
dvasią, įkvėptų jaunimą, im
ponuotų kitataučiams sve
čiams. Tautinio auklėjimo 
prasme šitai turėtų daugiau 
reikšmės negu stovyla gatvė
je ir tai atitiktų didvyrių, vi
sa aukojančio Lietuvai, testa
mento dvasią, nes “...gražes
nio paminklo didvyriams ne
bus, kaip vykdymas jų idealų” 
(Julius Janonis), žinoma, tai 
nereikštų daryti be atodairos, 
skubiai. Tektų palaukti kol 
Tautos Namų idėjos realizavi
mas pasidarytų /visiškai arti
mas tikrovei. Tuo laikotarpiu 
abiejų institucijų valdybos ga
lėtų išsiaiškinti ir prieiti gerų 
išvadų. Tik reikia, pirmučiau
sia, padaryti psichologinį lūžį 
ir įsitikinti, kad yra geresnių 
būdų didvyriams pagerbti 'ne
gu vėliavai stiebas, kuriame 
nebūtų vietos lietuviškai vė
liavai. Kitokios, negu statula, 
paminklui idėjos tektų j ieškoti 
dar ir dėl to, kadangi statula 
Dariui Girėnui pagerbti Ame
rikos Lietuvių jau pastatyta 
Chicagoje. Taigi N. Y.-jau ap
lenktas, tačiau čia kaip tik y- 
ra proga pasireikšti daug ori
ginalesne ir ne mažiau pras
minga forma.

Pasisakydamas neigiamai dėl 
paminklo formos ir vietos, 
anaiptol nenoriu daryti prie
kaištų paminklo statymo ko
mitetui, pirmininkaujančiam 
šalčio. Priešingai, komiteto na 
rial yra žymūs visuomeninin
kai, jie savo ilgamečiu darbu 
ir rūpestingumu pakankamai 
įrodė juos esant gerais lietu
viais patriotais'ir savo darbuo
se vadovaujantis geriausiais 
norais. Jiems, už jų darbą pri
klauso liet, visuomenės pagar
ba ir padėka, 
riausius norus 
padaryti klaidą, 
tas nutarė tokį
tai tik dėl likusios visuomenės 
nepakankamo domėjimosi bei 
Įsijautimo į šl$ labai svar
bią problemą. Būtų labai geis
tina, kad liet, visuomenė, šia 
labai svarbią problemą. Būtų 
labai geistina, kad liet, visuo
menė, šia prasme suaktyvėtų. 
Reikėtų, tai diskutuoti draugi
jų susirinkimuose ir priimtus 
nutarimus siųsti paminklo ko
mitetui. Labai lauktini pasisa
kymai spaudoje dailininku, ar
chitektų, inžinierių, rašytojų, 
žurnalistų, ir kt.

Visuomenės suaktyvėjimas 
duos'geru idėjų komitetui pa
daryti tolygiems nutarimams.

Vaclovas Alksninis

Tačiau ir ge- 
turint galima 
Jeigu komite- 
žingsnį žengti,

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

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

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushvvick Avė.

Ofiso tel. GLenmore .5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City 

Telcf. MUrray Hill 8 8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

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

Woodhaven, L. I.,. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
-----(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
12:30 — 2
6 — 8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir Šešta
dieniais uždaryta

M. D.
VALANDOS:

' Suskarus: antrad., ketv. ir 
šeši, nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkr. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

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

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

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 ęity, N. Y. 
Tel. TR. 7-9430

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

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

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

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio. Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre
tocol— 3 uncijos 50 c.. 8 unc ijos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi į
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

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

1039 Brighton Beach 
Brooklyn, N.‘ Y.

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

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Ave.

5 P.M.
5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn. N. Y. 

Mom'., Wed. U Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

POVUANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

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. E V ergreen 4-8802

■ - —- • ' --------------- - - ■ -

Enroll now as a Student Narse
Today more and more young 
women want to make nursing 
their profession, in preference to 
any other career. Act now to 
enter the Nursing School of your 
choice.
Ask yo«r school adviser or th* 
Director of Nurses at your local 
hospital for information on how 
you can enter a collegiate or 
hospital School of Nursing.

M

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė 

CHIROPRAKTORE
Ligoniai priimami- antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. Y. 

APJegate 7-4236

KAZYS VALAITIŠ, Savininkas
PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

v808 North 2nd St., , Philadelphia, Pa
MAfket 7-1685

f

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis j 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautietį. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

Vėdėjo rezidencijo*
EVergreen 4-1913

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

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

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

C

PERKANTIEMS NAMUSGYVENIMAS

■4

Fasolino Memorials
FASK PRANEŠIMAS

-»

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti..
Brooklyn 11, N. YPavieniai ir*su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti t

-į

Paminklai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAISUKAKTUVININKAS

NAUJA GYDUOLĖ

Cappiello

plokštelės.
’V’

11, N. Y.

A

DAver.port 6-0259

Prahcūzijoj. Apie Bra- 
futbolininkiškąją veik- 
proga parašysime pla-

Mes 
gaso 
geso

1 
£

Tuo būdu pirmenybėse mū
siškiai yra laimėję ketverias 
rungtynes, pralaimėję trejas 
Ir kartą baigė lygiomis.

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI
IR STATULOS.

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
•utomobHhis įvairiems reikalams

Blau Weiss 
Ridgewoode, 

stalo teniso 
dalyvavo

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ST. BREDIS, JR. 
37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN Ii. N. Y. 

AP' 7-7083

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

-----16 CourtStrect, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 
SAVININKAI

IŠ WWRL, 5000 kcl.
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y

Telefonas: EVergreeft 4-9293

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PL 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 

JAmaica 3 7722

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika -— Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHAUNS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėm#

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir .tt.

63-26 53rd Drive, 
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas” 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

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.’ r Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius . 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

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 WAveriy 6-3325.

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409 a*
Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUŠLIC

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
' Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėm*

THE KINGS COUNTY
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

Member Federal Deposit Insurance Corporation

JUOZAS GARŠVA
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreer. 8-9770

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL

----------- ■ —i
Lietuviai advokatai

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

o

S. A. Chernoff, M. D
- Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

J0S BERMEL
H. H. ALTHOFF, Pre*.

PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 
PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į SV. JONO KAPINES

Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 
MIDDLE VILLAGp, QUEENS COUNTY. N. Y.

Tel. >■© A ven port 6-2393 DA venport 6-2633

Redaguoja KĘSTUTIS CERKEUŪNAS

IŠVYKA | PHILADELPHIJĄ
Gegužės 30 d. New. Yorko Išvyka į Philadelphiją pra- 

Lietuvių SK vienuolikė viešė- ėjo nuotakingai. Vietos latviai 
jo Philadelphia, Pa. ir žaidė. parodė daug rūpestingumo, o 
draugiškas rungtynes su vie
tas latvių futbolininkais. Kaip 
ir sezono pradžioje, taip ir šį 
kartą mūsiškiai pralaimėjo

THE WISE OLD OWL SAYS ’ ' Ml 
•A V Į I (
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When Every GphI Must Do Its Bit Herrs the Vfey XwN Slore a Hit

Lietuvių SK vadovybė bei tre
neris dar kartą ryškiai pama
tė, kad kai kurios reformos 
yra neatidėliotinos, jei toliau 
norima---- laikytis----prideramo!
o ne tęsti šeimyninį aukštu
moje turgų, iš kurio pats lai
kas išbristi. čk.

sios rungtynes buvo latvių lai
mėtos 4-3 ir dabar 3-2 (0-0).

Į Holmes stadioną buvo su
sirinkę apie 100 žiūrovų, ku
rie stebėjo vidutiniško lygio 
žaidimą. Lietuvių SK sudėty 
nesimatė Kalašinsko, Jokūbai
čio ir Adomavičiaus, kurie 
dar nebuvo atkutę po žiauru
mų Ludlow, Mass., kur prieš 
savaitę buvo tekę kovoti su Lu- 
sitano FC. Kalašinskas yra 
ypatingai smarkiai nukentė
jęs ir vargu bau ji matysime 
aikštėje anksčiau nei rudenį.

Netekus trijų šulų puolime, 
sunku buvo rasti pakaitų, ku
rie būtų galėję prilygti įpras
tiniams žaidikaims ir tai buvo 
viena iš priežasčių, dėl ko, te
ko pralaimėti. Vidury žaidė 
Sabaliauskas, kuris bent pir
mam kėliny sumaniai bandė 
traukti į priekį, bet jam stigo 
išmaningų pagalbininkų. Kai
riuoju sparniniu gerai žaidė 
Gr-a^Sy o kiti puolimo dalyviai—FASK . palaikomas—adresu:— 
buvo, kaip sakoma, bėdos tal
kininkai. Dešinysis sparninis 
J. Simonavičius pasireiškė tik 
tuo, kad kiekvina proga reika
lavo kamuolio, bet jį gavęs ne
žinodavo ką daryti ir papras
tai pasistengdavo jį prarasti. 
Puskairiu Įteiktas Steponavi
čius buvo per lėtas. Pusdešiniu 
pirmą kartą bandytas kubietis 
Gonzales rodė ‘gerų pastangų, 
bet į vieneto žaidimą nebuvo 
Įaugęs, nors kaip pavienis žai- 
dikas yra geros kokybės.

Philadelphia os latviai yra 
neblogas vienetas. Veik visi vy 
rai gerai nuaugę, žaidė aukš
tokais padavimais ir antram 
kėliny ilgoką laiką turėjo žy
mią persvarą. Iš pavienių mi
nėtinas vidurio' puolikas- V: 
Freimanis ir puskairis Celma- 
raugs.

Rungtynių pradžioje lietu
viai vyravo ir buvo susikūrę 
keletą tikrų progų, kurių ne
sugebėta išnaudoti, nes puoli
kai nesiryždavo užbaigiama
jam šūviui. Vėliau apylygis žai 
dimas. Latviai buvo pelnę bau
dinį, bet jo nekirto, o tik pa
rideno vartininkui.

Po pertraukos, kartu su švel
niai purkštančiu lietumi, pa
sipylė įvarčiai. 4- min. Freima
nis įkerta 1-0 latvių naudai, 
bet už dviejų min. Gražys gal
va pasekmę išlygina. Mūsiškiai 
dar turi teisę mušti baudinį, 
bet atsilyginama tuo pačiu — 
Sabaliauskas paridina Vitoliui. 
17 min.. Sabaliauskas ženklina 
2-1 lietuvių naudai, bet po to 
mūsiškiai, atrodo, lyg būtų vi
są paraką iššaudę ir latviai 
galutinai perima iniciatyvą. 
25 min. Celmaraugs išlygina 
2-2 ir po minutės tas pats žai- 
dikas fiksuoja 3-2. Taip ir lie
ka, nors latviai turi eilę pro
gų pergalę išdidinti, bet šūviai 
netaiklūs ar gelbsti Bagdonas.

Rungtynės buvo korektiškos 
ir teisėjui Burns nebuvo var
go.. Prieš žaidimą svečius pa
gerbė Philaęielphijos lietuviai 
Julija ir Edvardas Bres- 
lauskai. Ponia žaidikams įtei
kė gėlių puokštę, skirtą “fut
bolininkams,’ atstovaujantiems 
Lietuvą tremtyje”, o jos vyras 
dar pridėjo dovanėlę. Breslau- 
skai yra futbolo mėgėjai dar iš 
Nepriklausomos Lietuvos laikų 
(1930-1939 m.). Gautas gėles 
treneris K. Brazauskas po 
rungtynių įteikė kun. St. Rai
lai, kad jis jas padėtų lietuvių 
šv. Kazimiero parapijas baž
nyčioje.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas savo prane
šime Nr. 1 skelbia savo sudėtį 
(pareigomis pasiskirstyta ge
gužės 25 d. posėdy): Z. Puzi- 
nauskas — pirm., Br. Ketura
kis ir E. Vengianskas — vice- 
.pitm., V. Adamkevičius—sekr., 
Alg. Bielskus — ižd. ir Kana
dos atstovas (dar nepaaiškė- 
jęs) — narys.

Vyr. FASK skelbia visų š. 
Amerikos lietuvių sporto klu
bų registraciją iki birželio 15 
d. Klubai prašomi pranešti: 
klubo pavadinimą, valdybos 
sudėtį, aktyvių narių skaičių, 
vietinės lietuviškos kolonijos 
dydį ir kultivuojamas sporto 
šakas.

Visas susirašinėjimas su Vyr.

Start a SAVINGS BANK Account New <----

PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IK PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valstybių 

Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis: Tel.: Elizabeth 2 5225. J. Kirk.

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo

I . w

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uot- 

I
Skambinti: 6T0 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 »
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue 
New York 57. N. Y.

Adamkevičius, 5647 So. Rock
well Ave., Chicago 29, Ill.
STALO TENISAS

Gegužės 30 d. 
klubo patalpose, 
'buvo surengtos 
turnyras, kuriame 
DAFB klubų iškilesni. žaidikai, 
iš ivso 24. Iš lietuvių pasireiš
kė Daukša (LAK). Vienetuose 
buvo sudarytos 4 grupės ir 
grupių nugalėtojai tarpusavio 
žaidimuose išsprendė turnyro 
laimėtoją. Daukša savo grupė
je liko pirmuoju, o ir tolesnius 
priešininkus sudorojęs, pasi
puošė turnyro laimėtojo var
du. Antrą vietą užėmė Bych 
(Ukrainian National TTC), 
prieš. kuri Daukša. bųvp. laimė- 
jęs 21-15, 19-21, 21-14?

Dvejetuose Daukša žaidė su 
Schmidt (Pfaelzer SC) ir ši po
ra laimėjo pirmąją vietą. Pir
mųjų vietų savininkai buvo atį- 
žymėti diplomais.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Birželio 1 d. DAFB lygos kl. 
pirmenybių rungtynės Lietu
vių SK—Sportfreunde Passaic, 
po 15 min., dėl lietaus buvd 
nutrauktos. Priešininkai vedė 
1-0, bet Gražys iš baudinio bu
vo išlyginęs.

šios rungtynės bus žaidžia
mos birželio 8 d. 3 vai. Queens 
Soccer Field (222nd St. ir 
Braddock Ave., Bellerose, L. 
I.). 1:15 vai. rungtyniauja re
zervinės komandos.

Virginia 9-3112Tel.

r

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino,

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO
MAUZOLIEJAI

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

Darbas atliekamas artistiškai, sązinin- 
gai ir prieinamomis kainomis.

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

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

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

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

---- 307 GRAND STREET—
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretu 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

.. ...................................

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viski. Las priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas ’garantuotas.

244 ROEBLING SLREET, 
BROOKLYN T I. N. Y. * 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ WH* 

r Mūšų krautuvėje galima gauti v
tinkamų visiems keturiems metų sezonaipĄ,.

^Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: EV. 7-2043 ‘ •

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai^ žiedai., 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET

šiemet sukanka 30 metų, 
kai dabartinis New Yorko Lie
tuvių SK futbolininkų treneris 
Kazys Brazauskas aktyviai dar 
buojasi futbole. Savo karjerą 
Brazauskas yra pradėjęs 1922 
m. LFLS jaunių vienuolikėj, 
vėliau žaidė Kauno Sporto 
Klube, o po to ilgus metus at
stovavo LGSF. Be kita ko, Bra
zauskas kaip treneris yra dar
bavęsis 
zausko 
lą kita 
čiau.
ŠACHMATININKAI

Gegužės 24 d. Brooklyno L- 
AK šachmatininkai žaidė pa
skutiniąsias Metropolitan B kl. 
pirmenybių rungtynes ir nu
galėjo Brooklyno CC 6-2. Par
tijos : Škėma (b)—Greenwald 
0. 5-0. 5, Repečka (j) — Spin
ner 1-0, Paškevičius (b) — 
Farkas 1-0, Staknys (j)—Perle 
1-0, Galminhs (b)—Beller 1-0, 
Merkevičius (j) —Bohen 0.5-0. 
5. Vilpišauskas (b) — Stopped 
1-0, Trojanas (j) — Pokorni

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.«

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO. ’ r>

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

Eastate of A. J. VALANTIEJUS •
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. * Tel/NEwton 9-4464

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų. -----------

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klljentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje. »

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JUUUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

(Bay’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

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,

nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ke t virtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.
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pasiliuosavęs 
dabar' lanko 
Kanadoje. Į

Metinis lietuvių siuvėjų pikni
kas bus liepos 26 d. Klasčiaus

riausiąja skautininke. Iki šiam 
laikui šias pareigas ėjo O. Za- 
ilskienė.

iš Cleveland© bu- 
New Yorką, jo re- 
Lietuvos Archyvo

Dr. J. Pajaujis, profesoriavęs 
Aliaskos universitete, sugrįžo 
į New Yorką. šį šeštadienį 5 v. 
p p. kalbės J. Vileišio minėji
me New Yorker viešbutyje.

Vladas Ivanauskas, operos
solisras. buvęs Kauno valstybi
nio tea:ro direktorius, po ilgos 
ligos mirė Elmhurst ligoninė
je.

Dail. Ad. Galdikas, kuris į 
New Yorką iš Prancūzijos at
vyksta birželio 17 d., ilgesniam 
laikui pakviestas sustoti Pr.

J. Leonas. Lietuvos Archyvo 
redaktorius, 
vo atvykęs į 
dagucjamo 
reikalais. Ta proga lankėsi Vie 
nybės ištaigoje.

Br. Bugdhias, 
iš kariuomenės, 
savo pažįstamus 
Chicago žada grįžti apie birže
lio 15 d.

Vyt. Braziulis, praėjusį sa
vaitgalį iš Cleveland© buvo at
važiavęs į New Yorką praleisti 
šventes ir susitikti su senais 
pažįstamais.

H. Andriušk^vičiūtė šiuo me 
tu yra St. Bernabas ligoninėje, 
3rd Avė ir 183 St., Bronx7 N. Y. 
Lankyti ją galima kasdien, 
popiečiais arba vakarais.

Dr. D. Kesiūnaitė, išrinkta 
Lietuvos Skaučių Seserijos vy-

A ( a v lorka s ir ApylinkeJ4Ą*
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PRAMOGOS IR 
SUSIRINKIMAI

Birželio mėn. 7 d 5 vai. vak. 
BALFo patalpoje, 105 Grand 
St., Brooklyne. šaukiamas Lie
tuvių Teisininkų Draugijos 
New Yorko skyriaus susirinki
mas. Darbų tvarkoje — paskai 
ta ir draugijos organizaciniai 
reikalai. Visi teisininkai kvie
čiami dalyvauti. Skyriaus val- 
dyba praneša, kad atskirų kvie 
timų paštu nebus .siunčiama.

jono Vileišio mirties dešimt
mečiui paminėti New Yorke 
sudarytas specialus Komitetas, 
garbės’pirmininku yra Min. P. 
žadeikis, pirmininku J. Audė
nas, nariais: dr. J. Vinikas, inž. 
Novickis, M. Kižytė, V. Sidzi
kauskas, P. Spūdienė, K. Bie
linis, V. Tysliavienė, adv. Brie
dis, kun. Dagys, M. Tolišius, P. 
Krušinskas, A. S. Trečiokas, 
red. Vasil ir J. Makauskis.

Minėjimas įvyks birželio 7 d. 
5 vai. po pietų New Yorker 
viešbutyje, New Yorke.

Minėjime kalbės: min. P. ža- 
deikis, dr. J. Vinikas ir prof, 
dr. J. Pajaujis. Bus ir meninė 
dalis.
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į LAPIENĖS VASARVIETĖS ATIDARYMĄ . AR ŽINAI? 
ŽMONES SUVAŽIAVO KAIP į KONGRESĄ - v dilini.
Praėjusi šeštadienį, gegužės 

31 d., visais keliais ir visokio
mis priemonėmis, kaip į kokį 
kongresą, ne'vien tik iš New 
Yorko, bet ir iš tolimų miestų 
buvo suvažiavę lietuviai į Pr. 
Lapienės vasarvietės Stony 
Brook Lodge, Long Island, se
zono atidarymo iškilmes.

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:

tienė .iš Dorchester, J. Savaitis 
iš Fort Meade, Leonavičius iš 
Philadelphijos, iš New Yorko 
ir jo apylinkių, gen. konsulas 
Budrys su šėma, A. Simutis ir 
Stašinskas su žmonomis, bale
rina A. šlepetyte su tėveliais, 
daug rašytojų, menininkų, in
žinierių, daktarų, žurnalistų ir

Galvosūkis No. 1
„ Motiejus, kiekvieną rytą vi
sad suvalgo du šviežius kiau
šinius. Jis tų kiaušinių niekad 
neperka, nevagia ir net vištų 
pas save nelaiko.

Kokiu būdu jis kiekvieną ry
tą turi pusryčiams šviežius du 
kiaušinius?

Čia dalyvo veik visi mūsų iš
eivijos žymesnieji žmonės. Sve 
čių buvo iš keliolikos valsty
bių,, o Ričardas Skerstonas bu 
vo atskridęs net iš tolimosios 
Kolumbijos.

Pažymėtini prof. Vacį. Bir
žiška su Tubeliene iš Washing 
tono, Lenktaitis, Steponavi
čius ir V. Bražėnas iš Stam- 
fordo, Zabkuvienė iš Torring
ton, H. Blazas iš Bridgeport, 
Vizbarą iš Waterbury, dr. Gie- 
drikienė iš Newark©, Lember- 
tai iš Bostono, dr. M. Gimbu-

Galvosūkis No. 2.

šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisyipus 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.

MOKSLO PAŽYMĖJIMŲ 
GAVIMO REIKALU

Jau anksčiau kai kurie as- 
asmenys dažnai kreipdavosi į 
Pasaulio Lietuvių Archyvą pra 
šydami išduoti pamesto ates- 
to nuorašą, ir kitais reikalais. 
Jiems buvo padedama pagal 
išgales. ,

netoli 
panašu

paskai-

Novickienė, būdama ligone, tą 
dieną irgi atvyko. Dvasiškiją 

.atstovavo kun. P. Bastakys ir 
dr. <>. Valiušaitis.

Išvardinti visus svečius neį
manoma, nes jų buvo 
400. Tai buvo kaž kas 
į tikrą kongresą.

Po prof. V. Biržiškos
tos, kurią visi su dideliu susi
domėjimu 
programą atliko dramos akto
rius Henrikas Kačinskas, ope
ros solistė Vincė Jonuškaitė, 
.pijanistė J. Rajauskaitė-Siušie- 
nė, rašytojai poetai Bern. Braz 
džionis, Antanas Gustaitis, 
Aleksis Ranit ir Stasys Sant
varas. Programą vedė Graži
na Matulaitytė. Gi Amerikos 
Balso' atstovas P. Labanaus
kas užrekordavo svarbesnius 
pašnekesius ir meninę progra
mą.

Vasarvietės šeimininkai, pa
dedant ponioms Trečiokienei,

Dabar archyvo medžiaga ^DiiieneiŲRannitienetŲBrazdžio^ 
jau sutvarkyta ir visi, kurie? nienei ir Santvarienei, rūpi- 
mokėsi Vokietijoje ir kuriuo 
nors būdu neteko išduoto pa
žymėjimo, ar nesuspėjo atsi
imti jam priklausonjo doku
mento, gali kreiptis į Pasaulio 
Lietuvių Archyvą, 2601 W. 
Marquette Road, Chicago 29,

išklausė, meninę

kas 
jog 
kas

pa- 
jis

Septyni draugai mėgdavo 
nuolat valgyti vis tame pačia
me restorane. Bet pirmasis 
valgydavo kas dieną, antrasis 
kas antrą dieną, trečiasis 
trečią dieną ir taip toliau, 
septintasis valgydavo tik 
septintą dieną.

Restorano savininkas tą 
stebėjo ir pareiškė, jog
jiems duos nemokamus pietus 
tą dieną, kada jie visi septyni 
susitiks prie stalo. Kiek dienų 
praeidavo, kai jie susitikdavo 
visi septyni prie stalo?

Pirmą j am skaitytojui, teisin
gai atsakiusiam į šiuos du gal
vosūkius, Vienybės redakcija 
skiria dovanų įdomią knygą.

IRWING BARFUS
f

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

EVergreen 7-5590

LEONA’S BAR & RESTAURANT

V. Katelė, New Yorko skau
tų tunto adjutantas ir V. Ka- 
mentavičius, buvęs skautų vy
čių draugininkas, už nuopel
nus Lietuvos skautijai, apdo
vanoti Vėliavos ordenu.

Dail. V. K. Jonyno paveikslą 
“šv. Antanas”, kuris buvo iš
statytas Washingtone Ameri
kos grafikų parodoje, nupirko 
Joseph Pennell Fondas.

Dalia Devenytė, studijuo
janti Providence College, par
važiavo vasaros atostogoms 
namo į Waterburį.

V. Jomantienė, puikiai pra
leidusi atostogas Floridoje, grį 
žo į - New Yorką.----------

Dalyvaukime visi 
bolševiku teroroV 
aukų paminėjime

Birželio 14 d. 7 v. v. Angelų 
Karalienės Parapijos bažny
čioje, Brooklyne, ruošiama re
liginė valandėlė bolševikų te
roro aukoms Lietuvoje 
nėti.

Birželio 15 d. 8 v. v.
Hali, 123 W. 43 St. New

pami-

Town 
Yorke

dalyje 
Arthur 

Europos 
admiro-

(Manhattane) ruošiamas ben
dras lietuvių, latvių ir estų 
masinis-protesto bolševikų te
roro aukų paminėjimo mitin
gas, dalyvaujant amerikie
čiams ir sovietų pavergtų Ry
tų ir Centrinės Europos tautų 
atstovams.

Minėjimo pirmoje 
kalbės ambasadorius 
Bliss-Lane, Laisvosios 
-Komiteto pirmininkas
las T. F. Miller, senatorius 
William Benton ir kt.

Antroje, koncertinėje dalyje, 
pasirodys lietuvių ir estų me
ninės jėgos.

Visi kviečiami būtinai daly
vauti šiame minėjime ir pra
šomi nesivėluoti.

Ona Menderienė 
atidarė sezoną

Gegužės 30 d. Onos Mende
rienės vasarvietėje, White Sul
phurSprings, N. Y., įvyko for
malus vasaros atostogų sezo
no atidarymas. Bet svečiai į 
šią populiarę lietuvių vasar
vietę jau pradėjo važiuoti žy
miai anksčiau. Vieni pirmųjų 
brooklyniečių buvo atvykę, 
Juozas ir Ona Ginkai.

Onos Menderienės vasarvie
tė yra labai gražiame* New 
Yorko valstybės kalnų vainike. 
Nepaprastai 
tyras kalnų 
svarbiausia, 
sarvietė yra
ir gardžiai gaminamu maistu.

šiuo metu Onai Menderienei 
skubiai reikalinga lietuvaitė 
darbininkė, kuri turėtų progos 
užsidirbti ir kartu praleisti ma 
lonias vasaros atostogas.

Onos Menderienės adresas: 
White Sulphur Springs, N. Y. 
Tel. Liberty 520 M 2.

gražūs vaizdai, 
oras ir t. t. Bet, 
Menderienės va- 
garsl savo šviežiu

^Tautininkų Klubo susirinki
mas • bus penktadienį, birželio 
13 d. 8 v. v. to paties klubo pa
talpose. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Yra daug svarbių 
reikalų, o kitas susirinkimas 
tebus rugsėjo mėnesį.

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.
Programoje solistė: VINCĖ JONUŠKAITĖ^ / 

šokiams gros ADOMO JEZAVITO orkestras 
ŠOKIŲ KONTESTAS IR DOVANOS

KOMITETAS:
V. Zubavičienė, U. Bacevičienė, A. Paulauskienė, 
A. Buividienė, M. Strumskienė.

86 th ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtterfield 8-0561

Nuo gegužės 30 d. iki birželio 5 d.
PIRjA KARTĄ AMERIKOJE

“DIEVERSCHWUNDENE FRAU”
Su Lucie Englisch — Paul Kemp — Trude Marlen — Hans Moser — 
Theo Lingen — Jupp Hussels — Oskar* Sima

“AN KLINGENDEN UFERN”
Su Marianne Schonauer — Curd Jurgens —- Cacilia Kahr — Karl Skraup 
Otto Tessier — Hans Unterkrichner . *
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
gerą vardą.prekės turi

340 GRAND STREET,
STagg

BROOKLYN 11, N. Y. 
2-4329

nosi svečius kuo geriausiai pri
imti ir pavaišinti gausiais lie
tuviškais valgiais.

Už tai, šio pobūvio iniciato
rė Pr. Lapienė buvo gausiai ap
dovanota įvairia kūryba, dau
gumoj atvežta .pačių autorių. 
Paminėtini dail. V. Jonyno po
ra paveikslų. Poetės O. B. Au
dronės, Nėlės Mazalaitės ir dr. 
Margerio apdovanota tik ką iš 
spaudos išėjusiomis knygomis. 
Beto, į j! gavo keliolika' rožių 
puokščių.

“Ypač Pr. Lapienė buvo labai 
skaudinta, kai jai įteikė rau- 
doniį:J§* Įšaltų pinavijų puokš
tę Saulutė ‘Brazdžionytė ir

Į tilpusi Vienybės 20 No. 
klausimą “Kas jis?” pirmasis 
teisingai atsakė Mečys Sutke- 
vičius’464 Irvington Avenue 
Brooklyne, pranešdamas, kad 
tai Jonas Guttenbergas, spau
dos išradėjas, atradęs kilnoja
mas raides ir tuo patobulinęs 
tuometinę knygų spausdinimo 
techniką. Pirmoji šitokiu būdu 
atspausdinta knyga buvo Bib
lija. Sutkevičiui tenka pažade- 
ta dovana: naujausia Viliaus 
Bražviliaus knyga “Kalorijos 
ir doleriai”, išleista Patria lei
dyklos.

Teisingus atsakymus atsiun
tė : Margarita Sidzikauskaitė, 
A. Goeldneris, V. Kvederas, 
Tėvas K. žvirblis, V. Grigaity- 
tė, Juozas Kybartas ir Aldona 
Miškinytė.

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

EVergreep 4-9414

Pasinaudokite šia proga

Jasevičiai minėjo 
sidabrinę sukakti

sveikinimus te-

paklausta, kokia 
subuvime domi-

muodanif felėraštį.
Tie, kurie negalėjo atvykti į 

ši pobūvį, kaip V. Sidzikaus
kas, Merkelis, M. Sims ir daug 
kitų, atsiuntė 
legramomis/

Pr. Lapienė 
“srovė” šiame 
navo, atsakė:

— šiandien į Stony Brook 
susirinko gražiausioji lietuvių 
srovė.

šia proga verta .tarti keletą 
žodžių ir apie pačią vasarvie
tę. Nežiūrint, kad jos pavadini 
mas skamba nelietuviškai, tai 
yra pati lietuviškiausia vasar
vietė.

Jos sienos apkabinėtos čia 
atostogavusių žmonių fotogra
fijomis, Lietuvos vaizdais, mū
sų dailininkų paveikslais ir čia 
galima rasti pasiskaityti be
veik visas išėjusias naujausias 
lietuviškas knygas ir laikraš
čius, o muzikos mėgėjai, gali 
pasiklausyti lietuviškų plokš
telių.

t
Kambariai yra labai jaukiai 

įrengti, o aplink gamta pasa
kiško grožio, puikus miškas, 
netolimais jūrų maudynės ir 
prie viso to, sveikas ir skanus 
maistas. Tad aišku čia visus 
traukia pailsėti nuo sunkaus 
darbo mieste. B.

Gegužės 24 d. Antanas ir 
Marijona Jasevičiai iš Bronx, 
N. Y. minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Pokylis įvyko vietos Liet. De
mokratų Klube. Svečių buvo 
apie 200. Vakaro vedėju buvo 
J. Tiškus. Kalbėjo ir. jaunave
džius sveikino: M. Daunaravi- 
čienė, P. Tumėnas, J. Sartaųs- 
kas, Stella Zieniski, Mileris, O. 
Bluožienė, Petraitienė, W. 
Shlaves, A. Bložis, šalinskai, 
J. žemaitis, K. Baranauskas, 
Cibulskis, Mailiūnas, A. Zinke
vičius, Vienybės agentas J. 
Kranklys, svočia M. Petraitie
nė . ir svotas J. Andrijauskas. 
Pagaliau buvo perstatyti patys 
jaunavedžiai. Marijona Jase
vičienė pasakė gražią kalbą ir 
padėkojo visiems puotos ren
gėjams, jos dalyviams ir įtei
kusiems dovanas. Antanas Ja
sevičius taip pat pasakė gra
žią padėkos kalbą.

Puotos rengėjos buvo: Ami- 
lė Diksonienė, Marijona Sodei- 
kienė, Sofija Tiškienė, Jasevi
čių dukterys, ir k. Vėliau svo
čia pavaišino savo penkių auk
štų tortu, o svotas — gėrimais. 
Puota, muzikai grojant ir sve
čiams linksminantis, nusitęsė 
iki vėlumos. J. Kranklys

f

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

r
E. P. MITCHELL CO

Manufactures of
FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2248 ’ "A

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

Atsiųsta paminėti
Algirdas Margeris “ČIKAGOS 

ŠEŠĖLIAI”. 320 psl. Kaina $3. 
Dail. M. Šileikis, šioje knygoje 
aprašomi žiaurios tikrovės 
vaizdai ir skaitytojas pažins 
tikrąjį Chicagos veidą. Knyga 
gaunama pas autorių: Dr. A. 
Margerį, 3325 So. Halsted St., 
Chicago 8, Ill.

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 11.

‘PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
-- - - — - --- -- — . .

Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn©

• lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT CO. k
(Prieš Republic teatrą)

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

AIBERTS'''
ALBERT ELICE, Sav. Įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairią baldą išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

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

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

Telefonas EV. 7-4M7

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

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

t Telefonas: HY 7-9758

SKUBIAI reikalinga moteris 
vasarvietės darbams. Gerasj at
lyginimas, maistas ir kamba
rys visam vasaros sezonui. Vir
ti nereikia. Kreiptis šiuo adre
su: Ona Mendertenė, 
Sulphur Springs, N. Y. 
Liberty 520 M 2.

White
Tel.:

REIKALINGA knygvedė 
jų kontraktoriaus dirbtuvei. 
Geras atlyginimas. Telefonuo- 
ti E. P. Mitchell, GL 5-7028.

siuvė-

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

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

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

TELEFONAI ’
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)
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O tuo tarpu mažieji Korėjos gyventojai laukia eilės skiepijimui.

Prof. M. Biržiška atsako Į Darbininko priekaištus

KORĖJOJE PADĖTIS NĖRA GERA

jos

^04(01^APLINK

Japonijos salų karo laivyno ma

Skaanlng.

&

Syngam Rhee su- 
parlamento palei-

fanatizmo laikėsi 
galima suprasti iš 
sužeisti, priešinosi

tai padaryta ne 
o naujam rėžimui

bus 
kad 

pati.

žmonių spėliojimų miglon, 
jau Lietuvoje tuo metu ne

vę Naujienų žmones ( N. 
lz3 str. Mykolo Biržiškos ‘

?

pa- 
ne-

Mizara sako, kad poetas Mi
kuckis — “įdomus žmogus ir

Į Vienybėje gegužės 9 d. (nr. 
19) . išspausdintą .pasikalbėji
mą su manim gegužės 20 d. 
savotiškai atsiliepė Darblnin-

• Prezidentas Trumanas, kalbėdamas Springfielde, paret 
kė, jog Amerikos aviacija didinama ir greit bus sudarytos 
eskadrile?.

Įspūdingoje demonstracijoje Lombary viešbutyje, grupė ame
rikiečių vaikų, atstovaujančių 16 tautybių, jų tarpe ir lietuvių 
apsirėdžiusių tautiniais drabužiais, Averell Harriman, Tarpusa
vio Saugumo Programos vedėjui ir kandidatui nuo demokratų 
partijos i US prezidentus, įteikia adresą, pagerbdami jį už jo 
pastangas pasaulio gerovei.Jis buvd pagerbtas ypač už jo 
stangas atstatyti karo sunaikintas Europos ir Azijos tautas, 
pailstančiai kovojant u sovietų tyranija, siekiant užtikrinti 
saulini taiką ir gerbfivj.

Baltiesiems Rū

LXVII M. 24 N. • 412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

pra-

Mizara ir Mikuckis
Lietuviai Korėjoje 
“Intelligence test” 
Dar nematyti galo

JUOZAS TYSLIAVA *
Yra žmonių, kuriems

linksminti nedaug tereikia — 
užtenka parodyti pirštą.

Pavyzdžiui, Mizara negali at
sidžiaugti poetu Mikuckiu, ku
ris andai buvo nuėjęs į Lais
vės pikniką Baltimorėje.

Ir tik todėl, kad poetas Mi
kuckis atsilankė komunistų 
laikraščio naudai suruoštame 
piknike, tai dabar jis, Mizaros 
akyse, jau ir įdomus žmogus ir 
žymus poetas...

Staiga jam pagailo ne tik 
poefco Juozo Mikuckio, bet ir 
profesoriaus Viktoro Biržiškos, 
kuriam, kaip ir pirmajam, te
kę valyti “toiletus”.

. Anot Mizaros, “tai didžiau
sia tautos tragedija”.

"JIs kalba atvirai”, o tai, girdi, 
“man labai patinka”. ‘

Reikia manyti, kad Mikuckis, 
būdamas atviras žmogus, Mi- 
zarai taip pat atvirai papasa-. 
kojo, kaip jį sovietai, okupavę 
Lietuvą, suėmė, tardė ir kan
kino.

Ir Mizara turėtų pripažinti, 
kad “toiletų” valymas čia, A- 
merikoje, yra vaikų žaidimas, 
palyginti su tomis kančiomis, 
kurias poetui Mikuckiui teko 
iškentėti 1940 metais.

Pagaliau jeigu Mizaros gar
binami sovietai nebūtų okupa
vę Lietuvos, tai ir Biržiškoms 
su Mikuckiais dabar nereikėtų 
valyti “nužnikų”.

Amerikos karių laikraštis, 
leidžiamas Korėjoje, rašo apie 
Bronių Liogį, buvusį Vienybės 
linotipininką.

Dviejų skilčių straipsnyje 
sakoma, kad Liogys antrukart 
kovoja prieš komunistus, nes 
jam tekę dalyvauti Lietuvos 
pogrindyje ir platinti litera
tūrą prieš sovietus.

Reikia pasakyti, kad jau ga
na daug lietuvių naujakurių 
yra Amerikos armijos tarny
boje.

Daugelis jų, kaip ir Bronius 
Liogys, jau yra Korėjos fron
te.

Kas gali žinoti. Gal tai yra 
karo už Lietuvos laisvę pra
džia.

Tik atsiminkime aną, taip 
pat toli nuo Lietuvos užsiliep
snojusį, Japonų-Rusų karą, 
1905 metų

Japonų-Rusų 
revoliuciją...

dabar 
kaip lietuviška de-siu, 

vynakė” nukirto “hmerikoniš-

šiomis dienomis vienas lie
tuvis, buvęs Df>, buvo pašauk
tas į naujokų ėmimo punktą.

Patikrinę lietuvio sveikatą, 
punkto gydytojai pasiuntė jį 
pas psichiatrą.

čia įvyko gana įdomus pasi
kalbėjimas, kuris baigėsi to
kiais naujoko žodžiais:

“Kas kvailas — tu, ar aš?”
Po tokio “atsakymo”, psi

chiatrui nieko kito neliko, kaip 
tik baigti tą “intelligence test” 
ir pažymėti, kad buvęs DP yra 
tinkamas karo tarnybai.

Korėjos ir Kinijos komunis
tų belaisvių organizacijos nu
garkaulis Koje saloje, atrodo, 
bus nulaužtas.

Belaisviai išskirstyti smul
kiomis grupėmis, o “komisa
rai, kankinę, žudę komuniz
mui .priešingus belaisvius, yra 
atskirti.

Dabar kyla klausimas, kuo 
baigsis tos “taikos derybos” 
Korėjoje?

Tuo tarpu gen. Clark, Jung
tinių Tautų armijos vadas, 
duoda suprasti, kad dar anaip
tol nėra atsisakyta idėjos bom
barduoti Kiniją..

EUROPA NORI BŪTI GINAMA
Europiečiai išgąsdinti Tafto “izčliaci rastiniu” pareiškimu — Jie gerai pa 
žįsta, ką reiškia okupacija ir išlaisvinimas — Tas reiškia, kad ji bus pa 

dengta griuvėsiais, jos civilizacija bu s sunaikinta ir gyventojai išžudyti
Europa atydžiai stebi Ame- 

kos pasiruošimus prezidenti
niams rinkimams, norėdama 
sužinoti iš kandidatų pareiš
kimų, kokioj formoj rytojaus 
Amerikos vyriausybė stosianti 
ginti Europos kontinentą.

Jei Trumano įpėdiniu 
demokratas, galvojama, 
politika bus tęsiama ta 
Bet jei republikonas?

Eisenhoweris ir Taftas yra 
pasiryžę ginti laisvąjį pasaulį 
nuo bolševizmo. Iš Eisenhowe- 
rio pareiškimų yra aišku, kad 
jis yra už sustiprinimą to ka
riško aparato, kuris jau prade- 
dėtas organizuoti. Bet Taftas 
tiki tik į aviaciją,’tik viešpa
taujant ore, jo nuomone, gali
ma bus išlaisvinti Europą ir ap 
saugoti Ameriką nuo bolševi
kų galįmo pavojaus per šiau
rės ašigalį iš Sibiro.

—Europiečiuose-sukėlė^-nerimą— 
tų dviejų kandidatų prieštara
vimai.

— Jei mes užleisime Europą 
komunistams, '— sako Eisen
howeris, mes atsidursime mir
tiname pavojuje.

Bet Taftas atsako:
— Europos praradimas, aiš

ku, padidins pavojų, kuris gra
sina Amerikai. Bet aš nema
nau,, kad dėl to Amerikos sau
gumas bus pažeistas ir manau, 
kad dar bus galima gintis. Per

daug jau mes akcentuojame 
Europą. »

Dėl tokių Tafto žodžių euro
piečiai išsigando, kad busima
sis Amerikos prezidentas nepa
aukotų bolševikams vakarinę 
Europą, kaip buvo paaukota ry 
tinė.

Aišku, naujame - išlipime Į 
kontinentą amerikiečiai vėl 
taps laimėtojais, bet Europos 
gyventojai gerai pažįsta, .ką 
reiškia okupacija ir išlaisvi
nimas. Tas reiškia, kad jų že
mėje turės vykti kautynės. Eu-

rcpiečiai sujaudinti tokiu Tafto 
“izoliacionistiniu” pareiškjmu, 
kuris leidžia Europą paskan
dinti bolševizmo potvynyje. Jei 
Europa paskui ir bus išlaisvin
ta,! tai ji bus padengta griuvė
siais, jos civilizacija bus sunai
kinta ir gyventojai išžudyti ar
ba deportuoti.
. Europa, sako jie, nori būti 
ne išlaisvinta^ bet ginama.

Ta prasme buvo pasirašyta 
Atlanto paktas, kad atbaidžius 
agresorių ir neleidus jam atei
ti iki Bresto ar Cherbourg©.

Kokiu keliu 
jojaNehru?

Indijos premjeras Nehru, ku 
ris visą laiką bando vaidinti 
“arbitrą” tarp vakarų ir rytų, 
praėjusią savaitę parodė savo 
tikrąjį veidą, dirbdamas ranka 
rankon su bolševikais.

Jo sukurtstyti Pondichero, 
Karikalo, Yanaono ir Mahe 
komunistų vadai reikalauja, 
kad prancūzai ir portugalai pa 
sitrauktų iš tų sričių. Ir Neh
ru, kaip netyčia, parlamente 
irgi reikalavo tų sričių evaku
acijos. Pas jį staiga atsirado 
apetitas ir tikisi, kad Maskva 
tame kely parems.

Neveltui Amerikos anmbasa- 
dorlus Indijoje Bowles, po pa
simatymo su Nehru, prisipaži
no:

— Jei Indija paseks raudo
nosios Kinijos .pavyzdžiu, .tai 
Azija bus ištisai prarasta.

Ypač, jeigu priešas paleistų 
į darbą tuos 2,000 lėktuvų, es
ančių Mandžūrijoje.

žodžiu, priešo kovos nugar
kaulis dar nepaliestas.

Karo galo Korėjoje dar ne
matyti.

Su belaisvių neramumai^ Ko
rėjoje šį kartą tur būt, bus 
baigta. Komunistai nebegalės 
daugiau triukšmauti. Svarbiau 
sias jų lizdas buvo išardytas. 
__Komunistams .nesutikus-ge^- 
ruoju pasiduoti, buvo pavarto
ta jėga ir kautynėse žuvo 2 a- 
merikiefoų kareiviai ir 30 ko
munistų.

Iki kokio 
■komunistai, 
to, kad net 
amerikiečiams.

Padarius ištuštintuose bara
kuose kratą, rasta salos žemė
lapiai ir dokumentai, iš kurių 
aišku, kad komunistai ruošėsi 
užklupti iš netyčių amerikie
čių sargybą, o ją nuginklavus, 
siekė užgrobti ginklų sandė
lius ir tokiu būdu užvaldyti vi
są Koje- salą.

Kaip žinoma, Korėjoje ir po 
litinė padėtis yra labai bloga. 
Korėjos prezidentas Syngman 
Rhee,' pradėjęs Vaidinti mažą 
diktatorių, prieš save sukėlė 
v,isą parlamentą. Nebūdamas 
tikru, kad jį perrinks prezi
dentu, ruošėsi jį paleisti. Prieš 
tokį Syngman Rhee elgesį po 
Amerikos, užprotestavo Angli
ja ir Australija.

Galutinai 
tiko atidėti 
dimą.

Korėjoje 
mams tas daro daug nesmagu
mų ir čia neslepiama, kad Ame 
rikos kariška vadovybė dėl dve 
jojimų ir didelių klaidų yra

atsakinga. Gen. Ridgway sku
bus išvykimas iš Korėjos, at
rodo, bus visai suardęs Ameri
kos štabo mechanizmą, štai ko 
dėl prezidentas Trumanas pa- 
siryžęsiškviesti gen. Ridgway 
kelioms dienoms, kad pasiaiš
kintų ir duotų patarimą.

Eisenhoweris norėtu 
susitikti su Stalinu

konferenciją 
Eisenhoweris 
nematąs ke- 
būti sekmin-

s •

TRUMANAS PRAŠO
PRIIMTI ĮSTATYMĄ

Prezidentas Trumanas pasi
ryžęs nenusilenkti Vyriausiojo 
Teismo sprendimui dėl plieno 
pramonių ir šią savaitę pasiū
lė. Kongresui priimti specialų 
įstatymą, kuris duotų vyriau
sybei teisę tam tikrais atvejais 
į savo rankas plieno kontrolę.

Kai kurie demokratų sena
toriai priešingi tam. Gi repu- 
blikonai galvoja, jog šitoks pre 
zidento žygis esąs grynai poli
tiškas mnevras.

Per spaudos 
New Yorke gen. 
pareiškė, jog jis 
lio, kaip galėtų
gai užbaigtas Korėjos karas,. 
Amerika turinti pasilikti Ko
rėjoje, bet toliau turi .mėginti 
derybų keliu pasiekti susitari
mą.

Vėliau gen. Eisenhoweris pa
reiškė, kad jis sutinkąs bet kur 
keliauti susitikti su maršalu 
Stalinu, jei tik būtų Įsitikinęs, 
kad susitikimas su Stalinu pa
tarnaus pasaulio taikai. Bet

KAIP TEN TIKRAI TUOMET BUVO..
Kokį ūkį Biržiškos padovanojo “liaudžiai”?—Kodėl J. Ambrozevičius i 
pašalino prof. M. Biržišką iš Vilniaus universiteto rektoriaus pareigu? ■

Kaip tikrumoje buvo su ta garsiąja konferencija ir tuo raštu, kurį 
net dr. Kazys Grinius pasirašė?

ha žemės kaip mūsų žemę (jai 
ir seniau tuiej ome teises, oet 
jąja nesinaudojome), ir Vai- 
ayoa, tikriau jos virsminkė,

grįžta į politiką”, kurio la
biausiai joms patikusią dalį 
pakartojo Naujienos ir dar nuo 
savęs pridėjo. Užuot ką esihin- 
gai atsakę į mano teigimus 
ar neigimus (sako — Kelei
vis iš esmės su manim polemi
zuojąs, bet jo nebegaudamas, 
nežinau nė kuriuo mano kelia
mu reikalu), tuodu laikraščiu 
•kimba į mano netolimą praei
tį, iš kurios taip parenka ir nu
sako dalykus, jog nukreipia 
skaitytojų dėmesį nuo mano 
pajudintų, matyt, jiems nepa
togių ar nemalonių dalykų ir 
skaitytojai vieną tegali apie 
mane susidaryti išvadą: ir toks 
dar lenda į politiką!

vikaitė-Meškauskiene, mums -ją 
priskyrė, mūs nei atsiklausda- 
ma. Bendru mūs trijų raštu 
Valdybai nesutikome šios bolše 
vikiskos “dovanos” priimti pa- 
reikšdami (pažodžiui neprisi
minsiu, bet maždaug), jog ne
būdami žemės darbo žmonės, 
atsisakome naudai tų, kurie 
patys žemę apdirba. Džiaugė
mės nusikratę tuo, su kuo ne
būtume žinoję kaip bolševik- 
mečiu besiversti. Apie mūsų 
“auką” Meškauskienė pranešė 
spaudoje, nesu to skaitęs, tik 
iš kitų girdėjęs. Dar iš vieno 
kito, bet jau tikro ūkininko 
“panašią auką” priėmus ir to-

stojo tokias “aukas” priiminė- 
jus.

Deja, Darbininko žmonėms 
“gestu” nenusikratėme. “Ges
tas”, sako, liekąs “gestu”. Juk 
ir seniau žinia apie’ano miško 
gavimą spaudoje gavo antraš
tę : “Patriotizmas apsimoka”, 
o Sveikatos namų pastatymas 
pagerbtas gandu^jog tuo M. B- 
ka įsiteikiąs Smetonos reži
mui. Gestas, vadinasi. Na, o 
kokiuo “gestu” tie ar kiti “ne 
vieni” laikė M. B-kos protesto 
telegramas Paleckiui dėl kon
stitucijos laužymo, šaulių Są- 

suiminėji-
mų? Paleckis liepė naivų “te- 

pasirinktas kelias legrafistą”, įspėti, kad liautųsi 
karščiavęsis ir susivaldytų, į- 
spėjimas, reikia pripažinti svei 
kas ir protingas, ir M. B-ka 
juo pasekė. Darbininkas dėl to 
tyli, kaip ir dėl paties M. B-

mą, čia nemokysiu, bet asme
niškai paliestas, pasitenkin
siu Darbininko priekaištų — 
priminimų patikslinimų, savo 
senos galvos prisiminimais ir 
paaiš&nimais, kad kiekvienas 
turėtų daugiau medžiagos sa
vo protu daryti sau šiokias ar 
•tokias išvadas, ne būtinai to
kias, kokias jo galvon mėgina 
įrašyti Darbininkas.

Rašydamas Vienybėje,
skaitytojams gausiu ir tuos 
priminimus pakartoti, dėl ko 
Darbininkas, turbūt, pretenzi
jų į mane neturės.

Taigi, pasak Darbininko, pra . jungos uždarymo, 
dedant nuo Lietuvos okupaci
jos, mano 
politinei veiklai visuomenei
kėlė nusistebėjimo. Pirmosios 
bolševikų okupacijos metu aš 
paaukojęs savo ūkį liaudies 
reikalams”. Tokios aukos pa
skelbimas savaime būtų gale- kos pateiktos apie save “gestų 

tuojau pat skubiai pasitaisė "jęs sukelti tik pasigrožėjimo 
jog jis nemanąs, kad šis susi- 
.tikimas tarnautu taikos labui... 
Kol komunistai laikysis min
ties, kad komunistinė sistema 
negali bendradarbiauti ir lai
kytis šalia kitos sistemos, tol 
tautų saugumo jausmas nebus 
tikras.

humaniška ir tauria širdim. 
Bet kodėl 
anksčiau, 
atėjus? šitą aukos sutapdy-
mą su atėjusia okupaci
ja ne vienas iš lietuvių verti
no kaip gestą ne liaudžiai, bet 
režimui, šį, “gestą režimui” 
patikslinus, aiškėja, jog Dar
bininkui taikant į mane vieną, 
šauta į tris mus brolius, tik, 
rodos, bus prašauta. Jokio ūkio 
neturėjom, tad “anksčiau” jo 
nei aukoti negalėjom.

1937 m. kaip vasario 16 d. 
akto pasirašytojas gavęs iš val
džios neatsimenu kiek ha miš
ko, kurį pardavęs, paskiau ir 
žemę, ir dar užsitraukęs pas- 
kolėlę, iš visų tų pinigų savo 
gimtiniame Viekšnių miestely
je 1938 m. pastatydinau “Dr. 
Ant. Biržiškos vardo Sveikatos 
Namus”, atiduodamas juos 
valsčiui (tad liaudžiai?), sk^lą 
ligi bolševikams atėjus iš al
gos Išmokėjau, sveikatos namų 
likimo nežinau.

1940 m. bolševikams Lietuvą 
okupavus,7 iš žemės ūkio mi
nisterijos ar jau komisariato 
mes — trys broliai gauname 
bene žemės reformos valdybos 
pranešimą, jog mums esą pri
pažinta ar priskirta 30 l^a. Pa
sirodo, jog mūsų pusbrolis (da
bar jau, vargšas, Sibire) ir sa
vo viršijusio tuomet dar telei- 
džiamą normą ūkio atskyrė 30

medžiagos 1948 m. knygelėje 
apie Vilniaus universitetą 1940 
1941 m. bolševiklaikiu, tik pa
sigavęs tą vieną jį nustebinu
sį “gestą”, lyg niekur nieko 
paleidžia M. B-ką klaidžion

ti bolševikinės vyriausy 
“bendradarbiu”!

Tik buvau nepamiršęs! 1 
m. birželio mėn. bolševikų 
žimui Lietuvoje griuvus, I 
kinosios Lietuvos Vyriausy 
vicepirmininkas ir švieti 
ministeris J. Ambrozevič: 
begalindamas (mano įsitiki 
mų, be rimto reikalo) visą t 
ševikinį Vilniaus Universit 
senatą, kažkodėl paliko ne] 
šalintą jo pirmininką rėkte 
M. Biržišką, taip “ne viei 
stebinusį savo “gestais”. Nei 
saikumas, neapdairumas ar 
sveikas nesiskaitymas su į 
gudriomis “ne vieno” stebėt 
šnekomis?. Nebent Darbini:

Valdyba'’ifu-^žmonės, čia jau autoretin 
teiksis mums tai paaiškinti.

Pereidamas į antrą (naci 
okupacijos metą, Darbiniai 
taip informuoja: “Antros oJ 
pacijos metu M. Biržiška pa 
rinko kelią įsijungti į kito c 
pacinio režimo politinį apa 
tą: jis buvo pirmojo generc 
nio tarėjo tarybos pirmin 
kas (taigi net daugiau ne 
krikšto tėvas), “mat, M. B- 
santarvininkams pasiūlęs Sa 

. tarvės vardą. Tiktai tiek < 
1943-44 m. To betgi pakar 
Darbininkui priminti, jog 3 
kiečių okupacijos laikais p< 
tiniai M. B-kos veiksmai sa 
forma buvę tokie jog “gali t 
ti laikomi kolaboracinio pot 
džio”, o Naujienos iš čia tiesi 
nustato ‘‘bendradarbiavimą 
vokiečiais”. Kaip sakoma, gi 
riai galvelei gana to vieno z 
delio. Bet ar to gana skaita 
čiai visuomenei, kai ji nori d 
lyką suprasti, ne papūgišl 
vardelius kartoti? Pamėgini 
me jai padėti bent tą “įsiju 
girną” ir “pirmininkavimą” s 
prasti.

(Nukelta į 4 psl.)

• šią savaitę Washmgtone susitiks Amerikos ir Pranei 
zijos karo žinovai, aptarti Indokinijos karą liečiančius klausimu

• Atšauktasis iš Londono sovietų ambasadorius Zarubi 
paskirtas ambasadoriumi i Washingtoną, vietoj Paniuškino.

• Carnegie Institutas Washingtone skelbia, jog biologij< 
srity padarytas svarbus atradimas. Galima būsią išauginti žn» 
nių rasę su ypatinga sveikata, stačiai ypatingais gabumais.

• Gen. de Gaulle pasisakė prieš Europos suvienytą armij: 
pareikšdamas, kad ji būsianti be sielos ir niekad neatstosian 
tautinių armijų.

• Anglai nuėmė blokadą nuo sovietų radijo stoties Berly
'ne. ,

• Vykdamas į Berlyną, Achesonas pakeliui sustos London 
ir turės pasitarimus su Edenu Korėjos klausimu.

• Anthony Eden, paskirtas Marshallo plano Tarybos pb
mininku. šioji Taryba padeda paskirstyti tarp Europos valstj 
bių sumas, kurias duoda Amerika. . .

• Rusai pradėjo prie 
nevrus.

• Danijos komunistai savo tarpe pradėjo “valymą”, Pa|q 
tintas labai įtakingas narys

***




