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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*

I' " t Mt#™*' ’i II |I<>

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.)

KAINA 10c.1952 M. BIRŽELIO (JUNE) 13 D.

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
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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

***
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BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS DETROITE Jau baigiami statyti
DETROIT, MICH. — Ameri

kos Lietuvių Balsas, radijo klu
bas Detroite, kas šeštadienis 
duoda, itin, patriotiškomis te
momis įdomią programą. Vi
sas Detroito lietuvių gyveni
mas yra tampriai suristas su 
klubo gražiais siekimais.

Kas metai, viso laisvojo pa
saulio lietuviai pergyvenę, ma
tę, ar girdėję žiauriausius Bir
želio įvykius, su ypatingu susi
kaupimu prisimena artimuo
sius, kaimynus, pažįstamus, 
kai durtuvų jėga buvo varomi 
iš gimtosios pastogės pražū
čiai. Lietuvos istorikai, šių ne
nupasakojamų įvykių istorijos 
lapus atžymės lietuvių kanki
nių krauju. <

Detroito lietuvių radijo klu
bas su visa visuomene, skau
džiai pergyvendami kruvinojo 
okupanto padarytas ir tebeda
romas žudynes, smurtus, trė
mimus ir jėga priverstą vergi
ją, birželio mėn. 14 d. 11 vai. 
šeštadienį susirenka gedulin
goms pamaldoms į šv. Antano 
bažnyčią. Laike pamaldų, so
lo smuiku gros jaunutis muzi
kas Strolia, o jam vargonais 
pritars, jo tėvelis — muzikas 
Strolia.^Jieabuneseniaiat vy
ko iš tremties ir radijo klubo 
kviečiami, palikti Detroite.

Vakare, 8 vai. Western 
School, 1500 Scotten, iš Chi- 
cagos atvykęs Dainavos ansam

blis, vadovaujamas Veličkos ir 
Sodeikos visus Detroito lietu
vius ir svečius suburs prie žy
dinčio Nemuno pašlaičių...

šeštadienio radijo pusvalan
dis pašvęstas skaudžiam mi
nėjimui.

Birželio 15 d. 10 vai., toje 
pačioje šv. Antano bažnyčio
je, Dainavos ansamblis, išpil
dys religinį koncertą. V. T.

Ar gerą laiką 
pasirinko vaišėms

Susitikimas su žvejais 
Pennsylvanijoje

Birželio 22 dieną dauguma 
Pennsylvanijos lietuvių susi
tiks žvejus dideliame piknike 
ant Silver Lake ežero krantų.

Alek Norvaiša, Ant. Daidy- 
nas ir visa eilė įžymiųjų apy
linkės visuomenininkų nutarė 
gražioje vietoje, Wyoming slė
nio centre, sugenėti pikniką ir 
pasikviesti šioje apylinkėje 
dar nebuvusius žvejus nenuils
tamai skelbiančius Lietuvos 
vargus Maskvos okupacijoje.

Parengimui talkininkauja 
LRKSA 5-tas apskritis, vado
vaujamas nenuilstančio visuo
menės veikėjo Alek. Norvaišos- 
ir kitų.

Reikia manyti, kad žvejų 
prakalbų paklausyti ir prie 
gražaus ežero praleisti vasa
ros popietę, susirinks gausus 
būrys apylinkės miestų lietu
vių. D.

f------------------------------------- -
John Baltaduonis

Federal Liberty namai
PHILADELPHIA, PA.— Prieš 

50 metų vietos lietuvių įsteig
ta taupymo ir paskolos bend
rovė, vėliau gavusi federalinį 
čarterį ir pasivadinusi Liberty 
Federal Savings and Loan Ass. 
šiuo metu statydinasi gražius 
moderniškus namus toje pa
čioje vietoje, kur buvo senieji. 
— 204 N. Broad St.

Į šiuos naujuosius savo na
mus Liberty Federal žada per
sikraustyti apie liepos mėnesio 
pabaigą. Laikinai bankas yra 
235 N. Broad St. Namai, kaip 
atrodo, bus vieni gražiausių 
apylinkėje, su visais reikalin
gais įrengimais ir net keltuvu. 
Užpakalyje bankas turės pla- 
čą aikštę automobiliams pasi
statyti.

Liberty Federal Savings and 
Loan Ass. vadovauja plačiai 
Amerikos lietuviams žinomas 
veikėjas adv. Ch. S. Cheleden. 
Jis yra įstaigos prezidentas ir 
vedėjas. Cheleden šiai įstaigai 
vadovauja jau 30 metų. Jo fi
nansinio genijaus dėka, Įstai
ga jau yra pasiekusi 10,000,000 
dolerių kapitalo ir dar vis au- 
ga. Nėra abejonės, kad Liberty 
Federal savo naujuose namuo
se dar labiau išaugs.

Vietos lietuviai, kurie Liberty 
Federal laiko savo sutaupąs, 
pelnytai didžiuojasi, turėdami 
tokią stiprią ir, galima sakyti, 
juos pačius peraugusią finan
sinę įstaigą. Sutaupos yra ap
draustos federaline apdrauda 
iki 10,000 dol. Nenuostabu, kad

PALAIDOJOM PLAČIAI ŽINOMĄ VEIKĖJĄ
CHICAGO, ILL— Trečiadie- 

dienį, birželio 4 d., Lietuvių 
tautinėse kapinėse palaidojom 
P. P. Bračiulį (Francis P. Bra- 
dchulis). Buvo sulaukęs 85 me
tų amžiaus. Mirtis jį ištiko 
sekmadienį, birželio 1 d., 9 v. 
ryto. Apie jo mirtį visa Chi- 
1 aga sužinojo tą pat dieną, nes 
tai buvo paskelbta per Margu
čio radijo programą, kuri sek
madieniais prasideda J vai. po 
pietų.

Velionis plačiai buvo žino
mas ir Amerikos lietuvių tar
pe ir Lietuvoj. I Chicagą jis 
atvyko 1883 metais, tai yra 
tais pat metais, kai Auszra bu
vo įkurta. Jis buvo vienas pir
mutinių Chicagos lietuvių, čia 
jis baigė advokato mokslus ir 
buvo apsigyvenęs seniausioje 
Chicagos lietuvių kolonijoj, 
Bridgeporte. Toj kolonijoj lai
dotojo Antano M. Philips kop
lyčioje jis buvo pašarvotas. 
Daug lietuvių jį ten aplankė. 
Lankė jį paprasti darbininkai 
ir inteligentai, ypač jo profe
sijos draugai advokatai. Lai
dojimo dienoj atsilankė adv. 
Jonas B. Brenza, Cook County 
iždininkas, jo brolis dr. Silves- 
tras. Brenza, teisėjas Jonas T. 
Zuris, adv. Antanas Olis, Sani
tary District Trustee preziden
tas, jo žmona, adv. Juozas Gri
sius, atvykęs iš Los Angeles', 
Calif., p-nia Lilija Vanagaitie- 
nė, artistas Stasys Pilka ir

daug kitų žinomų veikėjų.
Koplyčioj atsisveikinimo pra 

kalbėles pasakė Lietuvos kon
sulas P. Daužvardis ir Naujienų 
redaktorius dr. P. Grigaitis, o 
kapinėse Sandaros redaktorius 
M. Vaidyla.

BAIGĖ" KURSĄ
Chicagoje tarpe daugybės į- 

vairių mokslo įstaigų veikia ir 
Dale Carnegie viešų kalbų sa
kymo kursai. Tas dalykas Car
negie kursuose dėstomas ir 
pratybos daromos ne taip kaip 
kitose mokslo įstaigose. ’šįę> 
kursai skiriami suaugusiems į- 
vairių rūšių profesionalams ir 
biznieriams. Diskusinėse pra
kalbose gvildenama profesinė 
ir bizniška etika, sprendžiami 
rasinio, tautinio ir religinio 
sugyvenimo klausimai.

Kursų metų užbaiga įvyko 
šeštadienį, birželio 7 d. Mer
chandise Mart dangoraižyje. 
Buvo dalinami diplomai. Tar
pe sėkmingai baigusiųjų 
šiuos kursus yra lietuvis V. M. 
Stulpinas, plačiai žinomas vei
kėjas ir patrijotas. Jau dau
giau kaip 29 metų, kai jis dar
buojasi politikoj ir dabar yra 
jaunamečių teismo teisėjo~pa^" 
dėjėju. Kursus lankydamas, 
jis daug sykių turėjo progos 
kalbėti lietuvių tautos reika
lais. Klasėje yra išdėstęs lietu
vių tautos istoriją ir jos dabar
tinę būklę. N.mergaičięstovykla

'l

Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer
gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame Oxoboxo pa- 
ežeryje, Montville, Conn, (netoli New London). Priimami 
nuo 6 iki 14 metų amžiaus vaikai ir mergaitės. Geriausias 
maistas ir priežiūra,’taip pat visos žaidimo ir auklėjimo 
galimybės. Stovyklą tvarko ir ją prižiūri toje srityje patyrę 
specialistai, Albertas ir Albina Pilveliai. Mokestis: 375 dol. 
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms. Dėl platesnių informa
cijų, kreiptis:

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius

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

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN

f

■4SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

iLČIŪNAS, 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;.py ragus-ir pyragaičius.----------

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

~ - ----------------------- -------------- - .

LAisvoyr^gm^
Daugiau ryžtingumo ir vieningumo

CHICAGOS LIETUVIAI JAU LAUKIA
VAIKU TEATRO “RŪTA” Iš CLEVELANBO

BALTIMORE, MD.— šv. Al
fonso parapijos šimtas žymes
nių visuomenės veikėjų nuta
rė suruošti pagerbimą ir vai
šes parapijos klebonui jo pa- 

’kėlimo prelatu proga.
Vaišės įvyks viešbutyje, įėji

mas $7.50. Tai labai gražus 
mostas, anot išsiuntinėto laiš
ko parapijiečiams, tik gaila, 

.kad tie visuomenės veikėjai 
pasirinko lyg tyčia tokią die
ną, birželio 15.

Kada tūkstančius lietuvių 
nukankino, kitus kimšte kim
šo į gyvulių vagonus ir trėmė 
į Sibirą, ši savaitė kiekvienam 
lietuviui turėtų būti ne pager
bimams ir baliams skirta, bet 
susikaupimui ir liūdesiui.

Nerado organizatoriai net 
mažiausio reikalo pakviesti ką 
nors iš tremtinių visuomenės 
veikėjų. Gal tokių Baltimorėje 
nėra?! Jei ir yra, tai nėra rei
kalo su jais terliotis

Tik viena aišku, kad iš trem 
tinių būtų priminę tiems “vi
suomenės veikėjams” ką pri
mena ši birželio mėn. savaitė 
kiekvienam padoriam lietuviui.

Ran.

PIANISTĖS LEONIENĖS 
MOKINIŲ KONCERTAS

BALTIMORE, MD. — šešta
dienį, birželio 21 d., 7 vai. va
kare, šv. Alfonso parapijos sa
lėje įvyks pianistės G. Leonie
nės mokinių koncertas. Daly
vaus: Nijolė Brazauskaitė, Jo- 
Ann Clayton, Irena Daliau- 
skaitė, Wallace Dobry, Wilmer 
Lutche, Roma Misiūnaitė, Vi
da Misiūnaitė, Jūratė Palu
binskaitė, Rodmira Savaryn,

Įėjimas nemokamas. Visi 
maloniai kivečiami atsilanky
ti.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimai paa

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. X.

■T Telefonah .
Virginia 9-0842 ir

‘ Virginia 7-4111

FRANKFORD AVENUE
CAFE

1700 Frankford Ave., 
PHILADELPHIA, PA.

J. MARKIEWICZ ‘
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229 
t ___________________

QUALITY MARKET 
;; VICTOR ABECUNAS, Sav. 
.J; 356 PARK STREET,

NEW BRITAIN, CONN. ? 
U------—~~~~~~~—i

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS; 
nuo 10 vai. trtt iki 8 ral. rak

WILLIAM VALAlTlb
V7$oArriop«a automobilių tatty 

] 730-2 E. Moyamenaing Ave
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 ruiies maistas 
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais Iki 9:30 vaL vak. Sekmad. ium 11—4:99 popiet

ir kitų miestų lietuviai taupo 
šioje įstaigoje, tuo labiau, kad 
ji moka pustrečio nuošimčio 
metinių palūkanų. R.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
SSS NORTH BROAD STREET 

(Temporal? Addreu)
Jfew BsOdiag Under Coartructie* 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 3X, 1951

ASSETS
Tint Mcrtnn Lotai......................$8,316,834
Improvement Loans.......................... 25,543
Loam on Sxrlngi Account* .... 82,997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175,000
Caib on Hand and in Banks .... 1,112,033 
Office Bdilding and Equipment . . 166,666
Parking Lot— 1415 Race Street % 22,723 
Dstarrad Charges and Other Assets 15,791

TOTAL—49,917,587
LIABILITIES

afemben* Sbara Account*.88,428,470
Advances—

Federal Home Loan Bank ... 850,000
Loans In Process ...........................  55,431
Other Liabilities ............................. 10,311
Employees’ Retirement Reserve . . 22,077
Other Specific Reserves....... 3,520
General Reserve* ... $295,500
Surplus.......................... 252,278 547,778

TOTAL—$9,917,587
CHARLES S. CHELEDEN, President

Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai 
gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 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: S290.00. Dėl pla
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe

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

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 iri G. Shlakis, Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, ISLIt, 1. L, N. Y.

Bay Shore 2996.

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ 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, mes negalėjau pakelt skausmų.

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

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

DR. J. MILLER, D. C. Ph. C. 790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.
PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš New York — Hudson Tubs išCortlant

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

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

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS 

NEREIKIA

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET > ' CHICAGO, ILL.
TeL Virginia 7-9880 
;______________ 1

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET - •

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
RIAL — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.
VYNAI -r- U

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, FA.
į Tel. PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

Sheakespeare savo Hamlete 
parodo mume tokį pavyzdį. 
Jaunas Danijos princas, sosto 
įpėdinis, yra puikiausių gabu
mų ir rūpestingiausiai išauklė
tas. Jis ketino pasirodyti ne 
tik galingu karalium, bet ir 
žymiu žmogumi, tačiau vienui 
viena jo silpnybė sugriovė visą 

• daug žadantį gyvenimą.
Jo laikų papročiai ‘buvo už

dėję jam, kaipo sūnui, pareigą 
atkeršyti dėdei už tėvo nužu
dymą. Bet, užuot atlikęs pa
reigą, jis laukė, svyravo, kry
po čia vienon, čia kiton pusėn 
ir, pagaliau, pragaištingu savo 
neryžtingumu, tapo ne tik sa
vo dėdės, bet taip pat savo pa
ties ir keturių kitų žmonių mir 
ties priežastimi. Jo nesugebėji
mas greit pasiryžti ir jo ne
turėjimas pasitikėjimo savimi 
sunaikino jo gyvybę.

Ar šis pavyzdys nieko mums 
neprimena? Pagalvokime!

Pastaruoju metu mes per 
spaudą gana atkakliai ginčija
mės. Ir besiginčydami tolokai 

 vieni nuo kitų nutolome. Va^> 
dinasi, tarp vienų ir antrų pa
sidarė plati ir gili praraja. Ir 
Ir vis dar nesiliaujame vieni 
kitus kritikavę, šmeižę. Ieško
me kaž ko nepaprasto ir nori
me būti “misijonieriais”. Už- 

. uot įtempę visas jėgas, kad ge- 
riau vieningo tikslo siekus, 
vieni kitus peikiame ir gailimės 
savęs pačių, ir, be to, save lai
kome nekaltais. Tačiau visur 
kitur ieškome klaidų, tik ne 
ten kur reikia ieškoti. Sakome

galima greičiau apjungti visus 
lietuvius į ši šventą mūsų tau
tos darbą, bet kartu išklausy
ti ir atsižvelgti į eilnių tautie
čių balsus, nes jie buvo ir bus 
kertinis akmuo Lietuvos vada
vimo reikaluose.. Tad ženki
me pirmyn, nesidairydami į 
pašalius ir artėkime prie sie
kiamo tikslo. Neleiskme silp
nyn savo savigarbas, jokiomis 
kliūtimis, neleiskime atšaldyti 
savo entuziazmo. Neduokime 
atvėsti savo norui, savo savi
garbai.

Kolumbas atrado Ameriką 
ir įrodė, kad žemė yra ritulys, 
nes jis buvo drąsios širdies ir 
įsitikinęs savo mintimi. Jis tu
rėjo drąsos ir įsitikinimo jėgos 
plaukti per nepažįstamą At
lanto vandenyną, nors kiti jū
reiviai jį atkalbinėjo sakyda
mi, kad jis priplauksiąs van
denų pabaigą ir nukrisęs į pa
saulio erdvę. Kai žmogus tiki, 
kad prieš jį yra atviros durys, 
pro kurias iš bado ir tamsu
mos jis galės įeiti į gausumą 
ir šviesą, tada klausimas, kaip 
užsidirbti pragyvenimą, jo ne- 
bebaugins.

Mes irgi stovime prie adarų 
durų Lietuvos vadavime. Todėl 
ryžtingai ir vieningai dirbki
me. Nes tai yra kiekvieno lietu 
vio šventa pareiga. Be to, nuo
lat—gaivinkime;—stiprinkime 
vieni su kitais solidarumo ry- 
šus ir nuolat judinkime su na u 
jais, darbo projektais ir ryš
kiais pianais.

Jonas Miškinis

Tradicinė Margučio ruošia
ma Vasaros šventė Chicagoje 
šiemet įvyksta liepos 20 d. Riv- 
erwiev parke.

Jau eilė metų kai Margutis 
savo Vasaros šventei sutelkia 
visas jėgas, kad tą dieną Chi
cagos lietuviai, suėję į milži
nišką parką, pasijustu vieny
bėj ir bent trumpam pasigėrė
tų bendruomeniniu jausmu.

Riverview Parkas talpina per 
20,000 žmonių, turi visus pasi
linksminimams reikalingus į- 
rengimus, gerą sceną vaidini
mams, šokiams, koncertams. 
Margučio švenčių dienomis į 
Riverview Parką suplaukia lie
tuviai ne tik iš Chicagos. bet ir 
iš tolimesnių Chicagos apylin
kių.

Margučio vadovybė visados 
parūpina kuo geriausią pro
gramą tai dienai, šįmet jos dė
mesys ir rūpestis sutelktas į 
tai, kad liepos 20-tos dienos 
šventė būtų lietuvių jaunimo 
šventė. Tuo tikslu pakviestas 
iš Clevelando Vaikų Teatras 
Rūta, kurs šventėj suvaidins 
Mykolo Venclauska “Burtinin
ko Pinklėse”. Tai bus pirmoji 
Teatro Rūta iškila Amerikos 
lietuvių sostinėje — Chicagoj.

šio teatro kūrėjas ir režiso- 
rius yra Petras Maželis.

Pirmasis Rūtos pasirodymas 
Chicagoj laukiamas visų: ir 
senu ir jaunų.

Lietuvių junimo Vasaros 
šventės proga—Margutis—savo 
radijo programoj pradėjo lie
tuviškų pasakų varžybas. Kiek 
vieną ketvirtadienį ir kiekvie
ną sekmadienį per šešias sa
vaites Margučio radijo progra

moj bus skait mus pedagogų 
parinktos lietuviuos pasako^ 
jaunimui. Jauni klausytojai, 
prisiuntę geriau.^ bent vienos 
skaitytų pasakų Įvertinimą, 
gaus atitinkamų premiją va
saros šventės ci.uną — liepus 
20 d. Riverview Parke.

Sekančiais metais Margučio 
Radijo Chicago i svęs savo si
dabrinį jubiliejų 25 metų su
kati. Jau dabar sudaromi pla
nai šiai sukak; įai atžymėti. 
Per tiek metų Margučio Radi
jo — kasdien, o kai kada ne. ir 
po du kartu i diena — pasida
rė visų Chicag > lietuviu lys 
vakarinė malda. Kasdien ir 
kasdien Margutį klauso beve.k 
visi Chicagos lie*aviai. Klauso 
jį dėl to, kad Margutis yra vie
nintelis, kurs sugeba paten
kinti klausytoju skenį, duoda 
tikrai įdomią ir Įvairią progra
mą ir yra vedama stilingai, 
gyvai ir kultūringai.

Kiekvieną dieną Margutis 
patiekia savo klausytojams iš
samią žinių apžvalgą, su ati
tinkamu politiniu įvykių įver
tinimu. ^Kiekvieną šeštadienį 
jis duoda ištraukas įdomesnių 
minčių iš periodinės lietuviu 
spaudos. O kiekvienos savaitės 
bėgyje Margučio radijo progra 
moj girdima: “sveikatos va
landėlės“ “religinės valandė
lės“, pasakojimai apie Lietu
vą, organizacijų minėjimai, rei 
kšmingų sukakčių prisimiiii- 
maį. etc. Kiekvienų pirmadienį 
muzikas AL Kučiunas veda 
skyrių “Muzika ir jus kūrėjai“. 
Sveikatos skyriui vadovauja 
dr. S. Biežis, o religinėms va
landėlėms — Lietuviai Tėvai 
Jėzuitai, žurnalistas Vyt. Kas-

BALFo pirmininkas kan. dr. J. Končius Diepholz lietuvių gimnazijos mokiniams nuvežė 
Amerikos mokinių sudovanotas knygas anglų kalbai mokytis. Kiekvienoj knygoj įdėtas laiš
kutis, kuriame amerikietis mokinys aiškina, kaip jis iš savo santaupų nupirko nežinomajam 
mokiniui Vokietijoje dovaną — knygą ir prašo gavėją atsiliepti. BALFo pirmininkas lietuvių 
gimnazijai nuvežė ir kitokių dovanų iš rūbų ir maisto.BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI,

sau, kad darbas mūsų visų ge
riausias ir našiausias. Ir taip 
nesijuntame, kad tokiais po
linkiais tenkiname tik savo 
tuštybes. Vadinasi, kertame tą 
šaką ant kurios sėdime. Argi 
toks mūsų poilgis nekenkia 
bendram Lietuvos vadavimo 
darbui? Gana jau tų ginčų ir 
tuščių plepalų. Būkim ryžtin
gesnį ir vieningesni. Lietuvos 
vadavimo reikaluose būkime 
aktyvesni ir duosnesni. Tiesa, 
daug mėgstame kalbėti, bet 
dažnai pozityvų darbą palieka
me kitiems dirbti. '■

O visgi reikėtų kiekvienam 
asmeniškai daugiau reikšti ini
ciatyvos mūsų tautos reika
luose, o nepalikti to darbo ke- 
lefai asmenų. Daugiau lietu
viško broliškumo ir toleranci
jos asmeniškame ir organiza- 
ciniame" gyvenime, spaudoje ir 
kalbose. Paremkime vieni ki
tus tuose žygiuose, kurie mū
sų tautai bei jos sąmoningu
mo kėlimui visapusiškai būtų 
naudingi. Vadovaujantiems 
veiksniams linkėtina baigti sa
vąsias kompetencijas ir kiek

Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita 
VILIAUS BRAŽVILIAUS ■ ![
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! ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ’ !
ši leidyklos PATRIA leidžiama ir jos nuosavoje J; 

spaustuvėje spausdinama knyga skirta J;

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

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

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

TAI KNYGA, KURIĄ SKAITYS 
kaip naujieji taip ir senieji išeiviai. J

KALORIJOS IR DOLERIAI
jau galima užsisakyti šiuo adresu: !;

LEIDYKLA PATRIA į
Post Office Box 1291 s

TbĄThlAv STAMFORD, CONNECTICUT i J
rAlKlZI Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

niūnas tvarko ir veda progra
mos dalį: “Lietuva yra šalis, 
graži šalis...’

Margučio Radijo vagoj subė
ga visi Chicagos lietuvių ben
druomenės reikalai: čia ir in
formacijų centbas, čia šaltinis 
visų įspūdingiausių lietuviškos 
veiklos' pasirodymų, čia ašis, 
apie kurią buriasi visos geres
nės lietuvių jėgos. Velionis 
Antanas Vanagaitis mokėjo 
auginti Margučio šakotą medį: 
mokėjo jį tvirtinti gilyn ir plės 
ti.aukštyn. Tam reikalui jis tu
rėjo geros talkos: turėjo adv. 
Antaną Olį, adv. Antaną La
pinską, ir visą būrį gerų drau
gų. Jo darbą ir jo palikimą 
velioniės našlė L. Vanagaitie- 
nė su senų ir naujų Margučio 
draugų talka tęsia .toliau, tę
sia lietuvių kultūros tarnybai. 
Todėl ir prielankumas Margu
čiui lietuvių tarpe yra visuo
tinas. V. A.

_____

E. Veleckis, studijuoja che
miją University of Illinois, Ur- 
banoje. Aktyviai dalyvauja 
šviesos Sambūrio gyvenime.

Vienuoliktą jau kartą mini
me didžio mūsų Tautos gedu
lu dieną! Vienuoliktą jau kar
tą kreipiame savo akis į 
šiaurę ir j rytus, i kur yra prie
varta siunčiami šimtai tūks- 
tančiųmūsų krašto—sūnų—ir 
dukterų. Vargiai rastume šian
dien Lietuvoje nors vieną šei
mą, kuri neturėtų savo narių 
pa žeme Sibiro taigose ar Bal
tosios jūros pakrantėse. Trė
mimai yra vir$ę sunkia lemti
mi, slegiančia visą mūsų Tau
tą.

Ir ne nuo šiandien. Jau prieš 
šimtą dvidešimt metų Adomas 
Mickevičius rašė savo regėji
me: “Tironas kyla. Erodas. O 
Viešpatie, visa -Tėvynė išduo
ta i Erodo rankas. Regiu — il
gi, balti kryžiaus keliai... per gi 
rias, per pusnynus. Visi į šiau
rę, i ten, j tolimą šalį tarsi 
upės teka”. Poetas savo dva
sioje mato, kaip šiais keliais 
“lyg vėjų gainiojami debesys, 
mūs vaikai keliauja — visi į 
šiaurę’’ (Vėlinė 3 dal. 3 scena). 
Tai yra istorinių mūsų Tautos 
grumtynių vizija. Ilgą savo is
torijos metą mes turėjome 
grumtis su rusų užmačiomis’ 
ištirpdyti mus slavų masėse. 
Ilgą laiką buvome tremiami iš 
savo kryžiais papuoštų sodybų 
i aną šalį, “tuščią ir baltą”, 
kaip apie ją sako A. Mickevi
čius. Dabar šJs trėmimas pa
siekė aukščiausią laipsnį. Tai, 
kas seniau buvo dangstoma su
kilimų kalte, šiandien vykdo
ma be jokios kaltės, šiandien

vyrai ir moters, seneliai ir vai
kai, ūkininkai ir darbininkai— 
visi šiandien yra verčiami eiti 
anais ilgais kryžiaus keliais — 
į šiaurę.

Piešdamas tremtinių kelią 
Rusijon, A. Mickevičius paste
bi, kad šis kraštas yra tarsi 
popieriaus lapas, “parengtas 
rašyti”. Bet kas jame rašys? 
Gal“šventas Dievo pirštas, ge
rus žmones raidėmis paver
tęs”? O gal “senas Dievo prie
šas”, kuris nebe plunksna, bet 
kardu įrašė, kad “žmonių^gi- 
minę reikia pančiais apkalti ’ 
(Vėlinės 3 d. 9 sceha). Deja, Į 
baltą Rusijos lapą bolševizmas 
kardu įrėžė kaip tik šį pasta
rąjį dėsnį. Jis apkalė pančiais 
n^ūsų Tautą kaip ir visas ki
tas, patekusias jo vergijon. 
Šiandien jis deda didelių pas
tangų joms išnaikinti: jis rau
na jas iš sodybų, sklaido po 
svetimus kra&tus, neigia žmo
gui pagrindinę jo teisę — kur
tis ir gyventi gimtoje savo že
mėje. Bolševizmas yra virtęs 
visuotiniu tautažudžiu. Tai sa
kome visam pasauliui, sakome 
drąsiai ir atvirai, nes vienuoli
kos metų Tautos trėmimai yra 
pakankamai atidengę šį jo 
bruožą.

Tačiau tautažudžiu likimas 
yra visų vienodas: jie užtrokš
ta savo aukų dūsavimuose. Tie
sa, minėtame regėjime A. Mic
kevičius neslegia,\kad trėmi
mai yra sunkus tautai kryžius 
ir kad šio kryžiaus “skersmens

globia visą ^Europą”. Tačiau 
čia pat jis regi, kad ne visi 
tremtiniai žūvą, bet kad iš li
kusiųjų auga jėga Tautai išva
duoti. Ir iš tikro, jau arti yra 
laikas, kada prislėgtos tautų 
jėgos susijungs ir pasieks aną 
“ledo šalį”, paskelbdamas vi
siems ištremtiesiems grįžtan
čią la'svę, kaip gervės kad pa
skelbia pavasarį.

Todėl šiandien-, minėdami 
šią didelio mūsų gedulo dieną, 
ir kreipiamės į Jus, broliai ir 
sesės lietuviai, kurie kenčiate 
ištremtųjų naštą Rusijoje, ku
rie leidžiate priespaudos bei 
baimės pilnas dienas Tėvynė
je ar esate išsklaidyti po lais
vojo pasaulio užkampius, pra
šydami ištverti Jus kančioje, 
ryžtyje ir laukiame, kaip kad 
ištvėrė istoriniai mūsų kovoto
jai, mūsų knygnešiai, mūsų 
Nepriklausomybės kariai ir ga
lop mūsų partizanaL Mus yra 
ištikusi viena iš istorinių nak
tų, kurių pasaulyje esama ne
maža. Vis dėlto “mūsų Tėvynė 
gyva ir žydi, nors ir pridengta 
žemės šešėliais”, kaip sako A. 
Mickevičius. Ji yra gyva visur, 
kur tik yra gyvi lietuviai. Ir ši 
jos gyvybė vėl atsities. Žmo
gaus paniekinimo laikas pasi
baigs, nes laisvojo pasaulio tau 
tos pamažu, bet ryžt’ngai ir 
neatlaidžiai telkiasi barbarų 
šėlsmui nugalėti.

Vardan tos Lietuvos!
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo

____ Komitetas

Laisvei švintant... (24) St. ButkusSUŠALĘ, VERŽIAMĖS PULTI PRIEŠĄ
Mano pirmasis kovos krikštas — Kuopos vadas nesupranta lietuviškai — 
Nuo mūsų žingsnių bolševikai bego kaip zuikiai — “Dezertyrai” i frontą...

Tai buvo balandžio 3 d. Atė
ję kareiviai buvo skirti paimti 
mus ir nuvesti į pirmąsias li
nijas. Iki miškelio dar ėjome 
lauku, kuriame buvo prikasi- 
nėta negilių apkasėlių.

— Čia vakar mes kovėmės 
su bolševikais, — paaiškino 
mūsų vadovai.

Miškelyje susitikome tbūrelį 
savųjų patrulių, kurie sekė, 
kad priešas mišku neprasi
skverbtų į mūsiškių užpakalį 
ar sparną. Toliau girdėjome 
šaudymąsi. Tai mūsų 1 kuopa 
puolė bolševikus. Ji turėjo ir 
aukų: buvo nukauti kareiviai 
Vincas Marcinkevičius ir Jur
gis Danielius, ir sužeisti Anta
nas Jurgelaitis ir Baniukaitis. 
Be to, užmuštas arklys. Tai 
buvo pirmosios karo aukos iš 
5 pėstininkų D. L. K. Kęstučio 
pulko.

Mano kulkosvaidžių 1 būrį 
priskyrė .prie^2 pėst. pulko vie
nos kuopos. Pasukome į kairę 
jos ieškoti. Teko truputį išlys
ti iš miškelio. Mūsų vadovai 
patarė susilenkus aikštelę pra
bėgti iki sekančio miško me
džių.

— Ten jau boKevikai? —pa
rodė į priešais žaliuojanti kitą 
miškeli. — Iš ten gali mus ap- 
šaudvti

Mi«kPlio pakraštvie suran
dame 2 pėst. pulko kuopą.

Fronto baimė visai dingo. Nu
einu prisistatyti kuopos vadui.

— Gal mokate rusiškai? 
Man bus lengviau susikalbėti, 
— paklausė jis manęs.

Mano plaukai beveik pasi
šiaušė. Tai tu nesi tikras lietu
vis, pagalvojau, bet koks kitas. 
Argi tu galėsi sąžiningai mums 
vadovauti. O gal esi koks nors 
rusas, kad ir is Lietuvos kilęs. 
Prisiminiau karininką Cetu- 
chiną, kuris ties Jezna mūsiš
kius išdavė ir pats .perbėgo į 
bolševikų pusę. Krito mano pa 
sitikėjlmas vadu.
• Kuopos vadas man parodo 
už miškelio kairėje, laukuose, 
kalnelį, ant kurio augo pora 
pušių. Liepia ten man eiti su 
vienu kulkosvaidžiu ir užimti 
šį kalnelį. O jis tolokai nuo 
kuopos. Daugiau nieko neaiš
kina. O aš noriu aiškumo, kad 
neįkliūčiau į pinkles. Vado pa
prašiau, kad duotų man kele
tą savq kareivių. Mat, jeigu 
šaudant kulkosvaidis pagestų, 
tai kol jį sutaisysime, pėstinin
kai šautuvais palaikytų ugnį ir 
ir neleistų priešui greit prie 
mūs pribėgti. Vadas man ka
reiviu nedavė ir daugiau nieko 
n^ak5. net nebelietė eiti ant 
kalnelio. Tik baltomis akimis 
parižiūrėlo į mane.

Netrukus priešais pakilo bal
ta ra kieta. Tai iššovė mūsų

žvalgai. Tuoj mūsiškė kuopa 
pasijudino slinkti iš miško 
laukan.

Pavasaris. Laukai molėti, 
klampūs. Mūsų kulkosvaidžių 
ratukai aplipo moliu. Ir ne- 4 
šam, ir vežam juos. Ir šiaip, ir 
taip nepatogu. Dabar pradėjo
me apgailestauti, kodėl turi
me ne vokiškus kulkosvaidžius. 
Jie patogūs nešti.

Pakelėje pasiekėme kaimą 
(rodos, Neveliškių). Dar blo-. 
giau klampoti. Kaimo gatvėje 
visai gilus purvynas. Nors pa- 
skęsk su sunkiais* kulkosvai
džiais. Už.-kaimo pieva, vande
niu apsemta, lyg ežeras tyvu
liuoja. Norint pasiekti bolševi
kus, ant sekančių kalnelių už
ėmusius poziciją, reikėjo per
eiti per tą vandenį.

Visą laiką boLševikai tylėjo 
ir nešaudė į mus. Tik kai su- 
bridome i vandenį, pradėjo į 
mus šaudyti. Kas daryti! Rei
kia gulti į vandenį, norit svei
ką galvą Išsaugoti. Sugulame 
ir paskęstame šaltame pava
sario vandenyje. Tik galvos 
kyšo iš vandens. Atrodo, kad 
čia ne žmonės šliaužia, bet di- 
cjpjčc- var’ės.

Ro1š''xr5k’i ku’koę j
va^dmį. taškosi, rekoše‘uo‘a 
vandeniu lakstydamos ir krai- 
pvdamosfc.s i 'alis. Pavojinges
nės vandeniu lakstančios, ne

gu tiesiog. Nuo tokių besikrai- 
pančių po vandenį keletą ka
reivių lengvai sužeista.

Mūsiškiai irgi pradėjo šau
dyti į priešĄ. Skyrininko Algir 
do Sliesoraičio vadovaujamas 
kulkosvaidis pradėjo springti. 
Iššauna po keletą šovinių ir 
nervuojasi, kad kulkos “suklu
po”.' Antrasis kulkosvaidis slin 
ko iš pfaskos rezerve. Jam ne
teko šaudyti, nes bolševikai 
greit pabėgo. Mūsiškiai išlipo 
iš vandens ir užėmė bolševikų 
paliktus kalnelius. Turėjome 
tikrą kovos krikštą, net su van 
deniu. Dargi pravoslavišką, 
krikštijamą pamerkiant į van
denį.

Išlipus iš vandens ir užėmus 
kalnelius, jau temo. Pradėjo 
šalti žemė. O mes šlapi ir nie
kur sausos siūlės nerastum, 
šalta ir kūną lyg adatomis ba- 
do.r Viršutiniai -d) a bu ž lai į ra
gą sušalę, tik marškiniai kū 
nui neleidžia sušalti. Kad ne
sušalus pradedame kasti ap
kasus, nors galvojame ne gintis 
bet tik pulti. Kol kasame, šal
čio nejaučiame. Pavargę su
stojame pailsėti, ir vėl šaltis 
kamuoja. Pradedame vadu pra 
šyti, kad greičiau eitume to
liau pulti, nes s*avėdami su
šalsime. Vadai prišo palaukti, 
kol išsiųsti žvalga, sugrįš.

Žaslių geležinkelių stoties 
link pasirodo kele’as baltų ra- 
kietu. Ir vėl viekas tylu, tik 
spindi žvaigždėta^ dangus. Ne
trukus grįž’a mū'U žvalgai ir 

pora b laisvių. Jie 
pagpv^ bo’ r-

nanč:uę i 2a l u ,
atvaryti pas niu . nusm'ru’e 
dreba. Tai mn”. aml. mū<; - 
k lai pradeda i'.os rami?.! .

duoda užsirūkyti ir sako, kad 
jų nežudys, bet nuveš į Kauną 
ir ten stovykloje bado neken
tęs ir jausis geriau, negu savo 
kariuomenėje. Ruseliai atgijo, 
pasisakė esą mobilizuoti ir pa
sidarė labai plepūs. Viską išsi
plepėjo, kiek kuriame kaime 
yra jų karių. .Pas juos rastas 

laiškas, kuriame vienas 
jų vadų rašo kitam, prašyda
mas paramos. Rašoma, kad lie 
tuviai puola didesnėmis jėgo
mis ir jis negalįs atsilaikyti.

Sis laiškas dar labiau mus 
padrąsina pulti. Iš belaisivų 
pranešimų patyrėme, kad jų 
čia yra daugiau, negu mūsiš
kių. bet tai mūsų savanorių 
nebaido. Jie pasitiki savo jė
gomis. Vėl prašo vadų greičiau 
eiti pulti, nes šaltis baigia ka
muoti. Vadai veda, bet labai 
atsargiai. Paeina kiek, ir nuo
lat siuntinėja žvalgus. O mes 
sustojame ir šąlame. Savano
riai nebepaiso ir fronte reika
lingos tylos. Kai tik sustoja, 
kojomis trypia į sušalusią že
mę, ir bildi aplink, lyg kavale
rijos keletas eskadronu atjoti 
Savo bildesiu iš visur bolševi
kus išbaidydavome. I kokį tik 
kaimą įeidavome, visur rasda
vome išbėgusius bolševikus.

Visą naktį puolėme, bet ne
teko nė vieno šūvio išleisti. Ry
ta sustojome pulti, nes bolše
vikai nubėgo Vievio link. Kai
mo žmonės mus apdalijo pie
nu ir duona. Sako, rusams mes 
niūrėjome, bet savo karei- 
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niekieno žemėje. Miestelis bu
vo tuščias. Jie eina gilyn į 
miestelį, skaito bolševikų iškli
juotus skelbimus ir juos plė
šo. Nuėję jau gana toli, mato, 
kad aplink juos būriuojasi 
miestelio nelietuviško veido 
jaunuoliai, tos tautos, kuri la
biausiai prijautė bolševikams. 
Mūsų vyrukai greit grįžo atgal, 
nes nežinia, o gal čia pat buvo 
ir bolševikų kareivių.

Po šio puolimo keletą dienų 
buvo ramu. Mūsiškiai toliau 
nepuolė, bet tomis dienomis 
mokė po laukus savo kareivius 
kovos veiksmų. Mums nepuo
lant, bolševikai atsigriebė. Jie 
pradėjo ruoštis puolimui, iš 
bolševikų užimtų kaimų lietu
viai ūkininkai mums pasakojo, 
kad jie matę, kaip į jų kaimą 
buvo atėję keletas vokiečių ka
reivių ir žydų iš Žiežmarių ir 
bolševikams patarė pulti, nes 
lietuvių jėgos esančios men
kos. Žiežmarių miestelyje dar 
stovėjo vokiečių ir jų eilėse 
buvo nemaža bolševikuojančių, 
vadinamų “spartakais“.

Lietuviai ūkininkai pasako
jo: Matydami tai, kaip jie Lš 
Žiežmarių Išdavinėjo mūsų 
karių jėgas, mes verkėme.

Iš Kauno karo komendatū- 
ros dalinių pas mus į frontą 
atbėgo Kaune likę kai kurie 
mūsų draugai kulkosvadinjn- 
kai, buvę Šiaulių gimnazijos 
moksleiviai. Bolševikams užė
mus Šiaulius, jie pabėgo i Kau 
na ir stojo savi noria s j\ 
T* r*

Y’ r•«n cro 3
ni; č:Ulba ’’3U 

Ucčia; :r nisako’a. k'o ne »'^- 
iš Kauno. Pa atskir

ti nuo .draugu,, nerimo ir v?r/.-

te išsiveržė į frontą. Vienas jų 
l^uvo geras dainininkas. Daž
nai vis dainuodavo. Na, ir pa
vardę turėjo giesmininko. — 
Paukštelis. Kartais mes nusi
juokdavome: “Paukštelis gie
da“.

O tokių bėglių iš Kauno ir 
kitų užfrontės vietų į frontą 
buvo nemaža. Nežinau, ar se
nosios kariuomenės turėdavo 
tokių bėglių (dezertyrų). Iš 
frontų pabėgti visur netrūk
davo, bet į frontą bėgti, tur 
būt, būdavo tik savanoriškose 
kariuomenėse.

Vėliau^, kada nuo 1928 m. 
pradėjo davinėti savanoriu kū 
rėjų medalius, tokie bėgliai tu 
rėjo nemaža keblumų. Mat, 
nors ir savanoriams, bet pabė
gusiems iš kariuomenės, minė
tų.medalių neduodavo. Meda
liui gauti kariuomenės pažy
mėjimuose būdavo atžymimi ir 
pabėgimai. Taigi tokio “bėg
lio” pra’ymą medaliu! gauti 
atmesdavo. Jis turėdavo naujų 
pas*angų padėti, kol išgauda
vo kitus pažymėjimus, kad- pa
bėgo ne į namus bet tiesiog 
į frontą.

Kalbant apie Šiaulių gimna
zijos moksleivius, negalima .pa
miršti garbingojo jaunučio ko
kių 16-17 metų amžiaus sava
norio Leono Vacbergo mirties. 
Jis buvo ryšininkas (telefonis
tas). Mano toliau minimose 
Žaslių — Po<auti*kiu — Stro
pumu kautynėse jis tiesė tele-

,.-.A •„ .. ’-"’ko ^a^žio ap*au- 
r’n H «vkcvė.

1., WWAI, TIK
TAIKY’KIT Į PRIEŠĄ! , ., 
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\) i K ’r i Ko s Lietuvių Savaitė
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BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS DETROITE Jau baigiami statyti
DETROIT, MICH. — Ameri

kos Lietuvių Balsas, radijo klu
bas Detroite, kas šeštadienis 
duoda, itin, patriotiškomis te
momis įdomią programą. Vi
sas Detroito lietuvių gyveni
mas yra tampriai suristas su 
klubo gražiais siekimais.

Kas metai, viso laisvojo pa
saulio lietuviai pergyvenę, ma
tę, ar girdėję žiauriausius Bir
želio įvykius, su ypatingu susi
kaupimu prisimena artimuo
sius, kaimynus, pažįstamus, 
kai durtuvų jėga buvo varomi 
iš gimtosios pastogės pražū
čiai. Lietuvos istorikai, šių ne
nupasakojamų įvykių istorijos 
lapus atžymės lietuvių kanki
nių krauju. <

Detroito lietuvių radijo klu
bas su visa visuomene, skau
džiai pergyvendami kruvinojo 
okupanto padarytas ir tebeda
romas žudynes, smurtus, trė
mimus ir jėga priverstą vergi
ją, birželio mėn. 14 d. 11 vai. 
šeštadienį susirenka gedulin
goms pamaldoms į šv. Antano 
bažnyčią. Laike pamaldų, so
lo smuiku gros jaunutis muzi
kas Strolia, o jam vargonais 
pritars, jo tėvelis — muzikas 
Strolia.^Jieabuneseniaiat vy
ko iš tremties ir radijo klubo 
kviečiami, palikti Detroite.

Vakare, 8 vai. Western 
School, 1500 Scotten, iš Chi- 
cagos atvykęs Dainavos ansam

blis, vadovaujamas Veličkos ir 
Sodeikos visus Detroito lietu
vius ir svečius suburs prie žy
dinčio Nemuno pašlaičių...

šeštadienio radijo pusvalan
dis pašvęstas skaudžiam mi
nėjimui.

Birželio 15 d. 10 vai., toje 
pačioje šv. Antano bažnyčio
je, Dainavos ansamblis, išpil
dys religinį koncertą. V. T.

Ar gerą laiką 
pasirinko vaišėms

Susitikimas su žvejais 
Pennsylvanijoje

Birželio 22 dieną dauguma 
Pennsylvanijos lietuvių susi
tiks žvejus dideliame piknike 
ant Silver Lake ežero krantų.

Alek Norvaiša, Ant. Daidy- 
nas ir visa eilė įžymiųjų apy
linkės visuomenininkų nutarė 
gražioje vietoje, Wyoming slė
nio centre, sugenėti pikniką ir 
pasikviesti šioje apylinkėje 
dar nebuvusius žvejus nenuils
tamai skelbiančius Lietuvos 
vargus Maskvos okupacijoje.

Parengimui talkininkauja 
LRKSA 5-tas apskritis, vado
vaujamas nenuilstančio visuo
menės veikėjo Alek. Norvaišos- 
ir kitų.

Reikia manyti, kad žvejų 
prakalbų paklausyti ir prie 
gražaus ežero praleisti vasa
ros popietę, susirinks gausus 
būrys apylinkės miestų lietu
vių. D.

f------------------------------------- -
John Baltaduonis

Federal Liberty namai
PHILADELPHIA, PA.— Prieš 

50 metų vietos lietuvių įsteig
ta taupymo ir paskolos bend
rovė, vėliau gavusi federalinį 
čarterį ir pasivadinusi Liberty 
Federal Savings and Loan Ass. 
šiuo metu statydinasi gražius 
moderniškus namus toje pa
čioje vietoje, kur buvo senieji. 
— 204 N. Broad St.

Į šiuos naujuosius savo na
mus Liberty Federal žada per
sikraustyti apie liepos mėnesio 
pabaigą. Laikinai bankas yra 
235 N. Broad St. Namai, kaip 
atrodo, bus vieni gražiausių 
apylinkėje, su visais reikalin
gais įrengimais ir net keltuvu. 
Užpakalyje bankas turės pla- 
čą aikštę automobiliams pasi
statyti.

Liberty Federal Savings and 
Loan Ass. vadovauja plačiai 
Amerikos lietuviams žinomas 
veikėjas adv. Ch. S. Cheleden. 
Jis yra įstaigos prezidentas ir 
vedėjas. Cheleden šiai įstaigai 
vadovauja jau 30 metų. Jo fi
nansinio genijaus dėka, Įstai
ga jau yra pasiekusi 10,000,000 
dolerių kapitalo ir dar vis au- 
ga. Nėra abejonės, kad Liberty 
Federal savo naujuose namuo
se dar labiau išaugs.

Vietos lietuviai, kurie Liberty 
Federal laiko savo sutaupąs, 
pelnytai didžiuojasi, turėdami 
tokią stiprią ir, galima sakyti, 
juos pačius peraugusią finan
sinę įstaigą. Sutaupos yra ap
draustos federaline apdrauda 
iki 10,000 dol. Nenuostabu, kad

PALAIDOJOM PLAČIAI ŽINOMĄ VEIKĖJĄ
CHICAGO, ILL— Trečiadie- 

dienį, birželio 4 d., Lietuvių 
tautinėse kapinėse palaidojom 
P. P. Bračiulį (Francis P. Bra- 
dchulis). Buvo sulaukęs 85 me
tų amžiaus. Mirtis jį ištiko 
sekmadienį, birželio 1 d., 9 v. 
ryto. Apie jo mirtį visa Chi- 
1 aga sužinojo tą pat dieną, nes 
tai buvo paskelbta per Margu
čio radijo programą, kuri sek
madieniais prasideda J vai. po 
pietų.

Velionis plačiai buvo žino
mas ir Amerikos lietuvių tar
pe ir Lietuvoj. I Chicagą jis 
atvyko 1883 metais, tai yra 
tais pat metais, kai Auszra bu
vo įkurta. Jis buvo vienas pir
mutinių Chicagos lietuvių, čia 
jis baigė advokato mokslus ir 
buvo apsigyvenęs seniausioje 
Chicagos lietuvių kolonijoj, 
Bridgeporte. Toj kolonijoj lai
dotojo Antano M. Philips kop
lyčioje jis buvo pašarvotas. 
Daug lietuvių jį ten aplankė. 
Lankė jį paprasti darbininkai 
ir inteligentai, ypač jo profe
sijos draugai advokatai. Lai
dojimo dienoj atsilankė adv. 
Jonas B. Brenza, Cook County 
iždininkas, jo brolis dr. Silves- 
tras. Brenza, teisėjas Jonas T. 
Zuris, adv. Antanas Olis, Sani
tary District Trustee preziden
tas, jo žmona, adv. Juozas Gri
sius, atvykęs iš Los Angeles', 
Calif., p-nia Lilija Vanagaitie- 
nė, artistas Stasys Pilka ir

daug kitų žinomų veikėjų.
Koplyčioj atsisveikinimo pra 

kalbėles pasakė Lietuvos kon
sulas P. Daužvardis ir Naujienų 
redaktorius dr. P. Grigaitis, o 
kapinėse Sandaros redaktorius 
M. Vaidyla.

BAIGĖ" KURSĄ
Chicagoje tarpe daugybės į- 

vairių mokslo įstaigų veikia ir 
Dale Carnegie viešų kalbų sa
kymo kursai. Tas dalykas Car
negie kursuose dėstomas ir 
pratybos daromos ne taip kaip 
kitose mokslo įstaigose. ’šįę> 
kursai skiriami suaugusiems į- 
vairių rūšių profesionalams ir 
biznieriams. Diskusinėse pra
kalbose gvildenama profesinė 
ir bizniška etika, sprendžiami 
rasinio, tautinio ir religinio 
sugyvenimo klausimai.

Kursų metų užbaiga įvyko 
šeštadienį, birželio 7 d. Mer
chandise Mart dangoraižyje. 
Buvo dalinami diplomai. Tar
pe sėkmingai baigusiųjų 
šiuos kursus yra lietuvis V. M. 
Stulpinas, plačiai žinomas vei
kėjas ir patrijotas. Jau dau
giau kaip 29 metų, kai jis dar
buojasi politikoj ir dabar yra 
jaunamečių teismo teisėjo~pa^" 
dėjėju. Kursus lankydamas, 
jis daug sykių turėjo progos 
kalbėti lietuvių tautos reika
lais. Klasėje yra išdėstęs lietu
vių tautos istoriją ir jos dabar
tinę būklę. N.mergaičięstovykla

'l

Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer
gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame Oxoboxo pa- 
ežeryje, Montville, Conn, (netoli New London). Priimami 
nuo 6 iki 14 metų amžiaus vaikai ir mergaitės. Geriausias 
maistas ir priežiūra,’taip pat visos žaidimo ir auklėjimo 
galimybės. Stovyklą tvarko ir ją prižiūri toje srityje patyrę 
specialistai, Albertas ir Albina Pilveliai. Mokestis: 375 dol. 
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms. Dėl platesnių informa
cijų, kreiptis:

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius

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

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN

f

■4SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

iLČIŪNAS, 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;.py ragus-ir pyragaičius.----------

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

~ - ----------------------- -------------- - .

LAisvoyr^gm^
Daugiau ryžtingumo ir vieningumo

CHICAGOS LIETUVIAI JAU LAUKIA
VAIKU TEATRO “RŪTA” Iš CLEVELANBO

BALTIMORE, MD.— šv. Al
fonso parapijos šimtas žymes
nių visuomenės veikėjų nuta
rė suruošti pagerbimą ir vai
šes parapijos klebonui jo pa- 

’kėlimo prelatu proga.
Vaišės įvyks viešbutyje, įėji

mas $7.50. Tai labai gražus 
mostas, anot išsiuntinėto laiš
ko parapijiečiams, tik gaila, 

.kad tie visuomenės veikėjai 
pasirinko lyg tyčia tokią die
ną, birželio 15.

Kada tūkstančius lietuvių 
nukankino, kitus kimšte kim
šo į gyvulių vagonus ir trėmė 
į Sibirą, ši savaitė kiekvienam 
lietuviui turėtų būti ne pager
bimams ir baliams skirta, bet 
susikaupimui ir liūdesiui.

Nerado organizatoriai net 
mažiausio reikalo pakviesti ką 
nors iš tremtinių visuomenės 
veikėjų. Gal tokių Baltimorėje 
nėra?! Jei ir yra, tai nėra rei
kalo su jais terliotis

Tik viena aišku, kad iš trem 
tinių būtų priminę tiems “vi
suomenės veikėjams” ką pri
mena ši birželio mėn. savaitė 
kiekvienam padoriam lietuviui.

Ran.

PIANISTĖS LEONIENĖS 
MOKINIŲ KONCERTAS

BALTIMORE, MD. — šešta
dienį, birželio 21 d., 7 vai. va
kare, šv. Alfonso parapijos sa
lėje įvyks pianistės G. Leonie
nės mokinių koncertas. Daly
vaus: Nijolė Brazauskaitė, Jo- 
Ann Clayton, Irena Daliau- 
skaitė, Wallace Dobry, Wilmer 
Lutche, Roma Misiūnaitė, Vi
da Misiūnaitė, Jūratė Palu
binskaitė, Rodmira Savaryn,

Įėjimas nemokamas. Visi 
maloniai kivečiami atsilanky
ti.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimai paa

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. X.

■T Telefonah .
Virginia 9-0842 ir

‘ Virginia 7-4111

FRANKFORD AVENUE
CAFE

1700 Frankford Ave., 
PHILADELPHIA, PA.

J. MARKIEWICZ ‘
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229 
t ___________________

QUALITY MARKET 
;; VICTOR ABECUNAS, Sav. 
.J; 356 PARK STREET,

NEW BRITAIN, CONN. ? 
U------—~~~~~~~—i

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS; 
nuo 10 vai. trtt iki 8 ral. rak

WILLIAM VALAlTlb
V7$oArriop«a automobilių tatty 

] 730-2 E. Moyamenaing Ave
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 ruiies maistas 
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais Iki 9:30 vaL vak. Sekmad. ium 11—4:99 popiet

ir kitų miestų lietuviai taupo 
šioje įstaigoje, tuo labiau, kad 
ji moka pustrečio nuošimčio 
metinių palūkanų. R.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
SSS NORTH BROAD STREET 

(Temporal? Addreu)
Jfew BsOdiag Under Coartructie* 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 3X, 1951

ASSETS
Tint Mcrtnn Lotai......................$8,316,834
Improvement Loans.......................... 25,543
Loam on Sxrlngi Account* .... 82,997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175,000
Caib on Hand and in Banks .... 1,112,033 
Office Bdilding and Equipment . . 166,666
Parking Lot— 1415 Race Street % 22,723 
Dstarrad Charges and Other Assets 15,791

TOTAL—49,917,587
LIABILITIES

afemben* Sbara Account*.88,428,470
Advances—

Federal Home Loan Bank ... 850,000
Loans In Process ...........................  55,431
Other Liabilities ............................. 10,311
Employees’ Retirement Reserve . . 22,077
Other Specific Reserves....... 3,520
General Reserve* ... $295,500
Surplus.......................... 252,278 547,778

TOTAL—$9,917,587
CHARLES S. CHELEDEN, President

Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai 
gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 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: S290.00. Dėl pla
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe

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

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 iri G. Shlakis, Sav.

Įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, ISLIt, 1. L, N. Y.

Bay Shore 2996.

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ 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, mes negalėjau pakelt skausmų.

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

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

DR. J. MILLER, D. C. Ph. C. 790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.
PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš New York — Hudson Tubs išCortlant

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

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

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS 

NEREIKIA

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET > ' CHICAGO, ILL.
TeL Virginia 7-9880 
;______________ 1

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET - •

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
RIAL — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.
VYNAI -r- U

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, FA.
į Tel. PO 5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

Sheakespeare savo Hamlete 
parodo mume tokį pavyzdį. 
Jaunas Danijos princas, sosto 
įpėdinis, yra puikiausių gabu
mų ir rūpestingiausiai išauklė
tas. Jis ketino pasirodyti ne 
tik galingu karalium, bet ir 
žymiu žmogumi, tačiau vienui 
viena jo silpnybė sugriovė visą 

• daug žadantį gyvenimą.
Jo laikų papročiai ‘buvo už

dėję jam, kaipo sūnui, pareigą 
atkeršyti dėdei už tėvo nužu
dymą. Bet, užuot atlikęs pa
reigą, jis laukė, svyravo, kry
po čia vienon, čia kiton pusėn 
ir, pagaliau, pragaištingu savo 
neryžtingumu, tapo ne tik sa
vo dėdės, bet taip pat savo pa
ties ir keturių kitų žmonių mir 
ties priežastimi. Jo nesugebėji
mas greit pasiryžti ir jo ne
turėjimas pasitikėjimo savimi 
sunaikino jo gyvybę.

Ar šis pavyzdys nieko mums 
neprimena? Pagalvokime!

Pastaruoju metu mes per 
spaudą gana atkakliai ginčija
mės. Ir besiginčydami tolokai 

 vieni nuo kitų nutolome. Va^> 
dinasi, tarp vienų ir antrų pa
sidarė plati ir gili praraja. Ir 
Ir vis dar nesiliaujame vieni 
kitus kritikavę, šmeižę. Ieško
me kaž ko nepaprasto ir nori
me būti “misijonieriais”. Už- 

. uot įtempę visas jėgas, kad ge- 
riau vieningo tikslo siekus, 
vieni kitus peikiame ir gailimės 
savęs pačių, ir, be to, save lai
kome nekaltais. Tačiau visur 
kitur ieškome klaidų, tik ne 
ten kur reikia ieškoti. Sakome

galima greičiau apjungti visus 
lietuvius į ši šventą mūsų tau
tos darbą, bet kartu išklausy
ti ir atsižvelgti į eilnių tautie
čių balsus, nes jie buvo ir bus 
kertinis akmuo Lietuvos vada
vimo reikaluose.. Tad ženki
me pirmyn, nesidairydami į 
pašalius ir artėkime prie sie
kiamo tikslo. Neleiskme silp
nyn savo savigarbas, jokiomis 
kliūtimis, neleiskime atšaldyti 
savo entuziazmo. Neduokime 
atvėsti savo norui, savo savi
garbai.

Kolumbas atrado Ameriką 
ir įrodė, kad žemė yra ritulys, 
nes jis buvo drąsios širdies ir 
įsitikinęs savo mintimi. Jis tu
rėjo drąsos ir įsitikinimo jėgos 
plaukti per nepažįstamą At
lanto vandenyną, nors kiti jū
reiviai jį atkalbinėjo sakyda
mi, kad jis priplauksiąs van
denų pabaigą ir nukrisęs į pa
saulio erdvę. Kai žmogus tiki, 
kad prieš jį yra atviros durys, 
pro kurias iš bado ir tamsu
mos jis galės įeiti į gausumą 
ir šviesą, tada klausimas, kaip 
užsidirbti pragyvenimą, jo ne- 
bebaugins.

Mes irgi stovime prie adarų 
durų Lietuvos vadavime. Todėl 
ryžtingai ir vieningai dirbki
me. Nes tai yra kiekvieno lietu 
vio šventa pareiga. Be to, nuo
lat—gaivinkime;—stiprinkime 
vieni su kitais solidarumo ry- 
šus ir nuolat judinkime su na u 
jais, darbo projektais ir ryš
kiais pianais.

Jonas Miškinis

Tradicinė Margučio ruošia
ma Vasaros šventė Chicagoje 
šiemet įvyksta liepos 20 d. Riv- 
erwiev parke.

Jau eilė metų kai Margutis 
savo Vasaros šventei sutelkia 
visas jėgas, kad tą dieną Chi
cagos lietuviai, suėję į milži
nišką parką, pasijustu vieny
bėj ir bent trumpam pasigėrė
tų bendruomeniniu jausmu.

Riverview Parkas talpina per 
20,000 žmonių, turi visus pasi
linksminimams reikalingus į- 
rengimus, gerą sceną vaidini
mams, šokiams, koncertams. 
Margučio švenčių dienomis į 
Riverview Parką suplaukia lie
tuviai ne tik iš Chicagos. bet ir 
iš tolimesnių Chicagos apylin
kių.

Margučio vadovybė visados 
parūpina kuo geriausią pro
gramą tai dienai, šįmet jos dė
mesys ir rūpestis sutelktas į 
tai, kad liepos 20-tos dienos 
šventė būtų lietuvių jaunimo 
šventė. Tuo tikslu pakviestas 
iš Clevelando Vaikų Teatras 
Rūta, kurs šventėj suvaidins 
Mykolo Venclauska “Burtinin
ko Pinklėse”. Tai bus pirmoji 
Teatro Rūta iškila Amerikos 
lietuvių sostinėje — Chicagoj.

šio teatro kūrėjas ir režiso- 
rius yra Petras Maželis.

Pirmasis Rūtos pasirodymas 
Chicagoj laukiamas visų: ir 
senu ir jaunų.

Lietuvių junimo Vasaros 
šventės proga—Margutis—savo 
radijo programoj pradėjo lie
tuviškų pasakų varžybas. Kiek 
vieną ketvirtadienį ir kiekvie
ną sekmadienį per šešias sa
vaites Margučio radijo progra

moj bus skait mus pedagogų 
parinktos lietuviuos pasako^ 
jaunimui. Jauni klausytojai, 
prisiuntę geriau.^ bent vienos 
skaitytų pasakų Įvertinimą, 
gaus atitinkamų premiją va
saros šventės ci.uną — liepus 
20 d. Riverview Parke.

Sekančiais metais Margučio 
Radijo Chicago i svęs savo si
dabrinį jubiliejų 25 metų su
kati. Jau dabar sudaromi pla
nai šiai sukak; įai atžymėti. 
Per tiek metų Margučio Radi
jo — kasdien, o kai kada ne. ir 
po du kartu i diena — pasida
rė visų Chicag > lietuviu lys 
vakarinė malda. Kasdien ir 
kasdien Margutį klauso beve.k 
visi Chicagos lie*aviai. Klauso 
jį dėl to, kad Margutis yra vie
nintelis, kurs sugeba paten
kinti klausytoju skenį, duoda 
tikrai įdomią ir Įvairią progra
mą ir yra vedama stilingai, 
gyvai ir kultūringai.

Kiekvieną dieną Margutis 
patiekia savo klausytojams iš
samią žinių apžvalgą, su ati
tinkamu politiniu įvykių įver
tinimu. ^Kiekvieną šeštadienį 
jis duoda ištraukas įdomesnių 
minčių iš periodinės lietuviu 
spaudos. O kiekvienos savaitės 
bėgyje Margučio radijo progra 
moj girdima: “sveikatos va
landėlės“ “religinės valandė
lės“, pasakojimai apie Lietu
vą, organizacijų minėjimai, rei 
kšmingų sukakčių prisimiiii- 
maį. etc. Kiekvienų pirmadienį 
muzikas AL Kučiunas veda 
skyrių “Muzika ir jus kūrėjai“. 
Sveikatos skyriui vadovauja 
dr. S. Biežis, o religinėms va
landėlėms — Lietuviai Tėvai 
Jėzuitai, žurnalistas Vyt. Kas-

BALFo pirmininkas kan. dr. J. Končius Diepholz lietuvių gimnazijos mokiniams nuvežė 
Amerikos mokinių sudovanotas knygas anglų kalbai mokytis. Kiekvienoj knygoj įdėtas laiš
kutis, kuriame amerikietis mokinys aiškina, kaip jis iš savo santaupų nupirko nežinomajam 
mokiniui Vokietijoje dovaną — knygą ir prašo gavėją atsiliepti. BALFo pirmininkas lietuvių 
gimnazijai nuvežė ir kitokių dovanų iš rūbų ir maisto.BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI,

sau, kad darbas mūsų visų ge
riausias ir našiausias. Ir taip 
nesijuntame, kad tokiais po
linkiais tenkiname tik savo 
tuštybes. Vadinasi, kertame tą 
šaką ant kurios sėdime. Argi 
toks mūsų poilgis nekenkia 
bendram Lietuvos vadavimo 
darbui? Gana jau tų ginčų ir 
tuščių plepalų. Būkim ryžtin
gesnį ir vieningesni. Lietuvos 
vadavimo reikaluose būkime 
aktyvesni ir duosnesni. Tiesa, 
daug mėgstame kalbėti, bet 
dažnai pozityvų darbą palieka
me kitiems dirbti. '■

O visgi reikėtų kiekvienam 
asmeniškai daugiau reikšti ini
ciatyvos mūsų tautos reika
luose, o nepalikti to darbo ke- 
lefai asmenų. Daugiau lietu
viško broliškumo ir toleranci
jos asmeniškame ir organiza- 
ciniame" gyvenime, spaudoje ir 
kalbose. Paremkime vieni ki
tus tuose žygiuose, kurie mū
sų tautai bei jos sąmoningu
mo kėlimui visapusiškai būtų 
naudingi. Vadovaujantiems 
veiksniams linkėtina baigti sa
vąsias kompetencijas ir kiek

Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita 
VILIAUS BRAŽVILIAUS ■ ![
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! ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ’ !
ši leidyklos PATRIA leidžiama ir jos nuosavoje J; 

spaustuvėje spausdinama knyga skirta J;

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

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

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

TAI KNYGA, KURIĄ SKAITYS 
kaip naujieji taip ir senieji išeiviai. J

KALORIJOS IR DOLERIAI
jau galima užsisakyti šiuo adresu: !;

LEIDYKLA PATRIA į
Post Office Box 1291 s

TbĄThlAv STAMFORD, CONNECTICUT i J
rAlKlZI Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

niūnas tvarko ir veda progra
mos dalį: “Lietuva yra šalis, 
graži šalis...’

Margučio Radijo vagoj subė
ga visi Chicagos lietuvių ben
druomenės reikalai: čia ir in
formacijų centbas, čia šaltinis 
visų įspūdingiausių lietuviškos 
veiklos' pasirodymų, čia ašis, 
apie kurią buriasi visos geres
nės lietuvių jėgos. Velionis 
Antanas Vanagaitis mokėjo 
auginti Margučio šakotą medį: 
mokėjo jį tvirtinti gilyn ir plės 
ti.aukštyn. Tam reikalui jis tu
rėjo geros talkos: turėjo adv. 
Antaną Olį, adv. Antaną La
pinską, ir visą būrį gerų drau
gų. Jo darbą ir jo palikimą 
velioniės našlė L. Vanagaitie- 
nė su senų ir naujų Margučio 
draugų talka tęsia .toliau, tę
sia lietuvių kultūros tarnybai. 
Todėl ir prielankumas Margu
čiui lietuvių tarpe yra visuo
tinas. V. A.

_____

E. Veleckis, studijuoja che
miją University of Illinois, Ur- 
banoje. Aktyviai dalyvauja 
šviesos Sambūrio gyvenime.

Vienuoliktą jau kartą mini
me didžio mūsų Tautos gedu
lu dieną! Vienuoliktą jau kar
tą kreipiame savo akis į 
šiaurę ir j rytus, i kur yra prie
varta siunčiami šimtai tūks- 
tančiųmūsų krašto—sūnų—ir 
dukterų. Vargiai rastume šian
dien Lietuvoje nors vieną šei
mą, kuri neturėtų savo narių 
pa žeme Sibiro taigose ar Bal
tosios jūros pakrantėse. Trė
mimai yra vir$ę sunkia lemti
mi, slegiančia visą mūsų Tau
tą.

Ir ne nuo šiandien. Jau prieš 
šimtą dvidešimt metų Adomas 
Mickevičius rašė savo regėji
me: “Tironas kyla. Erodas. O 
Viešpatie, visa -Tėvynė išduo
ta i Erodo rankas. Regiu — il
gi, balti kryžiaus keliai... per gi 
rias, per pusnynus. Visi į šiau
rę, i ten, j tolimą šalį tarsi 
upės teka”. Poetas savo dva
sioje mato, kaip šiais keliais 
“lyg vėjų gainiojami debesys, 
mūs vaikai keliauja — visi į 
šiaurę’’ (Vėlinė 3 dal. 3 scena). 
Tai yra istorinių mūsų Tautos 
grumtynių vizija. Ilgą savo is
torijos metą mes turėjome 
grumtis su rusų užmačiomis’ 
ištirpdyti mus slavų masėse. 
Ilgą laiką buvome tremiami iš 
savo kryžiais papuoštų sodybų 
i aną šalį, “tuščią ir baltą”, 
kaip apie ją sako A. Mickevi
čius. Dabar šJs trėmimas pa
siekė aukščiausią laipsnį. Tai, 
kas seniau buvo dangstoma su
kilimų kalte, šiandien vykdo
ma be jokios kaltės, šiandien

vyrai ir moters, seneliai ir vai
kai, ūkininkai ir darbininkai— 
visi šiandien yra verčiami eiti 
anais ilgais kryžiaus keliais — 
į šiaurę.

Piešdamas tremtinių kelią 
Rusijon, A. Mickevičius paste
bi, kad šis kraštas yra tarsi 
popieriaus lapas, “parengtas 
rašyti”. Bet kas jame rašys? 
Gal“šventas Dievo pirštas, ge
rus žmones raidėmis paver
tęs”? O gal “senas Dievo prie
šas”, kuris nebe plunksna, bet 
kardu įrašė, kad “žmonių^gi- 
minę reikia pančiais apkalti ’ 
(Vėlinės 3 d. 9 sceha). Deja, Į 
baltą Rusijos lapą bolševizmas 
kardu įrėžė kaip tik šį pasta
rąjį dėsnį. Jis apkalė pančiais 
n^ūsų Tautą kaip ir visas ki
tas, patekusias jo vergijon. 
Šiandien jis deda didelių pas
tangų joms išnaikinti: jis rau
na jas iš sodybų, sklaido po 
svetimus kra&tus, neigia žmo
gui pagrindinę jo teisę — kur
tis ir gyventi gimtoje savo že
mėje. Bolševizmas yra virtęs 
visuotiniu tautažudžiu. Tai sa
kome visam pasauliui, sakome 
drąsiai ir atvirai, nes vienuoli
kos metų Tautos trėmimai yra 
pakankamai atidengę šį jo 
bruožą.

Tačiau tautažudžiu likimas 
yra visų vienodas: jie užtrokš
ta savo aukų dūsavimuose. Tie
sa, minėtame regėjime A. Mic
kevičius neslegia,\kad trėmi
mai yra sunkus tautai kryžius 
ir kad šio kryžiaus “skersmens

globia visą ^Europą”. Tačiau 
čia pat jis regi, kad ne visi 
tremtiniai žūvą, bet kad iš li
kusiųjų auga jėga Tautai išva
duoti. Ir iš tikro, jau arti yra 
laikas, kada prislėgtos tautų 
jėgos susijungs ir pasieks aną 
“ledo šalį”, paskelbdamas vi
siems ištremtiesiems grįžtan
čią la'svę, kaip gervės kad pa
skelbia pavasarį.

Todėl šiandien-, minėdami 
šią didelio mūsų gedulo dieną, 
ir kreipiamės į Jus, broliai ir 
sesės lietuviai, kurie kenčiate 
ištremtųjų naštą Rusijoje, ku
rie leidžiate priespaudos bei 
baimės pilnas dienas Tėvynė
je ar esate išsklaidyti po lais
vojo pasaulio užkampius, pra
šydami ištverti Jus kančioje, 
ryžtyje ir laukiame, kaip kad 
ištvėrė istoriniai mūsų kovoto
jai, mūsų knygnešiai, mūsų 
Nepriklausomybės kariai ir ga
lop mūsų partizanaL Mus yra 
ištikusi viena iš istorinių nak
tų, kurių pasaulyje esama ne
maža. Vis dėlto “mūsų Tėvynė 
gyva ir žydi, nors ir pridengta 
žemės šešėliais”, kaip sako A. 
Mickevičius. Ji yra gyva visur, 
kur tik yra gyvi lietuviai. Ir ši 
jos gyvybė vėl atsities. Žmo
gaus paniekinimo laikas pasi
baigs, nes laisvojo pasaulio tau 
tos pamažu, bet ryžt’ngai ir 
neatlaidžiai telkiasi barbarų 
šėlsmui nugalėti.

Vardan tos Lietuvos!
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo

____ Komitetas

Laisvei švintant... (24) St. ButkusSUŠALĘ, VERŽIAMĖS PULTI PRIEŠĄ
Mano pirmasis kovos krikštas — Kuopos vadas nesupranta lietuviškai — 
Nuo mūsų žingsnių bolševikai bego kaip zuikiai — “Dezertyrai” i frontą...

Tai buvo balandžio 3 d. Atė
ję kareiviai buvo skirti paimti 
mus ir nuvesti į pirmąsias li
nijas. Iki miškelio dar ėjome 
lauku, kuriame buvo prikasi- 
nėta negilių apkasėlių.

— Čia vakar mes kovėmės 
su bolševikais, — paaiškino 
mūsų vadovai.

Miškelyje susitikome tbūrelį 
savųjų patrulių, kurie sekė, 
kad priešas mišku neprasi
skverbtų į mūsiškių užpakalį 
ar sparną. Toliau girdėjome 
šaudymąsi. Tai mūsų 1 kuopa 
puolė bolševikus. Ji turėjo ir 
aukų: buvo nukauti kareiviai 
Vincas Marcinkevičius ir Jur
gis Danielius, ir sužeisti Anta
nas Jurgelaitis ir Baniukaitis. 
Be to, užmuštas arklys. Tai 
buvo pirmosios karo aukos iš 
5 pėstininkų D. L. K. Kęstučio 
pulko.

Mano kulkosvaidžių 1 būrį 
priskyrė .prie^2 pėst. pulko vie
nos kuopos. Pasukome į kairę 
jos ieškoti. Teko truputį išlys
ti iš miškelio. Mūsų vadovai 
patarė susilenkus aikštelę pra
bėgti iki sekančio miško me
džių.

— Ten jau boKevikai? —pa
rodė į priešais žaliuojanti kitą 
miškeli. — Iš ten gali mus ap- 
šaudvti

Mi«kPlio pakraštvie suran
dame 2 pėst. pulko kuopą.

Fronto baimė visai dingo. Nu
einu prisistatyti kuopos vadui.

— Gal mokate rusiškai? 
Man bus lengviau susikalbėti, 
— paklausė jis manęs.

Mano plaukai beveik pasi
šiaušė. Tai tu nesi tikras lietu
vis, pagalvojau, bet koks kitas. 
Argi tu galėsi sąžiningai mums 
vadovauti. O gal esi koks nors 
rusas, kad ir is Lietuvos kilęs. 
Prisiminiau karininką Cetu- 
chiną, kuris ties Jezna mūsiš
kius išdavė ir pats .perbėgo į 
bolševikų pusę. Krito mano pa 
sitikėjlmas vadu.
• Kuopos vadas man parodo 
už miškelio kairėje, laukuose, 
kalnelį, ant kurio augo pora 
pušių. Liepia ten man eiti su 
vienu kulkosvaidžiu ir užimti 
šį kalnelį. O jis tolokai nuo 
kuopos. Daugiau nieko neaiš
kina. O aš noriu aiškumo, kad 
neįkliūčiau į pinkles. Vado pa
prašiau, kad duotų man kele
tą savq kareivių. Mat, jeigu 
šaudant kulkosvaidis pagestų, 
tai kol jį sutaisysime, pėstinin
kai šautuvais palaikytų ugnį ir 
ir neleistų priešui greit prie 
mūs pribėgti. Vadas man ka
reiviu nedavė ir daugiau nieko 
n^ak5. net nebelietė eiti ant 
kalnelio. Tik baltomis akimis 
parižiūrėlo į mane.

Netrukus priešais pakilo bal
ta ra kieta. Tai iššovė mūsų

žvalgai. Tuoj mūsiškė kuopa 
pasijudino slinkti iš miško 
laukan.

Pavasaris. Laukai molėti, 
klampūs. Mūsų kulkosvaidžių 
ratukai aplipo moliu. Ir ne- 4 
šam, ir vežam juos. Ir šiaip, ir 
taip nepatogu. Dabar pradėjo
me apgailestauti, kodėl turi
me ne vokiškus kulkosvaidžius. 
Jie patogūs nešti.

Pakelėje pasiekėme kaimą 
(rodos, Neveliškių). Dar blo-. 
giau klampoti. Kaimo gatvėje 
visai gilus purvynas. Nors pa- 
skęsk su sunkiais* kulkosvai
džiais. Už.-kaimo pieva, vande
niu apsemta, lyg ežeras tyvu
liuoja. Norint pasiekti bolševi
kus, ant sekančių kalnelių už
ėmusius poziciją, reikėjo per
eiti per tą vandenį.

Visą laiką boLševikai tylėjo 
ir nešaudė į mus. Tik kai su- 
bridome i vandenį, pradėjo į 
mus šaudyti. Kas daryti! Rei
kia gulti į vandenį, norit svei
ką galvą Išsaugoti. Sugulame 
ir paskęstame šaltame pava
sario vandenyje. Tik galvos 
kyšo iš vandens. Atrodo, kad 
čia ne žmonės šliaužia, bet di- 
cjpjčc- var’ės.

Ro1š''xr5k’i ku’koę j
va^dmį. taškosi, rekoše‘uo‘a 
vandeniu lakstydamos ir krai- 
pvdamosfc.s i 'alis. Pavojinges
nės vandeniu lakstančios, ne

gu tiesiog. Nuo tokių besikrai- 
pančių po vandenį keletą ka
reivių lengvai sužeista.

Mūsiškiai irgi pradėjo šau
dyti į priešĄ. Skyrininko Algir 
do Sliesoraičio vadovaujamas 
kulkosvaidis pradėjo springti. 
Iššauna po keletą šovinių ir 
nervuojasi, kad kulkos “suklu
po”.' Antrasis kulkosvaidis slin 
ko iš pfaskos rezerve. Jam ne
teko šaudyti, nes bolševikai 
greit pabėgo. Mūsiškiai išlipo 
iš vandens ir užėmė bolševikų 
paliktus kalnelius. Turėjome 
tikrą kovos krikštą, net su van 
deniu. Dargi pravoslavišką, 
krikštijamą pamerkiant į van
denį.

Išlipus iš vandens ir užėmus 
kalnelius, jau temo. Pradėjo 
šalti žemė. O mes šlapi ir nie
kur sausos siūlės nerastum, 
šalta ir kūną lyg adatomis ba- 
do.r Viršutiniai -d) a bu ž lai į ra
gą sušalę, tik marškiniai kū 
nui neleidžia sušalti. Kad ne
sušalus pradedame kasti ap
kasus, nors galvojame ne gintis 
bet tik pulti. Kol kasame, šal
čio nejaučiame. Pavargę su
stojame pailsėti, ir vėl šaltis 
kamuoja. Pradedame vadu pra 
šyti, kad greičiau eitume to
liau pulti, nes s*avėdami su
šalsime. Vadai prišo palaukti, 
kol išsiųsti žvalga, sugrįš.

Žaslių geležinkelių stoties 
link pasirodo kele’as baltų ra- 
kietu. Ir vėl viekas tylu, tik 
spindi žvaigždėta^ dangus. Ne
trukus grįž’a mū'U žvalgai ir 

pora b laisvių. Jie 
pagpv^ bo’ r-

nanč:uę i 2a l u ,
atvaryti pas niu . nusm'ru’e 
dreba. Tai mn”. aml. mū<; - 
k lai pradeda i'.os rami?.! .

duoda užsirūkyti ir sako, kad 
jų nežudys, bet nuveš į Kauną 
ir ten stovykloje bado neken
tęs ir jausis geriau, negu savo 
kariuomenėje. Ruseliai atgijo, 
pasisakė esą mobilizuoti ir pa
sidarė labai plepūs. Viską išsi
plepėjo, kiek kuriame kaime 
yra jų karių. .Pas juos rastas 

laiškas, kuriame vienas 
jų vadų rašo kitam, prašyda
mas paramos. Rašoma, kad lie 
tuviai puola didesnėmis jėgo
mis ir jis negalįs atsilaikyti.

Sis laiškas dar labiau mus 
padrąsina pulti. Iš belaisivų 
pranešimų patyrėme, kad jų 
čia yra daugiau, negu mūsiš
kių. bet tai mūsų savanorių 
nebaido. Jie pasitiki savo jė
gomis. Vėl prašo vadų greičiau 
eiti pulti, nes šaltis baigia ka
muoti. Vadai veda, bet labai 
atsargiai. Paeina kiek, ir nuo
lat siuntinėja žvalgus. O mes 
sustojame ir šąlame. Savano
riai nebepaiso ir fronte reika
lingos tylos. Kai tik sustoja, 
kojomis trypia į sušalusią že
mę, ir bildi aplink, lyg kavale
rijos keletas eskadronu atjoti 
Savo bildesiu iš visur bolševi
kus išbaidydavome. I kokį tik 
kaimą įeidavome, visur rasda
vome išbėgusius bolševikus.

Visą naktį puolėme, bet ne
teko nė vieno šūvio išleisti. Ry
ta sustojome pulti, nes bolše
vikai nubėgo Vievio link. Kai
mo žmonės mus apdalijo pie
nu ir duona. Sako, rusams mes 
niūrėjome, bet savo karei- 
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niekieno žemėje. Miestelis bu
vo tuščias. Jie eina gilyn į 
miestelį, skaito bolševikų iškli
juotus skelbimus ir juos plė
šo. Nuėję jau gana toli, mato, 
kad aplink juos būriuojasi 
miestelio nelietuviško veido 
jaunuoliai, tos tautos, kuri la
biausiai prijautė bolševikams. 
Mūsų vyrukai greit grįžo atgal, 
nes nežinia, o gal čia pat buvo 
ir bolševikų kareivių.

Po šio puolimo keletą dienų 
buvo ramu. Mūsiškiai toliau 
nepuolė, bet tomis dienomis 
mokė po laukus savo kareivius 
kovos veiksmų. Mums nepuo
lant, bolševikai atsigriebė. Jie 
pradėjo ruoštis puolimui, iš 
bolševikų užimtų kaimų lietu
viai ūkininkai mums pasakojo, 
kad jie matę, kaip į jų kaimą 
buvo atėję keletas vokiečių ka
reivių ir žydų iš Žiežmarių ir 
bolševikams patarė pulti, nes 
lietuvių jėgos esančios men
kos. Žiežmarių miestelyje dar 
stovėjo vokiečių ir jų eilėse 
buvo nemaža bolševikuojančių, 
vadinamų “spartakais“.

Lietuviai ūkininkai pasako
jo: Matydami tai, kaip jie Lš 
Žiežmarių Išdavinėjo mūsų 
karių jėgas, mes verkėme.

Iš Kauno karo komendatū- 
ros dalinių pas mus į frontą 
atbėgo Kaune likę kai kurie 
mūsų draugai kulkosvadinjn- 
kai, buvę Šiaulių gimnazijos 
moksleiviai. Bolševikams užė
mus Šiaulius, jie pabėgo i Kau 
na ir stojo savi noria s j\ 
T* r*

Y’ r•«n cro 3
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Ucčia; :r nisako’a. k'o ne »'^- 
iš Kauno. Pa atskir

ti nuo .draugu,, nerimo ir v?r/.-

te išsiveržė į frontą. Vienas jų 
l^uvo geras dainininkas. Daž
nai vis dainuodavo. Na, ir pa
vardę turėjo giesmininko. — 
Paukštelis. Kartais mes nusi
juokdavome: “Paukštelis gie
da“.

O tokių bėglių iš Kauno ir 
kitų užfrontės vietų į frontą 
buvo nemaža. Nežinau, ar se
nosios kariuomenės turėdavo 
tokių bėglių (dezertyrų). Iš 
frontų pabėgti visur netrūk
davo, bet į frontą bėgti, tur 
būt, būdavo tik savanoriškose 
kariuomenėse.

Vėliau^, kada nuo 1928 m. 
pradėjo davinėti savanoriu kū 
rėjų medalius, tokie bėgliai tu 
rėjo nemaža keblumų. Mat, 
nors ir savanoriams, bet pabė
gusiems iš kariuomenės, minė
tų.medalių neduodavo. Meda
liui gauti kariuomenės pažy
mėjimuose būdavo atžymimi ir 
pabėgimai. Taigi tokio “bėg
lio” pra’ymą medaliu! gauti 
atmesdavo. Jis turėdavo naujų 
pas*angų padėti, kol išgauda
vo kitus pažymėjimus, kad- pa
bėgo ne į namus bet tiesiog 
į frontą.

Kalbant apie Šiaulių gimna
zijos moksleivius, negalima .pa
miršti garbingojo jaunučio ko
kių 16-17 metų amžiaus sava
norio Leono Vacbergo mirties. 
Jis buvo ryšininkas (telefonis
tas). Mano toliau minimose 
Žaslių — Po<auti*kiu — Stro
pumu kautynėse jis tiesė tele-

,.-.A •„ .. ’-"’ko ^a^žio ap*au- 
r’n H «vkcvė.
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VIENYBĖ VIS DAR POGRINDYJE TEBESĖDI? KAIP TEN TIKRAI TUOMET BUVO...
I.I1HI \N1AN WEEKL1 Mūsų partijos veikia taip slaptai jog bijo demokratiniu būdu išsirinkti va

dovybes — Gal kas nurodys, bent vieną padalini Darbo Federaajos, Ūki
ninkų Sąjunkos ar Ūkininkų Partijos... Nejaugi visi nar.’ai būtų likę Lietu

voje?— Koviniai sąjūdžiai tebesėdi tokiame pogrindyje, 
iš kur o net garsas neišeina

(Atkelta iš 1 psl.)
Redos, niekas dar nėra gin

čijęs, jeg 1941-1943 m. ginant 
Lietuvos universitetus prieš 
vokiečių okupamų pasikėsini
mus juos sužfiigdyti nemažiau 
už kitus ir Vilniaus rektorius 
M. B-ka dalyvavo. Atrodo, jog
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Pagaliau!...
Praėjusią savaitę suėjo aš- 

luonen metai...
Aitucueri meta, nuo to lai

ko. kai gen. E^senhowtrio įsa- 
k'tuu, lt?44 m. birželio 6 d. 
miliutą rytą sąjungininkai iš- 
'ikėie Europoje.

Pagaliau!
Ka p žaibas pasklido tarp 

.murmi naujiena. Pagaliau! šis 
n:a-išk2> žjdis iš lūpų Į lūpas 
hi.v> kartojamas. Pagaliau są
jungininkai atėjo išlaisvinti 
1 mi-po' tautas š po nacių ver- 
" i i’>.

( i ta vergija buvo baisi. Vo- 
k tčiu represijos kasdien darė
si vis žiauresnės, žmonės bu-^ 
vo verčiami badauti — duona 
darės' :e’es-ne ir juodesnė.

Bet. padaliau, sąjungininkų

pralaužė Atlanto mūrą, kuriuo 
vokiečiai d:dž’avosi.

Praėius’ą savaitę Normandi
joje huvo atšvęsta ši sukaktis. 
Tarp svečių dalyvavo ir gen. 
Rideway.

—- Paskutini kartą, kada aš 
čia buvau, — pareiškė jis, — 
aš buvau vienas iš tų tūkstan- 
(jų žmonių, kur’e čia kovojo, 
ši karta aš čia atvykau su ki
ta misija — užtikrinti taiką. 
Mr*- laisvosios tautos sus’vie- 
r-irme su tvirtu pasiryži
mu išgelbėti nuo sunaikinimo 
tas vertybes, ant kurių buvo su 
kurta vakarų civilizacija.

Kitas kalbėtojas, prancūzų 
mr.istras Cornu, palakė:

—■ Karas baigtas, bet mums 
Tieka daria imė t it alką. Užda
vinys yra sunkus, ypač kada 
mes šią valandą esam*1 atsidū
rę pricš naujai gresiančius pa
vojus.

Taip, karas laimėtas, bet tai 
ka nebuvo jgyvend’nta.

Tačiau prancūzų ministras 
klysta, jog pavojai iš sovietų 
pusės yra nauji.

ATes lietuviai juos jau seniai 
p; žįstame, kada vakarų pasau
lio žmonės nenorėio tekėti. J<e 
net'k^jo tiems pavojams “net ir 
1 >da. kada Stalinas tūkstan
čius mūsų , tautiečių pradėjo 
d sportuoti Į Sibiro ta’gas ir 
tūkstančius išžudydamas pa-

Neperseniai Naujienų Angli
jos korespondentas, rašyda
mas apie Lietuvių Rėžis*.enci- 
nę Santarvę pastebėjo, kad šio 
.sąjūdžio vadovybė esanti ne
rinkta, bet paskirta. Iš to jis 
daro išvadą, kad LRS ne de
mokratinis, bet totalinis sąjū
dis.

Aišku, kad negerai, jei są
jūdžio vadovybė bū‘u nerink
ta. Tačiau korespondentas už
miršo, kad LRS dar tebėra kū
rimosi padėtyje, kad negali
ma pirmiau išrmkti vadovybę 
(kas rinks?), o jau oaskui or
ganizuotis. Man atrodo, kad to 
korespondento sprendimas dar 
gerokai perankstyvas. Bet jis 
turi ir gerų pusių — duoda 
progą susimąs*yti ir paklaus
ti: o kaip tas rinkimų reikalas 
pas kitus sąjūdžius ir partijas? 
LRS dar t k kuriasi, dar yra 
vilties, kad vadovybę išsirinks, 
— bet kaip kiti, kurte jau se
niai skiitosi susiorganizavu
siais: ar jų vadovybė rinkta?

Gal viskas tvarkote, <?al tik 
a" vienas to nežinau. Bet aš 
nežinou. Todėl noriu, kad š’s 
mano r?š:nys nebūtu calaiky- 
«•!><■. *««r; k-tu puolimu.” bot i ji 
būtu žiūroma kaip i aiškumo 
iie'kanti mžinėlio balsą.

O aš nežinau ir daug kuo 
stiprokai abejoju. Pavyzdžiui, 
man atrodo, kad mūsų politi
nių partijų centrai organai 
daugumoje buvo rinkti neanks 
čiau kaip 1926 m. To netyirti- 
nu, bet sakau, jog man nete
ko girdėti, kad paskutinių dvi 
dešimties .penkių metų laiko
tarpyje būtų įvykęs bet kurios 
partijos, išskyrus tautininkų, 
suvažiavimas, kuriame b|tų’ 
buvus reikiamu ir deramu bū
du išrinkta partijos vadovybė. 
Teka skaityti apie susivažiavi
mus, pasitarimus, bet apie rin
kimus — ne. Ir jeigu tai tiesa, 
ar šis įprotys, diktatoriškai 
viršūnėse laikytis, demokratiš
kas? Pasakys, kad N. Lietuvo
je partijos buvo uždraustos, o 
tremtyje esančios partijų na
rių mažumos centrinių organų 
neturi teisės rinkti. Gal tai tie
sa, bet negerai. Bent jau parti
jų centrinius komitetus papil
dyti demokratiškiau būtų narį 
perrinkti, negu kooptuoti. O 
jeigu tai daroma, kodėl daro
ma slaptai? Ar nepartiniams 
žmonėms to negalima žinoti? 
Juk, regis, demokratija mėgs
ta viešumą ir jau nesame po
grindyje, kad nebūtų galima 
pavardžių ir rezultatų skelbti.

BALYS GRAŽULIS

z.ai tolino, žino, kad kr. demo- 
k.atai — tai prel. Krupavičius, 
o socialdemokratai —prof. Ka
rn.n kas. Kas daugiau toms 
partijoms vadovauja, — neži
ną. Tai dėl to nežinojimo 
man ir atrodo, kad partijų va
dams demokratija ne širdyje, 
o daugiau tik ant liežuvio.

Su keturiomis pagrindinė
mis partijomis dar šiaip taip, 
jes bent turi užnugarį; turi 
savo narių kuopas ir skyrius ir 
gali jų vardu kalbėti. Norėda
mos galėtų ir vadavybę demo- 
krati. kąsniu būdu išsirinkti. 
Blogiau yra su likusiomis, kaip 
Darbo Federacija, ūkininkų 
Sąjunga ar Ūkininkų Partija. 
Je:gu tų partijų vadai, kaip dr. 
Karvelis ar V. Sidzikauskas, 
reikalingi Vilkui,- nesakyčiau 
nieko, jei jie būtų kviečiami 
dirbti kaip specialistai ar pa
tarėjai, bet darosi nesupranta
ma, kada jie atstovauja Vlike 
tam t:kriems tautos sluogs- 
n ams. žmonės sako, kad tos 
partijos jau Lietuvoje nebeeg
zistavo. Apie tai nežinau, bet 

-žinau, kad jos tremtyje netu 
ri jokios atramos. O gal k»s 
man nurodytų bent vienos ir 
bent vieną tų partijų padali
nį? Bent smulkiausią? Galėtu
mėm sakyti, kad tremtyje tik 
tų partijų centrai, kad nariai 
liko Lietuvoje. Ar taip visi ir 
liko? Ne tai bloga, kad jos 
tremtyje narių neturi, bet ne
gerai, kad jos savo, narių net 
ne j ieškojo, nesistengė juos su
burti ar naujų pritraukti. Bent 
jau aš neužtikau spaudoje jo
kio žodelio apie tų partijų pa
sireiškimą tremtinių tarpe. 
Gardim apie jų ryšius Vlike, 
bet tas tik ir stebina. Ir todėl 
neatrodo, kad tų partijų vadų 
pastangos kalbėti daugumos

* vardu ir lemti svarbių tautos 
siekinių "kryptį būtų demokra-

• tiškus.
Demokratija remiasi mažes

nėmis, o kas tos atramos ne
turi, negali ir mažesnių . vardu 
kalbėti. Ir net šypsotis norisi, 
kai tie žmonės, savo valia be- 

■ sėdį mūsų politinio gyvenimo 
“viršūnėse”, apie demokratiją 
kalba ir net kitiems nedemo
kratiškumą“ primeta. Ar ne juo 
kai, kai skaitai laikraštyje ži
nutę, kad. vienos partijos at
stovas Vlike rengiasi emigruo- 

. ti ir j ieškoti žmogaus, kuris 
atstovautų .partiją Vlike! Tai 
tik rodo, kaip “skaitlinga” ta

kratiniam Vlike sėdi! Kai taip 
yra, tai net nedrąsu klausti a- 
pic- rinkimus. Ir iš ko rinks, ir 
kas rinks, jei partija neturi 
žmogaus net į Vliką paskirti. 
Taigi, bet ta partija skaitosi... 
demokratinė!

Gal dar blogiau su koviniais 
sąjūdžiais. Taip ir atrodo, kad 
jie dar pogrindyje tebesėdi. Ir 
dar kokiame, — pačiame tam
siausiame, giliausiame, iš ku
rio nei garsas neišeina.’

Vieno kovos sąjūdžio nariu 
buvau ir aš. Buvau ir nekartą 
rizikavau savo laisve. Tada tas 
sąjūdis mane surado, mane ir 
daugelį* kitų, ir prašė mano pa
ramos. Bet čia,’ tremtyje, nei 
manęs j ieško, nei mano para
ma reikalinga. O aš buvau toks, 
naivus, jog tikėjau, kad trem
tyje mūsų kovos sąjūdis, išėjęs 
į šviesą, dar geriau susicemen- 
tuos, prasiplės, kad bent da
bar sužinosiu, kas jam vado
vauja. Netgi maniau, kad ga
lėsim vadovybę perrinkti’ pa
pildyti.

Kur ,tau! Penkis metus išgy
venau Vliko, atseit ir mano ko 
vos sąjūdžio kaimynystėje, o 
kvietimo d talką nesulaukiau. 
Na, gal tik aš vienas nereika
lingas, galvojau, bet kai per 
visus tuos metus neužtikau jo
kios žinutės, kad buvę nariai 
telkiami, organizuojami sky
riai, ranka numojau. Net gi ir 
šiandien nežinau, kas to sąjū
džio vadovybę sudaro. Atstovo 
Vlike pavardė juk nėra visa 
vadovybė.

Girdėjau, kad kovos sąjū
džių atstovai pusiausvyrai pa
laikyti Vlike pabalsuoja, bet 
tai ir visa “kova”. O, rodosi, 
sėdėjimas Vlike turėtų būti 
antraeiliu uždaviniu. Telkimas 
kovotojų, tremtinių paruoši
mas akcijai:— tikroji veiklos 
sritis. ;■

Ir talp.titie kovos sąjūdžiai 
liko be eilinių. Man neteka gir
dėti- jkfcd .njair nors - būtų - toks 
ar kitoks skyrius ’susiorgani
zavęs. Reiškia, nėra jokio už
nugario ir net nėra kieno var
du kalbėti, j O kalbama. Kad 
čia tik tų sąjūdžių centrai, ar
ba tiksliau, sąjūdžių tėvynėje 
užsienio •-atstovybės, — netie
sa. Šiuo metu tėvynėje tokiais 
vardais .sąjūdžių nėra. O jei
gu ir taip, ar atrama tremti
niuose reikalinga?

Ji fęikalinga ir labai, ir pa
ramos ’’ prašoma visokiais bū
dais. Taip, paramos — remki- 
te, bet nesikiškite! Jeigu kovos

tų. Bet tada, ką žinai, gali bū
ti neperrinktas, o jei ir per
rink“ as, tai reikės su narių 
nuomonėm skaitytis, gal ne
pritars užimtai pozicijai Vli
ke... Todėl daug patogiau lik
tis pogrindyje ir pačiam “iš 
savęs” laikytis... Tačiau kiek 
demokrate kas šis išsilaikymo 
būdas, aš jau nepasakyčiau.

Iš kovos organizacijos rink
tos vadovybės galėtumėm ir 
nereikalauti. Tiek to, sakytu
mėm. — kariai, drausmė, ko
kia čia kariuomenė, jei vadą 
pamokyti galima. Bet kada ko
ve? organizacija išvirsta į po
litinę partiją, tada visą “ko
vą” supranta tik veiklą Vlike, 
tada rinktos vadovybės priva
lome reikalauti.

Savotiška tų sąjūdžių būse
na. Laisvės kovotojai be kovo
tojų, Lietuvių Frontas savo 
Frontą suliedino su kitos par
jos “frontu’1, o Vienybės sąjū
di temanome visas vienybės pa 
stangas Vlike sabotuojant! Ir 
svarbiausia, sąjūdžiai be rink
tos vadovybės • ir užnugario 
skaitosi demokratiniais sąjū- 

“džiais, o kiti, plačiai išsišako- 
ję, veiklūs, dirbę visų laisvini
mo jėgų apjungimo darbą, jau 
“nedemokratiniai”: Vilkiniai
sąjūdžiai dabar tėra keletos 
žmonių ambicijos padarinys, 
reikalingas partijų pusiausvy
rai išlaikyti. Kovos organizaci- 
jcm’s jų laikyti negalima, nes 
nes neturi kovotojų ir noro 
kovotojus kovai ruošti. Politi
nėmis partijomis jie nelaiky
tini, nes nedemokratiškai su
sidarę ir neturi nei programos, 
nei pasekėjų.: .

Kai taip susimąstai apie 
skambius žodžius demokrati
jos vardu ir priekaištus ki
tiems .į tą pačią dūdą nepu- 
čiantiems ir kai pasižiūri, kiek 
demokratijos tuose išgarsin
tuose demokratiniuose viene- 
tuose, .visos sąvokos gaivoje su 
simaišo. Ir‘nežinai tada, kas 
demokratas ir kas ta demo
kratija.

Norėčiau, kad, tik aš būčiau 
tuo abejojančiu. Deja, tos abe
jonės, kurias čia pareiškiau, 
kankina ne vieną. Ir kol jos 
nebus išsklaidytos, tol Vliko 
partijos ir sąjūdžiai tebesėdės 
“pogrindyje”, kol tebus iš vi- 

’ suomenės prašoma paramos, 
bet neleidžiama jai pareikšti 
savo pageidavimų, kol tebus 
apie demokratiją šaukiama, o 
jos pagrindinių dėsnių nepai-

čio.ie tėvynėje.
B< ^įstengdami nugalėti Hit- 

b ri. sąiung ninkai leido išaugti

Antra vėl, neorganizuotą vi
suomenę apie politines parti
jas, bent jau jų vadovybes, ma

partija, netgi kiek žmonių par 
t i jos centro vadovybėje. Ir štai 
t e maži diktatoriukai demo-

sąjūdžiai sutelktų savo narius, 
kurių čia daug, tada gal ir va
dovybę .perrinkti reikalas iškil-

soma, — tol bus ir tas dabar
tinis abejojimas vadinamųjų 
veiksnių -darbui.

jis tuometu turėjo visišką aka
deminio jaunimo pasitikėji
mą. 1944 m. tam jaunimui su- 
boikotavus ’okupantų organi
zuojamą lietuviškąjį SS legio
ną, įsiutę okupantai kovo mėn. 
suėmė ir išsivežė į koncentra
cijos stovyklą keiks smarkiau 
jiems besispyrusius lietuviškos 
administracijos viršininkus — 
tarėjus, dar kelis profesorius, 
nemažai šiaip inteligentų, o 
universitetus ir kitas aukštą
sias mokyklas apiplėšė ir pri
darė, nutraukdami mokslą. Tai 
buvo pirmas vokiečių reagavi- 

tipas, po kurio laukta dar di
desnių represiją, nukreiptų 
prieš jaunimą ir visą kraštą.

Norėdami gelbėti šalies pa
dėtį, generaliniai tarėjai suma 
nė kviesti lietuvių konferenci
ją, kuri savo nutarimais leistų 
santykių su vokiečiais įtempi
mui atslūgti.

Vieną vakarą rektorius per 
radiją iš Kauno girdi ne tik 
pranešimą apie Kaune šaukia
mą konferenciją, bet ir šaukė
jų tarpe savo pavardę. Dėl kon 
ferencijos pasitarimuose ne
dalyvavęs, šaukimo nei pasira
šęs nei ką įgaliavęs jo vardu pa 
sirašyti, jis čia pat parengė 
atitinkamą savo “parašo” atsi
šaukimą, kurį tikėjosi kuria
me slaptame laikraštyje iš
spausdinti, bet tą pat vakarą 
jau atskubėjo pas jį keli pro
fesoriai pasveikinti, jog Kau
nas radęs išeitį iš pavojingos 
padėties, ir išgirdę apie rekto- 

~rlaus~ nusistatymą, karštaikal- 
. bina jį pakeisti.

Kitą rytą jau kiti profesoriai, 
matyt, nauju įspėti, atėję tie
siog reikalavo, kad rektorius bū 
simoje konferencijoje dalyvau
tų. To pat prašė studentų ko
miteto atstovai, kurie prisipa- 

' žino, jog išgirdę iš radijo šau
kimą, kiti buvę pasipiktinę, 
bet per naktį apsigalvoję ir sa
vo tarpe pasitarę, sutikę, jog 
konferenciją reikia šaukti ir 
joje dalyvauti, reikia, girdi 
“aukotis”.
^Cia pat atsirado ir du Vil

niaus “pogrindžio”, veiklos at
stovai, jų vienas taip pa V- stu
dentas, kurie pripažino, jog 
visuomenė nesanti dar pasi
rengusi smarkesnėms. represi
joms efektingai pasipriešinti ir 
todėl nororns nenoroms reikią 
su konferencijos šaukimu su
tikti, bet ir įspėjo, jog pogrin
džio spaudoje būsią ir puoli
mų, tik nereikia dėl to jaudin
tis.

Kai po kiek laiko, rektoriui 
vienam jau. likus, atvyko Vil
niaus burmistras pulk. Dabu- 
levičius, kuris, panašiai kaip 
rektorius, be savo sutikimo 
virto konferencijos “šaukėju”, 
abudu jau sutarė liebesiprie- 
šinti, bet radijinio šaukimo ir 
vėliau nepasirašė.

Konferencijoje rektorius da
lyvavo kaip vienas iš bene 7

aktyviausiųjų vilniečių, užda
ruose jos posėdžiuose pirmi
ninkavo pirmasis generalinis 
tarėjas gen. Kubiliūnas, o at
viram pirmininkauti — viešai 
paskaityti konferencijos pri
imtus nutarimus buvo išrink
tas Vilniaus rektorius. Konfe
rencija išrinko bene 12 asme
nų Tarybą, kurion pateko ir 
Vilniaus universiteto rektorius 
ir prorektorius kaip atstovai 
vokiečius ypatingai įsiutusios 
augštosios mokyklos, nei vie
nam jos studentui legionan ne
stojus. Taryba išrinko rektorių 
pirmininku, bet jam neteko 
nei viename jos posėdyje pir
mininkauti, nes okupacinė vo
kiečių administracija tesutiko 
pripažinti Tarybą prie pirmo
jo generalinio tarėjo, ir šis ją 
šaukdavo, jai ir pirmininkavo.

Bet vieną kartą, kai buvo 
kviečiamas visuomeninkų pa
sitarimas, gen. Kubiliūno pa
siūlymu rektorius jį kvietė ir 
pirmininkavo, tame pat pasi
tarime veikliai dalyvavo ir re
zistencinės (kaip dabar kad 
pasakytume) vadovybės atsto
vai.

Konferencijos sušaukimas ir 
Tarybos išrinkimas , vokiečių 
buvo užanspąuduotas Stųttho- 

o f o koncentracijos stovyklon iš
vežtųjų lietuvių padėties page
rinimu, pakėlus .juos garbės 
kaliniais, kaip tai suvokiama 
kad ir iš nepaprastų St. Ylos 
“žmonių ir žvėrių” šiaip jau 
tiek pirmąj^m. generaliniam 
■terėjuir^k-Tarjdaai-teko-ves-- 
ti su vokiečiais sunkias kalbas 
stengiantis okupacinius reika
lavimus kiek galimi atšipinti 
ir savo reikalavimus statyti ’It 
Vilniaus rektorių bene du kar
tu Taryba buvo pristačiusi gen. 
Kubiliūnui padėti tvirčiau sta
tytis vokiečiams. .Tarybos kaip 
patariamojo organo pirmąjam 
generaliniam tarėjui veikla, 
kiek jos čia galėjo būti, negali 
būk priešpastatoma rezistenci
nei, nes taip ji nesireiškė. Ne 
tik “rezistencinė veikla ir lini
ja nebuvo M. B-kai nepažįsta
ma”, kaip toliau sako Darbi
ninkas, bet jis čia tiesiog kon
taktavo su rezistencinės, vado
vybės Vyrais. Išskyrus vieną ki
tą Tarybos narį, daugumas 
tarybininkų labiau; ar mažiau 
pogrindžio buvo ^kiamL Be
ne efektingiausias Tuomet tau
tinio, patriotinio lietuvių soli
darumo -pasireiškimas entuzia
stingas 4 gen. Plechavičiaus 
rinktinės kariuomenės susida
rymas nebūtų galimas buvęs 
ne tik benenuilstamų Tarybos 
palaikomo, gen. Kubiliūno pa
stangų, paveikti okupacinę ad
ministraciją, kad nesipriešin
tų jai leisti, bet ypačiai jai ta
tai būtų priešinga Darbininko 
primenamai rezistencinės veik 
los linijai ir jei dėl to ivsų tų 
veiksnių 4iš anksto nebūtų bu
vę išsiaiškinta.

(Nukelta i 6 psl.)

Paskatinės Hitlerio valandos (11)

PASIRUOŠIMAS trigubai mirčiai
Mussolinio mirtis Hitlerį visai pritrenkė — Su savo šunimi išbando nuodus 
— Hitleris buvo pasiryžęs nusinuodyti, nusišauti, ir susideginti — Iš kur 
pas žmogų prieš mirtį atsiranda apetitas - Atsiveikina ir žengia į mirtį...

Balandžio 29 d. ryte Hitleris 
ramiai pusryčiavo su Eva. Štai 
ga liokajus Linge įbėgęs į kam 
barį, padavė mašinėle atmuš
tą naujienas, kurios buvo gau
tos per radiją Ls Reuterio agen 
tūros.SOVIETV ROJUS 

TIK GYVULIAMS^’
Marksas ir Engelsas yra nu

statę dvi' komunizmo fazes: 
žemesniąją ir aukštesniąją. Le 
ninas žemesniąją fazę pavadi
no socializmu, aukštesniąją — 
komunizmu.

1936 metais Stalinas, kabin
damas didžiausią reklamą — 
Sovietų Sąjungos konstituciją 
— tarp kita ko kalbėjo:

“Esmėje mes jau įvykdėme 
~ komunizmo pirmąją^, fazę

socializmą. Tačiau sovietinėj 
visuomenė dar nėra pasiekusi 
aukštesniosios fazės, kurioj ve
dantis principas bus: iš kiek
vieno pagal Jo sugebėjimą, pa
gal jo pareikalavimą. Šią auk
štesniąją komunizmo fazę pa
siekti yra dabar sovietinės vi
suomenės tikslas”.

Įdomu būtų pažiūrėti, kaip 
vyksta tos aukštesniosios 'fazės 
įgyvendinimas. Sakoma, jog 
spauda yra tasai veidrodis, ku 
riame atspindi visuomenės 
materialinė ir dvasinė tikro- iu° bandė pabėgti, buvo kar-

Hitleris permetęs akimis la
pelį, išmetė iš rankos arbatos 
puodelį ir arbata išsiliejo ant 
atneštos telegramos. Eva pri
šoko prie jo su servetėle, bet 
Hitleris jai kurčiu balsu paste
bėjo:

geriu aptarė paskutines smulk 
menas dvigubos, geriau pasa
kius trigubos mirties. Hitleris 
siūlė, kad po, to kai jis nuris 
nuodus, jo adjutantas Guen
sche paleis jam į smilkinį iš 
revolverio vieną kulką. Bet ga
lutinai, j is atsisakė nuo šio 
projekto, kada Sutmpfeger pa
aiškino, jog jei nuodai ir vei
kia greitai, jie neiššaukia stai
gią mirtį ir kiekvienas žmo
gus, turįs bent šiek tiek valios, 
turi laiko paspausti gaiduką, 
nurijęs nuodus. Hitleris buvo

Jūs negalite to nušluos^ savimi tikras, kad jis galės tuo 
Tai kraujas! Tai mano ir 
kraujas!
drebančiu balsu jis bal-

PASKUTINIEJI PIETUS...
valanda išmušė.
žmonės, priversti 

rankajei tik,, po

dar baisesniam kraugeriui —
Stalinu1, kuris šiandien, kaip 
koks slibinas, siurb:a nrlijonų 
žmonių kraują ir niekeno ne
baudžiamas tęsia savo baisiau
sius nus’kaltimus.

Veltui tada kitoj pusėj Eu
ropos žmonės" laukė sąjungi
ninkų atėjimo. Jiems žodis “pa 
galia u’ nebuvo rėksmingas ir 
neatnešė laisvės. *

Per visą eilę metų iš savo 
tėvynės, girdime žodžius, ta
riamus baimės šiurpe: Pagal
bos!

Ir ką mes?
Ir ką laisvasis vakarų pasau

lis jiems i tai atsako?
— Kantrybės broliai!
Taip, dar truputį kantrybės! 

Laisvasis pasaulis šiandien jau 
įsitikino, kad su bolševikais te
gali būti tik viena kalba, tai 
su ginklu rankoje.

Bet pirm pradedant tą kovą, 
reikia išnaikinti Stalino penk
tąsias kolonas čia laisvajame 
pasaulyje, kurios kaip bjau
riausios erkės ėda mūsų kūną.

Komunistinio vėžio užkrės
ta Prancūzija tą suprato ir ėmė 
rauti iš šaknų tas Stalino, pa
sėtas piktžoles, kad nebesu- 
kliudytų laisvajam pasauliui 
susivienyti.

Ta valanda jau nebetoli, ka
da bolševikai bus ne tik išva
ryt1 iš visų kraštų nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų, bet bus 
sutriuškinti, kaip kokie biaurūs 
šliūžiai, pačiame savo lizde 
Kremliuje.

Ir tik tą dieną pasaulis atsi
kvėps ir pasakys:

Pagaliau! Pagaliau, taika at
ėjot /

Baltųjų Rūmų šeimininkai (8)

NUO GEN. GRANTO IKI ROOSEVELTO
Gen. Grantui prezidentaujant klestėjo visokių rūšių skandalai — Cleve

land, vienintelis prezdentas, kuris buvo sugrįžęs Į Baltuosius Rūmus
— -Teddy laimi prieš kapitalistus

Didvyriški laikai pasibaigė
ir Amerika turėjo pasikliauti 
savo likimu. Prezidentai daž
niausiai buvo vidutiniški. De
mokratai ar republikonai, nuo 

•to Amerikos politika nei kiek 
nesikeitė. .
-Gen Grantas (1868-1872, 

1872-1875) gal buvo genijalus 
karininkas, bet kaip valstybės 
vyras, ne koks. Beje jis buvo 
gėrikas (kartą jaunystėje už 
girtuokliavimą jis bu^o paleis
tas iš armijos, sugrįžo tik pra
sidėjus civiliam karui), mažai 
kreipė dėmesio į valstybės rei
kalus, leido viską tvarkyt? sa
vo draugams. Be to, nekreipė 
dėmesio į pareigūnų ir net se
natorių korupciją. Bet ramiai 
užbaigė savo dvigubą prezien- 

,tavimą.
Tais laikais sukčiaujama bu

vo visur.
Renkant Granto įpėdinį 1876 

metais, politikai pasiryžo nesi
traukti ir užsitikrinti sau val-
džią, kuri jiems buvo labai pa
togi. Republikonas Hayes buvo 
Išrinktas prezidentu tik vieno 
balso persvara, kuris, sakoma, 
buvo pasiektas he visai garbin
gi) būdu. Pats Hayes nebuvo

keks sukčius, nei neturtingas 
politikas, besistengiantis pra
turtėti.

Tikrumoje tų laikų Ameri
kos šeimininkai buvo dideli 
spekuliantai. Bankininkai bu
vo užmetę savo meškerę visam 
kraštui. Republikonai ir de
mokratai lenktyniavo tarpu
savy. Ištisa tokių ciniškų žmo
nių minia gyveno šiame nešva
riame biznyje. Bet pati visuo
menė, palyginti, buvo švari.

Clevelandas išrinktas pirmą 
kartą 1885 metais, buvo grupės 
aferistų nušluotas 1889 metais, 
bet visuomenės iš naujo iš
kviestas 1893 metais, pasilieka 
vieninteliu Amerikos preziden
tu, kuris buvo sugrįžęs į Bal
tuosius Rūmus po keliu metų 
pertraukos.

— Ačiū,-.kad man gražinate 
kėdę, kurią aš jums buvau pa
skolinęs atsisėsti, — pasakė jis 
Harrisonui. kuris buvo Išrink
tas prezidentu po jo pirmojo 
prezidentavimo.

Clevelandas kiek pravėdino 
Baltuosius Rūmus. Svarbiau-
šia, jis stengėsi padrąsinti 
sveikąjį visuomenės elementą. 
Pasakojama, kaip jam vieną

rytą atnešė pašto perlaidą 
(dviejų centų) iš Valstybės iž
do ir prierašą, paaiškinant kad 
prezidento mėnesinė alga esan 
ti $4,176.33, bet du paskuti
niuosius mėnesius jam buvo 
siunčiama tik po $4,176.32. To
kiu būdu dabar atsiunčiami ne 
damokėti 2 centai.

Cleveland© sekretorius pra
de j o juoktis dėl tokio smulk
meniškumo.

—Nesijuokite,— pasakė pre
zidentas Clevelandas. — Keli 
iždo valdininkai praleido ke
lias valandas betikrindami, kol 
surado šią klaidą, kuri nežiū
rint, kaip būtų maža, vis dėlto 
yra klaida ir mes neturime 
teisės Į tai nekreipti dėmesio.

Ir jis pats asmeniškai nuvy
kęs į iždą atsimti tuos 2 cen
tus. ' i 
WALL STREET 
VIEŠPATAVIMAS

Clevelandas neįveikė “aukso 
baronų” ir trustų, kurie kro
vėsi milžiniškus turtus.

Rockfelerio žibalas, susiki
bęs su Carnegie plienu, arbi- 
truojamas Morgano, kuris at
stovavo didįjį banką, pasirašė 
taiką, pasidalindami Ameriką

ir tuo būdu žongliavo milijo
nais dolerių.

Baltieji Rūmai tada neturė
jo jokios įtakos į Wall Street. 
Tikrumoje Washingtonas bu
vo New Yorko įtakoję. Kai tik 
streikininkai grasindavo fab
rikantams, federalinė kariuo
menė tuojau įsikišdavo ir, ži
noma, neglostydavo.

Net Vyriausiojo Teismo tei
sėjai buvo biznio įtakoje. Jie 
rado, kad Konstitucija drau
džia sindikalistinį veikimą, 
nes tai pažeidžia laisvę ir tur
tą kitų...

Šitoks papirkinėjimas, ši
toks apetitas praturtėti, seno
je valstybėje būtų iššaukęs ka
tastrofą, bet Amerika mažai 
dėl to sielojosi, nes ji gyveno 
tokį perijodą, kuriame nebu
vo rimtai žiūrima į jokį daly
ką. /'■

Prezidentaujant- GarMeldui 
(1880-1881, nužudytas vieno 
fanatiko demokrato), Arthu- 
rui, Clevelandui ir Harrisonūi, 
septypios naujos valstybės J- 
siuvo savo žvaigždes J Ameri
kos vėliavą.

Gyvenimas žaibo greitumu 
plėtėsi. Kada 1889 m. balan
džio 22 d. Oklahomoj vienos 
indėnų tautelės žemė buvo nu
tarta atiduoti baltiesiems nau
jakuriams, to patieš mėnesio 
27 d. nebuvo nė vieno akro, 
kuris dar būtų buvęs neužim
tas. Visur jau buvo kuoleliai ir 
tvoros...
MAC KINLEY

Doleris buvo karalius, o 
aukso veršis — Dievas. Bet ra

šytojai, .poetai ir dramaturgai 
pradėjo triukšmauti. Jie ėmė 
skelbti, kad trustai eksploa
tuoja darbininkų mases.

Pirmos rimtos rungtynės į- 
vyko 1896-1897 metais, kai rei
kėjo rasti Clevelandui įpėdinį. 
Iš vienos, pusės stoyė j o, didžio
jo kapitalo žmogus MacKinley, 

. iš kitos pusės — darbo žmo
gus William J. Bryan.

Paskutiniojo priešrinkiminė 
kalba yra pagarsėjusi:

— Mes neleisime jums nu
kryžiuoti žmoniškumą ant auk 
so kryžiaus! ~ .

Bet, nežiūrint to, MacKinley 
buvo Išrinktas.

Ir jis nenustojo dirbęs mili
jonieriams.

Kilus karui tarp Kubos ir Is
panijos, Amerika įsimaišė ir 
lengvai laimėjo karą. Pasira
šant taiką, ispanai atsisakė 
ne tik Kubos, bet sutiko Ame
rikai perleisti Philippinus už 
20 milijonų dolerių.

1901 m. rugsėjo 6 d. Mac
Kinley nužudomas vieno anar
chisto bepročio. Jį pakeičia 
Theodoras Rooseveltas, nepri
klausomas, gabus ir energin
gas žmogus, tikras» žmonių 
vadas.

Jau prie MacKinley pradė
toji intelektualų kampanija 
smarkiai išsivystė. Laikraščiai 
atidengdavo biržų apgavystes, 
biurokratijos korupciją, trus
tų egoizmą.

1902 metais įvyko PeAnsyl- 
vanijos angliakasių streikas,

reikalaująs sumažinti darbo 
dieną iki 9 valandų. Morgano 
grupė, kuri kontroliavo kasyk
las, atsisakė patenkinti. Roose
veltas pasiūlė savo arbitražą. 
Tinstąs atsisakė priimti. Tada 
Rooseveltas pagrasino ir Mor
ganas nusileido. Prezidentas 
Rooseveltas iš karto ta,po po
puliariausias žmogus Ameriko
je, nes pirmą kartą didysis ka
pitalizmas nusilenkė valdžiai.

Užsieny Teddy (taip mėgda- * 
vo vadinti Theodorą Roose- 
veltą) laimėjimai irgi buvo ne
mažesni. Jo dėka Panama ta
po nepriklausoma valstybė.' *

Pagaliau pirmą kartį Ame
rika įsikišo į Europos reikalus, 
1906 metais stodama Prancū
zijos pusėn prieš Vokietiją dėl 
Morokoš.

1909 metais amerikiečiai no
rėjo, kad Teddy trečiu kartu 
kandidatuotų į Baltuosius Rū
mus, bet jis, būdamas ištiki
mas Washington© ' atminčiai 
pasitraukė, pasitenkindamas 
išrinkti savo draugą William 
H. Taftą.

Bet, keturiems metams* pra
slinkus, Rooseveltas vėl ėmėsi 
politikos ir išėjo prieš tą patį 
Taftą, kai šis rd^ublikonų kon
vencijoje buvo išrinktas kan
didatu. Teddy rėmė LaFollete 
kandidatūrą. Republikonams 
skilus, 1913 m. į Baltuosius Rū
mus pateko demokratas Wood
row Wilsonas. .

Kitą savaitę: VĖLIAUSIEJI 
AMERIKOS PREZIDENTAI.

tyti.
jūsų

Ir
šiai dar kartą perskaitė, kas 

^^telegramoje buvo parašyta.
“Benito Mussolini mirė. Pa

gautas italų partizanų, kada 
bandė pabėgti iš 
lijos ir pasiekti 
buvo pastatytas 
tribunolą, kuris
mirti Nedideliame Dongo kai
mely prie Come, šita bausmė 
įvykdyta pačių partizanų, ku
rie jį nušovė iš rankinių auto
matų į nugarą.- Jo meilužė 
Clara Petacci, kuri drauge su

sMurfaSės Ita- 
Šveicariją, jis 
prieš liaudies 
jį pasmerkė

pačiu laiku panaudoti nuodus 
ir revolverį, o vėliau jau sude
gins jo kūną.

Stumpfeger pasisuko į Evą. 
Ar ji turės užtenkamai drąsos 
išgerti nuodus? Ji ištraukė iš 
burnos nosinaitę.

— Taip, taip, — atsakė, lyg 
sapnuodama.

Hitleris išsitraukė savo re
volverį (Walther 7,65) ir apsi- 
žiojo vamzdį. Paskui paklausė, 
ar taip bus gerai? Stumpfeger 
atsakė, kad gerai ir “medici
niškoje kalboje” paaiškino:

— Pacientas perkanda vam
zdelį su nuodais ir tada pa
spaudžia įremto į bumą re-

Bet pietų 
Kas bebūtų, 
yra valgyti, 
turi maisto.

Kada 1946 m. .spalio 
Ribbentropas, KeįfeĮIs, 
Frank ir kiti pasmerktieji pa
karti buvo prikelti''vidurnaktį, 
kad nuvedus į kartuves, jiems 
pradžioje davė rūbus, paskui 
pasiūlė pietus. I§ kur4 pas žmo- • 
gų atsiranda apetitas, kada jis 
būna ant mirties slenksčio?

Tą dieną prie stalo su Hitle
riu susėdo tie patys valgytojai, 
kaip visada: Eva, jo žmona, 
moterys Junge, Christian ir 
Manzialy.

Prie stalo niekas nekalbėjo 
apie nusižudymą. Liokajus 
Linge įeidavo ir išeidavo, kad 
pakeitus lėkštes.

Po pietų Hitleris įsakė po
niai Junge sunaikinti visus po
pierius, kurie dar užsiliko by
lose ir stenografiškus užra
šus testamento ir įvairių ka
riškų konferencijų raportus. 
Paskui jis pasitraukė į kamba
rį ir iškvietęs adjutantą Guen 
sche, tarėsi pusvalandį laiko. - 

Guensche išėjo iš Hitlerio 
kambario sūjaudintas, tuoj šo-

16 d.
Jodl

JAU AŠTUONI METAI, KAI
SĄJUNGININKAI EUROPOJE IŠLIPO...

Milijonas žmonių, 175000 automobilų ir tankų, 600,000 tonų maisto ir 
ginklų buvo iškrauta Į Normandijos pakrantę

vė. Tai, žinoma, yra tiesa, jei 
*Hoje visuomenėje patikrinta 
žodžio ir spaudos laisvė. Prie
šingu atveju nyksta skirtumas 
tarp spaudos ir spausdinto me 
lo—propagandos blogąja pras-

tu su duče nužudyta. Jų lavo- 
nai buvo nuvežti f Milaną, vel
kami miesto gatvėmis ir pa
kabinti už kojų miesto sode, 
kur tūkstančiai italų susirinko 
spiaudyti ant lavonų”.

du jis pasiekia geriausius re
zultatus.

■Eva Hitler klausydamosi Ap
siverkė. Visą laiką ji lingavo 
galva, lyg norėdama pasakyti:

leo prie telefono,—prašydamas 
sujungti su- Kanceliarijos ga
ražu.

Tyliu balsu pasikalbėjęs, jis 
pakabino triūbelę ir nuė
jo į kitą kambarį, kur buvo

Prieš aštuonis metus, bū
tent 1944 m. birželio 6 d. są
jungininkai išlipo Normandi
joje.

Ir liepos 2 d. sąjungininkų 
armija, sutraukta tarp Caen ir 
Cherbourgo jau susidėjo iš mi
lijono kareivių. 175,000 auto- 
mobilių ir tankų, 600,000 tonų 
maisto ir ginklų jau buvo iš
krauta į krantą.

me. Nieko nuostabaus, jog šią 
kaip tik funkciją ir vykdo so
vietinė spauda. Reikia tik ste
bėtis, su kokiu cinišku atviru
mu ir nesaikingumu tas atlie
kama.
KELETAS PAVYZDŽIŲ

Sovchoznaja Gazeta (1951, 
liepos 28 d.) rašo apie socialis- - 
tinį entuziazmą, viešpataujan
tį Kalinin kolchoze, Dono ba
seine.

Kiaulės ten prižiūrimos pa
gal “tikrą socialistinio patrio- 

> - tizmo būdą”, jos gydomos “ge- 
' -• hij^ižkais sovietines veterina

rijos laimėjimais”, jos šeria- 
’ mos tiesiog liuksusiniais daly

kais. Apetitui pakelti kasdien" 
kiaulės ir paršiukai gauna sil- 

’ kių, šviežių kopūstų ir gaivi
nančių gėrimų. Po to, valgo 
maistingą košę ir geria, rūgusį 
bei saldų pieną su specialiai pri 
taikoma duona. Gaminti kiau
lėms maistą yra pastatyti du 
kvalifikuoti virėjai.

Ką valgo ir geria patys kol- 
choznmkai, Sovchoznaja Ga
zeta nei žodžio.

Pagal Pravda ir Iz vesti jų pra 
nešimus 1950 metais 8 karvės 
kolhoze Molotov, Poltavos ra
jone, veršiavosi... po* du kar- 

'^Tus per tuos pačius metus, nors 
metai Sov. Rusijoje vis dar 
tebėra susidėję iš dvylikos mė
nesių.

. Viename Izvestijų vedama
jame (1951, rugp. 25 d.) rašo
ma, kad speciali komisija nu- 

. . stačiusi, kad A. E. Luskov vie-
. . nų metų ir 20 dienų bėgyje iš 

vienos kiaulės, gavo 171.vie- 
, - netą, įskaitant ir vaikų vaikus. 

Vartant žemės ūkiui skirtus 
savaitraščius, kaip Kolchoznoe 
Proizvodstvo, Molodoj Kolchoz 
nik, Socialisticeskoe Zyvotno- 
vodstvo, galima sutikti nuo
traukų karvių, veršiukų, avių, 
kiaulių, kurios priima maistą 
tiesiog iš moterų rankų, kurios 
tiktai labiau primena gailes- 
t’ngas seseris, negu šėrėjas...
O KAIP IŠ TIKRŲJŲ

Būtų, žinoma, visa tai ga
na linksma, jei medalis rietu- 

. rėtų antros pusės. O tai yra 
sovietinė tikrovė.

z Labiau temperamentingas, 
bet užtat mažiau gudrus Stali- 

' no sėbras Hitleris sakydavo, 
kad propagandos pagalba ga
lima iš pragaro padaryti dan- 

o iš dangaus — pragarą, 
žinoma, jei toji propaganda 

. bus paremta Gestapo ar GPU 
jėga.

Pastoviai ir sistematiškai žu
dant tam tikrą visuomenės 
procentą, galima pasiekti to, 
kad likusieji jausis kaip dan
guje, kol dar jie galės kvėpuo
ti oru ir matyti saulės šviesą. 

« Negalės paneigti ir pats kon 
cmtracijos stovyklų maršalas 
Beria, >ad Sovietų Sąjungoje 

•. • Nukelta į 7 pel.)

Eva jį pertraukę.
— Ar su mumis jie irgi pa

našiai darys?
— Ne,-— atsakė Hitleris. — 

Mūsų kūnai bus sudeginti.
NUODŲ IŠBANDYMAS

Hitleris pasišaukė daktarą 
Stumpfegerį ir kalbėdamas su 
juo, atidarė- vieną bonkutę su 
nuodais, kurią laikė savo ran
koje. Ištraukęs mažutį vamz
delį, kuriame buvo apie pusę 
arbatinio šaukštelio gintarinio 
spalvos skystimo, ištiesė dak
tarui.-'•

— Stumpfeger, išbandyk tai. 
Tai Himmleris man buvo da
vęs ir aš nežinau, ar galiu pa
sitikėti tokiais dalykais, kurie 
paeina iš Himmlerio rankų. Ar 
tai geri nuodai ar jie veiks į 
žmogų taip pat kaip į šunį.

— Taip, mano Fiureri, ypač 
jei šuo yra -didelis.

Paimkite mano Blondi ir iš
bandykite nuodus.

Už kelių* minučių, pasigirdo 
šuns cypimas, staiga jis sulo
jo ir paskui užstojo tyla.

Stumpfeger grįžo pas Hitle
rį.

— Pasisekimas geras. Blondi 
padvėsė!

— Gerai! Dabar aš noriu su 
jumis pasitarti dėl paskutinių 
dalykų.

Tuo laiku, kada Eva pasiliko 
sėdėti, kandžiodama nosinaitę, 
Hitleris su daktaru Stumpfe-

“Taip, taip”.
NAUJIENOS APIE 
WENCK0 ARMIJĄ

■Apie pietus, Hitleris gavo 
dar keletą naujienų. Viena iš 
Reuterio skelbė, jog susijungė 
Wencko 12 armija su Busse 
armija. Pagaliau! Pasmerktų- 
bunkery širdys pradėjo plakti 
ir juose įsidegė mažas vilties 
spindulėlis, gal... nusižudymas 
bus atidėtas. Wenck ir Busse 
dabar turi įžengti į Berlyną 
bet kuriuo momentu.

- - Bet Hitleris toliau skaitė te
legramoje:

“Viskas kas liko is 9 armijos, 
tai tik nelaimingųjų gauja, rai 
ši, apiplyšę, alkani ir demora
lizuoti, pasiekę Elbę, kur jie 
buvo sutikti likučių 12 armijos 
iš Potsdamo”.

šitoje slėptuvėje viešpatavo 
visą popietį tyla, taip kaip far 
moję laike didelių karščių. Nie 
kas nejudėjo, keli snaude, dau
gelis rašė, kai kurie skaitė, ki
ti rūkė. Vieninteliai kurie kėlė 
dar triukšmą tai buvo Goebbel- 
so valkai. Jie šokinėjo laiptais 
it klausėsi, kaip viršuje spro
ginėja sviediniai.

— Tai bomba!
— Ne, tai patrankos sviedi

nys!
— O, tu nieko nežinai, koks 

yra skirtumas tarp patrankos 
sviedinio ir rankinės grana
tos...

Hitlerio sargyba. Tuoj vyrai 
išėjo su rankiniais automatais 
ir pasikėlė laiptais į viršų,gi 
Guensche sugrįžo vėl atgal 
pas Hitlerį. i

Kiti stalo dalyviai, kaip Eva, 
jau buvo pasitraukusi į savo 
kambarį, Christian ir Junge 
buvo susėdusios salionėly, o 
Manzialy nuėjo į virtuvę su
statyti meniu būsimiems pie
tums, kurie, tačiau jau niekad 
nebuvo valgomi.

Staiga visi?-'užuodė įsiskver
busį į bunkerį benzino &vapą, 
bet niekas n^ausūį' dėl-kokios 
priežasties 1 j ^-atsiradęs.

ATSISVEIKį^AS
Z C ‘‘ ''•'‘■i

Paskui koridoriuje.- pasirodė 
Fiureris, po ranka; vedinas ša- 
žmona Evą. Ji buvo- apsirengusi 
juodai ir išbalęs- josr veidas la
bai skyrėsi nucn rūbų. Hitleris 
buvo užsidėję^. įprasta savo 
uniformą, juodaki kelnes ir pil
ką švarką. riisi

Šį kartą jis atrodė jaunesnis 
ir gyvesnis, jamė^ Kaž kas spin
duliavo, ko negą&ia aprašyti, 
bet šalia jo ir įinoęos stovėjo 
kita karališka 'nematoma as
menybė, kurios ‘jau seniai visi 
pasislėpusieji junkery laukė, 
tai Jos Didenybe^Mirtis ir dėl 
to niekas negalėjo apsigauti.

Generolas Krebs, gen. Burg
dorf, Martin Bormann, Goeb- 
belsas su žmona, Christian, 
Else Kreuger, Manzialy, Linge, 
Guensche, Gattenfuber ir kiti

susirinko aplink Hitlerį ratu. 
Kiekvienam Hitleris padavė 
išbalusią ranką, pasakydamas 
ką nors nereikšmingo. Goebbel- 
so žmona bandė protestuoti.

— Mano Fiureri! Nedarykite 
to. Aš jus prašau, nedarykite! 
Vokietija dar reikalinga jūsų, 
Pasaulis yra reikalingas jūsų...

Ašaros rieda jos skruostais.
Bet Hitleris ją ramino, šnibž 

. dedamas:
—Nėra kitų priemonių išei

ti iš tos padėties.
Paskui, pasisukęs į jos vyrą: 

;— Goebelsai, aš jums pave
du prižiūrėti, kad mano ir ma
no žmonos kūnai būtų sude
ginti.

Kada Guensche palydėjo 
Hitlerį ir jo žmoną į jų kam
barius, Hitleris prisipažino, 
savo adjutantui, jog Goebbelso 
žmonos maldavimas jį sujau
dino. Jis atrodo, tikėjosi, kad 
Guensche jam pasakys:

— Mano Fiureri, to nereika
linga daryti. Wenck pagaliau 
atvyko!

Ir įžengęs į savo kambarį, 
' kuriame jis ruošė išnaikinti 
tiek daug asmenų, dabar ruo
šėsi sunaikinti save. Jis pada
rė Guenchei ženklą, kad užda
rytų duris ir pasiliktų už jų.

Kitą savaitę: HITLERIO IR 
EVOS KŪNAI BUVO SUDE
GINTI KANCELIARIJOS SO
DE.

Išlipimas į krantą šimto tūks 
tančių žmonių po priešo ugni
mi, yra nelengva operacija. 
Bet išsodinti vieną milijoną 
kareivių, tas reiškė, kad visi 
tie sunkumai turi dešimterio
pai padidėti.

Milžiniškas štabas buvo į- 
kurtas Londone šitam išlipi
mui organizuoti — S. H. A. E. 
F. (Supreme Headquarters All
ied Expeditionay Force), ku
riame dirba 30,000 kariškių ir 
civilių, o priešaky to štabo sto-z’ 
vėjo generolas, kuris dar nie
kad nematė priešo, Dwight D. 
Eisenhoweris, bet kuris suge
bėjo padaryti stebuklą.

Išlipimui sąjungininkai nau
dojo specialias barkas (Land
ing ship), kaip matome virš į- 
dėtoje nuotraukoje, arba ma
žutes barkas (Landing craft 
assault).

Viso jų buvo apie 4,000, ne
skaitant karo laivų, kurių šioj 
operacijoj rdalyvavo, apie 1,000, 
ir 380 torpedininkų ir 250 mi- 
ninkų, kurie-^SiFTha plaukė per 
kanalą, valydami kelią. '

Aišku, visi tie 5,000 laivų ne
buvo vienoje krūvoje, reikėjo 
suorganizuoti, kad jie sudary
tų virtinę, kuri būtų paspar
tinta ar sulėtinta pagal reika
lą.

Per pirmąsias 3 dienas buvo 
išlaipinta 18 divizijų, nepa- 
naudojant jokio uosto.

Bet <į trečią dieną buvo pra
dėta įrengti dirbtinus uostus, 
vadinamus Mulberry. Kodėl 
parinktas šis vardas, sunku pa
sakyti.

šitas Mulberry susidėjo iš il
gos linijos pludūriuoj ančių bo- 
jų, kurios sudarė dirbtiną mo
lą ir sulėtindavo bangų smar
kumą prie kranto, paskui bu
vo eilė cementinių blokų prie 
krantų nuskandinti.

Už šitų molų buvo pastaty
tos plaukiojančios krantinės,

kurių bendras ilgumas buvo 6 
mylios.

Bet kol šie dirbtiniai uostai 
buvo įrengti, buvo paskandin
ti 55 laivai vadinami “block 
ships”, , kurie turėjo sudaryti 
didžiąją užtvarą nuo jūros 
bangų. --------- -----

Meteorologija išlipime suvai 
dino didelę rolę.

Kada išlipimas buvo gali
mas? Jis turėjo būti daromas 
per didelį’ potvynį, kad visos 
kliūtys pliaže būna užtvindy
tos, kad barkos galėtų kuo to-^. 
liau pasiekti krantą. Išlipimas 
turėjo įvykti anksti rytą, šyin- 
tant, kad barkų kapitonai ma
tytų visas kliūtis.

Pagal meteorologų apskai
čiavimus, šis Išlipimas galėjo 
įvykti birželio tarp 5 ir 6 die
nos, arba vėliausiai birželio 7 d.

Ir gen. Eisenhoweris išlipi
mo dieną paskyrė 5 d. ryte.

Iš karto sunki operacijos ma 
^šina pradėjo suktis gegužės 30 r.
d. (reikia neužmiršti, kad bu
vo laivų, kurie turėjo išplauk
ti iš Škotijos uostų ir kurie - 
neplaukė greičiau kaip 5 my
lias į valandą!) Birželio 2 d. 
oras pradėjo darytis nepalan
kus, bet nežiūrint to, birželio 
3 d. pirmieji laivai pasitraukė 
nuo krantinių. Tačiau oras vis 
blogėjo.

Bet birželio 5d. Eisenhowe
ris palaikė savo įsakymą, nes 
meteorologai paskelbė, jog per 
būsimas 36 valandas oras pa
gerės.

Sąjungininkai išlipimui vieta 
pasirinko Normandijoje tarp 
Orne ir Virė dėl tam tikrų prie 
žasčių. Vokiečiai ten nelaukė 
išlipimo, krantų gynimas ten 
buvo silpnesnis,, krantas buvo 
apsaugotas nuo smarkių jūros 
vėjų ir užfrontis galėjo būti 
izoliuotas smarkiu bombarda
vimu.

BŪKIT SVEIKI ------ -----------

ŠIRDIS IR
Tam tikras vidutiniškas svoris yra būtinas 

kiekvienam žmogui.geros sveikatos dėlei. Ke
leto svarų nukrypimas į vieną ar į kitą pusę 
beveik nesudaro jokios reikšmės. Čia panagri
nėsime kaip dvidešimties ar daugiau svarų 
viršsvoris paliečia širdies veiksmus.

širdis, katp jau anksčiau matėme, turi 
didelių galimybių prisitaikyti prie įvairių ap
linkybių. Bet niekad nereikia pamiršti, kad ta 
pati širdis turi ir savo pajėgumo išteklius, ku
riuos sunaudojus ir naujiems neatsirandant, 
turi baigtis ir jos gyvybė. Pradžioje reikia pa
sakyti, jog nutukimas net keliais atvejai vei
kia širdį neigiamai. Tas vyksta tiesioginėje nu
tukimo proporcijoje, tai yra, juo žmogus 
labiau nutukęs, tuo širdis labiau apsunkinama.

Apsikrovus storu sluogsniu taukų, žmoguje 
atsiranda daugybė naujų kraujagyslių, vadi
namų kapiliarais. Yra net apskaičiuota, kad 
kiekvienuose^keturiuose nutukimo svaruose 
atsiranda net apie tris ketvirtadalius mylios 
ilgumo naujų mažučių kraujagyslių. Pavyz-y 
džiui, paimkime asmenį, sverianti 30 svarų 
daugiau, negu normaliai, tai to jo viršsvorio 
aptarnavimui jau reikia puspenktos mylios il
gumo naujų kraujagyslių. Tai pareikalauja ir 
sunkesnio darbo iš širdies, kuri, žinoma, pra
džioje tam tikrą laiką dirba tiksliai, bet gi 
faktinai ji jau naudoja savo atsargines pajė
gas greičiau, negu normaliai. Už tat visiškai 
teisingai yra susidaręs posakis: “Juo ilgesnis

-------------------- Dr. s. Biežis

NUTUKIMAS
diržas, tuo trumpesnis amžius”, šiuo sumeti
mu visiems pravartu kasdien stebėti savo dir
žo ilgį. Jei jis palaipsniui ilgėja, tai būtinai 
reikia mažiau valgyti, kas išeis sveikatos ir 
kišenės naudai.

Statistikos duomenimis, nutulįfeliai labai 
dažnai turi arterijų sukietėjimus — arterijų 
sklerozę. Arterijų sukietėjimas šiais laikais 
yra visai nepagydomas ir visados reiškia rimtą 
ligą, kuri ne tik sumažina darbingumą, bet ir 
gerokai sutrumpina amžių, ši liga dažnai net 
per eilę metų nepasireiškią jokiais simptomais. 
Todėl žmogus apie tai net nieko nežino; nebent 
tik tiriant jį netyčia surandama.

Nutukėliai dažnai turi didesnį kraujo 
spaudimą, kas širdžiai reiškia žymiai sunkesnį 
darbą. Norint bent dalimi apsisaugoti nuo ne
išgydomos ligos, reikia vengti nutukimo. O su
liesėjus iki normalaus svorio, kraujo spaudimas 
net gerokai nuslenka žemyn. \

ARTERIJŲ SUKIETĖJIMAS IR ŠIRDIS
Normalus širdies veikimas ir ilgesnis jos 

Išsilaikymas kartais net išimtinai pareina nuo 
tam tikrų aplinkybių,* kaip pavyzdžiui; žmo
gaus svorio, jo užsiėmimo, rimtesnės ligos, 
kraujo spaudimo ir pačių kraujagyslių, ar
terijų. - »

Čia panagrinėsime arterijas.^ Paprastai jos 
yra elastis.ko?, tamprios, tarsi gugia, o tai yra

labai svarbu, nes širdies varomos kraujo ban
gos savo padidėjusiu spaudimu išskečia arte
rijų sieneles. Tai leidžia kraujui tiksliai 
cirkuliuoti po visą kūną, nesudarant širdžiai 
nenormalaus apsunkinimo. Tačiau kartais, 
ypač senesniųjų žmonių, arterijų sienelių 
struktūra pasikeičia, surambėja, sukietėja, 
tarsi suakmenėtų, kas pašalina normalų tamp
rumą. ši padėtis yra vadinama arterijų sukie
tėjimu arba arterijų skleroze.

Arterijų sukietėjimo atvejais elastiški au
diniai jų sienelėse palaipsniui pranyksta, o 
vietoje jų atsiranda kitos medžiagos, perpildy
tos kalkių sudėtiniais, kurie savyje jau nebe- 
turi tamprūmo ir elastiškumo ypatybių. Todėl 
tokios arterijos tampa kietos, lyg suakmenėję 
vamzdeliai. Jų patvarumas susilpnėja ir kar
tais , atsitikus didesniam spaudimui viduje, 
jos tai vienur, tai kitur trūksta, kas pasireiškia 
stipriu kraujoplūdžiu, neretai besibaigiančiu 
žmogaus mirtimi.

Bet anaiptol tai dar neviskas. Arterijų 
sukietėjimas vyksta labai lėtai ir gana ilgai 
užtrunka, ligi jos pasiekia pavojingo laipsnio. 
Palaipsniui kietėdamos, jos ir širdį palaipsniui 
verčia sunkiau dirbti.

Arterijų sukietėjimo atvejai nėra retenybė, 
ši rimta liga yra gana plačiai paplitusi. Seniau 
buvo manyta, kad arterijų sklerozė yra senat
vės neišvengiama liga. Tačiau vėlesnieji paty
rimai aiškiai įrodo, kad ir jaunesnieji jos ne
išvengia, nors jie ir rečiau ja serga. Todėl jos 
negalima laikyti senatvės surambėjimu. Kodėl 
vieni ja serga, o kiti net iki giliausios senatvės 
jos neturi, šiandien niekas dar negali pasakyti. 
Tai dar viena medicinos paslaptis. Betgi kai

kurie duomenys rodyte rodo, jog tai yra rieba
lų įtaka. Dažniau valgantieji riebius - valgius 
dažniau ir arterijų sukietėjimu suserga. Todėl 
augalotiems ir senstantiems žmonėms patarti
na susilaikyti nuo riebaus maisto: sviesto, aly
vos, lašinių ir riebios mėsos. Antra, taipgi yra 
aiškiai pastebėta, kad nutukėliai kur kas la
biau kenčia dėl šios ligos, negu normalaus 
svorio žmonės. *

Kadangi šios ligos simptomai pasireiškia 
tik labai vėlai, tai žmogus dažnai nė .pats neži
no, kad jo kūne jau .per eilę metų kietėja, 
akmenėja arterijos, kad jis pamažu artėja 
prie labai rimtos padėties. Užtat arterijų skle
rozė yra laikoma labai rimtu sveikatos pakri
kimu. Kartais, sakysime, jog jau pagyvenęs 
žmogus, savo išvaizda atrodąs visiškai sveikas, 
per keletą mėnesių staigiai ir nepaprastai pa
sensta: jo odos spalva suplaišėja, susiraukšlėję, 
sulėtėja judesiai, sumažėja apetitas, atbunka 
proto aštrumas ir t. t. Tokiu būdu iš sveiko, 
kad ir gerokai pagyvenusio žmogaus per trum
pą laiką atsiranda senis.

štai kas tikrumoje dedasi jo organizme: 
sukietėjus arterijoms, pakrinka kraujo cirku
liacija, vadinasi kraujas jau nebėra tvarkingai 
pristatomas kūno audiniams ir todėl pasireiš
kia maisto ir deguonio stoka. Todėl ir žmogus 
taip staigiai pasensta.

šių dienų medicinos mokslui dar nesura
dus tikslaus gydymo ir išgydymo būdų, viskas, 
ką šiandien medicina pataria, yra tai, jog ga
lima sulėtinti jos plitimą tinkamai reguliuotu 
maistu, poilsiu ir lengvu darbu.

i



VIENYBĖ VIS DAR POGRINDYJE TEBESĖDI? KAIP TEN TIKRAI TUOMET BUVO...
I.I1HI \N1AN WEEKL1 Mūsų partijos veikia taip slaptai jog bijo demokratiniu būdu išsirinkti va

dovybes — Gal kas nurodys, bent vieną padalini Darbo Federaajos, Ūki
ninkų Sąjunkos ar Ūkininkų Partijos... Nejaugi visi nar.’ai būtų likę Lietu

voje?— Koviniai sąjūdžiai tebesėdi tokiame pogrindyje, 
iš kur o net garsas neišeina
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Redos, niekas dar nėra gin

čijęs, jeg 1941-1943 m. ginant 
Lietuvos universitetus prieš 
vokiečių okupamų pasikėsini
mus juos sužfiigdyti nemažiau 
už kitus ir Vilniaus rektorius 
M. B-ka dalyvavo. Atrodo, jog
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Pagaliau!...
Praėjusią savaitę suėjo aš- 

luonen metai...
Aitucueri meta, nuo to lai

ko. kai gen. E^senhowtrio įsa- 
k'tuu, lt?44 m. birželio 6 d. 
miliutą rytą sąjungininkai iš- 
'ikėie Europoje.

Pagaliau!
Ka p žaibas pasklido tarp 

.murmi naujiena. Pagaliau! šis 
n:a-išk2> žjdis iš lūpų Į lūpas 
hi.v> kartojamas. Pagaliau są
jungininkai atėjo išlaisvinti 
1 mi-po' tautas š po nacių ver- 
" i i’>.

( i ta vergija buvo baisi. Vo- 
k tčiu represijos kasdien darė
si vis žiauresnės, žmonės bu-^ 
vo verčiami badauti — duona 
darės' :e’es-ne ir juodesnė.

Bet. padaliau, sąjungininkų

pralaužė Atlanto mūrą, kuriuo 
vokiečiai d:dž’avosi.

Praėius’ą savaitę Normandi
joje huvo atšvęsta ši sukaktis. 
Tarp svečių dalyvavo ir gen. 
Rideway.

—- Paskutini kartą, kada aš 
čia buvau, — pareiškė jis, — 
aš buvau vienas iš tų tūkstan- 
(jų žmonių, kur’e čia kovojo, 
ši karta aš čia atvykau su ki
ta misija — užtikrinti taiką. 
Mr*- laisvosios tautos sus’vie- 
r-irme su tvirtu pasiryži
mu išgelbėti nuo sunaikinimo 
tas vertybes, ant kurių buvo su 
kurta vakarų civilizacija.

Kitas kalbėtojas, prancūzų 
mr.istras Cornu, palakė:

—■ Karas baigtas, bet mums 
Tieka daria imė t it alką. Užda
vinys yra sunkus, ypač kada 
mes šią valandą esam*1 atsidū
rę pricš naujai gresiančius pa
vojus.

Taip, karas laimėtas, bet tai 
ka nebuvo jgyvend’nta.

Tačiau prancūzų ministras 
klysta, jog pavojai iš sovietų 
pusės yra nauji.

ATes lietuviai juos jau seniai 
p; žįstame, kada vakarų pasau
lio žmonės nenorėio tekėti. J<e 
net'k^jo tiems pavojams “net ir 
1 >da. kada Stalinas tūkstan
čius mūsų , tautiečių pradėjo 
d sportuoti Į Sibiro ta’gas ir 
tūkstančius išžudydamas pa-

Neperseniai Naujienų Angli
jos korespondentas, rašyda
mas apie Lietuvių Rėžis*.enci- 
nę Santarvę pastebėjo, kad šio 
.sąjūdžio vadovybė esanti ne
rinkta, bet paskirta. Iš to jis 
daro išvadą, kad LRS ne de
mokratinis, bet totalinis sąjū
dis.

Aišku, kad negerai, jei są
jūdžio vadovybė bū‘u nerink
ta. Tačiau korespondentas už
miršo, kad LRS dar tebėra kū
rimosi padėtyje, kad negali
ma pirmiau išrmkti vadovybę 
(kas rinks?), o jau oaskui or
ganizuotis. Man atrodo, kad to 
korespondento sprendimas dar 
gerokai perankstyvas. Bet jis 
turi ir gerų pusių — duoda 
progą susimąs*yti ir paklaus
ti: o kaip tas rinkimų reikalas 
pas kitus sąjūdžius ir partijas? 
LRS dar t k kuriasi, dar yra 
vilties, kad vadovybę išsirinks, 
— bet kaip kiti, kurte jau se
niai skiitosi susiorganizavu
siais: ar jų vadovybė rinkta?

Gal viskas tvarkote, <?al tik 
a" vienas to nežinau. Bet aš 
nežinou. Todėl noriu, kad š’s 
mano r?š:nys nebūtu calaiky- 
«•!><■. *««r; k-tu puolimu.” bot i ji 
būtu žiūroma kaip i aiškumo 
iie'kanti mžinėlio balsą.

O aš nežinau ir daug kuo 
stiprokai abejoju. Pavyzdžiui, 
man atrodo, kad mūsų politi
nių partijų centrai organai 
daugumoje buvo rinkti neanks 
čiau kaip 1926 m. To netyirti- 
nu, bet sakau, jog man nete
ko girdėti, kad paskutinių dvi 
dešimties .penkių metų laiko
tarpyje būtų įvykęs bet kurios 
partijos, išskyrus tautininkų, 
suvažiavimas, kuriame b|tų’ 
buvus reikiamu ir deramu bū
du išrinkta partijos vadovybė. 
Teka skaityti apie susivažiavi
mus, pasitarimus, bet apie rin
kimus — ne. Ir jeigu tai tiesa, 
ar šis įprotys, diktatoriškai 
viršūnėse laikytis, demokratiš
kas? Pasakys, kad N. Lietuvo
je partijos buvo uždraustos, o 
tremtyje esančios partijų na
rių mažumos centrinių organų 
neturi teisės rinkti. Gal tai tie
sa, bet negerai. Bent jau parti
jų centrinius komitetus papil
dyti demokratiškiau būtų narį 
perrinkti, negu kooptuoti. O 
jeigu tai daroma, kodėl daro
ma slaptai? Ar nepartiniams 
žmonėms to negalima žinoti? 
Juk, regis, demokratija mėgs
ta viešumą ir jau nesame po
grindyje, kad nebūtų galima 
pavardžių ir rezultatų skelbti.

BALYS GRAŽULIS

z.ai tolino, žino, kad kr. demo- 
k.atai — tai prel. Krupavičius, 
o socialdemokratai —prof. Ka
rn.n kas. Kas daugiau toms 
partijoms vadovauja, — neži
ną. Tai dėl to nežinojimo 
man ir atrodo, kad partijų va
dams demokratija ne širdyje, 
o daugiau tik ant liežuvio.

Su keturiomis pagrindinė
mis partijomis dar šiaip taip, 
jes bent turi užnugarį; turi 
savo narių kuopas ir skyrius ir 
gali jų vardu kalbėti. Norėda
mos galėtų ir vadavybę demo- 
krati. kąsniu būdu išsirinkti. 
Blogiau yra su likusiomis, kaip 
Darbo Federacija, ūkininkų 
Sąjunga ar Ūkininkų Partija. 
Je:gu tų partijų vadai, kaip dr. 
Karvelis ar V. Sidzikauskas, 
reikalingi Vilkui,- nesakyčiau 
nieko, jei jie būtų kviečiami 
dirbti kaip specialistai ar pa
tarėjai, bet darosi nesupranta
ma, kada jie atstovauja Vlike 
tam t:kriems tautos sluogs- 
n ams. žmonės sako, kad tos 
partijos jau Lietuvoje nebeeg
zistavo. Apie tai nežinau, bet 

-žinau, kad jos tremtyje netu 
ri jokios atramos. O gal k»s 
man nurodytų bent vienos ir 
bent vieną tų partijų padali
nį? Bent smulkiausią? Galėtu
mėm sakyti, kad tremtyje tik 
tų partijų centrai, kad nariai 
liko Lietuvoje. Ar taip visi ir 
liko? Ne tai bloga, kad jos 
tremtyje narių neturi, bet ne
gerai, kad jos savo, narių net 
ne j ieškojo, nesistengė juos su
burti ar naujų pritraukti. Bent 
jau aš neužtikau spaudoje jo
kio žodelio apie tų partijų pa
sireiškimą tremtinių tarpe. 
Gardim apie jų ryšius Vlike, 
bet tas tik ir stebina. Ir todėl 
neatrodo, kad tų partijų vadų 
pastangos kalbėti daugumos

* vardu ir lemti svarbių tautos 
siekinių "kryptį būtų demokra-

• tiškus.
Demokratija remiasi mažes

nėmis, o kas tos atramos ne
turi, negali ir mažesnių . vardu 
kalbėti. Ir net šypsotis norisi, 
kai tie žmonės, savo valia be- 

■ sėdį mūsų politinio gyvenimo 
“viršūnėse”, apie demokratiją 
kalba ir net kitiems nedemo
kratiškumą“ primeta. Ar ne juo 
kai, kai skaitai laikraštyje ži
nutę, kad. vienos partijos at
stovas Vlike rengiasi emigruo- 

. ti ir j ieškoti žmogaus, kuris 
atstovautų .partiją Vlike! Tai 
tik rodo, kaip “skaitlinga” ta

kratiniam Vlike sėdi! Kai taip 
yra, tai net nedrąsu klausti a- 
pic- rinkimus. Ir iš ko rinks, ir 
kas rinks, jei partija neturi 
žmogaus net į Vliką paskirti. 
Taigi, bet ta partija skaitosi... 
demokratinė!

Gal dar blogiau su koviniais 
sąjūdžiais. Taip ir atrodo, kad 
jie dar pogrindyje tebesėdi. Ir 
dar kokiame, — pačiame tam
siausiame, giliausiame, iš ku
rio nei garsas neišeina.’

Vieno kovos sąjūdžio nariu 
buvau ir aš. Buvau ir nekartą 
rizikavau savo laisve. Tada tas 
sąjūdis mane surado, mane ir 
daugelį* kitų, ir prašė mano pa
ramos. Bet čia,’ tremtyje, nei 
manęs j ieško, nei mano para
ma reikalinga. O aš buvau toks, 
naivus, jog tikėjau, kad trem
tyje mūsų kovos sąjūdis, išėjęs 
į šviesą, dar geriau susicemen- 
tuos, prasiplės, kad bent da
bar sužinosiu, kas jam vado
vauja. Netgi maniau, kad ga
lėsim vadovybę perrinkti’ pa
pildyti.

Kur ,tau! Penkis metus išgy
venau Vliko, atseit ir mano ko 
vos sąjūdžio kaimynystėje, o 
kvietimo d talką nesulaukiau. 
Na, gal tik aš vienas nereika
lingas, galvojau, bet kai per 
visus tuos metus neužtikau jo
kios žinutės, kad buvę nariai 
telkiami, organizuojami sky
riai, ranka numojau. Net gi ir 
šiandien nežinau, kas to sąjū
džio vadovybę sudaro. Atstovo 
Vlike pavardė juk nėra visa 
vadovybė.

Girdėjau, kad kovos sąjū
džių atstovai pusiausvyrai pa
laikyti Vlike pabalsuoja, bet 
tai ir visa “kova”. O, rodosi, 
sėdėjimas Vlike turėtų būti 
antraeiliu uždaviniu. Telkimas 
kovotojų, tremtinių paruoši
mas akcijai:— tikroji veiklos 
sritis. ;■

Ir talp.titie kovos sąjūdžiai 
liko be eilinių. Man neteka gir
dėti- jkfcd .njair nors - būtų - toks 
ar kitoks skyrius ’susiorgani
zavęs. Reiškia, nėra jokio už
nugario ir net nėra kieno var
du kalbėti, j O kalbama. Kad 
čia tik tų sąjūdžių centrai, ar
ba tiksliau, sąjūdžių tėvynėje 
užsienio •-atstovybės, — netie
sa. Šiuo metu tėvynėje tokiais 
vardais .sąjūdžių nėra. O jei
gu ir taip, ar atrama tremti
niuose reikalinga?

Ji fęikalinga ir labai, ir pa
ramos ’’ prašoma visokiais bū
dais. Taip, paramos — remki- 
te, bet nesikiškite! Jeigu kovos

tų. Bet tada, ką žinai, gali bū
ti neperrinktas, o jei ir per
rink“ as, tai reikės su narių 
nuomonėm skaitytis, gal ne
pritars užimtai pozicijai Vli
ke... Todėl daug patogiau lik
tis pogrindyje ir pačiam “iš 
savęs” laikytis... Tačiau kiek 
demokrate kas šis išsilaikymo 
būdas, aš jau nepasakyčiau.

Iš kovos organizacijos rink
tos vadovybės galėtumėm ir 
nereikalauti. Tiek to, sakytu
mėm. — kariai, drausmė, ko
kia čia kariuomenė, jei vadą 
pamokyti galima. Bet kada ko
ve? organizacija išvirsta į po
litinę partiją, tada visą “ko
vą” supranta tik veiklą Vlike, 
tada rinktos vadovybės priva
lome reikalauti.

Savotiška tų sąjūdžių būse
na. Laisvės kovotojai be kovo
tojų, Lietuvių Frontas savo 
Frontą suliedino su kitos par
jos “frontu’1, o Vienybės sąjū
di temanome visas vienybės pa 
stangas Vlike sabotuojant! Ir 
svarbiausia, sąjūdžiai be rink
tos vadovybės • ir užnugario 
skaitosi demokratiniais sąjū- 

“džiais, o kiti, plačiai išsišako- 
ję, veiklūs, dirbę visų laisvini
mo jėgų apjungimo darbą, jau 
“nedemokratiniai”: Vilkiniai
sąjūdžiai dabar tėra keletos 
žmonių ambicijos padarinys, 
reikalingas partijų pusiausvy
rai išlaikyti. Kovos organizaci- 
jcm’s jų laikyti negalima, nes 
nes neturi kovotojų ir noro 
kovotojus kovai ruošti. Politi
nėmis partijomis jie nelaiky
tini, nes nedemokratiškai su
sidarę ir neturi nei programos, 
nei pasekėjų.: .

Kai taip susimąstai apie 
skambius žodžius demokrati
jos vardu ir priekaištus ki
tiems .į tą pačią dūdą nepu- 
čiantiems ir kai pasižiūri, kiek 
demokratijos tuose išgarsin
tuose demokratiniuose viene- 
tuose, .visos sąvokos gaivoje su 
simaišo. Ir‘nežinai tada, kas 
demokratas ir kas ta demo
kratija.

Norėčiau, kad, tik aš būčiau 
tuo abejojančiu. Deja, tos abe
jonės, kurias čia pareiškiau, 
kankina ne vieną. Ir kol jos 
nebus išsklaidytos, tol Vliko 
partijos ir sąjūdžiai tebesėdės 
“pogrindyje”, kol tebus iš vi- 

’ suomenės prašoma paramos, 
bet neleidžiama jai pareikšti 
savo pageidavimų, kol tebus 
apie demokratiją šaukiama, o 
jos pagrindinių dėsnių nepai-

čio.ie tėvynėje.
B< ^įstengdami nugalėti Hit- 

b ri. sąiung ninkai leido išaugti

Antra vėl, neorganizuotą vi
suomenę apie politines parti
jas, bent jau jų vadovybes, ma

partija, netgi kiek žmonių par 
t i jos centro vadovybėje. Ir štai 
t e maži diktatoriukai demo-

sąjūdžiai sutelktų savo narius, 
kurių čia daug, tada gal ir va
dovybę .perrinkti reikalas iškil-

soma, — tol bus ir tas dabar
tinis abejojimas vadinamųjų 
veiksnių -darbui.

jis tuometu turėjo visišką aka
deminio jaunimo pasitikėji
mą. 1944 m. tam jaunimui su- 
boikotavus ’okupantų organi
zuojamą lietuviškąjį SS legio
ną, įsiutę okupantai kovo mėn. 
suėmė ir išsivežė į koncentra
cijos stovyklą keiks smarkiau 
jiems besispyrusius lietuviškos 
administracijos viršininkus — 
tarėjus, dar kelis profesorius, 
nemažai šiaip inteligentų, o 
universitetus ir kitas aukštą
sias mokyklas apiplėšė ir pri
darė, nutraukdami mokslą. Tai 
buvo pirmas vokiečių reagavi- 

tipas, po kurio laukta dar di
desnių represiją, nukreiptų 
prieš jaunimą ir visą kraštą.

Norėdami gelbėti šalies pa
dėtį, generaliniai tarėjai suma 
nė kviesti lietuvių konferenci
ją, kuri savo nutarimais leistų 
santykių su vokiečiais įtempi
mui atslūgti.

Vieną vakarą rektorius per 
radiją iš Kauno girdi ne tik 
pranešimą apie Kaune šaukia
mą konferenciją, bet ir šaukė
jų tarpe savo pavardę. Dėl kon 
ferencijos pasitarimuose ne
dalyvavęs, šaukimo nei pasira
šęs nei ką įgaliavęs jo vardu pa 
sirašyti, jis čia pat parengė 
atitinkamą savo “parašo” atsi
šaukimą, kurį tikėjosi kuria
me slaptame laikraštyje iš
spausdinti, bet tą pat vakarą 
jau atskubėjo pas jį keli pro
fesoriai pasveikinti, jog Kau
nas radęs išeitį iš pavojingos 
padėties, ir išgirdę apie rekto- 

~rlaus~ nusistatymą, karštaikal- 
. bina jį pakeisti.

Kitą rytą jau kiti profesoriai, 
matyt, nauju įspėti, atėję tie
siog reikalavo, kad rektorius bū 
simoje konferencijoje dalyvau
tų. To pat prašė studentų ko
miteto atstovai, kurie prisipa- 

' žino, jog išgirdę iš radijo šau
kimą, kiti buvę pasipiktinę, 
bet per naktį apsigalvoję ir sa
vo tarpe pasitarę, sutikę, jog 
konferenciją reikia šaukti ir 
joje dalyvauti, reikia, girdi 
“aukotis”.
^Cia pat atsirado ir du Vil

niaus “pogrindžio”, veiklos at
stovai, jų vienas taip pa V- stu
dentas, kurie pripažino, jog 
visuomenė nesanti dar pasi
rengusi smarkesnėms. represi
joms efektingai pasipriešinti ir 
todėl nororns nenoroms reikią 
su konferencijos šaukimu su
tikti, bet ir įspėjo, jog pogrin
džio spaudoje būsią ir puoli
mų, tik nereikia dėl to jaudin
tis.

Kai po kiek laiko, rektoriui 
vienam jau. likus, atvyko Vil
niaus burmistras pulk. Dabu- 
levičius, kuris, panašiai kaip 
rektorius, be savo sutikimo 
virto konferencijos “šaukėju”, 
abudu jau sutarė liebesiprie- 
šinti, bet radijinio šaukimo ir 
vėliau nepasirašė.

Konferencijoje rektorius da
lyvavo kaip vienas iš bene 7

aktyviausiųjų vilniečių, užda
ruose jos posėdžiuose pirmi
ninkavo pirmasis generalinis 
tarėjas gen. Kubiliūnas, o at
viram pirmininkauti — viešai 
paskaityti konferencijos pri
imtus nutarimus buvo išrink
tas Vilniaus rektorius. Konfe
rencija išrinko bene 12 asme
nų Tarybą, kurion pateko ir 
Vilniaus universiteto rektorius 
ir prorektorius kaip atstovai 
vokiečius ypatingai įsiutusios 
augštosios mokyklos, nei vie
nam jos studentui legionan ne
stojus. Taryba išrinko rektorių 
pirmininku, bet jam neteko 
nei viename jos posėdyje pir
mininkauti, nes okupacinė vo
kiečių administracija tesutiko 
pripažinti Tarybą prie pirmo
jo generalinio tarėjo, ir šis ją 
šaukdavo, jai ir pirmininkavo.

Bet vieną kartą, kai buvo 
kviečiamas visuomeninkų pa
sitarimas, gen. Kubiliūno pa
siūlymu rektorius jį kvietė ir 
pirmininkavo, tame pat pasi
tarime veikliai dalyvavo ir re
zistencinės (kaip dabar kad 
pasakytume) vadovybės atsto
vai.

Konferencijos sušaukimas ir 
Tarybos išrinkimas , vokiečių 
buvo užanspąuduotas Stųttho- 

o f o koncentracijos stovyklon iš
vežtųjų lietuvių padėties page
rinimu, pakėlus .juos garbės 
kaliniais, kaip tai suvokiama 
kad ir iš nepaprastų St. Ylos 
“žmonių ir žvėrių” šiaip jau 
tiek pirmąj^m. generaliniam 
■terėjuir^k-Tarjdaai-teko-ves-- 
ti su vokiečiais sunkias kalbas 
stengiantis okupacinius reika
lavimus kiek galimi atšipinti 
ir savo reikalavimus statyti ’It 
Vilniaus rektorių bene du kar
tu Taryba buvo pristačiusi gen. 
Kubiliūnui padėti tvirčiau sta
tytis vokiečiams. .Tarybos kaip 
patariamojo organo pirmąjam 
generaliniam tarėjui veikla, 
kiek jos čia galėjo būti, negali 
būk priešpastatoma rezistenci
nei, nes taip ji nesireiškė. Ne 
tik “rezistencinė veikla ir lini
ja nebuvo M. B-kai nepažįsta
ma”, kaip toliau sako Darbi
ninkas, bet jis čia tiesiog kon
taktavo su rezistencinės, vado
vybės Vyrais. Išskyrus vieną ki
tą Tarybos narį, daugumas 
tarybininkų labiau; ar mažiau 
pogrindžio buvo ^kiamL Be
ne efektingiausias Tuomet tau
tinio, patriotinio lietuvių soli
darumo -pasireiškimas entuzia
stingas 4 gen. Plechavičiaus 
rinktinės kariuomenės susida
rymas nebūtų galimas buvęs 
ne tik benenuilstamų Tarybos 
palaikomo, gen. Kubiliūno pa
stangų, paveikti okupacinę ad
ministraciją, kad nesipriešin
tų jai leisti, bet ypačiai jai ta
tai būtų priešinga Darbininko 
primenamai rezistencinės veik 
los linijai ir jei dėl to ivsų tų 
veiksnių 4iš anksto nebūtų bu
vę išsiaiškinta.

(Nukelta i 6 psl.)

Paskatinės Hitlerio valandos (11)

PASIRUOŠIMAS trigubai mirčiai
Mussolinio mirtis Hitlerį visai pritrenkė — Su savo šunimi išbando nuodus 
— Hitleris buvo pasiryžęs nusinuodyti, nusišauti, ir susideginti — Iš kur 
pas žmogų prieš mirtį atsiranda apetitas - Atsiveikina ir žengia į mirtį...

Balandžio 29 d. ryte Hitleris 
ramiai pusryčiavo su Eva. Štai 
ga liokajus Linge įbėgęs į kam 
barį, padavė mašinėle atmuš
tą naujienas, kurios buvo gau
tos per radiją Ls Reuterio agen 
tūros.SOVIETV ROJUS 

TIK GYVULIAMS^’
Marksas ir Engelsas yra nu

statę dvi' komunizmo fazes: 
žemesniąją ir aukštesniąją. Le 
ninas žemesniąją fazę pavadi
no socializmu, aukštesniąją — 
komunizmu.

1936 metais Stalinas, kabin
damas didžiausią reklamą — 
Sovietų Sąjungos konstituciją 
— tarp kita ko kalbėjo:

“Esmėje mes jau įvykdėme 
~ komunizmo pirmąją^, fazę

socializmą. Tačiau sovietinėj 
visuomenė dar nėra pasiekusi 
aukštesniosios fazės, kurioj ve
dantis principas bus: iš kiek
vieno pagal Jo sugebėjimą, pa
gal jo pareikalavimą. Šią auk
štesniąją komunizmo fazę pa
siekti yra dabar sovietinės vi
suomenės tikslas”.

Įdomu būtų pažiūrėti, kaip 
vyksta tos aukštesniosios 'fazės 
įgyvendinimas. Sakoma, jog 
spauda yra tasai veidrodis, ku 
riame atspindi visuomenės 
materialinė ir dvasinė tikro- iu° bandė pabėgti, buvo kar-

Hitleris permetęs akimis la
pelį, išmetė iš rankos arbatos 
puodelį ir arbata išsiliejo ant 
atneštos telegramos. Eva pri
šoko prie jo su servetėle, bet 
Hitleris jai kurčiu balsu paste
bėjo:

geriu aptarė paskutines smulk 
menas dvigubos, geriau pasa
kius trigubos mirties. Hitleris 
siūlė, kad po, to kai jis nuris 
nuodus, jo adjutantas Guen
sche paleis jam į smilkinį iš 
revolverio vieną kulką. Bet ga
lutinai, j is atsisakė nuo šio 
projekto, kada Sutmpfeger pa
aiškino, jog jei nuodai ir vei
kia greitai, jie neiššaukia stai
gią mirtį ir kiekvienas žmo
gus, turįs bent šiek tiek valios, 
turi laiko paspausti gaiduką, 
nurijęs nuodus. Hitleris buvo

Jūs negalite to nušluos^ savimi tikras, kad jis galės tuo 
Tai kraujas! Tai mano ir 
kraujas!
drebančiu balsu jis bal-

PASKUTINIEJI PIETUS...
valanda išmušė.
žmonės, priversti 

rankajei tik,, po

dar baisesniam kraugeriui —
Stalinu1, kuris šiandien, kaip 
koks slibinas, siurb:a nrlijonų 
žmonių kraują ir niekeno ne
baudžiamas tęsia savo baisiau
sius nus’kaltimus.

Veltui tada kitoj pusėj Eu
ropos žmonės" laukė sąjungi
ninkų atėjimo. Jiems žodis “pa 
galia u’ nebuvo rėksmingas ir 
neatnešė laisvės. *

Per visą eilę metų iš savo 
tėvynės, girdime žodžius, ta
riamus baimės šiurpe: Pagal
bos!

Ir ką mes?
Ir ką laisvasis vakarų pasau

lis jiems i tai atsako?
— Kantrybės broliai!
Taip, dar truputį kantrybės! 

Laisvasis pasaulis šiandien jau 
įsitikino, kad su bolševikais te
gali būti tik viena kalba, tai 
su ginklu rankoje.

Bet pirm pradedant tą kovą, 
reikia išnaikinti Stalino penk
tąsias kolonas čia laisvajame 
pasaulyje, kurios kaip bjau
riausios erkės ėda mūsų kūną.

Komunistinio vėžio užkrės
ta Prancūzija tą suprato ir ėmė 
rauti iš šaknų tas Stalino, pa
sėtas piktžoles, kad nebesu- 
kliudytų laisvajam pasauliui 
susivienyti.

Ta valanda jau nebetoli, ka
da bolševikai bus ne tik išva
ryt1 iš visų kraštų nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų, bet bus 
sutriuškinti, kaip kokie biaurūs 
šliūžiai, pačiame savo lizde 
Kremliuje.

Ir tik tą dieną pasaulis atsi
kvėps ir pasakys:

Pagaliau! Pagaliau, taika at
ėjot /

Baltųjų Rūmų šeimininkai (8)

NUO GEN. GRANTO IKI ROOSEVELTO
Gen. Grantui prezidentaujant klestėjo visokių rūšių skandalai — Cleve

land, vienintelis prezdentas, kuris buvo sugrįžęs Į Baltuosius Rūmus
— -Teddy laimi prieš kapitalistus

Didvyriški laikai pasibaigė
ir Amerika turėjo pasikliauti 
savo likimu. Prezidentai daž
niausiai buvo vidutiniški. De
mokratai ar republikonai, nuo 

•to Amerikos politika nei kiek 
nesikeitė. .
-Gen Grantas (1868-1872, 

1872-1875) gal buvo genijalus 
karininkas, bet kaip valstybės 
vyras, ne koks. Beje jis buvo 
gėrikas (kartą jaunystėje už 
girtuokliavimą jis bu^o paleis
tas iš armijos, sugrįžo tik pra
sidėjus civiliam karui), mažai 
kreipė dėmesio į valstybės rei
kalus, leido viską tvarkyt? sa
vo draugams. Be to, nekreipė 
dėmesio į pareigūnų ir net se
natorių korupciją. Bet ramiai 
užbaigė savo dvigubą prezien- 

,tavimą.
Tais laikais sukčiaujama bu

vo visur.
Renkant Granto įpėdinį 1876 

metais, politikai pasiryžo nesi
traukti ir užsitikrinti sau val-
džią, kuri jiems buvo labai pa
togi. Republikonas Hayes buvo 
Išrinktas prezidentu tik vieno 
balso persvara, kuris, sakoma, 
buvo pasiektas he visai garbin
gi) būdu. Pats Hayes nebuvo

keks sukčius, nei neturtingas 
politikas, besistengiantis pra
turtėti.

Tikrumoje tų laikų Ameri
kos šeimininkai buvo dideli 
spekuliantai. Bankininkai bu
vo užmetę savo meškerę visam 
kraštui. Republikonai ir de
mokratai lenktyniavo tarpu
savy. Ištisa tokių ciniškų žmo
nių minia gyveno šiame nešva
riame biznyje. Bet pati visuo
menė, palyginti, buvo švari.

Clevelandas išrinktas pirmą 
kartą 1885 metais, buvo grupės 
aferistų nušluotas 1889 metais, 
bet visuomenės iš naujo iš
kviestas 1893 metais, pasilieka 
vieninteliu Amerikos preziden
tu, kuris buvo sugrįžęs į Bal
tuosius Rūmus po keliu metų 
pertraukos.

— Ačiū,-.kad man gražinate 
kėdę, kurią aš jums buvau pa
skolinęs atsisėsti, — pasakė jis 
Harrisonui. kuris buvo Išrink
tas prezidentu po jo pirmojo 
prezidentavimo.

Clevelandas kiek pravėdino 
Baltuosius Rūmus. Svarbiau-
šia, jis stengėsi padrąsinti 
sveikąjį visuomenės elementą. 
Pasakojama, kaip jam vieną

rytą atnešė pašto perlaidą 
(dviejų centų) iš Valstybės iž
do ir prierašą, paaiškinant kad 
prezidento mėnesinė alga esan 
ti $4,176.33, bet du paskuti
niuosius mėnesius jam buvo 
siunčiama tik po $4,176.32. To
kiu būdu dabar atsiunčiami ne 
damokėti 2 centai.

Cleveland© sekretorius pra
de j o juoktis dėl tokio smulk
meniškumo.

—Nesijuokite,— pasakė pre
zidentas Clevelandas. — Keli 
iždo valdininkai praleido ke
lias valandas betikrindami, kol 
surado šią klaidą, kuri nežiū
rint, kaip būtų maža, vis dėlto 
yra klaida ir mes neturime 
teisės Į tai nekreipti dėmesio.

Ir jis pats asmeniškai nuvy
kęs į iždą atsimti tuos 2 cen
tus. ' i 
WALL STREET 
VIEŠPATAVIMAS

Clevelandas neįveikė “aukso 
baronų” ir trustų, kurie kro
vėsi milžiniškus turtus.

Rockfelerio žibalas, susiki
bęs su Carnegie plienu, arbi- 
truojamas Morgano, kuris at
stovavo didįjį banką, pasirašė 
taiką, pasidalindami Ameriką

ir tuo būdu žongliavo milijo
nais dolerių.

Baltieji Rūmai tada neturė
jo jokios įtakos į Wall Street. 
Tikrumoje Washingtonas bu
vo New Yorko įtakoję. Kai tik 
streikininkai grasindavo fab
rikantams, federalinė kariuo
menė tuojau įsikišdavo ir, ži
noma, neglostydavo.

Net Vyriausiojo Teismo tei
sėjai buvo biznio įtakoje. Jie 
rado, kad Konstitucija drau
džia sindikalistinį veikimą, 
nes tai pažeidžia laisvę ir tur
tą kitų...

Šitoks papirkinėjimas, ši
toks apetitas praturtėti, seno
je valstybėje būtų iššaukęs ka
tastrofą, bet Amerika mažai 
dėl to sielojosi, nes ji gyveno 
tokį perijodą, kuriame nebu
vo rimtai žiūrima į jokį daly
ką. /'■

Prezidentaujant- GarMeldui 
(1880-1881, nužudytas vieno 
fanatiko demokrato), Arthu- 
rui, Clevelandui ir Harrisonūi, 
septypios naujos valstybės J- 
siuvo savo žvaigždes J Ameri
kos vėliavą.

Gyvenimas žaibo greitumu 
plėtėsi. Kada 1889 m. balan
džio 22 d. Oklahomoj vienos 
indėnų tautelės žemė buvo nu
tarta atiduoti baltiesiems nau
jakuriams, to patieš mėnesio 
27 d. nebuvo nė vieno akro, 
kuris dar būtų buvęs neužim
tas. Visur jau buvo kuoleliai ir 
tvoros...
MAC KINLEY

Doleris buvo karalius, o 
aukso veršis — Dievas. Bet ra

šytojai, .poetai ir dramaturgai 
pradėjo triukšmauti. Jie ėmė 
skelbti, kad trustai eksploa
tuoja darbininkų mases.

Pirmos rimtos rungtynės į- 
vyko 1896-1897 metais, kai rei
kėjo rasti Clevelandui įpėdinį. 
Iš vienos, pusės stoyė j o, didžio
jo kapitalo žmogus MacKinley, 

. iš kitos pusės — darbo žmo
gus William J. Bryan.

Paskutiniojo priešrinkiminė 
kalba yra pagarsėjusi:

— Mes neleisime jums nu
kryžiuoti žmoniškumą ant auk 
so kryžiaus! ~ .

Bet, nežiūrint to, MacKinley 
buvo Išrinktas.

Ir jis nenustojo dirbęs mili
jonieriams.

Kilus karui tarp Kubos ir Is
panijos, Amerika įsimaišė ir 
lengvai laimėjo karą. Pasira
šant taiką, ispanai atsisakė 
ne tik Kubos, bet sutiko Ame
rikai perleisti Philippinus už 
20 milijonų dolerių.

1901 m. rugsėjo 6 d. Mac
Kinley nužudomas vieno anar
chisto bepročio. Jį pakeičia 
Theodoras Rooseveltas, nepri
klausomas, gabus ir energin
gas žmogus, tikras» žmonių 
vadas.

Jau prie MacKinley pradė
toji intelektualų kampanija 
smarkiai išsivystė. Laikraščiai 
atidengdavo biržų apgavystes, 
biurokratijos korupciją, trus
tų egoizmą.

1902 metais įvyko PeAnsyl- 
vanijos angliakasių streikas,

reikalaująs sumažinti darbo 
dieną iki 9 valandų. Morgano 
grupė, kuri kontroliavo kasyk
las, atsisakė patenkinti. Roose
veltas pasiūlė savo arbitražą. 
Tinstąs atsisakė priimti. Tada 
Rooseveltas pagrasino ir Mor
ganas nusileido. Prezidentas 
Rooseveltas iš karto ta,po po
puliariausias žmogus Ameriko
je, nes pirmą kartą didysis ka
pitalizmas nusilenkė valdžiai.

Užsieny Teddy (taip mėgda- * 
vo vadinti Theodorą Roose- 
veltą) laimėjimai irgi buvo ne
mažesni. Jo dėka Panama ta
po nepriklausoma valstybė.' *

Pagaliau pirmą kartį Ame
rika įsikišo į Europos reikalus, 
1906 metais stodama Prancū
zijos pusėn prieš Vokietiją dėl 
Morokoš.

1909 metais amerikiečiai no
rėjo, kad Teddy trečiu kartu 
kandidatuotų į Baltuosius Rū
mus, bet jis, būdamas ištiki
mas Washington© ' atminčiai 
pasitraukė, pasitenkindamas 
išrinkti savo draugą William 
H. Taftą.

Bet, keturiems metams* pra
slinkus, Rooseveltas vėl ėmėsi 
politikos ir išėjo prieš tą patį 
Taftą, kai šis rd^ublikonų kon
vencijoje buvo išrinktas kan
didatu. Teddy rėmė LaFollete 
kandidatūrą. Republikonams 
skilus, 1913 m. į Baltuosius Rū
mus pateko demokratas Wood
row Wilsonas. .

Kitą savaitę: VĖLIAUSIEJI 
AMERIKOS PREZIDENTAI.

tyti.
jūsų

Ir
šiai dar kartą perskaitė, kas 

^^telegramoje buvo parašyta.
“Benito Mussolini mirė. Pa

gautas italų partizanų, kada 
bandė pabėgti iš 
lijos ir pasiekti 
buvo pastatytas 
tribunolą, kuris
mirti Nedideliame Dongo kai
mely prie Come, šita bausmė 
įvykdyta pačių partizanų, ku
rie jį nušovė iš rankinių auto
matų į nugarą.- Jo meilužė 
Clara Petacci, kuri drauge su

sMurfaSės Ita- 
Šveicariją, jis 
prieš liaudies 
jį pasmerkė

pačiu laiku panaudoti nuodus 
ir revolverį, o vėliau jau sude
gins jo kūną.

Stumpfeger pasisuko į Evą. 
Ar ji turės užtenkamai drąsos 
išgerti nuodus? Ji ištraukė iš 
burnos nosinaitę.

— Taip, taip, — atsakė, lyg 
sapnuodama.

Hitleris išsitraukė savo re
volverį (Walther 7,65) ir apsi- 
žiojo vamzdį. Paskui paklausė, 
ar taip bus gerai? Stumpfeger 
atsakė, kad gerai ir “medici
niškoje kalboje” paaiškino:

— Pacientas perkanda vam
zdelį su nuodais ir tada pa
spaudžia įremto į bumą re-

Bet pietų 
Kas bebūtų, 
yra valgyti, 
turi maisto.

Kada 1946 m. .spalio 
Ribbentropas, KeįfeĮIs, 
Frank ir kiti pasmerktieji pa
karti buvo prikelti''vidurnaktį, 
kad nuvedus į kartuves, jiems 
pradžioje davė rūbus, paskui 
pasiūlė pietus. I§ kur4 pas žmo- • 
gų atsiranda apetitas, kada jis 
būna ant mirties slenksčio?

Tą dieną prie stalo su Hitle
riu susėdo tie patys valgytojai, 
kaip visada: Eva, jo žmona, 
moterys Junge, Christian ir 
Manzialy.

Prie stalo niekas nekalbėjo 
apie nusižudymą. Liokajus 
Linge įeidavo ir išeidavo, kad 
pakeitus lėkštes.

Po pietų Hitleris įsakė po
niai Junge sunaikinti visus po
pierius, kurie dar užsiliko by
lose ir stenografiškus užra
šus testamento ir įvairių ka
riškų konferencijų raportus. 
Paskui jis pasitraukė į kamba
rį ir iškvietęs adjutantą Guen 
sche, tarėsi pusvalandį laiko. - 

Guensche išėjo iš Hitlerio 
kambario sūjaudintas, tuoj šo-

16 d.
Jodl

JAU AŠTUONI METAI, KAI
SĄJUNGININKAI EUROPOJE IŠLIPO...

Milijonas žmonių, 175000 automobilų ir tankų, 600,000 tonų maisto ir 
ginklų buvo iškrauta Į Normandijos pakrantę

vė. Tai, žinoma, yra tiesa, jei 
*Hoje visuomenėje patikrinta 
žodžio ir spaudos laisvė. Prie
šingu atveju nyksta skirtumas 
tarp spaudos ir spausdinto me 
lo—propagandos blogąja pras-

tu su duče nužudyta. Jų lavo- 
nai buvo nuvežti f Milaną, vel
kami miesto gatvėmis ir pa
kabinti už kojų miesto sode, 
kur tūkstančiai italų susirinko 
spiaudyti ant lavonų”.

du jis pasiekia geriausius re
zultatus.

■Eva Hitler klausydamosi Ap
siverkė. Visą laiką ji lingavo 
galva, lyg norėdama pasakyti:

leo prie telefono,—prašydamas 
sujungti su- Kanceliarijos ga
ražu.

Tyliu balsu pasikalbėjęs, jis 
pakabino triūbelę ir nuė
jo į kitą kambarį, kur buvo

Prieš aštuonis metus, bū
tent 1944 m. birželio 6 d. są
jungininkai išlipo Normandi
joje.

Ir liepos 2 d. sąjungininkų 
armija, sutraukta tarp Caen ir 
Cherbourgo jau susidėjo iš mi
lijono kareivių. 175,000 auto- 
mobilių ir tankų, 600,000 tonų 
maisto ir ginklų jau buvo iš
krauta į krantą.

me. Nieko nuostabaus, jog šią 
kaip tik funkciją ir vykdo so
vietinė spauda. Reikia tik ste
bėtis, su kokiu cinišku atviru
mu ir nesaikingumu tas atlie
kama.
KELETAS PAVYZDŽIŲ

Sovchoznaja Gazeta (1951, 
liepos 28 d.) rašo apie socialis- - 
tinį entuziazmą, viešpataujan
tį Kalinin kolchoze, Dono ba
seine.

Kiaulės ten prižiūrimos pa
gal “tikrą socialistinio patrio- 

> - tizmo būdą”, jos gydomos “ge- 
' -• hij^ižkais sovietines veterina

rijos laimėjimais”, jos šeria- 
’ mos tiesiog liuksusiniais daly

kais. Apetitui pakelti kasdien" 
kiaulės ir paršiukai gauna sil- 

’ kių, šviežių kopūstų ir gaivi
nančių gėrimų. Po to, valgo 
maistingą košę ir geria, rūgusį 
bei saldų pieną su specialiai pri 
taikoma duona. Gaminti kiau
lėms maistą yra pastatyti du 
kvalifikuoti virėjai.

Ką valgo ir geria patys kol- 
choznmkai, Sovchoznaja Ga
zeta nei žodžio.

Pagal Pravda ir Iz vesti jų pra 
nešimus 1950 metais 8 karvės 
kolhoze Molotov, Poltavos ra
jone, veršiavosi... po* du kar- 

'^Tus per tuos pačius metus, nors 
metai Sov. Rusijoje vis dar 
tebėra susidėję iš dvylikos mė
nesių.

. Viename Izvestijų vedama
jame (1951, rugp. 25 d.) rašo
ma, kad speciali komisija nu- 

. . stačiusi, kad A. E. Luskov vie-
. . nų metų ir 20 dienų bėgyje iš 

vienos kiaulės, gavo 171.vie- 
, - netą, įskaitant ir vaikų vaikus. 

Vartant žemės ūkiui skirtus 
savaitraščius, kaip Kolchoznoe 
Proizvodstvo, Molodoj Kolchoz 
nik, Socialisticeskoe Zyvotno- 
vodstvo, galima sutikti nuo
traukų karvių, veršiukų, avių, 
kiaulių, kurios priima maistą 
tiesiog iš moterų rankų, kurios 
tiktai labiau primena gailes- 
t’ngas seseris, negu šėrėjas...
O KAIP IŠ TIKRŲJŲ

Būtų, žinoma, visa tai ga
na linksma, jei medalis rietu- 

. rėtų antros pusės. O tai yra 
sovietinė tikrovė.

z Labiau temperamentingas, 
bet užtat mažiau gudrus Stali- 

' no sėbras Hitleris sakydavo, 
kad propagandos pagalba ga
lima iš pragaro padaryti dan- 

o iš dangaus — pragarą, 
žinoma, jei toji propaganda 

. bus paremta Gestapo ar GPU 
jėga.

Pastoviai ir sistematiškai žu
dant tam tikrą visuomenės 
procentą, galima pasiekti to, 
kad likusieji jausis kaip dan
guje, kol dar jie galės kvėpuo
ti oru ir matyti saulės šviesą. 

« Negalės paneigti ir pats kon 
cmtracijos stovyklų maršalas 
Beria, >ad Sovietų Sąjungoje 

•. • Nukelta į 7 pel.)

Eva jį pertraukę.
— Ar su mumis jie irgi pa

našiai darys?
— Ne,-— atsakė Hitleris. — 

Mūsų kūnai bus sudeginti.
NUODŲ IŠBANDYMAS

Hitleris pasišaukė daktarą 
Stumpfegerį ir kalbėdamas su 
juo, atidarė- vieną bonkutę su 
nuodais, kurią laikė savo ran
koje. Ištraukęs mažutį vamz
delį, kuriame buvo apie pusę 
arbatinio šaukštelio gintarinio 
spalvos skystimo, ištiesė dak
tarui.-'•

— Stumpfeger, išbandyk tai. 
Tai Himmleris man buvo da
vęs ir aš nežinau, ar galiu pa
sitikėti tokiais dalykais, kurie 
paeina iš Himmlerio rankų. Ar 
tai geri nuodai ar jie veiks į 
žmogų taip pat kaip į šunį.

— Taip, mano Fiureri, ypač 
jei šuo yra -didelis.

Paimkite mano Blondi ir iš
bandykite nuodus.

Už kelių* minučių, pasigirdo 
šuns cypimas, staiga jis sulo
jo ir paskui užstojo tyla.

Stumpfeger grįžo pas Hitle
rį.

— Pasisekimas geras. Blondi 
padvėsė!

— Gerai! Dabar aš noriu su 
jumis pasitarti dėl paskutinių 
dalykų.

Tuo laiku, kada Eva pasiliko 
sėdėti, kandžiodama nosinaitę, 
Hitleris su daktaru Stumpfe-

“Taip, taip”.
NAUJIENOS APIE 
WENCK0 ARMIJĄ

■Apie pietus, Hitleris gavo 
dar keletą naujienų. Viena iš 
Reuterio skelbė, jog susijungė 
Wencko 12 armija su Busse 
armija. Pagaliau! Pasmerktų- 
bunkery širdys pradėjo plakti 
ir juose įsidegė mažas vilties 
spindulėlis, gal... nusižudymas 
bus atidėtas. Wenck ir Busse 
dabar turi įžengti į Berlyną 
bet kuriuo momentu.

- - Bet Hitleris toliau skaitė te
legramoje:

“Viskas kas liko is 9 armijos, 
tai tik nelaimingųjų gauja, rai 
ši, apiplyšę, alkani ir demora
lizuoti, pasiekę Elbę, kur jie 
buvo sutikti likučių 12 armijos 
iš Potsdamo”.

šitoje slėptuvėje viešpatavo 
visą popietį tyla, taip kaip far 
moję laike didelių karščių. Nie 
kas nejudėjo, keli snaude, dau
gelis rašė, kai kurie skaitė, ki
ti rūkė. Vieninteliai kurie kėlė 
dar triukšmą tai buvo Goebbel- 
so valkai. Jie šokinėjo laiptais 
it klausėsi, kaip viršuje spro
ginėja sviediniai.

— Tai bomba!
— Ne, tai patrankos sviedi

nys!
— O, tu nieko nežinai, koks 

yra skirtumas tarp patrankos 
sviedinio ir rankinės grana
tos...

Hitlerio sargyba. Tuoj vyrai 
išėjo su rankiniais automatais 
ir pasikėlė laiptais į viršų,gi 
Guensche sugrįžo vėl atgal 
pas Hitlerį. i

Kiti stalo dalyviai, kaip Eva, 
jau buvo pasitraukusi į savo 
kambarį, Christian ir Junge 
buvo susėdusios salionėly, o 
Manzialy nuėjo į virtuvę su
statyti meniu būsimiems pie
tums, kurie, tačiau jau niekad 
nebuvo valgomi.

Staiga visi?-'užuodė įsiskver
busį į bunkerį benzino &vapą, 
bet niekas n^ausūį' dėl-kokios 
priežasties 1 j ^-atsiradęs.

ATSISVEIKį^AS
Z C ‘‘ ''•'‘■i

Paskui koridoriuje.- pasirodė 
Fiureris, po ranka; vedinas ša- 
žmona Evą. Ji buvo- apsirengusi 
juodai ir išbalęs- josr veidas la
bai skyrėsi nucn rūbų. Hitleris 
buvo užsidėję^. įprasta savo 
uniformą, juodaki kelnes ir pil
ką švarką. riisi

Šį kartą jis atrodė jaunesnis 
ir gyvesnis, jamė^ Kaž kas spin
duliavo, ko negą&ia aprašyti, 
bet šalia jo ir įinoęos stovėjo 
kita karališka 'nematoma as
menybė, kurios ‘jau seniai visi 
pasislėpusieji junkery laukė, 
tai Jos Didenybe^Mirtis ir dėl 
to niekas negalėjo apsigauti.

Generolas Krebs, gen. Burg
dorf, Martin Bormann, Goeb- 
belsas su žmona, Christian, 
Else Kreuger, Manzialy, Linge, 
Guensche, Gattenfuber ir kiti

susirinko aplink Hitlerį ratu. 
Kiekvienam Hitleris padavė 
išbalusią ranką, pasakydamas 
ką nors nereikšmingo. Goebbel- 
so žmona bandė protestuoti.

— Mano Fiureri! Nedarykite 
to. Aš jus prašau, nedarykite! 
Vokietija dar reikalinga jūsų, 
Pasaulis yra reikalingas jūsų...

Ašaros rieda jos skruostais.
Bet Hitleris ją ramino, šnibž 

. dedamas:
—Nėra kitų priemonių išei

ti iš tos padėties.
Paskui, pasisukęs į jos vyrą: 

;— Goebelsai, aš jums pave
du prižiūrėti, kad mano ir ma
no žmonos kūnai būtų sude
ginti.

Kada Guensche palydėjo 
Hitlerį ir jo žmoną į jų kam
barius, Hitleris prisipažino, 
savo adjutantui, jog Goebbelso 
žmonos maldavimas jį sujau
dino. Jis atrodo, tikėjosi, kad 
Guensche jam pasakys:

— Mano Fiureri, to nereika
linga daryti. Wenck pagaliau 
atvyko!

Ir įžengęs į savo kambarį, 
' kuriame jis ruošė išnaikinti 
tiek daug asmenų, dabar ruo
šėsi sunaikinti save. Jis pada
rė Guenchei ženklą, kad užda
rytų duris ir pasiliktų už jų.

Kitą savaitę: HITLERIO IR 
EVOS KŪNAI BUVO SUDE
GINTI KANCELIARIJOS SO
DE.

Išlipimas į krantą šimto tūks 
tančių žmonių po priešo ugni
mi, yra nelengva operacija. 
Bet išsodinti vieną milijoną 
kareivių, tas reiškė, kad visi 
tie sunkumai turi dešimterio
pai padidėti.

Milžiniškas štabas buvo į- 
kurtas Londone šitam išlipi
mui organizuoti — S. H. A. E. 
F. (Supreme Headquarters All
ied Expeditionay Force), ku
riame dirba 30,000 kariškių ir 
civilių, o priešaky to štabo sto-z’ 
vėjo generolas, kuris dar nie
kad nematė priešo, Dwight D. 
Eisenhoweris, bet kuris suge
bėjo padaryti stebuklą.

Išlipimui sąjungininkai nau
dojo specialias barkas (Land
ing ship), kaip matome virš į- 
dėtoje nuotraukoje, arba ma
žutes barkas (Landing craft 
assault).

Viso jų buvo apie 4,000, ne
skaitant karo laivų, kurių šioj 
operacijoj rdalyvavo, apie 1,000, 
ir 380 torpedininkų ir 250 mi- 
ninkų, kurie-^SiFTha plaukė per 
kanalą, valydami kelią. '

Aišku, visi tie 5,000 laivų ne
buvo vienoje krūvoje, reikėjo 
suorganizuoti, kad jie sudary
tų virtinę, kuri būtų paspar
tinta ar sulėtinta pagal reika
lą.

Per pirmąsias 3 dienas buvo 
išlaipinta 18 divizijų, nepa- 
naudojant jokio uosto.

Bet <į trečią dieną buvo pra
dėta įrengti dirbtinus uostus, 
vadinamus Mulberry. Kodėl 
parinktas šis vardas, sunku pa
sakyti.

šitas Mulberry susidėjo iš il
gos linijos pludūriuoj ančių bo- 
jų, kurios sudarė dirbtiną mo
lą ir sulėtindavo bangų smar
kumą prie kranto, paskui bu
vo eilė cementinių blokų prie 
krantų nuskandinti.

Už šitų molų buvo pastaty
tos plaukiojančios krantinės,

kurių bendras ilgumas buvo 6 
mylios.

Bet kol šie dirbtiniai uostai 
buvo įrengti, buvo paskandin
ti 55 laivai vadinami “block 
ships”, , kurie turėjo sudaryti 
didžiąją užtvarą nuo jūros 
bangų. --------- -----

Meteorologija išlipime suvai 
dino didelę rolę.

Kada išlipimas buvo gali
mas? Jis turėjo būti daromas 
per didelį’ potvynį, kad visos 
kliūtys pliaže būna užtvindy
tos, kad barkos galėtų kuo to-^. 
liau pasiekti krantą. Išlipimas 
turėjo įvykti anksti rytą, šyin- 
tant, kad barkų kapitonai ma
tytų visas kliūtis.

Pagal meteorologų apskai
čiavimus, šis Išlipimas galėjo 
įvykti birželio tarp 5 ir 6 die
nos, arba vėliausiai birželio 7 d.

Ir gen. Eisenhoweris išlipi
mo dieną paskyrė 5 d. ryte.

Iš karto sunki operacijos ma 
^šina pradėjo suktis gegužės 30 r.
d. (reikia neužmiršti, kad bu
vo laivų, kurie turėjo išplauk
ti iš Škotijos uostų ir kurie - 
neplaukė greičiau kaip 5 my
lias į valandą!) Birželio 2 d. 
oras pradėjo darytis nepalan
kus, bet nežiūrint to, birželio 
3 d. pirmieji laivai pasitraukė 
nuo krantinių. Tačiau oras vis 
blogėjo.

Bet birželio 5d. Eisenhowe
ris palaikė savo įsakymą, nes 
meteorologai paskelbė, jog per 
būsimas 36 valandas oras pa
gerės.

Sąjungininkai išlipimui vieta 
pasirinko Normandijoje tarp 
Orne ir Virė dėl tam tikrų prie 
žasčių. Vokiečiai ten nelaukė 
išlipimo, krantų gynimas ten 
buvo silpnesnis,, krantas buvo 
apsaugotas nuo smarkių jūros 
vėjų ir užfrontis galėjo būti 
izoliuotas smarkiu bombarda
vimu.

BŪKIT SVEIKI ------ -----------

ŠIRDIS IR
Tam tikras vidutiniškas svoris yra būtinas 

kiekvienam žmogui.geros sveikatos dėlei. Ke
leto svarų nukrypimas į vieną ar į kitą pusę 
beveik nesudaro jokios reikšmės. Čia panagri
nėsime kaip dvidešimties ar daugiau svarų 
viršsvoris paliečia širdies veiksmus.

širdis, katp jau anksčiau matėme, turi 
didelių galimybių prisitaikyti prie įvairių ap
linkybių. Bet niekad nereikia pamiršti, kad ta 
pati širdis turi ir savo pajėgumo išteklius, ku
riuos sunaudojus ir naujiems neatsirandant, 
turi baigtis ir jos gyvybė. Pradžioje reikia pa
sakyti, jog nutukimas net keliais atvejai vei
kia širdį neigiamai. Tas vyksta tiesioginėje nu
tukimo proporcijoje, tai yra, juo žmogus 
labiau nutukęs, tuo širdis labiau apsunkinama.

Apsikrovus storu sluogsniu taukų, žmoguje 
atsiranda daugybė naujų kraujagyslių, vadi
namų kapiliarais. Yra net apskaičiuota, kad 
kiekvienuose^keturiuose nutukimo svaruose 
atsiranda net apie tris ketvirtadalius mylios 
ilgumo naujų mažučių kraujagyslių. Pavyz-y 
džiui, paimkime asmenį, sverianti 30 svarų 
daugiau, negu normaliai, tai to jo viršsvorio 
aptarnavimui jau reikia puspenktos mylios il
gumo naujų kraujagyslių. Tai pareikalauja ir 
sunkesnio darbo iš širdies, kuri, žinoma, pra
džioje tam tikrą laiką dirba tiksliai, bet gi 
faktinai ji jau naudoja savo atsargines pajė
gas greičiau, negu normaliai. Už tat visiškai 
teisingai yra susidaręs posakis: “Juo ilgesnis

-------------------- Dr. s. Biežis

NUTUKIMAS
diržas, tuo trumpesnis amžius”, šiuo sumeti
mu visiems pravartu kasdien stebėti savo dir
žo ilgį. Jei jis palaipsniui ilgėja, tai būtinai 
reikia mažiau valgyti, kas išeis sveikatos ir 
kišenės naudai.

Statistikos duomenimis, nutulįfeliai labai 
dažnai turi arterijų sukietėjimus — arterijų 
sklerozę. Arterijų sukietėjimas šiais laikais 
yra visai nepagydomas ir visados reiškia rimtą 
ligą, kuri ne tik sumažina darbingumą, bet ir 
gerokai sutrumpina amžių, ši liga dažnai net 
per eilę metų nepasireiškią jokiais simptomais. 
Todėl žmogus apie tai net nieko nežino; nebent 
tik tiriant jį netyčia surandama.

Nutukėliai dažnai turi didesnį kraujo 
spaudimą, kas širdžiai reiškia žymiai sunkesnį 
darbą. Norint bent dalimi apsisaugoti nuo ne
išgydomos ligos, reikia vengti nutukimo. O su
liesėjus iki normalaus svorio, kraujo spaudimas 
net gerokai nuslenka žemyn. \

ARTERIJŲ SUKIETĖJIMAS IR ŠIRDIS
Normalus širdies veikimas ir ilgesnis jos 

Išsilaikymas kartais net išimtinai pareina nuo 
tam tikrų aplinkybių,* kaip pavyzdžiui; žmo
gaus svorio, jo užsiėmimo, rimtesnės ligos, 
kraujo spaudimo ir pačių kraujagyslių, ar
terijų. - »

Čia panagrinėsime arterijas.^ Paprastai jos 
yra elastis.ko?, tamprios, tarsi gugia, o tai yra

labai svarbu, nes širdies varomos kraujo ban
gos savo padidėjusiu spaudimu išskečia arte
rijų sieneles. Tai leidžia kraujui tiksliai 
cirkuliuoti po visą kūną, nesudarant širdžiai 
nenormalaus apsunkinimo. Tačiau kartais, 
ypač senesniųjų žmonių, arterijų sienelių 
struktūra pasikeičia, surambėja, sukietėja, 
tarsi suakmenėtų, kas pašalina normalų tamp
rumą. ši padėtis yra vadinama arterijų sukie
tėjimu arba arterijų skleroze.

Arterijų sukietėjimo atvejais elastiški au
diniai jų sienelėse palaipsniui pranyksta, o 
vietoje jų atsiranda kitos medžiagos, perpildy
tos kalkių sudėtiniais, kurie savyje jau nebe- 
turi tamprūmo ir elastiškumo ypatybių. Todėl 
tokios arterijos tampa kietos, lyg suakmenėję 
vamzdeliai. Jų patvarumas susilpnėja ir kar
tais , atsitikus didesniam spaudimui viduje, 
jos tai vienur, tai kitur trūksta, kas pasireiškia 
stipriu kraujoplūdžiu, neretai besibaigiančiu 
žmogaus mirtimi.

Bet anaiptol tai dar neviskas. Arterijų 
sukietėjimas vyksta labai lėtai ir gana ilgai 
užtrunka, ligi jos pasiekia pavojingo laipsnio. 
Palaipsniui kietėdamos, jos ir širdį palaipsniui 
verčia sunkiau dirbti.

Arterijų sukietėjimo atvejai nėra retenybė, 
ši rimta liga yra gana plačiai paplitusi. Seniau 
buvo manyta, kad arterijų sklerozė yra senat
vės neišvengiama liga. Tačiau vėlesnieji paty
rimai aiškiai įrodo, kad ir jaunesnieji jos ne
išvengia, nors jie ir rečiau ja serga. Todėl jos 
negalima laikyti senatvės surambėjimu. Kodėl 
vieni ja serga, o kiti net iki giliausios senatvės 
jos neturi, šiandien niekas dar negali pasakyti. 
Tai dar viena medicinos paslaptis. Betgi kai

kurie duomenys rodyte rodo, jog tai yra rieba
lų įtaka. Dažniau valgantieji riebius - valgius 
dažniau ir arterijų sukietėjimu suserga. Todėl 
augalotiems ir senstantiems žmonėms patarti
na susilaikyti nuo riebaus maisto: sviesto, aly
vos, lašinių ir riebios mėsos. Antra, taipgi yra 
aiškiai pastebėta, kad nutukėliai kur kas la
biau kenčia dėl šios ligos, negu normalaus 
svorio žmonės. *

Kadangi šios ligos simptomai pasireiškia 
tik labai vėlai, tai žmogus dažnai nė .pats neži
no, kad jo kūne jau .per eilę metų kietėja, 
akmenėja arterijos, kad jis pamažu artėja 
prie labai rimtos padėties. Užtat arterijų skle
rozė yra laikoma labai rimtu sveikatos pakri
kimu. Kartais, sakysime, jog jau pagyvenęs 
žmogus, savo išvaizda atrodąs visiškai sveikas, 
per keletą mėnesių staigiai ir nepaprastai pa
sensta: jo odos spalva suplaišėja, susiraukšlėję, 
sulėtėja judesiai, sumažėja apetitas, atbunka 
proto aštrumas ir t. t. Tokiu būdu iš sveiko, 
kad ir gerokai pagyvenusio žmogaus per trum
pą laiką atsiranda senis.

štai kas tikrumoje dedasi jo organizme: 
sukietėjus arterijoms, pakrinka kraujo cirku
liacija, vadinasi kraujas jau nebėra tvarkingai 
pristatomas kūno audiniams ir todėl pasireiš
kia maisto ir deguonio stoka. Todėl ir žmogus 
taip staigiai pasensta.

šių dienų medicinos mokslui dar nesura
dus tikslaus gydymo ir išgydymo būdų, viskas, 
ką šiandien medicina pataria, yra tai, jog ga
lima sulėtinti jos plitimą tinkamai reguliuotu 
maistu, poilsiu ir lengvu darbu.

i



KAIP TEN TIKRAI TUOMET BUVO...
(Atkelta iš 4 psl.)

Tad neskubėkime pravar
džiuotis “okupantų bendradar
biais", “kolaborantais" ir t. t. 
kaip tai kartais daroma 1941 
1944 nr Lietuvos generalinių 
tarėjų arba 1943-1944 m. Lietu
vių Tarybos narių atžvilgiu. 
1941-43 Liet, šviet. generalinis 
tarėjas dr. Pr. Germantas-Meš- 
kauskas seniai jau išaiškintas 
pseudokolaborantu... bet Tams 
ta, M. B-ka, — pertraukia ma
ne Darbininkas.—ne German
tas, Taryba dar šiaip taip, na 
o Berlyne kas buvo? bene dau
giau negu Taryba?!

Pažiūrėkime, kas gi ten bu
vo tame Berlyne.

Darbininkas perkelia mus j 
1944 m. Berlyną pasakodamas: 
“Net jau tremtyje, Berlyne, ka 
da nacinė Vokietija gyveno 
paskutines savo dienas, M. 
Biržiška prisidėjo prie nacinių 
įstaigų organizuojamos lietu
vių veikėjų konferencijos, ku
rios tikslas buvo prašyti Vo
kietijos vyriausybę, kad leistų 
organizuoti lietuvių dalinius 
jai patalkinti”. *■

Deja, nemalonu taip viešai 
prisipažinti, bet nieko nepada
rysi — reikia: kad ir ne Tau
tai, bet vienam žmogui būsiu 
čia nusidėjęs.

Buvęs generalinis tarėjas dr. 
J. P., tikrai, savo ar kieno kito 
sumetimais, tokią konferenci
ją organizavo, kam turėjo bū
ti parengtas atitinkamas Lie
tuvių veikėjų raštas — kreipi
masis į jo kontaktatuojamą 
vokiečių įstaigą. Į dr. P. šau
kiamus -dėl to. pasitarimus bu
vau ir ag kviečiamas. “Prisidė
jau,” suprasdamas pavojingą 
dr. P. žaidimą ir susitaręs su 
kaikuriais pasitarimų daly
viais, be to pasitardamas ir su 
vienu kitu nedalyvaujančiu 
šiuose pasitarmuose rezisten
cijos veikėju, veikiau (tikriau 
— keliese veikėme) taip, kad 
dr. P. sumanymas nebūtų įvyk

Reikėjo veikti labai atsar
giai, nes 1) kai kurie kviečia
mieji tikrai tikėjosi iš šaukia
mosios konferencijos naudos 
Lietuvos reikalams ir patyrę a- 
pie mūsų “sąmokslą”, būtų pasi 
piktinę ir padėję dr. P. mumis 
nusikratyti, 2) dr. P. vietoje 
mūs lengvai galėjo suprasti tiek 
pat arba net daugiau, bet klus 
nesnių žmonių, su ,kuriais ir 
būtų sumanytąjį įvykdęs. Tai. 
vienas, tai kitas surasdavo vis 
įvairių kliūčių, neaiškumų, ku
riuos reikė jo aiškinti, net pa
ties dr. P. informacijas tikrin
ti. Reikėjo delsti ypačiai pa
aiškėjus, jog gen. Kubiliūnas 
su kitais tarėjais atskirai nuo 
dr. P. rengiasi savai konferen
cijai, tardamasis su kita na
cine įstaiga. Jei negalima bus 
išsiversti be konferencijos, te
būnie ji tarėjų atsakomybe 
šaukiama, nepainiojant į tą 
pernelyg neaišku dalyką vei
kėjų ir jų vardų.

Tikėjomės, jog pas mus ne
prieis prie rašto vokiečiams 
pasirašymo, jei tarėjai anks
čiau už mus parengs savo raš
tą ir jį įteiks. Tad mūsų raš
tas ilgai buvo rašomas, svars
tomas, lyginamas, verčiamas. 
Kaip geras vokiečių kalbos ži
novas, versti buvo pakviestas 
iš šalies V. Sidzikauskas.

Bet ir tarėjai kažko delsė, 
dr. P. vis mus skubino.

Dr. Jurgis Krikščiūnas, 
kuriuo labiausiai buvau čia
sipratęs, suabejojo ir iš mūsų 
tarpo pasišalino besitariant pa 
sirašymo valandai. Pradėję sa
vo darbą bene spalių mėn. 
1944 m., tik sausio mėn. 1945 
m. iš įvairių vietovių 
Greif swaldo) dr. P. bu vom e 
pašaukti jau rašytis. Kai rašė- 
mės, ir mes ir dr. P. žinojome, 
jog Kubiliūno jau viskas atlik
ta. Pasirašius, dr. P. užklausia, 
ar beverta mums savo raštą 
vokiečiams teikti, kai gen. Ku
biliūnas savo raštą jau yra i- 
teikęs. Ne tik “sąmokslinin
kai”, bet jau visi pasirašę su
tiko, kad nereikia.

Nebesiunčiamas
mūsų parašais dr. P. buvo man 
įteikęs išsaugoti istorijos rei
kalui, ir aš jį sausio 13 d. nu
sivežiau Greifswaldan, iš ten 
vasario mėn. Melbako kaiman, 
čia balandžio mėn. pabaigoje 
sulaukęs anglų, kurie ėmė kra
tas daryti ir mūsų atžvilgiu 
laikėsi labai neaiškiai, ir rau
donarmiečiai kai kada čia pa
švaistydavo, bonaikindamas
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kai kuriuos savo raštus, sunai
kinau ir aną berlyniškį, kad 
pakliuvęs į nereikalingas ran
kas nepadarytų kartais nema
lonumų pasirašytojams.

Pats raštas, atrodo (jo turi
nio neatsimenu), buvo gal ne 
taip jau blogas, jai rado gali
ma jį pasirašyti ir dr. Kazys 
Grinius, kuris mūsų pasitari
muose nedalyvavo, bet kuriam 
dr. P. pats jį nusivežė ar per 
kitą pasiuntė pasirašyti.

Kuriam laikui praėjus, ga
vau kvietimą bene Fuldos 
miestan vykti konferencijon. 
turbūt anon tarėjų organizuo- 
jamon, bet nevažiavau.

Berods ir konferencija ne
įvyko, ilgi tam laikui visai Vo
kietijai, tad ir Fuldai patekus 
sąjungininkų okupacijon. Tai 
tiek iš a^io meto atsiminimų, 
kiek jie patikslina anuos Dar
bininko priminimus. •

Dar keli mažmožiai. Darbi
ninkas įspėja, jog nebuvęs “au 
toritetu bendroje lietuvių re
zistencijoje okupacijos me
tais”, vargiai galįs aš “būti vi
siems autoritetas ir dėl dabar
tinių politinių kelių bei san
tykių”. Niekad nesistačiau, ne- 
sistatau ir nesistatysiu jokiu 
“autoritetu”—ir dar “visiems” 
—ne tik rezistencinėje, bet ir 
nerezistencinėje politikoje, po
litiniuose ir visuomeniniuose 
santykiuose ar dar kame kita
me, tik ir nesikračiau, nesikra- 
tau ir nesikratysiu jokiuo poli
tiniu, visuomenininu ar kultū
riniu man pavedamu dar
bu, nežiūrėdamas, kiek jis gali 
būti visuomenėje populiarus 
.ar man nemalonus. Maloniau
sia man kultūrinio, visuomeni
nio ar politinio darbo papras
tu, eiliniu dalyviu būti, ir jaus- 

' ' ti, jog ką naudingą čia darau 
savo tautiečiams. Nepretenduo
ju i jokias pirmenybes.

Taip, įvairiais 
niais ir politiniais 
susidarau venokią 
nuomonę, ir, kitų 
ją pareiškiu. Nekartą tuo vie
niems ar kitiems neįtinku, nors, 
savo įsitikinimais, gal ir būdu, 
labiau esu linkęs teigiama ne
gu neigiama jieškdti, matyti-ir 
branginti.

Savo laikysenos ir darbo 1949 
1941 ir 1941-1944 okupaciniais 
metais neniekinu, bet ir nie
kam nestatau jo kokiuo pavyz
džiu kaip reikia Tėvynei dirb
ti. Kai jį ima kas iš šalies ku
riais man nežinomais ar žino
mais sumetimais spaudoje ar 
šiaip kur neteisingai nušviesti, 
šališkai juodinti ar' tik “mig
las” prieš mane leisti nesku
bėdamas ir nesikarščiuodamas 
ginuosiu. Kas Darbininke pa
rašė prieš mane “atvirą žodį”, 
žinau.

Rezistentu savęs nelaikiau 
ir nelaikau, nesivadinau ir ne- 
sivadinu, bet Rezistencftiės 
Santarvės darbe dalyvauju, 
kad ir tas kitiems nepatinka. 
Apie mano lakyseną 1940-1944 
m. Santarvė žino ir dėl to, ro
dos, nesijaudina.

Darbininkas sako apie “tik
rai lietuviškus reagavimus”, į 
tuometinius mano “politinius 
veiksmus”. Ką jis turi galvoje, 
nežinau. Teatsimenu tik vieną 
priešingą man reagavimą : 
Kauno radijui tik pranešus a- 
pie šaukiamą konferenciją, ku 
rios šaukėjų tarpe ir mano 
pavardė—kaip žinoma, be ma
no sutikimo—buvo paminėta, 
koks nežinomas man asmuo 
telefonu mane suniekino, kon
ferencijai pasibaigus, pribėgo 
prie manęs vienas jos dalyvių 
kuris pasisakė mane išplūdęs 
ir atsiprašinėdamas puolė man 
(kunigas!) rankas bučiuoti, 
(išsibučiavom). Kitas man ži
nomas reagavimas — dabarti
nis Darbininko, Naujienų pa- 
r e m 
mano 
bėję, 
atvaizdu — ir dar tokiuo dide
liu — papuošto. Šiaip tiek 1940 
1944 m. Vilniaus lietuvių vi
suomenės, tiek vėliau dipuki- 
nės ir amerikinės mūsų visuo
menės tikrai jau perdaug bu
vau ir tebesu lepinamas.

Daębininką ( ne tėvus pran
ciškonus, suprantama, bet 
straipsnio prašytoją) ypatin
gai suerzino, jog jį net du kar
tu pakartojo, mano pareiški
mas, jog laikau save VLIKo ir 
ALTo žinioje “tiems darbams, 
kuriems būčiau jiems reikalin
gas”, ir aiškiai davė suprasti, 
jog aš nesąs ten pageidauja
mas dėl savo laikysenos anais

Lietuvos Lenki- 
amžių bėgyje ir 
1946 m. išspaus- 
žurn. Vagos ir

juodžiausiais okupaciniais me
tais. Lyg ir man nepatogu, bet 
tenka ir taip patikslinti.

1) Į VLIKą nesiveržiu ir ne- 
sispraudžiu, tad dėl to nėra ko 
jaudintis, ir nekalbu apie dar
bą, tik apie darbus, kuriems 
būčiau toms organizacijoms 
reikalingas.

2) Prireikus nesunku išvar
dyti ne tik buvusius... tokius 
pat kaip aš tarybininkus (1943 
1944 m. Lietuvių Tarybos na
rius) bet ir buvusius generali
nius tarėjus, kurių bendradar
biavimu VLIKas nesikratė ir 
nesikrato.

3) VLIKo pavedimu esu pa
rengęs darbą 
jos santykiai 
tą rašinį dar 
dino Uchtes
1951 m. amerikiniai laikraščiai 
Amerika ir Darbininkas (šis 
jau Brooklyne nr. 1-10). Nesu 
tikras, bet gal ir knygelė Vil
niaus Universitetas 1940-1941 
m. VLIKo buvo man pavesta 
parengti dar lenkų kalba (ža
dėta išleisti angliškai Išversta, 
bet viskas baigiasi lietuviš
ku vertimu). Panašius dar
bus turėjau galvoje, ne kokį 
“ministravimą” ar kitą kurią 
vilkinę pareigą.

Tad ne kaip buvusio'- “tary- 
bininko” ir t. t., tik kaip “san
tarvininko” mano “pasisiūly
mas” galėjo Darbininką suar- 
zinti, kiek jis save laiko auto
ritetingu VLIK nusistatymij 
reiškėju. Deja, jo atvirumas 
“čia sušlubavo ir nuvedė jį į 
nekrikščionišką žmogaus že
minimą, kuriam mano pa
reikštos Pasikalbėjime mintys 
.tikrai neturėjo būti pagrindu.

M. Biržiška
1952. 6. 4. Los Angeles, Calif.

visuomeni- 
klausimais 
ar kitokią 
klausiamas

tas pasakymas dėl 
pasikalbėjimo Vieny
be reikalo mano

M. STONYS
SIEKIMO KILMININKAS

Siekimo aplinkybė mūsų kal
boje reiškiama kilmininko 
linksniu, dažnai vadinamu sie
kimo kilmininku, štai keli pa
vyzdžiai.

Kaimynas atėjo kirvio. Pet
ras ieško darbo. Jis reikalavo 
pinigu. Visi siekiame laimės. 
Aš nežinau, ko jis nori. Ko jis 
čia ieško? Ko atvykai į šį kraš
tą?

Dažnai mes siekimo kilmi
ninką pakeičiame galininko 
linksniu. Tai klaida. Grečiau- 
siai bus arba svetimų kalbų Iš
taka, arba lietuvių kalbos ne
mokėjimas. štai š. m*. Naujie
nų 118 numerio trečiame pusi, 
randame tokį antraštinį saki 
nį:

Ką Dievas reikalauja ig ta-

čia “sumodernintas” lietu
viškasis siekimo kilmininkas. 
Taisyklingai lietuviškai saky
sime ir rašysime šį sakini taip:

Ko Dievas reikalauja iš ta
vęs?

Siekimo kilmininkas jokiu 
atveju nekeičiamas galininko 
linksniu.

Ar mūsų senelės būtų drįsusios taip daryti?

New yorko lietuviai gydytojai

AMERIKIETĖS RADO NAUJĄ “GINKLĄ”
šį pavasarį veik viso pasau

lio spauda plačiai komentavo 
amerikiečių studentų išdykavi
mą. Buvo net kreiptasi į gar
sųjį profesorių Alfred Kinsey, 
kuris yra parašęs studiją apie 
amerikiečių seksualinį gyveni
mą, su klausimu, ką jis galvo
jąs apie šią .“apatinių baltinių 
medžioklę” kuri vyksta Ame
rikos universitetuose. Prafeso- 
rius daug negalvodamas atsa
kė: “Visi jauni gyvuliai links
minasi”. .

Tai tiesa, bet iki šiol tik a- 
merikiečiai studentai džiaugė
si moterų kelnaitėmis.

Nuo karo pabaigos Ameri
kos studentai nebuvo surengę 
pavasario išdykavimų, kaip 
tas priimta daryti viso pasau
lio universitetuose (draudžia
ma tik ten, kur viešpatauja dik 
tatūra bei totalitarinis rėži
mas). Amerikos studentai vis 
gyveno karo nuotaikoje ir ne-“ 
drįso linksmintis.

Marlene Dietrich , nors jau y- 
ra sulaukusi pusšimčio, vis dar 
rodo savo kojas.

86-TH ' ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street t'buS

Nuo birželio 13 iki 19 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“LIEBLING DER WELT”
Su Hadine Gray — O. W. Fischcr — Maria Eis — Siegfried

Lisa Frank — Karl Farkas

“PAT UND PATACHON IM PARADIES”
Su Pat ir Pachon. — Lucie Englisch — Rudolf Carl — Madv Rahl. 

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

4-0257
8 0561

Brcucj- —

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Ave. stoties)

* Tel: EV. 2-9586

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa
MArket 7-1685

t
$ f t

——— i

Jei šiais metais jie nutarė 
pajudėti ir tradiciniai paišdy- 
kauti, tai reiškia, kad jie at
gavo normalią prieškarinę lyg
svarą, reiškia, kad jos jie dar 
neprarado.

“Apatinių baltinių medžiok
lė” prasidėjo Michigane, kur 
studentai, įsibrovę į studenčių 
bendrabutį pasigrobė visus a- 
patinius baltinius — kelnai
tes, marškinius, kojines... ir 
pasitraukė džiaugdamiesi tro- 
fėjomis.

Šitas įvykis kaip kokia epi
demija, persimetė į kitus uni
versitetus. Kitur studentai, ar
ba, anot prof. Kinsey išsireiš
kimo “jauni gyvuliai”, jėga į- 
siveržė į mergaičių bendrabu
čius, laužydami duris ir prasi- 
mušdami pro policijos barje
rą, vos nenumarindamr iš nuo
gąstavimo savo direktorius. 
Kad dėl to būtų vykusi didelė 
kova su mergaitėmis, negali
ma sakyti, nes dažniausiai jos 
pačios - atėjusiems vyrams ati
duodavo baltinius.

Jei studentai pasirinko ši
tokią išdykavimo formą, tai ne 
jų kaltė, nes šiandien visa A- 
merikos reklama yra paremta 
susižavėjimu moteriškais balti 
niais. Ar tai būtų reklamuoja
ma . dantų pasta, ar garsina
mas koks politikas, ar auto
mobilis, visad šalia būna mer-' 
gina su “įspūdinga krūtine” ir 
kiek pasikėlusią nuo vėjo suk
nele, kuri rodo jos baltinius.

Kai kurie socialogai eina to
liau ir tvirtina, kad moterų 
krūtys yra amerikietiškos civi
lizacijos motoras! Ar reikia ti
kėti tokiu paaiškinimu, tegu 
pasako ‘kiĮi sociologai.

Dėmesys, skiriamas moters 
krūtims Amerikoje nulemia 
viską. Ava Gardenr, Jane Rus
sel ir kįtos kino artistės, nors 
ir blogai vaidina, yra pagar
sėjusios savo krūtimis.

Marlene Dietrich, galvoja ki 
taip — jog vyrus labiausiai ža
vi kojos. Bet priešininkai ran
da paaiškinimą.

— Aišku, Marlene Dietrich 
taip sako, nes ji neturi krūčių. 
Jei vyrai teskirtų dėmesį tik 
kojoms, tai Amerikoj kasmet 
nebūtų parduodama po 10 mi
lijonų dirbtinų krūtų ir ši pra
monė seniai jau būtų bankru
tavusi, dabar ji, priešingai, di
dėja”.

Hollywoodas, pastebėjęs, kad 
vyrai pradeda domėtis moterų 
baltiniais, stengiasi kiekvieno
je filmo j e, pakelti nors trupu
tį artistės suknelę, o kartais 
moterys rodomos vien apati
niuose rūbuose. Net tokia rim
ta aktorė Katharine Hepburn 
f Urnoj e “Pat and Mįke” pasi
rodo visame intimume.

Amerikietė moteris, kuri jau 
nešiojo, “limpantį prie kūno 
mėgstinuką,” vartojo plačiai 
atidengtai krūtinę, atrado 
dirbtinas krūtis, dabar rado 
naują ginklą, kuris Europoje 
jau šimtečiais naudojamas, tai 
švelnius žavinčius baltinius.

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

į Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPR AKTORE
b Ligoniai priimami antradieniais it
/ ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v.

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
/ ir nagai susitarimą
j 902 BELMONT AVENUE, 

Brooklyn 8, N. Y.
i APlegate 7-4 2 36

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str-. (miesto centre) 
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 VALANDOS

1357 Bushwick Ave. 12:50 2
f g

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 « . , ,sestad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Šešta-

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St. dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
30 E. 60th St. New York City 

Tetef MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef Bay Shore 3710

NŲ D.
VALANDOS:
Susitarus: antrad , ketv. ir. 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

PETER GUSTAITIS, Jr„ M.D. 

87-20 85th Street 
Woodhaven, L. I.. N. Y. .

VALANDOS:
• 2 — 3 popiet

6 — 8 vakare
Ketvirtadieniais ir fventad. 
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS: .
9 — 12 ry^ 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso* STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

. ............

JOHN DERUHA, M. D.
! Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

< I ~ ■ * . . . J
'> Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. / 
![ Mokslus baigęs Europoje s b

!; 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 'i 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir aoterinu.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Brė- 
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.

r.----------------■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  /

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
sale šeimyninėms pramogoms

158 GRAND STREET
j Tel. EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.
r— . * .. .....n, ■ ■ .

I SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796
J

7..VĮĄ y/Ąt; / ĄĮĄĄf [ yiJAf Ąy.Ą’fMl f XI M Z M

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė išnuomojama >aliams, banketams, 
vestuvėms, parems Ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

A

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELICNAS

ATSIŠAUKIMAS
Vyr. FASK yra paskelbęs 

raštą į visuomenę “Mes atsi
šaukiame į neramią tautinę 
sąmonę”, kur tarp kit ko sako
ma:

“Lietuvių " sportuojančiam 
jaunimui apjungti, visuotinis 
lietuvių sporto klubu atstovų 
suvažiavimas Chicagoje ba
landžio 6 d. išrinko Vyr. Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetą Siaurės Ame
rikai.

“...mes atsišaukiame į lietu- 
nema-viškos bendruomenės

rią tautinę sąmonę ir kultūri
nių reikalų vertinimą, prašy
dami materialės ir moralės pa
ramos ir teisingo mūsų pas
tangų įvertinimo”.

atsiuntęs 
reikia lie- 
paramos”,

gyvenime,

II-jų š.. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynių Organizaci
nis Komitetas yra 
atsišaukimą “Mums 
tuviškos visuomenės 
kur taip rašoma:

“šių dienų mūsų
kada kiekvienas žygis, kiekvie
nas darbas pirmoje eilėje tu
rėtų būti naudingas lietuviš
kam reikalui, iškyla sporto 
reikšmė. šalia pagrindinio 
tikslo “sveikame kūne sveika 
siela”, sportas yra nepamaino
ma priemonė lietuvybei išlai
kyti ir lietuviškai propagan
dai. Užtenka prisiminti, dar 
nepriklausomo gyvenimo lai
kais pasiekta.? mūsų krepšinin
kų, Europos meisterių pergales, 
.pasaulio bokso meisterį Juozą 
Sharkey-Žukauską,---garbingus, 
šachmatininkų bei stalo teni
sininkų pasirodymus pasaulio 
.pirmenybėse ir kt.

Tačiau vien tik klubų rė
muose veikiant stinga progų 
platesniam lietuviško sporto 
demonstravimui. Reikalinga 
siekti plačiau. 1951 m. spalio 
mėn. Toronte įvykusių Pirmų
jų š. Amerikos Lietuvių žaidy
nių dalyviai puikiai prisimena 
tą pakilią nuotaiką, kurioje 

. ^žaidynės praėjo,, tiek išban-. 
d an t savo jėgas sporto aikštė
je, tiek bendradarbiaujant lie
tuviškoje dvasioje. Tada buvo 
užsimota nesustoti vietoje — 

" išrinkta laikinoji sporto vado
vybė ir jos vienas uždavinių bu 
vo surengti antrąsias panašias 
žaidynes. Tokias žaidynes da
bar rengia Clevelando Lietu
vių Sporto Klubas žaibas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas 
su naujai išrinktuoju Vyr. 
Amerikos Fizinio Auklėjimo 
Sporto Komitetu.

žaidynės įvyksta liepos 4, 
ir 6 d. d. Clevelande.

» žaidynėms surengti, daly
viams svetingai priimti ir nu
galėtojams atžymėti Clevelan
do miesto administracijos ir 
lietuvių kolonijos pritarimas 
gautas tačiau, turint dėmesy
je, kad tai visų lietuvių reika
las, esame priversti kreiptis į 
plačiąją visuomenę, prašyda
mi moralės ir materialės para
mos. Prašome visų lietuviškų 
crganizacijų, biznierių ir pa
vienių asmenų paremti žaidy
nių pravedimą aukomis ir pa
skirti dovanas atskirų 
nugalėtojams. Aukas bei 
nas prašome siųsti šiuo 
su: Vytautas Januškis,
East 68th Street, Cleveland 3, 
Ohio. Visos aukos ir dovanos 
bus skelbiamos spaudoje. Li
kęs pelnas, jei toks bus, ski
riamas lietuvių kultūrinėms 
intancijoms.

į VISUOMENĘ
Jūsų dėmesys žaidynėms pa

rodys, kiek sportaujančio jau
nimo žygiai yra vertinami vi
sos mūsų visuomenės. Jūsų mo 
ralinė ir materialinė parama 
laiduos šios sporto šventės pa
sisekimą, kuris suteiks jauni
mui entuziazmo tolesniam dar
bui. Padarykime!
FUTBOLININKŲ PERGALĖ

Birželio 8 d. Lietuvių vie
nuolikė DAFB lygos kl. pirme
nybėse nugalėjo Sporfreuhdė 
Passaic 3-2 (0-2). Tokiu bū
du priešininkai turėjo palai
doti visas, kad ir kuklias vil
tis Ekopti į antrąją vietą ir 
tuo pačiu į aukštąją lygą, ši 
lietuvių pergalė buvo šaltas 
dušas Passaic vadovams, kurie 
buvo susirgę didybės manija ir 
oficialiai skelbė, jog jų koman
da su vėliavomis žygiuoja į 
aukštąją lygą ir Lietuvių SK 
jiems ne priešininkas...

Pirmam kėliny Passaic iš 
prasivežimų buvo pasiekę 2-0, 
bet po pertraukos jų kapitalas 
sutirpo ir Lietuvių SK dviems 
Jokūbaičio ir vienu Gražio į- 
varčiais užsitikrino pergalę. 
Du mūsiškių įvarčiai buvo gra
žių dąrinių išdava. Be to, Gra
žys ir Jokūbaitis po kartą bu
vo sukirtę į virpstą. Rungtynes 
stebėjo 300 žiūrovų.

Iš Lietuvių SK nuolatinės 
sudėties nesimatė Sabaliausko, 
Adomavičiaus, o Kalašinskas 
bene pirmąjį kartą po įvykių 
Ludlow, Mass, buvo atvykęs į 
aikštę, bet tik kaip žiūrovas ir 
buvo atsivežęs kėdę — prabėgs 
d*ar visa eilė savaičių, kol jis 
galės grįžti į aktyvių tarpą. .

Laimėję prieš Passaic, mū
siškiai pirmenybinį įvarčių ba
lansą pastūmė iki 114-24. Sėk
mingiausias šaulys— Kalašins- 
kas, įkiętęs 33 gabalus. Toliau: 
Adomavičius — 28, Gražys — 
19, Jokūbaitis — 13, Stepona
vičius — 8, Sabaliauskas —7, 
J. Simonavičius — 2, Bagdžiū- 
nas — 2, Jėgeris — 1, V. Kli
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LSK SUSIRINKIMAS
Birželio 8 d. LAK patalpose 

įvyko Lietuvių SK visuotinis 
susirinkimas. Jam pirmininka
vo vicekonsulas V. Stašinskas, 
sekretoriavo K. Cerkeliūnas ir 
A. Vakselis. A.pie 50 klubo na
rių gyvai aptarė rūpimus rei
kalus. Išrinkta nauja klubo 
valdyba: P. Katinas, V. Grau
žinis, A. Vakselis, J. Galminas, 
A. Daukša, VI. Adomavičius, V. 
Ubarevičius. Į revizijos komi
siją išrinkti: A. Kynastas, K. 
Skobeika, Kondratavičius.

Atsiminus, jog LSK vienuo
likė kitą sezoną žais DAFB 
aukštojoj lygoj, valdyba ir 
futbolininkai stovi prieš nema
žus uždavinius. Galvojama į 
vienuolikę įteikti keletą latvių 
žaidikų iš Philadelphia, 
Futbolo tteneriu ir toliau

VAKAR IR RYTOJ

Pa. 
lie-

jai! 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 5,30 va
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

• Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside.
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

■A

šakų 
dova- 
adre-

1303

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo

paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos
tų- 
Skambinti: 6-10 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.

(Atkelta iš 5 psl.)
MVD egzistuoja ne gyvuliams, 
bet žmonėms, kad jo instruk
cijose koncentracijų stovyklų 
viršininkams nustatyta dvigu
bai didesnė norma MVD šuniui 
negu toj stovykloj uždarytam 
žmogui.

Mat, pastipusį šunį sunkiau 
pakasti negu žmogų...

Faktai verčia pripažinti, kad 
antroj arba pilnoj komunizmo 
fazėj skirtumas tarp žmogaus 
Ir gyvulio nyksta, bet ne taip, 
kaip sovietinė spauda rašo. Ne 
gyvulys liko pakeltas ligi žmo
giškos vertybės, bet žmogus li
ko nužemintas žemiau gyvu
lio vertybės.

Tokia tai yra sovietinio gy
venimo tikrovė.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji Ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

: ALBRECHT & KOELBER
mėsos urmo pardavimas

197 NORTH 6th ST„ ... BROOKLYN 11, N. Y. 
EVergreen 8-6322 J

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

S 
£

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistątomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE.,- WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP. 
Iš WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N.
Telefonas: EVergreen 4-9293

------ ■■ ■ .. .... ■ y ... .....
PHILIP BENDER t

AVALINĖS KRAUTUVĖ —
Mūsų krautuvėje galima gauti batų^į 

tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 
Lietuviams ypač gerai žinoma ” 

mūsų avalinės kokybė.
245-247 GRAND ST\, BROOKLYN,Y.

Telefonas: EV. 7-2043
■— I '■!

Telefonas: EVergreen 7-7411 -
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus -xj .

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta: .

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po S vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS)
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335 ’ Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, . Brooklyn, N. Y..

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. , J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 - Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, iSTrektorius

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Eastate of A. J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams 

p

: PERKANTIEMS NAMUS
! PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE- j 
J TUVIU STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei- j 
' kia nuo 1913 m.
į \.irvs New Jersey taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valstybių | 
F A
J » Taupymo ir Skolinimo Lygos.
V Teirautis Tel Elizabeth 2 5225. J. Kirk. įJ j
> Lithuanian Building & Loan Association ;
' 269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J. ’

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

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

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

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

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

(PRIES PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

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

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

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL !
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS ! 

SAVININKAI
JJetuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. |

: Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti i 
1 ‘ !

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas 

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y. 
-______ _ _________________— •• ....- - -i

Paminklai ]
J0S- BERMEL INC- I

H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY, N. Y. .
Tel. DA^enport 6-2393 DAvenport 6-2633

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. • ' Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

CAPrtELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas‘ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos j)įokštelės. į

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 4-9533.

/-------- ;---- —* ----------- ;------ '
Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN H. N. Y. 

AP 7 708 3

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI. 
JAMAICA I S I ATFS 3. N. Y 

JAmjica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOK I YN II N. Y.
F: V erg rec n 7 806 7

ANTHONY J. VVESLAN
I Vi/I ANSKAS)

16 Court Street,
BR(X)KI.YN. N. Y.

MAin 5 1260
__________________________ ?
r-------------------------------------- -

Anthony Grigalis
kontrakTorius

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir lt.

63-26 53rd Drive, 
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS
- Real Estate & Insurance

. Paskolos namams
3225 FULTON STREET 

Brooklyn, N. Y.
Ap. 7-2790

L

į JONAS PATAŠIUS
žiedai, laikrodžiai, jų tai- ;

symas, Kosmetika ir J' 
!; religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
? Brooklyn, N. Y. !----------------------- -------- ----- -

ROEBLING SUPPLY Co.'
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis;

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SEREET, .

BROOKLYN H. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

. ' UL. 5-0083
L________ ___ _____________ J

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai;
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ 

(Kay’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y. *
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

NAUJA GYDUOLĖ

f
 Alexander’s Nauja 

Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo,, 

greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame nąišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $3.00, 
pusė svaro $4.00, ketyirtis sva
ro S2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass..

———-—————————♦

/THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

W’aterbury, Conn.

R A & P H K R V C II 

FOTOGRAFAS 
G5-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

7 ptt.



KAIP TEN TIKRAI TUOMET BUVO...
(Atkelta iš 4 psl.)

Tad neskubėkime pravar
džiuotis “okupantų bendradar
biais", “kolaborantais" ir t. t. 
kaip tai kartais daroma 1941 
1944 nr Lietuvos generalinių 
tarėjų arba 1943-1944 m. Lietu
vių Tarybos narių atžvilgiu. 
1941-43 Liet, šviet. generalinis 
tarėjas dr. Pr. Germantas-Meš- 
kauskas seniai jau išaiškintas 
pseudokolaborantu... bet Tams 
ta, M. B-ka, — pertraukia ma
ne Darbininkas.—ne German
tas, Taryba dar šiaip taip, na 
o Berlyne kas buvo? bene dau
giau negu Taryba?!

Pažiūrėkime, kas gi ten bu
vo tame Berlyne.

Darbininkas perkelia mus j 
1944 m. Berlyną pasakodamas: 
“Net jau tremtyje, Berlyne, ka 
da nacinė Vokietija gyveno 
paskutines savo dienas, M. 
Biržiška prisidėjo prie nacinių 
įstaigų organizuojamos lietu
vių veikėjų konferencijos, ku
rios tikslas buvo prašyti Vo
kietijos vyriausybę, kad leistų 
organizuoti lietuvių dalinius 
jai patalkinti”. *■

Deja, nemalonu taip viešai 
prisipažinti, bet nieko nepada
rysi — reikia: kad ir ne Tau
tai, bet vienam žmogui būsiu 
čia nusidėjęs.

Buvęs generalinis tarėjas dr. 
J. P., tikrai, savo ar kieno kito 
sumetimais, tokią konferenci
ją organizavo, kam turėjo bū
ti parengtas atitinkamas Lie
tuvių veikėjų raštas — kreipi
masis į jo kontaktatuojamą 
vokiečių įstaigą. Į dr. P. šau
kiamus -dėl to. pasitarimus bu
vau ir ag kviečiamas. “Prisidė
jau,” suprasdamas pavojingą 
dr. P. žaidimą ir susitaręs su 
kaikuriais pasitarimų daly
viais, be to pasitardamas ir su 
vienu kitu nedalyvaujančiu 
šiuose pasitarmuose rezisten
cijos veikėju, veikiau (tikriau 
— keliese veikėme) taip, kad 
dr. P. sumanymas nebūtų įvyk

Reikėjo veikti labai atsar
giai, nes 1) kai kurie kviečia
mieji tikrai tikėjosi iš šaukia
mosios konferencijos naudos 
Lietuvos reikalams ir patyrę a- 
pie mūsų “sąmokslą”, būtų pasi 
piktinę ir padėję dr. P. mumis 
nusikratyti, 2) dr. P. vietoje 
mūs lengvai galėjo suprasti tiek 
pat arba net daugiau, bet klus 
nesnių žmonių, su ,kuriais ir 
būtų sumanytąjį įvykdęs. Tai. 
vienas, tai kitas surasdavo vis 
įvairių kliūčių, neaiškumų, ku
riuos reikė jo aiškinti, net pa
ties dr. P. informacijas tikrin
ti. Reikėjo delsti ypačiai pa
aiškėjus, jog gen. Kubiliūnas 
su kitais tarėjais atskirai nuo 
dr. P. rengiasi savai konferen
cijai, tardamasis su kita na
cine įstaiga. Jei negalima bus 
išsiversti be konferencijos, te
būnie ji tarėjų atsakomybe 
šaukiama, nepainiojant į tą 
pernelyg neaišku dalyką vei
kėjų ir jų vardų.

Tikėjomės, jog pas mus ne
prieis prie rašto vokiečiams 
pasirašymo, jei tarėjai anks
čiau už mus parengs savo raš
tą ir jį įteiks. Tad mūsų raš
tas ilgai buvo rašomas, svars
tomas, lyginamas, verčiamas. 
Kaip geras vokiečių kalbos ži
novas, versti buvo pakviestas 
iš šalies V. Sidzikauskas.

Bet ir tarėjai kažko delsė, 
dr. P. vis mus skubino.

Dr. Jurgis Krikščiūnas, 
kuriuo labiausiai buvau čia
sipratęs, suabejojo ir iš mūsų 
tarpo pasišalino besitariant pa 
sirašymo valandai. Pradėję sa
vo darbą bene spalių mėn. 
1944 m., tik sausio mėn. 1945 
m. iš įvairių vietovių 
Greif swaldo) dr. P. bu vom e 
pašaukti jau rašytis. Kai rašė- 
mės, ir mes ir dr. P. žinojome, 
jog Kubiliūno jau viskas atlik
ta. Pasirašius, dr. P. užklausia, 
ar beverta mums savo raštą 
vokiečiams teikti, kai gen. Ku
biliūnas savo raštą jau yra i- 
teikęs. Ne tik “sąmokslinin
kai”, bet jau visi pasirašę su
tiko, kad nereikia.

Nebesiunčiamas
mūsų parašais dr. P. buvo man 
įteikęs išsaugoti istorijos rei
kalui, ir aš jį sausio 13 d. nu
sivežiau Greifswaldan, iš ten 
vasario mėn. Melbako kaiman, 
čia balandžio mėn. pabaigoje 
sulaukęs anglų, kurie ėmė kra
tas daryti ir mūsų atžvilgiu 
laikėsi labai neaiškiai, ir rau
donarmiečiai kai kada čia pa
švaistydavo, bonaikindamas

o

su 
su-

raitas
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kai kuriuos savo raštus, sunai
kinau ir aną berlyniškį, kad 
pakliuvęs į nereikalingas ran
kas nepadarytų kartais nema
lonumų pasirašytojams.

Pats raštas, atrodo (jo turi
nio neatsimenu), buvo gal ne 
taip jau blogas, jai rado gali
ma jį pasirašyti ir dr. Kazys 
Grinius, kuris mūsų pasitari
muose nedalyvavo, bet kuriam 
dr. P. pats jį nusivežė ar per 
kitą pasiuntė pasirašyti.

Kuriam laikui praėjus, ga
vau kvietimą bene Fuldos 
miestan vykti konferencijon. 
turbūt anon tarėjų organizuo- 
jamon, bet nevažiavau.

Berods ir konferencija ne
įvyko, ilgi tam laikui visai Vo
kietijai, tad ir Fuldai patekus 
sąjungininkų okupacijon. Tai 
tiek iš a^io meto atsiminimų, 
kiek jie patikslina anuos Dar
bininko priminimus. •

Dar keli mažmožiai. Darbi
ninkas įspėja, jog nebuvęs “au 
toritetu bendroje lietuvių re
zistencijoje okupacijos me
tais”, vargiai galįs aš “būti vi
siems autoritetas ir dėl dabar
tinių politinių kelių bei san
tykių”. Niekad nesistačiau, ne- 
sistatau ir nesistatysiu jokiu 
“autoritetu”—ir dar “visiems” 
—ne tik rezistencinėje, bet ir 
nerezistencinėje politikoje, po
litiniuose ir visuomeniniuose 
santykiuose ar dar kame kita
me, tik ir nesikračiau, nesikra- 
tau ir nesikratysiu jokiuo poli
tiniu, visuomenininu ar kultū
riniu man pavedamu dar
bu, nežiūrėdamas, kiek jis gali 
būti visuomenėje populiarus 
.ar man nemalonus. Maloniau
sia man kultūrinio, visuomeni
nio ar politinio darbo papras
tu, eiliniu dalyviu būti, ir jaus- 

' ' ti, jog ką naudingą čia darau 
savo tautiečiams. Nepretenduo
ju i jokias pirmenybes.

Taip, įvairiais 
niais ir politiniais 
susidarau venokią 
nuomonę, ir, kitų 
ją pareiškiu. Nekartą tuo vie
niems ar kitiems neįtinku, nors, 
savo įsitikinimais, gal ir būdu, 
labiau esu linkęs teigiama ne
gu neigiama jieškdti, matyti-ir 
branginti.

Savo laikysenos ir darbo 1949 
1941 ir 1941-1944 okupaciniais 
metais neniekinu, bet ir nie
kam nestatau jo kokiuo pavyz
džiu kaip reikia Tėvynei dirb
ti. Kai jį ima kas iš šalies ku
riais man nežinomais ar žino
mais sumetimais spaudoje ar 
šiaip kur neteisingai nušviesti, 
šališkai juodinti ar' tik “mig
las” prieš mane leisti nesku
bėdamas ir nesikarščiuodamas 
ginuosiu. Kas Darbininke pa
rašė prieš mane “atvirą žodį”, 
žinau.

Rezistentu savęs nelaikiau 
ir nelaikau, nesivadinau ir ne- 
sivadinu, bet Rezistencftiės 
Santarvės darbe dalyvauju, 
kad ir tas kitiems nepatinka. 
Apie mano lakyseną 1940-1944 
m. Santarvė žino ir dėl to, ro
dos, nesijaudina.

Darbininkas sako apie “tik
rai lietuviškus reagavimus”, į 
tuometinius mano “politinius 
veiksmus”. Ką jis turi galvoje, 
nežinau. Teatsimenu tik vieną 
priešingą man reagavimą : 
Kauno radijui tik pranešus a- 
pie šaukiamą konferenciją, ku 
rios šaukėjų tarpe ir mano 
pavardė—kaip žinoma, be ma
no sutikimo—buvo paminėta, 
koks nežinomas man asmuo 
telefonu mane suniekino, kon
ferencijai pasibaigus, pribėgo 
prie manęs vienas jos dalyvių 
kuris pasisakė mane išplūdęs 
ir atsiprašinėdamas puolė man 
(kunigas!) rankas bučiuoti, 
(išsibučiavom). Kitas man ži
nomas reagavimas — dabarti
nis Darbininko, Naujienų pa- 
r e m 
mano 
bėję, 
atvaizdu — ir dar tokiuo dide
liu — papuošto. Šiaip tiek 1940 
1944 m. Vilniaus lietuvių vi
suomenės, tiek vėliau dipuki- 
nės ir amerikinės mūsų visuo
menės tikrai jau perdaug bu
vau ir tebesu lepinamas.

Daębininką ( ne tėvus pran
ciškonus, suprantama, bet 
straipsnio prašytoją) ypatin
gai suerzino, jog jį net du kar
tu pakartojo, mano pareiški
mas, jog laikau save VLIKo ir 
ALTo žinioje “tiems darbams, 
kuriems būčiau jiems reikalin
gas”, ir aiškiai davė suprasti, 
jog aš nesąs ten pageidauja
mas dėl savo laikysenos anais

Lietuvos Lenki- 
amžių bėgyje ir 
1946 m. išspaus- 
žurn. Vagos ir

juodžiausiais okupaciniais me
tais. Lyg ir man nepatogu, bet 
tenka ir taip patikslinti.

1) Į VLIKą nesiveržiu ir ne- 
sispraudžiu, tad dėl to nėra ko 
jaudintis, ir nekalbu apie dar
bą, tik apie darbus, kuriems 
būčiau toms organizacijoms 
reikalingas.

2) Prireikus nesunku išvar
dyti ne tik buvusius... tokius 
pat kaip aš tarybininkus (1943 
1944 m. Lietuvių Tarybos na
rius) bet ir buvusius generali
nius tarėjus, kurių bendradar
biavimu VLIKas nesikratė ir 
nesikrato.

3) VLIKo pavedimu esu pa
rengęs darbą 
jos santykiai 
tą rašinį dar 
dino Uchtes
1951 m. amerikiniai laikraščiai 
Amerika ir Darbininkas (šis 
jau Brooklyne nr. 1-10). Nesu 
tikras, bet gal ir knygelė Vil
niaus Universitetas 1940-1941 
m. VLIKo buvo man pavesta 
parengti dar lenkų kalba (ža
dėta išleisti angliškai Išversta, 
bet viskas baigiasi lietuviš
ku vertimu). Panašius dar
bus turėjau galvoje, ne kokį 
“ministravimą” ar kitą kurią 
vilkinę pareigą.

Tad ne kaip buvusio'- “tary- 
bininko” ir t. t., tik kaip “san
tarvininko” mano “pasisiūly
mas” galėjo Darbininką suar- 
zinti, kiek jis save laiko auto
ritetingu VLIK nusistatymij 
reiškėju. Deja, jo atvirumas 
“čia sušlubavo ir nuvedė jį į 
nekrikščionišką žmogaus že
minimą, kuriam mano pa
reikštos Pasikalbėjime mintys 
.tikrai neturėjo būti pagrindu.

M. Biržiška
1952. 6. 4. Los Angeles, Calif.

visuomeni- 
klausimais 
ar kitokią 
klausiamas

tas pasakymas dėl 
pasikalbėjimo Vieny
be reikalo mano

M. STONYS
SIEKIMO KILMININKAS

Siekimo aplinkybė mūsų kal
boje reiškiama kilmininko 
linksniu, dažnai vadinamu sie
kimo kilmininku, štai keli pa
vyzdžiai.

Kaimynas atėjo kirvio. Pet
ras ieško darbo. Jis reikalavo 
pinigu. Visi siekiame laimės. 
Aš nežinau, ko jis nori. Ko jis 
čia ieško? Ko atvykai į šį kraš
tą?

Dažnai mes siekimo kilmi
ninką pakeičiame galininko 
linksniu. Tai klaida. Grečiau- 
siai bus arba svetimų kalbų Iš
taka, arba lietuvių kalbos ne
mokėjimas. štai š. m*. Naujie
nų 118 numerio trečiame pusi, 
randame tokį antraštinį saki 
nį:

Ką Dievas reikalauja ig ta-

čia “sumodernintas” lietu
viškasis siekimo kilmininkas. 
Taisyklingai lietuviškai saky
sime ir rašysime šį sakini taip:

Ko Dievas reikalauja iš ta
vęs?

Siekimo kilmininkas jokiu 
atveju nekeičiamas galininko 
linksniu.

Ar mūsų senelės būtų drįsusios taip daryti?

New yorko lietuviai gydytojai

AMERIKIETĖS RADO NAUJĄ “GINKLĄ”
šį pavasarį veik viso pasau

lio spauda plačiai komentavo 
amerikiečių studentų išdykavi
mą. Buvo net kreiptasi į gar
sųjį profesorių Alfred Kinsey, 
kuris yra parašęs studiją apie 
amerikiečių seksualinį gyveni
mą, su klausimu, ką jis galvo
jąs apie šią .“apatinių baltinių 
medžioklę” kuri vyksta Ame
rikos universitetuose. Prafeso- 
rius daug negalvodamas atsa
kė: “Visi jauni gyvuliai links
minasi”. .

Tai tiesa, bet iki šiol tik a- 
merikiečiai studentai džiaugė
si moterų kelnaitėmis.

Nuo karo pabaigos Ameri
kos studentai nebuvo surengę 
pavasario išdykavimų, kaip 
tas priimta daryti viso pasau
lio universitetuose (draudžia
ma tik ten, kur viešpatauja dik 
tatūra bei totalitarinis rėži
mas). Amerikos studentai vis 
gyveno karo nuotaikoje ir ne-“ 
drįso linksmintis.

Marlene Dietrich , nors jau y- 
ra sulaukusi pusšimčio, vis dar 
rodo savo kojas.

86-TH ' ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street t'buS

Nuo birželio 13 iki 19 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“LIEBLING DER WELT”
Su Hadine Gray — O. W. Fischcr — Maria Eis — Siegfried

Lisa Frank — Karl Farkas

“PAT UND PATACHON IM PARADIES”
Su Pat ir Pachon. — Lucie Englisch — Rudolf Carl — Madv Rahl. 

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

4-0257
8 0561

Brcucj- —

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Ave. stoties)

* Tel: EV. 2-9586

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa
MArket 7-1685

t
$ f t

——— i

Jei šiais metais jie nutarė 
pajudėti ir tradiciniai paišdy- 
kauti, tai reiškia, kad jie at
gavo normalią prieškarinę lyg
svarą, reiškia, kad jos jie dar 
neprarado.

“Apatinių baltinių medžiok
lė” prasidėjo Michigane, kur 
studentai, įsibrovę į studenčių 
bendrabutį pasigrobė visus a- 
patinius baltinius — kelnai
tes, marškinius, kojines... ir 
pasitraukė džiaugdamiesi tro- 
fėjomis.

Šitas įvykis kaip kokia epi
demija, persimetė į kitus uni
versitetus. Kitur studentai, ar
ba, anot prof. Kinsey išsireiš
kimo “jauni gyvuliai”, jėga į- 
siveržė į mergaičių bendrabu
čius, laužydami duris ir prasi- 
mušdami pro policijos barje
rą, vos nenumarindamr iš nuo
gąstavimo savo direktorius. 
Kad dėl to būtų vykusi didelė 
kova su mergaitėmis, negali
ma sakyti, nes dažniausiai jos 
pačios - atėjusiems vyrams ati
duodavo baltinius.

Jei studentai pasirinko ši
tokią išdykavimo formą, tai ne 
jų kaltė, nes šiandien visa A- 
merikos reklama yra paremta 
susižavėjimu moteriškais balti 
niais. Ar tai būtų reklamuoja
ma . dantų pasta, ar garsina
mas koks politikas, ar auto
mobilis, visad šalia būna mer-' 
gina su “įspūdinga krūtine” ir 
kiek pasikėlusią nuo vėjo suk
nele, kuri rodo jos baltinius.

Kai kurie socialogai eina to
liau ir tvirtina, kad moterų 
krūtys yra amerikietiškos civi
lizacijos motoras! Ar reikia ti
kėti tokiu paaiškinimu, tegu 
pasako ‘kiĮi sociologai.

Dėmesys, skiriamas moters 
krūtims Amerikoje nulemia 
viską. Ava Gardenr, Jane Rus
sel ir kįtos kino artistės, nors 
ir blogai vaidina, yra pagar
sėjusios savo krūtimis.

Marlene Dietrich, galvoja ki 
taip — jog vyrus labiausiai ža
vi kojos. Bet priešininkai ran
da paaiškinimą.

— Aišku, Marlene Dietrich 
taip sako, nes ji neturi krūčių. 
Jei vyrai teskirtų dėmesį tik 
kojoms, tai Amerikoj kasmet 
nebūtų parduodama po 10 mi
lijonų dirbtinų krūtų ir ši pra
monė seniai jau būtų bankru
tavusi, dabar ji, priešingai, di
dėja”.

Hollywoodas, pastebėjęs, kad 
vyrai pradeda domėtis moterų 
baltiniais, stengiasi kiekvieno
je filmo j e, pakelti nors trupu
tį artistės suknelę, o kartais 
moterys rodomos vien apati
niuose rūbuose. Net tokia rim
ta aktorė Katharine Hepburn 
f Urnoj e “Pat and Mįke” pasi
rodo visame intimume.

Amerikietė moteris, kuri jau 
nešiojo, “limpantį prie kūno 
mėgstinuką,” vartojo plačiai 
atidengtai krūtinę, atrado 
dirbtinas krūtis, dabar rado 
naują ginklą, kuris Europoje 
jau šimtečiais naudojamas, tai 
švelnius žavinčius baltinius.

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

į Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPR AKTORE
b Ligoniai priimami antradieniais it
/ ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v.

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
/ ir nagai susitarimą
j 902 BELMONT AVENUE, 

Brooklyn 8, N. Y.
i APlegate 7-4 2 36

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str-. (miesto centre) 
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 VALANDOS

1357 Bushwick Ave. 12:50 2
f g

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 « . , ,sestad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Šešta-

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St. dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
30 E. 60th St. New York City 

Tetef MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef Bay Shore 3710

NŲ D.
VALANDOS:
Susitarus: antrad , ketv. ir. 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

PETER GUSTAITIS, Jr„ M.D. 

87-20 85th Street 
Woodhaven, L. I.. N. Y. .

VALANDOS:
• 2 — 3 popiet

6 — 8 vakare
Ketvirtadieniais ir fventad. 
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS: .
9 — 12 ry^ 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso* STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

. ............

JOHN DERUHA, M. D.
! Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

< I ~ ■ * . . . J
'> Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. / 
![ Mokslus baigęs Europoje s b

!; 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 'i 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir aoterinu.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Brė- 
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.

r.----------------■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  /

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
sale šeimyninėms pramogoms

158 GRAND STREET
j Tel. EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.
r— . * .. .....n, ■ ■ .

I SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796
J

7..VĮĄ y/Ąt; / ĄĮĄĄf [ yiJAf Ąy.Ą’fMl f XI M Z M

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė išnuomojama >aliams, banketams, 
vestuvėms, parems Ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

A

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELICNAS

ATSIŠAUKIMAS
Vyr. FASK yra paskelbęs 

raštą į visuomenę “Mes atsi
šaukiame į neramią tautinę 
sąmonę”, kur tarp kit ko sako
ma:

“Lietuvių " sportuojančiam 
jaunimui apjungti, visuotinis 
lietuvių sporto klubu atstovų 
suvažiavimas Chicagoje ba
landžio 6 d. išrinko Vyr. Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetą Siaurės Ame
rikai.

“...mes atsišaukiame į lietu- 
nema-viškos bendruomenės

rią tautinę sąmonę ir kultūri
nių reikalų vertinimą, prašy
dami materialės ir moralės pa
ramos ir teisingo mūsų pas
tangų įvertinimo”.

atsiuntęs 
reikia lie- 
paramos”,

gyvenime,

II-jų š.. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynių Organizaci
nis Komitetas yra 
atsišaukimą “Mums 
tuviškos visuomenės 
kur taip rašoma:

“šių dienų mūsų
kada kiekvienas žygis, kiekvie
nas darbas pirmoje eilėje tu
rėtų būti naudingas lietuviš
kam reikalui, iškyla sporto 
reikšmė. šalia pagrindinio 
tikslo “sveikame kūne sveika 
siela”, sportas yra nepamaino
ma priemonė lietuvybei išlai
kyti ir lietuviškai propagan
dai. Užtenka prisiminti, dar 
nepriklausomo gyvenimo lai
kais pasiekta.? mūsų krepšinin
kų, Europos meisterių pergales, 
.pasaulio bokso meisterį Juozą 
Sharkey-Žukauską,---garbingus, 
šachmatininkų bei stalo teni
sininkų pasirodymus pasaulio 
.pirmenybėse ir kt.

Tačiau vien tik klubų rė
muose veikiant stinga progų 
platesniam lietuviško sporto 
demonstravimui. Reikalinga 
siekti plačiau. 1951 m. spalio 
mėn. Toronte įvykusių Pirmų
jų š. Amerikos Lietuvių žaidy
nių dalyviai puikiai prisimena 
tą pakilią nuotaiką, kurioje 

. ^žaidynės praėjo,, tiek išban-. 
d an t savo jėgas sporto aikštė
je, tiek bendradarbiaujant lie
tuviškoje dvasioje. Tada buvo 
užsimota nesustoti vietoje — 

" išrinkta laikinoji sporto vado
vybė ir jos vienas uždavinių bu 
vo surengti antrąsias panašias 
žaidynes. Tokias žaidynes da
bar rengia Clevelando Lietu
vių Sporto Klubas žaibas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas 
su naujai išrinktuoju Vyr. 
Amerikos Fizinio Auklėjimo 
Sporto Komitetu.

žaidynės įvyksta liepos 4, 
ir 6 d. d. Clevelande.

» žaidynėms surengti, daly
viams svetingai priimti ir nu
galėtojams atžymėti Clevelan
do miesto administracijos ir 
lietuvių kolonijos pritarimas 
gautas tačiau, turint dėmesy
je, kad tai visų lietuvių reika
las, esame priversti kreiptis į 
plačiąją visuomenę, prašyda
mi moralės ir materialės para
mos. Prašome visų lietuviškų 
crganizacijų, biznierių ir pa
vienių asmenų paremti žaidy
nių pravedimą aukomis ir pa
skirti dovanas atskirų 
nugalėtojams. Aukas bei 
nas prašome siųsti šiuo 
su: Vytautas Januškis,
East 68th Street, Cleveland 3, 
Ohio. Visos aukos ir dovanos 
bus skelbiamos spaudoje. Li
kęs pelnas, jei toks bus, ski
riamas lietuvių kultūrinėms 
intancijoms.

į VISUOMENĘ
Jūsų dėmesys žaidynėms pa

rodys, kiek sportaujančio jau
nimo žygiai yra vertinami vi
sos mūsų visuomenės. Jūsų mo 
ralinė ir materialinė parama 
laiduos šios sporto šventės pa
sisekimą, kuris suteiks jauni
mui entuziazmo tolesniam dar
bui. Padarykime!
FUTBOLININKŲ PERGALĖ

Birželio 8 d. Lietuvių vie
nuolikė DAFB lygos kl. pirme
nybėse nugalėjo Sporfreuhdė 
Passaic 3-2 (0-2). Tokiu bū
du priešininkai turėjo palai
doti visas, kad ir kuklias vil
tis Ekopti į antrąją vietą ir 
tuo pačiu į aukštąją lygą, ši 
lietuvių pergalė buvo šaltas 
dušas Passaic vadovams, kurie 
buvo susirgę didybės manija ir 
oficialiai skelbė, jog jų koman
da su vėliavomis žygiuoja į 
aukštąją lygą ir Lietuvių SK 
jiems ne priešininkas...

Pirmam kėliny Passaic iš 
prasivežimų buvo pasiekę 2-0, 
bet po pertraukos jų kapitalas 
sutirpo ir Lietuvių SK dviems 
Jokūbaičio ir vienu Gražio į- 
varčiais užsitikrino pergalę. 
Du mūsiškių įvarčiai buvo gra
žių dąrinių išdava. Be to, Gra
žys ir Jokūbaitis po kartą bu
vo sukirtę į virpstą. Rungtynes 
stebėjo 300 žiūrovų.

Iš Lietuvių SK nuolatinės 
sudėties nesimatė Sabaliausko, 
Adomavičiaus, o Kalašinskas 
bene pirmąjį kartą po įvykių 
Ludlow, Mass, buvo atvykęs į 
aikštę, bet tik kaip žiūrovas ir 
buvo atsivežęs kėdę — prabėgs 
d*ar visa eilė savaičių, kol jis 
galės grįžti į aktyvių tarpą. .

Laimėję prieš Passaic, mū
siškiai pirmenybinį įvarčių ba
lansą pastūmė iki 114-24. Sėk
mingiausias šaulys— Kalašins- 
kas, įkiętęs 33 gabalus. Toliau: 
Adomavičius — 28, Gražys — 
19, Jokūbaitis — 13, Stepona
vičius — 8, Sabaliauskas —7, 
J. Simonavičius — 2, Bagdžiū- 
nas — 2, Jėgeris — 1, V. Kli

THE WISE OLD OWL SATS'
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LSK SUSIRINKIMAS
Birželio 8 d. LAK patalpose 

įvyko Lietuvių SK visuotinis 
susirinkimas. Jam pirmininka
vo vicekonsulas V. Stašinskas, 
sekretoriavo K. Cerkeliūnas ir 
A. Vakselis. A.pie 50 klubo na
rių gyvai aptarė rūpimus rei
kalus. Išrinkta nauja klubo 
valdyba: P. Katinas, V. Grau
žinis, A. Vakselis, J. Galminas, 
A. Daukša, VI. Adomavičius, V. 
Ubarevičius. Į revizijos komi
siją išrinkti: A. Kynastas, K. 
Skobeika, Kondratavičius.

Atsiminus, jog LSK vienuo
likė kitą sezoną žais DAFB 
aukštojoj lygoj, valdyba ir 
futbolininkai stovi prieš nema
žus uždavinius. Galvojama į 
vienuolikę įteikti keletą latvių 
žaidikų iš Philadelphia, 
Futbolo tteneriu ir toliau

VAKAR IR RYTOJ

Pa. 
lie-

jai! 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 5,30 va
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

• Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside.
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

■A

šakų 
dova- 
adre-

1303

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo

paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos
tų- 
Skambinti: 6-10 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.

(Atkelta iš 5 psl.)
MVD egzistuoja ne gyvuliams, 
bet žmonėms, kad jo instruk
cijose koncentracijų stovyklų 
viršininkams nustatyta dvigu
bai didesnė norma MVD šuniui 
negu toj stovykloj uždarytam 
žmogui.

Mat, pastipusį šunį sunkiau 
pakasti negu žmogų...

Faktai verčia pripažinti, kad 
antroj arba pilnoj komunizmo 
fazėj skirtumas tarp žmogaus 
Ir gyvulio nyksta, bet ne taip, 
kaip sovietinė spauda rašo. Ne 
gyvulys liko pakeltas ligi žmo
giškos vertybės, bet žmogus li
ko nužemintas žemiau gyvu
lio vertybės.

Tokia tai yra sovietinio gy
venimo tikrovė.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji Ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

: ALBRECHT & KOELBER
mėsos urmo pardavimas

197 NORTH 6th ST„ ... BROOKLYN 11, N. Y. 
EVergreen 8-6322 J

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

S 
£

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistątomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE.,- WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP. 
Iš WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N.
Telefonas: EVergreen 4-9293

------ ■■ ■ .. .... ■ y ... .....
PHILIP BENDER t

AVALINĖS KRAUTUVĖ —
Mūsų krautuvėje galima gauti batų^į 

tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 
Lietuviams ypač gerai žinoma ” 

mūsų avalinės kokybė.
245-247 GRAND ST\, BROOKLYN,Y.

Telefonas: EV. 7-2043
■— I '■!

Telefonas: EVergreen 7-7411 -
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus -xj .

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta: .

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po S vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS)
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335 ’ Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, . Brooklyn, N. Y..

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. , J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 - Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, iSTrektorius

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Eastate of A. J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams 

p

: PERKANTIEMS NAMUS
! PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE- j 
J TUVIU STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei- j 
' kia nuo 1913 m.
į \.irvs New Jersey taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valstybių | 
F A
J » Taupymo ir Skolinimo Lygos.
V Teirautis Tel Elizabeth 2 5225. J. Kirk. įJ j
> Lithuanian Building & Loan Association ;
' 269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J. ’

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

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

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

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

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

(PRIES PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

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

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

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL !
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS ! 

SAVININKAI
JJetuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. |

: Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti i 
1 ‘ !

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas 

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y. 
-______ _ _________________— •• ....- - -i

Paminklai ]
J0S- BERMEL INC- I

H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY, N. Y. .
Tel. DA^enport 6-2393 DAvenport 6-2633

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. • ' Tel. HE 2-2613

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

CAPrtELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas‘ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos j)įokštelės. į

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 4-9533.

/-------- ;---- —* ----------- ;------ '
Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN H. N. Y. 

AP 7 708 3

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI. 
JAMAICA I S I ATFS 3. N. Y 

JAmjica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOK I YN II N. Y.
F: V erg rec n 7 806 7

ANTHONY J. VVESLAN
I Vi/I ANSKAS)

16 Court Street,
BR(X)KI.YN. N. Y.

MAin 5 1260
__________________________ ?
r-------------------------------------- -

Anthony Grigalis
kontrakTorius

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir lt.

63-26 53rd Drive, 
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS
- Real Estate & Insurance

. Paskolos namams
3225 FULTON STREET 

Brooklyn, N. Y.
Ap. 7-2790

L

į JONAS PATAŠIUS
žiedai, laikrodžiai, jų tai- ;

symas, Kosmetika ir J' 
!; religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
? Brooklyn, N. Y. !----------------------- -------- ----- -

ROEBLING SUPPLY Co.'
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis;

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SEREET, .

BROOKLYN H. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

. ' UL. 5-0083
L________ ___ _____________ J

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai;
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ 

(Kay’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y. *
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

NAUJA GYDUOLĖ

f
 Alexander’s Nauja 

Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo,, 

greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame nąišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $3.00, 
pusė svaro $4.00, ketyirtis sva
ro S2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass..

———-—————————♦

/THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

W’aterbury, Conn.

R A & P H K R V C II 

FOTOGRAFAS 
G5-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

7 ptt.
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fefa/fewybrkas irApylinko^
Prcf. J. Kaminskas, kurį lai

ką buvęs ligoninėje, dabar yra 
išvykęs 
gražiąją 
sarvietę

ilgesniam poilsiui į 
Onos Menderienės va- 
White Sulphur Srings,

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Staškiūtė.
operos 

koncertų 
ruošiasi
Vokietiją.

buvusi 
artistė, 

Europo- 
naujoms

Buffalo, Clevelandą, 
ir Detroitą.
Juodytė Matwes, dai- 
yra pakviesta vaidinti

Polyna
Metropolitan 
turėjusi eilę 
je. netrukus 
gastrolėms į

Prel. J. Balkūnas, važinėjęs 
po Europą, kur matėsi su lie
tuviais politikais ir visuome- 
ninkais, pirmadienį sugrįžo į 
New Yorką.

V. S’dzikauskas, PLG pirmi
ninkas, išvyko į Williams- 
burgh. Va., kur birželio 12 d. 
dešimties sovietų pavergtųjų 
kraštų atstovai pasirašys dek
laraciją.

St. Misiūnas, žinomas vietos 
biznierius, neseniai turėjęs 
operaciją, dabar jaučiasi svei
kas ir būna savo biznyje, 
Grand St, ir Union Avė kampe.

K. B. Kraučiūnas, neseniai 
išleistos eilių knygos Iš dūmi
nės lūšnelės autorius, ilges
niam laikui išvyko į Amster
damą, 
Chicagą

Lionė 
nininkė,
vienoje naujai sukamoje tele
vizijos filmoje.

V. Mikalauskas, New Yorko 
skautų vyčių draugovės reika
lų vedėjas, dalyvavo Amerikos 
skautų vyčių suvažiavime Chi 
cagoje. j

Julius Kalvaitis, mūsų laik
raščio skaitytojas’ gyvenąs 883 
Hart St. Brooklyne, vėl sun
kiai susirgęs.

J. Vastunas savo real estate 
raštinę perkėlė į naują vietą— 
3225 Fulton St., tel. AP. 7-2790.

Dr. H. Lukoševičius, New 
Yorko studentų skautų korpo
racijos pirmininkas, šį šešta
dienį per Ginkaus radiją skai
tys paskaitą skautų Baisaus 
Birželio minėjime. Gi sk. vy
čių draugovė talkininkaujant 
A. Bichenvičiūtei, suvaidins 
vaizdelį.

Ona Menderienė praneša, 
kad šią savaitę jos vasarvieiė- 
je, White Sulphur Springs, N. 
Y., atvyko įlsėtis V. Vilkutaitis, 
J. Buivydas su žmona, prof. J. 
Kaminskas, Svetikas su šeima, 
J. Petniūnas, p-nia Kraus ir k.

L. Kerbeįienė, žymaus Ams
terdamo biznieriaus M. Kerbe- 
lio žmona, buvo atvykusi ap
lankyti savo seserį Elzbietą 
Mačiulienę, gyvenančią Wood- 
have, N. Y.

Birželio mėnuo skaudus Lie
tuvai ir lietuvių tautai: 1940 
m. birželio 15 d. sovietai už
grobė Lietuvą. Nuo tada prasi
dėjo istorijoj nežinoma Lietu
vių tautos kančia, lydima žu
dynių, kankinimų, skausmo, 
ašarų ir naikinimo. Dešimtys 
tūkstančių lietuvių — senių, 
moterų, vaikų, ligonių — be 
jokios jų kaltės žiauriausiu bū
du išplėšiami iš savo gūžtos ir 
tremiami į šaltąsias Sibiro sri
tis nežmoniškai vergijai ir m r 
čiai. Tremiami dėl to, kad jie 
yra Lietuvos žemės vaikai ir 
myli savo tėvynę, šis lietuvių 
tautos naikinimas jau vyksta 
daugiau kaip 10 metų.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
skaudžiai išgyvena savo brolių 
tragediją. Jie kas metai mini 
baisiuosius birželio įvykius.

New Yorko lietuviai drauge 
su latviais ir estais Baltijos 
tautų tragedijos minėjimui šie 
kia suteikti juo daugiau tarp
tautinio svorio. Tam kviečiami 
įžymūs Amerikos politikai mi
nėjimo kalbėtojais ir svečiais. 
Tam kviečiami minėjime daly
vauti visų bolševikų pavergtų
jų ir naikinamųjų tautų atšto-’ 
vai.

Minėjimui suorganizuoti su
darytas Baltijos Valstybių Lai
svės Komitetas.

Birželio 14 d. 7 v. vi 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
(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,
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.

dalyje
Arthur 

Europos 
admiro-

senatorius

pami-

Town
Yorke

ATSIŽYMĖJO

Rasa Gustaitytė

KUN. PRANO BASTAKIO
SUKAKTIS IR IŠLEISTUVĖS

šių metų birželio 22 d., sek
madienį, 5 yal. po pietų kun. 
Pr. Bastakiui pagerbti visų 
Newarko lietuviškų organiza
cijų išrinktas komitetas ren
gia jo 15 m. kunigystės, 5 m. 
darbo Newarke ir drauge jo iš
leistuvių paminėjimą

Kun. Pr. Bastakys gimė Tau
ragės Naumiestyje 1911 m. sau
sio 27 d. Kilęs iš neturtingos, 
gausios šeimos ir jau nuo vie- 
nerių savo gyvenimo metų Pra
neliui tekę augti globoje gimi-

Organizuojama Bendruomenė New Yorke
Jei viskas vyks pagal dabar 

ruošiamus planus, New Yorkas 
netrukus turės keletą Lietuvių 
Bendruomenės skyrių. Nese
niai išrinktas komitetas steig
ti Bendruomenę New Yorke, 
praeitą .penktadienį posėdžia
vo Laisvosios Europos Komi
teto Lietuvių Patariamosios 
Grupės patalpose ir nutarė im 
tis žygių jiems uždėtas parei
gas kuogreičiausiaLatlikti. Bu
vo tartasi kaip geriausiai pa
dalinti didįjį New Yorką, kad 
visi šio miesto lietuviai galėtų 
be didelio varįfb įsirašyti ir 
veikti kuriamoje Bendruome
nėje. ___ t

Kadangi Bendruomenės or
ganizavimas Amerikoje ir taip 
perilgai yra užvilktas, norima 
pradžią New Yorke padaryti 
dar ši birželio mėnesį. Poros

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

£

Sekmadienį, birž. 15 d. 12 
vai. Apreiškimo par. patalpose 
įvyksta N. Y. skautų vyčių 
draugovės sueiga.

Birželio 28 d. BALFo 120 sk. 
rengia gražią pramogą Pr. La
pienės vasarvietėje, Stony 
Brook Lodge, Stony Brook, L.I.

Be meninės programos ir į- 
domių kalbų, bus deginamas 
Joninių laužas su 
mu Lietuvos vaizdų 
tokių margumynų, 
visi
New Yorko ir apylinkių lietu
viai. Jokios įžangos mokesčio 
nėra.

Kaip šią vasarvietę pasiekti, 
prašome žiūrėti į šiame laik
raštyje telpantį skelbimą.

Long Island,

įscenizavi- 
ir bus ki- 
Kviečiami 
Brooklyn©

P. Sinkevičius (Petras Sin
kus) arba jo duktė prašomi pa 
skambinti į Vienybės redakci
ją. Svarbus reikalas.

V. Banciis, tęsia teisės studi
jas St. John University, New 
Yorke.

pastan-

studentų’ 
būdamas

Mire
Sekmadienį, birželio 8 d. mi

rė Marijona Pranckevičienė, 
gyvenusi 117 S. 8th St., Brook- 
lyne. Velionė buvo 60 metų 
amžiaus. Palaidota ketvirta
dienį. Laidojo J. Garšva. Liko 
vyras Juozas, šeši sūnūs, dvi 
dukterys ir penki anūkai. Ve
lionė labai mėgo skaityti Vie
nybę, o jos vyras Juozas Pran- 
ckevičius keletą metų iš eilės 
buvo Vienybės namo prižiūrė
tojas. Buvo pavyzdinga žmona, 
motina ir darbšti šeimininkė. 
Velionė kilusi iš Sadžiūnų 
mo, Lazdijų valsč., Seinų 
skričio.

kur 
buvo 
noru 

padė-

kai 
ap-

šei-Likusiai Pranckevičių 
mai, netekusiai mylimos žmo
nos ir motinos, reiškiame už
uojautą.

šv. 
savo 
kuris 
čiaus

Jurgio Draugija ruošiasi 
metiniam -72 piknikui, 
įvyks birželio 28 d. Klas- 
parke, Maspethe.

Birželio mėn. 29 d. 8 v. v. 
Tautininkų Klube, 337 Union 
Avė., Brooklyne, T. A. K. sam
būrio valdyba kviečia narių su
sirinkimą. Darbų tvarkoj nu
matyta valdybos rinkimai ir 
30 metų Neo-Lituania jubilie
jaus minėjimas.

savaičių laikotarpyje manoma 
suorganizuoti pirmąją apylin
kę Williamsburge, taip pat dar 
birželio mėnesį sukurti apy
linkes Manhattan — Bronx ir 
Maspeth.

Organizatyvis komitetas, ku
riam pirmininkauja p. Šlepe
tys, vėl susirinks šią savaitę 
aptarti priruošiamuosius pir
mųjų apylinkių organizavimo 
darbus.

Aitvarai dėkoja
Brooklyn© Aitvarų kvarte

tas, ruošdamas š. m. gegužės 
11 d. savo metinį koncertą, pa
tyrė daug nuoširdumo ir para
mos iš visuomenės pusės, taip 
pat iš visų tų, kurie savo dar
bu ir sugebėjimais prisidėjo 
prie koncertą rengimo. Nuo
širdi padėka priklauso operos 
solistei F. Pupėnaitei-Vasi
liauskienei, dramos aktoriui J. 
Palubinskui, tautinių šokių 
grupės vedėjai J. Matulaitie
nei ir visiems šokėjams, o taip 
pat ir puikiam J. Thomąs or
kestrui. Aitvarai. dėkoja BALF 
už malonų ; bendradarbiavimą, 
J. Stukui už garsinimus per 
radiją ir laikraščiams, Vieny
bei, Darbininkui, Dirvai ir 
Draugui, nepašykštė juslėms
koncertui gerų žodžių. Didelis 
ačiū už pagelbą p. p. Lukošiū
tei, Butrimui, S. Kontrimui, D. 
Klingai ir Jankauskui, o taip 
pat visiems maloniems koncer
to svečiams užf atsilankymą.

nių p. Stancikų, kurie ir į 
mokslus jį išleidę.

Pradžios ir vidurinę mokyk
lą kun. Pr. baigė savo gimti
nėje —T. Naumiestyje. Švėkš
nos gimnazijoje baigęs penkj 
tąją klasę, 1930 m. įstojo į Tel
šių Dvasinę Seminariją. 1937 
m. birželio 6 d. seminariją bai
gė ir gavo kunigo šventinimus. 
Dar tebebūdamas seminarijo
je, Telšių katedroje trejus me
tus buvo bažnytinių ceremoni
jų vedėju. Baigęs sem. sėk
mingai vikaravo Plateliuose, 
Šilalėje, Papilėje ir Gintališkė- 
je, o klebonu — administrato
rium buvo Kražiuose. Abiejų 
okupantų — bolševikų ir nacių 
— buvo žiauriai persekiotas ir 
vos Išliko gyvas. Išėjęs laisvėn, 
apie dvejus metus ėjo tremti
nių kunigo pareigas Vokieti
joje ir Šveicarijoje, kur, be to, 
Fjųeburgo U-to Teologijos fa
kultete sekė teologijos kursą. 
Atvažiavęs Amerikon, nuo 1940 
m. lapkričio 28 d. pradėjo vi
karo pastoraciją Newarko liet. 
S v. Trejybės parapijoje.

Lietuvoje, tremty ir čia ben
dradarbiauja spaudoje ir dir
ba visuomeninį ir kultūrinį 
darbą. Jis nepalaužiamas tole- 
rantas ir rėmėjas religinės ir 
tautinės spaudos ir organiza
cijų. Kun. Pr. B. pradėjo kuni
gauti Newarke, gyvenimas čia 
pagyvėjo. Apie jį susispietė se
nieji ir jaunieji lietuviai, o prie 
parapijos sugrįžo seniai nura
šyti vadinami “bedieviai”. Anot 
vieno seno rimto kataliko žo
džių, pasakytų, viename vieša- 
■me susirinkime, kun. Pr. Bas
takiui pasirodžius, Newarke 
prasidėjusios nuolatinės Vely
kos. Kun. Pr. Bastakys, pen
kerius metus dirbdamas New
arke, nieko nėra užgavęs. ‘ Jis 
buvo kažkokia jungtimi tarp 
senųjų ir naujai atvykusių lie
tuvių. iš savo paprastų ištek
lių jis likusiems Vokietijoje y- 
ra išsiuntęs nemaža siuntinių, 
ne vieną naujakurį yra pašel- 
pęs piniginėmis pašalpomis, 
yra davęs lėšų svarbiems 
kalams organizacijoms, 
900 dol. yra davęs naujai 
tomai Newarko katedrai,
to visi ji pamilo ir sunkiai, su 
juo> sikriasi, tuo labiau jaus
dami, kad jis pastatytas prieš 
neaiškią ateitį...

Visi newarkiečiai kun. Pr. 
Bastakiui linki sėkmės. Juk ne 
parapijiečiai kalti, kad jis iš 
Newarko išstumiamas! R. R.

rei- 
net 

sta- 
Dėl

darbas. Apmo- 
Kreiptis: 
Jamaica

4 arba 5

Male 
Ave.,

kam-

REIKALINGAS patyręs mecha 
nikas. 1.45 į vai. ir viršvalan
džiai. Pastovus 
ketos atostogos. 
Msg. Co., 98-34 
Woodhaven, N. 
REIKALINGAS
barių butas Brooklyne lietuvio 
inžinieriaus šeimai iš 3 asme
nų. Siūlyti: Dr. V. Tercijonas, 
133 North 4th St. Brooklyn 11, 
arba telef. EV. 8-7179 (tarp 
9:30 ir 5:500 p. p.). 
PARDUODAMAS, vienos šei
mos dviejų • aukštų namas 
Richmond Hill dalyje, prie pat 
EI. stoties. Visi moderniški į- 
taisymai, gazo šiluma, gara- 
džius ir t. t. Kreiptis: Virginia 
8-5709.

SKUBIAI reikalinga moteris 
vasarvietės darbams. Geras at
lyginimas, maistas ir kamba
rys visam vasaros sezonui. Vir
ti nereikia. Kreiptis šiuo adre
su: Ona Menderienė,
Sulphur Springs, N. Y. Tek: 
Liberty 520 M 2.
PIGIAI parduodamas geras pi
anas tinkamas stfliūnui arba 
šeimai. Telefonuoti: VI 8-5709.

White

NAMŲ SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
Šilumos sistemą, vandrtis 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 fr atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590
♦ _________________________________________ /
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DABAR TRUMANAS PABALTIJO TAUTOMS:
“TURĖKITE KANTRYBĖS . PERGYVENTI PRIMESTĄ TRIUŠKINAN

ČIA TYRONIJĄ IR VĖL DŽIAUGSITĖS NEPRIKLAUSOMYBE”

Pabaltijo tragedijos paminėjime New Yorke buvo priimtos rezoliucijos, 
protestuojant dėl sovietų agresijos ir deportacijų

Pradeda atvėsti?
Rockefellerienė
Nesmunka nuo koto
Kai įkiša uodegas

JUOZAS TYSLIAVA
New Yorko lietuviai, latviai 

ir estai atliko savo pareigą, 
paminėdami baisiuosius 1941 
metų birželio įvykius Pabalti
jy.

Tai įvyko praeitą sekmadie
nį.

Deja, tenka nusiskųsti, kad 
publikos atžvilgiu šis minėji- 

- mas nebuvo gausus: trijų tau
tų žmonės nepajėgė pripildyti 
Town Hall (Miesto Salės), — 
salės, teturinčios 1,500 sėdimų 
vietų...

Atrodo, kad ir siaubingiausi 
įvykiai ilganiui žmonių atmin
ty išblėsta ir, pagaliau, tie pa
tys žmonės tampa abejinges
ni.

Kad ir tas komunistinių pra
mogų pikietavimo įkarštis...

Ar jis, dar tik vakar kunku
liavęs naujakurių širdyse, taip 
pat nepradeda atvėsti?

. * **
. Kas slepiasi už Jievos Rock- 

efelerienės pareiškimo, būtent, 
kad ji norėtų susitaikyti su 
Wintropu?

Jieva, kuri su savo trijų me
tų sūnum, taip pat Wintropu, 
tebegyvena motinos ūkyje, 
Lowell, Indiana, sužinojo, kad 
Rockefelleris ieškąs divorso ir 
...naujos žmonos.

Ryšium su tuo, Rockefelleris 
paskyrė milijoną dolerių fon
dą savo sūnui, kuris, kai.p teko 
girdėti, mokąs geriau kalbėti 
lietuviškai, negu angliškai.

Kaip ten bebūtų, bet Jievu- 
tės/ auginančios milijonieriaus 
sūnų, is tor i jardai nebaigta.

O dėl to, kad jai jau tenka 
skirtis net su antru vyru, .tai— 
k ą gf —-laimingi žmonės isto- 
jos neturi.

* ♦ *
Vieno M’ichigano valstybės 

ūkininko karvė atsivedė tris 
teliukus.

Apie šį retą gamtos įvyki 
plačiai parašė visa Amerikos 
spauda.

Tai ir viskas.
Niekam nė į galvą neatėjo 

mintis dėl to siųsti sveikinimo 
telegramos valstybės guberna
toriui, arba prezidentui Tru- 
manui.

Bet, kai užpernai .Liudvina
vo valsčiuje karvė atsivedė tris 
teliukus, tai to valsčiaus val
dyba tuojau buvo priversta 
mušti telegramą tėvui Stali
nui...

Demokratinės valstybės pilie 
tis, ypač ūkininkas, nesmunka 
nuo koto prieš nieką, tuo la
biau — prieš politiką.

# *

Amerikos komunistai įsigei
dė “išlaisvinti visus politinius 
kalinius...”

Tuo tikslu jie šiomis dieno
mis New Yorke buvo sušaukę 
konferenciją.

Anot Laisvės, “joks tikrai i— 
dorus žmogus nepritaria kali
nimui žmonių už idėjas, nes 
tas priešinga mūsų šalies Kon
stitucijai ir tradicijoms”.

O tuo tarpu daugiau, negu 
vienu atveju yra įrodyta, kad 
Amerikos komunistų partijos 
vadai, kurie dabar yra įkalinti, 
sąmokslavę sugriauti šios ša
lies santvarką.

Ir jeigu jiems tai būtų pa
vykę... Kiek tuo atveju būtų į- 
kalinta žmonių Amerikoje?

,, , - jeigu ne Sovietų Sąjun
goje, tame tautų kalėjime, 
šiandien vergauja milijonai 
žmonių!

♦ ♦
♦

Komunistai, neišskyrus^Yiei 
mūsiškių, labai dažnai dekla
muoja apie demokratiją, poli
tiškas laisves ir t. t.

Komunistai ypač būna mil
tingi tais atvejais, kai vienas 
kitas jų vadeiva ima ir įkiša 
uodegą.

Pavyzdžiui, Andrulis ir Prū- 
seika, kartu su kitais komu-

Birželio 15 d. New Yorke į- 
vyko bendras lietuvių, latvių 
ir estų susirinkimas pareikšti 
protestui prieš sovietinę oku
paciją ir sovietų administraci
jos žiaurumus.

Be šių tautybių visuomenės, 
susirinkime dalyvavo taip pat 
ir visų kitų bolševikinėj vergi
joj atsidūrusių tautų atstovai 
ir eilė amerikiečių.

Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. Si
dzikauskas priminė, jog niekas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
niekuomet nepamirš baisiosios 
savaitės 1941 metais nuo bir- 
želid 14 iki 21 dienos.

“Lietuvių, latvių ir estų tau
tos dabar yra nutildytos savo 
tėvynėse. Todėl mūsų yra pa
reiga kelti balsą prieš tautžu- 
dybės nusikaltimą, vykdomą 
dvidešimtojo šimtmečio vidu
ryje vyriausybės tos valstybės, 
kuri yra Jungtinių Tautų Or
ganizacijos narys ir yra pasi
rašiusi jos statutą.

“Nors mes ir žinome, kad 
mūsų pasipjktinimo balsas ne
pajėgs nei pasiekti kapus ir 
prikelti iš jų nužudytuosius, 
nei sujaudins Kremliaus nusi
kaltėlius veikiančius mūsų 
kraštuose, tačiau mes maname, 
kad mūsų šventa pareigą yra 
įtikinamiausiai šauktis j lais
vojo pasaulio sąžinę ir laisvų
jų kraštų vyriausybes, į Jung
tinių Tautu Organizacijos na
rius, kaŪ pasmerktų nežmoniš
kus sovietinių valdovų veiks
mus ir pašauktų juos prie tvar 
kos.

“Laimei, mes esame ne v’e- 
ni kovoje prieš komunizmą ir 
dėl mūsų, kraštų išlaisvinimo. 
Mūsų sąjungininkai yra visas 
rytų ir vidurio Europos tautos, 
irgi tos pačios Sovietų Rusijos 
bei komunistų pavergtos. Mes 
sudarėme tamprius ryšius su 
jais. Vos prieš tris dienas, bir
želio 12 d., mes drauge su jais 
pasirašėme Williamsburgo de
klaraciją — pasirašėme toje

Kai jaunimas džiaugiasi vasaros malonumais...vietoje, kur Virginijos šaunūs 
vyrai irgi birželio 12 d. 1776 
metais ^pasirašė savo Teisių 

" Deklaraciją, anoms dienoms 
revoliucinį aktą, kurio idėjos 
ir principai šiandien yra aktu
alesni negu kada nors. Mes pa
sižadėjome mūsų kartą išlais
vintuose kraštuose sukurti vai 
džias, kurios būtų iš žmonių 
kilusios, žmonių sudarytos ir 
žmonėms veikiančios. Mes pa- 
s’žadėjome siekti vienybės ir 
būrimo Jungtinių Europos 
Valstybių.

Mūsų sąjungininkai šioje ko 
voję taip pat yra ir visos lais
vojo pasaulio tautos, visi ge
ros valios žmonės, ir ypač ši 
didžioji Jungtinių Amerikos 
Valstybių demokratija. Todėl 
paskutinis mano žodis tebūnie 
pareiškirpas mūsų dėkingumo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybei ir tautai už mūsų 
supratimą, už užuojautą ir pa- 
drąs:nimą”. ?

Susirinkusiems buvo perskai 
tyta gauta iš Amerikos prezi
dento Trumano telegrama, ku
rioj prezidentas rašė:

“Jungtiniu Amerikos Vals
tybių vyriausybė ir tauta jau
čia instiktyvią ir gilią užuo
jautą pavergtoms Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos tautoms, drau 
ge pasišlykštėdama okupacinės 
jėgos aktais, kurių priversti
nės okupacijos mes niekad ne- 
pripažinome. Mes įvertiname 
Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
diplomatinių ir kitų atstovų 
ryžtingas . ^stangas ,§ąvų tė
vynių vartftiu Mes neužmiršta
me mūsų taitiečių draugų. Mes 
perduodame per juą jiems, kur 
jie bebūtų, mūsų nuoširdžiau
sią viltį, kad jiems nepritrūks 
ištvermės ir kantrybės pergy
venti primestą triuškinančią 
tyroniją ir jie vėl džiaugsis ne
priklausomybe ir laisve laisvų
jų tautų bendruomenėje”.

Susirinkime kalbėjo^ latvių ir 
estų atstovai, buvęs Amerikos 
pasiuntinys Pabaltijo kraš
tams Arthur Bliss-Lane, Lais
vosios Europos Komiteto pir
mininkas adm. H. B. Milleris, 
senatorius William Benton ir 
kiti.
- Susirinkusiųjų buvo priimta 
rezoliucija, kurioje:

• protestuojama dėl sovietų 
agresijos prieš Baltijos valsty
bes, deportacijas ir Balt, tau
tų naikinimą,

• pritariama JAV politikai 
siekiančiai sustabdyti sovieti
nę agresiją,

• pareiškiamas tvirtas tikė
jimas ir solidarumas tarp Bal
tijos ir kitų komunizmo pa
vergtų kraštų kovoje dėl lais
vės.

<

Sovietai numušė 
2 švedu lėktuvus

Sovietų kariškas lėktuvas 
MIG-15 virš Baltijos jūros neu 
tralioj zonoj netoli Estijos, už
puolė neginkluotą švedų lėk
tuvą, kuris ten ieškojo prieš 
dieną dingusį kitą švedų lėk
tuvą ir apšaudęs, numušė į jū
rą.

Nušautojo lėktuvo lakūnai 
buvo išgelbėti vokiečių žvejų.

Į švedų vyriausybės notą, 
Maskva atsakė apkaltinimu, 
būk švedų lėktuvai buvo įskri- 
dę į sovietų teritoriją (!), ap
šaudę sovietų lėktuvą ir ban
dant* pabėgti, buvę numušti.

Aišku, dėl tokio nachališko 
sovietų melo, švedai pasipikti
no ir davė įsakimą visiems sa
vo laivams ir lėktuvams Balti
jos jūroje būti ginkluotiems ir 
atsišaudyti sovietų lėktuvams 
užpuolus.

NESIRŪPINIMAS RYTOJUM—
LIETUVYBEI NEŠA TIKRĄ MIRTĮ

Mūsų visų šventa pareiga yra Lietuvos nepriklausomybes atstatymas — Į 
talką šiam darbui turi Įsijungti visi —Turime plėsti lietuvišką veiklą ir iš
naudoti kiekvieną progą mūsų stiprėjimui — Turime gyventi ir dirbti ne 

vienai dienai ir vien savo amžiui

Bendroji pasaulinė nerimas
tis beveikę kasdien skleidžiasi 
plačiau po visus žemynus, vis 
giliau skverbiasi į tautų ir vals 
bių santykius, vis stipriau ap
ima valstybes, bendruomenes 
bei atskirus asmenis.

ADV. A. OLIS

AMERIKOS GINKLAI

vo svoriu giliau įspaustų mūsų 
įtaką Amerikos administraci
joj ir visur, kur gali būti nau
dinga Lietuvos bylaf.

šiame darbe niekam nėra 
ko pavydėti: kas tik sugeba, 
tegul plėšia dirvą, tegul meta 
kuo geriausį grūdą: joje vai
sius bus visų lietuvių ir visos 
Lietuvos gerovei.

Mes čia gimę ir augę lietu
viai esame laimingi, sulaukę 
tekio -gražaus skaičiaus nauja
kurių. Mes gerai pažįstame Jų
jų įvairias asmeniškas bėdas, 
ir mes tikrai galime pasigėrėti, 
kad, nežiūrint visokių nauja- 
kūriškų sunkumų, jie skleidžia 
kantriai ir atsidėję Lietuvos 
meilės jausmą. Jų dėka jau
čiamės ir mes, senieji, daugiau 
a'sigavę, įsigijome didesnį pa
sitikėjimą savimi ir galime im
tis didesnių sumanymų.

Jau miname antrojo dešimt
mečio taką nuo dienos, kada 
daugeliui tautų Europoje buvo 
vienaip ar kitaip išplėšia lais
vė.

Lietuvai šiandien liūdna su
kaktis: lygiai prieš 12 metų So
vietų kariuomenė perėjo Lietu
vos sieną, tą dieną Lietuvos 
prezidentas išvyko iš savo kraš 
to, ir valdžią paėmė svetimos 

. jėgos. Tą dieną nutrūko Lie
tuvos laisvės amžius, ir jos vai- 
’ kams, išsiblaškiusiems po visą 

pasaulį, užgimė nauja ir di
džioji pareiga — pareiga siek
ti Lietuvos 
atstatymo.

Amerikos 
reiga yra 
dėl to, kad jie gyvena šaly, ku
riai istorija lėmė vadovauti 
laisvės minčiai, aukoti jai sa
vo prakaitą ir organizuoti jė
gas visuotinos laisvės atkūri-

Kaip anais laikais — prieš 
.pirmąjį pasaulinį karą—Ame
rikos lietuviai telkėsi, organi- 

. ząvosi, kaupė sumas ir 
josi kuo greičiau išgauti 
vai Nepriklausomybės 
taip ir dabar — norime 
—vis tiek Amerikos lietuviams 
likimo skirta dirbti dangau, ne 
gu kuriai kitai 'lietuvių ben
druomenei. Ir nežiūrint, jog 
čia esame išsiskirstę į grupes 
bei grupeles — vis dėl to suge
bame surasti vieningą 
minti, sugebame, kai 
panaikinti viską, kas 
ria, ir pasikliauti tik 
mus jungia.

Kelios dešimtys 
organizacijų, lietuvių spauda, 
lietuviu radijo, visi savo veik
la, vieni mažiau, kiti daugiau, 
sudaro didelę Lietuvos laisvi
nimo talka. Tą talką reikia 
ugdyti, reikia ją protarpiais 
paversti i tikra vienybės de
monstraciją, reikia, kad ji sa-

GUBERNATORIAUS DEWEY PROKLAMACIJA 
skelbianti Baltijos Valstybių Laisvės DienąPasinaudokite 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 įkurtas ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FH CO. k
(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERTS=
I ‘ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m. I

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. 7-4MTL, - ---- r------- ;------------------ -J
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Gubernatorius Thomas E. Dewey

ato-

ga-
nepriklausomybės

1. Povandeninis 
atominis laivas

Praėjusį šeštadienį preziden
tas Trumanas padėjo kylį 
majam povandeniniam 
miniam laivui “Nautilus”.

šis povandeninis laivas
lės plaukti greičiau negu 20 
jūr. mylių į valandą ir galės 
po vandeniu pasilikti neribo
tą laiką. Kelių uraniumo gra
mų jam užteks, kad galėtų nu
plaukti tūkstančius mylių. Jo 
ginklai bus vien tik atomiški. 
Be to, jis turės nedidelius 
bombonešius.

Šia proga Trumanas pasakė:
“Jei mes galėtume pašvęsti 

visą energiją taikingam atomo 
išvystymui, mes galėtumėme 
tuojau pat žmogų paliuosuoti 
nuo klimato ir geografiškos 
vregystės”.
2. “H’ bomba

Atominės energijos komisi
jos pirmininkas MacMahon, 
kuris yra demokratų kandida
tas neseniai pareiškė:

“Jei aš būsiu išrinktas pre
zidentu, aš duosiu įsakymą 
gaminti tūkstančiais “H” bom
bas ir tuo pačiu laiku aš pa
siūlysiu susitikti valstybių va
dams, (įskaitant ir Staliną), 
kad pasiekus visiško nusigink
lavimo.

šitoks atominių ginklų spe
cialisto pareiškimas parodo, 
kad Amerika pasiruošusi ga
minti “H” bombas serijomis.

“H” bomba yra tūkstantį 
kartų galingesnė už atominę 
bombą ir gali sunaikinti bet 
koki gyvybės ženklą keturių 
šimtu mylių kvadrate, šį rude
nį Amerika būk darysianti 
Eniwetok saloje bandymus.
DUCLOS REIKALAUJA 
ŽODŽIO PARLAMENTE

Prancūzijoje ir toliau . tęsia
mi komunistų suėmimai. Jau 
didelis skaičius Maskvos agen
tų pasodinti už grotų. Įvairio
se Prancūzijos vietose, pas ko
munistų partijos narius rasta 
daug kompromituojančios me
džiagos, kuri įrodo, jog komu
nistai yra svetirtios valstybės, 
būtent Rusijos, agentai.

Tulone, iš kur vyksta kariuo 
menės pastiprinimai į Indoki
niją, susekta kofnunistų tarpe 
šnipinėjimo ir sabotažo tink
las.

Partijos gen. sekretorius 
Duclos kuris vis tebėra kalėji
me kreipėsi į parlamento pir
mininką, kad būtų išklausytas 
viešame posėdy. Herriot atsa
kęs, jei vyriausybė nepapra
šanti šį dalyką atidėti, jis tu
rėsiąs sutikti ir sušaukti par
lamento specialų posėdi.

Ar bent vienas likviduotas 
komunistas Sovietu Rusijoje 
gavo teisę kalbėti parlamente? 
To ten niekados tokio dalyko 
niekas nematė.

lietuviams toji pa- 
keleriopai didesnė

Niekas negali pasakyti, kaip

vijimo aušros Lietuvai.. Be-

auko- 
Lietu- 
teisę, 
ar ne

d?rbo 
reikia — 
mus ski- 
tuo, kas

lietuviškų

plėsti lietuvišką darbą- ir iš
naudoti kiekvieną progą mūsų 
stiprėjimui. Turime gyventi it 
dirbti ne vienai dienai, ne vien 
tik savo amžiui, o ilgesnei lie
tuvių bendruomenės ateičiai 
Mintis, kad po mūsų nors ir 
tvanas, neša greitą mirtį ir 
greitą mūsų pėdsakų išnyki
mą Amerikoj. • Suaugę esame 
tokie, kokie esame. Bet jauni
mas bus toks, kokį jį paruoš 
tėvai, mokyklos, organizacijos, 
radijo, spauda ir knyga. Kad 
tas lietuvių atžąlynas laikytų
si kamieno, reikia jį maitinti 
tuo pačiu dvasiniu maistu, ko
kiu išaugo ir gyveno tėvai ir 
tėvų tėvai.

Prisiminę šiandieninę Lie
tuvos nelaimių sukaktį, prisi
minkime ir tai, jog viltis geres
niu dienu Lietuvai pasiliks .tuš 
čia. jei ji nebus paremta vie
nybe, p?siaukoįimu ir nuošir
džios talkos dvasia.

REIKALINGA knygvedė siuvė
jų kontraktoriaus dirbtuvei. 
Geras atlyginimas. Telefonuo- 
ti E. P. Mitchell, GL 5-7028.

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY

J

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

BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2246

Birželio 1 d. Rasa Gustaty- 
,-tė baigė Cum Laude (su atsi- 

žymėjimu) Dana Hall School, 
Wellesley, Mass. Ji studijavo 
tenai 3 metus, gavus stipendi
ją Williams Sudduth 
gomis.

N. Sudduth, DP 
draugas ir globėjas,
po karo UNRRAos Direktorius 
Heidelbergo Stovykloje, 
buvo DP universitetas, 
nustebintas DP studentų 
mokytis ir nutarė jiems
ti. Grįžęs Amerikon, jis įstei
gė New Yorke Hildelberg Com
mittee ir per jį pradėjo dau
giau kaip 200 DP studentų gau 
ti stipendijas universitetuose, 
bei mokyklose.

Rasa yra duktė buvusio Lie
tuvos Karo Aviacijos viršinin
ko, generolo Antano Gustaičio, 
rusų suimto ir ištremto į Sibi
rą 1941 metais. P. Gustaitienė 
su šeima dabar gyvena Flint, 
Michigan, kur ji dirba miesto 
ligoninėje, kaip gailestingoji

--------
šį rudenį Rasa studijuos 

Oberlin College, Ohio, iš^ur ji 
yra gavusi stipendiją tęsti sa
vo mokslą. Ji studijuoja kal
bas.

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

MENDERIŲ VASARVIETĖ
Šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalnų 

oras ir gražūs vaizdai.
Bušai į Liberty eina iš NewYorko, Newarko ir kitų vietų.

Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti.
ONA MENDERIENĖ

WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y.
Tel. Liberty 520 M 2

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET
AMSTERDAM, N. Y.

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE

STONY BROOK LODGE
PR. LAPIENĖ, Vedėja

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavisi gamta, džiau
giasi jaukia lietuviška atmosfera, kviečiamas j STONY 
BROOK LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali 
vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms pra
šome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony Brook, 
L. I., N. Y. Telefonas Stony Brook 586.

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25 A keliu, arba iš 
Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. Sto
tyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

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! '

-----------------MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO ------

RESTORANAS IR BARAS
•I ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

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

■ ! Telefonas: HY 7-9758

Prieš dvylika metų Sovietų 
Rusija, sekdama savo savo po
litiką naikinti visas žmonių 
ir tautų teises, jėga prisijungė 
Baltijos respublikas, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Nuo to laiko 
milijonai nelaimingųjų Balti
jos respublikų vyrų ir moterų 
buvo paimti iŠ jų namų ir iš
siųsti j vergų darbo stovyklas 
Sibire. Nedaugelis jų tepergy
vena tas stovyklas, o kurie ir 
pergyvena, yra ne daugiau 
kaip tik žmonių laužas.

Jungtinių Valstybių vyriau
sybė, atsiliepdama Į tautos va
lią, visai teisingai atsisakė pri
pažinti Baltijos valstybių į- 
jungimą į Sovietų Sąjūngą. Vi-

nistais, sąmokslavo prieš šios 
šalies santvarką...

Vadinas, kovok prieš demo
kratiją, stenkis ją sugriauti, 
bet kai patenki į bėdą, tai visa 
gerkle rėk, sakydamas, kad tai 
“yra pirmas reakcijos žygis į 
fašizmą...”
' O kad Sovietų Sąjunga se
niai eina tuo fašizmo keliu, 
tai-mūsų komunistams, rodos, 
negalvoj.

Ir veltui jūs lauktumėte, 
kad šitie gaivalai kada nors 
prabiltų apie tai, kad jau lai
kas atidaryti kalėjimu duris 
Sovietų Sąjungoje.

sa Amerikos tauta turi tą pa
tį jausmą, kad šie užvaldymo 
aktai yra už civilizuoto elgesio 
ribų.

Mes visa tai dar labiau jun
tame, kadangi daugelis mūsų 
kaimynų, bendrininkų ir dran
gų šioje valstybėje yra vyrai 
ir moterys, kilę iš Baltijos kraš 
tų. Mes dalinamės jų liūdesiu 
dėl žmonių likimo jų tėvynėse, 
kur yra daug ir jų artimųjų.

Pritinka šiems mūsų jaus
mams tuo reikalu duoti viešą 
išraišką. Mes jungiamės viltyje 
kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tautos bus išvaduotos iš 
brutalios tyronijos, kurią jos 
kenčia.

Taigi, As, Thomas E. Dewey, 
New Yorko valstybės Guber
natorius, skelbiu 1952 m. bir
želio 15 dieną Baltijos Valsty-» 
bių Laisvės Diena ir raginu 
atitinkamai šią progą paminė
ti.

Padaryta ir patvirtinta ma
no parašu bei privačiu Valsty
bės Antspaudu, Kapitoliuje, 
Albany mieste, birželio trylik
tąją dieną. Mūsų Vieš^pties 
tūkstantis devyni šimtai pen
kios dešimts antraisiais me
tais.

THOMAS E. DEWEY
Gubernatorius

JAMES C. HAGGERTY 
Sekretorius

APLINK

• Du “savanoriai savižudžiai”, dr. Bombard ir Palmer, 
kurie be maisto ir gėrimo ruošėsi perplaukti Atlantą, prie Bale- 
arų salų šaukėsi pagalbos ir buvo aprūpinti maistu.

• Bonnos krašto apsaugos ministras paskelbė, jog vaka
rų Vokietija, nelaukdama kitų metų, galėsianti sudaryti 500,000 
kareivių armiją. _= t

• Atšauktas iš Maskvos Čekoslovakijos ambasadorius, už 
nukrypimą nuo “linijos”, nebesugrįžo į Čekoslovakiją, bet Lai
komas dingusiu be žinios.

• Japonija buvo pareikalavusi atšaukti sovietų misiją ii 
Tokijo, bet Maskva atsisakė tai padaryti.

• Indijos premjeras Nehru tvirtina, kad kas neatsitiktų, 
Indija nedalyvaus kare.

• Rusija, Lenkija, Čekoslovakija ir rytinė V’okietija stei
gia milžinišką ginklų gamybos trustą, kuris turėsiąs aprūpinti 
ginklais visas sovietiškojo bloko valstybes.

e Vyriausybė leido gen. MacAarthurui pasakyti progra
minę kalbą republikonų konvenc’joje.

• Anglų darbiečių partija remia prancūzų vyriausybės 
pasiūlymą, kad būtų sušaukta “keturių didžiųjų” konferencija

• Washingtone atstovų rūmai priėmė nutarimą paskirti 
jūrinėms ir aviacijos bazėms arti 3 bilijonus dolerių.

• Gen. Ridway, NATO vadas. Šią savaitę lankėsi Italijoje. 
Romos vyriausybė ėmėsi stiprių apsaugos priemonių, kad komu
nistai nepadarytų pasikėsinimu.




