
PaiifMS
Dr. Bron:us Kasias (Kazlau

skas). kuris Wilkes Barre kole
gijoje dėsto tarptautinę teisę, 
buvo atvykęs į New Yorką ir 
ta proga aplankė mūsų įstaigą.

J. Šaltis, prelatas J. Balkū- 
nas. A. Novickis, J. Tysliava ir 
J Kyrius buvo suėję pasitarti 
Dariaus ir Girėno paminklo 
statymu reikalu.

Dr. Konstancija Paprockaitė, 
atliekanti gydytojams privalo
mą interna New Yorko ligoni
nėje, nesenai išlaikė nustaty
tus anglų kalbos egzaminus.

V. B. Archies, ilgametis mū
sų laikraščio skaitytojas iš Los 
Angeles, Calif., atvykęs trims 
mėnesiams aplankyti savo 
draugų ir pažįstamų rytinėse 
valstybėse, lankėsi Vienybės į- 
staigoje.

Dr. Jurgis Budz^ka, Ameri
kos Ūkio Tyrimo Instituto asis
tentas, birželio mėn. 20 d. iš
vyko į San Francisco, Calif., 
kur pakviestas dalyvauti eko
nomistų konferencijoje.

J. Plungis, Vienybės skaity
tojas ir bendradarbis, gyvenęs 
738 Ocean Ave., Jersey City, N. 
J., neseniai pasitraukė iš gy
vųjų tarpo.

Povilas Ivaška ir Agota Raš- 
kus iš Elizabeth, N. J. paauko
jo Diepholtz gimnazijai po 10 
dol.

J. GHikaus svetainėje gali
ma gauti gero importuoto iš 
Vokietijos alaus.

A. Cesonis, mūsų korespon
dentas Baltimore je, užrašė 
Vienybę Stasiui Krosniūnui 
Chicagoje.

A<»v orkas įrApyJinkėj.;A

Račiūnas Įsigijo 
dar Vieną bizni

George Rachunas, turįs ba
rą ir restoraną Morgan ir 
Harrison Place Brooklyne pir
ko antrą tokį pat biznį New 
Yorke. Rachuno baras — res
toranas yra 254 Water St., 
New Yorke, šis baras yra se
noje miesto dalyje, prie pat 
žvejų krantinės ir žuvies tur
gaus.

šis Rachuno biznis yra įdo
mus, nes įsteigtas gana seniai, 
įrengtas sename stiliuje, todėl 
žmonės jį lanko kaip miesto 
retenybę. .

Vaiginių vedybinio 
gyvenimo sukaktis

Vaiginių duktė Sofija ir žen
tas Algis Klimai suruošė savo 
namuose gražią puotą savo tė
veliams 35 metų vedybinio gy
venimo sukakčiai paminėti. 
Tai buvo staigmena, ir dėl to, 
Vaiginiams pasirodžius savųjų 
tarpe, jų akyse žibėjo džiaugs
mo -ašaros. Giminės ir artimie
ji draugai širdingai sveikino 
sukaktuvininkus ir įteikė jiems 
daug gražių dovanų.

V. Vaiginis kartu su Matu
liu laiko Brooklyne rūbų siu
vyklą, kurioje gavo darbo dau
gelis naujakurių ir ten išmo
ko siūti.

Vaiginių duktė Sofija ir žen
tas A. Klimas šiemet pasista
tė gražius moderniškus namus 
Hungtington, L. I. ant stataus 
jūros įlankos kranto, ąžuoly
ne. Tai puikus gafntos kampe
lis, kuris lyg primena Ramby- 
no kalną Lietuvoje. K.

Vieša padėka
Mūsų mylimai žmonai ir mo 

tinai Marijonai Pranckevičie- 
nei mirus, reiškiame gilią pa
dėką visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse ir pareiškusiems 
mums užuojautos jausmus. Dė 
ko j ame kunigams, klebonui 
Aleksiūnui ir vikarui Piktur
nai. Taip pat reiškiame padė
ką Martynui Aleksandravičiui 
ir Trafkauskams, atvykusiems 
į laidotuves net iš Conn. Dide
lė padėka priklauso ir laidotu
vių direktoriams, Juozui Garš
vai ir Jonui Pauliukoniui, taip 
rūpestingai ir sąžiningai atli- 
kusiems savo pareigas. Be to, 
dėkojame visiems už mišias ir 
gėles, nupirktas velionės pagar 
bal ir atminčiai. Dar kartą dė
kojame visiems giminėms, 
draugams, kaimynams ir pa- 
ž'stamiems, dalyvavusiems lai
dotuvėse ir suraminusiems mus 
aną skaudžią liūdesio valan-

Juozas Pranckevičius ir šeima.

Piketas prieš Maliką
Birželio 14 d. New- Yorko 

lietuviai, latviai ir estai, Pa
baltijo kraštų okupacijos 12- 
tųjų ir pirmųjų masinių depor 
tacijų iš tų kraštų 11-tųjų me
tinių proga suorganizavo vie
nos valandos piketą prie So
vietų Sąjungos atstovo Jung
tinių Tautų Organizacijoje ir 
jos Saugumo Taryboje Maliko 
būstines. -

Piketuotojai vaikščiojo prie 
būstinės su plakatais, reiškian 
čiais protestą prieš Pabaltijo 
kraštų okupaciją, deportacijas 
ir lietuvių, latvių bei estų tau
tų naikinimą. Piketas susilau
kė amerikiečių spaudos susi
domėjimo: laikraščių atstovai 
klausinėjo piketuotojus apie 
piketo prasmę, užsirašinėjo 
plakatų turinį ir fotografavo. 
Maliko būstinė atrodė lyg iš
mirusi. Tačiau, kada piketui 
baigiantis visi plakatai iškel
ti prieš būstinės langus buvo 
fotografuojami, iš užu užuolai
dų pasirodė nematomų asme
nų rankos, kuriuos nutraukė 
žemyn tamsiąsias nepermato
mas užuolaidas...

“Šviesos sambūris 
rengia iškilą

Liepos mėn. 4 — 6 dienomis 
Šviesos Sambūrio New Yorko 
skyrius rengia trijų dienų iški
lą į užmiestį.

Dienotvarkėje numatyta .po
ilsis ir sportinės bei kultūrinė 
programa. Iškilos vieta yra 
apie 40 mylių nuo New Yorko— 
graži Hudson upės pakrantė, 
teikianti geras sąlygas maudy
tis , ir laiveliais irstytis. Nak
vynės patalpos kuklios, bet 
pakankamai patogios ir hygie- 
niškos.

Išlaidos už maistą, nakvynę 
ir kitus patogumus susidaro 
visoms 3 dienoms asmeniui 
$8.00.

Studentai, jaunimas ir visi 
kiti, norintieji iškiloje daly
vauti, maloniai kviečiami pra
nešti atviruku žemiau duotu 
adresu nevėliau šio mėn; 25 d. 
Pritrūkus vietų, pirmenybė bus 
teikiama anksčiau apie savo 
dalyvavimą pranešusiems. Pra
nešti adresu: J. Valaitis, 1132 
Halsey St., Brooklyn 7, N. Y. 
Smulkesnės informacijos tiks
lu skambinti vakarais telefonu 
GLenmore 5-6262.

Prašau balso

Daugiau kaip 40 metų aš bu
vau eilinis, paprastas SLA na
rys ir tenkinausi ta padėtimi. 
Bet štai praeitų metų rudenį 
grupė veikėjų kreipiasi į mane 
ir siūlo man kandidatuoti į 
SLA iždininkus.

Rimtai apsvarstęs tą pasiū
lymą, aš nutariau juo pasinau 
doti. Turiu pasakyti, kad tas 
mano nutarimas sukėlė šiek 
tiek audros. Net kai kurie ma
no artimiausi draugai buvo 
priešingi tam mano nutarimui. 
Nežinau kodėl, bet jie buvo į- 
sitikinę, kad tai garbingai vie
tai gali kandidatuoti tik vie
nas asmuo. Tada aš, to paties 
“patentuoto kandidato” aki
vaizdoje, visai eilei veikėjų gir 
dint, pareiškiau:

“Dabar tik nominacijos. Jei
gu paaiškėtų, kad nominacijo
se aš gaunu mažiau balsų, ne
gu mano oponentas, aš pasi
traukiu. Bet jeigu mano opo
nentas gaus mažiau balsų, ne
gu aš, tada jis turės pasitrauk
ti mano naudai.”

Gavęs daugiau balsų, aš, ži
noma, kandidatavau. Bet, kaip 
pasielgė mano oponentas? Jis 
nesilaikė sutarties. Savaime 
suprantama — kur du pešasi, 
trečiasis laimi... Mano oponen
tas padėjo laimėti rinkimus 
bendram oponentui. Taigi, “ap 
saugok, Viešpatie, nuo draugų, 
o nuo priešų aš pats apsisau
gosiu”. Tai sakydamas, aš an
aiptol nenoriu niekam dėl to 
priekaištauti, o tik atkreipti 
savo vienminčių dėmesį į jų 
pačių padarytą klaidą, kurios, 
tikiuosi, jie ateity vengs.

Kai dėl SLA narių, kurie gau 
šiai balsavo už mano kandida
tūrą, tai aš tariu jiems nuošir
džiausią ačiū. Juk jeigu ne tre
čiasis kandidatas, šiandien aš 
būčiau SLA iždininkas.

J. Cinkus

SEKMADIENI STEIGS BROOKLYNE < 
PIRMĄJĄ I. BENDRUOMENĖS APYLINKĘ

šį sekmadienį, birželio 22 d. 
12 vai. Apreiškimo Parapijos 
salėje, North 5th ir Havemeyer 
St. šaukiamas Brooklyno lietu
vių susirinkimas — bus orga
nizuojama pirmoji Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė New Yorke.

Susirinkimą atidarys orga
nizacinio komiteto pirm. J. 
Šlepetys ir bus plačiau paaiš
kinta apie bendruomenės tiks
lus ir veiklą.

Be to, Apreiškimo Parapijos 
choras išpildys meninę pro
gramą.

Įsirašiusieji šiame susirinki
me į bendruomenę, išsirinks sa 
vo laikinąją valdybą, kuri va
dovaus visai WiUiamsburgo 
apylinkei.

Į šią organizaciją jungiasi 
viso pasaulio lietuviai, svarbu, 
kad ir newyorkiečiai lietuviai 
neatsiliktų ir įsijungtų į ben
druomenę, kuri ypatingai rū
pinsis lietuvybės palaikymu ir 
Lietuvos laisvinimu.

Kiekvienas Brooklyno lietu
vis yra kviečiamas atsilankyti 
į šį susirinkimą ir tuo parody-

Lietuvių Žinynas 
jau spausdinamas

P. L. žinyno pirmoji dalis 
jau atiduota į spaustuvę ir ren 
karna. Kol pirmoji dalis bus 
surinkta, tai dar? yra kelios 
savaitės laiko galutinai baig
ti tvarkyti informacijas apie 
lietuvių kolonijas JAV-bėse ir 
kitur.

Lietuvių visuomenės vadai 
žinynu rodo didelį susidomėji
mą — iš daugelio lietuvių ko
lonijų ateina paskatinantys 
laiškai z’šu informacijomis, pa
tarimais ir prenumeratomis.

žinyno redaktorius paskuti
nį kartą prašo, kad organiza
cijų pirmininkai ar sekretoriai, 
kurie to dar nėra padarę, at
siųstų žinias apie jų vadovau
jamas organizacijas, būtent, 
pirmininko ir sekretoriaus var
dus, pavardes ir adresus, orga
nizacijos įkūrimo datą, narių 
skaičių ir turimo turto vertę.

Kaip dabar aiškėja, žinynas 
išeis didesnis negu iš anksto 
planuota, bet kaina pasilieka 
ta pati57— penki doleriai. Iš 
anksto < užsiprenumeravusieji 
žinyną gaus už keturis dol. 
Informacijas ir prenumeratas 
siųsti žinyno redaktoriui: Mr. 
A. Simutis, 4! W. 82 St., New 
York 24, N. Y.

dyti pritarimą tai organizaci
jai, kuri neužilgo užims svar
bią vietą pasaulio lietuvių gy
venime.

Lietuvaitė gavo 
dvigubą premiją

Dalia Žemaitytė birželio 6 
d. baigė gailestingosios seselės 
mokslus St. John’s Riverside 
ligoninėje, atsižymėdama kaip 
geriausia savo klasės mokinė ji 
laimėjo šimto dolerių premiją 
ir kaip maloniausia ir ideališ
kiausia seselė—auksinį Floren
ce Nightingale‘ženklą.

Diplomų išdavimo metu, ne
vieno žvilgsnis krypo į ją, su
maišytas .pagarba ir pavydu. 
Tačiau tie, kurie pažinojo šią 
jauną*lietuvaitę ir jos vargus, 
tie tegalėjo tik kartu su ja 
džiaugtis jos laimėjimu.

Dalia Žemaitytė atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
viena — be tėvų, todėl ją, kaip 
našlaitę paėmė globoti viena 
labdaringa protestantų organi
zacija. ši organizacija buvo jai 
tėvas ir motina, duodama už
baigti aukštąją mokyklą ir vė
liau leisdama į gailestingosios 
seselės mokslus. Savo padėką 
Dalia išreiškė savo mokslu ir 
rūpestingumu.

Kaip lig šiol, taip ir ateityje 
linkime jai dirbti savo pamy
lėtą darbą ir toliau tęsti moks
lą, nepalūžtant ir su entuziaz
mu. K.

BUV. TREMTINIŲ 
REGISTRACIJA

Atvykę į Jungtines Valsty
bes buvę tremtiniai privalo re
gistruotis Displaced Persons 
Commission: per 2 metus lai
ko, 4 kartus, kas šeši mėnesiai. 
Registracijai blankų “Semi
annual Report" of Immigrant 
Displaced Persons” galite gau-r 
ti BALF Centre, rašydami 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y., 
arba tel. EVergreen 7-1422.

GALVOSŪKIO SPRENDIMAS
Tilpusius Vienybės 23 nr. 

galvosūkius 1 If'^2 nr. niekas 
teisingai neišsprendė.

Matas valgydavo kiekvieną 
rytą šviežius kiaušinius, nes 
augino antis.

Septyni draugai restorane 
bendrai prie vieno stalo susitik 
davo tik kas 420^ dieną, nes tai 
yra pats mažiausias bendrinis 
skaičius, kuris dalosi iš 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ir 7.

t-------- --------------------------------------------------------------------
i; 72-is ... ' 72-is jį

METINIS PIKNIKAS
? Rengia •

ŠV. JURGIO DRAUGIJA
i! ’ ŠEŠTADIENĮ, J J

Birželio (June) 28 d., 1952 m.
•j " KLASČIAUS PARKE
i; , MASPETH, N. Y. I;

1 - x h

šokiams gros Pavydįs ir jo orkestras. ![
Pradžia 2 vai. po pietų. J;

J Įžanga, įskaitant taksus, $1.00. ![

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Birželio 21 d. 6 vai. vak. 
Taut. Klubo patalpose 337 
Union Avė., šaukiamas Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Pirmojo skyriaus narių 
susirinkimas. •

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 įscenizavi- 
mu Lietuvos vaizdų ir bus ki
tokių margumynų. Kviečiami 
visi Long Island, Brooklyno 
New Yorko ir apylinkių lietu
viai. Jokios įžangos mokesčio 
nėra.

Kaip šią vasarvietę pasiekti, 
prašome žiūrėti į šiame laik
raštyje telpantį skelbimą.•

šv. Jurgio Draugija ruošiasi 
savo metiniam 72 piknikui, 
kuris įvyks birželio 28 d. Klas- 
•čiaus 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.

Radijo programa
J. Ginkaus valandėlėje iš 

WWRL stoties (5000 ^lc) gir
dėsite ši šeštadieni nuo 2 iki 
3 v. p. p.

St. Zobarską kalbant • apie 
Jonines. Be to, bus skaitomos 
įdomios ištraukos iš Amerikos 
lietuvių istorijos.

r--------------------------- ----------------------------- - - ■ ...............  —........
Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

MENDERIĮJ VASARVIETE
? šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalnų 

oras ir gražūs vaizdai. ,
s Bušai į Liberty eina iš NewYorko, Newarko ir kitų vietų.
!; Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti. ?

; ONA MENDERIENĖ
WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y. J

Tel. Liberty 520 M 2 J J
--------- ~~~~~ ---- -4

STONY BROOK LODGE
PR. LAPIENĖ, Vedėja

? Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavisi gamta, dž:au-
Jj giasi jaukia lietuviška atmosfera, kviečiamas į STONY 
i’ BROOK LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali J
i F • *- i
,[ vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms pra- J
Į šome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony Brook, ? 
Į 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.

LEONA’S BAR & RESTAURANT
t

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

EVergreen 4-9414

t
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DABAR

REIKALINGAS patyręs mecha 
nikas. 1.50 į vai. ir viršvalan
džiai. Pastovus darbas. Apmo
kėtos atostogos. Kreiptis: Mele 
Msg. Co., 98-34 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.
PIGIAI parduodamas geras pi
anas tinkamas s^liūnui arba 
šeimai. Telefonuoti: VI 8-5709.
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.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis įvairiausiu baldu — stalu, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1. 1.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
f

Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis sava rūpestin- 
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMiT CO. k
(Prieš Republic teatrą)

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

L

111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai? V;
Virginia 9-0842 ir J'r-

Virginia 7-4111

JUMIS " ™
ALBERT ELICE, Sav. — • įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

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

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

Telefonas EV. 7-4MT
i 

... ... .................
-—.—---- ———~t

6 ’ MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARASI; įvairus gerymai ir užkandžiai . ;;
Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN

MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y. J 
Telefonas: HY 7-9758

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

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

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

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

(Biznio) (Rez.)

Bet teisės grįžti 
Jau dvylika metų 
Važiuojam atostogų 
Argi jau taip yra

JUOZAS TYSLIAVA
Sakoma, kad Owen Latti

more, John Hopkins universi
teto profesorius, Tolimųjų Ry
tų reikalų žinovas ir, magary
čioms, anot senatoriaus Mc 
Carthy, “Rusijos agentas”, bu
vo sumanęs vykti į Maskvą.

Tai patyręs, Valstybės De
partamentas tuojau pranešė, 
kad teisė naudotis užsienio pa
su Lattimorei yra atšaukta...

Dabar kyla klausimas, ar 
Valstybės Departamentas gerai 
daro, kad jis tiems komunistų 
bendrakeleiviams draudžia vyk 
ti į užsienį.

Priešingai, juos reikėtų ska
tinti greičiau apleisti šią “su
puvusią” kapitalizmo šalį. Tik 
tuo atveju, duodant jiems vi
zas, kiekvieno -‘pase, žinoma, 
reikėtų įrašyti:

“Be teisės grįžti atgal...”
♦♦ *

Štai jau ir dvylika gražių 
metų praėjo nuo pirmosios bol 
ševikų okupacijos Lietuvoje.

Skaitau Darbo Lietuvos, Tie
sos, Darbininkų žodžio ir Ta
rybų Lietuvos komplektus ir 
stebiuosi:

Kaip tie žmonės, kurie bėgo 
nuo antrosios bolševikų oku
pacijos ir kurie dabar gyvena 
čia pat, Amerikoje, tada buvo 
verčiami garbinti Staliną..?

Pavyzdžiui, vienas žinomas 
poetas, neabejotinas bolševiz
mo priešininkas, tada Tarybų 
Lietuvoje parašė:

“Daug kas iš mūsų už Raudo
nąją Lietuvą, už Stalino kon
stituciją... esame pasiruošę "nu
mirti”.

* «

Kalbant apie tuos Lietuvos 
rašytojų, dailininkų, muzikų, 
politikų ir šiaip visuomenės 
veikėjų “pasisakymus”, bene di
džiausia mūsų tautoš likimo 
ironija bus išreikšta šiais žo
džiais:

“...Lietuvos TSR pasilaiko 
sau teisę laisvai išeiti iš Tary
bų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos”.
Taip skamba Lietuvos Tarybų 

Socialistinės Respublikos kon
stitucijos 15 straipsnis.

Berods, Stalino konstitucijo
je ta “teisė” taip pat yra pa
žymėta.

Bet... Deja, tai yra pats di
džiausias bet.

♦ **
Liepos 4 diena — Jungtinių 

Amerikos Valstybių “Vasario 
šešioliktoji”.

Tai didelė šventė,^kuri, lyg 
tyčia, sutampa su kito Vieny
bės numerio išleidimo data.

Taigi, ir mes nutarėme švęs
ti...

žodžiu, kitą savaitę Vienybė • 
neišeis, o mes, jos darbininkai, 
kaip ir visi kiti verti poilsio 
žmonės, mėginsime ieškoti ato
stogų.

Mūsų skaitytojai, kurių dau- 
ma dirba dirbtuvėse, net po 
dviejų savaičių atostogų neno
ri skaityti laikraščių.

Maža to. Vasaros karščiams 
atėjus, jie net prenumeratos 
nenori siųsti...

štai kodėl mes, “nukniauk
dami” vieną Vienybės numerį, 
manome, kad mūsų skaitytojai 
už tai nesupyks.

• « ♦

Dėl mano pastabos, kad bai
siųjų birželio įvykių minėjime 
buvo per maža publikos, vienas 
mūsų laikraščio bendradarbis,. 
senas amerikietis, taip-rašo:

“Lietuvių, latvių ir estų nau
jakurių New Yorke yra kele
tas tūkstančių. Bet jie nepa
jėgė užpildyti Town Hall. Tas 
rodo, kad jiems tokie minėji
mai nerūpi. Tas rodo, kad lie
tuvių, latvių ir estų naujaku
riai smarkiai amerikonėja — 
perka namus, automobilius,

STALINAS STATO “BALTIJOS ^ŪRĄ”
Kuris būsiąs panašus Į Hitleria “A tlanto mūrą”— Prie fortifikacijų 
darbų dirba 60,000 vokiečių ir len kų — Rusai Baltijos jūrį nori pa
versti “mare nostrum”— Rytinėje Vokietijoje buvo sukilę ūkininkai, 

atsisakydami krastytis iš pasienio zonos -
Nuo Piliau, buvusio vokiečių 

karo uosto Rytprūsiuose iki 
Liubecko, 400 mylių ilgume, ru 
sai pamėgdžioja tą, ką Hitleris 
darė Atlanto pakraštyje, bū
tent, pradėjo statyti milžiniš
ką “Baltijos mūrą”, prie kurio 
dirba 60 tūkstančių rekvizuotų 
vokiečių ir lenkų.

šio 400 mylių ilgumo iš beto-, 
no nulietos fortifikacijos suda
rys Stalino ’ mūrą, kurio svar
biausias centras būsiąs Swine- 
munde, buvęs vokiečių karo 
uostas.

Į rytus nuo šio uosto, Danci
gas ir Gdynė būsią rezervuoti 
lenkų karo laivams.

Rusai nori visą Baltijos 
jūrą pripildyti savo karo lai
vais ir padaryti ją “mare nost
rum”. Be^to, jie įrengia tris 
milžiniškas aviacijos bazes 
Barthe, Darse ir Ribnitze, o 
taip pat Penenmundėj, kur vo
kiečiai gamindavosi garsiuo
sius V-l ir V-2.

Šitas Stalino mūro statymas 
jau parodo, kad sovietai iš ke
turių konferencijos nieko ne
laukia. Bet dar yra kitas reikš
mingas faktas, būtent, buvęs 
Kremliaus ambasadorius ryti
nėje Vokietijoje Puškinas, pa- 
skirtąs Kremliuje į Gromiko 
vietą viceministru, su specialia 
misija tvarkyti vokiečių reika
lus. Jis gi yra prisiekęs Bonn 
vyriausybės ir vakariečių prie
šas. Puškinas niekad neslėpė, 
kad iš Vokietijos jis norįs pa
daryti Korėją ir Elbę paversti 
38 paralele. Jis visą laiką iš 
vien dirbo su vokiečių komu
nistų vadais.

Būdamas dar ambasadoriu
mi Budapešte, jis, už nukrypi
mą nuo stalinistinės linijos pa
korė vengrų užsienių reikalų 
ministrą Rayk ir prieš teismą 
pastatė kardinolą Mindszenty.

Sakoma, kad Puškinas lai
mėjo prieš savo antogonistą 
ambasadorių Semionovą, gen. 
gen. Cuikovo patarėją,- kuris 
buvo laikomas labiau sukalba- 
mesniu. Tarp Berlyno vokiečių 
kcmunistų kalbama, jog Se- 
mionovas buvęs grasinamas ir 
Puškino pavaduotojas čebota- 
rjev paskirtas Semionovo pa
vaduotoju tik tam, kad galėtų 
geriau prižiūrėti.

Rytinėje Vokietijoje Meck- 
lemberge ir Thuringene, kai
miečiams, nesutikus geruoju 
išsikraustyti iš evakuojamų pa 
sienio zonų, komunistinė vo
kiečių vyriausybė davė pilną 
diktatūrinę teisę policijos vir
šininkui Wilhelmui Zaisseriui, 
kuris yra patikimiausias Krem 
liaus žmogus Vokietijoje.

šis ėmėsi drakoniškų prie
monių :

• 5,000 liaudies milicininkų 
buvo pasiųsta į Thuringeną, 
pr’eš sukilusius kaimiečius. Su 
kilimas numalšintas. Keliasde
šimt kaimiečių užmušti ir šim
tai suimti.

• Išleistas įsakymas pasku
binti pasienio evakvacijai iki 3 
mylių krašto gilumon visu pa
sieniu su vakarų Vokietija. 
50,000 liaudies milicininkų da
lyvauja šioje operacijoje.

• Milžiniška koncentracijos 
stovykla įsteigta Magdeburge, 
kur “laikinai” uždaromi visi 
kaimiečiai kurie atsisako pa
sitraukti iš savo žemių.

• Sustiprinimui liaudies mi
licijos, Zeisser iš komunistų

tarpo rekrutuoja 250,000 sava
norių, kuriems bus pavesta sau 
goti kelius, geležinkelių stotis, 
grūdų sandėlius, mokyklas, fab 
rikus ir ūkius, kuriuose buvo 
padaryti sabotažai. Priimami 
tik tie, kurie yra senesnio am
žiaus ir nebetinka karinei tar
nybai.
. • Jauni vyrai nuo 18 iki 24 
metų “kviečiami” atlikti parei 
gą ir stoti į liaudies miliciją. 
Nuo gegužės 26 dienos ji pasi
pildė 100,000 naujais milicinin
kais.

Pagal Zeisserio planą ši liau
dies milicija galės būti pavers
ta vieną dieną į tautinę armi-

ją, nes jau dabar turi tankus 
ir lėktuvus.

Vokiečių social - komunistų 
partija be to, ruošiasi milžiniš
kam “valymui”, > kuris šį kar
tą palies įtakingus komunistus. 
Sakoma, kad užsienių reikalų 
ministras Dertinger būsiąs nu
šalintas.

Gautomis žiniomis susirėmi
mai tarp kaimiečių ir liaudies 
milicijos rytinėje Vokietijoje 
tebesitęsia įvairiose vietose. 
Kaimiečiai atsitraukdami sprog 
dina ir degina savo namus, 
kad tik netektų milicijai, kuri 
juose turi apsigyventi.

r

RUSAI LIETUVOJE DAUGIAU
PRIVILEGIJUOJAMI Už LffiTUVIUS

I
Gegužės 1 d. Vilniaus komso- 

lo sekretoriatas, vadovaujamas 
rusės Bogatkinos, išleido tam 
tikrą instrukciją visam Vil- 

, niaus komsomolui, ypač sky
riams teikiantiems įmonėse ir 
administracijos įstaigose. In
strukcijoje įsakoma griežtai 
kontroliuoti, kaip traktuojami 
įvairių tautybių darbininkai ir 
kovoti prieš .paskirų tautybių 
protegavimą. Instrukcijoje nu
rodoma, kad už protegavimą 
tautiniu pagrindu gali būti bau 
džiama iki 500 rublių «bauda.

Tiesioginė . tokios instrukci
jos priežastis esanti tokia. EL- 
FOS (elektros reikmenų) fab
riko vadovybė paskyrė keletą^ 
premijų ir siuntė eilę darbinin 
kų ekskursuoti į kitas respubli
kas, apmokėdama kelionės iš
laidas. Pirmenybė tais malonu
mais pasinaudoti _ buvo aiškiai 
parodyta rusams komjaunuo
liams. Be to, tame pačiame 
fabrike tūlas Ponomariovas, 
rusas, stachanovietis, fabriko 
partkomo narys, buvo .pasta-" 
tytas atlikto darbo normų re
gistruotojų. Buvo pastebėta, 
kad rusams jis atžymi didesnes 
normas, o kitiems, ypač lietu
viams, jas mažina. Kilo nepasi
tenkinimas. Darbininkai savo 
protestą bent tuo pareiškė, kad 
visiškai nustojo lankytis į agi- 
tpunkto rengiamas paskaitas, 
žinios apie tai pasiekė partijos 
vadovybę. Buvo padarytas tar
dymas ir po to pasirodė minė
toji Bogatkinos instrukcija, o 
taip ir miesto vykd. komiteto 
nario Karecko bei Partijos CK 
sekretoriaus Moskovino pareiš
kimai, kuriuose pabrėžiamas

šaldytuvus, televizijas ir ma
žai kas iš jų mano grįžti na
mo. Tiktai mes, senieji atei
viai, galėjome manyti, kad in
teligentai yra didesni idealis
tai, negu paprasti žmonės. Tik 
dabar, tūkstančiams jų atvy
kus, mums, seniams, atsidarė 
akys”.

Argi? Aš vis dėlto esu vienas 
tų, kurie mano, kad nėra to 
blot>o, kas neišeitų j gerą.

Kiek vergų 
Sov. Rusijoje?

Jungtinės Tautos turi žinių, 
jog vadinamose “liaudies de
mokratijose”, Maiskvos sateli
tinėse valstybėse yra pristeigta 
visa eilė koncentracijos stovyk 
lų, kuriose uždaryta 11 milijo
nų asmenų.

Rumunijoje veikia 45 kon
centracijos stovyklos, kuriose 
uždaryta 250,000 asmenų ir 1,- 
257,000 deportuota i Sovietų 
Rusiją, kur jie uždaryti į te- 
nykščias koncentracijoos sto
vyklas.

Čekoslovakijoje — 179 sto
vyklos su 350,000 asmenimis.

Lenkijoje —39 stovyklos, ku
rių kiekvienoje uždaryta nuo 
nuo 1,200 iki 3,000 asmenų.

Vengrijoje — 95 stovyklos su 
120,000 asmenimis. Be to, 76000 
asmenų deportuoti j Sovietų 
Rusiją.

Bulgarijoje _ 30 stovyklų su 
100,000 asmenų.

Sovietų Rusijoje — 10 mili
jonų asmenų uždaryti į koncen 
tracijos stovyklas.

reikalas kontroliuoti skirtingų 
tautybių traktavimą.

Visa tai padaryta tikslu nu
tildyti kalboms apie įvykius 
ELFOS fabrike ir apskritai a- 
pie rusų privilegijuotą padėtį. 
Tuo tarpu, esą, tas rusų privi- 
legijavfmas, bent laikinai, lyg 
ir sumažėjęs.

Trumanas vetavo 
McCarran biliu 

' c.

Prezidentas Trumanas veta
vo McCarran bilių, pagal kurį 
būtų buvusi uždaryta bet kokia 
imigracija iš RW^s, Vidurio 
Europos, taip pat iš Azijos. Pre 
zidentas griežtai pasmerkė se
ną, bet savo amžių atgyvenu
sią, nuomtonę, būtent, kad ang
lų, bei airių kilmės amerikie
čiai esą geresni, negu žmonės 
su graikiškais, itališkais ar 
lenkiukais vardais.

Apie bakteriologini 
karą Korėjoje

Komunistai su savo melu nei 
kiek nesivaržo ir dažnai net 
per toli nueina, štai šį pava
sarį Maskva visu smarkumu 
pradėjo vesti propagandos 
kampaniją prieš Ameriką, būk 
ši Korėjoje vedanti bakterio
loginį karą.

Aišku tik žmonės, kurią? ne
pažįsta sovietų melo, galėjo 
patikėti. Bet jiems buvo atsa
kyta aiškiai, kad tai netiesa. 
Nei mažinusį dalykėlį sovietai 
neįrodė, kad tai būtų tiesa.

Kyla klausimas, kodėl sovie
tai pradėjo tokiu plačiu mas
tu propagandinę ofenzyvą, ko
dėl jiems reikėjo sumobilizuoti 
visas jėgas skleisti šiam melui? 
Kas tikrumoje slepiasi už to 
vadinamojo “mikrobinio karo”, 
kuriuo apkaltinamos Jungtinės 
Tautos.

Admirolas Ellis Zacharias, 
buvęs amerikiečių laivyno žval 
gybos viršininko pavaduoto
jas tą yra paaiškinęs ir šį jo 
straipsnį skaitysime sekančia
me Vienybės numeryje.

Rusai, apkaltindami ameri
kiečius bakteriologiniu karu, 
aiškina Zacharies, yra kaip tas 
žmogus, kuris padegęs namą 
šaukia “Dega!”.

Trys tariasi
Nuvykęs į Londoną Acheso- 

nas turėjo keletą pasitarimų 
su Edenu Ir Schumann.

Amerikos, Anglijos Ir Pran
cūzijos užsienių reikalų mi
nistrai svarsto vakarų santy
kius su Sovietų Rusija, Vokie
tijos apginklavimą, padėtį Ber 
lyne, Suezo kanalą Ypač daug 
skiriama dėmesio Vokietijos 
suvienijimui ir keturių konfe
rencijos sušaukimui.

Achesonas buvo priimtas 
Churchillio ir matėsi su JT 
sekretoriumi Trygve Lie, kuris 
atostogauja Londono.

Adomas Galdikas Palangos pajūryje

KORĖJOS FRONTE KARAS PLEČIASI
500 sąjungininku bombonešių sudaužė komunistų jėgaines - Anglai 

nepatenkinti, kodėl jų niekas neatsiklausė — Taftas sako, kad 
seniai taip reikėjo padaryti

Pirmą - kartą po dešimties 
mėnesių “taikingų derybų” Ko 
rėjos fronte mūšiai pradeda 
stiprėti. Pirmąją dieną komu
nistai'neteko net 900"savo ka
reivių.

Gi šią savaitę 500 sąjungi
ninkų bombonešių atliko patį 
didžiausį nuo Korėjos karo 
pradžius bombordavimą pul
dami š. Korėjoje, prie Man- 
džiūrijos sienos penkias elek
tros jėgainės ir tuo būdu sunai 
kindami 90 nuošimčių elektros 
energijos potencialo.

Ataka tęsėsi pusantros valan 
dos. Visi dalyvavę bombarda-

Mossadegh nugalėtas
‘‘Melskime Allaho, to visaga- 

linčkų kad jis mums padėtų 
atrasti pinigų!” taip neseniai 
šaukė Teherane Irano finan
sų ministras Varasteh prieš 
tuščią iždą. Deja Allahas neiš
pildė jo maldos, priešingai su
naikino bet kokias viiltis.

Laivas “Rose-Mary”, tipiškas 
naftai vežioti laivas, kuris5 pri 
krautas naftos turėjo prasi
veržti pro anglų blokadą ir 
dėka savo simboliškos kelionės 
surasti .nacionalizuotai Abadan 
naftai klijentų, šiuo metu yra 
sekvestruotas Adeno uoste. Ir 
kadangi teismas be jokios abe
jonės parems Londoną, tai var 
gu ar Irano finansų ministe- 
riui pasiseks pripildyti įždą pi
nigais.

Šita avantiūra tuo įdomi, 
kad laivas “Rose-Mary” plau
kiąs po Hondūro vėliava, vežė 
amerikiečių finansistų užpirk
tą naftą, per vieną italų firmą, 
kuriai tarpininkavo šveicarų 
bendrovė ir derybas tvarkė 
austrų advokatas, dabar rizi
kuoja tapti anglų nuosavybe.

Nesustodami prie šįos istori
jos smulkmenų, pabrėšime tik 
vieną faktą, kad Anglija pa
lengva atgauna savo prestižą, 
kuris buvo sugriautas evaka
vus Abadaną. Ji Įrodė, kad jos 
kiti naftos šaltiniai Irake ir A- 
rabijoje lengvai pavaduoja ne
tektą Irano nafta, šį kartą 
Mossadeg pralaimėjo.

Aklieji paradavo
Praėjusį sekmadienį tuščio

se Paryžiaus gatvėse matėsi 
savotiška eisena, tūkstančiai 
aklųjų su baltomis lazdelėmis 
ėjo užpakaly garsiojo Louis 
Braille palaikų, kurie buvo per 
kelti iš kapinių į Pantheoną ir' 
padėti šalia tokių garsiųjų, 
kaip Voltairo ir kitų.

Kuo Braille pasižymėjo, kad 
jam buvo išreikšta tokia pa
garba?

Braille yra garsus, kaip ak
lųjų abėcėlės atradėjas. Tai jo 
dėka milijonai aklųjų gali skai 
tyti ir rašyti.

Tas atradimas anais laikais 
(1827) nebuvo taip lengvai su
tiktas. Oficialūs asmenys bijo
jo, kad tarp aklųjų ir kitų 
žmonių nebūtų dar didesnis 
tarpas padarytas. Bet aklųjų 
abėcėlė laimėjo ir greit ji buvo 
visur pripažinta. -

vime sąjungininkų lėktuvai 
sveiki sugrįžo į bazes. Komu
nistų lėktuvai nedrįso parody
ti jekio pasipriešinimo. Turi
momis žiniomis visos penkios 
elektros jėgainės sugriautos.

Amerikiečių lakūnai sako 
aiškiai matę priešo aerodro
muose, anapus Jale upės sovie- . 
tiškus, naikintuvus MIG-15, bet 
nė vienas jų nepakilo. Vieną 
MIG-15 eskadrilė iš Mandžiū- 
rijes buvo prisiartinusi prie 
sąjungininkų bombonešių, bet 
nepuolė. v-

Kitą dieną sąjungininkai 
antru kartu pakartojo bom
bardavimą elektros jėgainių š. 
Korėjoje, bet ši kartą puolime 
tedalyvavo tik 300 bombone
šių. ' ' '

Bet jei buvo tikėtasi dėl šio 
bombardavimo ^susilaukt! ~reak- 
cijos iš Maskvos, apsirikta.

Pirmoji reakcija, atėjo iš tų, 
kurie mažiausiai yra prikišę 
pirštus. Iš Anglijos.

Parlamente anglų darbiečių 
partija pareikalavo diskusijų 
dėl šių bombardavimu ir pasi
aiškinimo iš Churchillio, ar’ jis 
pritariąs tokiam karo išsiplėti
mui.

— Sąjungininkų tikslas, — 
paaiškino Churchillis, — aiš
ku yra apriboti kariškus veiks
mus, bet ne juos išplėsti. Jei 
laike derybų vedimo sausu
mos fronte kautynės buvo ap- 
r musios, ore jos niekad nebu
vo nutrauktos. Dėl elektros

jėgainių bombardavimo šiau
rinėje Korėjoje Londono vy
riausybės niekas nesiklausė ir 
dėl ta bus padarytas demaršas 
Washingtcne.

To tik betrūko.,
Amerika siunčia savo vyrus 

į Korėją, kiša pinigus, o ang
lai davinėja įsakymus!

Senatorius Taftas dėl karo 
veiksmų Korėjoje pareiškė 
spaudai:

—Aš nemanau, kad elektros 
• jėgainių bombardavimas šiau

rinėje Korėjoje bus priežastimi 
trečiojo pasaulinio karo. Bet 
t^s kas buvo padaryta vakar, 
reikėjo padaryti seniai. Pasa
kysiu net daugiau, mes turėtu
me pulti raudonųjų bazes Man 
džiūrijoje.

Korėjoje viskas 
vyksta, gerai

Maršalas Alexander, Angli
jos krašto apsaugos ministeris, 
grįžo iš inspekcinės kelionės po 
Korėją.

Jis bando savo tautiečius 
nuraminti, kad Korėjoje ivskas 
vyksta gerai ir visokie gandai 
apie nesusitarimus tarp sąjun
gininkų niekuo nepamatuoti.

Tačiau jis galvoja, kad ko
munistams pradėjus milžiniš
ką ofenzyvą, vargu ar pagel
bės ką Mandžiūrijos bombarda
vimas. Jungtinių Tautų armi
ja sunkiai galės atsilaikyti.

• Churchillis atmetė darbiečių partijos pasiūlymą pakvies
ti Į konferenciją Staliną, paaiškindamas, kad šiuo momentu, tas 
ne tik nepagerintų, bet pablogintų padėti.

• Indijos premjeras Nehru pareiškė, jog Indija siūlo savo 
patarnavimus susitarimui Korėjoje.

• Vakarinė Vokietija, reparacijų sąskaiton Izraelio valsty
bei sutinka sumokėti 715 milijonų dolerių.

• Už Argentinos prezidento Perono žmonos sveikatą, kuri 
šiuo metu beveik prie mirties, 3,500 bažnyčiose buvo laikomos 
pamaldos.

• Arabijos karaliui Ibon Seoud, kuriam jau yra 75 metai 
ir sunkiai serga, viena iš jo haremo žmonų padovanojo sūnų. 
Jis tampa 64 kartą tėvu.

• Korėjoje, netoli Fusane, praėjusią savaitę sprogo pats 
didžiausias amunicijos sandėlis.^Nuostolių pridaryta aplink per 
15 mylių.

• Amerikietis Max Conrad su mažu “Piper Cub” lėktuvu 
perskrido Atlantą, nutūpdamas Norvegijoje. Kelionę jis padarė 
su nutūpimais Labradore, Grenlande ir Islandijoje.

• Po Anna Pauker, Rumunijoje iš vyriausybės pašalintas 
jos vicepirmininkas Apostol.

• Prancūzija Indokinijoje yra priversta laikyti 170,000 ka
reivių iš kurių jau krito 52,000. Amerika dabar ryžosi padėti.

• Amerikos vyriausybė nuėmė uždraudimą gaminti spal
votosios televizijos aparatus.

• Japonija oficialiai kreipėsi į Jungtines Tautas, kad bū
tų priimta nariu.

• Venecueloj areštuoti buvę DP, kilę iš sovietų okupuoja
mų kraštų. Su kai kuriais vietinė policija labai žiauriai pasiel
gusi. Neturime žinių, ar jų tarpe buvo ir lietuvių.

o Vakarinės Vokietijos parlamentas atidėjo rudeniui rati
fikavimą susitarimo su vakariečiais.

• Brazilijoje iš vieno kalėjimo pabėgo 300 kalinių, 100 Iš 
jų buvo užmušta, 110 pasidavė, bet likusieji gerai ginkluoti, pra
siveržė pro kariuomenės užtvarą.

• Prie Ridgwdy štabo Prancūzijoje priskirti 30 vokiečių 
karininku, kurie kol kas nenešioja uniformos.



^Amerikos Lietuviu Savaitė
VISI RENGIASI Į ATOSTOGAS V AIKČIOJA SU ŽIBURIU VIDUDIENĮ... Gražus pavyzdys

HARTFORD. CONN — Vie
tos lietuvių kasdieniam gyve
nime vasaros metu mažai kas 
yra įdomus. Baigę savo kas
dieninį darbą fabrike ar rašti
nėje, skuba į miesto sodus pa
sėdėti ir pailsėti atviram ore. 
Visi galvoja kur praleisti ato
stogas. Tokias kalbas tenka iš
girsti tarp vietos lietuvių ir re
tas atsitikimas, kad galima bū
tų girdėti kalbant apie kokią 
visuomeninę ar kultūrinę veik

Gegužinės daugumoje neįvy
ko dėl lietingų sekmadienių, 
žodžiu, jokios visuomeninės 
veiklos vasaros laiku mūsų ko
lonijoj. Tiktai klubiečiai šį bei 
tą ‘peikia”, šeštadienių ir sek
madienių vakarais klube susi
renka nemažai žmonių, čia jie 
pasilinksmina, pašoka ir pa- 
gurkšnoja besikalbėdami.

SLA ir TMD seimų išvakarė
se teko pasikalbėti su šių or
ganizacijų vadais. Pasirodė, 
kad į seimus atstovu nesiun
čia. BALFo ir ALTo skyriuose 
veiklos vasaros laiku nesima
to, visigi, LRK Federacijos na
riai rengiasi į Seimą. Ir ALT 
Sandaros skyriaus delegatų į 
Seimą nebus, nes kaip vienas 

- sandarietis pareiškė man: “Nė-

TMD susirinkimas

ia pakankamai pinigų ir žmo
nių delegato išrinkimui ir siun 
timui”.

Klubiečiai nutarė ruoštis 
prie Connecticut Tabacco Die
nos Karalienės išrinkimo. 
Conn. Valstybė augina daug 
tabako, tad, Hartfordo ir apy
linkės blubai rengiasi prie ta
bako festivalio. Mūsų lietuviš
kojo klubo direktoriai stengia
si lietuvaitę išrinkti tabako ka
ralienę!

Po ilgoko laikotarpio ligos ir 
trijų operacijų mūsų senelis 
prelatas Jonas Ambatas pas
veiko, bet liga ji labai išvargi
no. Prelatas Ambotas atrodo 
labai8 fiziškai sunykęs, bet gi 
dvasioje tebėra stiprus.

Kompartija gavo smūgį mū
sų kolonijoj. Mūsų klube per 
eilę metų buvo prenumeruoja
mi įvairias pasuležiūros laikraš 
čiai, jog net ir Laisvė mūsų 
klubą lankydavo, šį kartą klu- 
b ečiai nutarė “išluoti” šį 
šlamštą! Ir išlavė. Stalino gar
bintojai dūksta, bet niekas jų 
nepaiso. Mažai čia jų. Sveiki
name klubįečius priėjusius prie 
šios išvados ir nutarimo. ”

Vietos lietuviai kalba apie 
įkurdinimą ALB skyriaus. 
Daug senųjų ir naujųjų ateiviu 
lietuvių, susidomėjusių ALB 
idėja, pasisakė uže įkurdinimą 
ALB skyriaus. Yra viltis, kad 
neužilgo tikslas bus pasiektas.

MC

BALTIMORE, MD. - Vieny
bės 24 n. Baltimorės Ran. ba
ra prelato dr. L. J. Mendelio 
pagarbai banketo rengimo ko
mitetą, kad tas pobūvis buvo 
rengiamas birželio 15 (Lietu
vos istorijoje tragingo įvykio 
sukakties dienoje), ir čia kar
tu skundžiasi kad niekas nie
ko iš tremtinių nekvietė prisi
dėti prie surengimo minėto 
pobūvio. Reiškia, negerai kad 
toje dienoje tas bankietas buvo 
rengiamas, bet jei tremtiniai 
būtų pakviesti, jie būtų daly
vavę, ir viskas būtų buvę gerai, 
kad ir banketas būtų įvykęs, 
kaip įvyko.

Viena, tai kad Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Taryba, kar
tu su latviais ir estais, tą liūd
ną Lietuvos istorijoje įvykį — 
trėmimą lietuvių Sibiran —at
žymėjo birželio 14 d. Lietuvių 
Salėje. Taigi baltimoriečiai to 
įvykio nepamiršo. Antra, tai 
mūsų keletas naujakurių vis 
jaučiasi, kad jie yra kažkokia 
paskira, pusiau dievaičių lie
tuvių gentis, kurie nenori, anot 
Ran. “terliotis” su seniokais 
lietuviais, ir nesijųngįa į su
kurtas lietuvių organizacijas, 
o tik laukia, kada, kas žemai 
nusilenks ir kvies prie darbo.

Bet garbingi naujakuriai, 
kaip adv. Algirdas Leonas, Ma
tas Brazauskas, ir kiti stojo į 
Tarybą ir kitas vietos organi
zacijas ir, pasiraitoję ranko
ves, dadasi bendran
Tai turėtų padaryti ir 
Tucmet nereikės paskirų 
timų.

Prie pagarbai prelato
delio banketo rengimo laisvai 
prisidėjo kas tik norėjo, prisi
dėjo ir atskiri naujakuriai, ir 
net įteikė per p. Cezarį Surdo- 
ką prelatui Mendeliui, banketo 
metu, gražų lotynišką testimo- 
nijalą už didelę paramą tremti 
niams per BALF ir kitais bū
dais.

Jau laikas, kad Ran’ai Balti
more1 e ir kitur nustotu jautė
si kaž kokiais “nepaliečiamais”

svečiais laukiančiais prašymo 
ir maldavimo bendran darban. 
Kas būtų buvę iš Amerikos lie
tuvių, jei jie, kasmet, metais 
vėliau atvykę, čia būtų pradė
ję vėlesnių lietuvių kastas. Čia 
būtų buvę kastų kastos —nau
jakuriai, naujakuresni, nauja- 
kuriausi. ir jie, nors skirstėsi 
politiškai, bet jungėsi į esamas 
organizacijas ir palaikė bei 
stiprino lietuvybės dvasią.

Visi pasaulio lietuviai, kur 
jie bebūtų, turi Lietuvą tik vie
ną. Todėl visi turi jungtis ir 
bendrai dirbti Lietuvos darbą.

Nors daug, daug žvaigždžių 
dausose —

•Rytuose ir vakaruose — 
Bet i§ daugybės tik viena, 
T k saulė šypsosi diena.

Nors šiam pasauly daug 
šalių —.

Mažu, didesnių, didelių — 
P*»t mums tiktai viena sava, 
Tai mūsų žemė Lietuva!

Nadas Rastenis

LINDEN, N. J. — Vietos ALT 
skyriaus gegužinėje antruoju 
loterijos fantu buvo leidžia
ma metinė lietuviško laikraš
čio prenumerata. Laikydamie
si tolerancijos, rengėjai leido 
laikraštį pasirinkti pačiam lai
mėtojui. *

■Laimingasis bilieto 2051 nr. 
savininkas pasirodė esąs Adol
fas Mockus iš Kearny, N. J., pa 
sirinkęs Vienybę, kuri pradeda 
jį lankyti nuo šios dienos.

—-------
Anne M. Sabliskas

Pirmoji Lietuvaitė
CHIROPRACTORS

Ligoniai priimami antradieniais ir >
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v./

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. i

ir pagal susitarimą
902 BELMONT AVENUE,

Brooklyn 8, N. Y.
APlegate 7-4236

VAIKŲ IR MERGAIČIŲ STOVYKLA ’
Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer- 

gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame Oxoboxo pa- J1 
1 ežeryje, Montville, Conn, (netoli New London). Priimami 

z nuo 6 iki 14 meti| amžiaus vaikai ir mergaitės. Geriausias ;! 
į; 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- 
ei jų, kreiptis: J

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius ;

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

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN !
< ----------- --------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -- -----------------

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

WATERBURY, CONN — Ge
gužės 23 d. įvyko vietinės TMD 
narių susirinkimas. Jame ap
tarta visa eilė šią organizaciją 
liečiančių problemų, ypač dėl 
tolimesnės šios draugijos veik
los ir uždavinių . Tuo reikalu 
.pageidavimai turėsią būti iš

skelti būsimame ateinančio lie- 
pos 8 d. Clevelande tos <frau- 
gijos Seime. Tarpe kitų — yra 
pageidaujama, kad visi prane
šimai t ar skelbimai TMD reika
lais būtų dedami nebe Sanda
roj, kaip lig šiol dažniausiai 
buvo daroma, bet Vienybėj, nes 
ji daug plačiau skaitoma, ypač 
rytinėse valstybėse.

- - Susirinkime buvo išdalintos 
nariams, užsimokėjusiems už 
šiuos metus" nario mokestis (2 
dol.), knygos “Balutis”, kurias 
draugijos Centro Valdyba nu
pirko ir išsiuntinėjo kuopoms.

Susirinkimo dalyviams labai 
gražų įspūdį padarė šios drau
gijos narys Jurgis Bosas- 
(Watertown) atgabenęs į susi
rinkimą ir padovanojęs kuopai 
didelį ryšulį įvairių lietuviškų 
knygų, kurios jam nebereika
lingos, o kitiems gali būti jos 
labai naudingos. Kuopos 
mininkas A. Dzimidas ir 
rinkimo dalyviai pareiškė 
giui Bosui už tokį gražų
širdingą padėką. Jo pavyzdžiu 
galėtų pasekti ir kiti seniai čia 
gyvenantieji lietuviai ir tu
rintieji nebenaudojamų lietu
višku knygų. Jų daugelis su
draskoma, po rūsius mėtoma, 
ar net visai lauk išmetama.

QUALITY MARKET 
VICTOR ABECUNAS, Sav. 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

darban.
Ran. 
kvie-

Men-

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

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos 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: $290.00. 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

SILVER
Box 44

į Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

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

BELL BAKING CO.
Middle Island, L. L

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

plr- 
susi- 
Jur- 
žygį

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. 

________________________ i

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

MS NORTH BROAD STREKT 
(Temporary A*dr«M>

at 2G2-O4 Nortk Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER SI, 1M1

ASSKT*
•*.316

Sirinr* AKoanta ....
Loan Bank Stock. .

«a Han* an* in Banka ....
Bulldiac an* Equipaant . .

Lot— 1415 Raea Street
CtertM an* Otter AaoeU

TOTAL—••.•17.Mt

82.997 
175,000 

1,112,03* 
166,«0« 
22.723 
15.791

LIABILITIES

Otter LUMIIUm

Otter RprrlAr ReMrvM
. . *295.500
. . 252.278

•50,000
55.431
10,311 
*2.077
1,596

TOTAL---- *9,017.5*7
CRAXLE8 8. CHKUDEN’. Ptm1*m4

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris.

, j Visada draugiška nuotaika.
W29 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643 ,

4

A . M I E ž I S
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
T r/e fonas 3-4747

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

WILLIAM VALAlTlb
Vitokertopat automobilių tettyma 
730-2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa. 
Tel. Howard 8-0596

---------------------------------- .

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

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

Philadelphia, Pa.
L------------------ ----- ---------------

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
. DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

KARLONAS 
Funeral Home

Į Lietuviams tarnauja da u- | 
riau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN-

Tel. 9-1181
L  ........— v—........i

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

-----------------------------------------  —:—---------- ---------— Ji

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

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

Sėkmingai pagydytu pacientu padėkos laiškai
Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visokį negalavimai, žemas ir aukštas kraujo 

spaudimas, astma, kvepav’mo sutrukimai, ausų ligos, nervų 
negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo sunkumai 
ir kitos ligos.

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

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

v THE HALF SHELL
P. Janus ir G. Shlakis, Sav. ...

(vairiausi gėrimai ir .valgiai.
ROUTE 27-A, - ’ ISMP, L, N. Y.

Bay Shore 2996. .

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.

Dr. Joseph Miller. Newark. N. J.
Po to. kai man sveikata sugrįžo, pasi

naudojus jūsų natūraliu gydymo būdu, jau 
čiu pareigą jums viešai padėkoti.

Kelius metus jaučiau skausmą nugaroj ir 
rankose. Tariausi su gydytojais, bet man 
atrodė, kad jie negali niekuo padėti. Bu- 
vusis mokvtojas prof. dr. Carl Schleusing 
kurį išgelbėjote nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptis į jus.

Atydžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje stfteidimą. kuris susidarė 
sunkiai kritus. Pereitais metais jūs gydėte 
mane 3 mėn ir po tr po to esu sveikas ir 
nebejuntu jokių skausmų. Jau metai, ne

jaučiu skausmų. Esu įsitikinęs jūsų natū
ralūs metodas yra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Leo Thomas, 

Irvington, N J.

ta- 
Bu- 
jus. 
lan-

Dr. Joseph Miller. Newark, N. J.
Kelius metus jaučiau didelius skaus

mus nugaroje. Dažnai naktimis tu
rėdavau atsikelti. Tai visa mane tiek 
kankino, jog mano nervai suiro.

Kreipiausi į įvairius daktarus, 
čiau nei vienas man nepadėjo, 
vau laiminga kad sužinojau apie 
dr Joseph Miller Jau po kelių
k y mosi pas jus, aš pasijutau svei
kesnė ir toliau naudodamasi jūsų pa
tarimais. ir jūsų gydoma visai pa
sveikau.

Už sugrąžinta man sveikatą būda
ma jums dėkinga, prašau paskelbti 
mano laišką laikraščiuose, kad ir ki
ti sužinotų apie Dr Joseph Miller 
gydymo sėkmingumą ir norintieji ga 
lėtų pasinaudoti tuo natūraliu me
todu. kuriuo jūs grąžinote man svei
katą. Julia Kacker.

Dr. Joseph Miller

Penkerius metus aš kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau didelį galvos skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi j 
įvairius gydytojus. Vartojau įvairius leng
vinančius vaistus, tačiau mano 
kiek nesitaisė.

Iš laikraščių sužinojau apie
Jūs man suteikėte 
Vienam mėnesiui 
sveika, vėl pažinau 
mą

Viešai reikšdama 
kad ir kiti, kurie 
apie jus Dr. Miller.

patarimus 
praėjus 
sveikos

sveikata nei

Dr. Miller, 
ir gydėte, 

pasijutau 
moters gyveni-

jums 
nesveikauja. sužinotų

padėką, noriu

Genovaitė Stančaitis 
Brooklyn. N. Y,

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JOS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.
Važiuoti ii New York — Hudson Tub* iiCortlaut 
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newark©. 
Nuo stotie* tik 4 blokai.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALGHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET
Arti Pennsylvaniaos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

ADAMS’
RESTORANAS

941 SPRING GARDEN,
IR BARAS 

PHILADELPHIA, PA. 
5-6785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAtJN, Sav.

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

j—i^ijr 4- j- rrrr rr rrrrrrrrrf r~

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI Į

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderniik* laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi sali s« 
baro, pakeleringiems suteikdama nakvyni — viskas Bemokamai

Nelaimi* valandą kreipkite* j mft*q įstaigą, dieną ar naktį
— mes visados pasirengc suteikti genantį patarnavima

-------------------------------------------------------------------------------------- —■— ■

PABALTIJO TAUTOS PRABILO BENDRU BALSU
Tragiškų birželio dienų minėjimas visame pasaulyje

Gerbiamas

Lie-

Estonia pirminin-

apie

bu-

BROOKLYN 11, N. Y.

B. Raila

&

Jungdamas aukštos pagar
bos pareiškimą Vienybės ir Tė
vynės Sargo redaktoriams, lie
kuosi Jūsų nusižeminęs tar
nas—

kad? bolševikai įvedė 
ne tik fiŽinL^bet ir 

persekiojimą, nes jie 
atimti iš žmogaus sie-

Kurie dar kiti yra- Santar- 
nepriklausantieji ir aikš- 
nesirodantieji jos dirigen-

Tie- 
kit-

minė- 
Henri 
minė- 
gene-

3. 
vei 
ten 
tai?

Pabaltijo 
už savo laisvę. Vi- 
sugiedojo Argenti- 
poniai F. Alver ly-

Kolega,
Sargo 2 (9) nr. 
apie Lietuvių Rėžis

sugiedojo Lietuvos

86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street TdButS 8 o?6i

Nuo Birželio 27 iki Liepos 3 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“LECKERBISSEN”
Su Bruni Loeb — Adi Appek
“DAS JUNGSTE GERICHT”
Su Hans Holt — Susi Nicoletti — Karl Skraup — Gisa Wurm — 
Anton Pointner — Erik Frev

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

ALBRECHT & KOELBER

mėsos urmo pardavimas
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

STANLEY’S MEAT MARKET J
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

NAMŲ SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations: Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Phnnbing & Home Repairs

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

EVergreen, 7-5590.

mėsos krautuvė
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

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

340 GRAND STREET

Laisvei švintant... (25)

M. STONYS

Tėvynės 
straipsnyje 
tencinę Santarvę tvirtinama, 
kad ją remia ir diriguoja 
tuviškoji masonerija. Tarp 
ko rašoma:

“Paskutiniaisiais metais 
tuvos visuomenėje lietuviškąją 
masoneriją ypač reprezenta
vo trys jauni profesoriai. O ne 
paslaptis, kad šio sąjūdžio žmo 
nės... dabar laiko savo ranką 
ir ant LRS vadžių. LRS jiems 
yra labai patogus junginys” ir

Kadangi man LRS “dirigen
tai” bei veikimo tikslai ir me
todai yra neblogai žinomi, tai 
šis Tėvynės Sargo tvirtinimas 
buvo naujiena. Kad lietuvių 
visuomenė galėtų būti tikra 
dėl tokio tvirtinimo teisingu
mo ir kad kokios pašalinės įta
kos neiškraipytų tikrojo LRS 
veiklos tikslo, svarbu būtų tu
rėti teisingus ir konkrečius da
vinius. Jei Tėvynės Sargas pats 
pareiškia, kad tai “ne paslap
tis”, todėl maloniai prašau žur 
nalo redakciją apibūdinti tos 
paslapties turinį ir per Vieny
bę ar kitą kokį laikraštį bent 
dviejų savaičių būvyje paskelb
ti:

1. Kaip vadinasi tie trys pro- 
i fesoriai?

v

2. Kaip dabar jie ar jų kiti 
draugai masonai laiko savo 
tanką ant LRS vadžių?

Argentinoje
Tragiškų birželio dienų mi

nėjimą Argentinos sostinėje su 
rengė bendromis jėgomis lietu
viai, latviai ir estai. Minėjimas 
įvyko Lietuvių Klubo salėje, 
Buenos Aires, birželio 14. Pro
grama buvo dabai turtinga. 
Vietiniai dienraščiai, ta proga 
atsiliepdami į pabaltiečų pas
tangas išlaisvinti savo gimti
nes pažymi, kad Lietuvių Klu
be įvykusis minėjimas yra svar 
blausias tos rūšies aktas Argen 
tinoje. Dalyvavo daugybė pa- 
baltiečių, kitų tautų delegatai 
ir vietiniai intelektualai. įžan
gos buvo nemokamos. Dalyviai 
gavo A. L. Balso spaustuvėje 
gražiai atspaustdintas progra
mas vaizduojančias mūsų kovą 
už laisvę. Publikai jas įteikė 
trijų Pabaltijo tautų ansamb
lių narės, savo tautiniais rū
bais pasipuošusios. Lietuvai
tėms atstovavo Birutė Vaitke
vičiūtė.

Programą pradėjo Bendruo
menės generalinis sekretorius; 
Leonardas Sruoga, ispanų kal
ba apibudindamas 
tautų kovą 
sa publika 
nos himną, 
dint pianu.

, Draugijos
kas Evald Tai vari kalbėjo es
tiškai ir ispaniškai, sveikinda
mas pabaltiečių kovą už savo 
giminių išlaisvinimą. Po to se
kė Estijos himnas, estų choro 
dainos ir jų smuikininko Valdo 
Radamus muzika, poniai Liidi 
Laks pritariant pianu. Ponia 
Laks taipgi padainavo solo.

Latvių Sąjungos Argentinoje 
pirmininkas F. Gaisas kalbėjo 
latviškai, jų vyrų choras su
giedojo Latvijos himną ir kele
tą liaudies dainų. Chorui va
dovavo Vilis Grikis. *

Tokia tvarka einant progra
mai, A. L. Balso red. K. Norkus 
perstatė publikai kitų paverg
tų tautų atstovus, kurie į šį pa
rengimą atvyko su savo orga
nizacijų ; delegacijomis. Kalbas 
pasakė: Gruzinų kolonijos vei
kėjas dr. Akaki P^pąva. Baltgu

Kartoju: — kadangi tai Tė
vynės Sargui ne, paslaptis, tai 
savaime aišku, kad negali būti 
sunkumų tai paskelbti ir tuo 
būdu tą savo tvirtinimą 
LRS su pagrindu įrodyti.

Kaip ligi visuomenei
vo pranešta, Santarvei vado
vauja jos Laik. Vyriausias Ko
mitetas, du kraštų komitetai 
ir du sritiniai sekretoriatai. 
Kiek man žinoma, Santarvė

. nei su lietuviškąja, nei. su tarp- - džių Sąjungos Argentinoje pir
mininkas ir jų egzilinės vyriau 
sybės tremtyje atstovas Pietų 
Amerikai, Konstantinas Mier- 
lak. Onatskyi, buvęs nepriklau 
somos Ukrainos Tarybos sekre
torius.

Be vietinių spaudos atstovų, 
minėjime dalyvavo keli lietu
viai tik šį menesį atvykę iš Eu
ropos, jų tarpe Ona Paškevi- 
čiūtė-Drouilly.

Lietuviška programos dalimi 
vadovavo ALB leidėjas Pranas

tautine masonerija jokių ryšių 
nebuvo užmezgusi ir tai -visiš
kai neįeina į jos uždavinius, 
kurie yra aiškiai suminėti jos 
steigimo akte ir pareiškimuo
se visuomenei.

St Butkus

KAUNAMĖS BOLŠEVIKŲ APSUPTI
Bolševikai, nors buvo gausinge sni, bijojo mus pulti — Nutrūko 
mūsų ryšiai su vadavybe — Išvengti apsupimui, traukiamės — Ne

noriu pasilikti ligoninėje, ir vėl veržiuosi i frontą
Nebematant ./priešo karių, 

vadinas, taikinio, nustojo kul
kosvaidis šaudyti. Jatf ir šovi
nių pritrūkome. Buvo dar pa
laidų, bet juos reikėjo sukimš
ti į juostą. Turėjome šoviniams 
į juostas kimšti mašinėlę, bet 
ji sena, išklerusi. Kimšo nely
giai. O šaudymui netinka, nes 
nuolat kliūva. Teko rankomis 
kimšti, nors darbas ir lėtas. 
Bet ką darysi,*kad naujų svei
kų priemonių neturime.

Mes kulkosvaidininkai ant 
kalnelio gulėjome pačioj 
kairėj savųjų grandinės. Stai
ga pastebėjau, kad aplink kul
kosvaidį ir mane pradėjo kris
ti kulkos ir žemę draskyti, šau
dančiam iš kulkosvaidžio nu
mušė bato kulnį, sužeidė Vin
cą Locaitį, bepilant vandenį į 
kulkosvaidį, mano dešinėj vie
nam pėstininkui kulkos peršo
vė kojas, o kitam krūtinę. O 
aplink mano galvą tik krinta 
į žemę neprilėkusios, o kitos 
pralėkusios virš galvos taško 
žemę dešinėj.

Iš kur šaudo — dar nema
tau. Tačiau aišku, kad ne iš 
priešakio. Kulkosvaidininkams 
paliepiau pasislinkti žemyn, 
kol paaiškės iš kur šūviai arba 
susilpnės taiklumas. Kulkosvai 
dį paliko toj pačioj vietoj. Ne- 

* toli kulkosvaidžio radau mažu
tį žemės įdubimą ir jame įdū

riau galvą, kartas nuo kar
to akis pamėtau į šalis, norė
damas patirti kas čia dedasi. 
Galvos negaliu aukštyn pakel
ti, o žemyn pasilenkti ir iš ma
žiau apšaudomos vietos pasi
dairyti taip pat nedrįstų. Vie
nas kulkosvaidis liktų. Kritiš
ku momentu nebebūtų kam jį 
nutraukti žesnyn.

Pagaliau atbėgo mano karei 
vis Povilas ir šaukia:

Būrininke, žiūrėk, kokie ten 
kareiviai mūsų karėje iš miš
ko išbėga!

Pasižiūru pro žiūroną, ogi 
bolševikai iš miško išbėga ir 
puola mus iš kairiojo sparno. 
Tai pamato ir mūsų karinin
kai. Paima iš grandinės kelio
lika kareivių ir suguldo šone 
prieš mišką. Senas kulkosvai
dininkas iš .pėstininkų grandi
nės vėl atbėga pas mus prie 
kulkosvaidžio. Kai jis paima 
kulkosvaidį, tai priešas ir ne
bejuda iš vietos. O mes kai 
šaudome, tai nesudarome prie
šui tokio baisaus vaizdo. Ma
tyt, mūsų neprityrusi ugnis 
nelabai sėkminga. Gaila, kad 
šio gerojo mūsų talkininko pa
vardę pamiršau.

Mūsiškių, ypač kulkosvaidžio 
ugnis, priešą priverčia bėgti į 
mišką. Jų pasirodžiusius kulko 
svaidžius nutildė mūsų pa-

patranka. Šūviai iš priešo pra
dėjo retėti,; 4r jau nebe tokie 
taiklūs, ir apie 6 vai. vakare 
priešas visai nutilo. Kovos bai
gėsi Iš mūsų pusės buvo tik 
keletas užmuštų ir sužeistų. Pa 
vardes pamenu dviejų užmuš
tųjų: Andrius Makarevičius ir 
Jokubauskas. Pirmasis, eida
mas į kautynes, yra išsitaręs: 
“Arba šiandien žūti, arba ry
toj Vievyje šautuvus valyti”. 
Gulėjo pakirstas ant kalnelio 
ir trečias savanoris, kurio ke
purėje buvo įsegta raudona 
gėlelė. Jis į kautynes ėjo gana 
linksmas: dainavo, šokinėjo, 
juokėsi. Matyt, mirtis jame 
siautė.

Mūsų dvi kuopos su vienu 
kulkosvaidžiu atmušė gausin- 
gesnio priešo puolimus, tačiau 
Žaslius gynusios kuopos neat
laikė. Priešas jau buvo priėjęs 
visai arti jų. Jau girdėjo jų va
dų komandas ir keiksmus. Jų 
kareiviams bijant arčiau eiti, 
nerusiško akcento vadas keikė
si ir drąsino savo kareivius eiti, 
šaukdamas, kad lietuvių ne
daug esą. Kulkosvaidžiui suge
dus, kuopos turėjo - trauktis. 
Priešas, nustūmęs mūsų 2 pės
tininkų pulko 1 ir 6 kuopos, 
gynusias I Pojautiškių — Žas
lių pozicijas, pradėjo supti mū
sų bataliono 2 ir 4 kuopas. To
dėl mums susidarė pavojus iš

kairės, nors ir atmušeme prie
šą.

Nutrūko mūsų ryšiai su savo 
karo vadovybe ir kitomis dali
mis. Dabar tik supratau, dėl 
ko negrįžo 3 mano pasiųsti ka 
reiviai šovinių ir atsarginių 
dalių atnešti. Jie nuėję nebe
rasdavo savo paliktų gurguolės 
vežimų, bet tik priešą, todėl 
miškais ir nubėgdavo į žiež- 
mariusAtgal nebegrįždavo, nes 
manydavo, kad ir mes būsime 
pasitraukę, nes priešas jau at
siduria į užpakalį.

Apie 2 ir 4 kuopų likimą ne
bežinojo nei voros vadas, nei 
bataliono vadas. Visi manė, 
kad šios kuopos žuvo arba pa
teko į bolševikų nelaisvę. Vo
ros vadas jau davęs įsakymą 
kitoms. mūsų kuopos iš Žiež
marių trauktis į Rumšiškius. 
Tik kai sužinojo, kad šios kuo
pos ne tik ne žuvo, bet didvy
riškai atmušė tris kartus puo
lusias tvirtas priešo jėgas, įsa
kymą pakeitė ir viskas susi
tvarkė — pasiliko šavp pozici
joje. Tik gurguolė' Išsitraukė 
į Rumiškius.
LAIMĖJĘ TRAUKIAMĖS'

Po* kautynių išsikasome ap
kasus, manydami tolįaš gintis. 
2 kuopa irgi gavo ktrafevaidį. 
Taigi jau du ture i oįįiį? Kuopų 
vadai nuėjo į prieik fįųsę pa
sižvalgyti. Man įsakė *įmt kal
nelio. budėti ir jeigu ’pastebė
čiau priešo puolimą, atidaryti 
ugnį. Tačiau buvo tylu, Kuopų 
vadai gavo iš voros įsakymą 
pasitraukti arčiau Žiežmarių 
— i liniją: Straveninkai—Gor- 
kla—Terliškiai. Trauktis reikė
jo, nes buvo susidaręs apsupi
mo pavojus.

Kuopos pradėjo trauktis. AŠ 
su kulkosvaidžiu dar neskubu. 
Gaila palikti gerai iškastus ap

f.
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Ožinskas. Jo perstatytas žurna 
lietas Leonas Kančauskas per
skaitė savo kūrinį — Kančių 
birželis mūsų tautos isterijoje. 
Po to Lietuvių Tautinio An- 

Daina choras, vado-samblio 
vaujant pianistui Andriui Kup
revičiui,
himną. Po mūsų himno, sce-
nen išėjo Leonardas Sruoga ir 
perskaitė ispanų kalba paruoš
tą protesto rezoliuciją prieš 
okupantus. Rezoliucija priim
ta griausmingais publikos plo
jimais. Ji tapo pasiųsta vieti
nei spaudai, vyriausybei, Jung
tinių Tautų Organizacijai ir 
mūsų vadovaujantiems veiks
niams.

Turtingos minėjimo progra
mos įspūdžiais ilgai gyvens vi
si jos dalyviai. Minėjimo at
garsiai plačiai praskambėjo 
didžiausių Argentinos dienraš
čių skiltyse, užtariant bendrą 
ir /Ydingą lietuvių, latvių ir 
estų kovą už savo gimtinių iš
laisvinimą.

Be čia aprašyto, Buenos Ai
res Lietuvių Klube įvykusio 
minėjimo, vienų lietuvių reng
ti minėjimai įvyko Avellanedo- 
je ir kituose lietuvių gyvena
muose provincijų miesteliuose.

Nadas Giedraitis

Vokietijoje
Birželio liūdnuosius įvykius 

Vokietijoje pabaltiečiai veik vi 
sur minėjo drauge. Jie buvo 
minimi plačiau ir vokiečių ra
dijo. Baltų Centrinės Tarybos 
vardu buvo išleistas vokiškai 
minėjimui pritaikytas atsišau
kimas į vokiečių visuomenę. Iš 
atskirų minėjimų žymesnis bu 
vo surengtas birželio 18 d. Bon 
noje, kur 10 vai: įvyko pontifi- 
kalinės mišios katedroj, o va
kare 20 vai. didžiojoj un-to sa 
Įėję iškilmingas minėjimas, 
kur latvių vardu žodį tarė 
Liepniš, Baltų Instituto var
du — prof. Gunther Ipsen, iš 
lietuvių apie baltų tautų Gol
gotą — Pr. Zunde.

Prancūzijoje
Lietuviai, latviai ir estai ben

drai minėjo birželio liūdnąsias 
dienas ir Paryžiuj, šį minėji
mą globojo Prancūzų Komite
tas Už Laisvą Europą, ir 
jimui pirmininkavo p. 
Frenay, buv. ministeris, 
tojo Prancūzų Komiteto
ralinis delegatas. Jis vokiečių 
okupacijos metu buvo vienas 
iš rezistencijos vadų.

Susisiekęs su mūsų veiks
niais, šiemet birželio išvežimus

kasus, be to, juk mes priešą 
atmušeme. Kai pėstininkai nuo 
kalnelio pradėjo leistis žemyn, 
pasijudinom ir mes su kulko
svaidžiu. Antrasis kulkosvaidis, 
atvykęs tik ,po mūšio, paleido 
ugnį į priešo pusę, sudrumstė 
vakaro tylą. Pėstininkai, pa
manę, kad jau priešas lipa ant 
kulnų, pasileido bėgti. Tik pa
kalnėje vadai juos sulaikė. Už
pakalyje pėstininkų pabėgėjo
me ir mes. Pakelėje buvo ne
didelė kupstuota pelkė. Įklim- 
pome į ją su kulkosvaidžiu. 
Vežti nebegalima, bet reikia 
kulkosvaidį nešti. Trūksta pu
sės kulkosvaidininkų iš pasiųs
tų šovinių atnešti ir negrįžu
sių, ir sužeistų. Maža jėgų sun
kiajam kulkosvaidžiui tempti. 
Pabėgėjau pirmyn ir paprašiau 
vadą duoti man pora pėstinin
kų talkon. Davė. Tačiau neil
gai jie talkininkavo. Kai tik 
kuopos sustodavo pailsėti, tai 
talkininkai ir pradingdavo. Vėl 
tekdavo eiti prašinėti talkos.

Atsitraukėme arti Žiežma
rių, tačiau neilgai pozicijose te
buvome. Mūsų batalijoną pa
keitė 2 pėst. pulko kuopos. Mū
sų batalijonas vėl buvo ati
trauktas į Kauną susitvarkyti 
ir sustiprėti. Taigi Velykas 
praleidome ramiai.

Fronte apsirgau. Dieną, ro
dos, nieko sau, nors ir silpno
ka, bet naktimis pildavo šal
tas prakaitas. Nežinau, kas 
pakenkė. Ar balandžio 3 d. puo 
Urnas, kada per apsemtus lau
kus teko žygiuoti, vėliau į van
denį sugulti ir naktį gerokai 
sušalti. Ar balandžio 8 d. apsi
gynimo kautynės. Įkaitęs prie 
kulkosvaidžio, atsigėriau šalto 
nešvaraus pelkių vandens. Dar 
fronte tebesant ir pakeliui į
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paminėjo taip pat Europoje vei
kiąs amerikiečių siųstuvų AFN 
tinklas ir Laisvosios Europos 
siųstuvas Munchene, kurie pa
ruošė tam tikslui spec, trans
liacijas.

Italijoje
Romoje, Lškilmingą liūdnų 

birželio. įvykių minėjimą su
ruošė Centrinis Lietuvių Ko
mitetas. Minėjimas prasidėjo 
labai gražioj barokinėj šv. 
Andriejaus bažnyčioj mišio- 
mis, kurias laikė Jo Eminenci
ja Kardinolas Pizzardo, x daly
vaujant visai lietuvių koloni
jai, Rytų ir Centrinės Europos 
pavergtų kraštų atstovams, 
Lietuvai draugingų valstybių 
diplomatams ir dideliam bū
riui italų ir kitų kraštų drau
gų. Kardinolas pasakė kalbą, 
kurioje jis pirmiausia prisimi
nė visus lietuvius, kurie buvo 
sovietų nužudyti o taip pat iš
vežtuosius ir kenčiančius kraš
te brutališką sovietų priespau
dą. Pakartodamas Popiežiaus 
Bendikto XV žodžius, kad tau
tos nemiršta, Jo Eminencija 
pareiškė, kad nežiūrint visų 
persekiojimų Lietuva atgaus 
savo laisvę ir nepriklausomy
bę, o lietuviai galės vėl dirbti 
savo krašto ir vakarų kultūros - 
naudai, šita jo viltis yra .tuo 
labiau stipri, kad vakarų pa
saulis Lietuvos neužmiršo, kaip 
jos taip pat neužmiršo Popie
žius Pijus XII, kuris nuolat sa
vo maldose ir kalbose primena 
kenčiančią Lietuvą, jos sūnus 
ir dukteris.

Po piet įvyko minėjimo ant
ra dalis, kurią pradėjo min. S. 
Lozoraitis, pažymėdamas savo 
kalboj, 
Lietuvoj 
dvasinį 
kėsinasi
los ir širdies viską, kas yra kil
niausia ir gražiausia. Ministe
ris pabrėžė, kad šiandieną .lie
tuviai nereikalauja iš vakarų 
pasaulio kokio nors pasigailėji
mo, bet tik dabartinės jų būk
lės pažinięno ir supratimo.

Minėjimas baigėsi Lietuvių 
Centrinio Komiteto Sekreto
riaus J. Matrevičidus” paaiškini- • 
nimais apie Lietuvos okupaci
jos vykdymą ir apie bolševikų 
slaptus paruošimus pirmie
siems išvežimams.

Salė buvo pilna svečių, pri
jaučiančių mūsų tragedijai. 
Pirmose eilėse matėsi vysku
pai, pavergtų kraštų- atstovai, 
daug rinktinės italų publikos 
ir visa lietuvių kolonija.

Kai kas pasigedo lietuvių šv. 
Kazimiero Kunigų Kolegijos 
dalyvavimo.

LABAS RYTAS AR 
GERAS RYTAS

Lietuviškai sveikinamės sa
kydami Labas rytas, laba die
na, labas vakaras. Taip mūsų 
yra įprasta.

Senieji lietuviai ateiviai daž
nai sako kitaip: geras rytas, 
gera diena, geras vakaras. Jie 
net aiškina, kad esą geriau sa
kyti gtras, nes ir angliškai sa
kome good morning, žodis 
labas esąs net keistas, negir
dėtas, kitiems net nelietuviš
kas. Tai netiesa. Labas yra se
nas ir gražus lietuviškas žo
dis. Mes ji ir iš jo kitus pada
rytus žodžius dažnai vartoja- 
je. Štai keli pavyzdžiai.

Viso labo (iš viso) buvo apie 
300 dolerių, žemėje yra užkas
ti dideli Kbiai (turtai, brange
nybės). Ar jį nelabasis apsėdo.

Labas rytas jums, jums, 
Vakarėlis mums, mums...

(Liaud. daina).
Vakare atsisveikinant sako

me labanakt (labos nakties).
Dar reikia priminti, kad lat

viai savo kalboje ištisai varto
ja žodį labas (labs). Pav., tas 
ir labs liets (tas yra geras 
daiktas). Labdien (laba die
na), labs vakars.

Sveikindamies visad sakysi
me: labas rytas, laba diena, la
bas vakaras.

GERIAuSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

114-15 JAMAICA AVE.

Richmond Hill 18, ML X.

. z Telefonat:
Virginia 9-0842 hr

Virginia 7-4111

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji Ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. ¥.

Kauną, batalijono gydytojai 
jau norėjb mane siųsti į ligoni
nę,-bet vis atsikalbinėjau. Kai 
atvykome į Kauną, jau nebe
klausė mano atsikalbėjimų. 
Pripažino sunkiu ligoniu ir pa
siuntė į karo ligoninę.

Tai buvo Didysis Penktadie
nis, kada pravėriau Karo Ligo
ninės duris. Tiesa, keletą die
nų .pagulėjau batalijono ligo
ninėje, besivoliodamas ant 
grindų (ant čiužinių). Ligoni
nė lovų ir kitų reikmenų netu
rėjo. Karo Ligoninė taip pat 
darė slegiančią nuotaiką ir ne
norėjau joje pasilikti. Gailes
tingoji sesutė pagrūdo po ma
no pažastimi termometrą tem
peratūrai išmatuoti, o pati din
go kituose kambariuose. Vie
nas pasilikęs, nuolat stebiu sa
vo temperatūrą, kad jis nepa
kiltų aukščiau 36 laipsnių. No
riu atrodyti sveikas ir pabėg
ti iš ligoninės.

Po kiek laiko sugrįžta gales- 
tingoji sesutė. Paima termo
metrą, pasižiūri ir sako, kad 
mano temperatūra normali. 
Tyliu dantis sukandęs, kad 
temperatūros pakilimą jaučiu 
naktimis.

—Ar nori pasilikti ligoninė
je? — gail. sesutė klausia.

Atsisakau nuo ligoninės ir 
pareiškiu norą grįžti i kareivi
nes. Sesutė atneša raštelį, kad 
esu iš ligoninės paleidžiamas, o 
be to, 3 dienom paleidžiamas 
ir nuo tarnybinių pareigų.-

Grįžtu į kareivines pro pat 
batalijono ligoninės langus. Iš
bėgę gydytojai klausinėja ir 
stebisi, kaip mane paleido. Ka
reivinėse neteko pasinaudoti 3 
dienų paleidimu nuo tarnybos. 
Virė pasiruošimo Velykom dar
bas, taigi į jį ir aš įsijungiau. 
Velykom gavome po 3 margu

čius ir dar šio to kuklaus mais
tui pagerinti.

Vilniaus srityje lenkai pra- 
jo pulti bolševikus. Balandžio 
17 d. užėmė Lydą, balandžio 21 
d. ir Vilnių. Mūsų Atskirą ba
talijoną vėl iššaukė į frontą, į 
tą pat Žiežmarių •— Žaslių ba
rą. ’ .

Po Velykų ketvirtadienį vėl 
apleidome Kauną. Aš dar bu
vau nepasitaisęs nuo ligos. Vė
jas dar versdavo ant šono. Vir
šininkai matė, kad dar tebee
su silpnokas ir diplomatiškai 
pasiūlė pasilikti Kaune naujai 
atvykstančių jaunų kareivių 
mokyti. Tais laikais pasilikti 
nuo fronto buvo lyg gėda. 
Draugai galėtų pagalvoti, kad 
įgyvenęs pirmąsias kautynes, 
pabūgau fronto. Be to, susigy
venęs nebenori skirtis nuo se
nųjų draugų. Atrodo, kad kitų 
tokių neberasi. Taigi atsisakęs 
pasilikti, vėl išvykau į frontą.

Fronte randame jau besi
traukiančius bolševikus. Len
kai slinko arčiau mūsų Balan
džio 27 dieną Vievio mieste
lyje mūsų kariai susitiko su 
lenkais. Susitikus kovų neįvy
ko. bet ir draugiškumo nebu
vo. Lenkai sustojo Vievio nu, o 
mes prieš jį. Mūsų sargybos 
stovėdavo vienkiemyje prie pat 
Vievio miestelio. Mūsų 1 kuo
pa. prie kurios buvau su savo 
pirmuoju kulkosvaidžiu būriu 
priskirtas, netrukus apsitojo 
Auseniškių kaime (paskutinis 
prieš Vievį). Siame bare ilgo
kai pastovėjome. Tai buvo nei 
karas, nei taika. Iš pradžių at- 
tredė geresni santykiai, bet 
greit jie pablogėjo.

Kitą savaitę: PIRMIEJI NE
SUSIPRATIMAI SU LENKAIS• • • ♦



^Amerikos Lietuviu Savaitė
VISI RENGIASI Į ATOSTOGAS V AIKČIOJA SU ŽIBURIU VIDUDIENĮ... Gražus pavyzdys

HARTFORD. CONN — Vie
tos lietuvių kasdieniam gyve
nime vasaros metu mažai kas 
yra įdomus. Baigę savo kas
dieninį darbą fabrike ar rašti
nėje, skuba į miesto sodus pa
sėdėti ir pailsėti atviram ore. 
Visi galvoja kur praleisti ato
stogas. Tokias kalbas tenka iš
girsti tarp vietos lietuvių ir re
tas atsitikimas, kad galima bū
tų girdėti kalbant apie kokią 
visuomeninę ar kultūrinę veik

Gegužinės daugumoje neįvy
ko dėl lietingų sekmadienių, 
žodžiu, jokios visuomeninės 
veiklos vasaros laiku mūsų ko
lonijoj. Tiktai klubiečiai šį bei 
tą ‘peikia”, šeštadienių ir sek
madienių vakarais klube susi
renka nemažai žmonių, čia jie 
pasilinksmina, pašoka ir pa- 
gurkšnoja besikalbėdami.

SLA ir TMD seimų išvakarė
se teko pasikalbėti su šių or
ganizacijų vadais. Pasirodė, 
kad į seimus atstovu nesiun
čia. BALFo ir ALTo skyriuose 
veiklos vasaros laiku nesima
to, visigi, LRK Federacijos na
riai rengiasi į Seimą. Ir ALT 
Sandaros skyriaus delegatų į 
Seimą nebus, nes kaip vienas 

- sandarietis pareiškė man: “Nė-

TMD susirinkimas

ia pakankamai pinigų ir žmo
nių delegato išrinkimui ir siun 
timui”.

Klubiečiai nutarė ruoštis 
prie Connecticut Tabacco Die
nos Karalienės išrinkimo. 
Conn. Valstybė augina daug 
tabako, tad, Hartfordo ir apy
linkės blubai rengiasi prie ta
bako festivalio. Mūsų lietuviš
kojo klubo direktoriai stengia
si lietuvaitę išrinkti tabako ka
ralienę!

Po ilgoko laikotarpio ligos ir 
trijų operacijų mūsų senelis 
prelatas Jonas Ambatas pas
veiko, bet liga ji labai išvargi
no. Prelatas Ambotas atrodo 
labai8 fiziškai sunykęs, bet gi 
dvasioje tebėra stiprus.

Kompartija gavo smūgį mū
sų kolonijoj. Mūsų klube per 
eilę metų buvo prenumeruoja
mi įvairias pasuležiūros laikraš 
čiai, jog net ir Laisvė mūsų 
klubą lankydavo, šį kartą klu- 
b ečiai nutarė “išluoti” šį 
šlamštą! Ir išlavė. Stalino gar
bintojai dūksta, bet niekas jų 
nepaiso. Mažai čia jų. Sveiki
name klubįečius priėjusius prie 
šios išvados ir nutarimo. ”

Vietos lietuviai kalba apie 
įkurdinimą ALB skyriaus. 
Daug senųjų ir naujųjų ateiviu 
lietuvių, susidomėjusių ALB 
idėja, pasisakė uže įkurdinimą 
ALB skyriaus. Yra viltis, kad 
neužilgo tikslas bus pasiektas.

MC

BALTIMORE, MD. - Vieny
bės 24 n. Baltimorės Ran. ba
ra prelato dr. L. J. Mendelio 
pagarbai banketo rengimo ko
mitetą, kad tas pobūvis buvo 
rengiamas birželio 15 (Lietu
vos istorijoje tragingo įvykio 
sukakties dienoje), ir čia kar
tu skundžiasi kad niekas nie
ko iš tremtinių nekvietė prisi
dėti prie surengimo minėto 
pobūvio. Reiškia, negerai kad 
toje dienoje tas bankietas buvo 
rengiamas, bet jei tremtiniai 
būtų pakviesti, jie būtų daly
vavę, ir viskas būtų buvę gerai, 
kad ir banketas būtų įvykęs, 
kaip įvyko.

Viena, tai kad Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Taryba, kar
tu su latviais ir estais, tą liūd
ną Lietuvos istorijoje įvykį — 
trėmimą lietuvių Sibiran —at
žymėjo birželio 14 d. Lietuvių 
Salėje. Taigi baltimoriečiai to 
įvykio nepamiršo. Antra, tai 
mūsų keletas naujakurių vis 
jaučiasi, kad jie yra kažkokia 
paskira, pusiau dievaičių lie
tuvių gentis, kurie nenori, anot 
Ran. “terliotis” su seniokais 
lietuviais, ir nesijųngįa į su
kurtas lietuvių organizacijas, 
o tik laukia, kada, kas žemai 
nusilenks ir kvies prie darbo.

Bet garbingi naujakuriai, 
kaip adv. Algirdas Leonas, Ma
tas Brazauskas, ir kiti stojo į 
Tarybą ir kitas vietos organi
zacijas ir, pasiraitoję ranko
ves, dadasi bendran
Tai turėtų padaryti ir 
Tucmet nereikės paskirų 
timų.

Prie pagarbai prelato
delio banketo rengimo laisvai 
prisidėjo kas tik norėjo, prisi
dėjo ir atskiri naujakuriai, ir 
net įteikė per p. Cezarį Surdo- 
ką prelatui Mendeliui, banketo 
metu, gražų lotynišką testimo- 
nijalą už didelę paramą tremti 
niams per BALF ir kitais bū
dais.

Jau laikas, kad Ran’ai Balti
more1 e ir kitur nustotu jautė
si kaž kokiais “nepaliečiamais”

svečiais laukiančiais prašymo 
ir maldavimo bendran darban. 
Kas būtų buvę iš Amerikos lie
tuvių, jei jie, kasmet, metais 
vėliau atvykę, čia būtų pradė
ję vėlesnių lietuvių kastas. Čia 
būtų buvę kastų kastos —nau
jakuriai, naujakuresni, nauja- 
kuriausi. ir jie, nors skirstėsi 
politiškai, bet jungėsi į esamas 
organizacijas ir palaikė bei 
stiprino lietuvybės dvasią.

Visi pasaulio lietuviai, kur 
jie bebūtų, turi Lietuvą tik vie
ną. Todėl visi turi jungtis ir 
bendrai dirbti Lietuvos darbą.

Nors daug, daug žvaigždžių 
dausose —

•Rytuose ir vakaruose — 
Bet i§ daugybės tik viena, 
T k saulė šypsosi diena.

Nors šiam pasauly daug 
šalių —.

Mažu, didesnių, didelių — 
P*»t mums tiktai viena sava, 
Tai mūsų žemė Lietuva!

Nadas Rastenis

LINDEN, N. J. — Vietos ALT 
skyriaus gegužinėje antruoju 
loterijos fantu buvo leidžia
ma metinė lietuviško laikraš
čio prenumerata. Laikydamie
si tolerancijos, rengėjai leido 
laikraštį pasirinkti pačiam lai
mėtojui. *

■Laimingasis bilieto 2051 nr. 
savininkas pasirodė esąs Adol
fas Mockus iš Kearny, N. J., pa 
sirinkęs Vienybę, kuri pradeda 
jį lankyti nuo šios dienos.

—-------
Anne M. Sabliskas

Pirmoji Lietuvaitė
CHIROPRACTORS

Ligoniai priimami antradieniais ir >
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v./

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. i

ir pagal susitarimą
902 BELMONT AVENUE,

Brooklyn 8, N. Y.
APlegate 7-4236

VAIKŲ IR MERGAIČIŲ STOVYKLA ’
Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer- 

gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame Oxoboxo pa- J1 
1 ežeryje, Montville, Conn, (netoli New London). Priimami 

z nuo 6 iki 14 meti| amžiaus vaikai ir mergaitės. Geriausias ;! 
į; 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- 
ei jų, kreiptis: J

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius ;

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

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN !
< ----------- --------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -- -----------------

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

WATERBURY, CONN — Ge
gužės 23 d. įvyko vietinės TMD 
narių susirinkimas. Jame ap
tarta visa eilė šią organizaciją 
liečiančių problemų, ypač dėl 
tolimesnės šios draugijos veik
los ir uždavinių . Tuo reikalu 
.pageidavimai turėsią būti iš

skelti būsimame ateinančio lie- 
pos 8 d. Clevelande tos <frau- 
gijos Seime. Tarpe kitų — yra 
pageidaujama, kad visi prane
šimai t ar skelbimai TMD reika
lais būtų dedami nebe Sanda
roj, kaip lig šiol dažniausiai 
buvo daroma, bet Vienybėj, nes 
ji daug plačiau skaitoma, ypač 
rytinėse valstybėse.

- - Susirinkime buvo išdalintos 
nariams, užsimokėjusiems už 
šiuos metus" nario mokestis (2 
dol.), knygos “Balutis”, kurias 
draugijos Centro Valdyba nu
pirko ir išsiuntinėjo kuopoms.

Susirinkimo dalyviams labai 
gražų įspūdį padarė šios drau
gijos narys Jurgis Bosas- 
(Watertown) atgabenęs į susi
rinkimą ir padovanojęs kuopai 
didelį ryšulį įvairių lietuviškų 
knygų, kurios jam nebereika
lingos, o kitiems gali būti jos 
labai naudingos. Kuopos 
mininkas A. Dzimidas ir 
rinkimo dalyviai pareiškė 
giui Bosui už tokį gražų
širdingą padėką. Jo pavyzdžiu 
galėtų pasekti ir kiti seniai čia 
gyvenantieji lietuviai ir tu
rintieji nebenaudojamų lietu
višku knygų. Jų daugelis su
draskoma, po rūsius mėtoma, 
ar net visai lauk išmetama.

QUALITY MARKET 
VICTOR ABECUNAS, Sav. 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

darban.
Ran. 
kvie-

Men-

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

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos 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: $290.00. 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

SILVER
Box 44

į Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

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

BELL BAKING CO.
Middle Island, L. L

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

plr- 
susi- 
Jur- 
žygį

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. 

________________________ i

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

MS NORTH BROAD STREKT 
(Temporary A*dr«M>

at 2G2-O4 Nortk Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER SI, 1M1

ASSKT*
•*.316

Sirinr* AKoanta ....
Loan Bank Stock. .

«a Han* an* in Banka ....
Bulldiac an* Equipaant . .

Lot— 1415 Raea Street
CtertM an* Otter AaoeU

TOTAL—••.•17.Mt

82.997 
175,000 

1,112,03* 
166,«0« 
22.723 
15.791

LIABILITIES

Otter LUMIIUm

Otter RprrlAr ReMrvM
. . *295.500
. . 252.278

•50,000
55.431
10,311 
*2.077
1,596

TOTAL---- *9,017.5*7
CRAXLE8 8. CHKUDEN’. Ptm1*m4

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris.

, j Visada draugiška nuotaika.
W29 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643 ,

4

A . M I E ž I S
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
T r/e fonas 3-4747

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

WILLIAM VALAlTlb
Vitokertopat automobilių tettyma 
730-2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa. 
Tel. Howard 8-0596

---------------------------------- .

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

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

Philadelphia, Pa.
L------------------ ----- ---------------

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
. DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

KARLONAS 
Funeral Home

Į Lietuviams tarnauja da u- | 
riau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN-

Tel. 9-1181
L  ........— v—........i

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

-----------------------------------------  —:—---------- ---------— Ji

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

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

Sėkmingai pagydytu pacientu padėkos laiškai
Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visokį negalavimai, žemas ir aukštas kraujo 

spaudimas, astma, kvepav’mo sutrukimai, ausų ligos, nervų 
negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo sunkumai 
ir kitos ligos.

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

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

v THE HALF SHELL
P. Janus ir G. Shlakis, Sav. ...

(vairiausi gėrimai ir .valgiai.
ROUTE 27-A, - ’ ISMP, L, N. Y.

Bay Shore 2996. .

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.

Dr. Joseph Miller. Newark. N. J.
Po to. kai man sveikata sugrįžo, pasi

naudojus jūsų natūraliu gydymo būdu, jau 
čiu pareigą jums viešai padėkoti.

Kelius metus jaučiau skausmą nugaroj ir 
rankose. Tariausi su gydytojais, bet man 
atrodė, kad jie negali niekuo padėti. Bu- 
vusis mokvtojas prof. dr. Carl Schleusing 
kurį išgelbėjote nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptis į jus.

Atydžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje stfteidimą. kuris susidarė 
sunkiai kritus. Pereitais metais jūs gydėte 
mane 3 mėn ir po tr po to esu sveikas ir 
nebejuntu jokių skausmų. Jau metai, ne

jaučiu skausmų. Esu įsitikinęs jūsų natū
ralūs metodas yra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Leo Thomas, 

Irvington, N J.

ta- 
Bu- 
jus. 
lan-

Dr. Joseph Miller. Newark, N. J.
Kelius metus jaučiau didelius skaus

mus nugaroje. Dažnai naktimis tu
rėdavau atsikelti. Tai visa mane tiek 
kankino, jog mano nervai suiro.

Kreipiausi į įvairius daktarus, 
čiau nei vienas man nepadėjo, 
vau laiminga kad sužinojau apie 
dr Joseph Miller Jau po kelių
k y mosi pas jus, aš pasijutau svei
kesnė ir toliau naudodamasi jūsų pa
tarimais. ir jūsų gydoma visai pa
sveikau.

Už sugrąžinta man sveikatą būda
ma jums dėkinga, prašau paskelbti 
mano laišką laikraščiuose, kad ir ki
ti sužinotų apie Dr Joseph Miller 
gydymo sėkmingumą ir norintieji ga 
lėtų pasinaudoti tuo natūraliu me
todu. kuriuo jūs grąžinote man svei
katą. Julia Kacker.

Dr. Joseph Miller

Penkerius metus aš kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau didelį galvos skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi j 
įvairius gydytojus. Vartojau įvairius leng
vinančius vaistus, tačiau mano 
kiek nesitaisė.

Iš laikraščių sužinojau apie
Jūs man suteikėte 
Vienam mėnesiui 
sveika, vėl pažinau 
mą

Viešai reikšdama 
kad ir kiti, kurie 
apie jus Dr. Miller.

patarimus 
praėjus 
sveikos

sveikata nei

Dr. Miller, 
ir gydėte, 

pasijutau 
moters gyveni-

jums 
nesveikauja. sužinotų

padėką, noriu

Genovaitė Stančaitis 
Brooklyn. N. Y,

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JOS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.
Važiuoti ii New York — Hudson Tub* iiCortlaut 
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newark©. 
Nuo stotie* tik 4 blokai.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALGHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET
Arti Pennsylvaniaos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

ADAMS’
RESTORANAS

941 SPRING GARDEN,
IR BARAS 

PHILADELPHIA, PA. 
5-6785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAtJN, Sav.

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

j—i^ijr 4- j- rrrr rr rrrrrrrrrf r~

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI Į

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderniik* laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi sali s« 
baro, pakeleringiems suteikdama nakvyni — viskas Bemokamai

Nelaimi* valandą kreipkite* j mft*q įstaigą, dieną ar naktį
— mes visados pasirengc suteikti genantį patarnavima

-------------------------------------------------------------------------------------- —■— ■

PABALTIJO TAUTOS PRABILO BENDRU BALSU
Tragiškų birželio dienų minėjimas visame pasaulyje

Gerbiamas

Lie-

Estonia pirminin-

apie

bu-

BROOKLYN 11, N. Y.

B. Raila

&

Jungdamas aukštos pagar
bos pareiškimą Vienybės ir Tė
vynės Sargo redaktoriams, lie
kuosi Jūsų nusižeminęs tar
nas—

kad? bolševikai įvedė 
ne tik fiŽinL^bet ir 

persekiojimą, nes jie 
atimti iš žmogaus sie-

Kurie dar kiti yra- Santar- 
nepriklausantieji ir aikš- 
nesirodantieji jos dirigen-

Tie- 
kit-

minė- 
Henri 
minė- 
gene-

3. 
vei 
ten 
tai?

Pabaltijo 
už savo laisvę. Vi- 
sugiedojo Argenti- 
poniai F. Alver ly-

Kolega,
Sargo 2 (9) nr. 
apie Lietuvių Rėžis

sugiedojo Lietuvos

86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street TdButS 8 o?6i

Nuo Birželio 27 iki Liepos 3 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“LECKERBISSEN”
Su Bruni Loeb — Adi Appek
“DAS JUNGSTE GERICHT”
Su Hans Holt — Susi Nicoletti — Karl Skraup — Gisa Wurm — 
Anton Pointner — Erik Frev

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

ALBRECHT & KOELBER

mėsos urmo pardavimas
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

STANLEY’S MEAT MARKET J
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

NAMŲ SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations: Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Phnnbing & Home Repairs

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

EVergreen, 7-5590.

mėsos krautuvė
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

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

340 GRAND STREET

Laisvei švintant... (25)

M. STONYS

Tėvynės 
straipsnyje 
tencinę Santarvę tvirtinama, 
kad ją remia ir diriguoja 
tuviškoji masonerija. Tarp 
ko rašoma:

“Paskutiniaisiais metais 
tuvos visuomenėje lietuviškąją 
masoneriją ypač reprezenta
vo trys jauni profesoriai. O ne 
paslaptis, kad šio sąjūdžio žmo 
nės... dabar laiko savo ranką 
ir ant LRS vadžių. LRS jiems 
yra labai patogus junginys” ir

Kadangi man LRS “dirigen
tai” bei veikimo tikslai ir me
todai yra neblogai žinomi, tai 
šis Tėvynės Sargo tvirtinimas 
buvo naujiena. Kad lietuvių 
visuomenė galėtų būti tikra 
dėl tokio tvirtinimo teisingu
mo ir kad kokios pašalinės įta
kos neiškraipytų tikrojo LRS 
veiklos tikslo, svarbu būtų tu
rėti teisingus ir konkrečius da
vinius. Jei Tėvynės Sargas pats 
pareiškia, kad tai “ne paslap
tis”, todėl maloniai prašau žur 
nalo redakciją apibūdinti tos 
paslapties turinį ir per Vieny
bę ar kitą kokį laikraštį bent 
dviejų savaičių būvyje paskelb
ti:

1. Kaip vadinasi tie trys pro- 
i fesoriai?

v

2. Kaip dabar jie ar jų kiti 
draugai masonai laiko savo 
tanką ant LRS vadžių?

Argentinoje
Tragiškų birželio dienų mi

nėjimą Argentinos sostinėje su 
rengė bendromis jėgomis lietu
viai, latviai ir estai. Minėjimas 
įvyko Lietuvių Klubo salėje, 
Buenos Aires, birželio 14. Pro
grama buvo dabai turtinga. 
Vietiniai dienraščiai, ta proga 
atsiliepdami į pabaltiečų pas
tangas išlaisvinti savo gimti
nes pažymi, kad Lietuvių Klu
be įvykusis minėjimas yra svar 
blausias tos rūšies aktas Argen 
tinoje. Dalyvavo daugybė pa- 
baltiečių, kitų tautų delegatai 
ir vietiniai intelektualai. įžan
gos buvo nemokamos. Dalyviai 
gavo A. L. Balso spaustuvėje 
gražiai atspaustdintas progra
mas vaizduojančias mūsų kovą 
už laisvę. Publikai jas įteikė 
trijų Pabaltijo tautų ansamb
lių narės, savo tautiniais rū
bais pasipuošusios. Lietuvai
tėms atstovavo Birutė Vaitke
vičiūtė.

Programą pradėjo Bendruo
menės generalinis sekretorius; 
Leonardas Sruoga, ispanų kal
ba apibudindamas 
tautų kovą 
sa publika 
nos himną, 
dint pianu.

, Draugijos
kas Evald Tai vari kalbėjo es
tiškai ir ispaniškai, sveikinda
mas pabaltiečių kovą už savo 
giminių išlaisvinimą. Po to se
kė Estijos himnas, estų choro 
dainos ir jų smuikininko Valdo 
Radamus muzika, poniai Liidi 
Laks pritariant pianu. Ponia 
Laks taipgi padainavo solo.

Latvių Sąjungos Argentinoje 
pirmininkas F. Gaisas kalbėjo 
latviškai, jų vyrų choras su
giedojo Latvijos himną ir kele
tą liaudies dainų. Chorui va
dovavo Vilis Grikis. *

Tokia tvarka einant progra
mai, A. L. Balso red. K. Norkus 
perstatė publikai kitų paverg
tų tautų atstovus, kurie į šį pa
rengimą atvyko su savo orga
nizacijų ; delegacijomis. Kalbas 
pasakė: Gruzinų kolonijos vei
kėjas dr. Akaki P^pąva. Baltgu

Kartoju: — kadangi tai Tė
vynės Sargui ne, paslaptis, tai 
savaime aišku, kad negali būti 
sunkumų tai paskelbti ir tuo 
būdu tą savo tvirtinimą 
LRS su pagrindu įrodyti.

Kaip ligi visuomenei
vo pranešta, Santarvei vado
vauja jos Laik. Vyriausias Ko
mitetas, du kraštų komitetai 
ir du sritiniai sekretoriatai. 
Kiek man žinoma, Santarvė

. nei su lietuviškąja, nei. su tarp- - džių Sąjungos Argentinoje pir
mininkas ir jų egzilinės vyriau 
sybės tremtyje atstovas Pietų 
Amerikai, Konstantinas Mier- 
lak. Onatskyi, buvęs nepriklau 
somos Ukrainos Tarybos sekre
torius.

Be vietinių spaudos atstovų, 
minėjime dalyvavo keli lietu
viai tik šį menesį atvykę iš Eu
ropos, jų tarpe Ona Paškevi- 
čiūtė-Drouilly.

Lietuviška programos dalimi 
vadovavo ALB leidėjas Pranas

tautine masonerija jokių ryšių 
nebuvo užmezgusi ir tai -visiš
kai neįeina į jos uždavinius, 
kurie yra aiškiai suminėti jos 
steigimo akte ir pareiškimuo
se visuomenei.

St Butkus

KAUNAMĖS BOLŠEVIKŲ APSUPTI
Bolševikai, nors buvo gausinge sni, bijojo mus pulti — Nutrūko 
mūsų ryšiai su vadavybe — Išvengti apsupimui, traukiamės — Ne

noriu pasilikti ligoninėje, ir vėl veržiuosi i frontą
Nebematant ./priešo karių, 

vadinas, taikinio, nustojo kul
kosvaidis šaudyti. Jatf ir šovi
nių pritrūkome. Buvo dar pa
laidų, bet juos reikėjo sukimš
ti į juostą. Turėjome šoviniams 
į juostas kimšti mašinėlę, bet 
ji sena, išklerusi. Kimšo nely
giai. O šaudymui netinka, nes 
nuolat kliūva. Teko rankomis 
kimšti, nors darbas ir lėtas. 
Bet ką darysi,*kad naujų svei
kų priemonių neturime.

Mes kulkosvaidininkai ant 
kalnelio gulėjome pačioj 
kairėj savųjų grandinės. Stai
ga pastebėjau, kad aplink kul
kosvaidį ir mane pradėjo kris
ti kulkos ir žemę draskyti, šau
dančiam iš kulkosvaidžio nu
mušė bato kulnį, sužeidė Vin
cą Locaitį, bepilant vandenį į 
kulkosvaidį, mano dešinėj vie
nam pėstininkui kulkos peršo
vė kojas, o kitam krūtinę. O 
aplink mano galvą tik krinta 
į žemę neprilėkusios, o kitos 
pralėkusios virš galvos taško 
žemę dešinėj.

Iš kur šaudo — dar nema
tau. Tačiau aišku, kad ne iš 
priešakio. Kulkosvaidininkams 
paliepiau pasislinkti žemyn, 
kol paaiškės iš kur šūviai arba 
susilpnės taiklumas. Kulkosvai 
dį paliko toj pačioj vietoj. Ne- 

* toli kulkosvaidžio radau mažu
tį žemės įdubimą ir jame įdū

riau galvą, kartas nuo kar
to akis pamėtau į šalis, norė
damas patirti kas čia dedasi. 
Galvos negaliu aukštyn pakel
ti, o žemyn pasilenkti ir iš ma
žiau apšaudomos vietos pasi
dairyti taip pat nedrįstų. Vie
nas kulkosvaidis liktų. Kritiš
ku momentu nebebūtų kam jį 
nutraukti žesnyn.

Pagaliau atbėgo mano karei 
vis Povilas ir šaukia:

Būrininke, žiūrėk, kokie ten 
kareiviai mūsų karėje iš miš
ko išbėga!

Pasižiūru pro žiūroną, ogi 
bolševikai iš miško išbėga ir 
puola mus iš kairiojo sparno. 
Tai pamato ir mūsų karinin
kai. Paima iš grandinės kelio
lika kareivių ir suguldo šone 
prieš mišką. Senas kulkosvai
dininkas iš .pėstininkų grandi
nės vėl atbėga pas mus prie 
kulkosvaidžio. Kai jis paima 
kulkosvaidį, tai priešas ir ne
bejuda iš vietos. O mes kai 
šaudome, tai nesudarome prie
šui tokio baisaus vaizdo. Ma
tyt, mūsų neprityrusi ugnis 
nelabai sėkminga. Gaila, kad 
šio gerojo mūsų talkininko pa
vardę pamiršau.

Mūsiškių, ypač kulkosvaidžio 
ugnis, priešą priverčia bėgti į 
mišką. Jų pasirodžiusius kulko 
svaidžius nutildė mūsų pa-

patranka. Šūviai iš priešo pra
dėjo retėti,; 4r jau nebe tokie 
taiklūs, ir apie 6 vai. vakare 
priešas visai nutilo. Kovos bai
gėsi Iš mūsų pusės buvo tik 
keletas užmuštų ir sužeistų. Pa 
vardes pamenu dviejų užmuš
tųjų: Andrius Makarevičius ir 
Jokubauskas. Pirmasis, eida
mas į kautynes, yra išsitaręs: 
“Arba šiandien žūti, arba ry
toj Vievyje šautuvus valyti”. 
Gulėjo pakirstas ant kalnelio 
ir trečias savanoris, kurio ke
purėje buvo įsegta raudona 
gėlelė. Jis į kautynes ėjo gana 
linksmas: dainavo, šokinėjo, 
juokėsi. Matyt, mirtis jame 
siautė.

Mūsų dvi kuopos su vienu 
kulkosvaidžiu atmušė gausin- 
gesnio priešo puolimus, tačiau 
Žaslius gynusios kuopos neat
laikė. Priešas jau buvo priėjęs 
visai arti jų. Jau girdėjo jų va
dų komandas ir keiksmus. Jų 
kareiviams bijant arčiau eiti, 
nerusiško akcento vadas keikė
si ir drąsino savo kareivius eiti, 
šaukdamas, kad lietuvių ne
daug esą. Kulkosvaidžiui suge
dus, kuopos turėjo - trauktis. 
Priešas, nustūmęs mūsų 2 pės
tininkų pulko 1 ir 6 kuopos, 
gynusias I Pojautiškių — Žas
lių pozicijas, pradėjo supti mū
sų bataliono 2 ir 4 kuopas. To
dėl mums susidarė pavojus iš

kairės, nors ir atmušeme prie
šą.

Nutrūko mūsų ryšiai su savo 
karo vadovybe ir kitomis dali
mis. Dabar tik supratau, dėl 
ko negrįžo 3 mano pasiųsti ka 
reiviai šovinių ir atsarginių 
dalių atnešti. Jie nuėję nebe
rasdavo savo paliktų gurguolės 
vežimų, bet tik priešą, todėl 
miškais ir nubėgdavo į žiež- 
mariusAtgal nebegrįždavo, nes 
manydavo, kad ir mes būsime 
pasitraukę, nes priešas jau at
siduria į užpakalį.

Apie 2 ir 4 kuopų likimą ne
bežinojo nei voros vadas, nei 
bataliono vadas. Visi manė, 
kad šios kuopos žuvo arba pa
teko į bolševikų nelaisvę. Vo
ros vadas jau davęs įsakymą 
kitoms. mūsų kuopos iš Žiež
marių trauktis į Rumšiškius. 
Tik kai sužinojo, kad šios kuo
pos ne tik ne žuvo, bet didvy
riškai atmušė tris kartus puo
lusias tvirtas priešo jėgas, įsa
kymą pakeitė ir viskas susi
tvarkė — pasiliko šavp pozici
joje. Tik gurguolė' Išsitraukė 
į Rumiškius.
LAIMĖJĘ TRAUKIAMĖS'

Po* kautynių išsikasome ap
kasus, manydami tolįaš gintis. 
2 kuopa irgi gavo ktrafevaidį. 
Taigi jau du ture i oįįiį? Kuopų 
vadai nuėjo į prieik fįųsę pa
sižvalgyti. Man įsakė *įmt kal
nelio. budėti ir jeigu ’pastebė
čiau priešo puolimą, atidaryti 
ugnį. Tačiau buvo tylu, Kuopų 
vadai gavo iš voros įsakymą 
pasitraukti arčiau Žiežmarių 
— i liniją: Straveninkai—Gor- 
kla—Terliškiai. Trauktis reikė
jo, nes buvo susidaręs apsupi
mo pavojus.

Kuopos pradėjo trauktis. AŠ 
su kulkosvaidžiu dar neskubu. 
Gaila palikti gerai iškastus ap

f.

I

Ožinskas. Jo perstatytas žurna 
lietas Leonas Kančauskas per
skaitė savo kūrinį — Kančių 
birželis mūsų tautos isterijoje. 
Po to Lietuvių Tautinio An- 

Daina choras, vado-samblio 
vaujant pianistui Andriui Kup
revičiui,
himną. Po mūsų himno, sce-
nen išėjo Leonardas Sruoga ir 
perskaitė ispanų kalba paruoš
tą protesto rezoliuciją prieš 
okupantus. Rezoliucija priim
ta griausmingais publikos plo
jimais. Ji tapo pasiųsta vieti
nei spaudai, vyriausybei, Jung
tinių Tautų Organizacijai ir 
mūsų vadovaujantiems veiks
niams.

Turtingos minėjimo progra
mos įspūdžiais ilgai gyvens vi
si jos dalyviai. Minėjimo at
garsiai plačiai praskambėjo 
didžiausių Argentinos dienraš
čių skiltyse, užtariant bendrą 
ir /Ydingą lietuvių, latvių ir 
estų kovą už savo gimtinių iš
laisvinimą.

Be čia aprašyto, Buenos Ai
res Lietuvių Klube įvykusio 
minėjimo, vienų lietuvių reng
ti minėjimai įvyko Avellanedo- 
je ir kituose lietuvių gyvena
muose provincijų miesteliuose.

Nadas Giedraitis

Vokietijoje
Birželio liūdnuosius įvykius 

Vokietijoje pabaltiečiai veik vi 
sur minėjo drauge. Jie buvo 
minimi plačiau ir vokiečių ra
dijo. Baltų Centrinės Tarybos 
vardu buvo išleistas vokiškai 
minėjimui pritaikytas atsišau
kimas į vokiečių visuomenę. Iš 
atskirų minėjimų žymesnis bu 
vo surengtas birželio 18 d. Bon 
noje, kur 10 vai: įvyko pontifi- 
kalinės mišios katedroj, o va
kare 20 vai. didžiojoj un-to sa 
Įėję iškilmingas minėjimas, 
kur latvių vardu žodį tarė 
Liepniš, Baltų Instituto var
du — prof. Gunther Ipsen, iš 
lietuvių apie baltų tautų Gol
gotą — Pr. Zunde.

Prancūzijoje
Lietuviai, latviai ir estai ben

drai minėjo birželio liūdnąsias 
dienas ir Paryžiuj, šį minėji
mą globojo Prancūzų Komite
tas Už Laisvą Europą, ir 
jimui pirmininkavo p. 
Frenay, buv. ministeris, 
tojo Prancūzų Komiteto
ralinis delegatas. Jis vokiečių 
okupacijos metu buvo vienas 
iš rezistencijos vadų.

Susisiekęs su mūsų veiks
niais, šiemet birželio išvežimus

kasus, be to, juk mes priešą 
atmušeme. Kai pėstininkai nuo 
kalnelio pradėjo leistis žemyn, 
pasijudinom ir mes su kulko
svaidžiu. Antrasis kulkosvaidis, 
atvykęs tik ,po mūšio, paleido 
ugnį į priešo pusę, sudrumstė 
vakaro tylą. Pėstininkai, pa
manę, kad jau priešas lipa ant 
kulnų, pasileido bėgti. Tik pa
kalnėje vadai juos sulaikė. Už
pakalyje pėstininkų pabėgėjo
me ir mes. Pakelėje buvo ne
didelė kupstuota pelkė. Įklim- 
pome į ją su kulkosvaidžiu. 
Vežti nebegalima, bet reikia 
kulkosvaidį nešti. Trūksta pu
sės kulkosvaidininkų iš pasiųs
tų šovinių atnešti ir negrįžu
sių, ir sužeistų. Maža jėgų sun
kiajam kulkosvaidžiui tempti. 
Pabėgėjau pirmyn ir paprašiau 
vadą duoti man pora pėstinin
kų talkon. Davė. Tačiau neil
gai jie talkininkavo. Kai tik 
kuopos sustodavo pailsėti, tai 
talkininkai ir pradingdavo. Vėl 
tekdavo eiti prašinėti talkos.

Atsitraukėme arti Žiežma
rių, tačiau neilgai pozicijose te
buvome. Mūsų batalijoną pa
keitė 2 pėst. pulko kuopos. Mū
sų batalijonas vėl buvo ati
trauktas į Kauną susitvarkyti 
ir sustiprėti. Taigi Velykas 
praleidome ramiai.

Fronte apsirgau. Dieną, ro
dos, nieko sau, nors ir silpno
ka, bet naktimis pildavo šal
tas prakaitas. Nežinau, kas 
pakenkė. Ar balandžio 3 d. puo 
Urnas, kada per apsemtus lau
kus teko žygiuoti, vėliau į van
denį sugulti ir naktį gerokai 
sušalti. Ar balandžio 8 d. apsi
gynimo kautynės. Įkaitęs prie 
kulkosvaidžio, atsigėriau šalto 
nešvaraus pelkių vandens. Dar 
fronte tebesant ir pakeliui į

6

paminėjo taip pat Europoje vei
kiąs amerikiečių siųstuvų AFN 
tinklas ir Laisvosios Europos 
siųstuvas Munchene, kurie pa
ruošė tam tikslui spec, trans
liacijas.

Italijoje
Romoje, Lškilmingą liūdnų 

birželio. įvykių minėjimą su
ruošė Centrinis Lietuvių Ko
mitetas. Minėjimas prasidėjo 
labai gražioj barokinėj šv. 
Andriejaus bažnyčioj mišio- 
mis, kurias laikė Jo Eminenci
ja Kardinolas Pizzardo, x daly
vaujant visai lietuvių koloni
jai, Rytų ir Centrinės Europos 
pavergtų kraštų atstovams, 
Lietuvai draugingų valstybių 
diplomatams ir dideliam bū
riui italų ir kitų kraštų drau
gų. Kardinolas pasakė kalbą, 
kurioje jis pirmiausia prisimi
nė visus lietuvius, kurie buvo 
sovietų nužudyti o taip pat iš
vežtuosius ir kenčiančius kraš
te brutališką sovietų priespau
dą. Pakartodamas Popiežiaus 
Bendikto XV žodžius, kad tau
tos nemiršta, Jo Eminencija 
pareiškė, kad nežiūrint visų 
persekiojimų Lietuva atgaus 
savo laisvę ir nepriklausomy
bę, o lietuviai galės vėl dirbti 
savo krašto ir vakarų kultūros - 
naudai, šita jo viltis yra .tuo 
labiau stipri, kad vakarų pa
saulis Lietuvos neužmiršo, kaip 
jos taip pat neužmiršo Popie
žius Pijus XII, kuris nuolat sa
vo maldose ir kalbose primena 
kenčiančią Lietuvą, jos sūnus 
ir dukteris.

Po piet įvyko minėjimo ant
ra dalis, kurią pradėjo min. S. 
Lozoraitis, pažymėdamas savo 
kalboj, 
Lietuvoj 
dvasinį 
kėsinasi
los ir širdies viską, kas yra kil
niausia ir gražiausia. Ministe
ris pabrėžė, kad šiandieną .lie
tuviai nereikalauja iš vakarų 
pasaulio kokio nors pasigailėji
mo, bet tik dabartinės jų būk
lės pažinięno ir supratimo.

Minėjimas baigėsi Lietuvių 
Centrinio Komiteto Sekreto
riaus J. Matrevičidus” paaiškini- • 
nimais apie Lietuvos okupaci
jos vykdymą ir apie bolševikų 
slaptus paruošimus pirmie
siems išvežimams.

Salė buvo pilna svečių, pri
jaučiančių mūsų tragedijai. 
Pirmose eilėse matėsi vysku
pai, pavergtų kraštų- atstovai, 
daug rinktinės italų publikos 
ir visa lietuvių kolonija.

Kai kas pasigedo lietuvių šv. 
Kazimiero Kunigų Kolegijos 
dalyvavimo.

LABAS RYTAS AR 
GERAS RYTAS

Lietuviškai sveikinamės sa
kydami Labas rytas, laba die
na, labas vakaras. Taip mūsų 
yra įprasta.

Senieji lietuviai ateiviai daž
nai sako kitaip: geras rytas, 
gera diena, geras vakaras. Jie 
net aiškina, kad esą geriau sa
kyti gtras, nes ir angliškai sa
kome good morning, žodis 
labas esąs net keistas, negir
dėtas, kitiems net nelietuviš
kas. Tai netiesa. Labas yra se
nas ir gražus lietuviškas žo
dis. Mes ji ir iš jo kitus pada
rytus žodžius dažnai vartoja- 
je. Štai keli pavyzdžiai.

Viso labo (iš viso) buvo apie 
300 dolerių, žemėje yra užkas
ti dideli Kbiai (turtai, brange
nybės). Ar jį nelabasis apsėdo.

Labas rytas jums, jums, 
Vakarėlis mums, mums...

(Liaud. daina).
Vakare atsisveikinant sako

me labanakt (labos nakties).
Dar reikia priminti, kad lat

viai savo kalboje ištisai varto
ja žodį labas (labs). Pav., tas 
ir labs liets (tas yra geras 
daiktas). Labdien (laba die
na), labs vakars.

Sveikindamies visad sakysi
me: labas rytas, laba diena, la
bas vakaras.

GERIAuSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

114-15 JAMAICA AVE.

Richmond Hill 18, ML X.
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Virginia 7-4111

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji Ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. ¥.

Kauną, batalijono gydytojai 
jau norėjb mane siųsti į ligoni
nę,-bet vis atsikalbinėjau. Kai 
atvykome į Kauną, jau nebe
klausė mano atsikalbėjimų. 
Pripažino sunkiu ligoniu ir pa
siuntė į karo ligoninę.

Tai buvo Didysis Penktadie
nis, kada pravėriau Karo Ligo
ninės duris. Tiesa, keletą die
nų .pagulėjau batalijono ligo
ninėje, besivoliodamas ant 
grindų (ant čiužinių). Ligoni
nė lovų ir kitų reikmenų netu
rėjo. Karo Ligoninė taip pat 
darė slegiančią nuotaiką ir ne
norėjau joje pasilikti. Gailes
tingoji sesutė pagrūdo po ma
no pažastimi termometrą tem
peratūrai išmatuoti, o pati din
go kituose kambariuose. Vie
nas pasilikęs, nuolat stebiu sa
vo temperatūrą, kad jis nepa
kiltų aukščiau 36 laipsnių. No
riu atrodyti sveikas ir pabėg
ti iš ligoninės.

Po kiek laiko sugrįžta gales- 
tingoji sesutė. Paima termo
metrą, pasižiūri ir sako, kad 
mano temperatūra normali. 
Tyliu dantis sukandęs, kad 
temperatūros pakilimą jaučiu 
naktimis.

—Ar nori pasilikti ligoninė
je? — gail. sesutė klausia.

Atsisakau nuo ligoninės ir 
pareiškiu norą grįžti i kareivi
nes. Sesutė atneša raštelį, kad 
esu iš ligoninės paleidžiamas, o 
be to, 3 dienom paleidžiamas 
ir nuo tarnybinių pareigų.-

Grįžtu į kareivines pro pat 
batalijono ligoninės langus. Iš
bėgę gydytojai klausinėja ir 
stebisi, kaip mane paleido. Ka
reivinėse neteko pasinaudoti 3 
dienų paleidimu nuo tarnybos. 
Virė pasiruošimo Velykom dar
bas, taigi į jį ir aš įsijungiau. 
Velykom gavome po 3 margu

čius ir dar šio to kuklaus mais
tui pagerinti.

Vilniaus srityje lenkai pra- 
jo pulti bolševikus. Balandžio 
17 d. užėmė Lydą, balandžio 21 
d. ir Vilnių. Mūsų Atskirą ba
talijoną vėl iššaukė į frontą, į 
tą pat Žiežmarių •— Žaslių ba
rą. ’ .

Po Velykų ketvirtadienį vėl 
apleidome Kauną. Aš dar bu
vau nepasitaisęs nuo ligos. Vė
jas dar versdavo ant šono. Vir
šininkai matė, kad dar tebee
su silpnokas ir diplomatiškai 
pasiūlė pasilikti Kaune naujai 
atvykstančių jaunų kareivių 
mokyti. Tais laikais pasilikti 
nuo fronto buvo lyg gėda. 
Draugai galėtų pagalvoti, kad 
įgyvenęs pirmąsias kautynes, 
pabūgau fronto. Be to, susigy
venęs nebenori skirtis nuo se
nųjų draugų. Atrodo, kad kitų 
tokių neberasi. Taigi atsisakęs 
pasilikti, vėl išvykau į frontą.

Fronte randame jau besi
traukiančius bolševikus. Len
kai slinko arčiau mūsų Balan
džio 27 dieną Vievio mieste
lyje mūsų kariai susitiko su 
lenkais. Susitikus kovų neįvy
ko. bet ir draugiškumo nebu
vo. Lenkai sustojo Vievio nu, o 
mes prieš jį. Mūsų sargybos 
stovėdavo vienkiemyje prie pat 
Vievio miestelio. Mūsų 1 kuo
pa. prie kurios buvau su savo 
pirmuoju kulkosvaidžiu būriu 
priskirtas, netrukus apsitojo 
Auseniškių kaime (paskutinis 
prieš Vievį). Siame bare ilgo
kai pastovėjome. Tai buvo nei 
karas, nei taika. Iš pradžių at- 
tredė geresni santykiai, bet 
greit jie pablogėjo.

Kitą savaitę: PIRMIEJI NE
SUSIPRATIMAI SU LENKAIS• • • ♦
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ADOMAS GALDIKAS KLAJŪNAS AUR1GAME VĖJUJE APIE SPAUDĄ IR Iš SPAUDOS z x NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI
(Atkelta iš 5 pusi.)

nebėra atrodo — jokių pasto
vių formų ir pačios spalvos ne- 
beatlieka savo prigimtinio 
vaidmens, nes šviesa virpa, vi
sa yra gyva, nelieka nė vienos 
ramios dėmes. Taip gema di
džiulė spanlvų dinaminė jėga, 
ir peizažų gaivalingo kolorito 
į mus tiesioginiai plūstanti sro 
vė, mums primena krioklius 
arba vulkanus. Ir vis dėlto 
kiekvieną menininką įpareigo
janti būtinybė išlieka: for
mos — konstrukcijos skaidru
mas ir spalvų aiškus santykia
vimas. Tai veda į platesnes ir 
tapybinės formos susivienijimą 
kurį įveikti padeda spalvų in
tensyvumas. Niuansų suderini
mas ir vis didėjantis spalvų 
žėrėjimas galiausiai atneša ta
pybinio elemento pergalę. Kon
tūrai įgauna naujas gyvybes. 
Jie neberiboja ir nebeskiria 
vienos spalvas dėmę nuo ki
tos, bet suskirsto jas ir ištrykš-

kaip medžio šakos lapų vaini
kuose.

Galdikas ^fapo džiaugsmin-

jis tapo 
susijau-

mus žavi savo betarpiškoje 
dvasinėje ir tapybinėje visu
moje, — palaimintos valandos 
kūdikis.

Galdiko peizažai nuteikia 
žiūrovą nuoširdumu ir pilnuti
niu gamtos jausmu. Pas jį ra
sime peizažų, kuriuos, pavarto
jus literatūrinį terminą, galė
tumėm pavadinti tapybinėmis 
lyrinėmis novelėmis, o taip 
pat peizažų — dramų ir peiza
žų — tragedijų. Neveltui žino
mas prancūzų kritikas Walde- 
mar George savo knygoje apie 
Galdiką vadina jį tragišku 
Lietuvos gamtos vaizduotojų.

Gamtovaizdis mūsų sieloje 
nuolat sukelia sudėtingas gry
nai žmogiško pobūdžio nuo
taikas.stačiau rytas pats savai
me nėra linksmas, vakaras 
pats savaime liūdnas ir t. t. 
Džiaugsmą, skausmą, iškilmin
gumą, nuplaidumą, rūstybę, 
švelnumą — visa tai mes iš
skaitome gamtoje, tačiau iš tik 
rujų visa tai mes įdedame pa
tys. “Peizažas yra sielos sto
vis”, ir iš visų meno šakų jis 
yra artimiausias muzikai, nes 
jis kaip ir ši pastaroji, gali gy
vai perduoti tai, ką mes vadi
name nuotaika. Galdikas savo 
peizažuose skiria tai nuotaikai 
nemaža dėmesio, tačiau jo ta
lento galia glūdi ne nuotaikin
go gamtos charakterio ieškoji
me. Geriausiuose dailininko 
darbuose mes stebimės ta gry
niausios tapybos ir poetinio 
turinio sinteze, kurią jam pa
vyksta juose pasiekti.

Impresionizmas yra įkvėpi
mas, ekspresionizmas — iškvė
pimas. Galdiko tapyboje ran
dame neperskiriamai sutapu
sius. Jo kūryboje glūdi taip pat 
rytų ir vakarų sintezė. Taip 
pat jis atiduoda duoklę ab
straktiniam stiliui. Tačiau nie
kur nepasireiškia tai, kas jį 
leistų pavadinti vienos kurios 
nors mokyklos ar meninės sro
vės atstovu, — todėl reikia su
tikti, kad jis pats sau yra ge
riausias mokytojas ir mokinys.

Jis yra menininkas, kuriam 
meno kūrinys, bręstas panašiai, 
kaip jis pats, tampa magišku 
kūnu. Galdiko paveikslai, ne
žiūrint į jo priėjimų gausumus 
ir kompozicinius įvairumus, 
veikia į mus, tapybinei didžiu
lė gyvenimo visuma, kaip .puo-

(Atkelta iš 4 psL)

kurie tą

mių gamtą ir jos šviesų žaidi
mą, kai tuo tarpu kiti įtemptai 
ieško patirties praėjusių epo
chų formose. Jis tapo savo pa
veikslus neilgai, bet daug laiko 
praeina, ligi jis apsprendžia sa ' 
vo regėjimus ir veidus įformin
ti. Ji viduj nusistovi ir ryškėja 
jo išgyvenimas, kol jie įgauna 
pavidalus, tada jis pradeda 
tapyti greitai ir aiškiai kas 
svarbiausia, ką jo jautrioji 
jausminė prigimtis dovanoja 
mūsų išgyvenimui, ir 
tai virpančiomis nuo 
dinimo rankomis.

Nėra jisai iš tokių,
patį paveikslą vis ir vis “kan
kina”, norėdami jį pataisyti 
arba pagražinti. Menininko 
staigi ir aistringa ranka čia ne
klysta. Taip, Galdikas yra 
priešingybė visiems aniems, 
didiesiems menininkams, ku
rie tik po ilgo pasirengiamojo 
darbo, po nesuskaitomos gau
sybės eskizų ir projektų ima 
savo paveikslams ieškoti tos 
formos, kuri atliktų kūrinio

• pirmykštį jaustąjį pavidalą. 
Bet tai yra, galų gale nesvarbu,, 
kuriems šių menininkų pripa
žinsime aukštesnį laipsnį —tai 
ką mes retai sutinkame ir

žmogus, 
žmonės, 
ir jaus- 
daugiau 
mato ir

kštė rudens eilėraščių, kurie 
kasmet labiau subręsta ir pa
siekia didesnio meninio užbaig
tumo.

Šitie poetiniai, vyriškai švel
nūs ir dekoratyvūs peizažai y- 
ra meninko pasisakymai apie 
patį save. Menininkas visuo
met yra ypatingas 
jautresnis negu kiti 
turįs daugiau minčių 
mų, jis mato ir girdi 
ir stengiasi tai, ką jis
girdi išreikšti, — kuriuo nors 
būdu jėgingai apipavidalinti ir 
atkurti atatinkamomis formo
mis. Menininkas yra pranašas, 
kupinas veidų. Jo gyvenimo tiks 
las—savo didelę ir šviesią sielą 
išsemti ir ją kitiems dovanoti. 
Ir ne vien todėl jis yra prana
šas, kad savo sielos virpesius 
išreiškia menine forma, t. y. 
leidžia kitiems žmonėms gerti 
iš jo gyvasties versmės ir atve
ria jų žvilgsniui, slapčiausias 
gelmes ir jausmus, rasdamas ir 
spalvas ir linijas ir pavidalus 
savo sielos tvariniams, — jis 
pranašas dėl to, kad duoda vi
siems reikalingą žmogiškai — 
dievišką turinį. Galdiko jėga 
glūdi jo sugebėjime per savąją 
kūrybą į mus kalbėti taip, kad 
dvasinis jo' kūrinių turinys ne
ateitų pas mus iš jo proto į 
mūsąjį protą ir tik vėliau į šir
dį, — bet tiesioginiai iš jo in
dividualinės pasąmonės į mūsų 
pasąmonę. Jo kūryba atsklei
džia betarpiškai iš jo dvasios 
slaptųjų gelmių, išsilieja ant 
drobės ir per mūsų akis pasie
kia mūsų sielos slaptingąsias 
gelmes.

“Genijaus kelias — tai žai
bo, arba audrų vėjo kelias”, 
sako Lavater. Galdikas yra kla 
jūnas audringame vėjuje.

Aleksis Rannit

diena buvo vasario 29-toji. Elž
bieta sako savo vyrui Antanui: 
eik išleisk ožką, tegul pasilaks - 
to po kiemą, matai, koks ga- 
žus oras lauke.

Paliepta — padaryta. Išleido 
ožką ir baigta. Bet ožka nebe- 
pargrįžo. Dabar nežinia, kieno 
kaltė. Ar ožką kas užgriebė? 
Ar Ji p^ti išvyko romantiškais 
sumetimais. Mat, vasario 29 d., 
tai neveduslųjų diena. Tačiau 
p. Petrušonis ožkos jau neturi. 
Ko gero, gal jau kartu su ark
liena tapo sumaišyta ir pati 
pavirto arkliu.

P. p. Petrošonys turi mažą 
ūkį prie Sanitarijos Distrikto 
žemės, žmona prižiūri ūkį, vy
ras uždarbiauja mieste. Sūnus 
Antanas karo tarnyboje Vokie
tijoj, duktė Elena jau ištekė
jusi. Dabar abu apgailauja ne
tekus ožkos. Linkėtina, kad 

, greitai atsirastų”.
PALAIDA PROFESIJA, BET 
IŠEITIES REIKIA IEŠKOTI

Kas laikraščio lygį pakelia 
ir kas jį nužemina? čia yra du 
svarbiausieji veiksniai: tai re
dakcija ir bendradarbiai. Jie 
vieni nuo kitų tiek priklauso
mi, jog įtartais net sunku nu
statyti, kuris iš jų svarbesnis. 
Gali būti geri bendradarbiai, 
tačiau bloga redakcija ne tik 
nesugeba laikraščio redaguoti, 
bet ir tuos pačius bendradar
bius. išvaiko. Kartais gera re
dakcija iš labai blogo laik
raščio padaro geru ir tuo pačiu 
patraukia gerus bendradar
bius.

Iš kitos pusės, tektų apgai
lestauti ir dėl žurnalistų, ku
rie nesugeba tinkamai susior
ganizuoti ir ginti savo profesi
nių reikalų. Tiesa, neprikl. Lie-
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tuvoje tokia organizacija buvo 
ir tremtyje ją taip pat atgaivi
no, tačiau visa jos veikla daž
niausiai pasibaigdavo metiniu 
suvažiavimu...

Sis nemokėjimas ar nenoras 
susiorganizuoti ir yra pagrin
dine priežastimi daugelio bė
dų, apie kurias retkarčiais mū
sų spaudoje užsimenama. Jei 
žurnalistų Sgos veikla būtų ki
tokia ir Ji sugebėtų daugiau rū
pintis žurnalistų profesiniais 
reikalais, manau, šiandien ne
būtume prisigyvenę nereto žur
nalisto vardo išniekinimo, ar 
jo piktnaudojimo. Ir, gal būt, 
nereikėtų tiek daug sielotis mū 
sų spaudos lygiu. Pagaliau lai
kas susirūpinti ir žurnalistų 
prieaugliu, gražių lietuvių žur
nalistų tradicijų tesėjais, jei 
manome, kad geru žurnalistu 
būti —neužtenka turėti auk
sini plunksnakoti ir balto po- 
pierio lakštą...

Dar Vokiet|joje vięnas mūsų 
laikraštininkas, rašydamas tais 
klausimais, žurnalistus pavadi
no palaida profesija. Ir tai bu
vo pasakyta karti teisybė. Juk 
pvz. dabar jau visi suspėjo su
siorganizuoti, net buv. Vokie
tijoje atskirų stovyklų gyven
tojai pradeda kurti savas or
ganizacijas (palaimintas lietu
vių organizuotumas!), o žurna
listai...?

Tiesa, neseniai LžS-gos Re
organizacinė Komisija paskel
bė žurnalistų registraciją. No
rima suregistruoti visus žurna
listus ir atgaivinti organizaci
nę veiklą. •

Kaip ten bebūtų, turime siek 
ti vienos vieksmingos lietuvių 
žurnalistų organizacijos, kuri 
nors kartą sugebėtų iš popieri
nės veiklos pereiti į energingą 
ir kūrybinį organizacinį darbą.

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray Hill 8-8677 .

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

PETER GUSTAITIS, Jr^ M. D 
87-20 85th Street 

Woodhaven, L. L. N. Y. .

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

BŪKIT SVEIKI ■—   - - - - - - - - - - - - - - - - - Dr. S. BiriuREUMATIZMAS IR ŠIRDIS
Visokių rūšių reumatizmo atsitikimų šioje 

šalyje priskaitoma iki 10 milijonų, tai yrar vie
nas iš penkiolikos asmenų juo serga. Sunku 
rasti kitą tokią ligą. Ji pasireiškia dviejose for
mose: viena staigioji, kita — chroniška. Pastai

rijų. Bakterijų yra visokių ir daug rūsių: vie
nos jų pailgos, kitos apvalios, vienos labiau 
pavojingos, kitos — mažiau. Jos visos betgi 
dauginasi labai sparčiai. • Yra jų ir žmogui 
naudingų ir būtinų, be kurių gyvenimas būtų

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS: 
12:30 — 2 
6
Šeštad. 10 — 3 
Ketvirtadieniais ir Šešta
dieniais uždaryta

8

M. D.
VALANDOS:
Susitarus: 
šešt. nuo

antrad., ketv. ir
5 iki 8 v. v;

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

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

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

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ ‘ GYDYTOJA

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

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai Nervai, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai. ![
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9, 'i

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengvą privažiuoti ii 4 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre
tocol— 3 uncijos 50 c., 8 unc ijos $1.00.

Brooklyn© lietuviai kreipiasi j
D’ONOFRIQ’S PHARMACY

(Union avė k.) T Brooklyn, N. Y. 
kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn,’ N. Y.

A.
500 Grand St. 

Užsisakant per paštą

■

Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

PASITEN-

Lietuvių SK
DAFB lygos

bet

ko-
SU-

ŽMOGIŠKOJI•
(Atkelta iš 5 psl.)

Montserrat galėjo tikėti, kad 
jis mirs už visos tautos išlais
vinimą. Mirtis buvo jo asme
niškas reikalas, Ar jis gali da
bar tūti tikras, kad jis turi 
teisę pasiųsti į mirtį žmones 
tam, kad kiti žmonės gyventų?

“Aritmetika tavęs neišgel
bės” — sako jam Izguierdo, jo 
inkvizitorius.

Šešių žmonių .paaukojimas 
tam, kad išgelbėjus šešis tūks
tančius ar šešis milijonus yra 
tik aritmetikos klausimas, ir 
nieko nepakeičia dilemoje, ku
rią jau buvo iškėlęs Dostojev
skis absoliutinėje plotmėje: 
ar galima nupirkti žmogaus 
laimę nekalto vaiko ašaros kai
na? Kas turi teisę pravirkdyti

BŪTIS IR

būti: kiek- 
priekį yra 
jis neigia 
užpakalyje.

apsunkindamas Montserrat 
sprendimą, įsiterpia inkvizito
rius su visu šėtonišku pagun
dos subtilumu: ar Montserrat 
tikrai žino, kad ši tauta iš tie
sų trokšta laisvės? Ar jis tik
ras, pagaliau, kad tai iš tiesų 
išlaisvinimas? —1 Ir, priešin
gai negu pas Dostojevskį, dile
mas terminai čia praranda, at- 
simušdami į realybę, visą savo 
aštrumą: vietoj vienos nekal
tos ašaros, Montserrat turį pa
aukoti šešių žmonių gyvybes, 
vietoj visai žmonijai patikrin
tos laimės, jam lieka tik netik
ro išlaisvinimo netikra viltis.

Pastatytas prieš tokią di le
mą, Montserrat susikaupia ty
loj, apsunkusioj nuo vidujinės 
kovos, tyloj žmogaus, pašauk
to paskutinį karta pasireikšti 
savo žmogiškoj pilnumoj: pa
sirinkti visiškoje laisvėje. Bet 
tai kartu ir mirties tyla kir
tis plasnoję kambaryje, kuria
me uždaryta budeliu auka ir 
tos aukos nekaltos aukos, ku
riame girdėti būbnų nykus erau 
dimas, pranešdamas apie įkai
tų. vieno paskui kito sušaudy
mą.

Patsai Montserrat jau pri
klauso mirusiesiems, ir klau
simas, kuris jam dar kyla,

darydamasis žmogaus 
čempijonu, 'niekindamas 
iš anksto sutikdamas su 
pralaimėjimais — toks,

yra paskutinysis: ką dar lieka 
išgelbėti po mirties, anapus 
mirties? Ar pagarbą skaudžiai 
žmogaus būčiai? Ar *gal idėją, 
kurią žmogus turi susidaręs 
apie žmogų? ir, priešingai ne
gu Dostojevskis, kuris atmeta 
žmogiškas aukas ant Idėjos 
aukuro, bet išvien su Nepalai
dotu mirusiųjų Bartre’u, Em- 
manuelis Robles pasirenka ne
žmoniško humanizmo teigimą, 
žmogus gali pilnai save teigti 
tiktai idėjos vardan pralenk
damas žmogiškąją 
vienas žingsnis į 
destruktyvus, nes 
tai, kas paliekama
žmogus turi beprotiškai, des
peratiškai provokuoti savo li
kimą, 
idėjos 
riziką, 
visais
atrodo, yra esminis Em.Robles 
žodis, ir tokia, tur būt, yra Re
zistencijos pamoka mūsų kar
tai. : •

Bolivarui pavyko pabėgti. 
Montserrat eis mirti, turėda
mas prieš akis laisvės sukilimo 
apoteozę. Aukos pasiteisino, 
viltis pasirodė pagrįsta. Idėjos 
pergalė patikrinta. — Tačiau 
ši pergalė nepriklauso Montser 
ratui, nes ji atėjo tuo metu, 
kai žmogus jau buvo pasiruošęs 
artimetikos spaudimui, bude
liui grasinant suiminėti ir su
šaudyti naujus įkaitus tol, kol 
Montserrat prašneks. Jis pasi
davė, kaip tiek žmonių jau bu
vo pasidavę prieš jį, kaip tiek 
dar pasiduos po Jo. Likimo pir
atas davė spriktą ir šia nau
ja forma pasireiškusi Idėja pa
ti pasirūpino savo pergale.

Kas lieka žmogui, po šio mil
žiniško antausio rėžta jo lais
vei? Ir šįs likimo spriktas, ar 
taT absoliutus * Atsitiktinumas, 
kur!?' darov žmogų amžinuoju 
Sizifu vien tik gražiais žestais 
turinčių pasitenkinti despera
do? O gal ateis diena, kada, 
supratęs gilią Istorijos pras
mę, žmogus galės ramiai atlik
ti savo užduotį, būdamas tik
ras ateitimi?

turi su širdimi. Gi staigioji rūšis kaip tik pa
sireiškia aštriais skausmais ir įvairių narių 
sutinimu. Taipgi visuomet susijusi su tempe
ratūros pakilimu, kas tęsiasi visos.Jįjps eigoje, 
ši liga retai kada sudaro pavojatw gyvybei. 
Ji nėra apkrečiama, tačiau yra žinoma, kad 
ją sukelia tam tikros bakterijas, susimetusios 
tai į vieną, tai į kitą širdies narį. Per kraujo 
cirkuliaciją jos ilgainiui įsigauna į širdį, kurios 
išklodale, suradusios tinkamą dirvą, sparčiai 
veisiasi, daugiausia įsimesdamos į širdies 
vožtuvus ir gerokai apnalkindamos jų kraštus 
ir galūnes.

šitokis reumatizmo bacilų įsigavimas suža
dina širdies vidų klojančios plėvelės uždegimą, 
vadinamą endokarditis. šis uždegimas ypač 
paliečia vožtuvus, kurių kraštai mažiau ar 
daugiau tampa pastoviai sunaikinti. Išgijus iš 
šios ligos, panašiais atsitikimais, širdis jau 
lieka sužalota visam laikui, ir Jos negalima 
atitaisyti.

šitai, suprantama, pritrenkia kiekvieną. 
Pradžioje nesinori- tikėti/ nes nėra jokių ženk
lų. Ir, kas svarbiausia, nieko ypatingo arba 
blogo nejaučiama. Todėl visiškai nestebėtina, 
kai nusiviliama, kad, tik ką pagijus iš sunkios 
ligos ir nespėjus atsidžiaugti, štai pranešama 
apie nesuprantamą, kažkokią negirdėtą ir net 
nepagydomą — širdies ligą.

Kad panašaus nusivylimo nebūtų, reikia 
žinoti, jog reumatizmo liga pažeidė širdį ir 
kad tas pažeidimas pasiliks visam laikui. Iš
gydyti nėra vaistų, nei kitokių priemonių. 
Todėl jau reikia nepamiršti, kad širdis yra 
susilpnėjusi ir jau tokia .pasiliks visą gyvenimą. 
O tikrumoje tai reiškia, kad Ji jau niekados 
nebegalės atlikti tiek darbo, kiek prieš tai pa
jėgdavo. Bet nusigąsti nereikia. Iš tikrųjų 
visiškai nėra pagrindo bet kokiam nusimini
mui. Dabar visa Jau pareina nuo paties žmo
gaus, jei jis mokės ir norės, jis galės gyventi 
beveik taip ilgai, darbingai ir linkšmai, kaip 
kad būtų buvę ir be šio susirgimo. Bet tam yra 
viena būtina sąlyga, kurios privalu ištikimai ir 
sąžiningai laikytis kasdiena ir per visą gyve
nimą. Jau nebegalima sunkaus darbo dirbti, 
bėgti didesniais nuolatiniais skubiai laiptais, 
reikia lengvai valgyti, ^augotis' nutukimo, ne
sijaudinti ir kasdieną daug ilsėtis.

Pirmais metais širdį reikia pas gydytoją 
tikrinti kas mėnesį, o vėliau, Jei viskas gerai 
sykį per metus, šitokios tvarkos laikydamasis, 
žmogus galės dirbti .(žinoma, lengvesnį dar
bą), užsiimti lengvu, nevarginančiu sportu. Bet 
svarbiausia yra — neslnervinti, nesirūpinti šir
dies ateitimi.

šitaip maždaug gydytojas aiškina tik ką 
išgijusiam iš staigaus reumatizmo su širdies 
komplikacija. Protingas šiuos patarimus įver
tins ir jais pasinaudos, o kitas, kuris dedasi 
daugiau išmanąs net ir už patį gydytoją, nu
kentės, nes jis nesilaikys taisyklių.

Beveik visos staigios ligos, susijusios su 
temperatūros pakilimu, esti sukeliamos bakte-

jomis, jos yra visiškai mažytės, paprasta akimi 
visiškai neįžvelgiamos, o tik mikroskopu. ’ čia 
pakalbėsime tik apie tas bakterijas, kurios su
kelia ligas, taigi, apie blogąsias. Kadangi jų 
rūšys skiriasi savo išvaizda, tai ir jų sukelia
mos ligos yra skirtingos.

Reumatizmą sukelia tam tikros bakterijos, 
kurios, susimetusios į įvairius narius, juose 
įvykdo uždegimą. Tačiau kai kuriais atsitiki
mais, anąptol, ne visais, jos kraujo cirkulia
cijos pagalba įsigauna į širdį ir, jos išklodale 
apsigyvenusios, sukelia uždegimą tai vienoje, 
tai kitoje vietoje. Dažniausiai tai pasireiškia 
širdies ar didžiųjų kraugyslių vožtuvuose, ku
rie mažiau ar daugiau nukenčia, atseit, esti 
sužalojimai. Tas sužalojimas pasireiškia tuo, 
kad dažniausiai tam tikros jų dalys sunaikina
mos arba jie patys gerokai sustorėjo, kas abiem 
atsitikimais neleidžia jiems veikti tiksliai, tai 
yra, atidaryti kaip reikft ir sklandžiai užsi
vožti. širdies vožtuvams sklandžiai neužsida
rant, dalis į artęrijas pumpuojamo kraujo iš 
apatinės kamaraitės prasimuša atgal į viršu
tinę.

šis nenormalus procesas reiškia štai ką: 
širdis yra priversta antrusyk pumpuoti atgal 
sugrįžusio kraujo kiekį. Tai rodo, kad dėl jos - 
vožtuvų sužalojimo pačiai širdžiai reikia atlikti 
padidėjusį darbą, čia ir glūdi pagrindinė visos 
žmogaus ateities gyvenimo bėdos esmė. Nuo 
šio laiko širdis kasdien vis sunkiau dirba. Ap
sunkinimas tiesioginiai pareina nuo vienų ar 
kitų vožtuvų sužalojimo laipsnio. Juo labiau 

■jie pažeisti, tuo sunkiau širdis turi veikti, ir 
atvirkščiai, šis faktas svarbus pačiam ligoniui.

Tais atvejais, kai reumatizmas nedaug 
tepaliečia vožtuvus,- tai tada ir nėra tokio di
delio pavojaus, nes širdis, palyginti, mažai ap
sunkinama, kas ją labai pamažu teišvargina. 
Tokiu atveju, jis gali ir sunkesnį darbą dirbti 
ir apseiti be ilgesnio ir dažnesnio poilsio, žo
džiu, jis gali beveik normaliai gyventi kaip ir 
prieš susirgimą gyveno, žinoma, ir čia jam 
reikia ir yra išmintinga susilaikyti tam tikrų 
kraštutihumų.

Kitaip gi yra, kai vožtuvai esti sužaloti 
smarkiai. Tada širdis yra priversta dirbti kar
tais kone dvigubai daugiau, kad palaikytų 
normalią kraujo cirkuliaciją. Tai reiškia, kad 
širdžiai uždedama nepaprastai sunki našta, 
kuri ž/miai skubiau išnaudoja atsarginę jėgą, 
čia ligoniui yra svarbu pačiam žinoti savo 
tikrąją padėtį, norint išvengti stambių klaidų, 
kurias tėliau tik labai retais atsitikimais te
galima atitaisyti ir tai tik dalinai. Apie visišką 
susitiprėjimą jau nė kalbos negali būti.

Dabar klausimas, kaip žmogus, išgijęs iš 
staigiojo reumatizmo arba bet kokios kitos il
gos su sužalota širdim, gali pats žinoti, kiek 
jo sveikata pakirsta ir ko tikruthoje jis gali ti
kėtis ateityje. Šį klausimą tiksliai tegali Atsa
kyti tik vienas asmuo, o tas anhuo.yra gydy
tojas.
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' . GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn, N. Y.

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 5 P.M.
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Mom'., Wed. S Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

r

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA- DUONA

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

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

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)GENERAL INSURANCE

Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į
- jauną, bet patyrus! toje srityje savo tautieti. Gau

site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.
189 MONTAGUE ST

Brooklyn, N. Y.
TR. 5-5796

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222
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FUTBOLININKAI 
KINO LYGIOMIS 

Birželio 22 d m? 
vienuolikė turėjo
ki. pirmenybių rungtynes su 
Kollsman SC ir jas, baigė 2-2 
1-0). Anksčiau buvo pasklidęs 
gandas, jog likusias pirmeny
bių rungtynes Lietuvių SK ne
žais, nes jos (prieš Kollsman 
SC ir White Plains) lentelėj 
lemiamos reikšmės neturi, 
DAFB vadovybė paskutinę 
vo nuomonę pakeitė.

Sekmadienį Lietuvių SK 
manda išėjo gana margos
dėties, bet ilgą laiką turėjo 
persvarą, kurios puolikai ne- 

w sugebėjo išnaudoti. Pirmam 
kėliny įvartį įkirto puskairis 
Jokūbaitis, po pertraukos vl- 
dūrio puoliku žaidęs Mileris 
(trumpai atostogaująs iš kari
nės tarnybos) pakėlė iki 2-0, 
bet vėliau, išėjus vidurio sau
gui kubiečiui Granados, prieši
ninkai išnaudojo padėtį ir su- 
smaigstė du gabalus.

Mūsiškių sudėtis: Vaitkevi
čius - Modzeliauskas, Jančevs- 
kis, V. Kligys, Granados (vė
liau Saldaitis, Jėgeris—J. Simo 

• navičius, Steponavičius, Sal
daitis (vėliau Mileris), Jokū
baitis, Mileris( vėliau Kiveris).

Po šių rungtynių SK pirme- 
« nybėse iš 23 r. turi 42 tšk. ir į- 

varčių 116-24. Galimas daly
kas, dar teks sužaisti su White 
Plains ir po to mūsiškiai galės 
eiti užsitarnauto poilsio.

Kas Lietuvių SK'kitą sezo
ną lydės į DAFB aukštąją ly
gą, dar nepaaiškėjo. Sekma
dienį rimtasis pretendentas į 
antrąją vietą Minerva SC pra
laimėjo prieš GAAC 0-1 ir da
bar turės peržaisti su Magyar 
SC. Abi vienuolikės turi po 36 
tšk. ir yra sužaidusios visas 
24 reikalingąsias rungtynes.

■ LIETUVIŲ SK VALDYBA x
Birželio 8 d. visuotinam su

sirinkime išrinkta -New Yorko 
LSK valdyba pasiskirstė parei
gomis.: P. Katinas — pirm., A. 
Daukša — I vicepirm., V. Ur- 

K ba — II vicepirm., J. Galminas 
— sekr., A. Vakselis — 
Adomavičius — biznio ved., 
Vyt. Graužinis — ūkvedis. 
IŠ PHILADELPHIJOS

Albertas Gasis-Gasiūnas, gy
venąs Philadelphia, Pa., rašo: 
“Philadelphijos lietuviai spor
tiniu atžvilgiu yra apsnūdę ir 
nesuorganizuoja lietuviško spor 
to klubo. Lietuvių kilmės spor
tininkų, žaidžiančių amerikie
čių komandose, yra nemažai. 
Tam pačiam mieste gyveną 
broliai latviai prieš porą metų 
yra suorganizavę futbolo ko
mandą. ši vienuolikė žaidžia 
pajėgiausioj vietinių mėgėjų 
lygoje, gerai užsirekomenduo
ja ir yra viena iš stipriųjų 
Philadeįphijoj. Su latviais daž
nai sužaidžia vietos profesio
nalų komanda Philadelphia 
Americans.
FUTBOLAS VOKIETIJOJE

Astuonios pajėgiausios Vokie 
tijos vienuolikės, suskirstytos 
į dvejas grupes, rungėsi dėl 
1952 m. Vokietijos futbolo 
meisterio vardo. Pirmoj gr. pir 
mąją vjetą užėmė FC Saar
bruecken, nugalėjusi FC Nuern 
berg 3-1, Hamburger SV 3-0, 
Schalke 0-4 4-1 ir 4-2, be to, 
prapylė prieš FC Nuernberg 
2-5 ir Hamburger SV 1-4 (ko
mandos taip savęs rungtynia
vo po du kartu). Antroj vietoj 
liko FC Nuernberg, trečioj —r 
Hamburger SV ir ketvirtoj — 
Schalke 04. Antroj gr. pirmąją 
i ve tą paglemžė VfB Stuttgart 
(nugalėjo Rotweiss Essen 5-3, 
VfL Osnabrueck 3-1 ir Berlyno 
Tennis Borussia 3-0, lygiomis 
baigė su Tennis Borussia 1-1, 
su VfL Osnabrueck 0-0 ir pra
laimėjo prieš Rotweiss Essen 

x . 2-3. Antroj vietoj atsidūrė Rot- 
■ weis Essen, toliau VfV Osna

brueck ir Tennis Borussia.
Baigminis žaidimas, VfB 

Stuttgart — FC Saarbrucken, 
įvyko birželio 22 d. Ludwig- 
shaffene. Prie 80,000 žiūrovų 
VfB Stuttgart laimėjo 3-2 (2- 
1). Vokietijos meisteriu VfB 
Stuttgart yra buvęs 1950 m. 
Pernai karaliavo FC Kaiser
slautern, kuris šiemet J baig
minius žaidimus nepateko. 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

1953 m. Europos' vyrų krep
šinio pirmenybės numato pra
vesti Leningrade. Šiemet Sovie- 

' tų Sąjunga pakeitė savo izolia
cinę taktiką ir pradėjo' rengti 
didesnio masto tarptautines

žaidynes. Gegužės mėn. Mask- 
koj buvo Europos moterų krep 
šinio pirmenybės, o rugpiūčio 
mėn. ten pat numatomos pa
saulio tinklinio pirmenybės.

TRUMPAI IŠ VISUR
Birželio 22 d. tarpvalstybi

nėse futbolo rungtynėse Šve
dija nugalėjo Daniją 4-3 Stock- 
holme, Vengrija supliekė Suo
miją Helsinky ir Šveicarija bai- 
bė lygiomis su Austrija 1-1 Že
nevoj.

Berlynietis Dohrow 1500 m 
probėgo per 3.46,8 (naujas 
kietijos rekordas), šiemet 
geriausias laikas pasauly.

Tarptautinė plaukymo
junga FINA patvirtino šiuos 
pasaulio rekordus: 100 jardų 
1. st. Cleveland (JAV) 49,1,800 
m 1 st. Ford Kanno (JAV) 9. 
30, 7, 4x200 j. st. Yale univer
sitetas (JAV) 7.40,5, 4x200 m 
1. st. Yale universitetas (JAV) 
8.29,4, 100 j. nugara Taylor 
56,5, 3x100 m įv. st. Sovietų 
Sąjungos rinktinė 3.11,1, 200 j. 
krūtirfe Davies (Australija 2. 
12,9.

Vo- 
tai

są

Bronys Raila...
(Atkelta iš 4 psl.) 

morale ir įrodymais, gal atsiras 
toks žmogus ar žurnalas, ku
ris, pvz., taip apie visą krikde
mų partiją parašys:—

—“Netikėkite, ką jie į savo 
programą prirašo ir Dievo var
du‘ragina kitus vykdyti. Ta 
partija het nelietuviška, ji tik 
įrankis tarptautinio Jėzuj itiz- 
mo, tai “Vatikano konsulų” i 
grupė, godžiai geidžianti val
dyti mūsų tautą ir užsmaugti 
laisvąją mintį nepalyginamai 
žiauriau už patį kruvinąjį Sme 
toną. Tai sacharinščikų, laši
nių skutikų, draugiškų vekse
lių žirantų gauja. Tai politi
kos, ūkio, diplomatijos sukčių 
ir spekuliantų ruja. Reikia lie
tuvių tautai saugotis tokios 
apgailėtinos ir destruktyvės 
moralės^ tipų, — kyšininkų, 

______ perversmų ruošėjų, kolaboran- 
■^ižd *V. tai, tautos išdavikų (kaip Gira 

ir S: Neris), benkartų gaminto
jų, hipokritinių ištvirkėlių, : 
savo nelaimingų ir nuskriaustų 
meilužių smaugėjų (kaip pre
latas Olšauskas) iA tt. ir tt...

čia, be abejo, duodu tik 
menką pavyzdėlį, kaip apie 
krikderiių bloką, jo vaidmenį ir 
jo asmenų moralę bei vertę ga
lės kalbėti bet kas, jeigu paseks 
jų dabartinės “propagandinės 
veiklos pavyzdžiu ir metodais. 
Manęs tai jau nežavi toksai ke
lias...

Ta visa nogla geriausiai pa
rodo, kur šėtonas pradėjo su
sisukti sau gūžtą. Tikėsimės, 
kad dar atsiras padorių katali
kų ir nuoširdesnių dvarininkų, 
kurie tą piktąją dvasią išvarys 
ne tik su švęstu vandeniu, bet 
ir su bizūnų.

Ąš nemanau, kad visa krik
demų grupė žavėtųsi tokiu 
dvasiniu ir moraliniu dekadan
su, kuris skleidžiasi Tėvynės 
Sargo cituotuose puslapiuose.

Aš tikiu,kad ta grupė, tinka
mai apsišvarinusi, vieną dieną 
liausis nešti destrukcijos dva
sią į visą mūsų tremties poli
tinį gyvenimą ir gerieji jos ele. 
mental vertingai patalkinin
kaus bendram darbui, kuriam 
rūpi ne pakvaišusių nesąmo
nių gandonešyba, bet Lietuvos 
tautinės ir valstybinės laisvės 
atgavimas. O tada daugiau už 
mus, pabėgėlius, kvalifikuoti 
laisvės kovotojai nuspręs apie 
kiekvieno mūsų (ir mūsų par
tijų) vertę, moralę ir pasidar
bavimą bendrajam Tėvynės in
teresui.

O apie Tėvynės Sargo (tegu 
Dieve apsaugok tą sargą nuo 
duobkasio rolės!) kelis kartus 
minimą avantiūrizmą mėginsi
me pakalbėti kitą kartą.

r
PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo 
tolio .

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iž 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 

2968 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

n

Latest 
Declared 

Interest Rate
A Year

On Regular Savings Accounts
Interest starts from the first of every month 

on sums from $25. to $10,000.
Deposits made on or before January 10. April 5.
July 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of a 
quarterly dividend period

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

įWs&:

Jau 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.

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

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

(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADUO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

?■ 4IŠ WWRL, 5000 kcl.
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4*9293

PHILIP BENDER 5
AVAUNES KRAUTUVE

Musų krautuvėje galima gauti baltį 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalines kokybe.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

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

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

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
23J Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y~

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jri 
84-02 Jamaica Avenue; 
Tel. Virginia 7-4499

Woodhaven, N. Y.
Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME '
P. RADZEVIČIUS, Direktorius - 

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

Viri Me laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

WINTER GARDEN TAVERN, *"'• I
| VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
f BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS į 

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
ATSILANKYTI i

BROOKLYN 27, N. Y. į
(RIDGEWOOD) \

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

Tel: E V. 2-9586

Fasolino Memorials

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP 7-7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 7-8067

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street,
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260
Savininkas 
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoli>o 
Memorials paminklų parodas... 
DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

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

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
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
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

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. DAxtnport 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.

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

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

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

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

EVergreen 4-9533.

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.
r NEwton 9-3215 *

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolas namams 
3225 FULTON STREET

Brooklyn, N. Y.
Ap. 7-2790

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika Ir ‘ 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co-
I. FISHMAN 

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SRREET, 
BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: E V. 7-5633

UL. 5-0083

Mes 
ga«o 
geso

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, ~ * žiedai 
apyrankiai, auskarai ir tat

485 GRAND STREET "
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės

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
• Alexander’s Nauja 
| Maistinga Gyduolė 
i yra mišinys riešu

tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos - skaudėjimų,
!O| ’ 

nerviškų 
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 mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam i namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DAverport fi-0259

RALPH K R V C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
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ADOMAS GALDIKAS KLAJŪNAS AUR1GAME VĖJUJE APIE SPAUDĄ IR Iš SPAUDOS z x NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI
(Atkelta iš 5 pusi.)

nebėra atrodo — jokių pasto
vių formų ir pačios spalvos ne- 
beatlieka savo prigimtinio 
vaidmens, nes šviesa virpa, vi
sa yra gyva, nelieka nė vienos 
ramios dėmes. Taip gema di
džiulė spanlvų dinaminė jėga, 
ir peizažų gaivalingo kolorito 
į mus tiesioginiai plūstanti sro 
vė, mums primena krioklius 
arba vulkanus. Ir vis dėlto 
kiekvieną menininką įpareigo
janti būtinybė išlieka: for
mos — konstrukcijos skaidru
mas ir spalvų aiškus santykia
vimas. Tai veda į platesnes ir 
tapybinės formos susivienijimą 
kurį įveikti padeda spalvų in
tensyvumas. Niuansų suderini
mas ir vis didėjantis spalvų 
žėrėjimas galiausiai atneša ta
pybinio elemento pergalę. Kon
tūrai įgauna naujas gyvybes. 
Jie neberiboja ir nebeskiria 
vienos spalvas dėmę nuo ki
tos, bet suskirsto jas ir ištrykš-

kaip medžio šakos lapų vaini
kuose.

Galdikas ^fapo džiaugsmin-

jis tapo 
susijau-

mus žavi savo betarpiškoje 
dvasinėje ir tapybinėje visu
moje, — palaimintos valandos 
kūdikis.

Galdiko peizažai nuteikia 
žiūrovą nuoširdumu ir pilnuti
niu gamtos jausmu. Pas jį ra
sime peizažų, kuriuos, pavarto
jus literatūrinį terminą, galė
tumėm pavadinti tapybinėmis 
lyrinėmis novelėmis, o taip 
pat peizažų — dramų ir peiza
žų — tragedijų. Neveltui žino
mas prancūzų kritikas Walde- 
mar George savo knygoje apie 
Galdiką vadina jį tragišku 
Lietuvos gamtos vaizduotojų.

Gamtovaizdis mūsų sieloje 
nuolat sukelia sudėtingas gry
nai žmogiško pobūdžio nuo
taikas.stačiau rytas pats savai
me nėra linksmas, vakaras 
pats savaime liūdnas ir t. t. 
Džiaugsmą, skausmą, iškilmin
gumą, nuplaidumą, rūstybę, 
švelnumą — visa tai mes iš
skaitome gamtoje, tačiau iš tik 
rujų visa tai mes įdedame pa
tys. “Peizažas yra sielos sto
vis”, ir iš visų meno šakų jis 
yra artimiausias muzikai, nes 
jis kaip ir ši pastaroji, gali gy
vai perduoti tai, ką mes vadi
name nuotaika. Galdikas savo 
peizažuose skiria tai nuotaikai 
nemaža dėmesio, tačiau jo ta
lento galia glūdi ne nuotaikin
go gamtos charakterio ieškoji
me. Geriausiuose dailininko 
darbuose mes stebimės ta gry
niausios tapybos ir poetinio 
turinio sinteze, kurią jam pa
vyksta juose pasiekti.

Impresionizmas yra įkvėpi
mas, ekspresionizmas — iškvė
pimas. Galdiko tapyboje ran
dame neperskiriamai sutapu
sius. Jo kūryboje glūdi taip pat 
rytų ir vakarų sintezė. Taip 
pat jis atiduoda duoklę ab
straktiniam stiliui. Tačiau nie
kur nepasireiškia tai, kas jį 
leistų pavadinti vienos kurios 
nors mokyklos ar meninės sro
vės atstovu, — todėl reikia su
tikti, kad jis pats sau yra ge
riausias mokytojas ir mokinys.

Jis yra menininkas, kuriam 
meno kūrinys, bręstas panašiai, 
kaip jis pats, tampa magišku 
kūnu. Galdiko paveikslai, ne
žiūrint į jo priėjimų gausumus 
ir kompozicinius įvairumus, 
veikia į mus, tapybinei didžiu
lė gyvenimo visuma, kaip .puo-

(Atkelta iš 4 psL)

kurie tą

mių gamtą ir jos šviesų žaidi
mą, kai tuo tarpu kiti įtemptai 
ieško patirties praėjusių epo
chų formose. Jis tapo savo pa
veikslus neilgai, bet daug laiko 
praeina, ligi jis apsprendžia sa ' 
vo regėjimus ir veidus įformin
ti. Ji viduj nusistovi ir ryškėja 
jo išgyvenimas, kol jie įgauna 
pavidalus, tada jis pradeda 
tapyti greitai ir aiškiai kas 
svarbiausia, ką jo jautrioji 
jausminė prigimtis dovanoja 
mūsų išgyvenimui, ir 
tai virpančiomis nuo 
dinimo rankomis.

Nėra jisai iš tokių,
patį paveikslą vis ir vis “kan
kina”, norėdami jį pataisyti 
arba pagražinti. Menininko 
staigi ir aistringa ranka čia ne
klysta. Taip, Galdikas yra 
priešingybė visiems aniems, 
didiesiems menininkams, ku
rie tik po ilgo pasirengiamojo 
darbo, po nesuskaitomos gau
sybės eskizų ir projektų ima 
savo paveikslams ieškoti tos 
formos, kuri atliktų kūrinio

• pirmykštį jaustąjį pavidalą. 
Bet tai yra, galų gale nesvarbu,, 
kuriems šių menininkų pripa
žinsime aukštesnį laipsnį —tai 
ką mes retai sutinkame ir

žmogus, 
žmonės, 
ir jaus- 
daugiau 
mato ir

kštė rudens eilėraščių, kurie 
kasmet labiau subręsta ir pa
siekia didesnio meninio užbaig
tumo.

Šitie poetiniai, vyriškai švel
nūs ir dekoratyvūs peizažai y- 
ra meninko pasisakymai apie 
patį save. Menininkas visuo
met yra ypatingas 
jautresnis negu kiti 
turįs daugiau minčių 
mų, jis mato ir girdi 
ir stengiasi tai, ką jis
girdi išreikšti, — kuriuo nors 
būdu jėgingai apipavidalinti ir 
atkurti atatinkamomis formo
mis. Menininkas yra pranašas, 
kupinas veidų. Jo gyvenimo tiks 
las—savo didelę ir šviesią sielą 
išsemti ir ją kitiems dovanoti. 
Ir ne vien todėl jis yra prana
šas, kad savo sielos virpesius 
išreiškia menine forma, t. y. 
leidžia kitiems žmonėms gerti 
iš jo gyvasties versmės ir atve
ria jų žvilgsniui, slapčiausias 
gelmes ir jausmus, rasdamas ir 
spalvas ir linijas ir pavidalus 
savo sielos tvariniams, — jis 
pranašas dėl to, kad duoda vi
siems reikalingą žmogiškai — 
dievišką turinį. Galdiko jėga 
glūdi jo sugebėjime per savąją 
kūrybą į mus kalbėti taip, kad 
dvasinis jo' kūrinių turinys ne
ateitų pas mus iš jo proto į 
mūsąjį protą ir tik vėliau į šir
dį, — bet tiesioginiai iš jo in
dividualinės pasąmonės į mūsų 
pasąmonę. Jo kūryba atsklei
džia betarpiškai iš jo dvasios 
slaptųjų gelmių, išsilieja ant 
drobės ir per mūsų akis pasie
kia mūsų sielos slaptingąsias 
gelmes.

“Genijaus kelias — tai žai
bo, arba audrų vėjo kelias”, 
sako Lavater. Galdikas yra kla 
jūnas audringame vėjuje.

Aleksis Rannit

diena buvo vasario 29-toji. Elž
bieta sako savo vyrui Antanui: 
eik išleisk ožką, tegul pasilaks - 
to po kiemą, matai, koks ga- 
žus oras lauke.

Paliepta — padaryta. Išleido 
ožką ir baigta. Bet ožka nebe- 
pargrįžo. Dabar nežinia, kieno 
kaltė. Ar ožką kas užgriebė? 
Ar Ji p^ti išvyko romantiškais 
sumetimais. Mat, vasario 29 d., 
tai neveduslųjų diena. Tačiau 
p. Petrušonis ožkos jau neturi. 
Ko gero, gal jau kartu su ark
liena tapo sumaišyta ir pati 
pavirto arkliu.

P. p. Petrošonys turi mažą 
ūkį prie Sanitarijos Distrikto 
žemės, žmona prižiūri ūkį, vy
ras uždarbiauja mieste. Sūnus 
Antanas karo tarnyboje Vokie
tijoj, duktė Elena jau ištekė
jusi. Dabar abu apgailauja ne
tekus ožkos. Linkėtina, kad 

, greitai atsirastų”.
PALAIDA PROFESIJA, BET 
IŠEITIES REIKIA IEŠKOTI

Kas laikraščio lygį pakelia 
ir kas jį nužemina? čia yra du 
svarbiausieji veiksniai: tai re
dakcija ir bendradarbiai. Jie 
vieni nuo kitų tiek priklauso
mi, jog įtartais net sunku nu
statyti, kuris iš jų svarbesnis. 
Gali būti geri bendradarbiai, 
tačiau bloga redakcija ne tik 
nesugeba laikraščio redaguoti, 
bet ir tuos pačius bendradar
bius. išvaiko. Kartais gera re
dakcija iš labai blogo laik
raščio padaro geru ir tuo pačiu 
patraukia gerus bendradar
bius.

Iš kitos pusės, tektų apgai
lestauti ir dėl žurnalistų, ku
rie nesugeba tinkamai susior
ganizuoti ir ginti savo profesi
nių reikalų. Tiesa, neprikl. Lie-

JI

tuvoje tokia organizacija buvo 
ir tremtyje ją taip pat atgaivi
no, tačiau visa jos veikla daž
niausiai pasibaigdavo metiniu 
suvažiavimu...

Sis nemokėjimas ar nenoras 
susiorganizuoti ir yra pagrin
dine priežastimi daugelio bė
dų, apie kurias retkarčiais mū
sų spaudoje užsimenama. Jei 
žurnalistų Sgos veikla būtų ki
tokia ir Ji sugebėtų daugiau rū
pintis žurnalistų profesiniais 
reikalais, manau, šiandien ne
būtume prisigyvenę nereto žur
nalisto vardo išniekinimo, ar 
jo piktnaudojimo. Ir, gal būt, 
nereikėtų tiek daug sielotis mū 
sų spaudos lygiu. Pagaliau lai
kas susirūpinti ir žurnalistų 
prieaugliu, gražių lietuvių žur
nalistų tradicijų tesėjais, jei 
manome, kad geru žurnalistu 
būti —neužtenka turėti auk
sini plunksnakoti ir balto po- 
pierio lakštą...

Dar Vokiet|joje vięnas mūsų 
laikraštininkas, rašydamas tais 
klausimais, žurnalistus pavadi
no palaida profesija. Ir tai bu
vo pasakyta karti teisybė. Juk 
pvz. dabar jau visi suspėjo su
siorganizuoti, net buv. Vokie
tijoje atskirų stovyklų gyven
tojai pradeda kurti savas or
ganizacijas (palaimintas lietu
vių organizuotumas!), o žurna
listai...?

Tiesa, neseniai LžS-gos Re
organizacinė Komisija paskel
bė žurnalistų registraciją. No
rima suregistruoti visus žurna
listus ir atgaivinti organizaci
nę veiklą. •

Kaip ten bebūtų, turime siek 
ti vienos vieksmingos lietuvių 
žurnalistų organizacijos, kuri 
nors kartą sugebėtų iš popieri
nės veiklos pereiti į energingą 
ir kūrybinį organizacinį darbą.

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray Hill 8-8677 .

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

PETER GUSTAITIS, Jr^ M. D 
87-20 85th Street 

Woodhaven, L. L. N. Y. .

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

BŪKIT SVEIKI ■—   - - - - - - - - - - - - - - - - - Dr. S. BiriuREUMATIZMAS IR ŠIRDIS
Visokių rūšių reumatizmo atsitikimų šioje 

šalyje priskaitoma iki 10 milijonų, tai yrar vie
nas iš penkiolikos asmenų juo serga. Sunku 
rasti kitą tokią ligą. Ji pasireiškia dviejose for
mose: viena staigioji, kita — chroniška. Pastai

rijų. Bakterijų yra visokių ir daug rūsių: vie
nos jų pailgos, kitos apvalios, vienos labiau 
pavojingos, kitos — mažiau. Jos visos betgi 
dauginasi labai sparčiai. • Yra jų ir žmogui 
naudingų ir būtinų, be kurių gyvenimas būtų

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS: 
12:30 — 2 
6
Šeštad. 10 — 3 
Ketvirtadieniais ir Šešta
dieniais uždaryta

8

M. D.
VALANDOS:
Susitarus: 
šešt. nuo

antrad., ketv. ir
5 iki 8 v. v;

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

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

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

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ ‘ GYDYTOJA

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

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai Nervai, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai. ![
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9, 'i

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengvą privažiuoti ii 4 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre
tocol— 3 uncijos 50 c., 8 unc ijos $1.00.

Brooklyn© lietuviai kreipiasi j
D’ONOFRIQ’S PHARMACY

(Union avė k.) T Brooklyn, N. Y. 
kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn,’ N. Y.

A.
500 Grand St. 

Užsisakant per paštą
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Montserrat galėjo tikėti, kad 
jis mirs už visos tautos išlais
vinimą. Mirtis buvo jo asme
niškas reikalas, Ar jis gali da
bar tūti tikras, kad jis turi 
teisę pasiųsti į mirtį žmones 
tam, kad kiti žmonės gyventų?

“Aritmetika tavęs neišgel
bės” — sako jam Izguierdo, jo 
inkvizitorius.

Šešių žmonių .paaukojimas 
tam, kad išgelbėjus šešis tūks
tančius ar šešis milijonus yra 
tik aritmetikos klausimas, ir 
nieko nepakeičia dilemoje, ku
rią jau buvo iškėlęs Dostojev
skis absoliutinėje plotmėje: 
ar galima nupirkti žmogaus 
laimę nekalto vaiko ašaros kai
na? Kas turi teisę pravirkdyti

BŪTIS IR

būti: kiek- 
priekį yra 
jis neigia 
užpakalyje.

apsunkindamas Montserrat 
sprendimą, įsiterpia inkvizito
rius su visu šėtonišku pagun
dos subtilumu: ar Montserrat 
tikrai žino, kad ši tauta iš tie
sų trokšta laisvės? Ar jis tik
ras, pagaliau, kad tai iš tiesų 
išlaisvinimas? —1 Ir, priešin
gai negu pas Dostojevskį, dile
mas terminai čia praranda, at- 
simušdami į realybę, visą savo 
aštrumą: vietoj vienos nekal
tos ašaros, Montserrat turį pa
aukoti šešių žmonių gyvybes, 
vietoj visai žmonijai patikrin
tos laimės, jam lieka tik netik
ro išlaisvinimo netikra viltis.

Pastatytas prieš tokią di le
mą, Montserrat susikaupia ty
loj, apsunkusioj nuo vidujinės 
kovos, tyloj žmogaus, pašauk
to paskutinį karta pasireikšti 
savo žmogiškoj pilnumoj: pa
sirinkti visiškoje laisvėje. Bet 
tai kartu ir mirties tyla kir
tis plasnoję kambaryje, kuria
me uždaryta budeliu auka ir 
tos aukos nekaltos aukos, ku
riame girdėti būbnų nykus erau 
dimas, pranešdamas apie įkai
tų. vieno paskui kito sušaudy
mą.

Patsai Montserrat jau pri
klauso mirusiesiems, ir klau
simas, kuris jam dar kyla,

darydamasis žmogaus 
čempijonu, 'niekindamas 
iš anksto sutikdamas su 
pralaimėjimais — toks,

yra paskutinysis: ką dar lieka 
išgelbėti po mirties, anapus 
mirties? Ar pagarbą skaudžiai 
žmogaus būčiai? Ar *gal idėją, 
kurią žmogus turi susidaręs 
apie žmogų? ir, priešingai ne
gu Dostojevskis, kuris atmeta 
žmogiškas aukas ant Idėjos 
aukuro, bet išvien su Nepalai
dotu mirusiųjų Bartre’u, Em- 
manuelis Robles pasirenka ne
žmoniško humanizmo teigimą, 
žmogus gali pilnai save teigti 
tiktai idėjos vardan pralenk
damas žmogiškąją 
vienas žingsnis į 
destruktyvus, nes 
tai, kas paliekama
žmogus turi beprotiškai, des
peratiškai provokuoti savo li
kimą, 
idėjos 
riziką, 
visais
atrodo, yra esminis Em.Robles 
žodis, ir tokia, tur būt, yra Re
zistencijos pamoka mūsų kar
tai. : •

Bolivarui pavyko pabėgti. 
Montserrat eis mirti, turėda
mas prieš akis laisvės sukilimo 
apoteozę. Aukos pasiteisino, 
viltis pasirodė pagrįsta. Idėjos 
pergalė patikrinta. — Tačiau 
ši pergalė nepriklauso Montser 
ratui, nes ji atėjo tuo metu, 
kai žmogus jau buvo pasiruošęs 
artimetikos spaudimui, bude
liui grasinant suiminėti ir su
šaudyti naujus įkaitus tol, kol 
Montserrat prašneks. Jis pasi
davė, kaip tiek žmonių jau bu
vo pasidavę prieš jį, kaip tiek 
dar pasiduos po Jo. Likimo pir
atas davė spriktą ir šia nau
ja forma pasireiškusi Idėja pa
ti pasirūpino savo pergale.

Kas lieka žmogui, po šio mil
žiniško antausio rėžta jo lais
vei? Ir šįs likimo spriktas, ar 
taT absoliutus * Atsitiktinumas, 
kur!?' darov žmogų amžinuoju 
Sizifu vien tik gražiais žestais 
turinčių pasitenkinti despera
do? O gal ateis diena, kada, 
supratęs gilią Istorijos pras
mę, žmogus galės ramiai atlik
ti savo užduotį, būdamas tik
ras ateitimi?

turi su širdimi. Gi staigioji rūšis kaip tik pa
sireiškia aštriais skausmais ir įvairių narių 
sutinimu. Taipgi visuomet susijusi su tempe
ratūros pakilimu, kas tęsiasi visos.Jįjps eigoje, 
ši liga retai kada sudaro pavojatw gyvybei. 
Ji nėra apkrečiama, tačiau yra žinoma, kad 
ją sukelia tam tikros bakterijas, susimetusios 
tai į vieną, tai į kitą širdies narį. Per kraujo 
cirkuliaciją jos ilgainiui įsigauna į širdį, kurios 
išklodale, suradusios tinkamą dirvą, sparčiai 
veisiasi, daugiausia įsimesdamos į širdies 
vožtuvus ir gerokai apnalkindamos jų kraštus 
ir galūnes.

šitokis reumatizmo bacilų įsigavimas suža
dina širdies vidų klojančios plėvelės uždegimą, 
vadinamą endokarditis. šis uždegimas ypač 
paliečia vožtuvus, kurių kraštai mažiau ar 
daugiau tampa pastoviai sunaikinti. Išgijus iš 
šios ligos, panašiais atsitikimais, širdis jau 
lieka sužalota visam laikui, ir Jos negalima 
atitaisyti.

šitai, suprantama, pritrenkia kiekvieną. 
Pradžioje nesinori- tikėti/ nes nėra jokių ženk
lų. Ir, kas svarbiausia, nieko ypatingo arba 
blogo nejaučiama. Todėl visiškai nestebėtina, 
kai nusiviliama, kad, tik ką pagijus iš sunkios 
ligos ir nespėjus atsidžiaugti, štai pranešama 
apie nesuprantamą, kažkokią negirdėtą ir net 
nepagydomą — širdies ligą.

Kad panašaus nusivylimo nebūtų, reikia 
žinoti, jog reumatizmo liga pažeidė širdį ir 
kad tas pažeidimas pasiliks visam laikui. Iš
gydyti nėra vaistų, nei kitokių priemonių. 
Todėl jau reikia nepamiršti, kad širdis yra 
susilpnėjusi ir jau tokia .pasiliks visą gyvenimą. 
O tikrumoje tai reiškia, kad Ji jau niekados 
nebegalės atlikti tiek darbo, kiek prieš tai pa
jėgdavo. Bet nusigąsti nereikia. Iš tikrųjų 
visiškai nėra pagrindo bet kokiam nusimini
mui. Dabar visa Jau pareina nuo paties žmo
gaus, jei jis mokės ir norės, jis galės gyventi 
beveik taip ilgai, darbingai ir linkšmai, kaip 
kad būtų buvę ir be šio susirgimo. Bet tam yra 
viena būtina sąlyga, kurios privalu ištikimai ir 
sąžiningai laikytis kasdiena ir per visą gyve
nimą. Jau nebegalima sunkaus darbo dirbti, 
bėgti didesniais nuolatiniais skubiai laiptais, 
reikia lengvai valgyti, ^augotis' nutukimo, ne
sijaudinti ir kasdieną daug ilsėtis.

Pirmais metais širdį reikia pas gydytoją 
tikrinti kas mėnesį, o vėliau, Jei viskas gerai 
sykį per metus, šitokios tvarkos laikydamasis, 
žmogus galės dirbti .(žinoma, lengvesnį dar
bą), užsiimti lengvu, nevarginančiu sportu. Bet 
svarbiausia yra — neslnervinti, nesirūpinti šir
dies ateitimi.

šitaip maždaug gydytojas aiškina tik ką 
išgijusiam iš staigaus reumatizmo su širdies 
komplikacija. Protingas šiuos patarimus įver
tins ir jais pasinaudos, o kitas, kuris dedasi 
daugiau išmanąs net ir už patį gydytoją, nu
kentės, nes jis nesilaikys taisyklių.

Beveik visos staigios ligos, susijusios su 
temperatūros pakilimu, esti sukeliamos bakte-

jomis, jos yra visiškai mažytės, paprasta akimi 
visiškai neįžvelgiamos, o tik mikroskopu. ’ čia 
pakalbėsime tik apie tas bakterijas, kurios su
kelia ligas, taigi, apie blogąsias. Kadangi jų 
rūšys skiriasi savo išvaizda, tai ir jų sukelia
mos ligos yra skirtingos.

Reumatizmą sukelia tam tikros bakterijos, 
kurios, susimetusios į įvairius narius, juose 
įvykdo uždegimą. Tačiau kai kuriais atsitiki
mais, anąptol, ne visais, jos kraujo cirkulia
cijos pagalba įsigauna į širdį ir, jos išklodale 
apsigyvenusios, sukelia uždegimą tai vienoje, 
tai kitoje vietoje. Dažniausiai tai pasireiškia 
širdies ar didžiųjų kraugyslių vožtuvuose, ku
rie mažiau ar daugiau nukenčia, atseit, esti 
sužalojimai. Tas sužalojimas pasireiškia tuo, 
kad dažniausiai tam tikros jų dalys sunaikina
mos arba jie patys gerokai sustorėjo, kas abiem 
atsitikimais neleidžia jiems veikti tiksliai, tai 
yra, atidaryti kaip reikft ir sklandžiai užsi
vožti. širdies vožtuvams sklandžiai neužsida
rant, dalis į artęrijas pumpuojamo kraujo iš 
apatinės kamaraitės prasimuša atgal į viršu
tinę.

šis nenormalus procesas reiškia štai ką: 
širdis yra priversta antrusyk pumpuoti atgal 
sugrįžusio kraujo kiekį. Tai rodo, kad dėl jos - 
vožtuvų sužalojimo pačiai širdžiai reikia atlikti 
padidėjusį darbą, čia ir glūdi pagrindinė visos 
žmogaus ateities gyvenimo bėdos esmė. Nuo 
šio laiko širdis kasdien vis sunkiau dirba. Ap
sunkinimas tiesioginiai pareina nuo vienų ar 
kitų vožtuvų sužalojimo laipsnio. Juo labiau 

■jie pažeisti, tuo sunkiau širdis turi veikti, ir 
atvirkščiai, šis faktas svarbus pačiam ligoniui.

Tais atvejais, kai reumatizmas nedaug 
tepaliečia vožtuvus,- tai tada ir nėra tokio di
delio pavojaus, nes širdis, palyginti, mažai ap
sunkinama, kas ją labai pamažu teišvargina. 
Tokiu atveju, jis gali ir sunkesnį darbą dirbti 
ir apseiti be ilgesnio ir dažnesnio poilsio, žo
džiu, jis gali beveik normaliai gyventi kaip ir 
prieš susirgimą gyveno, žinoma, ir čia jam 
reikia ir yra išmintinga susilaikyti tam tikrų 
kraštutihumų.

Kitaip gi yra, kai vožtuvai esti sužaloti 
smarkiai. Tada širdis yra priversta dirbti kar
tais kone dvigubai daugiau, kad palaikytų 
normalią kraujo cirkuliaciją. Tai reiškia, kad 
širdžiai uždedama nepaprastai sunki našta, 
kuri ž/miai skubiau išnaudoja atsarginę jėgą, 
čia ligoniui yra svarbu pačiam žinoti savo 
tikrąją padėtį, norint išvengti stambių klaidų, 
kurias tėliau tik labai retais atsitikimais te
galima atitaisyti ir tai tik dalinai. Apie visišką 
susitiprėjimą jau nė kalbos negali būti.

Dabar klausimas, kaip žmogus, išgijęs iš 
staigiojo reumatizmo arba bet kokios kitos il
gos su sužalota širdim, gali pats žinoti, kiek 
jo sveikata pakirsta ir ko tikruthoje jis gali ti
kėtis ateityje. Šį klausimą tiksliai tegali Atsa
kyti tik vienas asmuo, o tas anhuo.yra gydy
tojas.
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' . GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn, N. Y.

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 5 P.M.
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Mom'., Wed. S Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

r

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA- DUONA

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

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

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)GENERAL INSURANCE

Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į
- jauną, bet patyrus! toje srityje savo tautieti. Gau

site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.
189 MONTAGUE ST

Brooklyn, N. Y.
TR. 5-5796

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

T
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FUTBOLININKAI 
KINO LYGIOMIS 

Birželio 22 d m? 
vienuolikė turėjo
ki. pirmenybių rungtynes su 
Kollsman SC ir jas, baigė 2-2 
1-0). Anksčiau buvo pasklidęs 
gandas, jog likusias pirmeny
bių rungtynes Lietuvių SK ne
žais, nes jos (prieš Kollsman 
SC ir White Plains) lentelėj 
lemiamos reikšmės neturi, 
DAFB vadovybė paskutinę 
vo nuomonę pakeitė.

Sekmadienį Lietuvių SK 
manda išėjo gana margos
dėties, bet ilgą laiką turėjo 
persvarą, kurios puolikai ne- 

w sugebėjo išnaudoti. Pirmam 
kėliny įvartį įkirto puskairis 
Jokūbaitis, po pertraukos vl- 
dūrio puoliku žaidęs Mileris 
(trumpai atostogaująs iš kari
nės tarnybos) pakėlė iki 2-0, 
bet vėliau, išėjus vidurio sau
gui kubiečiui Granados, prieši
ninkai išnaudojo padėtį ir su- 
smaigstė du gabalus.

Mūsiškių sudėtis: Vaitkevi
čius - Modzeliauskas, Jančevs- 
kis, V. Kligys, Granados (vė
liau Saldaitis, Jėgeris—J. Simo 

• navičius, Steponavičius, Sal
daitis (vėliau Mileris), Jokū
baitis, Mileris( vėliau Kiveris).

Po šių rungtynių SK pirme- 
« nybėse iš 23 r. turi 42 tšk. ir į- 

varčių 116-24. Galimas daly
kas, dar teks sužaisti su White 
Plains ir po to mūsiškiai galės 
eiti užsitarnauto poilsio.

Kas Lietuvių SK'kitą sezo
ną lydės į DAFB aukštąją ly
gą, dar nepaaiškėjo. Sekma
dienį rimtasis pretendentas į 
antrąją vietą Minerva SC pra
laimėjo prieš GAAC 0-1 ir da
bar turės peržaisti su Magyar 
SC. Abi vienuolikės turi po 36 
tšk. ir yra sužaidusios visas 
24 reikalingąsias rungtynes.

■ LIETUVIŲ SK VALDYBA x
Birželio 8 d. visuotinam su

sirinkime išrinkta -New Yorko 
LSK valdyba pasiskirstė parei
gomis.: P. Katinas — pirm., A. 
Daukša — I vicepirm., V. Ur- 

K ba — II vicepirm., J. Galminas 
— sekr., A. Vakselis — 
Adomavičius — biznio ved., 
Vyt. Graužinis — ūkvedis. 
IŠ PHILADELPHIJOS

Albertas Gasis-Gasiūnas, gy
venąs Philadelphia, Pa., rašo: 
“Philadelphijos lietuviai spor
tiniu atžvilgiu yra apsnūdę ir 
nesuorganizuoja lietuviško spor 
to klubo. Lietuvių kilmės spor
tininkų, žaidžiančių amerikie
čių komandose, yra nemažai. 
Tam pačiam mieste gyveną 
broliai latviai prieš porą metų 
yra suorganizavę futbolo ko
mandą. ši vienuolikė žaidžia 
pajėgiausioj vietinių mėgėjų 
lygoje, gerai užsirekomenduo
ja ir yra viena iš stipriųjų 
Philadeįphijoj. Su latviais daž
nai sužaidžia vietos profesio
nalų komanda Philadelphia 
Americans.
FUTBOLAS VOKIETIJOJE

Astuonios pajėgiausios Vokie 
tijos vienuolikės, suskirstytos 
į dvejas grupes, rungėsi dėl 
1952 m. Vokietijos futbolo 
meisterio vardo. Pirmoj gr. pir 
mąją vjetą užėmė FC Saar
bruecken, nugalėjusi FC Nuern 
berg 3-1, Hamburger SV 3-0, 
Schalke 0-4 4-1 ir 4-2, be to, 
prapylė prieš FC Nuernberg 
2-5 ir Hamburger SV 1-4 (ko
mandos taip savęs rungtynia
vo po du kartu). Antroj vietoj 
liko FC Nuernberg, trečioj —r 
Hamburger SV ir ketvirtoj — 
Schalke 04. Antroj gr. pirmąją 
i ve tą paglemžė VfB Stuttgart 
(nugalėjo Rotweiss Essen 5-3, 
VfL Osnabrueck 3-1 ir Berlyno 
Tennis Borussia 3-0, lygiomis 
baigė su Tennis Borussia 1-1, 
su VfL Osnabrueck 0-0 ir pra
laimėjo prieš Rotweiss Essen 

x . 2-3. Antroj vietoj atsidūrė Rot- 
■ weis Essen, toliau VfV Osna

brueck ir Tennis Borussia.
Baigminis žaidimas, VfB 

Stuttgart — FC Saarbrucken, 
įvyko birželio 22 d. Ludwig- 
shaffene. Prie 80,000 žiūrovų 
VfB Stuttgart laimėjo 3-2 (2- 
1). Vokietijos meisteriu VfB 
Stuttgart yra buvęs 1950 m. 
Pernai karaliavo FC Kaiser
slautern, kuris šiemet J baig
minius žaidimus nepateko. 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

1953 m. Europos' vyrų krep
šinio pirmenybės numato pra
vesti Leningrade. Šiemet Sovie- 

' tų Sąjunga pakeitė savo izolia
cinę taktiką ir pradėjo' rengti 
didesnio masto tarptautines

žaidynes. Gegužės mėn. Mask- 
koj buvo Europos moterų krep 
šinio pirmenybės, o rugpiūčio 
mėn. ten pat numatomos pa
saulio tinklinio pirmenybės.

TRUMPAI IŠ VISUR
Birželio 22 d. tarpvalstybi

nėse futbolo rungtynėse Šve
dija nugalėjo Daniją 4-3 Stock- 
holme, Vengrija supliekė Suo
miją Helsinky ir Šveicarija bai- 
bė lygiomis su Austrija 1-1 Že
nevoj.

Berlynietis Dohrow 1500 m 
probėgo per 3.46,8 (naujas 
kietijos rekordas), šiemet 
geriausias laikas pasauly.

Tarptautinė plaukymo
junga FINA patvirtino šiuos 
pasaulio rekordus: 100 jardų 
1. st. Cleveland (JAV) 49,1,800 
m 1 st. Ford Kanno (JAV) 9. 
30, 7, 4x200 j. st. Yale univer
sitetas (JAV) 7.40,5, 4x200 m 
1. st. Yale universitetas (JAV) 
8.29,4, 100 j. nugara Taylor 
56,5, 3x100 m įv. st. Sovietų 
Sąjungos rinktinė 3.11,1, 200 j. 
krūtirfe Davies (Australija 2. 
12,9.

Vo- 
tai

są

Bronys Raila...
(Atkelta iš 4 psl.) 

morale ir įrodymais, gal atsiras 
toks žmogus ar žurnalas, ku
ris, pvz., taip apie visą krikde
mų partiją parašys:—

—“Netikėkite, ką jie į savo 
programą prirašo ir Dievo var
du‘ragina kitus vykdyti. Ta 
partija het nelietuviška, ji tik 
įrankis tarptautinio Jėzuj itiz- 
mo, tai “Vatikano konsulų” i 
grupė, godžiai geidžianti val
dyti mūsų tautą ir užsmaugti 
laisvąją mintį nepalyginamai 
žiauriau už patį kruvinąjį Sme 
toną. Tai sacharinščikų, laši
nių skutikų, draugiškų vekse
lių žirantų gauja. Tai politi
kos, ūkio, diplomatijos sukčių 
ir spekuliantų ruja. Reikia lie
tuvių tautai saugotis tokios 
apgailėtinos ir destruktyvės 
moralės^ tipų, — kyšininkų, 

______ perversmų ruošėjų, kolaboran- 
■^ižd *V. tai, tautos išdavikų (kaip Gira 

ir S: Neris), benkartų gaminto
jų, hipokritinių ištvirkėlių, : 
savo nelaimingų ir nuskriaustų 
meilužių smaugėjų (kaip pre
latas Olšauskas) iA tt. ir tt...

čia, be abejo, duodu tik 
menką pavyzdėlį, kaip apie 
krikderiių bloką, jo vaidmenį ir 
jo asmenų moralę bei vertę ga
lės kalbėti bet kas, jeigu paseks 
jų dabartinės “propagandinės 
veiklos pavyzdžiu ir metodais. 
Manęs tai jau nežavi toksai ke
lias...

Ta visa nogla geriausiai pa
rodo, kur šėtonas pradėjo su
sisukti sau gūžtą. Tikėsimės, 
kad dar atsiras padorių katali
kų ir nuoširdesnių dvarininkų, 
kurie tą piktąją dvasią išvarys 
ne tik su švęstu vandeniu, bet 
ir su bizūnų.

Ąš nemanau, kad visa krik
demų grupė žavėtųsi tokiu 
dvasiniu ir moraliniu dekadan
su, kuris skleidžiasi Tėvynės 
Sargo cituotuose puslapiuose.

Aš tikiu,kad ta grupė, tinka
mai apsišvarinusi, vieną dieną 
liausis nešti destrukcijos dva
sią į visą mūsų tremties poli
tinį gyvenimą ir gerieji jos ele. 
mental vertingai patalkinin
kaus bendram darbui, kuriam 
rūpi ne pakvaišusių nesąmo
nių gandonešyba, bet Lietuvos 
tautinės ir valstybinės laisvės 
atgavimas. O tada daugiau už 
mus, pabėgėlius, kvalifikuoti 
laisvės kovotojai nuspręs apie 
kiekvieno mūsų (ir mūsų par
tijų) vertę, moralę ir pasidar
bavimą bendrajam Tėvynės in
teresui.

O apie Tėvynės Sargo (tegu 
Dieve apsaugok tą sargą nuo 
duobkasio rolės!) kelis kartus 
minimą avantiūrizmą mėginsi
me pakalbėti kitą kartą.

r
PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo 
tolio .

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iž 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 

2968 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

n

Latest 
Declared 

Interest Rate
A Year

On Regular Savings Accounts
Interest starts from the first of every month 

on sums from $25. to $10,000.
Deposits made on or before January 10. April 5.
July 10. and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of a 
quarterly dividend period

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to $10,000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

įWs&:

Jau 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.

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

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

(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADUO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

?■ 4IŠ WWRL, 5000 kcl.
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4*9293

PHILIP BENDER 5
AVAUNES KRAUTUVE

Musų krautuvėje galima gauti baltį 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalines kokybe.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

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

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

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
23J Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y~

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jri 
84-02 Jamaica Avenue; 
Tel. Virginia 7-4499

Woodhaven, N. Y.
Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME '
P. RADZEVIČIUS, Direktorius - 

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

Viri Me laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

WINTER GARDEN TAVERN, *"'• I
| VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
f BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS į 

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
ATSILANKYTI i

BROOKLYN 27, N. Y. į
(RIDGEWOOD) \

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

Tel: E V. 2-9586

Fasolino Memorials

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP 7-7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 7-8067

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street,
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260
Savininkas 
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoli>o 
Memorials paminklų parodas... 
DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

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

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
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
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

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. DAxtnport 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.

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

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

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

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

EVergreen 4-9533.

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.
r NEwton 9-3215 *

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolas namams 
3225 FULTON STREET

Brooklyn, N. Y.
Ap. 7-2790

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika Ir ‘ 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co-
I. FISHMAN 

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SRREET, 
BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: E V. 7-5633

UL. 5-0083

Mes 
ga«o 
geso

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, ~ * žiedai 
apyrankiai, auskarai ir tat

485 GRAND STREET "
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės

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
• Alexander’s Nauja 
| Maistinga Gyduolė 
i yra mišinys riešu

tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos - skaudėjimų,
!O| ’ 

nerviškų 
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 mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam i namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DAverport fi-0259

RALPH K R V C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.



HaimM tlAWlbrkas ir Apylinkė,
P. žadeikis, Lietuvos pasiun

tinys Washingtone, su žmona 
ir dukra išvyko į Londoną, kur 
įvyks trijų ministerių pasitari
mas — Lozoraičio, Balučio ir 
žadeikio.

K. Zaikauskas, kuris netru
kus išvyksta į Paryžių Vliko 
Vykdomajai Tarybai sudaryti 
lydimas J. Audėno, lanksi Vie
nybės įstaigoje.

Prof. Adomas Galdikas, žy
mus lietuvių tapytojas, šiomis 
dienomis iš Prancūzijos atvy
ko su žmona į New Yorką. Pr. 
Lapienės pakviestas, šią savai
tę išvyko į jos vasarvietę Stony 
Brook, kur žada išbūti mėnesį 
laiko.

Sekantis Vienybės 
numeris neišeis

Sekantis Vienybės numeris 
neišeis, nes beveik visas laik
raščio personalas, Redakcijos ir 
Administracijos darbininkai, iš 
vyksta atostogų, kurias jie pra
leis gražioje Pr. Lapienės va
sarvietėje, Stony Brook Lodge, 
Stony Brook, L. I. Vienybės 
atostogos baigsis po savaitės 
laiko ir sekantis laikraščio nu
meris pasirodys liepos 11 d.

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS?
Amerikos lietuvių visuome

nė pasipildžiusi po karo nau
jais ateiviais, kaip visų buvo 
laukiama, turėjo suaktyvėti, 
parodyti didesnį gyvumą, gau
siau lankyti parengimus, bet, 
deja, po kelių metų, tas entu
ziazmas atslūgo ir pradedama 
nusivilti.

Visokios rūšies parengimai: 
koncertai, vaidinimai, susirin

kimai ar politiškos manifesta
cijos pastarosios vis mažiau ir 
mažiau lankomi.

Net tautinės šventės, įvairūs 
patrijotinaai minėjimai nebe- 
sutraukia masių.

Kas čia kaltas? Visuomenė? 
Organizatoriai? Ar nemokėji
mas vykdyti programą?

Kas reikia daryti, kad lietu
viai lankytų parengimus, kad

mūsų visuomenė būtų pažadin
ta iš to miego, iš to nesirūpi
nimo ir nesistengimo domėtis, 
kas dedasi už kambario sienų?

Šiuo reikalu Vienybė skelbia 
anketą, į kurią kviečiami at
sakyti visi. Kaip atsakyti, pa
liekame kiekvienam laisvę — 
straipsniu ar trumpu laiškeliu. 
Visi atsakymai bus spausdina
mi Vienybėje ir vėliau trys ge
riausieji atsakymai bus premi
juojami.

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 e LXVII M. 27 N. • 412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y. • 1952 M. LIEPOS (JULY) 11 D. f KAINA 10c.

S. Mackevičius, LRS sekreto
rius š. Amerikai, praėjusią sa
vaitę lankėsi Washingtone ir 
su Lietuvos įgaliotiniu minis
tru P. Žadeikių tarėsi aktua- 

. liais klausimais.
L. Bičiūnaitė-Dirkienė, vasa

ros atostogoms iš Detroito su
grįžo į New Yorką.

A. Simutis, gen kons. atta
che, pirmadienį išvyksta dviem 
savaitėms atostogų į Maine 
valstybę.

Gražina Gudaitytė, žinomo 
visuomenės veikėjo St. Gudo 
duktė, šiomis dienomis baigė 
Martin of Tours mokyklą, kaip 
viena iš pirmųjų mokinių su 
aukso medalių.

Dan. j. Rimša .šį rudenį ža
da surengti savo darbų parodą 
New Yorke.

B. PaprOcikenė, V. Abraitis, 
P. Ališauskas, D. Penikas ir S. 
Mackevičius išrinkti į naująją 
Lietuvių Tautinių Korporacijų 
sambūrio valdybą.

J. Kazakevičius, buvęs DP, 
Albrecht ir Koelber mėsos įmo 
nes darbininkas, neseniai susi
tuokė su čia gimusia lietuvai
te Eleonora Stankevičiūte.

Vyt. Augustinas padarė gra
žų foto montažą Liudo Dovy
dėno apysakai “Per Klausučių 
ūlytėlę”, kuria leidžia Gabija.

Adv. S. Briedis praneša, kad 
birželio 30 d. 8 v. v. Atletų Klu
be, 168 Marcy Ave., Brooklyne 
įvyks New Yorko Lietuvių Ta
rybos valdybos posėdis.

B. Kučinskas, šiomis dieno
mis atvykęs iš Prancūzijos, kur 
studijavo architektūrą, žada 
pastoviai įsikurti New Yorke.

Liudo Dovydėno veikalą jau
nimui “Naktis po Grigo ratais” 
išleidžia leidykla Terra.

Ona Vaivadaitė, kurį laiką 
dirbusi Vienybės įstaigoje, da
bar yra paveiksluoto žurnalo 
Look administracijos tarnybo
je.

Dail. V. K. Jonynas padarė 
iliustracijas A. Vienuolio isto
riniam romanui “Kryžiai”. Iš
leidžia leidykla Patria.

St. Z^barskas, baigia paruoš 
ti naują numerį Gabijos žur
nalo, kuris išeis po vasaros 
karščių. Jame tilps daug įdo
mios medžiagoos.

J. Šiaučiūnas, nuolatinis mū
sų laikraščio bendradarbis, 
kaip mums pranešama, netru
kus turės eiti į ligoninę opera
cijai.

A. Novickis praneša, kad jo 
vadovaujama ALT Sandaros 
kuopa Brooklyne, pagerbdama 
savo garbės pirmininką J. Am
braziejų, “kaip kovotiją už 
lietuvybę”, paaukojo lietuvių 
gimnazijai Vokietijoje 10 dol.

J. Garšva, laidotuvių direk
torius, naujai išgražino savo 
šermenines ir, be to, sudėjo vė
sinimo sistemą.

Pr. Lapienė savo vasarvietė
je, Stony Brook Lodge, planuo
ja duoti šeštadienių vakarais 
muzikos ir dainų koncertus po 
atviru dangumi.

Jonas Atkočaitis, kurio tėvas 
Petras Atkočaitis neseniai mi
rė,. ant savo pečių, gal būt pir
mą kartą gyvenime, turėjo pa
justi ypač sunkią naštą: tėvo 
palikta siuvykla, kaip ir'beveik 
visos lietuvių siuvyklos New 
Yoorke, po keletą mėnesių bu
vo be darbo. Dabar, kaip teko 
patirti, Atkočaičių siuvykla 
vėl ruošiasi darbo sezonui. Siu
vykla pradės dirbti tuojau po 
siuvėjų atostogų, apie liepos* 
mėnesio vidurį.

Siunčiantiems rubus
BALF Centrui siunčiant rū

bus mažais kiekiais pigiausia 
yra Pašto siuntiniu, didesniais 
kiekiais geriausia Freight ge
ležinkeliu, arba vykstančiu į 
New Yorką prekių sunkvežimiu 
troku. BALF yra neturtingas. 
Malonėkite už siuntimą apmo
kėti. Jei siuntėjai neapmoka, 
turi apmokėti BALF Centras. 
Ir Centras gali apmokėti tik iš 
Jūsų suaukotų aukų. Norint su 
mažinti siuntimo išlaidas, bū
kite malonūs, siųskit tik ver
tingus rūbus ir avalynę, ne 
skudurus, kurie vistiek neišsi
moka siųsti į Europą. Siųskit 
rūbus ir avalynę, kokiais dar ir 
patys galėtumėt apsivilkti. Kai 
kada sunkvežimiai, vykdami 
tušti į New Yorką, BALFui ne
mokamai atveža Jūsų dovanas. 
Pasiklauskite savo miesto sunk 
vežimių kompanijų. Jos mielai 
patarnaus.

Skaitytojai, kurie savo parei
ga laikraščiui — prenumeratos
pasiuntimą — atideda rudens 
laikui, pamiršta, kad spaudos 
išlaidos yra tokios pat ir vasa
ros kaitrai siaučiant.

Aukos Vienybės 
popierio fondui
A. Lakštutis

Passaic, N. J. 15.00
P. Backus

Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Rajeckas

Brooklyn, N. Y. 1.00
A. Razminas

Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Kasalius

Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Neverauskas

Woodhaven L. I. 1.00
K. Dudonis

Vilias, N. J. 1.00
J. Kripaitis

Ann Aarbor, Mich. 1.00

NEW 'YORKE ĮSISTEIGĖ LIETUVIU
BEDRUOMENĖS PIRMOJI APYLINKĖ

Savo laiku lietuvių visuome
nė išrinko organizacinį komi
tetą ir jį įgaliojo rūpintis New 
Yorke Lietuvių Bendruomenės 
suorganizavimu. Sis organiza
cinis komitetas nusprendė į- 
steigti New Yorke šešias Lie
tuvių Bendruomenės apylinkes. 
Pradžioje numatyta įsteigti a- 
pylinkę New Yorko tirščiausia 
lietuvių apgyventoje vietoje

STUDENTŲ IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 20 d. New Yorko stu

dentai rengia išvyką laivu į 
Indian Point. Studentai ir vi
sas jaunimas kviečiamas daly
vauti. Norintieji vykti galimai 
greičiau užsiregstruoja pas val
dybos narius (Ošlapas, Kudž- 
ma, Kezys) arba vakarais 
skambina telefonu GL 5- 6037. 
Bilieto kaina į abu galus 2 dol. 
Anksčiau užsiakiusieji gauna 
50 centų nuolaidą.

SKAUTAI Į JONINIŲ LAUŽĄ

Birželio 29 d., sekmadienį, 
skautai rengia sueigą laužo for
moj Forest Parke. Skautai ir 
skautės renkasi 12 vai 30 min. 
prie Apreiškimo bažnyčios, iš 
kur vyks organizuotai į laužo 
vietą. Kiekvienas pasiima už
kandžio su savimi, gėrimo bus 
galima gauti vietoje. Lyjant 
laužas neįvyks. Po laužo — pa
silinksminimas, gegužinė.

Brooklyne, palaipsniui įjun
giant į Lietuvių Bendruomenę 
visus New Yorko lietuvius.

Birželio 22 d., sekmadienį, į- 
vyko Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko I-mosios apylinkės 
steigiamasis susirinkimas ku
rį organizacinio komiteto var
du pradėjo J. Šlepetys.

Susirinkimas, pritardamas 
organizacinio komiteto siūliji- 
mui, nutarė įsteigti New Yorke 
I-mąją apylinkę, kuriai gali 
priklausyti visi New Yorko lie
tuviai, kol jų gyvenamoje vie
tovėje susiorganizuos kitos Lie 
tuvių Bendruomenės apylinkės.

Steigiamasis susirinkimas, 
apsvarstęs organizacinius rei
kalus, išrinko apylinkės valdy
bą, kuri pasiskirstys pareigo
mis šiaip:

Kazys J. Krušinskas — pir
mininku, Vaclovas Alksninis ir 
Vytautas K. Jonynas — vice
pirmininkais, dr. Bronius Ne- 
mickas — sekretoriumi, Jurgis 

^Kiaunė — iždininku ir kandi
datais liko V. Vaitiekūnas, 
kun. Račkauskas, dr. Radziva- 
nas.

Į revizijos komisiją išrinkta: 
Bronius Kulys, dr. A. Dumbrys 
ir D. Penikas. Pr. Pak.

I PREMIJA 10 dolerių 
skiria J. Ginkus, New Yorko 
Lietuvių radijo programos di
rektorius)

II PREMIJA metinė 
Vienybės prenumerata 
(skiria Vienybės redakcija)

III PREMIJA J. Braž- 
viliaus knyga “Doleriai 
ir kalorijos”

(skiria leidykla Patria)
Premijas paskirstys jury ko

misija sudaryta iš New Yorko 
lietuvių organizacijų atstovų, 
kurios sąstatą paskelbsime vė
liau. Atsakymus į šią. anketą 
siųsti Vienybei iki š. m. liepos 
15 d.

STONYBROOK LODGE I
PR. LAPIENE, Vedeja

[ Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavisi gamta, džiau-
I giasi jaukia lietuviška atmosfera, kviečiamas į STONY
; BROOK LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND, čia ideali i 

vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.
Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms pra- 

šome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony Brook, s 
L. L, 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.

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULSter 5-4938 

---------------------------- -- --------------------------------------------------- / ‘
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LEONA’S BAR & RESTAURANT

Republikonų konvencija 
Kovojant dėl kandidato 
Pauker pasiekė dugną 
Nuo lopšio iki grabo...

JUOZAS TYSLIAVA
Kai šiuos žodžius skaitysite, 

Republikonų partijos konven-

REPUBLIKONŲ SĄSKRYDIS CHICAGOJE
Chicagą užplūdo politikierių minios — Taftas turėjo savo plikę ištepti pud
ra — “Ike” ir “Bob” gyveno viename viešbutyje, bet juos skyrė vienas 
aukštas — Eisenhoweris reikalauja ne vien tik kritikuoti demokratus, 

. bet išdirbti programą, kuri žmonėms duotų ką nors naujo
(Vienybės specialaus korespondento iš Chicagos pranešimas) .

Joną Kazakevičių ir Eleono
rą Stankevičiūtę, sukūrusius 
šeimos židinį, sveikina ir linki 
jiems daug laimės

Karl Albrecht ir
\ Fritz Koelber

Brooklyn, N. Y.

Atsiųsta paminėti
Jurgis Jankus PAKLYDĘ 

PAUKŠČIAI: Romanas, II da
lis, 225 psl., kaina 2.60. Dali. 
Pr. Lapė. Išleido Gabija 1952 
m. Gaunama: Gabija^ 335 
UfTion Ave., Brooklyn 11, N. Y.

Vieša padėka
Gegužės 24 d. Bronx Lietuvių 

Dem. Klube įvyko mūsų 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties puota, todėl mes norime 
padėkoti tiek rengėjams, tiek 
dalyviams. Pirmiausia dėkoja
me vakaro vedėjui J. Tiškui ir 
vyriausiai puotos rengėjai A. 
Diksonienei, M. šodeikienei, S. 
Tiškuvienei, dukterims Janu- 
tei ir Viktorijai, L. Bazinko, Li
lijai Dickson, L.z Rūdelfui ir St. 
Bazinko. Taip pat dėkojame 
me už dovanas giminėms ir 
draugams— Antanui ir Magd. 
Petraičiams, mano dukterims, 
Daunaravičiams, Rinkevičiams, 
Kazlauskams, Hildai Bud ir 
Chopman. Dėkojame svočiai 
Magd. Petraitienei už gėles ir 
tortą ir svotui J. Andrijaūskui 
už gėrimus. Dar kartą visiems 
nuoširdus ačiū.
Antanas ir Marijona Jasevičiai.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

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 įscenizavi- 
mu Lietuvos vaizdų ir bus ki
tokių margumynų. Kviečiami 
visi Long Island, Brooklyno 
New Yorko ir apylinkių lietu
viai. Jokios įžangos mokesčio 
nėra.

Ka)p šią: vasarvietę pasiekti, 
prašome žiūrėti į šiame laik
raštyje telpantį skelbimą..•

šv. Jurgio Draugija ruošiasi 
. savo metiniam 72 piknikui, 
kuris įvyks birželio 28 d. Klas- 
čiaus 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.

Radijo programa
J. Ginkaus valandėlėje iš 

WWRL stoties (5000 klc) gir
dėsite ši šeštadieni nuo 2 iki

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

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y.
Tel. HY 7-9758.

The DRIFTWOOD BAR AND GRILL 
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų 

New Yorke.
254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St.
New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.

3 v. p. p.
Poetą Joną Aistį, šių metų 

Aidų premijos laureatą, skai
tant savo naujausius poezijos 
kūrinius.

PARDUODAMA graži 17 akrų 
farma prie didžiojo kelio New 
Jersey valstybėje. 7 kambarių 
gyvenamasnamas ir kiti trobė- 
siai. Kaina SI 1,000. Kreiptis į 
savininką: Isidor- Chalkis, RD 
1, Princeton, N. J.

Pasinaudokite šia proga
Į — • ’

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 

Į sofų, lovų, matracų ir 1.1.

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

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT CO. k
(Prieš Republic teatrą)

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

cija Chicagoje jau bus baigta.
Kas laimės nominacijas, 

Taftas, Eisenhoweris, ar tre
čiasis asmuo, kuris tokiais at
vejais yra vadinamas “juoduo
ju arkliu”, nelinkęs pranašau
ti.

Gana to, kad kova tarp se
natoriaus ir generolo šalininkų 
dėl kandidato į Baltuosius Rū
mus toje triukšmingojex kon
vencijoje gana įžūli.

Jeigu republikonai būtų taip 
atkakliai kovoję su demokra
tais, kaip jie dabar pešasi dėl 
•kandidato, tai pirmųjų admi
nistracija seniai būtų buvusi 
iššluota iš Washingtono.

Tik netolima ateitis parodys, 
ar ši tarpusavio kova nepa
kenks republikonams lapkričio 
rinkimuose.

* **
Toli gražu ne visi republiko

nai yra patenkinti generolo 
MacArthuro kalba, pasakyta 
Chicagos konvencijoje.

Tuo labiau, kad ta kalba 
yra priešinga jau nustatytai 
republikonų partijos progra
mai, liečiančiai Amerikos už
sienio politiką.

Bet blogiausia, kad toje sa
vo kalboje MacArthuras, nors 
ir neminėdamas vardų, netei
singai kirto generolui Eisen- 
weriui, kuris nemažiau, negu 
velionis Rooseveltas ir genero
las Marshallas, yra kaltas už 
nuolaidas sovietams.

Juk generolas Eisenhoweris 
savų A lato^^ra prisipažinę 

’kad jisaf įsakęs Amerikos ka
riuomenei atsitraukti iš Če
koslovakijos ir kai kurių Vo
kietijos provincijų...

*
Prancūzai sako, kad leng

viau kritikuoti, negu dirbti...
Kiek tai liečia tokius repub- 

likonus, kaip MacArthuras ir 
Eisenhoweris, tai šiuo atveju 
dar blogiau, nes jie, kritikuo- 
mi demokratus, neišvengiamai 
sukritikuoja patys save.

Šiaip ar taip, tie du vyrai ne
gali paneigti ano visiems gerai 
žinomo, fakto, būtent, kad A- 
merikos dalyvavimas- antraja
me pasauliniame kare nebuvo 
vienų demokratų reikalas.

O ką bekalbėti apie Jungti
nių Amerikos Valstybių užsie
nio politiką, kurios didžiausias 
linijas demokratai niekad nė
ra mėginę nustatyti vieni—be 
republikonų žinios ir pritari
mo?...

Nuo pirmadienio viso pasau
lio dėmesys nukreiptas į Chi
cagą, kur buvo susirinkusi re
publikonų tautinė konvencija, 
išrinkti kandidatą į respubli
kos prezidentus ir kur už po
ros savaičių taip pat triukš
mingai susirinks demokratų 
partijos tautinė konvencija.

šiais metais Chicagai teko 
garbė tapti politiška Mekka. 
Lėktuvais, traukiniais ir auto- 
mibiliais, iš visų Amerikos val
stybių suvažiavo ne tik atsto
vai su savo šeimomis ir pažįs
tamais, bet čia suplaukė ma
sės žurnalistų ir minios žmo
nių, vedamų tik žingeidumo, 
pasižiūrėti to spektaklio, kurį 
suruošė abi Amerikos partijos.

Nėra ko ir sakyti, kad šiuo 
momentu Chicagoje sunku gau 
ti bet kuriame viešbutyje kam
barį. Visur tarnautojų skaičius 
papildytas ir dirbama pilnu 
tempu, gi naktiniai restoranai 
išsirašė iš New Yorko ir kitur 
žymesnius artistus, kad tik su
važiavusiems būtų linksma.

Miestas, kuris retai valo sa
vo gatves, šį kartą apsivalė nuo 
šiukšlių ir didžiąsias gatves 
papuošė vėliavomis.

Visi nekantraudami laukia 
karnavalo, kada dramblys, re
publikonų partijos simbolis, o 
vėliau, asilas — demokratų 
simbolis, lydimi muzikos or
kestru paroduos Chicagos gat
vėmis., Beveik kiekvienos vals
tybės delegacija, atsivežė savo.

"aišku, norės" jį pa
rodyti/

Eisenhowerio ir Tafto šali
ninkai nešiojasi prisisegę dide
lius, kaip lėkštes, ženklus, ku
tuose skelbia „savo, prisirišimą 
prie “Ike”, ar “Bob”.

Ant sienų iškabinti milži
niški abiejų priešininkų por
tretai.
ABU PRIEŠININKAI 
VIENAME VIEŠBUTY

Firmomis dienomis visų dė
mesys buvo nukreiptas į Grand 
Convention Hali ir Conard Hil
ton viešbutį kur Eisenhoweris 
ir..Taftas buvo įsitaisę savo 
štabus.

Didžioji salė, kur susirinko 
konvencija jau iš anksto buvo 
aptaisyta įvairių verslininkų 
balaganais ir čia milžininšku 
kiekiu buvo parduodama “hot 
dogs” ir coco cola.

Prie salės nuolat stovi nesi
baigiančios eilės taksi ir žmo
nių, kurie suka galvą, kaip ga
lėtų patekti į vidQ.

Kai kuriems tas pasiseka, 
bet kitus apsauga negailestin
gai atstumia ir “partijos nepa
teptiesiems” ne taip lengvai 
durys atsidaro.

Conrad-Hilton viešbutis, ku
riame buvo įsitaisę abiejų prie
šininkų štabai, yra milžiniš
kas pastatas, gal būt, net pats 
didžiausias pasaulyje. Jo kori
doriai, kaip gatvės, vadinami 
vardais. Jame randama visko 
ko tik reikia kasdieniniam gy
venimui. čia stengiamasi pa
tenkinti pačias neurasteniš- 
kiausias milijonierių užgaidas.

Viešbutis turi 26 aukštus, ku 
rių kiekvienas atskirai - suda
ro mažą “pasaulį”., Tafto šali- 
lininkai buvo užėmę 9 aukštą, 
gi Eisenhowerio 11 aukštą. Vieš 
bučio direkcija garantavo 
abiem priešininkams, kad tar
nautojai, kurie pa tarnaus, ne
bus vieno kurio šalininkai. Te
lefonistės buvo pasamdytos 
specialiai tokios, kurios nesiin- 
•teresuoja politika.

.^Normaliai Conard-Hilton tu
ri 3,700 lovų, šibo metų jis yra 
pristatęs dar 2,000 papildomų 
lovų.
TAFTAS SAVO PLIKŲ 
IŠSITEPĖ PUDRA

Taftas vienas iš pirmųjų at- 
zfckpU . Chicago.- Apsuptas savo 
rėmėjais, jis pasikėlė į štabą, ‘ 
kur jau laukė televizijos ope
ratoriai. Kad plikė neblizgėtų 
ir būtų fotogeniškesnis, Taftas 

.savo galvą ištepė storu sluogs- 
niu pudra.
“Šiais metaiš^konvencija pir
mą kartą bu\p perduodama 
per televiziją, jjįesa jau buvo 
bandyta 194^ metais, bet tai 
buvo tik ^aifdymas”. Gi radi
jo buvo pirmu kartu panaudo
tas 1924 metais.

Ką reiškia republikonų ar 
demokratų konvencija? Tai tik 
riau galima būtų pavadinti par 

* tijos kongresu ir skirtumas tik 
toks, kad jo uždavinys yra pa
skirti kandidatą prezidento 
rinkamas, bei išdirbti rinkimi
nę programą — platformą.

šioji republikonų konvenci
ja buvo dvidešimt penktoji nuo 
1856 metų. Per tuos 24 rinki
mus republikonų kandida-

P. Atkočaitienė, taip pat sū
nus Jonas su žmona ir dukra 
šią savaitę vyksta į Nashua. N. 
H., kur bus jų giminaitės Ritos 
Atkočaitytės, Antano ir Petro
nėlės Atkočaičių dukters, ves
tuvės su P. Dubownicku.'

Jonas Misiūnas savo namuo
se Huntington, L. I. Joninių 
proga turėjo didelę puotą, ku
rioje dalyvavo Jonas ir Adelė 
Fedronai, Kari ir Nellie Alb
rechtai, du vietos policijos .pa
reigūnai lietuviai- ir daugelis 
kitų.

M. Aliukonis su žmona Pau
lina džiaugiasi sulaukę .sūnų, 
grįžusiu iš karinės tarnybos. 
Antanas tarnavo laivyne ir bu
vo Aliaskoje, o Petras — avia
cijoje ir buvo Kalifornijoje. 
Abu — štabo seržantai.

Būsiu ne tik dėkinga, bet ir 
medžiaginiai atlyginsiu tam 
asmeniui, kuris padės man su
rasti 3 ar daugiau kambarių 
butą. Malonėkit pranešti: Miss 
L. Mikulskis, 86-40 78th Street, 
Woodhaven, N. Y.

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

ALBERT
ALBERT ELICE, Sav. • įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

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

I- 1 ■■ /....................------------------------------------------ m ..........  1

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

L------------------------------------------------------------------------------------ J

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiu o 1 ant Broadway BMT Linija).

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

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

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

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

(Biznio) (R«.)

♦ ♦ *
Kaip ir buvo galima laukti, 

Ana Pauker, dar tik vakar bu
vusi Rumunijos komunistų 
partijos ir valdžios viršūnėse, 
nudardėjo į pakalnę “su ratu
kais, su mažiukais su šyvąja 
kumele...” . _

Nesistebėsime, kad Ana 
Pauker, kuri galėjusi kalbėti 
su Stalinu telefonu kada tik 
norėjusi, bus nuteista kaip liau
dies priešas ir... likviduota.

Tai būdinga komunistų reži
mui: šiandien viskas, rytoj 
niekas.

Bet dar gali būti ir blogiau: 
Rumunija, kuri yra turtinga 
naftos šaltiniais, gali būti pri
versta pasiųsti delegaciją į 
Maskvą ir... “paprašyti”, kad 
ji būtų priimta į “seseriškų” 
respublikų <*tarpą...

♦ *
Praeitame Vienybės nume

ryje buvo pranešta, kad mūsų 
bendradarbis J. Šiaučiūnas tu
rės eiti operacijai.

Dabar štai pats J. Šiaučiūnas 
mums rašo:

“Nesirūpinkite manimi. Gri- 
žęs iš ligoninės, aš pranešiu, 
kad grįžau. Priešingu atveju, 
jūs pranešite...”

Visa širdimi linkėdamas mū
sų bendradarbiui grįžti, aš, 
štai, skaitau vieno mokslinin
ko tezę:

IŠ SLA SEIMO CLEVELANDE
(J. Giąkaus pranešimas telefonu)

praeitą pirmadienį, liepos 7 
d. .10 v. r., Cleveland, Ohio, 
Hotel Cleveland salėje buvo at i 
darytas SLA 47 seimas. Seimo 
rengėjų vardu atidarymo kal
bą pasakė A. Zdanys. Publikai 
pritariant ir X. Strumskiui 
pianu palydint, Amerikos ir 
Lietuvos himnus giedojo Ona 
Biežienė. Iškilmingu aktu sei
mas pagerbė praeitais metais 
mirusi F. J. Bagočių, buvusį il
gametį SLA prezidentą. Pirma
jame posėdyje delegatų buvo 
143.

Seimo darbai vyksta, paly
ginti, gana sklandžiai. Tiesa, 
kun. M. Valadka iš Scrantono 
aštriai kritikavo sekretoriaus 
Viniko raportą, ir tai sukėlė ne 
menką delegatų susidomėjimą.

“Visatai susiformuoti reikėjo 
milijonų, bet Žmogui — bilijo
nų metų*’.

O gyventi?...
Ak, ta žmogaus kelionė nuo 

lopšio iki grabo — kokia- ji 
trumpa!

Tuo tarpu, pavyzdžiui, gul- 
gė gyvena apie 300 metų ir, 
mirdama, dainuoja... »

Seime vaikščioja gandai, kad 
kairiųjų pusės delegatai mė
ginsią kontestuoti Kalinausko 
ir Devenienės išrinkimą. Bet 
manoma, kad tai tik gandai.

Kiek tai liečia naujai išrink
tuosius, adv. K. Kalinauskas 
prezidento pareigoms ir Aleną 
Devenienę iždo globėjos parei
goms, abu yra patenkinti lai
mėjimu ir žada daug dirbti Su
sivienijimui. Ypač adv. Kali
nauskas, kaip prezidentas, tu
rįs daug naujų konstruktyvių 
sumanymų SLA naudai.

Senasis prezidentas Laukai
tis yra geroje nuotaikoje ir sei
mo vadovavime parodė didelio 
takto.

Gretimai su SLA seimu, įvy
ko ALT Sandaros, TMD ir Vaiz 
bos Buto seimai.

Seimo delegatai aplankė Lie
tuvių Kultūros Darželį. Be to. 
grupė delegatų buvo pakvies
ta svečiuosna pas Karpius, jų 
naujojoje rezidencijoje.

Cleveland© miesto mero var
du, SLA 47 seimą pasveikino 
žinomas vietos veikėjas Bra
zauskas.

Manoma, kad seimas baigsis 
šį penktadienį.

tas laimėjo 14 kartų ir demo
kratų 10. Paskutinysis republi
konų .prezideiltas buvo Herbert 
Hoover, išrinktas 1928 metais. 
Chicagoje gi susirenkama try
liktą kartą. ___

Daug kas pranašavo, kad šį 
kartą įvykstąs panašus skili
mas republikonų partijoje, 
kaip 1912 metais, kada Theo
dore Roosevelt© šalininkai ap
kaltino prezidentą Taftą, nau
dojant brutalius politinius ma
nevrus, kad tik būtu išrinktas.

šiandien, keturiasdešimčiai 
metų praslinkus, Eisenhoweris 
panašų kaltinimą iškėlė prieš 
Robertą Taftą.

New Yorko gubernatorius 
Dewey stojęs Eisenhowerio pu
sėn, pareiškė:

— Naujas bandymas vesti 
brutalius politinius manevrus 
bus katastrofa, iš pradžių par
tijai, o paskui ir visam kraštui. 
KĄIF DIRBA KONVENCIJA?

šiais metais republikonų kon 
vencijoje dalyvavo 1,206 atsto
vai, atsiųsti 48 valstybių, o taip 
pat iš Aliaskos teritorijos, Ha
vajų Porto Rico ir Vir
ginija salų. Atstovų skaičius 
nuo kiekvienos valstybės pri
klauso nuo tos valstybės gy
ventojų skaičiaus ir nuo pasi
sekimo, kokį, republikonai tu
rėjo paskutiniuose prezidento 
rinkimuose.
, Į demokratę-‘konvenciją su
sirinks 1,230 ąl&ovų.

Kaip ’YieUojTT&ip ir kitoj, 
kandidatu į prezidentus išren
kamas tas, kuris gauna didžiu
mą balsų. Pas demokratus bu
vo tvarka, kad kandidatas tu
rėdavo gauti dviejų trečdalių 
daugumą, kas duodavo pieti
nėms valstybėms lyg veto teisę. 
Bet nuo 1936 metų Rooseveltas 
tą panaikino.

Varžovai tik šios savaitės pa 
baigoje bus pristatyti konven
cijai, ir kiek balsavimų bus at
likta niekas nežino. Atstovai 
alfabeto tvarka pakviečiami 
balsuoti ir pirmiesiems garbė 
tenka Alabama valstybei. Kai 
kurios delegacijos balsuoja su
siblokavusios, kitos yra "susi
skaldžiusios. Bet kiek nebūtų 
kartų balsuojama; reikalinga, 
kad kandidatas surinktų ma
žiausiai 604 balsus.

šios savaitės pradžioje bu
vo smarkių ginčų dėl tų kandi
datų, kuriuos Taftas norėjo 
sau prisiskirti.

Jei šį kartą pasaulį domina 
kas bus išrinktas kandidatu, 
tai visai normalu, nes nuo to 
asmens paaiškės kokia bus A- 
merikos užsienio politika.

Taftas ir Eisenhoweris nesu
taria kariškais klausimais. 
Taftas nori, kad būtų sustip
rinta aviacija, nes būk ji galės 
atgrasinti sovietas nuo agresi
jų, bet Eisenhoweris, būdamas 
kariškis, visai kitaip galvoja, 
kad reikia labiau stiprinti sau
sumos kariuomenę ir laivyną.

Kada Eisenhoweris šaukia: 
“‘Amerika negalės išsilaikyti 
izoliuota”, Taftas • reikalauja, 
kad Amerika nutrauktų'rėmu
si užsienį. Bet abu jie sutinka, 
kad demokratų politika buvo 
priežastimi Kinijos praradimo.

Gi dėl Korėjos vienas ir kitas 
galvoja, kad negalima tikėti 
greito konflikto išrišimo. Pagal 
Eisenhowerį, Amerika turi lai
kytis griežtai ir pasiekti gar
bingas paliaubas.

Jei MacArthur, atidaryda
mas konvencija programinėje 
kalboje iškoliojo demokratus, 
suversdamas jiems visus nepa
sisekimus pasaulyje, tai gen. 
Eisenhoweris sako, jog /to ne
užtenka, reikia prieš rinkėjus 
išeiti su kuo nors nauju, kas 
gautų žmonėse pritaZimą.

Bet po gen. MacArthur kal
bos kai kurie politikai pagalvo
jo, kad jo pasirodymas konven-

Visoje plačioje Amerikoje nerasite kitos tokios vietos, kaip bendradarbės Pr. Lapienės vasar
vietė, Stony Brook, L. I. Ktfdėl? Todėl, kad čia vasaroja išimtinai lietuviai ir, be to, čia 
randa malonaus poilsio ne tik savo kūnui, bet ir savo dvasiai. Tokie intelektualiniai lietuvių 
sąskrydžiai, kaip šiame paveiksle matyti, da bar Pr. Lapienės vasarvietėje vyksta kiekvie
ną sekmadienį.

GYVENIMAS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
i ,

Ar Anna Pauker bus milžiniško “valymo” Rumunijoje pradžia?— Ru
sijoje reikia mokėti šniUruoti batus, kitaip kalėjimas — Čekoslova

kijoje vaikams neužtenka pieno, prisipažįsta Zapotocky
šį kartą žinia apie Anna Pau 

ker likvidavimą pasitvirtino. 
Kaip Rumunijos “prezidiumas” 
paskelbė, ši moteris, kuri bu
vo laikoma pačia žymiausia 
komunistų asmenybe, “‘paliuo.- 
suota” nuo užsienių reikalų 
ministro pareigų.

Bet tas žodis, kuris vakaruo
se leidžia išeiti iš kalėjimo, už 
geležinės uždangos priešingai 
reiškia, kad durys atsidaro į ka 
Įėjimą.

Anna Pauker pasekė kitus 
du ministrus Luca ir Georges
cu ir -jos vietą dabar užėmė 
ištikimas Kremliaus, “ūkazų” 
pildytojas Simion Buchicf, bu
vęs ambasadoriumi Maskvoje.

'Priežastis nušalinimo tebė
ra neaiški. Ar tai reiškia, jog 
Rumunijoje bus pradėtas mil
žiniškas “valymas”, kuris pa
lies tūkstančius valdininkų ir 
kuris baigsis tuo, kad Rumuni
ja bus inkorporuota į Sovietų 
Sąjungą? Ar tame reikia įžiū
rėti kaip žydų persekiojimo iš
siplėtimą, kuris Rusijoje jau 
yra pasidaręs didelis? O gal ji 
buvo nušalinta dėl kokių nors 
asmeniškų priežasčių?

Ji buvo ištekėjusi už žurna
listo Pauker, kuris 1930 metais 
Rusijoje buvo sušaudytas kaip 
trockistas. Annai Pauker daž
nai prikišdavo, kad ji vedanti 
prabangų gyvenimą, važinėja 
amerikoniškos markės auto
mobiliu, turi tris vilas, siuvasi 
sukneles Paryžiaus madų sa- 
lionuose ir į Šveicariją perve
dusi stambias sumas pinigų...

Anna Pauker, kuri nuo 1920 
metų už komunistinę veiklą 
didžiąją laiko dalį praleido ka
lėjimuose, galimas dalykas, 
kad jai teks dabar susipažin
ti su tais pačiais kalėjimais, 
kur sargai yra pasidarę enka
vedistai.

šios moters pavyzdys, kuri 
visiškai buvo atsidavusi mark
sistinei idėjai ir kurią dabar 
saviškiai atmetė, turėtų atida
ryti akis vakarų komunistams. 
Jie gali būti tikri, kad jei ši 
moteris buvo pasmerkta, tai 
jiems nėra ko ir bandyti išsi
gelbėti nuo Stalino kalėjimų.

Būti komunistų už geležinės 
uždangos nėra taip lengva, 
štai jaunas darbininkas rumu
nų komjaunimo organe Scan- 
teia Tintretului prisipažįsta da 
ręs klaidas: ____ J

“Aš pradėjau mėgti šokti 
valsą, tą išsigimėlių kapitalis
tų šokį ir šniuruoti savo batus 
kaip buržujų jaunuolis...”

Štai kokia ten laisvė, kad 
net nebegalima šniuruoti batus 
kaip kam patinka.

Kiek yra sunki ekonominė 
padėtis už geležinės uždangos 
paliksime spręsti pačių, ko- 

. muni^M pasakymį.. .
Čekoslovakijos vyriausybės 

pirmininkas Zapotocky, kalbė
damas angliakasiams, prisipa
žino, kad Čekoslovakijoje 
smunka produkcija ir trūksta 
maisto.

“Jei mes negaminsime mūsų 
fabrikuose ir ūkiuose daugiau, 
negu prie kapitalistinio rėžimo, 
mes negalėsime užtikrinti vi
sai tautai gyvenimą. Ar dabar 
maža turime maisto? Būtų 
kvaila neigti. Pavyzdžiui su 
pienu mes negalime aprūpinti 
kiekvieną vaiką.

“Mums vis tebetrūksta cuk
raus ir kiekvieno noras yra, 
kad cukraus porcija būtų pa- 

. didinta...”
Bet prieš komunistų atėjimą 

į valdžią Čekoslovakijoje netrū

ko nė pieno, nė cukraus. Visi 
šie sunkumai pas Maskvos sa
telitus atsiranda dėl to, kad 
rusai stengiasi juos begėdiškai 
eksploatuoti.

Rusai iš Lenkijos reikalauja 
duoti kas metai po 12 milijonų 
tonų anglių, po 1,25 dol. už to
ną, nežiūrint, kad patiems len 
kams kainuoja 6 dol.

Kadangi lenkai yra priversti 
visas savo anglis parduoti ru
sams, jie negali pavyzdžiui par 
duoti Švedijai ir praranda ant 
kiekvieno anglių tono 18 
lerių. ....

Bombos sprogsta, bet 
derybos tęsiasi...

Jau metai, kai Korėjoje tę
siasi derybų komedija.

Net ir dabar, kada Pan Mun 
Jon palapinė, dreba nuo sprog
stančių bombų sąjungininkai 
pareiškė:

“Yra galimybė, jog mes pa
sieksime konstruktyvų susita
rimą”.

Gi Pekino radijas paskelbė:
“Dabar, nėra jokios priežas

ties, kad nebūtų pasiektas su
sitarimas, jei tik abi pusės bus 
ištikimos priimtiems princi
pams”.

cijcje, galės turėti didelės įta
kos į darbų eigą.

Kai kurie mano, kad jis tik
tų būti kandidatu į vice prezi
dentus ir jei Taftas ir Eisen
howeris nesurinks daugumos, 
tai galės būti išstatyta Mac 
Arthuro kandidatūra.

Atsitolinusi nuo valdžios per 
20 metų republikonų partija, 
arba G. O. P. (Good Old Party) 
kaip ją dažniausiai vadina, tu
ri rimtai parinkti savo kandi
datą. Didžiuma atstovų galvo
ja, kad šie metai partijai duo
da progos sugrįžti į valdžią ir, 
jei nepasisektų laimėti rinki
mus, tai galėtų būti liūdna at
eitis tradicinei dviejų partijai 
sistemai.

< Šiais metais Amerikoje per liepos 4 d. šventes žuvo virš 
460 žmonių, daugiausiai automobilių nelaimėse.

• Senato komisija priėmė bilių, pagal kurį vyresniems, 
kaip 65 metų amžiaus, pensijos bus padidintos 5 doleriais į mė
nesį.

• Amerikos keleivinis laivas “United States” perplaukė 
Atlantą rekordiniu laiku, sumušdamas “Queen Mary” pasiektą 
rekordą ir tuo laimėdamas “Mėlynąjį Kaspiną.”

• Rytinės Vokietijos ministeris pirmininkas Grotewohl 
kreipėsi j ūkininkus, kad būtų greičiau surinktas derlius nuo 
laukų. Panašų atsišaukimą buvo išleidęs Hitleris 1939 metų va
sarą.

• Prancūzų komunistų lyderis Jacques Duclos paleistas iš 
kalėjimo ir vis/ i prieš ji kaltinimai panaikinti.

• Suomė Armi Kuusela, 18 metų amžiaus, Long-Be ach iš
rinkta pasaulio gražuole iš 29 konkurenčių.

• Kalbėdamas visų sąjungininkų vardu Berlyne Acheso- 
nas pareiškė, kad bet kokia ataka prieš Berlyną, bus laikoma 
tiesiogine ataka prieš sąjungininkus ir bus tinkamai reaguoja
mą.

• Egipte Sirry Pacha, naują vyriausybę sudarė žadėda
mas skelbti naujus rinkimus.

• Amerikos progresistų partija, įsteigta 1944 m. Henry 
Wallace, išrinko kandidatu Į prezidentus Hellimaną, kuris šiuo 
metu randasi kalėjime.

• Argentina pradėjo derybas su Sovietų Rusija dėl pre
kybinės sutarties pasirašymo 29 milijonų dolerių sumai.

• Maskva skelbia, jog Bogomolov, užs. reikalų viceminst- 
ras, paskirtas ambasadoriumi j Pragą, o Laurentev iš Pragos 
perkeliamas Į Bukareštą.

• Hitlerio adjutantas Martin Borman, tvirtinama būk 
nėra žuvęs, bet slapstosi Tanžyre.

• Prancūzijoje gaullistų partijoje įvyko skilimas, kas su
mažina de Gaulliui šansus kada nors paimti valdžią. Pirmiau 
gaullistų partija parlamente turėjo pirmąją vietą, dabar gi po 
socialistų ir komunistų užima trečią vietą.




