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fefa/fewybrkas irApylinko^
Prcf. J. Kaminskas, kurį lai

ką buvęs ligoninėje, dabar yra 
išvykęs 
gražiąją 
sarvietę

ilgesniam poilsiui į 
Onos Menderienės va- 
White Sulphur Srings,

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Staškiūtė.
operos 

koncertų 
ruošiasi
Vokietiją.

buvusi 
artistė, 

Europo- 
naujoms

Buffalo, Clevelandą, 
ir Detroitą.
Juodytė Matwes, dai- 
yra pakviesta vaidinti

Polyna
Metropolitan 
turėjusi eilę 
je. netrukus 
gastrolėms į

Prel. J. Balkūnas, važinėjęs 
po Europą, kur matėsi su lie
tuviais politikais ir visuome- 
ninkais, pirmadienį sugrįžo į 
New Yorką.

V. S’dzikauskas, PLG pirmi
ninkas, išvyko į Williams- 
burgh. Va., kur birželio 12 d. 
dešimties sovietų pavergtųjų 
kraštų atstovai pasirašys dek
laraciją.

St. Misiūnas, žinomas vietos 
biznierius, neseniai turėjęs 
operaciją, dabar jaučiasi svei
kas ir būna savo biznyje, 
Grand St, ir Union Avė kampe.

K. B. Kraučiūnas, neseniai 
išleistos eilių knygos Iš dūmi
nės lūšnelės autorius, ilges
niam laikui išvyko į Amster
damą, 
Chicagą

Lionė 
nininkė,
vienoje naujai sukamoje tele
vizijos filmoje.

V. Mikalauskas, New Yorko 
skautų vyčių draugovės reika
lų vedėjas, dalyvavo Amerikos 
skautų vyčių suvažiavime Chi 
cagoje. j

Julius Kalvaitis, mūsų laik
raščio skaitytojas’ gyvenąs 883 
Hart St. Brooklyne, vėl sun
kiai susirgęs.

J. Vastunas savo real estate 
raštinę perkėlė į naują vietą— 
3225 Fulton St., tel. AP. 7-2790.

Dr. H. Lukoševičius, New 
Yorko studentų skautų korpo
racijos pirmininkas, šį šešta
dienį per Ginkaus radiją skai
tys paskaitą skautų Baisaus 
Birželio minėjime. Gi sk. vy
čių draugovė talkininkaujant 
A. Bichenvičiūtei, suvaidins 
vaizdelį.

Ona Menderienė praneša, 
kad šią savaitę jos vasarvieiė- 
je, White Sulphur Springs, N. 
Y., atvyko įlsėtis V. Vilkutaitis, 
J. Buivydas su žmona, prof. J. 
Kaminskas, Svetikas su šeima, 
J. Petniūnas, p-nia Kraus ir k.

L. Kerbeįienė, žymaus Ams
terdamo biznieriaus M. Kerbe- 
lio žmona, buvo atvykusi ap
lankyti savo seserį Elzbietą 
Mačiulienę, gyvenančią Wood- 
have, N. Y.

Birželio mėnuo skaudus Lie
tuvai ir lietuvių tautai: 1940 
m. birželio 15 d. sovietai už
grobė Lietuvą. Nuo tada prasi
dėjo istorijoj nežinoma Lietu
vių tautos kančia, lydima žu
dynių, kankinimų, skausmo, 
ašarų ir naikinimo. Dešimtys 
tūkstančių lietuvių — senių, 
moterų, vaikų, ligonių — be 
jokios jų kaltės žiauriausiu bū
du išplėšiami iš savo gūžtos ir 
tremiami į šaltąsias Sibiro sri
tis nežmoniškai vergijai ir m r 
čiai. Tremiami dėl to, kad jie 
yra Lietuvos žemės vaikai ir 
myli savo tėvynę, šis lietuvių 
tautos naikinimas jau vyksta 
daugiau kaip 10 metų.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
skaudžiai išgyvena savo brolių 
tragediją. Jie kas metai mini 
baisiuosius birželio įvykius.

New Yorko lietuviai drauge 
su latviais ir estais Baltijos 
tautų tragedijos minėjimui šie 
kia suteikti juo daugiau tarp
tautinio svorio. Tam kviečiami 
įžymūs Amerikos politikai mi
nėjimo kalbėtojais ir svečiais. 
Tam kviečiami minėjime daly
vauti visų bolševikų pavergtų
jų ir naikinamųjų tautų atšto-’ 
vai.

Minėjimui suorganizuoti su
darytas Baltijos Valstybių Lai
svės Komitetas.

Birželio 14 d. 7 v. vi Angelų 
Karalienės Parapijos bažny
čioje, Brooklyne, ruošiama re
liginė valandėlė bolševikų te
roro aukoms Lietuvoje 
nėti.

Birželio 15 d. 8 v. v. 
Hali, 123 W. 43 St. New
(Manhattane) ruošiamas ben
dras lietuvių, latvių ir estų 
masinis protesto bolševikų^ te
roro aukų paminėjimo mitin-

gas, dalyvaujant amerikie
čiams ir sovietų pavergtų Ry
tų ir Centrinės Europos tautų 
atstovams.

Minėjimo pirmoje 
kalbės ambasadorius 
Bliss-Lane, Laisvosios 
Komiteto pirmininkas 
las T. F. Miller,
William Benton ir kt.

Antroje, koncertinėje dalyje, 
pasirodys lietuvių ir estų me
ninės jėgos.

Visi kviečiami būtinai daly
vauti šiame minėjime ir pra
šomi nesivėluoti.

dalyje
Arthur 

Europos 
admiro-

senatorius

pami-

Town
Yorke

ATSIŽYMĖJO

Rasa Gustaitytė

KUN. PRANO BASTAKIO
SUKAKTIS IR IŠLEISTUVĖS

šių metų birželio 22 d., sek
madienį, 5 yal. po pietų kun. 
Pr. Bastakiui pagerbti visų 
Newarko lietuviškų organiza
cijų išrinktas komitetas ren
gia jo 15 m. kunigystės, 5 m. 
darbo Newarke ir drauge jo iš
leistuvių paminėjimą

Kun. Pr. Bastakys gimė Tau
ragės Naumiestyje 1911 m. sau
sio 27 d. Kilęs iš neturtingos, 
gausios šeimos ir jau nuo vie- 
nerių savo gyvenimo metų Pra
neliui tekę augti globoje gimi-

Organizuojama Bendruomenė New Yorke
Jei viskas vyks pagal dabar 

ruošiamus planus, New Yorkas 
netrukus turės keletą Lietuvių 
Bendruomenės skyrių. Nese
niai išrinktas komitetas steig
ti Bendruomenę New Yorke, 
praeitą .penktadienį posėdžia
vo Laisvosios Europos Komi
teto Lietuvių Patariamosios 
Grupės patalpose ir nutarė im 
tis žygių jiems uždėtas parei
gas kuogreičiausiaLatlikti. Bu
vo tartasi kaip geriausiai pa
dalinti didįjį New Yorką, kad 
visi šio miesto lietuviai galėtų 
be didelio varįfb įsirašyti ir 
veikti kuriamoje Bendruome
nėje. ___ t

Kadangi Bendruomenės or
ganizavimas Amerikoje ir taip 
perilgai yra užvilktas, norima 
pradžią New Yorke padaryti 
dar ši birželio mėnesį. Poros

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

£

Sekmadienį, birž. 15 d. 12 
vai. Apreiškimo par. patalpose 
įvyksta N. Y. skautų vyčių 
draugovės sueiga.

Birželio 28 d. BALFo 120 sk. 
rengia gražią pramogą Pr. La
pienės vasarvietėje, Stony 
Brook Lodge, Stony Brook, L.I.

Be meninės programos ir į- 
domių kalbų, bus deginamas 
Joninių laužas su 
mu Lietuvos vaizdų 
tokių margumynų, 
visi
New Yorko ir apylinkių lietu
viai. Jokios įžangos mokesčio 
nėra.

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

Long Island,

įscenizavi- 
ir bus ki- 
Kviečiami 
Brooklyn©

P. Sinkevičius (Petras Sin
kus) arba jo duktė prašomi pa 
skambinti į Vienybės redakci
ją. Svarbus reikalas.

V. Banciis, tęsia teisės studi
jas St. John University, New 
Yorke.

pastan-

studentų’ 
būdamas

Mire
Sekmadienį, birželio 8 d. mi

rė Marijona Pranckevičienė, 
gyvenusi 117 S. 8th St., Brook- 
lyne. Velionė buvo 60 metų 
amžiaus. Palaidota ketvirta
dienį. Laidojo J. Garšva. Liko 
vyras Juozas, šeši sūnūs, dvi 
dukterys ir penki anūkai. Ve
lionė labai mėgo skaityti Vie
nybę, o jos vyras Juozas Pran- 
ckevičius keletą metų iš eilės 
buvo Vienybės namo prižiūrė
tojas. Buvo pavyzdinga žmona, 
motina ir darbšti šeimininkė. 
Velionė kilusi iš Sadžiūnų 
mo, Lazdijų valsč., Seinų 
skričio.

kur 
buvo 
noru 

padė-

kai 
ap-

šei-Likusiai Pranckevičių 
mai, netekusiai mylimos žmo
nos ir motinos, reiškiame už
uojautą.

šv. 
savo 
kuris 
čiaus

Jurgio Draugija ruošiasi 
metiniam -72 piknikui, 
įvyks birželio 28 d. Klas- 
parke, Maspethe.

Birželio mėn. 29 d. 8 v. v. 
Tautininkų Klube, 337 Union 
Avė., Brooklyne, T. A. K. sam
būrio valdyba kviečia narių su
sirinkimą. Darbų tvarkoj nu
matyta valdybos rinkimai ir 
30 metų Neo-Lituania jubilie
jaus minėjimas.

savaičių laikotarpyje manoma 
suorganizuoti pirmąją apylin
kę Williamsburge, taip pat dar 
birželio mėnesį sukurti apy
linkes Manhattan — Bronx ir 
Maspeth.

Organizatyvis komitetas, ku
riam pirmininkauja p. Šlepe
tys, vėl susirinks šią savaitę 
aptarti priruošiamuosius pir
mųjų apylinkių organizavimo 
darbus.

Aitvarai dėkoja
Brooklyn© Aitvarų kvarte

tas, ruošdamas š. m. gegužės 
11 d. savo metinį koncertą, pa
tyrė daug nuoširdumo ir para
mos iš visuomenės pusės, taip 
pat iš visų tų, kurie savo dar
bu ir sugebėjimais prisidėjo 
prie koncertą rengimo. Nuo
širdi padėka priklauso operos 
solistei F. Pupėnaitei-Vasi
liauskienei, dramos aktoriui J. 
Palubinskui, tautinių šokių 
grupės vedėjai J. Matulaitie
nei ir visiems šokėjams, o taip 
pat ir puikiam J. Thomąs or
kestrui. Aitvarai. dėkoja BALF 
už malonų ; bendradarbiavimą, 
J. Stukui už garsinimus per 
radiją ir laikraščiams, Vieny
bei, Darbininkui, Dirvai ir 
Draugui, nepašykštė juslėms
koncertui gerų žodžių. Didelis 
ačiū už pagelbą p. p. Lukošiū
tei, Butrimui, S. Kontrimui, D. 
Klingai ir Jankauskui, o taip 
pat visiems maloniems koncer
to svečiams užf atsilankymą.

nių p. Stancikų, kurie ir į 
mokslus jį išleidę.

Pradžios ir vidurinę mokyk
lą kun. Pr. baigė savo gimti
nėje —T. Naumiestyje. Švėkš
nos gimnazijoje baigęs penkj 
tąją klasę, 1930 m. įstojo į Tel
šių Dvasinę Seminariją. 1937 
m. birželio 6 d. seminariją bai
gė ir gavo kunigo šventinimus. 
Dar tebebūdamas seminarijo
je, Telšių katedroje trejus me
tus buvo bažnytinių ceremoni
jų vedėju. Baigęs sem. sėk
mingai vikaravo Plateliuose, 
Šilalėje, Papilėje ir Gintališkė- 
je, o klebonu — administrato
rium buvo Kražiuose. Abiejų 
okupantų — bolševikų ir nacių 
— buvo žiauriai persekiotas ir 
vos Išliko gyvas. Išėjęs laisvėn, 
apie dvejus metus ėjo tremti
nių kunigo pareigas Vokieti
joje ir Šveicarijoje, kur, be to, 
Fjųeburgo U-to Teologijos fa
kultete sekė teologijos kursą. 
Atvažiavęs Amerikon, nuo 1940 
m. lapkričio 28 d. pradėjo vi
karo pastoraciją Newarko liet. 
S v. Trejybės parapijoje.

Lietuvoje, tremty ir čia ben
dradarbiauja spaudoje ir dir
ba visuomeninį ir kultūrinį 
darbą. Jis nepalaužiamas tole- 
rantas ir rėmėjas religinės ir 
tautinės spaudos ir organiza
cijų. Kun. Pr. B. pradėjo kuni
gauti Newarke, gyvenimas čia 
pagyvėjo. Apie jį susispietė se
nieji ir jaunieji lietuviai, o prie 
parapijos sugrįžo seniai nura
šyti vadinami “bedieviai”. Anot 
vieno seno rimto kataliko žo
džių, pasakytų, viename vieša- 
■me susirinkime, kun. Pr. Bas
takiui pasirodžius, Newarke 
prasidėjusios nuolatinės Vely
kos. Kun. Pr. Bastakys, pen
kerius metus dirbdamas New
arke, nieko nėra užgavęs. ‘ Jis 
buvo kažkokia jungtimi tarp 
senųjų ir naujai atvykusių lie
tuvių. iš savo paprastų ištek
lių jis likusiems Vokietijoje y- 
ra išsiuntęs nemaža siuntinių, 
ne vieną naujakurį yra pašel- 
pęs piniginėmis pašalpomis, 
yra davęs lėšų svarbiems 
kalams organizacijoms, 
900 dol. yra davęs naujai 
tomai Newarko katedrai,
to visi ji pamilo ir sunkiai, su 
juo> sikriasi, tuo labiau jaus
dami, kad jis pastatytas prieš 
neaiškią ateitį...

Visi newarkiečiai kun. Pr. 
Bastakiui linki sėkmės. Juk ne 
parapijiečiai kalti, kad jis iš 
Newarko išstumiamas! R. R.

rei- 
net 

sta- 
Dėl

darbas. Apmo- 
Kreiptis: 
Jamaica

4 arba 5

Male 
Ave.,

kam-

REIKALINGAS patyręs mecha 
nikas. 1.45 į vai. ir viršvalan
džiai. Pastovus 
ketos atostogos. 
Msg. Co., 98-34 
Woodhaven, N. 
REIKALINGAS
barių butas Brooklyne lietuvio 
inžinieriaus šeimai iš 3 asme
nų. Siūlyti: Dr. V. Tercijonas, 
133 North 4th St. Brooklyn 11, 
arba telef. EV. 8-7179 (tarp 
9:30 ir 5:500 p. p.). 
PARDUODAMAS, vienos šei
mos dviejų • aukštų namas 
Richmond Hill dalyje, prie pat 
EI. stoties. Visi moderniški į- 
taisymai, gazo šiluma, gara- 
džius ir t. t. Kreiptis: Virginia 
8-5709.

SKUBIAI reikalinga moteris 
vasarvietės darbams. Geras at
lyginimas, maistas ir kamba
rys visam vasaros sezonui. Vir
ti nereikia. Kreiptis šiuo adre
su: Ona Menderienė,
Sulphur Springs, N. Y. Tek: 
Liberty 520 M 2.
PIGIAI parduodamas geras pi
anas tinkamas stfliūnui arba 
šeimai. Telefonuoti: VI 8-5709.

White

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

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590
♦ _________________________________________ /
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DABAR TRUMANAS PABALTIJO TAUTOMS:
“TURĖKITE KANTRYBĖS . PERGYVENTI PRIMESTĄ TRIUŠKINAN

ČIA TYRONIJĄ IR VĖL DŽIAUGSITĖS NEPRIKLAUSOMYBE”

Pabaltijo tragedijos paminėjime New Yorke buvo priimtos rezoliucijos, 
protestuojant dėl sovietų agresijos ir deportacijų

Pradeda atvėsti?
Rockefellerienė
Nesmunka nuo koto
Kai įkiša uodegas

JUOZAS TYSLIAVA
New Yorko lietuviai, latviai 

ir estai atliko savo pareigą, 
paminėdami baisiuosius 1941 
metų birželio įvykius Pabalti
jy.

Tai įvyko praeitą sekmadie
nį.

Deja, tenka nusiskųsti, kad 
publikos atžvilgiu šis minėji- 

- mas nebuvo gausus: trijų tau
tų žmonės nepajėgė pripildyti 
Town Hall (Miesto Salės), — 
salės, teturinčios 1,500 sėdimų 
vietų...

Atrodo, kad ir siaubingiausi 
įvykiai ilganiui žmonių atmin
ty išblėsta ir, pagaliau, tie pa
tys žmonės tampa abejinges
ni.

Kad ir tas komunistinių pra
mogų pikietavimo įkarštis...

Ar jis, dar tik vakar kunku
liavęs naujakurių širdyse, taip 
pat nepradeda atvėsti?

. * **
. Kas slepiasi už Jievos Rock- 

efelerienės pareiškimo, būtent, 
kad ji norėtų susitaikyti su 
Wintropu?

Jieva, kuri su savo trijų me
tų sūnum, taip pat Wintropu, 
tebegyvena motinos ūkyje, 
Lowell, Indiana, sužinojo, kad 
Rockefelleris ieškąs divorso ir 
...naujos žmonos.

Ryšium su tuo, Rockefelleris 
paskyrė milijoną dolerių fon
dą savo sūnui, kuris, kai.p teko 
girdėti, mokąs geriau kalbėti 
lietuviškai, negu angliškai.

Kaip ten bebūtų, bet Jievu- 
tės/ auginančios milijonieriaus 
sūnų, is tor i jardai nebaigta.

O dėl to, kad jai jau tenka 
skirtis net su antru vyru, .tai— 
k ą gf —-laimingi žmonės isto- 
jos neturi.

* ♦ *
Vieno M’ichigano valstybės 

ūkininko karvė atsivedė tris 
teliukus.

Apie šį retą gamtos įvyki 
plačiai parašė visa Amerikos 
spauda.

Tai ir viskas.
Niekam nė į galvą neatėjo 

mintis dėl to siųsti sveikinimo 
telegramos valstybės guberna
toriui, arba prezidentui Tru- 
manui.

Bet, kai užpernai .Liudvina
vo valsčiuje karvė atsivedė tris 
teliukus, tai to valsčiaus val
dyba tuojau buvo priversta 
mušti telegramą tėvui Stali
nui...

Demokratinės valstybės pilie 
tis, ypač ūkininkas, nesmunka 
nuo koto prieš nieką, tuo la
biau — prieš politiką.

# *

Amerikos komunistai įsigei
dė “išlaisvinti visus politinius 
kalinius...”

Tuo tikslu jie šiomis dieno
mis New Yorke buvo sušaukę 
konferenciją.

Anot Laisvės, “joks tikrai i— 
dorus žmogus nepritaria kali
nimui žmonių už idėjas, nes 
tas priešinga mūsų šalies Kon
stitucijai ir tradicijoms”.

O tuo tarpu daugiau, negu 
vienu atveju yra įrodyta, kad 
Amerikos komunistų partijos 
vadai, kurie dabar yra įkalinti, 
sąmokslavę sugriauti šios ša
lies santvarką.

Ir jeigu jiems tai būtų pa
vykę... Kiek tuo atveju būtų į- 
kalinta žmonių Amerikoje?

,, , - jeigu ne Sovietų Sąjun
goje, tame tautų kalėjime, 
šiandien vergauja milijonai 
žmonių!

♦ ♦
♦

Komunistai, neišskyrus^Yiei 
mūsiškių, labai dažnai dekla
muoja apie demokratiją, poli
tiškas laisves ir t. t.

Komunistai ypač būna mil
tingi tais atvejais, kai vienas 
kitas jų vadeiva ima ir įkiša 
uodegą.

Pavyzdžiui, Andrulis ir Prū- 
seika, kartu su kitais komu-

Birželio 15 d. New Yorke į- 
vyko bendras lietuvių, latvių 
ir estų susirinkimas pareikšti 
protestui prieš sovietinę oku
paciją ir sovietų administraci
jos žiaurumus.

Be šių tautybių visuomenės, 
susirinkime dalyvavo taip pat 
ir visų kitų bolševikinėj vergi
joj atsidūrusių tautų atstovai 
ir eilė amerikiečių.

Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. Si
dzikauskas priminė, jog niekas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
niekuomet nepamirš baisiosios 
savaitės 1941 metais nuo bir- 
želid 14 iki 21 dienos.

“Lietuvių, latvių ir estų tau
tos dabar yra nutildytos savo 
tėvynėse. Todėl mūsų yra pa
reiga kelti balsą prieš tautžu- 
dybės nusikaltimą, vykdomą 
dvidešimtojo šimtmečio vidu
ryje vyriausybės tos valstybės, 
kuri yra Jungtinių Tautų Or
ganizacijos narys ir yra pasi
rašiusi jos statutą.

“Nors mes ir žinome, kad 
mūsų pasipjktinimo balsas ne
pajėgs nei pasiekti kapus ir 
prikelti iš jų nužudytuosius, 
nei sujaudins Kremliaus nusi
kaltėlius veikiančius mūsų 
kraštuose, tačiau mes maname, 
kad mūsų šventa pareigą yra 
įtikinamiausiai šauktis j lais
vojo pasaulio sąžinę ir laisvų
jų kraštų vyriausybes, į Jung
tinių Tautu Organizacijos na
rius, kaŪ pasmerktų nežmoniš
kus sovietinių valdovų veiks
mus ir pašauktų juos prie tvar 
kos.

“Laimei, mes esame ne v’e- 
ni kovoje prieš komunizmą ir 
dėl mūsų, kraštų išlaisvinimo. 
Mūsų sąjungininkai yra visas 
rytų ir vidurio Europos tautos, 
irgi tos pačios Sovietų Rusijos 
bei komunistų pavergtos. Mes 
sudarėme tamprius ryšius su 
jais. Vos prieš tris dienas, bir
želio 12 d., mes drauge su jais 
pasirašėme Williamsburgo de
klaraciją — pasirašėme toje

Kai jaunimas džiaugiasi vasaros malonumais...vietoje, kur Virginijos šaunūs 
vyrai irgi birželio 12 d. 1776 
metais ^pasirašė savo Teisių 

" Deklaraciją, anoms dienoms 
revoliucinį aktą, kurio idėjos 
ir principai šiandien yra aktu
alesni negu kada nors. Mes pa
sižadėjome mūsų kartą išlais
vintuose kraštuose sukurti vai 
džias, kurios būtų iš žmonių 
kilusios, žmonių sudarytos ir 
žmonėms veikiančios. Mes pa- 
s’žadėjome siekti vienybės ir 
būrimo Jungtinių Europos 
Valstybių.

Mūsų sąjungininkai šioje ko 
voję taip pat yra ir visos lais
vojo pasaulio tautos, visi ge
ros valios žmonės, ir ypač ši 
didžioji Jungtinių Amerikos 
Valstybių demokratija. Todėl 
paskutinis mano žodis tebūnie 
pareiškirpas mūsų dėkingumo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybei ir tautai už mūsų 
supratimą, už užuojautą ir pa- 
drąs:nimą”. ?

Susirinkusiems buvo perskai 
tyta gauta iš Amerikos prezi
dento Trumano telegrama, ku
rioj prezidentas rašė:

“Jungtiniu Amerikos Vals
tybių vyriausybė ir tauta jau
čia instiktyvią ir gilią užuo
jautą pavergtoms Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos tautoms, drau 
ge pasišlykštėdama okupacinės 
jėgos aktais, kurių priversti
nės okupacijos mes niekad ne- 
pripažinome. Mes įvertiname 
Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
diplomatinių ir kitų atstovų 
ryžtingas . ^stangas ,§ąvų tė
vynių vartftiu Mes neužmiršta
me mūsų taitiečių draugų. Mes 
perduodame per juą jiems, kur 
jie bebūtų, mūsų nuoširdžiau
sią viltį, kad jiems nepritrūks 
ištvermės ir kantrybės pergy
venti primestą triuškinančią 
tyroniją ir jie vėl džiaugsis ne
priklausomybe ir laisve laisvų
jų tautų bendruomenėje”.

Susirinkime kalbėjo^ latvių ir 
estų atstovai, buvęs Amerikos 
pasiuntinys Pabaltijo kraš
tams Arthur Bliss-Lane, Lais
vosios Europos Komiteto pir
mininkas adm. H. B. Milleris, 
senatorius William Benton ir 
kiti.
- Susirinkusiųjų buvo priimta 
rezoliucija, kurioje:

• protestuojama dėl sovietų 
agresijos prieš Baltijos valsty
bes, deportacijas ir Balt, tau
tų naikinimą,

• pritariama JAV politikai 
siekiančiai sustabdyti sovieti
nę agresiją,

• pareiškiamas tvirtas tikė
jimas ir solidarumas tarp Bal
tijos ir kitų komunizmo pa
vergtų kraštų kovoje dėl lais
vės.

<

Sovietai numušė 
2 švedu lėktuvus

Sovietų kariškas lėktuvas 
MIG-15 virš Baltijos jūros neu 
tralioj zonoj netoli Estijos, už
puolė neginkluotą švedų lėk
tuvą, kuris ten ieškojo prieš 
dieną dingusį kitą švedų lėk
tuvą ir apšaudęs, numušė į jū
rą.

Nušautojo lėktuvo lakūnai 
buvo išgelbėti vokiečių žvejų.

Į švedų vyriausybės notą, 
Maskva atsakė apkaltinimu, 
būk švedų lėktuvai buvo įskri- 
dę į sovietų teritoriją (!), ap
šaudę sovietų lėktuvą ir ban
dant* pabėgti, buvę numušti.

Aišku, dėl tokio nachališko 
sovietų melo, švedai pasipikti
no ir davė įsakimą visiems sa
vo laivams ir lėktuvams Balti
jos jūroje būti ginkluotiems ir 
atsišaudyti sovietų lėktuvams 
užpuolus.

NESIRŪPINIMAS RYTOJUM—
LIETUVYBEI NEŠA TIKRĄ MIRTĮ

Mūsų visų šventa pareiga yra Lietuvos nepriklausomybes atstatymas — Į 
talką šiam darbui turi Įsijungti visi —Turime plėsti lietuvišką veiklą ir iš
naudoti kiekvieną progą mūsų stiprėjimui — Turime gyventi ir dirbti ne 

vienai dienai ir vien savo amžiui

Bendroji pasaulinė nerimas
tis beveikę kasdien skleidžiasi 
plačiau po visus žemynus, vis 
giliau skverbiasi į tautų ir vals 
bių santykius, vis stipriau ap
ima valstybes, bendruomenes 
bei atskirus asmenis.

ADV. A. OLIS

AMERIKOS GINKLAI

vo svoriu giliau įspaustų mūsų 
įtaką Amerikos administraci
joj ir visur, kur gali būti nau
dinga Lietuvos bylaf.

šiame darbe niekam nėra 
ko pavydėti: kas tik sugeba, 
tegul plėšia dirvą, tegul meta 
kuo geriausį grūdą: joje vai
sius bus visų lietuvių ir visos 
Lietuvos gerovei.

Mes čia gimę ir augę lietu
viai esame laimingi, sulaukę 
tekio -gražaus skaičiaus nauja
kurių. Mes gerai pažįstame Jų
jų įvairias asmeniškas bėdas, 
ir mes tikrai galime pasigėrėti, 
kad, nežiūrint visokių nauja- 
kūriškų sunkumų, jie skleidžia 
kantriai ir atsidėję Lietuvos 
meilės jausmą. Jų dėka jau
čiamės ir mes, senieji, daugiau 
a'sigavę, įsigijome didesnį pa
sitikėjimą savimi ir galime im
tis didesnių sumanymų.

Jau miname antrojo dešimt
mečio taką nuo dienos, kada 
daugeliui tautų Europoje buvo 
vienaip ar kitaip išplėšia lais
vė.

Lietuvai šiandien liūdna su
kaktis: lygiai prieš 12 metų So
vietų kariuomenė perėjo Lietu
vos sieną, tą dieną Lietuvos 
prezidentas išvyko iš savo kraš 
to, ir valdžią paėmė svetimos 

. jėgos. Tą dieną nutrūko Lie
tuvos laisvės amžius, ir jos vai- 
’ kams, išsiblaškiusiems po visą 

pasaulį, užgimė nauja ir di
džioji pareiga — pareiga siek
ti Lietuvos 
atstatymo.

Amerikos 
reiga yra 
dėl to, kad jie gyvena šaly, ku
riai istorija lėmė vadovauti 
laisvės minčiai, aukoti jai sa
vo prakaitą ir organizuoti jė
gas visuotinos laisvės atkūri-

Kaip anais laikais — prieš 
.pirmąjį pasaulinį karą—Ame
rikos lietuviai telkėsi, organi- 

. ząvosi, kaupė sumas ir 
josi kuo greičiau išgauti 
vai Nepriklausomybės 
taip ir dabar — norime 
—vis tiek Amerikos lietuviams 
likimo skirta dirbti dangau, ne 
gu kuriai kitai 'lietuvių ben
druomenei. Ir nežiūrint, jog 
čia esame išsiskirstę į grupes 
bei grupeles — vis dėl to suge
bame surasti vieningą 
minti, sugebame, kai 
panaikinti viską, kas 
ria, ir pasikliauti tik 
mus jungia.

Kelios dešimtys 
organizacijų, lietuvių spauda, 
lietuviu radijo, visi savo veik
la, vieni mažiau, kiti daugiau, 
sudaro didelę Lietuvos laisvi
nimo talka. Tą talką reikia 
ugdyti, reikia ją protarpiais 
paversti i tikra vienybės de
monstraciją, reikia, kad ji sa-

GUBERNATORIAUS DEWEY PROKLAMACIJA 
skelbianti Baltijos Valstybių Laisvės DienąPasinaudokite šia proga

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

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

FH CO. k
(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERTS=
I ‘ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m. I

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas 
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

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

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

Telefonas EV. 7-4MTL, - ---- r------- ;------------------ -J
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Gubernatorius Thomas E. Dewey

ato-

ga-
nepriklausomybės

1. Povandeninis 
atominis laivas

Praėjusį šeštadienį preziden
tas Trumanas padėjo kylį 
majam povandeniniam 
miniam laivui “Nautilus”.

šis povandeninis laivas
lės plaukti greičiau negu 20 
jūr. mylių į valandą ir galės 
po vandeniu pasilikti neribo
tą laiką. Kelių uraniumo gra
mų jam užteks, kad galėtų nu
plaukti tūkstančius mylių. Jo 
ginklai bus vien tik atomiški. 
Be to, jis turės nedidelius 
bombonešius.

Šia proga Trumanas pasakė:
“Jei mes galėtume pašvęsti 

visą energiją taikingam atomo 
išvystymui, mes galėtumėme 
tuojau pat žmogų paliuosuoti 
nuo klimato ir geografiškos 
vregystės”.
2. “H’ bomba

Atominės energijos komisi
jos pirmininkas MacMahon, 
kuris yra demokratų kandida
tas neseniai pareiškė:

“Jei aš būsiu išrinktas pre
zidentu, aš duosiu įsakymą 
gaminti tūkstančiais “H” bom
bas ir tuo pačiu laiku aš pa
siūlysiu susitikti valstybių va
dams, (įskaitant ir Staliną), 
kad pasiekus visiško nusigink
lavimo.

šitoks atominių ginklų spe
cialisto pareiškimas parodo, 
kad Amerika pasiruošusi ga
minti “H” bombas serijomis.

“H” bomba yra tūkstantį 
kartų galingesnė už atominę 
bombą ir gali sunaikinti bet 
koki gyvybės ženklą keturių 
šimtu mylių kvadrate, šį rude
nį Amerika būk darysianti 
Eniwetok saloje bandymus.
DUCLOS REIKALAUJA 
ŽODŽIO PARLAMENTE

Prancūzijoje ir toliau . tęsia
mi komunistų suėmimai. Jau 
didelis skaičius Maskvos agen
tų pasodinti už grotų. Įvairio
se Prancūzijos vietose, pas ko
munistų partijos narius rasta 
daug kompromituojančios me
džiagos, kuri įrodo, jog komu
nistai yra svetirtios valstybės, 
būtent Rusijos, agentai.

Tulone, iš kur vyksta kariuo 
menės pastiprinimai į Indoki
niją, susekta kofnunistų tarpe 
šnipinėjimo ir sabotažo tink
las.

Partijos gen. sekretorius 
Duclos kuris vis tebėra kalėji
me kreipėsi į parlamento pir
mininką, kad būtų išklausytas 
viešame posėdy. Herriot atsa
kęs, jei vyriausybė nepapra
šanti šį dalyką atidėti, jis tu
rėsiąs sutikti ir sušaukti par
lamento specialų posėdi.

Ar bent vienas likviduotas 
komunistas Sovietu Rusijoje 
gavo teisę kalbėti parlamente? 
To ten niekados tokio dalyko 
niekas nematė.

lietuviams toji pa- 
keleriopai didesnė

Niekas negali pasakyti, kaip

vijimo aušros Lietuvai.. Be-

auko- 
Lietu- 
teisę, 
ar ne

d?rbo 
reikia — 
mus ski- 
tuo, kas

lietuviškų

plėsti lietuvišką darbą- ir iš
naudoti kiekvieną progą mūsų 
stiprėjimui. Turime gyventi it 
dirbti ne vienai dienai, ne vien 
tik savo amžiui, o ilgesnei lie
tuvių bendruomenės ateičiai 
Mintis, kad po mūsų nors ir 
tvanas, neša greitą mirtį ir 
greitą mūsų pėdsakų išnyki
mą Amerikoj. • Suaugę esame 
tokie, kokie esame. Bet jauni
mas bus toks, kokį jį paruoš 
tėvai, mokyklos, organizacijos, 
radijo, spauda ir knyga. Kad 
tas lietuvių atžąlynas laikytų
si kamieno, reikia jį maitinti 
tuo pačiu dvasiniu maistu, ko
kiu išaugo ir gyveno tėvai ir 
tėvų tėvai.

Prisiminę šiandieninę Lie
tuvos nelaimių sukaktį, prisi
minkime ir tai, jog viltis geres
niu dienu Lietuvai pasiliks .tuš 
čia. jei ji nebus paremta vie
nybe, p?siaukoįimu ir nuošir
džios talkos dvasia.

REIKALINGA knygvedė siuvė
jų kontraktoriaus dirbtuvei. 
Geras atlyginimas. Telefonuo- 
ti E. P. Mitchell, GL 5-7028.

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY

J

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

BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2246

Birželio 1 d. Rasa Gustaty- 
,-tė baigė Cum Laude (su atsi- 

žymėjimu) Dana Hall School, 
Wellesley, Mass. Ji studijavo 
tenai 3 metus, gavus stipendi
ją Williams Sudduth 
gomis.

N. Sudduth, DP 
draugas ir globėjas,
po karo UNRRAos Direktorius 
Heidelbergo Stovykloje, 
buvo DP universitetas, 
nustebintas DP studentų 
mokytis ir nutarė jiems
ti. Grįžęs Amerikon, jis įstei
gė New Yorke Hildelberg Com
mittee ir per jį pradėjo dau
giau kaip 200 DP studentų gau 
ti stipendijas universitetuose, 
bei mokyklose.

Rasa yra duktė buvusio Lie
tuvos Karo Aviacijos viršinin
ko, generolo Antano Gustaičio, 
rusų suimto ir ištremto į Sibi
rą 1941 metais. P. Gustaitienė 
su šeima dabar gyvena Flint, 
Michigan, kur ji dirba miesto 
ligoninėje, kaip gailestingoji

--------
šį rudenį Rasa studijuos 

Oberlin College, Ohio, iš^ur ji 
yra gavusi stipendiją tęsti sa
vo mokslą. Ji studijuoja kal
bas.

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

MENDERIŲ VASARVIETĖ
Šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalnų 

oras ir gražūs vaizdai.
Bušai į Liberty eina iš NewYorko, Newarko ir kitų vietų.

Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti.
ONA MENDERIENĖ

WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y.
Tel. Liberty 520 M 2

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET
AMSTERDAM, N. Y.

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE

STONY BROOK LODGE
PR. LAPIENĖ, Vedėja

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavisi gamta, džiau
giasi jaukia lietuviška atmosfera, kviečiamas j STONY 
BROOK LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali 
vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms pra
šome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony Brook, 
L. I., N. Y. Telefonas Stony Brook 586.

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25 A keliu, arba iš 
Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. Sto
tyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

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

-----------------MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO ------

RESTORANAS IR BARAS
•I ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

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

■ ! Telefonas: HY 7-9758

Prieš dvylika metų Sovietų 
Rusija, sekdama savo savo po
litiką naikinti visas žmonių 
ir tautų teises, jėga prisijungė 
Baltijos respublikas, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Nuo to laiko 
milijonai nelaimingųjų Balti
jos respublikų vyrų ir moterų 
buvo paimti iŠ jų namų ir iš
siųsti j vergų darbo stovyklas 
Sibire. Nedaugelis jų tepergy
vena tas stovyklas, o kurie ir 
pergyvena, yra ne daugiau 
kaip tik žmonių laužas.

Jungtinių Valstybių vyriau
sybė, atsiliepdama Į tautos va
lią, visai teisingai atsisakė pri
pažinti Baltijos valstybių į- 
jungimą į Sovietų Sąjūngą. Vi-

nistais, sąmokslavo prieš šios 
šalies santvarką...

Vadinas, kovok prieš demo
kratiją, stenkis ją sugriauti, 
bet kai patenki į bėdą, tai visa 
gerkle rėk, sakydamas, kad tai 
“yra pirmas reakcijos žygis į 
fašizmą...”
' O kad Sovietų Sąjunga se
niai eina tuo fašizmo keliu, 
tai-mūsų komunistams, rodos, 
negalvoj.

Ir veltui jūs lauktumėte, 
kad šitie gaivalai kada nors 
prabiltų apie tai, kad jau lai
kas atidaryti kalėjimu duris 
Sovietų Sąjungoje.

sa Amerikos tauta turi tą pa
tį jausmą, kad šie užvaldymo 
aktai yra už civilizuoto elgesio 
ribų.

Mes visa tai dar labiau jun
tame, kadangi daugelis mūsų 
kaimynų, bendrininkų ir dran
gų šioje valstybėje yra vyrai 
ir moterys, kilę iš Baltijos kraš 
tų. Mes dalinamės jų liūdesiu 
dėl žmonių likimo jų tėvynėse, 
kur yra daug ir jų artimųjų.

Pritinka šiems mūsų jaus
mams tuo reikalu duoti viešą 
išraišką. Mes jungiamės viltyje 
kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tautos bus išvaduotos iš 
brutalios tyronijos, kurią jos 
kenčia.

Taigi, As, Thomas E. Dewey, 
New Yorko valstybės Guber
natorius, skelbiu 1952 m. bir
želio 15 dieną Baltijos Valsty-» 
bių Laisvės Diena ir raginu 
atitinkamai šią progą paminė
ti.

Padaryta ir patvirtinta ma
no parašu bei privačiu Valsty
bės Antspaudu, Kapitoliuje, 
Albany mieste, birželio trylik
tąją dieną. Mūsų Vieš^pties 
tūkstantis devyni šimtai pen
kios dešimts antraisiais me
tais.

THOMAS E. DEWEY
Gubernatorius

JAMES C. HAGGERTY 
Sekretorius

APLINK

• Du “savanoriai savižudžiai”, dr. Bombard ir Palmer, 
kurie be maisto ir gėrimo ruošėsi perplaukti Atlantą, prie Bale- 
arų salų šaukėsi pagalbos ir buvo aprūpinti maistu.

• Bonnos krašto apsaugos ministras paskelbė, jog vaka
rų Vokietija, nelaukdama kitų metų, galėsianti sudaryti 500,000 
kareivių armiją. _= t

• Atšauktas iš Maskvos Čekoslovakijos ambasadorius, už 
nukrypimą nuo “linijos”, nebesugrįžo į Čekoslovakiją, bet Lai
komas dingusiu be žinios.

• Japonija buvo pareikalavusi atšaukti sovietų misiją ii 
Tokijo, bet Maskva atsisakė tai padaryti.

• Indijos premjeras Nehru tvirtina, kad kas neatsitiktų, 
Indija nedalyvaus kare.

• Rusija, Lenkija, Čekoslovakija ir rytinė V’okietija stei
gia milžinišką ginklų gamybos trustą, kuris turėsiąs aprūpinti 
ginklais visas sovietiškojo bloko valstybes.

e Vyriausybė leido gen. MacAarthurui pasakyti progra
minę kalbą republikonų konvenc’joje.

• Anglų darbiečių partija remia prancūzų vyriausybės 
pasiūlymą, kad būtų sušaukta “keturių didžiųjų” konferencija

• Washingtone atstovų rūmai priėmė nutarimą paskirti 
jūrinėms ir aviacijos bazėms arti 3 bilijonus dolerių.

• Gen. Ridway, NATO vadas. Šią savaitę lankėsi Italijoje. 
Romos vyriausybė ėmėsi stiprių apsaugos priemonių, kad komu
nistai nepadarytų pasikėsinimu.



Amerikos Lietuviu Savaite
Baltimorės 
Kalendorius

LIETUVIAI PASAULYJE KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS? PAVERGTOJE LIETUVOJE.

Philadelphijos pramonininkai, Vincas ir Veronika Va
laičiai, turėjo daug metų sunkiai dirbti, iki jie galėjo išvykti 
atostogų į šiltus kraštus. Tik dabar, užauginę vaikus, išplė
tę savo automobilių taisytuvę, jie gali la sviau atsidusti ir 
pasidairyti po plačiąją Ameriką. Pernai jie lankėsi Kali
fornijoje, šįmet — Floridoje, šiline paveiksle matyti, kaip 
Valaičiai, nuvykę į Floridą, gėrisi nokstančiais apelsinais? 
Iš kairės — sūnus Alfredas, Veronika Valaitienė, jos sesuo 
Anelė Urbonienė ir Vincas Valaitis.

MD. šešta- 
saulutė viliote 
Senų linijoje 

kur nors pasi-

gyve-

Pasimatymas su Antanu Kurelaiču
BALTIMORE, 

dienio popietės 
vilioja išeiti iš 
sulipintų namų, 
vaikščioti.

Pasuku link Washingion 
Blvd.. Iš tolo matau pamažu 
žingsniuojant mano beveik

, pirmą sutiktą senos kartos 
Baltimorės lietuvį Antaną Ku- 
relaitį. Truputį paspartinęs 
žingsnį prisiartinu prie jo. Pa 
sisveikinę ir pasidalinę kasdie
niais įspūdžiais, nukryps.am? 
į Antano praeitį — jaunas die
nas ir visuomeninį darbą.

Nors jau seniai esame pažįs
tami, bet ką aš girdėjau buvo 
pirmą kartą.

— Norėčiau žinoti, paklau
siau jo, kada atvykote į JAV?

— Tai jau gana gražus laik^ 
tarpas. 1909 m. išlipau Balti
morės uoste, čia pat ir apsisto
jau.

— Iš tikrųjų tai gražus lai
ko tarpas. Įdomu kiek metų 
tada turėjote?

— Buvau tik '29 metų. Norė
čiau’ tiek metą būti ir dabar, 
tikiu kad dabar geriau mokė
čiau savo sugebėjimus ir ener
giją panaudoti tęvynei ir lietu 
vybės labui.

—Suprantu, kad ir tad! k’ek 
nors šavo^ėgų ir sugebėjimų 
skyrėte tam, ką dabar minėjo
te.

— Kiek supratau ir kiek bu
vau reikalingas, dirbau,. tik 
gaila, kad dabar esu toks su- 
rembėjęs.

— Jš kitų girdėjau, kad Bal- 
timorėje buvo leidžiama laik
raščių, ar prisimenate dar tuos 
laikus?

— O taip, kaip neprisiminsi, 
gi buvau Darbininkų Balso ad
ministratorium. Nors prenu
meratorių buvo neperdaugiau- 
siai, bet šiaip taip išsilaikėme.

— Daug kartų girdėjau kal
bant apie jus iš kitų lūpų ir b? 
maž visi .prideda prie tamstos 
pavardės “profesorius”. Saky
kite, kodėl?

— Na, matote, nusišypsojo 
Antanas, buvau Baltimore j e 
lietuviškos mokyklos vedėju ir 
mokytoju.

Atsilankę inspektoriai — a- 
merikiečiai, mane rado mokyk 
loję, pavadino profesorium, 
nuo to laiko ir esu “profeso-

nu kiniškai, nes ir ten 
nau. ,

Kišenėje pamatau laikraščių 
pundelį.

— Įdomu, kokius, Tamsta 
laikraščius skaitote ir kurie ge 
riausiai patinka?

— Visuose laikraščiuose ir 
knygose, ' žinoma padoriuos, 
randi gero, bet man arčiausiai 
prie širdies Vienybė. Dabar bū
damas pensininku, turėdamas- 
daugiau laiko, perskaitau pa 
du ar tris kartus įdomesnes 
vietas.

Dar daug būtų galėjęs An
tanas Kurelaitis papasakoti a- 
pie praeitį, bet nenorėdamas 
jo ilgai varginti, sutarėm susi
tikti kitą kartą. Ja.

B.ržeiio 2 —Buvusi baltimq- 
lie.ė, Pranė Lietuvnikaitė, 
baigė Orlando Senior High 
School, Orlando, Florida.

B.ržeiio 9 — Lietuvių Demo
kratų Klubas, vadovaujant klu 
bo prezidentui Stasiui J. Ja
nusui, turėjo linksmą geguži
nę Geležienės vasarvietėje.

Apsivedė Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Tarybos prezidentas 
Antanas J. Miceika su Carme- 
lif a D. Costello.

Panelė Audrė Velžytė, Vinco 
ir Pranės Velžių duktė, baigė 
su pagyrimu Seton High 
School.

Birželio 12 — Vincas J. Vel- 
zis, Jr., tos pačios Velžių šei
mom, sėkmingai išlaikęs vals
tybinius egzaminus, aukščiau
siam Maryland© teisme, Court 
of Appeals, davė priesaiką ir 
tapo pilnateisiu advokatu.

B.ržeiio 15 —Buvo bankietas 
Fmer-on viešbutyje pagarbai 
šv. Alfonso parapijos klebonui, 
dabar pakeltam prelatu, kuni- 
pui daktarui Liudui J. Mende- 
liul da1

P:rželio 18 — Adv. Nado ir 
Julės Rašmeniu 25 metų vedy- 
bin'o gyvenimo sukaktis.

L’ppos 4 — Baltimorės Lie
tuviu Salės Bendrovės pikni
kas Mikalajūno vasarvietėj0, 
Lodge Forest. č.

Dvigubas pasisekimas 
Vienybės bendradarbio
. PHILADELPHIA, PA. — Al- 
bertūi Gasiui, Vienybės skai
tytojo J. K. Gasio (Gasiūno) 
sūnui (kuris kartu yra arti
mas bendradarbis) praėjusią 
savaitę buvo reikšminga.

Birželio 10 d. jis buvo pri
imtas į USA piliečius, gi dvi?m 
dien im vėliau buvo pakeltas į 
mokslų bakalauro laipsnį ir 
gavo diplomą iš Temple Uni
versity, Philadelphia, Pa.

Šią vasarą turės paaiikėti 
Albertui jo tolimesnių studijų 
kryptis: jis yra padavęs prašy
mus (lekomenduojant Kon- 
gresmanui William J. Green, 
Jr.) į laivyno karininkų mo
kyklą, o taipgogi į Pennsylva
nia Teisininkų Egzaminų Ko
misiją (State Board of Law 
Examiners), kad būtų pripa
žintas^ kaipo ‘teisių studentas 
atlikimui studijų ir stažo ruo
šiantis advokatūrai.

Gabus moksleivis

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

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

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direkturijis

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

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN

SILVER BELL BAKING CO

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

DEGTINĖ, VYNAS
N. 2nd STREET,

A .
ALUS.

2207
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

OR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMU VALANDOS; 
noc 10 vai rvtr iki ? vai vak

WILLIAM VALAITIS
V įsokeriopas automobilių taisyme 
730-2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa. 
fei. Howard 8-0596

• Australijoje įvestas suvar- 
žimas knygų svetimomis kal
bomis įvežimas. Tas palies ir 
Australijos lietuvius, kuriems 
nebus galima pasiųsti lietuviš
kų knygų didesniais paketais. 
Be trukdymų kol kas palikta 
siųsti knygas pavieniui asme
niui. ~
'• Belgijos lietuviai atsisakė 

savo laikraštėlį Gimtoji šalis 
sujungti su Britanijos Lietu
viu. Nežiūrint, kad Belgijoje 
liko mažas skaičius lietuvių, 
rotacinis laikraštėlis ir toliau 
bus leidžiamas.

— Daug mokinių turėjote?
— Buvo apie 30 vaikų. Di

džiausiai užsimojimas buvo 
valkus išmokyti lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Džiaugiuosiu. 
kad mano darbas veltui nenu
ėjo, nes jau tie vaikai šiandien 
yra suaugę ir bemaž susenę, o 
lietuviškai moka skaityti ir rą
žyti. Jų tėvams galimybės iš
mokyti nebuvo, nes daugumo
je patys nemokėjo.

— Mokate ir svetimų kalbų, 
ne tik lietuvių?

— Dar nepamiršau lenkiškai, 
rusiškai ir šiek tiek prisime-

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

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

Philadelphia, Pa.

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5 9643

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

STAMFORDO LIETUVIAI 
yvaujant 700 asmenų. STIPRINA VEIKIMĄ

Stamford, Conn. — Vasaros 
darbams BALF 36 skyrius ruo
šiasi ne juokais. Kadangi mies 
telis yra labai graži aje gamtos 
vietoje, netoli New Yorko, prie 
jūros, tad vasarą čia ideali 
,vieta. Norėdami, 1 ad, savo vei
kimą vasafai sustiprinti, BA
LF nariai užsimokėjo savo 
mokesčius $34.00, kuriuos J. 
Valušaiūs pasiuntė BALF Cen- 
rui. 1952 m. iš Stamford, Conn. 
BALF gavo $159.62. Valaus me 
tu Stamford lietuviai žada 
gražiai pasižymėti.
AUKOJO DAUGIAVAIKĖMS 
LIETUVIŲ ŠEIMOMS

Racine, Wis.
paaukojo Lietuvių Choras, pa
geidaudamas, kad aukos būtų 
išmokėtos , penkioms daugia
vaikėms lietuvių šeiniams Vo
kietijoje. TMD 121 kp. paau
kojo $50.000 — Vasario 16-tos 
Gimnazijai Diepholtz, Vokieti
joj. T

Charles R. Merkel, Philadel
phijos vienybietės Antaninos 
Merkelienės-Jakštienės sūnus, 
18 me.ų amžiaus, neseniai bai
gė Gerard College, kur mokėsi 
automobilių mechanikos. Į šią 
kolegiją Merkelis buvo priim
tas mažas, vos šešerių metų 
amžiaus. Tai ypatinga mokyk
la, garsiojo filantropo Stephen 
Gerard įsteigia. Į ją priimami 
našlaičiai, netekę tėvo arba 
motinos. Merkeliukas čia pa
teko, jo tėveliui Ignacui mirus 
ir motinai turėjus perimti vy
ro paliktą kepyklą, įsteigtą 
1907 m.

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

šįmet tinkamai apdo- 
Richard Evens yra pa 
į vieną didelę skautų

Lietuviukas — skautu 
stovyklos paštininkas

PHILADELPHIA, PA. — 21- 
• nomas vietos veikėjas Juozas 
Ivanauskas dažnai džiaugiasi 
savo anūko Richardo Evens- 
Ivanausko gabumais. Ir tikrai: 
Richardas, Antano ir Marjos 
Evens-Ivanauskų sūnus, kuris 
jau antri metai lanko Warden 
kolegiją, yra pasižymėjęs ga
bumais moksle. Už savo gabu
mus jis 
vanotas, 
kviestas
vasaros stovyklą, kur jis eis 

R paštininko pareigas. Ten, ži
noma, jam bus duodamas atly
ginimas ir nemokamos atosto
gos.

Jeigu gabaus anūko darbais 
džiaugiasi senelis, tai to, deja, 
negalima pasakyti apie senelę 
Ona Ivaškienę, kurios 25 m?tų 
mirties sukaktis neseniai buvo 
paminėta. Ona Ivanauskienė, 
savo 
niais 
mirė 
gimė.

Sakcma. kad vaikai dažnai 
atsigimsta į savo senelius. Nė
ra abejonės, kad jaunasis Ri
chard Evens, surinkęs savo tė
vu ir senelių “trupinius“ pa
seks dideliu laimėjimų moks
lo srityje. Sėkmės jam. V. K.

laiku pasižymėjusi kil- 
darbais Philadelphijoje, 

pirma, negu jos anūkas

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
tSS NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addreu)
New Building Under Com true ti— 

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

ASSETS
Plrtt Mortem Lo*n»..................... i
Improvement Ix>»ni..........................
Loan* on Savings Account* .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Caah on Hand and In Banka .... 
Office Buildinc and Equipment . . 
Parkinc Lot— 1415 Race Street 
Deferred Cbarcea and Other AaaeU

TOTAL—$9,917.587
LIABILITIES

Member*' Share Accounta.............
Advance*—

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans In Process .............................
Other Liabilities ................. ...
Employees’ Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves.................
General Reserve* . . . $295.500 
Surplus.......................... 252.278

$8,318.834
25.54$
82.997 

175.000 
1,112.033

22,723
15,791

88,428.474

850.000 
55.431 
10.311 
22.077 
3,520

547,778
* TOTAL.---- $9.917,687
CHARLES 8. CHELEDEN. Pre»ldent

BALFui $50

Charles R. Merkei, baigęs 
Gerard kolegiją, nenutraukė 
studijų. Gavęs darbą General 
Electric Įmonėje, Merkelis tuo
jau buvo priimtas į Drexel ko
legiją, kurią lankys vakarais. 
Mokslas prasidės rugsėjo mė
nesį. Reikia " pažymėti, C. R. 
Merkei buvo vienintelis lietu
vis, baigęs Gerard kolegiją. Ir 
jis baigė ją su atsižymėjimu. 
Buvo vienas gabiausių moks
leivių.

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

, Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik 

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

SiLVER BELL BAKING CO.
Box 44 Middle Island, L. I.

• Belgijoje iš Waterschell 
kasyklos atleistas lietuvis A. 
Vėjelis išdirbęs 5 metus ir ne
tekęs sveikatos.

• Anglijoje J. Kulvietis Old- 
hame įvykusiame įvairių meno 
šakų konkurse pagrojęs akor
deonu, laimėjo pirmąją vietą 
ir buvo pakviestas koncertuoti 
per anglų radiją BBC.

• Anglų Laisvės Lygos su
ruoštuose Pabaltijui skirtose 
“smegenų tresto“ disksijose, į 
susirinkusiųjų paklausimus at
sakinėjo M. Bajorinas.

• Paryžiuje UNESCO būsti
nėje p. Bačkienės globojami

maži lietuviukai, “Jaunųjų 
Europiečių Klubo“ nariai, gra
žiai pasirodė, atlikdami meni
nę programą.

• Prof. A. Sennas Paryžiu
je, Institut d’Etudes Slaves 
skaitė keletą paskaitų apie lie 
tuvių kalbą.

• “Laisvės Draugų” tarp, 
konferencijoje Paryžiuje iš lie
tuvių dalyvavo Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje dr. S. Bačkis 
ir E. Turauskas, padarydami 
intervenciją pavergtųjų 
tų vardu.

• Mažosios Lietuvos 
jas, žurnalistas Jonas
laitis, neseniai šventė 50 metų 
sukaktį. Jis yra buvęs Lietuvos 
Keleivio ir Baltischer Beoba- 
chter redaktoriumi. Vėliau na
cių buvo uždarytas į mirties 
kacetą ir tik .per stebuklą išli
ko gyvas. Dabar gydosi Gautin- 
go džiovininkų senatorijoje ir 
rašo istorinį veikalą iš Maž. 
Lietuvos kovų dėl lietuvybės.

kraš-

veikė-
Grigo-

• Pąryžiuje per Motinos die
nos minėjimą BALFo įgalioti
nis dr. S. Bačkis įteikė dova
nas
motinoms Gasiūnienei ir Vai
cekauskienei.

vyriausiai ir jauniausiai

Vienybė skelbia anketą Į kurią kviečiami atvirai atsakyti — Kame yra 
tikroji prežastis lietuviu nesidomėjimo visuomeniniu gyvenimu? — koki 
“receptą” siūloma patraukimui tu nutolusių nuo viešosios veiklos?—Trys 

geriausieji atsakymai bus premijuoti
Amerikos lietuvių visuome

nė pasipildžiusi po xaro 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 
patrijotiniai minėjimai nebe- 
sutraukia masių.

Praėjusį sekmadienį New 
Ycrke vyko Baisiojo Birželio 
minėjimas, šį kartą buvo im
tasi organizuoti minėjimą 
drauge su latviais ir estais. At
rodytų, kad ten turėjo daly
vauti masės ir visų trijų tau
tų žmonės New Yorke vargu 
ar būtų galėjusios sutilpti 
Įėję. Bet išėjo atvirkščiai.

štai kas PLG biuletenyje 
soma: - .

“Iš viso susirinkime dalyva
vo per 900 asmenų. Salėje ga
lėjo tilpti dar keli šimtai as
menų. šiuo atžvilgiu susirinki
mas laikomas ne visai pavykęs,

I PREMIJA 10 doleriu 
skiria J. G inkus. New Yorko 
Lietuvių radijo programos di
rektorius)

II PREMIJA metinė
Vienybės prenumerata
(skiria^ Vienybės retfifkcija)

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

(skiria leidykla Patria)

są

rą-

Draudžia skaityti 
senus kalendorius

Kaziuko mamytė Antanina 
Merkelienė-Jakštienė, prieš ke
letą. metų vėl ištekėjusi, yra 
biznierė ir labai nuoširdi šio 
laikraščio rėmėja. Merkelio 
vardo kepykla, kurią ji su 
ru dabar tvarko, yra 1315 
2nd St. Philadelphijoje.

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

vy-
So.

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: S290.00. Dėl pla
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

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

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvą! ir visi kiti 
namų apyrangal reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTIJOS 

NEREIKIA

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

Atdara pirmadieniais, ketvirta dieniais iki 9:30 vaL vak. Sekraad. nna 11—4:3t popiet

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

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

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

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS

IRWING
SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

BARFUS

nes šiaip vienos tautybės visuo
menė šią salę New Yorke ne
sunkiai gali užpildyti.

“Nepakankamai gausus lie
tuvių, latvių ir estų dalyvavi
mo priežastis, manoma, bus 
buvus ne tik nepaprastai karš
ta diena, bet ir pernykščio pa
našaus minėjimo prisimini
mas, kur programa užtruko 
gerokai po pusiaunakčio ir kai 
kurie kalbėtojai buvo įsileidę 
į labai ilgas, su minėjimu ma
ža ką bendra turinčias kalbas.

“Manoma taip pat, kad kiek

rnonė atkreipti dėmesiui į mū
sų kraštų tragediją tų, kurie 
gali žymiai pagelbėti išsilais
vinimo kovoje. Toks abejingu
mas ir jau kiek perdėta nepa
togumų baimė yra reiškinys, 
kuriuo reikėtų susirūpinti ir 
neleisti jam plėstis”.

Ar tai ne skandalas? Ką ga
li pagalvoti svetimtaučiai, ka
da mums patiems mūsų tautos 
gyvybiniai reikalai pradeda 
mažiau rūpėti?

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. Kai.p atsakyti,* pa
liekame kiekvienam laisvę — 
straipsniu ar trumpu laiškeliu. 
Visi atsakymai bus spausdina
mi Vienybėje ir vėliau trys ge
riausieji atsakymai bus premi
juojami.

BfAL
M. STONYS

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai
ROUTE 27-A, ISLIP, Is 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.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY gALCHIŪNAŠ, SAV.
113 SOUTH 34th STREET

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI - ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-6785

TRAUN’S BAR ___
AUGUST TRAUN, Sav.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
---------------------------------------------------------------------

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFV

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

Moderniška laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi sali ra
baru, pakekvingiems suteikdama nakvynė — viskas nemokamai

Nelaimia valandą kreipkitės į mflsq įstaigą, dieną ar naktį
— mes visados pasirengf «uteikti genami patarnavimą

Licensed Plumbing
303 SOUTH 4th STREET,

& Home Repairs
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi

340 GRAND STREET,
STagg

Laisvei švintant (25)

gerą vardą.
BROOKLYN 11, N. Y. 

2-4329

ŠEIMOS KALBA — 
LIETUVIŲ KALBA

Lietuvių yra maža saujelė 
šioje didelėje 150 milijonų gy
ventojų valstybėje. Dažnai dėl 
didelio nuotolio lietuvis lietu
vio nesutinka per savaitę ar 
net per kelias savaites. Auto
buse, traukinyje, krautuvėje, 
darbovietėje ir su kaimynais 
kalbame tik angliškai. Vienin
telė vieta lietuviškai kalbėti 
lieka namie, savo šeimoje, ši 
vieta lietuviui turi būti lietu
viškumo šventovėj lietuviška 
mokykla, lietuviškas knygynė
lis ir skaitykla su lietuviškais 
laikraščiais. Tik savo šeimoje 
vaikai. išmoksta lietuviškai kai 
bėti, skaityti, rašyti, .tik čia iš
moksta savo tautos istoriją, 
virtines pasakų, padavimų, 
dainų, patarlių. Ir visi tie šei
moje išmokti dalykai sujungia 
mus į vieną didelę šeimą — 
lietuvių tautą. !

Namie kalbame tik lietuviš
kai. Namie visad kaukia lietu
viškos knygos ir laikraščiai. Ir 
visa tai padeda mums neati
trūkti nuo savo tautos.

Premijas paskirstys jury ko
misija sudaryta iš New Yorko

stigo ir išgarsinimo. Tačiau lietuvių organizacijų atstovų, 
apgailėtina yra ir visuomenėje kurios sąstatą paskelbsime vė- 
platokai įsigalėjęs per menkas jiau. Atsakymus į šią anketą
įvertinimas tokių paminėj’mų 
reikšmės, kurie yra svarbi prie-

siųsti Vienybei iki š. m. liepos 
15 d.

AUKOS VIENYBĖS POPIERIO FONDUI
Adv. C. S. Cheleden V. šuopys

Philadelphia, Pa. .. . . 100.00 Priladelphia, Pa. . ..... i.oo
W. Valaitis J. Sinčius

Philadelphia, Pa. .. . . 25.00 Amsterdam, N. Y. .... 1.00
C. Kundrotas G. S.

Brooklyn, N. Y. . . .. . . 20.00 Wallingford, Conn. .... i.oo
Adv. A. Stokna J. Liberis

Amsterdam, N. Y. . . . 20.00 Amsterdam, N. Y. .... 1.00
J. Ivanauskas J. Urbelis

Philadelphia, Pa. . . . 7.00 Amsterdam, N. Y. .... 1.00
J. Baltrūnas J. Piliponis

Amsterdam, N. Y. 6.00 Amsterdam, N. Y. .... i.oo
Balins Funeral A. Kazlauskas

Philadelphia, Pa. : 5.00 Amsterdam, N. Y. .... 1.00
J. Šatas ‘ J. Senulis

Philadelphia, Pa. ..
O. Latvienė

. . . 5.00 Pittsburgh, PU. .... 1.00
J. Karalius

Amsterdam, N. Y. ... 5.00 Brooklyn, N. Y. . .... . 1.00
A. Pakėnas Petras Janušis

Amsterdam, N. Y. . . .. 5.00. Brooklyn, N. Y. . ....... ’ 1.00

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 

---------------------------------- T—________ >

Vilniuje Vitenbergo vardo 
fabriko darbininkas Jakubovič 
rusas, kovo mėnesio pradžioje 
ėmė lankytis to paties fabriko 
darbininkų butuose ir kalbinti 
juos politinėmis temomis, ypač 
klausinėdamas apie politinę 
literatūrą: kokius laikraščius 
darbininkai prenumeruoja, ko 
kias knygaš perka ir tt.

Pas vieną iš darbininkų, ku
ris buvo komjanuolių organi
zacijos artimas bendradarbis, 

. tas Jakubovičius užtiko lietu
višką 1937 metų kalendorių 
kurį skaitė jo sesuo, 18 metų 
amžiaus, komjaunuolė. Po dve 
jų dienų tas darbininkas buvo 
pakviestas pas rajono komite
to “kontrolierių” Ziminą, kur- 
ris taip pat yra Lelijos fabriko 
partijos komiteto narys. Zimi
nas tą darbininką klausinėjo 
kelias valandas. Ypač klausinė
jo, iš kur pas,jį tas kalendo
rius, ar tokia literatūra atro
danti jam naudinga, ar jis ir 
jo sesuo turį savo bute dau
giau “buržuazinės - nacionalis
tinės“ literatūros, ar skolina 
ją kitiems ir tt. Pagaliau, ka
lendorius turėjo būti atneštas 
į rajono komitetą.

Darbininkas už tą kalendo
rių nebuvo nubaustas, tik 
MVD atstovai jį įspėjo, kad 
daugiau tokiais dalykais neuž- 
siiminėtų... O sesuo komjau
nuolių skyriaus susirinkime už 
tokio kalendoriaus skaitymą 
buvo viešai iškritikuota ir už 
“nusikaltimą“ turėjo 4 savai
tes lankyti “lektoratą” ir ak
tyviai dalyvauti diskusijose 
komunistų partijos temomis... 
ŠTAI KAIP “KEPA” 
TEN TEISĖJUS...

Vilniuje yra įsteigta tokia 
“juridinė mokykla“, kurioj per 
parą metų paruošiami liaudies 
tribunolų teisėjai, prokurorai 
ir liaudies tardytojai.

Tai rekordinis laikas ir kan
didatai turėtų ateiti į mokyklą 
su dideliu žinių bagažu. Bet 
pas sovietus į mokslą nekrei
piama dėmesio. Svarbu, kad 
būtų geras budelis ir ranka 
nesudrebėtų .pasirašant spren
dimą prieš savo tautietį. Kaip 
sąlygą, įstojant į šią mokyklą 
testatoma: -būti ne jaunes
niu kaip 23 metai amžiaus/tu- 
rėti vidurinės mokyklos baigi
mo pažymėjimą ir gerai mo
kėti rusų kalbą (kad mokėtų 
skaityti Stalino “ukazus“).
KĄ DAR PRIMELUOS?

Lietuvoje 
spausdinti pirmoji dalis “Lie
tuvių literatūros istorijos kon
spekto”, kuri apims fedoaliz- 
mo laikus lietuvių literatūros

St. Butkus

VYRAI, TIK TAIKYKI! Į PRIEŠĄ!
Mirtis bolševikų šnipams — Dar trūksta prityrimo kautynėse - “Medžio

ju“ juodąjį bolševiką - Tą dieną praradau kairiąja ausimi girdėjimą
Pirmosiose fronto linijose, 

miškuose, nutruko mūsų tele
fono ryšiai. Mūsų ryšininkai 
(telefonistai) išėjo telefono li
nijos pataisyti. Rado miške nu 
trauktus telefono laidus, juos 
surišo ir, betyrinėdami vieto
vę, netoli nutrauktų laidų už
ėjo 3 civilius asmenis. Nė vie
nas jų nemokėjo lietuviškai.

Areštavę parsivarė į štabą. 
Pasirodo, visi esą rusai. Jokių 
asmens pažymėjimų, kas jie 
per vieni, neturėjo. Tardymo 
metu jie teisinosi, kad esą ka-

Balandžio 8 d. iš pat ryto 
tirštos bolševikų eilės pradėjo 
mus pulti visu baru: Žasliai— 
Pojautiškiai — Strošiūnai 1 ir 
Strošiūnai 2. Bolševikai savo 
puolimus nukreipė iš karto į 
dvi vietas: į Žaslių geležinke
lių stotį ir į Strošiūnus 1. Mi
nėtas vietoves skyrė tankus 
miškas, todėl kovų metu buvo 
sunku ryšį palaikyti^ Telefonai 
blogai veikė, p kautynių metu 
svarbiausioji linija Žiežmariai 
— Strošiūnai visai nutrūko.

Kairiosios voros vadas kari
ninkas Butkus įsakė mūsų ba

ro belaisviai Ir iš Vokietijos taliono 2 kuopai padaryti žval- 
grįžta į Rusiją. Jeigu būtų tik
rai grįžtą belaisviai, tai turėtų 
kurios nors mūsų karo komen- 
datūros leidimą keliauti per 
Lietuvą. O dabar neaiškūs sla
pukai, pagauti įtartinoje vie
toje, kada priešas pasiruošęs 
mus pulti. Tokiais atvejais ka
ro įstatymai negailestingi. Visi 
3 buvo pasmerkti sušaudyti.

Balandžio 7 d. vakare paste
bėjome bolševikų pasiruošimus 
mus pulti. Mano būrio pirma
sis kulkosvaidininkų skyrius, 
vadovaujamas 
ninko Algirdo 
vo pasiųstas 
kuopas Žaslių
kau prie antrojo skyriaus, ku
ris buvo priskirtas prie mūsų 
bataliono 4 kuopos.

kuopos uži-

Liūtėnus ir 
įsakymą ei-

lau- 
pat. 
Ka- 
pali-

narsaus skyri- 
Sliesoraičio, bu- 
i 2 pėst.' pulko 
ginti. Aš pasili-

gybą šiose vietovėse: Pojautiš- 
kių lentpiūvė, Liūtėnai, Dirgo- 
lėnai ir Jagelionis. Paskutinio
ji vietovė jau buvo už 8-10 ki
lometrų nuo šios 
mamos pozicijos.

Kuopai atėjus į 
Dirolėnus, ji gavo
ti į Strošiūnus. 1 padėti 2 pėst. 
pulko 3 kuopai ginti minėtą 
kaimą. Atvykusi į skirtą vietą, 
kuopa užėmė pozicijas kapinė
se ir greta jų aukštumoje, ir 
pradėjo gintis nuo puolančių 
bolševikų. 2 pėst. pulko 3 kuo
pa, nebeatlaikiusi smarkiai 
puolančio priešo, pasitraukė. 
Pabėgo ir vokiečių būrys, ku
ris buvo duotas mums padėti. 
Paliko net savo kulkosvaidį. 
Šio būrio vaidmuo šiose kau

tynės iš viso buvo neaiškus. 
Bendrai, šiame rajone buvo ke 
lėtas vokiečių kuopų, bet jos 
mums nepadėjo. Buvo demo
ralizuotos, be to, daugelis vo
kiečių buvo užsikrėtę bolševi
kine dvasia ir bičiuliavosi su 
bolševikais. Todėl ir mūsų už
nugaris buvo nesaugus.

Visą dieną kautynės buvo 
gana smarkios. Jauni ir kovo
se neprityrę savanoriai mušėsi'• 
iš peties. Vietos gyventojai ste
bėjosi ir kalbėjo, kad čia tokių 
smarkių kautynių nebuvo ir 
1915 m., kada rusai su vokie
čiais mušėsi.

Mūsų bataliono 4 kuopa ir 
aš su antruoju kulkosvaidžiu 
skyriumi dar buvome rezervą. 
Prieš pat išvykimą kautis, ba
taliono vadas _kažkur gavęs 
man įteikė karinius žiūronus. 
Gurguoles su 
mis palikome 
Ii Pojautiškių 
siėmėme su
vandens, šoviniams primušti 
mašinėlę ir kt., kiek tilpo mū
sų rankose, tačiau pamiršome 
paimti dėžutę su atsarginėmis 
dalimis ir įrankiais kulkosvai
džiui pataisyti. Visa tai kauty
nių patyrimo trūkumas. '

Miško keliu artėjome į kau
tynių lauką, šūviai vis arčiau 
ir arčiau mūsų trankosi. Paga-

liau pro medžius pasirodė 
kas. šūvių aidas visai čia 
Kuopos vadas karininkas 
baila pusę savo 4 kuopos
ko miške, kad priešas ne.ap- 
suptų iš miško, o kita pusė su 
kulkosvaidžiu buvo pasiųsta 
ant kalnelio užimti poziciją 
grefa 2 kuopos, jau besiginan
čios nuo puolančių bolševikų. 
DIDVYRIŠKOS KAUTYNĖS 

Pėstininkai ir mes su kulko
svaidžiu įlipome į aukštumėlę. 
Dirstelėjau į priekį, ogi iš ten 
atslenka stačiomis tiršta bol
ševikų grandinė. • Tačiau dar 
toli nuo mūsų. Karininko Jaš- 
to vadovaujama 2 kuopa gy
nėsi ant pliko lauko, neturėjo 
išsikasus! nors ir mažiausių 
apkasėlių. Tas pats ir su mu
mis. Nebuvo laiko kastis ap
kasus. Tuoj reikėjo sugulti 
ant pliko lauko ir pradėti šau
dyti. nes priešas skubėjo slink
ti.

Norėjau geriau pažiūrėti į pakirsti tą kuris tiesiog į ma- 
priešą, nes turiu žiūronus. To
kį įrankį savo amžiuje pirmą 
kartą buvau paėmęs į rankas. 
Todėl net iš karto sekėsi gerai 
žvalgyti, ypač esant gulsčioje 
padėtyje. Prisidedu prie akių, 
žiūriu, tik dangų su romantiš
kais debesėliais tematau. Pa

kenkiu žemyn — tik juodoji že-

šautu- 
turėjo 
Bet ir

netvarką. Tai suteikė mūsų ka 
rėmams daugiau drąsos ir pra 
dėjo jie smarkiau šaudyti į 
priešą. 2 kuopa kulkosvaidžio 
neturėjo ir ’gynėsi tik 
vais. Dabar dvi kuopos 
tik vieną kulkosvaidį, 
tai jau priešas sumišo.

Kareiviams smarkiai šau
dant, karininkai karts nuo kar 
to vis ragina:

— Vyrai, tik taikykit į prie
šą! Tik taikykit, vyrai! O vy
rai taiko kiek moka ir sugeba. 
Kai tik mūsų kulkosvaidis nu
tilsią šaudyti, pritrūkęs šovi
nių, užkliuvęs ar nebematy
damas taikinio, tuoj visa gerk
le pėstininkai kareiviai rėkia: 
“Kulkosvaidininkai, šaudykit!“ 
Mat, jiems drąsiau, kai kulko
svaidis šaudo.

Kulkosvaidininkams šaudant 
iš kulkosvaidžio, neturėdamas 
ką kita veikti, šaudau į priešą 
Iš šautuvo. Rūpi pirmiausia

istorijoje, būtent: K. Donelai
čio, D. Poškos, A. Strazdo, A. 
Baranausko. Aritroji dalis, ku
ri baigiama ruošti, apimsian- 
ti kapitalizmo laikotarpį, šito
ji, aišku bus, kaip priimta pas 
sovietus, iš pagrindų nuo A iki 
Z melagingai pavaizduota. •
SNIEČKUS PRIEŠAKY

iškilęs ir ku- 
užpakaly. Nes 
prasižengti su

apie Vilniuje

A. Moškinovas

atidarė 
komiteto sek-

Iš to, kokia tvarka išvardi
nami aukštieji pareigūnai so
vietiškoje spaudoje, sužinoma, 
kuris asmuo yra 
ris nustumtas Į 
Rusijoje nevalia 
šitokia tvarka.

Iš aprašymo
vykusio bolševikinės spaudos 
minėjimo, matosi, kad prezi
diume pirmauja partijos sekre 
torius A. Sniečkus ir tik po jo 
seka J. Paleckis, A. Trafimo- 
vas, V. Niunka, 
ir kt.

šį minėjimą 
Vilniaus miesto
retorius A. Paradauskas. 
nešimus darė Tarybinės 
terš žurnalo redaktorė I. Povi- 
lavičiūtė, Soviestskaja Litvąx 
red. A. Anuškinas, Raudono
sios žvaigždės redaktorius "'P. 
Griškevičius.

Ryšium sų bolševikinės spau 
dos diena, CK sekretorius švie
timo reikalams V. Niunka Įs
ileido instrukciją, kaip paruoš
ti rajoninių laikraščių kores
pondentus, Lietuvoje išeinan
tiems 87 komunistiniams laik
raščiams.
IRGI “SAVANORIAI”

Mo-

Surasti darbą Lietuvoje ma
tyti labai sunku, jei baigę Kau 
no technikos institutą užsira
šo darbams į Rusiją, štai Papi- 
nigis pasišovė “savanoriu” J 
Tachia-Taso miestą, Valaitis į 
Stalingradą, o Sodeika ir Ze- 
lionis į Kuibiševą.
NAUJAS PLĖŠIMAS

Kasmet sugalvojama iš lie
tuvių išplėšti visokiais būdais 
paskutinį rublį, lyg dar neuž
tenkamai jau būtų lietuviai pa 
versti ubagais.

šiais metais Rusijoje stato
moms elektros jėginėms buvo 
paskelbta paskola ir, kaip vi-’ 
sada, ji buvo viešai per mitin
gus pasirašoma.

aišku pasisakė, kad aukojąs su 
“džiaugsmu” nprs yra tikras, 
kad tų pinigų daugiau nebe
matys.

Rusijoje stato, o Lietuvoje 
pinigus renka. Ir tai vadinama 
Lietuvos ūkio keQimu.

jau baigiama^ QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

šovinių atsargo- 
pamiškėje, neto- 
lentpiūvės. Pa- 
savimi šovinių, prieš mano akis. Gerokai 

pasukinėjau, kol nukreipiau į 
priešo grandinę. O tada... net 
plaukai pasišiaušė, žvėriškai 
iškreiptais veidais priešo ka- 
kariai, atrodė, jau čia pat. Dė
jau žiūronus į šalį ir tuoj įki
bome į kulkosvaidį. Pradėjo
me šaudyti.

Kai bolševikai 
eilėse kulosvaidį, 
mišo. Jų tarpe

Išgirdo mūsų 
iš karto su- 
pastebėjome

ne atrėplioja. žiūriu, ogi tie
siog į mane atžengia aukštas 
bolševikas juodais kailinėliais 
ir juoda aukšta kepurė. Jų dra 
bužiai, kaip ir mūsų, irgi įvai
rūs. Rankose laiko atkištą šau 
tuvą su durtuvu, Na, manau, 
jeigu jiems pavyktų prieiti 
prie mūsų, tai šis velnias dur
tuvu puls mane. Reikia iš anks
to tuo ilguoju nusikratyti.

Nutaikau į tą juodąjį ilga
kojį ir iššaunu. Jis krinta ant 
žemės. Lengviau pasidaro. Ieš
kau kito priešo, kuris arčiau 
į mane žengia. Dar nespėjau 
nusitaikyti, ogi pamatau, kad 
juodasis atsikėlęs vėl žengia. 
Metu antrąjį, ir vėl taikau, 
ir šaunu į pirmai i. Jis krinta 
ant žemės po kiekvieno mano

šūvio, bet atsikėlęs vėl eina. 
Tuo būdu į jį išoviau ar 5 šo
vinių. Paskui jis dingo ir jau 
nebemačiau jo.

Kautynių metu iš kažkur 
pas mus atlindo pora vokiečių 
kareivių. Užsilipo -ant kalnelio 
pas mus, atsistojo greta mūsų 
kulkosvaidžio ir stačiomis iš
šovė į bolševikų pusę. Tuoj po 
jų šūvių pasipylė bolševikų šū
viai į mūsų kulkosvaidį ir visą 
laiką jį apšaudė, šiandien gal
voju, kad ir čia buvo vokiečių 
klasta. Matyt, jie buvo atėję iš 
bolševikų pusės, susitarę nuro
dyti mūsų kulkosvaidžio vieto
vę ir t. t., nes iššovę tuoj pat 
pabėgo nuo kalnelio ir nuėjo 
tolyn savo keliais.

Bolševikai pradėjo smarkiau 
apšaudyti mus. Jų kulkosvai
dis labiausiai pradėjo šaudyti į 
mūsų kulkosvaidį. Bešaudant 
jkaito mūsų kulkosvaidis ir 
jau nebespėjome mainyti van
denį. Jis virė kaip katile. Pa
galiau suprogo šovinio tūtelė, 
išsiplėtė vamzdyje ir sulenkė 
kulkosvaidžio dangtelį. Kulko
svaidis nustojo šaudyti. O čia 
priešas vis artėja. Kareiviai 
nerimsta ir šaukia: “Kulkos
vaidininkai, šaudykit!”

Atsarginių dalių neturime. 
Pasiųstas kareivis jų ir šovi
nių atnešti, negrįžta. Siunčiu 
antrą ir trečią kareivį, gero
kai prigrasindamas, bet ir tie 
nebegrįžta. Neturime priemo
nių sprogusios tūtelės - ištrauk
ti. Atbėga vienas pėstininkų 
puskarininkis mums į talką. 
Pasisako buvęs rusų karinome 
nės kulkosvaidininkas. Kimba
me abu su juo į darbą. Jis šau 
kia, kas kareivių turi peiliuką.

Atsiranda ir paskolina. Peiliu
ku jis ištraukia iš vamzdžio 
sprogusią tūtelę. Kulkosvaidį 
išardome ir vėl sudedame. Ka
dangi žemai skrenda kulkos, 
reikia dirbti -atsigulus. Atbė
gęs puskarininkis, matyt, pri
tyręs kovose kulkosvadininkas. 
Sutaisius kulkosvaidi, man tik 
beliko vamzdžio gale užsukti 
tam tikrą leikutę.

Laukuose buvo tvora. Bolše
vikai jau visai arti tos tvoros. 
Mūsų kulkosvaidžiui tylint, jie 
stačiomis skubėjo pasiekti tvo
rą. Puskarininkis susivokė ir 
kulkosvaidį nutaikė tiesiog į 
tvorą, bolševikai visi kartu pra

pirštus, o 
buvo prie 
vamzdžio 

kulkosvak

kis man suriko:
— Ar jau gatava?
— šauk! — sušukau, nors 

dar nebuvau baigęs sukti. Daug 
kulkų prašvilpė pro 
gulint kairioji ausis 
pat kulkosvaidžio 
galo. Nuo to didelio
džio trenksmo plyšo ausies 
būbnelis ir amžinai atsisveiki
nau su kairės ausies girdėji
mu.

Bolševikams netikėta kul
kosvaidžio ugnis pridarė daug 
nuostolių. Nuo tvoros griuvo 
be tvarkos į vieną ir kitą pusę. 
Nuo to momento puolimą 1* 
priešakio nutraukė. Vėliau vie
tos gyventojai pasakojo, kad 
tą naktį bolševikai iš to lauko 
nusivežę keliasdešimt savo už
muštųjų ir keliadešimt sužeis
tųjų. Daugiausia, matyt, toji 
tvora padarė.

Kitą savaitę: KAUNAMĖS 
BOLŠEVIKŲ APSUPTI



Amerikos Lietuviu Savaite
Baltimorės 
Kalendorius

LIETUVIAI PASAULYJE KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS? PAVERGTOJE LIETUVOJE.

Philadelphijos pramonininkai, Vincas ir Veronika Va
laičiai, turėjo daug metų sunkiai dirbti, iki jie galėjo išvykti 
atostogų į šiltus kraštus. Tik dabar, užauginę vaikus, išplė
tę savo automobilių taisytuvę, jie gali la sviau atsidusti ir 
pasidairyti po plačiąją Ameriką. Pernai jie lankėsi Kali
fornijoje, šįmet — Floridoje, šiline paveiksle matyti, kaip 
Valaičiai, nuvykę į Floridą, gėrisi nokstančiais apelsinais? 
Iš kairės — sūnus Alfredas, Veronika Valaitienė, jos sesuo 
Anelė Urbonienė ir Vincas Valaitis.

MD. šešta- 
saulutė viliote 
Senų linijoje 

kur nors pasi-

gyve-

Pasimatymas su Antanu Kurelaiču
BALTIMORE, 

dienio popietės 
vilioja išeiti iš 
sulipintų namų, 
vaikščioti.

Pasuku link Washingion 
Blvd.. Iš tolo matau pamažu 
žingsniuojant mano beveik

, pirmą sutiktą senos kartos 
Baltimorės lietuvį Antaną Ku- 
relaitį. Truputį paspartinęs 
žingsnį prisiartinu prie jo. Pa 
sisveikinę ir pasidalinę kasdie
niais įspūdžiais, nukryps.am? 
į Antano praeitį — jaunas die
nas ir visuomeninį darbą.

Nors jau seniai esame pažįs
tami, bet ką aš girdėjau buvo 
pirmą kartą.

— Norėčiau žinoti, paklau
siau jo, kada atvykote į JAV?

— Tai jau gana gražus laik^ 
tarpas. 1909 m. išlipau Balti
morės uoste, čia pat ir apsisto
jau.

— Iš tikrųjų tai gražus lai
ko tarpas. Įdomu kiek metų 
tada turėjote?

— Buvau tik '29 metų. Norė
čiau’ tiek metą būti ir dabar, 
tikiu kad dabar geriau mokė
čiau savo sugebėjimus ir ener
giją panaudoti tęvynei ir lietu 
vybės labui.

—Suprantu, kad ir tad! k’ek 
nors šavo^ėgų ir sugebėjimų 
skyrėte tam, ką dabar minėjo
te.

— Kiek supratau ir kiek bu
vau reikalingas, dirbau,. tik 
gaila, kad dabar esu toks su- 
rembėjęs.

— Jš kitų girdėjau, kad Bal- 
timorėje buvo leidžiama laik
raščių, ar prisimenate dar tuos 
laikus?

— O taip, kaip neprisiminsi, 
gi buvau Darbininkų Balso ad
ministratorium. Nors prenu
meratorių buvo neperdaugiau- 
siai, bet šiaip taip išsilaikėme.

— Daug kartų girdėjau kal
bant apie jus iš kitų lūpų ir b? 
maž visi .prideda prie tamstos 
pavardės “profesorius”. Saky
kite, kodėl?

— Na, matote, nusišypsojo 
Antanas, buvau Baltimore j e 
lietuviškos mokyklos vedėju ir 
mokytoju.

Atsilankę inspektoriai — a- 
merikiečiai, mane rado mokyk 
loję, pavadino profesorium, 
nuo to laiko ir esu “profeso-

nu kiniškai, nes ir ten 
nau. ,

Kišenėje pamatau laikraščių 
pundelį.

— Įdomu, kokius, Tamsta 
laikraščius skaitote ir kurie ge 
riausiai patinka?

— Visuose laikraščiuose ir 
knygose, ' žinoma padoriuos, 
randi gero, bet man arčiausiai 
prie širdies Vienybė. Dabar bū
damas pensininku, turėdamas- 
daugiau laiko, perskaitau pa 
du ar tris kartus įdomesnes 
vietas.

Dar daug būtų galėjęs An
tanas Kurelaitis papasakoti a- 
pie praeitį, bet nenorėdamas 
jo ilgai varginti, sutarėm susi
tikti kitą kartą. Ja.

B.ržeiio 2 —Buvusi baltimq- 
lie.ė, Pranė Lietuvnikaitė, 
baigė Orlando Senior High 
School, Orlando, Florida.

B.ržeiio 9 — Lietuvių Demo
kratų Klubas, vadovaujant klu 
bo prezidentui Stasiui J. Ja
nusui, turėjo linksmą geguži
nę Geležienės vasarvietėje.

Apsivedė Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Tarybos prezidentas 
Antanas J. Miceika su Carme- 
lif a D. Costello.

Panelė Audrė Velžytė, Vinco 
ir Pranės Velžių duktė, baigė 
su pagyrimu Seton High 
School.

Birželio 12 — Vincas J. Vel- 
zis, Jr., tos pačios Velžių šei
mom, sėkmingai išlaikęs vals
tybinius egzaminus, aukščiau
siam Maryland© teisme, Court 
of Appeals, davė priesaiką ir 
tapo pilnateisiu advokatu.

B.ržeiio 15 —Buvo bankietas 
Fmer-on viešbutyje pagarbai 
šv. Alfonso parapijos klebonui, 
dabar pakeltam prelatu, kuni- 
pui daktarui Liudui J. Mende- 
liul da1

P:rželio 18 — Adv. Nado ir 
Julės Rašmeniu 25 metų vedy- 
bin'o gyvenimo sukaktis.

L’ppos 4 — Baltimorės Lie
tuviu Salės Bendrovės pikni
kas Mikalajūno vasarvietėj0, 
Lodge Forest. č.

Dvigubas pasisekimas 
Vienybės bendradarbio
. PHILADELPHIA, PA. — Al- 
bertūi Gasiui, Vienybės skai
tytojo J. K. Gasio (Gasiūno) 
sūnui (kuris kartu yra arti
mas bendradarbis) praėjusią 
savaitę buvo reikšminga.

Birželio 10 d. jis buvo pri
imtas į USA piliečius, gi dvi?m 
dien im vėliau buvo pakeltas į 
mokslų bakalauro laipsnį ir 
gavo diplomą iš Temple Uni
versity, Philadelphia, Pa.

Šią vasarą turės paaiikėti 
Albertui jo tolimesnių studijų 
kryptis: jis yra padavęs prašy
mus (lekomenduojant Kon- 
gresmanui William J. Green, 
Jr.) į laivyno karininkų mo
kyklą, o taipgogi į Pennsylva
nia Teisininkų Egzaminų Ko
misiją (State Board of Law 
Examiners), kad būtų pripa
žintas^ kaipo ‘teisių studentas 
atlikimui studijų ir stažo ruo
šiantis advokatūrai.

Gabus moksleivis

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

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

CAMP OXOBOXO
ALBERT A. PILVELIS, Direkturijis

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

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN

SILVER BELL BAKING CO

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

DEGTINĖ, VYNAS
N. 2nd STREET,

A .
ALUS.

2207
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

OR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMU VALANDOS; 
noc 10 vai rvtr iki ? vai vak

WILLIAM VALAITIS
V įsokeriopas automobilių taisyme 
730-2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa. 
fei. Howard 8-0596

• Australijoje įvestas suvar- 
žimas knygų svetimomis kal
bomis įvežimas. Tas palies ir 
Australijos lietuvius, kuriems 
nebus galima pasiųsti lietuviš
kų knygų didesniais paketais. 
Be trukdymų kol kas palikta 
siųsti knygas pavieniui asme
niui. ~
'• Belgijos lietuviai atsisakė 

savo laikraštėlį Gimtoji šalis 
sujungti su Britanijos Lietu
viu. Nežiūrint, kad Belgijoje 
liko mažas skaičius lietuvių, 
rotacinis laikraštėlis ir toliau 
bus leidžiamas.

— Daug mokinių turėjote?
— Buvo apie 30 vaikų. Di

džiausiai užsimojimas buvo 
valkus išmokyti lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Džiaugiuosiu. 
kad mano darbas veltui nenu
ėjo, nes jau tie vaikai šiandien 
yra suaugę ir bemaž susenę, o 
lietuviškai moka skaityti ir rą
žyti. Jų tėvams galimybės iš
mokyti nebuvo, nes daugumo
je patys nemokėjo.

— Mokate ir svetimų kalbų, 
ne tik lietuvių?

— Dar nepamiršau lenkiškai, 
rusiškai ir šiek tiek prisime-

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

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

Philadelphia, Pa.

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5 9643

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

STAMFORDO LIETUVIAI 
yvaujant 700 asmenų. STIPRINA VEIKIMĄ

Stamford, Conn. — Vasaros 
darbams BALF 36 skyrius ruo
šiasi ne juokais. Kadangi mies 
telis yra labai graži aje gamtos 
vietoje, netoli New Yorko, prie 
jūros, tad vasarą čia ideali 
,vieta. Norėdami, 1 ad, savo vei
kimą vasafai sustiprinti, BA
LF nariai užsimokėjo savo 
mokesčius $34.00, kuriuos J. 
Valušaiūs pasiuntė BALF Cen- 
rui. 1952 m. iš Stamford, Conn. 
BALF gavo $159.62. Valaus me 
tu Stamford lietuviai žada 
gražiai pasižymėti.
AUKOJO DAUGIAVAIKĖMS 
LIETUVIŲ ŠEIMOMS

Racine, Wis.
paaukojo Lietuvių Choras, pa
geidaudamas, kad aukos būtų 
išmokėtos , penkioms daugia
vaikėms lietuvių šeiniams Vo
kietijoje. TMD 121 kp. paau
kojo $50.000 — Vasario 16-tos 
Gimnazijai Diepholtz, Vokieti
joj. T

Charles R. Merkel, Philadel
phijos vienybietės Antaninos 
Merkelienės-Jakštienės sūnus, 
18 me.ų amžiaus, neseniai bai
gė Gerard College, kur mokėsi 
automobilių mechanikos. Į šią 
kolegiją Merkelis buvo priim
tas mažas, vos šešerių metų 
amžiaus. Tai ypatinga mokyk
la, garsiojo filantropo Stephen 
Gerard įsteigia. Į ją priimami 
našlaičiai, netekę tėvo arba 
motinos. Merkeliukas čia pa
teko, jo tėveliui Ignacui mirus 
ir motinai turėjus perimti vy
ro paliktą kepyklą, įsteigtą 
1907 m.

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

šįmet tinkamai apdo- 
Richard Evens yra pa 
į vieną didelę skautų

Lietuviukas — skautu 
stovyklos paštininkas

PHILADELPHIA, PA. — 21- 
• nomas vietos veikėjas Juozas 
Ivanauskas dažnai džiaugiasi 
savo anūko Richardo Evens- 
Ivanausko gabumais. Ir tikrai: 
Richardas, Antano ir Marjos 
Evens-Ivanauskų sūnus, kuris 
jau antri metai lanko Warden 
kolegiją, yra pasižymėjęs ga
bumais moksle. Už savo gabu
mus jis 
vanotas, 
kviestas
vasaros stovyklą, kur jis eis 

R paštininko pareigas. Ten, ži
noma, jam bus duodamas atly
ginimas ir nemokamos atosto
gos.

Jeigu gabaus anūko darbais 
džiaugiasi senelis, tai to, deja, 
negalima pasakyti apie senelę 
Ona Ivaškienę, kurios 25 m?tų 
mirties sukaktis neseniai buvo 
paminėta. Ona Ivanauskienė, 
savo 
niais 
mirė 
gimė.

Sakcma. kad vaikai dažnai 
atsigimsta į savo senelius. Nė
ra abejonės, kad jaunasis Ri
chard Evens, surinkęs savo tė
vu ir senelių “trupinius“ pa
seks dideliu laimėjimų moks
lo srityje. Sėkmės jam. V. K.

laiku pasižymėjusi kil- 
darbais Philadelphijoje, 

pirma, negu jos anūkas

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
tSS NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addreu)
New Building Under Com true ti— 

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

ASSETS
Plrtt Mortem Lo*n»..................... i
Improvement Ix>»ni..........................
Loan* on Savings Account* .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Caah on Hand and In Banka .... 
Office Buildinc and Equipment . . 
Parkinc Lot— 1415 Race Street 
Deferred Cbarcea and Other AaaeU

TOTAL—$9,917.587
LIABILITIES

Member*' Share Accounta.............
Advance*—

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans In Process .............................
Other Liabilities ................. ...
Employees’ Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves.................
General Reserve* . . . $295.500 
Surplus.......................... 252.278

$8,318.834
25.54$
82.997 

175.000 
1,112.033

22,723
15,791

88,428.474

850.000 
55.431 
10.311 
22.077 
3,520

547,778
* TOTAL.---- $9.917,687
CHARLES 8. CHELEDEN. Pre»ldent

BALFui $50

Charles R. Merkei, baigęs 
Gerard kolegiją, nenutraukė 
studijų. Gavęs darbą General 
Electric Įmonėje, Merkelis tuo
jau buvo priimtas į Drexel ko
legiją, kurią lankys vakarais. 
Mokslas prasidės rugsėjo mė
nesį. Reikia " pažymėti, C. R. 
Merkei buvo vienintelis lietu
vis, baigęs Gerard kolegiją. Ir 
jis baigė ją su atsižymėjimu. 
Buvo vienas gabiausių moks
leivių.

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

, Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik 

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

SiLVER BELL BAKING CO.
Box 44 Middle Island, L. I.

• Belgijoje iš Waterschell 
kasyklos atleistas lietuvis A. 
Vėjelis išdirbęs 5 metus ir ne
tekęs sveikatos.

• Anglijoje J. Kulvietis Old- 
hame įvykusiame įvairių meno 
šakų konkurse pagrojęs akor
deonu, laimėjo pirmąją vietą 
ir buvo pakviestas koncertuoti 
per anglų radiją BBC.

• Anglų Laisvės Lygos su
ruoštuose Pabaltijui skirtose 
“smegenų tresto“ disksijose, į 
susirinkusiųjų paklausimus at
sakinėjo M. Bajorinas.

• Paryžiuje UNESCO būsti
nėje p. Bačkienės globojami

maži lietuviukai, “Jaunųjų 
Europiečių Klubo“ nariai, gra
žiai pasirodė, atlikdami meni
nę programą.

• Prof. A. Sennas Paryžiu
je, Institut d’Etudes Slaves 
skaitė keletą paskaitų apie lie 
tuvių kalbą.

• “Laisvės Draugų” tarp, 
konferencijoje Paryžiuje iš lie
tuvių dalyvavo Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje dr. S. Bačkis 
ir E. Turauskas, padarydami 
intervenciją pavergtųjų 
tų vardu.

• Mažosios Lietuvos 
jas, žurnalistas Jonas
laitis, neseniai šventė 50 metų 
sukaktį. Jis yra buvęs Lietuvos 
Keleivio ir Baltischer Beoba- 
chter redaktoriumi. Vėliau na
cių buvo uždarytas į mirties 
kacetą ir tik .per stebuklą išli
ko gyvas. Dabar gydosi Gautin- 
go džiovininkų senatorijoje ir 
rašo istorinį veikalą iš Maž. 
Lietuvos kovų dėl lietuvybės.

kraš-

veikė-
Grigo-

• Pąryžiuje per Motinos die
nos minėjimą BALFo įgalioti
nis dr. S. Bačkis įteikė dova
nas
motinoms Gasiūnienei ir Vai
cekauskienei.

vyriausiai ir jauniausiai

Vienybė skelbia anketą Į kurią kviečiami atvirai atsakyti — Kame yra 
tikroji prežastis lietuviu nesidomėjimo visuomeniniu gyvenimu? — koki 
“receptą” siūloma patraukimui tu nutolusių nuo viešosios veiklos?—Trys 

geriausieji atsakymai bus premijuoti
Amerikos lietuvių visuome

nė pasipildžiusi po xaro 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 
patrijotiniai minėjimai nebe- 
sutraukia masių.

Praėjusį sekmadienį New 
Ycrke vyko Baisiojo Birželio 
minėjimas, šį kartą buvo im
tasi organizuoti minėjimą 
drauge su latviais ir estais. At
rodytų, kad ten turėjo daly
vauti masės ir visų trijų tau
tų žmonės New Yorke vargu 
ar būtų galėjusios sutilpti 
Įėję. Bet išėjo atvirkščiai.

štai kas PLG biuletenyje 
soma: - .

“Iš viso susirinkime dalyva
vo per 900 asmenų. Salėje ga
lėjo tilpti dar keli šimtai as
menų. šiuo atžvilgiu susirinki
mas laikomas ne visai pavykęs,

I PREMIJA 10 doleriu 
skiria J. G inkus. New Yorko 
Lietuvių radijo programos di
rektorius)

II PREMIJA metinė
Vienybės prenumerata
(skiria^ Vienybės retfifkcija)

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

(skiria leidykla Patria)

są

rą-

Draudžia skaityti 
senus kalendorius

Kaziuko mamytė Antanina 
Merkelienė-Jakštienė, prieš ke
letą. metų vėl ištekėjusi, yra 
biznierė ir labai nuoširdi šio 
laikraščio rėmėja. Merkelio 
vardo kepykla, kurią ji su 
ru dabar tvarko, yra 1315 
2nd St. Philadelphijoje.

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

vy-
So.

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: S290.00. Dėl pla
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

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

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvą! ir visi kiti 
namų apyrangal reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTIJOS 

NEREIKIA

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

Atdara pirmadieniais, ketvirta dieniais iki 9:30 vaL vak. Sekraad. nna 11—4:3t popiet

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

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

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

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS

IRWING
SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

BARFUS

nes šiaip vienos tautybės visuo
menė šią salę New Yorke ne
sunkiai gali užpildyti.

“Nepakankamai gausus lie
tuvių, latvių ir estų dalyvavi
mo priežastis, manoma, bus 
buvus ne tik nepaprastai karš
ta diena, bet ir pernykščio pa
našaus minėjimo prisimini
mas, kur programa užtruko 
gerokai po pusiaunakčio ir kai 
kurie kalbėtojai buvo įsileidę 
į labai ilgas, su minėjimu ma
ža ką bendra turinčias kalbas.

“Manoma taip pat, kad kiek

rnonė atkreipti dėmesiui į mū
sų kraštų tragediją tų, kurie 
gali žymiai pagelbėti išsilais
vinimo kovoje. Toks abejingu
mas ir jau kiek perdėta nepa
togumų baimė yra reiškinys, 
kuriuo reikėtų susirūpinti ir 
neleisti jam plėstis”.

Ar tai ne skandalas? Ką ga
li pagalvoti svetimtaučiai, ka
da mums patiems mūsų tautos 
gyvybiniai reikalai pradeda 
mažiau rūpėti?

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. Kai.p atsakyti,* pa
liekame kiekvienam laisvę — 
straipsniu ar trumpu laiškeliu. 
Visi atsakymai bus spausdina
mi Vienybėje ir vėliau trys ge
riausieji atsakymai bus premi
juojami.

BfAL
M. STONYS

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai
ROUTE 27-A, ISLIP, Is 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.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY gALCHIŪNAŠ, SAV.
113 SOUTH 34th STREET

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI - ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-6785

TRAUN’S BAR ___
AUGUST TRAUN, Sav.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
---------------------------------------------------------------------

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFV

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

Moderniška laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi sali ra
baru, pakekvingiems suteikdama nakvynė — viskas nemokamai

Nelaimia valandą kreipkitės į mflsq įstaigą, dieną ar naktį
— mes visados pasirengf «uteikti genami patarnavimą

Licensed Plumbing
303 SOUTH 4th STREET,

& Home Repairs
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi

340 GRAND STREET,
STagg

Laisvei švintant (25)

gerą vardą.
BROOKLYN 11, N. Y. 

2-4329

ŠEIMOS KALBA — 
LIETUVIŲ KALBA

Lietuvių yra maža saujelė 
šioje didelėje 150 milijonų gy
ventojų valstybėje. Dažnai dėl 
didelio nuotolio lietuvis lietu
vio nesutinka per savaitę ar 
net per kelias savaites. Auto
buse, traukinyje, krautuvėje, 
darbovietėje ir su kaimynais 
kalbame tik angliškai. Vienin
telė vieta lietuviškai kalbėti 
lieka namie, savo šeimoje, ši 
vieta lietuviui turi būti lietu
viškumo šventovėj lietuviška 
mokykla, lietuviškas knygynė
lis ir skaitykla su lietuviškais 
laikraščiais. Tik savo šeimoje 
vaikai. išmoksta lietuviškai kai 
bėti, skaityti, rašyti, .tik čia iš
moksta savo tautos istoriją, 
virtines pasakų, padavimų, 
dainų, patarlių. Ir visi tie šei
moje išmokti dalykai sujungia 
mus į vieną didelę šeimą — 
lietuvių tautą. !

Namie kalbame tik lietuviš
kai. Namie visad kaukia lietu
viškos knygos ir laikraščiai. Ir 
visa tai padeda mums neati
trūkti nuo savo tautos.

Premijas paskirstys jury ko
misija sudaryta iš New Yorko

stigo ir išgarsinimo. Tačiau lietuvių organizacijų atstovų, 
apgailėtina yra ir visuomenėje kurios sąstatą paskelbsime vė- 
platokai įsigalėjęs per menkas jiau. Atsakymus į šią anketą
įvertinimas tokių paminėj’mų 
reikšmės, kurie yra svarbi prie-

siųsti Vienybei iki š. m. liepos 
15 d.

AUKOS VIENYBĖS POPIERIO FONDUI
Adv. C. S. Cheleden V. šuopys

Philadelphia, Pa. .. . . 100.00 Priladelphia, Pa. . ..... i.oo
W. Valaitis J. Sinčius

Philadelphia, Pa. .. . . 25.00 Amsterdam, N. Y. .... 1.00
C. Kundrotas G. S.

Brooklyn, N. Y. . . .. . . 20.00 Wallingford, Conn. .... i.oo
Adv. A. Stokna J. Liberis

Amsterdam, N. Y. . . . 20.00 Amsterdam, N. Y. .... 1.00
J. Ivanauskas J. Urbelis

Philadelphia, Pa. . . . 7.00 Amsterdam, N. Y. .... 1.00
J. Baltrūnas J. Piliponis

Amsterdam, N. Y. 6.00 Amsterdam, N. Y. .... i.oo
Balins Funeral A. Kazlauskas

Philadelphia, Pa. : 5.00 Amsterdam, N. Y. .... 1.00
J. Šatas ‘ J. Senulis

Philadelphia, Pa. ..
O. Latvienė

. . . 5.00 Pittsburgh, PU. .... 1.00
J. Karalius

Amsterdam, N. Y. ... 5.00 Brooklyn, N. Y. . .... . 1.00
A. Pakėnas Petras Janušis

Amsterdam, N. Y. . . .. 5.00. Brooklyn, N. Y. . ....... ’ 1.00

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 

---------------------------------- T—________ >

Vilniuje Vitenbergo vardo 
fabriko darbininkas Jakubovič 
rusas, kovo mėnesio pradžioje 
ėmė lankytis to paties fabriko 
darbininkų butuose ir kalbinti 
juos politinėmis temomis, ypač 
klausinėdamas apie politinę 
literatūrą: kokius laikraščius 
darbininkai prenumeruoja, ko 
kias knygaš perka ir tt.

Pas vieną iš darbininkų, ku
ris buvo komjanuolių organi
zacijos artimas bendradarbis, 

. tas Jakubovičius užtiko lietu
višką 1937 metų kalendorių 
kurį skaitė jo sesuo, 18 metų 
amžiaus, komjaunuolė. Po dve 
jų dienų tas darbininkas buvo 
pakviestas pas rajono komite
to “kontrolierių” Ziminą, kur- 
ris taip pat yra Lelijos fabriko 
partijos komiteto narys. Zimi
nas tą darbininką klausinėjo 
kelias valandas. Ypač klausinė
jo, iš kur pas,jį tas kalendo
rius, ar tokia literatūra atro
danti jam naudinga, ar jis ir 
jo sesuo turį savo bute dau
giau “buržuazinės - nacionalis
tinės“ literatūros, ar skolina 
ją kitiems ir tt. Pagaliau, ka
lendorius turėjo būti atneštas 
į rajono komitetą.

Darbininkas už tą kalendo
rių nebuvo nubaustas, tik 
MVD atstovai jį įspėjo, kad 
daugiau tokiais dalykais neuž- 
siiminėtų... O sesuo komjau
nuolių skyriaus susirinkime už 
tokio kalendoriaus skaitymą 
buvo viešai iškritikuota ir už 
“nusikaltimą“ turėjo 4 savai
tes lankyti “lektoratą” ir ak
tyviai dalyvauti diskusijose 
komunistų partijos temomis... 
ŠTAI KAIP “KEPA” 
TEN TEISĖJUS...

Vilniuje yra įsteigta tokia 
“juridinė mokykla“, kurioj per 
parą metų paruošiami liaudies 
tribunolų teisėjai, prokurorai 
ir liaudies tardytojai.

Tai rekordinis laikas ir kan
didatai turėtų ateiti į mokyklą 
su dideliu žinių bagažu. Bet 
pas sovietus į mokslą nekrei
piama dėmesio. Svarbu, kad 
būtų geras budelis ir ranka 
nesudrebėtų .pasirašant spren
dimą prieš savo tautietį. Kaip 
sąlygą, įstojant į šią mokyklą 
testatoma: -būti ne jaunes
niu kaip 23 metai amžiaus/tu- 
rėti vidurinės mokyklos baigi
mo pažymėjimą ir gerai mo
kėti rusų kalbą (kad mokėtų 
skaityti Stalino “ukazus“).
KĄ DAR PRIMELUOS?

Lietuvoje 
spausdinti pirmoji dalis “Lie
tuvių literatūros istorijos kon
spekto”, kuri apims fedoaliz- 
mo laikus lietuvių literatūros

St. Butkus

VYRAI, TIK TAIKYKI! Į PRIEŠĄ!
Mirtis bolševikų šnipams — Dar trūksta prityrimo kautynėse - “Medžio

ju“ juodąjį bolševiką - Tą dieną praradau kairiąja ausimi girdėjimą
Pirmosiose fronto linijose, 

miškuose, nutruko mūsų tele
fono ryšiai. Mūsų ryšininkai 
(telefonistai) išėjo telefono li
nijos pataisyti. Rado miške nu 
trauktus telefono laidus, juos 
surišo ir, betyrinėdami vieto
vę, netoli nutrauktų laidų už
ėjo 3 civilius asmenis. Nė vie
nas jų nemokėjo lietuviškai.

Areštavę parsivarė į štabą. 
Pasirodo, visi esą rusai. Jokių 
asmens pažymėjimų, kas jie 
per vieni, neturėjo. Tardymo 
metu jie teisinosi, kad esą ka-

Balandžio 8 d. iš pat ryto 
tirštos bolševikų eilės pradėjo 
mus pulti visu baru: Žasliai— 
Pojautiškiai — Strošiūnai 1 ir 
Strošiūnai 2. Bolševikai savo 
puolimus nukreipė iš karto į 
dvi vietas: į Žaslių geležinke
lių stotį ir į Strošiūnus 1. Mi
nėtas vietoves skyrė tankus 
miškas, todėl kovų metu buvo 
sunku ryšį palaikyti^ Telefonai 
blogai veikė, p kautynių metu 
svarbiausioji linija Žiežmariai 
— Strošiūnai visai nutrūko.

Kairiosios voros vadas kari
ninkas Butkus įsakė mūsų ba

ro belaisviai Ir iš Vokietijos taliono 2 kuopai padaryti žval- 
grįžta į Rusiją. Jeigu būtų tik
rai grįžtą belaisviai, tai turėtų 
kurios nors mūsų karo komen- 
datūros leidimą keliauti per 
Lietuvą. O dabar neaiškūs sla
pukai, pagauti įtartinoje vie
toje, kada priešas pasiruošęs 
mus pulti. Tokiais atvejais ka
ro įstatymai negailestingi. Visi 
3 buvo pasmerkti sušaudyti.

Balandžio 7 d. vakare paste
bėjome bolševikų pasiruošimus 
mus pulti. Mano būrio pirma
sis kulkosvaidininkų skyrius, 
vadovaujamas 
ninko Algirdo 
vo pasiųstas 
kuopas Žaslių
kau prie antrojo skyriaus, ku
ris buvo priskirtas prie mūsų 
bataliono 4 kuopos.

kuopos uži-

Liūtėnus ir 
įsakymą ei-

lau- 
pat. 
Ka- 
pali-

narsaus skyri- 
Sliesoraičio, bu- 
i 2 pėst.' pulko 
ginti. Aš pasili-

gybą šiose vietovėse: Pojautiš- 
kių lentpiūvė, Liūtėnai, Dirgo- 
lėnai ir Jagelionis. Paskutinio
ji vietovė jau buvo už 8-10 ki
lometrų nuo šios 
mamos pozicijos.

Kuopai atėjus į 
Dirolėnus, ji gavo
ti į Strošiūnus. 1 padėti 2 pėst. 
pulko 3 kuopai ginti minėtą 
kaimą. Atvykusi į skirtą vietą, 
kuopa užėmė pozicijas kapinė
se ir greta jų aukštumoje, ir 
pradėjo gintis nuo puolančių 
bolševikų. 2 pėst. pulko 3 kuo
pa, nebeatlaikiusi smarkiai 
puolančio priešo, pasitraukė. 
Pabėgo ir vokiečių būrys, ku
ris buvo duotas mums padėti. 
Paliko net savo kulkosvaidį. 
Šio būrio vaidmuo šiose kau

tynės iš viso buvo neaiškus. 
Bendrai, šiame rajone buvo ke 
lėtas vokiečių kuopų, bet jos 
mums nepadėjo. Buvo demo
ralizuotos, be to, daugelis vo
kiečių buvo užsikrėtę bolševi
kine dvasia ir bičiuliavosi su 
bolševikais. Todėl ir mūsų už
nugaris buvo nesaugus.

Visą dieną kautynės buvo 
gana smarkios. Jauni ir kovo
se neprityrę savanoriai mušėsi'• 
iš peties. Vietos gyventojai ste
bėjosi ir kalbėjo, kad čia tokių 
smarkių kautynių nebuvo ir 
1915 m., kada rusai su vokie
čiais mušėsi.

Mūsų bataliono 4 kuopa ir 
aš su antruoju kulkosvaidžiu 
skyriumi dar buvome rezervą. 
Prieš pat išvykimą kautis, ba
taliono vadas _kažkur gavęs 
man įteikė karinius žiūronus. 
Gurguoles su 
mis palikome 
Ii Pojautiškių 
siėmėme su
vandens, šoviniams primušti 
mašinėlę ir kt., kiek tilpo mū
sų rankose, tačiau pamiršome 
paimti dėžutę su atsarginėmis 
dalimis ir įrankiais kulkosvai
džiui pataisyti. Visa tai kauty
nių patyrimo trūkumas. '

Miško keliu artėjome į kau
tynių lauką, šūviai vis arčiau 
ir arčiau mūsų trankosi. Paga-

liau pro medžius pasirodė 
kas. šūvių aidas visai čia 
Kuopos vadas karininkas 
baila pusę savo 4 kuopos
ko miške, kad priešas ne.ap- 
suptų iš miško, o kita pusė su 
kulkosvaidžiu buvo pasiųsta 
ant kalnelio užimti poziciją 
grefa 2 kuopos, jau besiginan
čios nuo puolančių bolševikų. 
DIDVYRIŠKOS KAUTYNĖS 

Pėstininkai ir mes su kulko
svaidžiu įlipome į aukštumėlę. 
Dirstelėjau į priekį, ogi iš ten 
atslenka stačiomis tiršta bol
ševikų grandinė. • Tačiau dar 
toli nuo mūsų. Karininko Jaš- 
to vadovaujama 2 kuopa gy
nėsi ant pliko lauko, neturėjo 
išsikasus! nors ir mažiausių 
apkasėlių. Tas pats ir su mu
mis. Nebuvo laiko kastis ap
kasus. Tuoj reikėjo sugulti 
ant pliko lauko ir pradėti šau
dyti. nes priešas skubėjo slink
ti.

Norėjau geriau pažiūrėti į pakirsti tą kuris tiesiog į ma- 
priešą, nes turiu žiūronus. To
kį įrankį savo amžiuje pirmą 
kartą buvau paėmęs į rankas. 
Todėl net iš karto sekėsi gerai 
žvalgyti, ypač esant gulsčioje 
padėtyje. Prisidedu prie akių, 
žiūriu, tik dangų su romantiš
kais debesėliais tematau. Pa

kenkiu žemyn — tik juodoji že-

šautu- 
turėjo 
Bet ir

netvarką. Tai suteikė mūsų ka 
rėmams daugiau drąsos ir pra 
dėjo jie smarkiau šaudyti į 
priešą. 2 kuopa kulkosvaidžio 
neturėjo ir ’gynėsi tik 
vais. Dabar dvi kuopos 
tik vieną kulkosvaidį, 
tai jau priešas sumišo.

Kareiviams smarkiai šau
dant, karininkai karts nuo kar 
to vis ragina:

— Vyrai, tik taikykit į prie
šą! Tik taikykit, vyrai! O vy
rai taiko kiek moka ir sugeba. 
Kai tik mūsų kulkosvaidis nu
tilsią šaudyti, pritrūkęs šovi
nių, užkliuvęs ar nebematy
damas taikinio, tuoj visa gerk
le pėstininkai kareiviai rėkia: 
“Kulkosvaidininkai, šaudykit!“ 
Mat, jiems drąsiau, kai kulko
svaidis šaudo.

Kulkosvaidininkams šaudant 
iš kulkosvaidžio, neturėdamas 
ką kita veikti, šaudau į priešą 
Iš šautuvo. Rūpi pirmiausia

istorijoje, būtent: K. Donelai
čio, D. Poškos, A. Strazdo, A. 
Baranausko. Aritroji dalis, ku
ri baigiama ruošti, apimsian- 
ti kapitalizmo laikotarpį, šito
ji, aišku bus, kaip priimta pas 
sovietus, iš pagrindų nuo A iki 
Z melagingai pavaizduota. •
SNIEČKUS PRIEŠAKY

iškilęs ir ku- 
užpakaly. Nes 
prasižengti su

apie Vilniuje

A. Moškinovas

atidarė 
komiteto sek-

Iš to, kokia tvarka išvardi
nami aukštieji pareigūnai so
vietiškoje spaudoje, sužinoma, 
kuris asmuo yra 
ris nustumtas Į 
Rusijoje nevalia 
šitokia tvarka.

Iš aprašymo
vykusio bolševikinės spaudos 
minėjimo, matosi, kad prezi
diume pirmauja partijos sekre 
torius A. Sniečkus ir tik po jo 
seka J. Paleckis, A. Trafimo- 
vas, V. Niunka, 
ir kt.

šį minėjimą 
Vilniaus miesto
retorius A. Paradauskas. 
nešimus darė Tarybinės 
terš žurnalo redaktorė I. Povi- 
lavičiūtė, Soviestskaja Litvąx 
red. A. Anuškinas, Raudono
sios žvaigždės redaktorius "'P. 
Griškevičius.

Ryšium sų bolševikinės spau 
dos diena, CK sekretorius švie
timo reikalams V. Niunka Įs
ileido instrukciją, kaip paruoš
ti rajoninių laikraščių kores
pondentus, Lietuvoje išeinan
tiems 87 komunistiniams laik
raščiams.
IRGI “SAVANORIAI”

Mo-

Surasti darbą Lietuvoje ma
tyti labai sunku, jei baigę Kau 
no technikos institutą užsira
šo darbams į Rusiją, štai Papi- 
nigis pasišovė “savanoriu” J 
Tachia-Taso miestą, Valaitis į 
Stalingradą, o Sodeika ir Ze- 
lionis į Kuibiševą.
NAUJAS PLĖŠIMAS

Kasmet sugalvojama iš lie
tuvių išplėšti visokiais būdais 
paskutinį rublį, lyg dar neuž
tenkamai jau būtų lietuviai pa 
versti ubagais.

šiais metais Rusijoje stato
moms elektros jėginėms buvo 
paskelbta paskola ir, kaip vi-’ 
sada, ji buvo viešai per mitin
gus pasirašoma.

aišku pasisakė, kad aukojąs su 
“džiaugsmu” nprs yra tikras, 
kad tų pinigų daugiau nebe
matys.

Rusijoje stato, o Lietuvoje 
pinigus renka. Ir tai vadinama 
Lietuvos ūkio keQimu.

jau baigiama^ QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

šovinių atsargo- 
pamiškėje, neto- 
lentpiūvės. Pa- 
savimi šovinių, prieš mano akis. Gerokai 

pasukinėjau, kol nukreipiau į 
priešo grandinę. O tada... net 
plaukai pasišiaušė, žvėriškai 
iškreiptais veidais priešo ka- 
kariai, atrodė, jau čia pat. Dė
jau žiūronus į šalį ir tuoj įki
bome į kulkosvaidį. Pradėjo
me šaudyti.

Kai bolševikai 
eilėse kulosvaidį, 
mišo. Jų tarpe

Išgirdo mūsų 
iš karto su- 
pastebėjome

ne atrėplioja. žiūriu, ogi tie
siog į mane atžengia aukštas 
bolševikas juodais kailinėliais 
ir juoda aukšta kepurė. Jų dra 
bužiai, kaip ir mūsų, irgi įvai
rūs. Rankose laiko atkištą šau 
tuvą su durtuvu, Na, manau, 
jeigu jiems pavyktų prieiti 
prie mūsų, tai šis velnias dur
tuvu puls mane. Reikia iš anks
to tuo ilguoju nusikratyti.

Nutaikau į tą juodąjį ilga
kojį ir iššaunu. Jis krinta ant 
žemės. Lengviau pasidaro. Ieš
kau kito priešo, kuris arčiau 
į mane žengia. Dar nespėjau 
nusitaikyti, ogi pamatau, kad 
juodasis atsikėlęs vėl žengia. 
Metu antrąjį, ir vėl taikau, 
ir šaunu į pirmai i. Jis krinta 
ant žemės po kiekvieno mano

šūvio, bet atsikėlęs vėl eina. 
Tuo būdu į jį išoviau ar 5 šo
vinių. Paskui jis dingo ir jau 
nebemačiau jo.

Kautynių metu iš kažkur 
pas mus atlindo pora vokiečių 
kareivių. Užsilipo -ant kalnelio 
pas mus, atsistojo greta mūsų 
kulkosvaidžio ir stačiomis iš
šovė į bolševikų pusę. Tuoj po 
jų šūvių pasipylė bolševikų šū
viai į mūsų kulkosvaidį ir visą 
laiką jį apšaudė, šiandien gal
voju, kad ir čia buvo vokiečių 
klasta. Matyt, jie buvo atėję iš 
bolševikų pusės, susitarę nuro
dyti mūsų kulkosvaidžio vieto
vę ir t. t., nes iššovę tuoj pat 
pabėgo nuo kalnelio ir nuėjo 
tolyn savo keliais.

Bolševikai pradėjo smarkiau 
apšaudyti mus. Jų kulkosvai
dis labiausiai pradėjo šaudyti į 
mūsų kulkosvaidį. Bešaudant 
jkaito mūsų kulkosvaidis ir 
jau nebespėjome mainyti van
denį. Jis virė kaip katile. Pa
galiau suprogo šovinio tūtelė, 
išsiplėtė vamzdyje ir sulenkė 
kulkosvaidžio dangtelį. Kulko
svaidis nustojo šaudyti. O čia 
priešas vis artėja. Kareiviai 
nerimsta ir šaukia: “Kulkos
vaidininkai, šaudykit!”

Atsarginių dalių neturime. 
Pasiųstas kareivis jų ir šovi
nių atnešti, negrįžta. Siunčiu 
antrą ir trečią kareivį, gero
kai prigrasindamas, bet ir tie 
nebegrįžta. Neturime priemo
nių sprogusios tūtelės - ištrauk
ti. Atbėga vienas pėstininkų 
puskarininkis mums į talką. 
Pasisako buvęs rusų karinome 
nės kulkosvaidininkas. Kimba
me abu su juo į darbą. Jis šau 
kia, kas kareivių turi peiliuką.

Atsiranda ir paskolina. Peiliu
ku jis ištraukia iš vamzdžio 
sprogusią tūtelę. Kulkosvaidį 
išardome ir vėl sudedame. Ka
dangi žemai skrenda kulkos, 
reikia dirbti -atsigulus. Atbė
gęs puskarininkis, matyt, pri
tyręs kovose kulkosvadininkas. 
Sutaisius kulkosvaidi, man tik 
beliko vamzdžio gale užsukti 
tam tikrą leikutę.

Laukuose buvo tvora. Bolše
vikai jau visai arti tos tvoros. 
Mūsų kulkosvaidžiui tylint, jie 
stačiomis skubėjo pasiekti tvo
rą. Puskarininkis susivokė ir 
kulkosvaidį nutaikė tiesiog į 
tvorą, bolševikai visi kartu pra

pirštus, o 
buvo prie 
vamzdžio 

kulkosvak

kis man suriko:
— Ar jau gatava?
— šauk! — sušukau, nors 

dar nebuvau baigęs sukti. Daug 
kulkų prašvilpė pro 
gulint kairioji ausis 
pat kulkosvaidžio 
galo. Nuo to didelio
džio trenksmo plyšo ausies 
būbnelis ir amžinai atsisveiki
nau su kairės ausies girdėji
mu.

Bolševikams netikėta kul
kosvaidžio ugnis pridarė daug 
nuostolių. Nuo tvoros griuvo 
be tvarkos į vieną ir kitą pusę. 
Nuo to momento puolimą 1* 
priešakio nutraukė. Vėliau vie
tos gyventojai pasakojo, kad 
tą naktį bolševikai iš to lauko 
nusivežę keliasdešimt savo už
muštųjų ir keliadešimt sužeis
tųjų. Daugiausia, matyt, toji 
tvora padarė.

Kitą savaitę: KAUNAMĖS 
BOLŠEVIKŲ APSUPTI



*

KAIP MATAS AMERIKĄ GELBĖJO
PASIRODO — be angliško 

liežuvio net plaučius šviesti 
pavojinga. Taigi, tegul atsigu
la ant knygų, kurie į Ameriką 
taikosi. Antai, va, Matas Šaka
lys, dėl neišraitymo angliškai, 
tik spėjęs atvažiuoti Ameri
kon mušti gavo.

Nuo sponsoriaus. Nuo nuo
savo, žinote. Nuo to paties, 
kurs Matą stovykloje siunti
niais ramstė ir po dokumen
tais pilnu vardu ir pavarde 
pasirašė.

VILIUS B R A2 VI LIL’S

są laiką sakiau! — džiaugėsi 
savimi Matas.

žiūrėti taisyklių ir mušantis 
Kitą kartą nusiimk kotą ir 
marškinių rankoves pariesk. 
Aš žinosiu, kad tu muštis no-

Bičiuliai gaus 
naujų knygų

Knygos Bičiulių Klubas, 
kurį administruoja “Gabijos” 
leidykla, neseniai baigė pir
muosius veiklos" metus.

— ■ -------■■! ......  ■ 1 .. ......................— . ..II. I. II H II

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAIVAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 psl.)

j u pasielgė pagarbus Vliko pir 
m ninkas M. Krupavičius, ne 
žinia kurių patarėjų patari 
mais vadovaudamasis”.

žinoma, jeigu,jau taip pra
dėti gilintis, tai gal ne vien 
angliškas liežuvis čia kaltas. 
Kalta ir politika. Ne užsieninė, 
ne. Dėl užsieninės politikos A- 
merikoje, deja, niekas nieko 
nemuša. Dėl vidaus politikos 
visa velniava išėjo. Ir gal ne 
tiek dėl pačios ivdaus politi
kos, kiek dėl sumaišymo. Ma
tot, angliško liežuvio nemokė
damas, Matas šakalys ėmė ir 
sumaišė politikas: vietoj į už
sieninę pataikė j vidujinę po
litiką. Į pačią viduj iniausią, 
žinote. Į beisbolą...

O beisbolas tai toks žaidi
mas, kur muša, bėga, gaudo ir 
rėkia... O rėkia tai ne tie, kur 
muša, kaip paprastai, ir ne tie, 
kur bėga ar gaudo, bet visai 
kiti. Tie, kur iš šalies žiūri, 
tie pasiučiausiai rėkia. Ir dide
lį pinigą moka, 4 dolerius sta
čiom rėkti. Bet ne apie tai kal
ba eina. Apie Matą šakalį. 
Kad jis, vadinasi, tarp politi- 
'kierių susimaišė ir į kailį ga
vo.

Pirmiausia reikia žinoti ša
kalio karingą būdą. Jis dar, 
Vokietijoje, jei pamatys sąjun 
gininkų karį su ašies mergina 
einant, visai stovyklai skelbia: 
“Manevrai vyksta”. O pamatęs 
karinį sunkvežimį ar ko gero 
tapjią, šaukdavo: “Karas! Vy
ručiai, bus karas!”

Ir štai, šitaip karingas Ma
tas šakalys išsinešė lagaminus 
į Amerikos .krantą.

— Bus karas! — nugąsdino 
^jis savo sponsorių tuoj po pir

mojo “haudujudu”.
— Bus karas, — aiškino 

sponsoriui namie. — Juk gir
dėjot, ruskiai jūsų lėktuvus 
šaudo.

Nesulaukdamas sponsoriaus, 
kuris klausytojų būryje atsis
tojęs tai rėkdamas skrybėlę į 
viršų mėtė, tai juokdamasis 
delnais į šlaunis plojo, pakilo 
ir drebančiai^ pakinkiais ar- 
čiau radijo prisigrūdo. O triuk- 
mas — susimylėk!

Tai radijas klausytojus, tai 
klausytojai radiją perrėkia. Ir 
visą laiką taip. Vienas dalykas 
Matui tuoj į akis krito: kai 
vieni iš klausytojų šaukia jr 
delngds šlaunis masažuoja, ki
ti silkės veidą padaro ir nosies 
galą kasosi. Arba atvirkščiai.

— Blogi reikalai, — susirū
pino Matas. — Toks lemiamas 
momentas, o vienybės nėra...

Iš visos žodžių krušos per ra 
diją jis tik “jankys” ir “red- 
saks” išskyrė..
—tai ameriko

nai. Tą j augino jau iš seno. 
Red? Red — tai raudonas, ro
dos? žinoma—raudonas. Rau

ri. Sy? Kada ir aš kotą nusi
imsiu, tada jau pradėti galima. 
Supranti?

— Aš, mat, maniau, kad tu 
bolševikas, — aiškinosi Matas. 
— O su bolševiku, vyreli, nėra 
jokių taisyklių. Kol tu kotą nu 
siimsi, jis tau ir kelnes nu
maus.

(Iš naujai pasirodžiusios Vi
liaus Bražviliaus knygos “KA
LORIJOS IR DOLERIAI”, ku
rią išleido leidykla Patria).

Klubas turi sutelkęs kelis 
šimtus narių, kurie, įmokėję 
metinį penkių dolerių mokes
tį, gauna naujai išleidžiamų 
knygų 7.50 dol. vertės.

šiais metais numatyta iš
leisti: J. Jankaus romanas 
“Paklydę paukščiai”, Liudo Do 
vydėno apysaka “Per Klausu
čių ūlytėlę”, A. Vienuolio ro
manas “Viešnia iš šiaurės”, 
Guy de Mapassant romanas 
“Moters širdis”; Fab. Nevera-^ 
vičiaus romanas, Pulgio And
riulio apysaka ir kiti veikalai.

VILIUS BRAŽVILIUS

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. f ulton Sir. (miesto centre! 
Ofiso tel. ULster 8 8789 
Namų tel. TAylor 7 82 31 /

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

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIŪNAS

Latest Credited and
Declared 1A /Ų) Compounded

Interest Rate /Z / Quarterly
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

donieji! O saks — nesvarbu... 
Gal suskiai — amerikoniškai. 
Raudonieji suskiai. Bolševikai, 
reiškia.

Ką jie ten šneka? — nebe- 
rimdamas patempė už ranko
vės sponsorių.

— Gejmę perduoda,— burb
telėjo šis ir vėl už šlaunų su- • 
sigriebė. — Tu vistiek nesu
pranti. Paskui pasakysiu.

— Gelmę? kas ta “gejmė”?
— neatleido Matas.

Neseniai New Yorke buvo su 
ruošta pranzūziškų antikomu
nistinių plakatų paroda.

Mūsų progresistams ( tai y- 
ra žmonėms kurie nedrįsta pa
sisakyti esą komunistais) »i 
paroda nepatiko.

Vilnis rašydama apie paro
dą skelbia, kad Paix et Liberte 
organizacijos (jos buvo suruo
šta paroda) įsteigėjas Jean 
Paul David nacių okupacijos 
metu Paryžiuje turėjęs paleis
tuvystės namus.

Teko asmeniškai pažinoti 
Jean Paul David ir neįsivaiz
duoju, kaip jis galėjo turėti 
paleistuvystės namus jei Pran
cūziją vokiečiams okupavus 
buvo deportuotas į Vokietiją ir 
laikomas vienoj baisiausioje 
koncentracijos stovykloje.

Tikrą paleistuvystės įstaigą 
Prancūzijoje turėjo ir turi 
Thorezo su Duclos partija.

Kada vokiečiai pradėjo karą 
prieš Prancūziją (rusai tada 
buvo jų sąjungininkai), Duc
los išklijavo ant Paryžiaus sie
nų plakatus, kviesdamas dar
bininkus nekariauti prieš na
cius, bet remti juos.

Ar bereikia didesnių prosti
tučių, kokiomis yra komunis
tai, tie parsidavėliai Stalinui, 
dirbdami prieš savo tikrą tė
vynę. Net tikrosios prostitutės

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel GLenmore 5. 3094
Namų tel. GLenmore 3-444 5 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS,
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray H ill 8 8o7 7

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

PETER GUSTAITIS, J r., M. D.

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

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street .

DR. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
1 2 30 — 2
6 — 8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir Šešta
dieniais uždaryta

M. D.
VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešr. nuo 5 iki 8 v. v.

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

VALANDOS: w 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir šventad. 
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

VALANDOS:
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

VALANDOS;
9 — 12. ryte
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Jei. EVergreen 7-6868 
-------------- -----------------------

APIE ŽAIDYNES CLEVELANDE

— Girdėjom ir pamiršom,— 
nesijaudino sponsorius.

— Atsiminsit. Dabar jau tik
rai bus. Korėjoj košė visai karš 
ta. Karas jei ne šiandien, tai 
rytoj... '

— Ką tu vis apie karę, —nu
sibodo sponsoriui.

— Geriau važiuojam, Mata- 
ušai. Miestą parodysiu, karą 
pravėdinsim.

Ir išvažiavo.
Sponsorius Matui viską ap

rodė ir iššaiškino. Pradedant 
žalia-raudona šviesa ir bai
giant policininku. Bet kai Ma
tas ir važiuodamas nenorėjo 
nusileisti dėl karo, sponsorius 
užgulė stabdžius.

— Neturiu intereso politikai. 
Politika — monki biznis. Ge
riau- einam parodysiu, kame 
galima gero alaus išgerti, jei 
troškulys pakeliui pagauna.

Išlipo, įėjo, prisėdo. Po alų 
paėmė.

— Bus karas, — karščiavo
si Matas, pirmą gurkšnį nuri
jęs.

— Tu ir vėl apie karę---- sa
ko jam sponsorius. — Geriau 
sakyk, kaip mūsų alų laikini?

— Alus tai geras, nėra ko sa
kyti. Jei taip laive kas bonke- 
lę, tai Stalinui dūšią užrašy
tum, — pagyrė Matas Ameri
kos pramonę. — Bet karas tai 
tikrai bus...

Ir staiga apmirė.
— Klausyk!... Ką tas radi

jas ten taip smarkiai rėkia?... 
Žiūrėk: visi vyrai, alų pametę, 
prie radijo grūdasi... Gal jau 
prasidėjo?...

Sponsorius ausis pastatė ir į 
laikrodi pažvelgė.

— Jau, — skubiai braukda
mas putą nuo lūpos, riktelėjo 
jis Matui. — Prasidėjo. Pasė
dėk. Juk vistiek liežuvio ne
moki Aš tau paskiau pasaky
siu, kaip viskas sustovi. Iš čia 
nė velnio negirdėti, nes tie vi
si ten kaip kermošiuje ūžia.

Matas pajuto, kaip vidurius 
kažkokia šilumėlė per diegė.

— Prasidėjo, vadinasi, —- ta
rt jis sau ir vienu ypu savo 
Mttklą užvertė. Ir dar s.ponso- 
rtaus užbaigė. — Ag sakiau, vl-

— Kas gejmė?... Tas pats 
kas fajta. Supranti? Muštynės 
po jūsiškiu. Dvi pusės mušasi...

— žinau, kad mušasi, — nėr 
vinosi ir Matas.— Bet kur mu
šasi?! — norėjo sužinoti jis.

Sponsoriui aiškiai ėmė kan
trybės tūkti.

— Tai bėda! Parsitraukiau 
dypuką, ir gejmės kaip žmo
gus pasiklausyti negaliu... Nau- 
jorke, supranti? Naujorke. 
Ten, kur tu į Ameriką išlipai.

— Naujorke?!... — Mato pa
kinkliai kaip lenktinis peliu
kas įlinko, o į marškinius kaž
kas šaldytų skruzdėlių įpylė.— 
Naujorke mušasi, o jie čia lyg 
beždžionės apie radiją šokinė
ja!

— Kaip reikalai? — griebė 
jis už skverno sponsorių.

— Vienas ant penkių, — pik . ’ 
tai paaiškino sponsorius.

— žinau, kad vienas ant pen 
kių, jei nedaugiau, įnirto Ma
tas. ■— Bet aš klausiu, kas lai
mi? Kas nugali?

— Ot prakeiktas grinorius!
— supyko ir sponsorius. — Tai 
tu gal mįslini, kad Yankees ga 
Ii nugalėti? Hė! Hė! Hė! ži- j 
noma, kad Red Sox laimi. Aš i 
jau vakar su Džo iš kvortos su- < 
kirtau. Ryt išgersim už Red i 
Sox!... ;

— Tai šitaip?!? — ir praudo ; 
ir pabalo Matas. ;

— Ten, New Yorke, raudo- ; 
nieji penki prieš vieną j an- < 
kius muša, o tu čia iš džiaus- i 
mo šlaunis trinti ir jų sveika- ! 
tą gerti nori!... Tai toks tu ] 
man sponsorius?! Čia atsiga- ] 
beni dypuką, kad turėtum ką ; 
bolševikams parduoti?

Kadangi susijaudinęs Matas * 
net radiją perrėkė, tai visi gej
mės klausytojai į jį sužiuro.

— Vyrai! Boys! Reds—niks ! 
gut!... Very niks gut!— Išliejo 
Matas visą savo anglišką moks ; 
lą ir griebė sponsorių už krū
tinės. . <

— Palauk, — sumišo spon- ! 
sorius. — Palauk, velnio vai
ke! Atrodo — tu muštis nori?

Duok bolševikams, mušk ru- J 
pūžes!... Gelbėk Ameriką!

Ir pakėlė ranką... Prieš savo ; 
tikrą sponsorių. Tą, kur siunti 
niais ramstė ir po dokumen
tais pasirašė...

Daug nesismulkinant — Ma
tas krito. Ant grindų išsitiesė. 
Mat sponsorius sunkėlesnę •q 
ranką turėjo.

— Šita ranka Amerikos in
dustriją aukštai pakėlė, tai nu- 
sispiaut man tokį nukėpusį 
dypuką žemai paguldyti, — nu 
sidulkino rankas sponsorius.

Kai Matas -atsimerkė ir spon 
šoriui paaiškino, kad Ameriką 
nuo bolševikų gelbėti norėjęs, 
tas jį afrt kojų pastatė ir per 
petį paplojo.

— Grinorius, tu, grinorius, 
čia tik gejmė. Beisbolas vadi
nasi. O jis tuoj — “karas” — 
ir muštis šoka... — kraipė gal
vą sponsorius, Matą namo vež
damas.

— Amerika — laisva kontrė,
— aiškino jis Matui, bet reikia

IR DOLERIAI
WINTER GARDEN TAVERN,Inc-

VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
ATSILANKYTI

BROOKLYN 27, N. Y.
(RIDGEWOOD)

karo metu sugeba būti patrijo- 
tėmis, slaugo kareivius, bet 
komunistai moka tik juos žu
dyti į nugarą.

Kodėl ši neapykanta prieš 
J. P. David? Dėl to, jog jis pir
masis buvo, kuris pakėlė bals- 
są kad būtų leista patikrinti 
koncentracijos ir priverčiamojo 
darbo stovyklas Rusijoje, to
dėl, kad jis ėmėsi demaskuoti 
komunistų melą. Aišku, Stali
no liokajai Laisvėje ir Vilnyje, 
to negali pakęsti.
r

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

Tel: E V. 2-9586

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA "BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ 
Sėkmingai pagydytu pacientu padėkos laiškai /

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų Hgos, 
tulžies, pūslės visokį negalavimai, žemas ir aukštas kraujo 

spaudimas, astma, kvėpavimo sutrukimai, ausų ligos, nervų 
negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo sunkumai 
ir kitos ligos.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčią mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug nįetų 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.

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-dok Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. b

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

a

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

Brooklyno lietuviai kreipiasi į
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY’

500 Grand St. ’ (Union ave k.) Brooklyn, N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn. N. Y.

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

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn: N. Y. 

Mont,’., Wed. 8 Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

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 mokytojas prof. dr. Carl Schleusing 
kurį išgelbėjote nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptis į jus.

Atydžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, 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 
Lea Thomas,

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 mane nervai suiro.

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

Už sugrąžintą 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,

New York, N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

Irvington, N. J.

Dr. Joseph Miller.
Newark. N. J.

Penkerius metus aš kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau didelį galvos skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi į 
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.

sveikata nei

patarimus 
praėjus 
sveikos

Dr. Miller, 
ir gydėte, 

aš pasijutau 
moters gyveni-

jums 
nesveikauja. sužinotų

padėką, noriu

Genovaitė Stankaitis 
Brooklyn, N. Y.

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

Kasdien noo 9 ryto iki 7:30 vakare 
TeL Mitchell 2-0778

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

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

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796 
----------------------------------- '

Besirengiant Lietuvių Spor
to žaidynėms Clevelande (lie
pos 4, 5 ir 6 d. d.), pranešama, 
jog jų organizavimą iš Cleve
land© LSK žaibo perėmė Cle
veland© lietuviškoji visuome
nė, remiama miesto adminis
tracijos.

žaidynėms pravesti sudaryti 
tokie organai: Garbės komite
tas, Organizacinis komitetas, 
Varžybinis komitetas ir Var
žybų priežiūros komisija.

Visais organizaciniais reika
lais prašoma kreiptis į A. Bar- 
zduką, 7509 Lawnview Ave., 
Cleveland 3, Ohio. Finansiniais 
reikalais patarnauja Organi
zacinio komiteto ižd. V. Januš- 
kis, 1303 E. 68th St., Cleveland 
3, Ohio. Sportiniais reikalais 
kreiptis į A. Bielskų, 770 E. 91st 
St., Cleveland B, Ohio. ‘

Dėl dalyvių kvalifikacijų 
.pranešama, (jog žaidynėse gali 
dalyvauti kiekvienas lietuvis 
(už savo klubą ar nepriklauso
mai), nesvarbu kur būtų gi
męs ir kurios valstybės pilietis. 
Nelietuviai žaidynėse negali 
dalyvauti. Komandos, turin
čios savo sudėty nelietuvių, 
bus diskvalifikuojamos.
ŽAIDYNIŲ PROGRAMA

Lengvoji atletika: vyrams 
(100 m, 400 m, 1500 m, 4x100 
m, į tolį, į aukšti, rutulys, dis
kas), moterims (60 m, 4x60 m, 
į tolį į aukštį rutulys diskas), 
jauniams (100m, 1000 m, 4x 
100, į toli, į aukštį rutulys — 
12 svarrų diskas) mergaitėms 
(50 m, į tolį), 'o jaunučiams 
(60 m, į tolį, rutulys — 8 sv.). 
Jauniams gimimo datos riba— 
1933 m. gegužės 30 d., jaunu
čiams ir mergaitėms — 1936 
m. gegužės 30 d.

Futbolas (vyrams), krepši
nis (vyrams ir moterims), tink 
linis (vyrams ir moterims),

buvo pajėgi krepšinio koman
da (dabar krepšininkų kaip ir 
neliko), be to, po klubo ženklu 
reiškiasi stalo tenisininkai, 
šiemet laimėję komandines ir 
individuales D ALF pirmeny
bes. Kitokių sportininkų, kurie 
aktyviai rodytųsi, klube nesi
girdi. Beje, yra grupė šachma
tininkų, bet šachmatininkai 
neįtelpa tikrojo sporto rėmuo
se ir šis smegenų sportas, jei 
taip galima išsireikšti, Cleve
land© žaidynėse nenumatytas.

Lietuvių SK visuotiniam su
sirinkime, birželio 8 d., buvo 
kalbėta apie futbolo vienuoli
kės eventualią kelionę. Entu
ziazmo parodė kąi prie sporto 
darbuotojai ir keletas žaidikų, 
bet valdybos atstovai suabejo
jo piniginiais ištekliais. Ne pa
slaptis, jog klubas pinigų kaip 
ir neturi, o iki liepos mėn. tu
ri užmokėti keletą šimtų dole
rių už aikštę kitam sezonui. 
Lieka tik viena išeitis — ban
dyti sukelti pinigų iš sporto 
mėgėjų ir šiaip daugiau pasi
turinčių tautiečių Jei šito bus 
rimtai griebtasi, galimas daly
kas, futbolininkai pajudėtų į 
Clevelandą, žinoma, jei tik tik 
pakankamai žaidikų galėtų 
toms kelioms dienoms išsprūs
ti nuo kokių įsipareigojimų. 
Bučų labai džiugų, jei pavyktų, 
nes New Yorko futbolininkai 
yra .pajėgūs ir būtų tinkami 
reprezentantai.

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubas išsibarsčiusių krepši
ninkų tikriausiai negalėtų su
rinkti, dėl to apie New Yorko 
krepšinio komandą kol kas 
tenka užmiršti. Lieka stalo ter 
nisininkai, iš kurių būtų gali
ma sudaryti neblogą komandą. 
LAK sudėty turime Garunkštį, 
Daukšą, neoficialiai teko nu 
girsti, jog Clevelandu domisi

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

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured L’p to SIO.OOO. G > 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso t

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
j: . radijo valandų,
j' 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

h N. J. Tel. WAverly 6-3325. i
i———----- -- ------- -— ------------ - ---- -—

@
f Tel. Virginia 9-3112

PARK FLORIST
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į bet kurią
■ pasaulio vietą.

8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

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

PERKANTIEMS NAMUS
PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-v«, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir jungtinių Valstybių 

Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis: Tel.: Elizabeth2-5225, J. Kirk.

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiikai, sązinm- 
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasolino 
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

Lietuviai advokatai

ST. BREDIS, JR. 
37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP. 7 7083

WM. J. DRAKE
(DRAGŪNAS)

85-03 Wareham PL 
JAMAICA ESTATES 3, N. Y.

. JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

I '

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeiiavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive, 
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance' 

Paskolos namams
3225 FULTON STREET 

Brooklyn, N. Y.
• ~ Ap. 7-2790

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

t JONAS PATAŠIUS 

žiedai, laikrodžiai, jų tai-į 
b symas, Kosmetika ir 

J religiniai dalykai.
307 GRAND STREET

J Brooklyn, N. Y.
-------------- ----- ------------------------------------------- -^4

ROEBLING SUPPLY Co.' 

I. FISHMAN
Mes taisome viską, ka* priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis. 

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET, 

BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: E V. 7-5633 

UL‘. 5-0083
ų-----------------------------------------

4 i

stalo tenisas (vyrams ir mote
rims — komandinės, vieneto, 
dvejeto ir mišraus dvejeto var 
žybosj, stalo tenisas jauniams 
ir mergaitėms (tik vieneto var 
žybos). Jauniams ir mergai
tėms dalyvaujantiems; stalo 
teniso varžybose, gimimo da
tes riba — 1933 m. gegužės 30 
d.

Neatsiradus kurioj nors var- 
žyboj pakankamam dalyvių 
skaičiui, tokia varžyba po re
gistracijos iš programos bus 
išbraukta. Galutinė programa 
bus paskelbta birželio 22 d.

Dalyvių registracija pratę
siama iki birželio 22 d. Smul
kesnės informacijos išsiuntinė
jamos tik užsiregistravusiems 
klubams, pavieniams sportinin 
kams ar specialiai to teirau- 
jantiems. Taip praneša II-jų š. 
Amerikos Lietuvių Sporto žai
dynių Organizacinis Komite
tas. 4T
ŽAIDYNIŲ PARAŠTĖJE

Skaitytojai, be abejo, prisi
mena, jog Didžiojo New Yorko 
sportininkai nėra dalyvavę 
Sporto žaidynėse Toronte, ku
rios buvo įvykę 1951 m. spalio 
mėn. pabaigoj. Bent kol. kas 
nieko konkretaus negalima pa
sakyti apie New Yorko sporti
nių pajėgų išvyką į n-sias žai 
dynes, kurios liepos 4, 5, 6 d. d. 
rengiamos Clevelande.

Kaip žinoma, New Yorke 
veikia du lietuviškieji spbrto 
klubai: Lietuvių Sporto Klu
bas, kuris turi dvejas futbolo 
komandas ir Brooklyno Lietu
vių Atletų Klubas, kur kadais ■te

PERVEŽIMASf 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už- _ _ l miesty iki bet 
kokio nuoJHklolrjQp* tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uo«-

i tų-Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vik.
Tel. CYpress 9-7879 

(neatsiliepus, skambinti
LUdlow 8-7567)

M. Shulgin Transportation 
2068 Anthony Avenue, 

New York 57, N. Y.
L ■ ■ , -g, •• ------ >|
r------------------------------ ---------- --

kitas iškilus žaidikas, Gerulai
tis, iki šiol nebuvęs aktyvus. 
Turima ir jaunesnių pajėgų. 
Ar klubiniu mastu kas nors dėl 
išvykos į žaidynes daroma, kol 
kas negirdėti. Gal būt, pa- 

.. tiems žaidikams tektų pasitar
ti ir privačia iniciatyva ką 
nors sumegzti, jei kitaip nėra 
progos.

Galimas dalykas, New Yorke 
yra pavienių langvatlečių, bet 
apie juos nėra .tekę girdėti. 
Linkėtina, jog vienokiu ar ki
tokiu būdu, jei ne kamandi- 
niai, tai individualiai, New 
Yorko sportininkai Clevelande 
pasirodytų.

Tokios žaidynės nėra kasdie 
nis įvykis ir mūsų visų tautinė 
pareiga į tai atkreipti tinkamą 
dėmesį.

FUTBOLO PAMOKA
Birželio 15 d. New Yorko 

Yankees beisbolo stadione bu
vo futbolo rungtynės Manch
ester United — Tottenham 
Hotspur. Prie 25,000 žiūrovų 
Tottenham Hotspur laimėjo 
nelauktai aukšta pasekme 7-1 
(4-1). Laimėtojai pademon
stravo reto grožio komandinį 
žaidimą ir pelnytai parklupdė 
naująjį Anglijos meisterį, žiū
rovai galėjo stebėti deiman
čiukais pintą futbolo meną, ku 
ris ilgai liks atminty. Totten
ham Hotspur šiemetinėse Ang
lijos pirmenybėse yra užėmę 
antrą vietą, o perimi yra buvę 
meisteriais.

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė i'

<1 CHIROPRAKTORE j;
Ligoniai priimami antradieniais ir 1 

J' ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. i[ 
i. Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.

ir pagal susitarimą i(
902 BELMONT AVENUE,

Brooklyn 8, N. Y. j;
\ APlegate 7-4236

JOfcAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

137 NORTH 6th ST, BROOKLYN 11, N. Y.
• EVergreen B-6322

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

-Lietuviams^ypač gerai iinanja *...
mūsų avalinės kokyt>e.

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

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL GO.

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeitt

Pavieniai ir sti seimoin, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y. | 
♦
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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. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
% 

Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N. Y--

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |
STEPHEN AROMISK1S

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

Tel. EVergreen 7-4335 ' Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME I
MATHEW P. BALLAS, . ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

. .Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. I
Tel. STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*. STagg 2-4409
Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

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

* . GENERAL INSURANCE AGENT I

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams 

i    .....—i .F

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 Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848
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* NAUJAI ATIDARYTAS b

JUDUS’ RESTAURANT
I; ’ JULIUS DAUGMAUDIS, ];
b Savininką* '

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS ROSIES MAISTAS
;; 273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
? EVergreen 4-9533. ’

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ 

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai 
103-55 LEFFERTS BLVD.
RISHMOND HILL, N. Y.

Virginia 3-3544

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
T Yra mišinys riešu-

tų,uogų, šaknų ir 
Gą lapų ji yra varto-
\ \ J jama nuo visokių

į°l ’ nerviškų ligų ir
nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių, 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos, formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

:: THOMAS MATAS
REAL ESTATE

I; 81 Fox Street 
J; Waterbury, Conn.



*

KAIP MATAS AMERIKĄ GELBĖJO
PASIRODO — be angliško 

liežuvio net plaučius šviesti 
pavojinga. Taigi, tegul atsigu
la ant knygų, kurie į Ameriką 
taikosi. Antai, va, Matas Šaka
lys, dėl neišraitymo angliškai, 
tik spėjęs atvažiuoti Ameri
kon mušti gavo.

Nuo sponsoriaus. Nuo nuo
savo, žinote. Nuo to paties, 
kurs Matą stovykloje siunti
niais ramstė ir po dokumen
tais pilnu vardu ir pavarde 
pasirašė.

VILIUS B R A2 VI LIL’S

są laiką sakiau! — džiaugėsi 
savimi Matas.

žiūrėti taisyklių ir mušantis 
Kitą kartą nusiimk kotą ir 
marškinių rankoves pariesk. 
Aš žinosiu, kad tu muštis no-

Bičiuliai gaus 
naujų knygų

Knygos Bičiulių Klubas, 
kurį administruoja “Gabijos” 
leidykla, neseniai baigė pir
muosius veiklos" metus.
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NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAIVAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 psl.)

j u pasielgė pagarbus Vliko pir 
m ninkas M. Krupavičius, ne 
žinia kurių patarėjų patari 
mais vadovaudamasis”.

žinoma, jeigu,jau taip pra
dėti gilintis, tai gal ne vien 
angliškas liežuvis čia kaltas. 
Kalta ir politika. Ne užsieninė, 
ne. Dėl užsieninės politikos A- 
merikoje, deja, niekas nieko 
nemuša. Dėl vidaus politikos 
visa velniava išėjo. Ir gal ne 
tiek dėl pačios ivdaus politi
kos, kiek dėl sumaišymo. Ma
tot, angliško liežuvio nemokė
damas, Matas šakalys ėmė ir 
sumaišė politikas: vietoj į už
sieninę pataikė j vidujinę po
litiką. Į pačią viduj iniausią, 
žinote. Į beisbolą...

O beisbolas tai toks žaidi
mas, kur muša, bėga, gaudo ir 
rėkia... O rėkia tai ne tie, kur 
muša, kaip paprastai, ir ne tie, 
kur bėga ar gaudo, bet visai 
kiti. Tie, kur iš šalies žiūri, 
tie pasiučiausiai rėkia. Ir dide
lį pinigą moka, 4 dolerius sta
čiom rėkti. Bet ne apie tai kal
ba eina. Apie Matą šakalį. 
Kad jis, vadinasi, tarp politi- 
'kierių susimaišė ir į kailį ga
vo.

Pirmiausia reikia žinoti ša
kalio karingą būdą. Jis dar, 
Vokietijoje, jei pamatys sąjun 
gininkų karį su ašies mergina 
einant, visai stovyklai skelbia: 
“Manevrai vyksta”. O pamatęs 
karinį sunkvežimį ar ko gero 
tapjią, šaukdavo: “Karas! Vy
ručiai, bus karas!”

Ir štai, šitaip karingas Ma
tas šakalys išsinešė lagaminus 
į Amerikos .krantą.

— Bus karas! — nugąsdino 
^jis savo sponsorių tuoj po pir

mojo “haudujudu”.
— Bus karas, — aiškino 

sponsoriui namie. — Juk gir
dėjot, ruskiai jūsų lėktuvus 
šaudo.

Nesulaukdamas sponsoriaus, 
kuris klausytojų būryje atsis
tojęs tai rėkdamas skrybėlę į 
viršų mėtė, tai juokdamasis 
delnais į šlaunis plojo, pakilo 
ir drebančiai^ pakinkiais ar- 
čiau radijo prisigrūdo. O triuk- 
mas — susimylėk!

Tai radijas klausytojus, tai 
klausytojai radiją perrėkia. Ir 
visą laiką taip. Vienas dalykas 
Matui tuoj į akis krito: kai 
vieni iš klausytojų šaukia jr 
delngds šlaunis masažuoja, ki
ti silkės veidą padaro ir nosies 
galą kasosi. Arba atvirkščiai.

— Blogi reikalai, — susirū
pino Matas. — Toks lemiamas 
momentas, o vienybės nėra...

Iš visos žodžių krušos per ra 
diją jis tik “jankys” ir “red- 
saks” išskyrė..
—tai ameriko

nai. Tą j augino jau iš seno. 
Red? Red — tai raudonas, ro
dos? žinoma—raudonas. Rau

ri. Sy? Kada ir aš kotą nusi
imsiu, tada jau pradėti galima. 
Supranti?

— Aš, mat, maniau, kad tu 
bolševikas, — aiškinosi Matas. 
— O su bolševiku, vyreli, nėra 
jokių taisyklių. Kol tu kotą nu 
siimsi, jis tau ir kelnes nu
maus.

(Iš naujai pasirodžiusios Vi
liaus Bražviliaus knygos “KA
LORIJOS IR DOLERIAI”, ku
rią išleido leidykla Patria).

Klubas turi sutelkęs kelis 
šimtus narių, kurie, įmokėję 
metinį penkių dolerių mokes
tį, gauna naujai išleidžiamų 
knygų 7.50 dol. vertės.

šiais metais numatyta iš
leisti: J. Jankaus romanas 
“Paklydę paukščiai”, Liudo Do 
vydėno apysaka “Per Klausu
čių ūlytėlę”, A. Vienuolio ro
manas “Viešnia iš šiaurės”, 
Guy de Mapassant romanas 
“Moters širdis”; Fab. Nevera-^ 
vičiaus romanas, Pulgio And
riulio apysaka ir kiti veikalai.

VILIUS BRAŽVILIUS

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. f ulton Sir. (miesto centre! 
Ofiso tel. ULster 8 8789 
Namų tel. TAylor 7 82 31 /

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

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIŪNAS

Latest Credited and
Declared 1A /Ų) Compounded

Interest Rate /Z / Quarterly
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

donieji! O saks — nesvarbu... 
Gal suskiai — amerikoniškai. 
Raudonieji suskiai. Bolševikai, 
reiškia.

Ką jie ten šneka? — nebe- 
rimdamas patempė už ranko
vės sponsorių.

— Gejmę perduoda,— burb
telėjo šis ir vėl už šlaunų su- • 
sigriebė. — Tu vistiek nesu
pranti. Paskui pasakysiu.

— Gelmę? kas ta “gejmė”?
— neatleido Matas.

Neseniai New Yorke buvo su 
ruošta pranzūziškų antikomu
nistinių plakatų paroda.

Mūsų progresistams ( tai y- 
ra žmonėms kurie nedrįsta pa
sisakyti esą komunistais) »i 
paroda nepatiko.

Vilnis rašydama apie paro
dą skelbia, kad Paix et Liberte 
organizacijos (jos buvo suruo
šta paroda) įsteigėjas Jean 
Paul David nacių okupacijos 
metu Paryžiuje turėjęs paleis
tuvystės namus.

Teko asmeniškai pažinoti 
Jean Paul David ir neįsivaiz
duoju, kaip jis galėjo turėti 
paleistuvystės namus jei Pran
cūziją vokiečiams okupavus 
buvo deportuotas į Vokietiją ir 
laikomas vienoj baisiausioje 
koncentracijos stovykloje.

Tikrą paleistuvystės įstaigą 
Prancūzijoje turėjo ir turi 
Thorezo su Duclos partija.

Kada vokiečiai pradėjo karą 
prieš Prancūziją (rusai tada 
buvo jų sąjungininkai), Duc
los išklijavo ant Paryžiaus sie
nų plakatus, kviesdamas dar
bininkus nekariauti prieš na
cius, bet remti juos.

Ar bereikia didesnių prosti
tučių, kokiomis yra komunis
tai, tie parsidavėliai Stalinui, 
dirbdami prieš savo tikrą tė
vynę. Net tikrosios prostitutės

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel GLenmore 5. 3094
Namų tel. GLenmore 3-444 5 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS,
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray H ill 8 8o7 7

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

PETER GUSTAITIS, J r., M. D.

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

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street .

DR. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
1 2 30 — 2
6 — 8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir Šešta
dieniais uždaryta

M. D.
VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešr. nuo 5 iki 8 v. v.

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

VALANDOS: w 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir šventad. 
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

VALANDOS:
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

VALANDOS;
9 — 12. ryte
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Jei. EVergreen 7-6868 
-------------- -----------------------

APIE ŽAIDYNES CLEVELANDE

— Girdėjom ir pamiršom,— 
nesijaudino sponsorius.

— Atsiminsit. Dabar jau tik
rai bus. Korėjoj košė visai karš 
ta. Karas jei ne šiandien, tai 
rytoj... '

— Ką tu vis apie karę, —nu
sibodo sponsoriui.

— Geriau važiuojam, Mata- 
ušai. Miestą parodysiu, karą 
pravėdinsim.

Ir išvažiavo.
Sponsorius Matui viską ap

rodė ir iššaiškino. Pradedant 
žalia-raudona šviesa ir bai
giant policininku. Bet kai Ma
tas ir važiuodamas nenorėjo 
nusileisti dėl karo, sponsorius 
užgulė stabdžius.

— Neturiu intereso politikai. 
Politika — monki biznis. Ge
riau- einam parodysiu, kame 
galima gero alaus išgerti, jei 
troškulys pakeliui pagauna.

Išlipo, įėjo, prisėdo. Po alų 
paėmė.

— Bus karas, — karščiavo
si Matas, pirmą gurkšnį nuri
jęs.

— Tu ir vėl apie karę---- sa
ko jam sponsorius. — Geriau 
sakyk, kaip mūsų alų laikini?

— Alus tai geras, nėra ko sa
kyti. Jei taip laive kas bonke- 
lę, tai Stalinui dūšią užrašy
tum, — pagyrė Matas Ameri
kos pramonę. — Bet karas tai 
tikrai bus...

Ir staiga apmirė.
— Klausyk!... Ką tas radi

jas ten taip smarkiai rėkia?... 
Žiūrėk: visi vyrai, alų pametę, 
prie radijo grūdasi... Gal jau 
prasidėjo?...

Sponsorius ausis pastatė ir į 
laikrodi pažvelgė.

— Jau, — skubiai braukda
mas putą nuo lūpos, riktelėjo 
jis Matui. — Prasidėjo. Pasė
dėk. Juk vistiek liežuvio ne
moki Aš tau paskiau pasaky
siu, kaip viskas sustovi. Iš čia 
nė velnio negirdėti, nes tie vi
si ten kaip kermošiuje ūžia.

Matas pajuto, kaip vidurius 
kažkokia šilumėlė per diegė.

— Prasidėjo, vadinasi, —- ta
rt jis sau ir vienu ypu savo 
Mttklą užvertė. Ir dar s.ponso- 
rtaus užbaigė. — Ag sakiau, vl-

— Kas gejmė?... Tas pats 
kas fajta. Supranti? Muštynės 
po jūsiškiu. Dvi pusės mušasi...

— žinau, kad mušasi, — nėr 
vinosi ir Matas.— Bet kur mu
šasi?! — norėjo sužinoti jis.

Sponsoriui aiškiai ėmė kan
trybės tūkti.

— Tai bėda! Parsitraukiau 
dypuką, ir gejmės kaip žmo
gus pasiklausyti negaliu... Nau- 
jorke, supranti? Naujorke. 
Ten, kur tu į Ameriką išlipai.

— Naujorke?!... — Mato pa
kinkliai kaip lenktinis peliu
kas įlinko, o į marškinius kaž
kas šaldytų skruzdėlių įpylė.— 
Naujorke mušasi, o jie čia lyg 
beždžionės apie radiją šokinė
ja!

— Kaip reikalai? — griebė 
jis už skverno sponsorių.

— Vienas ant penkių, — pik . ’ 
tai paaiškino sponsorius.

— žinau, kad vienas ant pen 
kių, jei nedaugiau, įnirto Ma
tas. ■— Bet aš klausiu, kas lai
mi? Kas nugali?

— Ot prakeiktas grinorius!
— supyko ir sponsorius. — Tai 
tu gal mįslini, kad Yankees ga 
Ii nugalėti? Hė! Hė! Hė! ži- j 
noma, kad Red Sox laimi. Aš i 
jau vakar su Džo iš kvortos su- < 
kirtau. Ryt išgersim už Red i 
Sox!... ;

— Tai šitaip?!? — ir praudo ; 
ir pabalo Matas. ;

— Ten, New Yorke, raudo- ; 
nieji penki prieš vieną j an- < 
kius muša, o tu čia iš džiaus- i 
mo šlaunis trinti ir jų sveika- ! 
tą gerti nori!... Tai toks tu ] 
man sponsorius?! Čia atsiga- ] 
beni dypuką, kad turėtum ką ; 
bolševikams parduoti?

Kadangi susijaudinęs Matas * 
net radiją perrėkė, tai visi gej
mės klausytojai į jį sužiuro.

— Vyrai! Boys! Reds—niks ! 
gut!... Very niks gut!— Išliejo 
Matas visą savo anglišką moks ; 
lą ir griebė sponsorių už krū
tinės. . <

— Palauk, — sumišo spon- ! 
sorius. — Palauk, velnio vai
ke! Atrodo — tu muštis nori?

Duok bolševikams, mušk ru- J 
pūžes!... Gelbėk Ameriką!

Ir pakėlė ranką... Prieš savo ; 
tikrą sponsorių. Tą, kur siunti 
niais ramstė ir po dokumen
tais pasirašė...

Daug nesismulkinant — Ma
tas krito. Ant grindų išsitiesė. 
Mat sponsorius sunkėlesnę •q 
ranką turėjo.

— Šita ranka Amerikos in
dustriją aukštai pakėlė, tai nu- 
sispiaut man tokį nukėpusį 
dypuką žemai paguldyti, — nu 
sidulkino rankas sponsorius.

Kai Matas -atsimerkė ir spon 
šoriui paaiškino, kad Ameriką 
nuo bolševikų gelbėti norėjęs, 
tas jį afrt kojų pastatė ir per 
petį paplojo.

— Grinorius, tu, grinorius, 
čia tik gejmė. Beisbolas vadi
nasi. O jis tuoj — “karas” — 
ir muštis šoka... — kraipė gal
vą sponsorius, Matą namo vež
damas.

— Amerika — laisva kontrė,
— aiškino jis Matui, bet reikia

IR DOLERIAI
WINTER GARDEN TAVERN,Inc-

VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
ATSILANKYTI

BROOKLYN 27, N. Y.
(RIDGEWOOD)

karo metu sugeba būti patrijo- 
tėmis, slaugo kareivius, bet 
komunistai moka tik juos žu
dyti į nugarą.

Kodėl ši neapykanta prieš 
J. P. David? Dėl to, jog jis pir
masis buvo, kuris pakėlė bals- 
są kad būtų leista patikrinti 
koncentracijos ir priverčiamojo 
darbo stovyklas Rusijoje, to
dėl, kad jis ėmėsi demaskuoti 
komunistų melą. Aišku, Stali
no liokajai Laisvėje ir Vilnyje, 
to negali pakęsti.
r

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

Tel: E V. 2-9586

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA "BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ 
Sėkmingai pagydytu pacientu padėkos laiškai /

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų Hgos, 
tulžies, pūslės visokį negalavimai, žemas ir aukštas kraujo 

spaudimas, astma, kvėpavimo sutrukimai, ausų ligos, nervų 
negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo sunkumai 
ir kitos ligos.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčią mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug nįetų 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.

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-dok Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. b

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

a

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

Brooklyno lietuviai kreipiasi į
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY’

500 Grand St. ’ (Union ave k.) Brooklyn, N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn. N. Y.

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

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn: N. Y. 

Mont,’., Wed. 8 Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

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 mokytojas prof. dr. Carl Schleusing 
kurį išgelbėjote nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptis į jus.

Atydžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, 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 
Lea Thomas,

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 mane nervai suiro.

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

Už sugrąžintą 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,

New York, N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

Irvington, N. J.

Dr. Joseph Miller.
Newark. N. J.

Penkerius metus aš kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau didelį galvos skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi į 
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.

sveikata nei

patarimus 
praėjus 
sveikos

Dr. Miller, 
ir gydėte, 

aš pasijutau 
moters gyveni-

jums 
nesveikauja. sužinotų

padėką, noriu

Genovaitė Stankaitis 
Brooklyn, N. Y.

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

Kasdien noo 9 ryto iki 7:30 vakare 
TeL Mitchell 2-0778

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

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

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796 
----------------------------------- '

Besirengiant Lietuvių Spor
to žaidynėms Clevelande (lie
pos 4, 5 ir 6 d. d.), pranešama, 
jog jų organizavimą iš Cleve
land© LSK žaibo perėmė Cle
veland© lietuviškoji visuome
nė, remiama miesto adminis
tracijos.

žaidynėms pravesti sudaryti 
tokie organai: Garbės komite
tas, Organizacinis komitetas, 
Varžybinis komitetas ir Var
žybų priežiūros komisija.

Visais organizaciniais reika
lais prašoma kreiptis į A. Bar- 
zduką, 7509 Lawnview Ave., 
Cleveland 3, Ohio. Finansiniais 
reikalais patarnauja Organi
zacinio komiteto ižd. V. Januš- 
kis, 1303 E. 68th St., Cleveland 
3, Ohio. Sportiniais reikalais 
kreiptis į A. Bielskų, 770 E. 91st 
St., Cleveland B, Ohio. ‘

Dėl dalyvių kvalifikacijų 
.pranešama, (jog žaidynėse gali 
dalyvauti kiekvienas lietuvis 
(už savo klubą ar nepriklauso
mai), nesvarbu kur būtų gi
męs ir kurios valstybės pilietis. 
Nelietuviai žaidynėse negali 
dalyvauti. Komandos, turin
čios savo sudėty nelietuvių, 
bus diskvalifikuojamos.
ŽAIDYNIŲ PROGRAMA

Lengvoji atletika: vyrams 
(100 m, 400 m, 1500 m, 4x100 
m, į tolį, į aukšti, rutulys, dis
kas), moterims (60 m, 4x60 m, 
į tolį į aukštį rutulys diskas), 
jauniams (100m, 1000 m, 4x 
100, į toli, į aukštį rutulys — 
12 svarrų diskas) mergaitėms 
(50 m, į tolį), 'o jaunučiams 
(60 m, į tolį, rutulys — 8 sv.). 
Jauniams gimimo datos riba— 
1933 m. gegužės 30 d., jaunu
čiams ir mergaitėms — 1936 
m. gegužės 30 d.

Futbolas (vyrams), krepši
nis (vyrams ir moterims), tink 
linis (vyrams ir moterims),

buvo pajėgi krepšinio koman
da (dabar krepšininkų kaip ir 
neliko), be to, po klubo ženklu 
reiškiasi stalo tenisininkai, 
šiemet laimėję komandines ir 
individuales D ALF pirmeny
bes. Kitokių sportininkų, kurie 
aktyviai rodytųsi, klube nesi
girdi. Beje, yra grupė šachma
tininkų, bet šachmatininkai 
neįtelpa tikrojo sporto rėmuo
se ir šis smegenų sportas, jei 
taip galima išsireikšti, Cleve
land© žaidynėse nenumatytas.

Lietuvių SK visuotiniam su
sirinkime, birželio 8 d., buvo 
kalbėta apie futbolo vienuoli
kės eventualią kelionę. Entu
ziazmo parodė kąi prie sporto 
darbuotojai ir keletas žaidikų, 
bet valdybos atstovai suabejo
jo piniginiais ištekliais. Ne pa
slaptis, jog klubas pinigų kaip 
ir neturi, o iki liepos mėn. tu
ri užmokėti keletą šimtų dole
rių už aikštę kitam sezonui. 
Lieka tik viena išeitis — ban
dyti sukelti pinigų iš sporto 
mėgėjų ir šiaip daugiau pasi
turinčių tautiečių Jei šito bus 
rimtai griebtasi, galimas daly
kas, futbolininkai pajudėtų į 
Clevelandą, žinoma, jei tik tik 
pakankamai žaidikų galėtų 
toms kelioms dienoms išsprūs
ti nuo kokių įsipareigojimų. 
Bučų labai džiugų, jei pavyktų, 
nes New Yorko futbolininkai 
yra .pajėgūs ir būtų tinkami 
reprezentantai.

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubas išsibarsčiusių krepši
ninkų tikriausiai negalėtų su
rinkti, dėl to apie New Yorko 
krepšinio komandą kol kas 
tenka užmiršti. Lieka stalo ter 
nisininkai, iš kurių būtų gali
ma sudaryti neblogą komandą. 
LAK sudėty turime Garunkštį, 
Daukšą, neoficialiai teko nu 
girsti, jog Clevelandu domisi

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

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured L’p to SIO.OOO. G > 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso t

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
j: . radijo valandų,
j' 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

h N. J. Tel. WAverly 6-3325. i
i———----- -- ------- -— ------------ - ---- -—

@
f Tel. Virginia 9-3112

PARK FLORIST
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į bet kurią
■ pasaulio vietą.

8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

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

PERKANTIEMS NAMUS
PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-v«, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir jungtinių Valstybių 

Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis: Tel.: Elizabeth2-5225, J. Kirk.

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiikai, sązinm- 
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasolino 
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

Lietuviai advokatai

ST. BREDIS, JR. 
37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP. 7 7083

WM. J. DRAKE
(DRAGŪNAS)

85-03 Wareham PL 
JAMAICA ESTATES 3, N. Y.

. JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

I '

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeiiavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive, 
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance' 

Paskolos namams
3225 FULTON STREET 

Brooklyn, N. Y.
• ~ Ap. 7-2790

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

t JONAS PATAŠIUS 

žiedai, laikrodžiai, jų tai-į 
b symas, Kosmetika ir 

J religiniai dalykai.
307 GRAND STREET

J Brooklyn, N. Y.
-------------- ----- ------------------------------------------- -^4

ROEBLING SUPPLY Co.' 

I. FISHMAN
Mes taisome viską, ka* priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis. 

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET, 

BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: E V. 7-5633 

UL‘. 5-0083
ų-----------------------------------------

4 i

stalo tenisas (vyrams ir mote
rims — komandinės, vieneto, 
dvejeto ir mišraus dvejeto var 
žybosj, stalo tenisas jauniams 
ir mergaitėms (tik vieneto var 
žybos). Jauniams ir mergai
tėms dalyvaujantiems; stalo 
teniso varžybose, gimimo da
tes riba — 1933 m. gegužės 30 
d.

Neatsiradus kurioj nors var- 
žyboj pakankamam dalyvių 
skaičiui, tokia varžyba po re
gistracijos iš programos bus 
išbraukta. Galutinė programa 
bus paskelbta birželio 22 d.

Dalyvių registracija pratę
siama iki birželio 22 d. Smul
kesnės informacijos išsiuntinė
jamos tik užsiregistravusiems 
klubams, pavieniams sportinin 
kams ar specialiai to teirau- 
jantiems. Taip praneša II-jų š. 
Amerikos Lietuvių Sporto žai
dynių Organizacinis Komite
tas. 4T
ŽAIDYNIŲ PARAŠTĖJE

Skaitytojai, be abejo, prisi
mena, jog Didžiojo New Yorko 
sportininkai nėra dalyvavę 
Sporto žaidynėse Toronte, ku
rios buvo įvykę 1951 m. spalio 
mėn. pabaigoj. Bent kol. kas 
nieko konkretaus negalima pa
sakyti apie New Yorko sporti
nių pajėgų išvyką į n-sias žai 
dynes, kurios liepos 4, 5, 6 d. d. 
rengiamos Clevelande.

Kaip žinoma, New Yorke 
veikia du lietuviškieji spbrto 
klubai: Lietuvių Sporto Klu
bas, kuris turi dvejas futbolo 
komandas ir Brooklyno Lietu
vių Atletų Klubas, kur kadais ■te

PERVEŽIMASf 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už- _ _ l miesty iki bet 
kokio nuoJHklolrjQp* tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uo«-

i tų-Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vik.
Tel. CYpress 9-7879 

(neatsiliepus, skambinti
LUdlow 8-7567)

M. Shulgin Transportation 
2068 Anthony Avenue, 

New York 57, N. Y.
L ■ ■ , -g, •• ------ >|
r------------------------------ ---------- --

kitas iškilus žaidikas, Gerulai
tis, iki šiol nebuvęs aktyvus. 
Turima ir jaunesnių pajėgų. 
Ar klubiniu mastu kas nors dėl 
išvykos į žaidynes daroma, kol 
kas negirdėti. Gal būt, pa- 

.. tiems žaidikams tektų pasitar
ti ir privačia iniciatyva ką 
nors sumegzti, jei kitaip nėra 
progos.

Galimas dalykas, New Yorke 
yra pavienių langvatlečių, bet 
apie juos nėra .tekę girdėti. 
Linkėtina, jog vienokiu ar ki
tokiu būdu, jei ne kamandi- 
niai, tai individualiai, New 
Yorko sportininkai Clevelande 
pasirodytų.

Tokios žaidynės nėra kasdie 
nis įvykis ir mūsų visų tautinė 
pareiga į tai atkreipti tinkamą 
dėmesį.

FUTBOLO PAMOKA
Birželio 15 d. New Yorko 

Yankees beisbolo stadione bu
vo futbolo rungtynės Manch
ester United — Tottenham 
Hotspur. Prie 25,000 žiūrovų 
Tottenham Hotspur laimėjo 
nelauktai aukšta pasekme 7-1 
(4-1). Laimėtojai pademon
stravo reto grožio komandinį 
žaidimą ir pelnytai parklupdė 
naująjį Anglijos meisterį, žiū
rovai galėjo stebėti deiman
čiukais pintą futbolo meną, ku 
ris ilgai liks atminty. Totten
ham Hotspur šiemetinėse Ang
lijos pirmenybėse yra užėmę 
antrą vietą, o perimi yra buvę 
meisteriais.

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė i'

<1 CHIROPRAKTORE j;
Ligoniai priimami antradieniais ir 1 

J' ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. i[ 
i. Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.

ir pagal susitarimą i(
902 BELMONT AVENUE,

Brooklyn 8, N. Y. j;
\ APlegate 7-4236

JOfcAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

137 NORTH 6th ST, BROOKLYN 11, N. Y.
• EVergreen B-6322

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

-Lietuviams^ypač gerai iinanja *...
mūsų avalinės kokyt>e.

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

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL GO.

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeitt

Pavieniai ir sti seimoin, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

■r -------- . ' =.... ■ •’!

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. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
% 

Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N. Y--

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |
STEPHEN AROMISK1S

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

Tel. EVergreen 7-4335 ' Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME I
MATHEW P. BALLAS, . ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

. .Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. I
Tel. STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*. STagg 2-4409
Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

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

* . GENERAL INSURANCE AGENT I

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams 

i    .....—i .F

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 Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848
-•_r------------- -------: s - ■- ~ 'i-- ri-m i ■» r
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* NAUJAI ATIDARYTAS b

JUDUS’ RESTAURANT
I; ’ JULIUS DAUGMAUDIS, ];
b Savininką* '

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS ROSIES MAISTAS
;; 273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
? EVergreen 4-9533. ’

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ 

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai 
103-55 LEFFERTS BLVD.
RISHMOND HILL, N. Y.

Virginia 3-3544

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
T Yra mišinys riešu-

tų,uogų, šaknų ir 
Gą lapų ji yra varto-
\ \ J jama nuo visokių

į°l ’ nerviškų ligų ir
nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių, 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos, formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

:: THOMAS MATAS
REAL ESTATE

I; 81 Fox Street 
J; Waterbury, Conn.



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




