
HaimM tlAWlbrkas ir Apylinkė,
P. žadeikis, Lietuvos pasiun

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

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

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

Sekantis Vienybės 
numeris neišeis

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

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS?
Amerikos lietuvių visuome

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

Visokios rūšies parengimai: 
koncertai, vaidinimai, susirin

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

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

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

Kas reikia daryti, kad lietu
viai lankytų parengimus, kad

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

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

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

MENDERIŲ VASARVIETĖ
Šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalnų 

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

Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti.
ONA MENDERIENĖ

WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y.
Tel. Liberty 520 M 2 e LXVII M. 27 N. • 412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y. • 1952 M. LIEPOS (JULY) 11 D. f KAINA 10c.

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

. liais klausimais.
L. Bičiūnaitė-Dirkienė, vasa

ros atostogoms iš Detroito su
grįžo į New Yorką.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siunčiantiems rubus
BALF Centrui siunčiant rū

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

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

Aukos Vienybės 
popierio fondui
A. Lakštutis

Passaic, N. J. 15.00
P. Backus

Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Rajeckas

Brooklyn, N. Y. 1.00
A. Razminas

Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Kasalius

Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Neverauskas

Woodhaven L. I. 1.00
K. Dudonis

Vilias, N. J. 1.00
J. Kripaitis

Ann Aarbor, Mich. 1.00

NEW 'YORKE ĮSISTEIGĖ LIETUVIU
BEDRUOMENĖS PIRMOJI APYLINKĖ

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

STUDENTŲ IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 20 d. New Yorko stu

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

SKAUTAI Į JONINIŲ LAUŽĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II PREMIJA metinė 
Vienybės prenumerata 
(skiria Vienybės redakcija)

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

(skiria leidykla Patria)
Premijas paskirstys jury ko

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

STONYBROOK LODGE I
PR. LAPIENE, Vedeja

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

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

šome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony Brook, s 
L. L, N. Y. Telefonas Stony Brook 586.

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

LATVĖ ADVOKATĖ

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

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

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

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

JUOZAS TYSLIAVA
Kai šiuos žodžius skaitysite, 

Republikonų partijos konven-

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

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

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

Karl Albrecht ir
\ Fritz Koelber

Brooklyn, N. Y.

Atsiųsta paminėti
Jurgis Jankus PAKLYDĘ 

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

Vieša padėka
Gegužės 24 d. Bronx Lietuvių 

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

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

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

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

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

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

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

Radijo programa
J. Ginkaus valandėlėje iš 

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

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

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

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

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

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

3 v. p. p.
Poetą Joną Aistį, šių metų 

Aidų premijos laureatą, skai
tant savo naujausius poezijos 
kūrinius.

PARDUODAMA graži 17 akrų 
farma prie didžiojo kelio New 
Jersey valstybėje. 7 kambarių 
gyvenamasnamas ir kiti trobė- 
siai. Kaina SI 1,000. Kreiptis į 
savininką: Isidor- Chalkis, RD 
1, Princeton, N. J.

Pasinaudokite šia proga
Į — • ’

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 

Į sofų, lovų, matracų ir 1.1.

i PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT CO. k
(Prieš Republic teatrą)

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

cija Chicagoje jau bus baigta.
Kas laimės nominacijas, 

Taftas, Eisenhoweris, ar tre
čiasis asmuo, kuris tokiais at
vejais yra vadinamas “juoduo
ju arkliu”, nelinkęs pranašau
ti.

Gana to, kad kova tarp se
natoriaus ir generolo šalininkų 
dėl kandidato į Baltuosius Rū
mus toje triukšmingojex kon
vencijoje gana įžūli.

Jeigu republikonai būtų taip 
atkakliai kovoję su demokra
tais, kaip jie dabar pešasi dėl 
•kandidato, tai pirmųjų admi
nistracija seniai būtų buvusi 
iššluota iš Washingtono.

Tik netolima ateitis parodys, 
ar ši tarpusavio kova nepa
kenks republikonams lapkričio 
rinkimuose.

* **
Toli gražu ne visi republiko

nai yra patenkinti generolo 
MacArthuro kalba, pasakyta 
Chicagos konvencijoje.

Tuo labiau, kad ta kalba 
yra priešinga jau nustatytai 
republikonų partijos progra
mai, liečiančiai Amerikos už
sienio politiką.

Bet blogiausia, kad toje sa
vo kalboje MacArthuras, nors 
ir neminėdamas vardų, netei
singai kirto generolui Eisen- 
weriui, kuris nemažiau, negu 
velionis Rooseveltas ir genero
las Marshallas, yra kaltas už 
nuolaidas sovietams.

Juk generolas Eisenhoweris 
savų A lato^^ra prisipažinę 

’kad jisaf įsakęs Amerikos ka
riuomenei atsitraukti iš Če
koslovakijos ir kai kurių Vo
kietijos provincijų...

*
Prancūzai sako, kad leng

viau kritikuoti, negu dirbti...
Kiek tai liečia tokius repub- 

likonus, kaip MacArthuras ir 
Eisenhoweris, tai šiuo atveju 
dar blogiau, nes jie, kritikuo- 
mi demokratus, neišvengiamai 
sukritikuoja patys save.

Šiaip ar taip, tie du vyrai ne
gali paneigti ano visiems gerai 
žinomo, fakto, būtent, kad A- 
merikos dalyvavimas- antraja
me pasauliniame kare nebuvo 
vienų demokratų reikalas.

O ką bekalbėti apie Jungti
nių Amerikos Valstybių užsie
nio politiką, kurios didžiausias 
linijas demokratai niekad nė
ra mėginę nustatyti vieni—be 
republikonų žinios ir pritari
mo?...

Nuo pirmadienio viso pasau
lio dėmesys nukreiptas į Chi
cagą, kur buvo susirinkusi re
publikonų tautinė konvencija, 
išrinkti kandidatą į respubli
kos prezidentus ir kur už po
ros savaičių taip pat triukš
mingai susirinks demokratų 
partijos tautinė konvencija.

šiais metais Chicagai teko 
garbė tapti politiška Mekka. 
Lėktuvais, traukiniais ir auto- 
mibiliais, iš visų Amerikos val
stybių suvažiavo ne tik atsto
vai su savo šeimomis ir pažįs
tamais, bet čia suplaukė ma
sės žurnalistų ir minios žmo
nių, vedamų tik žingeidumo, 
pasižiūrėti to spektaklio, kurį 
suruošė abi Amerikos partijos.

Nėra ko ir sakyti, kad šiuo 
momentu Chicagoje sunku gau 
ti bet kuriame viešbutyje kam
barį. Visur tarnautojų skaičius 
papildytas ir dirbama pilnu 
tempu, gi naktiniai restoranai 
išsirašė iš New Yorko ir kitur 
žymesnius artistus, kad tik su
važiavusiems būtų linksma.

Miestas, kuris retai valo sa
vo gatves, šį kartą apsivalė nuo 
šiukšlių ir didžiąsias gatves 
papuošė vėliavomis.

Visi nekantraudami laukia 
karnavalo, kada dramblys, re
publikonų partijos simbolis, o 
vėliau, asilas — demokratų 
simbolis, lydimi muzikos or
kestru paroduos Chicagos gat
vėmis., Beveik kiekvienos vals
tybės delegacija, atsivežė savo.

"aišku, norės" jį pa
rodyti/

Eisenhowerio ir Tafto šali
ninkai nešiojasi prisisegę dide
lius, kaip lėkštes, ženklus, ku
tuose skelbia „savo, prisirišimą 
prie “Ike”, ar “Bob”.

Ant sienų iškabinti milži
niški abiejų priešininkų por
tretai.
ABU PRIEŠININKAI 
VIENAME VIEŠBUTY

Firmomis dienomis visų dė
mesys buvo nukreiptas į Grand 
Convention Hali ir Conard Hil
ton viešbutį kur Eisenhoweris 
ir..Taftas buvo įsitaisę savo 
štabus.

Didžioji salė, kur susirinko 
konvencija jau iš anksto buvo 
aptaisyta įvairių verslininkų 
balaganais ir čia milžininšku 
kiekiu buvo parduodama “hot 
dogs” ir coco cola.

Prie salės nuolat stovi nesi
baigiančios eilės taksi ir žmo
nių, kurie suka galvą, kaip ga
lėtų patekti į vidQ.

Kai kuriems tas pasiseka, 
bet kitus apsauga negailestin
gai atstumia ir “partijos nepa
teptiesiems” ne taip lengvai 
durys atsidaro.

Conrad-Hilton viešbutis, ku
riame buvo įsitaisę abiejų prie
šininkų štabai, yra milžiniš
kas pastatas, gal būt, net pats 
didžiausias pasaulyje. Jo kori
doriai, kaip gatvės, vadinami 
vardais. Jame randama visko 
ko tik reikia kasdieniniam gy
venimui. čia stengiamasi pa
tenkinti pačias neurasteniš- 
kiausias milijonierių užgaidas.

Viešbutis turi 26 aukštus, ku 
rių kiekvienas atskirai - suda
ro mažą “pasaulį”., Tafto šali- 
lininkai buvo užėmę 9 aukštą, 
gi Eisenhowerio 11 aukštą. Vieš 
bučio direkcija garantavo 
abiem priešininkams, kad tar
nautojai, kurie pa tarnaus, ne
bus vieno kurio šalininkai. Te
lefonistės buvo pasamdytos 
specialiai tokios, kurios nesiin- 
•teresuoja politika.

.^Normaliai Conard-Hilton tu
ri 3,700 lovų, šibo metų jis yra 
pristatęs dar 2,000 papildomų 
lovų.
TAFTAS SAVO PLIKŲ 
IŠSITEPĖ PUDRA

Taftas vienas iš pirmųjų at- 
zfckpU . Chicago.- Apsuptas savo 
rėmėjais, jis pasikėlė į štabą, ‘ 
kur jau laukė televizijos ope
ratoriai. Kad plikė neblizgėtų 
ir būtų fotogeniškesnis, Taftas 

.savo galvą ištepė storu sluogs- 
niu pudra.
“Šiais metaiš^konvencija pir
mą kartą bu\p perduodama 
per televiziją, jjįesa jau buvo 
bandyta 194^ metais, bet tai 
buvo tik ^aifdymas”. Gi radi
jo buvo pirmu kartu panaudo
tas 1924 metais.

Ką reiškia republikonų ar 
demokratų konvencija? Tai tik 
riau galima būtų pavadinti par 

* tijos kongresu ir skirtumas tik 
toks, kad jo uždavinys yra pa
skirti kandidatą prezidento 
rinkamas, bei išdirbti rinkimi
nę programą — platformą.

šioji republikonų konvenci
ja buvo dvidešimt penktoji nuo 
1856 metų. Per tuos 24 rinki
mus republikonų kandida-

P. Atkočaitienė, taip pat sū
nus Jonas su žmona ir dukra 
šią savaitę vyksta į Nashua. N. 
H., kur bus jų giminaitės Ritos 
Atkočaitytės, Antano ir Petro
nėlės Atkočaičių dukters, ves
tuvės su P. Dubownicku.'

Jonas Misiūnas savo namuo
se Huntington, L. I. Joninių 
proga turėjo didelę puotą, ku
rioje dalyvavo Jonas ir Adelė 
Fedronai, Kari ir Nellie Alb
rechtai, du vietos policijos .pa
reigūnai lietuviai- ir daugelis 
kitų.

M. Aliukonis su žmona Pau
lina džiaugiasi sulaukę .sūnų, 
grįžusiu iš karinės tarnybos. 
Antanas tarnavo laivyne ir bu
vo Aliaskoje, o Petras — avia
cijoje ir buvo Kalifornijoje. 
Abu — štabo seržantai.

Būsiu ne tik dėkinga, bet ir 
medžiaginiai atlyginsiu tam 
asmeniui, kuris padės man su
rasti 3 ar daugiau kambarių 
butą. Malonėkit pranešti: Miss 
L. Mikulskis, 86-40 78th Street, 
Woodhaven, N. Y.

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

ALBERT
ALBERT ELICE, Sav. • įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%
Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., . BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-4MT

I- 1 ■■ /....................------------------------------------------ m ..........  1

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

L------------------------------------------------------------------------------------ J

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiu o 1 ant Broadway BMT Linija).

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

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

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

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

(Biznio) (R«.)

♦ ♦ *
Kaip ir buvo galima laukti, 

Ana Pauker, dar tik vakar bu
vusi Rumunijos komunistų 
partijos ir valdžios viršūnėse, 
nudardėjo į pakalnę “su ratu
kais, su mažiukais su šyvąja 
kumele...” . _

Nesistebėsime, kad Ana 
Pauker, kuri galėjusi kalbėti 
su Stalinu telefonu kada tik 
norėjusi, bus nuteista kaip liau
dies priešas ir... likviduota.

Tai būdinga komunistų reži
mui: šiandien viskas, rytoj 
niekas.

Bet dar gali būti ir blogiau: 
Rumunija, kuri yra turtinga 
naftos šaltiniais, gali būti pri
versta pasiųsti delegaciją į 
Maskvą ir... “paprašyti”, kad 
ji būtų priimta į “seseriškų” 
respublikų <*tarpą...

♦ *
Praeitame Vienybės nume

ryje buvo pranešta, kad mūsų 
bendradarbis J. Šiaučiūnas tu
rės eiti operacijai.

Dabar štai pats J. Šiaučiūnas 
mums rašo:

“Nesirūpinkite manimi. Gri- 
žęs iš ligoninės, aš pranešiu, 
kad grįžau. Priešingu atveju, 
jūs pranešite...”

Visa širdimi linkėdamas mū
sų bendradarbiui grįžti, aš, 
štai, skaitau vieno mokslinin
ko tezę:

IŠ SLA SEIMO CLEVELANDE
(J. Giąkaus pranešimas telefonu)

praeitą pirmadienį, liepos 7 
d. .10 v. r., Cleveland, Ohio, 
Hotel Cleveland salėje buvo at i 
darytas SLA 47 seimas. Seimo 
rengėjų vardu atidarymo kal
bą pasakė A. Zdanys. Publikai 
pritariant ir X. Strumskiui 
pianu palydint, Amerikos ir 
Lietuvos himnus giedojo Ona 
Biežienė. Iškilmingu aktu sei
mas pagerbė praeitais metais 
mirusi F. J. Bagočių, buvusį il
gametį SLA prezidentą. Pirma
jame posėdyje delegatų buvo 
143.

Seimo darbai vyksta, paly
ginti, gana sklandžiai. Tiesa, 
kun. M. Valadka iš Scrantono 
aštriai kritikavo sekretoriaus 
Viniko raportą, ir tai sukėlė ne 
menką delegatų susidomėjimą.

“Visatai susiformuoti reikėjo 
milijonų, bet Žmogui — bilijo
nų metų*’.

O gyventi?...
Ak, ta žmogaus kelionė nuo 

lopšio iki grabo — kokia- ji 
trumpa!

Tuo tarpu, pavyzdžiui, gul- 
gė gyvena apie 300 metų ir, 
mirdama, dainuoja... »

Seime vaikščioja gandai, kad 
kairiųjų pusės delegatai mė
ginsią kontestuoti Kalinausko 
ir Devenienės išrinkimą. Bet 
manoma, kad tai tik gandai.

Kiek tai liečia naujai išrink
tuosius, adv. K. Kalinauskas 
prezidento pareigoms ir Aleną 
Devenienę iždo globėjos parei
goms, abu yra patenkinti lai
mėjimu ir žada daug dirbti Su
sivienijimui. Ypač adv. Kali
nauskas, kaip prezidentas, tu
rįs daug naujų konstruktyvių 
sumanymų SLA naudai.

Senasis prezidentas Laukai
tis yra geroje nuotaikoje ir sei
mo vadovavime parodė didelio 
takto.

Gretimai su SLA seimu, įvy
ko ALT Sandaros, TMD ir Vaiz 
bos Buto seimai.

Seimo delegatai aplankė Lie
tuvių Kultūros Darželį. Be to. 
grupė delegatų buvo pakvies
ta svečiuosna pas Karpius, jų 
naujojoje rezidencijoje.

Cleveland© miesto mero var
du, SLA 47 seimą pasveikino 
žinomas vietos veikėjas Bra
zauskas.

Manoma, kad seimas baigsis 
šį penktadienį.

tas laimėjo 14 kartų ir demo
kratų 10. Paskutinysis republi
konų .prezideiltas buvo Herbert 
Hoover, išrinktas 1928 metais. 
Chicagoje gi susirenkama try
liktą kartą. ___

Daug kas pranašavo, kad šį 
kartą įvykstąs panašus skili
mas republikonų partijoje, 
kaip 1912 metais, kada Theo
dore Roosevelt© šalininkai ap
kaltino prezidentą Taftą, nau
dojant brutalius politinius ma
nevrus, kad tik būtu išrinktas.

šiandien, keturiasdešimčiai 
metų praslinkus, Eisenhoweris 
panašų kaltinimą iškėlė prieš 
Robertą Taftą.

New Yorko gubernatorius 
Dewey stojęs Eisenhowerio pu
sėn, pareiškė:

— Naujas bandymas vesti 
brutalius politinius manevrus 
bus katastrofa, iš pradžių par
tijai, o paskui ir visam kraštui. 
KĄIF DIRBA KONVENCIJA?

šiais metais republikonų kon 
vencijoje dalyvavo 1,206 atsto
vai, atsiųsti 48 valstybių, o taip 
pat iš Aliaskos teritorijos, Ha
vajų Porto Rico ir Vir
ginija salų. Atstovų skaičius 
nuo kiekvienos valstybės pri
klauso nuo tos valstybės gy
ventojų skaičiaus ir nuo pasi
sekimo, kokį, republikonai tu
rėjo paskutiniuose prezidento 
rinkimuose.
, Į demokratę-‘konvenciją su
sirinks 1,230 ąl&ovų.

Kaip ’YieUojTT&ip ir kitoj, 
kandidatu į prezidentus išren
kamas tas, kuris gauna didžiu
mą balsų. Pas demokratus bu
vo tvarka, kad kandidatas tu
rėdavo gauti dviejų trečdalių 
daugumą, kas duodavo pieti
nėms valstybėms lyg veto teisę. 
Bet nuo 1936 metų Rooseveltas 
tą panaikino.

Varžovai tik šios savaitės pa 
baigoje bus pristatyti konven
cijai, ir kiek balsavimų bus at
likta niekas nežino. Atstovai 
alfabeto tvarka pakviečiami 
balsuoti ir pirmiesiems garbė 
tenka Alabama valstybei. Kai 
kurios delegacijos balsuoja su
siblokavusios, kitos yra "susi
skaldžiusios. Bet kiek nebūtų 
kartų balsuojama; reikalinga, 
kad kandidatas surinktų ma
žiausiai 604 balsus.

šios savaitės pradžioje bu
vo smarkių ginčų dėl tų kandi
datų, kuriuos Taftas norėjo 
sau prisiskirti.

Jei šį kartą pasaulį domina 
kas bus išrinktas kandidatu, 
tai visai normalu, nes nuo to 
asmens paaiškės kokia bus A- 
merikos užsienio politika.

Taftas ir Eisenhoweris nesu
taria kariškais klausimais. 
Taftas nori, kad būtų sustip
rinta aviacija, nes būk ji galės 
atgrasinti sovietas nuo agresi
jų, bet Eisenhoweris, būdamas 
kariškis, visai kitaip galvoja, 
kad reikia labiau stiprinti sau
sumos kariuomenę ir laivyną.

Kada Eisenhoweris šaukia: 
“‘Amerika negalės išsilaikyti 
izoliuota”, Taftas • reikalauja, 
kad Amerika nutrauktų'rėmu
si užsienį. Bet abu jie sutinka, 
kad demokratų politika buvo 
priežastimi Kinijos praradimo.

Gi dėl Korėjos vienas ir kitas 
galvoja, kad negalima tikėti 
greito konflikto išrišimo. Pagal 
Eisenhowerį, Amerika turi lai
kytis griežtai ir pasiekti gar
bingas paliaubas.

Jei MacArthur, atidaryda
mas konvencija programinėje 
kalboje iškoliojo demokratus, 
suversdamas jiems visus nepa
sisekimus pasaulyje, tai gen. 
Eisenhoweris sako, jog /to ne
užtenka, reikia prieš rinkėjus 
išeiti su kuo nors nauju, kas 
gautų žmonėse pritaZimą.

Bet po gen. MacArthur kal
bos kai kurie politikai pagalvo
jo, kad jo pasirodymas konven-

Visoje plačioje Amerikoje nerasite kitos tokios vietos, kaip bendradarbės Pr. Lapienės vasar
vietė, Stony Brook, L. I. Ktfdėl? Todėl, kad čia vasaroja išimtinai lietuviai ir, be to, čia 
randa malonaus poilsio ne tik savo kūnui, bet ir savo dvasiai. Tokie intelektualiniai lietuvių 
sąskrydžiai, kaip šiame paveiksle matyti, da bar Pr. Lapienės vasarvietėje vyksta kiekvie
ną sekmadienį.

GYVENIMAS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
i ,

Ar Anna Pauker bus milžiniško “valymo” Rumunijoje pradžia?— Ru
sijoje reikia mokėti šniUruoti batus, kitaip kalėjimas — Čekoslova

kijoje vaikams neužtenka pieno, prisipažįsta Zapotocky
šį kartą žinia apie Anna Pau 

ker likvidavimą pasitvirtino. 
Kaip Rumunijos “prezidiumas” 
paskelbė, ši moteris, kuri bu
vo laikoma pačia žymiausia 
komunistų asmenybe, “‘paliuo.- 
suota” nuo užsienių reikalų 
ministro pareigų.

Bet tas žodis, kuris vakaruo
se leidžia išeiti iš kalėjimo, už 
geležinės uždangos priešingai 
reiškia, kad durys atsidaro į ka 
Įėjimą.

Anna Pauker pasekė kitus 
du ministrus Luca ir Georges
cu ir -jos vietą dabar užėmė 
ištikimas Kremliaus, “ūkazų” 
pildytojas Simion Buchicf, bu
vęs ambasadoriumi Maskvoje.

'Priežastis nušalinimo tebė
ra neaiški. Ar tai reiškia, jog 
Rumunijoje bus pradėtas mil
žiniškas “valymas”, kuris pa
lies tūkstančius valdininkų ir 
kuris baigsis tuo, kad Rumuni
ja bus inkorporuota į Sovietų 
Sąjungą? Ar tame reikia įžiū
rėti kaip žydų persekiojimo iš
siplėtimą, kuris Rusijoje jau 
yra pasidaręs didelis? O gal ji 
buvo nušalinta dėl kokių nors 
asmeniškų priežasčių?

Ji buvo ištekėjusi už žurna
listo Pauker, kuris 1930 metais 
Rusijoje buvo sušaudytas kaip 
trockistas. Annai Pauker daž
nai prikišdavo, kad ji vedanti 
prabangų gyvenimą, važinėja 
amerikoniškos markės auto
mobiliu, turi tris vilas, siuvasi 
sukneles Paryžiaus madų sa- 
lionuose ir į Šveicariją perve
dusi stambias sumas pinigų...

Anna Pauker, kuri nuo 1920 
metų už komunistinę veiklą 
didžiąją laiko dalį praleido ka
lėjimuose, galimas dalykas, 
kad jai teks dabar susipažin
ti su tais pačiais kalėjimais, 
kur sargai yra pasidarę enka
vedistai.

šios moters pavyzdys, kuri 
visiškai buvo atsidavusi mark
sistinei idėjai ir kurią dabar 
saviškiai atmetė, turėtų atida
ryti akis vakarų komunistams. 
Jie gali būti tikri, kad jei ši 
moteris buvo pasmerkta, tai 
jiems nėra ko ir bandyti išsi
gelbėti nuo Stalino kalėjimų.

Būti komunistų už geležinės 
uždangos nėra taip lengva, 
štai jaunas darbininkas rumu
nų komjaunimo organe Scan- 
teia Tintretului prisipažįsta da 
ręs klaidas: ____ J

“Aš pradėjau mėgti šokti 
valsą, tą išsigimėlių kapitalis
tų šokį ir šniuruoti savo batus 
kaip buržujų jaunuolis...”

Štai kokia ten laisvė, kad 
net nebegalima šniuruoti batus 
kaip kam patinka.

Kiek yra sunki ekonominė 
padėtis už geležinės uždangos 
paliksime spręsti pačių, ko- 

. muni^M pasakymį.. .
Čekoslovakijos vyriausybės 

pirmininkas Zapotocky, kalbė
damas angliakasiams, prisipa
žino, kad Čekoslovakijoje 
smunka produkcija ir trūksta 
maisto.

“Jei mes negaminsime mūsų 
fabrikuose ir ūkiuose daugiau, 
negu prie kapitalistinio rėžimo, 
mes negalėsime užtikrinti vi
sai tautai gyvenimą. Ar dabar 
maža turime maisto? Būtų 
kvaila neigti. Pavyzdžiui su 
pienu mes negalime aprūpinti 
kiekvieną vaiką.

“Mums vis tebetrūksta cuk
raus ir kiekvieno noras yra, 
kad cukraus porcija būtų pa- 

. didinta...”
Bet prieš komunistų atėjimą 

į valdžią Čekoslovakijoje netrū

ko nė pieno, nė cukraus. Visi 
šie sunkumai pas Maskvos sa
telitus atsiranda dėl to, kad 
rusai stengiasi juos begėdiškai 
eksploatuoti.

Rusai iš Lenkijos reikalauja 
duoti kas metai po 12 milijonų 
tonų anglių, po 1,25 dol. už to
ną, nežiūrint, kad patiems len 
kams kainuoja 6 dol.

Kadangi lenkai yra priversti 
visas savo anglis parduoti ru
sams, jie negali pavyzdžiui par 
duoti Švedijai ir praranda ant 
kiekvieno anglių tono 18 
lerių. ....

Bombos sprogsta, bet 
derybos tęsiasi...

Jau metai, kai Korėjoje tę
siasi derybų komedija.

Net ir dabar, kada Pan Mun 
Jon palapinė, dreba nuo sprog
stančių bombų sąjungininkai 
pareiškė:

“Yra galimybė, jog mes pa
sieksime konstruktyvų susita
rimą”.

Gi Pekino radijas paskelbė:
“Dabar, nėra jokios priežas

ties, kad nebūtų pasiektas su
sitarimas, jei tik abi pusės bus 
ištikimos priimtiems princi
pams”.

cijcje, galės turėti didelės įta
kos į darbų eigą.

Kai kurie mano, kad jis tik
tų būti kandidatu į vice prezi
dentus ir jei Taftas ir Eisen
howeris nesurinks daugumos, 
tai galės būti išstatyta Mac 
Arthuro kandidatūra.

Atsitolinusi nuo valdžios per 
20 metų republikonų partija, 
arba G. O. P. (Good Old Party) 
kaip ją dažniausiai vadina, tu
ri rimtai parinkti savo kandi
datą. Didžiuma atstovų galvo
ja, kad šie metai partijai duo
da progos sugrįžti į valdžią ir, 
jei nepasisektų laimėti rinki
mus, tai galėtų būti liūdna at
eitis tradicinei dviejų partijai 
sistemai.

< Šiais metais Amerikoje per liepos 4 d. šventes žuvo virš 
460 žmonių, daugiausiai automobilių nelaimėse.

• Senato komisija priėmė bilių, pagal kurį vyresniems, 
kaip 65 metų amžiaus, pensijos bus padidintos 5 doleriais į mė
nesį.

• Amerikos keleivinis laivas “United States” perplaukė 
Atlantą rekordiniu laiku, sumušdamas “Queen Mary” pasiektą 
rekordą ir tuo laimėdamas “Mėlynąjį Kaspiną.”

• Rytinės Vokietijos ministeris pirmininkas Grotewohl 
kreipėsi j ūkininkus, kad būtų greičiau surinktas derlius nuo 
laukų. Panašų atsišaukimą buvo išleidęs Hitleris 1939 metų va
sarą.

• Prancūzų komunistų lyderis Jacques Duclos paleistas iš 
kalėjimo ir vis/ i prieš ji kaltinimai panaikinti.

• Suomė Armi Kuusela, 18 metų amžiaus, Long-Be ach iš
rinkta pasaulio gražuole iš 29 konkurenčių.

• Kalbėdamas visų sąjungininkų vardu Berlyne Acheso- 
nas pareiškė, kad bet kokia ataka prieš Berlyną, bus laikoma 
tiesiogine ataka prieš sąjungininkus ir bus tinkamai reaguoja
mą.

• Egipte Sirry Pacha, naują vyriausybę sudarė žadėda
mas skelbti naujus rinkimus.

• Amerikos progresistų partija, įsteigta 1944 m. Henry 
Wallace, išrinko kandidatu Į prezidentus Hellimaną, kuris šiuo 
metu randasi kalėjime.

• Argentina pradėjo derybas su Sovietų Rusija dėl pre
kybinės sutarties pasirašymo 29 milijonų dolerių sumai.

• Maskva skelbia, jog Bogomolov, užs. reikalų viceminst- 
ras, paskirtas ambasadoriumi j Pragą, o Laurentev iš Pragos 
perkeliamas Į Bukareštą.

• Hitlerio adjutantas Martin Borman, tvirtinama būk 
nėra žuvęs, bet slapstosi Tanžyre.

• Prancūzijoje gaullistų partijoje įvyko skilimas, kas su
mažina de Gaulliui šansus kada nors paimti valdžią. Pirmiau 
gaullistų partija parlamente turėjo pirmąją vietą, dabar gi po 
socialistų ir komunistų užima trečią vietą.
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^Amerikos Lietuvių Savaitė - ATOSTOGOS PRIE ATLANTO -

NUTARĖ ĮSIGYTI KULTŪRINIUS NAMUS Studentų S-gos Rinkimines Komisijos pranešimas
NEWARK. N. J. — Birželio 

3-tą dieną New Jersey Lietu
vių Taryba buvo sušaukusi me
tinį atstovų suvažiavimą New- 
arke. Iš patiektų apyskaitų, 
darbų ir ateities planų paaiš
kėjo, kad Taryba tyliai ir kuk
liai be jokių didelių reklamų 
dirba didžius darbus ir dar di
desnius yra užsimojusi nuveik
ti. New Jersey valstybėje šiuo 
metu gyvena išsiklaidę nedide
lėmis kolonijomis ir pavieniui 
50,000 lietuvių.

Jakitas ir Ieva Trečiokienė, iž
dininku Pranas Petrulis, fin. 
sekr. Jonas Liudvinaitis, sekr. 
A. S. Trečiokas, legalus teisės 
patarėjas adv. C.- F. Paulis, 
spaudos atstovai: Vladas J. Di- 
lis ir Juozas Prapuolenis.

P. D.

CHICAGO, ILL. — Rinki
mams į Lietuvių Studentų S- 
gos JAV centrinius organus ko- 
respondenciniu būdų pravesti 
kolegos R. Ranchaitė, D. Tri
makas ir E. Zobarskas buvo 
pakviesti Centro Valdybos su
daryti Rinkiminę Komisiją. Pa

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS CHICAGOJE
RUOŠIAMA VASAROS ŠVENTE

skelbus tuo reikalu pranešimą 
spaudoje, komisijai teouvo pri
siųsta vienas kandidatų sąra
šas į Centro Valdybą ir po 
du į Garbės Teismą ir Revizi
jos Komisiją. Vadovaudamasis 
it Centro Valdybos gautuoju 
Sąjungos nariu sąrašu, Rinki
minė Komisija išsiuntė 254 bal 
savimo korteles. Iš 139 grą-’ 
žintų kortelių Rinkiminė Ko
misija birželio 23 d. posėdyje 
rado 134 korteles atitinkančias 
išsiuntinėtąsias balsavimo tai-

KAIP YRA SU DR. JONO 
ŠLIUPO BIOGRAFIJA?

Nieko nebegirdėti apie dr. 
Jono šliupo biografiją, ar dar 
kas dirbama ir kada ji bus iš
leista. —

Renkant aukas dr. J. šliupo 
paminklui statyti, M. Gudelis 
sakydavo, kad bus stengiamasi 
kuo kukliausi paminklą .pasta
tyti, kad dar liktų kiek pinigų

Kas nori savo atostogas praleisti prie pat banguojančio 
Atlanto vandenyno, prašome atvykti pas mus.
Mūsų naujai atidarytuose namuose jūs rasite ne tik jau
kią lietuvišką nuotaiką, bet ir visus reikafngus patogu
mus: gražius kambarius, virtuves, šaldytuvus ir t. t.

KAINA VIENAM ASMENIUI NAKČIAI $2.00 IR $2.50.
Kambarius rezervuokite iš anksto.

VIOLET’S
125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J.

Telefonas: Atlantic Cjty 5-2338

ILGOJI SALA
Long Island lietuviu žinios

B. ČEPONIS

LAPIENĖS VASARVIETĖS SVEČIŲ NUOMONĖS

Pereitais metais taryba ban
dė surengti Lietuvių dieną, bet 
dėl blogo oro ji nepavyko, šie
met tokią dieną, tik žinoma 
kitokioje formoje siūlo sureng
ti Elizabetho lietuvių kolonija 
Warenek parke, kad mūsų tau
tinius šokius galėtų parodyti 
tūkstantinėms amerikiečių mi
nioms. Taryba nutarė pagelbė
ti.

Taryba dalyvavo jungtinia
me už geležinės uždangos esan 
čių tautų komitete, bet dėl sla
vų tautų tarpusavio nesutiki
mo laukiamų rezultatų nepa
siekta.

Suvažiavimui St. Jakštas pa
tiekė .pasiūlymą įsteigti lietu
vių poilsio ir vasarojimo bei 
atostogavimo namus New Jer
sey valstybėje. Namai turėtų 
būti prie miško ir vandens bei 
patogaus susisiekimo. Tenai ga 
lėtų atostogauti lietuviškoje, 
aplinkoje vaikai, jaunimas, sto
vyklauti skautai. New Jersey, 
New Yorko ir Philadelphijos 
lietuviai ten rastų ne tik malo
nų poilsį, bet malonias pramo
gas, kur lietuviškos organizaci
jos ruoštų piknikus ir kitokias 
iškilas. Tuose namuose galima 
•būtų apgyvendinti ir lietuvių 
tautai nusipelniusius mūsų gar 
bingus tautos veteranus.

Taryba vieningai nutarė, 
kad tokių namų įrengimas yra 
būtinas reikalas. Nieko nelau
kiant išrinko trijų asmenų or
ganizacinį komitetą, kuris 
rinks informacijas, sudarys 
planus. Kadangi šie namai bus 
kultūrinio pobūdžio, tad jie ir 
bus tvarkomi naujai įsteigia
mos Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės. To komiteto nariais 
išrinkti Stasys Jakštas, Jonas 
Liudvinaitis ir Kazys Trečio
kas.

Taryba gavo raštą iš Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės L. 
O. K. valdybos bendruomenės 
steigimo reikalu. Tam tikslui 
išrinko laikinąjį organizacinį 
komitetą, kurio tikslas bus pa
gelbėti kolonijoms bendruome
nės įsisteigti. *

Komitetan išrinkti: Jokūbas 
Stukas, Kazys Trečiokas, Jonas 
Liudvinaitis, A. S. Trečiokas, 
Stasys Jakštas, Vladas J. Dilis 
ir Juozas Prapuolenis.

Susirinkimas išrinko ir nau
ją Tarybos valdybą sekantiems 
metams iš šių asmenų: Garbės 
pirmininku prel. Ignas Kelme
lis, pirmininku Jokūbas Stu
kas, vicepirmininkais Stasys 
f------------------------------------- >

John Baltaduonis

CHICAGO, ILL.— Kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
Margutis ruošia didžiulį vasa
ros sambūrį. Jis įvyks liepos 20 
dieną —Riverview parke. Mar
gučio ruošiamon dienon pa
prastai suplaukia minios Chi- 
cagos lietuvių, suvažiuoja be
veik iš visos Illinois valstybės 
ir viskas praeina įspūdingos 
lietuvių demonstracijos ženk
le. Tai dienai visados Margutis 
pateikia kuo geriausia progra
mą, ją paįvairina visokicpis 
staigmenomis ir sudaro progą 
viešai prisiminti lietuvių reika
lus.

šiemet Margučio ruošiamai 
vasaros dienai atvažiuoja iš 
Clevelando Jaunimo Teatras 
Rūta ir pastatys įdomų veika
lą Myk. Venclausko — “Burti
ninko Pinklės”. Veikalo režiso- 
rius yra Petras.Maželis. Tai bus 
pirmas šio teatro atsilankymas 
Chicasron. Veikalas tikrai įdo
mus tiek savo turiniu, tiek pa
statymo technika...

Be šio intriguojančio vaidi
nimo — programoj numatyta 
muzikos dalis, kurią išpildys 
simfoninins orkestras, diriguo
jamas muz. Aleksandro Kučiū
nų. Dainos programą atliks: 
sol. Prudencija Bičkienė Yr O. 
Biežienė. Bus pravestas minė
jimas Amerikos' pripažinimo 
Lietuvai nepriklausomybės. 
Kalbės konsulas dr. P. Dauž- 
vard^s, adv. Antanas Olis ir 
laukiama atsilankant į šventę 
įtakingų Amerikos politikos 
asmenų, kurie šia proga taip 
gi tars žodi, šiemet Margučio 
ruošiamoj šventėj taip pat bus 
jaunimui skirtos or^srramos su 
rrrmijomis ir varžybomis, šo
kiams gros net du orkestrai.

Susidomėjimas šių metų 
Margučio vasaros švente Chi- 
cagoj yra tikrai didelis . Tai

vienintelė ' diena, kada tokiu 
plačiu mastu ir taip įspūdin
gomis priemonėmis gali pasi
reikšti Chicagos lietuviai: se
nieji ir jaunieji, visų sluoksnių 
ir visų pažiūrų. Todėl kaip kas 
met, taip ir šiemet taji diena 
laukiama, ir retas Chicagos lie 
tuvis nebus Riverview Parke 
liepos 20 dieną. A. V.

APSIGYVENO BAY SHORE
Daktaras Vytautas Avižonis, 

akių, gerklės ir ausų ligų spe
cialistas, su šeima, pastoviai 
apsigyveno Bay Shore, L. I.

Dr. Vytautas Avižonis, kaip 
ir daugelis lietuvių tremtinių, 
prieš keturis metus atvyko į 
JAV ir kurį laiką gyveno Eli
zabeth, N. J. Ten išlaikė gydy
tojo — chirurgo kvotimus ir 
pradėjo praktikuoti.

Be to, dr. V. Avižonis atida
rė savo ofisą, 30 East 60th St., 
New York 22, kur patarnaus lie 
tuviams, antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais nuo 
5 iki 8 vai. vakare.

Dr. Avižoniui pasirinkti gy
venamus namus, patarnavo 
ilgametis Bay Shore gyvento
jas A. M. Augūnas.

sykles. Už išstatytąjį kandida
tu sąrašą į Centro Valdybą, 
kuris automatiškai buvo laiko
mas išrinktu, balsuotojai pasi
sakė sekančiai: Vytautas Ka
volis — 102 balsai, Julius 
Šmulkštys — 100, * Ramundas 
Ošia pas — 95. Raimundas Mie
želis — 90, Liūtas Grinius —88, 
Danutė Kamarauskaitė — 82, 
Algimantas Keželis —72. Balsų 
dauguma Revizijos Komisijon 
išrinkta: Vytautas LapaTns- 
kas — 74 balsai, Vytautas Ger- 
mnnas — 72, Aldona Krikščiū- ♦
raitė — 70. Garbės Teisman: 
Vvtoutas Žvirgždys — 73, Kos
tas Ostrauskas — 71, Vytautas 
Banelis — 70.

Neradus adresato, paštas grą
žino 10 kortelių -— ta proga 
norėtume paraginti dar neuž- 
s;reQristrovus,us Satongoie lie
tuvius studentus nedelsiant už 
s4registruoti vietinam Saiun- 
eos skvriui® ar betarpiai Cent, 
to o rnkeitusius adr^^a — tai. 
po^i nainformuoti Saiungą.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

FRANKFORD AVENUE 
CAFE

1700 Frankford Ave., 
PHILADELPHIA, PA.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
SSS NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addreaa)
Mew Building Under Constructiam 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
▲8 GF DECEMBER 31. 1»51

ASSETS
Ftert Mortoc* Txxna..... *8,318.854
Impr^ement Loam ....................  25,54*

on Strinc* Armunt* .... R2.OO7
>»ral Home Loan Rank Stork. . 17 5.000
Cash on Hand and In Ranks .... 1,112 j)33 
Oflk* BmMing and
Parking Lot— 1413 Rare Strrot 22'723 
Dtfarra* Charga* and Other A*a«u 13.791

TOTAL----391917.387

LIABILITIES
IfMtben' Sbara Account* ..............*8.428.474
Advance*----

Federal Home Loan Bank . . . 850,000
Leant In Proces* ............................. 55 431
Other Liabllttiet .............................. I<h311
Employee*' Retirement Reserve . . 2 2.07 7
Other Specific Reserve! 3,3 20
General Reaerraa . . . »295.500
•Mtpta*..........................._252.278_____547.778

, TOTAL—39.91T.587
CH AKIJĘS S'. CHFJ.EDEN, Preaident

BACH’S CAFE 1
Alus, vynas, likeris. !

Visada draugiška nuotaika/!
i 6029 TORRESDALE AVĖ., !

Philadelphia 24, Pa. ![
]' JE 5-964i J;

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
; 449 Grand Street,.

Brooklyn 11, N. Y.

: QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

į 356 PARK STREET, 
j NEW BRITAIN, CONN.

biografijai išleisti.
Ar liko kiek pinigų nuo pa

minklo statymo?
Pradžioje biografiją tvarkė 

pats M. Gudelis, bet kai ku
riems nepasitenkinant, buvo 
prie to darbo pakviestas dr. K. 
Grinius, o šiam mirus, vėl tū
lą laiką vienas Gudelis dirbo. 
Paskui šis darbas buvo per
leistas prof. V. Biržiškai. Bet 
kaip dabar prof. V. Biržiška 
dirba Washingtone ir ten ža
da ilgai pasilikti, mažai turi 
laiko šliupo biografijai ruošti.

Gaila. Nes kai kuriems dar 
gyviems esant jau išleistos bio
grafijos, bet dr. šliupui, tikrai 
nusipelniusiam, kuris Lietuvai 
dirbo ne už algą, iki šiam lai
kui nieko.

Jei dr. šliupo gerbėjai iškar
to būtų suradę gerą rašytoją, 
šliupo biografija jau būtų 
buvusi išleista. Bet rasti gabų 
rašytoją ne taip lengva. Rei
kia, kad jis būtų iš jo gerbėjų 
tarpo, kad teigiamai aprašytų 
Šliupo gyvenimą, darbus ir 
troškimus. -

Kodėl nepakviesti biografi
jai rašyti Vytautą Sirvydą, ku
ris parašė Juozo Sirvydo bio
grafiją. Jis ne tik gabus rašy
tojas*, bet daug žino apie dr. J. 
šliupą ir daug turi paveldėjęs 
apie jį medžiagos iš savo tėvo.

Būtų įdomu žinoti, ką. apie 
tai mano dr. J. šliupo biogra
fijai ruošti komisija (jei tokia 
dar yra), šią biografiją geriau- 

. šiai gal pritiktų išleisti TMD.
' A. R.

-ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
; ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa

saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius į 
savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos

[ parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 
‘ iliustruota, kaina 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas.
450 puslapių, iliustruota, kaina doleriai.
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 

j parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio ^atvaizdai, kaina 3 doleriai. 
V^os trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite: *

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, HL

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

________ I

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

THE HALF SHELL 
P. Janus ir G. Shlakis, Sav. 4; . 

. Įvairiausi gėrimai ir valgiai
ROUTE 27-A, ISLIP, Is L, N. Y.

Bay Shore 2996. 
____________________________________________ ;_________________ i

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

! JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTU IR OPERACIJŲ Į
u <- «- S

Sėkmingai pagydytų pacientų padėkos laiškai

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15- Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229
I__________________________________

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS; 
nuo 10 vai. rvte iki 3 vai. vak.

WILLIAM VALAlTib
Visokeriopa* automobilių taisyme 
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa.
Tei. Howard 8-0596

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

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

Philadelphia, Pa.

SIMON’S CAFE
S. KRAUc’IL’NAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARA!

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadierviais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2 8568

K A R L 0 N AS į 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181
* . ..... I

;______;__________ _ ________________ —.J

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

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS’
;; ■ -SAVININKAS I;

(Pėda nu0 Union Avenue) !;

Bridgeport, Conn.
!; . TEL.: 3-4696 ?
U-------------- --- ___________ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

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

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

Kreipiausi j įvairius daktarus ta 
čtau nei vienas man nepadėjo Bu 
vau laiminga, kad sužinojau apie jus. 
dr. Joseph Miller. Jau po kėliu lan
kymosi pas jus, aš pasijutau svei
kesnė ir toliau naudodamasi jūsų pa 
tarimais, ir jūsų 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 naturahu me
todu. kuriuo jūs gražinote mjin s\ei 
katą. Julia Kai h, r

New York, N ’Y

Dr los..ph M’iler. Newark. N I
Po to kai tnan sveikata sugrįžo, pasi 

naudojus justi natūraliu gvdvtno bildu, jau 
čiu pareiga junis viešai padėkoti.

Kebus metus jaučiau skausm-ą nugaroj ir 
rankose. Tariausi 7 su gvdvtojais, bet man 
atrodė, kad jie negali niekuo padėti. Bu- 
vusis mokėtojas prof. dr Carl Schleusing 
kuri išgelbėjots nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptis j jus.

Atvdžiai ištvrinėję radote mano nugar
kauli!' sanarvje sužeidimą, kuris susidarė 
sunkiai kritus Pereitais metais jūs gydėte 
mane š mėn ir po tr po to esu sveika.; ir 
neb.'juntu jokių skausmų Jav metai, ne
jaučiu skausmu Esu įsitikinęs jūsų natū
ralūs metodas \ ra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai t vertindamas, esu jums dėkingas 
Leo Thomas, 

Irvington, N I

b

I--------------------------------------------------------
, PHILADELPHIA, PA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV.

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvania os Universiteto

PETER DAVIDONIS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

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

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, tačiaū mano sveikata nei 
kiek nesitaisė

Iš laikraščių sužinojau apie Dr. Miller. 
Jūs man suteikėte patarimus ir gydėte. 
Vienam mėnesiui praėjus aš pasijutau 
sveika, vėl pažinau sveikos moters gyveni
mą.

Viešai reikšdama jums padėką, noriu 
kad ir kiti, kurie nesveikas,a. sužinotų 
apie jus Dr Miller.

Cieonca'tė Stančaitis
Brooklyn, N Y.

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

DAUG PADĖKOS LAIŠKI JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi tall ro
bara, pakelevingiems tuteik’ama nakvynė — kitkas nemokamai

Nelaimi* valandą kreipkite* j tnftsq jrtaigą. dieną ar naktą
— met vUadot pasirengę teteikti genanti patarnavimą.

si

Pr. Lapienės vasarvietė tapo 
daugelio lietuvių poilsio Mek-. 
ka. Ypač rašytojai bei menin- 
kal yra pamėgę šią vietą. Ir tai 
suprantama, nes vasarvietės 
šeimininkė, pati būdama inte
lektuale, yra nuoširdi meno 
kūrėjų globėja. Ne vienas rašy
tojas, poetas, artistas ir me- 
ninkas jos pastangomis yra 
pasiekęs ši kraštą.

Anot Andriaus Lapės, “kas
met ši vieta darosi mažesnė, 
nes vis daugiau ir daugiau va
sarotojų atvyksta”. Tikrai, šių 
metų vasaros atoostogų sezono 
atidaryme dalyvavo keletas 
šimtų svečių. Neseniai čia įvy-~ 
ko Balfo naudai surengta ge
gužinė, į kurią vėl suplaukė 
būriai svečių. .Buvo įdomi pro
grama: girioje liepsnojo Jo
ninių laužas, jaunimas daina
vo, šoko ir t. t.

Reikia pasakyti, kad be me
nininkų, šią vietą ypač pamė
go Vienybės skaitytojai. Todėl 
šio laikraščio reporteriui pa
rūpo vieną kitą Pr. Lapienės 
vasarvietės svečių šio to pa
klausti. Pavyzdžiui, kas jiems 
labiausiai čia patinka. Dauge
lis jų trumpai atsakė:

Kazimiera Kuniguda Braz
džionienė, (82 metų amžiaus 
moteris): “Aš čia jau ne pir
mas kartas. Nuotaika ir aplin
ka man čia labai patinka. Vis
kas čia £aip paprasta, be cere
monijų. Bet labiausiai man 
patinka ponia Lapienė. Tik 
pagalvokite: kai kada ji vie
na, sugeba priimti 200 svečių. 
Malačius. Tokių moterų reta”.

ras, maistas ir žmopės. Tai 
aukšto lygio vasarvietė”.

Živilė Novkkytė: “Man čia 
labiausiai patinka ramybė. 
Aš čia net plaukti išmokau. 
Net gulėti ant vandens. O mie
gas?... Jis toks saldus, kad net 
ryto skambučio negirdėti.

Danutė Savickaitė: “Sunku 
pasakyti. Čia randi visa tai, ko 
Brcoklyne nėra. Daug saulės, 
medžių ir paukščių. Ypač 
paukčių, kurių giesmės mane 
pažadina kas rytą... Man pa
tinka maudytis. Ypač įdomūs 
pasivaikščiojimai vakarais. Pa
sivaikščiojimai su nuotykiais... 
Bet labausiai man patinka šei
mininkė, jos rūpestingumas 
svečiais”.

Irena Kazakauskaitė: “Man 
čia taip gera, kad net nežinau, 
ką pasakyti. Matote, yra tokių 
malonumų, kurių žodžiais neį
manoma išreikšti." Tokia yra 
Lapienės vasarvietė”.

Vladas Kopas: “Man čia pa
tinka gamta, ramybė, grynas 
oras, saulė ir gera priežiūra. 
Esu dėkingas Vienybei už gerą 
rekomendaciją”.

Giedra Jonynaitė: “Aš jau 
beveik neatsimenu tėvynės. 
Bet atrodo, kad čia gyva Lie
tuvos ’siela”.

Juozas Tysliava, Jr.: “Mano 
apetitas čia toks geras, kad 
kartą pusryčiams ag suvalgiau 
15 blynų”.

Kazimiera Jonynienė: “Aš 
čia radau savo tėviškės gam
tą? Ypač man patinka svečių 
nuotaika. A'Š čia jaučiuosi, kai.p

M. STONYS
AUTOBUSAS AR BUSAS

Amerikiečiai autobusą ang
liškai vadina bus (—bas). Lie
tuviai, nors labai nemėgsta sa
vo kalboje svetimų žodžių 
trumpinti, tačiau nejučiomis 
pasidavė anglų kalbinei įtakai 
ir ėmė savo kalboje vartoti 
busą. Reikia pasakyti, kad mes 
Lietuvoje turėjome autobusą. 
Jis ir šiandien visų mūsų lū
pose tebėra gyvas. Autobusas 
nėra lietuviškas žodis, tačiau 
jis mūsų kalboje įprastas, pri
gijęs. Busas — bųtų naujas ir 
angliškos darybos žodis. Jis 
amerikiečių lietuvių tarpe gy
vas ir, gali būti, patogus, bet 
bendrinėje lietuvių kalboje jis 
būtų amerikonizmas.

Antanas Vytu vis: “Man čia 
labiausia patinka gamta, kuri 
visu šimtu nuošimčių skiriasi 
nuo New Yorko”.

T^ddy Katz: “Man labiau
siai patinka natūralūs šios va
sarvietės grožis. Poilsiui, svei
katai, pataisyti, nereikia ieš- 
ikoti kitos Mėtosi ~

Jurgis Savastis: “Jau šešta 
vasara -aš čia lankausi. Man 
patinka jūra, saulė, geras mais 
tas ir gera kompanija”.

Dalius Brazdžionis (poeto 
Brazdžionio sūnus, nuolatinis 
vasarvietės įnamis, patarnau
jantis svečiams): “Man viskas 
čia patinka. Bet šia vieta aš 
turiu progos gėrėtis tik tada, 
kai nebūna svečių. Bet kada 
jų nebūna? Kaip lapai nukrin
ta...”

Jadvyga Vytuvienė: “Viskas 
čia dieviška: medžiai, jūra, 0-

Laisvei švintant... (27)

Alvite per šventos Onos atlai
dus.

Adomas Galdikas: “Ką aš 
galiu pasakyti? Pasakyk, kad 
čia žemiškas rojus. Juk moki 
rašyti,.— ar ne?”

Jonas žilius: “Pr. Lapienės 
^vasarvietę jos lietuviška 
dvasia man primena dieviškos 
Palangos kampelį

Magdelena Galdikienė: “Po 
tų ilgų tremties metų aš čia 
staiga pasijutau atgimusi lyg 
vėl būčiau Palangoje...”

Pranas Bručas: “Man ši vie
ta patinka, svarbiausia, todėl, 
kad čia vieni liefuviai.”

Cesl. Jonušas: “Dienos čia 
per trumpos...”

Mykolas Batvinis iš St. Ja
mes, statybininkas, kuris prie 
namų statybos dirba apie 40 
metų, prieš pusantro mėnesio

buvo nukritęs nuo stogo ir la
bai skaudžiai susitrenkęs petį 
ir ranką. Sirgo namie penkias 
savaites. Dabar Batvinis jau
čiasi sveikas ir vėl dirba sta
tybos darbe.

♦ * 
♦

Birželio 22 d. vienybiečiai 
Gaigalai, turį savo vasarnamį 
Nesconset, L. I., savo sūnui 
Juozui ir marčiai Elenai buvo 
surengę didelę puotą jų 10 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. Be to, šia puota tė
vai išreiškė savo džiaugsmą 
dėl sūnaus sugrįžimo iš Kerė
jos fronto. Mat, Juozas Gaiga
las yra aviacijos karininkas ir 
Korėjos fronte skraidydavo su 
helikopteriu. Jis yra atlikęs 
visą eilę pavojingų misijų ir 
už tai apdovanotas medaliu. 
Jaunieji Gaigalai augina sūnų 
7 metų amžiaus ir dukrą — 4. 
šioje puotoje dalyvavo daug gi 
minių ir svečių: V-aiginiai, Vla
das ir Izabelė iš E. Orange, N. 
J., Serbentai iš Brooklyno, Ka
tilienė iš Ozone Park, Alman
tai iš Richmond Hill ir dauge
lis kitų.

*

Pas Veroniką Banaitienę jos 
naujuose namuose Klings Park, 
L. I. savo atostogas praleido 
giminės iš Worcester, Mass., 
ponai Pociai.

švenčių proga pas Vincą • 
Višniauską, žinomą biznierių 
St. Jąųies, L. I., viešėjo lietu
vių siuvėjų lokalo pirmininkas 
Vincas Zaveckas su žmona.

GRAŽIAI PAVYKUSI
Dar Europoje susiorganiza

vusiam “šviesos” Sambūriui 
pasklidus b< '- eik po visus pa
saulio kontinentus ir naujose 
įsikūrdinimo vietose persiorga 
nizavus, konsoliduojantis bei 
augant, Sambūrio New Yorko 
skyrius atžymėjo naują atlik
to kelio varstą, š. m. liepos 4-6 
dienomis pionieriškai sureng- 
gęs pirmą vasaros stovyklą.

Stovykla įvyko stebuklingai 
gražioje Hudsono upės pakran
tėje netoli Croton on Hudson 
miesto. Pati .stovyklėlė, kurios 
vardas Ossawana ir kurią su vi 
sais joje įrengimais, kaip tai 
lodge ir bungalow tipo pasta
tais nakvynėm, valgyklom ir 
pobūvių salei, žaidimų aišktė- 
mis, lauko židiniu; prieplauka 
maudykle, net su valtimis, Sam 
būriui maloniai užleido YMCA 
New Yorko Geležinkeliečių 
Skyrius. Stovyklėlė iš trijų, 
pusių apsupta vandens ir skęs- 
tantišimtmečių medžių pavėsy
je, sudaro ideliausią vietą po
ilsiui bei atsigaivinimui po 
kasdieninio didmiesčio gyveni
mo. Tad savaime suprantama, 
kad joje susibūręs jaunimas, 
kurį sudarė apie 60 šviesiečių, 
Sambūriui prijaučiančių New 
Yorke studijuojančio jaunimo 
ir svečių, didžiumą laiko pra
leido bežaisdamas, sportauda- 
mas, plaukiodamas, besiirsty- 
damas ir vakarais draugiškuo
se pobūviuose. Lietuviškų dai
nų garsai ir akordeono muzi
ka skambėjo indėniško vardo 
vietovėje.

Tačiau stovyklos planan įėjo 
ir kultūrinė programa su pa
skaitomis, diskusijomis ir kit. 
Pačia svarbiausią paskaitą 
skaitė prof. dr. Juozas Pajau
jis tema “Individualinė laisvė 
ir jos socialinis realizavimas”.

Iš savo gilaus studijinio ir 
turiningo gyvenimiško patyri
mo visiems žinomas mokslinin- 
kas-paskaitininkas ir visuome- 
ninkas suglaustai, įtikinančiu 
konkretumu ir grynai objekty
viai vystė šią daug apimančią 
aktualią teftią, vaizduodamas 
žmogaus individualinės lais
vės suvaržymo pavojus, civili
zacijai ir techninei pažangai 
kylant; ir naudotas bei naudo
jamas sdcialiriėfe'pastangas bei 
priemones tiems' varžtams ša
linti arba lengvinti. Gyvos dis
kusijos, sekusios po paskaitos, 
liudija paskaitos didelį pasise
kimą ir visų dėkingumą dr.. J. 
Pajaujui. >

ŠVIESIEČIŲ IŠKYLA

Stovykloje dienų metu sekė 
dar šviesiečių kol. Nijolės Ma- 
čiūnaitės referatas “Kas yra 
moderininis menas?” ir kol. dr. 
Juozo Repečkos diskusinė te
ma. “šviesos Sambūrio santy
kiai su politika”. Abie jais skai
tytais klausimais stovyklauto
jai reiškė gilų susidomėjimą 
per sekusias diskusijas.

šeštadienio, liepos 5 dienos 
vakare buvo uždegtas stovykli
nis laužas, kuriame dalyvavo 
ne tik stovyklautojai, bet ir 
YMCA administracijos nariai 
bei vietinių gyventojų — ame
rikiečių dalis.

Laužą, kurio programą suda
rė liaudies dainų, muzikos, im
provizacijų ir deklamacijų py
nė, pravedė kol. Alf. Petraitis. 
Klausytojai amerikiečiai žavė 
josi mūsų dainų sutartinėmis, 
solistais ir Improvizuotais vaiz 
deliais. Bendrai, per bendrus 
dienos žaidimus ir vakarinius 
pobūvius pasiekti geri draugiš
ki santykiai su YMCA pareigū
nais ir kitais amerikiečiais.-

Stebuklingai graži gamta ir 
stovyklos aplinka, draugišku
mas tarp stovyklaujančių, sto
vyklos programa, rengėjų rū
pestingumas ir malonaus re
zultato, kad stovykla prašoko 
visas dalyvavusių viltis.

Tų trijų malonių dienų atsi
minimas neišdils, nors ir sau
lės įrudinti kūnai vėl fabrikų 
ar įstalgif lempų šviesoje iš
blykštų. J. V-

L a i s vo yVuomcftjėj
Lietuvių išeivijos tautiniai ir kultūriniai reikalai

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas j;

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

: 808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
]; MArket 7-1685 ”

St. Butkus

BLOGĖJA SANTYKIAI SU LENKAIS
Draugystė su lenkais neilgai tęsėsi — Dėl lenkų šunybių, mes pra
dėjome juos neaplfėsti — Mano ka reiviai sukilo dėl blogų kopūstų...
Iš pradžių lyg geruoju sugy

venome .su lenkais. Tačiau ne- 
ilgat Jie panoro giliau į Lie
tuvą veržtis. Tai- vieną, tai ki
tą kaimą užimdavo. Lietuvių 
jėgų buvo permaža, kad galė
tų visus kaimus apsaugoti.

Pirmasis ginkluotas nesusi
pratimas su lenkais įvyko 1919 
m. gegužės 8 d. ties Vieviu. 
Mūsiškiai pasipriešino jų lan
džiojimui į mūsų pusę. Išdidūs 
lenkai užsigavo ir panoro mus 
pulti. Vakare Auseniškių lau
kuose į Vievio pusę mūsų kuo
pa išsikasė apkasus, pasistatė 
kulkosvaidžius ir kareiviai su
gulę į apkasus budėjo. Sustip
rinta žvalgyba sekė lenkų ju
dėjimą Vievio miestelyje ir jo 
apylinkėje. ,

Lenkai irgi sekė mūsų judė
jimą. Pastebėję mus pasiruo- 
šusĮus, nedrįso pulti. Ta
čiau nuo tos dienos santykiai 
gerokai pablogėjo, susitikusios 
mūsų ir lenkų žvalgybos jau ne 
besiskirdavo geruoju, bet vie
na kitą apšaudydAvo ar net ir 
1 nelaisvę paimdavo. Tais lai
kais nelaisvėje ilgai neišbūda
vo. Po kokių 2-4 savaičių apsi
mainydavo. Lenkai mūsiškius 
nusivarydavo net iki Trakų. 
Kai kurie iš Trakų patys pa
bėgdavo.

Kuo toliau, tuo vis dažniau 
pasitaikydavo susirėmimų su

lenkais. Vis lenkai pradėdavo, 
užimdami naujus mūsų pusėje 
kaimus. Po didesnių susirėmi
mų matydavome vieškeliu’ at
važiuojančius iš Kauno pran
cūzų karinės misijos karinin
kus. Jie nuvažiuodavo į Vievį 
pas lenkus nesusipratimų aiš
kinti. Bet ir po tokių prancū
zų apsilankymų pas lenkus tai 
kos nebūdavo, žiūrėk, netru
kus, vėl kur nors lenkai iš nau
jo įlindę. Ar lenkai ir prancū
zų nebijodavo, ar prancūzai 
juos palaikydavo, — mes sava
noriai negalėdavome suprasti. 
Pamatę prancūzus važiuojan
čius, žiūrėdavome i juos nepa
sitenkindami. Jau anksčiau bu 
vome girdėję, kad prancūzų 
simpatijos krypsta į lenkų pu
sę.

Lenkai pradėjo įvairių šuny
bių mūsiškiams daryti. Kartą 
naktį jų šnipai jau buvo pri
artėję - prie mūsų patrankų ir 
norėjo jas pagadinti. Sargyba 
laiku pajuto ir pasikėsintojal 
pabėgo, šnipų siuntinėdavo be 
gales daug, ypač daugiausia jų 
būdavo iš vietos sulenkėjusių 
tarpo. Pamenu, kad vienas len
kų šnipas buvo mūsiškių su
šaudytas.

Lenkų šunybės mūsų karei
vius dar blogiau nuteikė prieš 
lenkus. Pradėjo neapkęsti Vis

ko, kas lenkiška. Abromiškių 
dvare meno kūrinį, didelį pa
veikslą “Nemunas ir Vilija”. 
Nemunas (vyras) laiko ant 
rankų Viliją (Nerį), atvaizduo
tą moterimi. Jau nebepamenu 
kokio lenkų dailininko pieštas. 
Mūsų kareiviai ši paveikslą su- 
piaustė ir smulkius drobės ga
baliukus parsinešė namo. Ka
da tai pamatęs pradėjau juos 
barti, kam sunaikino meno kū 
rinį, jie atšovė: “Juk tai len
kiškas. Pats dvaro ponas pas 
lenkus pabėgęs, taigi ko gailė
tis lenkiško”. Kai jiems paaiš
kinau, kad meno kūrinių nai
kinti negalima, bet juos atei
tyje surinks į įsteigtus muzie
jus, nusavins nuo .ponų, tuo
met kareiviai susimąstė blogai 
padarę.

Vietos lenkuojantieji irgi bu
vo įžūlūs. Eidami į bažnyčią, 
ypač moterys, pasipuošdavo 
lenkiškais ereliais. Tai mūsų 
kareivius labai erzindavo. Vie
nų švenčių metu Kazokiškėse 
mūsų kareiviai iš Auseniškių 
kaimo surengė “erelio medžio
klę”. Pagaudava pasipuošusius, 
nusegdavo erelj ir tiek Parsi
nešė dėžutes erelių prisirinkę.

Vieną dieną dingo pora mū
sų kuopos kareivių. Niekas nie
ko negirdėjo apie juos. Išėjo į 
žvalgybą ir nebegrįžo. Batalio
no įsakymuose buvo paskelbta

ŠALINSKŲ ĮSTAIGOJE 
VĖSINIMO SISTEMA

Neseniai šalinskų laidojimo 
įstaiga taip pat sumoderninta, 
žymiai padidinta antroji kop
lyčia tr, be to, viso’je įstaigoje 
įdėta vėsinimo sistema.

Senieji šalinskai dabar, va
saros meu, gyvena Smithown, 
L. I., kur jie turi gržų namą, 
namą ir nemažą žemės skly
pą. Juozas šalinskas, Jr. su 
žmona gyvena įstaigos name, 
Woodhavene, ir yra įstaigos 
vedėjas. Tėvas Pijus šalinskas, 
kuris, anot sūnaus Juozo, “di
dysis bosas”, atvyksta į
ha veną tik laidotuvių atveju.

® *
BUVO SUSIRGUSI

Inžinieriaus J. C. Baltaus 
žmona Eva buvo staigiai susir
gusi. Po dviejų savaičių gydy
mo ligoninėje, Eva Baltuvienė 
sugrįžo namo į savo vasarvie
tę, Smithown Branch, L. I., kur 
jos sveikata, dar vis po gydy
tojo priežiūra, žymiai gerėja.

Ponia Baltuvienė nuoširdžiai 
dėkoja visiems ją lankiusiems 
ligoninėje ir namie bei pri- 
siuntusiems sveikinimus ir gė
les. K. K.

Wood-

dingusiais be žinios. Tik jau 
po karų, apie 1936 metus, vadi
nas po 16-17 metų, visai neti
kėtai teko sužinoti jų likimą. 
Vietos šauliai miške užtiko jų 
kapą. Gyventojai papasakojo, 
kad lenkų legijoninkai ’šiame 
miške pagavo pora lietuvių ka
reivių, juos sušaudė ir čia pat 
miške palaidojo. Pas vieną lie
tuvį gyventoją buvo rasta šių 
nužudytųjų kareivių fotografi
ją. Matyt, abu buvo geri drau
gai, kad kartu nusifotografavę. 
Jie užeidavę pas tą lietuvį ir 
jam padovanoję savo fotogra
fiją. Jų pavardžių nežinojęs. 
Tik vienas jų buvo vadinamas 
Albertu. Įdėję tą jų nuotrauką 
į Karį, buvo atpažinti ir jų pa
vardės paaiškėjo, tik dabar pa
miršau.

Bolševikus iš Vievio apylin
kės išvijus, buvo miškuose pa
silikusių nedaug atskirų bolše
vikų kareivių, atkirstų nuo sa
vųjų. Jie kurį laiką miškuose 
slapstėsi, žmonėms nieko blogo 
nedarydami, tu r būt, vietos ru- # 
sų globojami.

Kartą lenkų legijoi^inkui pa
vyko vieną tokį bolševikų ka
reivį pagauti. Varėsi belaisvį 
per kaimą, kurks buvo lietuvių 
pusėje, bet kareiviai jame ne
stovėjo. Tik kartas nuo karto 
užeidavo lietuvių arba lenkų 
Žvalgybos. Tuo kartu šiame 
kaime (pavadinimo nebeatme
nu) buvo užėjęs vienas lietuvis 
savanoris, labai mažo ūgio, bet 
žvalus, apsukrus ir drąsus vy
rukas. Pamatę ateinantį lenką 
su bolševiku, pasislėpė už krū
mo. Kai lenkas priartėjo prie 
pakelės krūmo, lietuvis staiga

iššoko, atstatė į lenką šautuvą 
ir suriko: “Rankas aukštyn!”

Lenkas, staiga užkluptas, me
tė ginklą ir pakėlė rankas. Per 
kaimą ėjo graži “procesija”. 
Pirma besišypsąs bolševikas 
(matyt, jam patiko, kad jį pa
gavęs lenkas ir pats pasidarė 
belaisviu), paskui’jį susiraukęs 
aukšto ūgio lenkas, o visų pas
kui patenkintas mažiukas, lie
tuvis. Ir ..kaimiečiams lietu
viams buvo gražus reginys.

Mūsų kuopai dar tebestovint 
Auseniškių kaime, vieną dieną 
mano būryje įvyko labai ne
malonus dalykas. Būrys sukilo 
prieš kopūstus. Prie mąno bū
rio dar prisidėjo pusė kito kul
kosvaidžių būrio, stovėjusio 
tame pat kaime.

Buvo labai blogas maistas. 
Kasdien kopūstai, o ir tie patys 
labai skysti ir sausi be riebalų. 
Jeigu perkūnas trenktų į kati
lą, tai į kopūsto tirštį nepatai
kytų.

Vienų pietų metu mano ka
reiviai nešasi iš virtuvės per 
kaimą kopūstus ir pasitinka 
kuopos vadą. Parodo jam skys
tus kopūstus. Vadas užsigau- 
na ir parodo kulkosvaidinin
kams lazdą (mėgo su lazda 
vaikštinėti).

— Ką, mano kareiviai nieko 
nesako, tik jūs kulkosvaidinin
kai dideli ponai. Vis murinate 
nepasitenkinę, — suriko vadas.

Kulkosvaidininkai taip pat 
užsigavo ir vadui po kojomis iš
pylė kopūstus. Parėjo tuščiais 
katiliukais, ir būrys likome 
nevalgę.

Keletas taiklių kulkosvaidi
ninkų nuėjo i mišką mėsos pa
simedžiotu Gal kokį kiškį ar

Mūsų išeivija Amerikoje sto
vi naujo lietuviško sąjūdžio iš
vakarėse, kuris siekia sustip
rinti ir apjungti mūsų tautinį 
ir kultūrinį veikimą ir išvys
tyti rimtas pastangas Tėvynei 
vaduoti.

Jau baigiami Amer. Lietuvių 
Bendruomenės įkurdinimo dar
bai ir prasidės organizacinis 
darbas, bus rengiami kultūri
nės veiklos planai, pakrikusio 
kultūrininkų — menininkų, ra 
šytojų, mokytojų, akademikų 
ir visuomenininkų potenciona- 
lo telkimas, kuriems bus skiria 
mos svarbios pareigos tautinei 
ir kultūrinei veiklai plėtoti, 
palaikyti ir ugdyti.

Neužilgo prasidės lietuviško
jo jaunimo, studentijos ir vi
suomenės organizavimas, ap
jungimas biolių amerikiečių 
lietuvių moralinių ir materia
linių išgalių prie lietuviškos 
bendruomenės.

Ugi šiol mūsų išeivijos gy
venimas nebuvo normalus ir 
stiprus, nepasireiškė mūsų in
telektualinis ir kultūrinis ta
lentas, nes amerikiečiams lie
tuviams stigo vienybės ir kūry
binės iniciatyvos bendrumui, 
šias nenormališkas sąlygas pa
šalinu vieningoji lietuviškoji 
bendruomenė, jos idėja pa
šauks visas dvasines ir me
džiagines jėgas stoti į vieningą 
darbą ir kovą už nepriklauso
mą Lietuvą.

Atėjo laikas mūsų žmonėms 
susiprasti, neskaidyti, bet ap
jungti visas savo Išgales į vie
ningą darbą, kad mūsų D°tu- 
viškosios išeivijos balsas būtu 
stipresnis. Tiktai vienybėje mū 
sų galybė, tiktai bendromis 
pastangomis atsieksime laimin
gesnės ateities, išeiviio i e ir vi
sų mūsų balsas bus įkirstas 
Lietuvos vadavimo byloie. Vie
nybės ir apsijungimo idėjo^ 
glūdi mūsų išeivijos viltis ir 
ateitis.

šiandien matome, kad di
džiųjų tautų vadai ir valstvbi- 
ninkai mato galimybes pa^a- 

karus ir .pasiekti taikos
tiktai apjungiomoje Europoje, 
sutelkus visų europiečiu iėęr”J 
į laisvųjų tautų bendruomenę, 
todėl ir mūsų išeivijos vadai šie 
kia apjungimo lietuviu visuo
se laisvojo pasaulio kraštuose.

Ir mes, Amerikoje gyvenantieji 
lietuviai, privalome siekti ap- 
sijungimo.

Mes privalome suprasti Ikur-, 
dinamosios Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės svarbą ir reikš
mę. Jos kūrėjai — organizaci
nio komiteto naria*, pašventė 
daug savo energijos .r inicia
tyvos, atliko daug posėdžių kol 
apsvarstė ALB re.kah.s. para
šė sta utą ir įte sino ALB-nę. 
Dabar jie ruošia kultūrinės ir 
organizacinės veiklos planus— 
programą. Nors ilgokai užtru
ko vykdomieji darbai, nebuvo 
atlikti žaibo greitumu, visgi 
ALB-nei pagrindai jau padėti 
ir reikia dabar visiems Ameri
kos lietuviams sto'i į bendruo
menę, kurti jos skyrius, apy
gardas pas’ruošti išrinkti Ame 
rikos Lintuvių Bendruomenės 
Tarybą, kur bus mūsai išeivi
jos tarsi Parlamentas.

Todėl visi vyrai ir moterys 
kuogreičiausiai įsijunkime į 
bendruomenę ir praveskime vi
sų lietuvių regis racija Ameri
koje. Į šį daug žadantį mūsų 
išeivijai darbą kviečiami visi 
amerikiečiai lietuviai, mūsų 
inteligentija — dvasiškiai ir 
pasauliečiai, visuomeninin
kai, įvairių profesijų spe
cialistai, menininkai ir moks
lo žmonės. Išskyrus komunis
tus, visi lietuviai privalome su
siburti lietuviškoje bendruome 
nėję. Tegu šis 1952 metas bus 
mū.sn darbų ir iaimė-
jimu m-'tos — lietuviškosios 

.?(ir mūsų išeivi- 
j - iperito*? vienybės ir galy
bė mptas. Visu kitų’ pasaulio 
kro/'n Itetuv'u bendruomenės 
’an todėl neatsilime ir
mz'c. A markos lietuviai,, pati 

?nutos išeivija!
S ’ ''rgamzacinį darbą 

tinginiai ir kultūri
nei rp’kqiqi, mūsų Tėvynė šau 
kfa; nuims prie darbo šiame 
Tnomo^fn n*’’kime savo parei
gas v!"’ kas galime.

W. M. ChaseIVY LEAF GRILL ‘
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM. N. Y.
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MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMON^AS, Vedėjas

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

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

-stirną nusišaus. Parsinešė kiš- 
kį. Tą pat dieną kažkas įvyko 
su ūkininko karve. Ji ganyklo
je krito. Ūkininkas, atbėgo pas 
kuopos vadą, nusiskundė, kad 
kareiviai jo karvę nušovė. Nu
ėjęs bataliono gydytojas patik
rino karvę, bet niekur nerado 
peršovimo žymių. Pripažino, 
kad karvė pati nustipo. Tačiau 
vadas vis tiek pat šaulius nu
baudė. Nutarė juos pasiųsti į 
Kauną^ keletą! parų daboklės.

Kulkosvaidininkai buvo smar 
kūs vyrai. Jie pareiškė kuopos 
vadui, kad su bausme sutinka 
ir patys nuvažiuos į Kauną ją 
atlikti. Jiems palydovų nerei
kia. Jeigu vadas jiems paskirs 
palydovus, tai jie juos nugink
luos. Vadas, gerai pažindamas 
smarkiuosius kulkosvaidinin
kus, turėjo sutikti. Palydovų 
nepaskyrė, tik jiems į rankas 
išdavė raštelį, kad jie vyksta į 
Kauną bausmės atlikti.

Garbės kaliniai išėjo iš kuo
kos vado. Tuo tarpu būrys su
žinojo, kad jų draugai areštuo
ti. Vieni išsivilko kulkosvaidį 
ir su juo apsikasė kaimo gale 
ant kalnelio, kad kuopa kulko
svaidininkų nepultų, o kiti šau
tuvais ginkluoti nubėgo pas 
kuopos vadą savo draugu gel
bėti. Draugus sutiko jau Išei
nančius iš vado. Griebė iš jų 
rankų arešto lapelį, jį sudras
kė ir išbarstė, o draugų į Kau
ną važiuoti nebeleido.

Tuo laiku aš buvau išvykęs 
į kitą kaimą pas siuvėją nau
jai gautų kelnių persiūti. Grį
žęs jau radau po “visos revo
liucijos”.

Po kokios savaitės iš Kauno 
atvyko tardymo komisija ir

mūsų kulkosvaidininkų koman 
dos viršininkas. Jų tiksiąs pa
tirti sukilimo vadus. Po du kar
tu kiekvieną kareivį tardė, bet 
nė iš Vi.no nepatyrė, kas sukė
lė tą maištą. Jau buvo bema
ną grįžti į Karmą be vaisių, ta
čiau mūsų viršimnkas prisimi
nė, kad liko užmiršta^ ir neap- 
klaustas 16 metų amžiaus sa
vanoris Juozukas. Viršininkas 
paliepė man jį pakviesti.

Pamačiau Juozuką į tardy
mą, primokęs, kad neišduotų 
savo draugų. Patariau sakyti, 
kaip ir visi kiti: “Visi bėgo, bė- 
gau ir aš! Visi šaukė prieš kuo
pos vadą, šaukiau ir aš! Bet 
kas pirmas pradėjo bėgti ir pir 
m as šaukti — nepastebėjau”.

Juozukas nusiminė. Iš jo vei- 
mačiau, kad jis tardymo neat
laikys ir savo draugus išduos. 
Taip ir buvo. Išplepėjo visą tei
sybę. Tardymo komisija tuojau 
pat grįžo į Kauną, mums nie
ko nesakius:

Vėl po kokios savaitės, atva
žiuoja pas mus vienas pats 
mūsų kulkosvaidžių komandos 
viršininkas. Visai švelniai į ma
ne kreipiasi:

— Būrininke! Atvyko į Kau
ną jaunų kareivių ir trūksta- 
me mokytojų jiems apmokyti. 
Iš jūsų būrio noriu kokioms 2 
savaitėms paimti 5 kareivius 
naujokams mokyti. Per tą lai
ką manonp gauti mobilizuotu 
nauju puskarininkiu, ir tuomet 
jūsų kareivius grąžinsime at» 
gal į būrį. Kokius kareivius 
man duosi? — Mandagiai vir
šininkas klausia.

(NUkelta į 6 pel.)
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^Amerikos Lietuvių Savaitė - ATOSTOGOS PRIE ATLANTO -

NUTARĖ ĮSIGYTI KULTŪRINIUS NAMUS Studentų S-gos Rinkimines Komisijos pranešimas
NEWARK. N. J. — Birželio 

3-tą dieną New Jersey Lietu
vių Taryba buvo sušaukusi me
tinį atstovų suvažiavimą New- 
arke. Iš patiektų apyskaitų, 
darbų ir ateities planų paaiš
kėjo, kad Taryba tyliai ir kuk
liai be jokių didelių reklamų 
dirba didžius darbus ir dar di
desnius yra užsimojusi nuveik
ti. New Jersey valstybėje šiuo 
metu gyvena išsiklaidę nedide
lėmis kolonijomis ir pavieniui 
50,000 lietuvių.

Jakitas ir Ieva Trečiokienė, iž
dininku Pranas Petrulis, fin. 
sekr. Jonas Liudvinaitis, sekr. 
A. S. Trečiokas, legalus teisės 
patarėjas adv. C.- F. Paulis, 
spaudos atstovai: Vladas J. Di- 
lis ir Juozas Prapuolenis.

P. D.

CHICAGO, ILL. — Rinki
mams į Lietuvių Studentų S- 
gos JAV centrinius organus ko- 
respondenciniu būdų pravesti 
kolegos R. Ranchaitė, D. Tri
makas ir E. Zobarskas buvo 
pakviesti Centro Valdybos su
daryti Rinkiminę Komisiją. Pa

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS CHICAGOJE
RUOŠIAMA VASAROS ŠVENTE

skelbus tuo reikalu pranešimą 
spaudoje, komisijai teouvo pri
siųsta vienas kandidatų sąra
šas į Centro Valdybą ir po 
du į Garbės Teismą ir Revizi
jos Komisiją. Vadovaudamasis 
it Centro Valdybos gautuoju 
Sąjungos nariu sąrašu, Rinki
minė Komisija išsiuntė 254 bal 
savimo korteles. Iš 139 grą-’ 
žintų kortelių Rinkiminė Ko
misija birželio 23 d. posėdyje 
rado 134 korteles atitinkančias 
išsiuntinėtąsias balsavimo tai-

KAIP YRA SU DR. JONO 
ŠLIUPO BIOGRAFIJA?

Nieko nebegirdėti apie dr. 
Jono šliupo biografiją, ar dar 
kas dirbama ir kada ji bus iš
leista. —

Renkant aukas dr. J. šliupo 
paminklui statyti, M. Gudelis 
sakydavo, kad bus stengiamasi 
kuo kukliausi paminklą .pasta
tyti, kad dar liktų kiek pinigų

Kas nori savo atostogas praleisti prie pat banguojančio 
Atlanto vandenyno, prašome atvykti pas mus.
Mūsų naujai atidarytuose namuose jūs rasite ne tik jau
kią lietuvišką nuotaiką, bet ir visus reikafngus patogu
mus: gražius kambarius, virtuves, šaldytuvus ir t. t.

KAINA VIENAM ASMENIUI NAKČIAI $2.00 IR $2.50.
Kambarius rezervuokite iš anksto.

VIOLET’S
125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J.

Telefonas: Atlantic Cjty 5-2338

ILGOJI SALA
Long Island lietuviu žinios

B. ČEPONIS

LAPIENĖS VASARVIETĖS SVEČIŲ NUOMONĖS

Pereitais metais taryba ban
dė surengti Lietuvių dieną, bet 
dėl blogo oro ji nepavyko, šie
met tokią dieną, tik žinoma 
kitokioje formoje siūlo sureng
ti Elizabetho lietuvių kolonija 
Warenek parke, kad mūsų tau
tinius šokius galėtų parodyti 
tūkstantinėms amerikiečių mi
nioms. Taryba nutarė pagelbė
ti.

Taryba dalyvavo jungtinia
me už geležinės uždangos esan 
čių tautų komitete, bet dėl sla
vų tautų tarpusavio nesutiki
mo laukiamų rezultatų nepa
siekta.

Suvažiavimui St. Jakštas pa
tiekė .pasiūlymą įsteigti lietu
vių poilsio ir vasarojimo bei 
atostogavimo namus New Jer
sey valstybėje. Namai turėtų 
būti prie miško ir vandens bei 
patogaus susisiekimo. Tenai ga 
lėtų atostogauti lietuviškoje, 
aplinkoje vaikai, jaunimas, sto
vyklauti skautai. New Jersey, 
New Yorko ir Philadelphijos 
lietuviai ten rastų ne tik malo
nų poilsį, bet malonias pramo
gas, kur lietuviškos organizaci
jos ruoštų piknikus ir kitokias 
iškilas. Tuose namuose galima 
•būtų apgyvendinti ir lietuvių 
tautai nusipelniusius mūsų gar 
bingus tautos veteranus.

Taryba vieningai nutarė, 
kad tokių namų įrengimas yra 
būtinas reikalas. Nieko nelau
kiant išrinko trijų asmenų or
ganizacinį komitetą, kuris 
rinks informacijas, sudarys 
planus. Kadangi šie namai bus 
kultūrinio pobūdžio, tad jie ir 
bus tvarkomi naujai įsteigia
mos Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės. To komiteto nariais 
išrinkti Stasys Jakštas, Jonas 
Liudvinaitis ir Kazys Trečio
kas.

Taryba gavo raštą iš Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės L. 
O. K. valdybos bendruomenės 
steigimo reikalu. Tam tikslui 
išrinko laikinąjį organizacinį 
komitetą, kurio tikslas bus pa
gelbėti kolonijoms bendruome
nės įsisteigti. *

Komitetan išrinkti: Jokūbas 
Stukas, Kazys Trečiokas, Jonas 
Liudvinaitis, A. S. Trečiokas, 
Stasys Jakštas, Vladas J. Dilis 
ir Juozas Prapuolenis.

Susirinkimas išrinko ir nau
ją Tarybos valdybą sekantiems 
metams iš šių asmenų: Garbės 
pirmininku prel. Ignas Kelme
lis, pirmininku Jokūbas Stu
kas, vicepirmininkais Stasys 
f------------------------------------- >

John Baltaduonis

CHICAGO, ILL.— Kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
Margutis ruošia didžiulį vasa
ros sambūrį. Jis įvyks liepos 20 
dieną —Riverview parke. Mar
gučio ruošiamon dienon pa
prastai suplaukia minios Chi- 
cagos lietuvių, suvažiuoja be
veik iš visos Illinois valstybės 
ir viskas praeina įspūdingos 
lietuvių demonstracijos ženk
le. Tai dienai visados Margutis 
pateikia kuo geriausia progra
mą, ją paįvairina visokicpis 
staigmenomis ir sudaro progą 
viešai prisiminti lietuvių reika
lus.

šiemet Margučio ruošiamai 
vasaros dienai atvažiuoja iš 
Clevelando Jaunimo Teatras 
Rūta ir pastatys įdomų veika
lą Myk. Venclausko — “Burti
ninko Pinklės”. Veikalo režiso- 
rius yra Petras.Maželis. Tai bus 
pirmas šio teatro atsilankymas 
Chicasron. Veikalas tikrai įdo
mus tiek savo turiniu, tiek pa
statymo technika...

Be šio intriguojančio vaidi
nimo — programoj numatyta 
muzikos dalis, kurią išpildys 
simfoninins orkestras, diriguo
jamas muz. Aleksandro Kučiū
nų. Dainos programą atliks: 
sol. Prudencija Bičkienė Yr O. 
Biežienė. Bus pravestas minė
jimas Amerikos' pripažinimo 
Lietuvai nepriklausomybės. 
Kalbės konsulas dr. P. Dauž- 
vard^s, adv. Antanas Olis ir 
laukiama atsilankant į šventę 
įtakingų Amerikos politikos 
asmenų, kurie šia proga taip 
gi tars žodi, šiemet Margučio 
ruošiamoj šventėj taip pat bus 
jaunimui skirtos or^srramos su 
rrrmijomis ir varžybomis, šo
kiams gros net du orkestrai.

Susidomėjimas šių metų 
Margučio vasaros švente Chi- 
cagoj yra tikrai didelis . Tai

vienintelė ' diena, kada tokiu 
plačiu mastu ir taip įspūdin
gomis priemonėmis gali pasi
reikšti Chicagos lietuviai: se
nieji ir jaunieji, visų sluoksnių 
ir visų pažiūrų. Todėl kaip kas 
met, taip ir šiemet taji diena 
laukiama, ir retas Chicagos lie 
tuvis nebus Riverview Parke 
liepos 20 dieną. A. V.

APSIGYVENO BAY SHORE
Daktaras Vytautas Avižonis, 

akių, gerklės ir ausų ligų spe
cialistas, su šeima, pastoviai 
apsigyveno Bay Shore, L. I.

Dr. Vytautas Avižonis, kaip 
ir daugelis lietuvių tremtinių, 
prieš keturis metus atvyko į 
JAV ir kurį laiką gyveno Eli
zabeth, N. J. Ten išlaikė gydy
tojo — chirurgo kvotimus ir 
pradėjo praktikuoti.

Be to, dr. V. Avižonis atida
rė savo ofisą, 30 East 60th St., 
New York 22, kur patarnaus lie 
tuviams, antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais nuo 
5 iki 8 vai. vakare.

Dr. Avižoniui pasirinkti gy
venamus namus, patarnavo 
ilgametis Bay Shore gyvento
jas A. M. Augūnas.

sykles. Už išstatytąjį kandida
tu sąrašą į Centro Valdybą, 
kuris automatiškai buvo laiko
mas išrinktu, balsuotojai pasi
sakė sekančiai: Vytautas Ka
volis — 102 balsai, Julius 
Šmulkštys — 100, * Ramundas 
Ošia pas — 95. Raimundas Mie
želis — 90, Liūtas Grinius —88, 
Danutė Kamarauskaitė — 82, 
Algimantas Keželis —72. Balsų 
dauguma Revizijos Komisijon 
išrinkta: Vytautas LapaTns- 
kas — 74 balsai, Vytautas Ger- 
mnnas — 72, Aldona Krikščiū- ♦
raitė — 70. Garbės Teisman: 
Vvtoutas Žvirgždys — 73, Kos
tas Ostrauskas — 71, Vytautas 
Banelis — 70.

Neradus adresato, paštas grą
žino 10 kortelių -— ta proga 
norėtume paraginti dar neuž- 
s;reQristrovus,us Satongoie lie
tuvius studentus nedelsiant už 
s4registruoti vietinam Saiun- 
eos skvriui® ar betarpiai Cent, 
to o rnkeitusius adr^^a — tai. 
po^i nainformuoti Saiungą.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

FRANKFORD AVENUE 
CAFE

1700 Frankford Ave., 
PHILADELPHIA, PA.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
SSS NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addreaa)
Mew Building Under Constructiam 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
▲8 GF DECEMBER 31. 1»51

ASSETS
Ftert Mortoc* Txxna..... *8,318.854
Impr^ement Loam ....................  25,54*

on Strinc* Armunt* .... R2.OO7
>»ral Home Loan Rank Stork. . 17 5.000
Cash on Hand and In Ranks .... 1,112 j)33 
Oflk* BmMing and
Parking Lot— 1413 Rare Strrot 22'723 
Dtfarra* Charga* and Other A*a«u 13.791

TOTAL----391917.387

LIABILITIES
IfMtben' Sbara Account* ..............*8.428.474
Advance*----

Federal Home Loan Bank . . . 850,000
Leant In Proces* ............................. 55 431
Other Liabllttiet .............................. I<h311
Employee*' Retirement Reserve . . 2 2.07 7
Other Specific Reserve! 3,3 20
General Reaerraa . . . »295.500
•Mtpta*..........................._252.278_____547.778

, TOTAL—39.91T.587
CH AKIJĘS S'. CHFJ.EDEN, Preaident

BACH’S CAFE 1
Alus, vynas, likeris. !

Visada draugiška nuotaika/!
i 6029 TORRESDALE AVĖ., !

Philadelphia 24, Pa. ![
]' JE 5-964i J;

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
; 449 Grand Street,.

Brooklyn 11, N. Y.

: QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

į 356 PARK STREET, 
j NEW BRITAIN, CONN.

biografijai išleisti.
Ar liko kiek pinigų nuo pa

minklo statymo?
Pradžioje biografiją tvarkė 

pats M. Gudelis, bet kai ku
riems nepasitenkinant, buvo 
prie to darbo pakviestas dr. K. 
Grinius, o šiam mirus, vėl tū
lą laiką vienas Gudelis dirbo. 
Paskui šis darbas buvo per
leistas prof. V. Biržiškai. Bet 
kaip dabar prof. V. Biržiška 
dirba Washingtone ir ten ža
da ilgai pasilikti, mažai turi 
laiko šliupo biografijai ruošti.

Gaila. Nes kai kuriems dar 
gyviems esant jau išleistos bio
grafijos, bet dr. šliupui, tikrai 
nusipelniusiam, kuris Lietuvai 
dirbo ne už algą, iki šiam lai
kui nieko.

Jei dr. šliupo gerbėjai iškar
to būtų suradę gerą rašytoją, 
šliupo biografija jau būtų 
buvusi išleista. Bet rasti gabų 
rašytoją ne taip lengva. Rei
kia, kad jis būtų iš jo gerbėjų 
tarpo, kad teigiamai aprašytų 
Šliupo gyvenimą, darbus ir 
troškimus. -

Kodėl nepakviesti biografi
jai rašyti Vytautą Sirvydą, ku
ris parašė Juozo Sirvydo bio
grafiją. Jis ne tik gabus rašy
tojas*, bet daug žino apie dr. J. 
šliupą ir daug turi paveldėjęs 
apie jį medžiagos iš savo tėvo.

Būtų įdomu žinoti, ką. apie 
tai mano dr. J. šliupo biogra
fijai ruošti komisija (jei tokia 
dar yra), šią biografiją geriau- 

. šiai gal pritiktų išleisti TMD.
' A. R.

-ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
; ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa

saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius į 
savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos

[ parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 
‘ iliustruota, kaina 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas.
450 puslapių, iliustruota, kaina doleriai.
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 

j parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio ^atvaizdai, kaina 3 doleriai. 
V^os trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite: *

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, HL

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

________ I

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

THE HALF SHELL 
P. Janus ir G. Shlakis, Sav. 4; . 

. Įvairiausi gėrimai ir valgiai
ROUTE 27-A, ISLIP, Is L, N. Y.

Bay Shore 2996. 
____________________________________________ ;_________________ i

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

! JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTU IR OPERACIJŲ Į
u <- «- S

Sėkmingai pagydytų pacientų padėkos laiškai

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15- Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229
I__________________________________

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS; 
nuo 10 vai. rvte iki 3 vai. vak.

WILLIAM VALAlTib
Visokeriopa* automobilių taisyme 
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa.
Tei. Howard 8-0596

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

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

Philadelphia, Pa.

SIMON’S CAFE
S. KRAUc’IL’NAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARA!

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadierviais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2 8568

K A R L 0 N AS į 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181
* . ..... I

;______;__________ _ ________________ —.J

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

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS’
;; ■ -SAVININKAS I;

(Pėda nu0 Union Avenue) !;

Bridgeport, Conn.
!; . TEL.: 3-4696 ?
U-------------- --- ___________ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

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

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

Kreipiausi j įvairius daktarus ta 
čtau nei vienas man nepadėjo Bu 
vau laiminga, kad sužinojau apie jus. 
dr. Joseph Miller. Jau po kėliu lan
kymosi pas jus, aš pasijutau svei
kesnė ir toliau naudodamasi jūsų pa 
tarimais, ir jūsų 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 naturahu me
todu. kuriuo jūs gražinote mjin s\ei 
katą. Julia Kai h, r

New York, N ’Y

Dr los..ph M’iler. Newark. N I
Po to kai tnan sveikata sugrįžo, pasi 

naudojus justi natūraliu gvdvtno bildu, jau 
čiu pareiga junis viešai padėkoti.

Kebus metus jaučiau skausm-ą nugaroj ir 
rankose. Tariausi 7 su gvdvtojais, bet man 
atrodė, kad jie negali niekuo padėti. Bu- 
vusis mokėtojas prof. dr Carl Schleusing 
kuri išgelbėjots nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptis j jus.

Atvdžiai ištvrinėję radote mano nugar
kauli!' sanarvje sužeidimą, kuris susidarė 
sunkiai kritus Pereitais metais jūs gydėte 
mane š mėn ir po tr po to esu sveika.; ir 
neb.'juntu jokių skausmų Jav metai, ne
jaučiu skausmu Esu įsitikinęs jūsų natū
ralūs metodas \ ra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai t vertindamas, esu jums dėkingas 
Leo Thomas, 

Irvington, N I

b

I--------------------------------------------------------
, PHILADELPHIA, PA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV.

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvania os Universiteto

PETER DAVIDONIS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

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

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, tačiaū mano sveikata nei 
kiek nesitaisė

Iš laikraščių sužinojau apie Dr. Miller. 
Jūs man suteikėte patarimus ir gydėte. 
Vienam mėnesiui praėjus aš pasijutau 
sveika, vėl pažinau sveikos moters gyveni
mą.

Viešai reikšdama jums padėką, noriu 
kad ir kiti, kurie nesveikas,a. sužinotų 
apie jus Dr Miller.

Cieonca'tė Stančaitis
Brooklyn, N Y.

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

DAUG PADĖKOS LAIŠKI JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi tall ro
bara, pakelevingiems tuteik’ama nakvynė — kitkas nemokamai

Nelaimi* valandą kreipkite* j tnftsq jrtaigą. dieną ar naktą
— met vUadot pasirengę teteikti genanti patarnavimą.

si

Pr. Lapienės vasarvietė tapo 
daugelio lietuvių poilsio Mek-. 
ka. Ypač rašytojai bei menin- 
kal yra pamėgę šią vietą. Ir tai 
suprantama, nes vasarvietės 
šeimininkė, pati būdama inte
lektuale, yra nuoširdi meno 
kūrėjų globėja. Ne vienas rašy
tojas, poetas, artistas ir me- 
ninkas jos pastangomis yra 
pasiekęs ši kraštą.

Anot Andriaus Lapės, “kas
met ši vieta darosi mažesnė, 
nes vis daugiau ir daugiau va
sarotojų atvyksta”. Tikrai, šių 
metų vasaros atoostogų sezono 
atidaryme dalyvavo keletas 
šimtų svečių. Neseniai čia įvy-~ 
ko Balfo naudai surengta ge
gužinė, į kurią vėl suplaukė 
būriai svečių. .Buvo įdomi pro
grama: girioje liepsnojo Jo
ninių laužas, jaunimas daina
vo, šoko ir t. t.

Reikia pasakyti, kad be me
nininkų, šią vietą ypač pamė
go Vienybės skaitytojai. Todėl 
šio laikraščio reporteriui pa
rūpo vieną kitą Pr. Lapienės 
vasarvietės svečių šio to pa
klausti. Pavyzdžiui, kas jiems 
labiausiai čia patinka. Dauge
lis jų trumpai atsakė:

Kazimiera Kuniguda Braz
džionienė, (82 metų amžiaus 
moteris): “Aš čia jau ne pir
mas kartas. Nuotaika ir aplin
ka man čia labai patinka. Vis
kas čia £aip paprasta, be cere
monijų. Bet labiausiai man 
patinka ponia Lapienė. Tik 
pagalvokite: kai kada ji vie
na, sugeba priimti 200 svečių. 
Malačius. Tokių moterų reta”.

ras, maistas ir žmopės. Tai 
aukšto lygio vasarvietė”.

Živilė Novkkytė: “Man čia 
labiausiai patinka ramybė. 
Aš čia net plaukti išmokau. 
Net gulėti ant vandens. O mie
gas?... Jis toks saldus, kad net 
ryto skambučio negirdėti.

Danutė Savickaitė: “Sunku 
pasakyti. Čia randi visa tai, ko 
Brcoklyne nėra. Daug saulės, 
medžių ir paukščių. Ypač 
paukčių, kurių giesmės mane 
pažadina kas rytą... Man pa
tinka maudytis. Ypač įdomūs 
pasivaikščiojimai vakarais. Pa
sivaikščiojimai su nuotykiais... 
Bet labausiai man patinka šei
mininkė, jos rūpestingumas 
svečiais”.

Irena Kazakauskaitė: “Man 
čia taip gera, kad net nežinau, 
ką pasakyti. Matote, yra tokių 
malonumų, kurių žodžiais neį
manoma išreikšti." Tokia yra 
Lapienės vasarvietė”.

Vladas Kopas: “Man čia pa
tinka gamta, ramybė, grynas 
oras, saulė ir gera priežiūra. 
Esu dėkingas Vienybei už gerą 
rekomendaciją”.

Giedra Jonynaitė: “Aš jau 
beveik neatsimenu tėvynės. 
Bet atrodo, kad čia gyva Lie
tuvos ’siela”.

Juozas Tysliava, Jr.: “Mano 
apetitas čia toks geras, kad 
kartą pusryčiams ag suvalgiau 
15 blynų”.

Kazimiera Jonynienė: “Aš 
čia radau savo tėviškės gam
tą? Ypač man patinka svečių 
nuotaika. A'Š čia jaučiuosi, kai.p

M. STONYS
AUTOBUSAS AR BUSAS

Amerikiečiai autobusą ang
liškai vadina bus (—bas). Lie
tuviai, nors labai nemėgsta sa
vo kalboje svetimų žodžių 
trumpinti, tačiau nejučiomis 
pasidavė anglų kalbinei įtakai 
ir ėmė savo kalboje vartoti 
busą. Reikia pasakyti, kad mes 
Lietuvoje turėjome autobusą. 
Jis ir šiandien visų mūsų lū
pose tebėra gyvas. Autobusas 
nėra lietuviškas žodis, tačiau 
jis mūsų kalboje įprastas, pri
gijęs. Busas — bųtų naujas ir 
angliškos darybos žodis. Jis 
amerikiečių lietuvių tarpe gy
vas ir, gali būti, patogus, bet 
bendrinėje lietuvių kalboje jis 
būtų amerikonizmas.

Antanas Vytu vis: “Man čia 
labiausia patinka gamta, kuri 
visu šimtu nuošimčių skiriasi 
nuo New Yorko”.

T^ddy Katz: “Man labiau
siai patinka natūralūs šios va
sarvietės grožis. Poilsiui, svei
katai, pataisyti, nereikia ieš- 
ikoti kitos Mėtosi ~

Jurgis Savastis: “Jau šešta 
vasara -aš čia lankausi. Man 
patinka jūra, saulė, geras mais 
tas ir gera kompanija”.

Dalius Brazdžionis (poeto 
Brazdžionio sūnus, nuolatinis 
vasarvietės įnamis, patarnau
jantis svečiams): “Man viskas 
čia patinka. Bet šia vieta aš 
turiu progos gėrėtis tik tada, 
kai nebūna svečių. Bet kada 
jų nebūna? Kaip lapai nukrin
ta...”

Jadvyga Vytuvienė: “Viskas 
čia dieviška: medžiai, jūra, 0-

Laisvei švintant... (27)

Alvite per šventos Onos atlai
dus.

Adomas Galdikas: “Ką aš 
galiu pasakyti? Pasakyk, kad 
čia žemiškas rojus. Juk moki 
rašyti,.— ar ne?”

Jonas žilius: “Pr. Lapienės 
^vasarvietę jos lietuviška 
dvasia man primena dieviškos 
Palangos kampelį

Magdelena Galdikienė: “Po 
tų ilgų tremties metų aš čia 
staiga pasijutau atgimusi lyg 
vėl būčiau Palangoje...”

Pranas Bručas: “Man ši vie
ta patinka, svarbiausia, todėl, 
kad čia vieni liefuviai.”

Cesl. Jonušas: “Dienos čia 
per trumpos...”

Mykolas Batvinis iš St. Ja
mes, statybininkas, kuris prie 
namų statybos dirba apie 40 
metų, prieš pusantro mėnesio

buvo nukritęs nuo stogo ir la
bai skaudžiai susitrenkęs petį 
ir ranką. Sirgo namie penkias 
savaites. Dabar Batvinis jau
čiasi sveikas ir vėl dirba sta
tybos darbe.

♦ * 
♦

Birželio 22 d. vienybiečiai 
Gaigalai, turį savo vasarnamį 
Nesconset, L. I., savo sūnui 
Juozui ir marčiai Elenai buvo 
surengę didelę puotą jų 10 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. Be to, šia puota tė
vai išreiškė savo džiaugsmą 
dėl sūnaus sugrįžimo iš Kerė
jos fronto. Mat, Juozas Gaiga
las yra aviacijos karininkas ir 
Korėjos fronte skraidydavo su 
helikopteriu. Jis yra atlikęs 
visą eilę pavojingų misijų ir 
už tai apdovanotas medaliu. 
Jaunieji Gaigalai augina sūnų 
7 metų amžiaus ir dukrą — 4. 
šioje puotoje dalyvavo daug gi 
minių ir svečių: V-aiginiai, Vla
das ir Izabelė iš E. Orange, N. 
J., Serbentai iš Brooklyno, Ka
tilienė iš Ozone Park, Alman
tai iš Richmond Hill ir dauge
lis kitų.

*

Pas Veroniką Banaitienę jos 
naujuose namuose Klings Park, 
L. I. savo atostogas praleido 
giminės iš Worcester, Mass., 
ponai Pociai.

švenčių proga pas Vincą • 
Višniauską, žinomą biznierių 
St. Jąųies, L. I., viešėjo lietu
vių siuvėjų lokalo pirmininkas 
Vincas Zaveckas su žmona.

GRAŽIAI PAVYKUSI
Dar Europoje susiorganiza

vusiam “šviesos” Sambūriui 
pasklidus b< '- eik po visus pa
saulio kontinentus ir naujose 
įsikūrdinimo vietose persiorga 
nizavus, konsoliduojantis bei 
augant, Sambūrio New Yorko 
skyrius atžymėjo naują atlik
to kelio varstą, š. m. liepos 4-6 
dienomis pionieriškai sureng- 
gęs pirmą vasaros stovyklą.

Stovykla įvyko stebuklingai 
gražioje Hudsono upės pakran
tėje netoli Croton on Hudson 
miesto. Pati .stovyklėlė, kurios 
vardas Ossawana ir kurią su vi 
sais joje įrengimais, kaip tai 
lodge ir bungalow tipo pasta
tais nakvynėm, valgyklom ir 
pobūvių salei, žaidimų aišktė- 
mis, lauko židiniu; prieplauka 
maudykle, net su valtimis, Sam 
būriui maloniai užleido YMCA 
New Yorko Geležinkeliečių 
Skyrius. Stovyklėlė iš trijų, 
pusių apsupta vandens ir skęs- 
tantišimtmečių medžių pavėsy
je, sudaro ideliausią vietą po
ilsiui bei atsigaivinimui po 
kasdieninio didmiesčio gyveni
mo. Tad savaime suprantama, 
kad joje susibūręs jaunimas, 
kurį sudarė apie 60 šviesiečių, 
Sambūriui prijaučiančių New 
Yorke studijuojančio jaunimo 
ir svečių, didžiumą laiko pra
leido bežaisdamas, sportauda- 
mas, plaukiodamas, besiirsty- 
damas ir vakarais draugiškuo
se pobūviuose. Lietuviškų dai
nų garsai ir akordeono muzi
ka skambėjo indėniško vardo 
vietovėje.

Tačiau stovyklos planan įėjo 
ir kultūrinė programa su pa
skaitomis, diskusijomis ir kit. 
Pačia svarbiausią paskaitą 
skaitė prof. dr. Juozas Pajau
jis tema “Individualinė laisvė 
ir jos socialinis realizavimas”.

Iš savo gilaus studijinio ir 
turiningo gyvenimiško patyri
mo visiems žinomas mokslinin- 
kas-paskaitininkas ir visuome- 
ninkas suglaustai, įtikinančiu 
konkretumu ir grynai objekty
viai vystė šią daug apimančią 
aktualią teftią, vaizduodamas 
žmogaus individualinės lais
vės suvaržymo pavojus, civili
zacijai ir techninei pažangai 
kylant; ir naudotas bei naudo
jamas sdcialiriėfe'pastangas bei 
priemones tiems' varžtams ša
linti arba lengvinti. Gyvos dis
kusijos, sekusios po paskaitos, 
liudija paskaitos didelį pasise
kimą ir visų dėkingumą dr.. J. 
Pajaujui. >

ŠVIESIEČIŲ IŠKYLA

Stovykloje dienų metu sekė 
dar šviesiečių kol. Nijolės Ma- 
čiūnaitės referatas “Kas yra 
moderininis menas?” ir kol. dr. 
Juozo Repečkos diskusinė te
ma. “šviesos Sambūrio santy
kiai su politika”. Abie jais skai
tytais klausimais stovyklauto
jai reiškė gilų susidomėjimą 
per sekusias diskusijas.

šeštadienio, liepos 5 dienos 
vakare buvo uždegtas stovykli
nis laužas, kuriame dalyvavo 
ne tik stovyklautojai, bet ir 
YMCA administracijos nariai 
bei vietinių gyventojų — ame
rikiečių dalis.

Laužą, kurio programą suda
rė liaudies dainų, muzikos, im
provizacijų ir deklamacijų py
nė, pravedė kol. Alf. Petraitis. 
Klausytojai amerikiečiai žavė 
josi mūsų dainų sutartinėmis, 
solistais ir Improvizuotais vaiz 
deliais. Bendrai, per bendrus 
dienos žaidimus ir vakarinius 
pobūvius pasiekti geri draugiš
ki santykiai su YMCA pareigū
nais ir kitais amerikiečiais.-

Stebuklingai graži gamta ir 
stovyklos aplinka, draugišku
mas tarp stovyklaujančių, sto
vyklos programa, rengėjų rū
pestingumas ir malonaus re
zultato, kad stovykla prašoko 
visas dalyvavusių viltis.

Tų trijų malonių dienų atsi
minimas neišdils, nors ir sau
lės įrudinti kūnai vėl fabrikų 
ar įstalgif lempų šviesoje iš
blykštų. J. V-

L a i s vo yVuomcftjėj
Lietuvių išeivijos tautiniai ir kultūriniai reikalai

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas j;

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

: 808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
]; MArket 7-1685 ”

St. Butkus

BLOGĖJA SANTYKIAI SU LENKAIS
Draugystė su lenkais neilgai tęsėsi — Dėl lenkų šunybių, mes pra
dėjome juos neaplfėsti — Mano ka reiviai sukilo dėl blogų kopūstų...
Iš pradžių lyg geruoju sugy

venome .su lenkais. Tačiau ne- 
ilgat Jie panoro giliau į Lie
tuvą veržtis. Tai- vieną, tai ki
tą kaimą užimdavo. Lietuvių 
jėgų buvo permaža, kad galė
tų visus kaimus apsaugoti.

Pirmasis ginkluotas nesusi
pratimas su lenkais įvyko 1919 
m. gegužės 8 d. ties Vieviu. 
Mūsiškiai pasipriešino jų lan
džiojimui į mūsų pusę. Išdidūs 
lenkai užsigavo ir panoro mus 
pulti. Vakare Auseniškių lau
kuose į Vievio pusę mūsų kuo
pa išsikasė apkasus, pasistatė 
kulkosvaidžius ir kareiviai su
gulę į apkasus budėjo. Sustip
rinta žvalgyba sekė lenkų ju
dėjimą Vievio miestelyje ir jo 
apylinkėje. ,

Lenkai irgi sekė mūsų judė
jimą. Pastebėję mus pasiruo- 
šusĮus, nedrįso pulti. Ta
čiau nuo tos dienos santykiai 
gerokai pablogėjo, susitikusios 
mūsų ir lenkų žvalgybos jau ne 
besiskirdavo geruoju, bet vie
na kitą apšaudydAvo ar net ir 
1 nelaisvę paimdavo. Tais lai
kais nelaisvėje ilgai neišbūda
vo. Po kokių 2-4 savaičių apsi
mainydavo. Lenkai mūsiškius 
nusivarydavo net iki Trakų. 
Kai kurie iš Trakų patys pa
bėgdavo.

Kuo toliau, tuo vis dažniau 
pasitaikydavo susirėmimų su

lenkais. Vis lenkai pradėdavo, 
užimdami naujus mūsų pusėje 
kaimus. Po didesnių susirėmi
mų matydavome vieškeliu’ at
važiuojančius iš Kauno pran
cūzų karinės misijos karinin
kus. Jie nuvažiuodavo į Vievį 
pas lenkus nesusipratimų aiš
kinti. Bet ir po tokių prancū
zų apsilankymų pas lenkus tai 
kos nebūdavo, žiūrėk, netru
kus, vėl kur nors lenkai iš nau
jo įlindę. Ar lenkai ir prancū
zų nebijodavo, ar prancūzai 
juos palaikydavo, — mes sava
noriai negalėdavome suprasti. 
Pamatę prancūzus važiuojan
čius, žiūrėdavome i juos nepa
sitenkindami. Jau anksčiau bu 
vome girdėję, kad prancūzų 
simpatijos krypsta į lenkų pu
sę.

Lenkai pradėjo įvairių šuny
bių mūsiškiams daryti. Kartą 
naktį jų šnipai jau buvo pri
artėję - prie mūsų patrankų ir 
norėjo jas pagadinti. Sargyba 
laiku pajuto ir pasikėsintojal 
pabėgo, šnipų siuntinėdavo be 
gales daug, ypač daugiausia jų 
būdavo iš vietos sulenkėjusių 
tarpo. Pamenu, kad vienas len
kų šnipas buvo mūsiškių su
šaudytas.

Lenkų šunybės mūsų karei
vius dar blogiau nuteikė prieš 
lenkus. Pradėjo neapkęsti Vis

ko, kas lenkiška. Abromiškių 
dvare meno kūrinį, didelį pa
veikslą “Nemunas ir Vilija”. 
Nemunas (vyras) laiko ant 
rankų Viliją (Nerį), atvaizduo
tą moterimi. Jau nebepamenu 
kokio lenkų dailininko pieštas. 
Mūsų kareiviai ši paveikslą su- 
piaustė ir smulkius drobės ga
baliukus parsinešė namo. Ka
da tai pamatęs pradėjau juos 
barti, kam sunaikino meno kū 
rinį, jie atšovė: “Juk tai len
kiškas. Pats dvaro ponas pas 
lenkus pabėgęs, taigi ko gailė
tis lenkiško”. Kai jiems paaiš
kinau, kad meno kūrinių nai
kinti negalima, bet juos atei
tyje surinks į įsteigtus muzie
jus, nusavins nuo .ponų, tuo
met kareiviai susimąstė blogai 
padarę.

Vietos lenkuojantieji irgi bu
vo įžūlūs. Eidami į bažnyčią, 
ypač moterys, pasipuošdavo 
lenkiškais ereliais. Tai mūsų 
kareivius labai erzindavo. Vie
nų švenčių metu Kazokiškėse 
mūsų kareiviai iš Auseniškių 
kaimo surengė “erelio medžio
klę”. Pagaudava pasipuošusius, 
nusegdavo erelj ir tiek Parsi
nešė dėžutes erelių prisirinkę.

Vieną dieną dingo pora mū
sų kuopos kareivių. Niekas nie
ko negirdėjo apie juos. Išėjo į 
žvalgybą ir nebegrįžo. Batalio
no įsakymuose buvo paskelbta

ŠALINSKŲ ĮSTAIGOJE 
VĖSINIMO SISTEMA

Neseniai šalinskų laidojimo 
įstaiga taip pat sumoderninta, 
žymiai padidinta antroji kop
lyčia tr, be to, viso’je įstaigoje 
įdėta vėsinimo sistema.

Senieji šalinskai dabar, va
saros meu, gyvena Smithown, 
L. I., kur jie turi gržų namą, 
namą ir nemažą žemės skly
pą. Juozas šalinskas, Jr. su 
žmona gyvena įstaigos name, 
Woodhavene, ir yra įstaigos 
vedėjas. Tėvas Pijus šalinskas, 
kuris, anot sūnaus Juozo, “di
dysis bosas”, atvyksta į
ha veną tik laidotuvių atveju.

® *
BUVO SUSIRGUSI

Inžinieriaus J. C. Baltaus 
žmona Eva buvo staigiai susir
gusi. Po dviejų savaičių gydy
mo ligoninėje, Eva Baltuvienė 
sugrįžo namo į savo vasarvie
tę, Smithown Branch, L. I., kur 
jos sveikata, dar vis po gydy
tojo priežiūra, žymiai gerėja.

Ponia Baltuvienė nuoširdžiai 
dėkoja visiems ją lankiusiems 
ligoninėje ir namie bei pri- 
siuntusiems sveikinimus ir gė
les. K. K.

Wood-

dingusiais be žinios. Tik jau 
po karų, apie 1936 metus, vadi
nas po 16-17 metų, visai neti
kėtai teko sužinoti jų likimą. 
Vietos šauliai miške užtiko jų 
kapą. Gyventojai papasakojo, 
kad lenkų legijoninkai ’šiame 
miške pagavo pora lietuvių ka
reivių, juos sušaudė ir čia pat 
miške palaidojo. Pas vieną lie
tuvį gyventoją buvo rasta šių 
nužudytųjų kareivių fotografi
ją. Matyt, abu buvo geri drau
gai, kad kartu nusifotografavę. 
Jie užeidavę pas tą lietuvį ir 
jam padovanoję savo fotogra
fiją. Jų pavardžių nežinojęs. 
Tik vienas jų buvo vadinamas 
Albertu. Įdėję tą jų nuotrauką 
į Karį, buvo atpažinti ir jų pa
vardės paaiškėjo, tik dabar pa
miršau.

Bolševikus iš Vievio apylin
kės išvijus, buvo miškuose pa
silikusių nedaug atskirų bolše
vikų kareivių, atkirstų nuo sa
vųjų. Jie kurį laiką miškuose 
slapstėsi, žmonėms nieko blogo 
nedarydami, tu r būt, vietos ru- # 
sų globojami.

Kartą lenkų legijoi^inkui pa
vyko vieną tokį bolševikų ka
reivį pagauti. Varėsi belaisvį 
per kaimą, kurks buvo lietuvių 
pusėje, bet kareiviai jame ne
stovėjo. Tik kartas nuo karto 
užeidavo lietuvių arba lenkų 
Žvalgybos. Tuo kartu šiame 
kaime (pavadinimo nebeatme
nu) buvo užėjęs vienas lietuvis 
savanoris, labai mažo ūgio, bet 
žvalus, apsukrus ir drąsus vy
rukas. Pamatę ateinantį lenką 
su bolševiku, pasislėpė už krū
mo. Kai lenkas priartėjo prie 
pakelės krūmo, lietuvis staiga

iššoko, atstatė į lenką šautuvą 
ir suriko: “Rankas aukštyn!”

Lenkas, staiga užkluptas, me
tė ginklą ir pakėlė rankas. Per 
kaimą ėjo graži “procesija”. 
Pirma besišypsąs bolševikas 
(matyt, jam patiko, kad jį pa
gavęs lenkas ir pats pasidarė 
belaisviu), paskui’jį susiraukęs 
aukšto ūgio lenkas, o visų pas
kui patenkintas mažiukas, lie
tuvis. Ir ..kaimiečiams lietu
viams buvo gražus reginys.

Mūsų kuopai dar tebestovint 
Auseniškių kaime, vieną dieną 
mano būryje įvyko labai ne
malonus dalykas. Būrys sukilo 
prieš kopūstus. Prie mąno bū
rio dar prisidėjo pusė kito kul
kosvaidžių būrio, stovėjusio 
tame pat kaime.

Buvo labai blogas maistas. 
Kasdien kopūstai, o ir tie patys 
labai skysti ir sausi be riebalų. 
Jeigu perkūnas trenktų į kati
lą, tai į kopūsto tirštį nepatai
kytų.

Vienų pietų metu mano ka
reiviai nešasi iš virtuvės per 
kaimą kopūstus ir pasitinka 
kuopos vadą. Parodo jam skys
tus kopūstus. Vadas užsigau- 
na ir parodo kulkosvaidinin
kams lazdą (mėgo su lazda 
vaikštinėti).

— Ką, mano kareiviai nieko 
nesako, tik jūs kulkosvaidinin
kai dideli ponai. Vis murinate 
nepasitenkinę, — suriko vadas.

Kulkosvaidininkai taip pat 
užsigavo ir vadui po kojomis iš
pylė kopūstus. Parėjo tuščiais 
katiliukais, ir būrys likome 
nevalgę.

Keletas taiklių kulkosvaidi
ninkų nuėjo i mišką mėsos pa
simedžiotu Gal kokį kiškį ar

Mūsų išeivija Amerikoje sto
vi naujo lietuviško sąjūdžio iš
vakarėse, kuris siekia sustip
rinti ir apjungti mūsų tautinį 
ir kultūrinį veikimą ir išvys
tyti rimtas pastangas Tėvynei 
vaduoti.

Jau baigiami Amer. Lietuvių 
Bendruomenės įkurdinimo dar
bai ir prasidės organizacinis 
darbas, bus rengiami kultūri
nės veiklos planai, pakrikusio 
kultūrininkų — menininkų, ra 
šytojų, mokytojų, akademikų 
ir visuomenininkų potenciona- 
lo telkimas, kuriems bus skiria 
mos svarbios pareigos tautinei 
ir kultūrinei veiklai plėtoti, 
palaikyti ir ugdyti.

Neužilgo prasidės lietuviško
jo jaunimo, studentijos ir vi
suomenės organizavimas, ap
jungimas biolių amerikiečių 
lietuvių moralinių ir materia
linių išgalių prie lietuviškos 
bendruomenės.

Ugi šiol mūsų išeivijos gy
venimas nebuvo normalus ir 
stiprus, nepasireiškė mūsų in
telektualinis ir kultūrinis ta
lentas, nes amerikiečiams lie
tuviams stigo vienybės ir kūry
binės iniciatyvos bendrumui, 
šias nenormališkas sąlygas pa
šalinu vieningoji lietuviškoji 
bendruomenė, jos idėja pa
šauks visas dvasines ir me
džiagines jėgas stoti į vieningą 
darbą ir kovą už nepriklauso
mą Lietuvą.

Atėjo laikas mūsų žmonėms 
susiprasti, neskaidyti, bet ap
jungti visas savo Išgales į vie
ningą darbą, kad mūsų D°tu- 
viškosios išeivijos balsas būtu 
stipresnis. Tiktai vienybėje mū 
sų galybė, tiktai bendromis 
pastangomis atsieksime laimin
gesnės ateities, išeiviio i e ir vi
sų mūsų balsas bus įkirstas 
Lietuvos vadavimo byloie. Vie
nybės ir apsijungimo idėjo^ 
glūdi mūsų išeivijos viltis ir 
ateitis.

šiandien matome, kad di
džiųjų tautų vadai ir valstvbi- 
ninkai mato galimybes pa^a- 

karus ir .pasiekti taikos
tiktai apjungiomoje Europoje, 
sutelkus visų europiečiu iėęr”J 
į laisvųjų tautų bendruomenę, 
todėl ir mūsų išeivijos vadai šie 
kia apjungimo lietuviu visuo
se laisvojo pasaulio kraštuose.

Ir mes, Amerikoje gyvenantieji 
lietuviai, privalome siekti ap- 
sijungimo.

Mes privalome suprasti Ikur-, 
dinamosios Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės svarbą ir reikš
mę. Jos kūrėjai — organizaci
nio komiteto naria*, pašventė 
daug savo energijos .r inicia
tyvos, atliko daug posėdžių kol 
apsvarstė ALB re.kah.s. para
šė sta utą ir įte sino ALB-nę. 
Dabar jie ruošia kultūrinės ir 
organizacinės veiklos planus— 
programą. Nors ilgokai užtru
ko vykdomieji darbai, nebuvo 
atlikti žaibo greitumu, visgi 
ALB-nei pagrindai jau padėti 
ir reikia dabar visiems Ameri
kos lietuviams sto'i į bendruo
menę, kurti jos skyrius, apy
gardas pas’ruošti išrinkti Ame 
rikos Lintuvių Bendruomenės 
Tarybą, kur bus mūsai išeivi
jos tarsi Parlamentas.

Todėl visi vyrai ir moterys 
kuogreičiausiai įsijunkime į 
bendruomenę ir praveskime vi
sų lietuvių regis racija Ameri
koje. Į šį daug žadantį mūsų 
išeivijai darbą kviečiami visi 
amerikiečiai lietuviai, mūsų 
inteligentija — dvasiškiai ir 
pasauliečiai, visuomeninin
kai, įvairių profesijų spe
cialistai, menininkai ir moks
lo žmonės. Išskyrus komunis
tus, visi lietuviai privalome su
siburti lietuviškoje bendruome 
nėję. Tegu šis 1952 metas bus 
mū.sn darbų ir iaimė-
jimu m-'tos — lietuviškosios 

.?(ir mūsų išeivi- 
j - iperito*? vienybės ir galy
bė mptas. Visu kitų’ pasaulio 
kro/'n Itetuv'u bendruomenės 
’an todėl neatsilime ir
mz'c. A markos lietuviai,, pati 

?nutos išeivija!
S ’ ''rgamzacinį darbą 

tinginiai ir kultūri
nei rp’kqiqi, mūsų Tėvynė šau 
kfa; nuims prie darbo šiame 
Tnomo^fn n*’’kime savo parei
gas v!"’ kas galime.

W. M. ChaseIVY LEAF GRILL ‘
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM. N. Y.
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MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMON^AS, Vedėjas

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

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

-stirną nusišaus. Parsinešė kiš- 
kį. Tą pat dieną kažkas įvyko 
su ūkininko karve. Ji ganyklo
je krito. Ūkininkas, atbėgo pas 
kuopos vadą, nusiskundė, kad 
kareiviai jo karvę nušovė. Nu
ėjęs bataliono gydytojas patik
rino karvę, bet niekur nerado 
peršovimo žymių. Pripažino, 
kad karvė pati nustipo. Tačiau 
vadas vis tiek pat šaulius nu
baudė. Nutarė juos pasiųsti į 
Kauną^ keletą! parų daboklės.

Kulkosvaidininkai buvo smar 
kūs vyrai. Jie pareiškė kuopos 
vadui, kad su bausme sutinka 
ir patys nuvažiuos į Kauną ją 
atlikti. Jiems palydovų nerei
kia. Jeigu vadas jiems paskirs 
palydovus, tai jie juos nugink
luos. Vadas, gerai pažindamas 
smarkiuosius kulkosvaidinin
kus, turėjo sutikti. Palydovų 
nepaskyrė, tik jiems į rankas 
išdavė raštelį, kad jie vyksta į 
Kauną bausmės atlikti.

Garbės kaliniai išėjo iš kuo
kos vado. Tuo tarpu būrys su
žinojo, kad jų draugai areštuo
ti. Vieni išsivilko kulkosvaidį 
ir su juo apsikasė kaimo gale 
ant kalnelio, kad kuopa kulko
svaidininkų nepultų, o kiti šau
tuvais ginkluoti nubėgo pas 
kuopos vadą savo draugu gel
bėti. Draugus sutiko jau Išei
nančius iš vado. Griebė iš jų 
rankų arešto lapelį, jį sudras
kė ir išbarstė, o draugų į Kau
ną važiuoti nebeleido.

Tuo laiku aš buvau išvykęs 
į kitą kaimą pas siuvėją nau
jai gautų kelnių persiūti. Grį
žęs jau radau po “visos revo
liucijos”.

Po kokios savaitės iš Kauno 
atvyko tardymo komisija ir

mūsų kulkosvaidininkų koman 
dos viršininkas. Jų tiksiąs pa
tirti sukilimo vadus. Po du kar
tu kiekvieną kareivį tardė, bet 
nė iš Vi.no nepatyrė, kas sukė
lė tą maištą. Jau buvo bema
ną grįžti į Karmą be vaisių, ta
čiau mūsų viršimnkas prisimi
nė, kad liko užmiršta^ ir neap- 
klaustas 16 metų amžiaus sa
vanoris Juozukas. Viršininkas 
paliepė man jį pakviesti.

Pamačiau Juozuką į tardy
mą, primokęs, kad neišduotų 
savo draugų. Patariau sakyti, 
kaip ir visi kiti: “Visi bėgo, bė- 
gau ir aš! Visi šaukė prieš kuo
pos vadą, šaukiau ir aš! Bet 
kas pirmas pradėjo bėgti ir pir 
m as šaukti — nepastebėjau”.

Juozukas nusiminė. Iš jo vei- 
mačiau, kad jis tardymo neat
laikys ir savo draugus išduos. 
Taip ir buvo. Išplepėjo visą tei
sybę. Tardymo komisija tuojau 
pat grįžo į Kauną, mums nie
ko nesakius:

Vėl po kokios savaitės, atva
žiuoja pas mus vienas pats 
mūsų kulkosvaidžių komandos 
viršininkas. Visai švelniai į ma
ne kreipiasi:

— Būrininke! Atvyko į Kau
ną jaunų kareivių ir trūksta- 
me mokytojų jiems apmokyti. 
Iš jūsų būrio noriu kokioms 2 
savaitėms paimti 5 kareivius 
naujokams mokyti. Per tą lai
ką manonp gauti mobilizuotu 
nauju puskarininkiu, ir tuomet 
jūsų kareivius grąžinsime at» 
gal į būrį. Kokius kareivius 
man duosi? — Mandagiai vir
šininkas klausia.

(NUkelta į 6 pel.)
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Chicagai vėl teko 
garbė”. Ji tapo viso 
dėmesio centru.

Rašant šiais eilutes,
buvo žinoma, ką republikonai 
išrinks kandidatu į preziden
tus: Taftą, Ike ar Mac?

Kaip vyksta konvencija, 
smulkiau matysite iš mūsų 
specialaus korespondento pra
nešimo, tačiau viena galima 
pasakyti: jei “komitetininkal” 
stovi už Taftą, tai žmonės, ku
rie sudaro visuomenę, už Ei
senhowerj.

Tų “kcmitetininkų” diktatū
ra partijoje yra tokia didelė, 
kad Eisenhoweris ši kartą rim
tai supyko: — Šis jų (Tafto ir 
jo šalininkų) manevras, aš esu 
tikras, atliks bumerago smūgį. 
Aš pasitikiu amerikiečių visuo
mene.

Pradėdamas savo priešrin
kiminę kampaniją, Ike savo 
pareiškimuose padarė keletą 
klaidų. Tai rodo, kad politikos 
sritis jam dar “nežinoma 
mė”. Bet tai nepakenkė jo 
puliarumui.

že-
po-

Jo klaidos pareiškimuose, 
sakymai žurnalistams, 
prieštaravimai sau, eiliniam 
amerikiečiui tik parodė, kad 
Ike kalba nuoširdžiai, be 
jokių “užpakalinių minčių”, be 
suktų apskaičiavimų.

' “Ike 5 niekad nesigyrė pažįs
tas politikos labirintus”, sako 
eiHnis Amerikos pilietis žmo
nės ištroškę šviežio oro dabar
tinėje politikos atmosferoje.
- Bet kai Ike kalba apie už
sienio politiką, jis nedaro klai
dų. Kai jis kalba apie Europos 
ateit5, apie santykius su rusais, 
iiš kalba gerai apmąstęs savo 
žodžius, daug geriau už Taftą, 
kuris dažnai svaidosi tuščiais 
žodžiais.

at- 
net

Štai kodėl Ike turi progos 
būti kandidatu. Ir patys re- 
publikonų partijos tūzai pripa
žįsta, jog užsienio politika šian 
dien yra svarbesnė, negu vi
daus. Nuo to, kaip bus sutvar
kyti pasaulio reikalai, priklau
sys ir Amerikos vidaus gyveni
mas.

Pagaliau republikonai žino, 
kad Ike daug lengviau nugalės 
demokratų kandidatą, negu 
Taftas. Gallup institutas, kuris 
matuoja visuomenės pulsą, tai 
irgi teigia.

Eisenhoweriui Chicagoje pa
vyko lengvai palenkti į savo 
pusę daugumos delegatų sim
patiją. Tiesa, jam republikonai 
prikiša, kad jis nepasiduoda 
partijos disciplinai ir 
vadovaujasi jausmais.

Gubernatoriai, kurie 
negu kas kitas žino iš 
pusės pučia vėjas ir jaučia už 
ką jų valstybių piliečiai bal
suos lapkričio mėnesi, iš 25, tik 
3 pasisakė už Taftą.

Buvo didelis klausimas, kie
no pusėn stos Pennsylvanijos 
gubernatorius John Fine. Da
bar ir jis su didele dauguma 
delegatų yra už Eisenhowerj.

Bet dviem besipešant, kartais 
laimi tretysis...

Pavyzdžiui, MacArthur, ku
ris “neturi akies” ant Ike, pa
reiškė, kad karys netinkąs pre
zidento vietai...

Nežiūrint to, kalbama, kad 
generolas MacArthur sutiktų 
kandidatuoti net... viceprezi
dento vietai.

MOŠŲ IR NE MISI AVANTIŪROS...
Kokiais nuotykiais žavėjosi rezistencijos žmonės ir kokiais užsiėmė . 

krikdemai — Pastangos pasiekti nieką — Kas sugriuvo, nebėra 
ko griauti, reikėtų tik pakelti .«

įvairūs mūsų rezistenciniai 
sambūriai, o ypač Lietuvių Re
zistencinė Santarvė, jau ne 
karą spaudoje buvo pavadin
ti avantiūristiniais sąjūdžiais. 
Juose pasireiškiantieji žmonės 
— avantiūristais. Jų visų veik
la — avantiūra. Kaip matome 
iš krikdemų oficiozo Tėvynės 
Sargo, Draugo bei kaikurių 
kitų krikdemų laikraščių, tie 
žodžiai labai dažnai priskiria
mi LRS garbei ir, ka’p atrodo, 
su tikslu pareikšti kažką labai 
negerą.

Tie žodžiai daugeliui žinomi, 
bent girdėti, tačiau dažnam 
gal ir ne visai aiškūs savo tik
rąja prasme. Gal man bus at
leista, jei čia kiek nukrypsiu į 
kalbamokslio sritį.
AVANTIŪRISTO PRASMĖ

RAŠO BRONYS RAILA as-ma didžios dalies tų pačių 
menų, net mokslinio Tėvynės 
Sargo žurnalo vadinama avan
tiūristais, tuo be abejo tikin
tis, kad štai vykusiai pavadi
nome ir diskreditavome.

Iš tikrųjų, nieko tuo nepa
sieksi ir nepakeisi. Jei avantiū
ra yra drąsus, rizikingas nuo
tykis Tėvynės labui, to nuoty
kio • atlikimas ir išgyvenimas, 
tai čia nėra ko tokios avantiū
ros gėdytis, o galima būtų pri
imti kaip malonų, gal dar ne
pakankamai , nupelnytą kom
plimentą.
MŪSŲ AVANTIŪROS

Kaikurie šių rezistencinių

Lotynų kalbos kilmės žodis, 
aviantiūra, turi visą eilę gimi
ningų reikšmių. Pažiūrėkime, 
kaip jis suprantamas anglų ir 
prancūzų kalbose.

Angliškai adventure reiškia . 
— drąsus, pavojingas, rizikin- ’ 
gas veiksmas ar nuotykis, jau
dinantis išgyvenimas, dalyva
vimas tokiuose veiksmuose. Vi
siškai tokias pat' reikšmes turi 
ir prancūziškasis — aventure. 
Iš to žodžio sudarytasis išvesti
nis avantiūristas turi kiek skir 
tingesnių reikšmių. Angliškai 
adventurer reiškia — avantiū
rų dalyvis,' laimingas kareivis, 
spekuliantas (ne blogąja pras
me), lobių j ieškotojas abejoti
nomis priemonėmis... Prancūr 
ziškai aventūrier reiškia — 
avantiūrų dalyvis ir jieškoto
jas, bet taip pat ir toks žmo
gus, kuris pasineria gyvenimo 
intrigų verpetuose...

Panašios reikšmės turi ir vo
kiečių — Abenteuer, Abenteu- 
rer.

Kaip matome, tiek anglų, 
tiek prancūzų kalba avantiūris
tui, šalia teigiamosios ar neu
tralios prasmės, skiria kartais 
ir neigiamų veiksmų atlikėjo 
pcbūdį. Abi kalbos sutinka, 
kad avantiūristas yra drąsusr 
rizikingas, “azartiškas”, aštrių 
nuotykių nevengiantis ir jų 
j ieškantis žmogus.

Lietuvių Kalbos Vadovas 
avantiūristą taip paaiškina — 
“nuotykių j ieškotojas, pasau
lio pereiva”... Paaiškinimas gal 
kiek nepakankamas. Jei mana
sis lietuvių Jcalbos jausmas ma
nęs nepagauna, mūsiškai avan
tiūristas dažniausiai linksta
mas suprasti daugiau neigia
mai arba tik neigiamai (kas 
būtu jau tikrai neteisingas to 
žodžio prasmės iškraipymas).

Man rodos, kad lietuviai, var 
todami avantiūristą, turi daž
niausiai galvoje žmogų, kurį 
vykusiai ir gražiai lietuviškai 
galėtume nusakyti — padauža. 
Tai bene tie patys “lachudros”, 
apie kuriuos Chicagos liaudi
ninkų suvažiavime taip sąmo-

j ingai pašnekėjo mano mielas 
bičiulis Mečys Mackevičius...
MINISTERIA1 IR KURJERIAI

Tad gal būsime kiek susipa
žinę su avantiūrų ir avantiū
ristų prasmėmis. Tėvynės Sar
gas ir kita krikdemų spauda, 
tarsi su pasigardžiavimu, jau 
kelinti metai avantiūristais va 
dina tuos, kurie tvirtino ir 
tebetvirtina, kad lietuvių re
zistencijos problemos iš trem
tinių politinių sluogsnių pusės 
buvo ir tebėra sprendžiamos 
itin abejotinu, “avantiūristi
niu” būdu. Kad tas darbas vyk
domas neapgalvotai, be tinka-^sambūrių žmonės iš tikrųjų y- 
mo patyrimo, be reikiamo kon-. ra nevengę kaikurių avantiūrų 
krečių 
plano, 
daraus 
būtino 
gurno. Kad jis mėgiamas vyk
dyti, įnešant nereikalingus ir 
žalingus tokioje 'veikloje ele
mentus; kaip partinio ir pasau
lėžiūrinio dalyvių prado iškėli
mą, “rungtyniavimą”, pavydu
liavimą, partnerių kompromi
taciją', diskrečiai kenksmingą 
“konkurentų”- plepumą, paga
liau norą be titulo kitus ko
manduoti,- o pačiam sėdėti ra
miai užuovėjoje ir * didvyriškai 
politikuoti etc. Tos kritikos ne
išvengiamai paliečiamas ir Vil
kas, kiek jis yra rodęs dėmesio, 
ilgą laiką neigiamo, tai pro
blemai. ■

Tuo klausimu man yra tekę 
diskutuoti, berods, 1946 metais 
Paryžiuje, viename platesnia
me liet, veikėjų pasikalbėjime. 
Vienas stipriai žilagalvis ir ne 
ką mažiau išmintingas veikė
jas, tada pastebėjo: “Viskas ge
rai, ką .tamstos draugai daro, 
bet būtų nonsensas, jei, pavyz
džiui, Užsienių_• Reikalų Mini
sterijos kurjeris, atvykęs į už
sienį, imtų vaidinti užsienių 
reikalų ministerį. 
avantiūra...” 

žilagalviui
maždaug taip paaiškintai:^ ..tarpe- kitų, Ir Utenas vieninte- 
deja, dabar stingahie. tokių ^Hs^at^tinih^s.^Niekam nebu- 
normalių sąlygų, kur būtų už
sienių reikalų ministerijos 
krašto ir jų diplomatiniai ku
rjeriai užsieniams. Tamsta ne
gausi dabar už 300 litų pasi
samdyti kurjerio. Jo pareigų 
imasi kitokie žmonės. Pagaliau, 
niekas nedraudžia tamstai ar 
tamstos bičiuliams imtis tokių 
“kurjerių” pareigų, ir būk tik
ras, tada su tamsta daugelis 
kas skaitysis net ir kaip su “už
sienių reikalų ministeriu”, jei 
jau to vardo taip norėtulh. To
kių avantiūrų kelias kiekvie
nam atviras. Tai kilnios avan
tiūros”...

Maždaug nuo to laiko BDPS 
Užsienio Delegatūros veikla, 
ypač krikdemų sluogsniuose, ir 
buvo pradėta ..vadinti — avan
tiūra, avantiūristais. ‘ Dabar

sąlygų pažinojimo, be ir jų “malonumus” išgyvenę, 
be disciplinos, be soli- • Jų pastangomis ir aukomis 

bendradarbiavimo ir tremtinius bei užsienio lietu- 
visų pastangų vienin- vius galėjo pasiekti pačios au

tentiškos žinios apie okupuo
tos Tėvynės padėtį ir reikalus, 
antrajai sovietą okupacijai su
grįžus. 7

Vien jų pastangomis ir auko
mis per sekančius tris metus to 
pobūdžio informacijos į užsie
nį atėjo. Tai buvo trys metais, 
kai jie vieni teskelbė ar diskre
čiai reikiamus sluogsnius in
formavo, kad krašte yra orga
nizuota ir didelė rezistencija 
okupantui, kad kraštas to ir to 
nori is užsienio lietuvių, dėl to
kių ir tokių reiškinių liūdi ir 
prašo tokios ir tokios pagalbos 
bei patarimų.

Tai buvo trys metai, kai di
džiuma į Vilką susitelkusių 
grupių, ypač krikdemai, tat 
neigė, visas sugestijas atmeti
nėjo, o pačius “avantiūristus” 
skelbė esant falsifikatoriais ir 
tt. Tai faktas, kurį geriausiai 
įrodys Vliko nutarimų ir rezo
liucijų "archyvai bei kiti užra
šai ir pareiškimai viešumoje ar 
Lietuvių Fronto spaudoje.

Po trijų metų * “nelygios ko-
Tai būtų . vos” pasitaikė^kad tik dėka to 

. pat rezistencinio sambūrio pa
veikė j ui buvo stangomis užsienį pasiekė,

vo įdomus ir’švįrbus Jo ateiti- 
^hinkiškum&s, bet jis buvo už- 
tenkamas,'kadįtik tada krikde
mų vadovaujate Vilko daugu
ma .patikėjo, jpg krašte rezis
tencija visgi y£a... Badene bu
vo pravestas rimčiausias mū-

.pažinti Vlikulį eventualiai vy
riausybės sud&fymo teisę. Tai 
per ilga šiam 7 kartui istorija, 
bet užteks priminti jos pabaigą, 
— jokia organizuota krašto re
zistencija tų protokolų nerado 
galima tvirtinti, ir ta legenda 
išnyko...

Tai dabartinių Rezistencinės 
Santarvės dalyvių buvusios 
avantiūros. Patikėkime, kad 
jos ne paskutinės. Patikėkime, 
kad jos brangiomis ir didžiai 
skaudžiomis kraujo aukomis 
apmokėtos. Kam reikia, tas ži-

Pabaltijo diplomatu 
uasitarimai Londone

Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
diplomatiniai atstovai buvo su 
sirinkę pasitarimams Londone, 
kurie tęsėsi nuo 1952 m. bir
želio mėn. 27 ligi 30 d.

šiuose pasitarimuose dalyva
vo: B. K. Balutis (Lietuva), J. 
Kalv (Estija), R. Kampus (Lat 
vija), S. Lozoraitis (Lietuva), 
T. Ozolins (Latvija), K. R. 
Pusta (Estija), A. Rei (Estija), 
E. Sarepera (Estija), A. Torma 
(Estija), P. žadeikis (Lietuva).

• Susirinkusieji atstovai pa
darė nuodugnią apžvalgą tarp
tautinės padėties, o ypatingai 
visų tų jos aspektų, kurie gali 
turėti įtakos į Baltijos valsty
bių padėtį* ir į jų laisvės bei 
nepriklausomybės atstatymą.

• Buvo konstatuota, kad 
glaudus bendradarbiavimas, 
kurį Baltijos valstybės be per
traukos tęsė nuo pat nepriklau 
somybės atstatymo, yra davęs 
vertingų rezultatų ir yra pasi
rodęs naudingas visiems trims 
kraštams.

• Kuriomis formomis bus 
nustatytas dar glaudesnis Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos susi
jungimas po jų išlaisvinimo, 
priklauso pačioms Baltijos tau
toms. Tačiau susirinkusieji at
stovai pareiškė savo įsitikini
mą, kad ši sąjunga turėtų bū
ti labai glaudi ir kad ji visais 
galimais būdais turėtų siekti 
bendradarbiavimo su kitais 
kraštais Jungtinėse Europos rė 
muose.

♦1-"• Jie taip pat vadarė apžval 
gą bendradarbiavimo su kitų, 
Sovietų pavergtų, tautų lais
vais atstovais, kuriam jie tei
kia didelę svarbą.

• Jie su dėkingumu ir di
džiu pasitenkinimu atžymėjo 
palankumą ir užuojautą, ku
rią parodė Baltijos tautoms Di 
džioji Britanija, Amerikos 
Jungtinės Valstybes ir kiti va
karų kraštai, kuriuose tiek 
daug pabaltiečių rado prieglau
dą.

• Vieningai pareiškė viltį, 
kad Genocido Konvencija 
trumpu laiku taps efektyviu 
įrankiu žmogaus teisėms ap
saugoti ir kad Jungtinės Tau
tos ras būdus ir priemones su
stabdyti terorui ir deportaci
joms nuo kurių kenčia Baltijos 
ir kitų kraštų gyventojai, esan 
tieji Sovietų okupacijoje.

Jie yra tvirtai įsitikinę, kad 
Baltijos tautų teisės ilganiui 
laimės ir kad Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos, — o taip pat ir ki
tų Sovietų pavergtų kraštų — 
laisvė ir nepriklausomybės bus 
atstatyta.

DARIAUS IR GIRĖNO perskridimo per Atlantą sukakties pami
nėjimui liepos 18 d. 8 vaL vak. Lietuvių Piliečių Klube, Brookly- 
ne, 280 Union Avė., šaukiamas susirinkimas, kuriame išgirsite 
kalbant Vienybės redaktorių Juozą Tysliavą, inž. Antaną Novic
kį, adv. S. Briedį, A. Gllmaną ir kitus. Menine programą atliks 
M. Liuberskio vadovaujamas Operetės choras. Įžanga nemokama. 
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Aidai arba kultūros diskvalifikavimas

Vienas amerikos psichologų 
pareiškė, kad JAVese žmonės 
vidituniškai miršta turėdami 40 
metų amžiaus. Toji mirtis ne
reiškia fizinės egzistencijos, 
bet idealistinių kovų ir siekimų

ŽVILGSNIS I TOLIMĄ ŠIAURĘ
Debesys ties Baltijos jūra — Trys didieji: Gustavas Adolfas, Petras 

ir Stalinas — Mūsų interesai
■

no... Ir tos naujos avantiūros 
turi mėginti apsaugoti kraštą 
nuo naujų, tuo tarpu bereika
lingų aukų, nuo lietuvių tau
tos gyvojo kūno netikslingo 
naikinimo, nuo pastangų per
nešti iš užsienio į kraštą tą pa
tį čia siautėjantį partinį ar pa
saulėžiūrų įtūžimą, nepasitikė
jimą, šmeižtus vienų prieš ki
tus, klaidinančią informaciją

(Nukelta i 6 psl.)

Neseniai spaudos rinkoj pa
sirodęs natijas Aidų numeris 
(N 6, 1952); 'įkvepia panašias 
mintis. Su šiuo, sąsiuviniu Ai
dai (nors dar ir ’nepasiekdami 
vyriško amžiaus) galutinai pri
sistatė lietuviu visuomenei 
kaip krikščionių /'dęjpokratų 
parti j os politinis organas; ir at
sisakė būti kultūras / žurnalu. 
Apgailestaudami šį .••_ Jaktą, 
mums tenka padėti vainiką 
dar ant vieno lietuviškoj? kul
tūros žurnalo kapo.' ; Minėtas 
Aidų numeris prasideda krik- 
deminiu filosofų" prbpągąnda 
ir,baigiasi Jų melagingos .dis
kriminacijos, ; ban’dyįhu"T';Lietu- 
vos diplomatų Sąryšy
su .Šiuo laiku Loį^nė; valan
čia konfei^i^aT^Tę^rv^uĮtū- 
rihį” , uždąVhiį '* atitkę 7 ’Aidai 
atsisveikina! su ė mumis * kaip 
‘‘Pasaulio '■ į Lietuvių; j&ultūros 
žurnalas”/ ir pradeda .naują 
krikdemų oficiozo1 Wrjefą;
- Kai. 1946 metais, gis žurnalas 
pradėjo. sunktomis .aplinkybė
mis eiti MunchėneJo redakto
rius — kūrėjas Kazys JBradū- 
nas mokėjo aplink save subur
ti įvairių srovių. kultūrininkus, 
šią liniją K. Bradūhui-pasise
kė išlaikyti' gana ilgai.. Tačiau 
jam išemigravus | JAV ir reda
gavimą kiek vėliau , pęrėmus 
vienam ortodokšiškiauslam ir 
fanatiškiausiam kridemui Juo
zui Griniui; Aidų vedėjas pasi
keitė ir šiandien , mes matom 
tos “evoliucijos”- - apvainikavi
mą. J ' ‘ '

Jeigu palyginti .K, Bradūno 
Aidų bendradarbių, sąrašą su 
dabartiniais šio žurnalo ben
dradarbiais, tuoj ‘ pastebime 
kokia,, didelė dalis intelektuali
nių pajėgų atsitolino nue šio iš 
pradžios gerai užmaskuoto par 
tinių siekimo organo. ’ Užten
ka paimti į rankas Aidų 1949

metų 26 numerį ir paskaityti 
Juozo Griniaus krikdeminio 
piršto guvernantiškus komen
tarus Marijos Alseikaitės-Gim- 
butienės aukštos' mokslinės 
kvalifikacijos studijai “Lietu
viškasis Lobis”, kad' suprasti 
krikdemų griežtos, žalingai 
griežtos linijos išvystymą iki 
dabartinės Aidu kaip kultūros 
žurnalo mirties.

Reikia stebėtis, kad lietuviš
kieji krikdemai nenori pasimo
kyti iš savo Vakarų Europos 
daug inteligentiškesnių kolegų, 
nes kitaip skaitydami tokius 
žurnalus kaip Esprit arba 
Wort und Wahrheit jie pama
tytų, kad katalikų intelektua
lai turi kultūringame pasauly
je daug daugiau skonio ir pro
to negu mūsų krikdemai. Mi
nėtuose žurnaluose neteko ma
tyti nei pigios propagandos, 
nei politinės dęmogogijos pa
vyzdžių. Priešingai, teko 
džiaugtis ir gėrėtis katalikybės 
ir religinės literatūros bei me
no moksliškais tyrinėjimais, 
teko gėrėtis puikiu literatūri
niu stylium, o taip pat ir kon
struktyvia savikritika. Tačiau 
visiškai suprantama, kad tokių 
kultūringų principų gerbimas 
nėra priimtinas lietuviškiems 
krikdemams, kurie planingai 
vis daugiau ir daugiau žmonių 
atstumia ne nuo ko kito, kaip 
nuo katalikiškosios konfesijos. 
Devyzas “Skaldyk ir valdyk” 
jiems yra brangesnis ne tiktai 
už tautinius interesus, bet bra^. 
gesnis net už pačią katalikybę. 
Galima au įsivaizduoti ką apie 
tai pagalvotų tokia šviesi asme 
nybė kaip dabartinis popie
žius, jeigu jį pasiektų informa
cija apie šią mūsų krikdemų 
“veiklą”! Taip keista yra skai
tyti kad šios piktos agresijos 
oficiozo leidėjais yra Tėvai Pran 
ciškonai! Kiekvienam giliai ti- 
•kinčiam iš šv. Pranciškaus Asi- 
ziečio meilingai, minkštai, jaut 
riai ir švelniai dvasiai ištiki
mam žmogui šio šventojo vardo 
vartojimas dvelkia krikščiony
bės profonacija.

Kazys Gailevičius

Atrodo, kad konfliktas tarp 
Švedijos ir Sovietų Sąjungos 
dėl švedų lėktuvo Catalina pa- 
šovimo virš Baltijos vandenų 
pasibaigs taip, kaip pasibaigė 
panašus konfliktas tarp La 
Fontaine pasakėčios ėriuko ir 

• vilko. Ir dar kartą priseis pa
kartoti seną išmintį: stipres
nio užmačios yra ir geresnės. 
Prasikaltimo gi įrodyti diplo
matiniu keliu berods dar nie
kada tarptautinės teisės žino
vams nėra pasisekę.

Tačiau kai mūsų gražiosios 
Baltijos vandenys pradeda 
drumstis, mes kartu su dai
nium Maironiu savo sieloje kar 
toj ame:

Išsisupus plačiai Vakarų 
vilnimis

Man krūtinę užliek savo šal
ta banga...

O tie vandenys drumsčiasi 
ne dėlto, kad tos bangos pra
ryja vieną ar kitą lėktuvą, šį 
kartą audra į Baltijos jūrą ar
tėja iš tolimosios šiaurės, kur 
ilga Botnijos įlanka pranyksta 
Suomijos, Švedijos ir Norvegi
jos miškuos ir Laplandijos el
nių ganyklose. Ilgus šimtus me 
tų ten gyveno žmonės, kurie

VINCAS TRUMPA

skandinavams ir vakarams bu
vo žinomi lappų vardu (laplan- 
diečių), rusams gi tai buvo kar
tu ir samojedai.

Tie lappai arba samojedai 
buvo egzotikos mėgėjų, roman
tikų ir mokslui atsidavusių žmo 
nių obej ektas Jokių ypatingų 
politinių problemų jie nenorė
jo sukelti. Gyveno sau tarp tri 
jų valstybių pasidalinę ir tur
būt maža muitų, pasų ir kito
kių sienos perėjimo taisyklių 
bebodafni.

Bet štai šiais metais kovo 
mėnesį Murmanske įsikūrė 
“Lappų revoliucinis išlaisvini
mo frontas”. Ir pradėjo jis 
skelbti apie žmogaus išnaudo
jimą žmogui, apie Švedijos, 
Norvegijos ir Suomijos jungą 
ir imperializmą ir apie reikalą 
Išsilaisvinti, sukurti savo tary
binę respubliką ir įeiti į drau
giškų sovietų respublikų sąjun
gą. Tas frontas (vis tie nelai
mingieji frontai) sudarė ir kon 
krečią programą: į tą Laplan
dijos SSR (samojedais jų da
bar nebevadina, gal dėl kon
kurencijos baimės) turėtų įei

ti: iš Suomijos — Laplandija 
su 116.000 kmb iš Švedijos — 
šiaurinės Botnijos sritis su 106- 
000 kv. km., iš Norvegijos Fin- 
nmarko ir Tromso sritis su 
74,000 kv. km.

Bet tam frontui, atrodo, rū
pi ne tiek lappų laisvė ir tie 
didžiuliai plotai, kaip Švedijos 
geležis ir nikelis, kurie labai 
gerai derintųsi su Špicbergeno 
anglies kasyklomis ir su Cibin- 
sko žemės turtais (Kolos pu
siasaly). Atrodo, prie šio gra
žaus kąsnio nėtrūksta ir pries
konių. Kaip tik birželio 15 d. 
Švedijos karalius šioje srityje 
atidarė vieną didžiausių pašau 
ly hidroelektrinių stočių. Tai, 
esą, tikras technikos stebuklas. 
Kodėl jau nebūtų galima duo
ti Didžiojo Stalino vardą, kaip 
kadaise carų laikais suprojek
tuojamam Baltijos— Baltosios 
jūros kanalui. Ten dar reikėjo 
vergų lavonais kanalo pakraš
čius nusėti, o čia jau gatavai 
2,000 švedų darbininkų darbas 
padarytas.

Ir visa tai lappų išlaisvinimo 
vardu! Tikrai ir tikslas gražus. 
Ir simpatijų ir gal net pagal
bas iš kaikur galima sulaukti.

Juk paprastai užtenka tik gra
žiai meluoti.

n.
Būtų visa ta istorija gal ir 

įdomus pasiskaitymas, jei toji 
Lappų SSR nebūtų viena gran
dinė iš ilgo rusų tautos žygio 
į šiaurę, kuriam žymusis rusų 
istorikas Platonovas buvo pa
šventęs gražią studiją. Prasidė
jo ji nekaltai, kaip ir dabar (ką 
nors išlaisvinti), ■ pravoslaviškų 
vienuolynų kūrimu. 1251 m. 
buvo įkurtas Valamo vienuoly
nas ant Ladogos ežero kranto. 
Po šimto metų išdygo Muromo 
vienuolynas ant Onegos kran
to, dar po šimtmečio Solo vj ec- 
ko vienuolynas Baltosios jūros 
saloje. Tai tik patys žymieji. 
Mažesnių jų buvo prisagstyta 
be galo daug. Tai kas, kad kai 
kurie jų šiandie pavirto kalė
jimais ir koncentracijos sto
vyklomis. Rusų dvasia juose 
pasiliko.

Toji ekspansija į šiaurę ėjo 
pirmiausia iš pono Didžiojo 
Naugarado (gaspodin Veliki 
Novgorod). Ir ilgokai ji nesu
sitiko su jokiu žymesniu pasi
priešinimu, nors antroje Balti
jos jūros pusėje gyveno labai 
karinga ir nuotykius mėgstan
ti tauta, kuri Vakaruose buvo 
pravardžiuojama normanais, o 
Rytuose variagais, rusais ir 
kitais vardais. Ir juos viliojo 
nesimpatingi šiaurės plotai, 
kur ir Dievo žodis dar nebuvo

nuneštas, kur-ir puikių kailių 
buvo galima: pasimedžioti. Tik 

a. KSutardo
ir Švedijos interesai susidūrė 
Baltijos jūros šiaurinėje erdvė
je ir 1323 m., tais pačiais, ku
riais mūsų Gediminas . rašė 
savo garsius laišku§ popiežiui, 
buvo suardyta taika taip Šve
dijos ir Naugardo toje. Vietoje, 
kur tada buvo mažas Notebor- 
go kaimelis ir kurioje : vėliau 
išaugo garsi šliuselburgo pilis 
ir kalėjimas (pietiniame Lado
gos ežero pakrašty) i

Bet taika ši kartą, kaip ir 
dažniausiai istorijos bėgyje, bu 
vo tik ramesnis laikas pasi
ruošti naujiems žygiams ir ka
rams. Ir varžytinės ir kova vy
ko toliau dėl tų plotų, kurie 
šiandien sudaro Suomi jos ir so
vietinės Karelijos'' teritorijas. 
Nesileisdami | tų kovų smulk
menas, norime iškelti tik tris 
svarbiausius momentus,; kurie 
surišti su trimis vardais: Gus
tavo Adolfo, Petro Ąleksiejevi- 
čiaus ir Stalino-Džlugašvlli.

XVII a. pradžioje. Maskvos 
valstybė buvo suknista dinas
tinių kovų ir vidaus revoliuci
jų. Tai vadinamas “smutnoe 
vremla” (liūdnas laikas) laiko
tarpis Rusijos istorijoje. Pasi
naudodami šia proga net ir 
mūsų bajorai kartu su lenkais 
buvo įsitaisę pačioje Maskvoje. 
Dar geriau šią progą išnaudo
jo .jaunasis švedų karalius Gus

tavas Adolfas, garsiausias iš vi
sų švedų karalių. Jam tai ir pa
sisekė padaryti iš visos Balti
jos švedišką ežerą, ąrba kaip 
jis vienoje kalboje išsireiškė, 
upeliūkštį, per kurį nelengvai 
rusai galėsią peršokti.

1617 m. tarp Švedijos ir Mas
kvos buvo pasirašyta Stolbovos 
taika, pagal kurią šiaurinė Bal
tijos jūros erdvė atiteko Šve
dijai. Jei daugelis švedų bajo- 
rų nesuprato, kokios reikšmės 
tos pelkėtas, miškingos ir eže
rais nusagstytos sritys galėtų 
turėti pačiai Švedijai, tai to 
negalima pasakyti apie pati 
Gustavą Adolfą. Skaitant jo 
laiškus ir kalbas tiesiog stebė
tis reikia, kaip gerai jis verti
no esamą situaciją ir net nu
matė įvykių eigą, štai savo kai 
boję parlamente sąryšy su Stol 
bovos taikos pasirašymu jis 
kaip kalbėjo:

Taigi atrodo, kad pats Die
vas gamtos pagalba norėjo mus 
šia pergale apsaugoti nuo mū
sų klastingų kaimynų, rusų. 
Dievas tikrai mums davė ge-> 
resnes sąlygas vesti karą, jei 
jis — Dieve saugok — vėl kiltų. 
Mums dabar atidarytas kelias 
karo ir transporto laivais j 
Ladogos ežerą Nevos upe, o 
Volchovo upe mes galim juos

(Nukelta į 7 psl.)

VLIKas paskutiniu laiku 
wtaip nusipolitikavo, jog atrodo 
bus praradęs tikėjimą į greitą 
Lietuvos išlaisvinimą.

Prieš pusmeti, kada dar ne
buvo sudaryta Vykdomoji Ta
ryba, Paryžiuje nusamdė butą, 
sumokėdamas m iii joninę nuo
mą, pirmyn už kelis metus.

Vadinasi, Vykdomoji Taryba 
turės “pelėti” Paryžiuje kelis 
metus.

Bet kada toji Vykdomoji Ta
ryba Paryžiuje susirinks į iš
nuomotą butą, dar neaišku. K. 
Zaikauskas, naujasis jos pir
mininkas buvo pasiryžęs ener
gingai imtis už darbo, prieiti 
prie greitesnio su diplomatais 
susitarimo ir pačią tarybą su
daryti tik iš trijų asmenų.

Bet iki šiam laikui neranda
ma trečiojo asmens.

" Blaškomasi tarp Bačkio, Bra 
zaičio, Ivinskio ir Turausko...

* «*
Jei tvirtinsime, kad New 

Yorko apylinkėje nėra lietuvių 
kultūros namų, kuriame kultū
rininkai galėtų susirinkti pa- 
bendradarbiauti, labai apsirik
sime.

Tikrumoje tekiais kultūros 
namais yra pasidariusi P. La
pienės vasarvietė Stony Brook, 
kur visad galima užtikti gražų 
būrelį kultūrininkų: rašytojų, 
poetų, dainininkų, studentų, ir 
visuomenės veikėjų besiusian
čių nuo sunkaus darbo fabrike.

Vakarais čia diskutuojama 
įvairiais aktualiais klausi
mais, o šeštadieniais ir sekma
dieniais turima malonumo pa
siklausyti koncerto.

P. Lapienei pasisekė padary
ti didelis darbas, suburiant kul 
tūrininkus po savo vasarvietės 
stogu, kurių vis didesnis skai
čius pareiškia norą vasaroti jos 
vasąrrietęję. f 7

*
Veltui bandytumėte sužino

ti, kas yra .Sovietų Rusijos tei
singumo ministru.

Neieškokite. Teisingumo mi
nistro Rusijoje nėra jau nuo 
1917 metų.
; Teisingumas (!) Rusijoje y- 
ra prižiūrimas politinės polici
jos viršininko, kuris nuo 1947 
metų eina vidaus reikalų mi
nistro pareigas.

Tad ima juokas, kada čio
nykščiai komunistai bando kri 
tikuoti Amerikos teisingumą... 
paneigdami teismų nepriklau
somumą... •

Gal įdomu būtų pažiūrėti, 
kas atsitiko su visais tais poli
tinės policijos viršininkais nuo 
1917 metų?

Visi, išskyrus Dzeržinski, 
Unschlicht, Jagoda, Ježov... • 
buvo likviduoti, kaip ir pirma
sis prokuroras Krylenko.

Koks Rusijoje viešpatauja 
teisingumas, spręskite patys.

♦ ♦ ( _•♦ -
Stalino maršalas Rakosovski, 

vadovaująs lenkų armijai, da
vė įsakymą armijoje išnaikin
ti visus “ridikėlius”.

Šios taktikos laikomasi ir ki
tose satelitinėse valstybėse.

Kad geriau galima būtų su- ’ 
prasti šį įsakymą, reikia atsi
minti, jog ridikėliai turi rau
doną žievę, bet baltą vidurį...

f ♦♦*
Vilniuje dabar pasakojamas 

toks anekdotas.
Vienas iš mokytojų klausi

nėje mokinį:
— Kas yra tavo tėvas?
— Stalinas! — atsako vaikas 

ne mirkterėjęs.
— Kas tavo motina?
—Lietuva!
Mokytojas pagiria vaiką už 

tokius patrijotinius atsakymus 
ir/dar paklausia jo:

— O ko tu labiausiai norė
tumei?

— Kad tėvas paliktų motiną 
ramybėje. .

♦ ♦*
Užėjus vasaros dideliems 

karščiams, kada nebūna dide
lių įvykių, žurnalistai dažnai 
Išsigalvoja “jūrų gyvates” ir 
pradeda apie jas rašyti.

(Nukelta 1 6 psl.)

b- Sruogos KAZIMIERAS SAPIEGA
si dėl /aidžios. Karaliaus sos
tu! simosi prancūzai, saksai, 
rusai. \Krašto valdančiųjų luo-

• Kad ir kaip besipirštų viso
kie internacionalai ar kąsnio^ 
politizmai (gal ir neišvengia
mi ateities pasaulyje), tačiau 
lietuviškosios dvasios jie neža
vi. Savasis lietuviškumas, išau
gęs iš biologinio ir dvasinio ry
šio su sava žeme, glūdi kiekvie
noj mūsų ląstelėj, sruvena 
kiekvieno gyslose. Gyvas mūsų 
tautinės praeities pakilimas, 
tartum amžinai šlamąs lietu
viškose giriose vėjas, atgema 
naujose kartose, kad jaunoms 
sieloms pasekti; seną, didingą 
lietuviškos buities pasaką.

Balys Sruoga genialiomis po
etinėmis bei dramatinėmis 
priemonėmis pažadina gražiau
sius jausmus ir verčia skaity
toją sustoti ties mūsų tėvynės 
dažnai tragiška būkle įvairiais 
istoriniais praeities laikotar
piais. Jis . verčią, pajusti, kad 
tėvynės meilės šiluma gaivina 
bei ugdo lietuviškus charakte
rius, sugebančius pasipriešin-. 
ti tėvynės pavergėjams, atkak-, 
liai kovojančius už tautos gar
bę. Kazimiero Sapiegos auto-. 
rius sumaniai iškeįia vieno isto.. 
rinio laikotarpio, .visą lietuviš-. 
ką charakteristiką, tėvynės 
meiles šviesoje. Tai pagrindinė 
tema. Visos kitos temos, gyve
nimiškos, realios, plasdančios 
energija ir veiksmu, tėra .pagel 
binės temos, šalutiniai moty
vai, darniai gravituoją aplink 
tėvynės meilės temą, ją ryš
kindami, pabrėždami. Tėvynė 
— nekintama. absoliuti verty
bė, kurią veikalo herojus įvai
riomis kintančiomis, priemonė
mis pažįsta, supranta, įsilieja 
i jos konkrečią buitį, sutampa 
net su jos abstrakčia idėja.

Tėvynės meilės spinduliavi-. 
mas šušvelnėja ir visas B. Sriio 
gos pasirinktos temps tragiz-

mų degeneracijai kietai pasi
priešina Didysis Lietuvos etmo
nas ir Vilniaus vaivada Kazi
mieras Sapiega. Sapiegos — 
Lietuvoje vyravusi bene pasku
tinė lietuviškų didikų šeima, 
kurioje reiškėsi atkaklus, ne- 
siduodąs jokioms svetimoms 
įtakoms mūsų protėvių krau
jas. Bajorija Sapiegos neken
čia, prieš jį kovoja. Kovos prie
monės jų nevaržo. Lietuvos 
valstybės smukimo metu Sa
piegos dvasios stiprybė ir poli
tinė galia pykina išsigimėlius 
ir nesusipratusius kunigaikš
čius, bajorus ir plikboj orius, 
kurių lietuviškąjį golvojimą 
nustelbia svetimos idėjoą. Bą- 
jorąi sukliudo Sapiegai užsidė
ti karališkąją karūną, dargi 
puldinėja jį ginkluotomis pa
jėgomis. Sapiega lieka vienas. . 
Tarp Sapiegos ir jam priešin
gų bajorų, vadovaujamų kuni
gaikščių Oginskio ir Vyšnia- 
veckio, vyksta ginkluotas susi
rėmimas. .Sapiegos sūnus My
kolas paimamas į nelaisvę ir 
girtų bajorų nužudomas. Sa
piegą ši paskutinioji nelaimė 
galutinai palaužia.

Visos šioje “istorinėje kroni
koje’’- temos išryškinamos su 
autoriui būdingu aštrumu. ir 
kondensuotumu. Gyvai parodo- 

'mos karaliaus Sobieskio žmo
nos Marysenkos intrigos dėl 
sosto. Taiklia satyra plakamos 
lenkų dvasininkų rietenos savo 
tarpe, jų gobšumas, piktos am
bicijos, neapykanta Sapiegai. 
Vaizdžiai ir negailestingai au
torius piešia bajorų abuojumą, 
pavydą, išaugusį iki žvėriško 
Sapiegos sūnaus nužudymo.

Sis 4 veiksmų, 9 paveikslų.

Dr. G. J. Židonytė-Vebrienė

arogantas — “filosofas”. Vie
nuolis karmelitas basakojis — 
kruopštus ir veržlus žemiškų 
gėrybių rinkėjas. Sruoga išve
da scenon ir lietuvį kunigą Ma
lakauską. ši šviesi asmenybė 
lietuvybės idėją brangina ir ją 
gina. Malakauskas dar tebėra 
tikras lietuvis, nepaklusnus 
lenkų bažnyčios atstovų poli
tikai Lietuvoje. Ja besąlyginis 
lietuviškumas nuolat diktuoja 
jam, kuriuo keliu eiti lietuvy
bei susikirtus su lenkiška krik
ščionybe. Kai vietinė bažnyti
nė valdžia sauvalfškat viešai 
Sapiegą prakeikia, Malakaus
kas tam prakeikimui priešina
si ir demonstratyviai vyksta į 
Sapiegos tą pačią dieną suruoš
tą šaunią puotą.

Būdingiausias- ir esminis vei
kėjas yra pats Kazimieras Sa
piega. Visą šio Lietuvos bajoro 
gyvenimą lemia tauri nesinte- 
resuota tėvynės; meilė, kuri su
veda jį į konfliktą su visais as
menimis ar luomais, pasidavu
siais svetimoms įtakoms ir pa- 
sireiškusiems neištikimybe Lie 
tuvai. Sapiega niekam nepatai
kauja. Jis nepaiso vis labiau į- 
siviešpataujančios dvasiškijos, 
kurios žodžiais tariant, Sapie
ga esąs “ne paklydusi avelė, o 
užsispyręs avinas”. Jis, drįstąs 
laikyti savo kariuomenę baž
nyčios dvaruose,;.- nemokąs jai 
duoklės ir kitaip .prieš ją maiš

taująs, jo įtakoje Lietuva grįž
tanti į “pagonybę”. , z

Sruoga Sapiegą idealizuoja. 
Aišku, šiame idealizavime at
spindi paties autoriaus kilniau 
sios mintys bei troškimai, pa- 
puošdami istorinę tikrovę šven 
tadieniškais iškilmingais -dra
bužiais. Paskutiniame paveiks
le, didingiausiame savo tikėji
me į Lietuvos nemarumą, Sa
piega gailisi pervėlai tesupra- 
tęs į kokį kančios kelią atėjusi 
tėvynė Lietuva. Perilgai jis Lie 
tuvą laikęs didikų, tauriųjų 
bajorų žeme. Bajorai, gi yra 
parsidavę, suniekšėję, nepasi
daliną tėvynės grobiu.

Bajorijai su dvasiški j a kovo
jant prieš Sapiegą, šis pasijun
ta visiškai vienišas, atitrūkęs 
nuo savo luomo, kurs nesulai
komai rieda į nutautėjimą. Ne 
vien valstybininkas, bet ir lie
tuvis, suaugęs su savo krašto 
giriomis, laukais, žmonėmis, 
Sapiega savo gyvenimo pabai
goje staiga supranta, kad Lie
tuvai beliko vienintelė tvirta 
jos atrama — liaudis, kurioje 
dar galinti išsilaikyti lietuviš
ka dvasia. Jis skaudžiai išgy
vena neužtektinai mylėjęs -liau 
dį, paprastus žmones, kurių, sie
lose, nupurčius šiukšles ir pu
tas, atspindi žydrasai tėviškės 
dangus.

Balio Sruogos talentas suge
ba įrodyti, kad Sapiegos troški
mas išplėšti Lietuvą iš sveti
momis idėjomis persirijusiu 'ir 
tautinės savigarbos nustojusių

VILIUS BRAŽVILIUS

mas.Savo, i<įėjpmis,: .stiliumi, 
chai^lerių-. piešmįo.
mis Jis dvelkia ,tyra - ir gaivia
lietuviška dvasia.

Kazimierą Sapiegą autorius 
pavadino istoriška kronika. 
Taip, kronikos čia gausu, šiai 
kronikai Sruoga nepagailėjo 
įvairių meninio grožio formų, 
šis draminis veikalas mums čia 
įdomus literatūriniu atžvilgiu.

Veiksmas vyksta XVII šimt
mečio pabaigoje Lietuvos-Len
kijos valstybėj. Lenkiška įtaka 
vis veržlesnė, galingesnė, ypač 
reiškiasi per vis labiau įsiga
linčią lenkišką bažnyčią. Ka
ralius Sobieskis miršta, krašte 
nėra tvarkos, valdininkijoj, 
dvasiškijoj, kilmingųjų luome 
reiškiasi aukščiausio laipsnio 
korupcija. Bajorai, smukę mo-

veikalas - ryškus _ spalvingumu, 
vietųveikėjų -tirštumų.
veiksluose matomi karališkųjų 
rūmų gyvenimą, seimų užkuli
sius, bajorų stovyklas karo lau
ke. Regime Vilnių, Rasenius, 
Varšuvą, Krokuvą. Girdime mi 
nios giedojimą bažnyčioj, ste
bime priešrinkiminį susirinki-'
mą šventoriuje. Minia triukš
mauja miestelio aikštėje. Gir
tuokliavimas, muštynės kaitu- 
liuojasi su dainomis. Visas tas 
masyvus, plačios apimties vei
kėjų bei jų poelgių diapazonas 
yra viena ryškiausių šio veika
lo savybių.

Veikėjai dažnai teparodomi 
vos kelioms minutėms, inten
syviausiais jų charakterių pa
sireiškimo momentais. Mary- 
senka — naivi garbėtroška. Jos

rališkai ir materiališkai, rieja- sūnus Jokūbas — simpatingas

DEMOKRATAS
r BALYS GRAŽULIS

Atleistas iš darbo fabrike, 
buvęs policininkas Traška ga
vo darbą tabako ūkyje. Savi
ninkas įkurdino jį vienišą ap
griuvusiame namelyje. Apsidai
rė Traška ir mato, kad name
lyje būtų vietos dar keliems 
vyrams. Kitą dieną sužinojo, 
kad ir darbininkų reikia. Tą 
patį vakarą parašė laišką ato
stogaujančiam studentui Sta- 
siuliui. Tik atvykus. 
Stasiulis parašė kvietimą be
darbiui karininkui Raubiui. 
Raubys atsikvietė mokytoją 
Laukį, o Laukys savo pažįsta- z 
mą Jurkailį atviliojo. Sis atva
žiavo paskutinis po poros sa
vaičių.

— Pristatau jums naują ko
lektyvo narį, būsimą respubli
kos prezidentą poną Jurkaitį,
— juokavo Laukys, įvesdamas 
atvykėlį.

—Ačiū, ačiū—nei rimtai, nei 
juokais lankstėsi Jurkaitis.

— Kolkas jis tebėra nežy
mus demokratinės partijos vei
kėjas, bet... pakeliui i lyderius,
— užbaigė Laukys.

— Visa respublika! — tarš
kėjo Jurkaitįs-—Visi būtiniau
si organai l Netvarka — ir po

licija už kalnieriaus! Nusižen
gei — valandą su kastuvu! Ap
sukai draugą — teisės studio- 
zas bylelę sudarys.

šviesos žiburys, — stuktelėjo 
Laukiui į šoną, — na, politika 
ir religija, nes esu giliai tikin
tysis, — sau, į krūtinę pirštu 
durdamas užbaigė.

Visi skaniai prasijuokė ir sė
do prie stalo tą įvykį alučiu 
aplaistyti.

— Tik tas žodis “kolektyvas” . 
man nepatinka. Bolševizmu 
kvepia! — gurkšnodamas alų 
raukėsi Jurkaitis. — Geriau 
sakysime “demokratinė ben
druomenė”.

— O gal respublika?— juo
kėsi SCasiulis.

— Nieko prieš, nieko prieš,— 
sutiko Jurkaitis. — Aš rimtai 
vyrai. Toks susibūrimas — ge
riausia demokratijos mokyk
la. Kiekvienas pasirodo, kiek 
jis demokratiniam gyvenimui 
pribrendęs.

Kitą vakarą Jurkaitis dar 
dairėsi, klausėsi, o šeštadienį 
pradėjo veikti. Po vakarienės 
Traška išsiėmė užrašų knygu
tę, paskaičiavo ir pasakė, kiek 
už savaitės maistą išeina. Val
gė visi bendrai, o gamino val

IR DOLERIAI
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bajorų, nėra jo asmeniškas 
troškimas, o visos Lietuvos gai
valingas skundas. Tartum se
novės vaidila, dievų apdovano
tas nepaprasta jausmo ir pra
regėjimo galia, Sapiega susi
graudinęs ir kenčiąs tėvynės 
kančiomis skuba visa išsakyti, 
ką jam tėvynė alpdama Golgo
tos kančiose priaimanavo.

Bajoro Sapiegos tautinis są
moningumas, jo demokratinė 
pažiūra į lietuvių liaudies reik
šmę valstybei išlaikyti — tai 
paties autoriaus gilaus tikėji
mo į Lietuvos prisikėlimą iš
raiška.

B. Sruoga šiame veikale nau 
doja- visas poetines priemones. 
Jo stilius, lyrinis bei dramati
nis momentai, visa veikalo me
džiaga ir jos interpretavimas 
tarnauja autoriaus iškeltai idė 
jai — lietuvybės stiprinimui.

Kazimieras Sapiega rašytas 
eilėmis. Autorius var
toja' penktapėdį jambą, griež
tai laikosi ritmo. Ir teatrui ra
šydamas, Sruoga pirmoj eilėj 
yra poetas, — lakus, audringas. 
Jis moka būti ir švelniu lyri
ku, ir sąmoningu jumoristu, ir 
dramatinių motyvų reiškėju.

Ypatingo įspūdžio suteikia 
veikalo pabaiga. Ji yra simbo
listinė, įspėjanti, bet kartu švie 
si, didinga. Mirštąs Sapiega 
nujaučia Lietuvos tragišką lem 
tį, bet kartu tiki jos didvyriš
ka ^ateitimi, jos nemarumu.

Autorius šį veikalą pradėjo 
rašyti paskutinėmis nepriklau
somos Lietuvos dienomis, o 
baigė — 1941 m., pirmosioms 
vokiečių bomboms krentant 
Vilniuje, kai iš bolševikiškosios 
Okupacijos Lietuvai buvo lem
ta patekti į vokiškąją. Balys 
Sruoga, mūsų taurusis poetas, 
didis tėvynės mylėtojas, Kazi
miero Sapiegos asmeny įkūni
ją visas savo viltis ir nepalau
žiamą tikėjimą Lietuvos lais
ve, šviesia lietuvių tautos atei
timi. Stutthofo kankinys ne
galėjo palikti gražesnio testa
mento mums ir visai kovojan
čiai Lietuvai.

Šio puikaus veikalo išleidi
mas — “Terros” knygų leidyk
los nuopelnas. Knyga išleista 
labai skoningai. Alb. Bielskio 
pieštas viršelis darniai siejasi 
su veikalo turiniu. Knygos ga
le patalpinta J. Šlekaičio stu
dija apie B. Sruogos dramatur
giją.

Kazimieras Sapiega — viena 
iš gražiausių ’ir vertingiausių 
lietuviškų knygų. Tai retas ir 
brangus literatūrinis laimėji
mas.

Nauja Aleksio Rannftą 
studija apie ČiurlionĮ

Meno istorikas Aleksis Ra- 
nnit, kuris tarptautinės meno 
spaudos skaitytojus sistema- 
tingai supažindina su lietuvių 
kultūros laimėjimais, įtakin
game moderninio meno žurna
le La Biennale (Nr. 8, 1952) 
paskelbė naują staipsnį apie 
M. K. Čiurlionį (“M. K. Čiur
lionis — un pittore astratto 
prima di Kadinsky” — “M. K. 
Čiurlionis — vienas abstraktus 
tapytojas prieš Kandisky).

Minėtas labai puošnus Žur
nalas, kurį leidžia tarptautinis 
meno istorinis institutas “La 
Biennale di Venezia”, išeina 
italų, anglų ir prancūzų kalbo
mis ir A. Rannito studija jame 
tilpo itališkai su prancūziškais 
bei angliškais komentarais.

Aleksis Rannit mato Ciurlio- 
nyje nepaprastai įdomų bei re
voliucinį moderninės meno 
istorijos reiškinį, kuris šalia 
savo simbolistinių darbų buvo 
pirmas dailininkas surrealis- 
tas, pirmas metafizikas (Pittu- 
ra metafisica) ir pirmas ab- 
straktistas.

Ypač įsidėmėtinas paskuti
nis faktas. Abstraktaus sty-* 
liaus, kūrėju ’klaidingai skaito
mas rusų tapytojas Wassily 
Kandinsky, kuris pirmąjį ab
straktųjį paveikslą sukūrė .1911 
metais, tada kai Čiurlionio ne
buvo gyyųjų tarpe. Čiurlionis 
gi nebūdamas jokių meninių 
programų skelbėju abstraktųjį 
formavimą pradėjo kultivuoti 
jau 1904 metais.

Aleksis Rannit čia pat nuro
do koncepcijos skirtumą tarp 
Kandinskio ir Čiurlionio. Pir
mojo abstraktizmas nukreip
tas prieš gamtą, prieš objektą 
iš viso, ir todėl jis priskaftomas 
prie non-objectiv art reiškėjų, 
tuo laiku kai Čiurlionis priėjo 
prie abstraktinio apipavidali
nimo išeidamas iš gamtos.

Straipsnį iliustruųja 3 Čiur
lionio sonatų reprodukcijos ir 
tapytojo portretas.—Lituanisti
kos mylėtojai gali ši žurnalą 
užsisakyti per Stechert & 
Hafner, inc., 31 East 10 Street, 
New York 3. N. Y.

ATITAISYMAS
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straipsnyje apie Adomą- Galdi
ką įsiterpė keletą nemalonių, 
klaidų, kaip tai: turi būti 
“...išreiškia Lietuvos mistihę 
didybę”, bet ne “mislinę didv-r 
be”, “Iš tiesų panteistas Gal
dikas nėra krikščionis...”, bet 
ne “paleistas Galdikas...”, “Jis 
yra menininkas, kuriam meno 
kūrinys, bręstąs panašiai, kaip 
jis pats, tampa magiška ru
na, bet ne “magišku kūnu”.

Be to, straipsnįa^ pradžioje 
buvo iškraipyta autoriaus pa
vardė, turi būti ne Aleksis 
Rannis, bet Aleksis Rannit.

Pagaliau,-A. Galdiko paveiks
lo klišę spaustuvės darbininkai 
dėdami į mašiną apvertė aukš
tyn kojom...

Dėl visų šių nemalonių klai
dų atsiprašome straipsnio au
toriaus A. Rannito, prof. A. 
Galdiko ir skaitytojų. Red.

gį vis kitas iš eilės. Traška čia 
lyg vyresniuoju tjvoj Niekas 
dėl to žodžio traukė
pinigus ir dėjo ant stalo. Tik 
Jurkaičiui nepatikto J),

Demokratija mėgsta kon
trolę, o mes čia apyskaitos ne
gavom, — pareiškė jis. — Ne
įsižeiskit, aš neįtarinčfh, bet to 
reikia. Pratinkime^būti demo
kratais, vyručiai. Prašau visus 
kvitus ant stalo. ■ ■ -

Laukys mėgino protestuoti, 
kad tarp draugų taip netinka, 
bet Jurkaitis jį nutildė.

— Jei esame demokratai, tai 
taip ir elkimės. Pratinkimės, 
kad tėvynę ant sveikų pamatų 
atstatytumėm. Kai grįšim...

Matėsi, kad Traška įsižeidė, 
bet nesakė nieko, padėjo kvi
tus ant stalo ir išėjo. Nesmagu 
ir kitiems, tik Jurkaitis ra
miausiai sąskaitas apžiūrėjo. Ir 
vis kalbėjo;

— Sakau, vyručiai, mokyki
mės. Būkime demokratais pil
kiausiose smulkmenose, tik ta
da galėsim sau didesnius dar
bus patikėti. O jų bus! Atsta
tysim tėvynę ne tokią, kaip bu
vo. Ne policijos lazda, bet tyra, 
graži, krikščioniška demokra
tija valdys, žinoma, Traška 
doras vyras, bet... kas ji vyres
niuoju išrinko? o mes paken- 
čiam. Jei pakęsim šį, pakęsim 
ir kitus, svarbesnius dalykus. 
Ir vėl turėsim diktatūrą Lietu
voje! Prieš primestą valdžią

aš visą amžių kovojau, netylė
siu ir dabar.

— Kad jis čia pirmasis Įsikū
rė. Savaime...— pastebėjo Lau
kys.

— Štai kas baisiausia! Sa
vaime! Savaime vergais palik
sime. Aš neagituoju, bet, žino
te,—policininkas! Visokia prie
spauda remiasi policija. Pa
matysit, dar tik pradžia.

Po valandėlės grįžusiam 
Traška! Jurkaitis visų vardu 
pareiškė nepasitikėjimą. Visų 
pavedimo neturėję, bet vistiek 
pareiškė. Nustebę vyrai nei už
protestuoti nesuspėjo, kai Traš 
ka* džiugiai atsistatydino. Nei 
šis, nei tas vyrams darėsi, bijo
jo Traška! net i akis pažvelgti.

— Rinkim, — spyrė Jurkai
tis.

— Ką te rinksi, — numojo 
ranka Raubys.

Rinko nerinko, bet Jurkaitis 
liko vyresniuoju. Traška jį pa
siūlė ir niekas nepasisakė 
prieš. Tegul būna, jei nori. Ir 
taip namuką užvaldė demo
kratija.

Pirmuoju naujos valdžios 
darbu buvo tarnybos lapo su
darymas. Lape tebuvo keturios 
pavardės.

— O kas pietus penktą die
ną virs?— pasiteiravo Raubys.

— Ir to klausia karininkas!., 
žinai juk, kad prastas tas vir
šininkas, kuris pats visus dar
bus dirba.

•Raubys susiraukė ir nutilo.
Ne, su nauja valdžia nepąsi- 

ginčysi. žodį prieš, ir jau ne- 
demokratas. O valdžia buvo 
veikli ir tvirta. Būdavo, derasi, 
ką pietų virs, o dabar viskas 
lengviau ėjo. Ar kam patinka, 
ar nepatinka, o vyresnysis nu
stato. Bendruomenė, prisitai
kyt reikia. Ateis, būdavo, šei
mininkas vyro kokiam darbui 
vakare, ir jau ginčai, kol sava
noris susiranda, o dabar pas
kyrė ir eik. Kartą Traška mė
gino pasipriešinti.

— Aš aną kartą dirbau, — 
niurzgėjo.

—- Aš paskyriau, — pakėlė 
balsą Jurkaitis. — Nemanyk, 
kad rinktos valdžios nereikia 
klausyti. Kas neklauso, tas 
griauna demokratiją!

— Matot, koks demokratas, 
— tęsė jis Traška! išėjus—Fa
šistams kaip šunelis tarnavo, o 
prieš demokratiją Jau šiaušia
si. Oi, daug mums mokytis rei
kia...

Kentė vyrai ir pasisakyti ne
drįso. O ką tu su juo, dar laik
raštyje išterlios. Pagaliau, rei
kia ir mokytis...

Būdavo, grįžę iš darbo prau
siasi vonioj iš eilės ar be eilės 
viršninko nebodami, o dabar 
Jurkaitis visada pirmuoju.

— žinau, kad jums nepatin
ka, — dėstė jis,— bet reikia 
pratintis savo išrinktuosius at
stovus gerbti. Diktatorių iŠ bai

mės garbina, o demokratijoj iš 
pagarbos pirmenybę užleidžia. 
Mokykitės, vyručiai.

Kalti ir susigėdę, vyrai tylė
jo. O ir kritikos valdžia neap
kentė. Išsižiojai — ir jau vie
nybės skaldytojas...

Visa savaitė po demokratine 
valdžia praėjo be žymesnių 
nesusipratimų. Tik šeštadienį 
nelabasis košę užvirė. Tuoj po 
pietų susidarė proferansiukas. 
prie jo, kaip gerais laikais, at
sirado bonkutė ant stalo. Val
džia buvo rūpestinga ir išra
dinga. Nuo šios pramogos tik 
vienas Raubys pasitraukė. Ne
žiūrėjo, kad bus nebendruome- 
nišku tipu apšauktas. Sakė ne
begalįs gerti, skilvis nepriima. 
Tačiau Laukys žinojo, kad cen
to išleisti nenori, nes mieste jo 
šešių asmenų šeima skursta.

— Po centą! — žvilgterėjęs i 
lapą ant stalo nustebo Laukys. 
— Mes lošdavom po dešimtą 
dalį. Ne tie laikai ir pinigai.

— Nenori, nelošk!— atkirto 
Jurkaitis. Jis buvo porą stik
lelių jau išmetęs, ir karingu
mas kaip tik stiepėsi.

— Bet kad perdaug, iš tikrų
jų,— nedrąsiai įsikišo Stasiu
lis.

— O kas tavęs klausia! rėžė 
Jurkaitis.

(Nukelta i 6 psl.)
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Chicagai vėl teko 
garbė”. Ji tapo viso 
dėmesio centru.

Rašant šiais eilutes,
buvo žinoma, ką republikonai 
išrinks kandidatu į preziden
tus: Taftą, Ike ar Mac?

Kaip vyksta konvencija, 
smulkiau matysite iš mūsų 
specialaus korespondento pra
nešimo, tačiau viena galima 
pasakyti: jei “komitetininkal” 
stovi už Taftą, tai žmonės, ku
rie sudaro visuomenę, už Ei
senhowerj.

Tų “kcmitetininkų” diktatū
ra partijoje yra tokia didelė, 
kad Eisenhoweris ši kartą rim
tai supyko: — Šis jų (Tafto ir 
jo šalininkų) manevras, aš esu 
tikras, atliks bumerago smūgį. 
Aš pasitikiu amerikiečių visuo
mene.

Pradėdamas savo priešrin
kiminę kampaniją, Ike savo 
pareiškimuose padarė keletą 
klaidų. Tai rodo, kad politikos 
sritis jam dar “nežinoma 
mė”. Bet tai nepakenkė jo 
puliarumui.

že-
po-

Jo klaidos pareiškimuose, 
sakymai žurnalistams, 
prieštaravimai sau, eiliniam 
amerikiečiui tik parodė, kad 
Ike kalba nuoširdžiai, be 
jokių “užpakalinių minčių”, be 
suktų apskaičiavimų.

' “Ike 5 niekad nesigyrė pažįs
tas politikos labirintus”, sako 
eiHnis Amerikos pilietis žmo
nės ištroškę šviežio oro dabar
tinėje politikos atmosferoje.
- Bet kai Ike kalba apie už
sienio politiką, jis nedaro klai
dų. Kai jis kalba apie Europos 
ateit5, apie santykius su rusais, 
iiš kalba gerai apmąstęs savo 
žodžius, daug geriau už Taftą, 
kuris dažnai svaidosi tuščiais 
žodžiais.

at- 
net

Štai kodėl Ike turi progos 
būti kandidatu. Ir patys re- 
publikonų partijos tūzai pripa
žįsta, jog užsienio politika šian 
dien yra svarbesnė, negu vi
daus. Nuo to, kaip bus sutvar
kyti pasaulio reikalai, priklau
sys ir Amerikos vidaus gyveni
mas.

Pagaliau republikonai žino, 
kad Ike daug lengviau nugalės 
demokratų kandidatą, negu 
Taftas. Gallup institutas, kuris 
matuoja visuomenės pulsą, tai 
irgi teigia.

Eisenhoweriui Chicagoje pa
vyko lengvai palenkti į savo 
pusę daugumos delegatų sim
patiją. Tiesa, jam republikonai 
prikiša, kad jis nepasiduoda 
partijos disciplinai ir 
vadovaujasi jausmais.

Gubernatoriai, kurie 
negu kas kitas žino iš 
pusės pučia vėjas ir jaučia už 
ką jų valstybių piliečiai bal
suos lapkričio mėnesi, iš 25, tik 
3 pasisakė už Taftą.

Buvo didelis klausimas, kie
no pusėn stos Pennsylvanijos 
gubernatorius John Fine. Da
bar ir jis su didele dauguma 
delegatų yra už Eisenhowerj.

Bet dviem besipešant, kartais 
laimi tretysis...

Pavyzdžiui, MacArthur, ku
ris “neturi akies” ant Ike, pa
reiškė, kad karys netinkąs pre
zidento vietai...

Nežiūrint to, kalbama, kad 
generolas MacArthur sutiktų 
kandidatuoti net... viceprezi
dento vietai.

MOŠŲ IR NE MISI AVANTIŪROS...
Kokiais nuotykiais žavėjosi rezistencijos žmonės ir kokiais užsiėmė . 

krikdemai — Pastangos pasiekti nieką — Kas sugriuvo, nebėra 
ko griauti, reikėtų tik pakelti .«

įvairūs mūsų rezistenciniai 
sambūriai, o ypač Lietuvių Re
zistencinė Santarvė, jau ne 
karą spaudoje buvo pavadin
ti avantiūristiniais sąjūdžiais. 
Juose pasireiškiantieji žmonės 
— avantiūristais. Jų visų veik
la — avantiūra. Kaip matome 
iš krikdemų oficiozo Tėvynės 
Sargo, Draugo bei kaikurių 
kitų krikdemų laikraščių, tie 
žodžiai labai dažnai priskiria
mi LRS garbei ir, ka’p atrodo, 
su tikslu pareikšti kažką labai 
negerą.

Tie žodžiai daugeliui žinomi, 
bent girdėti, tačiau dažnam 
gal ir ne visai aiškūs savo tik
rąja prasme. Gal man bus at
leista, jei čia kiek nukrypsiu į 
kalbamokslio sritį.
AVANTIŪRISTO PRASMĖ

RAŠO BRONYS RAILA as-ma didžios dalies tų pačių 
menų, net mokslinio Tėvynės 
Sargo žurnalo vadinama avan
tiūristais, tuo be abejo tikin
tis, kad štai vykusiai pavadi
nome ir diskreditavome.

Iš tikrųjų, nieko tuo nepa
sieksi ir nepakeisi. Jei avantiū
ra yra drąsus, rizikingas nuo
tykis Tėvynės labui, to nuoty
kio • atlikimas ir išgyvenimas, 
tai čia nėra ko tokios avantiū
ros gėdytis, o galima būtų pri
imti kaip malonų, gal dar ne
pakankamai , nupelnytą kom
plimentą.
MŪSŲ AVANTIŪROS

Kaikurie šių rezistencinių

Lotynų kalbos kilmės žodis, 
aviantiūra, turi visą eilę gimi
ningų reikšmių. Pažiūrėkime, 
kaip jis suprantamas anglų ir 
prancūzų kalbose.

Angliškai adventure reiškia . 
— drąsus, pavojingas, rizikin- ’ 
gas veiksmas ar nuotykis, jau
dinantis išgyvenimas, dalyva
vimas tokiuose veiksmuose. Vi
siškai tokias pat' reikšmes turi 
ir prancūziškasis — aventure. 
Iš to žodžio sudarytasis išvesti
nis avantiūristas turi kiek skir 
tingesnių reikšmių. Angliškai 
adventurer reiškia — avantiū
rų dalyvis,' laimingas kareivis, 
spekuliantas (ne blogąja pras
me), lobių j ieškotojas abejoti
nomis priemonėmis... Prancūr 
ziškai aventūrier reiškia — 
avantiūrų dalyvis ir jieškoto
jas, bet taip pat ir toks žmo
gus, kuris pasineria gyvenimo 
intrigų verpetuose...

Panašios reikšmės turi ir vo
kiečių — Abenteuer, Abenteu- 
rer.

Kaip matome, tiek anglų, 
tiek prancūzų kalba avantiūris
tui, šalia teigiamosios ar neu
tralios prasmės, skiria kartais 
ir neigiamų veiksmų atlikėjo 
pcbūdį. Abi kalbos sutinka, 
kad avantiūristas yra drąsusr 
rizikingas, “azartiškas”, aštrių 
nuotykių nevengiantis ir jų 
j ieškantis žmogus.

Lietuvių Kalbos Vadovas 
avantiūristą taip paaiškina — 
“nuotykių j ieškotojas, pasau
lio pereiva”... Paaiškinimas gal 
kiek nepakankamas. Jei mana
sis lietuvių Jcalbos jausmas ma
nęs nepagauna, mūsiškai avan
tiūristas dažniausiai linksta
mas suprasti daugiau neigia
mai arba tik neigiamai (kas 
būtu jau tikrai neteisingas to 
žodžio prasmės iškraipymas).

Man rodos, kad lietuviai, var 
todami avantiūristą, turi daž
niausiai galvoje žmogų, kurį 
vykusiai ir gražiai lietuviškai 
galėtume nusakyti — padauža. 
Tai bene tie patys “lachudros”, 
apie kuriuos Chicagos liaudi
ninkų suvažiavime taip sąmo-

j ingai pašnekėjo mano mielas 
bičiulis Mečys Mackevičius...
MINISTERIA1 IR KURJERIAI

Tad gal būsime kiek susipa
žinę su avantiūrų ir avantiū
ristų prasmėmis. Tėvynės Sar
gas ir kita krikdemų spauda, 
tarsi su pasigardžiavimu, jau 
kelinti metai avantiūristais va 
dina tuos, kurie tvirtino ir 
tebetvirtina, kad lietuvių re
zistencijos problemos iš trem
tinių politinių sluogsnių pusės 
buvo ir tebėra sprendžiamos 
itin abejotinu, “avantiūristi
niu” būdu. Kad tas darbas vyk
domas neapgalvotai, be tinka-^sambūrių žmonės iš tikrųjų y- 
mo patyrimo, be reikiamo kon-. ra nevengę kaikurių avantiūrų 
krečių 
plano, 
daraus 
būtino 
gurno. Kad jis mėgiamas vyk
dyti, įnešant nereikalingus ir 
žalingus tokioje 'veikloje ele
mentus; kaip partinio ir pasau
lėžiūrinio dalyvių prado iškėli
mą, “rungtyniavimą”, pavydu
liavimą, partnerių kompromi
taciją', diskrečiai kenksmingą 
“konkurentų”- plepumą, paga
liau norą be titulo kitus ko
manduoti,- o pačiam sėdėti ra
miai užuovėjoje ir * didvyriškai 
politikuoti etc. Tos kritikos ne
išvengiamai paliečiamas ir Vil
kas, kiek jis yra rodęs dėmesio, 
ilgą laiką neigiamo, tai pro
blemai. ■

Tuo klausimu man yra tekę 
diskutuoti, berods, 1946 metais 
Paryžiuje, viename platesnia
me liet, veikėjų pasikalbėjime. 
Vienas stipriai žilagalvis ir ne 
ką mažiau išmintingas veikė
jas, tada pastebėjo: “Viskas ge
rai, ką .tamstos draugai daro, 
bet būtų nonsensas, jei, pavyz
džiui, Užsienių_• Reikalų Mini
sterijos kurjeris, atvykęs į už
sienį, imtų vaidinti užsienių 
reikalų ministerį. 
avantiūra...” 

žilagalviui
maždaug taip paaiškintai:^ ..tarpe- kitų, Ir Utenas vieninte- 
deja, dabar stingahie. tokių ^Hs^at^tinih^s.^Niekam nebu- 
normalių sąlygų, kur būtų už
sienių reikalų ministerijos 
krašto ir jų diplomatiniai ku
rjeriai užsieniams. Tamsta ne
gausi dabar už 300 litų pasi
samdyti kurjerio. Jo pareigų 
imasi kitokie žmonės. Pagaliau, 
niekas nedraudžia tamstai ar 
tamstos bičiuliams imtis tokių 
“kurjerių” pareigų, ir būk tik
ras, tada su tamsta daugelis 
kas skaitysis net ir kaip su “už
sienių reikalų ministeriu”, jei 
jau to vardo taip norėtulh. To
kių avantiūrų kelias kiekvie
nam atviras. Tai kilnios avan
tiūros”...

Maždaug nuo to laiko BDPS 
Užsienio Delegatūros veikla, 
ypač krikdemų sluogsniuose, ir 
buvo pradėta ..vadinti — avan
tiūra, avantiūristais. ‘ Dabar

sąlygų pažinojimo, be ir jų “malonumus” išgyvenę, 
be disciplinos, be soli- • Jų pastangomis ir aukomis 

bendradarbiavimo ir tremtinius bei užsienio lietu- 
visų pastangų vienin- vius galėjo pasiekti pačios au

tentiškos žinios apie okupuo
tos Tėvynės padėtį ir reikalus, 
antrajai sovietą okupacijai su
grįžus. 7

Vien jų pastangomis ir auko
mis per sekančius tris metus to 
pobūdžio informacijos į užsie
nį atėjo. Tai buvo trys metais, 
kai jie vieni teskelbė ar diskre
čiai reikiamus sluogsnius in
formavo, kad krašte yra orga
nizuota ir didelė rezistencija 
okupantui, kad kraštas to ir to 
nori is užsienio lietuvių, dėl to
kių ir tokių reiškinių liūdi ir 
prašo tokios ir tokios pagalbos 
bei patarimų.

Tai buvo trys metai, kai di
džiuma į Vilką susitelkusių 
grupių, ypač krikdemai, tat 
neigė, visas sugestijas atmeti
nėjo, o pačius “avantiūristus” 
skelbė esant falsifikatoriais ir 
tt. Tai faktas, kurį geriausiai 
įrodys Vliko nutarimų ir rezo
liucijų "archyvai bei kiti užra
šai ir pareiškimai viešumoje ar 
Lietuvių Fronto spaudoje.

Po trijų metų * “nelygios ko-
Tai būtų . vos” pasitaikė^kad tik dėka to 

. pat rezistencinio sambūrio pa
veikė j ui buvo stangomis užsienį pasiekė,

vo įdomus ir’švįrbus Jo ateiti- 
^hinkiškum&s, bet jis buvo už- 
tenkamas,'kadįtik tada krikde
mų vadovaujate Vilko daugu
ma .patikėjo, jpg krašte rezis
tencija visgi y£a... Badene bu
vo pravestas rimčiausias mū-

.pažinti Vlikulį eventualiai vy
riausybės sud&fymo teisę. Tai 
per ilga šiam 7 kartui istorija, 
bet užteks priminti jos pabaigą, 
— jokia organizuota krašto re
zistencija tų protokolų nerado 
galima tvirtinti, ir ta legenda 
išnyko...

Tai dabartinių Rezistencinės 
Santarvės dalyvių buvusios 
avantiūros. Patikėkime, kad 
jos ne paskutinės. Patikėkime, 
kad jos brangiomis ir didžiai 
skaudžiomis kraujo aukomis 
apmokėtos. Kam reikia, tas ži-

Pabaltijo diplomatu 
uasitarimai Londone

Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
diplomatiniai atstovai buvo su 
sirinkę pasitarimams Londone, 
kurie tęsėsi nuo 1952 m. bir
želio mėn. 27 ligi 30 d.

šiuose pasitarimuose dalyva
vo: B. K. Balutis (Lietuva), J. 
Kalv (Estija), R. Kampus (Lat 
vija), S. Lozoraitis (Lietuva), 
T. Ozolins (Latvija), K. R. 
Pusta (Estija), A. Rei (Estija), 
E. Sarepera (Estija), A. Torma 
(Estija), P. žadeikis (Lietuva).

• Susirinkusieji atstovai pa
darė nuodugnią apžvalgą tarp
tautinės padėties, o ypatingai 
visų tų jos aspektų, kurie gali 
turėti įtakos į Baltijos valsty
bių padėtį* ir į jų laisvės bei 
nepriklausomybės atstatymą.

• Buvo konstatuota, kad 
glaudus bendradarbiavimas, 
kurį Baltijos valstybės be per
traukos tęsė nuo pat nepriklau 
somybės atstatymo, yra davęs 
vertingų rezultatų ir yra pasi
rodęs naudingas visiems trims 
kraštams.

• Kuriomis formomis bus 
nustatytas dar glaudesnis Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos susi
jungimas po jų išlaisvinimo, 
priklauso pačioms Baltijos tau
toms. Tačiau susirinkusieji at
stovai pareiškė savo įsitikini
mą, kad ši sąjunga turėtų bū
ti labai glaudi ir kad ji visais 
galimais būdais turėtų siekti 
bendradarbiavimo su kitais 
kraštais Jungtinėse Europos rė 
muose.

♦1-"• Jie taip pat vadarė apžval 
gą bendradarbiavimo su kitų, 
Sovietų pavergtų, tautų lais
vais atstovais, kuriam jie tei
kia didelę svarbą.

• Jie su dėkingumu ir di
džiu pasitenkinimu atžymėjo 
palankumą ir užuojautą, ku
rią parodė Baltijos tautoms Di 
džioji Britanija, Amerikos 
Jungtinės Valstybes ir kiti va
karų kraštai, kuriuose tiek 
daug pabaltiečių rado prieglau
dą.

• Vieningai pareiškė viltį, 
kad Genocido Konvencija 
trumpu laiku taps efektyviu 
įrankiu žmogaus teisėms ap
saugoti ir kad Jungtinės Tau
tos ras būdus ir priemones su
stabdyti terorui ir deportaci
joms nuo kurių kenčia Baltijos 
ir kitų kraštų gyventojai, esan 
tieji Sovietų okupacijoje.

Jie yra tvirtai įsitikinę, kad 
Baltijos tautų teisės ilganiui 
laimės ir kad Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos, — o taip pat ir ki
tų Sovietų pavergtų kraštų — 
laisvė ir nepriklausomybės bus 
atstatyta.

DARIAUS IR GIRĖNO perskridimo per Atlantą sukakties pami
nėjimui liepos 18 d. 8 vaL vak. Lietuvių Piliečių Klube, Brookly- 
ne, 280 Union Avė., šaukiamas susirinkimas, kuriame išgirsite 
kalbant Vienybės redaktorių Juozą Tysliavą, inž. Antaną Novic
kį, adv. S. Briedį, A. Gllmaną ir kitus. Menine programą atliks 
M. Liuberskio vadovaujamas Operetės choras. Įžanga nemokama. 
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Aidai arba kultūros diskvalifikavimas

Vienas amerikos psichologų 
pareiškė, kad JAVese žmonės 
vidituniškai miršta turėdami 40 
metų amžiaus. Toji mirtis ne
reiškia fizinės egzistencijos, 
bet idealistinių kovų ir siekimų

ŽVILGSNIS I TOLIMĄ ŠIAURĘ
Debesys ties Baltijos jūra — Trys didieji: Gustavas Adolfas, Petras 

ir Stalinas — Mūsų interesai
■

no... Ir tos naujos avantiūros 
turi mėginti apsaugoti kraštą 
nuo naujų, tuo tarpu bereika
lingų aukų, nuo lietuvių tau
tos gyvojo kūno netikslingo 
naikinimo, nuo pastangų per
nešti iš užsienio į kraštą tą pa
tį čia siautėjantį partinį ar pa
saulėžiūrų įtūžimą, nepasitikė
jimą, šmeižtus vienų prieš ki
tus, klaidinančią informaciją

(Nukelta i 6 psl.)

Neseniai spaudos rinkoj pa
sirodęs natijas Aidų numeris 
(N 6, 1952); 'įkvepia panašias 
mintis. Su šiuo, sąsiuviniu Ai
dai (nors dar ir ’nepasiekdami 
vyriško amžiaus) galutinai pri
sistatė lietuviu visuomenei 
kaip krikščionių /'dęjpokratų 
parti j os politinis organas; ir at
sisakė būti kultūras / žurnalu. 
Apgailestaudami šį .••_ Jaktą, 
mums tenka padėti vainiką 
dar ant vieno lietuviškoj? kul
tūros žurnalo kapo.' ; Minėtas 
Aidų numeris prasideda krik- 
deminiu filosofų" prbpągąnda 
ir,baigiasi Jų melagingos .dis
kriminacijos, ; ban’dyįhu"T';Lietu- 
vos diplomatų Sąryšy
su .Šiuo laiku Loį^nė; valan
čia konfei^i^aT^Tę^rv^uĮtū- 
rihį” , uždąVhiį '* atitkę 7 ’Aidai 
atsisveikina! su ė mumis * kaip 
‘‘Pasaulio '■ į Lietuvių; j&ultūros 
žurnalas”/ ir pradeda .naują 
krikdemų oficiozo1 Wrjefą;
- Kai. 1946 metais, gis žurnalas 
pradėjo. sunktomis .aplinkybė
mis eiti MunchėneJo redakto
rius — kūrėjas Kazys JBradū- 
nas mokėjo aplink save subur
ti įvairių srovių. kultūrininkus, 
šią liniją K. Bradūhui-pasise
kė išlaikyti' gana ilgai.. Tačiau 
jam išemigravus | JAV ir reda
gavimą kiek vėliau , pęrėmus 
vienam ortodokšiškiauslam ir 
fanatiškiausiam kridemui Juo
zui Griniui; Aidų vedėjas pasi
keitė ir šiandien , mes matom 
tos “evoliucijos”- - apvainikavi
mą. J ' ‘ '

Jeigu palyginti .K, Bradūno 
Aidų bendradarbių, sąrašą su 
dabartiniais šio žurnalo ben
dradarbiais, tuoj ‘ pastebime 
kokia,, didelė dalis intelektuali
nių pajėgų atsitolino nue šio iš 
pradžios gerai užmaskuoto par 
tinių siekimo organo. ’ Užten
ka paimti į rankas Aidų 1949

metų 26 numerį ir paskaityti 
Juozo Griniaus krikdeminio 
piršto guvernantiškus komen
tarus Marijos Alseikaitės-Gim- 
butienės aukštos' mokslinės 
kvalifikacijos studijai “Lietu
viškasis Lobis”, kad' suprasti 
krikdemų griežtos, žalingai 
griežtos linijos išvystymą iki 
dabartinės Aidu kaip kultūros 
žurnalo mirties.

Reikia stebėtis, kad lietuviš
kieji krikdemai nenori pasimo
kyti iš savo Vakarų Europos 
daug inteligentiškesnių kolegų, 
nes kitaip skaitydami tokius 
žurnalus kaip Esprit arba 
Wort und Wahrheit jie pama
tytų, kad katalikų intelektua
lai turi kultūringame pasauly
je daug daugiau skonio ir pro
to negu mūsų krikdemai. Mi
nėtuose žurnaluose neteko ma
tyti nei pigios propagandos, 
nei politinės dęmogogijos pa
vyzdžių. Priešingai, teko 
džiaugtis ir gėrėtis katalikybės 
ir religinės literatūros bei me
no moksliškais tyrinėjimais, 
teko gėrėtis puikiu literatūri
niu stylium, o taip pat ir kon
struktyvia savikritika. Tačiau 
visiškai suprantama, kad tokių 
kultūringų principų gerbimas 
nėra priimtinas lietuviškiems 
krikdemams, kurie planingai 
vis daugiau ir daugiau žmonių 
atstumia ne nuo ko kito, kaip 
nuo katalikiškosios konfesijos. 
Devyzas “Skaldyk ir valdyk” 
jiems yra brangesnis ne tiktai 
už tautinius interesus, bet bra^. 
gesnis net už pačią katalikybę. 
Galima au įsivaizduoti ką apie 
tai pagalvotų tokia šviesi asme 
nybė kaip dabartinis popie
žius, jeigu jį pasiektų informa
cija apie šią mūsų krikdemų 
“veiklą”! Taip keista yra skai
tyti kad šios piktos agresijos 
oficiozo leidėjais yra Tėvai Pran 
ciškonai! Kiekvienam giliai ti- 
•kinčiam iš šv. Pranciškaus Asi- 
ziečio meilingai, minkštai, jaut 
riai ir švelniai dvasiai ištiki
mam žmogui šio šventojo vardo 
vartojimas dvelkia krikščiony
bės profonacija.

Kazys Gailevičius

Atrodo, kad konfliktas tarp 
Švedijos ir Sovietų Sąjungos 
dėl švedų lėktuvo Catalina pa- 
šovimo virš Baltijos vandenų 
pasibaigs taip, kaip pasibaigė 
panašus konfliktas tarp La 
Fontaine pasakėčios ėriuko ir 

• vilko. Ir dar kartą priseis pa
kartoti seną išmintį: stipres
nio užmačios yra ir geresnės. 
Prasikaltimo gi įrodyti diplo
matiniu keliu berods dar nie
kada tarptautinės teisės žino
vams nėra pasisekę.

Tačiau kai mūsų gražiosios 
Baltijos vandenys pradeda 
drumstis, mes kartu su dai
nium Maironiu savo sieloje kar 
toj ame:

Išsisupus plačiai Vakarų 
vilnimis

Man krūtinę užliek savo šal
ta banga...

O tie vandenys drumsčiasi 
ne dėlto, kad tos bangos pra
ryja vieną ar kitą lėktuvą, šį 
kartą audra į Baltijos jūrą ar
tėja iš tolimosios šiaurės, kur 
ilga Botnijos įlanka pranyksta 
Suomijos, Švedijos ir Norvegi
jos miškuos ir Laplandijos el
nių ganyklose. Ilgus šimtus me 
tų ten gyveno žmonės, kurie

VINCAS TRUMPA

skandinavams ir vakarams bu
vo žinomi lappų vardu (laplan- 
diečių), rusams gi tai buvo kar
tu ir samojedai.

Tie lappai arba samojedai 
buvo egzotikos mėgėjų, roman
tikų ir mokslui atsidavusių žmo 
nių obej ektas Jokių ypatingų 
politinių problemų jie nenorė
jo sukelti. Gyveno sau tarp tri 
jų valstybių pasidalinę ir tur
būt maža muitų, pasų ir kito
kių sienos perėjimo taisyklių 
bebodafni.

Bet štai šiais metais kovo 
mėnesį Murmanske įsikūrė 
“Lappų revoliucinis išlaisvini
mo frontas”. Ir pradėjo jis 
skelbti apie žmogaus išnaudo
jimą žmogui, apie Švedijos, 
Norvegijos ir Suomijos jungą 
ir imperializmą ir apie reikalą 
Išsilaisvinti, sukurti savo tary
binę respubliką ir įeiti į drau
giškų sovietų respublikų sąjun
gą. Tas frontas (vis tie nelai
mingieji frontai) sudarė ir kon 
krečią programą: į tą Laplan
dijos SSR (samojedais jų da
bar nebevadina, gal dėl kon
kurencijos baimės) turėtų įei

ti: iš Suomijos — Laplandija 
su 116.000 kmb iš Švedijos — 
šiaurinės Botnijos sritis su 106- 
000 kv. km., iš Norvegijos Fin- 
nmarko ir Tromso sritis su 
74,000 kv. km.

Bet tam frontui, atrodo, rū
pi ne tiek lappų laisvė ir tie 
didžiuliai plotai, kaip Švedijos 
geležis ir nikelis, kurie labai 
gerai derintųsi su Špicbergeno 
anglies kasyklomis ir su Cibin- 
sko žemės turtais (Kolos pu
siasaly). Atrodo, prie šio gra
žaus kąsnio nėtrūksta ir pries
konių. Kaip tik birželio 15 d. 
Švedijos karalius šioje srityje 
atidarė vieną didžiausių pašau 
ly hidroelektrinių stočių. Tai, 
esą, tikras technikos stebuklas. 
Kodėl jau nebūtų galima duo
ti Didžiojo Stalino vardą, kaip 
kadaise carų laikais suprojek
tuojamam Baltijos— Baltosios 
jūros kanalui. Ten dar reikėjo 
vergų lavonais kanalo pakraš
čius nusėti, o čia jau gatavai 
2,000 švedų darbininkų darbas 
padarytas.

Ir visa tai lappų išlaisvinimo 
vardu! Tikrai ir tikslas gražus. 
Ir simpatijų ir gal net pagal
bas iš kaikur galima sulaukti.

Juk paprastai užtenka tik gra
žiai meluoti.

n.
Būtų visa ta istorija gal ir 

įdomus pasiskaitymas, jei toji 
Lappų SSR nebūtų viena gran
dinė iš ilgo rusų tautos žygio 
į šiaurę, kuriam žymusis rusų 
istorikas Platonovas buvo pa
šventęs gražią studiją. Prasidė
jo ji nekaltai, kaip ir dabar (ką 
nors išlaisvinti), ■ pravoslaviškų 
vienuolynų kūrimu. 1251 m. 
buvo įkurtas Valamo vienuoly
nas ant Ladogos ežero kranto. 
Po šimto metų išdygo Muromo 
vienuolynas ant Onegos kran
to, dar po šimtmečio Solo vj ec- 
ko vienuolynas Baltosios jūros 
saloje. Tai tik patys žymieji. 
Mažesnių jų buvo prisagstyta 
be galo daug. Tai kas, kad kai 
kurie jų šiandie pavirto kalė
jimais ir koncentracijos sto
vyklomis. Rusų dvasia juose 
pasiliko.

Toji ekspansija į šiaurę ėjo 
pirmiausia iš pono Didžiojo 
Naugarado (gaspodin Veliki 
Novgorod). Ir ilgokai ji nesu
sitiko su jokiu žymesniu pasi
priešinimu, nors antroje Balti
jos jūros pusėje gyveno labai 
karinga ir nuotykius mėgstan
ti tauta, kuri Vakaruose buvo 
pravardžiuojama normanais, o 
Rytuose variagais, rusais ir 
kitais vardais. Ir juos viliojo 
nesimpatingi šiaurės plotai, 
kur ir Dievo žodis dar nebuvo

nuneštas, kur-ir puikių kailių 
buvo galima: pasimedžioti. Tik 

a. KSutardo
ir Švedijos interesai susidūrė 
Baltijos jūros šiaurinėje erdvė
je ir 1323 m., tais pačiais, ku
riais mūsų Gediminas . rašė 
savo garsius laišku§ popiežiui, 
buvo suardyta taika taip Šve
dijos ir Naugardo toje. Vietoje, 
kur tada buvo mažas Notebor- 
go kaimelis ir kurioje : vėliau 
išaugo garsi šliuselburgo pilis 
ir kalėjimas (pietiniame Lado
gos ežero pakrašty) i

Bet taika ši kartą, kaip ir 
dažniausiai istorijos bėgyje, bu 
vo tik ramesnis laikas pasi
ruošti naujiems žygiams ir ka
rams. Ir varžytinės ir kova vy
ko toliau dėl tų plotų, kurie 
šiandien sudaro Suomi jos ir so
vietinės Karelijos'' teritorijas. 
Nesileisdami | tų kovų smulk
menas, norime iškelti tik tris 
svarbiausius momentus,; kurie 
surišti su trimis vardais: Gus
tavo Adolfo, Petro Ąleksiejevi- 
čiaus ir Stalino-Džlugašvlli.

XVII a. pradžioje. Maskvos 
valstybė buvo suknista dinas
tinių kovų ir vidaus revoliuci
jų. Tai vadinamas “smutnoe 
vremla” (liūdnas laikas) laiko
tarpis Rusijos istorijoje. Pasi
naudodami šia proga net ir 
mūsų bajorai kartu su lenkais 
buvo įsitaisę pačioje Maskvoje. 
Dar geriau šią progą išnaudo
jo .jaunasis švedų karalius Gus

tavas Adolfas, garsiausias iš vi
sų švedų karalių. Jam tai ir pa
sisekė padaryti iš visos Balti
jos švedišką ežerą, ąrba kaip 
jis vienoje kalboje išsireiškė, 
upeliūkštį, per kurį nelengvai 
rusai galėsią peršokti.

1617 m. tarp Švedijos ir Mas
kvos buvo pasirašyta Stolbovos 
taika, pagal kurią šiaurinė Bal
tijos jūros erdvė atiteko Šve
dijai. Jei daugelis švedų bajo- 
rų nesuprato, kokios reikšmės 
tos pelkėtas, miškingos ir eže
rais nusagstytos sritys galėtų 
turėti pačiai Švedijai, tai to 
negalima pasakyti apie pati 
Gustavą Adolfą. Skaitant jo 
laiškus ir kalbas tiesiog stebė
tis reikia, kaip gerai jis verti
no esamą situaciją ir net nu
matė įvykių eigą, štai savo kai 
boję parlamente sąryšy su Stol 
bovos taikos pasirašymu jis 
kaip kalbėjo:

Taigi atrodo, kad pats Die
vas gamtos pagalba norėjo mus 
šia pergale apsaugoti nuo mū
sų klastingų kaimynų, rusų. 
Dievas tikrai mums davė ge-> 
resnes sąlygas vesti karą, jei 
jis — Dieve saugok — vėl kiltų. 
Mums dabar atidarytas kelias 
karo ir transporto laivais j 
Ladogos ežerą Nevos upe, o 
Volchovo upe mes galim juos
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VLIKas paskutiniu laiku 
wtaip nusipolitikavo, jog atrodo 
bus praradęs tikėjimą į greitą 
Lietuvos išlaisvinimą.

Prieš pusmeti, kada dar ne
buvo sudaryta Vykdomoji Ta
ryba, Paryžiuje nusamdė butą, 
sumokėdamas m iii joninę nuo
mą, pirmyn už kelis metus.

Vadinasi, Vykdomoji Taryba 
turės “pelėti” Paryžiuje kelis 
metus.

Bet kada toji Vykdomoji Ta
ryba Paryžiuje susirinks į iš
nuomotą butą, dar neaišku. K. 
Zaikauskas, naujasis jos pir
mininkas buvo pasiryžęs ener
gingai imtis už darbo, prieiti 
prie greitesnio su diplomatais 
susitarimo ir pačią tarybą su
daryti tik iš trijų asmenų.

Bet iki šiam laikui neranda
ma trečiojo asmens.

" Blaškomasi tarp Bačkio, Bra 
zaičio, Ivinskio ir Turausko...

* «*
Jei tvirtinsime, kad New 

Yorko apylinkėje nėra lietuvių 
kultūros namų, kuriame kultū
rininkai galėtų susirinkti pa- 
bendradarbiauti, labai apsirik
sime.

Tikrumoje tekiais kultūros 
namais yra pasidariusi P. La
pienės vasarvietė Stony Brook, 
kur visad galima užtikti gražų 
būrelį kultūrininkų: rašytojų, 
poetų, dainininkų, studentų, ir 
visuomenės veikėjų besiusian
čių nuo sunkaus darbo fabrike.

Vakarais čia diskutuojama 
įvairiais aktualiais klausi
mais, o šeštadieniais ir sekma
dieniais turima malonumo pa
siklausyti koncerto.

P. Lapienei pasisekė padary
ti didelis darbas, suburiant kul 
tūrininkus po savo vasarvietės 
stogu, kurių vis didesnis skai
čius pareiškia norą vasaroti jos 
vasąrrietęję. f 7

*
Veltui bandytumėte sužino

ti, kas yra .Sovietų Rusijos tei
singumo ministru.

Neieškokite. Teisingumo mi
nistro Rusijoje nėra jau nuo 
1917 metų.
; Teisingumas (!) Rusijoje y- 
ra prižiūrimas politinės polici
jos viršininko, kuris nuo 1947 
metų eina vidaus reikalų mi
nistro pareigas.

Tad ima juokas, kada čio
nykščiai komunistai bando kri 
tikuoti Amerikos teisingumą... 
paneigdami teismų nepriklau
somumą... •

Gal įdomu būtų pažiūrėti, 
kas atsitiko su visais tais poli
tinės policijos viršininkais nuo 
1917 metų?

Visi, išskyrus Dzeržinski, 
Unschlicht, Jagoda, Ježov... • 
buvo likviduoti, kaip ir pirma
sis prokuroras Krylenko.

Koks Rusijoje viešpatauja 
teisingumas, spręskite patys.

♦ ♦ ( _•♦ -
Stalino maršalas Rakosovski, 

vadovaująs lenkų armijai, da
vė įsakymą armijoje išnaikin
ti visus “ridikėlius”.

Šios taktikos laikomasi ir ki
tose satelitinėse valstybėse.

Kad geriau galima būtų su- ’ 
prasti šį įsakymą, reikia atsi
minti, jog ridikėliai turi rau
doną žievę, bet baltą vidurį...

f ♦♦*
Vilniuje dabar pasakojamas 

toks anekdotas.
Vienas iš mokytojų klausi

nėje mokinį:
— Kas yra tavo tėvas?
— Stalinas! — atsako vaikas 

ne mirkterėjęs.
— Kas tavo motina?
—Lietuva!
Mokytojas pagiria vaiką už 

tokius patrijotinius atsakymus 
ir/dar paklausia jo:

— O ko tu labiausiai norė
tumei?

— Kad tėvas paliktų motiną 
ramybėje. .

♦ ♦*
Užėjus vasaros dideliems 

karščiams, kada nebūna dide
lių įvykių, žurnalistai dažnai 
Išsigalvoja “jūrų gyvates” ir 
pradeda apie jas rašyti.
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b- Sruogos KAZIMIERAS SAPIEGA
si dėl /aidžios. Karaliaus sos
tu! simosi prancūzai, saksai, 
rusai. \Krašto valdančiųjų luo-

• Kad ir kaip besipirštų viso
kie internacionalai ar kąsnio^ 
politizmai (gal ir neišvengia
mi ateities pasaulyje), tačiau 
lietuviškosios dvasios jie neža
vi. Savasis lietuviškumas, išau
gęs iš biologinio ir dvasinio ry
šio su sava žeme, glūdi kiekvie
noj mūsų ląstelėj, sruvena 
kiekvieno gyslose. Gyvas mūsų 
tautinės praeities pakilimas, 
tartum amžinai šlamąs lietu
viškose giriose vėjas, atgema 
naujose kartose, kad jaunoms 
sieloms pasekti; seną, didingą 
lietuviškos buities pasaką.

Balys Sruoga genialiomis po
etinėmis bei dramatinėmis 
priemonėmis pažadina gražiau
sius jausmus ir verčia skaity
toją sustoti ties mūsų tėvynės 
dažnai tragiška būkle įvairiais 
istoriniais praeities laikotar
piais. Jis . verčią, pajusti, kad 
tėvynės meilės šiluma gaivina 
bei ugdo lietuviškus charakte
rius, sugebančius pasipriešin-. 
ti tėvynės pavergėjams, atkak-, 
liai kovojančius už tautos gar
bę. Kazimiero Sapiegos auto-. 
rius sumaniai iškeįia vieno isto.. 
rinio laikotarpio, .visą lietuviš-. 
ką charakteristiką, tėvynės 
meiles šviesoje. Tai pagrindinė 
tema. Visos kitos temos, gyve
nimiškos, realios, plasdančios 
energija ir veiksmu, tėra .pagel 
binės temos, šalutiniai moty
vai, darniai gravituoją aplink 
tėvynės meilės temą, ją ryš
kindami, pabrėždami. Tėvynė 
— nekintama. absoliuti verty
bė, kurią veikalo herojus įvai
riomis kintančiomis, priemonė
mis pažįsta, supranta, įsilieja 
i jos konkrečią buitį, sutampa 
net su jos abstrakčia idėja.

Tėvynės meilės spinduliavi-. 
mas šušvelnėja ir visas B. Sriio 
gos pasirinktos temps tragiz-

mų degeneracijai kietai pasi
priešina Didysis Lietuvos etmo
nas ir Vilniaus vaivada Kazi
mieras Sapiega. Sapiegos — 
Lietuvoje vyravusi bene pasku
tinė lietuviškų didikų šeima, 
kurioje reiškėsi atkaklus, ne- 
siduodąs jokioms svetimoms 
įtakoms mūsų protėvių krau
jas. Bajorija Sapiegos neken
čia, prieš jį kovoja. Kovos prie
monės jų nevaržo. Lietuvos 
valstybės smukimo metu Sa
piegos dvasios stiprybė ir poli
tinė galia pykina išsigimėlius 
ir nesusipratusius kunigaikš
čius, bajorus ir plikboj orius, 
kurių lietuviškąjį golvojimą 
nustelbia svetimos idėjoą. Bą- 
jorąi sukliudo Sapiegai užsidė
ti karališkąją karūną, dargi 
puldinėja jį ginkluotomis pa
jėgomis. Sapiega lieka vienas. . 
Tarp Sapiegos ir jam priešin
gų bajorų, vadovaujamų kuni
gaikščių Oginskio ir Vyšnia- 
veckio, vyksta ginkluotas susi
rėmimas. .Sapiegos sūnus My
kolas paimamas į nelaisvę ir 
girtų bajorų nužudomas. Sa
piegą ši paskutinioji nelaimė 
galutinai palaužia.

Visos šioje “istorinėje kroni
koje’’- temos išryškinamos su 
autoriui būdingu aštrumu. ir 
kondensuotumu. Gyvai parodo- 

'mos karaliaus Sobieskio žmo
nos Marysenkos intrigos dėl 
sosto. Taiklia satyra plakamos 
lenkų dvasininkų rietenos savo 
tarpe, jų gobšumas, piktos am
bicijos, neapykanta Sapiegai. 
Vaizdžiai ir negailestingai au
torius piešia bajorų abuojumą, 
pavydą, išaugusį iki žvėriško 
Sapiegos sūnaus nužudymo.

Sis 4 veiksmų, 9 paveikslų.

Dr. G. J. Židonytė-Vebrienė

arogantas — “filosofas”. Vie
nuolis karmelitas basakojis — 
kruopštus ir veržlus žemiškų 
gėrybių rinkėjas. Sruoga išve
da scenon ir lietuvį kunigą Ma
lakauską. ši šviesi asmenybė 
lietuvybės idėją brangina ir ją 
gina. Malakauskas dar tebėra 
tikras lietuvis, nepaklusnus 
lenkų bažnyčios atstovų poli
tikai Lietuvoje. Ja besąlyginis 
lietuviškumas nuolat diktuoja 
jam, kuriuo keliu eiti lietuvy
bei susikirtus su lenkiška krik
ščionybe. Kai vietinė bažnyti
nė valdžia sauvalfškat viešai 
Sapiegą prakeikia, Malakaus
kas tam prakeikimui priešina
si ir demonstratyviai vyksta į 
Sapiegos tą pačią dieną suruoš
tą šaunią puotą.

Būdingiausias- ir esminis vei
kėjas yra pats Kazimieras Sa
piega. Visą šio Lietuvos bajoro 
gyvenimą lemia tauri nesinte- 
resuota tėvynės; meilė, kuri su
veda jį į konfliktą su visais as
menimis ar luomais, pasidavu
siais svetimoms įtakoms ir pa- 
sireiškusiems neištikimybe Lie 
tuvai. Sapiega niekam nepatai
kauja. Jis nepaiso vis labiau į- 
siviešpataujančios dvasiškijos, 
kurios žodžiais tariant, Sapie
ga esąs “ne paklydusi avelė, o 
užsispyręs avinas”. Jis, drįstąs 
laikyti savo kariuomenę baž
nyčios dvaruose,;.- nemokąs jai 
duoklės ir kitaip .prieš ją maiš

taująs, jo įtakoje Lietuva grįž
tanti į “pagonybę”. , z

Sruoga Sapiegą idealizuoja. 
Aišku, šiame idealizavime at
spindi paties autoriaus kilniau 
sios mintys bei troškimai, pa- 
puošdami istorinę tikrovę šven 
tadieniškais iškilmingais -dra
bužiais. Paskutiniame paveiks
le, didingiausiame savo tikėji
me į Lietuvos nemarumą, Sa
piega gailisi pervėlai tesupra- 
tęs į kokį kančios kelią atėjusi 
tėvynė Lietuva. Perilgai jis Lie 
tuvą laikęs didikų, tauriųjų 
bajorų žeme. Bajorai, gi yra 
parsidavę, suniekšėję, nepasi
daliną tėvynės grobiu.

Bajorijai su dvasiški j a kovo
jant prieš Sapiegą, šis pasijun
ta visiškai vienišas, atitrūkęs 
nuo savo luomo, kurs nesulai
komai rieda į nutautėjimą. Ne 
vien valstybininkas, bet ir lie
tuvis, suaugęs su savo krašto 
giriomis, laukais, žmonėmis, 
Sapiega savo gyvenimo pabai
goje staiga supranta, kad Lie
tuvai beliko vienintelė tvirta 
jos atrama — liaudis, kurioje 
dar galinti išsilaikyti lietuviš
ka dvasia. Jis skaudžiai išgy
vena neužtektinai mylėjęs -liau 
dį, paprastus žmones, kurių, sie
lose, nupurčius šiukšles ir pu
tas, atspindi žydrasai tėviškės 
dangus.

Balio Sruogos talentas suge
ba įrodyti, kad Sapiegos troški
mas išplėšti Lietuvą iš sveti
momis idėjomis persirijusiu 'ir 
tautinės savigarbos nustojusių

VILIUS BRAŽVILIUS

mas.Savo, i<įėjpmis,: .stiliumi, 
chai^lerių-. piešmįo.
mis Jis dvelkia ,tyra - ir gaivia
lietuviška dvasia.

Kazimierą Sapiegą autorius 
pavadino istoriška kronika. 
Taip, kronikos čia gausu, šiai 
kronikai Sruoga nepagailėjo 
įvairių meninio grožio formų, 
šis draminis veikalas mums čia 
įdomus literatūriniu atžvilgiu.

Veiksmas vyksta XVII šimt
mečio pabaigoje Lietuvos-Len
kijos valstybėj. Lenkiška įtaka 
vis veržlesnė, galingesnė, ypač 
reiškiasi per vis labiau įsiga
linčią lenkišką bažnyčią. Ka
ralius Sobieskis miršta, krašte 
nėra tvarkos, valdininkijoj, 
dvasiškijoj, kilmingųjų luome 
reiškiasi aukščiausio laipsnio 
korupcija. Bajorai, smukę mo-

veikalas - ryškus _ spalvingumu, 
vietųveikėjų -tirštumų.
veiksluose matomi karališkųjų 
rūmų gyvenimą, seimų užkuli
sius, bajorų stovyklas karo lau
ke. Regime Vilnių, Rasenius, 
Varšuvą, Krokuvą. Girdime mi 
nios giedojimą bažnyčioj, ste
bime priešrinkiminį susirinki-'
mą šventoriuje. Minia triukš
mauja miestelio aikštėje. Gir
tuokliavimas, muštynės kaitu- 
liuojasi su dainomis. Visas tas 
masyvus, plačios apimties vei
kėjų bei jų poelgių diapazonas 
yra viena ryškiausių šio veika
lo savybių.

Veikėjai dažnai teparodomi 
vos kelioms minutėms, inten
syviausiais jų charakterių pa
sireiškimo momentais. Mary- 
senka — naivi garbėtroška. Jos

rališkai ir materiališkai, rieja- sūnus Jokūbas — simpatingas

DEMOKRATAS
r BALYS GRAŽULIS

Atleistas iš darbo fabrike, 
buvęs policininkas Traška ga
vo darbą tabako ūkyje. Savi
ninkas įkurdino jį vienišą ap
griuvusiame namelyje. Apsidai
rė Traška ir mato, kad name
lyje būtų vietos dar keliems 
vyrams. Kitą dieną sužinojo, 
kad ir darbininkų reikia. Tą 
patį vakarą parašė laišką ato
stogaujančiam studentui Sta- 
siuliui. Tik atvykus. 
Stasiulis parašė kvietimą be
darbiui karininkui Raubiui. 
Raubys atsikvietė mokytoją 
Laukį, o Laukys savo pažįsta- z 
mą Jurkailį atviliojo. Sis atva
žiavo paskutinis po poros sa
vaičių.

— Pristatau jums naują ko
lektyvo narį, būsimą respubli
kos prezidentą poną Jurkaitį,
— juokavo Laukys, įvesdamas 
atvykėlį.

—Ačiū, ačiū—nei rimtai, nei 
juokais lankstėsi Jurkaitis.

— Kolkas jis tebėra nežy
mus demokratinės partijos vei
kėjas, bet... pakeliui i lyderius,
— užbaigė Laukys.

— Visa respublika! — tarš
kėjo Jurkaitįs-—Visi būtiniau
si organai l Netvarka — ir po

licija už kalnieriaus! Nusižen
gei — valandą su kastuvu! Ap
sukai draugą — teisės studio- 
zas bylelę sudarys.

šviesos žiburys, — stuktelėjo 
Laukiui į šoną, — na, politika 
ir religija, nes esu giliai tikin
tysis, — sau, į krūtinę pirštu 
durdamas užbaigė.

Visi skaniai prasijuokė ir sė
do prie stalo tą įvykį alučiu 
aplaistyti.

— Tik tas žodis “kolektyvas” . 
man nepatinka. Bolševizmu 
kvepia! — gurkšnodamas alų 
raukėsi Jurkaitis. — Geriau 
sakysime “demokratinė ben
druomenė”.

— O gal respublika?— juo
kėsi SCasiulis.

— Nieko prieš, nieko prieš,— 
sutiko Jurkaitis. — Aš rimtai 
vyrai. Toks susibūrimas — ge
riausia demokratijos mokyk
la. Kiekvienas pasirodo, kiek 
jis demokratiniam gyvenimui 
pribrendęs.

Kitą vakarą Jurkaitis dar 
dairėsi, klausėsi, o šeštadienį 
pradėjo veikti. Po vakarienės 
Traška išsiėmė užrašų knygu
tę, paskaičiavo ir pasakė, kiek 
už savaitės maistą išeina. Val
gė visi bendrai, o gamino val

IR DOLERIAI
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bajorų, nėra jo asmeniškas 
troškimas, o visos Lietuvos gai
valingas skundas. Tartum se
novės vaidila, dievų apdovano
tas nepaprasta jausmo ir pra
regėjimo galia, Sapiega susi
graudinęs ir kenčiąs tėvynės 
kančiomis skuba visa išsakyti, 
ką jam tėvynė alpdama Golgo
tos kančiose priaimanavo.

Bajoro Sapiegos tautinis są
moningumas, jo demokratinė 
pažiūra į lietuvių liaudies reik
šmę valstybei išlaikyti — tai 
paties autoriaus gilaus tikėji
mo į Lietuvos prisikėlimą iš
raiška.

B. Sruoga šiame veikale nau 
doja- visas poetines priemones. 
Jo stilius, lyrinis bei dramati
nis momentai, visa veikalo me
džiaga ir jos interpretavimas 
tarnauja autoriaus iškeltai idė 
jai — lietuvybės stiprinimui.

Kazimieras Sapiega rašytas 
eilėmis. Autorius var
toja' penktapėdį jambą, griež
tai laikosi ritmo. Ir teatrui ra
šydamas, Sruoga pirmoj eilėj 
yra poetas, — lakus, audringas. 
Jis moka būti ir švelniu lyri
ku, ir sąmoningu jumoristu, ir 
dramatinių motyvų reiškėju.

Ypatingo įspūdžio suteikia 
veikalo pabaiga. Ji yra simbo
listinė, įspėjanti, bet kartu švie 
si, didinga. Mirštąs Sapiega 
nujaučia Lietuvos tragišką lem 
tį, bet kartu tiki jos didvyriš
ka ^ateitimi, jos nemarumu.

Autorius šį veikalą pradėjo 
rašyti paskutinėmis nepriklau
somos Lietuvos dienomis, o 
baigė — 1941 m., pirmosioms 
vokiečių bomboms krentant 
Vilniuje, kai iš bolševikiškosios 
Okupacijos Lietuvai buvo lem
ta patekti į vokiškąją. Balys 
Sruoga, mūsų taurusis poetas, 
didis tėvynės mylėtojas, Kazi
miero Sapiegos asmeny įkūni
ją visas savo viltis ir nepalau
žiamą tikėjimą Lietuvos lais
ve, šviesia lietuvių tautos atei
timi. Stutthofo kankinys ne
galėjo palikti gražesnio testa
mento mums ir visai kovojan
čiai Lietuvai.

Šio puikaus veikalo išleidi
mas — “Terros” knygų leidyk
los nuopelnas. Knyga išleista 
labai skoningai. Alb. Bielskio 
pieštas viršelis darniai siejasi 
su veikalo turiniu. Knygos ga
le patalpinta J. Šlekaičio stu
dija apie B. Sruogos dramatur
giją.

Kazimieras Sapiega — viena 
iš gražiausių ’ir vertingiausių 
lietuviškų knygų. Tai retas ir 
brangus literatūrinis laimėji
mas.

Nauja Aleksio Rannftą 
studija apie ČiurlionĮ

Meno istorikas Aleksis Ra- 
nnit, kuris tarptautinės meno 
spaudos skaitytojus sistema- 
tingai supažindina su lietuvių 
kultūros laimėjimais, įtakin
game moderninio meno žurna
le La Biennale (Nr. 8, 1952) 
paskelbė naują staipsnį apie 
M. K. Čiurlionį (“M. K. Čiur
lionis — un pittore astratto 
prima di Kadinsky” — “M. K. 
Čiurlionis — vienas abstraktus 
tapytojas prieš Kandisky).

Minėtas labai puošnus Žur
nalas, kurį leidžia tarptautinis 
meno istorinis institutas “La 
Biennale di Venezia”, išeina 
italų, anglų ir prancūzų kalbo
mis ir A. Rannito studija jame 
tilpo itališkai su prancūziškais 
bei angliškais komentarais.

Aleksis Rannit mato Ciurlio- 
nyje nepaprastai įdomų bei re
voliucinį moderninės meno 
istorijos reiškinį, kuris šalia 
savo simbolistinių darbų buvo 
pirmas dailininkas surrealis- 
tas, pirmas metafizikas (Pittu- 
ra metafisica) ir pirmas ab- 
straktistas.

Ypač įsidėmėtinas paskuti
nis faktas. Abstraktaus sty-* 
liaus, kūrėju ’klaidingai skaito
mas rusų tapytojas Wassily 
Kandinsky, kuris pirmąjį ab
straktųjį paveikslą sukūrė .1911 
metais, tada kai Čiurlionio ne
buvo gyyųjų tarpe. Čiurlionis 
gi nebūdamas jokių meninių 
programų skelbėju abstraktųjį 
formavimą pradėjo kultivuoti 
jau 1904 metais.

Aleksis Rannit čia pat nuro
do koncepcijos skirtumą tarp 
Kandinskio ir Čiurlionio. Pir
mojo abstraktizmas nukreip
tas prieš gamtą, prieš objektą 
iš viso, ir todėl jis priskaftomas 
prie non-objectiv art reiškėjų, 
tuo laiku kai Čiurlionis priėjo 
prie abstraktinio apipavidali
nimo išeidamas iš gamtos.

Straipsnį iliustruųja 3 Čiur
lionio sonatų reprodukcijos ir 
tapytojo portretas.—Lituanisti
kos mylėtojai gali ši žurnalą 
užsisakyti per Stechert & 
Hafner, inc., 31 East 10 Street, 
New York 3. N. Y.

ATITAISYMAS
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straipsnyje apie Adomą- Galdi
ką įsiterpė keletą nemalonių, 
klaidų, kaip tai: turi būti 
“...išreiškia Lietuvos mistihę 
didybę”, bet ne “mislinę didv-r 
be”, “Iš tiesų panteistas Gal
dikas nėra krikščionis...”, bet 
ne “paleistas Galdikas...”, “Jis 
yra menininkas, kuriam meno 
kūrinys, bręstąs panašiai, kaip 
jis pats, tampa magiška ru
na, bet ne “magišku kūnu”.

Be to, straipsnįa^ pradžioje 
buvo iškraipyta autoriaus pa
vardė, turi būti ne Aleksis 
Rannis, bet Aleksis Rannit.

Pagaliau,-A. Galdiko paveiks
lo klišę spaustuvės darbininkai 
dėdami į mašiną apvertė aukš
tyn kojom...

Dėl visų šių nemalonių klai
dų atsiprašome straipsnio au
toriaus A. Rannito, prof. A. 
Galdiko ir skaitytojų. Red.

gį vis kitas iš eilės. Traška čia 
lyg vyresniuoju tjvoj Niekas 
dėl to žodžio traukė
pinigus ir dėjo ant stalo. Tik 
Jurkaičiui nepatikto J),

Demokratija mėgsta kon
trolę, o mes čia apyskaitos ne
gavom, — pareiškė jis. — Ne
įsižeiskit, aš neįtarinčfh, bet to 
reikia. Pratinkime^būti demo
kratais, vyručiai. Prašau visus 
kvitus ant stalo. ■ ■ -

Laukys mėgino protestuoti, 
kad tarp draugų taip netinka, 
bet Jurkaitis jį nutildė.

— Jei esame demokratai, tai 
taip ir elkimės. Pratinkimės, 
kad tėvynę ant sveikų pamatų 
atstatytumėm. Kai grįšim...

Matėsi, kad Traška įsižeidė, 
bet nesakė nieko, padėjo kvi
tus ant stalo ir išėjo. Nesmagu 
ir kitiems, tik Jurkaitis ra
miausiai sąskaitas apžiūrėjo. Ir 
vis kalbėjo;

— Sakau, vyručiai, mokyki
mės. Būkime demokratais pil
kiausiose smulkmenose, tik ta
da galėsim sau didesnius dar
bus patikėti. O jų bus! Atsta
tysim tėvynę ne tokią, kaip bu
vo. Ne policijos lazda, bet tyra, 
graži, krikščioniška demokra
tija valdys, žinoma, Traška 
doras vyras, bet... kas ji vyres
niuoju išrinko? o mes paken- 
čiam. Jei pakęsim šį, pakęsim 
ir kitus, svarbesnius dalykus. 
Ir vėl turėsim diktatūrą Lietu
voje! Prieš primestą valdžią

aš visą amžių kovojau, netylė
siu ir dabar.

— Kad jis čia pirmasis Įsikū
rė. Savaime...— pastebėjo Lau
kys.

— Štai kas baisiausia! Sa
vaime! Savaime vergais palik
sime. Aš neagituoju, bet, žino
te,—policininkas! Visokia prie
spauda remiasi policija. Pa
matysit, dar tik pradžia.

Po valandėlės grįžusiam 
Traška! Jurkaitis visų vardu 
pareiškė nepasitikėjimą. Visų 
pavedimo neturėję, bet vistiek 
pareiškė. Nustebę vyrai nei už
protestuoti nesuspėjo, kai Traš 
ka* džiugiai atsistatydino. Nei 
šis, nei tas vyrams darėsi, bijo
jo Traška! net i akis pažvelgti.

— Rinkim, — spyrė Jurkai
tis.

— Ką te rinksi, — numojo 
ranka Raubys.

Rinko nerinko, bet Jurkaitis 
liko vyresniuoju. Traška jį pa
siūlė ir niekas nepasisakė 
prieš. Tegul būna, jei nori. Ir 
taip namuką užvaldė demo
kratija.

Pirmuoju naujos valdžios 
darbu buvo tarnybos lapo su
darymas. Lape tebuvo keturios 
pavardės.

— O kas pietus penktą die
ną virs?— pasiteiravo Raubys.

— Ir to klausia karininkas!., 
žinai juk, kad prastas tas vir
šininkas, kuris pats visus dar
bus dirba.

•Raubys susiraukė ir nutilo.
Ne, su nauja valdžia nepąsi- 

ginčysi. žodį prieš, ir jau ne- 
demokratas. O valdžia buvo 
veikli ir tvirta. Būdavo, derasi, 
ką pietų virs, o dabar viskas 
lengviau ėjo. Ar kam patinka, 
ar nepatinka, o vyresnysis nu
stato. Bendruomenė, prisitai
kyt reikia. Ateis, būdavo, šei
mininkas vyro kokiam darbui 
vakare, ir jau ginčai, kol sava
noris susiranda, o dabar pas
kyrė ir eik. Kartą Traška mė
gino pasipriešinti.

— Aš aną kartą dirbau, — 
niurzgėjo.

—- Aš paskyriau, — pakėlė 
balsą Jurkaitis. — Nemanyk, 
kad rinktos valdžios nereikia 
klausyti. Kas neklauso, tas 
griauna demokratiją!

— Matot, koks demokratas, 
— tęsė jis Traška! išėjus—Fa
šistams kaip šunelis tarnavo, o 
prieš demokratiją Jau šiaušia
si. Oi, daug mums mokytis rei
kia...

Kentė vyrai ir pasisakyti ne
drįso. O ką tu su juo, dar laik
raštyje išterlios. Pagaliau, rei
kia ir mokytis...

Būdavo, grįžę iš darbo prau
siasi vonioj iš eilės ar be eilės 
viršninko nebodami, o dabar 
Jurkaitis visada pirmuoju.

— žinau, kad jums nepatin
ka, — dėstė jis,— bet reikia 
pratintis savo išrinktuosius at
stovus gerbti. Diktatorių iŠ bai

mės garbina, o demokratijoj iš 
pagarbos pirmenybę užleidžia. 
Mokykitės, vyručiai.

Kalti ir susigėdę, vyrai tylė
jo. O ir kritikos valdžia neap
kentė. Išsižiojai — ir jau vie
nybės skaldytojas...

Visa savaitė po demokratine 
valdžia praėjo be žymesnių 
nesusipratimų. Tik šeštadienį 
nelabasis košę užvirė. Tuoj po 
pietų susidarė proferansiukas. 
prie jo, kaip gerais laikais, at
sirado bonkutė ant stalo. Val
džia buvo rūpestinga ir išra
dinga. Nuo šios pramogos tik 
vienas Raubys pasitraukė. Ne
žiūrėjo, kad bus nebendruome- 
nišku tipu apšauktas. Sakė ne
begalįs gerti, skilvis nepriima. 
Tačiau Laukys žinojo, kad cen
to išleisti nenori, nes mieste jo 
šešių asmenų šeima skursta.

— Po centą! — žvilgterėjęs i 
lapą ant stalo nustebo Laukys. 
— Mes lošdavom po dešimtą 
dalį. Ne tie laikai ir pinigai.

— Nenori, nelošk!— atkirto 
Jurkaitis. Jis buvo porą stik
lelių jau išmetęs, ir karingu
mas kaip tik stiepėsi.

— Bet kad perdaug, iš tikrų
jų,— nedrąsiai įsikišo Stasiu
lis.

— O kas tavęs klausia! rėžė 
Jurkaitis.

(Nukelta i 6 psl.)



DEMOKRATAS
(Atkelta iš 5 psl.)

— Tai ar nei žodžio pasakyt 
negalima? Ant savo pinigų aš 
ponas! — pasišiaušė Staniulis. 
— O ir t-olerancija. — tai vie
nas iš pagrindinių demokrati
jos dėsnių.

— Pamanykit, kiaušinis viš
tą pamokys! Tolerancija... Su
prantama. kad ii mintingas žo
dis toleruotinas, bet kvai
liams ir demokratijos priešams 
žodžio nėra. Tokia tolerancija 
yra prabanga, kurios demokra
tija negali sau leisti.

— Neužėiaupsi, — priešino
si Stasiulis.

— Tu manai?... Pamatysi, ir 
demokratija suras tokiems 
paukšteliams vietelę.

— Reiškia, kącetai. ar ne? 
Tavo demokratijX nesiskiria 
nuo stalininės, štar kas. Įrodei 
tai žodžiais ir darbais. — tirš
tino Stasiulis.

— Tamsta, tamsta! Aš rei
kalauju atšaukti! Aš bolševikų 
kalėjime sėdėjau... Tamsta kan 
kinį pavadinai bolševikų!

— Mažai kankino, kad neiš
mokino, — drožė Stasiulis. — 
Ir ješ nesi komunistas, tai tik- 

* ras fašistas!
— Aš fašistas’! To jau per 

daug. Mane, visą amžių su fa
šizmu kovojusi... nukentėjusi... 
Draugai, kaip jūs pakenčiat? 
Jūsų pareiga demokratiją nuo 
tokio šmeižto ginti!

— Sakai, nukentėjai nuo 
fašistų? Neteko girdėti...— ra
miai įsikišo Laukys.

— žinomą, nukentėjau. Se
niai -turėjau skyriaus vedėju 
būti, o nekėlė, ne jų plauko.

— Ir manęs į pulkininkus ne 
pakėlė,— juokėsi Raubys.

— Negabus, tai nepakėlė, — 
kirto Jurkaitis.

— Užteks ginčų, loškim! — 
bandė raminti Traška.

— O! Patvarkysi? Ne tie lai
kai, užmiršk, kad su bananu 
tautiečius lupai. Čia laisvės 
kraštas, protestavo Jurkaitis.

Traška pamojo ranka ir nu
tilo. Tylėjo ir kiti. Laukys pa
dalino kortas. Likęs vienas ko
vos lauke, Jurkaitis dar užpy
lė keletą sakinių ir ėmėsi už 
kortų.

Proferansas pasibaigė tai- 
’ kiai, bet tuoj po jo nelabasis 

vėl krosnį užkūrė.
— Prašau ,po devynis dole

rius už maistą. Tiek išeina, — 
pareikalavo Jurkaitis. — Šią 
savaitę kiek daugiau, nes va, 
bonkutę ištraukėm...

— Ir man daugiau? Aš negė
riau, — nustebo Raubys.

— Tai tavo reikalas, — atsa
kė Jurkaitis. — Čia bendruo
menė, visos išlaidos lygiomis.

—Bet tai neteisinga, — pa
rėmė Raubį Stasiulis.

— O kas tavęs, klausia?
— Tai ne atsakypias. Ir jei 

•taip, tai pasakysiu, kad apys
kaitos negavom.

— Ak va, apyskaitos... Reiš
kia, nepasitikėjimas...

— Prie ko čia tai? Taip rei
kia, pats sakei: Ir Traškos rei
kalavai.

— Traška buvo nerinktas, o 
tam, kurį išrinkot, reikia pasi
tikėti. Bus laikas ir gausit, bet 
ne tada; kar bet kuriam vaikui 
pasinorės.

— žinai ką, ponas Jurkaiti, 
— lėtai tarė Stasiulis, — tokios 
demokratijos man nereikia, aš 
pasitraukiu. Tegul jau mane 
bolševikai karia, tai nors ne 
taip skaudu bus.

— To ir laukiau. Gerai, vy- 
•ruti! Bet žinok, kad tokius mes 
ant juodo lapelio pasižymėsi
me. Vienybės ardytojų tėvynė 
nepakęs. Įsidėmėk! —vgrasino 
Jurkaitis.

Stasiulis pašoko, bet Laukys 
pamojo, kad tylėtų. Jis priėjo 
prie Jurkaičio ir tarė:

— Atrodo, Jurkaiti, kad rei
kės mūsų valdžią versti. Tota- 
listinis raugas joje įsimeta.

Jurkaitis nustebo ir užsikir
to.

— Tai va, pareiškiu tau ne
pasitikėjimą.

— Velniop tokią valdžią! — 
sušuko Raubys.

— O! Sukilimas! — atgavo 
žadą Jurkaitis.— Iš fašistinio 
karininko to ir tikėjausi. Pri
pratęs versti. Bet klysti, brolau, 
aš nepasiduosiu.

— Kai dauguma pareiškia 
valdžiai nepasitikėjimą, demo
kratinė valdžia atsistatydina, 
ramiai pareiškė Laukys,

— O aš neatsistatydinsiu! 
Tai sukilimas! Aš kovosiu! Ry
toj šeimininkas sužinos, kokie 
paukščiai čia tupi.

MŪSŲ IR NE MŪSŲ AVANTIŪROS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

ir spekuliaciją ‘partizanų krau 
j u”, O ką jau kalbėti apie lė
šas, kurias prietaringieji tau
tiečiai užsienyje aukoja Tau
tai laisvinti ir iš kurių, berods 
nebent sudilęs centas gal tega
lėjo krašto rezistenciją pasiek
ti ir tik tuo atveju, jei tai tar
navo ’‘savam tikslui”...

Tai maža dalelė rezistenci
nių avantiūrų, apie kurias nė
ra reikalo, nei malonumo kal
bėti ir net atsakyti šiuo metu 
taip, kaip reikėtų rezistencinio 
darbo šmeižikams, ką matėme 
Tėvynės Sargo puslapiuose. 
KRIKDEMŲ AVANTIŪROS

Jau buvo kalbama ne iš pa
čios gražiausios pusės apie 
krikdemus, tai nereiškia, kad 
kas iš mūsų turėtume neapy
kantą tai partijai (ir visam 
blokui) arba neigtume jai tei
sę gyvuoti, kaip tas daroma 
mūsų atžvilgiu. Užsienio lietu
viai gali turėti kokių tik nori 
partijų, ir jos bus svarbios kraš 
te tiek, kiek išlaisvintasis kraš
tas panorės. Bet rasdami krik
demų spaudoje tokias pažiūras 
į rezistencinį darbą ir jo žmo
nes, kaip praėjusį kartą Vie
nybėje minėjome, privalome 
pasisakyti, kaip mes į tokį tūž
mą ir šmeižimą žiūrime. Pri
valome atsiminti ir krikdemų 
bloko laikyseną mūsų laisvini
mo organizacijoje nuo pirmų
jų dienų.

Išskyrus iš Aktyvistų Fronto 
dalies išriedėjusį Lietuvių Fron 
tą (kuris Tėvynės Sargui jau 
dabar pasidarė trefnas...), ki
tos krikdemų partijos labai vė
lai atėjo į rezistenciją, kurios 
organas 1944 metų pavasarį ga 
vo Vliko vardą. Jų pirmoji 
avantiūra buvo sabotuoti re
zistencijos vienybę.

Užsienyje krikdemų blokas 
padaugėjo naujais dalyviais ir, 
avantiūristiškai bemanevruo- 
jant, pasiekė net pusę Vliko. 
Krikdemų lyderio pirmininkau 
jamas Vlikas, kaip minėjome, 
tris metus neigė krašto Rezis
tenciją ir jos primato dėsnį, 
svajodamas apie seimo, vyriau 
sybės vainiką ir “kompaktinę 
emigraciją”. Ta avantiūra su
gniužo. Sugniužo ir kita avan
tiūra žūtbūt pasiekti “val
džios”, neva vykdant krašto re
zistencijos pavedimą.

Prasidėjo nauja avantiūra— 
suskaldyti Lietuvos ministėrius 
diplomatus, paneigti jų tarpu
savinės veiklos sąrangą, kliu
dyti darnų bendradarbiavimą 
tarp visų užsienio lietuvių po
zityviųjų pajėgų. Sustiprėjo 
avantiūra šmeižti ir niekinti, 
savytarpyje ir svetimiems sklei 
sti fantasiškiausius gandus a- 
pie LRS ir kitus rezistencijoje 
dirbančius žmones, žmonės ga
li būti blogi, su ydomis ir po 
kelias nuodėmes kasdien pa
daryti, kaip ir daugumas žmo
nių, kurie begyvendami dar 
netampa šventaisiais, — tačiau 
reikalai ir problemos nuo to 
nepasikeičia. Išskyrus prof. A. 
Ramūną, rodos, ir krikdemai 
neturi tuo tarpu daugiau gy
vųjų kandidatų į šventuosius...

Apie Mažosios Lietuvos ats
tovo į Vliką priėmimą galime 
ir nekalbėti. Dėl šios specialiai 
krikdemų bloko tebetęsiamos 
avantiūros patys mažlietuviai 
apkarto ir suprantama, kad 
per prievartą nei veržtis nebe
nori. Bet žala bendrajam lie
tuvių tautos reikalui ateityje 
iš to gali būti didesnė, nei kas 
dabar pagalvoja.

Neįmanoma išmėtinėti tas 
visas krikdemų avantiūras. 
Kad toks niekadėjas kaip aš, 
arba šimtas kitas mano drau
gų tokiomis avantiūromis ne- 
sididžiuotų, savaime aišku. Ta
čiau krikdemams to pobūdžio 
avantiūros patinka, nes jie jas 
tęsia su stiptėjančia įtampa.

Bet nieko iš to nebus — be ža
los ir nuostolio bendrajam lie
tuvių reizstencijos įstangumui. 
Neatsiliepė tat ir Vliko sveika
tai, — žmogus jo konvulsijas 
mato, o Dievas tikriausiai... 
GRIOVIMAS AR 
ATSTATYMAS?

Nieko nebus ir iš tuščio, ne
pagrįsto tvirtinimo, kad LRS 
avantiūristai teturi vieną tiks
lą “Vliką sugriauti”. Linksmi
na ne tokio tvirtinimo mela
gingumas, bet greičiau naivu
mas.

Juk argi dar reikia Vliką 
griauti, kada jis pats jau kelin
tas mėnuo su tokiomis skaus
mingomis konvulsijomis vos 
ves kovoja pour son existence 
pure et simple?

Kam jį begriauti, kai krikde
mų avantiūros tiek jau paplo
vė smėlį iš jo į visas puses emi
gruojančių lentelių pamato?

Mes jau pernai pranašavo
me, kad taip pasibaigę “Reut- 
lingeno sustiprinimai” jieišeis 
į gerą nei Vlikui, nei Lietuvos 
reikalui. Bet argi galėjo krik
demai Sulaikyti, kuriems atro
do tiktų pataisytas prancūzų 
karalių posakis:—jeigu be mū
sų komandos ir valios, tai ge
riau niekas. Ir taip eina prie 
nieko...

Mūsų vienas iš tikslų jau ne
be nuo dabar yra — ne griau
ti Vliką, bet gelbėti atsistatyti 
visuomeniškai politiniam trem
ties centrui pridėti keletą 
naujų lentgalių, sutvirtinti, as 

tlą iššluoti, sujungti atsiraki
nėjusias staktas ir padėti at
likti kitokį remontą, kuris va
dinasi — pozytyviai, sveika,

tremties sąlygoms ir krašto re
zistencijos reikalavimams pri
taikinta reforma.

To būtų galima tikėtis iš vi
suotinės ir tinkamai paruoštos 
lietuvių konferencijos, kuri te- 

. galėtų būti autoretingas dauge 
lio pirmaeilių problemų spren
dėjas. Iš praktikos betgi nu
jaučiame, ką į tokius pasiūly
mus atsakytų krikdemų blo
kas. Neatrodo, kad krikdemai 
atsisakytų nuo savo avantiūrų, 
apie kurias čia buvo kalbėta. 
Neatrodo, kad ir rezistencijoje 
dirbantieji žmonės atsisakytų 
nuo tų avantiūrų, apie kurias 
augščiau irgi buvo kalbėta.

Bet atrodo, kad lietuvių trem 
ties visuomenė anksčiau ar vė
liau įvertins vienų ir kitų avan 
tiūras, tuos drąsius ir rizikin
gus nuotykius. Ir daugiau vy
rų ir moterų, karių ir civilių, 
jaunimo ir senųjų jungsis į 
LRS .padalinius. Čia jie nebus 
šmeižiami už jų pasaulėžiūras, 
tik bus gęrbiami už naują 
stambią talką lietuvišką j ai re
zistencijai.

Krikdemų; lyderių ir jų ne
gausių sąjungininkų iš kairės 
šmeižtai bei prasimanymai nu
eis į jiems skirtą vietą. Juk net 
p. K. Zaikauskas Naujienose 
pastebėjo, kad su LRS reikėtų 
mėginti rasti susipratimą. (Ar 
tai nebus tas Tėvynės Sargo 
minimas masonas, kuris mums 
niekam nežinant pasisako už 
LRS “pripažinimą bendrojo 
tautinio intereso sumeti
mais”?... Juk šiaip ar taip, tai 
vis dėlto vienas iš ryškiausių 
Rotary klube buvusių narių 
Kaune...).

NAMŲ SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandms 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, 
šingeliuoj ame 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 jūsųjjamus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways!' ir*t. t.

' Z’r ų'
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.

EVergręen 7-5590

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

• 4, v. f.

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-632K2 > / ’

— Palikit, vyrai, — pyko 
Traška, — tegul būna, jei taip

nori. Juk ar nematėt, kaip iš
troškęs vadovauti...

— Ne, aš su juo prie vieno 
stalo nesėsiu, — niršo Stasiu
lis.

— Kvailystės! — suniekino 
jį Laukys. — valdžia nuversta 
ir tvarka atstatyta. Tegu zau
nija, o jei nepatinka, tegu at
skira! verdasi.

— Taip ir bus! Su šia gauja 
nenoriu nieko bendro turėti. 
Gerai, šiandien aš pralaimėjau, 
bet vieną kartą ateis mano die
na!

Jurkaitis apsisuko, trenkė 
duris ir išėjo prasivėdinti.

Ir tarp nanielį vėl užgrobė 
kietos valdžios mėgėjai.

BŪKIT SVEIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAIKŲ ŠIRDIES LIGOS

Vaikai nėkiek nėra saugesni nuo širdies 
ligų. Rodos, jų jaunas amžius, bendrai orga
nizmo atsparumas ir šiaip natūralus gyvumas 
turėtų teikti jiems daugiau saugumo,, tačiau 
gyvenime dažnai yra atvirkščią!. Vaikai, * yra 
linkę sirgti visomis tomis širdies ligomis, ku
rios ištinka suaugusius. Dar prie to reikia pri
dėti žinomas ypatingas vaikų ligas, kurios daž
nai neapalenkia jauno organizmo širdies. Tat 
šiuo atveju pastarieji dar blogesnėje padėtyje. 
Dar vienas nepatogumas su vaikais tai tas, kad 
juos kur kas sunkiau kontroliuoti ir tuo — dar 
mažiau galimybių išsaugoti jų pažeistą širdį. 
Todėl faktinai vaikai reikalingi didesnio dė
mesio ir geresnės priežiūros iš tėvų pusė^ •

Staigusis reumatizmas pasireiškia tokioje 
pat eigoje, kaip ir pas suaugusius, čia ryškaus 
skirtumo nerandama. Tačiau vaikuose neretai 
pasireiškia ši liga -labai lengva forma, kurios 
tėvai dažnai net nepastebi, o jei ir pastebi, tai 
neatkreipia reikalingo dėmesio. Panašiaist atsi
tikimais šia liga sergantieji vaikai retkarčiais 
nusiskundžia neaiškiais skausmais nariuose ir 
šiaip jau kauluose, esti ir mažas temperatūros 
pakilimas, šie simptomai kelių dienu laikotar
pyje savaime pranyksta, bet paskui ir vėl ret
karčiais pasikartoja. Tokius neaiškius skaus
mus žmonės net praminė “augimo skausmais,” 
kurie, anot jų, reikalingi vaikų normaliam au
gimui. Mat, jie sako, kaip kūno galūnės tįsta, 
tai ir tokie skausmai reikalingi. Savaime aišku, 
čia nėra nė krislo tiesos.

* Tam tikram laikui praėjus, pastebima, kad 
kas nors negero vyksta su vaiko širdimi, kad 
jis, smarkiai žaisdamas, lengviau pridusta, pa
vargsta ir kad pati širdis nenormaliai skubiau

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 pusi,)

Okeonografas Anton Brunn 
stengiasi įrodyti, kad jūrų gy
vatės nėra žurnalistų išmislas, 
bet tikrai yra ir neseniai pasi
rodžiusioje savo knygoje įrodi
nėja, jog jos buvo ne kartą 
žmonėms pasirodžiusios.

Apie jas jau rašė 1539 me
tais Olaus Magnus. 1656 me
tais prie Norvegijos krantų 
matęs vienas norvegų pasto
rius. 1734 metais vysk. Paul 
Egede matęs prie Grenlandi
jos krantų.

Bet, nežiūrint visų tų “ma
tymų”, dar jokiome okenogra- 
fijos muziejuje neužtinkame 
tos baisenybės skeleto.

Laisvei švintant...
(Atkelta iš 3 psl.)

Aš taip pat turiu būti man
dagus ir viršininkui atsakau:

— Tamsta taip pat pažįsti 
savo kareivius. Prašau pa
sirinkti, kurie tinkami.

— Gerai! atsako viršininkas, 
— ir pasirenka keturis inteli
gentiškus (jų tarpe abu skyri
ninkus), kurie iš tikrųjų gali 
mokyti naujokus, ir vieną Pet- 
rošiūnų darbininką, kuris nieko 
mokyti negali, bet turėjo jau
čio balsą ir daugiausia šūkavo 
prieš kuopos vadą.

šis man aiškiai parodė, kad 
viršininkas renkasi ne moky
tojus naujokams, bet sukilimo 
vadus. Atrinko gražiu būdu, 
kad vėl nesukeltų naujo sukili
mo. Ir atrinktieji tai gerai su
prato. Visi išvažiavo ginkluoti, 
tik Kaune ginklus padėjo ir po 
dvi savaites atsėdėjo daboklė
je. Tai buvo švelniausi bausmė, 
šiaip už sukilimus fronte juk 
baudžiama mirtimi arba ilga
mečiu kalėjimu.

Kitą savaitę: PIRMOJI PRIE 
SAIKA FRONTE

•: Anne M. Sabliskas ;■ 
b Pirmoji Lietuvaitė /
i! CHIROPRAKTORjE 
i'Lig°n’ai priimami antradieniais ir;
' ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v., J
• ! Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. b 

ir pagal susitarimą
902 BELMONT AVENUE, J 

Brooklyn 8, N. Y.
J APlegate 7-4236 <

———— Dr. S. Biežu
plaka. Ištyrus pasirodo, kad tai širdies liga, 
pareinantį iš tų neva nekaltų skausmų, kurie* 
tikrumoje buvo ne kas kitas, kaip tik lengva 
forma pasireiškiąs reumatizmas. Užtat tėvai 
privalo žinoti, kokia yra tų skausmų reikšmė, 
ir turi būti budrūs.

Vaikų ligos: difteritas, škarlatina, kokliu
šas‘ir kitos žalodavo jauno organizmo širdis. 
Bet tai buvo praeityje, o dabar tai jau tik isto
rijos lapuose, šiuo metu medicinai yra žinomos 
tikslios apsisaugojimo priemonės, skiepijant. 
Todėl tėvai turi savo vaikus tinkamai skiepyti, 
dar jiems nė vienerių metų amžiaus nesant.

Vaikai dažnai serga tonsilų uždegimu, ku
ris neretai baigiasi širdies komplikacijomis. 
Tėvai turi tuo labai rimtai susirūpinti. Prirei
kus, gydytojo patarimu, reikia leisti tonsilus ir 
išplauti. Tai pašalins pavojus ateičiai.,

Apsipūliavę vaikų dantys, ypač, kada pū
liai pasireiškia aplink &knis, neretai sudaro 
rimtą pavojų pakenkti širdžiai. Panašiais atsi
tikimais yra būtina kuo skubiausiai kreiptis į 
dentistą. O dar geriau ir kur kas praktiškiau—>, 
tai vaikui kasmet sistemingai tikrinti dantu
kus.

Tinkamas ir pakankamas poilsis vaikams 
yra labai svarbus. Tėvai neprivalo to pamiršti. 
Sveiki vaikai turi neisemiamos energijos, gu
rią jie sunaudoja smarkiai, net iki uždusimo, 
žaizdami. Tas neretai perdaug išvargina širdį 
ir ją kartais susilpnina visam gyvenimui, žino
ma, tokiais atvejais ilgai, kartais net per eilę 
metų nieko blogo nepastebima. Bet senstant, 
pasirodo neigiamos pusės.

Norėdami viso to laiku išvengti, tėvai turi 
valkus ypatingai prižiūrėti, nes tai yra. jų šven
toji pareiga išauginti vaikus sveikus.

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, , 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais 
uždaryta.

į

visą dieną 
po pietų

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS.
1357 Bushwick Ave.

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

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

12:30 — 2 
6—8
Šeštad. 10 — 
Ketvirtadieniais 
dieniais uždary

9

3
ir Šešta- 

ta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray Hill 8-8677

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

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

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

PETER GUSTAITIS, Jr, M. D.
VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare87-20 85th Street

Woodhaven, L. I., N. Y.

Ketvirtadieniais 
tik susitarus 
Tel. Virginia

ir šventad.

9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALA14DOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais 

Tel. EVergreen
uždaryta
7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------
BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL

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

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

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

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. U Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

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 tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796
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Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo Zrezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

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

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

I

ŽVILGSNIS »į TOLIMĄ ŠIAURĘ
(Atkelta iš 4 psl.)

perkelti ligi pačių Naugardo 
vartų... Gi Svyrės upe mes ga
lime prieiti prie Onegos ežero 
ir Onegos teritorijos ir užka
riauti visas sritis aplink Nau- 
gardą, kurios yra geriausios vi
soj Rusijoj, o vėliau galim už
kariauti ir visą Rusijos šiaurę

Mokėjo Gustavas Adolfas į- 
vertinti ir Rusijos pavojų, štai 
kaip jis ją atvaizduoja:

Dievas Švedijai suteikė dide
lę malonę, nes rusai, su kuriais 
mes ilgą laiką buvom neaiškioj 
ir pavojingoj padėty, dabar tu
ri amžinai apleisti savo plėši
kų lizdą, ii kurio jie mums taip 
ilgai nedavė ramybės. Rusai 
yra pavojingi kaimynai, jų že
mės išsilieja tarp šiaurės, Kas
pijos ir Juodųjų jūrų, jų bajo
rija galinga ir gausūs mužikai, 
jie turi daug miestų. Jie gali 
sumobilizuoti dideles armijas. 
Dabar šis priešas negali nu
leisti jokio laivo į Baltijos jū
rą be mūsų sutikimo. Didieji 
Ladogos ir Peipuso ežerai, Nar
vos sritis, 30 mylių pelkės ir 
galingos tvirtovės skiria mus 
nuo jų. Rusija tapo atskirta 
nuo jūros ir dėkui Dievui jiems 
bus nelengva peršokti šį upe
liūkštį.

Dar daugiau. Gustavas Adol
fas suprato ir šiaurinės kolo
nijos reikšmę. Kreipdamasis į 
savo bajorus jis kalbėjo:

Eikite į tuos kraštus, pasiim
kite tokius dvarus, kokius tik 
norite ir kokius galėsite tvar
kyti. Aš duosiu jums privilegi
jas ir laisves, padėsiu jums ir 
parodysiu visą palankumą, ko
kį tik galėsiu. Ar tai ne didelė 
laimė iškeliaut; iš šių kraštų 
ir praplėsti mūsų karalystės ir 
tėvynės ribas.

Ir iš tikrųjų maždaug .per 
šimtą metų Maskva ne tik ne
drįso šokti per “tą upeliūkštį”, 
bet ir susilaikė nuo savo “eks
pansijos į šiaurinę Baltijos 
erdvę. Švedija dominavo viso
je Baltijos jūros erdvėje, o kai 
XVII a. vidury Kėdainių sutar 
timi buvo jai pavykę sudaryti 
sąjungos ryšius su Lietuvos di
dikais (Janusu Radvilu), ji ga
lėjo tikėtis praplėsti savo įta
kos sferos užnugarį toli į Pie
tus. * __ ’

-w».- * if ■■■ ■■■>■■ ‘ -■ ~~ ■

Tačiau Gustavo Adolfo tikė
jimas, kad amžiams Rusijos 

, ekspansija į šiaurę bus sulai
kyta, nepasitvirtino. Mat isto
rijoje iš viso nėra nieko amži
no. Ir štai XVIII a; pradžioje 
Rusijos caras Petras pasiryžo 
rimtai prakirsti langą į Vaka
rus per Baltijos jūrą. Dar dau
giau. Tose pelkėse, apie kurias 
kalbėjo Gustavas Adolfas, ir 
kurios turėjo ginti švedus nuo 
Maskvos, jis pasiryžo pastatyti 
miestą. To nęgana. Tai turėjo 
būti ne tik uostas Baltijos pa
krašty, bet ir visos rusų impe
rijos sostinė. Pagal .1721 m. 
Nystado sutartį St. Petersbur- 
gui buvo duotas nemažas už
nugaris. Dar 1710 m., Petras 
Didysis, paėmęs Viipuri (Vi
borg) miestą ir tvirtovę galėjo 
pasakyti:

Viborgo miestas pasidavė... 
Dievo pagalba dabar St. Peters 
burgąs turi pagalvį, ant kurio 
gali ramiai ilsėtis.

1809 m. ir visa Suomija pri
jungta prie Rusijos.

Ir taip tęsėsi ligi 1917 m. 
Nors abi tais metais įvykusios 
revoliucijos ėjo tautų laisvės 
ir apsisprendimo šūkiais, tačiau 
rusų vadai seno savo žygio į 
šiaurę nepamiršo. Leninas ir 
Kolčakas šiuo atveju maža te
siskyrė. Kolčakas revoliucijos 
Ir pilietinio karo metais kalbė
jo: “Istorija niekados man ne- 

v dovanos, jei aš atiduosiu tai, 
ką Petras Didysis laimėjo”. Pa
našius žodžius pakartojo Molo
tovas 1940 m. mūsų Krėvei- 
Mickevičiui. Jis nenorėjo pa
miršti ne.-t ik tai, ką Petras Di
dysis laimėjo, bet ir ką Kata
rina II. Ir kova už Baltijos erd
vę vyksta toliau. Jos tikslas — 
Baltijos jūrą padaryti rusų eže 
ru, arba, kaip kartais ir Vaka
rų spaudoje rašoma, Stalino 
ežeru. Lappų SSR' yra tos ko
vos sekantis žygis.

Nors Lietuva toje kovoje dėl 
Baltijos erdvės niekados nebu
vo labai aktingas narys, tačiau 
jai niekad negalėjo būti tas 
pat, kas toje erdvėje viešpa
taus. šalia savo žvilgsnio į Pie
tus ir į Rytus Lietuva turėjo 
žvalgytis, kas dedasi šiaurėje 
ir Vakaruose. Tai buvo per vi- 
są Jos istoriją, tai yra ir šian
dien’. kartais tais klausimais 
mes domėjomės daugiau, kar-

tais — mažiau. Jau Nepriklau
somybės prieaušryje dr. J. šliu
pas galvojo apie šiaurės tautų 
federaciją, į kurią įeitų ir Lie
tuva. Vėliau dr. K. Pakštas 
skelbė Baltoskandijos idėjas, 
šiuo metu tos idėjos nėra labai 
populiarios, gal ir dėlto, kad šve 
du vyriausybė pripažino Pabal
tijo valstybių aneksiją, o da
bartinis švedų užsienių reika
lų ministeris Unden net ta pro
ga pareiškė, kad Pabaltijo val
stybės nebuvo pribrendusios 
nepriklausomam gyvenimui. Ka 
žin ar Lappu SSR projektai 
neprivers švedus pakeisti šią 
savo nelaimingą nuomonę.

Kaip ten bebūtų, bet Balti
jos jūra ir jos pakraščių gyven
tojai sučlaro ne tik tam tikrą 
geografinį vienetą, bet gali su
daryti ir kultūrinį ir politinį. 
Tai faktas, kurį žmonių jėgos 
yra per silpnos pakeisti. Tam 
tikros kultūrinio ir politinio 
bendradarbiavimo žymės šioje 
erdvėje galimos susekti per il
gus istorijos amžius. Faktas, 
kad suomių kalboje yra nema
ža lietuviškų skolinių. Įdomu, 
kad tokie skoliniai paimti tech
nikos ir šeimos santykiams at
žymėti. Jau XLX a. pabaigoje 
garsus danų filosofas W. Thom
sen yra atkreipęs į tai dėmesį. 
Įdomu, kad tie skoliniai pakliu 
vo į suomių kalbą technikos 
išradimai, šeimos santykiams 
ir kitoms kultūrinėms sąvo
koms pažymėti. Vadinas, tuo 
laiku lietuviai neabejotinai bu
vo aukščiau kultūriniai pakilę, 
kad galėjo savo laimėjimais da 
lintis ir su savo kaimynai?. Tai 
pripažįsta šiandien Visas rim
tas mokslas, štai po ranka 
Londono universiteto knyga 
WHO ARE THE FINNS, kurią 
parašė R. E. Burnham. Ten 
tarp kita ko randame, kad lie-' 
tuvių kultūros įtaka suomiams 
buvo gili ir pastovi. Ji statoma 
šalia vokiečių kultūros įtakos. 
Vėlesniais laikais ir suomiai 
neliko mums skolingi. Dar XIX 
a. pradžioj suomių valstybinin
kas Arnfelt rašė Lietuvos at- 
kurusios kunigaikštystės kon
stituciją. O dar vėliau suomiai 
Niemi ir Mikkola domėjosi Lie
tuvos liaudies kūryba. 1949 m. 
Suomių Mokslų Akademija iš
leido iš prof. J. J. Mikkola rank 
raščių leidinį apie lietuvių liau 
dies dainas (vokiečių kalba. 
Parengė Eino Niemnen).

Kultūriniai ir politiniai ry
šiai su Skandinavijos valstybė
mis galbūt buvo dar žymesni ir 
reikšmingesni. >

Užtat ir šiandien, kada Balti
jos erdvėje kas'nors atsitinka, 
mes negalime būti abejingi. Ir 
tolimųjų lappų arba samojedų 
reikalai* mums įdomūs. Mes ti
kime, kad atskyrimas geležine 
uždanga pietinio'Baltijos pajū
rio ųuo šiaurinio jr vakarinio 
yra tik laikinas. Kai kada nors 
toji uždanga nukris, Baltijos 
jūros erdvės politinis ir kultū
rinis bendradarbiavimas' turės 
būti glaudesnis negu bet kada 
istorijoje.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-1K JAMAICA AVE.

Virginia 9-0842 ir
Virginia 7-4111

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo
tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visą gelež. ir aut. stočių ir uos- 

Itų‘ .. .
j Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567) 
M. Shulgin Transportation | 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

Latest 
Declared 

Interest Rate

1 Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

Į1 kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 5,30 va-
i; landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

Virginia 9-3112

PARK FLORIST
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į bet kurią 
pasaulio vietą.

, WOODHAVEN 21, N. Y.
ai nuo Haven teatro)

r

Credited and 
Compounded 

Quarterly

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

on sums from S25. to $10,000.
Deposits made on or before January 10. April 5.
Julv 10 and October 5 will draw interest frotn the 

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

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Upto S10,000

Member Federal Deposit Insurance Corporation

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

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

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

PHILIP ^BENDER .
AVALINĖS KRAUTUVE 

_Mūsų krautuvėje galima gauti fttq, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

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

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

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

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

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

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISK1S

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

Tel. EVergreen 7-4335 ’ Koplyčia Laidotuvėms

i

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

Reikalų Vedėjas 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Direktorius
660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

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 Laidotuvčma

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*. STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

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

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

2-9586

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

Tel: EV.

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

Fasolino Memorials
Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI!
IR STATULOS.

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

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

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

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
D A venport 6-1282

i

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP 7 7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA EST ATES -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

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šinge'iavimui, 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.
I ‘ ' Ap. 7-2790

L- 
r

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

Ir' ...... ... ' --- ' '...................  — *

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILLz
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS

’ * / SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

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.

C A P PIE LL0 KR A U T U VE J E i
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mažinu, dulkių siurblių, prosų ra- ; 
šomųjų mašinėlių, dūjomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas rauges), lovų, stalų ir kitokių na-

; mų apyvokos dalykų.
Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 

savo klljentams.
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

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkes

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

EVergreen 4-9533.
r j* j- j* u-j—^i—— — — —— ■ — *

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET r
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

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

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

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

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas., 
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHAIOND 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

J Maistinga Gyduolė 
V (yra mišinys riešu- 

tų,uogų, šaknų ir 
(pv lapų ji yra varto-
\\ jama nuo visokių

(° I ’ 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.

I _i~ ,jr~ -j— --i~— -~

\ THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

;; Waterbury, Conn. J;
---- -

DAvenport 6-0259
RALPH KRVC1I

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.



DEMOKRATAS
(Atkelta iš 5 psl.)

— Tai ar nei žodžio pasakyt 
negalima? Ant savo pinigų aš 
ponas! — pasišiaušė Staniulis. 
— O ir t-olerancija. — tai vie
nas iš pagrindinių demokrati
jos dėsnių.

— Pamanykit, kiaušinis viš
tą pamokys! Tolerancija... Su
prantama. kad ii mintingas žo
dis toleruotinas, bet kvai
liams ir demokratijos priešams 
žodžio nėra. Tokia tolerancija 
yra prabanga, kurios demokra
tija negali sau leisti.

— Neužėiaupsi, — priešino
si Stasiulis.

— Tu manai?... Pamatysi, ir 
demokratija suras tokiems 
paukšteliams vietelę.

— Reiškia, kącetai. ar ne? 
Tavo demokratijX nesiskiria 
nuo stalininės, štar kas. Įrodei 
tai žodžiais ir darbais. — tirš
tino Stasiulis.

— Tamsta, tamsta! Aš rei
kalauju atšaukti! Aš bolševikų 
kalėjime sėdėjau... Tamsta kan 
kinį pavadinai bolševikų!

— Mažai kankino, kad neiš
mokino, — drožė Stasiulis. — 
Ir ješ nesi komunistas, tai tik- 

* ras fašistas!
— Aš fašistas’! To jau per 

daug. Mane, visą amžių su fa
šizmu kovojusi... nukentėjusi... 
Draugai, kaip jūs pakenčiat? 
Jūsų pareiga demokratiją nuo 
tokio šmeižto ginti!

— Sakai, nukentėjai nuo 
fašistų? Neteko girdėti...— ra
miai įsikišo Laukys.

— žinomą, nukentėjau. Se
niai -turėjau skyriaus vedėju 
būti, o nekėlė, ne jų plauko.

— Ir manęs į pulkininkus ne 
pakėlė,— juokėsi Raubys.

— Negabus, tai nepakėlė, — 
kirto Jurkaitis.

— Užteks ginčų, loškim! — 
bandė raminti Traška.

— O! Patvarkysi? Ne tie lai
kai, užmiršk, kad su bananu 
tautiečius lupai. Čia laisvės 
kraštas, protestavo Jurkaitis.

Traška pamojo ranka ir nu
tilo. Tylėjo ir kiti. Laukys pa
dalino kortas. Likęs vienas ko
vos lauke, Jurkaitis dar užpy
lė keletą sakinių ir ėmėsi už 
kortų.

Proferansas pasibaigė tai- 
’ kiai, bet tuoj po jo nelabasis 

vėl krosnį užkūrė.
— Prašau ,po devynis dole

rius už maistą. Tiek išeina, — 
pareikalavo Jurkaitis. — Šią 
savaitę kiek daugiau, nes va, 
bonkutę ištraukėm...

— Ir man daugiau? Aš negė
riau, — nustebo Raubys.

— Tai tavo reikalas, — atsa
kė Jurkaitis. — Čia bendruo
menė, visos išlaidos lygiomis.

—Bet tai neteisinga, — pa
rėmė Raubį Stasiulis.

— O kas tavęs, klausia?
— Tai ne atsakypias. Ir jei 

•taip, tai pasakysiu, kad apys
kaitos negavom.

— Ak va, apyskaitos... Reiš
kia, nepasitikėjimas...

— Prie ko čia tai? Taip rei
kia, pats sakei: Ir Traškos rei
kalavai.

— Traška buvo nerinktas, o 
tam, kurį išrinkot, reikia pasi
tikėti. Bus laikas ir gausit, bet 
ne tada; kar bet kuriam vaikui 
pasinorės.

— žinai ką, ponas Jurkaiti, 
— lėtai tarė Stasiulis, — tokios 
demokratijos man nereikia, aš 
pasitraukiu. Tegul jau mane 
bolševikai karia, tai nors ne 
taip skaudu bus.

— To ir laukiau. Gerai, vy- 
•ruti! Bet žinok, kad tokius mes 
ant juodo lapelio pasižymėsi
me. Vienybės ardytojų tėvynė 
nepakęs. Įsidėmėk! —vgrasino 
Jurkaitis.

Stasiulis pašoko, bet Laukys 
pamojo, kad tylėtų. Jis priėjo 
prie Jurkaičio ir tarė:

— Atrodo, Jurkaiti, kad rei
kės mūsų valdžią versti. Tota- 
listinis raugas joje įsimeta.

Jurkaitis nustebo ir užsikir
to.

— Tai va, pareiškiu tau ne
pasitikėjimą.

— Velniop tokią valdžią! — 
sušuko Raubys.

— O! Sukilimas! — atgavo 
žadą Jurkaitis.— Iš fašistinio 
karininko to ir tikėjausi. Pri
pratęs versti. Bet klysti, brolau, 
aš nepasiduosiu.

— Kai dauguma pareiškia 
valdžiai nepasitikėjimą, demo
kratinė valdžia atsistatydina, 
ramiai pareiškė Laukys,

— O aš neatsistatydinsiu! 
Tai sukilimas! Aš kovosiu! Ry
toj šeimininkas sužinos, kokie 
paukščiai čia tupi.

MŪSŲ IR NE MŪSŲ AVANTIŪROS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

ir spekuliaciją ‘partizanų krau 
j u”, O ką jau kalbėti apie lė
šas, kurias prietaringieji tau
tiečiai užsienyje aukoja Tau
tai laisvinti ir iš kurių, berods 
nebent sudilęs centas gal tega
lėjo krašto rezistenciją pasiek
ti ir tik tuo atveju, jei tai tar
navo ’‘savam tikslui”...

Tai maža dalelė rezistenci
nių avantiūrų, apie kurias nė
ra reikalo, nei malonumo kal
bėti ir net atsakyti šiuo metu 
taip, kaip reikėtų rezistencinio 
darbo šmeižikams, ką matėme 
Tėvynės Sargo puslapiuose. 
KRIKDEMŲ AVANTIŪROS

Jau buvo kalbama ne iš pa
čios gražiausios pusės apie 
krikdemus, tai nereiškia, kad 
kas iš mūsų turėtume neapy
kantą tai partijai (ir visam 
blokui) arba neigtume jai tei
sę gyvuoti, kaip tas daroma 
mūsų atžvilgiu. Užsienio lietu
viai gali turėti kokių tik nori 
partijų, ir jos bus svarbios kraš 
te tiek, kiek išlaisvintasis kraš
tas panorės. Bet rasdami krik
demų spaudoje tokias pažiūras 
į rezistencinį darbą ir jo žmo
nes, kaip praėjusį kartą Vie
nybėje minėjome, privalome 
pasisakyti, kaip mes į tokį tūž
mą ir šmeižimą žiūrime. Pri
valome atsiminti ir krikdemų 
bloko laikyseną mūsų laisvini
mo organizacijoje nuo pirmų
jų dienų.

Išskyrus iš Aktyvistų Fronto 
dalies išriedėjusį Lietuvių Fron 
tą (kuris Tėvynės Sargui jau 
dabar pasidarė trefnas...), ki
tos krikdemų partijos labai vė
lai atėjo į rezistenciją, kurios 
organas 1944 metų pavasarį ga 
vo Vliko vardą. Jų pirmoji 
avantiūra buvo sabotuoti re
zistencijos vienybę.

Užsienyje krikdemų blokas 
padaugėjo naujais dalyviais ir, 
avantiūristiškai bemanevruo- 
jant, pasiekė net pusę Vliko. 
Krikdemų lyderio pirmininkau 
jamas Vlikas, kaip minėjome, 
tris metus neigė krašto Rezis
tenciją ir jos primato dėsnį, 
svajodamas apie seimo, vyriau 
sybės vainiką ir “kompaktinę 
emigraciją”. Ta avantiūra su
gniužo. Sugniužo ir kita avan
tiūra žūtbūt pasiekti “val
džios”, neva vykdant krašto re
zistencijos pavedimą.

Prasidėjo nauja avantiūra— 
suskaldyti Lietuvos ministėrius 
diplomatus, paneigti jų tarpu
savinės veiklos sąrangą, kliu
dyti darnų bendradarbiavimą 
tarp visų užsienio lietuvių po
zityviųjų pajėgų. Sustiprėjo 
avantiūra šmeižti ir niekinti, 
savytarpyje ir svetimiems sklei 
sti fantasiškiausius gandus a- 
pie LRS ir kitus rezistencijoje 
dirbančius žmones, žmonės ga
li būti blogi, su ydomis ir po 
kelias nuodėmes kasdien pa
daryti, kaip ir daugumas žmo
nių, kurie begyvendami dar 
netampa šventaisiais, — tačiau 
reikalai ir problemos nuo to 
nepasikeičia. Išskyrus prof. A. 
Ramūną, rodos, ir krikdemai 
neturi tuo tarpu daugiau gy
vųjų kandidatų į šventuosius...

Apie Mažosios Lietuvos ats
tovo į Vliką priėmimą galime 
ir nekalbėti. Dėl šios specialiai 
krikdemų bloko tebetęsiamos 
avantiūros patys mažlietuviai 
apkarto ir suprantama, kad 
per prievartą nei veržtis nebe
nori. Bet žala bendrajam lie
tuvių tautos reikalui ateityje 
iš to gali būti didesnė, nei kas 
dabar pagalvoja.

Neįmanoma išmėtinėti tas 
visas krikdemų avantiūras. 
Kad toks niekadėjas kaip aš, 
arba šimtas kitas mano drau
gų tokiomis avantiūromis ne- 
sididžiuotų, savaime aišku. Ta
čiau krikdemams to pobūdžio 
avantiūros patinka, nes jie jas 
tęsia su stiptėjančia įtampa.

Bet nieko iš to nebus — be ža
los ir nuostolio bendrajam lie
tuvių reizstencijos įstangumui. 
Neatsiliepė tat ir Vliko sveika
tai, — žmogus jo konvulsijas 
mato, o Dievas tikriausiai... 
GRIOVIMAS AR 
ATSTATYMAS?

Nieko nebus ir iš tuščio, ne
pagrįsto tvirtinimo, kad LRS 
avantiūristai teturi vieną tiks
lą “Vliką sugriauti”. Linksmi
na ne tokio tvirtinimo mela
gingumas, bet greičiau naivu
mas.

Juk argi dar reikia Vliką 
griauti, kada jis pats jau kelin
tas mėnuo su tokiomis skaus
mingomis konvulsijomis vos 
ves kovoja pour son existence 
pure et simple?

Kam jį begriauti, kai krikde
mų avantiūros tiek jau paplo
vė smėlį iš jo į visas puses emi
gruojančių lentelių pamato?

Mes jau pernai pranašavo
me, kad taip pasibaigę “Reut- 
lingeno sustiprinimai” jieišeis 
į gerą nei Vlikui, nei Lietuvos 
reikalui. Bet argi galėjo krik
demai Sulaikyti, kuriems atro
do tiktų pataisytas prancūzų 
karalių posakis:—jeigu be mū
sų komandos ir valios, tai ge
riau niekas. Ir taip eina prie 
nieko...

Mūsų vienas iš tikslų jau ne
be nuo dabar yra — ne griau
ti Vliką, bet gelbėti atsistatyti 
visuomeniškai politiniam trem
ties centrui pridėti keletą 
naujų lentgalių, sutvirtinti, as 

tlą iššluoti, sujungti atsiraki
nėjusias staktas ir padėti at
likti kitokį remontą, kuris va
dinasi — pozytyviai, sveika,

tremties sąlygoms ir krašto re
zistencijos reikalavimams pri
taikinta reforma.

To būtų galima tikėtis iš vi
suotinės ir tinkamai paruoštos 
lietuvių konferencijos, kuri te- 

. galėtų būti autoretingas dauge 
lio pirmaeilių problemų spren
dėjas. Iš praktikos betgi nu
jaučiame, ką į tokius pasiūly
mus atsakytų krikdemų blo
kas. Neatrodo, kad krikdemai 
atsisakytų nuo savo avantiūrų, 
apie kurias čia buvo kalbėta. 
Neatrodo, kad ir rezistencijoje 
dirbantieji žmonės atsisakytų 
nuo tų avantiūrų, apie kurias 
augščiau irgi buvo kalbėta.

Bet atrodo, kad lietuvių trem 
ties visuomenė anksčiau ar vė
liau įvertins vienų ir kitų avan 
tiūras, tuos drąsius ir rizikin
gus nuotykius. Ir daugiau vy
rų ir moterų, karių ir civilių, 
jaunimo ir senųjų jungsis į 
LRS .padalinius. Čia jie nebus 
šmeižiami už jų pasaulėžiūras, 
tik bus gęrbiami už naują 
stambią talką lietuvišką j ai re
zistencijai.

Krikdemų; lyderių ir jų ne
gausių sąjungininkų iš kairės 
šmeižtai bei prasimanymai nu
eis į jiems skirtą vietą. Juk net 
p. K. Zaikauskas Naujienose 
pastebėjo, kad su LRS reikėtų 
mėginti rasti susipratimą. (Ar 
tai nebus tas Tėvynės Sargo 
minimas masonas, kuris mums 
niekam nežinant pasisako už 
LRS “pripažinimą bendrojo 
tautinio intereso sumeti
mais”?... Juk šiaip ar taip, tai 
vis dėlto vienas iš ryškiausių 
Rotary klube buvusių narių 
Kaune...).

NAMŲ SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandms 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, 
šingeliuoj ame 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 jūsųjjamus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways!' ir*t. t.

' Z’r ų'
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.

EVergręen 7-5590

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

• 4, v. f.

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-632K2 > / ’

— Palikit, vyrai, — pyko 
Traška, — tegul būna, jei taip

nori. Juk ar nematėt, kaip iš
troškęs vadovauti...

— Ne, aš su juo prie vieno 
stalo nesėsiu, — niršo Stasiu
lis.

— Kvailystės! — suniekino 
jį Laukys. — valdžia nuversta 
ir tvarka atstatyta. Tegu zau
nija, o jei nepatinka, tegu at
skira! verdasi.

— Taip ir bus! Su šia gauja 
nenoriu nieko bendro turėti. 
Gerai, šiandien aš pralaimėjau, 
bet vieną kartą ateis mano die
na!

Jurkaitis apsisuko, trenkė 
duris ir išėjo prasivėdinti.

Ir tarp nanielį vėl užgrobė 
kietos valdžios mėgėjai.

BŪKIT SVEIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAIKŲ ŠIRDIES LIGOS

Vaikai nėkiek nėra saugesni nuo širdies 
ligų. Rodos, jų jaunas amžius, bendrai orga
nizmo atsparumas ir šiaip natūralus gyvumas 
turėtų teikti jiems daugiau saugumo,, tačiau 
gyvenime dažnai yra atvirkščią!. Vaikai, * yra 
linkę sirgti visomis tomis širdies ligomis, ku
rios ištinka suaugusius. Dar prie to reikia pri
dėti žinomas ypatingas vaikų ligas, kurios daž
nai neapalenkia jauno organizmo širdies. Tat 
šiuo atveju pastarieji dar blogesnėje padėtyje. 
Dar vienas nepatogumas su vaikais tai tas, kad 
juos kur kas sunkiau kontroliuoti ir tuo — dar 
mažiau galimybių išsaugoti jų pažeistą širdį. 
Todėl faktinai vaikai reikalingi didesnio dė
mesio ir geresnės priežiūros iš tėvų pusė^ •

Staigusis reumatizmas pasireiškia tokioje 
pat eigoje, kaip ir pas suaugusius, čia ryškaus 
skirtumo nerandama. Tačiau vaikuose neretai 
pasireiškia ši liga -labai lengva forma, kurios 
tėvai dažnai net nepastebi, o jei ir pastebi, tai 
neatkreipia reikalingo dėmesio. Panašiaist atsi
tikimais šia liga sergantieji vaikai retkarčiais 
nusiskundžia neaiškiais skausmais nariuose ir 
šiaip jau kauluose, esti ir mažas temperatūros 
pakilimas, šie simptomai kelių dienu laikotar
pyje savaime pranyksta, bet paskui ir vėl ret
karčiais pasikartoja. Tokius neaiškius skaus
mus žmonės net praminė “augimo skausmais,” 
kurie, anot jų, reikalingi vaikų normaliam au
gimui. Mat, jie sako, kaip kūno galūnės tįsta, 
tai ir tokie skausmai reikalingi. Savaime aišku, 
čia nėra nė krislo tiesos.

* Tam tikram laikui praėjus, pastebima, kad 
kas nors negero vyksta su vaiko širdimi, kad 
jis, smarkiai žaisdamas, lengviau pridusta, pa
vargsta ir kad pati širdis nenormaliai skubiau

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 pusi,)

Okeonografas Anton Brunn 
stengiasi įrodyti, kad jūrų gy
vatės nėra žurnalistų išmislas, 
bet tikrai yra ir neseniai pasi
rodžiusioje savo knygoje įrodi
nėja, jog jos buvo ne kartą 
žmonėms pasirodžiusios.

Apie jas jau rašė 1539 me
tais Olaus Magnus. 1656 me
tais prie Norvegijos krantų 
matęs vienas norvegų pasto
rius. 1734 metais vysk. Paul 
Egede matęs prie Grenlandi
jos krantų.

Bet, nežiūrint visų tų “ma
tymų”, dar jokiome okenogra- 
fijos muziejuje neužtinkame 
tos baisenybės skeleto.

Laisvei švintant...
(Atkelta iš 3 psl.)

Aš taip pat turiu būti man
dagus ir viršininkui atsakau:

— Tamsta taip pat pažįsti 
savo kareivius. Prašau pa
sirinkti, kurie tinkami.

— Gerai! atsako viršininkas, 
— ir pasirenka keturis inteli
gentiškus (jų tarpe abu skyri
ninkus), kurie iš tikrųjų gali 
mokyti naujokus, ir vieną Pet- 
rošiūnų darbininką, kuris nieko 
mokyti negali, bet turėjo jau
čio balsą ir daugiausia šūkavo 
prieš kuopos vadą.

šis man aiškiai parodė, kad 
viršininkas renkasi ne moky
tojus naujokams, bet sukilimo 
vadus. Atrinko gražiu būdu, 
kad vėl nesukeltų naujo sukili
mo. Ir atrinktieji tai gerai su
prato. Visi išvažiavo ginkluoti, 
tik Kaune ginklus padėjo ir po 
dvi savaites atsėdėjo daboklė
je. Tai buvo švelniausi bausmė, 
šiaip už sukilimus fronte juk 
baudžiama mirtimi arba ilga
mečiu kalėjimu.

Kitą savaitę: PIRMOJI PRIE 
SAIKA FRONTE

•: Anne M. Sabliskas ;■ 
b Pirmoji Lietuvaitė /
i! CHIROPRAKTORjE 
i'Lig°n’ai priimami antradieniais ir;
' ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v., J
• ! Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. b 

ir pagal susitarimą
902 BELMONT AVENUE, J 

Brooklyn 8, N. Y.
J APlegate 7-4236 <

———— Dr. S. Biežu
plaka. Ištyrus pasirodo, kad tai širdies liga, 
pareinantį iš tų neva nekaltų skausmų, kurie* 
tikrumoje buvo ne kas kitas, kaip tik lengva 
forma pasireiškiąs reumatizmas. Užtat tėvai 
privalo žinoti, kokia yra tų skausmų reikšmė, 
ir turi būti budrūs.

Vaikų ligos: difteritas, škarlatina, kokliu
šas‘ir kitos žalodavo jauno organizmo širdis. 
Bet tai buvo praeityje, o dabar tai jau tik isto
rijos lapuose, šiuo metu medicinai yra žinomos 
tikslios apsisaugojimo priemonės, skiepijant. 
Todėl tėvai turi savo vaikus tinkamai skiepyti, 
dar jiems nė vienerių metų amžiaus nesant.

Vaikai dažnai serga tonsilų uždegimu, ku
ris neretai baigiasi širdies komplikacijomis. 
Tėvai turi tuo labai rimtai susirūpinti. Prirei
kus, gydytojo patarimu, reikia leisti tonsilus ir 
išplauti. Tai pašalins pavojus ateičiai.,

Apsipūliavę vaikų dantys, ypač, kada pū
liai pasireiškia aplink &knis, neretai sudaro 
rimtą pavojų pakenkti širdžiai. Panašiais atsi
tikimais yra būtina kuo skubiausiai kreiptis į 
dentistą. O dar geriau ir kur kas praktiškiau—>, 
tai vaikui kasmet sistemingai tikrinti dantu
kus.

Tinkamas ir pakankamas poilsis vaikams 
yra labai svarbus. Tėvai neprivalo to pamiršti. 
Sveiki vaikai turi neisemiamos energijos, gu
rią jie sunaudoja smarkiai, net iki uždusimo, 
žaizdami. Tas neretai perdaug išvargina širdį 
ir ją kartais susilpnina visam gyvenimui, žino
ma, tokiais atvejais ilgai, kartais net per eilę 
metų nieko blogo nepastebima. Bet senstant, 
pasirodo neigiamos pusės.

Norėdami viso to laiku išvengti, tėvai turi 
valkus ypatingai prižiūrėti, nes tai yra. jų šven
toji pareiga išauginti vaikus sveikus.

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, , 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais 
uždaryta.

į

visą dieną 
po pietų

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS.
1357 Bushwick Ave.

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

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

12:30 — 2 
6—8
Šeštad. 10 — 
Ketvirtadieniais 
dieniais uždary

9

3
ir Šešta- 

ta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray Hill 8-8677

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

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

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

PETER GUSTAITIS, Jr, M. D.
VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare87-20 85th Street

Woodhaven, L. I., N. Y.

Ketvirtadieniais 
tik susitarus 
Tel. Virginia

ir šventad.

9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALA14DOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais 

Tel. EVergreen
uždaryta
7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------
BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL

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

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

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

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. U Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

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 tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796
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Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo Zrezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

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

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

I

ŽVILGSNIS »į TOLIMĄ ŠIAURĘ
(Atkelta iš 4 psl.)

perkelti ligi pačių Naugardo 
vartų... Gi Svyrės upe mes ga
lime prieiti prie Onegos ežero 
ir Onegos teritorijos ir užka
riauti visas sritis aplink Nau- 
gardą, kurios yra geriausios vi
soj Rusijoj, o vėliau galim už
kariauti ir visą Rusijos šiaurę

Mokėjo Gustavas Adolfas į- 
vertinti ir Rusijos pavojų, štai 
kaip jis ją atvaizduoja:

Dievas Švedijai suteikė dide
lę malonę, nes rusai, su kuriais 
mes ilgą laiką buvom neaiškioj 
ir pavojingoj padėty, dabar tu
ri amžinai apleisti savo plėši
kų lizdą, ii kurio jie mums taip 
ilgai nedavė ramybės. Rusai 
yra pavojingi kaimynai, jų že
mės išsilieja tarp šiaurės, Kas
pijos ir Juodųjų jūrų, jų bajo
rija galinga ir gausūs mužikai, 
jie turi daug miestų. Jie gali 
sumobilizuoti dideles armijas. 
Dabar šis priešas negali nu
leisti jokio laivo į Baltijos jū
rą be mūsų sutikimo. Didieji 
Ladogos ir Peipuso ežerai, Nar
vos sritis, 30 mylių pelkės ir 
galingos tvirtovės skiria mus 
nuo jų. Rusija tapo atskirta 
nuo jūros ir dėkui Dievui jiems 
bus nelengva peršokti šį upe
liūkštį.

Dar daugiau. Gustavas Adol
fas suprato ir šiaurinės kolo
nijos reikšmę. Kreipdamasis į 
savo bajorus jis kalbėjo:

Eikite į tuos kraštus, pasiim
kite tokius dvarus, kokius tik 
norite ir kokius galėsite tvar
kyti. Aš duosiu jums privilegi
jas ir laisves, padėsiu jums ir 
parodysiu visą palankumą, ko
kį tik galėsiu. Ar tai ne didelė 
laimė iškeliaut; iš šių kraštų 
ir praplėsti mūsų karalystės ir 
tėvynės ribas.

Ir iš tikrųjų maždaug .per 
šimtą metų Maskva ne tik ne
drįso šokti per “tą upeliūkštį”, 
bet ir susilaikė nuo savo “eks
pansijos į šiaurinę Baltijos 
erdvę. Švedija dominavo viso
je Baltijos jūros erdvėje, o kai 
XVII a. vidury Kėdainių sutar 
timi buvo jai pavykę sudaryti 
sąjungos ryšius su Lietuvos di
dikais (Janusu Radvilu), ji ga
lėjo tikėtis praplėsti savo įta
kos sferos užnugarį toli į Pie
tus. * __ ’

-w».- * if ■■■ ■■■>■■ ‘ -■ ~~ ■

Tačiau Gustavo Adolfo tikė
jimas, kad amžiams Rusijos 

, ekspansija į šiaurę bus sulai
kyta, nepasitvirtino. Mat isto
rijoje iš viso nėra nieko amži
no. Ir štai XVIII a; pradžioje 
Rusijos caras Petras pasiryžo 
rimtai prakirsti langą į Vaka
rus per Baltijos jūrą. Dar dau
giau. Tose pelkėse, apie kurias 
kalbėjo Gustavas Adolfas, ir 
kurios turėjo ginti švedus nuo 
Maskvos, jis pasiryžo pastatyti 
miestą. To nęgana. Tai turėjo 
būti ne tik uostas Baltijos pa
krašty, bet ir visos rusų impe
rijos sostinė. Pagal .1721 m. 
Nystado sutartį St. Petersbur- 
gui buvo duotas nemažas už
nugaris. Dar 1710 m., Petras 
Didysis, paėmęs Viipuri (Vi
borg) miestą ir tvirtovę galėjo 
pasakyti:

Viborgo miestas pasidavė... 
Dievo pagalba dabar St. Peters 
burgąs turi pagalvį, ant kurio 
gali ramiai ilsėtis.

1809 m. ir visa Suomija pri
jungta prie Rusijos.

Ir taip tęsėsi ligi 1917 m. 
Nors abi tais metais įvykusios 
revoliucijos ėjo tautų laisvės 
ir apsisprendimo šūkiais, tačiau 
rusų vadai seno savo žygio į 
šiaurę nepamiršo. Leninas ir 
Kolčakas šiuo atveju maža te
siskyrė. Kolčakas revoliucijos 
Ir pilietinio karo metais kalbė
jo: “Istorija niekados man ne- 

v dovanos, jei aš atiduosiu tai, 
ką Petras Didysis laimėjo”. Pa
našius žodžius pakartojo Molo
tovas 1940 m. mūsų Krėvei- 
Mickevičiui. Jis nenorėjo pa
miršti ne.-t ik tai, ką Petras Di
dysis laimėjo, bet ir ką Kata
rina II. Ir kova už Baltijos erd
vę vyksta toliau. Jos tikslas — 
Baltijos jūrą padaryti rusų eže 
ru, arba, kaip kartais ir Vaka
rų spaudoje rašoma, Stalino 
ežeru. Lappų SSR' yra tos ko
vos sekantis žygis.

Nors Lietuva toje kovoje dėl 
Baltijos erdvės niekados nebu
vo labai aktingas narys, tačiau 
jai niekad negalėjo būti tas 
pat, kas toje erdvėje viešpa
taus. šalia savo žvilgsnio į Pie
tus ir į Rytus Lietuva turėjo 
žvalgytis, kas dedasi šiaurėje 
ir Vakaruose. Tai buvo per vi- 
są Jos istoriją, tai yra ir šian
dien’. kartais tais klausimais 
mes domėjomės daugiau, kar-

tais — mažiau. Jau Nepriklau
somybės prieaušryje dr. J. šliu
pas galvojo apie šiaurės tautų 
federaciją, į kurią įeitų ir Lie
tuva. Vėliau dr. K. Pakštas 
skelbė Baltoskandijos idėjas, 
šiuo metu tos idėjos nėra labai 
populiarios, gal ir dėlto, kad šve 
du vyriausybė pripažino Pabal
tijo valstybių aneksiją, o da
bartinis švedų užsienių reika
lų ministeris Unden net ta pro
ga pareiškė, kad Pabaltijo val
stybės nebuvo pribrendusios 
nepriklausomam gyvenimui. Ka 
žin ar Lappu SSR projektai 
neprivers švedus pakeisti šią 
savo nelaimingą nuomonę.

Kaip ten bebūtų, bet Balti
jos jūra ir jos pakraščių gyven
tojai sučlaro ne tik tam tikrą 
geografinį vienetą, bet gali su
daryti ir kultūrinį ir politinį. 
Tai faktas, kurį žmonių jėgos 
yra per silpnos pakeisti. Tam 
tikros kultūrinio ir politinio 
bendradarbiavimo žymės šioje 
erdvėje galimos susekti per il
gus istorijos amžius. Faktas, 
kad suomių kalboje yra nema
ža lietuviškų skolinių. Įdomu, 
kad tokie skoliniai paimti tech
nikos ir šeimos santykiams at
žymėti. Jau XLX a. pabaigoje 
garsus danų filosofas W. Thom
sen yra atkreipęs į tai dėmesį. 
Įdomu, kad tie skoliniai pakliu 
vo į suomių kalbą technikos 
išradimai, šeimos santykiams 
ir kitoms kultūrinėms sąvo
koms pažymėti. Vadinas, tuo 
laiku lietuviai neabejotinai bu
vo aukščiau kultūriniai pakilę, 
kad galėjo savo laimėjimais da 
lintis ir su savo kaimynai?. Tai 
pripažįsta šiandien Visas rim
tas mokslas, štai po ranka 
Londono universiteto knyga 
WHO ARE THE FINNS, kurią 
parašė R. E. Burnham. Ten 
tarp kita ko randame, kad lie-' 
tuvių kultūros įtaka suomiams 
buvo gili ir pastovi. Ji statoma 
šalia vokiečių kultūros įtakos. 
Vėlesniais laikais ir suomiai 
neliko mums skolingi. Dar XIX 
a. pradžioj suomių valstybinin
kas Arnfelt rašė Lietuvos at- 
kurusios kunigaikštystės kon
stituciją. O dar vėliau suomiai 
Niemi ir Mikkola domėjosi Lie
tuvos liaudies kūryba. 1949 m. 
Suomių Mokslų Akademija iš
leido iš prof. J. J. Mikkola rank 
raščių leidinį apie lietuvių liau 
dies dainas (vokiečių kalba. 
Parengė Eino Niemnen).

Kultūriniai ir politiniai ry
šiai su Skandinavijos valstybė
mis galbūt buvo dar žymesni ir 
reikšmingesni. >

Užtat ir šiandien, kada Balti
jos erdvėje kas'nors atsitinka, 
mes negalime būti abejingi. Ir 
tolimųjų lappų arba samojedų 
reikalai* mums įdomūs. Mes ti
kime, kad atskyrimas geležine 
uždanga pietinio'Baltijos pajū
rio ųuo šiaurinio jr vakarinio 
yra tik laikinas. Kai kada nors 
toji uždanga nukris, Baltijos 
jūros erdvės politinis ir kultū
rinis bendradarbiavimas' turės 
būti glaudesnis negu bet kada 
istorijoje.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-1K JAMAICA AVE.

Virginia 9-0842 ir
Virginia 7-4111

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo
tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visą gelež. ir aut. stočių ir uos- 

Itų‘ .. .
j Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567) 
M. Shulgin Transportation | 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

Latest 
Declared 

Interest Rate

1 Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

Į1 kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 5,30 va-
i; landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

Virginia 9-3112

PARK FLORIST
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į bet kurią 
pasaulio vietą.

, WOODHAVEN 21, N. Y.
ai nuo Haven teatro)

r

Credited and 
Compounded 

Quarterly

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

on sums from S25. to $10,000.
Deposits made on or before January 10. April 5.
Julv 10 and October 5 will draw interest frotn the 

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

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Upto S10,000

Member Federal Deposit Insurance Corporation

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

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

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

PHILIP ^BENDER .
AVALINĖS KRAUTUVE 

_Mūsų krautuvėje galima gauti fttq, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybe.

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

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

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

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

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

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISK1S

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

Tel. EVergreen 7-4335 ’ Koplyčia Laidotuvėms

i

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

Reikalų Vedėjas 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Direktorius
660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

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 Laidotuvčma

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*. STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

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

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

2-9586

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

Tel: EV.

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

Fasolino Memorials
Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI!
IR STATULOS.

Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
MAUZOLIEJAI

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

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

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

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
D A venport 6-1282

i

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP 7 7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA EST ATES -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

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šinge'iavimui, 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.
I ‘ ' Ap. 7-2790

L- 
r

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

Ir' ...... ... ' --- ' '...................  — *

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILLz
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS

’ * / SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

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.

C A P PIE LL0 KR A U T U VE J E i
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mažinu, dulkių siurblių, prosų ra- ; 
šomųjų mašinėlių, dūjomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas rauges), lovų, stalų ir kitokių na-

; mų apyvokos dalykų.
Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 

savo klljentams.
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

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkes

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

EVergreen 4-9533.
r j* j- j* u-j—^i—— — — —— ■ — *

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET r
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

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

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

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

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

DEGTINĖS 
KRAUTUVĖ

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas., 
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHAIOND 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

J Maistinga Gyduolė 
V (yra mišinys riešu- 

tų,uogų, šaknų ir 
(pv lapų ji yra varto-
\\ jama nuo visokių

(° I ’ 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.

I _i~ ,jr~ -j— --i~— -~

\ THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

;; Waterbury, Conn. J;
---- -

DAvenport 6-0259
RALPH KRVC1I

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
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Vyt. Bacevičius, pianistas ir 
kompozitorius, specialaus Se
nato ir Atstovų Buto aktu, bir
želio 5 d pripažintas nuolati
niu New Yorko gyventoju ir tu 
rinčių teisę tapti JAV piliečiu.'

Dr. A. Petriką mums prane
ša. kad jis liepos 4 d. su žmo
na išvyko atostogų į Kanadą 
ir Naujosios Anglijos valstybes 
ir kad jo kabinetas bus užda
rytas iki liepos 21 d.

Al. Brazis, Metropolitan ope
ros dainininkas, sutiko būti 
BALFo vajaus, kuris prasidės 
šį rudenį New Yorke, komite
to pirmininku. Vicepirminin
kais išrinkti kun. A. Račkaus
kas ir Pov. Kubilius, iždininku 
L. Dymša. fin. sekr. O. Valaitie
nė ir sekr. S. Narkeliūnaitė.

Praf. J. Kaminskas, ketu
rias savaites ilsėjęsis Menderių 
vasarvietėj’e, šiomis dienomis 
grįžo į Brooklyną.

Pranas Bručas, artimas Vie
nybės bičiulis, šiomis dienomis 
su žmona Malvina išvyko 
dviems savaitėms į Chicagą. 
Pranas ir Malvina susituokė 
prieš keletą savaičių.

Edv. Strazdas, vienybiečių 
Jono ir Stelos Strazdų iš Lin
den, N. J. sūnus, neseniai bai
gė Brunswick kolegiją.

V. Kalvelis, Vienybės skaity
tojas ir nuoširdus, jos bičiulis, 
nusipirko dideli gražų namą 
Islip, L. I., kuri jis šiomis die
nomis baigia perdirbti į dvie
jų butų rezidenciją.

Julius Augūnas, Aleksandro 
ir Stasės Augūnų sūnus, nese
niai baigęs aukštuosius moks
lus Bostone, liepos 4 d. su savo 
sužadėtine M. Ciubertaite lan
kėsi pas tėvus Bay Shore, L. I.

Dr. Jaųina Snieškienė, dan
tų gydytoja, nuo liepos 16 d. 
išvyksta atostogų. Darbą pra
dės rugpiūčio 18 d.

Jonas Giedris su dukra Ani
ta liepos 13 d. atskrenda iš Chi 
cagos aplankyti savo giminai
čio Jono Krunklio, Vienybės 
agento. Jie viešės čia 12 dienų.

Petras Tumėnes su žmona iš 
vyko į Detroią aplankyti savo 
giminių ūsorių ir praleisti ato
stogas. Tumėnai yra artimi Vie 
nybės bičiuliai.

V. šeinys ir jo žmona Auto
se, Vienybės skaitytojai Kew 
Gardens, N. Y., buvo sužeisti 
tuo metu, kai jų automobilį 
užgavo sunkvežimis.

V. K&Iėda. Vienybės skaity- 
jas iš Bronx, N. Y., jaučiasi lai
mingas, nes jo žmona Florence 
šiomis dienomis jam padova
nojo pirmagimę dukterį.

B. Čeponis, Vienybės kores
pondentas ir atstovas Long 
Island, šiomis dienomis išvyko 
dviems savaitėms atostogų, 
kurių metu jis aplankys kai 
kuriuos New Yorko valstybės 
ir Kanados miestus.

Ant. Markevičiūtė, išvyko vi
sai vasarai į Onos Mendei^enės 
vasarvietę.

Petras Juknys, Vienybės ben 
dradarbis, staiga tapo tėvas, 
nes jo žmona Kotrina andai 
jam padovanojo gražią dukte
rį.

Manhattano lietuviams
Antroji Amerikos Lietuvių 

Bendruomenės apylinkė New 
Yorke įsikurs sekmadienį, lie
pos 13 d. 12 valandą.'ši apylin
kė apims visus lietuvių gyve
nančius Manhattane ir Bronxe, 
Organizacinis susirinkimas į- 
vyks Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė nori apjungti visus lietu
vius, kuriems rūpi lietuvybės 
palaikymas ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas. Bend
ruomenė bus centrinis visos 
lietuviškos veiklos Amerikoje 
punktas. Svarbu, kad kiekvie
nas suaugęs lietuvis įsirašytų į 
šią patriotišką organizaciją.

Prieš kelias savaites sėkmin
gai susiorganizavo Brooklyno 
lietuviai. Dabar gi, liepos 13 d. 
bus proga Manhattan ir Bron- 
xo lietuviams suvažiuoti, •*

Joninių laužas ir 100 dolerių BALF’ui
STON Y BROOK. L. I., N. Y.

— 60 mylių nuo New Yorko į 
šiaurę Long Island šiauriniam 
pakrašty gražiam Stony Brook 
lietuvių tremtinių globėjos Pra 
nės Lapienės vasarvietėj Stony 
Brook Lodge B ALF 120 skyrius 
surengė pramogą: koncertą, šo 
kius ir Joninių laužą. Prieš 
programą, kas norėjo, pajūryje 
pasimaudė ir saulėj pasikaiti
no.

Programą vedė komp. Alg. 
Kačanauskas. Dainavo Rožė 
Mainelytė. Kalbėjo Jonas Va
laitis, po kalbos daly
viai tuoj sumetė BALF 129- 
tąjam skyriui $100.00.

Aukojo: po $10.00 — Pranė 
Lapienė ir kun. Stanislovas Va- 
liušaitis. $6.00 paaukojo Griga
liūnas. Po $5.00 — Nakutavi- 
čiai, Brazdžionis, Jr., Graužinis 
ir Jonas Valaitis. Po $3.00 — 
Povilas Labanauskas, Juozas 
Tysliava, kun. Jurgis Parance- 
vičius. $1.50 — Juozukas Tys- 
liavo, Jr., savo santaupas.

Po $2.00 — Biručiai, Mačiū
nai, Kusienė, Labučiai, Sutke- 
vičius, Jonynaitė, Jonaitienė, 
Galdikienė, Milašienė, Bubnis, 
Kačanauskas, Ona Valaitienė.

Po $1.00 — Galminas, Jony- 
nienė, Gedgaudas, Savaitis, 
Vaivadaitė, Mainelytė, Bubnie- 
nė, Katilienė, Gaigalas, Stan
kevičienė, Balvočius, V. Tyslia- 
vienė.

Temstant sukurtas didelis 
Joninių laužas. P. ■ Lapienės 
miškelyje laužui degant liau
dies poetė Bubnienė labai jau
triai .padeklamavo savo patrio
tiškas eiles, idealizuodama Lie
tuvą, jos gamtą, žmonių var
gus, priešų prįepaudą. Jadvy
gos Matulaitienės tautinių šo
kių grupė pašoko, padainavo ir 
atvaidino Joninių nakčiai pri
taikintą veikaliuką — šien- 
piūvius.

Degantis laužas sudarė mis
tišką vaizdą, šokikus, vaidylas, 
daininkus dar apšvietė poros

automobilių prožektoriai. Gir
dėdami jautrius žodžius, melo
dingas dainas, grakščius šo
kius, visi žiūrovai buvo sujau
dinti.

Visus dalyvius Pr. Lapienė 
gražiai pavaišino. Tai buvo ir 
iš Prancūzijos atvykusiam me
nininkui Galdikui pagerbti pra 
moga.

Gražu, kad minėdami Joni
nes, prisimindami gražiuosius 
lietuvių papročius, tiek senie
ji lietuviai, tiek naujieji vie
ningai sugeba gražiai pasilinks 
minti, pasisemti patriotingos 
dvasios ir — praktiškai nepa
miršti lietuvių nelaimingosios 
dalies, likusių tremtyje lietu
vių.

Grįžo iš laužo, palikdami 
rusenančias žarijas, salėje pa
šoko ir atsigaivino ir kas sau 
išsiskirstė, susitardami pasi
matyti New Yorke vykstan
čiam didžiuliam BALF vajui 
rudenį, kuris prasidės spalių 
mėn. 26 į.

Daug svečių Onos 
Menderienės ūkyje

Ir šįmet Onos Menderienės 
vasarvietę White Sulphur 
Springs, N. Y. lanko būriai sve
čių. Vienybės reporteris Kazys 
Pačėsa, vos grįžęs iš savo se
sers (Onos Menderienės) va
sarvietės, mums įteikė tų vė
liausių svečių sąrašą, kurį čia 
skelbiame:

Adv. A. Brink su žmona ir 
sūnum, J. Yota, P. Ziugždienė, 
Wm. Anisowicz, Z. Wyshnev- 
sky, M. Liaukus, Sophie Brown, 
Evelyn Schedel, J. Stira, Paul 
Brown, Albinas ir Darata Men 
deriai su sūnum Albinu, Max 
ir Dennis Schedel, A. šmago- 
rius, J. Mackevičius, Rokas ir 
Antanina Paulauskai, O. No- 
reikienė, J. Baliūnas, J. Pet- 
niūnas, E. Petniūnienė, Bladas 
žilius su šeima, A. Martin, Ch. 
Martin ir kiti.

Atidarė automobilių 
taisytuvę Brooklyne

Mūsų naujakuriai progre
suoja visose srityse: perka na
mus, automobilius, veržiasi į 
biznį, pramonę ir reikia pasa
kyti, atsistoja ant kojų grei
čiau, negu anų laikų ateiviai.

šiuo atveju ypač sveikintini 
du naujakuriai, J. Maldutis ir 
Z. Žaliauskas, šiomis dienomis 
atidafę autoųiobilių taisytuvę 
•kuri yra 150Ų Myrtle Ave., 
(tarp Gates Ave. ir Linden St.) 
Brooklyne. Kodėl jie taip svei
kintini? Todėl, kad visame 
Didžiajame New Yorke iki šiol 
nebuvo nė vieno lietuvio, kuris 
galėtų pataisyti nelaimės iš
tiktą automobilį. Jeigu, pa
vyzdžiui, kolizijoje lietuvio au
tomobilis uUkentėjo, jis yra 
priverstas kreiptis į kitatautį, 
kuris jį dažnai “išmaudo”.

I. Maldučio ir Z. Žaliausko 
įsteigta taisytuvę (M. and Z. 
Collision Works), pasirodo, pa
čią pirmąją savaitę turėjo ne-s 
paprastai daug darbo. Bet tai 
buvo kitataučiai. Jie patenkin
ti lietuvių darbo, nes jiedu to
je srityje turi didelio patyri
mo. Be to, tai sąžiningi ir -la
bai simpatiški vyrai. (Jų dirb- 
vės telefonas EVergreen 6- 
6438).

Dabar, kai automobiliais va
žinėja tiek senieji, tiek nauji 
amerikiečiai, tai ši taisytuvę 
labai pravers. Tiesa, yra sako
ma, kad lietuviai nepasitiki 
savaisiais. Bet tai buvo praei
tyje. Dabar lietuviai kitokie. 
Jie nepavydi saviesiems biznio, 
jie remia juos. Tuo labiau ne
apsiriks tie, kuriems teks pasi
naudoti Maldučio ir Žaliausko 
paslauga. Tai bus ir geriau ir 
pigiau.

Baigdamas, turiu dar pasa
kyti, kad Maldutis su Žaliaus
ku taiso automobilius ne tik 
tuo atveju, kai jie nukenčia 
kolizijoje, bet ir visais kitais 
atvejais. Sėkmės jiems šiame 
biznyje. V. R.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Liepos 13 ir rugsėjo 7 d. Lie
tuvių Laisvės Parke Lindene, 
Lietuvos Atsiminimų radijo va 
landa savo veiklai palaikyti ir 
tobulinti ruošia du didelius ra
dijo piknikus.

Piknikai prasidės 1 vai., pro
grama 5 vai. Įžanga 75 c. Pik
nikai įvyks nežiūrint blogo o- 
ro. Bus renkama gražiausioji 
lietuvaitė. Meninę programą 
atliks -Rūtos choras.

•
Liepos 18 d. 8 vai, vak. Lie

tuvių Piliečių Klubo salėje 280 
Union Avė., Brooklyne, ruošia
mas Dariaus Girėno skridimo 
sukakties minėjimas. Kalbės 
Vienybės redaktorius Juozas 
Tysliava, inž. Antanas Novic
kis, adv. S. Briedis, A. Gilman 
ir kiti. Beto meninę programą 
atliks Operetės choras. M. Liu- 
berskio vadovaujamas. Įžanga 
nemokama.

•
Tautinių Akademijų korpo

racijų Sambūrio išvažiavimas 
įvyksta liepos 20 d. pas Pranę 
Lapienę Stony Brook, L. I.

Dalyvauja visi sambūrio na
riai su savo - šeimomis, bičiu
liais bei pažįstamais.

Išvažiavimas - vyksta automo 
biliais. . Sambūrio nariai, tu
rintieji automobilius, paima su 
savim 3-4 asmenis. Kokius as
menis veža, kiekvienas auto
mobilio savininkas painformuo 
ja sambūrio pirmininką Vyt. 
Abraitį, 97-08 110 St., Rich
mond Hill, N. Y.

Išvažiuojama iš ryto tokiu 
apskaičiavimu, kad Stony 
Brook visi susirinktų tarp 11 ir 
12 vai. •
Rugpiūčio 3 d. SLA 242 kuopa 
ruošia išvažiavimą į Stony 
Brook Lodge.- . •
KRIAUČIŲ PIKNIKAS

Šeštadienį, liepos 26 d., Klas 
čiaus parke, Maspethe, bus
metimais vietos lietuvių siuvę-

BUSIU ne tik dėkinga, bet ir 
medžiaginiai atlyginsiu tam 
asmeniui, kuris padės man su- 

L rasti 3 ar daugiau kambarių 
butą. Malonėkit pranešti: MLss 
L. Mikulskis, 86-40 78th Street, 
Woodhaven, N. Y. ,

86 ni ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street

Nuo liepos 11 iki
“HEIMAT” “DER

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Tel : REgent 4-0257 
BUuerfidd 8-05 61 
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MAULKORB”

—AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS-
Nenusiminkite, jeigu jūsų masina, patekusi i nelaime, 

bus aplamdyta ar kitaip nukentėjusi.
Tokiais atvejais mes siūlome tuojau pasinaudoti mū
sų sąžiningu patarnavimu ir dideliu patyrimu tame 
darbe.

COMPLETE AUTO PAINTING. DUCO REFINISHING

M and Z COLLISION WORKS
J. MALDUTIS IR Z. ŽALIAUSKAS

1506 Myrtle Ave. Brooklyn 27, N. Y.
(Tarp Gates Ave. ir Linden St)

, E Vergreen 6-6438

—-------- ------- -
Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

; MENDERIŲ VASARVIETĖ
Šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalnų ] 

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

WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y.
J; . Tel. Liberty 520 M2
L—L .---- -- ----------------------——----------- -—

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414
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DABAR.
Demokratai domėjosi 
Ike ir Nix — pora 
Dėl viceprezidento 
Dar vienas sąskrydis

KOKIĄ STAIGMENĄ RUOŠIA MASKVA?
Naują agresiją? Šantažą? Ar “ketūrių” konferencija?^— Pentagone 
vis dar netikima, kad rusai šiais metais mesis Į karą — Bet Maskva 

gali pabandyti iškrėsti kokią staigmeną

Lionė Jodytė (Matwes) jau 
trys metai ruošiasi dainininkės 
karjerai. Turėdama stiprų kon
tralto balsą, Lionė reguliariai 
lanko žinomą dainavimo mo
kytoją madžme Navikovą New 
Yorke. Kas Lionę Jodytę yra 
girdėjęs prieš keletą metų dai
nuojant lietuvių pramogose, 
šiandien jos "nepažintų. Daini
ninkė savo balso lavinime yra 
padariusi milžinišką pažangą. 
Bet, ruošdamosi dainininkės 
karjerai, Lionė Jodytė susilau
kė staigmenos: prieš porą sa
vaičių New Yorko televizijos 
filmų gaminimo firma (Show- 
busness) ją pakvietė vaidinti 
naujai sukamam veikale. Jody
tė priėmė pasiūlymą ir jau vai 
dina ruošiamoje f Urnoj e. Tiesa, 
pradžiai Jodytei už tai temo
kama po 35 dolerius dienai.
Bet tai yra tik pradžia. Nėra a- 
bejonės, kad Lionė šioje srity
je eis toliau. Balsas, kurį ji iš 
prigimties turi ir kurį tebela- 
vina, be abejonės, šiame darbe 
taip pat jai pravers, nes esa
ma rolių, kur reikia ir dainuo
ti.

Lionė Jodytė dar jauna mo
teris, vos prieš antrąjį pasau
linį karą atvykusi pas brolį į 
Kanadą, iš kur ji netrukus per 
sikėlė į New Yorką. Atvykusi 
čia, ji ištekėjo už Aleksandro 
Metiečiaus - Matwes, turinčio 
Brooklyne maisto krautuvę. 
Lionė yra kilusi iš Jasonių 
kaimo, Utenos valsčiaus. Pra
džios mokyklą lankė Antalgė- 
se, o vėliau mokėsi Kanadoje 
ir tebesimokino čia, Ameriko
je. Tai energinga, simpatiška, 
temperamentinga ir kartu di
delio takto moteris. Sąmonin
ga veikėja ir nuoširdi Lietuvos 
patriotė.

Sėkmės jaunajai lietuvaitei 
kelyje J garbę.

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. Lapę, 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.

—------------ ---- --------------- ~----—---- ---

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

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

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

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

~~-- --------- —---- ----- ---------

LATVĖ ADVOKATĖ

jų piknikas. Kaip žinoma, siu- 
... vėjų piknikai kasmet būna pa

tys gausiausi. Nėra abejonės, 
kad ir . šįmet siuvėjų piknike 
buis daug žmonių.

JUOZAS TYSLIAVA
Demokratai, kurie,. žinoma, 

nenorėtų valdžios vairo paleis
ti iš savo rankų, šį kartą labai 
gyvai domėjosi republikonų 
konvencija.

Jiems, pavyzdžiui, labai rū
pėjo, kad toje konvencijoje 
būtų nominuotas senatorius 
Taftas, o ne generolas Eisen- 
howeris.

Kodėl? Todėl, kad jų įsitiki
nimu, Taftas, turėdamas daug 
priešų darbo unijose ir, be to, 
būdamas konservatyviškenis? 
negu Eisenhoweris, tikrai pra
laimėtų lenktynes į Baltuosius 
Rūmus.

Dabar, Eisenhoweriui laimė
jus nominacijas, demokratai 
jau nėra tokie tikri savp lai
mėjimu.

Tuo labiau, kad jie dar ne
turi nė vieno ryškesnio* kandi
dato.

V
Kiek tai liečia kandidatą į 

prezidentus, tai šiuo atveju 
demokratai yra tokioje .pat pa
dėtyje, kokioje republikonai 
yra buvęs prieš keliolika metų.

Kai Rooseveltas ruošdavosi 
kitam terminui, tai republi
konai savo partijos eilėse ne
rasdavo tinkamo asmens kan
didatų į prezidentus.

Tik atsiminkime Landoną, 
republikonų partijos kandida
tei

Tas žmogus, būdavo, kalba 
taip, lyg, rodos, jis nepajėgtų 
liežuvio apversti.

Dar tuštesnė asmenybė buvo 
velionis Wilkie, Wall Street ad
vokatas, kuriam kandidatūra į

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

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

U---------------- -------------------------------------------------------------------/

Radijo programa
J. Gmkaus . valandėlėje iš 

WWRL ^Stoties (5000 klc) gir
dėsite ši šeštadienį nuo 2 iki 
3 v. p. p.

J. Ginkųs, grįžęs iš Clevelan- 
do praneš apie SLA seimo dar
bus.

J. Stuko valandėlėje iš 
WEyD stoties (1330 klc). girdė
site šį. Ještadienį nuo 4,45 iki 
5,30 vai.

Įdomų radijo vaidinimą, su
režisuotą Alf. Petručio, Da
riaus ir Girėno skridimui pami 
nėti. •

PARDUODAMA graži 17 akrų 
farma prie didžiojo kelio New 
Jersey valstybėje. 7 kambarių 
gyvenamasnamas ir kiti trobe
siai. Kaina $11,000.. Kreiptis į 
savininką; Isidor Chalkis, RD
1, Princeton, N. J.

PARDUODAMAS labai gražus 
žemės sklypas ant jūrų kranto 
Centerport-,-' L. I. Kreiptis 
Mathew Skoben, East Main St. 
Huntington, L. I. Telefonas: 
Huntington 799. (30)

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausiu 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.

FUfflIAT 1 k
(Prieš Republic teatrą)

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

L— — .........- - —..................'i

u ALBERT3^A

Albert elice, sav. 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rsrkandaL

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

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

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

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

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

(Biznio)

* * - ':; -

Kiičk / tai , liečia republikonų 
kandidatą, - į viceprezidentus, 
reikia’, pasakyti, kad Eisenho
weris. gavo gerą antrininką.

. Senatorius Nixon yra jaunas, 
bet patyręs politikoje žmogus.

Tai pravers generolui Eisen
howeriui, kuris politikos mene 
yra naujagimis.

Kita vertus, į vicepreprezi- 
dento pareigas Amerikoje per 
Hgai buvo žiūrima pro pirštus.

Tik prezidentui Roosevelt u i 
staiga mirus ir Trumanui užė
mus ;jo vietą, abiejų partijų 
sluoksniuose pradėta į tai rim
čiau: žiūrėti.

• Tiesa, nei Eisenhoweris, nei 
Nixon dar ne namie. Lapkričio 
mėnesio rinkimai dar nelaimė
ti. - ,

Na, bet Ike ir Nix — gera po-, 
ra ne tik rinkimams laimėti, 
bet ir kraštui vadovauti.

♦

Kaip žinome, savo laiku ir 
WaOace buvo viceprezidentas...

ČT'kas paskiau iš to išėjo?"
Tapęs . komunistų kuinu, 

buvusi' Roosevelto “dešinioji 
ranka” vienu metu šoko net 
tvirtinti, .kad Sovietų Sąjunga 
turinti teises ^lipinėti Amčri- 
koje ir... gauti atominės bom- 
bos_paslaptis.

Ną, bet tai buvo laikai, kada 
kemuhistai Amerikoje skere- 
čiojosi laisviau negu Sovietų 
Sąjungoje. ......

U Wi ^uvo laikai, kada jiems 
IneK Baltieji Rūmai šypsojosi... 
iL-dBcCtie laikai jau seniai pra
ėję ir jeigu šiandien mes kal
bame apie Nlxoną, kaip apie 
busimąjį viceprezidentą, tai 
turtle pripažinti, kad jis — 
mirtinas komunistų priešas.

. Senatorius Nixonas tai įrodė, 
pasiųsdamas Hissą į kalėjimą.

l.Toje pačioje vietoje, kur re
publikonų konvencija, kašta
vusi partijai du milijonus do
lerių, baigėsi Eisenhowerio lai
mėjimu, netrukus prasidės de- 

. mokratų partijos sąskrydis.
,’Slų žodžių autorius ir ši kar

tą nelinkęs pranašauti ką de-

Tuo laiku, kai pasaulio kan
celiarijose pasikeičiama noto
mis dėl “keturių” konferenci
jos sušaukimo, kariškiai saka 
daug reiškiančias kalbas.

Štai dar vieną kartą, vaka
rietis generolas, kuriam paves
tos atsakomingos pareigos, vie
šai pareiškė: “Ta i ka paša u ly j e 
yra išsaugoma tik dėka ame
rikiečių atominės galybės... 
Europa jau seniai būtų buvusi 
rusų armijos nušluota, jei 
Amerika pas save rezerve ne
turėtų didelio skaičiaus atomi
nių bombų...”

Kas taip kalbėjo? Ar tai gen. 
Gruenther, NATO štabo virši
ninkas? Ne, tai žymiai didesnė 
asmenybė ir daug aukščiau sto 
visti. Tai pats Amerikos šta
bo viršininkas gen. Bradley.

Pastebėsime tik vieną skir
tumą. Generolai jau seniai 
kartoja: “Rusija nekariaus, 
nes Amerika viršija su atomi
nėm bombom”, šiandien gi pa
sitenkinama tik pasakyti: So
vietų Rusija nejudės, nes bijo 
atominių represijų. Ir gen. 
Bradley pastebėjo, kad Stali
nas su pagarba žiūri į Ameri
kos industrijos pajėgumą. Tas 
jį kaip tik ir verčia susilaikyti 
nuo griežtų judėsiu...

Visai natūralu, jei tokiu bū
du kyla klausimas: kas atsitiks 
•tą dieną, kada Sovietų Rusija 
jausis apsaugota juosta, suge
bančia neprileisti lėktuvų, ne
šančius atomines bombas?...

Vakarų žvalgybai šiuo metu 
yra žinomi tik du dalykai. 
Kiek tai liečia radarą, pas ru
sus yra didelis atsilikimas. Pa-, 
galfau, rusai neturi' užtenka
mai- didelio skaičiaus -naikin
tuvų, sugebančių naktimis ap
ginti sieną. " :

Kariškuose sluogsniuose kai 
bama, kad jei šios žinios ir tik
ros, -tai rusai nepasiliks taip il
gai atsilikę. Jei šiandien rusai 
negali mestis į karą, tai jie ga
lėsią tai padaryti už 18 mėne
sių, arba vėliausia už ^dviejų 
metų. Šis laikas jiems reikalin
gas užbaigti pasiruošimus. Kiti 
su pranašystėmis eina dar to
liau ir karą atideda 1956 me
tams. Tai kaip tik tą momen
tą, sako jie, kils audra ir pra
sidės išpranašautas “show
down”.

Visos šios kalbos labai pri
mena 1933-1939 metus, tik skir 
tumas tas, kad pasaulinio kon
flikto kaina bus žymiai bran
gesnė negu ano “žaibo” karo, 
žiūrint į pasiektą meną užmu
šinėti žmones.

Jei Sovietų Rusija nutars 
stoti į pasaulinį karą tik už 
dviejų metų, tas dar nereiškia, 
kad šią vasarą neįvyks, kaip 
jau skelbiama kurį laiką, kaž 
kas “sunkaus ir svarbaus”. Iš 
‘'šaltojo“ karo 1950 metais bu
vo pereita prie lokalinio karo 
ir niekas neįrodė, kad rusai 
manė, jog dalykai pasisuks 
tokia linkme. Viskas leidžia 
manyti, jog jie tada laukė 
Miuncheno. Rusų planai yra 
nustatomi diplomatų, kurie 
mano turį skaičiavimo mašinė
lę, sugebančią atsakyti į visus 
klausimus.

Ir rizika, kurią neša vakarų 
pasaulis vis tebėra didelė ir vi
sai nėra sumažėjusi. Visą lai
ką gresia, kad laikinosios tai
kos tiltas gali sugriūti.

Padėtis tokia bloga pasidarė, 
jog Amerikos armijos štabas 
pradėjo atidenginėti vieną po 
kito naujuosius ginklus, norė
dami priversti Politbiuro vyrus 
susimąstyti.

Praėjusį mėnesį prezidentas 
Trumanas paskelbė, jog lėktu-
vų gamyba nuo Korėjos karo 
pradžios keturis kartus padi
dinta, gi štabo viršininkas, ne 
taip seniai, kreipdamasis į ve
teranus pareiškė, jog iš fabri
kų išėjo naujo modelio tankas 
ir Jo tortą gaminama po 3<H> kas. 
menesį... Tą pačią .dleh'ą anglų 
aviacijos ministras pareiškė,- 
jog naujo tipo naikintuvas į- 
vestas į krašto saugumo tarny
bą... . - .

Kelioms dienoms praslinkus 
buvo padėtas kylis pirmajam 
atominiam povandeninui lai
vui, o sęnatorius McMahon, 
atominės energijos komisijos 
pirmininkas paskelbė, jog jau 
žinoma vąndenilio bombos ga
minimo paslaptis.

Bendrai paėmus, atmetus vi
sus priešrinkiminius pareiški
mus, yra a|šku, kad ginklavi
mosi programa Amerikoje nuo 
Korėjos karį) pradžios vystoma 
paspartintu (žingsniu, bet ne 
taip jau sparčiu ir Šiandien jau 
nebesama tokiame pavojuje, 
kokiame būta prieš 18 mėne
sių.

Tas nespartumas gaunasi dėl 
to, kad Pentagone netiki, jog 
rusai artimiausiu laiku pradės 
agresiją ir galvojama, jog tu
rima užtenkamai laiko, dau
giau negu manoma, pasiruoši
mui. Pagaliau, iš Korėjos ka
ro buvo pasimokinta ir kai ku
rių ginklų gamybą teko modi
fikuoti. t '

Sakysim, Amerika ir -toliau 
tęs gamybą sprausminių bom
bonešių tolimo skridimo, bet 
šį kartą aviacijai jau nebeski
riama tokia didelė reikšmė, 
kaip anksčiau, nes pasirodė, 
kad be sausumos kariuomenės 
neapseinama.

Vieną ką galima pasakyti, 
jog nuo 1950 metų vakariečiai 
atsigriebė pavėlavimą ir dabar 
ieško išlyginti svorį. Kiek tai 
liečia Europą, ten svarstyklės 
dar nėra, pilnai atsvertos.

štai kodėl šią vasarą Sovie
tų Sąjunga-gali bandyti iškrės
ti kokią nois staigmeną, pasi-
haųdodama>tWąkarięčių ^silpnu- - 
mm •

~. Kaip; nėseniai- pareiškė Ka
napos ministras Lester Person:

. “Mes dar galėsime pamatyti 
iliumięąciją..?’

Ir mes griebiam lankoj šienelį

Sensacingas atidengimas

KITOSE PLANETOSE YRA GYVŪNŲ
Mūsų planeta, palyginus su kitomis, yra niekas — Marse gyvena pro

tingesni už mus gyvūnai — Mėnulyje ir gi yra gyvybė 
Venera mažai kuo skiriasi nuo žemės...

astrono-
Kenneth
kad ki-

Lietuvos diplomatai 
tarėsi Londone

Lietuvos Diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis ir Lietuvos Pasiun 
tiniai Ministeris Londone B. K. 
Balutis ir Ministeris Washing
tone P. žadeikis tarėsi Londo
ne 1952 m. nuo birželio mėn. 
26 d. ligi liepos mėn. 7 d. aktu
aliais klausimais, liečiančiais 
Lietuvos diplomatinę tarnybą.

Pasitarimo metu buvo ap
svarstyta padėtis Sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj, tarptautinių 
įvykių raidą, kiek ji liečia Lie
tuvos išlaisvinimą, ir Surišti su 
tuo užsienio lietuvių veiklos 
klausimai. Lygiu būdu buvo ap 
svarstyti Lietuvos diplomatijos 
uždaviniai, liečią Lietuvos bei 
jos piliečių interesų apsaugo
jimą užsienyje ir Lietuvos su
verenių teisių vykdymo atsta
tymą.

(Nukelta į 6 psl.)

mokratai pasirinks kandidatu 
į Baltuosius Rūmus.

Turėdami galvoje faktą, bū-' 
tent, kad šiandien demokratai 
turi apie tuziną norinčių kan
didatuoti tai vietai, nesistebė
sime, jeigu Chicagos konvenci
ja “draftuos” Trumaną.

Ir Europos spauda mano, 
kad Eisenhoweriui nugalėti, 
demokratai neturi tinkamesnio 
asmens už Trumaną".

Pažiūrėsim.

Gen. Eisenhoweris kandidatas i prezidentus
Jei republikonų konvencija 

Chicagoje buvo triukšminga ir 
buvo sukėlusi didelį susidomė
jimą ne tik Amerikoje, bet ir 
visame pasaulyje, nes vyko 
smarkios varžybos tarp dviejų 
milžiniško svarbumo kandida
tų: gen. Eisenhowerio ir R. 
Tafto, tai demokratų konven
cija, kuri susirenka ateinančią 
savaitę toj pačioj salėje žada 
būti mažiau įdemi ir nebesu- 
kels jau tokio visuomenėje su
sidomėjimo.

Kaip ir galima buvo laukti, 
gen. Eisenhoweris išėjo laimė
toju. Republikonai išrinko jį 
savo kandidatu į respublikos 
prezidentus.

Dwight D. Eisenhoweris nuo 
pat jaunystės ėjo tokiu keliu,

kuris jam leido pasiekti did
žiausios garbės ir tapti istori
jos dalyvių, o dabar rudenį, gal 
būt, jį nuves į aukščiausią vie
tą, kokią amerikietis kada ga
li tikėtis užimti.

Lenkijoj šiais metais buvo 
suruoštos durtuvų kautynių 
čempijonatą, kurį kaip prane
ša Glos Pracy,. išeinąs Varšu
voj, laimėjo darbininkas Kro
li komski.

Šitas sportas (!), sovietų vai 
domose valstybėse yra labai 
madoje ir kiekvienas darbinin
kas stengiasi atsižymėti, nes 
matyt, tas lavina taikingumo 
jausmus!

2ymus amerikiečių 
mijos profesorius 
Heuer, paskelbdamas, 
tose planetose irgi yra gyvybė,
nesitenkina vien hipotezėmis. 
Jis remiasi paskutiniais astro
nomijos atradimas.

Jo atidengimas yra sensa
cingas ir skaitant sukelia šiur
pą. Mėnuly viešpatauja mirti
na tyla. Marso atmosferoje y- 
ra ■ tūkstantį kartų mažiau de
guonies, negu mūsų planeto
je. Venera visą laiką būna ap
supta storu debesių sluogsniu. 
Bet visose šiose planetose ly
giai kaip ir žemėje, yra gyvū
nai, kurie galvoja ir kalba...

Toks tai yra sensacingas’ as
tronomijos- profesorius Ken
neth Heuer atidengimas.
.-—- Mūsų svarbiausioji klaida, 
~' s^ko jis, tai'laikymas žemę 
pačia .svarbiausią: planet a. Nes 
tai “mūsų” planeta. Bet tikru
moje ji yra tik mažytis rutu- 
įiukas' milžiniškame pasauly
je. Zemė yrą viena iš mažiau
sių saulės sistemos planetų ir 
teturi tik vieną satelitą: mė
nulį. Salia tokio koks yra Ju
piteris 12 kartų didesnis už že
mę ir turįs 11 satelitų, juk tai 
yra niekis.

Gaminant vis didesnius ir ga 
lingesnius teleskopus, astrono
mai dalinai nugalėjo tą tolu
mą, kuri mus skiria nuo kitų 
planetų ir šiandien jau yra ži- 
nema, kad Marse auga augme
nija, Veneros atmosfera lei
džia gyvūnams alsuoti ir smul
kmeniškai buvo nufotografuo
tas mėnulio paviršius su visais 
kalnais, slėniais ir krateriais. 
Ar tuo ir pasibaigia stebėjimas, 
jei negalima matyti gyvento
jų?

Dar ne taip seniai, visi gal
vojo, jog dideliame gilume, jū
ros dugne, neįmanomas joks 
gyvenimas, bet paskutinieji ty 
rimai įrodė, ištraukus į pavir
šių keistus gyvūnus, kad ten 
specialiai fiziškai prisitaikę gy 
vena įvairūs gyvūnai. Ir be abe 
jo mėnulio gyventojai stebėtų
si mumis, kaip mes stebėjomės 
tų jūros gilumų gyvūnais, gal 
net daugiau. Atmosferos mė
nulyje praktiškai nėra ir įsi- 
vazduokime astronamą, stę^in 
ti žemę iš mėnulio. Jis pareikš, 
kad žemėje dėl stipraus oro 
spaudimo negali būti jokios 
gyvybės. Bet mes visi lengvai 
gyvename, nežiūrint tų kelio
likos mylių oro, kuris spaudžia 
mus.

Tyrimai parodė, kad gyvū
nų randama ne tik dideliame 
gilume,, bet pačiose tolimiau
siose planetos vietose. Eksplo- 
ratorius Scott atrado žuvėdras 
150 mylių nuo šiaurės ašigalio. 
Kas įrodo, kad žemėje gyvū
nams nėra aprubežiuota vieta 
gyventi.

Jei 
vūną, 
kiam 
malu, 
kitose

Gyvenimas toks, 
pažįstame, reikalauja panašias

gyvenimo sąlygas, kokias mes 
turime žemėje. Bet niekas ne
gali uždrausti manyti, kad ki
tos planetos turi gyvūnus pri
taikintos tų planetų sąlygoms. 
Grynanglis yra svarbiausias e- 
lementas, kuris sudaro mūsų 
kūno celiules. Gal būt, Merku
rijaus gyventojai, turi celiules 
i’ amianto ir kaip tik tas jiems 
leidžia atsilaikyti prieš didelį 
karštį, kuris yra jų planetoje.

Kas dedasi mėnulyje? Astro
nomijos knygose tvirtinama, 
kad mėnulyje nėra jokios gy
vybės. Tas netiesa.

spėjimas sovietams

-'a

gamta gali sutverti gy- 
pritaikintą tam ar kito- 
klimatui, tai 
kad gali būti 
planetose.

visai nor- 
gyvūnų ir

kokį mes

duoti.

Jei
astronomas

Mėnulio paviršiuje matomi 
nuostabūs pasikeitimai, sako 
Kenneth Heuer, 
tamsių šešėlių, 
aiškinimas, kurį galima
tai buvimas spiečių visokių va
balų ar vabzdžių. Tai negali 
būti jokie augalai, nes kilnoja
si iš vienos vietos į kitą, 
sakysim mėnulio
būtų stebėjas Far-West lygu
mas, prieš šimtą metų, jo te
leskopas būtų parodęs tamsias 
dėmes, kurios iš vienos vietos į 
kitą vietą keldavosi 3 mylių 
greitumu į valandą. Tos tam
sios dėmės būtų buvę bizonai, 
kada jų kaimenės susidėdavo 
iš kelių šimtų tūkstančių. Gi 

-šios judančios dėmės, kurias
Sovietų pasiuntinybei Lon- matome šiandien 

done anglų . vyriausybė Įteikė
kaimenės, 
lėčiau, jpo keletą 
tę. Observatoidus Pickering nu 
statė, kad individai, kurie su-- 
daro tas kaimenes yra\ daug 
mažesnio ūgio negu bizonai,- 
bet užtai skaitlingesni. Jų di
dis bus toks kaip tropikalinių 
raudonųjų 'skruzdžių ir jokiu 
atveju nedidesni už skėrius.

nėra jokio tikslo manyti, 
šie gyvūnai panašūs į že- 
vabalus, nes aplinkuma 
jie gyvena yra visai skir-

oficialų įspėjimą, kad butų su
stabdyti .gazdininiai ukrainie
čių ir baltų, gyvenančių Angli
joje.

Sovietų 
nautojai 
vo grįžti

pasiuntinybės tar- 
grasinimais versda- 

pabėgėlius, įspėdami, 
kad priešingai bus imtasi re
presijų prieš jų šeimos 
pasilikusius anoj pusėj 
nės uždangos.

narius, 
geleži-

LordųEdeno pavaduotojas 
rūmuose pareiškė, jog pabėgė
liai neprivalo klausyti tokių 
grasinimų, ir niekas nebus iš 
Anglijos pasiųstas prieš-jo 
rą.

ne

su-šią savaitę lengvai buvo 
sirgęs prezidentas Trumanas ir 
buvo paguldytas 
noms į ligoninę, 
sveikatos.

kelioms die- 
patikrinimui

Baltieji Rū- 
jaučiasi ge-

Kaip praneša 
mai, prezidentas 
riau ir jau turi normalią tem
peratūrą.

kad 
mės 
kur 
tinga nuo žemės.

Pagal Kenneth Heuer, tų va
balų ar vabzdžių .spiečiai kil
nojasi be jokio trinkima. Mė
nulyje vjsad viešpatauja .visiš
ka tyla, nes ten nėra užtenka
mai oro, kad būtų perduotos 
garsinės bangos. Ugniakalnių 
išsiveržimas vyksta tyloje. Vir
šuj visad būna juodas dangus 
ir žvaigždės matomos žymiai 
skaitl’ngiau, negu iš žemės žiū
rint, kuries žiba nemirksėda- 
damos (mirksėjimas įvyksta 
tik dėl atmosferos kuri supa 
mūsų žemę, judėjimą).
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APLINK

• Hagos tarptautiniame teisme prasidėjo byla, prancū- 
zanr pasiskundus prieš amerikiečius, kad pastariesiems bu >ų su
mažintos teisės'Maroke. Iki šiam laikui, pagal 1936 metų sutar
ti. amerikiečiams nereikėjo jokių leidimų prekių įvežimui į Ma
roką.

• Kalifornijoje paslaptingai dingo lėktuvų konstruktorius 
Reed. dirbęs prie slaptų aeronautikos darbų Technologijos Insti- 
tute.Kc’ kas nežinoma, ar jis pats pabėgo, ar buvo svetimos val
stybės agentų pagrobtas.

• Išbandžius naują amerikiečių sprausminį lėktuvą D- 
558-11, buvo pasiektas rekordinis greitis, netr 1300 mylių į va
landą

• Buvęs Hitlerio finansų ministras Schachtas pakvies
tas i Iraną tvarkyti finansinius reikalus. *

• Skridę iš New Yorko į Floridą du lakūnai matė 8 lakio- 
janč as lėkštes, kurių kiekviena buvo 100 pėdų didžio.

• Sovietams sudarius sunkinančias sąlygas, Maskvoj su
stojo ėjęs Amerikos ambasados informacijos buletinis Amerika. 
Valstybės departamentas žada vietoj jo labiau sustiprinti Ame
rikos Balso programą.

• Vakarinėje Vokietijoje, pagal paskutinę statistiką, yra 
3 milijonais daugiau moterų. Dėl keturių moterų tenka tik 3 vy
rai.




