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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 

17 d.

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
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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).

(Nukelta į 3 psl.)

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.



Anie riko Liietį i\ių Savaitė

M. K. ČIURLIONIO ANSAMBLIS
tvirtai žygiuoja lietuviško meno keliu

Vienas reikšmingiausių veiks 
nių, Lietuvai netekus laisvės, 
yra M. K. Čiurlionio ansamb
lis. Jis įsisteigė aną žiauriąją 
pirmosios rusiškos okupacijos 
žiemą — 1940 m. Lietuvos sos
tinėje Vilniuje. Ir iki šiol, yra 
davęs Lietuvoje, Vakarų Euro
poje ir šiaurės Amerikoje dau
giau kaip 300 koncertų, kurių 
klausėsi per pusę milijono 
klausytojų. Jau tretieji metai 
šis šaunusis meno junginys gy-

Dainos viena po kitos skam
bėjo vis šauniau. Taip, tai vėl 
atsigauna anos meniškosios jė
gos, kurios žydėjo anuomet Va 
karų Europoje.

Sekmadienį, liepos 13, įvyko 
iškilmingos sezono užbaigtu- 
vės, sutraukusios pilną Lietu
vių Salę gausių ansamblio bi
čiulių.

Pagerbiant nukankintus ir 
žuvusius ansambliečius sugie
dota “Marija, Marija”.

Platesnį jausmo ir lietuviško 
darbo apyskaitos- žodi pasakė 
Ciurlicnio ansamblio siela ir 
širdis Alfonsas Mikulskis. •

Sunku jam buvo išsakyti, 
kaip didžiam lietuviu tautos 
reikalui jis veda Čiurlionio me
no junginį. Koks atkaklus lie
tuviškiems reikalams jis buvo 
ligi šiol, tais pat keliais jis ei
siąs ir ateityje. Alf. Mikuckio 
kalba palydėta ilgų ovacijų.

Užmegstas kultūrinis 
bendradarbiavimas

CLEVELAND, OHIO — Vi- 
sam lietuvių kultūriniam gy
venimui didelės reikšmės turi 
daugelyje vietų veikiančios lie 
tuviškos radijo valandėlės.

Clevelandas irgi ke.eri metai 
turi visais atžvilgiais gerą lie
tuvišką radijo valandėlę, su 
pasisekimu vadovaujamą bu
vusio ilgamečio Lietuvos radi
jo Kaune pranešėjo, rašytojo 
Balio Augino ir Jaunučio Nas- 
vyčio. Puiki ir jau seniai vei
kianti radijo valandėlė yra 
Brooklyn, N. Y., kurią šauniai 
veda žinomasis veikėjas Juo
zas Ginkus.

Siodvi valandėlės sutarė 
glaudžiai bendradarbiauti, pa
sikeičiant įvairia radijo pro
grama.

Pradžią šiam bendradarbia
vimui su pasisekimu padarė J. 
Ginkus radijo programos vedė
jas žurnalistas Juozas Vala
kas, užmegsdamas ryšį su Cle- 
Velandu. Gi dabar, SLA seimo 
proga į Clevelandą atvykęs J. 
Ginkus galutinai sutarė su 
Clevelando lietuviškosios radi
jo valandėlės vedėju. L.

Kas naujo Elizabethe?
ELIZABETH. N. J.—Kai kū- 

rie vietiniai lietuviai daug pri
sideda prie lietuvio vardo iš
garsinimo kitataučių tarpe.

Sakysim, muzikas Jonas Ci- 
žauskas, turi susidaręs labai 
didelį populiarumą kitataučių 
muzikų tarpe. Jo žmona, Mari
jona Cižauskienė, taip pat mu
zikė, su savo dainavimo studi
ja yra nemažiau išgarsėjusi. 
Per paskutinį koncertą jos mo
kiniai labai ' gražiai užsireko- 
komendavo.

Dr. Juozas Butėnas, užimąs 
svarbią vietą, kaip viešųjų mo
kyklų vyriausias gydytojas, y- 
ra visų kitataučių gerbiamas. 
Gi Mary Martin-Marcinkevi- 
čienė, vienintelė moteris poli
cininkė Elizabethe, kuri kartu 
yra Lietuvių Moterų klubo įstei 
gėja ir jo pirmininkė, visai ne
seniai buvo išgarsinta vietos 
laikraščiuose, kaip laimėjusi 
čempijonės vardą policininkų 
šaudymo iš revolverio rungty
nėse. B.

Detroitieciai aukoja 
tremtiniams rūbus

DETROIT, MICH. — Nese
niai BALF Centrui nuvežtos 
aukos $200.00, tai dar ne vis
kas, ką ši mėn. Detroito Jietu-

— ATOSTOGOS PRIE ATLANTO —
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 reikalingus 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 Avė., Atlantic City, N. J.

* Telefonas: Atlantic City 5-2338

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Vįsas pa
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius 
savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos 
parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 
iliustruota, kaina 3 doleriai.
ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas. 
450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.

i SLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 
parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var- 
gu£_ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono Šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai. 
Vsos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite:

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

vuoja Clevelande.
Kada Čiurlionio ansamblis 

gyveno tremties dienas Vaka
rų Europoje, kurios meninio 
pasisekimo požiūriu jam buvo 
didžių laimėjimų valandos, sva 
jojamoji užjūrio salės jam at
rodė būsianti dar sėkmingesnė.

Tačiau, deja, dalis ansamb
liečių išsiskyrė ir nuvyko į 
Australiją. Bet ir., nepilnos se
nosios sudėties ansamblis, pa- 
sipildęs naujomis jėgomis Cle
velande, visgi puikiu pasiseki
mu aplankė pagrindines Ka
nados ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių kolonijas.

Iš lėto atėjo Čiurlionio jun
giniui sunkesnių akimirksnių: 
vienas po kito pasitraukė visa 
eilė pajėgių dalyvių. Kodėl tai 
vyko? Ciurlioniečių dalį palietė 
ir ištraukė iš lietuviškosios dai 
nos ir tautinių šokių eilių šio 
krašto bendroji lietuviško gy
venimo tikrovė. Pasirodė, jog 
susiformavusi stambesnė eina
moji sąskaita su gausiais do
leriais banke, gražiai blizgąs 
naujas automobilis, šiokie to
kie nameliai, pagaliau šiaip 
sau lėkštas “pagudtaimavi- 
mas”, ar koks kitas “asmeninis 
reikalas” yra nenugalimos kliū
tys. Taip lietuviškoji tautinio 
idealizmo senatvė pakirto vi
sam būriui dar nė trisdešimt 
metų nesulaukusių “senelių” 
jėgas...

Ir vėl Alfonsas Mikulskis, 
anas energingasis dar nuo 
Klaipėdos marių ir senųjų Vil
niaus bokštų, telkė ir rinko 
naujuosius, juos stengdamasis 
uždegti žygiuoti lietuviškosios 
dainos ir tautinio šokio pla
čiuoju vieškeliu į lietuvių tau
tos atgimimą, Lietuvos laisvės 
link.

“Čiurlionio” meno junginys 
atsigavo žymiai sustiprėjęs ir 
šiandien jau vėl yra puikaus 
pajėgumo.

Tai įtikino paskutinysis jo 
koncertas liepos 10, įvykęs 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 47 seimo proga.

Ansamblio tarybos pirminin
kas Edvardas Karnėnas pada
rė plačią ir- išsamią 1951-1952 
metų veiklos apžvalgą.

Virš 10 metų išbuvusiems 
čiurlioniečiams: jo vadovui — 
dirigentui Alfonsui Mikulskiui, 
kanklių orkestro vadovei Onai 
Mikulskienei, scenos vadovui 
Antanui Kavaliūnui, Edvardui 
Karėnui, Vytautui Raulinaičiui 
ir Juozui Stempužiui iškilmin
gai, ovacijoms skambant,- į- 
teikti auksiniai ženklai. Virš 5 
m. išbuvusiems _ čiurlionie
čiams: Aldonai Stempužienei, 
Anicetai Giedraitienei, Mar-. 
cinkevičienei, Vytautui Gied
raičiui, Kaziui Marcinkevičiui 
Johansonui bei Aleksandrui 
Liutkui iškilmingai įteikti si
dabriniai ženklai.

Garbės diplomai įteikti virš 
3 m. išbuvusiems ansamblyje: 
Aldonai Liutkevičiūtei, L. Bra- 
ziulevičiūtei, Norai Braziulie- 
nei, Petrui Kudukiui ir kt. Vi
sai eilei čiurlioniečių išreikšta 
iškilminga padėka už kruopš
tų dalyvavimą.

Mielas buvo jausmas, kada 
visa eilė jaunųjų čiurlioniečių 
pakelta i senjorus.

Gražiu žodžiu čiurlioniečius 
pasveikino suorganizavęs jų 
atvykimą į Ameriką, čiurlionie
čių garbės narys, veikėjas Ste
ponas Nasvytis.

Dar sveikino iš Detroito at
vykęs rašytojai Jurgis Gliau
dys, iš Chicagos — Biežis.

Trupučiui poilsio ir sustiprė
ti Alfonsas ir Ona Mikulskiai 
iškilmingai pasiųsti prie Atlan 
to į' Pranės Lapienės vasarvie
tę, įteikiant jiedviem ten ir at
gal geležinkelio bilietus.

Tai suorganizavo savo vado
vams čiurlioniečiai.

Iškilmės baigtos himnu.
Po pietų gamtos prieglobs

tyje, Blaškevičiaus ūkyje įvyko 
tradicinė smagi čiurlioniečių 
gegužinė. J. Leonas

r-

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, į
NEW BRITAIN, CONN. j

—-------- ~~ ——,

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
285 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addret»>
Nev Bonding Under Constmctiaa 

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

ASSETS
First Mortrac* Loaa>.............. .
Improrement Loan* .........................
Loanj oa Savings Account* .... 
Federal Horae Loan Bank Stock. . 
Cub on Hand and in Bankt .... 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot — 1415 Race Street 
Deferred Charge* and Other AsieU

TOTAL—*9,917,587
UABH4TIE8

Member*' Share Account* ...........
Adrance*— . ;

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans In Proce»» ....................
Other LiabiMtie* . .... V...... 
Employee*’ Retirement Reeerre . . 
Other Specific Reserve* . . :...........
General Reterve* . . . 8295.500 
gurplu*.................. i . . <252,278

viai BALFui davė, štai, pasiųs
ta 545 sv. rūbų bei avalynės. 
Nežiūrint karšto oro Detroito 
lietuviai tremtinių Europoje 
nepamiršta.

r

*8.316,884
25,548 
82,997 

175,000 
1,112,033 

166,666 
22,723 
15,791

850,000 
55,431 
10,311 
22,077 
3,520

547,778
TOTAL—S9.917.587

CHARLES S. CHELEDEN, President

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET
AMSTERDAM, N.' Y.

- _________ . , A
J. MARKIEWICZ ‘

AND
SONS, Inc.

Laidotuvių Direktoriai
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. -

Tel.: 5-9229
L

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ 
Sėkmingai pagydytų pacientų padėkos laiškai

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. -

DR. M. J. COLNEY
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
T *le fonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
□□o 10 vai. rvte iki 8 vai. vak.

r————
WILLIAM VALAITIS

Visokeriopas automobilių tutsy m* 
730-2 E. Moyamensing Avė

Philadelphia, Pa.
? Tel. Howard 8-0596

HOLLYWOOD INN & HALI,
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

-------------------------------» . -  -------------------------—-u

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.

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

Bay. Shore 2996.

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

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

Joseph QuartuIIo, New York 51, N. Y.

L

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS ];

. (Pėda nuo Union Avenue) . Jį

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696 ■

PHILADELPHIA, PA.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.

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

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

Philadelphia, Pa.I - - , --
SIMON’S CAFE 

S. KRAUČIUNAS. Sav. 
Pirmos rūšies maistas 

DU BARAI 
šokui penktadieniais ir 

šeštadieniais
26 ANDOVER STREET, 

LOWELL. MASS. I
2 3568

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

mas nugaroje Dažnai naktimis tu
rėdavau atsikelti Tai visa mane tiek 
kankino. »og mano nervai suiro.

Kreipiausi į įvairius daktarus 
čiau nei vienas man nepadėjo, 
vau laiminga kad sužinojau apie 
dr Joseph Miller. Jau po kelių 
k v mosi 
kesnė ir 
tarimais, 
sveik a u.

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

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

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

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

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

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

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Leo Thomas,

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET
Arti Pennsylvanijos Universitete

PETER DAV NIS
A

VYNAI — LIKERIAI — ALUS
2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

mi spring Garden, Philadelphia, fa.
TeL PO 5-9785 '

BACH’S CAFE į
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
0029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643 i!

KARLONAS 
Funeral Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

i

Irvington, N J.

ta- 
Bu- 
jus.
lan-

pas jus, aš pasijutau svei- 
toliau naud<xlam.isi jūsų pa
ir jūsų gydoma visai pa-

Joseph Miller.Dr
Newark. N. J.

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

sveikata nei

TRAUN’S BAR *
AUGUST TRAUN, Sav.

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

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

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

patarimus 
praėjus 
sveikos

Dr. Miller, 
ir gydėte, 

aš pasijutau 
moters gyveni-

jums 
nesveikauja.

padėką, noriu 
sužinotų

Genovaitė Stančaitis 
Brooklyn. N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

4

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

LAIDOTUVIŲ direktoriai

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS) 

1113 ML Vernon Street Telefonas Poplar 411t
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi salė « 
ban. paktlevingiems suteikiama nakvynė — viskas nemokamai. 

Nelaimėt valandą kreipkitės j mūsų iataig*. diena ar naktį
— mes visados pasirengę suteikti genantį patarnavimg.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFY 

1601-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA.
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KALB^f^UNGIA
M. STONYS

PIRMIEJI ATSAKYMAI Į ANKETĄ:

KODiTŪnį^^ PARENGIMUS?
MĖNESIŲ VARDAI

Daugelis lietuvių, gyvenan
čių Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, nemoka lietuviškų mė
nesių vardų. Todėl lietuviški 
laikraščiai turi rašyti šalia lie
tuviško mėnesio vardo angliš
kąjį: gegužės — May 16 d. bir
želio (June) 8 d., liepos (July) 
4 d. Tai keistai atrodo ir hegra 
žiai skamba. o juk visai ne
sunku išmokti 12 lietuvi’kų žo
džių lietuviškus mėnesių 
vardus. Štai jie:

1. sausis, 2. vasaris. 3. kovas, 
4. balandis, 5 gegužė. 6. birže
lis, 7. liepa. 8. rugpjūtis 9 rug
sėjis, 10. spalis, 11. lapkritis, 12. 
gruodis.

Arba: ------
1."sausio mėriūo, 2. vasario, 

3. kovo, 4. balandžio, 5. gegužės 
6. birželio, 7. liepos, 8. rugpjū
čio, 9. rugsėjo, 10. spalio, 11. 
lapkričio, 12 gruodžio mėnuo.
rMūsų mėnesių vardai nėra 

tikriniai daiktavardžiai, todėl 
rašomi mažąja raide. Kai ku
rie lietuviški laikraščiai (pav. 
Naujienos) mėnesių vardus, nu 
sižiūrėję į angliškuosius, rašo 
didžiąją raide. Tai negerai.

VILIUS BRAŽVILIUS

‘ KąLqR|JqS
IR DOLERIAI

86-™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street 

■> Nuo liepos 18 iki 24
“LIEBE UND TROMPETENKLANG”
“DIENER LASSEN BITTEN”

NAUJAUSIA SAVAITĖS APŽVALGA.

: STANLFY'S MEAT MARKET
i; KAZYS VALAITIS, Savininkas ]

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

<:—.——---------------- - ----------------------------------------------------—.————i

Išaiškinimui tikrosios prie
žasties, kodėl lietuviai mažiau 
lanko parengimus, Vienybės 25 
nr. buvome paskelbę anketą, į 
kurią jau sulaukėme keletą at
sakymų.

Pasirodo, kad ne tik į pa
rengimus mažiau lankomasi, 
bet net tingima į anketos klau
simą atsakyti!

Kol pešis nė cento! Vienas iš 
pirmųjų atsakiusių į anketą y- 
ra A. Kutkus, 33 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y.

Štai ką jis rašo:
“Kas Čia kaltas? Visuomenė? 

Organizatoriai? Ar nemokėji
mas vykdyti programą?

“Leikite man, kaip vienam 
iš tų nelemtų atvykėlių, pasi
aiškinti.

“Tiekai naujų lietuvių į šį 
kraštą prigužėjus, per pirmuo
sius dvejus metus buvo paste
bimas didelis visų viešųjų su- 
s'rinkimų pagyvėjimas. Tre- 
čiaisiai metais, deja, dalykai 
ėmė keistis. Dar metai atgal, 
kai Baisiojo Birželio minėji
mas buvo suruoštas Carnegie

Tel.: REgent 4-025 7 
BUtterfield 8-0561 

d.

Hall, šioji didžiulė salė nesu-’ 
talpino visų pabaltiečių. tą d e 
ną norėjusių ten patekti. Bet 
minėjimo organizatorių buvo 
padaryta milžiniška klaida, už- 
tęsus programą iki gilios nak
ties. Nekalbant jau apie tai, 
kad nereikėjo kviesti t ek daug 
kalbėtojų, kurių kalbos naujie
ji imigrantai dar nespėjo tiek 
išmokti, kad ją suprastų, —ne
galima užmršti pagrindinės 
taisyklės, kad žiūrovas ar klau
sytojas negali sėdėti teatre ne
ribotą laiką. Toji taisyklė rei
kalauja. kad nieku būdu pro
grama nesitęstų ilg’au negu 
tris valandas. Anas minėjimas 
buvo ištęstas bene dvigubai il
giau.

“Pernykščių metų klaida pa
darė tai, kad šiais metais visi 
pabaltiečiai nebesugebėjo pri
pildyti nė dvigubai mažesnės 
Miesto Salės...
__“Mano manymu, tokie minė
jimai yra reikalingi, net buti
ni, ir kiekvieno pabaltiečio, ar 
tai esto, ar latvio, ar lietuvio 
yra šventa pareiga į juos atsi
lankyti. Bet programos visas 
svoris turi būti nukreiptas į 
meninę dali, su visai trumpu
tėmis tautų atstovų kalbomis. 
Būtina čia pakviesti didžiųjų 
Amerikos laikraščių korespon
dentus, o be politikų galima ir 
apseiti. Svarbiausia, kad Ame
rikos laikraščiuose būtų apra
šytas pats minėjimo faktas, 
kengresmanų gi kalbų vis vien 
tie laikraščiai netalpina.

“Tai tiek dėl politinių subu
vimų. Kas gi link kaltinimo, 
jog lietuviai, ypač tie nelaimin
gieji buvusieji dipukai į jokius 
parengimus, net į pasilinksmi
nimus nus.tojo vaikščioję, tai 
ką gi bepasakyti? Taip, teisy
bė, nustojo. Kas gi čia dabar 
kaltas? Esu tikras, kad ne man 
vienam yra aiškiausiai aišku, 
jog tie kaltininkai yra tie mū
sų aukštieji politikai, tie žy
miausieji veiksniai, kurie, už
uot veikę vienybės naudai, su
kėlė tokį griaunamą darbą, jog 
kiekvienam paprastam piliety
je išugdė vien pasipiktinimą ir 
visišką abejingumą. Kiek jau 
kartų man teko girdėti tokius 
žodžius, kad, girdi, nė vieno 
cento daugiau, jokiai rinklia
vai, kol matysiu, kad tos peš
tynės dar nesiliauja.

“Graudu ir liūdna, bet tam 
blogui galo nesimato. Kažin ar 
bėra vilties laukti kokio nors 
pagerėjimo.

“Iš mūsų spaudos “veiklos” 
jaučiama giliausioji praraja, 
atsiradusioji tarpe abiejų prie
šingųjų pusių. Kad tik ton pra- 
rajon amžinai nenugramsdėtų 
toji vienybė, dėl kurios tiek 
sielojasi Vincas Kudirka”.
Vienybės skaitytojas Joseph J. 
Barnatt, 64-11 58 th Rd. Mas- 
peth, N. Y., savo trumpame laiš 
kelyje sako, kad tų parengimų 
esą per daug ir per dažnai jie 
rengiami.

‘ Kirpėjas negali versti žmo
gų, kad šis eitų kasdien pas jį 
k rpti plaukus, reikia palauk
ti bent trejetą savaičių kol 
plaukai ataugs.

“Kitas dalykas, tai keturi 
rengėjai atsiveda 4 karves ir 
visi kartu pradeda milžti į vie
ną puodynę, bet kai pradeda 
dalintis pienu tai niekaip nesu
taria, kurio kar\ė daugiau da
vė pieno. Kiekvienas nori gau
ti didesnę dalį ir taip susipeša 
prie puodynės...

“Tos peštynės kaip tik ir at
baido žmones nuo lankymosi į 
parengimus”.
NĖRA KO PERDAUG ' 
ĮSIVAIZDUOTI!

Vincas Graška. 3234 Ettrick 
St., Los angeles, Calif, rašo, 
kad jei žmonės mažiau lankosi 
į parengimus, -tai tik pačių 
rengėjų kaltė.

“Jie įsivaizduoja, kad esą di
deli ponai, o kiti tik paprastos 
žemės dulkės ir net mėgsta iš 
jų pasijuokti. Jie užima prezi
diumus, bet kitiems, mažiau 
mokytiems, duoda teisę užpil
dyti salę, o kada po parengimo 
tą rengėją sutitinki gatvėje, jis 
tavęs visai nenori pažinti ir 
sveikintis.

“Ir taip, kada jautiesi, jog 
esi reikalingas tik tam, kad at
ėjus į parengimą užsimokėti 
už vietą, nebėra noro visai 
juose lankytis, jei iš rengėjų 
pusės nebus didesnis nuoširdu
mas ir nebeskirstys vienus į 
aukštesnę, kitus į žemesnę kla
sę”.
ŽMONĖMS NUSIBODO 
TAS “DUOK, DUOK...”

C. K. Braze, 4025 S. W. 13-th 
St., Miami, Fla. savo laiške ra
šo, kad atsakąs ne dėl premi
jos, bet taip sau norįs pasida
linti pastaba, kadangi prašo
ma tuo klausimu pasisakyti.

“Svarbiausia priežastis nesi
lankymų į parengimus, tai per 
brangios įžangos ir visur to 
dolerio “meškeriojimas”.

“Kur tik neeisi, į bažnyčią ar 
svetainę, visur duok ir duok. 
To negana ateina dar į namus. 
Tad daug kas galvoja, jog ge
riau pasilikti namuose ir ne
girdėti tų visi| pvakalbų, ku
rios-' visės baigiasi t • žadžiais: 
duok, duok!...”

“Pirma į piknikus įžanga 
buvo dykai, dabar, jei nuva
žiuoji su šeima, reikia išleisti 
vien už įėjimą kelis dolerius.

“Parengimuose • dažniausiai 
būna ilgos kalbos, kalbėtojai 
pradeda istorijas pasakoti nuo 
Adomo ir Jevos laikų. Jei duo
da 10 minučių laiko kalbėti, 
žiūrėk jis kalbės pusvalandį, ar 
net valandą ir daugiau. Jauni
mas į parengimus eina ne pra
kalbų pasiklausyti, bet pasi
šokti. Kodėl negalima trumpai 
kalbėti? Argi rengėjai nemo
ka? Nes jų kalbų pabaigoje 
užmirštama, ką pradžioje jie 
bandė pasakyti.

(Nukelta į 6 psl.)

Plačiose Lietuvos lygumose...

KITOSE PLANETOSE YRA GYVŪNŲ
(Atkelta iš 1, psl.)

Po šitų mažų atidengimų 
apie mėnuįį_JKenneth Heuer 
pasakoja apie Marša, daug se
nesnę, kaip žemė planetą, ku
ri pagal visų mokslininkų pri
pažinimą turi tūkstantį kartų 
mažiau deguonies, negu mūsų 
planeta. Marso paviršiuje ma
tomos didelės dėmės, truputį 
mažesnės už visą paviršių, ku
rios vasaros metu būna žals
vos, o rudenį rausvos. Tai yra 
greičiausiai augalai, kurie au
ga išdžiūvusiuose vandenynuo
se. Gi likusioji dalis yra rusvos 
spalvos, kas greičiausiai yra dy 
kūmos, kaip Amerikos Arizona.

. Sausra yra didžiausia Marso 
drama. Planeta sendama ne
tenka vandens ir tas pats liki
mas laukia žemės už kelių mi
lijonų metų, kada augmenyja 
bus išnaudojusi visą deguonį 
ir vanduo bus išgaravęs, žemė 
iš tolo atrodys irgi raudona.

Didžiuma astronomų, sako 
Kenneth Heuer, galvoja kad 
Marse negali būti jokios gyvy
bės, dėl to, kad atmosfera labai 
skysta. Bet jiems galima at
sakyti kita hipoteze, kad Mar
sas toks, koks yra dabar pašida 
rė per ilgą perijodą ir gyvybė 
prisitaikydama prie atmosfe- 

* ros, persigimė;
Galima manyti, kad Marso 

gyventojai turi pasistatę spe
cialius namus, kurie turi kli- 
matišką dispozityvą, leidžian
tį turėti normalią atmosferą. 
Planetos paviršiuje nematome 
jokių miestų, tas reiškia, jog 
miestai yra po žeme Uneužmirš, 
kime; kad mūsų planetoje •kai:-- r-

būna dide- 
dažniausiai

vabalai ga-

kuriose srityse, kaip Verkho- 
janske, Sibire, kur 
Ii šalčiai, žmonės 
gyvena po žeme.

Yra žinoma, kad
Ii pakelti blogiausias atmosfe
ros sąlygas, tad kai kurie moks 
lininkai galvoja, jog marsie- 
čiai yra vabalų formos, tik 
milžiniško didumo.

i ci" 
mū- 
ten 
tai 

Su-

Yra įdomu, sako Kenneth 
Heuer, iki kokio laipsnio mar- « 
siečiams pasisekė padaryti 
.progresą. Laikas būna svarbiau 
sias faktorius civilizacijos vys- 
tumuisi ir, kadangi Marsas su
siformavo prieš žemę, tai gali
mas dalykas, kad marHečij 
vilizacija yra viršesnė už 
sų. Kaip pagrindas, kad 
yra inteligentiška rasė, 
Marso kanalai. Panama ir
ezas prieš juos yra tik vaikų 
darbas. Marso kanalai yra nuo 
15 iki 150 mylių pločio ir nuo 
300 iki 4,000 mylių ilgumo. Per- 

‘ cival Lowell tą aiškina kaip 
protingų gyvūnų darbą, kurie 
matydami savo planetą džiūs- 
tant ir žinodami koks jiems pa ir žemė, 
vojus susidaro, iškasė milžiniš
kus kanalus, kuriais reguliuo
ja vandenį, tirpdydami ledus 
ašigaliuose ir tokiu būdu leis
dami augmenijai išsilaikyti.

Ar yra gyvybė Veneroje? 
Joks mirtingasis nematė šios 
planetos paviršiaus. Tai yra 
keista, kada pagalvojame jog 
Venera yra pati artimiausia 
planeta, tik per trisdešimt 
milijonų mylių, kada ji būna 
tarp saulės ir žemės. Bet Vene
ra beveik visą laiką būna ap
supta storu debesų sluogsniu. 
Tai tikrai paslaptinga planeta 
ir tik silpnas šviesos apšviečia 
tamsiąsias jos sritis, šitos švie
sos ir sudaro galvosūkį žemės 
astronomams.

Kaip Venera 
tai šita blanki 
būti atspindis. 
nui niekas dar 
kio paaiškinimo ir gal greičiau

neturi satelitų, 
šviesa negali 

šitam fenome- 
nėra davęs jo-

l

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

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

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

teks sutikti su Miuncheno ob
servatorijos direktoriumi Gri- 
thuisen, gyvenusiu 19 amž., 
kad šitos šviesos yra tam tik
rais perijodais vykstančių ŠVen 
čių, kurias suruošia Veneros 
gyventojai, atspindžiai,. šitos 
šventės gal būt turi politinį' ž.r- 
religinį motyvą. Galimas daly-1 
kas kad šita ugnis tarnauja 
gyventojams augmenijos' nai
kinimui, kuri ten yra labai Veš-’ 
Ii. Miškų deginimas su tam .tik
romis procesijomis, žygiuojant 
visiems su milžiniškais žibin
tais. ’ -

Astronomai Venerą dažnai 
aprašo kaip žemės seserį, nes — 
ji beveik tokio pat didumo kaįp

- — - Traukimas ten yra 
mažesnis ir žmogus, sveriąš žem
inėje 160 svarų, Veneroję Ne
svertų tik 136 svarus. Tempe
ratūra yra didesnė ir Venera 
apkeliauja saulę tik per 7 ir 
pusę mėnesius.

Manoma, kad Veneroje gy
venimas mažai kuo skiriasi nuo 
žemės, bet negalima tvirtinti, 
kad evoliucija ten vyko tokiu 
pat tempu kaip ir žemėje.

Flammarion, didelis specia- . 
listas žemės kultūros, teisingai 
yra pastebėjęs, kažin kas būtų 
atsitikę, jei vietoj gyvulių Vys
tymosi, žemėje būtų viršiję au
galai ir jų formos būtų pažan- - 
gesnės, negu dabar pažįstame, 
žmogus ■— augalas būtų aišku 
skirtingesnis nuo dabartiiiip 
žmogaus. Jis nestatytų miėsįų, 
nesudarinėtų vyriausybių, nė- 
kariautų. Bet tūkstančiais me
tų ramiai gyventų snausda- . 
mas, vienodą gyvenimą.

Laisvei švintant... (28) ■■ St. Butkus

Firmoj]karių priesaika fronte
Einame “baliavoti” i priešo pusę—Mumaniškis draugas nustebo ma
ne pamatęs — Du lietuviai išvaikė 15 lenkų kareivių — į Lietuvą mo

terys ateidavo plonos, bet grįždavo storos...

Pirmoji Lietuvos kariuome
nės iškilminga priesaika įvy
ko 1919 m. gegužės II d. Kau
ne, Rotušės aikštėje. Savano
rius priesaikdino arkivyskupas 
Pranas Karevičius. Po priesai
kos Kaune, tuoj pat jos buvo 
atliekamos ir frontuose stovin
čiuose dalyse.

Mūsų Vilniaus batalijono 
priesaika įvyko gegužės 14 d. 
Auseniškių dvare (greta to 
pat vardu kaimo). Prieš prie
saiką dar pasimokinome rikiuo 
tės ir atlikome iškilmių para
do pratimus.

Priesaikos dieną susilaukėme 
ir svečių — 2 pėst. pulko vadą 
pik. Grigaliūną — Glovackį ir 
kt. Atvyko ir Kaune esančiojo 
dalinio mūsų karininkai. Savo 
kapeliono dar neturėjome, tad 
kunigas atvyko iš kitur..Pagal 
fronto sąlygas priesaika buvo 
atitinkamai iškilminga ir 
mums kareiviafns nuotaikinga.

Išsirikiavome dvaro parke 
prieš lauko altorių, kur buvo 
atlaikytos pamaldos ir pati 

priesaika. Kalbų ir pamokslo, 
žinoma, šiandien nebeatsime
nu. Po iškilmių praėjome pro 
savo vadovybę iškilmės maršu 
ir tuo kuklioji mūsų priesaika 
baigėsi

Jau nebepamenu datos, bet, 
rodos, birželio mėn. vokiečiai 
apleido mūsų fronto barą žiež 
mariuose (nors munis jau nie
ko nepadėjo, bet tik painiojo
si ir kliudė) ir traukėsi į savo 
“faterlandą”. Traukdamiesi vėl 
panūdo pasįplėšikauti po kai- 
mus.Mūsų batalijono kuopos, 
prieš lenkus palikusius tik 
menkas sargybas, išėjo “paly
dėti” vokiečių ir sekti, kad jie 
neplėšikautų po kaimus.

Stovėdamas su sayo būriu 
Auseniškių kaime prisimenu, 
kad netoli tosios vie
tos, tik jau lenkų pusėje, turi 
gyventi Murmano dienų mano 
draugas Tamošius (lietuvis) ir 
Antanas (gudas). Per vietos 
gyventojus įdaviau laiškelį, ir 
Tamošius mane aplankė. Pa
kvietė atvykti pas Juos, nes len

kai jų kaime nestovi. Tik ret
karčiais atvyksta šfeno, avižų 
arkliams rekvizuoti.

Vieną dieną pasiimu kito 
kulkosvaidininkų būrio būri- 
ninką Albiną Raubą, taip pat 
Vilniaus savanorį žemaitį, į ki
šenes įsidedame kiaušininių 
granatų ir be šautuvų (kad iš 
tolo nebūtų matoma ginkluoti 
kariai) patraukėme j svečius 
lenkų okupuotose apylinkėse. 
Paliai pačią okupacinę liniją 
gerai apsižvalgėme, kad nebū
tų kur arti lenkų, ir jų nema
tydami, patraukėme parugiais 

- Kurkli«kių kaimo link, kur gy
veno murmaniškis draugas An
tanas.

Niekur lenkų nesutikome, 
nes kelių vengėme ir ėjome 
vietovėmis, kur lengva būtų 
pasislėpti. O beto, abu buvome 
žemo ūgio, taigi nelabai ištolo 
matomi. Priėję Kurkliškių kai 
mą, radome tvenkinyje beskal
biančias moteris. Kaimas gudiš 
kas, taigi šiek tiek pasitikėjo

me gyventojais, nors ir atsar
giai elgėmės. Prakalbinau 
moteris lenkiškai, kad jos Iš
karto nepažintų mūsų. Paklau 
siau, ar nėra kaime kokių ka
reivių. Moterys atsakė, kad 
nėra. Paskui pakltusiau, kur 
gyvena Antanas Gurskis. Nu
rodė viduryje kaimo trobą su 
mėlynomis langinėmis.

Kaimu dar atsargiau ėjome, 
akimis apžvelgdami kiekvieną 
namą, kiemą ir kt. Gatvė tuš
čia — nei suaugusio, nei vai
ko. Kiemuose taip pat nesiro
dė joks žmogus. Priėję nuro
dytą namą, pasukome į kiemą. 
Namo durys iš lauko atdaros. 
Mes išėjome į prieangį ir jau 
darėme kitas duris į trobos vi
dų. Tik staiga išgirdome garsų 
trakšt- trakšt-trakšt. Tratėjo 
barškėjo sausi šakaliai už pe
čiaus.

%

Įėję į vidų pamatėme Anta
ną bestovinti vidtęry kambario 
ir iš išgąsčio, galvą nuleidęs, 
žiūri j žemę.

— Sveikas, Antanai, matyt, 
nelaukei mūsų'— pasveikinau.

Antanas, išgirdęs savo var
dą ir pažinęs metus gir
dėtą balsą, pakėlė akis, nudžiu
go ir nusiramino. Tuoj pasisa
kė, kad buvo .labai nusigandęs. 
Mat, valė karinį savo šautu
vą, rastą jų kaimo laukuose, 
kurį buvo pasislėpęs dar nuo 
1915- m. karo. Tiek buvo įsigi

linęs į valymą, kad pro lan
gus nepastebėjo kaip mes įėjo
me į kiemą. Tik pastebėjo kaž
kokius kareivius, įeinančiusvį 
prieangį. Manė, kad lenkai. 
Jau nebesuskubo šautuvo pa
slėpti ir metė jį už pečiaus į 
šakalius. O tie, nevidonai, su
kėlė tokį braškėjimą, kad net 
gatvėje buvo girdėti.

Tuoj atėjo jo sesutės, supa
žindino su mumis. Mergaitės 
prikepė mums blynų ir su grie
tine pavaišino mus. Ilgokai pa- ’ 
sikalbėjome, dažnai pro lan
gus apsidairydami. Mergaitės 
kvietė mus šeštadienio vakare 
ateiti į jų kaimo vakarėlį. Ne
sutikome, nes už keletos kilo
metrų Vievio miestelis, kur sto
vi lenkų kavalerijos dalinys. 
Gali kas nors ir iš j u ateiti į 
vakarėlį, o tuomet kova neiš
vengiama. Be to, ir nevLsais 
kaimo gyventojais galima pa
sitikėti. Mergaitės tvirtino, kad 
lenkai, pas juos reti svečiai — 
tik kada pašaro reikia.

Iš šio kaimo patraukėme i 
Genios vienkiemį pas Tamošių. 
Vienkiemis prie miško C;;» i ri 
tėmės drąsiau, nes , .svetimos 
akys nematė. Pro langus nesi
dairėme. nes nuolat sekė lauka 
Tamošiaus brolis, šviesus ir 
kultūringas ūkininkas. Vien
kiemyje ilgiau paviešėjome ir 
jau šaudei leidžiantis patrau
kėme namo kitu keliu. Pirmuo
ju keliu grįžtant, galėjo lenkai 

kur nors laukti, jeigu kas nors 
gyventojų būtų pranešę jiems 
apie mūsų kelionę.
PORA SAVANORIŲ 
IŠVAIKĖ 15 LENKŲ

Kartą mūsų didysis šaulys 
Mikas su vienu draugu nuėjo į 
mišką pauogauti. Beuogauda
mi pamatė kaimo link jojan
čius lenkus. Suskaitė jų pen
kiolika. šaudymo mėgėjas Mi
kas apsidžiaugė. Juk tai gera 
proga pašaudyti ir savo akies 
taiklumą išmėginti. Kiekvie
nas turėjo tik po 5 šovinius, to
dėl visus juos išovę, nešdinosi 
iš miško namo.

Lenkai buvo pavaišinti stai
ga ir netikėtai. Vienas jų buvo 
sužeistas į petį. Staiga už
klupti ir nežinodami kiek miš
ke yra lietuvių, lenkai sumišo
mo. Visi nusirito nuo arklių ir 
sugulę ant vienos aukštumėlės, 
pradėjo šaudyti į mišką. Ark
liai išgąsdinti pasileido bėginė
ti po laukus.* Tik naktį len
kams pavyko juos sugaudyti, 
kada gerai įsitikino, kad miške 
jau nebėra lietuvių.

Pro mūsų barą ėjo smarki 
spekuliacija. Iš Vilniaus mote
rys ir vaikai (neretai ir vyrai) 
.eidavo į lietuvių valdomą pusę 
maisto gaminiu pirkti. Kas bū 
daro labai keista, net druską 
iš Kauno pusės į Vilnių nešda
vo. Lenkija turėjo druskos ka
syklas, o Vilnius buvo lenkų 

užimtas.. Negalėdavo jo aprū
pinti druska.

Mūsų savanoriai dažnai pa
stebėdavo praeinančias vis 
“nesčias” moteris. Stebisi", ir 
pečiais trauko, kad dvidešim
tajame amžiuje stebuklai vyks 
ta savojoj Tėvynėj. Iš Vilniaus 
pusės ateina plonos moterėlės, 
o iš Kauno pusės jau grįžta 
storokos. /

Kuklus lietuvis kaimietis sa
vanoris iš pradžių varžėsi mo
teris tikrinti, bet pagaliau pri
trūko kantrybės. Ko gera, ga
li visą sviestą ar ką kitą į Vil
nių sunešti ir Kaunui- nebeliks. 
Vienas pirmųjų atsirado mūsų 
Antanas, buvęs rusų kariuo
menės kareivis. Kartą patikri
no, kad tos storosios moterėlės 
kietos, lyg geležinės. Paliepė 
nusiimti, anot jo, tuos sviesto 
kubilus. Moterys pakėlė di
džiausią triukšmą, bet griež
čiau prispirtos pagaliau savo 
paslaptį atidengė. Buvo pada
rytos tam tikros Skardinės, 
apgaubiančios- pilvą. Skardinė
se pilna buvo sviesto. Nuo to 
meto jau ir kiti kareiviai, paga 
vę tokias storas spekuliantes 
areštuodavo ir varydavo į da
linio štabą.

Kitą savaitę: PIRMOS RIM
TESNĖS KAUTYNĖS SU LEN
KAIS.
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Atsakymas i anketą
A:kt<id iš 3 psl.) 

prakr.šk.u būna pati neįdo
miausia. tuani atstumianti pub 
Iika. Dažniausiai šią dalį suda
ro kalbos, kurias būni labai il
ges ir ntidonnos. o kartais net 
visa: ne į minėjimo temą sako
mos. šitose ka.bose paprastai 
norima pasakyti kaž kas “ne
paprasto“. publiką “įkvėpti įde 
alais“. arba svaisčiojamasi iš
pūstomis viltimis. Iš einančių 
į paninius minėjimus dažnai 
gali išgirsti sakant, “na, pasi
aukosiu. nueisiu ii sykį *. Kodėl 
gi tokius minėjimus reikia 
rengti, geriau pasakius kodėl 
juos taip reikia rengti, kad 
žmogus, į juos eidamas, turėtų 
“aukotis“? Tomis nuobodžio
mis kalbomis mes Lietuvos tik 
rai neišlaisvinsime.

Dar reikia priminti, jog daž
nai kalbos pradedamos nuo 
“aukščiausių idealų”, o baigia
mos dolerio prašymu (kartais 
beveik reikalavimo forma). To
kios kalbos tiesiog erzinančiai 
veikia į publiką,_kuri į tai žiū
ri su panieka. New Yorko apy
linkėje jau esama ir pagarsė
jusių tokių “pamokslininkų”. 
Tokiam pradėjus šnekėti, pub
lika jau žino, kad kalbos gale 
nuo visų “aukštybių” nusiris 
ligi dolerio. “Iš karto pasaky
tų po kiek reikia duoti, be tų 
įžangų”, gali išgirsti publiko
je. Tokie dalykai žemina ne tik 
patį kalbėtoją, bet ir minėji
mą aplamai.

Tiesa, kai kurie rengėjai ap- 
seina be ilgų beprasmių kalbų, 
o tik pasikviečia prelegentą su 
paskaita. Tačiau tai dar ne vis 
kas: prelegentą reikia parinkti 
tokį kuris ne tik nušviestų mi
nimą objektą, bet paskaitą 

- skaitytų vaizdžiai, suįdomin
damas publiką, bet neversda- 
mas ją nuobodžiauti. j

KONCERTAI turbūt yra ge-n 
riausiai surengiami Jietuviški 
parengimai. Tačiau ir jie nėra 
idealūs. Viena iš didžiausių 
koncertų ydų, atstumianti lan- | 

/kytojus yra tai, kad koncer-1 
tuose sutinkami vis tie patys 
'menininkai — programos iš
pildytoj ai. Kas dar blogiau, 
Uog jie pasirodo su tuo pačiu 
repertuaru.

Kitas minusas yra, jog ren
gėjai visai nekreipia dėmesio į 
scenos papuošimą, ar bent su
tvarkymą. Net per “Čiurlionio” 
ansamblio koncertą Camegie 
Hali scenoje buvo viena ant ki
tos sudėtos kėdės, lyg kokiam 
sandėlyje. O Dainų šventėje 
Klačiaus parke scena visai ne
galvota patvarkyti: nuo dulkių 
pajuodavus, fone čigoniškų 
spalvų juostos nudažytos iš 
kurių lopas visai iškritęs, šo
nuose ir lentgalių matėsi (gal 
tai buvo pakopos choristams), 
o be to prieš sceną stovėjo iš 
kaž kokios bažnyčios paimta 
sakykla (tai turėjo atstoti di
rigentui paaukštinimą), o iš 
salės vidurio pamiršo kopėčias 
išnešti.

Priėjus prie GEGUŽINIŲ 
(PIKNIKU) reikia pastebėti, 
jog jie būtų daug maloniau ir 
gausiau lankomi jei būtų ren
giami gamtoje: ant pievelės 
pamiškyje, ar ant jūros kranto, 
kaip to reikalauja pats pava
dinimas, o ne dulkėtame mies
to užkampyje. Gal tai sudary
tų kiek sunkumų transportaci- 
ja, tačiau dabar dauguma jau 
turi savo automobilius, c ki
tiems galima pasamdyti kelis 
autobusus, kurie už pusdolerį 
juos nuvežtų į vietą. Dabar 
daugelis, j ieškodami atsigavi- 
nimo nuo vasaros karščių ge
riau išvažiuoja į pajūrį, ar 
šiaip į gamtą, nei eina į pikni
ką Klasčiaus parke, kuris liko 
vienintele vieta New Yorko lie
tuviams rengti piknikus.

Peržvelgęs visas čia suminė
tas priežastis, skaitytojas gali 
pagalvoti, jeigu, sakysime, kas 
nors nusipirko automobilį, ar 
salės viduryje kopėčios stovėjo 
laike koncerto, tai dar neturi 
reikšti priežastimi, kad trem
tiniai vis mažiau į parengimus 
lankosi. Jeigu tai būtų tik ku
ri viena priežastis, tuomet, aiš 
ku, nebūtų verta ir minėti, ta
čiau dabar kai tokių priežas
čių yra ne viena, rezultatus pa
tys matome. Tai parodo, jog 
mes neturime j ieškoti kaž ko
kios vienos “didelės” priežas
ties, o taisyti* kiek leidžia ap
linkybės ir sugebėjimai tuos 
mažus “nesklandumus”.
t Paskutinis terminas atsaky
mams j ankietą prisiųsti yra 
rngpiūč:o 15 d. Po to, bus su-

Grįžimas iš Červenės
(Atkelta iš 4 psl.) 

vietoj galvas apsivožėm meta
linėm lėkštėm, kurios buvo iš
dalintos maistui. Sutemus mū
sų kamerą apšviečia banguo
janti degančio Minsko pašvais
tė. Kadangi vandentekis buvo 
sudaužytas, tai vanduo ir liko 
svajone. Valgio jau irgi kelin
tą parą negavom. Nutarėm su
gulti ant grindų. Aplink baisi 
nešvara ir smarvė, nes ruošon 
nebuvom i£leisti ne tik mes, 
bes ir tie, kurie anksčiau šioj 
kameroj buvo. Nors labai sten
gėmės susispausti, bet vistiek 
keliem pritrūksta vietos atsi
gulti ant sausesnių grindų. Ta
čiau nuovargis ima viršų, ir aš 
išsitiesiu gan pakenčiamai — 
tik kojos mirksta...

Miesto daužymas aprimo ir 
manėm turėsim ramią naktį. 
Bet vos sugulėm, kai atsivėrė 
durys ir sargybinis liepė kelti. 
Vėl visus. išveda į kiemą, kur 
randam ir daugiau kalinių iš 
Vilniaus ir pačio Minsko kalėji 
mo. Matosi, jog teks kažkur 
eiti1 ir aš susirūpinau apavu, 
nes esu basas, o po bombarda
vimų. stiklo šukėm nubaršty- 
tem gatvėm, toli nepaeisiu. Pa
mačiau, jog vienas nelaimės 
draugas turi apsiavęs aulinius 
batus ir kaliošius. Tai aš pasta
ruosius ir paruošiau sau. Taip 
apsiavusį, su kitais (spėju, 
galėjo būti apie porą tūkstan
čių žmonių) apstoja enkave
distai ir išvaro į nežinią. Žen
giant pro vartus, liepia, kas tu
ri kokį ryšulėlį, mesti žemėn... 
“Jei daiktai nebereikalingi, 
aišku, kas laukia”, galvoju.

Kitą savaitę: MIRTIES KO
LONA VOS PAJUDA PIRMYN...

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y

EVergreen 8-6322

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS *

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

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Telefonas: EVergreen 4-9293
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NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand&is laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

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

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

ŠMEŽTŲ KAMPANIJOS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

asmeninės rizikos ir drąsūs, kai 
pavojų nebėra. Juodžiausiai 
nakčiai praėjus ir besiro- 
dant aušros ženklams, jie išei
na ir pareiškia, jog jie dabar 
darbą geriau atliksią. Bet kur 
įrodymai? Ką padarėte pozity
vaus iki šiol?”

Kiekvienas, kuris perskaitė 
šiuos žodžius, kaip ir šių eilu
čių (autorius, kuris dėl savo kuk 
lių darbų matė koncentracijos 
stovyklas, manau, giliai susi
mąstė ir su skaudančia širdim 
pajuto ant kokio bedugnės 
krašto atsistojo kai kurie mū
sų Aukautojai ir valio patriotai. 
Pavadinti tai skaudžiu įžeidi
mu, lyguistos galvosenos iš
šauktu pykčiu ar žemos mora
lės veiksmu — yra maža.

Juk tokiais neatsargiais žo
džiais yra metamas apkaltini
mas visai mūsų rezistencijai, 
tiems mūsų šviesiem istorijos 
lapams, tam mūsų visų pasi
didžiavimui ir tikėjimui į Lie
tuvos prisikėlimo ateitį. Juk 
tas šlykštus apkaltinimo šešė
lis krenta ir tam pačiam VLIK 
ir tiems tūkstančiams geriau
sių Lietuvos sūnų, laisvės ko
votojų, kurie paaukojo gyvybes 
ir tiems, kurie dabar su palauž 
ta sveikata čia, Vokietijoj, 
Skandinavijoj ar kur kitur vos 
iš išmaldos gyvena ar guli džio 
v in inkų sanatorijose. Jie visi, 
anot pono Klusiaus, niekai, tu- 
pėtojai ant tvorų, bailiai, išga
mos...

įrodinėti tokiems ponams 
Klusiams ką jie pozityvaus pa
darė, būtų lygu dar didesniam 
mūsų visos rezistencijos įžeidi
mui, kurį jau virš 10 metų ne
ša sunkią kovos naštą paverg
tame krašte ir kurios įnašą lais 
vės kovon jau pripažįsta visas 
pasaulis. Jau tikrai daugiau jie 
nuveikė, negu tokių straipsnių 
rašytojai ir tokių straipsnių 
skelbėjai...

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590

VILIUS BRAZVILIUS

k^LqRj JqS 
IR DOLERIAI

BŪKIT SVEIKI

daryta iš vietinių lietuvių or
ganizacijų atstovų komisija ir 
už geriausius atsakymus pa
skirstytos trys premijos: 10 
dolerių, metinė Vienybės pre
numerata ir V. Bražviliaus kny 
ga “Kalorijos ir doleriai”.

ŠIRDIES SMŪGIS — PAVOJINGIAUSIA LIGA
Norint suprasti šios ligos rimtumą, reikia 

nors bendrai žinoti apie- dvi širdies arterijas, 
vadinamas karūninėmis (coronary)( Jos išeina 
iš didžiosios arterijos, aortos, esančios prie pat 
širdies. Viena jų yra dešinėje, kita kairėje šir
dies pusėje, ir savo gausiais išsišakojimais 
plačiai išsisklaido po visą širdį, užsibaigdamos 
jos raumenyse. Vienintelis jų tikslas — per 
kraujo cirkuliaciją pristatyti maistą širdžiai, 
kuri kitaip jokiu būdu negalėtų tiksliai veikti. 
Todėl svarbu, kad <tos karūninės arterijos nor
maliai veiktų. Kai cirkuliacija jose, arba kat
roje jų vienoje, pakrinka, tai širdies veikimas 
smarkiai susitrųkdo, ir iš to pareina širdies 
smūgis. Gi jo nebūna, kai kraujas tomis arte
rijomis normaliai plaukia.

Kartais vienoje iš šių arterijų arba jų išsi
šakojimuose staigiai sukrekėjęs kraujas sulai
ko visą cirkuliaciją. Tai reiškia, kad širdis vi
siškai netenka-*maisto savo raumenų daliai, 
kuri veikiai gangrenuojasi ir miršta, rimtai 
suparalyžuodama širdies veikimą. Dėl to ir į- 
vyksta širdies smūgis. Padėties rimtumas tie
sioginiai pareina nuo to, kiek širdies raumenų 
paliesta. Jei tik maža dalis, tai yra galimybės 
pasveikti. Jeigu sukrekėjimas, trombozas, pa
sireiškia arterijos kamiene, tai tada net pusė 
širdies suparalyžuojama, ir tai beveik visuo
met reiškia staigią mirtį, neatsižvelgiant gy
dymo pastangų.

Iš simptomų nevlsuomet galima nustatyti 
esamą padėtį. Štai, dėlko ši liga visuomet e-sti 
rimta ir į ją reikia taip žiūrėti. Kai kada pra
džioje ženklai gali būti lengvo pobūdžio, 

< pats ligonis gali neatrodyti rimtai sergąs, 
čiau sukrekėjimas kraujagyslėse gali plėstis

ir 
fa
ir

1,

Daugelio partijų 
kombinatoriai

(Štkelta ii 4 psl.)
Dalykai pablogėjo užsienyje, 

kur Lietuvių Frontas tapo vi
sai aiškiai krikdemų partinio 
bloko iškamša. O svarbiausia, 
kad Frontas nebesuprato nau
josios rezistencijos nei krašte^ 
net jos apraiškų užsienyje. Jis 
bjauriais žodžiais pradėjo 
smerkti Bendrojo Demokrati
nio Pasipriešinimo Sąjūdžio 
(BDPS) veiksmus Tėvynėje ir 
jo atstovavimą BDPS Užsienio 
Delegatūroje. Jis te pripažino 
tik srovinę rezistenciją ir tik 
tada, kai įsitikino, kad BDPS 
veikloje dalyvavo ir ateitinin
kas. Tada Baden-Badene net 
sutartis ryžosi sudarinėti su 
krašto rezistencijos atstovais ir 
remtis jų "ideologijomis”. 
(Ant tos krikdemų išmestos 
meškerės tada pasikabino ir 
vad. “laicistų blokas” ir reikė
jo daug laiko, kol paaiškėjo, 
kad tai buvo tik Krupavičiui ir 
Brazaičiui naudinga kombina
cija, bet ji buvo beprasmiška 
visoms “laicistinėms” grupėms 
fikcija, nebepatvirtinta tikro
vėje ir labai žalingai atsiliepu
si krašto rezistencijos likimui...

Nuo to laiko joks daugiau in
formuotas politikas ar “veiks
nys” užsieniuose nebegalėjo 
Lietuvių" Fronto laikyti rezis
tencine ar juo labiau “kovine 
organizacija”, o tik visai aiškiu 
krikdemų penkiagalvio parti
niu .dalyviu, satelitu , o kartais 
net aktyviausiu intrigų kombi
natoriumi ir kovotoju ‘‘už val
džią”, “už vyriausybę”, prieš 
Lietuvos Diplomatijos šefą, 
prieš rezistencijoje dirbančius 
asmenis, juos šmeižiant nesi
skaitant su priemonėmis savų
jų ir svetimųjų tarpe.

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SN IEŠKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyne)

Ofiso tel. ULster 8-8789

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

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

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

,r

r

❖
Kodėl tą patį veikliausią ir 

ištikimiausią savo ginklanešį J 
Krupavičiaus ir Turausko par
tijos žurnalas sugalvojo dabar < 
ekskomunikuoti ir paskelbti / 
“nekatalikiška grupe”,— klau
simą tuo tarpu palikime neat— 
sakytą. Iš šalies žiūrint betgi 
atrodo, kad tai yra viena iš 
partijų užsimotos politikos 
priemonių sunaikinti rezisten
cinius likučius, ypač kad " tas 
Lietuvių Frontas, kiek yra te- r 
kę nugirsti, pastaruoju laiku 
buvo užsimojęs pasidaryti kiek 
“rezistenciškesniu” ar bent sa
varankiškesnių.

Jei jis tą egzaminą išlaikytų 
ir tikrai sugebėtų pasidaryti 
nepasaulėžiūrinės, bet reziste- 
cinės, kad ir katalikiškosios, 
krypties ir jos kovinės valios 
reiškėjas, galėtume gal ir svei
kinti. Tačiau gerai žinodami 
grynai krikdemišką ir ateitinin 
kiškai smogikišką sudėtį bei 
būdą, galime jausti pagrindą 
stipriai įtokia raida abejoti. 
Mums atrodo, kad kiek pasi
raivęs ir papurkštavęs, tas 
Frontas... nuolankiai prįš po 
bendros krikdemų motinos 
sparnu. Ko gero, dar kada skai
tysime tų nukrypėlių nuodėmių 
iš,pažinimą.

Dr. S. Biežu

VALANDOS: 
1 — 7 vai. 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS:
12:30 — 2
6 — 8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir Šešta
dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray Hill 8-8677

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

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

Woodhaven, L. I., N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
' (DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
, (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
Susitarus: 
šešt. nuo

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

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

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

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

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

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

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

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio. Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 5O’c.. 8 unc įjos $1.00.

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

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

1039 Brighton Beach 
Brooklyn, N. Y.

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

GYDYMAS BE VAISTU IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Ave.

5 P.M.
5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

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

INgersoll 2-8490

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

tai patį išgijimą padaro abejotinu. Ligonio 
nerymastavimas dažnai .plečia tą procesą. To
dėl jis privalo kuo ramiausiai užsilaikyti.

Dar vienas netikrumas ir, tuo pačiu, blo
gumas yra tai, kad šios rūšies širdies smūgis
turi palinkimą pasikartoti. Iš patyrimo žinome, 
kad kiekvienas pasikartojantis smūgis yra kas
kart pavojingesnis. Todėl reikia dėti visas pa
stangas jų išvengti. Ir prie gesiausių aplinky
bių ne visada pasiseka mų aplenkti. Tuo tarpu 
dar nėfa priemonių patirti, kada ir kam širdies 
smūgis gresia. Tačiau tinkamas užsilaikymas 
yra pats geriausias būdas smūgį nutolinti arba 
ir jo išvengti.

Medicinos mokslas kol kas tikrosios prie
žasties dar nežino. Statistikos duomenys rodo, 
kad nutukėliai, nervingi ir turintieji aukštą 
kraujo spaudimą arba arterijų sukietėjimą 
kur kas dažniau ja serga, negu sveikesnieji. 
Tačiau ir iš pirmųjų daugelis išgyvena iki gi
lios senatvės, nė sykio ja nesirgę.

Gydymas yra svarbus ir reikalauja nema
ža sumanumo iš gydytojo pusės ir daug kant
rume iš ligonio. Kiekvienas ligonis privalo bū
ti Individualiai globojamas. Bet pirmiausias ir 
svarbiausias dalykas yra visiškas ligonio fizinis 
ir dvasinis ramumas. Tai širdį geriausiai gelbs
ti. Gydytojas tinkamai atliks savo pareigą, bet 
ir ligonis privalo aiškiai žinoti, kad jo būsena 
prisidės prie gerų pasekmių.

Taipgi ligoniui žinotina, kad specialių vais
tų nėra. Tolesni jo likimas pareina nuo jo 
paties, nes jis jau tampa kandidatu į smūgių 
pasikartojimą ateityje. Norint jų išvengti ar
ba bent juos attolinti, jam būtina saugotis iš- 
vargimo, susierzinimo. ,'S gyventi labai n* tai, 
valgyti lengvą maistą if kuo daugiausiai ilsėtis.

t

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)GENERAL INSURANCE

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

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo rez idenc i jos
EVergreen 4-1913LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė išnuomojama baliams, banketams, 
vestuvėms, parems Ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
Brooklyn, N. Y.280 Union Avenue

W >V7 iWBWiWiWtWBVr -7 I-v * 'K t >v - > < * / •
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GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

PRADĖTI OLIMPINIAI ŽAIDIMAI 
6,000 sportininkų rungtyniauja Helsinky Interest starts from the first of every month 

on sums from S25. to $10,000.
Deposits made on ot before January 10. Apt'.'
July 10. and October 5 will draw interest from T! 

first of such months it left to the rrtti V. a

Lietuviai advokatai

Liepos 19 d. prie 70,000 žiū
rovų Suomijos prezidentas Ju- 
ho K. Paasikivi atidarė olim
pinius žaidimus Helsinky. Iš
kilmėse dalyvavo daugiau kaip 
5,800 rinktinių pasaulio spor
tininkų iš 67 kraštų. Su olim
piniu žibintu į stadioną įbėgo 
Pavo Nurmi, dabar 55 m. pre
kybininkas, savo laiku olimpi
niuose žaidimuose laimėjęs še- 
šius aukso ir tris sidabro meda
lius.

Kai olimpinė liepsna buvo į- 
degama bokšte, baltais plas- 
denančiais drabužiais pasirė
džiusį mergina pakilo iš tribū
nos ir pasileido bėgimo taku 
prie garbės svečių ložės. Priar
tėjusi prie tikslo, ji suomiškai 
prabilo: — Draugai, ponios ir 
ponai... Tiek ji ir tegalėjo pa
sakyti, nes vienas oficialus pa
reigūnas paėmė ją į savo glo
bą. Šis incidentas įvairiai ko
mentuojamas. Mergina pasiro
dė esanti vokietė Barbara 
Rotraut - Player. Su savimi ji 
neturėjo jokių dokumentų ir 
tik pasiaiškino, jog jos pasas 
yra saugiose rankose. Jos rą
žytą kalbia, kurią sugriebė žur
nalistai, yra kreipimasis į pa
saulį, ieškant taikaus sugyve
nimo .tarp tautų. Kai kas yra 
linkęs teigti, jog ji galinti būti 
raudonųjų apaštolė. Sklido 
gandas, jog ji kažkada yra da
lyvavusi komunistinėj taikos 
konferencijoj Helsinki, bet tai 
nepatvirtinta. Atvykusi į Hel
sinkį, ji buvo bandžiusi pasi
matyti su aukštaisiais suomių 
pareigūnais, bet tai jiai nepa
vykę ir ji sugalvojusi indivi
dualią demonstraciją.

šis nelauktas įvykis nesu
darkė olimpinių žaidimų atida
rymo ir patys suomiai dėl to 
nesijaudina. Iškilmes palydėjo 
patrankų šūviai, buvo paleista 

•’ tūkstančiai - ^karvelių. - Pagal
suomišką tradiciją, tą dieną 
pradėjo lyti, kaip kad Įprasta 
savaitėj tarp liepos 17 ir 24 d.d. 
Suomiai kiekvieną metų dieną 
yra praminę vardais ir mini
moj savaitėj vyrauja moteriš
kieji. Dėl to ir lyja, nes mote
rys paprastai neapsieina be a- 
šarų... Tikimasi, jog tas atsi
tiktinis ir nepiktybinis lietus, 
apšlakstęs atidarymo iškil
mes, patiems žaidimams ne
kenks.

Pirmąją žaidimų dieną pra
dėjo rungtyniauti gimna'/stai, 
be to, sužaistos pirmos futbolo 
rungtynės, kur Austrija, ypa
tingai antram kėliny pade
monstravusi bepriekaištinį žai
dimą, nugalėjo Suomiją 4-3.

Olimpinių žaidimų stebėti iš 
užsienio į Suomiją prigūžėjo 
apie 40,000 svečių. Turistai tik
rai galės patenkinti s<iTo alkį, 
nes be žaidimų, jie galės susi
pažinti su narsia tauta ir 
džiaugtis ištęstomis dienomis, 
kai ir nakties metu lauke įma
noma skaityti laikraštį. Saulė 
leidžiasi 9:30 vai. ir teka, 3:15 
vai., bet ir tąsyk nėra aklinai 
tamsu. Vadinamosios šiaurės 
naktys daugiui atvykėlių yra 
naujiena, šis reiškinys, bent iš 
pradžių, gerokai painiojo spor
tininkų dienotvarkę ir leai ku
rie lengvatlečiai jau 4 vai. ry
to rinkdavosi į aikštes treni
ruotėms.

lus komitetas svarstyti olim
pinių žaidimų programos ap
karpymą ir riboti dalyvių skai
čių.

« * 
•ė

Kaip įprasta, olimpinių žai
dimų dėmesio centre yra leng
voji atletika. Kai šis laikraš
tis bus pasiekęs skaitytojus, 
lengvosios atletikos varžybos 
bus gerokai įpusėjusios, bet šia 
proga dar norėtųsi . priimti 
pluoštą vardų, iš kurių gal^s 
išeiti olimpiniai nugalėtojai.

100 m favoritais laikomi La 
Beach (Panama, Bailey (Did. 
Britanija), Bragg (JAV), Mc 
Kinley (Jamaika). 200 m. daug 
vilčių teikiama Stanfield 
(JAV), kuris neseniai prabėgo 
per 20,6. Vokiečiai turi neblo
gą trejetuką (Krauss, . Haas, 
Zandt). 400 m dvikovės laukia
ma tarp Rhoden, Wilt, McKin
ley (visi Jamaika), Whitfield 
(JAV), Haas (Vokietija), De- 
gats (Prancūzija). 800 m turė
tų būti Whitfield (JAV) grobis 
ir tuo būdu jis pakartotų savo 
pergalę Londone, 1948 m. Ne
blogas varžovas gali būti Doh- 
row (Vokietija), prabėgęs per 
1.49,6. 1500 m šiemet staigiai 
iškilo du vokiečiai: Lueg — 
3.43,0 (pakartotas pasaulio re
kordas, priklausąs švedui Ha- 
egg) ir Dohrow —3.46,8. Jung
wirth (Čekoslovakija) yra pa
gerinęs savo krašto rekordą iki 
3.47,2, be to, minėtini: Land- 
quist (Švedija), Garay (Veng
rija), Nankeville (Didž. Brita
nija).

.5,000 m turėtų pirmauti Za- 
tepek (Čekoslovakija), bet jam 
ant kulnų lipa vengras Penzes, 
prancūzas Mimoun, belgas 
Reiff, švedai Albertsson, And
ersson, vokietis Schade..' 10,000 
m ryškėja prancūzas Mimpun, 
prabėgęs per 29.38.2, tas pats 
Zatopek, -kuris- bėgs ir marato- 
ną, suomis Posti, vengras Ju- 
haz.Maratone gerų laikų yra 
pasiekę anglai: Peters — 2:20.- 
42,2 ir Cox — 2:21.42,0. Belgas 
De Wachtere šį nuotolį yra bai
gęs per 2:23.35,0 švedas Jans
son yra parodęs Laiką 2:26.07,0. 
Lauktina stiprių pajėgų iš Vi
durio ir Pietų Amerikos.

Kliūtiniuose bėgimuose (110 
ir 400 m) aiškiai dominuoja 
amerikiečiai. 3000 m su kl. šve
das Soederberg yna prabėgęs 
per 8.58,2, neblogi vokiečiai ir 
jugoslavai. Į tolį, į augštį ir su 
kartimi pranašūs amerikiečiai, 
nors į augštį švedas Svensson 
yra pasiekęs 2,02..TielFpat yra 
peršokęs rumunas Soeter. Tri- 
šuoly lenkas Weinberg yra pa
siekęs 15,03, turkas Sarialp — 
14,96, neužmirštini , švedai, 
prancūzai.

Rutuly amerikiečiai O'Brien 
ir Fuchs normaliai stumia apie 
17,50, tuo tarpu europiečiai 
cunkiai dasikapsto iki 16 m. 
Disko rungtyje pirmauja ita
lai Coųsolini, Tosi (apie 54 m), 
bet pavojingu gali būti vengras 
Klics (53,44). Į kūjo laimėto
jus taiko vdhgrai Nemeth, 
Csermak (apie 58 m), be to, 
vokietis Wolf (58,56), norvegas 
Strandli, jugoslavas Gubijan 
ir pora kitų vokiečių. Ieties 
metime suomiai turi Lippanen, 
Nikkinen, švedai kLša Bengts
son, amerikiečiai turi Millerį 
(71,96).

♦ ♦
♦

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

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

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

Tel. Virginia 9-3112

PARK FLORIST
*

Matthew Mažeika
j 

Gėlės priistatomos- į bet kurią
Į 

pasaulio vietą.
AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

I

Skersai nuo Haven teatro)

" pNilip bender
.AVALINĖS KRAUTUVE

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL GOAL 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

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

T*W. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
. MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius
660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

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

NOTARY PUBLIC

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Tdefonas, EVergreen 8-9770

WTER GARDEN TAVERN, >-• I
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas |

J BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS $ 
$ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
$ VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI . ?
$ 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. $
$ (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) $
>> Td: EV. 2-9586

r~ ------------------ ------------------------------------------——

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

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

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

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

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282 ____________________________ -_________ i

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

v PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom/ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai -— Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND-STr, kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.
----- 5----- .. --------------------------- --------- T--------- -J

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

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

MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY. N. Y.
Td. DA\tnport 6-2393 —---------- DAvenport 6-2633

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

ST. BREDIS. JR. 
37 Sheridan Avenue, 
BROOM. YN 11. N. Y.

AP 7.708 3

\V.\I. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA LS I AUS 3. N. Y. 

J Am jr a 3 7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
1 Vergreen 7 806 7

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽ1 ANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN N. Y. 

MAin 5 1260 
___________

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS 
b Real Estate & Insurance 
i; Paskolos namams

3225 FULTON STREET u.
I Brooklyn, N. Y.
;! „ Ap, 7-2790 !;
———-------—    -i

: JONAS PATAŠIUS !:
I žiedai, laikrodžiai, jų tai- ; 

symas, Kosmetika ir 
h religiniai dalykai.

307 GRAND STREET .
i Brooklyn, N. Y. n

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SEREET,

BROOKLYN 1L N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS f
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, pardub 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
IVooklyn 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. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14 \

Tel. GR 7-7697

NAUJA’GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

nerviškų galvos skaudėjimų,

Tarptautinis olimpinis komi
tetas išsirinko naują oirminin- 
ką, amerikietį Avery Brundage 
iš Chicagos. Brundage naują
sias pareigas pradės eiti rugs- 
sėjo 1 d. ir pakeis ligšiolinį pir
mininką J. Sigfrid Edstrom 
(Švedija), kuris šį postą laikė 
nuo 1946 m.

Komiteto sprendimu, žaidi
muose leista dalyvauti abiejo
joms Kinijos grupėms: raudo
niesiems ir nacionalistams. Su
laukę tokio sprendimo, nacio
nalistai iš žaidimų pasitraukė. 
Be to, komitetas išreiškė nei
giamą nuomonę dėl politinių 
pabėgėlių. Vengras Rolf Marf- 
fly, atstovaująs tokius sporti
ninkus, buvo pasiūlęs leisti 
pabėgėliams dalyvauti po Rau
donojo Kryžiaus, speciale ol- 
hnpine, Šveicarijos ar Graiki
jai 'vėliava. Sudarytas specia

Išskirstomose futbolo varžy
bose, prieš patenkant į olimpi
nį turnyrą, JAV vienuolikė ga
vo pylos nuo Italijos 0-8 Ir taip 
amerikiečiams užgeso bet ko
kia viltis. Pernykštis triumfas 
pasaulio pirmenybėse Brazili
joj prieš Angliją 1-0, buvo tik 
atsitiktinumas ir amerikiečių 
futbolo klasė dar vystykluose. 
Amerikiečiai yra pralaimėję ir 
pora draugiškų rungtynių: 
prieš Prancūzijos mėgėjus 1-2, 
prieš Egiptą 1-5, tik šiaip taip 
įstengė nugalėti Lš olimpinio 
turnyro Lšeliminuotą Indiją

♦ ♦ 
*

Krepšinio turnyre dalyvaus 
16 komandų: JAV, Sovietų Są
junga, Argentina, Brazilija, Ci- 
li, Meksika, Prancūzija, Suomi
ja. Čekoslovakija, Urugvajus, 
Bulgarija, Egiptas, Filipinai, 
Kanada, Kuba, Vengrija. . Čk.

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

PATRICK FUNERAL HOME

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 
Telephone Linden 2-4119

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

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth. L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Td. N! "ton 9-4464

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Tdefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

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

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

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

EVergreen 4-9583.

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.

f THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N.Y.
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Atsakymas i anketą
A:kt<id iš 3 psl.) 

prakr.šk.u būna pati neįdo
miausia. tuani atstumianti pub 
Iika. Dažniausiai šią dalį suda
ro kalbos, kurias būni labai il
ges ir ntidonnos. o kartais net 
visa: ne į minėjimo temą sako
mos. šitose ka.bose paprastai 
norima pasakyti kaž kas “ne
paprasto“. publiką “įkvėpti įde 
alais“. arba svaisčiojamasi iš
pūstomis viltimis. Iš einančių 
į paninius minėjimus dažnai 
gali išgirsti sakant, “na, pasi
aukosiu. nueisiu ii sykį *. Kodėl 
gi tokius minėjimus reikia 
rengti, geriau pasakius kodėl 
juos taip reikia rengti, kad 
žmogus, į juos eidamas, turėtų 
“aukotis“? Tomis nuobodžio
mis kalbomis mes Lietuvos tik 
rai neišlaisvinsime.

Dar reikia priminti, jog daž
nai kalbos pradedamos nuo 
“aukščiausių idealų”, o baigia
mos dolerio prašymu (kartais 
beveik reikalavimo forma). To
kios kalbos tiesiog erzinančiai 
veikia į publiką,_kuri į tai žiū
ri su panieka. New Yorko apy
linkėje jau esama ir pagarsė
jusių tokių “pamokslininkų”. 
Tokiam pradėjus šnekėti, pub
lika jau žino, kad kalbos gale 
nuo visų “aukštybių” nusiris 
ligi dolerio. “Iš karto pasaky
tų po kiek reikia duoti, be tų 
įžangų”, gali išgirsti publiko
je. Tokie dalykai žemina ne tik 
patį kalbėtoją, bet ir minėji
mą aplamai.

Tiesa, kai kurie rengėjai ap- 
seina be ilgų beprasmių kalbų, 
o tik pasikviečia prelegentą su 
paskaita. Tačiau tai dar ne vis 
kas: prelegentą reikia parinkti 
tokį kuris ne tik nušviestų mi
nimą objektą, bet paskaitą 

- skaitytų vaizdžiai, suįdomin
damas publiką, bet neversda- 
mas ją nuobodžiauti. j

KONCERTAI turbūt yra ge-n 
riausiai surengiami Jietuviški 
parengimai. Tačiau ir jie nėra 
idealūs. Viena iš didžiausių 
koncertų ydų, atstumianti lan- | 

/kytojus yra tai, kad koncer-1 
tuose sutinkami vis tie patys 
'menininkai — programos iš
pildytoj ai. Kas dar blogiau, 
Uog jie pasirodo su tuo pačiu 
repertuaru.

Kitas minusas yra, jog ren
gėjai visai nekreipia dėmesio į 
scenos papuošimą, ar bent su
tvarkymą. Net per “Čiurlionio” 
ansamblio koncertą Camegie 
Hali scenoje buvo viena ant ki
tos sudėtos kėdės, lyg kokiam 
sandėlyje. O Dainų šventėje 
Klačiaus parke scena visai ne
galvota patvarkyti: nuo dulkių 
pajuodavus, fone čigoniškų 
spalvų juostos nudažytos iš 
kurių lopas visai iškritęs, šo
nuose ir lentgalių matėsi (gal 
tai buvo pakopos choristams), 
o be to prieš sceną stovėjo iš 
kaž kokios bažnyčios paimta 
sakykla (tai turėjo atstoti di
rigentui paaukštinimą), o iš 
salės vidurio pamiršo kopėčias 
išnešti.

Priėjus prie GEGUŽINIŲ 
(PIKNIKU) reikia pastebėti, 
jog jie būtų daug maloniau ir 
gausiau lankomi jei būtų ren
giami gamtoje: ant pievelės 
pamiškyje, ar ant jūros kranto, 
kaip to reikalauja pats pava
dinimas, o ne dulkėtame mies
to užkampyje. Gal tai sudary
tų kiek sunkumų transportaci- 
ja, tačiau dabar dauguma jau 
turi savo automobilius, c ki
tiems galima pasamdyti kelis 
autobusus, kurie už pusdolerį 
juos nuvežtų į vietą. Dabar 
daugelis, j ieškodami atsigavi- 
nimo nuo vasaros karščių ge
riau išvažiuoja į pajūrį, ar 
šiaip į gamtą, nei eina į pikni
ką Klasčiaus parke, kuris liko 
vienintele vieta New Yorko lie
tuviams rengti piknikus.

Peržvelgęs visas čia suminė
tas priežastis, skaitytojas gali 
pagalvoti, jeigu, sakysime, kas 
nors nusipirko automobilį, ar 
salės viduryje kopėčios stovėjo 
laike koncerto, tai dar neturi 
reikšti priežastimi, kad trem
tiniai vis mažiau į parengimus 
lankosi. Jeigu tai būtų tik ku
ri viena priežastis, tuomet, aiš 
ku, nebūtų verta ir minėti, ta
čiau dabar kai tokių priežas
čių yra ne viena, rezultatus pa
tys matome. Tai parodo, jog 
mes neturime j ieškoti kaž ko
kios vienos “didelės” priežas
ties, o taisyti* kiek leidžia ap
linkybės ir sugebėjimai tuos 
mažus “nesklandumus”.
t Paskutinis terminas atsaky
mams j ankietą prisiųsti yra 
rngpiūč:o 15 d. Po to, bus su-

Grįžimas iš Červenės
(Atkelta iš 4 psl.) 

vietoj galvas apsivožėm meta
linėm lėkštėm, kurios buvo iš
dalintos maistui. Sutemus mū
sų kamerą apšviečia banguo
janti degančio Minsko pašvais
tė. Kadangi vandentekis buvo 
sudaužytas, tai vanduo ir liko 
svajone. Valgio jau irgi kelin
tą parą negavom. Nutarėm su
gulti ant grindų. Aplink baisi 
nešvara ir smarvė, nes ruošon 
nebuvom i£leisti ne tik mes, 
bes ir tie, kurie anksčiau šioj 
kameroj buvo. Nors labai sten
gėmės susispausti, bet vistiek 
keliem pritrūksta vietos atsi
gulti ant sausesnių grindų. Ta
čiau nuovargis ima viršų, ir aš 
išsitiesiu gan pakenčiamai — 
tik kojos mirksta...

Miesto daužymas aprimo ir 
manėm turėsim ramią naktį. 
Bet vos sugulėm, kai atsivėrė 
durys ir sargybinis liepė kelti. 
Vėl visus. išveda į kiemą, kur 
randam ir daugiau kalinių iš 
Vilniaus ir pačio Minsko kalėji 
mo. Matosi, jog teks kažkur 
eiti1 ir aš susirūpinau apavu, 
nes esu basas, o po bombarda
vimų. stiklo šukėm nubaršty- 
tem gatvėm, toli nepaeisiu. Pa
mačiau, jog vienas nelaimės 
draugas turi apsiavęs aulinius 
batus ir kaliošius. Tai aš pasta
ruosius ir paruošiau sau. Taip 
apsiavusį, su kitais (spėju, 
galėjo būti apie porą tūkstan
čių žmonių) apstoja enkave
distai ir išvaro į nežinią. Žen
giant pro vartus, liepia, kas tu
ri kokį ryšulėlį, mesti žemėn... 
“Jei daiktai nebereikalingi, 
aišku, kas laukia”, galvoju.

Kitą savaitę: MIRTIES KO
LONA VOS PAJUDA PIRMYN...

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y

EVergreen 8-6322

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS *

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

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Telefonas: EVergreen 4-9293
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NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand&is laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

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

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

ŠMEŽTŲ KAMPANIJOS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

asmeninės rizikos ir drąsūs, kai 
pavojų nebėra. Juodžiausiai 
nakčiai praėjus ir besiro- 
dant aušros ženklams, jie išei
na ir pareiškia, jog jie dabar 
darbą geriau atliksią. Bet kur 
įrodymai? Ką padarėte pozity
vaus iki šiol?”

Kiekvienas, kuris perskaitė 
šiuos žodžius, kaip ir šių eilu
čių (autorius, kuris dėl savo kuk 
lių darbų matė koncentracijos 
stovyklas, manau, giliai susi
mąstė ir su skaudančia širdim 
pajuto ant kokio bedugnės 
krašto atsistojo kai kurie mū
sų Aukautojai ir valio patriotai. 
Pavadinti tai skaudžiu įžeidi
mu, lyguistos galvosenos iš
šauktu pykčiu ar žemos mora
lės veiksmu — yra maža.

Juk tokiais neatsargiais žo
džiais yra metamas apkaltini
mas visai mūsų rezistencijai, 
tiems mūsų šviesiem istorijos 
lapams, tam mūsų visų pasi
didžiavimui ir tikėjimui į Lie
tuvos prisikėlimo ateitį. Juk 
tas šlykštus apkaltinimo šešė
lis krenta ir tam pačiam VLIK 
ir tiems tūkstančiams geriau
sių Lietuvos sūnų, laisvės ko
votojų, kurie paaukojo gyvybes 
ir tiems, kurie dabar su palauž 
ta sveikata čia, Vokietijoj, 
Skandinavijoj ar kur kitur vos 
iš išmaldos gyvena ar guli džio 
v in inkų sanatorijose. Jie visi, 
anot pono Klusiaus, niekai, tu- 
pėtojai ant tvorų, bailiai, išga
mos...

įrodinėti tokiems ponams 
Klusiams ką jie pozityvaus pa
darė, būtų lygu dar didesniam 
mūsų visos rezistencijos įžeidi
mui, kurį jau virš 10 metų ne
ša sunkią kovos naštą paverg
tame krašte ir kurios įnašą lais 
vės kovon jau pripažįsta visas 
pasaulis. Jau tikrai daugiau jie 
nuveikė, negu tokių straipsnių 
rašytojai ir tokių straipsnių 
skelbėjai...

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590

VILIUS BRAZVILIUS

k^LqRj JqS 
IR DOLERIAI

BŪKIT SVEIKI

daryta iš vietinių lietuvių or
ganizacijų atstovų komisija ir 
už geriausius atsakymus pa
skirstytos trys premijos: 10 
dolerių, metinė Vienybės pre
numerata ir V. Bražviliaus kny 
ga “Kalorijos ir doleriai”.

ŠIRDIES SMŪGIS — PAVOJINGIAUSIA LIGA
Norint suprasti šios ligos rimtumą, reikia 

nors bendrai žinoti apie- dvi širdies arterijas, 
vadinamas karūninėmis (coronary)( Jos išeina 
iš didžiosios arterijos, aortos, esančios prie pat 
širdies. Viena jų yra dešinėje, kita kairėje šir
dies pusėje, ir savo gausiais išsišakojimais 
plačiai išsisklaido po visą širdį, užsibaigdamos 
jos raumenyse. Vienintelis jų tikslas — per 
kraujo cirkuliaciją pristatyti maistą širdžiai, 
kuri kitaip jokiu būdu negalėtų tiksliai veikti. 
Todėl svarbu, kad <tos karūninės arterijos nor
maliai veiktų. Kai cirkuliacija jose, arba kat
roje jų vienoje, pakrinka, tai širdies veikimas 
smarkiai susitrųkdo, ir iš to pareina širdies 
smūgis. Gi jo nebūna, kai kraujas tomis arte
rijomis normaliai plaukia.

Kartais vienoje iš šių arterijų arba jų išsi
šakojimuose staigiai sukrekėjęs kraujas sulai
ko visą cirkuliaciją. Tai reiškia, kad širdis vi
siškai netenka-*maisto savo raumenų daliai, 
kuri veikiai gangrenuojasi ir miršta, rimtai 
suparalyžuodama širdies veikimą. Dėl to ir į- 
vyksta širdies smūgis. Padėties rimtumas tie
sioginiai pareina nuo to, kiek širdies raumenų 
paliesta. Jei tik maža dalis, tai yra galimybės 
pasveikti. Jeigu sukrekėjimas, trombozas, pa
sireiškia arterijos kamiene, tai tada net pusė 
širdies suparalyžuojama, ir tai beveik visuo
met reiškia staigią mirtį, neatsižvelgiant gy
dymo pastangų.

Iš simptomų nevlsuomet galima nustatyti 
esamą padėtį. Štai, dėlko ši liga visuomet e-sti 
rimta ir į ją reikia taip žiūrėti. Kai kada pra
džioje ženklai gali būti lengvo pobūdžio, 

< pats ligonis gali neatrodyti rimtai sergąs, 
čiau sukrekėjimas kraujagyslėse gali plėstis

ir 
fa
ir

1,

Daugelio partijų 
kombinatoriai

(Štkelta ii 4 psl.)
Dalykai pablogėjo užsienyje, 

kur Lietuvių Frontas tapo vi
sai aiškiai krikdemų partinio 
bloko iškamša. O svarbiausia, 
kad Frontas nebesuprato nau
josios rezistencijos nei krašte^ 
net jos apraiškų užsienyje. Jis 
bjauriais žodžiais pradėjo 
smerkti Bendrojo Demokrati
nio Pasipriešinimo Sąjūdžio 
(BDPS) veiksmus Tėvynėje ir 
jo atstovavimą BDPS Užsienio 
Delegatūroje. Jis te pripažino 
tik srovinę rezistenciją ir tik 
tada, kai įsitikino, kad BDPS 
veikloje dalyvavo ir ateitinin
kas. Tada Baden-Badene net 
sutartis ryžosi sudarinėti su 
krašto rezistencijos atstovais ir 
remtis jų "ideologijomis”. 
(Ant tos krikdemų išmestos 
meškerės tada pasikabino ir 
vad. “laicistų blokas” ir reikė
jo daug laiko, kol paaiškėjo, 
kad tai buvo tik Krupavičiui ir 
Brazaičiui naudinga kombina
cija, bet ji buvo beprasmiška 
visoms “laicistinėms” grupėms 
fikcija, nebepatvirtinta tikro
vėje ir labai žalingai atsiliepu
si krašto rezistencijos likimui...

Nuo to laiko joks daugiau in
formuotas politikas ar “veiks
nys” užsieniuose nebegalėjo 
Lietuvių" Fronto laikyti rezis
tencine ar juo labiau “kovine 
organizacija”, o tik visai aiškiu 
krikdemų penkiagalvio parti
niu .dalyviu, satelitu , o kartais 
net aktyviausiu intrigų kombi
natoriumi ir kovotoju ‘‘už val
džią”, “už vyriausybę”, prieš 
Lietuvos Diplomatijos šefą, 
prieš rezistencijoje dirbančius 
asmenis, juos šmeižiant nesi
skaitant su priemonėmis savų
jų ir svetimųjų tarpe.

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SN IEŠKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyne)

Ofiso tel. ULster 8-8789

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

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

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

,r

r

❖
Kodėl tą patį veikliausią ir 

ištikimiausią savo ginklanešį J 
Krupavičiaus ir Turausko par
tijos žurnalas sugalvojo dabar < 
ekskomunikuoti ir paskelbti / 
“nekatalikiška grupe”,— klau
simą tuo tarpu palikime neat— 
sakytą. Iš šalies žiūrint betgi 
atrodo, kad tai yra viena iš 
partijų užsimotos politikos 
priemonių sunaikinti rezisten
cinius likučius, ypač kad " tas 
Lietuvių Frontas, kiek yra te- r 
kę nugirsti, pastaruoju laiku 
buvo užsimojęs pasidaryti kiek 
“rezistenciškesniu” ar bent sa
varankiškesnių.

Jei jis tą egzaminą išlaikytų 
ir tikrai sugebėtų pasidaryti 
nepasaulėžiūrinės, bet reziste- 
cinės, kad ir katalikiškosios, 
krypties ir jos kovinės valios 
reiškėjas, galėtume gal ir svei
kinti. Tačiau gerai žinodami 
grynai krikdemišką ir ateitinin 
kiškai smogikišką sudėtį bei 
būdą, galime jausti pagrindą 
stipriai įtokia raida abejoti. 
Mums atrodo, kad kiek pasi
raivęs ir papurkštavęs, tas 
Frontas... nuolankiai prįš po 
bendros krikdemų motinos 
sparnu. Ko gero, dar kada skai
tysime tų nukrypėlių nuodėmių 
iš,pažinimą.

Dr. S. Biežu

VALANDOS: 
1 — 7 vai. 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS:
12:30 — 2
6 — 8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir Šešta
dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telcf. MUrray Hill 8-8677

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

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

Woodhaven, L. I., N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
' (DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
, (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
Susitarus: 
šešt. nuo

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

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

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

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

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

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

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

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio. Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 5O’c.. 8 unc įjos $1.00.

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

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

1039 Brighton Beach 
Brooklyn, N. Y.

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

GYDYMAS BE VAISTU IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Ave.

5 P.M.
5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

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

INgersoll 2-8490

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

tai patį išgijimą padaro abejotinu. Ligonio 
nerymastavimas dažnai .plečia tą procesą. To
dėl jis privalo kuo ramiausiai užsilaikyti.

Dar vienas netikrumas ir, tuo pačiu, blo
gumas yra tai, kad šios rūšies širdies smūgis
turi palinkimą pasikartoti. Iš patyrimo žinome, 
kad kiekvienas pasikartojantis smūgis yra kas
kart pavojingesnis. Todėl reikia dėti visas pa
stangas jų išvengti. Ir prie gesiausių aplinky
bių ne visada pasiseka mų aplenkti. Tuo tarpu 
dar nėfa priemonių patirti, kada ir kam širdies 
smūgis gresia. Tačiau tinkamas užsilaikymas 
yra pats geriausias būdas smūgį nutolinti arba 
ir jo išvengti.

Medicinos mokslas kol kas tikrosios prie
žasties dar nežino. Statistikos duomenys rodo, 
kad nutukėliai, nervingi ir turintieji aukštą 
kraujo spaudimą arba arterijų sukietėjimą 
kur kas dažniau ja serga, negu sveikesnieji. 
Tačiau ir iš pirmųjų daugelis išgyvena iki gi
lios senatvės, nė sykio ja nesirgę.

Gydymas yra svarbus ir reikalauja nema
ža sumanumo iš gydytojo pusės ir daug kant
rume iš ligonio. Kiekvienas ligonis privalo bū
ti Individualiai globojamas. Bet pirmiausias ir 
svarbiausias dalykas yra visiškas ligonio fizinis 
ir dvasinis ramumas. Tai širdį geriausiai gelbs
ti. Gydytojas tinkamai atliks savo pareigą, bet 
ir ligonis privalo aiškiai žinoti, kad jo būsena 
prisidės prie gerų pasekmių.

Taipgi ligoniui žinotina, kad specialių vais
tų nėra. Tolesni jo likimas pareina nuo jo 
paties, nes jis jau tampa kandidatu į smūgių 
pasikartojimą ateityje. Norint jų išvengti ar
ba bent juos attolinti, jam būtina saugotis iš- 
vargimo, susierzinimo. ,'S gyventi labai n* tai, 
valgyti lengvą maistą if kuo daugiausiai ilsėtis.

t

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)GENERAL INSURANCE

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

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

Vedėjo rez idenc i jos
EVergreen 4-1913LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė išnuomojama baliams, banketams, 
vestuvėms, parems Ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
Brooklyn, N. Y.280 Union Avenue

W >V7 iWBWiWiWtWBVr -7 I-v * 'K t >v - > < * / •
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GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

PRADĖTI OLIMPINIAI ŽAIDIMAI 
6,000 sportininkų rungtyniauja Helsinky Interest starts from the first of every month 

on sums from S25. to $10,000.
Deposits made on ot before January 10. Apt'.'
July 10. and October 5 will draw interest from T! 

first of such months it left to the rrtti V. a

Lietuviai advokatai

Liepos 19 d. prie 70,000 žiū
rovų Suomijos prezidentas Ju- 
ho K. Paasikivi atidarė olim
pinius žaidimus Helsinky. Iš
kilmėse dalyvavo daugiau kaip 
5,800 rinktinių pasaulio spor
tininkų iš 67 kraštų. Su olim
piniu žibintu į stadioną įbėgo 
Pavo Nurmi, dabar 55 m. pre
kybininkas, savo laiku olimpi
niuose žaidimuose laimėjęs še- 
šius aukso ir tris sidabro meda
lius.

Kai olimpinė liepsna buvo į- 
degama bokšte, baltais plas- 
denančiais drabužiais pasirė
džiusį mergina pakilo iš tribū
nos ir pasileido bėgimo taku 
prie garbės svečių ložės. Priar
tėjusi prie tikslo, ji suomiškai 
prabilo: — Draugai, ponios ir 
ponai... Tiek ji ir tegalėjo pa
sakyti, nes vienas oficialus pa
reigūnas paėmė ją į savo glo
bą. Šis incidentas įvairiai ko
mentuojamas. Mergina pasiro
dė esanti vokietė Barbara 
Rotraut - Player. Su savimi ji 
neturėjo jokių dokumentų ir 
tik pasiaiškino, jog jos pasas 
yra saugiose rankose. Jos rą
žytą kalbia, kurią sugriebė žur
nalistai, yra kreipimasis į pa
saulį, ieškant taikaus sugyve
nimo .tarp tautų. Kai kas yra 
linkęs teigti, jog ji galinti būti 
raudonųjų apaštolė. Sklido 
gandas, jog ji kažkada yra da
lyvavusi komunistinėj taikos 
konferencijoj Helsinki, bet tai 
nepatvirtinta. Atvykusi į Hel
sinkį, ji buvo bandžiusi pasi
matyti su aukštaisiais suomių 
pareigūnais, bet tai jiai nepa
vykę ir ji sugalvojusi indivi
dualią demonstraciją.

šis nelauktas įvykis nesu
darkė olimpinių žaidimų atida
rymo ir patys suomiai dėl to 
nesijaudina. Iškilmes palydėjo 
patrankų šūviai, buvo paleista 

•’ tūkstančiai - ^karvelių. - Pagal
suomišką tradiciją, tą dieną 
pradėjo lyti, kaip kad Įprasta 
savaitėj tarp liepos 17 ir 24 d.d. 
Suomiai kiekvieną metų dieną 
yra praminę vardais ir mini
moj savaitėj vyrauja moteriš
kieji. Dėl to ir lyja, nes mote
rys paprastai neapsieina be a- 
šarų... Tikimasi, jog tas atsi
tiktinis ir nepiktybinis lietus, 
apšlakstęs atidarymo iškil
mes, patiems žaidimams ne
kenks.

Pirmąją žaidimų dieną pra
dėjo rungtyniauti gimna'/stai, 
be to, sužaistos pirmos futbolo 
rungtynės, kur Austrija, ypa
tingai antram kėliny pade
monstravusi bepriekaištinį žai
dimą, nugalėjo Suomiją 4-3.

Olimpinių žaidimų stebėti iš 
užsienio į Suomiją prigūžėjo 
apie 40,000 svečių. Turistai tik
rai galės patenkinti s<iTo alkį, 
nes be žaidimų, jie galės susi
pažinti su narsia tauta ir 
džiaugtis ištęstomis dienomis, 
kai ir nakties metu lauke įma
noma skaityti laikraštį. Saulė 
leidžiasi 9:30 vai. ir teka, 3:15 
vai., bet ir tąsyk nėra aklinai 
tamsu. Vadinamosios šiaurės 
naktys daugiui atvykėlių yra 
naujiena, šis reiškinys, bent iš 
pradžių, gerokai painiojo spor
tininkų dienotvarkę ir leai ku
rie lengvatlečiai jau 4 vai. ry
to rinkdavosi į aikštes treni
ruotėms.

lus komitetas svarstyti olim
pinių žaidimų programos ap
karpymą ir riboti dalyvių skai
čių.

« * 
•ė

Kaip įprasta, olimpinių žai
dimų dėmesio centre yra leng
voji atletika. Kai šis laikraš
tis bus pasiekęs skaitytojus, 
lengvosios atletikos varžybos 
bus gerokai įpusėjusios, bet šia 
proga dar norėtųsi . priimti 
pluoštą vardų, iš kurių gal^s 
išeiti olimpiniai nugalėtojai.

100 m favoritais laikomi La 
Beach (Panama, Bailey (Did. 
Britanija), Bragg (JAV), Mc 
Kinley (Jamaika). 200 m. daug 
vilčių teikiama Stanfield 
(JAV), kuris neseniai prabėgo 
per 20,6. Vokiečiai turi neblo
gą trejetuką (Krauss, . Haas, 
Zandt). 400 m dvikovės laukia
ma tarp Rhoden, Wilt, McKin
ley (visi Jamaika), Whitfield 
(JAV), Haas (Vokietija), De- 
gats (Prancūzija). 800 m turė
tų būti Whitfield (JAV) grobis 
ir tuo būdu jis pakartotų savo 
pergalę Londone, 1948 m. Ne
blogas varžovas gali būti Doh- 
row (Vokietija), prabėgęs per 
1.49,6. 1500 m šiemet staigiai 
iškilo du vokiečiai: Lueg — 
3.43,0 (pakartotas pasaulio re
kordas, priklausąs švedui Ha- 
egg) ir Dohrow —3.46,8. Jung
wirth (Čekoslovakija) yra pa
gerinęs savo krašto rekordą iki 
3.47,2, be to, minėtini: Land- 
quist (Švedija), Garay (Veng
rija), Nankeville (Didž. Brita
nija).

.5,000 m turėtų pirmauti Za- 
tepek (Čekoslovakija), bet jam 
ant kulnų lipa vengras Penzes, 
prancūzas Mimoun, belgas 
Reiff, švedai Albertsson, And
ersson, vokietis Schade..' 10,000 
m ryškėja prancūzas Mimpun, 
prabėgęs per 29.38.2, tas pats 
Zatopek, -kuris- bėgs ir marato- 
ną, suomis Posti, vengras Ju- 
haz.Maratone gerų laikų yra 
pasiekę anglai: Peters — 2:20.- 
42,2 ir Cox — 2:21.42,0. Belgas 
De Wachtere šį nuotolį yra bai
gęs per 2:23.35,0 švedas Jans
son yra parodęs Laiką 2:26.07,0. 
Lauktina stiprių pajėgų iš Vi
durio ir Pietų Amerikos.

Kliūtiniuose bėgimuose (110 
ir 400 m) aiškiai dominuoja 
amerikiečiai. 3000 m su kl. šve
das Soederberg yna prabėgęs 
per 8.58,2, neblogi vokiečiai ir 
jugoslavai. Į tolį, į augštį ir su 
kartimi pranašūs amerikiečiai, 
nors į augštį švedas Svensson 
yra pasiekęs 2,02..TielFpat yra 
peršokęs rumunas Soeter. Tri- 
šuoly lenkas Weinberg yra pa
siekęs 15,03, turkas Sarialp — 
14,96, neužmirštini , švedai, 
prancūzai.

Rutuly amerikiečiai O'Brien 
ir Fuchs normaliai stumia apie 
17,50, tuo tarpu europiečiai 
cunkiai dasikapsto iki 16 m. 
Disko rungtyje pirmauja ita
lai Coųsolini, Tosi (apie 54 m), 
bet pavojingu gali būti vengras 
Klics (53,44). Į kūjo laimėto
jus taiko vdhgrai Nemeth, 
Csermak (apie 58 m), be to, 
vokietis Wolf (58,56), norvegas 
Strandli, jugoslavas Gubijan 
ir pora kitų vokiečių. Ieties 
metime suomiai turi Lippanen, 
Nikkinen, švedai kLša Bengts
son, amerikiečiai turi Millerį 
(71,96).

♦ ♦
♦

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

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

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

Tel. Virginia 9-3112

PARK FLORIST
*

Matthew Mažeika
j 

Gėlės priistatomos- į bet kurią
Į 

pasaulio vietą.
AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

I

Skersai nuo Haven teatro)

" pNilip bender
.AVALINĖS KRAUTUVE

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL GOAL 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

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

T*W. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
. MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius
660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-5043

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

NOTARY PUBLIC

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Tdefonas, EVergreen 8-9770

WTER GARDEN TAVERN, >-• I
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas |

J BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS $ 
$ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
$ VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI . ?
$ 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. $
$ (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) $
>> Td: EV. 2-9586

r~ ------------------ ------------------------------------------——

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

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

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

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

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282 ____________________________ -_________ i

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

v PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom/ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai -— Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND-STr, kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.
----- 5----- .. --------------------------- --------- T--------- -J

Paminklai
J0S- BERMEL INC-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

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

MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY. N. Y.
Td. DA\tnport 6-2393 —---------- DAvenport 6-2633

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

ST. BREDIS. JR. 
37 Sheridan Avenue, 
BROOM. YN 11. N. Y.

AP 7.708 3

\V.\I. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA LS I AUS 3. N. Y. 

J Am jr a 3 7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
1 Vergreen 7 806 7

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽ1 ANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN N. Y. 

MAin 5 1260 
___________

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS 
b Real Estate & Insurance 
i; Paskolos namams

3225 FULTON STREET u.
I Brooklyn, N. Y.
;! „ Ap, 7-2790 !;
———-------—    -i

: JONAS PATAŠIUS !:
I žiedai, laikrodžiai, jų tai- ; 

symas, Kosmetika ir 
h religiniai dalykai.

307 GRAND STREET .
i Brooklyn, N. Y. n

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SEREET,

BROOKLYN 1L N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS f
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, pardub 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
IVooklyn 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. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14 \

Tel. GR 7-7697

NAUJA’GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

nerviškų galvos skaudėjimų,

Tarptautinis olimpinis komi
tetas išsirinko naują oirminin- 
ką, amerikietį Avery Brundage 
iš Chicagos. Brundage naują
sias pareigas pradės eiti rugs- 
sėjo 1 d. ir pakeis ligšiolinį pir
mininką J. Sigfrid Edstrom 
(Švedija), kuris šį postą laikė 
nuo 1946 m.

Komiteto sprendimu, žaidi
muose leista dalyvauti abiejo
joms Kinijos grupėms: raudo
niesiems ir nacionalistams. Su
laukę tokio sprendimo, nacio
nalistai iš žaidimų pasitraukė. 
Be to, komitetas išreiškė nei
giamą nuomonę dėl politinių 
pabėgėlių. Vengras Rolf Marf- 
fly, atstovaująs tokius sporti
ninkus, buvo pasiūlęs leisti 
pabėgėliams dalyvauti po Rau
donojo Kryžiaus, speciale ol- 
hnpine, Šveicarijos ar Graiki
jai 'vėliava. Sudarytas specia

Išskirstomose futbolo varžy
bose, prieš patenkant į olimpi
nį turnyrą, JAV vienuolikė ga
vo pylos nuo Italijos 0-8 Ir taip 
amerikiečiams užgeso bet ko
kia viltis. Pernykštis triumfas 
pasaulio pirmenybėse Brazili
joj prieš Angliją 1-0, buvo tik 
atsitiktinumas ir amerikiečių 
futbolo klasė dar vystykluose. 
Amerikiečiai yra pralaimėję ir 
pora draugiškų rungtynių: 
prieš Prancūzijos mėgėjus 1-2, 
prieš Egiptą 1-5, tik šiaip taip 
įstengė nugalėti Lš olimpinio 
turnyro Lšeliminuotą Indiją

♦ ♦ 
*

Krepšinio turnyre dalyvaus 
16 komandų: JAV, Sovietų Są
junga, Argentina, Brazilija, Ci- 
li, Meksika, Prancūzija, Suomi
ja. Čekoslovakija, Urugvajus, 
Bulgarija, Egiptas, Filipinai, 
Kanada, Kuba, Vengrija. . Čk.

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

PATRICK FUNERAL HOME

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 
Telephone Linden 2-4119

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

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth. L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Td. N! "ton 9-4464

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Tdefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARV PUBLIC

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

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

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

EVergreen 4-9583.

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.

f THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N.Y.



Ai neri l\o> Lietuvių Savaitė
VILIUS BRAZVILIUS

MARGUČIO ŠVENTĖ PLAČIAI NUSKAMBĖJO
10,000 lietuvių buvo susirinkę i Lietuvos Nepriklausomybės pripažini
mo sukakties minėjimą — Gubernatorius John S. Fine kvietė Ameri-

VIENI IŠVYKO,
HARTFORD, CONN. — Lie- 

pos 26 d., klubo patalpose gra
žiai išleistuvių arbatėlėje buvo 
pagerbti Dikiniai, išvykstu į

KITI ATVYKO...
žmogus, geras .jaunosios kartos 
lietuvis, nenutautėjęs ir lietu
vių gyvenime Montrealy buvo 
aktyvus lietuviškoje bendruo-

kos vyriausybę aiškiai pažadėti Lietuvai nusikratyti sovietų jungu

CHICAGO. ILL. — Liepos 21 
dieną Chicagos lietuviai minė
jo 30-ties metų sukakti nuo 
Amerikos pripažinimo Lietu
vai Nepriklausomybės

šį įspūdingą, pilną ir tikrai 
pasigėrėtiną minėjimą suruošė 
Margutis, sušaukęs Chicagos 
lietuvių per 10.000 į Riverview 
Parką. Tai buvo vienas iš pla
čiausių susitelkimų, kokio nie
kam kitam iki šiol nėra pasi-

sekę suorganizuoti. Chicagoje 
Margučio radijas--- yra pasi
daręs savo rūšies tvirtove ir 
centru, sugebančiu plačiu mas 
t: u suorganizuoti didžiulius 
lietuvių sąskrydžius.

Pasiruošimas šios sukakaties 
paminėjimui buvo ilgas ir pla
ningas. Už tai ir programa bu
vo nuostabiai įvairi: prasidė
jusi su jaunimui skirta dalimi, 
ji .tęsėsi simfoniniu koncertu,

tybės sekretoriui D. Achesonui. 
Visi Chicagos laikraščiai tą pa
čią dieną plačiai aprašė šį su
kakties minėjimą, citavo gu
bernatoriaus Fine kalbos ilgas 
ištraukas ir patalpino vaizdų 
i; paties minėjimo.

Minėjimas ir šventė buvo 
baigta vaidinimu veikalo “Bur 
tininko Pinklėse’. Vaidinimas 
vyko su simfoniniu orkestru, ir 
praėjo tikrai puikiai.

Bostoną.
Kadangi abu Dikiniai smar

kiai pasireiškė meninėje kultū
rinėje veikloje, buvo visų my
limi ir gerbiami, tad išleistu
vių arbatėlėje dalyvavo dau
giau 40 lietuvių.

Arbatėlę suruošė liet, vyrų 
okteto nariai, su tikslu pagerb
ti ir draugiškai išlydėti savo ko 
legą, geriausį akteto narį ir 
palinkėti,sėkmės jam ir jo 
jaunai, gražiai žmonai, kuri 
taip pat nemažai prisidėjo prie 
meninės veiklos.

menėje. Reikia tikėtis, kad dr. 
Andriukaitis -įsij-ungs i vietos 
lietuvių kultūrininkų veiklą.

Mūsų graduatai, jaunasis Vi- 
deikio sūnus, baigęs geologijos 
inžinieriaus mokslą grįžo iš 
Arizona valstybės su pasižymė
jimais. Prieš keletą metų jis 
baigė Holy Trinity kolegiją 
Hartforde ir dabar baigęs uni
versiteto studijas, tęsia moks
lą daktarato laipsnio įgiji
mui. Linkime jaunam tautie
čiui sėkmės.

Bernotų sūnus, Al. Bernotas,

Lietuviu diena C-
Philadelphijoje

PHILADELPHIA. PA.— Rug- 
piūčio 3 d. Philadelphijos Apy
linkės ALB Organizacinis Ko
mitetas Ravenhill Akademijos 
parke, 3480 Schoolhause Lane, 
Germantowm, Philadelphia oj, 
ruošia didžiulio mąsto Lietu
vių Dieną.

Tai Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės popu liarizaci jos ir 
jos idėjos skleidimo tikslu šau
kiamas lietuvių susibūrimas. 
Salia įprastinių lietuviškųjų iš
vykų — gegužinių, Lietuvių Die 
nos rengėjai dalyviams pateiks 
plataus mąsto programą, ku
rios metu kalbės atvykęs vysk. 
Brizgys. Lietuvių Diena prasi
dės šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje 11 vai. vyskupo ce- 
lebruojamomis mišiomis, lai
komomis Bendruomenės inten
cija.

BACH’S CAFE j
AAlus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika.
j- '6B29 TORRESDALE AVĖ., i

Į —
■ LIBERTY FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
- _ Philadelphia, Pa.

I sns NORTH BROAD STREET 
(Temporary Address)

Mew Braiding Under Constructiea 
at 202-04 North Broad Street 
statement of condition 
AS OF DECEMBER 31, 1951

ASSETS
Fhst Mcrtraee Loans.....38,316.834
Improvement Loens.......... 25.543
Loens oc Satine* Accounts .... 82.997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and in Banks .... 1,112^033 
Office Building and Equipment . . 166 666
Parkink Lot— 1415 Race Street 22.723 
DMecred Charset and Other Assets 15.791

TOTAL----30,917,587
LIABILITIES

Member*’ Share Accounts .............38.428,470
Adv ar >o-t----

Federal Home Loan Bank . . . 850,000
Loens In Process* ............................ 55,431
Other Liabilities ............................ lojtll
Employees' Retirement Reserve . . 22^077
Other Specific Reserves................... 3^5 20
General Reserves . . . $295.500
Burpius......................... _252.278 547.778

TOTAL—$9.9 i 7.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

r—-— ---- ■-------- •
WILLIAM VALAITIS

Visokeriopa* automobilių taisymo. > 
730-2 E. Moyamensing Ave j 

J Philadelphia, Pa.
!’ Tel. Howard 8-0596

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAF E
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

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

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

Philadelphia, Pa.

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
•ao 10 rsl. ryte iki 8 vai-

solo dainomis, tautinių šokių 
žaismu, įdomiu minėjimo ak
tu ir baigėsi Clevelando Jauni
mo Teatro Rūta pastatymu 
veikalo •’Burtininko Pinklėse”.

Jaunimui skirtoj dalyj, Chi
cagos mokytojų skyriaus va
dovybė, artimai bendradarbiau 
jant su Margučiu, pravedė lie
tuviškų pasakų varžybas ir ap
dovanojo laimėtojus gražiomis 
dovanomis. Per šešias savaites 
Margučio radijo programoj bu 
vo skaitomos lietuviškos pasa
koj ir už geriausius pasakų įver 
tinimus jauniems klausyto
jams suteiktos premijos.

Solo dainų programą išpil
dė Prudencija Bičkienė, o tau
tinių šokių vaizdus parodė Izol 
dos Ralienės vadovaujama gru 
pė. Al. Kučiūnas dirigavo sim
foninį orkestrą.

Sukakties minėjimo progra
mai vadovavo adv. Antanas 
Olis — Sanitary District of 
Chicago Prezidentas. Po kon
sulo dr. P. Daužvardžio kalbos 
buvo pristatytas Pennšylvani- 
jos gubernatorius John S. Fine. 
Jis pasigėrėjo Chicagos lietu
vių tokiu gausiu’ susitelkimu ir 
prisiminė, jog ir jo valstybėje 
— Pennsylvania oje — esama 
nemažai lietuvių kilmės gyven
tojų.’ Sayo kalboj, kuri tęsėsi 
per pusę valandos; gubehiatd- 
rius John ė Fine pravedė min
tį, jog mažųjų tautų pavergi
mas įvykęs tik dėl Amerikbs 
užsienių politikos silpnumo. 
Prisiminęs svarbesnes Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo da
tas ir pasididžiavęs gera ir tu
rininga Lietuvos pažanga^ gu
bernatorius J. S. Fine priekaiš
tingai pastebėjo, kad Ameri
kos valdžia savo politikos ne
aiškumu ir savo nuolatinėmis 
abejenėmis įstūmė mažasias 
tautas į komunistų vergiją.

“Nieko nėra ir negali būti 
labiau kenksminga, kalbėjo 
gubernatorius, pasaulinei tai
kai, kaip Amerikos vyriausybės 
atsisakymas nuo savo princi
pų užsienių politikoj. Mažųjų 
tautų apsisprendimo teisė tu
rinti būti gerbiama. Ir jei A- 
merika būtų parodžiusi savo 
kietą valią ir savo ryžtą, aiš
kiai ir be svyravimų, pasisa
kydama už mažųjų tautų lais
vę. tai esą rimto pagrindo ma
nyti, kad pasaulis būtų išven
gęs didžiųjų karo nelaimių.

Gubernatorius J. S. Fine pa
sigėrėjo aplinkybe, kad nei A- 
merika, nei kitos didžiosios 
vakarų valstybės nepripažino 
Sovietų agresijos Lietuvoj. Pa
tys lietuviai už geležinės už
dangos veda, gubernatoriaus 
teigimu, atkaklų pasipriešini
mą okupantams ir Amerika tu 
rinti visomis galiomis tą pasi
priešinimą remti. Ne gana to. 
Amerikos vyriausybė turinti 
aiTkfal Ir griežtai pareikšti So
vietams, jog ji jokiu atveju ne
pripažins Sovietu okupacijos 
Lietuvei ir padės Lietuvai nu
sikratyti Sovietų primestu jun 
gu. Toks Amerikos politikos 
aiškumas esąs būtinas, nes 
pats pagrindinis pavojus esąs 
ne tame, kad gali kilti naujas 
karas, o tame, kad Sovietai be 
karo užvaldys visą pasaulį.

Savo plačia ir įdomia kalba 
gubernatorius baigė pareiški
mu, kad jau gana Amerikos vai 
džiai laikytis taip vadinamos 
“Sovietų sulaikymo politikos" 
ir ji turinti pereiti į aktingą, 
aiškią ir teisią“ pavergtų tau
tų laisvinimo politika".

Gubernatoriaus kalba buvo 
daug kartų pertraukta ilgomis 
ovacijomis. Po kalbos buvo pri
imta atitinkama rezoliucija 
Prezidentui Trumanui ir vals-

Į Margučio suruoštą Lietu
ves nepriklausomybės pripaži
nimo sukakties minėjimą atvy
ko visi įtakingesni Chicagos 
lietuvių visuoo-menės atstovai, 
visų reikšmingesnių organiza
cijų vadovaujantieji asmenys. 
Ir gausioji šventės dalyvių ma
sė buvo tikrai patenkinta tiek 
pragrama, tiek tvarka, tiek ir 
vigais kitais šventės malonu
mais. Šventei suorganizuoti ir 
pravesti poniai L. Vanagaitie- 
nei. Margučio vedėjai, taikiniu 
kavo komitetas iš keliolikos 
asmenų. Ypač daug prisidėjo 
prie darbo, neseniai grįžęs iš 
kariuomenės Br. Budginas.

Dabar Chicagos lietuviai lau 
kia sekančio Margučio pasiro
dymo, kurs neabejotinai, bus 
įvairus ir patrauklus taip, kaip 
vi^i Margučio pasirodymai. 
Girdėti, kad Margučio vadovv- 
bė jau pradėjo ruonis .savo 25 
metų sukakties minėjimui.

V. A.

Arbatėlėje buvo pasakyta 
daug atsisveikinimo kalbų. V. 
Nenortas programos vedėjas 
pasakė: “Mūsų kolega Dikinis 
mums bus nepamainomas ok
tete dainininku’’. Adv. Gied
raitis, W. M. Chase savo kalbo
se pasisakė, jog jie irgi apgai
lestauja netekdami Dikinių, 
bet linki jiems sėkmės, laimės 
ir platesnės jųjų meninei veik
lai erdvės Bostone, išreikšda
mi viltį, kad Dikiniai, gal atei
tyje sugrįš vėl į Hartfordą.

Be svečio iš Montrealio dr. 
Andriukaičio, W. M. Chase, Gi- 
žienės ir dar kelių senųjų ame
rikiečių, visi kiti dalyviai buvo 
naujieji ateiviai, Dikiniu drau
gai. Oktetas svečius žavėjo sa
vo gražiomis harmoningomis 
dainomis, vadovaujamas jau
no gabaus muziko J. Petkaičio.

Dr. Andriukaitis, kanadietis 
lietuvis, apsigyveno Hartforde, 
su tikslu pagilinti, mokslą me
dicinos institute. Tai malonus

baigė gimnaziją — high school 
su pasižymėjimu ir gavo stipen 
diją — schoolorship S600. Ren
giasi įstoti į Holy Trinity kole
giją sekantį rudenį. Tai antras 
vietos lietuvis studentas pasi
reiškęs greta kitų vietos studen 
tų laimėjusių moksle.

Pulk. Liutermoza su šeima, 
atostogauja pajūryje kartu su 
Krasauskais. Januškevičienė 
su dukrelėmis, žentais ir anū
kais atostogauja New Hamshi- 
re kalnuose ir tikisi pagauti di
delę žuvį ežeruose. P. Januške
vičienė yra mėgėja žuvauti ir 
turi pasisekimą šiame sporte.

Gražulienė grįžo iš atostogų 
praleidusi Bostone pajūryje ir 
dabar atrodo kaip indijonė.

Įvykstančiame tabako festi- 
vale ruošiasi dalyvauti vietos 
lietuvaitės, tikėdamosi kuri 
nors būti išrinkta Tabako Ka
raliene. Linkime sėkmės lietu
vaitėms laimėti karalienės ka
rūną. MC

KąLoRjJoS
IR DOI.I'RIM

PAmiA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

HOTEL CRUSH
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 7-92J4

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIĖS MĖS A TR KITT MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
...... " . r?'»

Fi
J. MARKIEWICZ

AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. _

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

KAINA VIENAM ASMENIUI NAKČIAI S2.00 IR S2.50. 
Kambarius rezervuokite iš anksto.

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

Telefonas: Atlantic City 5-2338

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
— ‘ į ? ■ ‘1 l ?■. ■■ . ' ' . “•

Sėkmingai pagydytu pacientu padėkos laiškai

THE HALF SHELL :
P. Janus ir G. Shlakis, Sav/r ' .

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

Bay Shore 2996.

ILGOJI SALA
Long Island lietuvių žinios

B. ČEPONIS

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS?
Mūsų anketa “Kodėl lietu

viai mažiau lanko parengi
mus?" bus išjudinusi skaityto
jus. štai gavome naujų pasisa- 
kumų.

311
Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkštų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki 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 Ajpęęįcano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus.’ Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykaurnes negalėtu pakelt skausmų.

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

į UNION BRONZE FOUNDRY ■;;
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

i; (^ėda nuo Union Avenue) J;

Bridgeport, Conn. :
! TEL.: 3-4696 ?

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

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

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

Atvdžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, kuris susidarė 
sunkiai kritus Pereitais metais jūs gydėte 
mane 3 mėn. ir j»o tr po to esu sveikas ir 
nebejuntu jokių skausmų. Jau metai, ne
jaučiu skausmų. Esu įsitikinęs jūsų natū
ralūs metodas yra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas
Lea Thomas, 

Irvington, N. J.

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

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

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

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

New York, N Y

Dr. Joseph Miller, 
Newark. N- J.

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

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

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

Genovaite S tane ai t is 
Brooklyn: N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE

DR. J. MILLER, D. C. PL 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 išCortlant 
St. 14tb St. ar 34tb St. 20-30 min. iki Newarko. 
Nuo stoties tik 4 blokai.

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIŠ "
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

! ADAMS’ CAFE
j RESTORANAS IR BARAS

Ml SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-S785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9566 j
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Algirdas Kuša 17 metų am
žiaus, birželio 24 d. baigė Port 
Jefferson High School pirmuo 
ju ir gavo trims metams sti
pendiją studijuoti mediciną 
Rochester universitete. Dr. P. 
Kuša su šeima atvyko į šią ša
lį 1948 metais, šiuo metu jis 
su žmona dirba Port Jefferson 
ligoninėje. Jų duktė Aldona 
taipgi yra pavyzdinga mokinė. 
Algirdas vasaros metu dirba 
vienoje maisto parduotuvėje, 
kad užsidirbus daugiau pinigų 
mokslui.

Marijona-Joan Pillus 17 m. 
amž., birželio 24 d. baigė Port 
Jefferson High School. Ji žada 
mokytis muzikos ir toliau la
vintis balete. Mokyklos baig
tuvių proga, jos mamytė Fren- 
ces Pillus suruošė vakarienę.

Buvo atvažiavę giminės iš 
Pennsylvanijos ir kitur.

Wm. Zaranskis lienos 6 d. 
šventė savo 65 metų amžiaus 
sukaktį naujai baigtame sta
tyti name. .Dalyvavo daug gi
minių ir svečių iš įvairių vie
tų: Frank Gedvilai, Januškai. 
Juozas ir Vincas Dany. Sesne- 
vičiai, Frank Kabašinskas ir 
kt.

Vincas Bubnis iš E. Setauket, 
liepos 5 d. minėjo savo 66 me
tų amžiaus sukaktį. Dalyvavo 
daug svečių ir visi vaikai. Bub
niai užaugino gausią šeimą: 6 
sūnus ir 2 dukteris. Visi sūnūs 
yra praėjusio karo veteranai. 
Be savųjų dar dalyvavo sve
čiai: Mykolas Klimašauskas, 
kun. S. Valiušaitis, Jonaičiai ir 
kt.

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų

mieste ir už- j 
miesty iki bet i, 
kokio nuo l 

tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma ! 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos- į 
tų- 
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak 

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation i 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET
AMSTERDAM, N. Y.L----------------------------- 1

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET,
LOWELL, MASS.

2-8568 ' 
_______________________________

•Reikia pažymėti, kad Ona 
Bubnienė, 63 metų amžiaus, 
labai aktyviai prisideda prie 
lietuviško veikimo ir yra su
kūrusi daug eilėraščių bei dai
nų.

Jonas Paulius sunkiai serga 
ir šiuo metu guli pas Joną Mas 
tauškų E. Setauket.

Vincas Bubnis, Jr., iš E. Se
tauket, sunkiai susirgo ir lie
pos 12 d. buvo nuvežtas į ligo
ninę operacijai.

Ona Trimaki^nė, 49 metų 
amžiaus, sunkiai serga namuo
se. Gimtadienio proga, liepos 
26 d. ją aplankė giminės ir pa
žįstami.

R. Kezvs, 100 Cook Street, 
Brooklyn 6, N. Y. sakosi radęs 
tikrąją priežastį, kodėl žmonės 
nesilanko į parengimus. Jis ra
šo:

“Man atrodo, kad Vienybėj 
nė vienas iš pasisakiusiųjų ne
pataikė į silpniausią vietą — 
kodėl žmonės atšalo nuo pa
rengimų. Aš bandysiu savo nuo 
monę pareikšti, bet prieš tai 
neriu atsakyti p. J. Leonui, ku
ris taip negailestingai suverčia 
visą kaltę dypukams dėl publi
kos nesidomėjimo parengimais.

Kiek man spaudoj tenka 
skaityti aprašymus iš parengi
mų, dažnai randi: “Didelę pub
likos dalį sudarė naujieji atei
viai’’. Taip pat iš praktikos aš, 
kaip uolus parengimų lankyto
jas, galiu tai patvirtinti. Be to, 
čia reikia palyginti ne asmenis, 
dalyvaujančius parengime, bet 
tą santykį, kurį sudaro senieji 
ir naujieji ateiviai lanką pa
rengimus, su bendru jų skai
čiumi Amerikoje. Taigi, ar ga
lima kaltinti tuos 25,000 nau- *jųjų ateivių, kurie sudaro daž
nai didesnę dalį - parengimų 
publikos negu 800,000 senųjų 
lietuvių? žinoma, kad ne. šiuo 
mi aš nekaltinu senųjų ateivių 
dėl pasyvumo, bet tik noriu pa 
rodyti, kad kaltinti dėl to nau
juosius ateivius yra visai ne
tikslu.

1. žmonės, ypatingai vyres
nio amžiaus, atšalo nuo paren
gimų dėl to, kad nieko naujo 
juose (ypatingai piknikuose)

nesitiki išgirsti ar pamatyti. 
Programos, “turtingi bufetai’’ 
ir t. t. skelbiami tiktam, kad 
priviliotų publiką. Paprastai 
jose nieko įdomaus nebūna. 
Gi didžiausia publikos “spūs
tis“ būna tada, kai įpusėja šo
kiai. Mat, tada jaunimas suei
na. Taigi, parengimų rengėjai 
prieš skųsdamiesi publikos pa
syvumu tepasirūpina savo pro
gramų įdomumu. Tada susi
lauks ir vyresniųjų susidomė
jimo parengimais.

2. Daug vyresnio amžiaus 
žmonių atbaido nuo parengi
mų tas faktas, kad parengimų 
pelnas dažnai skiriamas ne kil 
niems tikslams, bet kurios nors 
grupės ar pavienių asmenų 
naudai.

3. šnekant apie Brooklyno 
visuomenę, žmonės dažnai nei
na į bet kokius .parengimus, 
kurie vyksta Klasčiaus parke 
ar Piliečių klube, todėl, kad jie 
arba priima į savo patalpas, 
komunistus, arba jiems simpa
tizuojančius“.

L. V. iš Brooklyno, kaip ne
pretenduojąs į premiją prašo 
jo pavardės neskelbti, parengi
mų nelankymo kaltę suverčia 
organizatoriams.

“Rašau ne dėl premijos, bet 
kad kiek nors galėčiau prisidė
ti prie <tų negalavimų, kurie y- 
ra apėmę mūsų visuomenę.

•Pirmiausiai žodis dėl susi
rinkimų. Jie niekad nepraside
da punktualiai, pirmiau atėję 
turi laukti ištisą valandą, o 
kartais ir daugiau, kol susi
rinks .pakankamas skaičius 
žmonių. Susirinkimai per ilgai 
užsitęsia. Plepama, dažnai net 
ne temomis dėl kurių susirin
kimas buvo sukviestas.

Jonui ir Margaret Stankai- 
čiams, iš E. Setauket, liepos 20 
d. suėjo 11 metų kai vedę, šiuo 
metu Stankaitienė serga. 
Draugai ir pažįstami linki kuo 
greičiau pasveikti.

Viktoras ir Eleonora Vaite
kūnai, iš St. James, liepos 24 
d. susilaukė 8V2 svarų sūnaus. 
Motina ir naujagimis sveiki.

PROGA NAUJAKURIAMS: Iš
nuomojamas naujai atremon
tuotas gražus kampinis butas 
arti parko ir susisiekimo lini
jų. Kreiptis vakarais nuo 5 iki 
9 v. v. 22Irving Ave. Brooklyn, 
N. Y. Butas 4 arba 7.

PARDUODAMAS labai gražus 
žemės sklypas ant jūrų kranto 
Centerport, L. I. Kreiptis 
Mathew Skoben, East Main St. 
Huntington, L. I. Telefonas: 
Huntington 799. (30)

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

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

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

New Yorke. t
254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St.
New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551. !;
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ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y,

EVergreen 8-6322' • i
. j- j ————.——~ »» » » ■ 1

NAMU SAVININKU
Mes Įtaisome ir pataisome: ;< s 
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves Ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes -pašalnanų vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

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

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

IRWING BARFUS
* <1

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

Pirmininkaujantieji dažnai 
nemoka vesti susirinkimo, lei
džia kalbėli plepiams kiek tik 
jie nori, dažnai net pašaliniais 
reikalais. Pirmininkaują nėra 
pakankamai griežti, kad graži
nus kalbėtoją prie temos, arba 
paprašius trumpai ir suglaus
tai pasakyti savo mintis.

Gi kalbėtojai dažnai nemo
ka savo minčių išreikšti dviem 
trimis žodžiais, o tik bereika
lingai klaidžioja ištisą valan
dą, kol galų gale išstena savo 
minti. Ginčijamasi dažniausiai 
ne esminiuose dalykuose, o vi
sai nutolus nuo temos. Dažnai 
kartoja kitų pasakytas mintis. 
Susirinkusieji dažnai nežino 
net ko jie susirinko, kokie klau 
simai yra svarstomi ir prašo 
pirmininkaujančio paaiškinti, 
tuo gaišindami laiką (pav. ALB 
susirinkimas, steigiant Brook
lyn© skyrių). Kol išsiaiškinama 
ir prieinama prie svarbesnių 
klausimų, žmonės ima skirsty
tis, nes nusibosta. Patys svar
bieji klausimai, dėl laiko sto
kos, dažniausiai prabėgami 
bėgčiomis, net jų neišnagrinė- 
jus.

Kas link parengimų — kon
certų, tai jie dažniausiai su
puola po du ar tris tą pačią 
dieną ir net tą pačią valandą, 
ir žmonės tarp tų parengimų 
turi pasidalinti. Vieną sekma
dienį New Yorke buvo net 5 
parengimai ir, aišku, visi jie 
buvo pustušti.

Parengimai ir mažesnio mąs' 
to koncertai dažnai būna par
tinio atspalvio ir lankytojai, 
kurie nepriklauso tai partijai 
ar grupei, vengia į juos eiti: 
Nėra solidarumo, nėra . vieny
bės ir jaučiamas tylus boiko
tas. Mes dar neįpratome pla
čiau žiūrėti į visuomeninį dar
bą ir susismulkiname į parti
nes smulkmenas.

♦ Nežiūrima į koncerto vertę 
ir jo meninį lygį, bet žiūrima, 
kas jį ruošią.
. Bet koncertai, kaip ir susi
rinkimai, turi tą pačią blogy
bę, — retai prasideda punktu
aliai, visada su dideliu pasivė
lavimu. .Dėl tos priežasties ir 
publika įpranta vėluotis ir kon 
certui prasidėjus, salėje dar 
stumdosi publika, ieškodama 
savo vietų’’.

Zigmontas Bagdonas, Box 
711, Norwich, Conn., vienas iš 
naujųjų ateivių, rašo:

“Kai prisimenu tuos laikus 
stovyklose, tai parengimai, 
nors jų buvo ir daug, b et skait 
lingai lankomi, nes juose gir
dėdavome daug gražių kalbų. 
Ir tokias kalbas kalbėjo ne ko
kie kaimo berneliai, bet dideli 
šviesuoliai, save laiką dar di
desniais patri jotais.

Mes iš paskutinio mokėjome 
įvairius solidarumo mokesčius. 
Bet kas gavosi? Vos tik emi
gracijai pajudėjus, tie didieji 
patriotai pirmieji dingo, išemi
gruodami į užjūrį ir palikdami 
senelius ir sergančius likimo 
valiai.

Atvykęs čia susirinkimuose 
aš pamačiau tuos “dezertyrus“ 
ir vėl girdžiu kalbant tas pa
čias kalbas. Jie pasidarė pro
fesionalais apaštalais ir tokių 
aš neturiu noro klausytis“.

LAlSVO^Žft^gm^f
Dėl knygų “Mūsų veikėjai Amerikoje”

Spaudoj skelbiama, kad New 
Yorke jau baigiama ruošti net 
dvi knygos apie lietuvius vei
kėjus (viena jau net baigia
ma spausdinti), ir panašaus 
pobūdžio knygos ruošiamos 
Los Angeles bei kituose mies
tuose.

Kcl tos knygos dar nepasi
rodė, norė.usi pareikšti keletą 
minčių, dėl jų reikalingumo ir 
naudos lietuviams ir kitiems.

Jei tokios knygos yra ruošia
mos, reikia manyti, kad yra 
ruošiamos rimtai ir apgalvo
tai. Tik man kyla klausimas, ar 
jos viską apims. Ar visi veikė
jai į jas .pateks, ir ar visi vei
kėjai norės patekti ir ar lei
dėjai, išleidę, nepasi: tarnaus 
daugiau bolševikams, negu sa
viesiems?

Kad ne visi veikėjai į jas pa
teks ir visi norės patekti, yra 
aišku. Vieni negalės patekti dėl 
savo veiklos, kuri yra specifi
nė ir negali būti reklamuoja
ma, kiti iš kuklumo, treti dėl 
baimės būti įtraukti i bolševi
kų juodus sąrašus, ar dėl gimi
nių saugumo likusių Lietuvo
je.

Kam kam, o jau bolševikams 
tokios knygos tikrai labai pra
vers. Viena, palengvins jiems 
sekimus, antra duos galimy
bės susirasti ir tuos kurie jiems 
gal ir nežinomi buvo ir neaiš
kūs. Trečia padės surasti liku
sių Lietuvoje gimines gyvenan
čius Amerikoje ir dar veikian
čius vienoje ar kitoje srityje. 
Manau, kad bolševikų policija 
pirmoji įsigys keletą desėtkų 
egzempliorių, nes tai bus tiks
lus dokumentas, mūsų pačių 
parašytas ir patvirtintas. Te
gu, sakysime, bolševikai ir turi 
tokių veikėjų sąrašus, bet jie, 
•toli gražu, nėra pilni ir dar dėl 
kai kurių sukelia abejonių: Bet 
patikrinę Amerikoje išleistų 
knygų puslapius, jie ras patvir 
tinimą.

Jiems tos knygos duos gali
mybes geriau sekti lietuvius, 
o reikalui esant ir likviduoti. 
Jie galės susidaryti pilniausį ’ 
vaizdą apie veikimą ir iš jos 
pasirinkti tokius kurie jiems 
reikalingi ar šnipinėjimui, ar

kitokiems diversyviniams veiks 
mams čia, Lietuvoje ar kitur.

Ar visi veikėjai, kurie bus 
įtraukti į šias knygas bus tik
ri veikėjai, ar ir čia nebus “vei 
kėjų’” Maskvai, kuriems pate
kimas į tokias knygas duos ap
čiuopiamos naudos geriau 
maskuotis ir sėkmingiau dirb
ti Stalinui?

Kas būtų buvę, jei mūsų 
žmonės caro laikais būtų pra
dėję leisti tokių veikėjų sąra
šus, kurie dirbo, veikė, rašė 
pasislėpę svetimomis pavardė
mis? O juk dabar bolševikai 
daug rafinuotesni už anuos ca
ro laikų budelius.

Ką tos knygos duos lietu
viams? Nieko. Nejau mes viens 
kito nepažįstame? Ar jos pa
skatins mus daugiau dirbti ir 
daugiau aukoti ir aukotis? O 
gal tik daugiau pareklamuos.

Nemanau ir netikiu, kad 
mums jau atsargumas nereika
lingas. Ar mes žinome ką ir 
kaip planuoja bolševikai, su 
tais žmonėmis kurie dirba ne 
jų naudai. Turbūt ne!

Mes tik skaitome spaudoje, 
kaip vienas po kito dingsta 
jiems nepalankūs asmenys.
. Neseniai buvo rašyta spau
doje, kad bolševikai Lietuvoje 
klausinėjo žmonių apie jų gi
mines esančius JAV ir klausi
nėjo jų adresų. Dalis žinoma 
užsigynė, kad neturi giminių, 
kiti “nežinojo“ adresų ir išvi
so nežinojo, ar kas nors iš jų 
giminių pabėgusių iš Lietuvos 
atvyko į Ameriką. Turėdami 
tokias knygas jie jau turės tik
rus davinius ir padarys reika
lingas išvadas ir veiksmus.

Kam tokios knygos yra rei
kalingesnės mums čia, ar bol
ševikams? Tegu sprendžia tie 
kurie į jas nori patekti.

Reklama yra geras dalykas, 
bet ar ji visiems ir visados iš
eina į sveikatą? ■ 7

L. Virbickas

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, v.
NEW BRITAIN, CQNN. i

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

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

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
STagg 2-4329 
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HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savinin k'ė

Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
Tel. Virginia 7-9880 
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Laisvei švintant... (30) St. Butkus

~~LYG IŠ DANGAUS NUKRITO BALTOJI DUONA
Amerildečų lietuvių atsiųstieji baltieji miltai ir lašiniai pakėlė kovo
jančių dvasią - Su gaidžiais ir višt om keliamės i bolševikų frontą

Iki gyvo kaulo įkyrėjo pusža
lė duona, panaši lyg tai į ply
tą, lyg į kitą kažkokį nežemiš
ką padarą. Kramtai kramtai, 
želėj i želėj i, o iš burnos į ger- 
lę taip ir nenori lįsti. Nors imk 
pagaliuką ir stumk kiekvieną 
kąsnį gilyn į pilvą.

Tik staiga kartą gražią va
saros dieną parvažiuoja mūsų 
maistininkas, visų mūsų pilvų 
viršininkas, ir vežime parsive
ža baltą baltą. Lyg sniego pri- 
sivertęs. Dienelė karšta, snie
gas būtų ištirpęs, kol vežimas 
pasieks mus. Kas ten būtų? Iš
tiesiau! kaklus, lyg žąsinai, ir 
norime geriau įsižiūrėti. Links 
mas maistininkas, iškėlęs ran
ką aukštyn, visa gerkle rėkia, 
net kaimas skamba ir visos bo
bos iškišo pro langus savo gal
vas:

— Vyrai, vyručiai! Draugai, 
draugučiai! Broliai, brolyčiai,

kad jus kur kalakutai sukapo
tų! Parvežiau baltos ameriko
niškos duonos. Miltai iš pat A- 
merikos. Maišai atplaukė iš 
pat New Yorko, o doleriai, prie 
teliukai, už kuriuos miltai 
pirkti, suaukoti pačių Ameri
kos lietuvių.

Subėgome aplink vežimą, su 
džiaugsmu padedame jį iš
krauti ir vartome rankose bal
tas bulkutes. O jos tokios bal
tos, baltesnės net už sniegą.

— Vdtykos, vyrai! — rėkia 
mūsų Mikas. O jis apetitą ge
rą tūrėjo.

Po baltų duonos bulkučių 
amerikoniški lašiniai. Bet jie 
atrodo prastesni už lietuviškus 
rūkytus, žalių negalima valgy
ti. Bet ir neteko jų gabalais 
gauti. Visus sudėdavo į didelį 
karišką katilą. Tik kai iš ka
tilo virėjas pildavo riebią sriu
bą į mūsų mažus kareiviškus

katiliukus, tai virėjui maloniai 
merkdavome savo akį, kad tik 
daugiau su samčiu pasuktų a- 
merikoniškų spirgučių.

Baltą duoną neilgai tevalgė- 
gėme. Gal kokias 2-4 savaites. 
Paskui atsirado lietuviškų ru
gių, ir vėl valgėme savo lietu
višką mielą juodą duonelę, 
tik jau geresnę, negu anksčiau. 
O amerikoniškų lašinių spirgu
čius teko valgyti visą laiką, nes 
ne taip greit buvo galima pri
siauginti daugiau kiaulių.

Apie baltą duoną buvo susi
daręs toks linksmas pasakoji
mas. kartą vieną lietuvį karei
vį pagavo į nelaisvę du rusų 
kareiviai. Matyt, jie ne bolše
vikai buvo, bet mobilizuoti, 
vargšai, nes nesiskubino lietu
vį apiplėšti. Bevarant lietuvis 
prašneko:

— Draugai, sėskime čia ir 
truputį užkąskime.

— Kad mes nieko valgyti 
neturime, — liūdnai atsako ru
seliai.

— Taigi aš turiu, — pabrė
žia lietuvis. — Nors ir nbdaug, 
bet pasidalinsime visi.

Sustoja, lietuvis išsiima iš 
kišeniaus baltos duonos gaba
lą, truputį virtų lašinių. Viską 
padalija į tris davinius:

— Čia amerikoniška, — pas
tebi lietuvis.

— Ar jūs vist gaunate tokią 
duoną ir lašinius? — klausia 
ruseliai.

— Ne tik mes visi kareiviai, 
bet taip .pat ir belaisviai gau
na tokią pat duoną ir lašinius. 
Amerika daug mums atsiuntė, 
— aiškina lietuvis.

— Ir belaisviai gauna?... — 
nustemba ruseliai.

Suvalgę apsilaižo, aplink ap
sižvalgo, ar niekas jų nemato, 
ir abu lietuviui atiduoda savo 
šautuvus.

— Se, drauge, mūsų šautu
vus ir varyk mus i nelaisvę pas 
save. Tik greičiau eikime, kad 
kiti mūsiškiai neužkluptų.
VAŽIUOJAME VĖL
PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Liepos mėn. paskutinėmis 
’ dienomis mūsų batalljonas gau 
na Įsakymą vykti i bolševikų

frontą. Prieš lenkus Vievio ba
re paliekama tik viena pirmo
ji kuopa.

Kaišiadarių geležinkelių sto
tyje batalijonas pasikrauna į 
traukinį ir juo vyksta iki Obe
lių stoties, o iš ten vėl pėsčio
mis.

Dienos ir naktys gražios, šil
tos. Vienas malonumas važiuo
ti per jau išvaduotus gražiuo
sius Lietuvos laukus. Mano sky 
rininkas Antanas daugiau bu
vo panašus į kokį nors ūkinin
ką, negu kareivį. Bebūdamas 
lenkų fronte, įsitaisė visą vištų 
ir gaidžių ūkį. Savo paukštinin 
kystės nesunaikino, bet veržė
si ir į bolševikų frontą. Gai
džiai ir vištos buvo sutupdyti 
krepšiuose ir sukrauti vežime 
aplink kulkosvaidį.

Vėžiniai buvo sustatyti ne
dengtuose vagonuose (plat for- 
muose), todėl Antano paukš
čiai nuolat kvėpavo grynu va
saros oru ir matydavo kas ap
link dedasi. Nors ir krepšiuose 
sutupdyti, gaidžiai giedodavo, 
ypač, kada netoli pavažiuoda
vome kokį nors kaimą. Matyt, 
pasiilgę kaimo gyvenimo, jau 
nebežiūrėjo į savo “laikrodėlį“, 
bet giedodavo, kada tik kaimą

pamatydavo kaimo gaidžiai iš
girdę Antano gaidžius, pa
busdavo ir taip pat pradė
davo giedoti. Manau, kad ūki
ninkai keikėsi, jog nelaiku gai
džiai gieda.

Atvykę į bolševikų frontą, 
sustojome Dusetų apylinkėje 
(Zarasų aps.). Frontas buvo 
ramus. Po buvusių smarkių ko
vų ilsėjosi ir mūsiškiai, ir bol
ševikai. Tik veikė žvalgybos. 
Ilgai trunkąs ramus laikas ka
reiviams nusibosta. Mūsiškiai 
vis pamėgindavo vienaip bei 
kitaip bolševikus paerzinti. 
Kartą naktį pora kareivių nu
ėjo arti bolševikų apkasų ir iš 
šono išovė po keletą šūvių. Bol
ševikai visais savo ginklais kai 
pradėjo pilti, tai nutilo tik pra
švitus.

Vieną dieną pasklido gandas, 
kad bolševikai rengiasi mus 
pulti. Aš su kulkosvaidžiu bu
vau pasiųstas į Langelių kai
mą mūsų užtvarą sustiprinti. 
Kulkosvaidį pastatęs apkasuo
se ir palikęs sargybą, užėjau į 
ūkininko trobą. Pastebėjau be
simėtantį kažkokio geltono po 
pierlaus lapą. Atkreipiau į jį 
dėmesio. Ogi lietuviškas! Pers
kaitau ir nesuprantu, kas jį iš

leido: bolševikai ar mūsiškiai. 
Atrodo, lyg bolševikų, bet kad 
palankiai apie Lietuvos karius 
rašoma. Vieną žinutę net apie 
mūsų batalijoną radau. Rašo
ma, kad į Dusetų barą atvyko 
iš lenkų fronto Vilniaus bata
lijonas, pasižymėjęs kovose su 
lenkais. Pažymėta, kad prieš 
išvykdamas turėjo smarkias 
kautynes su lenkais (net vieta 
nurodyta). Lenkų buvo dau
giau, bet batalijono kareiviai 
durtuvais juos nugalėjo.

Tiesa, mūsų kuopos dešinėje 
kita kuopa buvo susikovusi su 
lenkais ir, rodos, kai kurie ka
reiviai buvo susitikę durtuvais, 
tačiau ar smarkiai lenkus api
badė. kaip geltonasis lapas 
skelbė, neteko girdėti.

Ir šiandien dar man neaiš
ku, ar tas geltonasis laikraštis 
buvo bolševikų, ar mūsų pro
pagandos leidžiamas. Vėliau ne 
teko panašaus matyti, o ir to 
pat. tik vieną lapą, iš kurio sun 
ku ką nors spręsti, ypač kad tai 
buvo žinių skyrius.

Kitą savaitę: NAMUOSE 
MANE VAIDUOKLIU PALAI
KE.



Ai neri l\o> Lietuvių Savaitė
VILIUS BRAZVILIUS

MARGUČIO ŠVENTĖ PLAČIAI NUSKAMBĖJO
10,000 lietuvių buvo susirinkę i Lietuvos Nepriklausomybės pripažini
mo sukakties minėjimą — Gubernatorius John S. Fine kvietė Ameri-

VIENI IŠVYKO,
HARTFORD, CONN. — Lie- 

pos 26 d., klubo patalpose gra
žiai išleistuvių arbatėlėje buvo 
pagerbti Dikiniai, išvykstu į

KITI ATVYKO...
žmogus, geras .jaunosios kartos 
lietuvis, nenutautėjęs ir lietu
vių gyvenime Montrealy buvo 
aktyvus lietuviškoje bendruo-

kos vyriausybę aiškiai pažadėti Lietuvai nusikratyti sovietų jungu

CHICAGO. ILL. — Liepos 21 
dieną Chicagos lietuviai minė
jo 30-ties metų sukakti nuo 
Amerikos pripažinimo Lietu
vai Nepriklausomybės

šį įspūdingą, pilną ir tikrai 
pasigėrėtiną minėjimą suruošė 
Margutis, sušaukęs Chicagos 
lietuvių per 10.000 į Riverview 
Parką. Tai buvo vienas iš pla
čiausių susitelkimų, kokio nie
kam kitam iki šiol nėra pasi-

sekę suorganizuoti. Chicagoje 
Margučio radijas--- yra pasi
daręs savo rūšies tvirtove ir 
centru, sugebančiu plačiu mas 
t: u suorganizuoti didžiulius 
lietuvių sąskrydžius.

Pasiruošimas šios sukakaties 
paminėjimui buvo ilgas ir pla
ningas. Už tai ir programa bu
vo nuostabiai įvairi: prasidė
jusi su jaunimui skirta dalimi, 
ji .tęsėsi simfoniniu koncertu,

tybės sekretoriui D. Achesonui. 
Visi Chicagos laikraščiai tą pa
čią dieną plačiai aprašė šį su
kakties minėjimą, citavo gu
bernatoriaus Fine kalbos ilgas 
ištraukas ir patalpino vaizdų 
i; paties minėjimo.

Minėjimas ir šventė buvo 
baigta vaidinimu veikalo “Bur 
tininko Pinklėse’. Vaidinimas 
vyko su simfoniniu orkestru, ir 
praėjo tikrai puikiai.

Bostoną.
Kadangi abu Dikiniai smar

kiai pasireiškė meninėje kultū
rinėje veikloje, buvo visų my
limi ir gerbiami, tad išleistu
vių arbatėlėje dalyvavo dau
giau 40 lietuvių.

Arbatėlę suruošė liet, vyrų 
okteto nariai, su tikslu pagerb
ti ir draugiškai išlydėti savo ko 
legą, geriausį akteto narį ir 
palinkėti,sėkmės jam ir jo 
jaunai, gražiai žmonai, kuri 
taip pat nemažai prisidėjo prie 
meninės veiklos.

menėje. Reikia tikėtis, kad dr. 
Andriukaitis -įsij-ungs i vietos 
lietuvių kultūrininkų veiklą.

Mūsų graduatai, jaunasis Vi- 
deikio sūnus, baigęs geologijos 
inžinieriaus mokslą grįžo iš 
Arizona valstybės su pasižymė
jimais. Prieš keletą metų jis 
baigė Holy Trinity kolegiją 
Hartforde ir dabar baigęs uni
versiteto studijas, tęsia moks
lą daktarato laipsnio įgiji
mui. Linkime jaunam tautie
čiui sėkmės.

Bernotų sūnus, Al. Bernotas,

Lietuviu diena C-
Philadelphijoje

PHILADELPHIA. PA.— Rug- 
piūčio 3 d. Philadelphijos Apy
linkės ALB Organizacinis Ko
mitetas Ravenhill Akademijos 
parke, 3480 Schoolhause Lane, 
Germantowm, Philadelphia oj, 
ruošia didžiulio mąsto Lietu
vių Dieną.

Tai Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės popu liarizaci jos ir 
jos idėjos skleidimo tikslu šau
kiamas lietuvių susibūrimas. 
Salia įprastinių lietuviškųjų iš
vykų — gegužinių, Lietuvių Die 
nos rengėjai dalyviams pateiks 
plataus mąsto programą, ku
rios metu kalbės atvykęs vysk. 
Brizgys. Lietuvių Diena prasi
dės šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje 11 vai. vyskupo ce- 
lebruojamomis mišiomis, lai
komomis Bendruomenės inten
cija.

BACH’S CAFE j
AAlus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika.
j- '6B29 TORRESDALE AVĖ., i

Į —
■ LIBERTY FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
- _ Philadelphia, Pa.

I sns NORTH BROAD STREET 
(Temporary Address)

Mew Braiding Under Constructiea 
at 202-04 North Broad Street 
statement of condition 
AS OF DECEMBER 31, 1951

ASSETS
Fhst Mcrtraee Loans.....38,316.834
Improvement Loens.......... 25.543
Loens oc Satine* Accounts .... 82.997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and in Banks .... 1,112^033 
Office Building and Equipment . . 166 666
Parkink Lot— 1415 Race Street 22.723 
DMecred Charset and Other Assets 15.791

TOTAL----30,917,587
LIABILITIES

Member*’ Share Accounts .............38.428,470
Adv ar >o-t----

Federal Home Loan Bank . . . 850,000
Loens In Process* ............................ 55,431
Other Liabilities ............................ lojtll
Employees' Retirement Reserve . . 22^077
Other Specific Reserves................... 3^5 20
General Reserves . . . $295.500
Burpius......................... _252.278 547.778

TOTAL—$9.9 i 7.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

r—-— ---- ■-------- •
WILLIAM VALAITIS

Visokeriopa* automobilių taisymo. > 
730-2 E. Moyamensing Ave j 

J Philadelphia, Pa.
!’ Tel. Howard 8-0596

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAF E
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

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

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

Philadelphia, Pa.

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
•ao 10 rsl. ryte iki 8 vai-

solo dainomis, tautinių šokių 
žaismu, įdomiu minėjimo ak
tu ir baigėsi Clevelando Jauni
mo Teatro Rūta pastatymu 
veikalo •’Burtininko Pinklėse”.

Jaunimui skirtoj dalyj, Chi
cagos mokytojų skyriaus va
dovybė, artimai bendradarbiau 
jant su Margučiu, pravedė lie
tuviškų pasakų varžybas ir ap
dovanojo laimėtojus gražiomis 
dovanomis. Per šešias savaites 
Margučio radijo programoj bu 
vo skaitomos lietuviškos pasa
koj ir už geriausius pasakų įver 
tinimus jauniems klausyto
jams suteiktos premijos.

Solo dainų programą išpil
dė Prudencija Bičkienė, o tau
tinių šokių vaizdus parodė Izol 
dos Ralienės vadovaujama gru 
pė. Al. Kučiūnas dirigavo sim
foninį orkestrą.

Sukakties minėjimo progra
mai vadovavo adv. Antanas 
Olis — Sanitary District of 
Chicago Prezidentas. Po kon
sulo dr. P. Daužvardžio kalbos 
buvo pristatytas Pennšylvani- 
jos gubernatorius John S. Fine. 
Jis pasigėrėjo Chicagos lietu
vių tokiu gausiu’ susitelkimu ir 
prisiminė, jog ir jo valstybėje 
— Pennsylvania oje — esama 
nemažai lietuvių kilmės gyven
tojų.’ Sayo kalboj, kuri tęsėsi 
per pusę valandos; gubehiatd- 
rius John ė Fine pravedė min
tį, jog mažųjų tautų pavergi
mas įvykęs tik dėl Amerikbs 
užsienių politikos silpnumo. 
Prisiminęs svarbesnes Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo da
tas ir pasididžiavęs gera ir tu
rininga Lietuvos pažanga^ gu
bernatorius J. S. Fine priekaiš
tingai pastebėjo, kad Ameri
kos valdžia savo politikos ne
aiškumu ir savo nuolatinėmis 
abejenėmis įstūmė mažasias 
tautas į komunistų vergiją.

“Nieko nėra ir negali būti 
labiau kenksminga, kalbėjo 
gubernatorius, pasaulinei tai
kai, kaip Amerikos vyriausybės 
atsisakymas nuo savo princi
pų užsienių politikoj. Mažųjų 
tautų apsisprendimo teisė tu
rinti būti gerbiama. Ir jei A- 
merika būtų parodžiusi savo 
kietą valią ir savo ryžtą, aiš
kiai ir be svyravimų, pasisa
kydama už mažųjų tautų lais
vę. tai esą rimto pagrindo ma
nyti, kad pasaulis būtų išven
gęs didžiųjų karo nelaimių.

Gubernatorius J. S. Fine pa
sigėrėjo aplinkybe, kad nei A- 
merika, nei kitos didžiosios 
vakarų valstybės nepripažino 
Sovietų agresijos Lietuvoj. Pa
tys lietuviai už geležinės už
dangos veda, gubernatoriaus 
teigimu, atkaklų pasipriešini
mą okupantams ir Amerika tu 
rinti visomis galiomis tą pasi
priešinimą remti. Ne gana to. 
Amerikos vyriausybė turinti 
aiTkfal Ir griežtai pareikšti So
vietams, jog ji jokiu atveju ne
pripažins Sovietu okupacijos 
Lietuvei ir padės Lietuvai nu
sikratyti Sovietų primestu jun 
gu. Toks Amerikos politikos 
aiškumas esąs būtinas, nes 
pats pagrindinis pavojus esąs 
ne tame, kad gali kilti naujas 
karas, o tame, kad Sovietai be 
karo užvaldys visą pasaulį.

Savo plačia ir įdomia kalba 
gubernatorius baigė pareiški
mu, kad jau gana Amerikos vai 
džiai laikytis taip vadinamos 
“Sovietų sulaikymo politikos" 
ir ji turinti pereiti į aktingą, 
aiškią ir teisią“ pavergtų tau
tų laisvinimo politika".

Gubernatoriaus kalba buvo 
daug kartų pertraukta ilgomis 
ovacijomis. Po kalbos buvo pri
imta atitinkama rezoliucija 
Prezidentui Trumanui ir vals-

Į Margučio suruoštą Lietu
ves nepriklausomybės pripaži
nimo sukakties minėjimą atvy
ko visi įtakingesni Chicagos 
lietuvių visuoo-menės atstovai, 
visų reikšmingesnių organiza
cijų vadovaujantieji asmenys. 
Ir gausioji šventės dalyvių ma
sė buvo tikrai patenkinta tiek 
pragrama, tiek tvarka, tiek ir 
vigais kitais šventės malonu
mais. Šventei suorganizuoti ir 
pravesti poniai L. Vanagaitie- 
nei. Margučio vedėjai, taikiniu 
kavo komitetas iš keliolikos 
asmenų. Ypač daug prisidėjo 
prie darbo, neseniai grįžęs iš 
kariuomenės Br. Budginas.

Dabar Chicagos lietuviai lau 
kia sekančio Margučio pasiro
dymo, kurs neabejotinai, bus 
įvairus ir patrauklus taip, kaip 
vi^i Margučio pasirodymai. 
Girdėti, kad Margučio vadovv- 
bė jau pradėjo ruonis .savo 25 
metų sukakties minėjimui.

V. A.

Arbatėlėje buvo pasakyta 
daug atsisveikinimo kalbų. V. 
Nenortas programos vedėjas 
pasakė: “Mūsų kolega Dikinis 
mums bus nepamainomas ok
tete dainininku’’. Adv. Gied
raitis, W. M. Chase savo kalbo
se pasisakė, jog jie irgi apgai
lestauja netekdami Dikinių, 
bet linki jiems sėkmės, laimės 
ir platesnės jųjų meninei veik
lai erdvės Bostone, išreikšda
mi viltį, kad Dikiniai, gal atei
tyje sugrįš vėl į Hartfordą.

Be svečio iš Montrealio dr. 
Andriukaičio, W. M. Chase, Gi- 
žienės ir dar kelių senųjų ame
rikiečių, visi kiti dalyviai buvo 
naujieji ateiviai, Dikiniu drau
gai. Oktetas svečius žavėjo sa
vo gražiomis harmoningomis 
dainomis, vadovaujamas jau
no gabaus muziko J. Petkaičio.

Dr. Andriukaitis, kanadietis 
lietuvis, apsigyveno Hartforde, 
su tikslu pagilinti, mokslą me
dicinos institute. Tai malonus

baigė gimnaziją — high school 
su pasižymėjimu ir gavo stipen 
diją — schoolorship S600. Ren
giasi įstoti į Holy Trinity kole
giją sekantį rudenį. Tai antras 
vietos lietuvis studentas pasi
reiškęs greta kitų vietos studen 
tų laimėjusių moksle.

Pulk. Liutermoza su šeima, 
atostogauja pajūryje kartu su 
Krasauskais. Januškevičienė 
su dukrelėmis, žentais ir anū
kais atostogauja New Hamshi- 
re kalnuose ir tikisi pagauti di
delę žuvį ežeruose. P. Januške
vičienė yra mėgėja žuvauti ir 
turi pasisekimą šiame sporte.

Gražulienė grįžo iš atostogų 
praleidusi Bostone pajūryje ir 
dabar atrodo kaip indijonė.

Įvykstančiame tabako festi- 
vale ruošiasi dalyvauti vietos 
lietuvaitės, tikėdamosi kuri 
nors būti išrinkta Tabako Ka
raliene. Linkime sėkmės lietu
vaitėms laimėti karalienės ka
rūną. MC

KąLoRjJoS
IR DOI.I'RIM

PAmiA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

HOTEL CRUSH
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 7-92J4

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIĖS MĖS A TR KITT MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
...... " . r?'»

Fi
J. MARKIEWICZ

AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. _

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

KAINA VIENAM ASMENIUI NAKČIAI S2.00 IR S2.50. 
Kambarius rezervuokite iš anksto.

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

Telefonas: Atlantic City 5-2338

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
— ‘ į ? ■ ‘1 l ?■. ■■ . ' ' . “•

Sėkmingai pagydytu pacientu padėkos laiškai

THE HALF SHELL :
P. Janus ir G. Shlakis, Sav/r ' .

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

Bay Shore 2996.

ILGOJI SALA
Long Island lietuvių žinios

B. ČEPONIS

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS?
Mūsų anketa “Kodėl lietu

viai mažiau lanko parengi
mus?" bus išjudinusi skaityto
jus. štai gavome naujų pasisa- 
kumų.
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Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkštų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki 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 Ajpęęįcano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus.’ Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykaurnes negalėtu pakelt skausmų.

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

į UNION BRONZE FOUNDRY ■;;
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

i; (^ėda nuo Union Avenue) J;

Bridgeport, Conn. :
! TEL.: 3-4696 ?

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

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

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

Atvdžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, kuris susidarė 
sunkiai kritus Pereitais metais jūs gydėte 
mane 3 mėn. ir j»o tr po to esu sveikas ir 
nebejuntu jokių skausmų. Jau metai, ne
jaučiu skausmų. Esu įsitikinęs jūsų natū
ralūs metodas yra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas
Lea Thomas, 

Irvington, N. J.

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

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

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

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

New York, N Y

Dr. Joseph Miller, 
Newark. N- J.

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

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

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

Genovaite S tane ai t is 
Brooklyn: N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE

DR. J. MILLER, D. C. PL 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 išCortlant 
St. 14tb St. ar 34tb St. 20-30 min. iki Newarko. 
Nuo stoties tik 4 blokai.

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIŠ "
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

! ADAMS’ CAFE
j RESTORANAS IR BARAS

Ml SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-S785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9566 j
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Algirdas Kuša 17 metų am
žiaus, birželio 24 d. baigė Port 
Jefferson High School pirmuo 
ju ir gavo trims metams sti
pendiją studijuoti mediciną 
Rochester universitete. Dr. P. 
Kuša su šeima atvyko į šią ša
lį 1948 metais, šiuo metu jis 
su žmona dirba Port Jefferson 
ligoninėje. Jų duktė Aldona 
taipgi yra pavyzdinga mokinė. 
Algirdas vasaros metu dirba 
vienoje maisto parduotuvėje, 
kad užsidirbus daugiau pinigų 
mokslui.

Marijona-Joan Pillus 17 m. 
amž., birželio 24 d. baigė Port 
Jefferson High School. Ji žada 
mokytis muzikos ir toliau la
vintis balete. Mokyklos baig
tuvių proga, jos mamytė Fren- 
ces Pillus suruošė vakarienę.

Buvo atvažiavę giminės iš 
Pennsylvanijos ir kitur.

Wm. Zaranskis lienos 6 d. 
šventė savo 65 metų amžiaus 
sukaktį naujai baigtame sta
tyti name. .Dalyvavo daug gi
minių ir svečių iš įvairių vie
tų: Frank Gedvilai, Januškai. 
Juozas ir Vincas Dany. Sesne- 
vičiai, Frank Kabašinskas ir 
kt.

Vincas Bubnis iš E. Setauket, 
liepos 5 d. minėjo savo 66 me
tų amžiaus sukaktį. Dalyvavo 
daug svečių ir visi vaikai. Bub
niai užaugino gausią šeimą: 6 
sūnus ir 2 dukteris. Visi sūnūs 
yra praėjusio karo veteranai. 
Be savųjų dar dalyvavo sve
čiai: Mykolas Klimašauskas, 
kun. S. Valiušaitis, Jonaičiai ir 
kt.

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų

mieste ir už- j 
miesty iki bet i, 
kokio nuo l 

tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma ! 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos- į 
tų- 
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak 

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation i 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET
AMSTERDAM, N. Y.L----------------------------- 1

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET,
LOWELL, MASS.

2-8568 ' 
_______________________________

•Reikia pažymėti, kad Ona 
Bubnienė, 63 metų amžiaus, 
labai aktyviai prisideda prie 
lietuviško veikimo ir yra su
kūrusi daug eilėraščių bei dai
nų.

Jonas Paulius sunkiai serga 
ir šiuo metu guli pas Joną Mas 
tauškų E. Setauket.

Vincas Bubnis, Jr., iš E. Se
tauket, sunkiai susirgo ir lie
pos 12 d. buvo nuvežtas į ligo
ninę operacijai.

Ona Trimaki^nė, 49 metų 
amžiaus, sunkiai serga namuo
se. Gimtadienio proga, liepos 
26 d. ją aplankė giminės ir pa
žįstami.

R. Kezvs, 100 Cook Street, 
Brooklyn 6, N. Y. sakosi radęs 
tikrąją priežastį, kodėl žmonės 
nesilanko į parengimus. Jis ra
šo:

“Man atrodo, kad Vienybėj 
nė vienas iš pasisakiusiųjų ne
pataikė į silpniausią vietą — 
kodėl žmonės atšalo nuo pa
rengimų. Aš bandysiu savo nuo 
monę pareikšti, bet prieš tai 
neriu atsakyti p. J. Leonui, ku
ris taip negailestingai suverčia 
visą kaltę dypukams dėl publi
kos nesidomėjimo parengimais.

Kiek man spaudoj tenka 
skaityti aprašymus iš parengi
mų, dažnai randi: “Didelę pub
likos dalį sudarė naujieji atei
viai’’. Taip pat iš praktikos aš, 
kaip uolus parengimų lankyto
jas, galiu tai patvirtinti. Be to, 
čia reikia palyginti ne asmenis, 
dalyvaujančius parengime, bet 
tą santykį, kurį sudaro senieji 
ir naujieji ateiviai lanką pa
rengimus, su bendru jų skai
čiumi Amerikoje. Taigi, ar ga
lima kaltinti tuos 25,000 nau- *jųjų ateivių, kurie sudaro daž
nai didesnę dalį - parengimų 
publikos negu 800,000 senųjų 
lietuvių? žinoma, kad ne. šiuo 
mi aš nekaltinu senųjų ateivių 
dėl pasyvumo, bet tik noriu pa 
rodyti, kad kaltinti dėl to nau
juosius ateivius yra visai ne
tikslu.

1. žmonės, ypatingai vyres
nio amžiaus, atšalo nuo paren
gimų dėl to, kad nieko naujo 
juose (ypatingai piknikuose)

nesitiki išgirsti ar pamatyti. 
Programos, “turtingi bufetai’’ 
ir t. t. skelbiami tiktam, kad 
priviliotų publiką. Paprastai 
jose nieko įdomaus nebūna. 
Gi didžiausia publikos “spūs
tis“ būna tada, kai įpusėja šo
kiai. Mat, tada jaunimas suei
na. Taigi, parengimų rengėjai 
prieš skųsdamiesi publikos pa
syvumu tepasirūpina savo pro
gramų įdomumu. Tada susi
lauks ir vyresniųjų susidomė
jimo parengimais.

2. Daug vyresnio amžiaus 
žmonių atbaido nuo parengi
mų tas faktas, kad parengimų 
pelnas dažnai skiriamas ne kil 
niems tikslams, bet kurios nors 
grupės ar pavienių asmenų 
naudai.

3. šnekant apie Brooklyno 
visuomenę, žmonės dažnai nei
na į bet kokius .parengimus, 
kurie vyksta Klasčiaus parke 
ar Piliečių klube, todėl, kad jie 
arba priima į savo patalpas, 
komunistus, arba jiems simpa
tizuojančius“.

L. V. iš Brooklyno, kaip ne
pretenduojąs į premiją prašo 
jo pavardės neskelbti, parengi
mų nelankymo kaltę suverčia 
organizatoriams.

“Rašau ne dėl premijos, bet 
kad kiek nors galėčiau prisidė
ti prie <tų negalavimų, kurie y- 
ra apėmę mūsų visuomenę.

•Pirmiausiai žodis dėl susi
rinkimų. Jie niekad nepraside
da punktualiai, pirmiau atėję 
turi laukti ištisą valandą, o 
kartais ir daugiau, kol susi
rinks .pakankamas skaičius 
žmonių. Susirinkimai per ilgai 
užsitęsia. Plepama, dažnai net 
ne temomis dėl kurių susirin
kimas buvo sukviestas.

Jonui ir Margaret Stankai- 
čiams, iš E. Setauket, liepos 20 
d. suėjo 11 metų kai vedę, šiuo 
metu Stankaitienė serga. 
Draugai ir pažįstami linki kuo 
greičiau pasveikti.

Viktoras ir Eleonora Vaite
kūnai, iš St. James, liepos 24 
d. susilaukė 8V2 svarų sūnaus. 
Motina ir naujagimis sveiki.

PROGA NAUJAKURIAMS: Iš
nuomojamas naujai atremon
tuotas gražus kampinis butas 
arti parko ir susisiekimo lini
jų. Kreiptis vakarais nuo 5 iki 
9 v. v. 22Irving Ave. Brooklyn, 
N. Y. Butas 4 arba 7.

PARDUODAMAS labai gražus 
žemės sklypas ant jūrų kranto 
Centerport, L. I. Kreiptis 
Mathew Skoben, East Main St. 
Huntington, L. I. Telefonas: 
Huntington 799. (30)

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

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

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

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

—---------------- ---—------------------------- i

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y,

EVergreen 8-6322' • i
. j- j ————.——~ »» » » ■ 1

NAMU SAVININKU
Mes Įtaisome ir pataisome: ;< s 
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves Ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes -pašalnanų vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

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

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

IRWING BARFUS
* <1

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

Pirmininkaujantieji dažnai 
nemoka vesti susirinkimo, lei
džia kalbėli plepiams kiek tik 
jie nori, dažnai net pašaliniais 
reikalais. Pirmininkaują nėra 
pakankamai griežti, kad graži
nus kalbėtoją prie temos, arba 
paprašius trumpai ir suglaus
tai pasakyti savo mintis.

Gi kalbėtojai dažnai nemo
ka savo minčių išreikšti dviem 
trimis žodžiais, o tik bereika
lingai klaidžioja ištisą valan
dą, kol galų gale išstena savo 
minti. Ginčijamasi dažniausiai 
ne esminiuose dalykuose, o vi
sai nutolus nuo temos. Dažnai 
kartoja kitų pasakytas mintis. 
Susirinkusieji dažnai nežino 
net ko jie susirinko, kokie klau 
simai yra svarstomi ir prašo 
pirmininkaujančio paaiškinti, 
tuo gaišindami laiką (pav. ALB 
susirinkimas, steigiant Brook
lyn© skyrių). Kol išsiaiškinama 
ir prieinama prie svarbesnių 
klausimų, žmonės ima skirsty
tis, nes nusibosta. Patys svar
bieji klausimai, dėl laiko sto
kos, dažniausiai prabėgami 
bėgčiomis, net jų neišnagrinė- 
jus.

Kas link parengimų — kon
certų, tai jie dažniausiai su
puola po du ar tris tą pačią 
dieną ir net tą pačią valandą, 
ir žmonės tarp tų parengimų 
turi pasidalinti. Vieną sekma
dienį New Yorke buvo net 5 
parengimai ir, aišku, visi jie 
buvo pustušti.

Parengimai ir mažesnio mąs' 
to koncertai dažnai būna par
tinio atspalvio ir lankytojai, 
kurie nepriklauso tai partijai 
ar grupei, vengia į juos eiti: 
Nėra solidarumo, nėra . vieny
bės ir jaučiamas tylus boiko
tas. Mes dar neįpratome pla
čiau žiūrėti į visuomeninį dar
bą ir susismulkiname į parti
nes smulkmenas.

♦ Nežiūrima į koncerto vertę 
ir jo meninį lygį, bet žiūrima, 
kas jį ruošią.
. Bet koncertai, kaip ir susi
rinkimai, turi tą pačią blogy
bę, — retai prasideda punktu
aliai, visada su dideliu pasivė
lavimu. .Dėl tos priežasties ir 
publika įpranta vėluotis ir kon 
certui prasidėjus, salėje dar 
stumdosi publika, ieškodama 
savo vietų’’.

Zigmontas Bagdonas, Box 
711, Norwich, Conn., vienas iš 
naujųjų ateivių, rašo:

“Kai prisimenu tuos laikus 
stovyklose, tai parengimai, 
nors jų buvo ir daug, b et skait 
lingai lankomi, nes juose gir
dėdavome daug gražių kalbų. 
Ir tokias kalbas kalbėjo ne ko
kie kaimo berneliai, bet dideli 
šviesuoliai, save laiką dar di
desniais patri jotais.

Mes iš paskutinio mokėjome 
įvairius solidarumo mokesčius. 
Bet kas gavosi? Vos tik emi
gracijai pajudėjus, tie didieji 
patriotai pirmieji dingo, išemi
gruodami į užjūrį ir palikdami 
senelius ir sergančius likimo 
valiai.

Atvykęs čia susirinkimuose 
aš pamačiau tuos “dezertyrus“ 
ir vėl girdžiu kalbant tas pa
čias kalbas. Jie pasidarė pro
fesionalais apaštalais ir tokių 
aš neturiu noro klausytis“.

LAlSVO^Žft^gm^f
Dėl knygų “Mūsų veikėjai Amerikoje”

Spaudoj skelbiama, kad New 
Yorke jau baigiama ruošti net 
dvi knygos apie lietuvius vei
kėjus (viena jau net baigia
ma spausdinti), ir panašaus 
pobūdžio knygos ruošiamos 
Los Angeles bei kituose mies
tuose.

Kcl tos knygos dar nepasi
rodė, norė.usi pareikšti keletą 
minčių, dėl jų reikalingumo ir 
naudos lietuviams ir kitiems.

Jei tokios knygos yra ruošia
mos, reikia manyti, kad yra 
ruošiamos rimtai ir apgalvo
tai. Tik man kyla klausimas, ar 
jos viską apims. Ar visi veikė
jai į jas .pateks, ir ar visi vei
kėjai norės patekti ir ar lei
dėjai, išleidę, nepasi: tarnaus 
daugiau bolševikams, negu sa
viesiems?

Kad ne visi veikėjai į jas pa
teks ir visi norės patekti, yra 
aišku. Vieni negalės patekti dėl 
savo veiklos, kuri yra specifi
nė ir negali būti reklamuoja
ma, kiti iš kuklumo, treti dėl 
baimės būti įtraukti i bolševi
kų juodus sąrašus, ar dėl gimi
nių saugumo likusių Lietuvo
je.

Kam kam, o jau bolševikams 
tokios knygos tikrai labai pra
vers. Viena, palengvins jiems 
sekimus, antra duos galimy
bės susirasti ir tuos kurie jiems 
gal ir nežinomi buvo ir neaiš
kūs. Trečia padės surasti liku
sių Lietuvoje gimines gyvenan
čius Amerikoje ir dar veikian
čius vienoje ar kitoje srityje. 
Manau, kad bolševikų policija 
pirmoji įsigys keletą desėtkų 
egzempliorių, nes tai bus tiks
lus dokumentas, mūsų pačių 
parašytas ir patvirtintas. Te
gu, sakysime, bolševikai ir turi 
tokių veikėjų sąrašus, bet jie, 
•toli gražu, nėra pilni ir dar dėl 
kai kurių sukelia abejonių: Bet 
patikrinę Amerikoje išleistų 
knygų puslapius, jie ras patvir 
tinimą.

Jiems tos knygos duos gali
mybes geriau sekti lietuvius, 
o reikalui esant ir likviduoti. 
Jie galės susidaryti pilniausį ’ 
vaizdą apie veikimą ir iš jos 
pasirinkti tokius kurie jiems 
reikalingi ar šnipinėjimui, ar

kitokiems diversyviniams veiks 
mams čia, Lietuvoje ar kitur.

Ar visi veikėjai, kurie bus 
įtraukti į šias knygas bus tik
ri veikėjai, ar ir čia nebus “vei 
kėjų’” Maskvai, kuriems pate
kimas į tokias knygas duos ap
čiuopiamos naudos geriau 
maskuotis ir sėkmingiau dirb
ti Stalinui?

Kas būtų buvę, jei mūsų 
žmonės caro laikais būtų pra
dėję leisti tokių veikėjų sąra
šus, kurie dirbo, veikė, rašė 
pasislėpę svetimomis pavardė
mis? O juk dabar bolševikai 
daug rafinuotesni už anuos ca
ro laikų budelius.

Ką tos knygos duos lietu
viams? Nieko. Nejau mes viens 
kito nepažįstame? Ar jos pa
skatins mus daugiau dirbti ir 
daugiau aukoti ir aukotis? O 
gal tik daugiau pareklamuos.

Nemanau ir netikiu, kad 
mums jau atsargumas nereika
lingas. Ar mes žinome ką ir 
kaip planuoja bolševikai, su 
tais žmonėmis kurie dirba ne 
jų naudai. Turbūt ne!

Mes tik skaitome spaudoje, 
kaip vienas po kito dingsta 
jiems nepalankūs asmenys.
. Neseniai buvo rašyta spau
doje, kad bolševikai Lietuvoje 
klausinėjo žmonių apie jų gi
mines esančius JAV ir klausi
nėjo jų adresų. Dalis žinoma 
užsigynė, kad neturi giminių, 
kiti “nežinojo“ adresų ir išvi
so nežinojo, ar kas nors iš jų 
giminių pabėgusių iš Lietuvos 
atvyko į Ameriką. Turėdami 
tokias knygas jie jau turės tik
rus davinius ir padarys reika
lingas išvadas ir veiksmus.

Kam tokios knygos yra rei
kalingesnės mums čia, ar bol
ševikams? Tegu sprendžia tie 
kurie į jas nori patekti.

Reklama yra geras dalykas, 
bet ar ji visiems ir visados iš
eina į sveikatą? ■ 7

L. Virbickas
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Laisvei švintant... (30) St. Butkus

~~LYG IŠ DANGAUS NUKRITO BALTOJI DUONA
Amerildečų lietuvių atsiųstieji baltieji miltai ir lašiniai pakėlė kovo
jančių dvasią - Su gaidžiais ir višt om keliamės i bolševikų frontą

Iki gyvo kaulo įkyrėjo pusža
lė duona, panaši lyg tai į ply
tą, lyg į kitą kažkokį nežemiš
ką padarą. Kramtai kramtai, 
želėj i želėj i, o iš burnos į ger- 
lę taip ir nenori lįsti. Nors imk 
pagaliuką ir stumk kiekvieną 
kąsnį gilyn į pilvą.

Tik staiga kartą gražią va
saros dieną parvažiuoja mūsų 
maistininkas, visų mūsų pilvų 
viršininkas, ir vežime parsive
ža baltą baltą. Lyg sniego pri- 
sivertęs. Dienelė karšta, snie
gas būtų ištirpęs, kol vežimas 
pasieks mus. Kas ten būtų? Iš
tiesiau! kaklus, lyg žąsinai, ir 
norime geriau įsižiūrėti. Links 
mas maistininkas, iškėlęs ran
ką aukštyn, visa gerkle rėkia, 
net kaimas skamba ir visos bo
bos iškišo pro langus savo gal
vas:

— Vyrai, vyručiai! Draugai, 
draugučiai! Broliai, brolyčiai,

kad jus kur kalakutai sukapo
tų! Parvežiau baltos ameriko
niškos duonos. Miltai iš pat A- 
merikos. Maišai atplaukė iš 
pat New Yorko, o doleriai, prie 
teliukai, už kuriuos miltai 
pirkti, suaukoti pačių Ameri
kos lietuvių.

Subėgome aplink vežimą, su 
džiaugsmu padedame jį iš
krauti ir vartome rankose bal
tas bulkutes. O jos tokios bal
tos, baltesnės net už sniegą.

— Vdtykos, vyrai! — rėkia 
mūsų Mikas. O jis apetitą ge
rą tūrėjo.

Po baltų duonos bulkučių 
amerikoniški lašiniai. Bet jie 
atrodo prastesni už lietuviškus 
rūkytus, žalių negalima valgy
ti. Bet ir neteko jų gabalais 
gauti. Visus sudėdavo į didelį 
karišką katilą. Tik kai iš ka
tilo virėjas pildavo riebią sriu
bą į mūsų mažus kareiviškus

katiliukus, tai virėjui maloniai 
merkdavome savo akį, kad tik 
daugiau su samčiu pasuktų a- 
merikoniškų spirgučių.

Baltą duoną neilgai tevalgė- 
gėme. Gal kokias 2-4 savaites. 
Paskui atsirado lietuviškų ru
gių, ir vėl valgėme savo lietu
višką mielą juodą duonelę, 
tik jau geresnę, negu anksčiau. 
O amerikoniškų lašinių spirgu
čius teko valgyti visą laiką, nes 
ne taip greit buvo galima pri
siauginti daugiau kiaulių.

Apie baltą duoną buvo susi
daręs toks linksmas pasakoji
mas. kartą vieną lietuvį karei
vį pagavo į nelaisvę du rusų 
kareiviai. Matyt, jie ne bolše
vikai buvo, bet mobilizuoti, 
vargšai, nes nesiskubino lietu
vį apiplėšti. Bevarant lietuvis 
prašneko:

— Draugai, sėskime čia ir 
truputį užkąskime.

— Kad mes nieko valgyti 
neturime, — liūdnai atsako ru
seliai.

— Taigi aš turiu, — pabrė
žia lietuvis. — Nors ir nbdaug, 
bet pasidalinsime visi.

Sustoja, lietuvis išsiima iš 
kišeniaus baltos duonos gaba
lą, truputį virtų lašinių. Viską 
padalija į tris davinius:

— Čia amerikoniška, — pas
tebi lietuvis.

— Ar jūs vist gaunate tokią 
duoną ir lašinius? — klausia 
ruseliai.

— Ne tik mes visi kareiviai, 
bet taip .pat ir belaisviai gau
na tokią pat duoną ir lašinius. 
Amerika daug mums atsiuntė, 
— aiškina lietuvis.

— Ir belaisviai gauna?... — 
nustemba ruseliai.

Suvalgę apsilaižo, aplink ap
sižvalgo, ar niekas jų nemato, 
ir abu lietuviui atiduoda savo 
šautuvus.

— Se, drauge, mūsų šautu
vus ir varyk mus i nelaisvę pas 
save. Tik greičiau eikime, kad 
kiti mūsiškiai neužkluptų.
VAŽIUOJAME VĖL
PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Liepos mėn. paskutinėmis 
’ dienomis mūsų batalljonas gau 
na Įsakymą vykti i bolševikų

frontą. Prieš lenkus Vievio ba
re paliekama tik viena pirmo
ji kuopa.

Kaišiadarių geležinkelių sto
tyje batalijonas pasikrauna į 
traukinį ir juo vyksta iki Obe
lių stoties, o iš ten vėl pėsčio
mis.

Dienos ir naktys gražios, šil
tos. Vienas malonumas važiuo
ti per jau išvaduotus gražiuo
sius Lietuvos laukus. Mano sky 
rininkas Antanas daugiau bu
vo panašus į kokį nors ūkinin
ką, negu kareivį. Bebūdamas 
lenkų fronte, įsitaisė visą vištų 
ir gaidžių ūkį. Savo paukštinin 
kystės nesunaikino, bet veržė
si ir į bolševikų frontą. Gai
džiai ir vištos buvo sutupdyti 
krepšiuose ir sukrauti vežime 
aplink kulkosvaidį.

Vėžiniai buvo sustatyti ne
dengtuose vagonuose (plat for- 
muose), todėl Antano paukš
čiai nuolat kvėpavo grynu va
saros oru ir matydavo kas ap
link dedasi. Nors ir krepšiuose 
sutupdyti, gaidžiai giedodavo, 
ypač, kada netoli pavažiuoda
vome kokį nors kaimą. Matyt, 
pasiilgę kaimo gyvenimo, jau 
nebežiūrėjo į savo “laikrodėlį“, 
bet giedodavo, kada tik kaimą

pamatydavo kaimo gaidžiai iš
girdę Antano gaidžius, pa
busdavo ir taip pat pradė
davo giedoti. Manau, kad ūki
ninkai keikėsi, jog nelaiku gai
džiai gieda.

Atvykę į bolševikų frontą, 
sustojome Dusetų apylinkėje 
(Zarasų aps.). Frontas buvo 
ramus. Po buvusių smarkių ko
vų ilsėjosi ir mūsiškiai, ir bol
ševikai. Tik veikė žvalgybos. 
Ilgai trunkąs ramus laikas ka
reiviams nusibosta. Mūsiškiai 
vis pamėgindavo vienaip bei 
kitaip bolševikus paerzinti. 
Kartą naktį pora kareivių nu
ėjo arti bolševikų apkasų ir iš 
šono išovė po keletą šūvių. Bol
ševikai visais savo ginklais kai 
pradėjo pilti, tai nutilo tik pra
švitus.

Vieną dieną pasklido gandas, 
kad bolševikai rengiasi mus 
pulti. Aš su kulkosvaidžiu bu
vau pasiųstas į Langelių kai
mą mūsų užtvarą sustiprinti. 
Kulkosvaidį pastatęs apkasuo
se ir palikęs sargybą, užėjau į 
ūkininko trobą. Pastebėjau be
simėtantį kažkokio geltono po 
pierlaus lapą. Atkreipiau į jį 
dėmesio. Ogi lietuviškas! Pers
kaitau ir nesuprantu, kas jį iš

leido: bolševikai ar mūsiškiai. 
Atrodo, lyg bolševikų, bet kad 
palankiai apie Lietuvos karius 
rašoma. Vieną žinutę net apie 
mūsų batalijoną radau. Rašo
ma, kad į Dusetų barą atvyko 
iš lenkų fronto Vilniaus bata
lijonas, pasižymėjęs kovose su 
lenkais. Pažymėta, kad prieš 
išvykdamas turėjo smarkias 
kautynes su lenkais (net vieta 
nurodyta). Lenkų buvo dau
giau, bet batalijono kareiviai 
durtuvais juos nugalėjo.

Tiesa, mūsų kuopos dešinėje 
kita kuopa buvo susikovusi su 
lenkais ir, rodos, kai kurie ka
reiviai buvo susitikę durtuvais, 
tačiau ar smarkiai lenkus api
badė. kaip geltonasis lapas 
skelbė, neteko girdėti.

Ir šiandien dar man neaiš
ku, ar tas geltonasis laikraštis 
buvo bolševikų, ar mūsų pro
pagandos leidžiamas. Vėliau ne 
teko panašaus matyti, o ir to 
pat. tik vieną lapą, iš kurio sun 
ku ką nors spręsti, ypač kad tai 
buvo žinių skyrius.

Kitą savaitę: NAMUOSE 
MANE VAIDUOKLIU PALAI
KE.



KAS SKRAIDO “LAKIOJAWclOSE LeKSTeSE”?
Kodėl jos skraido nenusdeisdamos? — Nejaugi marsiečiai yra tokie 
nedrąsūs — Jei tai būtų žmonių darbas, tai ta valstybė nebegamintų 

pasenusių lėktuvų — Gi dabar

KUO MINTA MUSES IR VABALAI

Amerikiečių aviacija ši kartą 
ėmėsi rimtai tirti paslaptingus 
skraiduolius, kurie vadinami 
“skraidančiomis lėkštėmis“.

Praėjusią savaitę jos buvo 
pastebėtos įvairiose vietose A- 
merikoje, Anglijoje, Prancūzi
joje ir Suomijoje.

Kas svarbiausia, ši kartą ra
daras užregistravo savo ekra
ne, kaip realų daiktą, bet ne 
kokį vizijos padarinį, kaip ne
seniai stengėsi įrodyti Harvar
do universiteto profesorius dr. 
Menzel. O prancūzų inž. Freg- 
nale net nufotografovo ir būk 
aiškiai matosi, kad tai . nėra 
koks meteoras ar balionas, bet 
pabūklas, skrendąs gyroskopo 
principu.

Pirm kalbant apie tas “lakio- 
jančias lėkštes”, kyla klausi
mas, ar jos techniškai yra ga
limos?

Taip. Kiekvienas yra matęs 
atletus metant diską. Išmestas 
žmogaus jėgos ir sukdamasis 
apie savo ašį, jis nuskrenda 
keliadešimt pėdų ir nukrenta 
•tik tada, kada stumiamoji jė
ga, kuri jį išmetė, sumažėjo.

Prie dabartinės techniškos 
pažangos visai lengvai galima 
pagaminti tokį pabūklą, kuris 
turėdamas ar tai sprausminį 
ar tai atominį motorą, galėtų 
skristi, šitoks pabūklas gali bū 
ti apgyvendintas.

Pagal prof. Desgranschamps, 
pareiškimą, šios “lakiojančios 
lėkštės” esančios dviejų dydžių 
vienos 90 pėdų diametro ir ki
tos 6 pėdų, šios antrosios yra 
valdomos per radiją.

Bet yra tokių, kurie pasisa
ko prieš tų “lakiojančių lėkš
čių” buvimą.

Jie tvirtina, kad visi liudi
ninkai, kurie matę tas “lėkš
tes”, buvo apgauti regėjimo. 
Arba tai buvo koks nors dan-
gaus kūnas, atspindžiai atmos 
fėroje, arba, paprasčiausiai 
meteorologiniai balionai, kurie 
yra leidžiami oros srovių tyri
mui ‘

? Pagaliau, svarbiausias jų ar
gumentas, kad jei kuris nors 
kraštas ir gamintų takias “la
kioj ančias lėkštes,” tai jis sa
ve nebankrutintų gamindamas 
senus lėktuvus, turėdamas to
kio .paslaptingo pabūklo pąslap 
tį, nes “lėkščių” greitis iki šiam 
laikui pralenkia visų esančių 
lėktuvų greitį.

Ką gi mes matome?
Gi “trys didieji” Amerika, 

Anglija ir Sovietų Rusija te
begamina Sabre, Hunter ir Mi- 
gus arba B-36, Vickers 660 ir 
Tupolev, išleisdami milžiniš
kas sumas pinigų. Pats naujo- 
viškiausias lėktuvas Delta GA- 
15, kuris jau yra pralenkęs gar 
są, toli gražu jam iki “lakiojan
čių lėkščių”, kurios turi dvigu
bai didesnį greitį.

Tad kas? Manyti, kad kuri 
nors tauta, turėdama net šią 
paslaptį, gamina senus lėktu
vus tam, kad išlaikius paslap
tį? Bet kodėl tada ji leidžia tas 
“lakiojančias lėkštes” skaidy
ti virš New Yorko ir Paryžiaus, | 
virš Stockholm© ir Londono?J 
Ar nebūtų jai naudingiau vie-l 
nai žinoti paslaptį?

Neatrodo, kad taip yra. Reiš
kia, jos atskrenda iš kitų pla
netų. Bet jei jos atskrenda iš 
kitur, kodėl jos visą laiką skrai 
džioja nenusi-leisdamos? Nejau 
gi marsiečiai ar veneriečiai yra 
tokie nedrąsūs?

Jei kas bando sakyti, kad 
anksčiau 1947 metų niekas ne
matė “lakiojančių lėkščių”, tai 
tas netiesa, štai kongreso bib
liotekoje dr. Menzel atrado se
ną laikraštį, kuris aprašo, kaip 
1896 metais Kalifornijoje pa
daugėja buvo pastebėtas keis
tas blizgąs objektas, skraidąs 
dideliu greičiu.

O tais laikais dar nebuvo to
kių greitų lėktuvų, kaip dabar. ’ 

Pagaliau jau Biblijoje ran
dame, kad Elijošius danguje 
matęs ugninius ratus...

Tas reiškia, jog lakiojančios 
lėkštės jau ne nuo vakar skrai 
do...

Kokia iš to išvada? Ją dar 
sunku padaryti.

Kartojame, techniškai jos 
realizuojamos. Bet psichologiš
kai problema pasilieka kompli
kuota. Didžiuma parodymų yra 
a bejotini ir jų vertę galima

diskutuoti. Yra nemažai žmo
nių mėgstančių pašposauti.

Fotografijos, kurios buvo pa
tiektos apie tas “lėkštes”, ga
lėjo greičiausiai būti netikros.

Reikia laukti, kada kas nors 
geriau paaiškės. Nėra ko sku
bėti, nes iki šiam laikui nuo tų 
“lakiojančių lėkščių“ niekas 
nenukentėjo.

Bet viena kas yra tikra, kad 
jei “lakiojančios lėkštės” dar 
neegzistuoja, tai amerikiečių 
ir .sovietų technikai dirba prie 
tos idėjos realizavimo ir nesi
stebėsime jei kur nors Sibire 
ar Naujoje Meksikoje didžiau
sioje paslaptyje smarkiai stu
dijuojama prie tokios “lakio- 
jančios lėkštės” pagaminimo.

^.Laiškai-1
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Gerb Vienybės Redaktoriau:
Maloniai prašau Tamstos ne

atsisakyti patalpinti mano at
virą laišką visuomenei, kurį 
Darbininkas atsisakė dėti. Jis 
vietoj patalpinti mano laišką, 
paduoda neva atsakymą man 
(Nr. 50, liepos 25 d.), kuriame 
įvertina savo Korespondento 
sugebėjimus apšmeižti ir pats, 
net nematęs, šimtą procenti
niai pritaria tiems šmeižtams.

Nuostabu, nes turbūt iki šiol 
plačioji visuomenė nežinojo, 
kad Darbininkas gyvendamas 
demokratiniam krašte laikosi 
už geležinės uždangos leidžia
mų spaudos taisyklių.

Su tikra pagarba
Aleksas Beresnevičius

ATVIRAS LAIŠKAS
Darbininko 50 Nr. buvo įdė

tas tūlo slapuko sir. “Partiniai 
ar Lietuvos vadavimo reika
lai?”, kuriame labai tendencin
gai aprašytas Birželio 15 d. į- 
vykių minėjimas Rochesteryje 
ir, iškraipant faktus, man me
tami grubūs apkaltinimai. Var 
dan tiesos, prašau paskelbti šį 
mano pareiškimą:

Š. m. birželio 27 d. ALTo val
dyba, kaip čia įprasta Roches-

vo įžūlia taktika ardo Roches- 
terio lietuvių visuomenės su
gyvenimą ir kurios dėka, senų 
ir naujų lietuvių santykiai ta
po visai sugadinti.

Tikrai reikėtų tokiems kar
štakošiams pagalvoti apie po
zityvų visuomenės darbą, o ne 
iš pasalų verstis skaldymų ir 
šmeižtais.

Reiškiu pagarbą
A. Beresnevičius,

Rochesterio L. B. pirmininkas

DIPLOMUOTI 
BURTININKAI

Pietinėje Afrikoje, Johannes 
bourge, neseniai buvo išleista 
pirmoji laida studentų, baigu
sių “burtininkų universitetą”.

šis universitetas buvo įsteig
tas burtininkams pasiskun- 
džius, kad jų profesijoje atsi
randa labai daug šarlatanų r

Mokslas tęsėsi šešis mėne
sius ir studentai sužinojo, kiek 
reikia dėti liūto taukų į po
madą, epilepsijai gydyti, arba 
kiek reikia nešioti gyvatės 
dantų apsigynimui nuo piktų 
dvasių.

Musės, vabalai ir visi kiti 
vabzdžiai irgi daug dirba, ieš- 
kodamiesi maisto Vieni jų 
minta vien lavonais, kiti gy
vais padarais. Kai lavonai ima 
pūti, juose prisiveisia labai 
daug įvairių vabalų. Pirmiau
sia atsiranda tie. kurie pra
graužia odą, paskui atskrenda 
mėsiniai ir lavone deda kiauši
nėlius. Po dviejų ar’trijų die
nų iš tų kiaušinėlių išsirita 
daugybė vabaliukų.

Viena musė padeda apie 20,- 
000 kiaušinėlių, o iš kiekvieno 
kiaušinėlio išrieda vabaliukas. 
Vabaliukai auga neapsakomai 
greit: per para padidėja du 
šimtu kartų. Jie per trumpą 
laiką suėda labai daug mėsos.

Iš per tris mėnesius musių 
sudėtų kiaušinėlių i£auga tiek 
vabalų, kad jie per keletą die
nų gali suėsti negyvą arklį.

Mėsinės musės suėda lavonų 
mėsą, kiti vabalai odą, plau
kus, nagus ir kaulus. Kiekvie
ną dvėselieną jie sunaikina la
bai greit, ypač šiltuose kraš
tuose.

Dar kiti vabalai dvėselieną 
užkasa į žemę — todėl juos va
diname “duobkasiais”. Jie radę 
kur nors negyvą pelę, vištą, 
kurmį, tuojau ima kasti po juo 
duobę. Jie dirba bendrai, darbs

čiai nešiodami iš duobės po 
truputį žemių. Per dvi dienas 
“duobkasiai” gali užkasti viš
tą, o per tris valandas — pelę. 
Vienas žmogus matė, kaip jie 
kasė duobę ir laidojo vištą.

Vienas vabalas darė iš žemės 
mažučius kamuolėlius ir nešė 
juos prie duobės krašto. Čia 
kamuolėlį ėmė kiti ir rito to
lyn. Pamažu vabalai pasikasė 
po višta. Tada po vištos oda pa 
dėjo kiaušinėlius ir ją užkasė 
žemėmis.

Tuo būdu "duobkasiai” parū 
pina maisto savo vikšrams ir 
sau. Jeigu jie lavono neužkas
tų, jį suėstų kiti vabalai.

žemėje lavonai ne taip greit 
supūva, kaip viršuj žemės.

“Duobkasiai” dirba stropiai 
ir sumaniai. Kartą šie vabalai 
rado negyvą vištą labai kieto
je akmenuotoje vietoje ir už
kasti tenai jos negalėjo. Todėl 
susirinko visas jų būrys ir nu
vilko vištą ten, kur buvo minkš 
tesnė žemė. Vilko ilgai ir sun
kiai, matyt, kad tas darbas bu 
vo jiems nelengvas. Pagaliau 
vištą įveikė: nuvilko ten, kur- 
norėjo, ir užkasė.

Radę didelę dvėselieną, pa
vyzdžiui, arklį, arba karvę, dir 
ba kitaip: nukanda gabalus 
mėsos, neša toliau ir užkasa.

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

86-TH ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street įgg

Nuo rugpjūčio 1 iki 7 d. 
“GARTENFEST IN WIEN” 
“DER BLAUFUCHS”

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.
4

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

b
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NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJA) j _ 7 vaL

408 Jay Str. Room 306, susitarus
kamp Fulton Str (Brooklyne) Ketvirtadieniais visų dien^

Ofiso tel. ULster 8 8789 ir šeštadieniais po pietų
Namų tel. TAylor 7-8231 uždaryta.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:
1357 Bushvvick Avė. 12:30 — 2

į. __ _ O
Ofiso tel. GLenmore 5-3094 . . , , A _Sestad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Šešta-

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St. dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS VALANDOS:
30 E. 60th St. New York City Susitarus: antrad., ketv. ir

Telef. MUrray Hill 8 8677 šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I. Susitarus: pirm., treč. ir
Tek-f. Bay Shore 3710 Pt"k.r V'!< d'e"’ “

tik is ryto.

VALANDOS:
PETER GUSTAITIS, JrM M. D. 2—3 popiet

87-20 85th Street Ke^irtX^ ir lv«ud.
Woodb»«n. L. L. N. Y. <ik

Tel. Virginia 9-6125

VALANDOS:
DR. BLADAS K. VENCIUS 9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) ~~ 9.. Vakare . .
' v . Penktadieniais uždaryta

499 Grand Street Tel. Ofiso STagg 2-0706
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9 — 12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1 — 8 ™kare
Penktadieniais uždaryta 

221 So. 4th Street Tel. EVergreen 7-6868
----- - 1

r

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 moterimi. .1

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELICNAS

teryje darant ALTo minėjimus 
ir pinigines rinkliavas, pavedė 
man, kaip Rochesterio lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui, 
pravesti piniginę rinkliavą. Bu 

; vo parinkti rinkėjai ir paruošta 
rinkliavai pravesti.

Šį minėjimą vedė dr. J. Bal
čiūnas. Po išsamaus ir įdomaus 
žvejo Grišmausko pranešimo 
ir ALTo atstovo J. Skorubsko 
kalbos, buvo numatyta vykdy
ti piniginę rinkliavą, todėl aš, 
kaip Bendruomenės pirminin
kas, kreipiausi į susirinkusius 
su prašymu gausiai aukoti Lie
tuvos vadavimo reikalui ir pa
minėjau, jog po Jūsų gausių 
aukų, susirinkimui baigiantis, 
bus prašyta Rochesterio ALTo 
valdyba, kad pasiųstų VLIKui 
rezoliuciją — pageidavimą, id
ant jis, atsižvelgiant į baisią 
pavergtame krašte padėtį, mes 
tų partines rietenas ir vienin
gai eitų Lietuvos vadavimo ke
liu. Tai padariau sąmoningai, 
nes turėdamas reikalų su viso- 
mene, visą laiką girdėjau nusi
skundimų, užmetimų ir net 
bandymo atsisakyti aukoti.

Šį mano pareiškimą surinku
sieji priėmė su gausiu pritari
mu, tačiau dar man nebaigus 
kalbėti, pašoko iš vietos A. Sa
baliauskas, surikdamas: “Sėsk, 
provokatoriau, kas leido kalbė
ti?” Po tokio A. Sabaliausko iš
sišokimo, salėje kilo triukšmas, 
švilpimas ir net kai kurie pra
dėjo skirstytis. Padėtį išgelbė
jo gerb. klebonas kun. Bakšys, 
kuris nuramino susirinkusius 
ir tokiu būdu rinkliava buvo 
pravesta tvarkingai.

Aukų buvo surinkta 262 dol. 
Žinant Rochesterio lietuvių ko 
lonijos dosnumą ir šią žvejų 
atsilankymo proga, buvo gali
ma tikėtis surinkti daugiau, 
tačiau visa atsakomybė už su
trukdymą ir visuomenės su- 
kiršinimą turėtų pasiimti A. Sa 
baliauskas su savo netaktišku 
išsišokimu. Tiesa, susirinkusie
ji čia pat jo veiksnią pasmer
kė, bet jis visiems paliko blogą 
įspūdi ir daug kam pastatė 
klausimą, ką A. Sabaliauskas 
ir keli jo bendrai siekia? Jau 
tikrai tik ne lietuviško vieny
bės ir darnaus darbo Lietuvai 
gelbėti.

Minimos korespondencijos 
aprašytojas dar kalba apie kaž 
kokią siaurą grupę. Norėčiau 
pažymėti, kad jis, tur būt, tu
ri galvoj kaip tik tą mažą gru
pelę Rochesterio lietuvių visuo 
menėje, kuriai A. Sabaliauskas 
priklauso ir kuri visą laiką sa-

BŪKIT SVEIKI Dr. S. Biežii
ŠIRDIES IŠSIPLĖTIMAS — 
NESVEIKATOS PAŽYMYS

Kiekvienas gėrisi atleto kūno raumenimis, 
gal, geriau pasakius, tų raumenų išaugimu. 
Kartais net reikia stebėtis jų pajėgumu, 'toks 
atletas smarkiais smūgiais gali visiškai lengvai 
kitam sudaužyti galvą, o oponentą, sveriantį 
porą šimtų svarų, gali numesti kelioliką pėdų 
į šalį, arba pakelti kaip plunksną viršum savo 
galvos, žiūrovui telieka tik stebėtis jo jėga ir 
patvarumu, kartais rfet pavydėt to stiprumo. Ir
susidaro įspūdį, jog tai esama stipruolio, ku
ris gyvens su saule. Rodos, net sunku ir įsivaiz
duoti, kad toksai gali kada nors susirgti ir ne
pragyventi kitų, kad ir sveikiausių jų. Tačiau 
tikrumoje ne visados taip esti.

Profesionalo atleto pareiga yra kiekvieną 
dieną mankštintis ilgas valandas, o tai reiškia 
itin sunkų darbą. Tas sunkusis darbas pergrei- 
tai išvargina kūną ir jį išdėvi. Užtat tokių at
letų par j era, palyginti, trumpa. Daugumoje 
atsitikimų jie, sulaukę vos trisdešimt metų, 
yra priversti šį savo užsiėmimą mesti, nes ne
begali ištverti. Jie pergreit persidirba. Jų 
raumenys surambėja, nors jų išvaizda gera, 
bet jų nervų sistemos veikimas sulėtėja ir, 
svarbiausia, širdis susilpnėja, štai, dėlko daž
niausiai sunkiojo svorio atletų, kaip tokių, 
karjera būna labai trumpa. Iš kitos gi pusės, 
amatininkai, ofisų raštininkai, verslininkai ir 
kiti, sulaukę tokio amžiaus, tik pradeda įsisiū
buoti savo užsiėmime, ir jų darbo našumas 
kyla. O svarbiausias skirtumas čia yra tas, jog 
pastarieji savo jėgas kur kas lėčiau naudoja 
ir todėl jie dar turi jų ir ateičiai, kai tuo tarpu 
pirmasis, kaip sakoma, iškart perdegė kaip 
dektukas.

Ne tik atletų karjera trumpa, bet tuo pa
čiu ir jų amžius nepasižymi ilgumu. Pasirodo, 
kad kone visi profesionalai atletai turi išsiplė
tusią širdį, kuri dažniausiai ir nulemia jų 
rungtynių ilgį ir jų pačių gyvenimo amžių.

Padidėjusi širdis yra silpnesnė ir mažiau 
pajėgi už normalią širdį. Tik sentimentaliais 
sumetimais didelė širdis yra gera. Sveikatos 
žvilgsniu, juo širdis didesnė, tuo sveikata men
kesnė, ir ją reikia stropiau globoti, šis faktas 
gydytojams yra labai gerai žinomas.

Atrodo, būtų klaidinga ir nelogiška, jog 
padidėjusi širdis būtų silpnesnė už normalią. 
Juk, atrodo, juo didesni raumenys, tuo jie stip
resni ir pajėgesni. Tai ir yra teisybė. Tiesa, su’ 
širdimi irgi esti tas pats, bet tai tik pačioje 
pradžioje ir tai laikinai. Kada bet koks sunkus 
ir ilgai besitęsiąs darbas, nesvarbu, koks jis be
būtų, pareikalauja iš širdies nenormalaus pa
jėgumo, tai tokiais atvejais gamta ateina į 
pagalbą, padidindama širdį papildomais rau
menimis. Tai tik laikinai sustiprina širdį ir su
teikia galimybės vis sunkesnį ir sunkesnį dar
bą dirbti ir tuo pačiu ilgiau dirbti. Taip didėja 
ir stiprėja širdies ir kiti raumenys. Jei šis pro
cesas sklandžiai ir be kliūčių vyktų, tai širdis 
ilgainiui taptų taip galinga, jog žmogus pa
virstų galijotu ir kalnus galėtų vartalioti. Per 
tam tikrą laiką iš tikrųjų taip ir yra. Kaip tik 
dėlto atletai laikinai išvysto nepaprastą pa-

jėgumą, kurio šiaip jau vodutinieji žmonės ne
gali pasiekti. Bet atsitinka t^ip; kad jie bema
tant uždūsta, nes širdis nėra parengta tokiam 

į nepaprastam darbui. > ; • • '
Tikrumoje štaUkas atsitinka: širdžiai bedi- 

; dėjant, t. y.,? jos raumenims besidauginant, 
pirmiau minėtos karūninės arterijos nesuspė
ja pristatyti užtektinai kraujo, kas -iš eilės 
reiškia maisto širdžiai stokuojama. Čia ir yra 
bėdos pradžia, nes kraujo cirkuliacija' reikia
mai nevyksta. Dėlto tam -tikri širdies raume-
nys, tarsi nepakankamai laistoma žolė, prade- 
dada silpnėti, vysti ir pagaliau net visiškai 
nustoja savo pirmykščio gyvumo — tamprumo, 
kuris buvo tikroji širdies jėga. Taigi, iš buvusių, 
žinoma, ne visų, energiją nešančių raumenų 
lieka tik negyvi siūleliai, kurie savo palinkimu 
susitraukti dar daugiau trukdo širdžiai veikti. 
Ir, juo didesnė širdis, tuo joje mažiau veikian
čiųjų raumenų belieka. Taigi, bedidėjant šir
džiai, jos pajėgumo atsargos proporcingai ma
žėja, ir juo širdis didesnė, tuo jis kaskart la
biau silpnėja. Reikia žinoti, kad didelė širdis 
yra silpna širdis, ir ji nebegali išlaikyti jokių 
staigmenų. Juo tos staigmenos dažnesnės, tuo 
dažniau ji sustoja veikus. Tai reiškia gyvybės 
pabaigą.

Iš šio, kad ir labai trumpo aprašymo, manau, 
aiški yra padidėjusios širdies tikroji prasmė, 
taipgi ir aišku tik viena, kad asmuo, turįs pa
didėjusią širdį, privalo žinoti, kad ji yra silp
na, menkai pajėgi, širdies padidėjimo priežastį 
galima nusakyti keliais žodžiais: tai įvyksta 
dėl ilgalaikio, ją apsunkinančio darbo. Norma
liose sąlygose, kaip mes jas paprastai supran
tame, dauguma atvejų širdis išsilaiko sveika 
ilgus metus. Ji nepadidėja. Jos esminiai nepa
keičia, kad ir parečiui pasikartojančios sun
kios trumpalaikės staigmenos. Dėlto dar nieko 
blogo-negali įvykti. Todėl tais atvejais nėra nė 
mažiausio reikalo tuo rūpintis.

Dar pažvelkime į širdį apsunkinančius dar
bus, kurių visų čia smulkmeniškai negalima
išskaičiuoti. Pagaliau* ir nėra tam reikalo. Pa
imkime bent svarbesniuosius. Pirmiausia: sun
kūs fiziniai ir nuolatiniai įsitempimai, kaip, 
pvz., sunkūs kasyklų, geležies fabrikų ir pana
šūs darbai, diena iš dienos reikalaują nuola
tinio įtempimo, sunkioji atletika ir kt. žodžiu, 
visa tai, kas priveda prie didesnio nuovargio 
ar pridusimo. Tokie darbai visados pareikalau
ja iš širdies nenormalių pastangų, kurios Ilgai
niui priveda prie jos laipsniško padidėjimo.

Didesnis nutukimas, kurio negalima pra
leisti specialiai nepaminėjus, visada baigiasi 
širdies padidėjimu. Todėl nutukėlių amžius žy
miai sutrumpėja. Paskui, širdies ir kraujagys
lių ligos vaidina svarbų vaidmenį: įvairūs šir
dies vožtuvų pakrikimai, arterijų sukietėjimas, 
sklerozė, kraujo spaudimo pakilimas vis šir- 
diai uždeda pridėtinę naštą, kuri veda prie tų 
pačių rezultatų. Dažnai pasikartojančios Il
gesnės ligos palieka savo ženklus, nors ne taip 
jau reikšmingus, ypač, kada pagijęs ligonis 
supranta tolimesnio atsargaus užsilaikymo 
svarbą. Tai fili tos svarbiausias priežastys.

tocol — 3 uncijos 50 c., 8 unc ijos $1.00.
Brooklyno lietuviai kreipiasi j

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

385 Parkside Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

INgersoll 2-8490

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. E V er green 4-8802

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)GENERAL INSURANCE

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

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672LIETUVIŲ AMERIKOSPILIEČIŲ KLUBAS I

Puiki salė išnuomojama baliams, banketams, 
vestuvėms, parems ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI HELSINKY 
Trys lietuviai sovietų rinktinėje

Olimpiniai žaidimai, dėka 
suomių pasišventimo ir gabios 
organizacinės rankos, skland
žiai rieda į pabaigą. Lengvojoj 
atletikoj, kaip įprasta, nepasi
vejamai pirmavo JAV sporti
ninkai, šiemet sugraibstę 14 
aukso medalių (vyrų gr.). Tiek 
daug pirmųjų vietų amerikie
čiai nebuvo surinkę nei Lon
done, nei Berlyne. Pagal gen. 
McArthur skaičiavimo būdą, 
kreipiant dėmesį į pirmąsias 
trejas vietas (3,2 ir 1 tik.), JAV 
vyrai sužėrė 68 tšk., toliau: Če
koslovakija — 11, Jamaika ir 
Sovietų Sąjunga —po 10 tšk. ir 
t. t. 
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' Prieš žaidimus, ne juokais 
prisibijota Sovietų Sąjungos 
lengvatlečių, kurių rekordinės 
pasekmės mirgėjo sovietinėj 
spaudoj. Deja, tos pasekmės 
taip ir liko puošti minėtos spau

• dos puslapius — sovietai nejja- 
; jėgė laimėti nė vieno aukso me 

dalio. žymiai geriau pasireiškė 
stambiosios sovietų moterys, 
bet ir jos prarado vieną iš ank
sto joms numatytą aukso me
dalį, kai čekė Dana Zatopek 
laimėjo ieties metimą.

Vyrų gr. į olimpinius nugalė
tojus iškopė keletas lengvatle
čių, kurių pasisekimai prieš 
žaidimus nebuvo tiek geri, 
ir artimiausieji jų draugai 
tų linkėję jiems pergalę, 
m laimėjo Remigino (JAV 
10,4 ir pralenkęs McKenley 
maika), kuriam atžymėtas
•pats laikas. Teko griebtis foto 
nuotraukų, kurios ir lėmė, nors 
jamaikietis buvo tikras, jog 
buvo pirmuoju. Vienas iš favo- 

- ritu, Bragg (JAV), negalavo ir 
: nė nepateko į baigmę. Kitas 
> netikėtumas buvo H. Ashenfelt 
4 (JAV) pergalė 3000 m su kliū- 
; timis. Amerikietis šį nuotolį sa 
i vo sportinėj karjeroj buvo bė- 
♦ gęs tik šešetą kartų. Disko me- 
t Uįaę jbųvb laukta italo Conso- 

. s ilini laimėjimo, bet jam teko 
\ pasitenkinti antrąja vieta, nes 

o i pirmąją įšoko Iness (JAV). 
Luksemburgietis Barthel neti
kėtai laimėjo 1500 m. 

* *

kordas), 4x100 m JAV (Smith, 
Dillard, Remigino, Stanfield) 
40,1, 4x400 m Jamaika (Wint, 
Laing, McKenley, Rhoden) 3.- 
03,9 (pasaulio rekordas), de- 
fimtkovė Mhthias (JAV) 7,887 
tšk. (pasaulio rekordas).

Moterų gr. aukso 
sa v in i n kės su rašys i m e 
tą.

medaliu 
kitą kar

* *
Olimpinis futbolo turnyras 

jau pirmam rate patiekė šlage
rį, nes susitiko Jugoslavijos ir 
Sovietų Sąjungos vienuolikės. 
Jugcslavai vedė 5-1, bet sovie
tai atsigavo, pradėjo vytis ir 
paskutinėj minutėj išlygino 
5-5. Teko peržaisti, vėl jugosla
vai pasirodė pranašesni ir lai
mėjo 3-1. šį kartą sovietai pa
miršo visą sportiškumą ir bu
vo pradėję demostruoti žiau
rumus. Teisėjas, anglas, turė
jo daug darbo ir vienu laiku 
buvo pagrasinęs visą sovietinę 
vienuolikę išmesti iš aikštės. 
Šias eilutes . rašant, fubolo 
turnyre buvo likę keturios rink 
tinęs: Jugoslavija, 
Švedija, Vokietija.

Krepšinio turnyre, 
d., dvikovėn stojo du
JAV ir Sovietų Sąjunga. Ame
rikiečiai laimėje 86-58. Pirmas 
kėlinys 39-22. Sovietų Sąjun
gos rinktinėj žaidė trys lietu
viai: Butautas, Petkevičius, 
Stonkus. Butautas įmetė 5 pil
nus metimus ir 6 pabaudas, 
tuo būdų surinkdamas 16 tšk. 
Petkevičius pasiekė 11 tšk.. 
(3 p. m. ir 5 b.). Stonkus rea
lizavo vieną pilną metimą—2 
tšk. Tuo būdu trys lietuviai su
metė 39 tšk., t. y. lygiai pusę 
visų Sovietų Sąjungos taškų. 
Be lietuvių Sovietų rinktinėj 
žaidė estai Lysov, Kuliam, bet 
jie įmetė tik po vieną baudą. 
Iš JAV žaidikų
taškų surinko Kurlarid 
mažiau nei Butautas.^ Galimas 
dalykas, kad šioms komandoms 
vėliau dar teks kartą persi- 
rungti. Ck.

THE

Latest 
Declared 

Interest Rate

Credited and 
Compounded 

Quarterly

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

On Regular Savings Accounts 
Interest starts fron\the first of every month 

on sums from S25. to SI0,000.
Deposits made on or before January 10, April
July 10. and October 5 will draw interqpt from 'h< 

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

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bunk Are Fully Insured L’p to SI0,00.0.

Member federal Deposit Insurance Corporation

v- * z > » ***>*> > > >>>****

WINTER GARDEN TAVERN,
£ VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
£ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS
S VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

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

Tel: E V. 2-9586

Fasolino ( Memorials

n

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP 7 7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaio 3-7722

Vengrija,

liepos 28 
galiūnai:

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI
IR STATULOS.

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN II N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽI ANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260
- J

kad 
bū- 
100 
per 
(Ja 
tas

nubė- 
grauž- 
kalbė- 
vyijas, 
ir iįiti

, Pats didžiausias olimpinis 
didvyris buvo Zatopek, laimė
jęs 5000 m, 10,000 m ir marato
ną. Maratoną čekų kapitonas 

. buvo bėgęs pirmą kartą savo 
gyvenime, bet, nežiūrint to, šį 

' varginantį nuotolį (42,200 km) 
baigė' neišsieikvojęs, dar 
go prie savo žmonos ir, 
dainas obuolį, pradėjo 
tis su ja, kaip kalba 
ruošdamasis persirengti
į pokylį. Jokio nuovargio, jo- 
kio paskubinto kvėpavimo, ta

i’ rytum niekur nieko. Zatopek 
pasiekė to, ko dar nė vienas bė 
gikas nebuvo užfiksavęs. Beje, 
suomis Kohlemainen 1912 m. 
buvo laimėję 5000 ir 10,000 m, 

• bet tik po aštuonerių metų ge- 
“ bėjo būti pirmuoju maratone. 
•. Zatopek visą tą atliko per ne

pilną savaitę.
Kai 1948 Londone čekas bu

vo laimėjęs 10,000 m, vyriausy
bė jį paaukštino į kapitonus. 
Jei dabar Zatopek nebus pakel 
tas į generolus, čekų vyriausy
bę bus galima apkaltinti indi
ferentiškumu... Vienas anglas, 
kiek pavydus amerikiečiams, 
taip ir pastebėjo:— Visa laimė 
jankiams, kad Zatopek nebėgo 
100 ir 200 m...

Lengvosios atletikos meiste
riai (vyrų gr.): 100 m Remigi- 
no (JAV) 10,4. 200 m Stanfield 
(JAV) 20,7, 400 m Rhoden (J- 
maika) 45,9, 800 m Whitfield 
(JAV) 1.49,2, 1500 m Barthel 
(Luksemburgas) 3.45,2, 5000 m 
Zatopek (Čekoslovakija) 14.06, 
6, 10,000 m Zatopek 29.17,0„ 
maratonas Zatopek 2:23.03,2, 
110 m kl. Dillard 
400 m kl. Moore 
3000 m su kl. H. 
(JAV) 8.45,4, 19
Mikaelsson (Švedija) 
50 km. ėjimas Bordoni 
ja) 4:28.7,8, į augšti 
2,03. į tolį BifEe (JAV) 7.57, tri
šuolis Da Silva (Brazilija) 16,- 
22, pasaulio rekordas su karti
mi Richards (JAV) 4.55, ru‘u- 
Ivs O’Brien (JAV) 1741, diskas 
Iness (JAV) 55,03, ietis Young 
(JAV) 73,78. kūjis Csermak 
(Vengrija 60,34 (pasaulio re-

(JAV) 13,7, 
(JAV) 50,8, 
Ashenfelter 

km. ėjimas 
45.02.8, 
(Itali-
Davis

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ’’ 
radijo valandų,

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

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside
N. J. TeL WAverly 6-3325. ;

Tel. Virginia 9-3112

8015 JAMAICA

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią : 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.AVE., 

(Skersai nuo Haven teatro)

PHILIP BENDER 
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

daugiausia
15,

Grįžimas iš Červenės
(Atkelta iš 4 psl.)

Nežinau, kiek laiko praėj 
kaip staiga išgirstam komai 
dą kelt ir sustot į kelias eile 
Prie kiekvienos eilės atsiranč 
po politruką, kuris iš eilės iir 
trumpai apklausinėti. Po 1 
siuntė į vieną iš dviejų sudarc 
mų grupių. Pristojant į eil 
bandau išgirsti kokius klaus: 
mus stato. Vieni iš “teisėjŲ 
paklausdavo tik tautybės, ki 
— kokiais paragrafais baudžia 
mas, ar už ką suimtas. Dar k 
ti prideda, — kokia uždėt 
bausmė. Raudonarmiečius ; 
milicininkus visai be apklaus: 
nėjimo kažkur išvedė. Nužiūri 
simpatiškesnį “teisėją” ir stoj 
eilėn.

— Tautybė?
— Rusas.
— Kada ir už ką suimtas?
— Savaitė prieš karą, o u 

ką — dar nežinau.
— Kaip tai nežinai? Koki: 

paragrafu baudžiamas?
.— Irgi nežinau, nes jokii 

neminėjo, o klausinėjo 
pie įvairius pažįstamus.

— Kiek kartų buvai 
mas?

— Du kart, maždaug 
valandas.

Jaučiu, kaip su kii 
sekunde nervingumas auga 
Mintyse kartoju sau laikytis 
kuo abejingiausiai. Ir staiga 
.politrukas nurodo man, kurion 
grupėn stoti.

Tuo metu išgirdau, kaip kai
myninis “teisėjas” vieną lietu
vi studentą — mechaniką, vo
kiškai užklausė, ar jis kalbąs 
vokiškai?

— Taip, truputi, — atsakė 
tas irgi vokiškai.

To užteko visam apklausinė
jimui ir studentas buvo pasiųs 
tas kiton grupėn, negu aš. Iš 
to supratau, kad manosios gru
pės likimas bus švelnesnis ne
gu kitos. Kritau, kur stovėjau 
ir pagaliau užmigau.

Kitą savaitę: IŠSIGELBĖJę 
NUO MIRTIES, LAUKIAME 
“IŠVADUOTOJŲ”

tik a

tardo

U

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEĖN KOL GOAL Cb:

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
’ i A L ”

Anglys, Coke ir Aliejus
496 GRAND STREET BROOKLYN; N. Y.

Gyvenamoji vieta:
65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 

Telefonuoti po S vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

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

Tel. EVergreen 7-4335 ’ Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS,

Direktorius
GRAND STREET,
STagg 2-5043

660
. Tel.

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

NOTARY PUBLIC

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

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

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

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 Fasoliao
- Memorials paminklų parodas... 

DIRBTUVĖ IR PARODA:
79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

Paminklų paroda:
66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I.

CENTRALINIS OFISAS:

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

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

. SAVININKAI_ m

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

’ ■ f.

Importuoti konjakai — Užkandžiai Televizija — Muzika — Sportas

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

Paminklai
J0S B E R M E L INC-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR IŠTAIGA

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

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

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

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

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848 t
-............--.. .........— ----------------------------- -—i——Jl

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

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

EVergreen 4-9533.

I

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NE w ton 9-3215
s, ------  —... 1 1 "■ | 

JOSEPH VASTUNAS
s Real Estate & Insurance
!; Paskolos namams
J 3225 FULTON STREET ! 

Brooklyn, N. Y.
Ap. 7-2790

-- —------------- ----------------------^—^4

!; JONAS PATAŠIUS ' 
žiedai, laikrodžiai, jų tai- 

! symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome ' viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečtus žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

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

UL. 5-0083
s.------------------------------------------------ —

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 

darni laikrodžiai, ' žiedai, 
apyyankial auskarai ir ttT

485 GRAND STREET

D G

Brooklyn

(Bay's Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės

Juozas ir Izabelė Misiūnai, 
Savininkai

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

Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

NAUJA GYDUOLĖ
rfvRP* Alexander’s Nauja 

J Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu- 
tų,uogų, šaknų ir

GĄ vart°-\ \ J - jama nuo visokių 
į°l " nerviškų ligų ir 

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

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

: THOMAS MATAS
;; REAL ESTATE 

81 Fox Street 
Waterbury, Conn.

DAver.port 6 0259

R A L P II K R V C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

I



KAS SKRAIDO “LAKIOJAWclOSE LeKSTeSE”?
Kodėl jos skraido nenusdeisdamos? — Nejaugi marsiečiai yra tokie 
nedrąsūs — Jei tai būtų žmonių darbas, tai ta valstybė nebegamintų 

pasenusių lėktuvų — Gi dabar

KUO MINTA MUSES IR VABALAI

Amerikiečių aviacija ši kartą 
ėmėsi rimtai tirti paslaptingus 
skraiduolius, kurie vadinami 
“skraidančiomis lėkštėmis“.

Praėjusią savaitę jos buvo 
pastebėtos įvairiose vietose A- 
merikoje, Anglijoje, Prancūzi
joje ir Suomijoje.

Kas svarbiausia, ši kartą ra
daras užregistravo savo ekra
ne, kaip realų daiktą, bet ne 
kokį vizijos padarinį, kaip ne
seniai stengėsi įrodyti Harvar
do universiteto profesorius dr. 
Menzel. O prancūzų inž. Freg- 
nale net nufotografovo ir būk 
aiškiai matosi, kad tai . nėra 
koks meteoras ar balionas, bet 
pabūklas, skrendąs gyroskopo 
principu.

Pirm kalbant apie tas “lakio- 
jančias lėkštes”, kyla klausi
mas, ar jos techniškai yra ga
limos?

Taip. Kiekvienas yra matęs 
atletus metant diską. Išmestas 
žmogaus jėgos ir sukdamasis 
apie savo ašį, jis nuskrenda 
keliadešimt pėdų ir nukrenta 
•tik tada, kada stumiamoji jė
ga, kuri jį išmetė, sumažėjo.

Prie dabartinės techniškos 
pažangos visai lengvai galima 
pagaminti tokį pabūklą, kuris 
turėdamas ar tai sprausminį 
ar tai atominį motorą, galėtų 
skristi, šitoks pabūklas gali bū 
ti apgyvendintas.

Pagal prof. Desgranschamps, 
pareiškimą, šios “lakiojančios 
lėkštės” esančios dviejų dydžių 
vienos 90 pėdų diametro ir ki
tos 6 pėdų, šios antrosios yra 
valdomos per radiją.

Bet yra tokių, kurie pasisa
ko prieš tų “lakiojančių lėkš
čių” buvimą.

Jie tvirtina, kad visi liudi
ninkai, kurie matę tas “lėkš
tes”, buvo apgauti regėjimo. 
Arba tai buvo koks nors dan-
gaus kūnas, atspindžiai atmos 
fėroje, arba, paprasčiausiai 
meteorologiniai balionai, kurie 
yra leidžiami oros srovių tyri
mui ‘

? Pagaliau, svarbiausias jų ar
gumentas, kad jei kuris nors 
kraštas ir gamintų takias “la
kioj ančias lėkštes,” tai jis sa
ve nebankrutintų gamindamas 
senus lėktuvus, turėdamas to
kio .paslaptingo pabūklo pąslap 
tį, nes “lėkščių” greitis iki šiam 
laikui pralenkia visų esančių 
lėktuvų greitį.

Ką gi mes matome?
Gi “trys didieji” Amerika, 

Anglija ir Sovietų Rusija te
begamina Sabre, Hunter ir Mi- 
gus arba B-36, Vickers 660 ir 
Tupolev, išleisdami milžiniš
kas sumas pinigų. Pats naujo- 
viškiausias lėktuvas Delta GA- 
15, kuris jau yra pralenkęs gar 
są, toli gražu jam iki “lakiojan
čių lėkščių”, kurios turi dvigu
bai didesnį greitį.

Tad kas? Manyti, kad kuri 
nors tauta, turėdama net šią 
paslaptį, gamina senus lėktu
vus tam, kad išlaikius paslap
tį? Bet kodėl tada ji leidžia tas 
“lakiojančias lėkštes” skaidy
ti virš New Yorko ir Paryžiaus, | 
virš Stockholm© ir Londono?J 
Ar nebūtų jai naudingiau vie-l 
nai žinoti paslaptį?

Neatrodo, kad taip yra. Reiš
kia, jos atskrenda iš kitų pla
netų. Bet jei jos atskrenda iš 
kitur, kodėl jos visą laiką skrai 
džioja nenusi-leisdamos? Nejau 
gi marsiečiai ar veneriečiai yra 
tokie nedrąsūs?

Jei kas bando sakyti, kad 
anksčiau 1947 metų niekas ne
matė “lakiojančių lėkščių”, tai 
tas netiesa, štai kongreso bib
liotekoje dr. Menzel atrado se
ną laikraštį, kuris aprašo, kaip 
1896 metais Kalifornijoje pa
daugėja buvo pastebėtas keis
tas blizgąs objektas, skraidąs 
dideliu greičiu.

O tais laikais dar nebuvo to
kių greitų lėktuvų, kaip dabar. ’ 

Pagaliau jau Biblijoje ran
dame, kad Elijošius danguje 
matęs ugninius ratus...

Tas reiškia, jog lakiojančios 
lėkštės jau ne nuo vakar skrai 
do...

Kokia iš to išvada? Ją dar 
sunku padaryti.

Kartojame, techniškai jos 
realizuojamos. Bet psichologiš
kai problema pasilieka kompli
kuota. Didžiuma parodymų yra 
a bejotini ir jų vertę galima

diskutuoti. Yra nemažai žmo
nių mėgstančių pašposauti.

Fotografijos, kurios buvo pa
tiektos apie tas “lėkštes”, ga
lėjo greičiausiai būti netikros.

Reikia laukti, kada kas nors 
geriau paaiškės. Nėra ko sku
bėti, nes iki šiam laikui nuo tų 
“lakiojančių lėkščių“ niekas 
nenukentėjo.

Bet viena kas yra tikra, kad 
jei “lakiojančios lėkštės” dar 
neegzistuoja, tai amerikiečių 
ir .sovietų technikai dirba prie 
tos idėjos realizavimo ir nesi
stebėsime jei kur nors Sibire 
ar Naujoje Meksikoje didžiau
sioje paslaptyje smarkiai stu
dijuojama prie tokios “lakio- 
jančios lėkštės” pagaminimo.

^.Laiškai-1
.  -* —A --- ■ ~ ... • r J

Gerb Vienybės Redaktoriau:
Maloniai prašau Tamstos ne

atsisakyti patalpinti mano at
virą laišką visuomenei, kurį 
Darbininkas atsisakė dėti. Jis 
vietoj patalpinti mano laišką, 
paduoda neva atsakymą man 
(Nr. 50, liepos 25 d.), kuriame 
įvertina savo Korespondento 
sugebėjimus apšmeižti ir pats, 
net nematęs, šimtą procenti
niai pritaria tiems šmeižtams.

Nuostabu, nes turbūt iki šiol 
plačioji visuomenė nežinojo, 
kad Darbininkas gyvendamas 
demokratiniam krašte laikosi 
už geležinės uždangos leidžia
mų spaudos taisyklių.

Su tikra pagarba
Aleksas Beresnevičius

ATVIRAS LAIŠKAS
Darbininko 50 Nr. buvo įdė

tas tūlo slapuko sir. “Partiniai 
ar Lietuvos vadavimo reika
lai?”, kuriame labai tendencin
gai aprašytas Birželio 15 d. į- 
vykių minėjimas Rochesteryje 
ir, iškraipant faktus, man me
tami grubūs apkaltinimai. Var 
dan tiesos, prašau paskelbti šį 
mano pareiškimą:

Š. m. birželio 27 d. ALTo val
dyba, kaip čia įprasta Roches-

vo įžūlia taktika ardo Roches- 
terio lietuvių visuomenės su
gyvenimą ir kurios dėka, senų 
ir naujų lietuvių santykiai ta
po visai sugadinti.

Tikrai reikėtų tokiems kar
štakošiams pagalvoti apie po
zityvų visuomenės darbą, o ne 
iš pasalų verstis skaldymų ir 
šmeižtais.

Reiškiu pagarbą
A. Beresnevičius,

Rochesterio L. B. pirmininkas

DIPLOMUOTI 
BURTININKAI

Pietinėje Afrikoje, Johannes 
bourge, neseniai buvo išleista 
pirmoji laida studentų, baigu
sių “burtininkų universitetą”.

šis universitetas buvo įsteig
tas burtininkams pasiskun- 
džius, kad jų profesijoje atsi
randa labai daug šarlatanų r

Mokslas tęsėsi šešis mėne
sius ir studentai sužinojo, kiek 
reikia dėti liūto taukų į po
madą, epilepsijai gydyti, arba 
kiek reikia nešioti gyvatės 
dantų apsigynimui nuo piktų 
dvasių.

Musės, vabalai ir visi kiti 
vabzdžiai irgi daug dirba, ieš- 
kodamiesi maisto Vieni jų 
minta vien lavonais, kiti gy
vais padarais. Kai lavonai ima 
pūti, juose prisiveisia labai 
daug įvairių vabalų. Pirmiau
sia atsiranda tie. kurie pra
graužia odą, paskui atskrenda 
mėsiniai ir lavone deda kiauši
nėlius. Po dviejų ar’trijų die
nų iš tų kiaušinėlių išsirita 
daugybė vabaliukų.

Viena musė padeda apie 20,- 
000 kiaušinėlių, o iš kiekvieno 
kiaušinėlio išrieda vabaliukas. 
Vabaliukai auga neapsakomai 
greit: per para padidėja du 
šimtu kartų. Jie per trumpą 
laiką suėda labai daug mėsos.

Iš per tris mėnesius musių 
sudėtų kiaušinėlių i£auga tiek 
vabalų, kad jie per keletą die
nų gali suėsti negyvą arklį.

Mėsinės musės suėda lavonų 
mėsą, kiti vabalai odą, plau
kus, nagus ir kaulus. Kiekvie
ną dvėselieną jie sunaikina la
bai greit, ypač šiltuose kraš
tuose.

Dar kiti vabalai dvėselieną 
užkasa į žemę — todėl juos va
diname “duobkasiais”. Jie radę 
kur nors negyvą pelę, vištą, 
kurmį, tuojau ima kasti po juo 
duobę. Jie dirba bendrai, darbs

čiai nešiodami iš duobės po 
truputį žemių. Per dvi dienas 
“duobkasiai” gali užkasti viš
tą, o per tris valandas — pelę. 
Vienas žmogus matė, kaip jie 
kasė duobę ir laidojo vištą.

Vienas vabalas darė iš žemės 
mažučius kamuolėlius ir nešė 
juos prie duobės krašto. Čia 
kamuolėlį ėmė kiti ir rito to
lyn. Pamažu vabalai pasikasė 
po višta. Tada po vištos oda pa 
dėjo kiaušinėlius ir ją užkasė 
žemėmis.

Tuo būdu "duobkasiai” parū 
pina maisto savo vikšrams ir 
sau. Jeigu jie lavono neužkas
tų, jį suėstų kiti vabalai.

žemėje lavonai ne taip greit 
supūva, kaip viršuj žemės.

“Duobkasiai” dirba stropiai 
ir sumaniai. Kartą šie vabalai 
rado negyvą vištą labai kieto
je akmenuotoje vietoje ir už
kasti tenai jos negalėjo. Todėl 
susirinko visas jų būrys ir nu
vilko vištą ten, kur buvo minkš 
tesnė žemė. Vilko ilgai ir sun
kiai, matyt, kad tas darbas bu 
vo jiems nelengvas. Pagaliau 
vištą įveikė: nuvilko ten, kur- 
norėjo, ir užkasė.

Radę didelę dvėselieną, pa
vyzdžiui, arklį, arba karvę, dir 
ba kitaip: nukanda gabalus 
mėsos, neša toliau ir užkasa.

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

86-TH ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street įgg

Nuo rugpjūčio 1 iki 7 d. 
“GARTENFEST IN WIEN” 
“DER BLAUFUCHS”

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.
4

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

b
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NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJA) j _ 7 vaL

408 Jay Str. Room 306, susitarus
kamp Fulton Str (Brooklyne) Ketvirtadieniais visų dien^

Ofiso tel. ULster 8 8789 ir šeštadieniais po pietų
Namų tel. TAylor 7-8231 uždaryta.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:
1357 Bushvvick Avė. 12:30 — 2

į. __ _ O
Ofiso tel. GLenmore 5-3094 . . , , A _Sestad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Šešta-

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St. dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS VALANDOS:
30 E. 60th St. New York City Susitarus: antrad., ketv. ir

Telef. MUrray Hill 8 8677 šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I. Susitarus: pirm., treč. ir
Tek-f. Bay Shore 3710 Pt"k.r V'!< d'e"’ “

tik is ryto.

VALANDOS:
PETER GUSTAITIS, JrM M. D. 2—3 popiet

87-20 85th Street Ke^irtX^ ir lv«ud.
Woodb»«n. L. L. N. Y. <ik

Tel. Virginia 9-6125

VALANDOS:
DR. BLADAS K. VENCIUS 9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) ~~ 9.. Vakare . .
' v . Penktadieniais uždaryta

499 Grand Street Tel. Ofiso STagg 2-0706
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9 — 12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1 — 8 ™kare
Penktadieniais uždaryta 

221 So. 4th Street Tel. EVergreen 7-6868
----- - 1

r

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 moterimi. .1

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKELICNAS

teryje darant ALTo minėjimus 
ir pinigines rinkliavas, pavedė 
man, kaip Rochesterio lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui, 
pravesti piniginę rinkliavą. Bu 

; vo parinkti rinkėjai ir paruošta 
rinkliavai pravesti.

Šį minėjimą vedė dr. J. Bal
čiūnas. Po išsamaus ir įdomaus 
žvejo Grišmausko pranešimo 
ir ALTo atstovo J. Skorubsko 
kalbos, buvo numatyta vykdy
ti piniginę rinkliavą, todėl aš, 
kaip Bendruomenės pirminin
kas, kreipiausi į susirinkusius 
su prašymu gausiai aukoti Lie
tuvos vadavimo reikalui ir pa
minėjau, jog po Jūsų gausių 
aukų, susirinkimui baigiantis, 
bus prašyta Rochesterio ALTo 
valdyba, kad pasiųstų VLIKui 
rezoliuciją — pageidavimą, id
ant jis, atsižvelgiant į baisią 
pavergtame krašte padėtį, mes 
tų partines rietenas ir vienin
gai eitų Lietuvos vadavimo ke
liu. Tai padariau sąmoningai, 
nes turėdamas reikalų su viso- 
mene, visą laiką girdėjau nusi
skundimų, užmetimų ir net 
bandymo atsisakyti aukoti.

Šį mano pareiškimą surinku
sieji priėmė su gausiu pritari
mu, tačiau dar man nebaigus 
kalbėti, pašoko iš vietos A. Sa
baliauskas, surikdamas: “Sėsk, 
provokatoriau, kas leido kalbė
ti?” Po tokio A. Sabaliausko iš
sišokimo, salėje kilo triukšmas, 
švilpimas ir net kai kurie pra
dėjo skirstytis. Padėtį išgelbė
jo gerb. klebonas kun. Bakšys, 
kuris nuramino susirinkusius 
ir tokiu būdu rinkliava buvo 
pravesta tvarkingai.

Aukų buvo surinkta 262 dol. 
Žinant Rochesterio lietuvių ko 
lonijos dosnumą ir šią žvejų 
atsilankymo proga, buvo gali
ma tikėtis surinkti daugiau, 
tačiau visa atsakomybė už su
trukdymą ir visuomenės su- 
kiršinimą turėtų pasiimti A. Sa 
baliauskas su savo netaktišku 
išsišokimu. Tiesa, susirinkusie
ji čia pat jo veiksnią pasmer
kė, bet jis visiems paliko blogą 
įspūdi ir daug kam pastatė 
klausimą, ką A. Sabaliauskas 
ir keli jo bendrai siekia? Jau 
tikrai tik ne lietuviško vieny
bės ir darnaus darbo Lietuvai 
gelbėti.

Minimos korespondencijos 
aprašytojas dar kalba apie kaž 
kokią siaurą grupę. Norėčiau 
pažymėti, kad jis, tur būt, tu
ri galvoj kaip tik tą mažą gru
pelę Rochesterio lietuvių visuo 
menėje, kuriai A. Sabaliauskas 
priklauso ir kuri visą laiką sa-

BŪKIT SVEIKI Dr. S. Biežii
ŠIRDIES IŠSIPLĖTIMAS — 
NESVEIKATOS PAŽYMYS

Kiekvienas gėrisi atleto kūno raumenimis, 
gal, geriau pasakius, tų raumenų išaugimu. 
Kartais net reikia stebėtis jų pajėgumu, 'toks 
atletas smarkiais smūgiais gali visiškai lengvai 
kitam sudaužyti galvą, o oponentą, sveriantį 
porą šimtų svarų, gali numesti kelioliką pėdų 
į šalį, arba pakelti kaip plunksną viršum savo 
galvos, žiūrovui telieka tik stebėtis jo jėga ir 
patvarumu, kartais rfet pavydėt to stiprumo. Ir
susidaro įspūdį, jog tai esama stipruolio, ku
ris gyvens su saule. Rodos, net sunku ir įsivaiz
duoti, kad toksai gali kada nors susirgti ir ne
pragyventi kitų, kad ir sveikiausių jų. Tačiau 
tikrumoje ne visados taip esti.

Profesionalo atleto pareiga yra kiekvieną 
dieną mankštintis ilgas valandas, o tai reiškia 
itin sunkų darbą. Tas sunkusis darbas pergrei- 
tai išvargina kūną ir jį išdėvi. Užtat tokių at
letų par j era, palyginti, trumpa. Daugumoje 
atsitikimų jie, sulaukę vos trisdešimt metų, 
yra priversti šį savo užsiėmimą mesti, nes ne
begali ištverti. Jie pergreit persidirba. Jų 
raumenys surambėja, nors jų išvaizda gera, 
bet jų nervų sistemos veikimas sulėtėja ir, 
svarbiausia, širdis susilpnėja, štai, dėlko daž
niausiai sunkiojo svorio atletų, kaip tokių, 
karjera būna labai trumpa. Iš kitos gi pusės, 
amatininkai, ofisų raštininkai, verslininkai ir 
kiti, sulaukę tokio amžiaus, tik pradeda įsisiū
buoti savo užsiėmime, ir jų darbo našumas 
kyla. O svarbiausias skirtumas čia yra tas, jog 
pastarieji savo jėgas kur kas lėčiau naudoja 
ir todėl jie dar turi jų ir ateičiai, kai tuo tarpu 
pirmasis, kaip sakoma, iškart perdegė kaip 
dektukas.

Ne tik atletų karjera trumpa, bet tuo pa
čiu ir jų amžius nepasižymi ilgumu. Pasirodo, 
kad kone visi profesionalai atletai turi išsiplė
tusią širdį, kuri dažniausiai ir nulemia jų 
rungtynių ilgį ir jų pačių gyvenimo amžių.

Padidėjusi širdis yra silpnesnė ir mažiau 
pajėgi už normalią širdį. Tik sentimentaliais 
sumetimais didelė širdis yra gera. Sveikatos 
žvilgsniu, juo širdis didesnė, tuo sveikata men
kesnė, ir ją reikia stropiau globoti, šis faktas 
gydytojams yra labai gerai žinomas.

Atrodo, būtų klaidinga ir nelogiška, jog 
padidėjusi širdis būtų silpnesnė už normalią. 
Juk, atrodo, juo didesni raumenys, tuo jie stip
resni ir pajėgesni. Tai ir yra teisybė. Tiesa, su’ 
širdimi irgi esti tas pats, bet tai tik pačioje 
pradžioje ir tai laikinai. Kada bet koks sunkus 
ir ilgai besitęsiąs darbas, nesvarbu, koks jis be
būtų, pareikalauja iš širdies nenormalaus pa
jėgumo, tai tokiais atvejais gamta ateina į 
pagalbą, padidindama širdį papildomais rau
menimis. Tai tik laikinai sustiprina širdį ir su
teikia galimybės vis sunkesnį ir sunkesnį dar
bą dirbti ir tuo pačiu ilgiau dirbti. Taip didėja 
ir stiprėja širdies ir kiti raumenys. Jei šis pro
cesas sklandžiai ir be kliūčių vyktų, tai širdis 
ilgainiui taptų taip galinga, jog žmogus pa
virstų galijotu ir kalnus galėtų vartalioti. Per 
tam tikrą laiką iš tikrųjų taip ir yra. Kaip tik 
dėlto atletai laikinai išvysto nepaprastą pa-

jėgumą, kurio šiaip jau vodutinieji žmonės ne
gali pasiekti. Bet atsitinka t^ip; kad jie bema
tant uždūsta, nes širdis nėra parengta tokiam 

į nepaprastam darbui. > ; • • '
Tikrumoje štaUkas atsitinka: širdžiai bedi- 

; dėjant, t. y.,? jos raumenims besidauginant, 
pirmiau minėtos karūninės arterijos nesuspė
ja pristatyti užtektinai kraujo, kas -iš eilės 
reiškia maisto širdžiai stokuojama. Čia ir yra 
bėdos pradžia, nes kraujo cirkuliacija' reikia
mai nevyksta. Dėlto tam -tikri širdies raume-
nys, tarsi nepakankamai laistoma žolė, prade- 
dada silpnėti, vysti ir pagaliau net visiškai 
nustoja savo pirmykščio gyvumo — tamprumo, 
kuris buvo tikroji širdies jėga. Taigi, iš buvusių, 
žinoma, ne visų, energiją nešančių raumenų 
lieka tik negyvi siūleliai, kurie savo palinkimu 
susitraukti dar daugiau trukdo širdžiai veikti. 
Ir, juo didesnė širdis, tuo joje mažiau veikian
čiųjų raumenų belieka. Taigi, bedidėjant šir
džiai, jos pajėgumo atsargos proporcingai ma
žėja, ir juo širdis didesnė, tuo jis kaskart la
biau silpnėja. Reikia žinoti, kad didelė širdis 
yra silpna širdis, ir ji nebegali išlaikyti jokių 
staigmenų. Juo tos staigmenos dažnesnės, tuo 
dažniau ji sustoja veikus. Tai reiškia gyvybės 
pabaigą.

Iš šio, kad ir labai trumpo aprašymo, manau, 
aiški yra padidėjusios širdies tikroji prasmė, 
taipgi ir aišku tik viena, kad asmuo, turįs pa
didėjusią širdį, privalo žinoti, kad ji yra silp
na, menkai pajėgi, širdies padidėjimo priežastį 
galima nusakyti keliais žodžiais: tai įvyksta 
dėl ilgalaikio, ją apsunkinančio darbo. Norma
liose sąlygose, kaip mes jas paprastai supran
tame, dauguma atvejų širdis išsilaiko sveika 
ilgus metus. Ji nepadidėja. Jos esminiai nepa
keičia, kad ir parečiui pasikartojančios sun
kios trumpalaikės staigmenos. Dėlto dar nieko 
blogo-negali įvykti. Todėl tais atvejais nėra nė 
mažiausio reikalo tuo rūpintis.

Dar pažvelkime į širdį apsunkinančius dar
bus, kurių visų čia smulkmeniškai negalima
išskaičiuoti. Pagaliau* ir nėra tam reikalo. Pa
imkime bent svarbesniuosius. Pirmiausia: sun
kūs fiziniai ir nuolatiniai įsitempimai, kaip, 
pvz., sunkūs kasyklų, geležies fabrikų ir pana
šūs darbai, diena iš dienos reikalaują nuola
tinio įtempimo, sunkioji atletika ir kt. žodžiu, 
visa tai, kas priveda prie didesnio nuovargio 
ar pridusimo. Tokie darbai visados pareikalau
ja iš širdies nenormalių pastangų, kurios Ilgai
niui priveda prie jos laipsniško padidėjimo.

Didesnis nutukimas, kurio negalima pra
leisti specialiai nepaminėjus, visada baigiasi 
širdies padidėjimu. Todėl nutukėlių amžius žy
miai sutrumpėja. Paskui, širdies ir kraujagys
lių ligos vaidina svarbų vaidmenį: įvairūs šir
dies vožtuvų pakrikimai, arterijų sukietėjimas, 
sklerozė, kraujo spaudimo pakilimas vis šir- 
diai uždeda pridėtinę naštą, kuri veda prie tų 
pačių rezultatų. Dažnai pasikartojančios Il
gesnės ligos palieka savo ženklus, nors ne taip 
jau reikšmingus, ypač, kada pagijęs ligonis 
supranta tolimesnio atsargaus užsilaikymo 
svarbą. Tai fili tos svarbiausias priežastys.

tocol — 3 uncijos 50 c., 8 unc ijos $1.00.
Brooklyno lietuviai kreipiasi j

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

385 Parkside Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

INgersoll 2-8490

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. E V er green 4-8802

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)GENERAL INSURANCE

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

536 JAFFREY COURT 
Brooklyn 35, N. Y.

NI. 8-6222

189 MONTAGUE ST., 
Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672LIETUVIŲ AMERIKOSPILIEČIŲ KLUBAS I

Puiki salė išnuomojama baliams, banketams, 
vestuvėms, parems ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI HELSINKY 
Trys lietuviai sovietų rinktinėje

Olimpiniai žaidimai, dėka 
suomių pasišventimo ir gabios 
organizacinės rankos, skland
žiai rieda į pabaigą. Lengvojoj 
atletikoj, kaip įprasta, nepasi
vejamai pirmavo JAV sporti
ninkai, šiemet sugraibstę 14 
aukso medalių (vyrų gr.). Tiek 
daug pirmųjų vietų amerikie
čiai nebuvo surinkę nei Lon
done, nei Berlyne. Pagal gen. 
McArthur skaičiavimo būdą, 
kreipiant dėmesį į pirmąsias 
trejas vietas (3,2 ir 1 tik.), JAV 
vyrai sužėrė 68 tšk., toliau: Če
koslovakija — 11, Jamaika ir 
Sovietų Sąjunga —po 10 tšk. ir 
t. t. 
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' Prieš žaidimus, ne juokais 
prisibijota Sovietų Sąjungos 
lengvatlečių, kurių rekordinės 
pasekmės mirgėjo sovietinėj 
spaudoj. Deja, tos pasekmės 
taip ir liko puošti minėtos spau

• dos puslapius — sovietai nejja- 
; jėgė laimėti nė vieno aukso me 

dalio. žymiai geriau pasireiškė 
stambiosios sovietų moterys, 
bet ir jos prarado vieną iš ank
sto joms numatytą aukso me
dalį, kai čekė Dana Zatopek 
laimėjo ieties metimą.

Vyrų gr. į olimpinius nugalė
tojus iškopė keletas lengvatle
čių, kurių pasisekimai prieš 
žaidimus nebuvo tiek geri, 
ir artimiausieji jų draugai 
tų linkėję jiems pergalę, 
m laimėjo Remigino (JAV 
10,4 ir pralenkęs McKenley 
maika), kuriam atžymėtas
•pats laikas. Teko griebtis foto 
nuotraukų, kurios ir lėmė, nors 
jamaikietis buvo tikras, jog 
buvo pirmuoju. Vienas iš favo- 

- ritu, Bragg (JAV), negalavo ir 
: nė nepateko į baigmę. Kitas 
> netikėtumas buvo H. Ashenfelt 
4 (JAV) pergalė 3000 m su kliū- 
; timis. Amerikietis šį nuotolį sa 
i vo sportinėj karjeroj buvo bė- 
♦ gęs tik šešetą kartų. Disko me- 
t Uįaę jbųvb laukta italo Conso- 

. s ilini laimėjimo, bet jam teko 
\ pasitenkinti antrąja vieta, nes 

o i pirmąją įšoko Iness (JAV). 
Luksemburgietis Barthel neti
kėtai laimėjo 1500 m. 

* *

kordas), 4x100 m JAV (Smith, 
Dillard, Remigino, Stanfield) 
40,1, 4x400 m Jamaika (Wint, 
Laing, McKenley, Rhoden) 3.- 
03,9 (pasaulio rekordas), de- 
fimtkovė Mhthias (JAV) 7,887 
tšk. (pasaulio rekordas).

Moterų gr. aukso 
sa v in i n kės su rašys i m e 
tą.

medaliu 
kitą kar

* *
Olimpinis futbolo turnyras 

jau pirmam rate patiekė šlage
rį, nes susitiko Jugoslavijos ir 
Sovietų Sąjungos vienuolikės. 
Jugcslavai vedė 5-1, bet sovie
tai atsigavo, pradėjo vytis ir 
paskutinėj minutėj išlygino 
5-5. Teko peržaisti, vėl jugosla
vai pasirodė pranašesni ir lai
mėjo 3-1. šį kartą sovietai pa
miršo visą sportiškumą ir bu
vo pradėję demostruoti žiau
rumus. Teisėjas, anglas, turė
jo daug darbo ir vienu laiku 
buvo pagrasinęs visą sovietinę 
vienuolikę išmesti iš aikštės. 
Šias eilutes . rašant, fubolo 
turnyre buvo likę keturios rink 
tinęs: Jugoslavija, 
Švedija, Vokietija.

Krepšinio turnyre, 
d., dvikovėn stojo du
JAV ir Sovietų Sąjunga. Ame
rikiečiai laimėje 86-58. Pirmas 
kėlinys 39-22. Sovietų Sąjun
gos rinktinėj žaidė trys lietu
viai: Butautas, Petkevičius, 
Stonkus. Butautas įmetė 5 pil
nus metimus ir 6 pabaudas, 
tuo būdų surinkdamas 16 tšk. 
Petkevičius pasiekė 11 tšk.. 
(3 p. m. ir 5 b.). Stonkus rea
lizavo vieną pilną metimą—2 
tšk. Tuo būdu trys lietuviai su
metė 39 tšk., t. y. lygiai pusę 
visų Sovietų Sąjungos taškų. 
Be lietuvių Sovietų rinktinėj 
žaidė estai Lysov, Kuliam, bet 
jie įmetė tik po vieną baudą. 
Iš JAV žaidikų
taškų surinko Kurlarid 
mažiau nei Butautas.^ Galimas 
dalykas, kad šioms komandoms 
vėliau dar teks kartą persi- 
rungti. Ck.

THE

Latest 
Declared 

Interest Rate

Credited and 
Compounded 

Quarterly

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

On Regular Savings Accounts 
Interest starts fron\the first of every month 

on sums from S25. to SI0,000.
Deposits made on or before January 10, April
July 10. and October 5 will draw interqpt from 'h< 

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

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bunk Are Fully Insured L’p to SI0,00.0.

Member federal Deposit Insurance Corporation

v- * z > » ***>*> > > >>>****

WINTER GARDEN TAVERN,
£ VYTAUTAS BELECKAS, savininkas
£ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS
S VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

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

Tel: E V. 2-9586

Fasolino ( Memorials

n

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

AP 7 7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

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

JAmaio 3-7722

Vengrija,

liepos 28 
galiūnai:

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI
IR STATULOS.

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN II N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽI ANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260
- J

kad 
bū- 
100 
per 
(Ja 
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nubė- 
grauž- 
kalbė- 
vyijas, 
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, Pats didžiausias olimpinis 
didvyris buvo Zatopek, laimė
jęs 5000 m, 10,000 m ir marato
ną. Maratoną čekų kapitonas 

. buvo bėgęs pirmą kartą savo 
gyvenime, bet, nežiūrint to, šį 

' varginantį nuotolį (42,200 km) 
baigė' neišsieikvojęs, dar 
go prie savo žmonos ir, 
dainas obuolį, pradėjo 
tis su ja, kaip kalba 
ruošdamasis persirengti
į pokylį. Jokio nuovargio, jo- 
kio paskubinto kvėpavimo, ta

i’ rytum niekur nieko. Zatopek 
pasiekė to, ko dar nė vienas bė 
gikas nebuvo užfiksavęs. Beje, 
suomis Kohlemainen 1912 m. 
buvo laimėję 5000 ir 10,000 m, 

• bet tik po aštuonerių metų ge- 
“ bėjo būti pirmuoju maratone. 
•. Zatopek visą tą atliko per ne

pilną savaitę.
Kai 1948 Londone čekas bu

vo laimėjęs 10,000 m, vyriausy
bė jį paaukštino į kapitonus. 
Jei dabar Zatopek nebus pakel 
tas į generolus, čekų vyriausy
bę bus galima apkaltinti indi
ferentiškumu... Vienas anglas, 
kiek pavydus amerikiečiams, 
taip ir pastebėjo:— Visa laimė 
jankiams, kad Zatopek nebėgo 
100 ir 200 m...

Lengvosios atletikos meiste
riai (vyrų gr.): 100 m Remigi- 
no (JAV) 10,4. 200 m Stanfield 
(JAV) 20,7, 400 m Rhoden (J- 
maika) 45,9, 800 m Whitfield 
(JAV) 1.49,2, 1500 m Barthel 
(Luksemburgas) 3.45,2, 5000 m 
Zatopek (Čekoslovakija) 14.06, 
6, 10,000 m Zatopek 29.17,0„ 
maratonas Zatopek 2:23.03,2, 
110 m kl. Dillard 
400 m kl. Moore 
3000 m su kl. H. 
(JAV) 8.45,4, 19
Mikaelsson (Švedija) 
50 km. ėjimas Bordoni 
ja) 4:28.7,8, į augšti 
2,03. į tolį BifEe (JAV) 7.57, tri
šuolis Da Silva (Brazilija) 16,- 
22, pasaulio rekordas su karti
mi Richards (JAV) 4.55, ru‘u- 
Ivs O’Brien (JAV) 1741, diskas 
Iness (JAV) 55,03, ietis Young 
(JAV) 73,78. kūjis Csermak 
(Vengrija 60,34 (pasaulio re-

(JAV) 13,7, 
(JAV) 50,8, 
Ashenfelter 

km. ėjimas 
45.02.8, 
(Itali-
Davis

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ’’ 
radijo valandų,

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

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside
N. J. TeL WAverly 6-3325. ;

Tel. Virginia 9-3112

8015 JAMAICA

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią : 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.AVE., 

(Skersai nuo Haven teatro)

PHILIP BENDER 
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

daugiausia
15,

Grįžimas iš Červenės
(Atkelta iš 4 psl.)

Nežinau, kiek laiko praėj 
kaip staiga išgirstam komai 
dą kelt ir sustot į kelias eile 
Prie kiekvienos eilės atsiranč 
po politruką, kuris iš eilės iir 
trumpai apklausinėti. Po 1 
siuntė į vieną iš dviejų sudarc 
mų grupių. Pristojant į eil 
bandau išgirsti kokius klaus: 
mus stato. Vieni iš “teisėjŲ 
paklausdavo tik tautybės, ki 
— kokiais paragrafais baudžia 
mas, ar už ką suimtas. Dar k 
ti prideda, — kokia uždėt 
bausmė. Raudonarmiečius ; 
milicininkus visai be apklaus: 
nėjimo kažkur išvedė. Nužiūri 
simpatiškesnį “teisėją” ir stoj 
eilėn.

— Tautybė?
— Rusas.
— Kada ir už ką suimtas?
— Savaitė prieš karą, o u 

ką — dar nežinau.
— Kaip tai nežinai? Koki: 

paragrafu baudžiamas?
.— Irgi nežinau, nes jokii 

neminėjo, o klausinėjo 
pie įvairius pažįstamus.

— Kiek kartų buvai 
mas?

— Du kart, maždaug 
valandas.

Jaučiu, kaip su kii 
sekunde nervingumas auga 
Mintyse kartoju sau laikytis 
kuo abejingiausiai. Ir staiga 
.politrukas nurodo man, kurion 
grupėn stoti.

Tuo metu išgirdau, kaip kai
myninis “teisėjas” vieną lietu
vi studentą — mechaniką, vo
kiškai užklausė, ar jis kalbąs 
vokiškai?

— Taip, truputi, — atsakė 
tas irgi vokiškai.

To užteko visam apklausinė
jimui ir studentas buvo pasiųs 
tas kiton grupėn, negu aš. Iš 
to supratau, kad manosios gru
pės likimas bus švelnesnis ne
gu kitos. Kritau, kur stovėjau 
ir pagaliau užmigau.

Kitą savaitę: IŠSIGELBĖJę 
NUO MIRTIES, LAUKIAME 
“IŠVADUOTOJŲ”

tik a

tardo

U

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEĖN KOL GOAL Cb:

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
’ i A L ”

Anglys, Coke ir Aliejus
496 GRAND STREET BROOKLYN; N. Y.

Gyvenamoji vieta:
65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 

Telefonuoti po S vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

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

Tel. EVergreen 7-4335 ’ Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS,

Direktorius
GRAND STREET,
STagg 2-5043

660
. Tel.

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

NOTARY PUBLIC

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS
Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

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

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

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 Fasoliao
- Memorials paminklų parodas... 

DIRBTUVĖ IR PARODA:
79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

Paminklų paroda:
66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I.

CENTRALINIS OFISAS:

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

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

. SAVININKAI_ m

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

’ ■ f.

Importuoti konjakai — Užkandžiai Televizija — Muzika — Sportas

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

Paminklai
J0S B E R M E L INC-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR IŠTAIGA

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

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

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

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

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848 t
-............--.. .........— ----------------------------- -—i——Jl

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

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

EVergreen 4-9533.

I

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NE w ton 9-3215
s, ------  —... 1 1 "■ | 

JOSEPH VASTUNAS
s Real Estate & Insurance
!; Paskolos namams
J 3225 FULTON STREET ! 

Brooklyn, N. Y.
Ap. 7-2790

-- —------------- ----------------------^—^4

!; JONAS PATAŠIUS ' 
žiedai, laikrodžiai, jų tai- 

! symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome ' viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečtus žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

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

UL. 5-0083
s.------------------------------------------------ —

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 

darni laikrodžiai, ' žiedai, 
apyyankial auskarai ir ttT

485 GRAND STREET

D G

Brooklyn

(Bay's Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės

Juozas ir Izabelė Misiūnai, 
Savininkai

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

Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

NAUJA GYDUOLĖ
rfvRP* Alexander’s Nauja 

J Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu- 
tų,uogų, šaknų ir

GĄ vart°-\ \ J - jama nuo visokių 
į°l " nerviškų ligų ir 

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

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

: THOMAS MATAS
;; REAL ESTATE 

81 Fox Street 
Waterbury, Conn.

DAver.port 6 0259

R A L P II K R V C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

I



VILIUS BRAŽVILIUS
Žemės drebėjimas 
aplamdė šonus...

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS? LAISVO

ALT KULIA
CHICAGO, ILL. — Liepos 20 

dieną Chicagos lietuvių visuo
menei buvo suorganizuota ypa
tingai platus ir tikrai įspūdin
gas minėjimas 30-ties metų 
sukakties nuo Amerikos pripa
žinimo Lietuvai nepriklauso
mybės. Minėjimą suorganiza
vo Margutis.

Suorganizavo su rimta pro
grama, iš anksto plačiai išgar-

Be įvairios ir tikrai pasigėrė
tinos meninės dalies — minė
jimo organizatoriai parkvietė 
Pennslyvanijos gubernatorių 
John S. Fine, kurs pasakė pa
grindinę kalbą Lietuvos laisvės 
reikalais. Jo kalba buvo visų 
Chicagos laikraščių plačiai at
pasakota, o visas minėjimas' 
perteiktas vaizduose ir kores
pondencijose. Iš Clevelando at
vykęs Jaunimo Teatras pasta
tė veikalą “Burtininko Pinklė
se”, platus simfoninis orkest
ras davė vienos valandos kon
certą, tautinių šokių grupė 
parodė įdomų šokių žaismą ir 

. dainos daly — girdėjome skam 
bių balsų. Todėl nieko stebėti
no, kad į taip plačiai paruoštą 
ir taip rimtai pristatytą minė
jimą suplaukė virš 10,000 lietu
vių į Riverview Parką, kuria
me vyksta visi didieji čikagie- 

t čių susitelkimai. Minėjimo pro 
gramai vadovavo adv. Antanas 
Olis — Amerikos Lietuvių Ta
rybos vicepirmininkas.

Kiek jau turėjome progos 
stebėti, Chicagos lietuvių “są- 
skridžiai” platesniu mastu iki 
šiol buvo tik Margučio, kurs, 
matyt, turi stiprių techninių

BACH’S CAFE
-Alus, vynas, likeris.

- Visada draugiška nuotaika...
6629 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

L

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philaxielphta, Pa.
t8S NORTH BROAD STREET 

(Tetasocxry Addrmc)
Mew Bonding Under ConstnictMa 

«t 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AC OF DECEMBER 31, 1951

ASSETS
Mertciss Ioans.....................88,315.834

laproremecK Loans......................... 25,543
Loans oe Barines Aecoonts .... 82 997
Federal Hcne Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and In Banks .... 1,112.033 
Ofica Building and Equipment . . iss’e&tt 
Farfclns Lot— 1415 Race Street 22,723 
XMecred Charges and Other Assets 15,791

TOTAL----89.917,537
LIABILITIES

39mntarr Share Accounts............88.428,479
Advances—

. Federal Bosse Loan Bank . . . 850,000
I—nt In Process ............................ 55.431
Other LlabUlttes ............................ 10,311
Employees- Retirement Reserve . . 22,077
Other Specific Reserves.................... 3.520
General Reserves . . . 8295,500
Bsstjstas......................... 252,278 547,778

TOTAL----89,917,587
CHARLES S. CHELEDEN, President

WILLIAM VALAITIS
Vieoktrtopai automobthų
730-2 E. Moyamensing Ave 

Philadelphia, Pa. 
Tel. Howard 8-0596

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

' A. MIEŽIS '
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

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

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

Philadelphia, Pa.

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
aao 10 ral. ryte iki S ral. ▼A.

1 Ml

JAU IŠKULTUS ŠIAUDUS LIETUVIAI BARZDOČIŲ PARADE

priemonių ir pakankamai mo
ralinių išteklių. Juk tokiam 
minėjimui suorganizuoti, kokį 
matėme liepos 20 d. reikia ne 
tik investuoti keletą tūkstan
čių dolerių, bet reikia ir išmin 
tingos organizacijos, iniciaty
vos, rizikos ii kantrumo.

Nuo seno įsivyravęs papro
tys visus lietuvių minėjimus 
bei parengimus įspausti į siau
rus šeimyniškus rėmus, nega
lint jiems duoti didesnio vie
šumo, tebeslegia ir dabar dar 
daugelį “lietuviškos visuome
nės vadovų” dvasią... Susiren
ka grupelė žmonių, pasikviečia 
kokį “rėksniuką”, susibėga į 
kokį nežinomą daržą ir “ant 
lietuviškų dešrų bei kopūstų” 
pagrindo... atšvenčia didžiųjų 
Lietuvos istorinių įvykių die
nas.

Tegul praeityj tokie dalykai 
galėjo kartotis be skriaudos 
Lietuvos garsui ir be žalos A- 
merikos lietuvių pasididžiavi
mui. Bct šiandien — jau kiti 
laikai ir kiti dievai.

Pasilikti -tik savoj “šeimoj”, 
savoj keiių ar keliolikos rėmė
jų būry — pasilikti su “bly
nais”, “kopusiais” “bakaja 
meška” ar kitomis lietuvių 
“garsenybėmis” — yra įmano
ma tik, švenčiant savo vardi- < 
nes, klubo pasikortavimo vaka
rą, ar eilinį savo organizacijos 
įvykį. Gi tai, kas priklauso 
Lietuvos bylos garsui, kas gali 
tarnauti psichologiniam lietu
vių bendruomenės laimėjimui 
turi būti daroma jr vykdoma 
su atatinkama pagarba didžiai 
Lietuvos laisvinimo idėjai.

Tatai sakydamas, turiu dė
mesin Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo minėjimą, pra 
vestą Margučio liepos 20 die
ną ir'minėjimą, matytą vie
name d&rže liepos 27 d., kur 
dalyvavo du Amerikos Lietuvių 
Tarybos didieji — šimutis ir
Grigaitis. Atvirai sakant buvo 
sarmata, kad Tarybos vadai... 
taip susmulkino didelį įvykį, 
nukėlė jį iš pasigėrėtinos mi
nios Riverview Parke į poros 
šimtų būrelį, perėmė Margučio 
taip sėkmingai iškultus šiau
dus liepos 20 dieną ir juos kū
lė vėl tuščiomis skardinėmis, 
žinoma, niekas neturi mono
polio vienam ar kitam minėji
mui suorganizuoti. Bet ne vi
si turi ir ne visi gali turėti vie
nodos jėgos ir vienodų suma
numų tarnauti Lietuvos garsui.

Mums šioj vietoj rūpi ne gin 
ti kurią nors organizaciją, ar 
kurią žmonių grupę, bet pats 
reikalas šaukte Šaukiasi dėme
sio ir pastabų. Amerikos Lie
tuvių Tarybos šulai... prieš ke
lis metus kartojo, kad niekam 
nevalia daryti bet ką, kas su
sieta su Lietuvos laisvinimo 
dalykais. Girdi, toji šventoji 
teisė priklausanti Tarybai ir 
tik Tarybai. Tegul bus ir 
taip, bet tada pati Taryba te
gul parodo sugebėjimą ką nors 
padaryti.

Šiemet birželio mėnesio pa
baigoj AL Tarybos skyrius Chi- 
cagoj surengė gegužinę... ži
not, kiek ten susirinko žmo
nių? Vos pora šimtukų. Iš kur 
tada tokia iškilminga Tarybos 
teisė neleisti niekam kitam 
daryti ir nesugebėti pačiai ką 
nors padaryti?

Jei mūsų liežuvis būtų pik
tas, galėtume pakartoti beveik 
visuotiną prielaidą, kad tokių 
Tarybos pretenzijų pagrinde 
yra niekas kitas, kaip pavydas 
— pavydas, plaukiąs iš nega
lios, savos rūšies nusivylimo, 
ir iš “complex inferiority”.

Ir tą stačiai mizerišką pavy
do jausmą buvo galima maty
ti viename “minėjime” liepos 
27 d. kur kalbėjo Tarybos pir
mininkas Simutis ir Tarybos 
sekretorius Grigaitis. Abu Ta
rybos vadai... šaukė, kad tokie 
dalykai, kaip Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas bei ki
tu politinių sukakčių atžymė- 
jimas priklauso Tarybai — da
bar nulipo nuo savo “aukšto 
pedestalo” ir pamiršę savo tei
gimus — nuėjo J ūkio daržą if 

: mėgino sudaryti audros įspūdį 
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Jei tas viskas nebūtų iš da
lies tragiška, tai būtų galima 
tik gardžiai pasijuokti, k'ad 
Amerikos Lietuvių Taryba ku
lia iškultus šiaudus. Juk Ame
rikos pripažinimo Lietuvai ne
priklausomybės 30-ties metų 
sukakties Chicagos lietuvių bu 
vo paminėta kuo plačiausiu 
mastu liepos-20 Riverview Par
ke. Galima sakyti, visi grūdai 
tos sukakties buvo iškulti, ku
riems gi galams dar ir toliau 
spragilus bekilnoti ir prakaitą 
belieti Tarybos žmonėms? Ne 
gi — nėra kitų progų?,Nėgi jau 
Taryba gyvena be fantazijos, 
kad nieko kito nebegali, kaip 
tik kopijuoti kitus?

Sakoma, kad pakartojimas 
nekenkia. Neturėtų kenkti ir 
sukakčių minėjimų pakartoji
mas. Bet tada reikalaukime iš 
visų organizatorių, kad minėji
mai būtų kuo platesni ir kiek 
gaPma originališkesnėm. Mano 
manymu Tarybos uždavinys ne 
kokiais “dvigubinimais”, ne 
banalinimais ir ne kokia nea
pykanta garsintis “Lietuvos 
la’svin;mo byloj,’’ o taktikai, 
a*-e,qror;ai jr su gilia išmintimi 
j-HoSeu vienybės minti ir ją 
stiprinti.

Mes nenorime, kad skaityto
jas padarytų ifvadą, jog Ame
rikos Lietuvių Taryba, kalda
ma iškultus šiaudus, stačiai 
kenkia Lietuvos reikalams. 
Tuo tarpu dar nereikia eiti 
taip toli. Bet yra visiškai tik
ra, kad joks ūkininkas 
laikomas protingu, jei 
kartotinai kultų jau 
jaują.

nebūtų 
jis pa- 
i'-kultą

K. Z.

BINGHAMTON, N. Y.—Prieš 
gerą pusmetį Johnsono ir En- 
qicott įmonių darbininkai bu
vo paprašyti vadovybės augin
ti barzdas. Nei daugiau nei ma
žiau:’ Gerbiamieji 32 tūkstan
čių įmonių darbininkai ir kler
kai, malonėkite auginti barz
das !

Gabalaitis istorijos, šešios 
dešimtys metų atgal, du( bat
siuviai, Johnson ir Endicott, 
Binghamtone atidarė mažutes 
batų taisymo dirbtuvėles. Per 
60 metų tos dirbtuvėlės išaugo 
į dešimtų tūkstančių darbinin
kų įmones, Johnson ir Endicott 
dirbtuvėlės virto dideliais mie
steliais — Johnson, Endicott, 
kur dirba šimtai mūsų lietuvių 
galima sakyti, lietuvių barzdo
čių.

Tos Johnson ir Endicott dirb 
tuvės — Binghamtono prie
miesčiai sumanė suruošti iškil
mingą 60 metų sukaktį. Jeigu 
jau šešios dešimt metų, tai ir 
jų darbininkai turi būti barz
doti. Sukakties proga buvo su
ruoštas iškilmingas keliolikos 
tautų paradas, vaidinimai pra
mogos. Nes lygiai B.nghamto- 
nas, kurio priemiesčiai pava
dinti batsiuvių Johnsono ir 
Endicott vardu, lygiai priemies 
čiai susidaro beveik vien iš bat 
siuvių.

Greta kitų tautybių, dirban
čių minėtuose fabrikuose, ir 
lietuviai dalyvavo 60 
kakt:es parade.

Lietuviai aprengė 
mį tautinių spalvų 
mais ir vainikais,
sunkvežimyje, ant paaukštini
mo, sėdėjo Varęfo Mokyklos 
verpėja, apsupta tautiniais rū

barzdas šau-

iškilus vyras, 
priešakyje, ge- 

stiliaus

šoko tauti-

pasirodymas, 
įspūdingiau - 
teiravosi, ką 
su mergaite

metų su-

sunkveži- 
papuoši- 
pačiame

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

bais pasipuošusių vaikų. Sunk
vežimį lydėjo tautiniais rūbais 
pasipuošę moterys, merginos ir 
lietuviai, vašias 
niai susišukavę.

J. Bučinskas, 
žengė barzdočių
nerolo Plechavičiaus 
barzdą aukštai iškėlęs. L. Bai- 
riūnas pritarė akordeonu, kai 
būrys lietuvaičių 
nius šokius.

Lietuvių grupės 
nesigiriant, buvo 
sias. Ne vienas 
vaizdavo verpėja
prie ratelio, atsivertusią ele
mentorių. Paaiškinus, kad tai 
Lietuvos vargo mokykla, prieš 
šešias dešimt metų caro prie
spaudoje ne vienas klausė lie
tuvius, kokios mokyklos dabar 
tinėje Lietuvoje, Stalino sat
rapų vergijoje?

Eiseną parade parengė gra
žus būrys Binghamtono, John
sono miestų lietuvių. Ypač 
daug pasidarbavo veikli visuo
menės veikėja EI. Bučinskienė, 
Mrs. Pundienė, Jaškauskienė, 
Phyil, Wasko- Ja'kauskaitė, 
V. Knizikevičiūtė, M. Gokienė, 
Ant. Liepa, Balčikonis ir visa 
eilė nuoširdžių talkininkų. Pa
rado išlaidas padengė Johnso- 
nc. Endicott fabrikų darbinin
kai ir pats visų iškilmių kalti
ninkas Johnson.

Sukakties paradas- prasidėjo 
liepos 2, o lietuviai pasirodė 
liepos 4, JAV nepriklausomy
bės dieną, kai sukaktuvių pa
rado iškilmės išsiliejo visu pla
tumu.

Kaip matote, jau gabalas 
laiko bus prabėgęs nuo lietu
vių barzdočių pasirodymo 
Binghamtone — Johnsino 60 
metų sukaktuvėse. Lyg ir pe- 
vėl uotai prisimenama. Bet isto 
rja, kaio vynas, laiku gerėja. 
O, Binghamtono — J ohnsono 
įmestų lietuviai gražiai įsirašė 
į šių miestų ir apylinkės istori-' 
ją.

D.
r———*------ *——-v--------—  
j JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ 

Sėkmingai pagydytu pacientų padėkos laiškai
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 larginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

Dr Joseph Miller Newark. N I
P«i to kai man sveikata sugrįžo, pasr 

naudotus jūsų natūraliu gvdymo būdu, jau 
ėiu pareigą jums viešai padėkoti

Kelius metus jaučiau skausmą nugaroj ir 
rankose Tariausi su gydytojais, bet man 
atrodė, kad jie negali niekuo padėti. Bu- 
vusis mok v to jas prof. dr. Carl Sehlcusing 
kuri išgelbėjotc nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptis į jus

Atvdžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, kuru susidarė 
sunkiai kritus. Pereitais metais jūs gydėte 
mane men. ir j»o tr po to esu sveikai ir 
nebejuntu jokių skausmu Jau metai ne

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

Vis?, tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Lea Thomas, 

Irvington, N. J.

Dr. Joseph Newark, N. J.
Kelius metus jaučiat! didelius skaus

mus nuga-oje Dažnai naktimis tu
rėdavau atsikelti Tai visa mane tiek 
kankino. j<»g mano nervai suiro.

Kreipiausi i įvairius daktarus ta
čiau nei vienas man nepadėjo. Bu
vau latming? kad sužinojau anie jus, 
dr Joseph Miller Jau po keliu lan
kymosi pas jus, aš pasijutau svei
kesnė ir toliau naudixfamast jūsų pa 
tarimais p. jūsų gydoma visai pa
sveikau

Už sugrąžinta man sveikatą būda
ma jum? dėkinga prašau paskelbti 
mano laišką laikraščiuose kad ir ki
ti suž’Uotų apie Dr Joseph Miller 
gvdvmo sėkmingumą ir norintieji ga 
lėtų pasinaudoti tuo . natūraliu me
todu. kuriuo jūs grąžinote man svei 
katą. Jutia Kacker,

New York, N Y

Dr Joseph Miller, 
Newark. N. J.

Penkerius metus aš kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau didelį galvos skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi į 
įvairius gydytojus Vartojau įvairius leng
vinančius vaistus, tačiau mano sveikata nei 
diek nesitaisč.

Iš laikraščių sužinojau apie Dr. Miller. 
Jus 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 nesveikauja. sužinotų 
apie jus Dr. Miller.

Genovaitė Stančaitis
Brooklyn. N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

dr. j. Filler, d. c. Ph. c
PRIĖMIMO VALANDOS

Kasdien nuo 9 rvto iki 7:50 vakare
Tel. Mitchell 2-0773■-

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.
Važiuoti iš New York — Hudson Tubs iiCortlaot 
St 14th St. ar 54th St. 20-50 mm. iki Newark©. 
Nuo stoties tik -4 -blokai. •• - '

KALOR| JOS 
TR DOLERIAI

' Knyga gaunama leidykloje PATRIA 
Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

HOTEL GRUSH
. RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.
200 North Broad Št, Philadelphia, Pa.

LOcust 7-9274
—--- -------------- ——- --------------------------------------------- -—

- ATOSTOGOS PRIE ATLANTO -
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 reikalingus patogu
mus: gražius kambarius, virtuves, šaldytuvus ir t. t.

KAINA VIENAM ASMENIUI NAKČIAI S2.00 IR $2.50.
Kambarius rezervuokite iš anksto.

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

Telefonas: Atlantic City 5-2338

? THE HALF SHelL / /
P. Janus ir G. Shlakis, Sav.

įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, ISLIP, I . L, N. Y.

Bay Shore 2996.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34tb STREET 

. Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE 
RESTORANAS IR BARAS 

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

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICBfcJSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

. CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4116
PHILADELPHIA PA

Moderniška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi aali « 
bara, pakelevingiem* suteikuma nakvynė — viakaa nemokamai.

Nelaimia valandą kreipkitės į tnfisų įstaigą, diena «r naktį 
— met rteadoa pasirengę anteikri genauaj patarnavimu.

Porą žodžių 
apie knygą...

Užpereitam Vienybės num., 
gerbiamas Vienybės redakto
rius J. Tysliava, keliaudamas 
per Pennsylvanijos kalnus, pa
geidavo, kad greičiau pasiro
dytų mano užsimota parašyti 
knyga Lietuviai po Pennsylva
nijos kalnais.

Prie tos knygos triūsiuos! 
prišokomis jau treji metai. Ir 
ji jau senokai parašyta. Su ke
liomis leidyklomis buvo tarta
si ir susitarta. Bet... taigi, tas 
“bet”, kuris skatina knygą pa
daryti geresnę, kiek pajėgia
ma, pakenčiamesnę. Retas ga
li nežinot, kokiose sąlygose ten 
ka rašyti, naujai įsikibus į šio
je šalyje gyvenimo pradžias, 
rūpesčius.

Taikliu jautrumu Tysliava 
pastebėjo tuos juodus anglių 
nuolikų, žmogaus rankomis 
supiltus Wyoming kalnus, po 
kuriais guli tūkstančiai ir mi
lijonai lietuvių dienų ir rūpes
čių. šituos kalnus rašančiam 
reik pakiloti.

Man atvykus į JAV, į Wyo
ming slėnį, kai kas pirmie
siems naujakurio žingsniams, 
kai kas ir knygos rašymo 'rašy
mui mane parėmė doleriu ki
tu. Tiksliai kalbant, tai 318 do
leriu suma. Visiems mano ge
radariams ar knygos bičiu
liams esu pažymėjęs atitinka
mu raštu, ar tai buvo auka gi
minės, ar tai knygos bičiu
liams. Jeigu kuriam iš minė
tųjų mano giminių ar knygos 
bičiulių pritruks kantrybės 
laukti knygos — atgaus savo 
auką ar paramą.

O knyga visu geru noru artė
ja prie išleidimo.

Dėkodamas kolegai Tysliava! 
už nuoširdžius paskatinimus, 
dėkoju ta proga ir visiems mi
nėtos knygos talkininkams, ku 
rie gyvu žodžiu ir nuoširdžia 
rašto meile daugiausia paska
tino ^nelengvam knygos rašymo 
darbui.

Liudas Dovydėnas

LOS ANGELES, CALIF. — 
Senas vienybietis Vincas Grass 
ka, 3234 Ettrick St., Los Ange
les, mums praneša, kad per į- 
vykusį Kalifornijoje žemės 
drebėjimą, jis turėjo nemažai 
baimės ir buvo sužeistas.

“Čia viskas gražu. Gražiau 
ir negalima norėti. Dienos šil
tos, o vakarais būna vėsu ir ga
lima gerai pailsėti. Tačiau kiek 
išgąsdino visus paskutinysis ’ 
žemės drebėjimas, nes kai kur 
elektros laidai buvo nutraukti 
ir šviesos buvo užgesusios. Iš
sigandę žmonės, išbėgę laukan, 
sėdo į automobilius ir dairėsi 
į kurią pusę bėgti...

Aš niekur nemaniau bėgti ir 
pasilikau lovoje. Gulėdamas 
jaučiau supimą lyg plaukčiau 
per Atlantą laivu. Vieną kartą 
taip smarkiai pasupo mano lo
vą, jog išsiritau ant grindų ir 
atsitrenkęs į sieną, smarkiai 
susitrenkiau vieną šoną. Greit 
atsistojau su skaudančiu šonu, 
bet jau nebėjau miegoti ir lau
kiau kol nurims, bijodamas, 
kad kitą šoną nesumuštų.

Gal teks dar kokią savaitę 
lovoje išbūti, kol sužeistasis šo 
n as pasveiks, bet vis vien esu 
patenkintas Kalifornija, nors 
čia lengvai galėjau ir be galvos 
likti”.

K A R t o tr A S
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181 
---------- -- --- ■. - ... J

Mirė Antanas Butkus
AMSTERDAM, N. Y. — Bir- 

želio 19 d. mirė senas Vienybės 
skaitytojas Antanas Butkus, 
18^Shuler St., palikęs žmoną 
Salomėją, sūnų Praną, dukterį 
Eleną, žentą ir anūką.

Velionis buvo susipratęs lie
tuvis, jautriai visad rėmė Lie
tuvą ir kentėjo dėl jos nelai
mių. J. Baltrūnas

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo 
tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos-

. . Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.
Tel. CYpjess 9-7879 

(neatsiliepus, skambinti 
; LUdlow 8-7567) 

M. Shulgin Transportation 
2068 Anthony Avenue, 

New York 57, N. Y.

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

h EVergreen 8-6322

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms• *
2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.

Tel. Virginia 7-9880 
’________________________________________________ I

Vincas Alksninis, RFD Mans
field Center, Conn, senas Vie
nybės skaitytojas, į klausimą* 
kas reikėtų daryti, kad lietu
viai labiau lankytų parengi
mus, atsako — nieko.

“Kodėl? Todėl, kad nesilan
kymo priežastis nėra apsnū
dimas, bet tik susitvarkymo 
perijodas, ką parodo naujųjų 
ateivių tarpusavio ginčai.

šitoks persitvarkymo perijo
das buvo ir pas seniau atvyku
sius į Ameriką lietuvius.

Sakysim, kada aš atvažiavau 
1905 metais į Wilkes Barre, Pa., 
kol susiradau kasyklose darbą, 
mėgdavau nueiti į Vinco Dai
ly dės siuvyklą Market gatvėje. 
Jis pasatebėjęs, kad aš gerai 
galiu skaityti balsu, duodavo 
man “Vienybę Lietuvnikų” ir 
liepdavo balsu skaityti straips
nius siuvėjams ir klijentams, 
kurie tuo metu būdavo jo dirb
tuvėje.

Tada dienos tema buvo viso
kių lietuviškų papročių kriti
kavimas, kaip tai ėjimas su 
karūnomis aplink bažnyčią, ar 
giedojimas laidotuvėse tokių 
giesmių kaip:

Liūdna dūšia ties kūnu 
stojusi raudojo 
ir tardama šiais žodžiais 
graudžiai ašarojo...” 
Iš sakyklos tada bažnyčioje 

tik ir kalbėdavo apie bedievy
bę. Atsisakydavo laidoti bedie
vius bendruose kapuose.

Visi tie įvykiai jau seniai už
miršti, bet dėl jų tada buvo 
keliama daug triukšmo ir kaip 
tik dėl tų ginčų buvo stabdo
mas kultūrinis gyvenimas, boi- 
kotuoj ami įvairūs parengimai. 

Dabar yra kitos gyvenimo 
problemos. Reikia duoti laiko 
naujiesiems ateiviams save su
sirasti, atvykus į šią laisvės ša
lį. Reikia leisti jiems susikur
ti gyvenimą, susidaryti visus 
patogumus, kurie čia yra būti
ni. Ir kaip tik dėl to, kadangi 
dar jie nėra susitvarkę, grei
čiausiai ir neturi laiko lanky- 
tf parengimus.

Bet kitas dalykas, 7 ei visi lie-
tuviai yra perlai, tai ne yisiwie—buvo^da^i daug tautiečių liku

sių Vokietijoje ir tik atvykus į 
Ameriką rūpėjfj Juos nors savo 
atsilankymu 'į Šalpos parengi^ 
mą paremti. Todėl anksčiau ir 
naujakuriai ir seni amerikie
čiai aukojo noriau ir šalpos ir 
politikos reikalams, nes pa
dangėje vis dar matė lietuviš
kos vienybės simbolį, — Vytį, 
tebeskriejanti dangaus skliau
tais.

šiuo laiku gyvenimas žymiai 
pakitėjo. Lietuviai ilsisi ir lau
kia ko nors gražesnio, įspūdin- 
gesnio. Jie ilsisi savo namuose, 
arba dairosi į nematytas me
no grožybes. Lietuvis taip pat 
nori pamatyti Ameriką. Jeigu 
jis nepamatys Amerikos kultū
rinio lygio, jis negalės ją tin
kamai gerbti. Lietuvis pasiry
žęs pamatyti visą Amerikos di
dybę ir grožybę. Kas galėtų 
nesidomėti Amerikos opera, 
kas nenorėtų pamatyti puikių
jų teatrų su jų milžiniškom iš
kilmingai išpuoštomis salėmis? 
Kultūringas lietuvis negali pra 
eiti pro šalį tų grožybių, kurių 
jis nėra matęs. Jis nori ir pri
valo pažinti Amerikos kultūrą,

į anketą 
širdimi kaltina nauja- 
buvusius aukštus paręi- 
kad jie jau nutolo nuo 
reikalų, ir Lietuvos iš-

AR YRA PAGRINDO BIJOTI? t

ir kartais klaus- 
dingo mūsų tė-

10-15 metų ne
kaip dabar pa- 
jie nebuvo toki 
skirdavo laiko-

Senas vienybietis J. Svyrū- 
nas iš Brooklyno rašo:

Vienybė paskelbė įdomią an
ketą, norėdama patirti, kodėl 
lietuviai pradėjo nesilankyti į 
parengimus ir mažai aukoja 
šalpos ir lietuviškos politikos 
reikalams, šiuo klausimu ir aš 
drįstu pasisakyti, nes tam yra 
keletas gana rimtų priežasčių. 
Tos priežastys liečia tiek senus 
amerikiečius, kaip ir naujaku
rius.

Prisimintina, kad ir seniau 
ne visi parengimai buvo gau
siai lankomi. Parengimai ir su
sirinkimai tik tuomet buvo gau 
sūs ir .pelningi, kai įvykdavo 
kokia nors netikėta lietuvių 
tautai nelaimė, kai grąsinda- 
vo, Lietuvos Laisvei, arba ku
riuo nors žygiu lietuviai atsi
žymėdavo. Ramiais laikais vis
kas nutildavo, 
daval: Kur gi 
vynainiai?

Tiesa, prieš 
būdavo tokių 
rengimų, bet 
dažni ir juos
tarpiai, lietuvis net pasiilgda
vo gimtojo lietuviško žodžio. 
Tačiau, prieš .trejetą metų ka
da atvyko žymių naujų jėgų, 
sugebančių senam amerikiečiui 
naujo ir dar jam nematyto 
parodyti, tai buvo naujenybė 
ir žmonės lankėsi visuose pa
rengimuose.

Naujakuris ėjo į parengimą, 
dažniausia, norėdamas susipa
žinti su senosios kartos lietu
vių amerikiečių gyvenimu. Ne
užmirškime, kad naujakuriai 
yra matę ir girdėję, ir vis* tų 
pačių dainininkų ir artistų .iš
pildomus vaidinimus daugelį 
kartų! Menininkai gi čia nieko 
naujo nesukūrė šiuo metu ir 
senas amerikietis ir naujakuris 
jau nori ką nors naujo, dvel
kiančiu ne dejonėmis — aima
nomis, bet kova, ryžtumu iš 
Lietuvos — Tėvynės išlaisvini
mą. Nuvargo ausys ir pritemo 
regėjimas stįetnnt vis tą pat 
artistų belaukiančią bernelio... 
Antra, prieš du ar tris metus

nodai dailūs, ši pastaba tinka 
seniems ’ir naujiems ateiviams.

Senieji parodė daug energi
jos gelbėjimui savųjų, tai bu
vo tikro vieningumo akcija 
(geresnio vieningumo aš neat
menu), bet ši tikslą pasiekus, 

’ senieji padėjo smakrą ant tvo
ros ir laukia ką naujai atvykę 
padarys.

Naujieji gi, vos spėję pala
pines ištiesti, pradėjo savo pra 
eities gyvenimo skalbinius 
mazgoti, kurie dažniausiai nie- 

•ko bendro neturi su tautos da
bartine tragiška padėtimi. Ta
čiau laukiame nekantraudami 
laikraščio, nes įdomu pasižiū
rėti keno šią savaitę kailis bus 
vanojamas. Įdomu dar ir dėl 

‘to, kad tie visi straipsniai yra 
gerai parašyti.

Aš tikiu, kad per penketą 
metų viskas susitvarkys ir įeis 
į savo vėžias, kada kiekvienas 
sužinos, kas jam arčiau prie 
širdies — tėvynės 
reikalai?

Yra sakoma, jog 
mę yra einant su 
garbę, einant prieš visus”.

ar partijos

kelias į lai- 
visais, gi į

civilizaciją, jos architektūrą ir 
pagaliau, nedateklius.

Kitas klausimas: kodėl ne
auk© j a taip gausiai pinigų nei 
šalpai nei politikai, kaip prieš 
du — tris metus? Manau kad 
tai nėra atšalimas nuo Lietu
vos reikalų, kaip vienas rašy
tojas, atsakydamas 
lengva 
kurius, 
gūnus, 
tautos
laisvinimui nenori aukoti. At
seit nusistatė prieš lietuvišku
mą. Esą juos jau paveikė me
džiaginis gyvenimas, praturtė
jo, įsigijo namelius ir automo
bilius, ir panašiai.

Tai ne tiesa, kad lietuvis taip 
greitai ištautėtų. Kiekvienas 
rimtas ir padorus žmogus pir
miausia rūpinasi sutvarkyti sa
vo šeimos gyvenimą, kad ne
būtų kam nors našta. Ir kai 
mūsų tautiečiai — naujakuriai 
taip gražiai prasiskina kelią į 
saugesnį rytojų, tai yra labai 
džiugintinantis reiškinys, ku
ris vėliau lietuvių tautai atneš 
daugiau naudos. Tautiečiai?’' 
Jeigu mes šiandien Amerikoje 
turėtume nors dešimtį susipra
tusių lietuvių milijonierių, 
kaip kad žymus ir didis patrio
tas Juozas Bachūnas, tada vi
si mūsų ir tautiniai ii* politiniai 
reikalai daug sparčau judėtų 
grubiu politikos vieškeliu.

Reikia prisipažinti, kad poli- 
nė nesantaika VLIKe, kur krik 
demai visą laiką nuo 1947 m. 
diktuoja kitoms grupėms, taip 
atšaldė žmones nuo aukų davi
mo, kad reikia didelio sukrėti
mo, jog žmonių nuotaikos pa
sikeistų geroj on pusėn. Atsi
minkime: aukotojas tol nenu- 
ims spinos nuo savo kišenės, 
ligi VLIKas neras darnios kal
bos su mūsų diplomatija. Au
koti tik todėl, kad kai kas yra 
pratęs vi^n tik iš almužnos gy- 
v^ti, nes nenori sveiku darbu 
sau duoną užsidirbti, nėra nei 
tautai, nei tėvynei pagalbos 
teikimas. Tai nepadeda Lietu
vą išlaisvinti, bet keletą nesan 
taikos ugdytojų išlaikyti. Kada 
ateis laikas, ir tauta reikalaus 
paramos, tada visos svetainės ' 
bus pilnos, tie kurie dabar ba- 
rami bus kaip ir buvę pirmų
jų gretose, nes žinos, kad jų 
auka eis tiesiog Tėvynei, bet 
ne į miklių protiškai apsama
nojusių krikų kišenes.

šiandien visi aukų gaudyto
jai turi suprasti, kad šiuo tarpu 
nėra būtino reikalo visokiems 
buvusiems ir naujai sukur
tiems fondam aukas rinkti, ta
riamai Lietuvai išlaisvinti. Po
kario gyvenimas jau gana su
sitvarkė, ir kiekvienas randa 
būdą kaip šiame krašte išgy
venti. Aukų rinkėjas turėtų 
suprasti, kad spaudoje keliami 
jų darbai kiekvieną gana stip
riai šiurpu nukrečia, nes paro
do kad šiame darbe nėra idė
jos. Aukų rinkimas virto priva
taus biznio reikalu, šiuo klau
siniu Vienybės 28 numeryje til
po raštas “KUR KLAIDŽIJA 
BALFo GĖRYBĖS, verta kiek
vienam .kaįp sepam amerikie
čiui, taip ir naujakuriui per
skaityti. šitokie kurjozai šioje

(Nukelta J 5 psl.)

Pereitame Vienybės numery
je L. Virbickas savo rašinyje 
pareiškė nugąstavimą dėl 
šiuo metu Amerikoje spaudai 
ruošiamų knygų apie lietuvius 
veikėjus. Priėjęs išvados, kad 
jos niekam kitam negali pa
tarnauti, kaip tik bolševikams, 
jis sako: “Ką tos knygos duos 
lietuviams? Nieko. Nejau mes 
vienas kito nepažįstame? Ar 
jos paskatins mus daugiau 
dirbti ir daugiau aukoti ir au
kotis? O gal tik daugiau pa
reklamuos ”

Perskaičius tokį rašinį, pri
simena tremties dienos Vokie
tijoje, kada taip pat, kai tik 
buvo imamasi kokio nors dar
bo, vis buvo drebama, sakant: 
“Tik, žiūrėk, kad komunistai 
nesužinotų”. O tuo tarpu vi
sos, mūsų pačių rankomis už
pildytos, anketos iš UNRRA ir 
IRO raštinių tiesiai keliauda
vo komunistams. Tos pačios 
baimės kai kurie tremtiniai 
parsivežė ir čia. Prieinama net 
prie to, kad kai kurie, senu į- 
pratimu, jau po kelis centne
rius bulvių nusipirkę, jas laiko 
“juodai dienai”, o taip pat ir 
mašinas perkasi, kad prireikus 
turėtų “kuo bėgti”, žinoma, 
čia nekalbu apie tuos, kurie 
jas perkasi dabartinių darbo 
sąlygų verčiami. Taigi, ar čia 
ne ta pati mada, kaip ir Vokie
tijoje, kaip pagal savo 
pirkosi vežimėlius, ar 
juos gaminosi?...

Gal būt, tos baimės
dabar daugelis iš viso jau ran
ka numojo į lietuvišką veiki
mą. O gal ir Vienybės anketa 
“Kodėl lietuviai nebesilanko į 
parengimus?” būtų geriausias 
atsakymas: “Bijo”. Gal dėl to 
ir daugelis ateivių ir savo vai
kus vien tik angliškai moko 
ir pavardes “amerikonina”?— 
kad rusai nepažintų. O gal ir 
ilietuviais tada iš viso nebever
ta vadintis: ką pasakys bolše- 

. vikai?
Atrodo, kad sovietų agentai

išgales 
patys

apimti,

da p. L. Virbickui visiškai ne-' 
Taikia stengtis patekti knygon, 
jis jau vien už tą straipsnį bus 
jų indekstan įtrauktas ir t. t. 
Ir šitaip eidami, tikrai prieisi
me prie komiškumo, patys bi
jodami, o kitus ragindami prie 
drąsos. Jei kovojame, tai jau 
kovokime iki .paskutiniųjų. Bi
jojimu dar niekas nieko neiš
gelbėjo.

Amerikos lietuviai, atrodo, 
neturi tos nepagrįstos baimės. 
Jie prieš bolševikus 
kaip reikiant ir jie jų 
Jų aprašymai (veiklos 
venimo) kaip tilpdavo, 
tebetelpa liet spaudoje
me suprantama tik, kad tam 
tikras atsargumas yra reikalin
gas. Rodytųs, kad kiekvienas ži 
no, ką jis gali leisti apie save 
skelbti, o ko ne

Kiek teko girdėti, dabar ruo
šiamos spaudai trys tokios 
knygos “Viso pasaulio Metuvių 
žinynas”, “žymieji lietuviai A- 
merikoje” ir “Didžiojo New 
Yorko lietuviai” Atrodo, visa 
yra savo vietoje ir, jeigu tik

kovoja, 
nebijo.

taip ir 
Savai-

Laisvei švintant... (31) , St. Butkus

NAMUOSE MANE PALAIKĖ VAIDUOKLIU
“Kruvinoji” išžudė daugiau kareivių, negu priešas — Keliaujant 

reikdavo patiems traukini pasikurti — Ne tik žmonės 
bet ir šuo manęs išsigando

Beesant šiame fronte, ir mū
sų batalijone įsimetė kruvino
ji, kuri tais metais daug Lie
tuvos kareivių nuvarė į kapus. 
Mat, trūko vaistų ir kitokių 
gydymo priemonių. Iš mano 
būrio tąja liga mirė ramus ka
reivėlis Pranas Jakštys. Susir- 

. go, išvežė į Kauną Ir daugiai 
nieko apie jį negirdėjome. Tik 
jau po karo, Kauno kapinėse 
lankydamas kareivių kapus, 
užtikau jo kapą. Matyt, ir aš 
buvau tos ligos pagautas, bet 
gana lengvai. Po keletos dienų 
jauėteiusi tvarkoje. Ir daugiau 
kareivių persirgo vaikščiodami, 
niekam nesiskųsdami.

Kadangi fronte buvo visai 
ramu, tai .po keletą kareivių iš 
kuopų pradėjo paleisdinėti vai
šių (atostogų) aplankyti savo 
namiškius. Laimė kliuvo ir

man. Paleido dviem savaitėm.
Tais laikais lėtai važinėjo 

traukiniai, net po keletą dienų 
per tą mažą Lietuvėlę, todėl 
beveik savaitę reikėjo praleisti 
kelionėje nuvažiavimui ir grį
žimui. Dažnai, patiems karei
viams tekdavo bėgti į mišką ir 
atnešti riialkų traukinio garve
žiui kūrenti arba vandens su 
kibirais pripilti. Būdavo vargo 
kelionės.

Į Šiaulius atvažiavau vaka
re. Kol pėsčiomis parėjau 20 
kilometrų, jau buvo visai tam
su. Daugumas žmonių jau mie
gojo, bet miestelio gale dar su
tikau vieną pažįstamą moterė
lę, kuri nešėsi iš daržo prisi
skynusi lapų savo gyvuliu
kams.

— Sveika, teta! — priėjęs 
pasveikinau ją.

Nuo moterėlės pečių maišas 
tik pū.pt žemyn ir ji išvertusi 
į mane akis prašneko:

— Visos dūšios garbina Die
vą, o tu Staseli, ar garbini?

— Garbinu, teta garbinu!— 
atsakiau, ir pakėlęs maišą nuo 
žemės, perduodu jai.— Ko taip 
nusigandai manęs— paklau
siau.

— Juk tu užmuštas fronte, 
Staseli! Jau 3 dienos, kai visi 
pas mus apie tave šneka.

Pasirodo, kad tuo laiku skli
do apie mane du gandai. Vie
ni, kad užmuštas, o kiti, kad 
nutraukė ranką iki alkūnės. 
Moterėlės išgąstis suprantama. 
1914 m. — rusų— vokiečių ka
ro metu — iš mūsų apylinkės 
Maž. Lietuvoje buvo užmuštas 
Stasys Ramanauskas. Ėjo kal
bos, kad jį mitę su ugniniu ra

tu parvažiuojant namo. Taigi 
moterėlė pagalvojo, kad ir aš 
žuvęs pareinu namo vaidintis.

Mano tėvai gyveno mažoje 
lūšnelėje, dvaro viduryje. Dva
ro šuo buvo labai didelis ir pik 
tas. Nuo jo negalėdavo atsigin
ti nei pagaliu, nei akmeniu. 
Po 9 valandos vakaro jį paleis
davo nuo grandinio ir tuomet 
niekas neidavo pro dvarą. Dva
ro parku jau buvau toli nuėjęs 
ir jau .pasiekęs tėvų gyvenamą 
lūšnelę, šuo pajuto mane ir 
lyg tigras atlėkė. Pamatęs ka
reivį, tik amtelėjo vieną kartą 
ir kaip į uodegą įkirptas, nu
dūmė toliau. Matyt, kada nors 
kareivio buvo gerai pamoky
tas.

Pasibeldžiau į lūšnelės duris. 
Brolis paklausė kas ten? —Aš!
— atsiliepiau. — Kas aš?—vėl 
klausia brolis. — Argi nepažįs
ti? Brolis Stasys!—Nepažinau,
— atidarydamas duris kalba 
brolis. Jis jau buvo matęs ka
reivį už lango ir kaip šuo ne
puolęs nudūmė. Ir broliui ma
no asmenybė iš karto atrodė 
įtartina. Juk kalbama, kad dva 
šių ir pikti šunes bijo.

Rytojaus dieną buvo Žolinių 
šventė. Nuėjau prie bažnyčios. 
Rlnkelėje žmonių pilna. Kur

tik sustoju su pažįstamais pa
sikalbėti, tuoj aplink mane su
stoja tirštas žmonių ratas pa
siklausyti naujienų iš fronto. 
Iš vieno rato ištrūksta, paeinu 
kitur, ir ten vėl naujas ratas 
susidaro. Niekaip neištrūksta 
iš tų ratų. Matau, kad mergai
tės meiliomis akimis į mane 
žiūri. Noriu prieiti prie jų, bet 
negaliu. Tuoj sulaiko drąsesni 
senieji žmonės pasikalbėti, ir 
vėl tirštas ratas aplink. Jaunos 
mergaitės nedrįsta prieiti.

Kaimynė Petronėlė, čiupinė
dama mano kareiviškus ženk
lus ant rankovių ir antpečių, 
tarška, barška, primindama 
man, ką jau buvau pamiršęs.

— Kas tau, Staselį, pasakė, 
kad Lietuva nepriklausoma 
bus ir tu būsi Lietuvos karei
vis. Atsimeni, kaip 1915 m. mū
sų miestelį vokiečiams sudegi
nus, kada mes buvome pabėgę 
už Šiaulių. Mes verkiame bė- 
davojamės, o tu juokies ir ka
riškai lietuviškai aplink suki
nės: “kairėn, dešinėn, ap
link!” Raminai mus: neverki
te, po karo bus laisva Lietuva. 
Kaip tada tu save komandavai, 
tai dabar taip pat girdėjome 
mūsų kareivius Šiauliuose.

Dėdė Petras, papsėdamas di
delę pypkę, pridūrė:

— Vaikas iš knygų ir laikraš 
čių išskaitė. Juk tiek daug 
skaitydavo. Knyga iš rankų 
neiškrisdavo.

— Taip taip! — vėl čiauškė
jo Petronėlė. — Tavo, Staseli, 
žodžiai buvo šventi. Dabar 
kiekvienu tavo žodžiu tikėsi
me.

Nors sakoma, kad savo kraš
te pranašu nebūsi, bet aš pali
kau.

Tuo metu buvo privisę labai 
daug įvairiausių plėšikų, kurie 
būriais užpuldinėdavo žmones 
ir net dienos metu. Policija, 
tuomet dar vadinama milicija, 
turėdavo daug vargo. Teko 
griežčiausiomis priemonėmis 
plėšikus naikinti.. Ne kartą 
šaudydavo po keletą pagautų 
plėšikų iš karto. Tai juos įgąs
dino ir vėliau liovėsi didesni ir 
drąsesni plėšimai.

Vieną turgaus dieną su’bro
liu buvome Šiauliuose. Jis tuo
met buvo milicininku, žmo
nėms važiuojant iŠ turgaus, ir 
mes, pas vieną ūkininką į veži
mą įkritę, plentu grįžome na
rnom. Dar buvo visai diena. 
Prie Meškių pakalnėje pama

tas 
dar 
ne- 
pa- 
tai

jus visos išeis, tai bus tikrai 
naudingos. Ligi šiol Duvome iš- 
SiSKiaiaę po vislu pasaulio 
kampus ir nežinojome, Kiek 
kur lietuvių yra, kaip jie gyve
na, kokias organizacijas turi, 
ką dirba. Amerika, kurioje pn- 
skaitoma arti milijono mūsų 
kraujo žmonių, turi tūkstan
čius lietuvių, kurie čia, kaip 
sakoma, tą lietuvybės medį įais 
tė, jei bus išleisti atskirame iei 
dinyje, tai bus ne tik informa
cinės medžiagos, bet ir istori
nės reikšmės. Jei šiandien mes 
vienas kitą pažįstame, tai 
dar nieko nereiškia, ir tai 
nereiškia, kad tokių knygų 
reikia. Jeigu p. L. Virbickas 
žįsta Brooklyno veikėjus,
dar klausimas, ar jis pažįsta 
ką nors iš Chicagos, Detroito. 
Clevelando ar Bostono.

Senieji veikėjai miršta vie
nas po kito. Sakyčiau, net per 
daug jų miršta dabar. Savo 
darbuote jie yra nusipelnę, kad 
jų atminimas nesibaigtų su jų 
antkapio pranykimu i§ jų pa
laikus priglaudusias vietos. Rei 
kalingas yra šioks toks tos veik 
los dokumentavimas, o tokie 
leidiniai kaip tik ir, atrodo, kad 
to siekia.

Modernios spaudos kraštai, 
kaip Amerika, Prancūzija, Vo
kietija, labai praktikuoja tokių 
knygų leidimą. Gi yra net tarp 
tautinių redakcijų, kurios lei
džia tarptautinius bibliografi
jos žodynus kasmet. Jeigu jau 
jie visi bij'otų bolševikų, tai pa 
šauliui negailestingai žūtų ne
apčiuopiamai didelė istorijos 
dalis. Taip pat daugelis žūtų 
ir mums lietuviams. Grįžtant 
gi prie Amerikos lietuvių veik
los, tai, atrodo, kad ji daugu
moje jau yra pranykusi nuo 
laiko pageltusiuose periodinėse 
spaudos puslapiuose, o jei yra 
išėję atskiri leidiniai, tai labai 
siauri ir apima tik veną ‘kurią

Aš niekaip negaliu sūtikti su 
p. L. Virbicku, jog nereikėtų 
7os sttrtrfkti ir Išleisti ‘ vienoje 
vietoje., O kas gi būtų buvę, jei 
mūsų žmonės būtų pradėję to
kius leidinius leisti caro lai
kais?— klausia p. L. Virbickas. 
O gi nieko. Tik mūsų praeities 
istorikai būtų turėję daugiau 
autentiškos medžiagos pažinti 
ir ateities kartoms perduoti 
tuos asmenis, kurie savo gyve
nimą aukojo lietuvybės reika
lams.

Neseniai Drauge rašytojas B. 
Babrauskas apgailestavo, kaip 
nyksta tikrieji šaltiniai apie 
žymiuosius asmenis, nesuren
kami laiku ir išmiršta gyvieji 
liudininkai. Po kelių dešimčių 
norima parašyti apie juos, bet 
tada jau tenka vadovautis tik 
fantazija ir gandais. Taigi, ca
ro laikais, to nepadaryta (ka
žin: ar dėl baimės?), bet dabar 
mes, šioje laisvės šalyje būda
mi, turime branginti tikrus šal 
tinius.

Tik nesakau, kad nereikia 
atsarerumo, bet taip jau labai 
bijoti Ir tik dėl to sėdėti ran
kas susidėjus, tai nėra nė ma
žiausio pagrindo. Br. Vaidevutis

tėme daugybę sustojusių ūki
ninkų vežimų. Brolis tuoj su
prato, kas ten dedasi. Priva
žiavęs ūkininkus, tuoj iššoko iš 
vežimo jų pasiteirauti, kas at
sitiko. Vienas klebonas, važia
vęs nuo Bubių pusės, karštai 
aiškino, kad pravažiuojant 
Meškių alksnyną, jį užpuolė 
septyni vyrai, ginkluoti dide
liais revolveriais ir dėvį vokiš
komis kareiviškomis kelnėmis. 
Iš jo atėmė 1000 markių.

Brolis tuoj sudarė planą. Sa
ko, jūs važiuokite plentu be 
baimės, o aš su kareiviu eisiu 
alksnynu, kad plėšikai mūsų 
nematytų. Kai plėšikai jus 
puls, -mes išbėgsime iš alksny
no ir gal kokį plėšiką suimsi
me ar pašausime, ir tuomet 
paiškės jų gauja.

Su broliu įlindome į alksny
ną ir laikydamiesi arti plento, 
ginklus paruošę, iš lėto ėjome 
pirmyn. Jau gerokai paėjėjo
me, bet ūkininkai vis dar ne
važiuoja, stovi ir ginčijasi, ku
ris pirmasis turi važiuoti. Pa
galiau vyrai privertė moteris 
pirma važiuoti.

(Nukelta i 6 psl.)
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VILIUS BRAŽVILIUS
Žemės drebėjimas 
aplamdė šonus...

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS? LAISVO

ALT KULIA
CHICAGO, ILL. — Liepos 20 

dieną Chicagos lietuvių visuo
menei buvo suorganizuota ypa
tingai platus ir tikrai įspūdin
gas minėjimas 30-ties metų 
sukakties nuo Amerikos pripa
žinimo Lietuvai nepriklauso
mybės. Minėjimą suorganiza
vo Margutis.

Suorganizavo su rimta pro
grama, iš anksto plačiai išgar-

Be įvairios ir tikrai pasigėrė
tinos meninės dalies — minė
jimo organizatoriai parkvietė 
Pennslyvanijos gubernatorių 
John S. Fine, kurs pasakė pa
grindinę kalbą Lietuvos laisvės 
reikalais. Jo kalba buvo visų 
Chicagos laikraščių plačiai at
pasakota, o visas minėjimas' 
perteiktas vaizduose ir kores
pondencijose. Iš Clevelando at
vykęs Jaunimo Teatras pasta
tė veikalą “Burtininko Pinklė
se”, platus simfoninis orkest
ras davė vienos valandos kon
certą, tautinių šokių grupė 
parodė įdomų šokių žaismą ir 

. dainos daly — girdėjome skam 
bių balsų. Todėl nieko stebėti
no, kad į taip plačiai paruoštą 
ir taip rimtai pristatytą minė
jimą suplaukė virš 10,000 lietu
vių į Riverview Parką, kuria
me vyksta visi didieji čikagie- 

t čių susitelkimai. Minėjimo pro 
gramai vadovavo adv. Antanas 
Olis — Amerikos Lietuvių Ta
rybos vicepirmininkas.

Kiek jau turėjome progos 
stebėti, Chicagos lietuvių “są- 
skridžiai” platesniu mastu iki 
šiol buvo tik Margučio, kurs, 
matyt, turi stiprių techninių

BACH’S CAFE
-Alus, vynas, likeris.

- Visada draugiška nuotaika...
6629 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

L

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philaxielphta, Pa.
t8S NORTH BROAD STREET 

(Tetasocxry Addrmc)
Mew Bonding Under ConstnictMa 

«t 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AC OF DECEMBER 31, 1951

ASSETS
Mertciss Ioans.....................88,315.834

laproremecK Loans......................... 25,543
Loans oe Barines Aecoonts .... 82 997
Federal Hcne Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and In Banks .... 1,112.033 
Ofica Building and Equipment . . iss’e&tt 
Farfclns Lot— 1415 Race Street 22,723 
XMecred Charges and Other Assets 15,791

TOTAL----89.917,537
LIABILITIES

39mntarr Share Accounts............88.428,479
Advances—

. Federal Bosse Loan Bank . . . 850,000
I—nt In Process ............................ 55.431
Other LlabUlttes ............................ 10,311
Employees- Retirement Reserve . . 22,077
Other Specific Reserves.................... 3.520
General Reserves . . . 8295,500
Bsstjstas......................... 252,278 547,778

TOTAL----89,917,587
CHARLES S. CHELEDEN, President

WILLIAM VALAITIS
Vieoktrtopai automobthų
730-2 E. Moyamensing Ave 

Philadelphia, Pa. 
Tel. Howard 8-0596

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

' A. MIEŽIS '
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

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

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

Philadelphia, Pa.

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas 3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
aao 10 ral. ryte iki S ral. ▼A.

1 Ml

JAU IŠKULTUS ŠIAUDUS LIETUVIAI BARZDOČIŲ PARADE

priemonių ir pakankamai mo
ralinių išteklių. Juk tokiam 
minėjimui suorganizuoti, kokį 
matėme liepos 20 d. reikia ne 
tik investuoti keletą tūkstan
čių dolerių, bet reikia ir išmin 
tingos organizacijos, iniciaty
vos, rizikos ii kantrumo.

Nuo seno įsivyravęs papro
tys visus lietuvių minėjimus 
bei parengimus įspausti į siau
rus šeimyniškus rėmus, nega
lint jiems duoti didesnio vie
šumo, tebeslegia ir dabar dar 
daugelį “lietuviškos visuome
nės vadovų” dvasią... Susiren
ka grupelė žmonių, pasikviečia 
kokį “rėksniuką”, susibėga į 
kokį nežinomą daržą ir “ant 
lietuviškų dešrų bei kopūstų” 
pagrindo... atšvenčia didžiųjų 
Lietuvos istorinių įvykių die
nas.

Tegul praeityj tokie dalykai 
galėjo kartotis be skriaudos 
Lietuvos garsui ir be žalos A- 
merikos lietuvių pasididžiavi
mui. Bct šiandien — jau kiti 
laikai ir kiti dievai.

Pasilikti -tik savoj “šeimoj”, 
savoj keiių ar keliolikos rėmė
jų būry — pasilikti su “bly
nais”, “kopusiais” “bakaja 
meška” ar kitomis lietuvių 
“garsenybėmis” — yra įmano
ma tik, švenčiant savo vardi- < 
nes, klubo pasikortavimo vaka
rą, ar eilinį savo organizacijos 
įvykį. Gi tai, kas priklauso 
Lietuvos bylos garsui, kas gali 
tarnauti psichologiniam lietu
vių bendruomenės laimėjimui 
turi būti daroma jr vykdoma 
su atatinkama pagarba didžiai 
Lietuvos laisvinimo idėjai.

Tatai sakydamas, turiu dė
mesin Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo minėjimą, pra 
vestą Margučio liepos 20 die
ną ir'minėjimą, matytą vie
name d&rže liepos 27 d., kur 
dalyvavo du Amerikos Lietuvių 
Tarybos didieji — šimutis ir
Grigaitis. Atvirai sakant buvo 
sarmata, kad Tarybos vadai... 
taip susmulkino didelį įvykį, 
nukėlė jį iš pasigėrėtinos mi
nios Riverview Parke į poros 
šimtų būrelį, perėmė Margučio 
taip sėkmingai iškultus šiau
dus liepos 20 dieną ir juos kū
lė vėl tuščiomis skardinėmis, 
žinoma, niekas neturi mono
polio vienam ar kitam minėji
mui suorganizuoti. Bet ne vi
si turi ir ne visi gali turėti vie
nodos jėgos ir vienodų suma
numų tarnauti Lietuvos garsui.

Mums šioj vietoj rūpi ne gin 
ti kurią nors organizaciją, ar 
kurią žmonių grupę, bet pats 
reikalas šaukte Šaukiasi dėme
sio ir pastabų. Amerikos Lie
tuvių Tarybos šulai... prieš ke
lis metus kartojo, kad niekam 
nevalia daryti bet ką, kas su
sieta su Lietuvos laisvinimo 
dalykais. Girdi, toji šventoji 
teisė priklausanti Tarybai ir 
tik Tarybai. Tegul bus ir 
taip, bet tada pati Taryba te
gul parodo sugebėjimą ką nors 
padaryti.

Šiemet birželio mėnesio pa
baigoj AL Tarybos skyrius Chi- 
cagoj surengė gegužinę... ži
not, kiek ten susirinko žmo
nių? Vos pora šimtukų. Iš kur 
tada tokia iškilminga Tarybos 
teisė neleisti niekam kitam 
daryti ir nesugebėti pačiai ką 
nors padaryti?

Jei mūsų liežuvis būtų pik
tas, galėtume pakartoti beveik 
visuotiną prielaidą, kad tokių 
Tarybos pretenzijų pagrinde 
yra niekas kitas, kaip pavydas 
— pavydas, plaukiąs iš nega
lios, savos rūšies nusivylimo, 
ir iš “complex inferiority”.

Ir tą stačiai mizerišką pavy
do jausmą buvo galima maty
ti viename “minėjime” liepos 
27 d. kur kalbėjo Tarybos pir
mininkas Simutis ir Tarybos 
sekretorius Grigaitis. Abu Ta
rybos vadai... šaukė, kad tokie 
dalykai, kaip Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas bei ki
tu politinių sukakčių atžymė- 
jimas priklauso Tarybai — da
bar nulipo nuo savo “aukšto 
pedestalo” ir pamiršę savo tei
gimus — nuėjo J ūkio daržą if 

: mėgino sudaryti audros įspūdį 
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Jei tas viskas nebūtų iš da
lies tragiška, tai būtų galima 
tik gardžiai pasijuokti, k'ad 
Amerikos Lietuvių Taryba ku
lia iškultus šiaudus. Juk Ame
rikos pripažinimo Lietuvai ne
priklausomybės 30-ties metų 
sukakties Chicagos lietuvių bu 
vo paminėta kuo plačiausiu 
mastu liepos-20 Riverview Par
ke. Galima sakyti, visi grūdai 
tos sukakties buvo iškulti, ku
riems gi galams dar ir toliau 
spragilus bekilnoti ir prakaitą 
belieti Tarybos žmonėms? Ne 
gi — nėra kitų progų?,Nėgi jau 
Taryba gyvena be fantazijos, 
kad nieko kito nebegali, kaip 
tik kopijuoti kitus?

Sakoma, kad pakartojimas 
nekenkia. Neturėtų kenkti ir 
sukakčių minėjimų pakartoji
mas. Bet tada reikalaukime iš 
visų organizatorių, kad minėji
mai būtų kuo platesni ir kiek 
gaPma originališkesnėm. Mano 
manymu Tarybos uždavinys ne 
kokiais “dvigubinimais”, ne 
banalinimais ir ne kokia nea
pykanta garsintis “Lietuvos 
la’svin;mo byloj,’’ o taktikai, 
a*-e,qror;ai jr su gilia išmintimi 
j-HoSeu vienybės minti ir ją 
stiprinti.

Mes nenorime, kad skaityto
jas padarytų ifvadą, jog Ame
rikos Lietuvių Taryba, kalda
ma iškultus šiaudus, stačiai 
kenkia Lietuvos reikalams. 
Tuo tarpu dar nereikia eiti 
taip toli. Bet yra visiškai tik
ra, kad joks ūkininkas 
laikomas protingu, jei 
kartotinai kultų jau 
jaują.

nebūtų 
jis pa- 
i'-kultą

K. Z.

BINGHAMTON, N. Y.—Prieš 
gerą pusmetį Johnsono ir En- 
qicott įmonių darbininkai bu
vo paprašyti vadovybės augin
ti barzdas. Nei daugiau nei ma
žiau:’ Gerbiamieji 32 tūkstan
čių įmonių darbininkai ir kler
kai, malonėkite auginti barz
das !

Gabalaitis istorijos, šešios 
dešimtys metų atgal, du( bat
siuviai, Johnson ir Endicott, 
Binghamtone atidarė mažutes 
batų taisymo dirbtuvėles. Per 
60 metų tos dirbtuvėlės išaugo 
į dešimtų tūkstančių darbinin
kų įmones, Johnson ir Endicott 
dirbtuvėlės virto dideliais mie
steliais — Johnson, Endicott, 
kur dirba šimtai mūsų lietuvių 
galima sakyti, lietuvių barzdo
čių.

Tos Johnson ir Endicott dirb 
tuvės — Binghamtono prie
miesčiai sumanė suruošti iškil
mingą 60 metų sukaktį. Jeigu 
jau šešios dešimt metų, tai ir 
jų darbininkai turi būti barz
doti. Sukakties proga buvo su
ruoštas iškilmingas keliolikos 
tautų paradas, vaidinimai pra
mogos. Nes lygiai B.nghamto- 
nas, kurio priemiesčiai pava
dinti batsiuvių Johnsono ir 
Endicott vardu, lygiai priemies 
čiai susidaro beveik vien iš bat 
siuvių.

Greta kitų tautybių, dirban
čių minėtuose fabrikuose, ir 
lietuviai dalyvavo 60 
kakt:es parade.

Lietuviai aprengė 
mį tautinių spalvų 
mais ir vainikais,
sunkvežimyje, ant paaukštini
mo, sėdėjo Varęfo Mokyklos 
verpėja, apsupta tautiniais rū

barzdas šau-

iškilus vyras, 
priešakyje, ge- 

stiliaus

šoko tauti-

pasirodymas, 
įspūdingiau - 
teiravosi, ką 
su mergaite

metų su-

sunkveži- 
papuoši- 
pačiame

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

bais pasipuošusių vaikų. Sunk
vežimį lydėjo tautiniais rūbais 
pasipuošę moterys, merginos ir 
lietuviai, vašias 
niai susišukavę.

J. Bučinskas, 
žengė barzdočių
nerolo Plechavičiaus 
barzdą aukštai iškėlęs. L. Bai- 
riūnas pritarė akordeonu, kai 
būrys lietuvaičių 
nius šokius.

Lietuvių grupės 
nesigiriant, buvo 
sias. Ne vienas 
vaizdavo verpėja
prie ratelio, atsivertusią ele
mentorių. Paaiškinus, kad tai 
Lietuvos vargo mokykla, prieš 
šešias dešimt metų caro prie
spaudoje ne vienas klausė lie
tuvius, kokios mokyklos dabar 
tinėje Lietuvoje, Stalino sat
rapų vergijoje?

Eiseną parade parengė gra
žus būrys Binghamtono, John
sono miestų lietuvių. Ypač 
daug pasidarbavo veikli visuo
menės veikėja EI. Bučinskienė, 
Mrs. Pundienė, Jaškauskienė, 
Phyil, Wasko- Ja'kauskaitė, 
V. Knizikevičiūtė, M. Gokienė, 
Ant. Liepa, Balčikonis ir visa 
eilė nuoširdžių talkininkų. Pa
rado išlaidas padengė Johnso- 
nc. Endicott fabrikų darbinin
kai ir pats visų iškilmių kalti
ninkas Johnson.

Sukakties paradas- prasidėjo 
liepos 2, o lietuviai pasirodė 
liepos 4, JAV nepriklausomy
bės dieną, kai sukaktuvių pa
rado iškilmės išsiliejo visu pla
tumu.

Kaip matote, jau gabalas 
laiko bus prabėgęs nuo lietu
vių barzdočių pasirodymo 
Binghamtone — Johnsino 60 
metų sukaktuvėse. Lyg ir pe- 
vėl uotai prisimenama. Bet isto 
rja, kaio vynas, laiku gerėja. 
O, Binghamtono — J ohnsono 
įmestų lietuviai gražiai įsirašė 
į šių miestų ir apylinkės istori-' 
ją.

D.
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j JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ 

Sėkmingai pagydytu pacientų padėkos laiškai
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 larginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

Dr Joseph Miller Newark. N I
P«i to kai man sveikata sugrįžo, pasr 

naudotus jūsų natūraliu gvdymo būdu, jau 
ėiu pareigą jums viešai padėkoti

Kelius metus jaučiau skausmą nugaroj ir 
rankose Tariausi su gydytojais, bet man 
atrodė, kad jie negali niekuo padėti. Bu- 
vusis mok v to jas prof. dr. Carl Sehlcusing 
kuri išgelbėjotc nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptis į jus

Atvdžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, kuru susidarė 
sunkiai kritus. Pereitais metais jūs gydėte 
mane men. ir j»o tr po to esu sveikai ir 
nebejuntu jokių skausmu Jau metai ne

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

Vis?, tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Lea Thomas, 

Irvington, N. J.

Dr. Joseph Newark, N. J.
Kelius metus jaučiat! didelius skaus

mus nuga-oje Dažnai naktimis tu
rėdavau atsikelti Tai visa mane tiek 
kankino. j<»g mano nervai suiro.

Kreipiausi i įvairius daktarus ta
čiau nei vienas man nepadėjo. Bu
vau latming? kad sužinojau anie jus, 
dr Joseph Miller Jau po keliu lan
kymosi pas jus, aš pasijutau svei
kesnė ir toliau naudixfamast jūsų pa 
tarimais p. jūsų gydoma visai pa
sveikau

Už sugrąžinta man sveikatą būda
ma jum? dėkinga prašau paskelbti 
mano laišką laikraščiuose kad ir ki
ti suž’Uotų apie Dr Joseph Miller 
gvdvmo sėkmingumą ir norintieji ga 
lėtų pasinaudoti tuo . natūraliu me
todu. kuriuo jūs grąžinote man svei 
katą. Jutia Kacker,

New York, N Y

Dr Joseph Miller, 
Newark. N. J.

Penkerius metus aš kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau didelį galvos skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi į 
įvairius gydytojus Vartojau įvairius leng
vinančius vaistus, tačiau mano sveikata nei 
diek nesitaisč.

Iš laikraščių sužinojau apie Dr. Miller. 
Jus 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 nesveikauja. sužinotų 
apie jus Dr. Miller.

Genovaitė Stančaitis
Brooklyn. N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

dr. j. Filler, d. c. Ph. c
PRIĖMIMO VALANDOS

Kasdien nuo 9 rvto iki 7:50 vakare
Tel. Mitchell 2-0773■-

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.
Važiuoti iš New York — Hudson Tubs iiCortlaot 
St 14th St. ar 54th St. 20-50 mm. iki Newark©. 
Nuo stoties tik -4 -blokai. •• - '

KALOR| JOS 
TR DOLERIAI

' Knyga gaunama leidykloje PATRIA 
Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

HOTEL GRUSH
. RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.
200 North Broad Št, Philadelphia, Pa.

LOcust 7-9274
—--- -------------- ——- --------------------------------------------- -—

- ATOSTOGOS PRIE ATLANTO -
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 reikalingus patogu
mus: gražius kambarius, virtuves, šaldytuvus ir t. t.

KAINA VIENAM ASMENIUI NAKČIAI S2.00 IR $2.50.
Kambarius rezervuokite iš anksto.

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

Telefonas: Atlantic City 5-2338

? THE HALF SHelL / /
P. Janus ir G. Shlakis, Sav.

įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, ISLIP, I . L, N. Y.

Bay Shore 2996.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34tb STREET 

. Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE 
RESTORANAS IR BARAS 

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

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICBfcJSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

. CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4116
PHILADELPHIA PA

Moderniška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi aali « 
bara, pakelevingiem* suteikuma nakvynė — viakaa nemokamai.

Nelaimia valandą kreipkitės į tnfisų įstaigą, diena «r naktį 
— met rteadoa pasirengę anteikri genauaj patarnavimu.

Porą žodžių 
apie knygą...

Užpereitam Vienybės num., 
gerbiamas Vienybės redakto
rius J. Tysliava, keliaudamas 
per Pennsylvanijos kalnus, pa
geidavo, kad greičiau pasiro
dytų mano užsimota parašyti 
knyga Lietuviai po Pennsylva
nijos kalnais.

Prie tos knygos triūsiuos! 
prišokomis jau treji metai. Ir 
ji jau senokai parašyta. Su ke
liomis leidyklomis buvo tarta
si ir susitarta. Bet... taigi, tas 
“bet”, kuris skatina knygą pa
daryti geresnę, kiek pajėgia
ma, pakenčiamesnę. Retas ga
li nežinot, kokiose sąlygose ten 
ka rašyti, naujai įsikibus į šio
je šalyje gyvenimo pradžias, 
rūpesčius.

Taikliu jautrumu Tysliava 
pastebėjo tuos juodus anglių 
nuolikų, žmogaus rankomis 
supiltus Wyoming kalnus, po 
kuriais guli tūkstančiai ir mi
lijonai lietuvių dienų ir rūpes
čių. šituos kalnus rašančiam 
reik pakiloti.

Man atvykus į JAV, į Wyo
ming slėnį, kai kas pirmie
siems naujakurio žingsniams, 
kai kas ir knygos rašymo 'rašy
mui mane parėmė doleriu ki
tu. Tiksliai kalbant, tai 318 do
leriu suma. Visiems mano ge
radariams ar knygos bičiu
liams esu pažymėjęs atitinka
mu raštu, ar tai buvo auka gi
minės, ar tai knygos bičiu
liams. Jeigu kuriam iš minė
tųjų mano giminių ar knygos 
bičiulių pritruks kantrybės 
laukti knygos — atgaus savo 
auką ar paramą.

O knyga visu geru noru artė
ja prie išleidimo.

Dėkodamas kolegai Tysliava! 
už nuoširdžius paskatinimus, 
dėkoju ta proga ir visiems mi
nėtos knygos talkininkams, ku 
rie gyvu žodžiu ir nuoširdžia 
rašto meile daugiausia paska
tino ^nelengvam knygos rašymo 
darbui.

Liudas Dovydėnas

LOS ANGELES, CALIF. — 
Senas vienybietis Vincas Grass 
ka, 3234 Ettrick St., Los Ange
les, mums praneša, kad per į- 
vykusį Kalifornijoje žemės 
drebėjimą, jis turėjo nemažai 
baimės ir buvo sužeistas.

“Čia viskas gražu. Gražiau 
ir negalima norėti. Dienos šil
tos, o vakarais būna vėsu ir ga
lima gerai pailsėti. Tačiau kiek 
išgąsdino visus paskutinysis ’ 
žemės drebėjimas, nes kai kur 
elektros laidai buvo nutraukti 
ir šviesos buvo užgesusios. Iš
sigandę žmonės, išbėgę laukan, 
sėdo į automobilius ir dairėsi 
į kurią pusę bėgti...

Aš niekur nemaniau bėgti ir 
pasilikau lovoje. Gulėdamas 
jaučiau supimą lyg plaukčiau 
per Atlantą laivu. Vieną kartą 
taip smarkiai pasupo mano lo
vą, jog išsiritau ant grindų ir 
atsitrenkęs į sieną, smarkiai 
susitrenkiau vieną šoną. Greit 
atsistojau su skaudančiu šonu, 
bet jau nebėjau miegoti ir lau
kiau kol nurims, bijodamas, 
kad kitą šoną nesumuštų.

Gal teks dar kokią savaitę 
lovoje išbūti, kol sužeistasis šo 
n as pasveiks, bet vis vien esu 
patenkintas Kalifornija, nors 
čia lengvai galėjau ir be galvos 
likti”.

K A R t o tr A S
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181 
---------- -- --- ■. - ... J

Mirė Antanas Butkus
AMSTERDAM, N. Y. — Bir- 

želio 19 d. mirė senas Vienybės 
skaitytojas Antanas Butkus, 
18^Shuler St., palikęs žmoną 
Salomėją, sūnų Praną, dukterį 
Eleną, žentą ir anūką.

Velionis buvo susipratęs lie
tuvis, jautriai visad rėmė Lie
tuvą ir kentėjo dėl jos nelai
mių. J. Baltrūnas

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo 
tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos-

. . Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.
Tel. CYpjess 9-7879 

(neatsiliepus, skambinti 
; LUdlow 8-7567) 

M. Shulgin Transportation 
2068 Anthony Avenue, 

New York 57, N. Y.

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

h EVergreen 8-6322

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms• *
2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.

Tel. Virginia 7-9880 
’________________________________________________ I

Vincas Alksninis, RFD Mans
field Center, Conn, senas Vie
nybės skaitytojas, į klausimą* 
kas reikėtų daryti, kad lietu
viai labiau lankytų parengi
mus, atsako — nieko.

“Kodėl? Todėl, kad nesilan
kymo priežastis nėra apsnū
dimas, bet tik susitvarkymo 
perijodas, ką parodo naujųjų 
ateivių tarpusavio ginčai.

šitoks persitvarkymo perijo
das buvo ir pas seniau atvyku
sius į Ameriką lietuvius.

Sakysim, kada aš atvažiavau 
1905 metais į Wilkes Barre, Pa., 
kol susiradau kasyklose darbą, 
mėgdavau nueiti į Vinco Dai
ly dės siuvyklą Market gatvėje. 
Jis pasatebėjęs, kad aš gerai 
galiu skaityti balsu, duodavo 
man “Vienybę Lietuvnikų” ir 
liepdavo balsu skaityti straips
nius siuvėjams ir klijentams, 
kurie tuo metu būdavo jo dirb
tuvėje.

Tada dienos tema buvo viso
kių lietuviškų papročių kriti
kavimas, kaip tai ėjimas su 
karūnomis aplink bažnyčią, ar 
giedojimas laidotuvėse tokių 
giesmių kaip:

Liūdna dūšia ties kūnu 
stojusi raudojo 
ir tardama šiais žodžiais 
graudžiai ašarojo...” 
Iš sakyklos tada bažnyčioje 

tik ir kalbėdavo apie bedievy
bę. Atsisakydavo laidoti bedie
vius bendruose kapuose.

Visi tie įvykiai jau seniai už
miršti, bet dėl jų tada buvo 
keliama daug triukšmo ir kaip 
tik dėl tų ginčų buvo stabdo
mas kultūrinis gyvenimas, boi- 
kotuoj ami įvairūs parengimai. 

Dabar yra kitos gyvenimo 
problemos. Reikia duoti laiko 
naujiesiems ateiviams save su
sirasti, atvykus į šią laisvės ša
lį. Reikia leisti jiems susikur
ti gyvenimą, susidaryti visus 
patogumus, kurie čia yra būti
ni. Ir kaip tik dėl to, kadangi 
dar jie nėra susitvarkę, grei
čiausiai ir neturi laiko lanky- 
tf parengimus.

Bet kitas dalykas, 7 ei visi lie-
tuviai yra perlai, tai ne yisiwie—buvo^da^i daug tautiečių liku

sių Vokietijoje ir tik atvykus į 
Ameriką rūpėjfj Juos nors savo 
atsilankymu 'į Šalpos parengi^ 
mą paremti. Todėl anksčiau ir 
naujakuriai ir seni amerikie
čiai aukojo noriau ir šalpos ir 
politikos reikalams, nes pa
dangėje vis dar matė lietuviš
kos vienybės simbolį, — Vytį, 
tebeskriejanti dangaus skliau
tais.

šiuo laiku gyvenimas žymiai 
pakitėjo. Lietuviai ilsisi ir lau
kia ko nors gražesnio, įspūdin- 
gesnio. Jie ilsisi savo namuose, 
arba dairosi į nematytas me
no grožybes. Lietuvis taip pat 
nori pamatyti Ameriką. Jeigu 
jis nepamatys Amerikos kultū
rinio lygio, jis negalės ją tin
kamai gerbti. Lietuvis pasiry
žęs pamatyti visą Amerikos di
dybę ir grožybę. Kas galėtų 
nesidomėti Amerikos opera, 
kas nenorėtų pamatyti puikių
jų teatrų su jų milžiniškom iš
kilmingai išpuoštomis salėmis? 
Kultūringas lietuvis negali pra 
eiti pro šalį tų grožybių, kurių 
jis nėra matęs. Jis nori ir pri
valo pažinti Amerikos kultūrą,

į anketą 
širdimi kaltina nauja- 
buvusius aukštus paręi- 
kad jie jau nutolo nuo 
reikalų, ir Lietuvos iš-

AR YRA PAGRINDO BIJOTI? t

ir kartais klaus- 
dingo mūsų tė-

10-15 metų ne
kaip dabar pa- 
jie nebuvo toki 
skirdavo laiko-

Senas vienybietis J. Svyrū- 
nas iš Brooklyno rašo:

Vienybė paskelbė įdomią an
ketą, norėdama patirti, kodėl 
lietuviai pradėjo nesilankyti į 
parengimus ir mažai aukoja 
šalpos ir lietuviškos politikos 
reikalams, šiuo klausimu ir aš 
drįstu pasisakyti, nes tam yra 
keletas gana rimtų priežasčių. 
Tos priežastys liečia tiek senus 
amerikiečius, kaip ir naujaku
rius.

Prisimintina, kad ir seniau 
ne visi parengimai buvo gau
siai lankomi. Parengimai ir su
sirinkimai tik tuomet buvo gau 
sūs ir .pelningi, kai įvykdavo 
kokia nors netikėta lietuvių 
tautai nelaimė, kai grąsinda- 
vo, Lietuvos Laisvei, arba ku
riuo nors žygiu lietuviai atsi
žymėdavo. Ramiais laikais vis
kas nutildavo, 
daval: Kur gi 
vynainiai?

Tiesa, prieš 
būdavo tokių 
rengimų, bet 
dažni ir juos
tarpiai, lietuvis net pasiilgda
vo gimtojo lietuviško žodžio. 
Tačiau, prieš .trejetą metų ka
da atvyko žymių naujų jėgų, 
sugebančių senam amerikiečiui 
naujo ir dar jam nematyto 
parodyti, tai buvo naujenybė 
ir žmonės lankėsi visuose pa
rengimuose.

Naujakuris ėjo į parengimą, 
dažniausia, norėdamas susipa
žinti su senosios kartos lietu
vių amerikiečių gyvenimu. Ne
užmirškime, kad naujakuriai 
yra matę ir girdėję, ir vis* tų 
pačių dainininkų ir artistų .iš
pildomus vaidinimus daugelį 
kartų! Menininkai gi čia nieko 
naujo nesukūrė šiuo metu ir 
senas amerikietis ir naujakuris 
jau nori ką nors naujo, dvel
kiančiu ne dejonėmis — aima
nomis, bet kova, ryžtumu iš 
Lietuvos — Tėvynės išlaisvini
mą. Nuvargo ausys ir pritemo 
regėjimas stįetnnt vis tą pat 
artistų belaukiančią bernelio... 
Antra, prieš du ar tris metus

nodai dailūs, ši pastaba tinka 
seniems ’ir naujiems ateiviams.

Senieji parodė daug energi
jos gelbėjimui savųjų, tai bu
vo tikro vieningumo akcija 
(geresnio vieningumo aš neat
menu), bet ši tikslą pasiekus, 

’ senieji padėjo smakrą ant tvo
ros ir laukia ką naujai atvykę 
padarys.

Naujieji gi, vos spėję pala
pines ištiesti, pradėjo savo pra 
eities gyvenimo skalbinius 
mazgoti, kurie dažniausiai nie- 

•ko bendro neturi su tautos da
bartine tragiška padėtimi. Ta
čiau laukiame nekantraudami 
laikraščio, nes įdomu pasižiū
rėti keno šią savaitę kailis bus 
vanojamas. Įdomu dar ir dėl 

‘to, kad tie visi straipsniai yra 
gerai parašyti.

Aš tikiu, kad per penketą 
metų viskas susitvarkys ir įeis 
į savo vėžias, kada kiekvienas 
sužinos, kas jam arčiau prie 
širdies — tėvynės 
reikalai?

Yra sakoma, jog 
mę yra einant su 
garbę, einant prieš visus”.

ar partijos

kelias į lai- 
visais, gi į

civilizaciją, jos architektūrą ir 
pagaliau, nedateklius.

Kitas klausimas: kodėl ne
auk© j a taip gausiai pinigų nei 
šalpai nei politikai, kaip prieš 
du — tris metus? Manau kad 
tai nėra atšalimas nuo Lietu
vos reikalų, kaip vienas rašy
tojas, atsakydamas 
lengva 
kurius, 
gūnus, 
tautos
laisvinimui nenori aukoti. At
seit nusistatė prieš lietuvišku
mą. Esą juos jau paveikė me
džiaginis gyvenimas, praturtė
jo, įsigijo namelius ir automo
bilius, ir panašiai.

Tai ne tiesa, kad lietuvis taip 
greitai ištautėtų. Kiekvienas 
rimtas ir padorus žmogus pir
miausia rūpinasi sutvarkyti sa
vo šeimos gyvenimą, kad ne
būtų kam nors našta. Ir kai 
mūsų tautiečiai — naujakuriai 
taip gražiai prasiskina kelią į 
saugesnį rytojų, tai yra labai 
džiugintinantis reiškinys, ku
ris vėliau lietuvių tautai atneš 
daugiau naudos. Tautiečiai?’' 
Jeigu mes šiandien Amerikoje 
turėtume nors dešimtį susipra
tusių lietuvių milijonierių, 
kaip kad žymus ir didis patrio
tas Juozas Bachūnas, tada vi
si mūsų ir tautiniai ii* politiniai 
reikalai daug sparčau judėtų 
grubiu politikos vieškeliu.

Reikia prisipažinti, kad poli- 
nė nesantaika VLIKe, kur krik 
demai visą laiką nuo 1947 m. 
diktuoja kitoms grupėms, taip 
atšaldė žmones nuo aukų davi
mo, kad reikia didelio sukrėti
mo, jog žmonių nuotaikos pa
sikeistų geroj on pusėn. Atsi
minkime: aukotojas tol nenu- 
ims spinos nuo savo kišenės, 
ligi VLIKas neras darnios kal
bos su mūsų diplomatija. Au
koti tik todėl, kad kai kas yra 
pratęs vi^n tik iš almužnos gy- 
v^ti, nes nenori sveiku darbu 
sau duoną užsidirbti, nėra nei 
tautai, nei tėvynei pagalbos 
teikimas. Tai nepadeda Lietu
vą išlaisvinti, bet keletą nesan 
taikos ugdytojų išlaikyti. Kada 
ateis laikas, ir tauta reikalaus 
paramos, tada visos svetainės ' 
bus pilnos, tie kurie dabar ba- 
rami bus kaip ir buvę pirmų
jų gretose, nes žinos, kad jų 
auka eis tiesiog Tėvynei, bet 
ne į miklių protiškai apsama
nojusių krikų kišenes.

šiandien visi aukų gaudyto
jai turi suprasti, kad šiuo tarpu 
nėra būtino reikalo visokiems 
buvusiems ir naujai sukur
tiems fondam aukas rinkti, ta
riamai Lietuvai išlaisvinti. Po
kario gyvenimas jau gana su
sitvarkė, ir kiekvienas randa 
būdą kaip šiame krašte išgy
venti. Aukų rinkėjas turėtų 
suprasti, kad spaudoje keliami 
jų darbai kiekvieną gana stip
riai šiurpu nukrečia, nes paro
do kad šiame darbe nėra idė
jos. Aukų rinkimas virto priva
taus biznio reikalu, šiuo klau
siniu Vienybės 28 numeryje til
po raštas “KUR KLAIDŽIJA 
BALFo GĖRYBĖS, verta kiek
vienam .kaįp sepam amerikie
čiui, taip ir naujakuriui per
skaityti. šitokie kurjozai šioje

(Nukelta J 5 psl.)

Pereitame Vienybės numery
je L. Virbickas savo rašinyje 
pareiškė nugąstavimą dėl 
šiuo metu Amerikoje spaudai 
ruošiamų knygų apie lietuvius 
veikėjus. Priėjęs išvados, kad 
jos niekam kitam negali pa
tarnauti, kaip tik bolševikams, 
jis sako: “Ką tos knygos duos 
lietuviams? Nieko. Nejau mes 
vienas kito nepažįstame? Ar 
jos paskatins mus daugiau 
dirbti ir daugiau aukoti ir au
kotis? O gal tik daugiau pa
reklamuos ”

Perskaičius tokį rašinį, pri
simena tremties dienos Vokie
tijoje, kada taip pat, kai tik 
buvo imamasi kokio nors dar
bo, vis buvo drebama, sakant: 
“Tik, žiūrėk, kad komunistai 
nesužinotų”. O tuo tarpu vi
sos, mūsų pačių rankomis už
pildytos, anketos iš UNRRA ir 
IRO raštinių tiesiai keliauda
vo komunistams. Tos pačios 
baimės kai kurie tremtiniai 
parsivežė ir čia. Prieinama net 
prie to, kad kai kurie, senu į- 
pratimu, jau po kelis centne
rius bulvių nusipirkę, jas laiko 
“juodai dienai”, o taip pat ir 
mašinas perkasi, kad prireikus 
turėtų “kuo bėgti”, žinoma, 
čia nekalbu apie tuos, kurie 
jas perkasi dabartinių darbo 
sąlygų verčiami. Taigi, ar čia 
ne ta pati mada, kaip ir Vokie
tijoje, kaip pagal savo 
pirkosi vežimėlius, ar 
juos gaminosi?...

Gal būt, tos baimės
dabar daugelis iš viso jau ran
ka numojo į lietuvišką veiki
mą. O gal ir Vienybės anketa 
“Kodėl lietuviai nebesilanko į 
parengimus?” būtų geriausias 
atsakymas: “Bijo”. Gal dėl to 
ir daugelis ateivių ir savo vai
kus vien tik angliškai moko 
ir pavardes “amerikonina”?— 
kad rusai nepažintų. O gal ir 
ilietuviais tada iš viso nebever
ta vadintis: ką pasakys bolše- 

. vikai?
Atrodo, kad sovietų agentai

išgales 
patys

apimti,

da p. L. Virbickui visiškai ne-' 
Taikia stengtis patekti knygon, 
jis jau vien už tą straipsnį bus 
jų indekstan įtrauktas ir t. t. 
Ir šitaip eidami, tikrai prieisi
me prie komiškumo, patys bi
jodami, o kitus ragindami prie 
drąsos. Jei kovojame, tai jau 
kovokime iki .paskutiniųjų. Bi
jojimu dar niekas nieko neiš
gelbėjo.

Amerikos lietuviai, atrodo, 
neturi tos nepagrįstos baimės. 
Jie prieš bolševikus 
kaip reikiant ir jie jų 
Jų aprašymai (veiklos 
venimo) kaip tilpdavo, 
tebetelpa liet spaudoje
me suprantama tik, kad tam 
tikras atsargumas yra reikalin
gas. Rodytųs, kad kiekvienas ži 
no, ką jis gali leisti apie save 
skelbti, o ko ne

Kiek teko girdėti, dabar ruo
šiamos spaudai trys tokios 
knygos “Viso pasaulio Metuvių 
žinynas”, “žymieji lietuviai A- 
merikoje” ir “Didžiojo New 
Yorko lietuviai” Atrodo, visa 
yra savo vietoje ir, jeigu tik

kovoja, 
nebijo.

taip ir 
Savai-

Laisvei švintant... (31) , St. Butkus

NAMUOSE MANE PALAIKĖ VAIDUOKLIU
“Kruvinoji” išžudė daugiau kareivių, negu priešas — Keliaujant 

reikdavo patiems traukini pasikurti — Ne tik žmonės 
bet ir šuo manęs išsigando

Beesant šiame fronte, ir mū
sų batalijone įsimetė kruvino
ji, kuri tais metais daug Lie
tuvos kareivių nuvarė į kapus. 
Mat, trūko vaistų ir kitokių 
gydymo priemonių. Iš mano 
būrio tąja liga mirė ramus ka
reivėlis Pranas Jakštys. Susir- 

. go, išvežė į Kauną Ir daugiai 
nieko apie jį negirdėjome. Tik 
jau po karo, Kauno kapinėse 
lankydamas kareivių kapus, 
užtikau jo kapą. Matyt, ir aš 
buvau tos ligos pagautas, bet 
gana lengvai. Po keletos dienų 
jauėteiusi tvarkoje. Ir daugiau 
kareivių persirgo vaikščiodami, 
niekam nesiskųsdami.

Kadangi fronte buvo visai 
ramu, tai .po keletą kareivių iš 
kuopų pradėjo paleisdinėti vai
šių (atostogų) aplankyti savo 
namiškius. Laimė kliuvo ir

man. Paleido dviem savaitėm.
Tais laikais lėtai važinėjo 

traukiniai, net po keletą dienų 
per tą mažą Lietuvėlę, todėl 
beveik savaitę reikėjo praleisti 
kelionėje nuvažiavimui ir grį
žimui. Dažnai, patiems karei
viams tekdavo bėgti į mišką ir 
atnešti riialkų traukinio garve
žiui kūrenti arba vandens su 
kibirais pripilti. Būdavo vargo 
kelionės.

Į Šiaulius atvažiavau vaka
re. Kol pėsčiomis parėjau 20 
kilometrų, jau buvo visai tam
su. Daugumas žmonių jau mie
gojo, bet miestelio gale dar su
tikau vieną pažįstamą moterė
lę, kuri nešėsi iš daržo prisi
skynusi lapų savo gyvuliu
kams.

— Sveika, teta! — priėjęs 
pasveikinau ją.

Nuo moterėlės pečių maišas 
tik pū.pt žemyn ir ji išvertusi 
į mane akis prašneko:

— Visos dūšios garbina Die
vą, o tu Staseli, ar garbini?

— Garbinu, teta garbinu!— 
atsakiau, ir pakėlęs maišą nuo 
žemės, perduodu jai.— Ko taip 
nusigandai manęs— paklau
siau.

— Juk tu užmuštas fronte, 
Staseli! Jau 3 dienos, kai visi 
pas mus apie tave šneka.

Pasirodo, kad tuo laiku skli
do apie mane du gandai. Vie
ni, kad užmuštas, o kiti, kad 
nutraukė ranką iki alkūnės. 
Moterėlės išgąstis suprantama. 
1914 m. — rusų— vokiečių ka
ro metu — iš mūsų apylinkės 
Maž. Lietuvoje buvo užmuštas 
Stasys Ramanauskas. Ėjo kal
bos, kad jį mitę su ugniniu ra

tu parvažiuojant namo. Taigi 
moterėlė pagalvojo, kad ir aš 
žuvęs pareinu namo vaidintis.

Mano tėvai gyveno mažoje 
lūšnelėje, dvaro viduryje. Dva
ro šuo buvo labai didelis ir pik 
tas. Nuo jo negalėdavo atsigin
ti nei pagaliu, nei akmeniu. 
Po 9 valandos vakaro jį paleis
davo nuo grandinio ir tuomet 
niekas neidavo pro dvarą. Dva
ro parku jau buvau toli nuėjęs 
ir jau .pasiekęs tėvų gyvenamą 
lūšnelę, šuo pajuto mane ir 
lyg tigras atlėkė. Pamatęs ka
reivį, tik amtelėjo vieną kartą 
ir kaip į uodegą įkirptas, nu
dūmė toliau. Matyt, kada nors 
kareivio buvo gerai pamoky
tas.

Pasibeldžiau į lūšnelės duris. 
Brolis paklausė kas ten? —Aš!
— atsiliepiau. — Kas aš?—vėl 
klausia brolis. — Argi nepažįs
ti? Brolis Stasys!—Nepažinau,
— atidarydamas duris kalba 
brolis. Jis jau buvo matęs ka
reivį už lango ir kaip šuo ne
puolęs nudūmė. Ir broliui ma
no asmenybė iš karto atrodė 
įtartina. Juk kalbama, kad dva 
šių ir pikti šunes bijo.

Rytojaus dieną buvo Žolinių 
šventė. Nuėjau prie bažnyčios. 
Rlnkelėje žmonių pilna. Kur

tik sustoju su pažįstamais pa
sikalbėti, tuoj aplink mane su
stoja tirštas žmonių ratas pa
siklausyti naujienų iš fronto. 
Iš vieno rato ištrūksta, paeinu 
kitur, ir ten vėl naujas ratas 
susidaro. Niekaip neištrūksta 
iš tų ratų. Matau, kad mergai
tės meiliomis akimis į mane 
žiūri. Noriu prieiti prie jų, bet 
negaliu. Tuoj sulaiko drąsesni 
senieji žmonės pasikalbėti, ir 
vėl tirštas ratas aplink. Jaunos 
mergaitės nedrįsta prieiti.

Kaimynė Petronėlė, čiupinė
dama mano kareiviškus ženk
lus ant rankovių ir antpečių, 
tarška, barška, primindama 
man, ką jau buvau pamiršęs.

— Kas tau, Staselį, pasakė, 
kad Lietuva nepriklausoma 
bus ir tu būsi Lietuvos karei
vis. Atsimeni, kaip 1915 m. mū
sų miestelį vokiečiams sudegi
nus, kada mes buvome pabėgę 
už Šiaulių. Mes verkiame bė- 
davojamės, o tu juokies ir ka
riškai lietuviškai aplink suki
nės: “kairėn, dešinėn, ap
link!” Raminai mus: neverki
te, po karo bus laisva Lietuva. 
Kaip tada tu save komandavai, 
tai dabar taip pat girdėjome 
mūsų kareivius Šiauliuose.

Dėdė Petras, papsėdamas di
delę pypkę, pridūrė:

— Vaikas iš knygų ir laikraš 
čių išskaitė. Juk tiek daug 
skaitydavo. Knyga iš rankų 
neiškrisdavo.

— Taip taip! — vėl čiauškė
jo Petronėlė. — Tavo, Staseli, 
žodžiai buvo šventi. Dabar 
kiekvienu tavo žodžiu tikėsi
me.

Nors sakoma, kad savo kraš
te pranašu nebūsi, bet aš pali
kau.

Tuo metu buvo privisę labai 
daug įvairiausių plėšikų, kurie 
būriais užpuldinėdavo žmones 
ir net dienos metu. Policija, 
tuomet dar vadinama milicija, 
turėdavo daug vargo. Teko 
griežčiausiomis priemonėmis 
plėšikus naikinti.. Ne kartą 
šaudydavo po keletą pagautų 
plėšikų iš karto. Tai juos įgąs
dino ir vėliau liovėsi didesni ir 
drąsesni plėšimai.

Vieną turgaus dieną su’bro
liu buvome Šiauliuose. Jis tuo
met buvo milicininku, žmo
nėms važiuojant iŠ turgaus, ir 
mes, pas vieną ūkininką į veži
mą įkritę, plentu grįžome na
rnom. Dar buvo visai diena. 
Prie Meškių pakalnėje pama

tas 
dar 
ne- 
pa- 
tai

jus visos išeis, tai bus tikrai 
naudingos. Ligi šiol Duvome iš- 
SiSKiaiaę po vislu pasaulio 
kampus ir nežinojome, Kiek 
kur lietuvių yra, kaip jie gyve
na, kokias organizacijas turi, 
ką dirba. Amerika, kurioje pn- 
skaitoma arti milijono mūsų 
kraujo žmonių, turi tūkstan
čius lietuvių, kurie čia, kaip 
sakoma, tą lietuvybės medį įais 
tė, jei bus išleisti atskirame iei 
dinyje, tai bus ne tik informa
cinės medžiagos, bet ir istori
nės reikšmės. Jei šiandien mes 
vienas kitą pažįstame, tai 
dar nieko nereiškia, ir tai 
nereiškia, kad tokių knygų 
reikia. Jeigu p. L. Virbickas 
žįsta Brooklyno veikėjus,
dar klausimas, ar jis pažįsta 
ką nors iš Chicagos, Detroito. 
Clevelando ar Bostono.

Senieji veikėjai miršta vie
nas po kito. Sakyčiau, net per 
daug jų miršta dabar. Savo 
darbuote jie yra nusipelnę, kad 
jų atminimas nesibaigtų su jų 
antkapio pranykimu i§ jų pa
laikus priglaudusias vietos. Rei 
kalingas yra šioks toks tos veik 
los dokumentavimas, o tokie 
leidiniai kaip tik ir, atrodo, kad 
to siekia.

Modernios spaudos kraštai, 
kaip Amerika, Prancūzija, Vo
kietija, labai praktikuoja tokių 
knygų leidimą. Gi yra net tarp 
tautinių redakcijų, kurios lei
džia tarptautinius bibliografi
jos žodynus kasmet. Jeigu jau 
jie visi bij'otų bolševikų, tai pa 
šauliui negailestingai žūtų ne
apčiuopiamai didelė istorijos 
dalis. Taip pat daugelis žūtų 
ir mums lietuviams. Grįžtant 
gi prie Amerikos lietuvių veik
los, tai, atrodo, kad ji daugu
moje jau yra pranykusi nuo 
laiko pageltusiuose periodinėse 
spaudos puslapiuose, o jei yra 
išėję atskiri leidiniai, tai labai 
siauri ir apima tik veną ‘kurią

Aš niekaip negaliu sūtikti su 
p. L. Virbicku, jog nereikėtų 
7os sttrtrfkti ir Išleisti ‘ vienoje 
vietoje., O kas gi būtų buvę, jei 
mūsų žmonės būtų pradėję to
kius leidinius leisti caro lai
kais?— klausia p. L. Virbickas. 
O gi nieko. Tik mūsų praeities 
istorikai būtų turėję daugiau 
autentiškos medžiagos pažinti 
ir ateities kartoms perduoti 
tuos asmenis, kurie savo gyve
nimą aukojo lietuvybės reika
lams.

Neseniai Drauge rašytojas B. 
Babrauskas apgailestavo, kaip 
nyksta tikrieji šaltiniai apie 
žymiuosius asmenis, nesuren
kami laiku ir išmiršta gyvieji 
liudininkai. Po kelių dešimčių 
norima parašyti apie juos, bet 
tada jau tenka vadovautis tik 
fantazija ir gandais. Taigi, ca
ro laikais, to nepadaryta (ka
žin: ar dėl baimės?), bet dabar 
mes, šioje laisvės šalyje būda
mi, turime branginti tikrus šal 
tinius.

Tik nesakau, kad nereikia 
atsarerumo, bet taip jau labai 
bijoti Ir tik dėl to sėdėti ran
kas susidėjus, tai nėra nė ma
žiausio pagrindo. Br. Vaidevutis

tėme daugybę sustojusių ūki
ninkų vežimų. Brolis tuoj su
prato, kas ten dedasi. Priva
žiavęs ūkininkus, tuoj iššoko iš 
vežimo jų pasiteirauti, kas at
sitiko. Vienas klebonas, važia
vęs nuo Bubių pusės, karštai 
aiškino, kad pravažiuojant 
Meškių alksnyną, jį užpuolė 
septyni vyrai, ginkluoti dide
liais revolveriais ir dėvį vokiš
komis kareiviškomis kelnėmis. 
Iš jo atėmė 1000 markių.

Brolis tuoj sudarė planą. Sa
ko, jūs važiuokite plentu be 
baimės, o aš su kareiviu eisiu 
alksnynu, kad plėšikai mūsų 
nematytų. Kai plėšikai jus 
puls, -mes išbėgsime iš alksny
no ir gal kokį plėšiką suimsi
me ar pašausime, ir tuomet 
paiškės jų gauja.

Su broliu įlindome į alksny
ną ir laikydamiesi arti plento, 
ginklus paruošę, iš lėto ėjome 
pirmyn. Jau gerokai paėjėjo
me, bet ūkininkai vis dar ne
važiuoja, stovi ir ginčijasi, ku
ris pirmasis turi važiuoti. Pa
galiau vyrai privertė moteris 
pirma važiuoti.

(Nukelta i 6 psl.)
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VAKAR IR RYTOJ LIETUVOS DIDIKO KAPAS CHICAGOJE Laisvei švintant
(Atkelta iš 5 psl.)

buvo apdovanota Draugo re- Chicagos Oakwood kapuose,
daktorė O. Labanauskaitė. 8<th S’ ir Co.tage Grove

Ir kas galės tvirtinti, kad Avenue, yra pastatytas pamin- 
mūsų lietuviškieji krikdemai (nulaužtas ąžuolas) su to-

tiesus, kareiviškos Išvaizdos vy 
ras ir nešiojo ilgą baltą barz-

nedirba Vatikanui? Už ką tada 
būtų jiems dalinami ordenai?

Koks kitas lietuviškas laik
raštis yra gavęs iš svetimos 
valstybės ordeną? Net ir Krem
lius dar nedrįso apdovanoti 
raudonąja žvaigžde Laisvės ir 
Vilnies redaktorius, nors jie ir 
labai jau iš peties gina rusų 
interesus.

Ilgą laiką atstumti nuo val
džios. kariškiai vis labiau iški
la i pirmąsias vietas.

Gen. Neguib po savo valdžia 
paimdamas Egiptą ir Sudaną, 
padidino sąrašą tų valstybių, 
kurias valdo kariai.

Kinija turi maršalą Mao 
Tse Tungą. Formoza maršalą 
Čiang Kai šėką, Jugoslavija 
maršalą Tito. Lenkija maršalą 
Rokosovski. Ispanija gen. Fran 
co. Argentina gen. Peroną ir iš 
20 kitų pietinių Amerikos vals
tybių mažiausiai dešimties val
stybių vadai yra kariai.JAV ir
gi, gal būt. savo prezidentu 
pasirinks generolą.

Išvada? Mes neeiname j ide
ologini viešpatavimą, koki pra
našavo Kari Marksas, nei moks 
lišką viešpatavimą, koki įsi
vaizdavo H. G. Wells ar Aldo
us Huxley. Mes nepažinsime 
nei organizatorių amžiaus, ku
rį pranašavo James Burnham, 
bet matyt visi mes einame ri
kiuotės žingsniu j kareivinių 
amžių...

Visuose mūsų mažytės pla
netos fabrikuose išsijuosus dir 
barna prie naujų ginklų išra
dimo, kurie galėtų vienu smū
giu sunaikinti žmonijos rasę.

Tam reikalui visos tautos iš
leidžia astronomiškas sumas 
pinigų, kad tik galėtų viršyti 
kitą tautą toj masinėje žmog
žudystėj. _ y

Visuose žemės kampuose ka
riaujama, daromos revoliuci
jos, politikojama, ginčijamasi, 
statomos elektros jėgainės ir 
vėl jos griaunamos, teatruose 
vyksta premjeros, moterys sten 
giasi išgalvoti prašman (niau
siąs madas... t

Ir ta mūsų mažytė planeta, 
kurioj žmonės energingai ju
da, dirba, planuoja, sukasi tuš
tumoje, palengva artėdama, 
kaip apskaičiavo vienas moks
lininkas i saulę, o mėnulis į že
mę...

Už kelių milijonų ar bilijonų 
metų, nežiūrint kokį triukš
mingą gyvenimą žmonės ves ir 
kaip toli būtų pažengusi mūsų 
civilizacija ir filosofija, visas 
gyvenimas sustos. Ir iš viso to 
gal net šlapios vietos neliks.

•
Mūsiškiai komunistai mėgsta 

tvirtinti, jog anapus geležinės 
uždangos nieko netrūksta. Kad 
ten esąs tikras rojus. Bei visai 
kitaip atrodo pasiskaičius veng 
rų \komunistų laikraštį Eesti 
Budapest gegužės 27 dienos.

“Mes veltui ieškojome krau
tuvėse geros kokybės skutimo
si peiliukų. Visose krautuvėse, 
kurias aplankėme, pardavėjai 
sakė, kad jie yra aprūpinti se
nais blogais skustuvėliais ir ne
turi teisės parduoti naujų, kol 
nebus išparduoti senieji.’’

Štai kokiu būdu maskoliai 
siuva vengrams barzdas!

Ar žinoma mūsiškiams ko
munistams, kad tokioj Čeko
slovakijoj nylono kojinės kai
nuoja 28 doleriai?

Čekų komunistų laikraštyje 
Lidova Demokracie birželio 24 
d. randame toki skelbimą:

“Nylono kojinės, amerikiečiu 
gamybos, pilkos, 37 numerio, 
kaina 1,400 kuronų” (50 kuro- 
nų — 1 doleris).

kiu įra?ų; “Djalinski of Szo- 
deiken Great Banner Bearer 

• c f Lithuania, Kenkelis, Died 
July 31. 1895. Aged 72 years.” 
Kitoje pusėje paminklo yra 
teks įra.’as: “Isabel Djialinska 
Ccmtcsse de Szodeiken, nee 
Princesse Czartoriska, decedee 
Al urs 8. 1881”.

The Chicago Tribune 1895 
m. liepos 29 d. rašo apie tra
gišką Kenkelio mirtį, pažymė- 
dama* kad “Polish Count 
fonud dead under mysterious 
conditions".

Kadangi tais laikais Lietu
vos vardas mažai kam buvo ži
nomas, todėl Tribune Kenkelį 
vadina “Lenkijos grafu”. The 
Chicago Tribune rašo:

“Augustas Wilhelmas Ken
kelis, Lenkijos grafas, už kurio 
galvą Rusijos valdžia buvo 
paskyrusi 50,000 rublių (25,- 
000 dolerių), rastas negyvas 
savo kambaryje, 3413 S. State 
St., pasruvęs kraujuje.

Jo žmona su savo 10 metų 
sūnumi gyveno atskirai. Jo 
žmona yra 35, jisai — 72 metų 
amžiaus. Tikrasis Kenkelio 
vardas buvo Algernon Wilhelm 
Djialinski, Lenkijos grafas. Ji
sai gimęs 1823 m. Klaipėdoje.

Dėl savo drąsos, jis bu
vo pasiųstas šnipinėti į Rusi
ją. Kai Lenkija buvo užkariau
ta ir Rusijos valdžia patyrė, 
kad velionis buvo šnipas, už jo 
galvą buvo paskirta 50,000 rub
lių. Tada Kenkelis apleido Ru
siją. •

Kenkelis buvo ne tik karei
vis, bet ir dailininkas. Jis pieš
davo paveikslus, kurie savo lai
ku puošė Europos' meno gale
rijų sienas. Kenkelis buvo pa
trauklios išvaizdos. Tai buvo

Savo sūnui velionis paliko 
raštelį: “Labai kenčiu dėl savo 
ligos. Kenčiu nuolatos. Laiškas 
buvo parašytas penktadienio 
vakare.

Revolveris gulėjo ant grin
dų. žaizda galvoje buve tri
kampė ir atrodė, kaip T. Gy
dytojai sako, ka-d jeigu jisai 
būtų nusižudęs, tai jo galvos 
plaukuose būtų parako ugnies 
ženklai.”

Taigi, Kenkelio mirtis tebė
ra neišaiškinta paslaptis. Ka
dangi, kaip sakyta, už Kenke
lio galvą buvo paskirta 50,000 
rublių, tai, žinoma, ji galėjo 
nužudyti ir Rusijos valdžios 
agentai. Bet kaip iš tikrųjų 
ten buvo, tai šiandien, po 57 
metų, ta paslaptis dar sunkiau 
duodasi aiškinama. Nebent 
meto lenkų spauda galėtų at
skleisti daugiau žinių anie Ken 
kelio-Djialinskio gyvenimą ir 
jo mirtį.

T. J. Kučinskas.

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORL
Ligoniai priimami antradieniais
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE,
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236

ir
v.

Grįžimas iš Červenės
(Atkelta iš 4 psl.) 

sirodė vokiečių žvalgybinis 
lėktuvas. Mes visi metėmės po 
eglaitėmis. Kilo mintis išplėšti 
politrukui iš rankų automatą, 
bet tuo laiku jis manęs pa
klausė, į kokį kolchozą aš ei
nąs? Atsakiau, jog aš jokio ne
žinau ir turiu norą kuo grei
čiau bent koki surasti. Politru
kui liepus, vėl visi išlindom iš 
po eglaičių ir pritarė:

— Eikit šituo takeliu ir .per
ėję Červenę prieisit kolchozą, 
kur gausit darbo.

Paprašiau kokio nors rašte
lio. bet jis nedavė ir patarė 
sakyti, jog siuntęs mus kari
nės sargybos viršininkas.

Tokioms “rekomendacijom” 
qpdovanoti, leidomės nurodyta 
kryptimi. Neužilgo priėjom šios 
karinėssargybos sunkvežimį, 
priešlėktuviniais kulkosvaid
žiais ginkluotą. Beeinant vėl 
pasirodė Červenės lūšnos. Įei
nam j pirmą pasitaikiusią ir 
prašom valgyti.

— O dokumentus turit?
— Ne.
— Tai negerai...
Ir papasakoja paskutinių 

dienų atsitikimus, kaip žmo
nės be dokumentų buvo su
šaudomi. Nežiūrint to, su di
džiausiu noru suvalgom gau
tas virtas bulves, užgeriam 
pienu ir padėkavoję vėl išdro
žia m toliau. Mums nurodytas 
kolchozas turėjo būti kitoj 
miestelio pusėj, taip kad teko 
pereiti per miestelį.

Netoliese pamatėm rusų tan 
kistus. Mes užsukom į vieną di
delį k*, mą, kurio viduryje ma
tėsi šulinys. Neskubėdami ir 
kuo ramiausiai laikydamiesi 
atsigėrėm ir pasukom link 
tankistų. Jaudinausi gerokai ir 
jutau, kaip daužosi širdis. Štai 
jau vos keliolika metrų mus 
nuo jų skiria’... Jau galim į- 
žiūrėti jų veidus!.. Jau matyti, 
su kokiu smalsumu jie mus 
stebi... Praeisim, ar išgirsim: 
“Stok! iDokumentus!” Jau su
sigretinant! žingnis... du... 
trys... Nieko nesigirdi. Praei
sim nesulaikyti? Jau kokie 10- 
15 metrų skiria. Atsigrįžt no
ras didžiausias, bet einam tie
sini toliau. Jau gal 30 metrų 
skiria mus nuo tankistų.

Ir staiera iš užpakalio pasi
girsta: “Stok!”

— “Gatava” — pagalvojau, 
■ reikėjo miške likti”...

Kitą savaitę: MANE PALAI
KĖ VOKIEČIŲ PARAŠIUTI
NINKU

Lietuviai advokatai
ū-

WM. J. DRAKE

85-03 Wareham Pl.

8

St.

Woodhaven, L. L. N. Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

NAUJA GYDUOLĖ

g l W IWW ; !"'9

WINTER GARDEN TAVERN, I
visą dien| 

po pietų

Mes 
gaso 
geso

VALANDOS: 
9—12 xyte 
2 — 9 vakare 

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

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

Susitarus: pirm., tree 
penkt. visą diepą ir šešt. 
tik iš ryto.

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

televizijos aparatų, šaldy- 
dulkių siurblių, prosų ra-«

iV AL ANDOS: .
9 — 12 ryte / “ 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SN IEŠKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 396, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyne) 

Ofiso tel. ULster 8-8789

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sa v. 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

JONAS PATAŠIUS 
žiedai,- laikrodžiai, jų tai 

symas, 'Kosmetika 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

. VALANDOS: 
1 — 7 vai. 
susitarus 
KetvirtadLniais 
ir šeštadieniais 
uždaryta.

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

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

AP 7-708 3

Europos f vienijimo 
savo šešėlį meta ir 
ateitin. Jei Stalino 
vakarų Europoje 
neabejotinai, yra

DAver.port 6-0259 

RALPH K K V C H

(VIŽLANSKAS)
16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

SIMON’S CAFE'
S. KRAUČIUNAS, Sav.

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET,
LOWELL, MASS.

2-8568

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET 
' AMSTERDAM, N. Y.

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

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

INgersoli 2-8490

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

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

jTelef. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3 710

JAmaica 3 772 2

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

2-9586

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

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

važiuoti Jamaica line iki Chauncey

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215

a__ ___________ ■ -----------------

DR. A. PETRIKĄ

o

r?

M

tyĮTi

tšk. (bokštas) Lee (JAV) 
28 tšk.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN 

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

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

,UL. 5-0083

Kitas lietuvis, Algirdas Sto- 
čikas, (S. Sąjunga), bent pra
džioje buvo laikomas favoritu 

100 • olimpiniam bokso turnyre. Bri- 
1.0€,

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

į plentą, 
iššovė po 
į alksny-

(Atkelta iš 3 psl.)
Priėję plento alkūnę (įlinki

mą), kur, klebono pasakojimu, 
jį užpuolė plėšikai, sustojome. 
Girdime, iš lėto atvažiuoja ū- 
kininkai ir šnekasi. Su broliu 
priklaupėme už tankaus alks
nyno ir laukiame.

— Vyrukai, milicininkai, jau 
mus užpuolė! — šaukia ūkinin 
kai mūsų užpakalyje.

Su broliu išbėgame 
Mus pamatę, plėšikai 
kartą ir metėsi atgal
na. Mes taip pat iššovėme. Pir
mieji vežimai, šūvių išgąsdin
ti. grįžosi atgal, bet apvirto. 
Ant plento iškritęs, gulėjo su
daužytas didžiulis pieno bu
telis. Brolis norėjo plėšikus vy
tis gilyn į alksnyną. Aš sulai
kiau jį. Tankus alksnynas ir 
dviem septynis vytis pavojin
ga. Be to, dar mūsų ginklai 
menkesni, negu plėšikų. Buvo 
netoli Bubiai, kur dar stovėjo 
keletas, vokiečių žandarų. Sė
dę į ūkininkų vežimą, nulėkė
me į Bubius ir pasikvietę vo
kiečius, jau šautuvais ginkluo
ti. skubiai grįžome atgal. Per
ėjome visą alksnyną, bet plėši
kai jau buvo išdulkėję.

Kitomis dienomis taip pat 
padėjau milicijai plėšikus per
sekioti. Užtikome miškuose jų 
buvusias stovyklas, rasdavome 
maisto likučių ir ginklų valy
mo pėdsakus, kitur net šviežiai 
paliktas vietoves, bet plėšikai 
laiku suskubdavo pasitraukti.

Kitą savaitę: VĖL SKUBU 
GRĮŽTI Į FRONTĄ

Europos federacija...
(Atkelta iš 4 psl.) 

Nežiūrint, kad politiniai,
kiniai ir mihtarimai konsoli
duota vakarų Europa yra svar
biu faktoriumi laisvės vison 
Europon gręžimui paskatinti, 
psichologiniai suvienytos Eu
ropos mintis visoms tautoms 
nebus suprantama ir populiari 
tol, kol visos Europos vieniji
mo pastangos savo aukščiausiu 
tikslu statys laisvos vakarų 
Europos gyvenimą, o ne lais
vės vison Europos grąžinimą. 
Šio obalsio ir dvasios Stalino 
pavergtos tautos dar labai pa
sigenda. Nors daug kas tvirti
na, kad iš apvienytos Europos 
daugiausia turės naudos mažo
sios tautos, iki šiandien prak
tiškų įrodymų tam tvirtinimui 
pagrįsti dar neturime. O mus, 
kaip mažą tautą, faktai inte
resuoja daugiau, negu vizijos!

Kol mes nesusilauksime įro
dymo, kad Europos -konsolida
vimo pastangos yra svarbiu į- 
našu mūsų tautos laisvės atga
vimui, tol Europos Jungtinės 
Valstybės yra problema, kurios 
atžvilgiu lietuviška visuomenė, 
kaip tokia, vargiai gali rasti 
aiškią poziciją.

Oportūnistinis bruožas da
bartinėse 
pastangose 
tolimesnėn 
bijojimas 
šiuo metu,
vienu iš pagrindinių, konsoli
dacijos šiaip taip pirmyn stu
miančių priežasčių, kas, gi, bus, 
jei vieną dieną ta baimė ne
teks pagrindo?

Ar įstengs Europos J. A. idė
ja, netekusi dabartinio savo 
pagrindinio ramsčio — karo ir 
vergijos baimės, atsispirti prieš 
visuotini balastą perdėto tra
dicinio nacionalizmo, senų ne- 
suvestų sąskaitų ir kitokio šimt 
.mečių nemalonaus palikimo 
formoje? Net, šiuo metu, kada 
Europa stovi ant bedugnės 
krašto, istorijos bėgyje susikro
vusios diferencijos gerokai silp 
nina ir slopina laisvoms Eu- 
pos tautoms mirtino pavojaus 
realų pajutimą ir trukdo iš
šaukti reakciją, kuri tokioje 
situacijoje turėtų būti būtina. 
Nors tvirtinti ir negalima, bet 
spėlioti norisi, kad dingus Sta
lino baimei ir pavojui, Europos 
šimtmečių gyvenimo neigia
mas palikimas bus mažiau nu
kentėjęs, negu naujoji Europos 
J. V. idėja laimėjusi.

(Bus daugiau)

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

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI JAU BAIGTI 
Keturi betuviai apdovanoti medabais 

šešiolika dienų Helsinky 
rungtyniavęs rmkunis pasau
lio jaunimas, rugpiūčio 3 d. 
paskutinį kartą pasirodė olim
piniam stadione ir prie 70,000 
žiūrovų olimpiniai žaidimai 
buvo uždaryti. Jei kai kurie ki
ti olimpiniai žaidimai būdovo 
bandomi įvilkti 4 politinį ar 
biznierinį drabužį, šiemet jie 
buvo grynai sportinė demons 
tracija. Pagaliau, tokioj taurioj 
tautoj, kaip Suomija, kitaip ir 
būti negalėjo.

Valstybėmis, Neoficialioj len
telėj, pirmą vietą užėmė JAV 
— 614 tšk. Antroj vietoj liko 
Sovietų Sąjunga su 553,5 tšk. 
Toliau: Vengrija — 308, Švedi
ja — 267, Vokietija — 170, 
Suomija — 162,5 .tšk. ir t. t.

Lovellette — 9, kitas aukšta
ūgis Kurland įmetė 8 tšk. Iš 
Sovietų Sąjungos pirmuoju bu 
vo Korkilia — 8 tšk., o po jo se
ka Butautas su 6 tšk. (du pil
ni metimai ir dvejos baudos). 
Tiek pat, 6 tšk., sukalė ir estas 
Kuliam, 
neįmetė 
Lysov, šį

Kitas estas, Kruus, 
nieko. Trečio esto, 

kartą nesimatė.
* *

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

z Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido- 

*rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

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

IRWING BARFUS

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, užkiętėjimai, vidiniai skauduliai
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas~3 dol. Priėmimo valandas 1.0-2 ir 4-9.

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

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

Brooklyno lietuviai kreipiasi j

500 Grand St. - (Union ave k.)
Užsisakant per pašų kreiptis: 2812 CortHyon Ri, Kfookfyfi, N. Y.

*
Lengvojoj atletikoj, moterų 

gr., aukso medalius laimėjo: 
100 m Jackson (Australija) 11, 
5, 200 m Jackson 23,7 (užbėgi- 
me australe prabėgo-per 23,4— 
pasaulio rekordas), 80 m kl. 
Strickland de la Hunty (Aust
ralija) 10,9 (užbėgime 10,8 — 
•pasaulio rekordas), 4x100 m 
JAV (Faggs, Jones, Moreau, 
Hardy) 45,9 (pasaulio rekor
das), į aukštį Brand (P. Afri
ka) 1,67, į tolį Williams (N. 
Zelandija) 6,24, rutulys Zybina 
(S. Sąjunga) 15,28 (pasaulio 
rekordas), ietis Zatopek (Če
koslovakija) 50,47, diskas Ro- 
maškova (S. Sąjunga) 51,42.

Plaukyme, vyrų gr., tokie 
meisteriai: 100 m 1. st. Scholes 
(JAV) 57,4, 400 m l.st. Boiteux 
(Prancūzija) 4.30,7, 1500 m 
1. st. Konno (JAV) 18.30,-0, 100 
■m nugara oyakawa (JAV) 
1,05,4, 200 m krūtine Davies 
(Australija) 2.34,4, 4x200 m 

_JAV (Mopre, Woolsey, Konno, 
1 M^ane) &31J, -ŠuolUi (nubs- 
'kianda) Browing (JAV) 205^9 

156,

Dėl trečios vietos krepšinyje 
Urugvajus įveikė Argentiną 68- 
59. Urugvajaus krepšininkai 
turnyre pasižymėjo savo pie- 
tišku temperamentu, kuris bu- , 
vo tikrai išsiliejęs iš krantų ir 
ne kartą .tekdavo griebtis poli- i; 
cinės rankos. Po vienų rung- !' 
tynių, kai Urugvajus pralaimė- 
jo Prancūzijai 66-68, keletas 
urugvajiečių užpuolė teisėją 
Farrell (JAV), kuris taip nu- 
kentėjo, jog jį teko išnešti iš p 
aikštės. Pora smarkiau pasi- 
reiškusių Urugvajaus žaidikų £ 
buvo diskvalifikuoti ir jie vė- p 
liau nė negavo olimpinių bron
zos medalių. Urugvajaus ko
mandoj žaidė lietuvis Cieslin- 

‘ kas, kurio nuotrauka buvo at
spausdinę didieji JAV ir Pran
cūzijos laikraščiai. Nuotraukoj 
Cieslinkas, klasiškoj boksinin
ko povyzoj, graso besirengian
čiam sprukti teisėjui.

Visas suraminimas tas, kad 
mūsų tautietis tam incidente p 
nebuvo pats ryškiausias, galė
jo toliau žaisti ir, pagaliau, 
pasiėmė bronzos medalį. Kaž
kaip ironiškai nuskamba prieš 
keletą savaičių vienam savait
raštį skelbta žinutė, jog 
Urugvajaus lietuviai išvyks
tančiam tautiečiui buvo suren
gę vakarienę ir palinkėjo reikš 
tis ir kovoti kaip lietuviui de
ra. Deja, minimas krepšiniu- L 
kas ši nuoširdų linkėjimą bus —

f?

r

86-TH ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street t''bu««S tosll 

Nuo rugpiūčio 8 iki i i d.
“POLENBLUT”
“VERWEHTE SPUREN”

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

Dr. S, BiežisBŪKIT SVEIKI

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

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—^GERIAUSIA DUONA-

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
- - T r-—

M,oterų gr. nugalėtojos: 
m 1. st. Szoke (Vengrija) 
8, 400 m l.st. Gyenge (Vengri
ja) 5.12,1, 100 m nugara Harri
son (P. Afrika) 1.14,3, 200 m 
krūtine Szekely (Vengrija) 2. 
51,7, 4x100 m Vengrija (E. No
vak, Temes, I. Novak, Szoke) 
4.24,4 (pasaulinis rekordas), 
šuoliai (nuosklanda) McCor
mick (JAV) 147,3 tšk., šuoliai 
bokštas) McCormick 79,37 tšk.

♦ ♦

prieiname prie svarbiausio punk- 
žvilgsniu, kaip galima, jei nors

Pagaliau 
to praktišku 
iš dalies galima, išvengti šios didžiulės bėdos— 
širdies padidėjimo. Galimybių yra, nors anaip
tol nevisuomet jos yra tikros. Bet, žinant prie
žastis, jau galima rasti pusėtinis atsakymas. 
Jau matėme, kad sunkūs darbai, ir tai nuola
tiniai, prie to veda. Tokiais atvejais kiekvienas 
privalo kasdieną ilsėtis daugiau už tuos, kurie 
dirba lengvą darbą, norint širdžiai suteikti 
reikalingo jai poilsio. Tai gerokai gelbės it pa
ilgins gyvenimą. Paskui, senstant, toxie žmo
nės privalo ieškotis lengvesnio darbo arba, jei 
galima, pasiimti ilgesnes atostogas, kurios irgi 
šiek tiek pagelbės. Dėl to ir daugelio kitų prie
žasčių kiekvienas žengdamas į šešta dešimtį, 
turėtų būtinai apsirūpinti lengvesniu darbu, 
kad ir mažiau apmokamu. Dauguma tai gali 
padaryti, bet dažniausiai tuo nesirūpina, arba 
dėl godumo to nenori. Už vieną ir kitą vėliau 
tenka sumokėti labai brangia kaina.

Nutukimas veda ne tik į šį, bet taip pat į 
daugelį kitų, taip pat rimtų susirgimų. Tuo 
tarpu nutukėliai dažnai didžiuojasi savo svo- 

4 Viu, gal net visiškai nežinodami. k.H jie yra 
ligoniai, nors ir sveikai atrodytu 
nuošimčiai nutukimo pareina r 
priežasčių.

Sukretėjus arterijoms ir esant 
.kraujo spaudimui, kas yra laikoma

žinoma, 99
no kitokių

žymesniam

išgydomu, problema darosi itin paini. Tokiu 
atveju geriausia yra visokiais būdais taupyti 
širdies pajėgas, kad ji kuo ilgiausiai tęsėtų.

Esant bet kokiai organinei širdies ligai, ar 
tai būtų jos vožtuvų pakrikimai, ar kas kita, 
reikia suprasti, kad jos veikimas yra apsun
kintas, kad ji priversta dirbti virš normalumo. 
čia irgi būtina tik atsargumo laikytis. Dauge
lis žmonių su šiomis ligomis sulaukia gilios 
senatvės, būdami visą laiką darbingi. Taigi, 
nėra pagrindo beviltiškai pasiduoti. Ir opti
mizmas čia padaro gyvenimą įdomų ir vertingą.

Rimtesnės bakterinės ligos, kaip pavyz
džiui, plaučių uždegimas, influenza, reumatiz
mas, šiltinės infekcijos ir kitokios, visada ne
mažai susilpnina širdį. Toks jos apsilpimas 
dažniausiai esti tik laikino pobūdžio, nebent 
jau ji yra tiesioginiai paliečiama.

Po persirgimo, ilgesnis poilsis duoda pro
gos jai atsigriebti ir sugrįžti .į normalų stovį. 
Tačiau tas poilsis, kartais reikalingas net kelių 
mėnesių, esti labai svarbu ir net lemiančio po
būdžio. Nuo jo beveik išimtinai pareina tai, ar 
širdis atsigriebs ir gaiės sugrįžti į normalią pa
dėtį, ar ji taip jau ir pasiliks pažeista visam 
laikui.

Ar širdis normali, ar nesveika, šiais laikais 
galima patikrinti lengvai ir pigiai. Tam nau
dojamas fizinis patikrinimas, rentgeno nuo
trauka (X-ray) ir elektro kardiograma (specia-, 
lūs elektriškas širdies veikimo tjTlmas).

Tel. EVergreen 4-8802

HENRY J. W0NS0N
(Vencevičius)

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

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė Išnuomojama baliams, banketams, 
vestuvėms, parėms ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

V7 >V / Iv/ »V7 iwl'*/ bVv i

Olimpinį krepšinio turnyrą 
laimėjo JAV, baigmėje jau ant
rą kartą įveikusi Sovietų Są
jungą 3^-25. Pirmas '• kėlinys 
17-15. Pirmąjį kartą skaudžiai 
•pralaimėję amerikiečiams (28 
'tšk. skirtumu), Sovietų- Sąjun
gos -krepšinio vadovai griebėsi 
skirtingos taktikos. Į aikštę bu
vo išleisti. nebūtinai visi ge
riausi žaidikai, jų tarpe ir vie
nas lietuvis — Butautas. Kiti 
du lietuviai, Petkevičius ir Ston 
kus, nebuvo įtraukti nė į pa
kaitus. Sovietai stengėsi laiky
ti kamuolį ir buvo labai sutirš
tinę gynybą. Visa tai jiems iš
ėjo J naudą, ir amerikiečiai tik 
pat rungtynių pabaigoje galė
jo primanėvruoti prie pat prie
šininkų krepšio. Be to, sovietų 
krepšininkai nesistengė mėty
ti, net žiūrovai ne kartą buvo 
pristigę kantrybės ir tokią 
taktiką palydėdavo atitinka
mu reagavimu. Vienas iŠ gerų
jų. metikų, Korkilia, ištisą 10 
minučių tariamai nedrįso mes
ti -į krepšį. Toks žaidimas buvo 
gerokai nuobodus ir daugiau 
panešėjo į sudelsintas derybas 
Korėjoj.

Antram kėliny buvo laukta, 
jog amerikiečiai pajėgs pra
laužti priešininkų gynimą ir 
pradžiugins gausiais taškais. 
Taip neįvyko ir kai JAV pakė
lė iki 20-17, sovietai persvėrė 
21-20. Vėliau amerikiečiai at
kuto ir vedė 28-22, sovietai dar 
prisiirė 25-29, bet tai ir buvo 
viskas, nes amerikiečiai pagra
žino pasekmę iki 36-25.

Amerikiečių nuomone, šį kar 
tą Sovietų Sąjungos krepšinin
kai parodė pastebėtinų suge- 
b<jinui ir prabla&kč šešėlius iš 

fas dvikovėj, tš JAV dau

tų bosko žinovai buvo pasku
bėję jį apšaukti geriausiu mė
gėju sunkiasvoriu, kokį jie bus 
kada matę. Deja, Sočiko žvaig
ždė ilgai netvėrė, nes antram 
susitikime pietų afrikietis Nie
man jį patiesė pirmame raun
de. Aiškinama, jog Sočikas be
ne niekad nebuvo susikovęs su 
kairiarankiu ir nė nepasijuto, 
kaip atsidūrė ant grindų. Po 
šitokio Sočiko pasirodymo, už
sienio bokso žinovai atsipeikė
jo ir, pavyzdžiui, amerikietis 
Lewis Burton pareiškė, jog So
čikas boksininkas tik iš iš
vaizdos, ries jis vienašališkas 
kairiarankis ir negali kovoti...

* « *
Olimpinį futbolo turnyrą lai

mėjo Vengrija, baigmėje nuga
lėjusi Jugoslaviją 2-0, trečioj 
vietoj liko Švedija, įveikusi Vo
kietiją 2-0. Lauko ritulį, kaip 
įprasta, paglemžė Indija. Ck.

ŠEŠTADIENI FUTBOLAS
New Yorko LSK futbolinin

kai, po vasarinės pertraukos, 
vėl išeina į aikštę, šeštadienį, 
rugpiūčio 9 d., 6 vai. įvyksta 
draugiškos rungtynės su Uk
rainians (National lyga). Vieta 
— Queens Soccer Field (222nd 
St. ir Braddock Ave., Bellerose, 
L. I.). Prieš šiuos ukrainiečius 
praeitą sezoną taurės rungty
nėse mūsiškiai po atkaklios ko
vos buvo laimėję 2-0.

Po savaitės, rugpiūčio 16 d., 
numatomos antrosios draugiš
kos rungtynės, šį kartą su 
Brooklyno SC (DAFB aukštoji 
lyga). Vieta Metropolitan Ovai, 
Ridgewoode. Pradžia 6 vai.

žiūrovams bus dėkinga pro
ga susipažinti su naujai j DA
FB aukštąją lygą įkopusia mū
siškių vienuolike, kuri reikia 
tikėtis, savo subrendimą tai ly
gai parodys ir draugiškose 
rungtynėse.

JONAS SUTKAHTS,
• Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.

Brooklyn 11, N. Y.

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

S. A. Chernoff, M. D
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

Fasolino MemorialsTHE

Virginia 9-3112Tel.

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Paminklai4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

r

o

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE

PATRICK FUNERAL HOME
Cappiello

plokštelės.

Credited and 
Compounded

Latest 
Declared 

Interest Rate

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI,
IR STATULOS.

Woodhaven, N. Y.
Koplyčia Laidotuvėms

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 
Telephone Linden 2-4119

Galite gauti radijo bei 
tuvy, skalbimo mašinų, 
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na- 
mq apyvokos dalykų.

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

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

NOTARY PUBLIC

r-t

1

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

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

(Skersai nuo Haven teatro)

A Year
On Regular Savings Accounts

Interest starts from the first of every month 
on sums from $25. to $10,000.

Deposits made on or before January Į0. April 5, 
July 10. and October 5 will draw interest from the 

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

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALE

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

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsic Linija iki DeKalb Avė. Stoties.

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARE PUBLIC

,os- BERMEL INC-
H. H. ALTHOFF. Pres.

PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 
PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES

Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 
MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY, N. Y.

Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 
BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS 
VIS! KVIEČIAMI 

1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Ave. stoties) 

Tel: E V.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to 510,000

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
radijo valandų,

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

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

a

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 Fasoliao 
,;Meųporials paminklų parodas...

DIRBTUVĖ IR PARODA:'
79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

. , Paminklų paroda:
66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L 

CENTRALINIS OFISAS:

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

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

PHILIP BENDER 
AVALINĖS KRAUTUVĖ 

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

■■ ' ' —■..................................................... - ■ ■ I .

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL Coj 

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA 
Anglys, Coke ir Abejus

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

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

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

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

Visi Šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams
3225 FULTON STREET

Brooklyn, N. Y.
Ap. 7-2790

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

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

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

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

Taisomi laikrodžiai^ parduo 
dariai laikrodžiai,, žiedai 
apyrankiai auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Bay’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD, 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS,

Savininkes
ĮVAIRŪS CrFRIMAI, PIRMOS h'USD 

273 GRANO STREET, BROOKLYN 11
EVergreen 4-9533.

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

Prisiunčiam i namus.
ALEXANDER’S CO

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.



VAKAR IR RYTOJ LIETUVOS DIDIKO KAPAS CHICAGOJE Laisvei švintant
(Atkelta iš 5 psl.)

buvo apdovanota Draugo re- Chicagos Oakwood kapuose,
daktorė O. Labanauskaitė. 8<th S’ ir Co.tage Grove

Ir kas galės tvirtinti, kad Avenue, yra pastatytas pamin- 
mūsų lietuviškieji krikdemai (nulaužtas ąžuolas) su to-

tiesus, kareiviškos Išvaizdos vy 
ras ir nešiojo ilgą baltą barz-

nedirba Vatikanui? Už ką tada 
būtų jiems dalinami ordenai?

Koks kitas lietuviškas laik
raštis yra gavęs iš svetimos 
valstybės ordeną? Net ir Krem
lius dar nedrįso apdovanoti 
raudonąja žvaigžde Laisvės ir 
Vilnies redaktorius, nors jie ir 
labai jau iš peties gina rusų 
interesus.

Ilgą laiką atstumti nuo val
džios. kariškiai vis labiau iški
la i pirmąsias vietas.

Gen. Neguib po savo valdžia 
paimdamas Egiptą ir Sudaną, 
padidino sąrašą tų valstybių, 
kurias valdo kariai.

Kinija turi maršalą Mao 
Tse Tungą. Formoza maršalą 
Čiang Kai šėką, Jugoslavija 
maršalą Tito. Lenkija maršalą 
Rokosovski. Ispanija gen. Fran 
co. Argentina gen. Peroną ir iš 
20 kitų pietinių Amerikos vals
tybių mažiausiai dešimties val
stybių vadai yra kariai.JAV ir
gi, gal būt. savo prezidentu 
pasirinks generolą.

Išvada? Mes neeiname j ide
ologini viešpatavimą, koki pra
našavo Kari Marksas, nei moks 
lišką viešpatavimą, koki įsi
vaizdavo H. G. Wells ar Aldo
us Huxley. Mes nepažinsime 
nei organizatorių amžiaus, ku
rį pranašavo James Burnham, 
bet matyt visi mes einame ri
kiuotės žingsniu j kareivinių 
amžių...

Visuose mūsų mažytės pla
netos fabrikuose išsijuosus dir 
barna prie naujų ginklų išra
dimo, kurie galėtų vienu smū
giu sunaikinti žmonijos rasę.

Tam reikalui visos tautos iš
leidžia astronomiškas sumas 
pinigų, kad tik galėtų viršyti 
kitą tautą toj masinėje žmog
žudystėj. _ y

Visuose žemės kampuose ka
riaujama, daromos revoliuci
jos, politikojama, ginčijamasi, 
statomos elektros jėgainės ir 
vėl jos griaunamos, teatruose 
vyksta premjeros, moterys sten 
giasi išgalvoti prašman (niau
siąs madas... t

Ir ta mūsų mažytė planeta, 
kurioj žmonės energingai ju
da, dirba, planuoja, sukasi tuš
tumoje, palengva artėdama, 
kaip apskaičiavo vienas moks
lininkas i saulę, o mėnulis į že
mę...

Už kelių milijonų ar bilijonų 
metų, nežiūrint kokį triukš
mingą gyvenimą žmonės ves ir 
kaip toli būtų pažengusi mūsų 
civilizacija ir filosofija, visas 
gyvenimas sustos. Ir iš viso to 
gal net šlapios vietos neliks.

•
Mūsiškiai komunistai mėgsta 

tvirtinti, jog anapus geležinės 
uždangos nieko netrūksta. Kad 
ten esąs tikras rojus. Bei visai 
kitaip atrodo pasiskaičius veng 
rų \komunistų laikraštį Eesti 
Budapest gegužės 27 dienos.

“Mes veltui ieškojome krau
tuvėse geros kokybės skutimo
si peiliukų. Visose krautuvėse, 
kurias aplankėme, pardavėjai 
sakė, kad jie yra aprūpinti se
nais blogais skustuvėliais ir ne
turi teisės parduoti naujų, kol 
nebus išparduoti senieji.’’

Štai kokiu būdu maskoliai 
siuva vengrams barzdas!

Ar žinoma mūsiškiams ko
munistams, kad tokioj Čeko
slovakijoj nylono kojinės kai
nuoja 28 doleriai?

Čekų komunistų laikraštyje 
Lidova Demokracie birželio 24 
d. randame toki skelbimą:

“Nylono kojinės, amerikiečiu 
gamybos, pilkos, 37 numerio, 
kaina 1,400 kuronų” (50 kuro- 
nų — 1 doleris).

kiu įra?ų; “Djalinski of Szo- 
deiken Great Banner Bearer 

• c f Lithuania, Kenkelis, Died 
July 31. 1895. Aged 72 years.” 
Kitoje pusėje paminklo yra 
teks įra.’as: “Isabel Djialinska 
Ccmtcsse de Szodeiken, nee 
Princesse Czartoriska, decedee 
Al urs 8. 1881”.

The Chicago Tribune 1895 
m. liepos 29 d. rašo apie tra
gišką Kenkelio mirtį, pažymė- 
dama* kad “Polish Count 
fonud dead under mysterious 
conditions".

Kadangi tais laikais Lietu
vos vardas mažai kam buvo ži
nomas, todėl Tribune Kenkelį 
vadina “Lenkijos grafu”. The 
Chicago Tribune rašo:

“Augustas Wilhelmas Ken
kelis, Lenkijos grafas, už kurio 
galvą Rusijos valdžia buvo 
paskyrusi 50,000 rublių (25,- 
000 dolerių), rastas negyvas 
savo kambaryje, 3413 S. State 
St., pasruvęs kraujuje.

Jo žmona su savo 10 metų 
sūnumi gyveno atskirai. Jo 
žmona yra 35, jisai — 72 metų 
amžiaus. Tikrasis Kenkelio 
vardas buvo Algernon Wilhelm 
Djialinski, Lenkijos grafas. Ji
sai gimęs 1823 m. Klaipėdoje.

Dėl savo drąsos, jis bu
vo pasiųstas šnipinėti į Rusi
ją. Kai Lenkija buvo užkariau
ta ir Rusijos valdžia patyrė, 
kad velionis buvo šnipas, už jo 
galvą buvo paskirta 50,000 rub
lių. Tada Kenkelis apleido Ru
siją. •

Kenkelis buvo ne tik karei
vis, bet ir dailininkas. Jis pieš
davo paveikslus, kurie savo lai
ku puošė Europos' meno gale
rijų sienas. Kenkelis buvo pa
trauklios išvaizdos. Tai buvo

Savo sūnui velionis paliko 
raštelį: “Labai kenčiu dėl savo 
ligos. Kenčiu nuolatos. Laiškas 
buvo parašytas penktadienio 
vakare.

Revolveris gulėjo ant grin
dų. žaizda galvoje buve tri
kampė ir atrodė, kaip T. Gy
dytojai sako, ka-d jeigu jisai 
būtų nusižudęs, tai jo galvos 
plaukuose būtų parako ugnies 
ženklai.”

Taigi, Kenkelio mirtis tebė
ra neišaiškinta paslaptis. Ka
dangi, kaip sakyta, už Kenke
lio galvą buvo paskirta 50,000 
rublių, tai, žinoma, ji galėjo 
nužudyti ir Rusijos valdžios 
agentai. Bet kaip iš tikrųjų 
ten buvo, tai šiandien, po 57 
metų, ta paslaptis dar sunkiau 
duodasi aiškinama. Nebent 
meto lenkų spauda galėtų at
skleisti daugiau žinių anie Ken 
kelio-Djialinskio gyvenimą ir 
jo mirtį.

T. J. Kučinskas.

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORL
Ligoniai priimami antradieniais
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE,
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236

ir
v.

Grįžimas iš Červenės
(Atkelta iš 4 psl.) 

sirodė vokiečių žvalgybinis 
lėktuvas. Mes visi metėmės po 
eglaitėmis. Kilo mintis išplėšti 
politrukui iš rankų automatą, 
bet tuo laiku jis manęs pa
klausė, į kokį kolchozą aš ei
nąs? Atsakiau, jog aš jokio ne
žinau ir turiu norą kuo grei
čiau bent koki surasti. Politru
kui liepus, vėl visi išlindom iš 
po eglaičių ir pritarė:

— Eikit šituo takeliu ir .per
ėję Červenę prieisit kolchozą, 
kur gausit darbo.

Paprašiau kokio nors rašte
lio. bet jis nedavė ir patarė 
sakyti, jog siuntęs mus kari
nės sargybos viršininkas.

Tokioms “rekomendacijom” 
qpdovanoti, leidomės nurodyta 
kryptimi. Neužilgo priėjom šios 
karinėssargybos sunkvežimį, 
priešlėktuviniais kulkosvaid
žiais ginkluotą. Beeinant vėl 
pasirodė Červenės lūšnos. Įei
nam j pirmą pasitaikiusią ir 
prašom valgyti.

— O dokumentus turit?
— Ne.
— Tai negerai...
Ir papasakoja paskutinių 

dienų atsitikimus, kaip žmo
nės be dokumentų buvo su
šaudomi. Nežiūrint to, su di
džiausiu noru suvalgom gau
tas virtas bulves, užgeriam 
pienu ir padėkavoję vėl išdro
žia m toliau. Mums nurodytas 
kolchozas turėjo būti kitoj 
miestelio pusėj, taip kad teko 
pereiti per miestelį.

Netoliese pamatėm rusų tan 
kistus. Mes užsukom į vieną di
delį k*, mą, kurio viduryje ma
tėsi šulinys. Neskubėdami ir 
kuo ramiausiai laikydamiesi 
atsigėrėm ir pasukom link 
tankistų. Jaudinausi gerokai ir 
jutau, kaip daužosi širdis. Štai 
jau vos keliolika metrų mus 
nuo jų skiria’... Jau galim į- 
žiūrėti jų veidus!.. Jau matyti, 
su kokiu smalsumu jie mus 
stebi... Praeisim, ar išgirsim: 
“Stok! iDokumentus!” Jau su
sigretinant! žingnis... du... 
trys... Nieko nesigirdi. Praei
sim nesulaikyti? Jau kokie 10- 
15 metrų skiria. Atsigrįžt no
ras didžiausias, bet einam tie
sini toliau. Jau gal 30 metrų 
skiria mus nuo tankistų.

Ir staiera iš užpakalio pasi
girsta: “Stok!”

— “Gatava” — pagalvojau, 
■ reikėjo miške likti”...

Kitą savaitę: MANE PALAI
KĖ VOKIEČIŲ PARAŠIUTI
NINKU

Lietuviai advokatai
ū-

WM. J. DRAKE

85-03 Wareham Pl.

8

St.

Woodhaven, L. L. N. Y.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

NAUJA GYDUOLĖ

g l W IWW ; !"'9

WINTER GARDEN TAVERN, I
visą dien| 

po pietų

Mes 
gaso 
geso

VALANDOS: 
9—12 xyte 
2 — 9 vakare 

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

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

Susitarus: pirm., tree 
penkt. visą diepą ir šešt. 
tik iš ryto.

Vedėjo rezidencijos
EVergreen 4-1913

Biznio telefonas
EVergreen 4-9672

televizijos aparatų, šaldy- 
dulkių siurblių, prosų ra-«

iV AL ANDOS: .
9 — 12 ryte / “ 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SN IEŠKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 396, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyne) 

Ofiso tel. ULster 8-8789

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sa v. 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

JONAS PATAŠIUS 
žiedai,- laikrodžiai, jų tai 

symas, 'Kosmetika 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

. VALANDOS: 
1 — 7 vai. 
susitarus 
KetvirtadLniais 
ir šeštadieniais 
uždaryta.

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

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

AP 7-708 3

Europos f vienijimo 
savo šešėlį meta ir 
ateitin. Jei Stalino 
vakarų Europoje 
neabejotinai, yra

DAver.port 6-0259 

RALPH K K V C H

(VIŽLANSKAS)
16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

SIMON’S CAFE'
S. KRAUČIUNAS, Sav.

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET,
LOWELL, MASS.

2-8568

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET 
' AMSTERDAM, N. Y.

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y. 

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

INgersoli 2-8490

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

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

jTelef. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3 710

JAmaica 3 772 2

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

2-9586

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

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

važiuoti Jamaica line iki Chauncey

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215

a__ ___________ ■ -----------------

DR. A. PETRIKĄ

o

r?

M

tyĮTi

tšk. (bokštas) Lee (JAV) 
28 tšk.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN 

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

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

,UL. 5-0083

Kitas lietuvis, Algirdas Sto- 
čikas, (S. Sąjunga), bent pra
džioje buvo laikomas favoritu 

100 • olimpiniam bokso turnyre. Bri- 
1.0€,

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

į plentą, 
iššovė po 
į alksny-

(Atkelta iš 3 psl.)
Priėję plento alkūnę (įlinki

mą), kur, klebono pasakojimu, 
jį užpuolė plėšikai, sustojome. 
Girdime, iš lėto atvažiuoja ū- 
kininkai ir šnekasi. Su broliu 
priklaupėme už tankaus alks
nyno ir laukiame.

— Vyrukai, milicininkai, jau 
mus užpuolė! — šaukia ūkinin 
kai mūsų užpakalyje.

Su broliu išbėgame 
Mus pamatę, plėšikai 
kartą ir metėsi atgal
na. Mes taip pat iššovėme. Pir
mieji vežimai, šūvių išgąsdin
ti. grįžosi atgal, bet apvirto. 
Ant plento iškritęs, gulėjo su
daužytas didžiulis pieno bu
telis. Brolis norėjo plėšikus vy
tis gilyn į alksnyną. Aš sulai
kiau jį. Tankus alksnynas ir 
dviem septynis vytis pavojin
ga. Be to, dar mūsų ginklai 
menkesni, negu plėšikų. Buvo 
netoli Bubiai, kur dar stovėjo 
keletas, vokiečių žandarų. Sė
dę į ūkininkų vežimą, nulėkė
me į Bubius ir pasikvietę vo
kiečius, jau šautuvais ginkluo
ti. skubiai grįžome atgal. Per
ėjome visą alksnyną, bet plėši
kai jau buvo išdulkėję.

Kitomis dienomis taip pat 
padėjau milicijai plėšikus per
sekioti. Užtikome miškuose jų 
buvusias stovyklas, rasdavome 
maisto likučių ir ginklų valy
mo pėdsakus, kitur net šviežiai 
paliktas vietoves, bet plėšikai 
laiku suskubdavo pasitraukti.

Kitą savaitę: VĖL SKUBU 
GRĮŽTI Į FRONTĄ

Europos federacija...
(Atkelta iš 4 psl.) 

Nežiūrint, kad politiniai,
kiniai ir mihtarimai konsoli
duota vakarų Europa yra svar
biu faktoriumi laisvės vison 
Europon gręžimui paskatinti, 
psichologiniai suvienytos Eu
ropos mintis visoms tautoms 
nebus suprantama ir populiari 
tol, kol visos Europos vieniji
mo pastangos savo aukščiausiu 
tikslu statys laisvos vakarų 
Europos gyvenimą, o ne lais
vės vison Europos grąžinimą. 
Šio obalsio ir dvasios Stalino 
pavergtos tautos dar labai pa
sigenda. Nors daug kas tvirti
na, kad iš apvienytos Europos 
daugiausia turės naudos mažo
sios tautos, iki šiandien prak
tiškų įrodymų tam tvirtinimui 
pagrįsti dar neturime. O mus, 
kaip mažą tautą, faktai inte
resuoja daugiau, negu vizijos!

Kol mes nesusilauksime įro
dymo, kad Europos -konsolida
vimo pastangos yra svarbiu į- 
našu mūsų tautos laisvės atga
vimui, tol Europos Jungtinės 
Valstybės yra problema, kurios 
atžvilgiu lietuviška visuomenė, 
kaip tokia, vargiai gali rasti 
aiškią poziciją.

Oportūnistinis bruožas da
bartinėse 
pastangose 
tolimesnėn 
bijojimas 
šiuo metu,
vienu iš pagrindinių, konsoli
dacijos šiaip taip pirmyn stu
miančių priežasčių, kas, gi, bus, 
jei vieną dieną ta baimė ne
teks pagrindo?

Ar įstengs Europos J. A. idė
ja, netekusi dabartinio savo 
pagrindinio ramsčio — karo ir 
vergijos baimės, atsispirti prieš 
visuotini balastą perdėto tra
dicinio nacionalizmo, senų ne- 
suvestų sąskaitų ir kitokio šimt 
.mečių nemalonaus palikimo 
formoje? Net, šiuo metu, kada 
Europa stovi ant bedugnės 
krašto, istorijos bėgyje susikro
vusios diferencijos gerokai silp 
nina ir slopina laisvoms Eu- 
pos tautoms mirtino pavojaus 
realų pajutimą ir trukdo iš
šaukti reakciją, kuri tokioje 
situacijoje turėtų būti būtina. 
Nors tvirtinti ir negalima, bet 
spėlioti norisi, kad dingus Sta
lino baimei ir pavojui, Europos 
šimtmečių gyvenimo neigia
mas palikimas bus mažiau nu
kentėjęs, negu naujoji Europos 
J. V. idėja laimėjusi.

(Bus daugiau)

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

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI JAU BAIGTI 
Keturi betuviai apdovanoti medabais 

šešiolika dienų Helsinky 
rungtyniavęs rmkunis pasau
lio jaunimas, rugpiūčio 3 d. 
paskutinį kartą pasirodė olim
piniam stadione ir prie 70,000 
žiūrovų olimpiniai žaidimai 
buvo uždaryti. Jei kai kurie ki
ti olimpiniai žaidimai būdovo 
bandomi įvilkti 4 politinį ar 
biznierinį drabužį, šiemet jie 
buvo grynai sportinė demons 
tracija. Pagaliau, tokioj taurioj 
tautoj, kaip Suomija, kitaip ir 
būti negalėjo.

Valstybėmis, Neoficialioj len
telėj, pirmą vietą užėmė JAV 
— 614 tšk. Antroj vietoj liko 
Sovietų Sąjunga su 553,5 tšk. 
Toliau: Vengrija — 308, Švedi
ja — 267, Vokietija — 170, 
Suomija — 162,5 .tšk. ir t. t.

Lovellette — 9, kitas aukšta
ūgis Kurland įmetė 8 tšk. Iš 
Sovietų Sąjungos pirmuoju bu 
vo Korkilia — 8 tšk., o po jo se
ka Butautas su 6 tšk. (du pil
ni metimai ir dvejos baudos). 
Tiek pat, 6 tšk., sukalė ir estas 
Kuliam, 
neįmetė 
Lysov, šį

Kitas estas, Kruus, 
nieko. Trečio esto, 

kartą nesimatė.
* *

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

z Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido- 

*rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

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

IRWING BARFUS

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, užkiętėjimai, vidiniai skauduliai
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas~3 dol. Priėmimo valandas 1.0-2 ir 4-9.

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

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

Brooklyno lietuviai kreipiasi j

500 Grand St. - (Union ave k.)
Užsisakant per pašų kreiptis: 2812 CortHyon Ri, Kfookfyfi, N. Y.

*
Lengvojoj atletikoj, moterų 

gr., aukso medalius laimėjo: 
100 m Jackson (Australija) 11, 
5, 200 m Jackson 23,7 (užbėgi- 
me australe prabėgo-per 23,4— 
pasaulio rekordas), 80 m kl. 
Strickland de la Hunty (Aust
ralija) 10,9 (užbėgime 10,8 — 
•pasaulio rekordas), 4x100 m 
JAV (Faggs, Jones, Moreau, 
Hardy) 45,9 (pasaulio rekor
das), į aukštį Brand (P. Afri
ka) 1,67, į tolį Williams (N. 
Zelandija) 6,24, rutulys Zybina 
(S. Sąjunga) 15,28 (pasaulio 
rekordas), ietis Zatopek (Če
koslovakija) 50,47, diskas Ro- 
maškova (S. Sąjunga) 51,42.

Plaukyme, vyrų gr., tokie 
meisteriai: 100 m 1. st. Scholes 
(JAV) 57,4, 400 m l.st. Boiteux 
(Prancūzija) 4.30,7, 1500 m 
1. st. Konno (JAV) 18.30,-0, 100 
■m nugara oyakawa (JAV) 
1,05,4, 200 m krūtine Davies 
(Australija) 2.34,4, 4x200 m 

_JAV (Mopre, Woolsey, Konno, 
1 M^ane) &31J, -ŠuolUi (nubs- 
'kianda) Browing (JAV) 205^9 

156,

Dėl trečios vietos krepšinyje 
Urugvajus įveikė Argentiną 68- 
59. Urugvajaus krepšininkai 
turnyre pasižymėjo savo pie- 
tišku temperamentu, kuris bu- , 
vo tikrai išsiliejęs iš krantų ir 
ne kartą .tekdavo griebtis poli- i; 
cinės rankos. Po vienų rung- !' 
tynių, kai Urugvajus pralaimė- 
jo Prancūzijai 66-68, keletas 
urugvajiečių užpuolė teisėją 
Farrell (JAV), kuris taip nu- 
kentėjo, jog jį teko išnešti iš p 
aikštės. Pora smarkiau pasi- 
reiškusių Urugvajaus žaidikų £ 
buvo diskvalifikuoti ir jie vė- p 
liau nė negavo olimpinių bron
zos medalių. Urugvajaus ko
mandoj žaidė lietuvis Cieslin- 

‘ kas, kurio nuotrauka buvo at
spausdinę didieji JAV ir Pran
cūzijos laikraščiai. Nuotraukoj 
Cieslinkas, klasiškoj boksinin
ko povyzoj, graso besirengian
čiam sprukti teisėjui.

Visas suraminimas tas, kad 
mūsų tautietis tam incidente p 
nebuvo pats ryškiausias, galė
jo toliau žaisti ir, pagaliau, 
pasiėmė bronzos medalį. Kaž
kaip ironiškai nuskamba prieš 
keletą savaičių vienam savait
raštį skelbta žinutė, jog 
Urugvajaus lietuviai išvyks
tančiam tautiečiui buvo suren
gę vakarienę ir palinkėjo reikš 
tis ir kovoti kaip lietuviui de
ra. Deja, minimas krepšiniu- L 
kas ši nuoširdų linkėjimą bus —

f?

r

86-TH ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street t''bu««S tosll 

Nuo rugpiūčio 8 iki i i d.
“POLENBLUT”
“VERWEHTE SPUREN”

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

Dr. S, BiežisBŪKIT SVEIKI

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

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—^GERIAUSIA DUONA-

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
- - T r-—

M,oterų gr. nugalėtojos: 
m 1. st. Szoke (Vengrija) 
8, 400 m l.st. Gyenge (Vengri
ja) 5.12,1, 100 m nugara Harri
son (P. Afrika) 1.14,3, 200 m 
krūtine Szekely (Vengrija) 2. 
51,7, 4x100 m Vengrija (E. No
vak, Temes, I. Novak, Szoke) 
4.24,4 (pasaulinis rekordas), 
šuoliai (nuosklanda) McCor
mick (JAV) 147,3 tšk., šuoliai 
bokštas) McCormick 79,37 tšk.

♦ ♦

prieiname prie svarbiausio punk- 
žvilgsniu, kaip galima, jei nors

Pagaliau 
to praktišku 
iš dalies galima, išvengti šios didžiulės bėdos— 
širdies padidėjimo. Galimybių yra, nors anaip
tol nevisuomet jos yra tikros. Bet, žinant prie
žastis, jau galima rasti pusėtinis atsakymas. 
Jau matėme, kad sunkūs darbai, ir tai nuola
tiniai, prie to veda. Tokiais atvejais kiekvienas 
privalo kasdieną ilsėtis daugiau už tuos, kurie 
dirba lengvą darbą, norint širdžiai suteikti 
reikalingo jai poilsio. Tai gerokai gelbės it pa
ilgins gyvenimą. Paskui, senstant, toxie žmo
nės privalo ieškotis lengvesnio darbo arba, jei 
galima, pasiimti ilgesnes atostogas, kurios irgi 
šiek tiek pagelbės. Dėl to ir daugelio kitų prie
žasčių kiekvienas žengdamas į šešta dešimtį, 
turėtų būtinai apsirūpinti lengvesniu darbu, 
kad ir mažiau apmokamu. Dauguma tai gali 
padaryti, bet dažniausiai tuo nesirūpina, arba 
dėl godumo to nenori. Už vieną ir kitą vėliau 
tenka sumokėti labai brangia kaina.

Nutukimas veda ne tik į šį, bet taip pat į 
daugelį kitų, taip pat rimtų susirgimų. Tuo 
tarpu nutukėliai dažnai didžiuojasi savo svo- 

4 Viu, gal net visiškai nežinodami. k.H jie yra 
ligoniai, nors ir sveikai atrodytu 
nuošimčiai nutukimo pareina r 
priežasčių.

Sukretėjus arterijoms ir esant 
.kraujo spaudimui, kas yra laikoma

žinoma, 99
no kitokių

žymesniam

išgydomu, problema darosi itin paini. Tokiu 
atveju geriausia yra visokiais būdais taupyti 
širdies pajėgas, kad ji kuo ilgiausiai tęsėtų.

Esant bet kokiai organinei širdies ligai, ar 
tai būtų jos vožtuvų pakrikimai, ar kas kita, 
reikia suprasti, kad jos veikimas yra apsun
kintas, kad ji priversta dirbti virš normalumo. 
čia irgi būtina tik atsargumo laikytis. Dauge
lis žmonių su šiomis ligomis sulaukia gilios 
senatvės, būdami visą laiką darbingi. Taigi, 
nėra pagrindo beviltiškai pasiduoti. Ir opti
mizmas čia padaro gyvenimą įdomų ir vertingą.

Rimtesnės bakterinės ligos, kaip pavyz
džiui, plaučių uždegimas, influenza, reumatiz
mas, šiltinės infekcijos ir kitokios, visada ne
mažai susilpnina širdį. Toks jos apsilpimas 
dažniausiai esti tik laikino pobūdžio, nebent 
jau ji yra tiesioginiai paliečiama.

Po persirgimo, ilgesnis poilsis duoda pro
gos jai atsigriebti ir sugrįžti .į normalų stovį. 
Tačiau tas poilsis, kartais reikalingas net kelių 
mėnesių, esti labai svarbu ir net lemiančio po
būdžio. Nuo jo beveik išimtinai pareina tai, ar 
širdis atsigriebs ir gaiės sugrįžti į normalią pa
dėtį, ar ji taip jau ir pasiliks pažeista visam 
laikui.

Ar širdis normali, ar nesveika, šiais laikais 
galima patikrinti lengvai ir pigiai. Tam nau
dojamas fizinis patikrinimas, rentgeno nuo
trauka (X-ray) ir elektro kardiograma (specia-, 
lūs elektriškas širdies veikimo tjTlmas).

Tel. EVergreen 4-8802

HENRY J. W0NS0N
(Vencevičius)

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

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Puiki salė Išnuomojama baliams, banketams, 
vestuvėms, parėms ir kitokiems pokyliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, vedėjas

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

V7 >V / Iv/ »V7 iwl'*/ bVv i

Olimpinį krepšinio turnyrą 
laimėjo JAV, baigmėje jau ant
rą kartą įveikusi Sovietų Są
jungą 3^-25. Pirmas '• kėlinys 
17-15. Pirmąjį kartą skaudžiai 
•pralaimėję amerikiečiams (28 
'tšk. skirtumu), Sovietų- Sąjun
gos -krepšinio vadovai griebėsi 
skirtingos taktikos. Į aikštę bu
vo išleisti. nebūtinai visi ge
riausi žaidikai, jų tarpe ir vie
nas lietuvis — Butautas. Kiti 
du lietuviai, Petkevičius ir Ston 
kus, nebuvo įtraukti nė į pa
kaitus. Sovietai stengėsi laiky
ti kamuolį ir buvo labai sutirš
tinę gynybą. Visa tai jiems iš
ėjo J naudą, ir amerikiečiai tik 
pat rungtynių pabaigoje galė
jo primanėvruoti prie pat prie
šininkų krepšio. Be to, sovietų 
krepšininkai nesistengė mėty
ti, net žiūrovai ne kartą buvo 
pristigę kantrybės ir tokią 
taktiką palydėdavo atitinka
mu reagavimu. Vienas iŠ gerų
jų. metikų, Korkilia, ištisą 10 
minučių tariamai nedrįso mes
ti -į krepšį. Toks žaidimas buvo 
gerokai nuobodus ir daugiau 
panešėjo į sudelsintas derybas 
Korėjoj.

Antram kėliny buvo laukta, 
jog amerikiečiai pajėgs pra
laužti priešininkų gynimą ir 
pradžiugins gausiais taškais. 
Taip neįvyko ir kai JAV pakė
lė iki 20-17, sovietai persvėrė 
21-20. Vėliau amerikiečiai at
kuto ir vedė 28-22, sovietai dar 
prisiirė 25-29, bet tai ir buvo 
viskas, nes amerikiečiai pagra
žino pasekmę iki 36-25.

Amerikiečių nuomone, šį kar 
tą Sovietų Sąjungos krepšinin
kai parodė pastebėtinų suge- 
b<jinui ir prabla&kč šešėlius iš 

fas dvikovėj, tš JAV dau

tų bosko žinovai buvo pasku
bėję jį apšaukti geriausiu mė
gėju sunkiasvoriu, kokį jie bus 
kada matę. Deja, Sočiko žvaig
ždė ilgai netvėrė, nes antram 
susitikime pietų afrikietis Nie
man jį patiesė pirmame raun
de. Aiškinama, jog Sočikas be
ne niekad nebuvo susikovęs su 
kairiarankiu ir nė nepasijuto, 
kaip atsidūrė ant grindų. Po 
šitokio Sočiko pasirodymo, už
sienio bokso žinovai atsipeikė
jo ir, pavyzdžiui, amerikietis 
Lewis Burton pareiškė, jog So
čikas boksininkas tik iš iš
vaizdos, ries jis vienašališkas 
kairiarankis ir negali kovoti...

* « *
Olimpinį futbolo turnyrą lai

mėjo Vengrija, baigmėje nuga
lėjusi Jugoslaviją 2-0, trečioj 
vietoj liko Švedija, įveikusi Vo
kietiją 2-0. Lauko ritulį, kaip 
įprasta, paglemžė Indija. Ck.

ŠEŠTADIENI FUTBOLAS
New Yorko LSK futbolinin

kai, po vasarinės pertraukos, 
vėl išeina į aikštę, šeštadienį, 
rugpiūčio 9 d., 6 vai. įvyksta 
draugiškos rungtynės su Uk
rainians (National lyga). Vieta 
— Queens Soccer Field (222nd 
St. ir Braddock Ave., Bellerose, 
L. I.). Prieš šiuos ukrainiečius 
praeitą sezoną taurės rungty
nėse mūsiškiai po atkaklios ko
vos buvo laimėję 2-0.

Po savaitės, rugpiūčio 16 d., 
numatomos antrosios draugiš
kos rungtynės, šį kartą su 
Brooklyno SC (DAFB aukštoji 
lyga). Vieta Metropolitan Ovai, 
Ridgewoode. Pradžia 6 vai.

žiūrovams bus dėkinga pro
ga susipažinti su naujai j DA
FB aukštąją lygą įkopusia mū
siškių vienuolike, kuri reikia 
tikėtis, savo subrendimą tai ly
gai parodys ir draugiškose 
rungtynėse.

JONAS SUTKAHTS,
• Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.

Brooklyn 11, N. Y.

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

S. A. Chernoff, M. D
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

Fasolino MemorialsTHE

Virginia 9-3112Tel.

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Paminklai4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

r

o

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE

PATRICK FUNERAL HOME
Cappiello

plokštelės.

Credited and 
Compounded

Latest 
Declared 

Interest Rate

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI,
IR STATULOS.

Woodhaven, N. Y.
Koplyčia Laidotuvėms

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 
Telephone Linden 2-4119

Galite gauti radijo bei 
tuvy, skalbimo mašinų, 
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na- 
mq apyvokos dalykų.

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

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

NOTARY PUBLIC

r-t

1

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

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

(Skersai nuo Haven teatro)

A Year
On Regular Savings Accounts

Interest starts from the first of every month 
on sums from $25. to $10,000.

Deposits made on or before January Į0. April 5, 
July 10. and October 5 will draw interest from the 

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

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALE

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

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsic Linija iki DeKalb Avė. Stoties.

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARE PUBLIC

,os- BERMEL INC-
H. H. ALTHOFF. Pres.

PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 
PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES

Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 
MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY, N. Y.

Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 
BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS 
VIS! KVIEČIAMI 

1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Ave. stoties) 

Tel: E V.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to 510,000

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
radijo valandų,

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

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

a

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 Fasoliao 
,;Meųporials paminklų parodas...

DIRBTUVĖ IR PARODA:'
79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

. , Paminklų paroda:
66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L 

CENTRALINIS OFISAS:

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

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

PHILIP BENDER 
AVALINĖS KRAUTUVĖ 

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

■■ ' ' —■..................................................... - ■ ■ I .

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL Coj 

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA 
Anglys, Coke ir Abejus

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

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

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

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

Visi Šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams
3225 FULTON STREET

Brooklyn, N. Y.
Ap. 7-2790

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai 

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

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

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

Taisomi laikrodžiai^ parduo 
dariai laikrodžiai,, žiedai 
apyrankiai auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Bay’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD, 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS,

Savininkes
ĮVAIRŪS CrFRIMAI, PIRMOS h'USD 

273 GRANO STREET, BROOKLYN 11
EVergreen 4-9533.

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

Prisiunčiam i namus.
ALEXANDER’S CO

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
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Ai iK ’i'i l\o> Lietuviu Savaitė ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI

NEW BRITAIN)
Juozas Dlugauskas ir Juozas 

Bramas, abu buvę tremtiniai, 
kilę iš Kybartų, šių metų pra
džioje čia atidarė medžio ap
dirbimo įmonę pavadindam; ją 
Eastern Woodworking Co. Šie 
du gabūs meisteriai daro įvai
riausios rūšies baldus, dirba 
prie namų statybos ir t. t. Jų 
adresas: 49 Woodland St. Tel. 
BAldwin 9-1460.

*
Viktoras Abeciūnas. kurio 

didelė maisto krautuvė yra 
Varpo klubo patalpose, yra gar 
sus žuvininkas, šioje sporto 
.-riryje jis neturi sau lygaus 
New Britaine. Neseniai jis vėl 
pagavo didžiulę kardžuvę. Jo 
sūnus Viktoras taip pat yra 
uolus žvejotojas. Beje, Vikto
ro Abeciūno maisto krautuvė
je vėl daromos reformos: ši 
kartą sudedami visi nauji 
••fixtures”.

Visi vietos lietuviai pasigen
da nuoširdaus veikėjo Petro 
Pilipausko, mirusio liepos 27 d. 
Tai buvo nuolatinis draugijų 
sekretorius, pirmininkas, iždi
ninkas ir jų organizatorius. 
Kas jo nepažinojo New Britai
ne ir pagaliau visoje Conn, 
valstybėje? Kiekvieną vakarą 
ji galėdavai susitikti Varpo 
klube. Deja, jis, ilgai ir sunkiai 
sirgęs, pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo, palikdamas giliame nu
liūdime žmoną ir daugybę 
draugu. Ilsėkis ramiai, Petrai.

ir 

-s-

Jono Pustelninko sūnus Tho 
mas tebestudijuoja Michigano 
universitete. Psichologijos mo- 

. kiliui studijuoti, jam valdžia 
yra paskyrusi stipendiją. Ant
rasis Pustelninkų sūnus Ro
bertas yra inžinierių-, ir dirba 
Gen. Electr. kompanijoje, 
Mass, valstybėje. Jonas Pustel- 
ninkas yra žymus vietos biz
nierius, didelės maisto krautu
vės savininkas.

♦ *♦
Kazys Giedraitis, dviejų di

džiulių šiltadaržių savininkas, 
tapo tėvuku: jo sūnui inžinie
riui Vincui Giedraičiui nese
niai žmona padovanojo gražią 
dukterį.

♦ ♦

Neseniai sukako lygiai metai 
laiko, kai mirė nuoširdus Vie-

‘i MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.
Tel. LOcust 2-9229 

I_________________________

BACH’SCAFE J
* 'l Alus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika, 
i; 6029 TORRESDALE AVĖ., ■ 
!; Philadelphia 24, Pa.

JE 5-9643 ;;

—---------------------- •
WILLIAM VALAITIS ; 

Visokeriopas automobilių taisym* 
730-2 E. Moyamensing Av» n 

Philadelphia, Pa.
Tei. Howard 8-0596

LIETUVIU ŽINIOS
nybės bičiulis Juozas Raškevi- 
čius. Našlė Rožė Raškevičienė 
yra taip pat didelė Vienybės 
mėgėja ir neketina su ja skir
tis. Beje.Raškevičienės sūnus 
Alfonsas šiuo metu yra Alias
koje, kur. anot jo, '‘dabar nėra 
nakties".

Čia neseniai susituokė Sta
sya Dambrauskas ir Ona Bud- 
reckienė. šia proga norisi pa
žymėti, kad Stasys Dambraus
kas ilgus metus tarnavo poli
cijoje ir be to, Vienybę skaito 
nuo 1902 m. Tada jis gyveno 
Plymouth, Pa. ir buvo artimas 
Vienybės Lietuvninkų leidėjo 
Juczo Paukščio draugas.

Andrius švirinas, didžiulio 
restorano ir baro savininkas, 
įteikdamas Vienybės atstovui 
dešimtinę, pareiškė: “Kadangi 
viskas pabrango dešimteriopai, 
tai ir aš už Vienybę moku 10 
dolerių”. 

$ **
Ilgamečio Vienybės skaity

tojo Juozo Miežlaiškio motiną 
Viktoriją Miežlaiškienę, 82 
metų amžiaus moterį, neseniai 
ii tiko skaudi nelaimė: ligoni
nėje jai nuplauta koja.

» *
*

Vanda Žemaitienė, nuoširdi 
Vienybės bičiulė, andai pareiš
kė: “Jeigu Vienybės adminis
tracija žinotų, kaip aš mėgstu 
šį laikraštį, tai ji man nesiun
tinėtų paraginimų užsimokėti 
prenumeratą. Aš Vienybę skai
tysiu ir prenumeratą mokė
siu”. J. P.

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

rel. LO 7-8662, LO 7-496'.
Res. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.

A. MIEŽIS '
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford AveM

PHILADELPHIA. PA

> 1*1.

Mirė M. Tareila
NEW HAVEN, CONN.-^Rug- 

piūčio 1 d. čia staiga mirė My
kolas Tareila, waterburiečio 
Jono Tareilos brolis, sulaukęs 
69 metų amžiaus. Mirusiojo 
kūnas palaidotas rugpjūčio 4 
d. Liko sūnus Povylas ir duktė 
p-nia Dorothy Rodgers. Velio
nis buvo registruotas vaistiniu 
kas, kaip ir jo likusi duktė Do
rothy. šia proga pažymėtina, 
kad net penki Tareilų gimi
nės nariai yra registruoti vais
tininkai. Visi Conn, valstybėje.

R.

Ši sekmadieni
4. «-

BALFo piknikas
UNION CITY, CONN. — Sis 

Conn, miestelin garsus lietu
viams tuo, kad jame yra labai 
gražus parkas su sale įvairioms 
lietuvių pramogoms. Įdomiau
sia pramoga bus rugpjūčio 17 
d., BALF piknikas. Jame daly
vaus daug svečių iš visos Conn, 
valstybės: Stamford, Bridge
port, Norwalk, New Haven, 
Ansonia, Waterbury, Man
chester, Hartford ir tolimesnių 
vietų. Bus labai garbingų sve
čių iš New York, New Jersey 
ir net Mass, valstybės.

šokiams gros labai geras or
kestras. Bus proga gerai pasi
vaišinti. ’

Kalbės neseniai iš Europos 
atvyku.d BALF prancūzų zonos 
įgaliotinė poetė Vlada Brazai- 
tienė. Ji papasakos apie liku
siųjų Europoj lietuvių gyveni
mą.

Kalbės einanti BALF pirmi
ninkės pareigas Alena Deve- 
nienė.

Dalyvaus ir kalbės eilė kitų 
kalbėtojų. Bus ir įdomi meno 
programa. Bet svarbiausia, vi
sos Conn, lietuviai turės pro
gą susitikti savitarpy ir dar su
sitikt svečių. Piknikas prasi
dės apie 1 vai. p. p.

Iš New Yorko į Waterbury 
tą dieną yra traukinių ekskur
sija. Traukinys iš Grand Cent
ral stoties New Yorke išeina 8 
vai. ryto Standard laiku. Eks
kursinis traukinys stoja Nau
gatuck stoty, iš kurios arti 
Union City Linden Park. Trau 
kinys grįžta vakare. Iš Water
bury jis išeina 8:55, iš Nauga
tuck keliom minutėm vėliau. 
Kaina J ten ir atgal tik $2.60.

Piknike bus priimami BALF 
rūbai. Galite atvežti.

“Liberty Tell-er”
PHILADELPHIA. PA. — Li- 

berty Federal Savings and Lo
an Ass., kuriam vadovauja 
adv. C. S. Che*edenas, dabar 
leidžia sezoninį laikraštėlį Li
berty Tell-er. Ji yra 8 pusla
pių, gaminamas naujomis Vari 
Typer priemonėmis, ir ta dar
bą atlieka banko tarnau Ojas 
Andrew' J. Va*nick Laikraštė
lį redaguoja Dora Kanin. Jis 
yra iliustruotas ir duoda ži
nių ne tik iš L bei y Federal 
biznio veikimo, be: ir pašali
niu asmenų, turinčių . u ban- 
k u re kalus, gyvenimo.

Savo vasaros sezono nume
ryje, Liberty Te’l-er prane'a. 
kad L:berty Federal Savings 
and Loan As*, po ruošėjo 1 d. 
kr^u tesi į savo naujus, dabar 
baigiamus statyti, namu-, 204 
Broad S\ Iškilmingas banko 
namu atidarymas įvyks rugsė
jo 22 d.

Kalbės SLA prez. 
adv. K. Kalinauskas

Wilkes Barre, pa. — rugp. 24 
Rocky Glen parke, SLA 7-tas* 
Apskritis rengia metini pikni
ką su menine programa.

Dainuos Taurų klubo vvrų 
choras. Taip pat dainuos Wy- 
omingo slėny pagarsėjęs soli:- 
tas Paul Porte’.

Publikos tikima i iš artimes
niu ir tolimesnių kolonijų. Iš 
Binghamtcno atvažiuos du bu 
sai. Iš Shenandoah ir Maha- 
noy City atvaž:uos busas. Kau
linis iš Eastono irvi rengiasi 
su dideliu būriu dalyvauji.

SLA 7to Apskr. Valdyba

SIMON’S. CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET,., 
LOWELL, MASS.

2-8568 F-------- ---------

KAS DUODA IR KAS GAUNA?
ŠELPIAME BALFĄ AR DRAUGĄ?

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius 
savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos 
parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 
iliustruota, kaina 3 doleriai.

CHICAGO, ILL.— Jau nebe- 
pirmas sykis pastebimas Chi- 
cagos Balio apskrities i. torijo- 
je tok< mažutis ir nekaltas... 
dalykėlis.

Chicagos Balfo apskritis su 
kun. dr. Antanu Juška priekyj 
ruošia tai vieną tai kitą iški
lą, koncertą ar kokią kitą ora- 
mogą sukelti pinigų šalpos rei
kalams. Puiku ir girtina, kad 
žmonės dirba ir kad kitus ra
gina dirbti. Bet vienas daly
ką* mu? stebina, būtent: ko
dėl Balfo Chicagos apskrities 
vadovybė rūpindamasi sušelpti 
lie uvius Vokietijoj ar kitur— 
šelpia dienraštį Draugą?

Kcnkretinu savo kaltinimą: 
rugpjūčio 10 dieną Chicagos 
Ealfo ap kritis. kun. dr. A. Juš 
kes vadovaujama suruošė ge
gužinę. Chicagos laikraščiuose; 
skelbiamos žinios apie šią ge
gužinę ir kviečiami visi kuo 
nkaKlingiau dalyvauti. Pats 
kun. d. Juška eina kalbėti per 
Margučio radija ir ragina, kad 
visi Chicagos lietuviai remtų

IVY LEAF GRILL ‘
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM. N. Y.

KARLONAS ! 
%

Funeral Home Į 
Lietuviams tarnauja dau

giau, kaip 20 metų. 
280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181
į.----------------...------- į

j QUALITY MARKET !
j VICTOR ABECUNAS, Sav. Į 
į 356 PARK STREET, j 
| -NEW- BRITAIN, CONN, 
c --

Balfo talką ir skaitlingai at
vyktų į gegužinę. Kiek paty
riau — iš visų laikraščių ir vi
sų radijo stočių maldaute mal 
dauta pasitarnauti Baliui ir 
nieko neimti už skelbimus. Ir 
visi gerai suprasdami Balio 
tikslus — be užmokesčio skel
bė Balfo gegužinę.

Bet štai ateina šeštadienis: 
Draugas pasirodo su dideliu 
Balfo Chicagos apskrities ruo
šiamos gegužinės apmokamu 
skelbimu. Nei vienas kitas laik 
rastis skelbimo neturi. Pasiin- 
formavę patyrėme, kad ir jo
kia radijo stotis užmokesčio 
negavo už skelbimus. Draugas 
gavo. Kiek jis gavo — mums 
nesvarbu ir jam nepavydime. 
Bot kodėl Balfo vadovybė ši
taip elgiasi: ar ji mano, kad

----------------- "1 •

i jos’ uždavinius įeina ne tik 
tremtinių šelpimas', bet ir 
Draugo?

Jei kun. dr. Juška pinigų ne
sigaili, tai reikėjo išlaikyti 
principą ir mokėti visiems laik 
raščiams ir visoms radijo sto
tims. Mokėti tik Draugui ir 
nemokėti kitiems — yra Balfo 
išnaudojimas Draugo labui.

Ar galėtų kun. dr. A. Juška 
mums paaiškinti, kodėl tokie 
dalykai darosi su Balfo Chi
cagos apskritimi? Ar mes duo
dame Balfui pinigus tam, kad 
ji3 juos išmokėtų Draugui už 
skelbimus? Tokia taktika ir 
tokiu susmulkėjimu Balfo idė
jai nepasitarnaujama.

Įdomu būtų patirti, ar šioji 
elgesena yra BALF’o ap
skrities vinos vadovybės užgir- 
ta ar tik vieno pirmininko va- 
Jia? Pats reikalas iš esmės 
nėra didelis: sukasi apie 30- 
40 dol.. bet principai yra svar
bus. Balfa' mes šelpei turime 
visi, bet Drauga tėvui šelpia 
tik tie, kurie nori. Kaip visi ne
mokamai patarnauja, taip ir 
Draugas gali jam patarnauti.

K. Juozapaitis

ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas.
450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.

SLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 
parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono Sliup), “dė
dės Šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai. 
V>sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite:

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

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

MENDERIĮJ VASARVIETE
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 h

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

Sėkmingai pagydytų pacientų padėkos laiškai
Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavima*, žemas ir aukštas kraujo

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

Į STANLEY’S MEAT MARKET ;
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

t——-- ---------------------------------------------- --------------------

HOTEL GRUSH ;
RESTORANAS ir BARAS

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

! patogius ir nebrangius kambarius.

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa- 
b rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikata 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 
b skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
J- pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų. 
; Dabar jaučiuosi, lyg naujas žmogus. Ne tik pranyko skaus- 
i mai, bet galiu ir tiesiai vaikščioti. Todėl visiems patariu, net 
j vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis į dr. Miller.
i; Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)’

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

J.
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Dr Joseph Miller. Newark, > 
Keltus metus jaučiau didelius 

mus nugaroje Dažnai naktimis 
rėdavau atsikeltf lai vi'a mane 
kankino, jog mano nervai suiro 

Kreipiausi i įvairius daktarus 
čiau nei vienas man nepadėjo, 
vau laiminga kad sužinojau anie 
dr. Joseph Miller, 
k y mosi 
kesnė ir 
tarimais, 
sveikai!.

Už. sugrąžintą man sveikata būda 
ma jums dėkinga, prašau paskelbti 
mano laišką laikraščiuose kad ir ki
ti sužinotų apie Dr Joseph Miller 
gydymo sėkmingumą ir norintieji ga 
lėtu pasinaudoti tuo natūraliu me
todu kuriuo jūs grąžinote man svei 
katą. Julia Ka<ker.

New York, N Y.

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

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

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

Atydžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, kuris susidarė 
sunkiai kritus Pereitais metais jūs gydėte 
mane mėn. ir j»o tr po to esu sveikas ii 
nsbejuntu jokių skausmų. Jau metai, ne

jaučiu skausmų. Hsu įsitikinęs jūsų natū
ralus metodas yra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
f , Lea Thomas, 

Irvington, N. J.

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHUJNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI - ALUS

2327 Brown Strret Philadelphia. Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
TeL PO 5-?785

ta- 
Bu
1US

Jau po kilni lan 
pas jus, aš pasijutau svei 
toliau naudodamasi jūsų pa 
ir jūsų gydoma visai p<*

Dr Joseph Miller.
Newark. N. J. i

Penkerius metus aš\ kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau^didelį galvo/ skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi į 
įvairius gydytojus. Vartojau įvairius leng
vinančius vaistus, tačiau mano sveikata nei 
kiek nesitaisė.

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

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

Genovaitė Stanėaitis
Brooklyn. N. Y.

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI . I

DAUG PADĖKOS LAIŠKU JOS GALITE MATYT MANO BIURE

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

Kasdien nuo 9 rvto e
Tel. Mitchell 2-0773

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

Hodson Tubs iiCortlant

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFV 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4119 
PHILADELPHIA. PA

Moderaiika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi tali 
bara, pakelevingiemt soteik:atna nakvynė — vitkat nemokamai.

Nelaimėt valandą kreipkite^ j mūsų jetaigą. dieną ar naktį
— met viudot pasirengę n teikti genantį patarnavimu

Dar savaitė, kita, ir šie malonumai baigsis

/I

OI
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St. Butkus

VĖL SKUBU GRĮŽTI Į FRONTĄ
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tarnybų. Bet tai daugiausia že 
mesnieji valdininkai. Aukštes
niųjų buvo labai mažai, o auk
ščiausiųjų tarpe niekuomet ne
buvo nei vieno lenko.

iš- 
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ir , forduką ar 
Aukštuomenės 

ramūs, šusterėję, 
vidujiniai tušti, 
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kad negalėtumėm
savoms užpultoms Kitą

VERDA BAISUS PRAGARAS

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

rate. Prieš kiekvieną tokį 
ginimą lietuviai griežtai 
testuodavo ir versdavo, 
karalius atšauktų paskyrimą.

Tiesa, nuo XVIII a. pradžios, 
įvairiais keliais lenkai pradėjo 
gauti Lietuvoje valstybinių

savaitę: PRIEŠAIS

••-V.

I

KALB^fHuNGIA
M. STONYS

LIETUVIŠKOS MOTERŲ 
PAVARDĖS

Beveik visuose lietuviškuose 
laikraščiuose randame nelie
tuviškai rašomų lietuvių mote
rų pavardžių, štai šalia O. Ba- 
kutienės, A. Grybienės, J. Bal- 
čikonienės, P. Zičkiūtės, K. 
Daukantaitės randamos ir J. 
Gailiūnas, U. Klimas, O. Šim
kus, Stasė Pakalnis, S. Liutkus 
ir t. t. Reikia pasakyti, kad lie
tuvių kalboje mes moteriškas 
pavardes padarome iš vyriš
kos pavardės, pridėdami tam 
tikras priesaga*. Padarykime 
kelias. Štai turime 3 pavardes: 
Klimas, Miškinis, Linkus. No
rėdami padaryti ištekėjusios 
moters pavardę, atmetame ga
lūnę —as, —is, —us ir pridė- 
me—ienė, tokiu būdu gauna
mos pavardės—Klimienė, Miš- 
kienė, Linkienė (kartais pada
roma Linkuvienė). Darydami 

»merginos pavardę, pridedame 
prie vyriškos pavardės liemens 
—aitė, —ytė, —ūtė ir gauna
me Klimaitę, Miškinytę, Lin- 
kūtę.

Taip lietuvių pavardės suda
romos ir visuotinai lietuvių 
kalboje vartojamos. Iš jų mes 
visada atskiriame vyro, ištekė
jusios moters ir merginos pa
vardę. Todėl lietuvių kalboje 
nėra reikalo pridėti prie pa
vardės angliško Mr., Mrs., 
Miss. Anglų kalboje ir lietuvės 
gali vartoti vyrišką pavardę 
su atitinkamu priedu: Miss ar 
Mrs. Lietuviškai rašydami, vi
sur turime rašyti moteriškas 
pavardes lietuviškai. Laikraš
čiai, tie lietuvybės ramsčiai, 
galėtų išmokyti lietuves vadin
tis lietuviškomis pavardėmis.

Ten turi būti ne rugsėjis 
mėnuo, bet rugsėjas mėn. Sa
vo rašomoje bendrinėje kalbo
je mes neturime daiktvardžių 
su galūne —jis. štai pa v. ve
žėjau plovėjas, rinkėjas, kūrė
jas, šlągėjas 'ir it. t. Todėl ir 
rugsėjai Jei vieni rašė kalen
doriuose rugsėjis, tai jie varto
jo tarminę lytį. Bendrinės ra
šomosios kalbos dėsniai reika
lauja vartoti rugsėjis, todėl 
tik ši lytis ir patariama varto
ti.

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS?
Koncertu ir parengimų turime daug, tačiau menas čia turi tik antra

eilės reikšmės: svarbiau padaryti biznis, prikepti kugelių ir 
šiaip taip užpildyti programą

Kompozitorius Vladas Jako
binas, gyvenąs Chicagoje, kri
tiškai peržvelgia ruošiamus 
meninius parengimus ir visuo
menę, kuri tuos parengimus 
lanko.

“šiuo metu Chicagoje yra di
džiausias pasaulyje lietuvių 
emigrantų centras, tai liečia 
tiek “senąją” koloniją, tiek 
naujuosius ateivius. Dėl šių 
paskutiniųjų, tai atsilankius 
kokiame nors dideliame pobū
vyje sutinki gerą dalį buvusios 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, ar karo laiko Vilniaus 
miesto visuomenės. "Prosperi
ty” laikotarpis Amerikoje atsi
liepė ir į tremtinius: jaučiasi 
gyvenimo sunormalėjimo, at
kutimo atmosfera, tremtiniai 
atrodo sustorėję, veidai ramūs, 
į pobūvius daugelis atvažiuoja 
naujomis ar ir nevisai naujo
mis mašinomis, kai kas jau gy
vena ir nuosavoje “hauzoje”. 
Kaipo taisyklė, visi yra gerai 
apsirėdę, daugelis moterų net 
ypač elegantiškai išsipuošu
sias.

Susidariusi atmosfera pri
mena Kaun^ 1930 metų laiko
tarpyje. Tada Lietuvoje, suda
rius palankią sutartį su Vokie
tija ir pradėjus planingai ori
entuoti krašte ūkį į eksportą, 
krašte pasijuto atkutimas. Po 
visą šalį prasidėjo statyba, tiek 
visuomeniška, ar valstybinė, 
tiek ir privati. Geromis algo
mis aprūpinti valdininkai vaik 
ščiojo naujais kostiumais ir 
“kotelokais”, statė, arba nu
matė statyti namuką, aukštes 
nieji jau turėjo, ar bent nu
matė turėti 
“Chevrolet”, 
veidai buvo 
ir... kažkaip 
Tuščias buvo 
rinis akiratis.

Opera ir baletas. Buvo tai ir 
mada, ir meno šventovė, ir 
vienintelis dėmesio vertas mu
zikos pasireiškimas. Koncertai, 
kaip simfoniniai, ar solistiniai, 
kur daiųininkas ar instrumen
talistas porą valandų dainuos 
ar gros be grimo Ir be dekora
cijų... tatai buvo neįdomu rim 
tam valdininkui su koteloku. 
O ką jau bekalbėti apie cho
rus, ar susidomėjimą gimtąja 
muzikos kūryba? Prie gausin-
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Laisvei švintant... (32)

gų balių buvo reikalingas, tie
sa, mažas muzikos priedas, jį 
užpildydavo koks nors operos 
solistas su pora tam reikalui 
turimu arijų ar dainelių.

Vėliau ta padėtis, kad ir iš
lėto, bet ėmė keistis. Jau 1939 
metais, karui prasidėjus buvo 
žymiai kitaip, o vėliau, karo 
audrų sūkuryje, kol gyvenome 
gimtajam krašte susilaukėm 
net diametrialiai priešingos 
kultūrinės atmosferos. Užten
ka paminėti, kad Vilniaus Fil- 
armonijos simfoniniai koncer
tai, reguliariai vykstą kas sa
vaitę J. Kačinsko vadovybėje 
pasidarė lyg meno šventove ne 
tik lenkams ir vokiečių okupan 
tams (šie paskutinieji labai 
juos vertindavo), bet ir lietu
viams. Yra tipinga, kad karo 
metų Vilniuje gyvenęs mūsų 
inteligentas pažįsta ir vertina 
simfoninę muziką. Ir visoje 
Lietuvoje susidomėjimas rim
tuoju muzikos menu buvo la
bai pakilęs, pvz. lenkų pianis
tas špinalskis su didžiausiu 
pasisekimu koncertuodavo po 
provincijos miestelius, .gėrė
damasis gražiomis gimnazijų 
salėmis su naujais puikiais 
koncertiniais fortepijonais, 
gautais prieš 1940 metus iš Vo
kietijos už maisto produktus, 
o taipgi ir džiaugdamasis jaut 
ria ir entuziastinga publika.

šiuo metu lietuviška Chica
go yra labiau panaši ne į šią 
vėlesnio laikotarpio Lietuvą, 
bet į 1930 metų pirminius 
“prosperity” laikus mūsų tė
vynėje. Amerikos lietuvių gy
venime, atrodo ir anksčiau po 
litinis ir organizacinis pradas 
buvo svarbesnis už kultūrinį, 
kultūros “pionieriai” tremti
niai šiuo atveju prisitaikė prie 
dokalinių sąlygų, jas gal net 
pralenkdami. Koncertų bei pa- - 
rengimų turime daug, tačiau 
menas čia turi tik antraeilės 
reikšmės: svarbu padaryti biz
nį, gerai įrengtą barą, prikep
ti kugelių, na ir... šiaip taip 
užpildyti programą. Rimtesnio 
pobūdžio koncertinė programa 
čia į klausimą neįeina. Kaip ir 
1930 metų Lietuvoje, daugiau
siai programai prie baliaus 
užpildyti tinka dainininkas su 
pora dainelių. Įdomu, 
tokio rimto pobūdžio 
mai, kaip literatūros 
Chicagoje nesudaro
muzikos programos atžvilgiu. 
Lietuvoje kaž kaip savaime 
buvo iškilusi idėja literatūri
nius vakarus jungti su lietu
viškos muzikinės kūrybos iškė
limu. Daugelis mūsų kompozi
torių kūrinių buvo iš viso pir-

mą kartą pastatyti per dide
lius literatūros vakarus. Pav. 
kaip kurie A. Račiūno ir Kl. 
Griauzdės simfoniniai kūriniai 
buvo pirma atlik:i Valstybės 
teatre per kažkokį literatūros 
vakarą, ne kitaip būdavo ir su 
dainomis: rengėjai pageidau
davo užgirsti ką nors naujo 
iš gimtosios kūrybos.

Atrodo, kad šių dienų trem- 
tiniškoje Chicagoje tai niekam 
nebeateina į galvą. Literatū
ros vakaras: rašytojai skaito 
savo nuosavus kūrinius, kar
tais senus, daugiausiai naujus. 
Prie to: p-lė N. ar ponas X 
dainuoja porą dainelių, daž
niausiai vis tas pačias. Lietu
viška instrumentalė muzika at 
rodo iš viso nebeegzistuojanti. 
Ar negalima būtų padėti nors 
pastangų sudaryti kokią nors 
rimtesnę ir įvairesnę lietuviš
kų kūrinių programą, suteik
ti tuom pačiu visam literatu- . 
ros vakarui (ar kitam -kokiam 
nors parengimui) aiškesnį vei 
dą? Deja, atrodo, kad trem
ties atkutimo sąlygomis mūsų 
kultūriniai veiksniai bent mu
zikos srityje pasijuto atsipalai 
davę nuo kultūrinių įsiparei
gojimų ir sugrįžo į patogią so
čia tuštumą, tipingą 1930 metų 
atmosferą.

Tiesa, Lietuvoje viską (ar ir 
ne viską) atsverdavo klestinti 
opera. Čia... opera irgi šiek 
tiek atsvėrė. Turiu omenyje 
puikiai pavykusį Margučio su
ruoštą “Operos atsiminimų” 
vakarą, kuris įvyko išparduo
toje Orchestra Hali salėje, 
nors nebuvo lydimas nei ku
gelio, nei šokių su Pakšto ka
pela, nei gerai aprūpinto baro 
pažadais. Tomis pačiomis są
lygomis gerai praėjo ir mūsų 
ansamblių koncertai. Tačiau 
kuklūs bandymai koncertuoti 
individualiai vien menui pasi
baigė, jei ne visai liūdnai, nes 
berods už skolas niekas- nešė- < 
do į kalėjimą, tai bent ir ne
linksmai. Man ‘ieko aplankyti 
tris tokius eksperimentus. A. 
Dičiūtės itin rimtai paruošta
me dainų rečitalyje atsilankė 
kelios ’ dešimtys amerikonų, 
žiupsnelis amerikiečių lietuvių, 
ir; berods penki tremtiniai. St. 
Pilkos poezijos vakare publi
ką atstovavo gražus * būrelis a- 
merikiečių lietuvių ir vienas 
kitas tremtinys. Amerikiečiai 
lietuviai negailėjo pajuokos 
tremtiniams, kurių veiksmai 
įrodė savo "kultūros pranašu
mą”, neatsilankė ten, kur ne
kvepėjo haibolas ir šokiai. Tu
riu prisipažinti, kad tremtinių
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KAS PADĖJO NUTAUTINTI LIETUVĄ?
Lietuva net ir “unijoje” su Lenkija buvo nepriklausoma — Lenkiš

kumas Į Lietuvą pateko tik per ka talikybę, lenkams skelbiant, 
kas lietuviška, tai pagoniška

rą savąjį valstybės aparatą, 
iždą, pinigus, kariuomenę ir 
teismus. Lietuva visą laiką, iki 
pat 1840 m. turėjo specifinę sa 
vo teisę — garsųjį “Lietuvos 
Statutą”.

Baisu klajoti po karo nuteriotą kraštą—Lenkai maišo muštis su bol
ševikais — Nuo bolševiku artilerij os apšaudimo pas mus kilo panika

Baigdamas atostogas išgir
dau, kad Zarasų fronte rug- 
piūčio 24 d. lietuviai pradėjo 
pulti bolševikus ir jau eina 
pirmyn. Vadinas, draugai jau 
■kaunasi, o aš sėdžiu namie. 
Dar turėjau pora dienų ato
stogų, bet mečiau jas ir išsku
bėjau į frpntą.

Pasiekę paliktąjį Dusetų ko 
vos barą, nieko ten savųjų ne
beradau. Visi nužygiavę pir
myn. Pasileidau vienas pėsčio
mis savuosius vytis. Greit pa
siekiau tas vietas, kur 1915— 
J917 m. (vadinas, 3 metus) 
prastovėjo vienoje vietoje rū
stį — vokiečių frontas. Vaizdai 
baisūs. Kaimai ir dvarai sude
ginti, sudaužyti. Miškai artile
rijos šūvių išlaužyti, išknisti. 
Medžiai išdžiūvę. Žmonių ne
matyti. Vien tuštuma ir mir
tis. Miškai ir laukai cementi
niais apkasais ir bunkeriais iš
vagoti. Nesutinku nė kareivių, 
y lenam klajoti po tekį išmi
rusi kraštą labai nejauku, 
ypač turint prie savęs tik to
kį menką ginklelį — blogos 
-rūšies, greit užkiūvantį revol- 
veriuką. Nuo Dusetų iki Kal
kūnų (arti Daugpilio) teko 
nueiti pėsčiomis. Iš Lietuvos 
bolševikai jau buvo išvyti ir 
Lietuvos kariuomenė jau buvo 
įėjusi 1 Latviją.

Pagaliau nudžiugau. Susiti
kau taip pat vieną grįžtantį iš 
atostogų savo batalijono sava
norį suvalkietį. Jau buvome 
du. šis savanoris iš išvaizdos 
atrodė labai vargingas. Buvo 
galima gerai suprasti, kad jo 
vaikystės dienos buvo sunkios. 
Jis man papasakojo visą savo 
praeitį, ypač, kad tik dabar, 
būdamas atostogose, suradęs 
savo tikrąją motiną, kurios iki 
šiol nepažinęs ir nežinojęs.

Jis buvo mergaitės vaikas. 
Mergaitė, pagimdžiusi jį ir bi
jodama žmonių, pametė miš
ke. Vabalai jį užpuolę ėdė, ir 
jis smarkiai verkė. Tuomet 
mišku ėjęs senukas ubagas ir 
išgirdęs Įo verksmą, surado jį, 
vabalų apsėtą. Parsinešęs na
mo ir abu su savo senute jį už
augino iš ubagiškų terbų. Taip 
niekas ir nežinojo, kieno jis 
buvo vaikas, apie savo 
nieko negirdėjo.

Dabar, važiuodamas 
gų pas savo senukus
pakelįui vienoje lūšnelėje pa
siprašė nakvynės, nes iki na
mų dar buvo toloka, o jau va
karas vėlus. Lūšnelėje tebuvo 
tik viena moteris. Ji priėmė 
savanorį nakvynės ir pradėjo 
teirautis, kas jis ir iškur. Jis 
viską atvirai papasakojo. Pa-

sakoj ant' pastebėjo 
akyse ašaras, bet nieko 
prato. Juk moterys yra 
rios ir greit verkia. Ji 
gerą vakarienę, pataisė
guolį ir’ rytą gerus pusryčius. 
Ir per pusryčius j i " ašaroj a.

Jam išeinant, ji palydėjo iki 
kelio. Atsisveikinant ji pradė
jo labai verkti ir prašyti, kad 
dovanotų. Prisipažino esanti jo 
motina. Teisinosi, kad taip pa
darė bijodama gėdos ir žmo
nių. Prašė pas ją grįžti. Sava
noris atsisakė grįžti. Sako, 
man tie tėvai, kurie išgelbėjo 
mano gyvybę ir mane išaugi
no.

Jam jau toli nuėjus, motina 
vis stovėjo, žiūrėjo į jį ir ver
kė.

Rugpiūčlo 30 d. savo kuopą 
radau laukuose netoli Kalkū
nų. Įsipyliau kavos atsigerti, 
bet nebespėjau. Pradėjo dun
dėti patrankos ir kiek toliau 
sproginėjo ore bolševikų šrap
neliai. Atjojęs mūsų batalijo
no vadas karininkas K. Škir
pa pakėlė mūsų kuopą į žygį. 
Pasakė trumpą kalbą, primin
damas, kad mes nemanome į 
Rusiją žygiuoti. Išviję rusus iš 
savo kraštų, sustosime savo 
sienų ginti.

Kuopa pajudėjo Kalkūnų 
link. Mano būrio savanoris

vilkaviškietis Vladas Merkevi
čius eidamas pradėjo dainuo
ti ir šokti, drąsindamas kitus 
kareivius. Įėjęs į Kalkūnų dva 
ra, sustojome už dvaro rūmų.

Už dvaro, Daugpilio prie
miestyje, Grivoje, ūžė, virė 
smarkios kovos. Lietuviai puo
lė ir norėjo bolševikus permes 
ti už Dauguvos upės. Puolė 
mūsų batalijono mokomoji ir 
2 kuopa.

Mūsų kuopos jau buvo įėju
sios į Grivą. Tačiau čia sutiko 
smarkų bolševikų pasipriešini
mą. šaudė ir pro langus ne tik 
jų kareiviai,.bet ir civiliai. Gal 
mūsiškiams būtų pavykę atsi
spirti, bet pamaišė mūsų “ge
rieji sąjungininkai” lenkai sto 
vėję mūsų dešinėje.

Pamatę lietuvius įėinant į 
Grivą, pradėjo ir < Grivą 
šaudyti, neva padėdami mums. 
Tačiau jų kulkos kliudė lietu
viams Grivoje kautas Ir teko 
trauktis. Bolševikai pradėjo 
šias abi mūsų kuopas pulti. 
Prasiveržę užėjo į mūsiškių šo
ną ir pradėjo supti. Iš mūsų 
pusės atsirado žuvusių ir su
žeistų. Būtų ir į nelaisvę pa
tekusių, bet atsimušė rankinė
mis granatomis.

Mūsų didysis šaulys Mikas 
pasakojo apie savo tragediją. 
Girdi, šaudau šaudau iš kulko
svaidžio, ogi pažiūriu, kad il
ga bolševikų grandinė jau eina 
man į užpakalį ir 
“ura”. Savo sunkiojo 
svaidžio jau nebegaliu 
Išėmiau kulkosvaidžio
kad bolševikai su tuo pat kul
kosvaidžiu negalėtų apšaudyti 
mūsų. Bėgu grioviu, o man už

Lenkų mokslininkai, jų spau. 
da, kartais ir net jų egzilinės 
vyriausybės žmonės, skelbia į- 
prastinę iškreiptą nuomonę 
apie seniau buvusius Lietuvos 
ir Lenkijos politinius ryšius.

Pirmą kartą 
sudarė Lietuvos 
gaila XIV amž. 
jie tuomet buvo
ki. Tai buvo savo rūšies karo 
sąjunga.

Tačiau šitą atsitiktinę ir iš
orinę sąjungą lenkai stengėsi 
dirbtinėmis priemonėmis pa
versti realia ir nuolatine uni
ja. Sniurtu buvo sulaikytas ka
raliaus vainikas, kurį garsiau
siam Lietuvos valdovui Vytau
tui siuntė Romos imperato
rius Zigmantas. Paskui nuo 
sosto perversmo keliu buvo pa 
šalintas Švitrigaila. O ja pus
brolis Žygimantas, supintų in
trigų dėka, buvo net nužudy
tas. Panašiu būdu žuvo ne vie-

Lietuvos didikas. O minė- 
prieš

Lietuviai patys vieni šauk
davo savo seimus, vadinamus 
konvencijomis. Lietuvos kanc
leris turėjo savo antspaudą, 
kuriuo žymėdavo Lietuvą lie
čiančius raštus. Buvo ir sava 
mokesčių sistema. Visą laiką 
tarp Lietuvos ir Lenkijos iš
buvo muitų siena. Pagaliau, 
Lietuva visuomet turėjo savo 
kariuomenę su karo vadu 
manas). Vadinasi, dvilypė 
tu vos — Lenkijos valstybė 
kuomet neturėjo bendros
riuomenės. Kad vienos valsty
bės kariuomenė galėtų įženg
ti į antrą valstybę, reikėjo 
ypatingo Seimo nutarimo.

Čia išskaitytieji ir daugybė 
kitų smulkesnių reiškinių bu
vo įvykdyti, nepaisant Liubli
no unijos, kuri deklaravo abie
jų valstybių suliejimą. Taipgi 
neginčijamai įrodyta, jog Lie
tuvos valdantieji sluogsniai ir 
visuomenė priešinosi Lenkijos 
įtakai. Ypač ryškus to įrody
mas tai nuo 1447 m. buvusi 
teisinė norma, kad jokis sve
timšalis (o lenkai irgi buvo

nas 
to Švitrigailos laikais 
peršamą uniją lietuviai vedė 
formalų karh (1431-1432) prieš 
Lenkiją.

Lenkai mėgsta skelbti, jog 
Lietuva su Lenkija buvo su
jungta vadinama Liublino 
unija (1569), tai Lietuvos val
stybė visiškai ir tobulai įsi
jungė į Lenkiją ir joje sutirpo.
Tačiau unija buvo įvykdyta į-'\laikomi svetimšaliais) negali 
vairių kombinacijų dėka, lie- gauti tarnybos valstybės 
tuviams nenorint ir priešinan
tis.

Bet ir po tos formalinės uni 
jos, kaip ištyrė Lietuvos ir kai 
kurie kitų kraštų istorikai, Lie 
tuva, kaip valstybė, ir toliau 
funkcionavo. Ji turėjo atski-

Vadinasi, apie bet kurį ra
mų lenkiškumo patekimą į Lie 
tuvą negali būti kalbos.

Tiesa, buvo viena sritis, pro 
kur lenkiškumas suktu būdu 
rado kelią lietuviškumui nu
stelbti. Tai katalikų tikyba.

Nors XIII a. Lietuvos kara
lius Mindaugas buvo apsi
krikštijęs ir paskui XTV-ame 
jau buvo Lietuvoje nemaža 
krikščionių, vis dėl to oficia
liai Lietuva priėmė katalikų 
tikėjimą drauge su politiniais 
ryšiais su Lenkija. Tuomet 
lenkai paskelbė, kad naujasis 
tikėjimas yra lenkiškas (mat, 
daugumas misijonierių buvo 
lenkai), o visa, kas lietuviš
ka, yra pagoniška, šitą keistą 
sąvoką vartoja net lenkų moks 
lininkai, pav., profesoriai Le-1 
wickis ir Kotas. Pradėta vyk
dyti dėsnis: jej lietuvis apsi
krikštijo, tai jau jis lenkas, o 
jei juo nėra, tai turi tapti

Tuomet poterius lietuviai bu 
vo verčiami kalbėti lenkiškai, 
nors tos kalbos nesuprato? Tuo 
padaryta religinė ir tautinė 
skriauda: žmonės turėjo- kal
bėti nesuprantamas 'maldas ir 
dėl to kalbėjimo buvo paskelb
ti lenkais. Tokių atsitikimų 
Vilniaus srityje XTV-ame ir 
net XX amžiuj buvo šimtai. 
Tckie dalykai priešingi krikš
čionybės esmei. Kristaus apaš
talai nevertė romėnų melstis 
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akių bėga bolševikai ir šaukia: 
“Draugas, pasiduokit!” Mečiau 
vieną, antrą ir trečią granatą. 
Kol jos sprogsta, bolševikai 
atsigula, o tuo tarpu aš pabė
gu toliau. Taip ir ištrūkau. Be 
bėgdamas radau kniūbsčią gu
lintį savo kulkosvaidininką 
eilinį Kostą Skiirulį.

šiose kautynėse, tarp kitų, 
žuvo K. Skinulis ir mokomo
sios kuopos viršila Av dilus G u 
daitis, žemaitis tauragietis. 
Gudaitis buvo labai narsus vy
ras. Buvo audovanotas dviem 
Vyčio kryžiais. Labai retas ka
rys gaudavo šiuos du kryžius. 
Jeigu nebūtų žuvęs, tikriau
siai būtų 
rininkus.

Kostas 
nietis, iš 
paprastas, bet šviesus kaimo 
bernelis. Jo posakis: “Niekai 
gyvybė, jeigu Tėvynė vėl bū
tų priešų pavergta” — buvo 
populiarus mūsų kariuomenė
je. šis jo posakis buvo išrašy
tas.^ ant daugelio kareivinių 
sienų, spausdinamas karių 
spaudoje ir ant paveiksluotų 
karių laiškam* vokų.

Dabar grįšiu prie savo per
gyvenimų. Mūsų pėstininkų 3 
kuopa ir mano kulkosvaidinin 
kų 3 būrys stovime prisiglau
dę už dvaro rūmų ir sekame 
aplink siaučiantį pragarą. Bol
ševikai mus pastebėjo ir ati
dengė į mus smarkią artileri
jos ugnį, 
pajudėti
kuopoms į pagalbą. Vienas jų 
sviedinys jau 
rūmų kampa

pylė plytų atlūžomis. Nervai 
nebeišlaiko ir nuo rūmų bėgu 
pasislėpti už kito, priešais esan 
čio, namo. Išbėgęs į aikštę gir
džiu, atlekia sviedinys virš ma 
no galvos. Skubu atgal prie 
mūro, bet nebespėju. Sviedi
nys krinta į dešinėje augančią 
obelį. Pats nepasijutau, kaip 
kišu galvą tarp vežimo ir ark
lių, o ųžpakalys pasilieka at
viras sviedinio skeveldroms 
kapoti. Obelis lūžo, o skeveld
ros pralekia pro mano 
Mūsų pakinkyti arkliai 
galvas nuleidę ir dreba, 
ir nepririšti, bet nebėga.

Šaudymas nuo Grivos vis 
labiau artėja. Pikta ir nesu
prantama, kodėl mūsų kuopa 
nevedama saviesiems į pagal
bą. Pagaliau į dvarą pradeda 
skraidyti ir šautuvų kulkos.

Mūsų kuopai įsakoma 
eiti iš dvaro. Netoli vartų 
sminga į medžius šautuvų
kos, tačiau laimė lydi mus. Nei 
žmonėms, nei arkliams nekliu
vo.

žeistą vieną kareivį. Atiduo
da man iš kulkosvaidžio išim
tą spyną ir klausia, ar nemo
ku perrišti sužeistojo. Tenka 
atsisakyti, nes turiu sulaikyti 
savo bėgančius kareivius.

skyrių, sulai- 
griovį ir įsa- 
įsakysiu kur

Pagalba jau pavėluota. Išė
jus į lauką, susiduriame su bė
gančiais sumuštų kuopų karei
viais. Visi išsigandę, išsiblaškę. 
Jie savo netvarka užkrečia ir 
mūsų kuopą, ypač, kad bolše
vikų artilerija vis dar smarkiai 
apšaudo mus. Jie iš Daugpilio 
bažnyčių bokštų aiškiai mus 
mato plikame lauke. Pakrinka 
ir mūsų kuopa ir būreliais Išsi
blaško po laukus. Toli nebė
ga, bet sugula 
vių ir laukia.

Pribėga prie 
Mikas, vedinąs

Pagaunu vieną 
kau, suguldau į 
kau gulėti, kol 
eiti. Bėgu kitą skyrių sulaiky
ti. Sulaikau jį ir suguldau. Bet, 
žiūriu, bolševikų artilerijos 
apšaudomas, jau bėga pirma
sis skyrius, šiuos palikęs, bė
gu vėl jį sulaikyti. Taip gero
kai po lauką pabėginėjau, kol 
surinkau savo būrį į krūvą.

Geriausiai laikėsi Vlado Mer 
kevičiaus skyrius. Jis nebėgi
nėjo. Gulėjo vienoje vietoje ir 
laukė priešo pasirodant. Jam 
gulint prie kulkosvaidžio, kri
to visai arti kulkosvaidžio ar
tilerijos sviedinys ir žemę ar
damas pralėkė pro šalį ir spro
go užpakalyje. Vladas nesuju
dėjo pats ir savo skyrių išlai
kė.

Begaudydamas savo ir kuo
pos kareivius, tiek buvau įsi
karščiavęs, kad savo apsaugą 
visai užmiršau. Pagavęs karei
vius suguldžiau į griovius ir 
šaukiu, kad aukštai galvų ne
iškeltų, nes lekiančios kulkos 
ar sviedinių skeveldros gali 
užmušti. O pats stoviu stačias 
nė nepagalvoju, kad aš kul
koms save visą išstatau. Tai 
nebuvo 
mas, bet -:
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NEW BRITAIN)
Juozas Dlugauskas ir Juozas 

Bramas, abu buvę tremtiniai, 
kilę iš Kybartų, šių metų pra
džioje čia atidarė medžio ap
dirbimo įmonę pavadindam; ją 
Eastern Woodworking Co. Šie 
du gabūs meisteriai daro įvai
riausios rūšies baldus, dirba 
prie namų statybos ir t. t. Jų 
adresas: 49 Woodland St. Tel. 
BAldwin 9-1460.

*
Viktoras Abeciūnas. kurio 

didelė maisto krautuvė yra 
Varpo klubo patalpose, yra gar 
sus žuvininkas, šioje sporto 
.-riryje jis neturi sau lygaus 
New Britaine. Neseniai jis vėl 
pagavo didžiulę kardžuvę. Jo 
sūnus Viktoras taip pat yra 
uolus žvejotojas. Beje, Vikto
ro Abeciūno maisto krautuvė
je vėl daromos reformos: ši 
kartą sudedami visi nauji 
••fixtures”.

Visi vietos lietuviai pasigen
da nuoširdaus veikėjo Petro 
Pilipausko, mirusio liepos 27 d. 
Tai buvo nuolatinis draugijų 
sekretorius, pirmininkas, iždi
ninkas ir jų organizatorius. 
Kas jo nepažinojo New Britai
ne ir pagaliau visoje Conn, 
valstybėje? Kiekvieną vakarą 
ji galėdavai susitikti Varpo 
klube. Deja, jis, ilgai ir sunkiai 
sirgęs, pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo, palikdamas giliame nu
liūdime žmoną ir daugybę 
draugu. Ilsėkis ramiai, Petrai.

ir 

-s-

Jono Pustelninko sūnus Tho 
mas tebestudijuoja Michigano 
universitete. Psichologijos mo- 

. kiliui studijuoti, jam valdžia 
yra paskyrusi stipendiją. Ant
rasis Pustelninkų sūnus Ro
bertas yra inžinierių-, ir dirba 
Gen. Electr. kompanijoje, 
Mass, valstybėje. Jonas Pustel- 
ninkas yra žymus vietos biz
nierius, didelės maisto krautu
vės savininkas.

♦ *♦
Kazys Giedraitis, dviejų di

džiulių šiltadaržių savininkas, 
tapo tėvuku: jo sūnui inžinie
riui Vincui Giedraičiui nese
niai žmona padovanojo gražią 
dukterį.

♦ ♦

Neseniai sukako lygiai metai 
laiko, kai mirė nuoširdus Vie-

‘i MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.
Tel. LOcust 2-9229 

I_________________________

BACH’SCAFE J
* 'l Alus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika, 
i; 6029 TORRESDALE AVĖ., ■ 
!; Philadelphia 24, Pa.

JE 5-9643 ;;

—---------------------- •
WILLIAM VALAITIS ; 

Visokeriopas automobilių taisym* 
730-2 E. Moyamensing Av» n 

Philadelphia, Pa.
Tei. Howard 8-0596

LIETUVIU ŽINIOS
nybės bičiulis Juozas Raškevi- 
čius. Našlė Rožė Raškevičienė 
yra taip pat didelė Vienybės 
mėgėja ir neketina su ja skir
tis. Beje.Raškevičienės sūnus 
Alfonsas šiuo metu yra Alias
koje, kur. anot jo, '‘dabar nėra 
nakties".

Čia neseniai susituokė Sta
sya Dambrauskas ir Ona Bud- 
reckienė. šia proga norisi pa
žymėti, kad Stasys Dambraus
kas ilgus metus tarnavo poli
cijoje ir be to, Vienybę skaito 
nuo 1902 m. Tada jis gyveno 
Plymouth, Pa. ir buvo artimas 
Vienybės Lietuvninkų leidėjo 
Juczo Paukščio draugas.

Andrius švirinas, didžiulio 
restorano ir baro savininkas, 
įteikdamas Vienybės atstovui 
dešimtinę, pareiškė: “Kadangi 
viskas pabrango dešimteriopai, 
tai ir aš už Vienybę moku 10 
dolerių”. 

$ **
Ilgamečio Vienybės skaity

tojo Juozo Miežlaiškio motiną 
Viktoriją Miežlaiškienę, 82 
metų amžiaus moterį, neseniai 
ii tiko skaudi nelaimė: ligoni
nėje jai nuplauta koja.

» *
*

Vanda Žemaitienė, nuoširdi 
Vienybės bičiulė, andai pareiš
kė: “Jeigu Vienybės adminis
tracija žinotų, kaip aš mėgstu 
šį laikraštį, tai ji man nesiun
tinėtų paraginimų užsimokėti 
prenumeratą. Aš Vienybę skai
tysiu ir prenumeratą mokė
siu”. J. P.

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

rel. LO 7-8662, LO 7-496'.
Res. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.

A. MIEŽIS '
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford AveM

PHILADELPHIA. PA

> 1*1.

Mirė M. Tareila
NEW HAVEN, CONN.-^Rug- 

piūčio 1 d. čia staiga mirė My
kolas Tareila, waterburiečio 
Jono Tareilos brolis, sulaukęs 
69 metų amžiaus. Mirusiojo 
kūnas palaidotas rugpjūčio 4 
d. Liko sūnus Povylas ir duktė 
p-nia Dorothy Rodgers. Velio
nis buvo registruotas vaistiniu 
kas, kaip ir jo likusi duktė Do
rothy. šia proga pažymėtina, 
kad net penki Tareilų gimi
nės nariai yra registruoti vais
tininkai. Visi Conn, valstybėje.

R.

Ši sekmadieni
4. «-

BALFo piknikas
UNION CITY, CONN. — Sis 

Conn, miestelin garsus lietu
viams tuo, kad jame yra labai 
gražus parkas su sale įvairioms 
lietuvių pramogoms. Įdomiau
sia pramoga bus rugpjūčio 17 
d., BALF piknikas. Jame daly
vaus daug svečių iš visos Conn, 
valstybės: Stamford, Bridge
port, Norwalk, New Haven, 
Ansonia, Waterbury, Man
chester, Hartford ir tolimesnių 
vietų. Bus labai garbingų sve
čių iš New York, New Jersey 
ir net Mass, valstybės.

šokiams gros labai geras or
kestras. Bus proga gerai pasi
vaišinti. ’

Kalbės neseniai iš Europos 
atvyku.d BALF prancūzų zonos 
įgaliotinė poetė Vlada Brazai- 
tienė. Ji papasakos apie liku
siųjų Europoj lietuvių gyveni
mą.

Kalbės einanti BALF pirmi
ninkės pareigas Alena Deve- 
nienė.

Dalyvaus ir kalbės eilė kitų 
kalbėtojų. Bus ir įdomi meno 
programa. Bet svarbiausia, vi
sos Conn, lietuviai turės pro
gą susitikti savitarpy ir dar su
sitikt svečių. Piknikas prasi
dės apie 1 vai. p. p.

Iš New Yorko į Waterbury 
tą dieną yra traukinių ekskur
sija. Traukinys iš Grand Cent
ral stoties New Yorke išeina 8 
vai. ryto Standard laiku. Eks
kursinis traukinys stoja Nau
gatuck stoty, iš kurios arti 
Union City Linden Park. Trau 
kinys grįžta vakare. Iš Water
bury jis išeina 8:55, iš Nauga
tuck keliom minutėm vėliau. 
Kaina J ten ir atgal tik $2.60.

Piknike bus priimami BALF 
rūbai. Galite atvežti.

“Liberty Tell-er”
PHILADELPHIA. PA. — Li- 

berty Federal Savings and Lo
an Ass., kuriam vadovauja 
adv. C. S. Che*edenas, dabar 
leidžia sezoninį laikraštėlį Li
berty Tell-er. Ji yra 8 pusla
pių, gaminamas naujomis Vari 
Typer priemonėmis, ir ta dar
bą atlieka banko tarnau Ojas 
Andrew' J. Va*nick Laikraštė
lį redaguoja Dora Kanin. Jis 
yra iliustruotas ir duoda ži
nių ne tik iš L bei y Federal 
biznio veikimo, be: ir pašali
niu asmenų, turinčių . u ban- 
k u re kalus, gyvenimo.

Savo vasaros sezono nume
ryje, Liberty Te’l-er prane'a. 
kad L:berty Federal Savings 
and Loan As*, po ruošėjo 1 d. 
kr^u tesi į savo naujus, dabar 
baigiamus statyti, namu-, 204 
Broad S\ Iškilmingas banko 
namu atidarymas įvyks rugsė
jo 22 d.

Kalbės SLA prez. 
adv. K. Kalinauskas

Wilkes Barre, pa. — rugp. 24 
Rocky Glen parke, SLA 7-tas* 
Apskritis rengia metini pikni
ką su menine programa.

Dainuos Taurų klubo vvrų 
choras. Taip pat dainuos Wy- 
omingo slėny pagarsėjęs soli:- 
tas Paul Porte’.

Publikos tikima i iš artimes
niu ir tolimesnių kolonijų. Iš 
Binghamtcno atvažiuos du bu 
sai. Iš Shenandoah ir Maha- 
noy City atvaž:uos busas. Kau
linis iš Eastono irvi rengiasi 
su dideliu būriu dalyvauji.

SLA 7to Apskr. Valdyba

SIMON’S. CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET,., 
LOWELL, MASS.

2-8568 F-------- ---------

KAS DUODA IR KAS GAUNA?
ŠELPIAME BALFĄ AR DRAUGĄ?

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius 
savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos 
parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 
iliustruota, kaina 3 doleriai.

CHICAGO, ILL.— Jau nebe- 
pirmas sykis pastebimas Chi- 
cagos Balio apskrities i. torijo- 
je tok< mažutis ir nekaltas... 
dalykėlis.

Chicagos Balfo apskritis su 
kun. dr. Antanu Juška priekyj 
ruošia tai vieną tai kitą iški
lą, koncertą ar kokią kitą ora- 
mogą sukelti pinigų šalpos rei
kalams. Puiku ir girtina, kad 
žmonės dirba ir kad kitus ra
gina dirbti. Bet vienas daly
ką* mu? stebina, būtent: ko
dėl Balfo Chicagos apskrities 
vadovybė rūpindamasi sušelpti 
lie uvius Vokietijoj ar kitur— 
šelpia dienraštį Draugą?

Kcnkretinu savo kaltinimą: 
rugpjūčio 10 dieną Chicagos 
Ealfo ap kritis. kun. dr. A. Juš 
kes vadovaujama suruošė ge
gužinę. Chicagos laikraščiuose; 
skelbiamos žinios apie šią ge
gužinę ir kviečiami visi kuo 
nkaKlingiau dalyvauti. Pats 
kun. d. Juška eina kalbėti per 
Margučio radija ir ragina, kad 
visi Chicagos lietuviai remtų

IVY LEAF GRILL ‘
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM. N. Y.

KARLONAS ! 
%

Funeral Home Į 
Lietuviams tarnauja dau

giau, kaip 20 metų. 
280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181
į.----------------...------- į

j QUALITY MARKET !
j VICTOR ABECUNAS, Sav. Į 
į 356 PARK STREET, j 
| -NEW- BRITAIN, CONN, 
c --

Balfo talką ir skaitlingai at
vyktų į gegužinę. Kiek paty
riau — iš visų laikraščių ir vi
sų radijo stočių maldaute mal 
dauta pasitarnauti Baliui ir 
nieko neimti už skelbimus. Ir 
visi gerai suprasdami Balio 
tikslus — be užmokesčio skel
bė Balfo gegužinę.

Bet štai ateina šeštadienis: 
Draugas pasirodo su dideliu 
Balfo Chicagos apskrities ruo
šiamos gegužinės apmokamu 
skelbimu. Nei vienas kitas laik 
rastis skelbimo neturi. Pasiin- 
formavę patyrėme, kad ir jo
kia radijo stotis užmokesčio 
negavo už skelbimus. Draugas 
gavo. Kiek jis gavo — mums 
nesvarbu ir jam nepavydime. 
Bot kodėl Balfo vadovybė ši
taip elgiasi: ar ji mano, kad

----------------- "1 •

i jos’ uždavinius įeina ne tik 
tremtinių šelpimas', bet ir 
Draugo?

Jei kun. dr. Juška pinigų ne
sigaili, tai reikėjo išlaikyti 
principą ir mokėti visiems laik 
raščiams ir visoms radijo sto
tims. Mokėti tik Draugui ir 
nemokėti kitiems — yra Balfo 
išnaudojimas Draugo labui.

Ar galėtų kun. dr. A. Juška 
mums paaiškinti, kodėl tokie 
dalykai darosi su Balfo Chi
cagos apskritimi? Ar mes duo
dame Balfui pinigus tam, kad 
ji3 juos išmokėtų Draugui už 
skelbimus? Tokia taktika ir 
tokiu susmulkėjimu Balfo idė
jai nepasitarnaujama.

Įdomu būtų patirti, ar šioji 
elgesena yra BALF’o ap
skrities vinos vadovybės užgir- 
ta ar tik vieno pirmininko va- 
Jia? Pats reikalas iš esmės 
nėra didelis: sukasi apie 30- 
40 dol.. bet principai yra svar
bus. Balfa' mes šelpei turime 
visi, bet Drauga tėvui šelpia 
tik tie, kurie nori. Kaip visi ne
mokamai patarnauja, taip ir 
Draugas gali jam patarnauti.

K. Juozapaitis

ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas.
450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.

SLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 
parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono Sliup), “dė
dės Šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai. 
V>sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite:

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

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

MENDERIĮJ VASARVIETE
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 h

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

Sėkmingai pagydytų pacientų padėkos laiškai
Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavima*, žemas ir aukštas kraujo

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

Į STANLEY’S MEAT MARKET ;
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

t——-- ---------------------------------------------- --------------------

HOTEL GRUSH ;
RESTORANAS ir BARAS

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

! patogius ir nebrangius kambarius.

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa- 
b rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikata 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 
b skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
J- pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų. 
; Dabar jaučiuosi, lyg naujas žmogus. Ne tik pranyko skaus- 
i mai, bet galiu ir tiesiai vaikščioti. Todėl visiems patariu, net 
j vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis į dr. Miller.
i; Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)’

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

J.
skaus

tu
t tek

Dr Joseph Miller. Newark, > 
Keltus metus jaučiau didelius 

mus nugaroje Dažnai naktimis 
rėdavau atsikeltf lai vi'a mane 
kankino, jog mano nervai suiro 

Kreipiausi i įvairius daktarus 
čiau nei vienas man nepadėjo, 
vau laiminga kad sužinojau anie 
dr. Joseph Miller, 
k y mosi 
kesnė ir 
tarimais, 
sveikai!.

Už. sugrąžintą man sveikata būda 
ma jums dėkinga, prašau paskelbti 
mano laišką laikraščiuose kad ir ki
ti sužinotų apie Dr Joseph Miller 
gydymo sėkmingumą ir norintieji ga 
lėtu pasinaudoti tuo natūraliu me
todu kuriuo jūs grąžinote man svei 
katą. Julia Ka<ker.

New York, N Y.

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

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

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

Atydžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, kuris susidarė 
sunkiai kritus Pereitais metais jūs gydėte 
mane mėn. ir j»o tr po to esu sveikas ii 
nsbejuntu jokių skausmų. Jau metai, ne

jaučiu skausmų. Hsu įsitikinęs jūsų natū
ralus metodas yra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
f , Lea Thomas, 

Irvington, N. J.

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHUJNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI - ALUS

2327 Brown Strret Philadelphia. Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
TeL PO 5-?785
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Jau po kilni lan 
pas jus, aš pasijutau svei 
toliau naudodamasi jūsų pa 
ir jūsų gydoma visai p<*

Dr Joseph Miller.
Newark. N. J. i

Penkerius metus aš\ kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau^didelį galvo/ skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi į 
įvairius gydytojus. Vartojau įvairius leng
vinančius vaistus, tačiau mano sveikata nei 
kiek nesitaisė.

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

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

Genovaitė Stanėaitis
Brooklyn. N. Y.

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI . I

DAUG PADĖKOS LAIŠKU JOS GALITE MATYT MANO BIURE

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

Kasdien nuo 9 rvto e
Tel. Mitchell 2-0773

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

Hodson Tubs iiCortlant

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSFV 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4119 
PHILADELPHIA. PA

Moderaiika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi tali 
bara, pakelevingiemt soteik:atna nakvynė — vitkat nemokamai.

Nelaimėt valandą kreipkite^ j mūsų jetaigą. dieną ar naktį
— met viudot pasirengę n teikti genantį patarnavimu

Dar savaitė, kita, ir šie malonumai baigsis
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VERDA BAISUS PRAGARAS

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

rate. Prieš kiekvieną tokį 
ginimą lietuviai griežtai 
testuodavo ir versdavo, 
karalius atšauktų paskyrimą.

Tiesa, nuo XVIII a. pradžios, 
įvairiais keliais lenkai pradėjo 
gauti Lietuvoje valstybinių

savaitę: PRIEŠAIS

••-V.

I

KALB^fHuNGIA
M. STONYS

LIETUVIŠKOS MOTERŲ 
PAVARDĖS

Beveik visuose lietuviškuose 
laikraščiuose randame nelie
tuviškai rašomų lietuvių mote
rų pavardžių, štai šalia O. Ba- 
kutienės, A. Grybienės, J. Bal- 
čikonienės, P. Zičkiūtės, K. 
Daukantaitės randamos ir J. 
Gailiūnas, U. Klimas, O. Šim
kus, Stasė Pakalnis, S. Liutkus 
ir t. t. Reikia pasakyti, kad lie
tuvių kalboje mes moteriškas 
pavardes padarome iš vyriš
kos pavardės, pridėdami tam 
tikras priesaga*. Padarykime 
kelias. Štai turime 3 pavardes: 
Klimas, Miškinis, Linkus. No
rėdami padaryti ištekėjusios 
moters pavardę, atmetame ga
lūnę —as, —is, —us ir pridė- 
me—ienė, tokiu būdu gauna
mos pavardės—Klimienė, Miš- 
kienė, Linkienė (kartais pada
roma Linkuvienė). Darydami 

»merginos pavardę, pridedame 
prie vyriškos pavardės liemens 
—aitė, —ytė, —ūtė ir gauna
me Klimaitę, Miškinytę, Lin- 
kūtę.

Taip lietuvių pavardės suda
romos ir visuotinai lietuvių 
kalboje vartojamos. Iš jų mes 
visada atskiriame vyro, ištekė
jusios moters ir merginos pa
vardę. Todėl lietuvių kalboje 
nėra reikalo pridėti prie pa
vardės angliško Mr., Mrs., 
Miss. Anglų kalboje ir lietuvės 
gali vartoti vyrišką pavardę 
su atitinkamu priedu: Miss ar 
Mrs. Lietuviškai rašydami, vi
sur turime rašyti moteriškas 
pavardes lietuviškai. Laikraš
čiai, tie lietuvybės ramsčiai, 
galėtų išmokyti lietuves vadin
tis lietuviškomis pavardėmis.

Ten turi būti ne rugsėjis 
mėnuo, bet rugsėjas mėn. Sa
vo rašomoje bendrinėje kalbo
je mes neturime daiktvardžių 
su galūne —jis. štai pa v. ve
žėjau plovėjas, rinkėjas, kūrė
jas, šlągėjas 'ir it. t. Todėl ir 
rugsėjai Jei vieni rašė kalen
doriuose rugsėjis, tai jie varto
jo tarminę lytį. Bendrinės ra
šomosios kalbos dėsniai reika
lauja vartoti rugsėjis, todėl 
tik ši lytis ir patariama varto
ti.

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS?
Koncertu ir parengimų turime daug, tačiau menas čia turi tik antra

eilės reikšmės: svarbiau padaryti biznis, prikepti kugelių ir 
šiaip taip užpildyti programą

Kompozitorius Vladas Jako
binas, gyvenąs Chicagoje, kri
tiškai peržvelgia ruošiamus 
meninius parengimus ir visuo
menę, kuri tuos parengimus 
lanko.

“šiuo metu Chicagoje yra di
džiausias pasaulyje lietuvių 
emigrantų centras, tai liečia 
tiek “senąją” koloniją, tiek 
naujuosius ateivius. Dėl šių 
paskutiniųjų, tai atsilankius 
kokiame nors dideliame pobū
vyje sutinki gerą dalį buvusios 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pa
nevėžio, ar karo laiko Vilniaus 
miesto visuomenės. "Prosperi
ty” laikotarpis Amerikoje atsi
liepė ir į tremtinius: jaučiasi 
gyvenimo sunormalėjimo, at
kutimo atmosfera, tremtiniai 
atrodo sustorėję, veidai ramūs, 
į pobūvius daugelis atvažiuoja 
naujomis ar ir nevisai naujo
mis mašinomis, kai kas jau gy
vena ir nuosavoje “hauzoje”. 
Kaipo taisyklė, visi yra gerai 
apsirėdę, daugelis moterų net 
ypač elegantiškai išsipuošu
sias.

Susidariusi atmosfera pri
mena Kaun^ 1930 metų laiko
tarpyje. Tada Lietuvoje, suda
rius palankią sutartį su Vokie
tija ir pradėjus planingai ori
entuoti krašte ūkį į eksportą, 
krašte pasijuto atkutimas. Po 
visą šalį prasidėjo statyba, tiek 
visuomeniška, ar valstybinė, 
tiek ir privati. Geromis algo
mis aprūpinti valdininkai vaik 
ščiojo naujais kostiumais ir 
“kotelokais”, statė, arba nu
matė statyti namuką, aukštes 
nieji jau turėjo, ar bent nu
matė turėti 
“Chevrolet”, 
veidai buvo 
ir... kažkaip 
Tuščias buvo 
rinis akiratis.

Opera ir baletas. Buvo tai ir 
mada, ir meno šventovė, ir 
vienintelis dėmesio vertas mu
zikos pasireiškimas. Koncertai, 
kaip simfoniniai, ar solistiniai, 
kur daiųininkas ar instrumen
talistas porą valandų dainuos 
ar gros be grimo Ir be dekora
cijų... tatai buvo neįdomu rim 
tam valdininkui su koteloku. 
O ką jau bekalbėti apie cho
rus, ar susidomėjimą gimtąja 
muzikos kūryba? Prie gausin-

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS

Laisvei švintant... (32)

gų balių buvo reikalingas, tie
sa, mažas muzikos priedas, jį 
užpildydavo koks nors operos 
solistas su pora tam reikalui 
turimu arijų ar dainelių.

Vėliau ta padėtis, kad ir iš
lėto, bet ėmė keistis. Jau 1939 
metais, karui prasidėjus buvo 
žymiai kitaip, o vėliau, karo 
audrų sūkuryje, kol gyvenome 
gimtajam krašte susilaukėm 
net diametrialiai priešingos 
kultūrinės atmosferos. Užten
ka paminėti, kad Vilniaus Fil- 
armonijos simfoniniai koncer
tai, reguliariai vykstą kas sa
vaitę J. Kačinsko vadovybėje 
pasidarė lyg meno šventove ne 
tik lenkams ir vokiečių okupan 
tams (šie paskutinieji labai 
juos vertindavo), bet ir lietu
viams. Yra tipinga, kad karo 
metų Vilniuje gyvenęs mūsų 
inteligentas pažįsta ir vertina 
simfoninę muziką. Ir visoje 
Lietuvoje susidomėjimas rim
tuoju muzikos menu buvo la
bai pakilęs, pvz. lenkų pianis
tas špinalskis su didžiausiu 
pasisekimu koncertuodavo po 
provincijos miestelius, .gėrė
damasis gražiomis gimnazijų 
salėmis su naujais puikiais 
koncertiniais fortepijonais, 
gautais prieš 1940 metus iš Vo
kietijos už maisto produktus, 
o taipgi ir džiaugdamasis jaut 
ria ir entuziastinga publika.

šiuo metu lietuviška Chica
go yra labiau panaši ne į šią 
vėlesnio laikotarpio Lietuvą, 
bet į 1930 metų pirminius 
“prosperity” laikus mūsų tė
vynėje. Amerikos lietuvių gy
venime, atrodo ir anksčiau po 
litinis ir organizacinis pradas 
buvo svarbesnis už kultūrinį, 
kultūros “pionieriai” tremti
niai šiuo atveju prisitaikė prie 
dokalinių sąlygų, jas gal net 
pralenkdami. Koncertų bei pa- - 
rengimų turime daug, tačiau 
menas čia turi tik antraeilės 
reikšmės: svarbu padaryti biz
nį, gerai įrengtą barą, prikep
ti kugelių, na ir... šiaip taip 
užpildyti programą. Rimtesnio 
pobūdžio koncertinė programa 
čia į klausimą neįeina. Kaip ir 
1930 metų Lietuvoje, daugiau
siai programai prie baliaus 
užpildyti tinka dainininkas su 
pora dainelių. Įdomu, 
tokio rimto pobūdžio 
mai, kaip literatūros 
Chicagoje nesudaro
muzikos programos atžvilgiu. 
Lietuvoje kaž kaip savaime 
buvo iškilusi idėja literatūri
nius vakarus jungti su lietu
viškos muzikinės kūrybos iškė
limu. Daugelis mūsų kompozi
torių kūrinių buvo iš viso pir-

mą kartą pastatyti per dide
lius literatūros vakarus. Pav. 
kaip kurie A. Račiūno ir Kl. 
Griauzdės simfoniniai kūriniai 
buvo pirma atlik:i Valstybės 
teatre per kažkokį literatūros 
vakarą, ne kitaip būdavo ir su 
dainomis: rengėjai pageidau
davo užgirsti ką nors naujo 
iš gimtosios kūrybos.

Atrodo, kad šių dienų trem- 
tiniškoje Chicagoje tai niekam 
nebeateina į galvą. Literatū
ros vakaras: rašytojai skaito 
savo nuosavus kūrinius, kar
tais senus, daugiausiai naujus. 
Prie to: p-lė N. ar ponas X 
dainuoja porą dainelių, daž
niausiai vis tas pačias. Lietu
viška instrumentalė muzika at 
rodo iš viso nebeegzistuojanti. 
Ar negalima būtų padėti nors 
pastangų sudaryti kokią nors 
rimtesnę ir įvairesnę lietuviš
kų kūrinių programą, suteik
ti tuom pačiu visam literatu- . 
ros vakarui (ar kitam -kokiam 
nors parengimui) aiškesnį vei 
dą? Deja, atrodo, kad trem
ties atkutimo sąlygomis mūsų 
kultūriniai veiksniai bent mu
zikos srityje pasijuto atsipalai 
davę nuo kultūrinių įsiparei
gojimų ir sugrįžo į patogią so
čia tuštumą, tipingą 1930 metų 
atmosferą.

Tiesa, Lietuvoje viską (ar ir 
ne viską) atsverdavo klestinti 
opera. Čia... opera irgi šiek 
tiek atsvėrė. Turiu omenyje 
puikiai pavykusį Margučio su
ruoštą “Operos atsiminimų” 
vakarą, kuris įvyko išparduo
toje Orchestra Hali salėje, 
nors nebuvo lydimas nei ku
gelio, nei šokių su Pakšto ka
pela, nei gerai aprūpinto baro 
pažadais. Tomis pačiomis są
lygomis gerai praėjo ir mūsų 
ansamblių koncertai. Tačiau 
kuklūs bandymai koncertuoti 
individualiai vien menui pasi
baigė, jei ne visai liūdnai, nes 
berods už skolas niekas- nešė- < 
do į kalėjimą, tai bent ir ne
linksmai. Man ‘ieko aplankyti 
tris tokius eksperimentus. A. 
Dičiūtės itin rimtai paruošta
me dainų rečitalyje atsilankė 
kelios ’ dešimtys amerikonų, 
žiupsnelis amerikiečių lietuvių, 
ir; berods penki tremtiniai. St. 
Pilkos poezijos vakare publi
ką atstovavo gražus * būrelis a- 
merikiečių lietuvių ir vienas 
kitas tremtinys. Amerikiečiai 
lietuviai negailėjo pajuokos 
tremtiniams, kurių veiksmai 
įrodė savo "kultūros pranašu
mą”, neatsilankė ten, kur ne
kvepėjo haibolas ir šokiai. Tu
riu prisipažinti, kad tremtinių

(Nukelta į 6 psl.)

KAS PADĖJO NUTAUTINTI LIETUVĄ?
Lietuva net ir “unijoje” su Lenkija buvo nepriklausoma — Lenkiš

kumas Į Lietuvą pateko tik per ka talikybę, lenkams skelbiant, 
kas lietuviška, tai pagoniška

rą savąjį valstybės aparatą, 
iždą, pinigus, kariuomenę ir 
teismus. Lietuva visą laiką, iki 
pat 1840 m. turėjo specifinę sa 
vo teisę — garsųjį “Lietuvos 
Statutą”.

Baisu klajoti po karo nuteriotą kraštą—Lenkai maišo muštis su bol
ševikais — Nuo bolševiku artilerij os apšaudimo pas mus kilo panika

Baigdamas atostogas išgir
dau, kad Zarasų fronte rug- 
piūčio 24 d. lietuviai pradėjo 
pulti bolševikus ir jau eina 
pirmyn. Vadinas, draugai jau 
■kaunasi, o aš sėdžiu namie. 
Dar turėjau pora dienų ato
stogų, bet mečiau jas ir išsku
bėjau į frpntą.

Pasiekę paliktąjį Dusetų ko 
vos barą, nieko ten savųjų ne
beradau. Visi nužygiavę pir
myn. Pasileidau vienas pėsčio
mis savuosius vytis. Greit pa
siekiau tas vietas, kur 1915— 
J917 m. (vadinas, 3 metus) 
prastovėjo vienoje vietoje rū
stį — vokiečių frontas. Vaizdai 
baisūs. Kaimai ir dvarai sude
ginti, sudaužyti. Miškai artile
rijos šūvių išlaužyti, išknisti. 
Medžiai išdžiūvę. Žmonių ne
matyti. Vien tuštuma ir mir
tis. Miškai ir laukai cementi
niais apkasais ir bunkeriais iš
vagoti. Nesutinku nė kareivių, 
y lenam klajoti po tekį išmi
rusi kraštą labai nejauku, 
ypač turint prie savęs tik to
kį menką ginklelį — blogos 
-rūšies, greit užkiūvantį revol- 
veriuką. Nuo Dusetų iki Kal
kūnų (arti Daugpilio) teko 
nueiti pėsčiomis. Iš Lietuvos 
bolševikai jau buvo išvyti ir 
Lietuvos kariuomenė jau buvo 
įėjusi 1 Latviją.

Pagaliau nudžiugau. Susiti
kau taip pat vieną grįžtantį iš 
atostogų savo batalijono sava
norį suvalkietį. Jau buvome 
du. šis savanoris iš išvaizdos 
atrodė labai vargingas. Buvo 
galima gerai suprasti, kad jo 
vaikystės dienos buvo sunkios. 
Jis man papasakojo visą savo 
praeitį, ypač, kad tik dabar, 
būdamas atostogose, suradęs 
savo tikrąją motiną, kurios iki 
šiol nepažinęs ir nežinojęs.

Jis buvo mergaitės vaikas. 
Mergaitė, pagimdžiusi jį ir bi
jodama žmonių, pametė miš
ke. Vabalai jį užpuolę ėdė, ir 
jis smarkiai verkė. Tuomet 
mišku ėjęs senukas ubagas ir 
išgirdęs Įo verksmą, surado jį, 
vabalų apsėtą. Parsinešęs na
mo ir abu su savo senute jį už
augino iš ubagiškų terbų. Taip 
niekas ir nežinojo, kieno jis 
buvo vaikas, apie savo 
nieko negirdėjo.

Dabar, važiuodamas 
gų pas savo senukus
pakelįui vienoje lūšnelėje pa
siprašė nakvynės, nes iki na
mų dar buvo toloka, o jau va
karas vėlus. Lūšnelėje tebuvo 
tik viena moteris. Ji priėmė 
savanorį nakvynės ir pradėjo 
teirautis, kas jis ir iškur. Jis 
viską atvirai papasakojo. Pa-

sakoj ant' pastebėjo 
akyse ašaras, bet nieko 
prato. Juk moterys yra 
rios ir greit verkia. Ji 
gerą vakarienę, pataisė
guolį ir’ rytą gerus pusryčius. 
Ir per pusryčius j i " ašaroj a.

Jam išeinant, ji palydėjo iki 
kelio. Atsisveikinant ji pradė
jo labai verkti ir prašyti, kad 
dovanotų. Prisipažino esanti jo 
motina. Teisinosi, kad taip pa
darė bijodama gėdos ir žmo
nių. Prašė pas ją grįžti. Sava
noris atsisakė grįžti. Sako, 
man tie tėvai, kurie išgelbėjo 
mano gyvybę ir mane išaugi
no.

Jam jau toli nuėjus, motina 
vis stovėjo, žiūrėjo į jį ir ver
kė.

Rugpiūčlo 30 d. savo kuopą 
radau laukuose netoli Kalkū
nų. Įsipyliau kavos atsigerti, 
bet nebespėjau. Pradėjo dun
dėti patrankos ir kiek toliau 
sproginėjo ore bolševikų šrap
neliai. Atjojęs mūsų batalijo
no vadas karininkas K. Škir
pa pakėlė mūsų kuopą į žygį. 
Pasakė trumpą kalbą, primin
damas, kad mes nemanome į 
Rusiją žygiuoti. Išviję rusus iš 
savo kraštų, sustosime savo 
sienų ginti.

Kuopa pajudėjo Kalkūnų 
link. Mano būrio savanoris

vilkaviškietis Vladas Merkevi
čius eidamas pradėjo dainuo
ti ir šokti, drąsindamas kitus 
kareivius. Įėjęs į Kalkūnų dva 
ra, sustojome už dvaro rūmų.

Už dvaro, Daugpilio prie
miestyje, Grivoje, ūžė, virė 
smarkios kovos. Lietuviai puo
lė ir norėjo bolševikus permes 
ti už Dauguvos upės. Puolė 
mūsų batalijono mokomoji ir 
2 kuopa.

Mūsų kuopos jau buvo įėju
sios į Grivą. Tačiau čia sutiko 
smarkų bolševikų pasipriešini
mą. šaudė ir pro langus ne tik 
jų kareiviai,.bet ir civiliai. Gal 
mūsiškiams būtų pavykę atsi
spirti, bet pamaišė mūsų “ge
rieji sąjungininkai” lenkai sto 
vėję mūsų dešinėje.

Pamatę lietuvius įėinant į 
Grivą, pradėjo ir < Grivą 
šaudyti, neva padėdami mums. 
Tačiau jų kulkos kliudė lietu
viams Grivoje kautas Ir teko 
trauktis. Bolševikai pradėjo 
šias abi mūsų kuopas pulti. 
Prasiveržę užėjo į mūsiškių šo
ną ir pradėjo supti. Iš mūsų 
pusės atsirado žuvusių ir su
žeistų. Būtų ir į nelaisvę pa
tekusių, bet atsimušė rankinė
mis granatomis.

Mūsų didysis šaulys Mikas 
pasakojo apie savo tragediją. 
Girdi, šaudau šaudau iš kulko
svaidžio, ogi pažiūriu, kad il
ga bolševikų grandinė jau eina 
man į užpakalį ir 
“ura”. Savo sunkiojo 
svaidžio jau nebegaliu 
Išėmiau kulkosvaidžio
kad bolševikai su tuo pat kul
kosvaidžiu negalėtų apšaudyti 
mūsų. Bėgu grioviu, o man už

Lenkų mokslininkai, jų spau. 
da, kartais ir net jų egzilinės 
vyriausybės žmonės, skelbia į- 
prastinę iškreiptą nuomonę 
apie seniau buvusius Lietuvos 
ir Lenkijos politinius ryšius.

Pirmą kartą 
sudarė Lietuvos 
gaila XIV amž. 
jie tuomet buvo
ki. Tai buvo savo rūšies karo 
sąjunga.

Tačiau šitą atsitiktinę ir iš
orinę sąjungą lenkai stengėsi 
dirbtinėmis priemonėmis pa
versti realia ir nuolatine uni
ja. Sniurtu buvo sulaikytas ka
raliaus vainikas, kurį garsiau
siam Lietuvos valdovui Vytau
tui siuntė Romos imperato
rius Zigmantas. Paskui nuo 
sosto perversmo keliu buvo pa 
šalintas Švitrigaila. O ja pus
brolis Žygimantas, supintų in
trigų dėka, buvo net nužudy
tas. Panašiu būdu žuvo ne vie-

Lietuvos didikas. O minė- 
prieš

Lietuviai patys vieni šauk
davo savo seimus, vadinamus 
konvencijomis. Lietuvos kanc
leris turėjo savo antspaudą, 
kuriuo žymėdavo Lietuvą lie
čiančius raštus. Buvo ir sava 
mokesčių sistema. Visą laiką 
tarp Lietuvos ir Lenkijos iš
buvo muitų siena. Pagaliau, 
Lietuva visuomet turėjo savo 
kariuomenę su karo vadu 
manas). Vadinasi, dvilypė 
tu vos — Lenkijos valstybė 
kuomet neturėjo bendros
riuomenės. Kad vienos valsty
bės kariuomenė galėtų įženg
ti į antrą valstybę, reikėjo 
ypatingo Seimo nutarimo.

Čia išskaitytieji ir daugybė 
kitų smulkesnių reiškinių bu
vo įvykdyti, nepaisant Liubli
no unijos, kuri deklaravo abie
jų valstybių suliejimą. Taipgi 
neginčijamai įrodyta, jog Lie
tuvos valdantieji sluogsniai ir 
visuomenė priešinosi Lenkijos 
įtakai. Ypač ryškus to įrody
mas tai nuo 1447 m. buvusi 
teisinė norma, kad jokis sve
timšalis (o lenkai irgi buvo

nas 
to Švitrigailos laikais 
peršamą uniją lietuviai vedė 
formalų karh (1431-1432) prieš 
Lenkiją.

Lenkai mėgsta skelbti, jog 
Lietuva su Lenkija buvo su
jungta vadinama Liublino 
unija (1569), tai Lietuvos val
stybė visiškai ir tobulai įsi
jungė į Lenkiją ir joje sutirpo.
Tačiau unija buvo įvykdyta į-'\laikomi svetimšaliais) negali 
vairių kombinacijų dėka, lie- gauti tarnybos valstybės 
tuviams nenorint ir priešinan
tis.

Bet ir po tos formalinės uni 
jos, kaip ištyrė Lietuvos ir kai 
kurie kitų kraštų istorikai, Lie 
tuva, kaip valstybė, ir toliau 
funkcionavo. Ji turėjo atski-

Vadinasi, apie bet kurį ra
mų lenkiškumo patekimą į Lie 
tuvą negali būti kalbos.

Tiesa, buvo viena sritis, pro 
kur lenkiškumas suktu būdu 
rado kelią lietuviškumui nu
stelbti. Tai katalikų tikyba.

Nors XIII a. Lietuvos kara
lius Mindaugas buvo apsi
krikštijęs ir paskui XTV-ame 
jau buvo Lietuvoje nemaža 
krikščionių, vis dėl to oficia
liai Lietuva priėmė katalikų 
tikėjimą drauge su politiniais 
ryšiais su Lenkija. Tuomet 
lenkai paskelbė, kad naujasis 
tikėjimas yra lenkiškas (mat, 
daugumas misijonierių buvo 
lenkai), o visa, kas lietuviš
ka, yra pagoniška, šitą keistą 
sąvoką vartoja net lenkų moks 
lininkai, pav., profesoriai Le-1 
wickis ir Kotas. Pradėta vyk
dyti dėsnis: jej lietuvis apsi
krikštijo, tai jau jis lenkas, o 
jei juo nėra, tai turi tapti

Tuomet poterius lietuviai bu 
vo verčiami kalbėti lenkiškai, 
nors tos kalbos nesuprato? Tuo 
padaryta religinė ir tautinė 
skriauda: žmonės turėjo- kal
bėti nesuprantamas 'maldas ir 
dėl to kalbėjimo buvo paskelb
ti lenkais. Tokių atsitikimų 
Vilniaus srityje XTV-ame ir 
net XX amžiuj buvo šimtai. 
Tckie dalykai priešingi krikš
čionybės esmei. Kristaus apaš
talai nevertė romėnų melstis 
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akių bėga bolševikai ir šaukia: 
“Draugas, pasiduokit!” Mečiau 
vieną, antrą ir trečią granatą. 
Kol jos sprogsta, bolševikai 
atsigula, o tuo tarpu aš pabė
gu toliau. Taip ir ištrūkau. Be 
bėgdamas radau kniūbsčią gu
lintį savo kulkosvaidininką 
eilinį Kostą Skiirulį.

šiose kautynėse, tarp kitų, 
žuvo K. Skinulis ir mokomo
sios kuopos viršila Av dilus G u 
daitis, žemaitis tauragietis. 
Gudaitis buvo labai narsus vy
ras. Buvo audovanotas dviem 
Vyčio kryžiais. Labai retas ka
rys gaudavo šiuos du kryžius. 
Jeigu nebūtų žuvęs, tikriau
siai būtų 
rininkus.

Kostas 
nietis, iš 
paprastas, bet šviesus kaimo 
bernelis. Jo posakis: “Niekai 
gyvybė, jeigu Tėvynė vėl bū
tų priešų pavergta” — buvo 
populiarus mūsų kariuomenė
je. šis jo posakis buvo išrašy
tas.^ ant daugelio kareivinių 
sienų, spausdinamas karių 
spaudoje ir ant paveiksluotų 
karių laiškam* vokų.

Dabar grįšiu prie savo per
gyvenimų. Mūsų pėstininkų 3 
kuopa ir mano kulkosvaidinin 
kų 3 būrys stovime prisiglau
dę už dvaro rūmų ir sekame 
aplink siaučiantį pragarą. Bol
ševikai mus pastebėjo ir ati
dengė į mus smarkią artileri
jos ugnį, 
pajudėti
kuopoms į pagalbą. Vienas jų 
sviedinys jau 
rūmų kampa

pylė plytų atlūžomis. Nervai 
nebeišlaiko ir nuo rūmų bėgu 
pasislėpti už kito, priešais esan 
čio, namo. Išbėgęs į aikštę gir
džiu, atlekia sviedinys virš ma 
no galvos. Skubu atgal prie 
mūro, bet nebespėju. Sviedi
nys krinta į dešinėje augančią 
obelį. Pats nepasijutau, kaip 
kišu galvą tarp vežimo ir ark
lių, o ųžpakalys pasilieka at
viras sviedinio skeveldroms 
kapoti. Obelis lūžo, o skeveld
ros pralekia pro mano 
Mūsų pakinkyti arkliai 
galvas nuleidę ir dreba, 
ir nepririšti, bet nebėga.

Šaudymas nuo Grivos vis 
labiau artėja. Pikta ir nesu
prantama, kodėl mūsų kuopa 
nevedama saviesiems į pagal
bą. Pagaliau į dvarą pradeda 
skraidyti ir šautuvų kulkos.

Mūsų kuopai įsakoma 
eiti iš dvaro. Netoli vartų 
sminga į medžius šautuvų
kos, tačiau laimė lydi mus. Nei 
žmonėms, nei arkliams nekliu
vo.

žeistą vieną kareivį. Atiduo
da man iš kulkosvaidžio išim
tą spyną ir klausia, ar nemo
ku perrišti sužeistojo. Tenka 
atsisakyti, nes turiu sulaikyti 
savo bėgančius kareivius.

skyrių, sulai- 
griovį ir įsa- 
įsakysiu kur

Pagalba jau pavėluota. Išė
jus į lauką, susiduriame su bė
gančiais sumuštų kuopų karei
viais. Visi išsigandę, išsiblaškę. 
Jie savo netvarka užkrečia ir 
mūsų kuopą, ypač, kad bolše
vikų artilerija vis dar smarkiai 
apšaudo mus. Jie iš Daugpilio 
bažnyčių bokštų aiškiai mus 
mato plikame lauke. Pakrinka 
ir mūsų kuopa ir būreliais Išsi
blaško po laukus. Toli nebė
ga, bet sugula 
vių ir laukia.

Pribėga prie 
Mikas, vedinąs

Pagaunu vieną 
kau, suguldau į 
kau gulėti, kol 
eiti. Bėgu kitą skyrių sulaiky
ti. Sulaikau jį ir suguldau. Bet, 
žiūriu, bolševikų artilerijos 
apšaudomas, jau bėga pirma
sis skyrius, šiuos palikęs, bė
gu vėl jį sulaikyti. Taip gero
kai po lauką pabėginėjau, kol 
surinkau savo būrį į krūvą.

Geriausiai laikėsi Vlado Mer 
kevičiaus skyrius. Jis nebėgi
nėjo. Gulėjo vienoje vietoje ir 
laukė priešo pasirodant. Jam 
gulint prie kulkosvaidžio, kri
to visai arti kulkosvaidžio ar
tilerijos sviedinys ir žemę ar
damas pralėkė pro šalį ir spro
go užpakalyje. Vladas nesuju
dėjo pats ir savo skyrių išlai
kė.

Begaudydamas savo ir kuo
pos kareivius, tiek buvau įsi
karščiavęs, kad savo apsaugą 
visai užmiršau. Pagavęs karei
vius suguldžiau į griovius ir 
šaukiu, kad aukštai galvų ne
iškeltų, nes lekiančios kulkos 
ar sviedinių skeveldros gali 
užmušti. O pats stoviu stačias 
nė nepagalvoju, kad aš kul
koms save visą išstatau. Tai 
nebuvo 
mas, bet -:
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PO LONDONO IR PARYŽIAUS PASITARIMU
Lietuvos diplomatai pabrėžė savo teises ir pareigas — Ar dr. KarveLs 
atiduos tautos teismui ministeri Žadeiki? — Dr. Krivicko nuomonė

* ±

apie Diplomatijos Šefo vaidmenį—Krizės raktas krikdemų rankose, 
bet jie vėl sukinėja d.šliu

LIETUVA IR EUROPOS FEDERACIJA
Keletas lietuviškų apmąstymų Europos integracijos atžvilgiu

Pamirštas veiksnys
Mes visą laiką buvome aiš

kaus nusistatymo, kad ligi bus 
galima atstatyti Lietuvos vals
tybės suverenumo teisių vyk
dymą. užsieny reikalingas vie
nas ir vieningas politiškai — 
visucmeninis centras, kuris 
jungtų visas veikliausias pozi
tyvias jėgas ir kuris glaudžiai 
bendradarbiautų su Lietuvos 
pasiuntiniais bei juos jų dar
be remtų.

Iki šiol Įprastai sakoma, kad 
lietuvių vadovaujantieji veiks
niai yra šie: VLIKas, Lietuvos 
Diplomatai ir ALTas. Deja, bu
vo pamiršta ir ligi š’ol pamirš
tamas svarbiausias veiksnys — 
KRAŠTAS.

Tur būt todėl ligi šiol ir jo 
problemoms bei rūpesčiams bu 
vo sk riama tiek maža dėme
sio. •

Antra vertus toks paminė
tųjų veiksnių sugretinimas yra 
perdėm paviršutiniškas. Kiek
vieno tų veiksnių padėtis, vaid 
muo, reikšmė ir uždaviniai yra 
visiškai skirtingi.

Kiek dėl ALTo, nereikia pa
miršti, kad oficialiai jis yra 
lietuvių kilmės Amerikos pilie
čių politinė organizacija.

ALTo reikšmė ir vaidmuo 
yra ir gali būti lajaai didelė, 
bet dėl savo prigimties ji nega
li ir neturi bandyti pats tie
sioginiai tvarkytį Lietuvos va
davimo veiklos ir jos organi
zacijos arba lietuvių organiza
cijų ir faktorių tarpusavio san 
tykių.

Ta prasme buvo padaryta ne 
maža klaidų, kurios yra atne- 
šu^ios tiesioginę žalą net ir pa
čiame Krašte. •

Bet i Lietuvos veiksnius pre
tenduoja dar ir Patariamoji 
Lietuvių * Grupė prie Laisvo
sios Europos. Jos pirmininkas 
V. Sidzikauskas tai aiškiai pa
brėžė Britanijos Lietuvy (20 
nr.) ir net nustatė kokia vieta 
PLG priklauso tuose veiks
niuose.

Vadinasi, vietoj apjungimo, 
einama dar prie’didesnio su- 
sikaldymo.

Laisvosios Europos komite
tas yra visuomeninis ameri
kiečių sambūris. Savo tikslams 
siekti talkininkais jis pasikvie
čia įvairius pavergtųjų tautų 
asmenis, iš kurių sudaromos 
patariamosis grupės.

Tie asmenys nėra ir jų ne
galima laikyti minėtų kraštų 
ar tautų atstovais. Pats V. Si
dzikauskas konstatuoja, kad 
nors PLG nariai yra įvairaus 
politinio nusistatymo žmonės, 
tačiau formaliai jie nėra ati
tinkamų grupių deleguoti ir 
nėra joms subordinuoti.

•
Visuomeninės amerikiečių 

organizacijos sau pagalbon pa
rinkti, jos priklausomi ir jos 
apmokami, niekeno formaliai 
nedeleguoti, tad jokių lietuviš
kų politinių organizacijų ne
atstovaudami, o atstovaudami 
tik patys save, PLG žmonės 
negali pretenduoti į jokį ne
priklausomo politinio Lietuvos 
laisvinimo organo vaidmenį.

Kas bus, jei tokius Laisvosios 
Europos Komitetus sudarys 
dar anglai, prancūzai, ir dar 
ko gero vokiečiai?

Ar ir jų atitinkamos pata
riamosios grupės pasidarys ne
priklausomais politiniais Lietu 
vos laisvinimo veiksniais?

Labai džiugu, kad kovai su 
bolševizmu sudarytas visuome
ninis amerikiečių sambūris pri 
traukia bendradarbiauti pa
vergtu tautu tremtinius ir juos 
pačius bei jų darbą remia ne
mažomis lėšomis.

Tinkamai ir kompetentingai 
dirbant, ten galima būtų at
likti daug Lietuvai ir jos lais
vės kovai pozityvių ir naudin
gų darbų.

Krizė Lietuvos laisvinimo 
darbe tebėra didelė.

Maža vilčių, kad paskutiniai 
diplomatų ir VLIKo delegaci- 
jes pasitarimai Paryžiuje at
neštų skubių ir teigiamų spren 
dimų tai krizei pašalinti.

Lietuvos Diplomatijos šefo 
ir Lietuvos Pasiuntinių kon
ferencija Londone nesutiko 
tartis su VLIKu pagarsėjusio 
partijų pareiškimo pagrindu, 
kuris buvo Įteiktas min. P. 2a- 
deikiui. Kitaip sakant, diplo
matai tą pareiškimą pripaži
no nepriimtinu ir jį atmetė.

Nėra ko stebėtis, — tuo pa
reiškimu tebuvo siekiama pra
stumti pro užpakalines duris 
garsią Dr. Karvelio rezoliuciją 
Reūtlingeno susitarimui. Ją 
Lietuvos diplomatai buvo atsi
sakę priimti dar pereitais me
tais. Tuo pareiškimu tebuvo 
siekta naujai subordinuoti Lie
tuvos Pasiuntinių ir Lietuvos 
pasiuntinybių veiklą VLIKui.

Kaip matyti iš Paryžiaus pa
sitarimų komunikato, Lietu^ 
vos diplomatai pasiūlė VLIKo 
delegacijai labai paprastą 
sprendimą. Lietuvos diploma
tinė tarnyba praktiškai ben
dradarbiauja su VLIKu tokiu 
būdu: Lietuvos Diplomati
jos šefui tariantis su VLIKo 
pirmininku. VLIKo delegacijai 
nebeliko kitos išeities, kaip tą 
pasiūlymą priimti.

Tiesą sakant, tam nebuvo 
nei reikalo į Paryžių važiuoti 
ir visuomenės surinktas lėšas 
eikvoti... Tenka daryti išvadą, 
kad Reūtlingeno 'susitarimo li
kimo pamokyti, Lietuvos dip
lomatai Į jokius kitus susi
tarimus nesileido, kaip tai, 
pvz., į Vykd. Tarybos sudary
mo ar kuriuos kitus reikalus.
NESPIAUK Į VANDENĮ...

Sunku spėlioti, kaip VLIKas 
pasitiko savo delegaciją grįžu
sią iš Paryžiaus su tuščiomis 
rankomis. Tikrai jau ne su py
ragais. ’ , •»

Savo metu VLIKas atmetė 
Reūtlingeno susitarimą, nes 
krikdemai nenorėjo pripažinti 
Diplomatijos šefo institucijos. 
Dar neseniai VLIKo Teisių 
komisija atsisakė pakeisti sa
vo nuomonę tuo reikalu. Da
bar štai VLIKo delegacija pri
ima diplomatų pasiūlymą, pa
gal. kurį praktiškas bendradar
biavimas tarp diplomatinės 
tarnybos ir VLIKo turi vykti 
per tą patį Diplomatijos šefą, 
jam tariantis su VLIKo pir
mininku. Kas gi lieka dabar 
VLIKui daryti. “Take it or 
leave it”, kaip sakoma.

Plačios lietuvių konferenci
jos reikalu taip pat reikėjo su
tikti, kad ją šaukia ne VLIKas 
ir ne ALTas, bet susitarę Lie
tuvos Diplomatijos šefas ir 
VLIKo pirmininkas.

Rašo J. KERNUS

Ponas Brazaitis turbūt bus 
pasiskubinęs, spręsdamas, ka? 
bus ton konferencijon kviečia
mas, kas nebu.*...

Kas iš to praktiško bendra- 
d?rbiavimo išeis, dar labai sun 

kku pasakyti. Vilčių nedaug.
VLIKo pirmininko neatvyki

mas Į Paryžių dalyvauti pasi
tarimuose, nieko apie savo at
vykimą neįspėjus, nors jis bu
vo delegacijos numatytas, ne
buvo geras ženklas. Sakoma, 
jis sunkiai susirgęs, gal net la
bai rimtai;
KRIKDEMŲ SABOTAŽAS

žmonės krato galvomis ir 
klausia, kurgi pagaliau visų tų 
nesutarimų priežastis, kad su
tarti Lietuvos Diplomatijos še
fui susitikti su VLIKo pirmi
ninku reikia net atskirų Lie
tuvos diplomatų ir VLIKo dele 
gacijos pasitarimų!

Priežasties toli j ieškoti ne
reikia. Juk jei tik būtų nori
ma, visus nesutarimus ir sun
kumus būtų galima pašalinti 
per 24 valandas. Ir raktas 
jiems pašalinti yra ne kieno 
kito, kaip krikščionių demo
kratų ar, sutrumpintai tariant, 
krikdemų rankose.

Tik reikėtų, kad ta srovė, 
kuri VLIKe turi pusę VLIKo 
narių balsų (visokiais būdais 
prikombinuotų!), atsisakytų
dominavimo ir visa ko sau pa
jungimo siekimų ir panorėtų 
nuoširdaus
su pilnu respektu visiems ki
tiems, kurie /tai srovei nepri
klauso.

Kitaip sakant, reikia, kad 
mūsų krikdemai pataptų tik
rais demokratais, kuriais jie 
skelbiasi esą, ir atsisakytų at
virų ar pridengtų totalistinių 
tendencijų.

Deja, itaip nėra. Siekiama 
ne nuoširdaus bendradarbiavi
mo, .bet, paprasčiausiai tariant 
valdžios, nors valdyti dar nė
ra ką... Tam tikslui siekti su 
jokiomis priemonėmis nesiskai 
tomą, jokių realių sąlygų boti 
nenorima, po kojomis pamina
ma galiojanti dar nepriklauso
mos Lietuvos valstybės teisė, 
tarptautinės (teisės principai, 
ir paprastas padorumas.

Įrodymų tam nereikia, juos 
patiekia patys krikdemai, pvz., 
savo konferencijoje New Yor
ke š- m. liepos mėn. 5 d. priim
tose rezoliucijose ir... tų rezo
liucijų “komentaruose” Darbi
ninke 1952 m. liepos mėn 18, 
22 d. ir kitoj jų spaudoj. Tiesa, 
sakoma, kad tie komentarai 
buvo rašyti ne pačių, krikdemų, 
bet jų jaunųjų brolių, kitaip 
mladaturkais vadinamų, krik
demų frontininkų fašistinės or 
ganizacijos,.. kurie ir buvo iki 
šiol visų nesutarimų mūsų

laisvinimo veikloje didžia prie
žastimi.
KOVA PRIEŠ “BIURO
KRATŲ FRONTĄ”

Jeigu mes išversime krikde
mų konferencijos rezoliucijas 
į paprastą lietuvių kalbą, tai 
tikreji jų prasmė bus tokia.

VLIKas turi būti išlaikytas 
nepakeistas, kitaip sakant, ne
galima jokia reforma, jekia 
pataisa, nes sugriūtų krikde
mų sudaryta VLIKe hegemo
nija ir jų politinė aritmetika.

Krikdemai šiandien emigra
cinį VLIKą nuo tautos atitru
kusį, laiko visos lietuvių tau
tos augščiausiu politiniu orga
nu, nes jie jį dominuoja. Bet 
Lietuvoje ir net dar VLIKui at 
sikuriant užsieny, jie VLIKą 
telaikė tik koordinaciniu orga
nu, nes tuomet jie jo dar pil
nai nedominavo, o frontinin
kai svajojo apie Laik. Vyriau
sybės atstatymą... Kad tikrą 
rezistencinį darbą nuo pat 1945 
nudirbo ne VLIKas, bet kiti, be 
jokios paramos iš VLIKo, kuris 
dar sukliudė ir ALTai tam gy
vybiniam darbui suteikti Ame
rikos lietuvių paramą, tai ga
lima patogiai pamiršti. VLIKe 
krikdemai vyrauja, todėl, žino
ma, jis reiškia visos tautos po
litinę valią ir tiek, o Lietuvos 
Pasiuntiniai, pasak Darbinin-
ko yra “ne kas kita, kaip biu
rokratų frontas prieš pačią 
lietuvių tautos valią!”

Po tokio pasakymo, taikomo
bendradarbiavimo, ši kartą ne vien Diplomatijos

šefo atžvilgiu, bet ir Lietuvos 
ministrų B. K. Balučio ir P. 
žadeikio atžvilgiu, nestebėtina 
ir Dr. Karvelio pasakymas, 
kad min. P. Žadeikį turėtų tei
sti tautos teismas Lietuvoje!...

Taigi, kadangi diplomatai ne 
“mūsų” partijos, tai pagal krik 
dėmų konferencijos rezoliuci
jas, jie nieko ir neturi teisės 
veikti, išskyrus, kas priklausė 
diplomatinėms misijoms nor
maliu metu. Qį’normaliu metu 
diplomatinės misijos be vy
riausybės žinios nieko ir nega
lėjo veikti, kaip tik gauti ir 
vykdyti vyriausybės instrukci
jas, rašyti jai pranešimus ir or 
ganizuoti cocktail parties... ir 
kadangi dabar vyriausybės nė
ra, instrukcijų gauti nėra iš 
ko ir pranešimų rašyti nėra 
kam, tai Lietuvos diplomati
nėms misijoms nieko kita, pa
gal krikdemų rezoliucijas, veik 
ti nelieka, kaip tik tas cock
tail parties organizuoti. Ne
bent, — ir vėl ta yla išlenda iš 
maišo, ta vyriausybė būtų VL
IKAS. Nes jei diplomatai no
rėtų ką daugiau veikti sako re
zoliucijos, jie turėtų sutarti su 
VLIKu, kitaip sakant, jo atsi
klausti, gauti jo pritarimą ir 
t. t:
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(Pabaiga)
Daug realesniu ir patikimes 

niu sąjungininku Europos kon * 
sclidacijai yra ir bus, atrodo, 
ūkinė Europos padėtis, kuri 
vystosi be istorinių sentimen
tų ir tradicinio balasto. Ūki
nis gyvenimas yra neroman
tiškas ir nesentimentalus, nes 
siekia patenkinti tuos žmo
gaus ir žmonių bendruomenės 
kasdieninius interesus, kurie 
realybėje ir kasdienybėje ne
turi organiško ryšio su politi
ne istorija.

Nor^nalus ūkinis gyvenimas 
vystosi pagal savyje pačiame 
glūdančias taisykles ir savo es 
me jis visad stengiasi sprog
dinti politinius apribojimus ir 
ribas, kurios daugeliu atvejų 
yra dirbtinos, ūkinis gyveni
mas savo vystymesi yra daug 
nuoseklesnis, nuolankesnis ir 
daug geriau prisitaiko faktų 
kalbai ir padėčiai, negu politi
ka. Jeigu politika būtų griež
tai tik ūkinės padėties funk
cija, kaip tvirtina marksistai, 
Europos konsolidacijos gim
dymas būtų daug lengvesniu.

Europos konsolidacijai žy
miai daugiau paramos žada 
pastangos, siekiančios pašalin
ti visus politinius dirbtinumus 
vieningos ūkinės rinkos Euro
poje sukūrimo labui. Vakarų 
Europos sunkiosios pramonės 
sujungimas (Schumano pla
ne), muitų unija, projektuoja
ma agrarine unija ir t. t. yra 
veiksmai, galintieji ir galė
siantieji sėkmingiau" atsispirti 
Europos istorinės diferencijos 
įtakai, negu baime, paremta, 
nors ir baisaus, bet įtakos tu
rinčiais tik tol, kol jie egzis
tuoja, veiksniais.

Egzistuojantis ir nuolat stip 
rėj antis Europos, kaip ūkinio 
vieneto, supratimas, Europos 
nemažėjanti, bet dar didėjan
ti socialinė našta ir pilnai pa
matuotas Europos gyventojų 
noras, naudotis galimai aukš-, 
tesniu gyvenimo lygiu vers Eu 
ropą iš ,savo kelio šalinti visa 
tai, kas trukdo minėtų proble
mų sėkmingam sprendimui, 
žinoma ir be kolektyvinių pa
stangų kai kurios Europos val
stybės su minėtomis proble
momis gerai susitvarko, pav. 
Šveicarija ir Švedija, tačiau jų 
padėtis yra išimtina. Daugu
ma Europos valstybių negali ir 
negalės sėkmingai susitvarky
ti su savo ūkinėm ir sociali
nėm problemom, jei jų ūkinis 
gyvenimas nesivystys maksi- 
malinio pajėgumo lauke, ūki
nio bei socialinio gyvenimo 
teoretikai ir .praktikai tvirti
na, gi, kad to nebus, kol ūkine 
prasme Europa praktiškai ne
bus viena valstybe.

Atrodo, kad sąmoningai ar 
nesąmoningai pajusto ūkinio 
bei socialinio inąperatyvo dėka 
eilė vakarų Europos valstybių 
padarė daug daugiau žingsnių 
konsolidacijos linkme, negu 
tai įsteigė1 kilnios tautų bro
lybės ir lygybės idėjos.

K. DRUNGA

Atgavus Stalino pavergtoms 
tautoms laisvę, jų ūkinė ir so
cialinė padėtis bus nepapras
tai sunki. Be suardyto ir mil
žiniško reorganizacijos darbo 
reikalaujančio ūkio, normali 
socialinė našta bus padidinta 
dar ir apytikriai nenuspėja
mais Stalino aukų milijoni
niais skaičiais.

Jei laisvę atgavusių, <ypač 
mažųjų, tautų psichologinis ir 
politinis nusistatymas Europos 
konsolidacijos atžvilgiu šiuo 
metu yra dar sunkiai nuspėja
mas, tur būt, netenka abejoti, 
kad jos bus linkusios priimti 
viską, kas joms tik padės gali
mai greičiau grįžti prie žmo
niško ūkinio bei socialinio gy
venimo būdo ir lygio. Ypatin
gos paramos reikės ir jos ypa
tingai ieškos tautos, kurių eko 
naminis gyvenimas yra pa
grįstas žemės ūkiu, nes ši ūki
nio gyvenimo sritis, ypač, jei 
ji dar buvo sudarkyta, nesuda
ro reikiamo pagrindo svaran- 
kiškam atstatymo darbui ir 
greitam gyvenimo lygio kėli
mui.

Jei JAV šiuo metu gana mie 
lai duoda kreditus ir neapmo
kamą paramą visur, kur tik ji 
politiniai — militąriniai pasi
teisina, vargu, ar ši tendenci
ja egzistuos tokiame mašta
be, kai tam staliniško akstino 
nebus. Jei JAV parama yra jau 
dabar susieta su aiškiais para
ginimais konsoliduotis, - kažin, 
ar šie paraginimai nevirs aiš
kiais reikalavimais, kai pasau
lio ir, ypač, Europos ūkinis 
stiprėjimas nebus taip labai 
susietas su pačios JAV saugu
mu?

Tautų bei valstybių konsoli
dacijai JAV geriausiu pavyz
džiu laiko savo pačios atsira
dimą. JAV visuomenė mano, 
kad Europai nėra nieko leng
vesnio, kaip pasekti jų pavyz
džiu.

Nesigilinant, kiek tuo reika
lu JAV visuomenės nuomonė 
yra teisinga ar neteisinga,- ga
lima galvoti, kad, -dingus Sta
lino pavojui, JAV doleriai pa
sidarys žymiai brangesniais^ ir 
JAV su jų tiekimu, greičiausia, 
suriš jau aiškius reikalavimus, 
Europai pasirinti - tokią politi
nę formą, kuri pagal JAV .pa
vyzdį gali užtikrinti taiką ir 
ūkinę pažangą sėkmingiau, 
negu ligšiolinė. y

Išsilaisvinusios tautos būs 
suinteresuotos ir reikalingos 
taip pat ir ūkiniai stiprių, pra 
moninių Europos kraštų pa
galbos ir bendradarbiavimo. 
Jei vakarų Europos sunkiosios 
pramonės unija ir visos kitos 
unijos iki to laiko bus Europo
je prigijusios pilietybės teises, 
reikia spėti, kad ir jos savo pa
rama susies su reikalavimais, 
pasekti tuo pavyzdžiu, kuriuo 
jos pačios už savo atsiradimą 
gali dėkoti.

šiandien jokiu būdu nega
lint aptarti visų Europos kon
solidacijos galimybių ir palie
kant ateičiai nustatyti ir nu
spręsti lietuvių tautos tuo rei
kalu konkrečią laikyseną, ten
ka pasitenkinti tik nuomonės 
pareiškimu, kad ir mums Eu
ropos vienijimas yra ir bus 
klausimu, kuriuo mes tylomis 
apeiti negalime.

Status quo ante 1939, kažin, 
ar tobulai pasikartos ir svar
biausia, kažin ar būsimoje pa
dėtyje (po Stalino vergijos ir 
jo sunkių pasėkų) ir mes pa
tys būsime sužavėti reikalu, 
savo sunkius vargus vien savo 
rankomis pašalinti. Mes, tur 
būt, tikrai neapsiriksime, jei 
jau dabar palengva apsiprasi
me su mintimi, kad Europos 
konsolidacijos labui ir mums 
teks vienu ar kitu būdu pasi
darbuoti.

Savaime aišku mūsų tauta 
po didžiulės kančios ir milži
niškų nuostolių nebus nei psi
chologiniai, nei politiniai, nei 
ūkiniai pajėgi tolimesnėms au 
koms. Nepasitikėjimas didžio
siomis tautomis, kurių veiks
mai įvedė mus į tragedišką 
padėtį, nepadidino mūsų pasi
tikėjimo brolybės ir lygybės 
tarp tautų principu. Tikėjimą, 
kad Europa yra ir mūsų tėvy
nė, sužadinti ir stiprinti gali 
ir galės tik laikas ir pazityvūs 
faktai. Tačiau ir sunki po išsi
laisvinimo mūsų tautos padė
tis neatpalaidos mus nuo rei
kalo, vienaip ar kitaip pasisa
kyti Europos venybės reikalu. 
Klausimas, gal, tik stovės taip, 
kad mes turėsime savo atsaky
mui ieškoti formos, kuri iš mū
sų tautos nepareikalautų to, 
ko ji dar negalės duoti.

Mūsų pašonėje gyvena dvi, 
kaip ir mes mažytės tautos, 
kurių likimas ir praeityj e ~ir 
dabartyje ir ateityje nesiskyrė 
ir nesiskirs nuo mūsų. Bendri 
vargai ir kančios, vienoda. ų- 
kinė padėtis, vienoda sociali
nė struktūra ir vienodas kul
tūrinis lygis latvių ir estų as
menyje siūlo mums partnerius 
dabarties ir ateities sunku
mams nešti ir nugalėtu Raiti
jos vienokio ar kitokio pobū
džio federacija yra objektas, 
kurio pagelba lietuviai, latviai 
ir estai gali ir dabar ir ateity
je palengvinti sau savų prob
lemų spaudimą. Baltijos fede
racija gali būti mums pato
giausia pozityvaus atsakymo į 
Europos vienijimo pastangas 
forma, nes joje mes niekuo ne
rizikuojame ir nieko prarasti 
negalime. Jei jokios aplinky
bės bei įvykiai Europos konso
lidacijos nesustabdys ir nesu
trukdys, Baltijos federacija, 
kiek dabar galima pramatyti, 
bus mums patogiausiu žings
niu ta linkme, kurios mes pa
keisti . negalime ir kurią pa
keisti mums, tur būt, ir nebū
tų naudinga, c
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P. DANTAS

Iš Hitlerio slaptu užrašų (3)

PO 100 METU VISA EUROPA KALBĖS VOKIŠKAI 
Hitleris neapkentė karaLų, aristokratijos ir kapitalistų — Visas Ru
sijos vietoves norėjo pavadinti vokiškais vardais — Rusams atsisa

kius dirbti, grasino degtinės nedavimu

Grįžimas iš Červenės Rašo Vasaris

MANE PALAIKĖ VOKIEČIU PARAŠIUTININKU
Nebesitikiu Kauno pamatyti — Bet vėl leidžia eiti dirbti i kolchozą...

— Tačiau i ji niekas nepriima ir vėl atsiduriu milicijoje
Prie mūsų pribėga vienas 

tankistų ir paprašo dokumen
tų.

Vaidinimas vėl prasideda: 
viską išpasakoju ir pagaliau 
ištraukiu savo stipriausią kor
tą — karinės sargybos virši
ninko įsakymą eiti į kolchozą 
dirbti. Mongoliški tankisto 
veido bruožai nieko gero nele
mia ir nesikeičia. Juk tai patys 
patikimiausi dėl savo aklo fa
natizmo Stalino įsakymų vyk
dytojai.

Ir tikrai aziatas nutaria mu
du varyti į Červenę. Tuo laiku 
mus apsupo būrelis smalsuolių. 
Azįatas nusiskundė negalįs pa 
likti savo posto ir ar negalėtų 
kas nors kitas mus pristatyti 
į miliciją. Vienas toks iš bū
relio atsirado ir, parodęs azia- 
tui kažkokį dokumentą, • iš
traukė pistoletą ir liepia mums 
eiti pirmyn.

Perdavęs mus budinčiam 
milicininkui mūsų palydovas 
išėjo, o aš su “lenku” atsisė
dau ant suolo ir laukiu.

Priešais mus irgi sėdėjo kaž
kokie žmonės. Iš visko matė
si, jog tai žydai pabėgėliai ir, 
kaip vėliau paaiškėjo, iš Vil
niaus. Pro vienas praviras du
ris matėsi kiemas, kuriame pa 
stebėjau gan laisvai besijau
čiančius tautiečius, kurie miš
ke buvo nutarę prisistatyti 
NKVD.

Atrodė, jog jų padėtis geres
nė, negu mano ir mano ben
drakeleivio vokiečio. Bet jau 
tiek primelavus man atrodė, 
kad mums kelio atgal nėra. 
Už geros valandos į laukiamą
jį įėjo pats milicijos viršinin
kas ir priėjęs prie mūsų pa
klausė kas mes per vieni. Po 
to, ėmė klausinėti vokietį. Jis 
vėl šnekėjo baisia lenkų kalba, 
įterpdamas vokiškus žodžius.

Prieš mus sėdėję Vilniaus 
žydai neiškenčia ir pasako vir 
šininkui. jog tas lenkas visai 
nemokąs lenkiškai!... Viršinin
ko veidas iškarto pasikeitė ir 
buvusi viltis iš šios NKVD sky
lės išlysti smarkiai sumažėjo.

Tačiau jaučiausi visai ramus 
ir nei pėdsako nebuvo tos bai
mės, kurią jaučiau susidūrus 
su tankistais. Mano vokietis 
ėmė aiškinti, jog lenkiškai jis 
pamiršęs, nes visą laiką buvęs 
jūrininku anglų laive, ir kad 
tai įrodyti ėmė skaityti įvairių 
skaitlinių pavadinimus anglų 
kalba, nuduodamas kalbąs an
gliškai. Po šio bandymo 
viršininkas liepė jam jį sekti, 
o man vietoj likti.

Sėdžiu, laukiu ir visokios 
mintys į galvą lenda. Pabėgt 
jokios vilties nesimato. Atro
dė, kad Kauno nebeteks dau
giau pamatyti, reikės likti kaž
kokioj Červenėj po velėna... O 
buvau beveik jau laisvas ir 
kiek trūko, kad būčiau grįžęs 
namo! Tiesiog ranka galėjau 
tą laisvę pasiekti, o dabar?

Vienas iš buvusių kieme tau
tiečių mane pastebėjo ir iš jo 
judėsiu supratau jog jis nori 
su manim pasišnekėt. Kad tik 
budintis nepastebėtų, daviau 
jam suprasti, kad liktų vietoj,

nes kągi jis gali turėti bendro 
su manimi “rusu pabėgėliu”? 
Noras miegoti vis stiprėjo ir 
stiprėjo, O’ visa kita buvo «vis- 
tiek. Jei jie turėtų paprotį 
prieš sušaudant paklausti pas
merktojo paskutįųį norą, tai 
paprašyčiau, kad leistų “nu
migti”.

Pagaliau vėl pasirodė virši
ninkas ir duoda ženklą jį sek
ti. Nusiveda į čia pat už sienos 
esantį kabinetą ir iškarto iš
girstu vfcsai ‘ nelauktą klausi
mą: su kokiu uždaviniu, girdi, 
aš nusileidęs, kada ir kur?

To betrūko — mane palaikė 
vokiečių parašiutininku. Visom 
jėgom įrodinėjau, jog nesu 
vokiečių parašiutininkas, o ru
sas pabėgėlis iš Kauno. Pašne
kesį nutraukia telefonas ir vir 
šininkas tepasako:

— Tvarkoje, su jais taip ir 
reikia. '

Pagalvojau, jog mano ben
drakeleivį irgi palaikė para
šiutininku ir sušaudė, o dabar 
mano pakaušiui eilė. Ginuosi, 
kaip tik gali gintis pasmerktas 
mirti. Matyti, mano suvargu
si Išvaizda sukėlė viršininkui 
tam tikpo įtarimo, nes para
šiutininkas turėtų tvirčiau at
rodyti. Tuomet nei iš šio, nei 
iš to apkaltina mane — vagys
tėj. Mat, man dovanotas švar
kas visai man netiko ir sukė

lė viršininko įtarimą. Atrėmus 
ir šį kaltinimą, pagaliau virši
ninkas nutarė mane paleisti ir 
įsakė kuo greičiausiai apleisti 
miestelį eiti dirbti į tą kolcho 
zą, kurį nurodė miške karinės 
sargybos politrukas. Aš papra
šiau bent kokio raštelio, bet ir 
šį kartą nieko negavau. Maty
ti, viršininkas bijojosi bet ko
kio atsakingumo. Taip aš ap
leidau miliciją ir midrožiau 
link kolchozo, kurį ir pasiekiau 
greitai. - *

Pirmą sutiktą paklausiau 
kur vedėjas. Kaip tik paklaus
tasis juo ir buvo. Pasakiau, jog 
man yra įsakyta ateit čia dirb
ti. Tuomet kolchozo vedėjas 
paprašė mane dokumentų.

Ir vėl aiškinimas ir ta pati 
dainelė. Nurodžiau jam net 
vietą, kur stovi karinė sargy
ba, norėdamas sudaryti įspū
dį jog čia nieko neaiškaus nėra 
ir “įsakymas” man čia dirbti 
yra tikras, o dėl dokumentų — 
ar kokio pažymėjimo, — taip 
jau sąlygos susidėjo, kad 
neturiu. Kolchozininkas neti
ki ir liepia kuogreičiausiai neš 
dintis lauk, nes kitu atveju 
nušausiąs “kaip šunį”...

Išėjau ir nebežinojau, ką 
veikti.

Saulę jau leidosi. Į miesteli 
plento grioviais slinko sumuš
tų raudonarmiečių daliniai. Jų

išvaizda rodė, jog jie turėjo 
kelias peklas pergyventi. Ma
tėsi ir uniformuotų moterų.

Pačiu plentu priešingon pu
sėn žygiavo sveiki daliniai. 
Priėjau vėl Červenės pakraš
čius. Pagalvojau, kad būtų ne
blogai šią naktį praleisti kur 
nors po stogu. Ta kvaila tie
siog liguista mintis darėsi vis 
įkyresnė, ir aš ja susigun
džiau: pabeldžiau į vienos lūš
nos duris ir paprašiau nakvy
nės. Vietoj atsakymo gavau 
klausimą, ar turįs dokumen
tus? Sakau, jog ne. Tuomet 
užkalbintas gudas ėmė aiškin
tis, jog jis neturtingas, nęsą 
vietos ir iš viso, žmogui be do
kumentų pagal milicijos įsa
kymą padėti negalima. Geriau 
būtų, pasiūlė gudas, jei aš krei 
pčlausi į už kokių .poros šimtų 
žingsnių stovinčią geresnę .tro
bą. Ten gal mane pritinsią.

Taip ir padariau. Viskas pa
sikartoja, kaip prie pirmos 
lūšnos, tik dabar jau kitos ne
nurodė, bet gudas ištraukė 
pistoletą ir pareiškė:

— Aš tau (seka keiksmas) 
(įtaisysiu nakvynę! Einam į 
miliciją!

Kitą savaitę: RAUDONAR
MIEČIAI BĖGA PAMETĘ 
GINKLUS...

Krikdemai, šmeiždami ki
tus, labai pyksta, jei priešin
goji pusi,4 netekusi kantrybės, 
pasako apie juos kiek tiesos ir 
primena, kad jų namuose, gal 
būt, yra daugiau dūmų, negu 
pas kitą.

Mes niekad nebuvome šali
ninkais tam tikros atąskaitų 
suvedinėjimo ir nukaukavimo 
taktikos, bei manome, jog ga
lima visais klausiniais pasigin
čyti ir kartais pasilikti prie 
priešingų nuomonių.

Tačiau krikdemai daro prie
šingai. Tiek Lietuvoje okupaci
jos metais, tiek Vokietijoje, 
užsiima atskirų asmenų puldi
nėjimu, Stengdamiesi visus, 
kas ne šu jais, bjauriausiais 
purvais apdrabstytu Jiems ne
patinka, jei kitokių įsitikinimų 
žmonės bando rikiuoti savo jė
gas ir ieškoti kelių susiprati
mui. •

Ko jiems pykti, jei mūsų li
beralinės jėgos ieško bendros 
kalbos? Ar mes visi .turime 
taip galvoti, kaip prieš kelias
dešimt metų ir tas atsiradęs 
tarp mūsų politinis skirtumas 
turės tęstis šimtmečiais? Juk 
dažnai visi padejuojame, kad 
pas mus per daug partijų, par 
tijėlių, bet kai tuo pačiu laiku 
kas pabando ieškoti kelių jas 
apjungti, tuoj kyla triukšmas, 
kad tai lietuvių visuomenės 
skaldymas, kad tai apsupi
mas...

Kodėl nepripažinti teisę vi
siems gyventi?
... “BiautUį yra pasakęs Tumas 
Vaižgantai, kai viena partija 
užsigeidžia monopolizuoti bet 
kurį politikos klausimą ir kiek 
vieną kitaip^ galvojantį savo 
brolį ima kiti net ištikimumo 
jam nebepripažinti. Bet kaip 
tik šituose opozicijos atstovuo 
sė ir' glūdi*teisybe, nes opozi
cija^ nekyla savaime, tik iš
dygsta iŠ betkokių nenorma
lumų...”

Pas muš Vykdomosios Tary
bos sudarymas, lyg didelėje 
valstybėje buvo jau perdaug 
komplikuotas ir ši “krizė” pra 
lenkė net prancūziškąsias kri
zes. s

Kad ias neįeitų į “madą”, 
matyt, dėl tos priežasties bu
vo atsisakyta keltis į Paryžių, 
o nutarta pasilikti Voiketijoje.

Ši “kfrizė” nepigiai atsiėjo.
Reikėjo nemažai išleisti pi

nigėlių if i| viso to nesijau
čiamą, kad būtų buvę realios 
naudos į Lietuvos išlaisvinimą.

N email pinigai buvo išmes
ti išnuOttiOjant Paryžiuje bu
tą, kurikbie dabar VT nemano 
apsigyvfehti.

Patirta, jog VT sudarymo iš
laidoms vien tik birželio mė
nesiui buvo išmokėta 1,000 do
lerių! Ir jų pasirodo būta per, 
maža. Prašyta net daugiau.

Pagaliau, jei tas tiesa, kad 
K. Zaikauskas už darbą Vyk
domoje Taryboje prašęs me
nesiui 400 dolerių, tai naujoji 
VT per brangiai kainuos. Se
nosios VT visi nariai tegauda
vo mėnesiui tik 1,000 dolerių...

Vliko užkulisiuose kalbama, 
jog sudarant naująją VT dr. 
P. Karvelis norėjęs gauti fi
nansų tvarkymo reikalus. Bet 
nežinia kodėl kiti VLIKo na
riai nesutiko prileisti prie pi
nigėlių tvarkymo...

•
Lenkti su sovietais nejuo

kauja.
Štai neseniai teko patirti, 

jog prie Ėbttschov jie nuver
tė traukinį su sovietų karei
viais. Katastrofoje žuvo 160 
rusų ir vienas generolas.

A!škli, Itaukinio mechani
kas, peėfettfys ir visa eilė gele
žinkeliečių buvo sušaudyti. 
Bet tas heužkirs kelią, jog ki
toj vietoj galės kitas trauki
nys su tušų kareiviais nueiti 
nuo bėgių-

Rusanis nebeatsargu darosi 
keliauti per Lenkiją.

Pas komunistus greitai kei
čiasi liUothonės. Ką galvoja

Hitleris manė esąs

Hitlerio užrašuose randama 
daug sarkazmo.

Visą savo gyvenimą jis buvo 
pagrindęs melagystėm. Jis 
pats prisipažįsta, kaip vedžio
jo už nosies vakarų valstybes.

“Kas būtų atsitikę su Vokie
tija, jei 1936 metais kitas as
muo mano vietoje būtų atsi
stojęs Reicho priešakyje? Bet 
kas kitas būtų praradęs ner
vus. Aš buvau priverstas me
luoti ir tas mus išgelbėjo. Aš 
.grasinau prancūzams ir ang
lams, žadėdamas per 24 vai an 
das pasiųsti į Reino kraštą 6 
divizijas; kada tikrumoje aš te 
turėjau tik 4 pulkus...”

Hitleris nemėgo aristokrati
jos ir karalių ir jis gailėjosi 
Mussolinio ir Antanesco, kaip 
šie, turi vargti su suverenais.

“Monarchijos jau atgyven
tas dalykas. Duče turi sunku
mų su armija, kuri yrą mo- 
narchistinė ir kunigais, kurie 
yra internacionalistai. Duče 
vienais metais per anksti pa
darė revoliuciją. Jam reikėjo 
pirma leisti raudoniesiems pa
šeimininkauti Italijoje, kad jie 
būtų išnaikinę aristokratiją ir 
dvasiškius, tada jis būtų pasi
daręs tikrą valstybėj galva.”

Apie karalius jis buvo labai 
•blogos nuomonės.

.“Rumunijos karalius Myko
las yra biauri rupūžė... Aš ma
čiau, kaip jis įsižeidė, kada 
prie stalo pasisodinau jo mo
tiną savo dešinėje, tai yra to
je vietoje, kuri pagal protoko
lą tiko karaliui”.

Hitleris neturėjo jokios pa
garbos tradicijoms. Jam jos 
atrodė kvailos, atgyventas da
lykas.

Bet jei jis nekentė aristo
kratų, lygiai taip pat neapken
tė ir kapitalistų. Jo žodžiais 
jis siekęs sukurti naują socia
linę klasę.

“Pradžioje reikia išlaužti tas 
sienas, kurios skiria klases, 
kad kiekvienas galėtų iškilti. 
Paskui reikia duoti tokį gyve
nimo lygį, kad kiekvienas bū
tų užtikrintas savo gyvenimu 
ir pasiektais civilizacijos vai
siais galėtų naudotis visi, bet

pasaulio valdovas...

“Po 100 metų vokiečių kal
ba bus Europos kalba. Rytų, 
vakarų ir šiaurės Europos kraš 
tai išmoks vokiškai, kad galė
tų su mumis palaikyti santy
kius. Bet kad palengvinus 
jiems mokytis vokiškai, mes tu 
rime panaikinti gotišką rašy
bą. Dar nuo šio rudenio turi
me padaryti reformą, įvesda
mi lotyniškąsias raides.

“Rusijoje slaviškus vietovių 
pavadinimus aš pakeisiu ger
maniškais ir Krimas vadinsis 
Gothų kraštu...”

Jis galvojo, jog šis amžius 
priklauso Vokietijai dominuoti 
visame pasaulyje.

“Ką reiškia du tūkstančiai 
metų tautų gyvenime? Egip-

ne kuri viena privilegijuotoji 
klasė”.

Jis piktinosi tuo, kad trans- 
atlantinuose laivuose kelei
viams yra skirtingų klasių ka
binos ir didžiavosi, jog savo ar 
mijoje įvedęs vieną bendrą 
virtuvę.

Bet jis užmiršta, kad taip 
pat buvo įsteigęs ir kremato
riumu pečius... tačiau apie tai 
jis nieko neužsimena.

Jis buvo pasiryžęs suvokie
tinti visą pasaulį.

šiandien sovietų rašytojas Ilya 
Ehrenburgas apie tai, ką jis 
rašė 1951 metais, kada dabar 
Sovietų Rusija pasisako už Ry 
tinės Vokietijos apginklavi
mą?

Tada jis rašė, kad vokiečių 
armijos atstatymas po bet ko
kia forma yra nusikaltimas...

Bet tiesa, Ilya Ehrenburgas 
ne pirmą kartą keičia savo li
niją.

1918 metais savo poemoje 
“Malda už Rusiją” ar jis ne
maldavo Panelės švenčiausios 
išgelbėti ^Rusiją nuo bolševiz
mo?

Šiandien jis yra didelis ko
munizmo garbintojas ir dabar 
prašė Amerikos vizos, kad ga
lėtų čia paskleisti savo stali- 
nistišką propagandą.

tas, Graikija ir Roma paeiliui 
dominavo pasaulyje, šiandien 
mes perimame tą tradiciją. 
Germanų rasė laimi visur ir 
mes galime valdyti pasaulį ge
riau už egiptėnus, graikus ar 
romėnus”.

Apie savo kaimynę Italiją 
jis buvo blogos nuomonės. Gi 
•anglus jis laiko idijotiškiau- 
siai įsivėlusius į karą ir sakė, 
kad iš to laimės tik Amerika, 
kuri perims anglų kolonijas To 
limuose Rytuose. Bet jis buvo 
tikras, kad Vokietija su Ang
lija dar po karo atsigriebsian
čios.

Apie rusus jis buvo kuo že
miausios nuomonės. Jiems jis
tenorėjo duoti tik tiek paval
gyti, kad galėtų dirbti.

“Ir jei jie nedirbs, uždarysiu 
į stovyklas ir neduosiu degti
nės”.

Jo žodžiais rusų tauta nega
bi.

“Rusai nieko neišranda. Vis 
ką, ką jie turi, yra gavę iš ki
tų. Jie moka nukopijuoti, bet 
neišrasti. Duokite jiems patį 
komplikuočiausį aparatą ir jie 
sugebės jį padaryti. Bet jiems 
niekad neateis į galvą mintis 
išrasti”.

Skaitant šiuos Hitlerio už
rašus, kurių tik mažas ištrau
kas davėme, kyla klausimas, 
kaip toks Hitleris gaįėjo pri
versti vokiečių tautą sekti už
pakaly savęs?

Iš YLIKo PASITRAUKĖ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Artimiausiu metu numatant 
padaryti VLIKo pirmininko ir 
min. S. Lozoraičio susitikimą 
Lietuvos laisvinimo bylos rei
kalams aptarti.

Be to, VLIKo pirmininkui M. 
Krupavičiui sergant, nutarta, 
kad jį pavaduos dr. P. Karve
lis. Teko patirti-, jog M. Krupa
vičiaus sveikata nėra patenki
nama, nors rugp. 3 d. dienos 
posėdžiuose jis dalyvavo.

VLIKas priėmė nutarimą, 
kad kiekvienų metų pradžioje 
VLIKo ir VT pirmininkai tu
rės būti perrenkami,

VLIKo sferose kalbami nuta 
rimai laikomi žymiu posūkiu 
demokratiškumo linkme.

Po senų ir ilgų% pastangų pa
vyko prie atsakingesnių pa
reigų neprileisti didžiausio lig
šiolinio VLIKo negalavimų kai 
tininko — diktatūrinės tkrik-

■r~'-’■“V------------dėmų sroves dalies.
Teko patirti, kad nepasitikė

jimas Brazaičiu ir Lietuvių 
Frontu bei kitais jo pavidalais 
(L. Prapuolenio asmenyje) re
miasi kažkokiais visuomenei 
dar nepaskelbtais Brazaičio ir

Prapuolenio veiksmais, nesude 
rinamais su VLIKo nariui pri
valomu besąlyginiu lojalumu 
lietuviškų reikalų ir instituci
jų atžvilgiu.

Įdomu tas, kad šį kartą 
krikdemų srovės' demokratinė 
dalis (Krupavičiiis ir Karvelis) 
nepalaikė savo vaikų — Ivins
kio ir Prapuolenio, bet balsa
vo drauge su liberalinių gru
pių atstovais.

šių paskutiniųjų įvykių išsa
maus komentaro dar negalima 
patiekti.

Krikdemų diktatūrinių gru
pių išjungimą iš. VLIKo šian
dien galima tik sveikinti, nes 
tuo būdu buvo pašalinti di
džiausi iki šiol vidaus politi
nių peštynių, santykių drums
timo ir šmeižtų fabrikacijos 
kaltininkai.

Ką atneš naujame sąstate 
VLIKas, parodys tik ateitis, 
tačiau nuoširdžiai norime lin
kėti, Vykdomajai Tarybai, kad 
ji sėkmingai prisidėtų prie lie
tuviškos visuomenės ir visų 
lietuviškų pastangų konsolida
vimo mūsų Tėvynės ir Tautos 
labui.

Ar kada bandėte tokį sportą?

Korėjiečiai dabar turi gyventi tokiuose rūmuose

KAS PADEDA RUOŠTI PERVERSMUS?
♦

Vokiečių karininkai Artimuose Ry tuose išplėtė savo veiklą užkulisiuo
se - Kokie jų tikslai ir kam jie dirba?

Iš Egipto pasiekiančios nau
jienos daugiau įneša šviesos į 
Artimųjų Rytų įvykius. Pasi
rodo, ten didelę rolę suvaidino 
vokiečiai karininkai, tarnaują 
arabų armijose.

Gal Farukui dar būtų pasi
sekę išsilaikyti soste, jei Už
kulisiuose nebūtų veikusfos per 
daug jau prityrusios intrigoms 
kelti rankos. Yra žinių, kad 
Neguib gavo “patarimus” iš 
vokiečių karininkų.

Arabų kraštai visad buvo in- , 
trigų kovos centru tarp vokie
čių ir anglo-saksų.’ Argi dabar, 
kas nepasisekė padaryti -VŪ-. 
helmui II ir Hitleriui, būtų pa
sisekę saujelei vokiečių gene-' 
rolams? * . ' '

Kokie jų tikslai? Kam jie tik. 
rumoje dirba? ' — ' • .

Jei vokiečių generolų, tar
naujančių arabų armijose, 
vardai visiems ■ gerai žinomi, 
tai dar nesusigaudoma, kam 
jie tarnauja.

Vokiečiai karininkai savo pa
tarnavimus arabams pasiūlė 
tuoj po to, kada Izraelis sumu-

no. Vokiečiai iš pradžių ėmėsi 
psichologiškos problemos, ati
dengdami jauniems egiptie
čių karininkams, ką jie gali pa 
daryti.

Tankų specialistas gen. Fah- 
rembacher laikydamas skaitli- 
lingas konferencijas, karinin
kams išdėstė, kaip su nedideliu 
apsiginklavimu armija gali iš
silavinti ir tapti galinga. Jis 

"jiems priminė- nacių pirmuo
sius metus, kada jie mažiau tu 
rėjo ginklų už egiptiečius, ta-

- Čiau po keliū metų sugebėjo 
• dominuoti beveik visame pa
saulyje. Tokie žodžiai, aišku, 

'.‘sužavėjo jaunus egiptiečius ka 
' rininkus.
'“.Kitose ginklo dalyse kiti vo- 

' kiečių karininkai irgi panašiai 
minkė tešlą. Pavyzdžiui gen. 
Mūnzel, pulkininkai Ferchel, 
Boūchet ir Bohmert. Randami 
ten ir SS karininkai, kaip Kaz- 
mann, Direlwanger, Eichmann 

■ ir Dollmann.
. • .Tokiu būdu jaunieji egiptie
čių karininkai greit pradėjo

' kritikuoti vyresniuosius, ku
riais rėmėsi Farukas. Karalius 
tą pastebėjo, bet jau buvo per 
vėlu.

Stebint Egipto perversmą, 
aiškiai jaučiama svetima pri
tyrusi ranka, kuri padėjo tą 
perversmą suorganizuoti.

Apie §ių vokiečių karininkų 
veiklą Artimuose Rytuose yęa 
susidariusios įvairios hipote
zės. Viena sako, kad jie, paėmę 
vadovybę Sirijoje ir Egipte, su
tvirtinę savo prestižą didžiųjų 
valstybių akyse, bandys paim
ti Vokietiją į savo rankas.

Kita, kad vokiečiai karinin
kai dirba amerikiečiams. Tre
čia, kad jie dirba sovietams, 
nes su visais tais perversmais 
Artimuose Rytuose didėja so
vietų įtaka.

Greičiausiai pirmoji hipote
zė yra labiau teisingesnė, šie 
vokiečiai karininkai nori pasi
daryti šeimininkais pas save ir 
tam atsiekti, jie išnaudoja Ar
timųjų Rytų neramumus. .

šo Sirijos ir Egipto armijas; .

stumti į jūrą, bet ikėjo priešin- • ; KAS PADĖJO NUTAUTINTI LIETUVĄ 
gai, o Egiptas, kuris dedasi ara ‘
bų kraštų pirmąja valstybe, ’ (Atkelta iš 3 psl.) tas 16-to amžiaus reformaci-
turėjo pakelti negarbingą pra
laimėjimą, nors savo teritori
jos didumu ir gyventojų skai
čiumi Egiptas buvo kaip Gali
jotas prieš Dovydą.

Po šito pralaimėjimo Rytuo
se staiga pasirodė vokiečiai. 
Pradžioje Sirijoje, vėliau Egip
te.

Viena iš pirmųjų kregždžių 
buvo pulk. Rapp, perorganiza
vęs Sirijos armijos žvalgybą, 
kuris, po Zaim nužudymo iš Si
rijos pasitraukė.

Po jo į Rytus užplūdo dide
lis skaičius buvusių Hitlerio 
karininkų.

Jie niekur neužima viešas 
vietas. Dirba tik užkulisiuose 
ir ant jų kambarių durų • yra 
užrašyta: “Įeiti griežtai drau- 
diama”. Visuomenė dažniau
siai nieko apie juos nežino, 
bet faktinai tai jie tampo vir
vutes...

Vienas iš įtakingiausių vo
kiečių Sirijoje yra pulk. Krie- 
bel ir gen. Stutterheim. ■

Sirijos diktatorius nieko ne
daro su jais nepasitaręs. -

Egipte vokiečiai sunkiau 
skynėsi kelią. Egiptiečių vadai, 
suprasdami savo armijos silp
numą ir žinodami, jog anglai 
niekad juos nepamokins, pasi
kvietė vokiečius karininkus in
struktoriais. • ■

Egiptiečiai nieko nepažinojo 
apie modernišką armiją, o ar
mijos vadai mažai ja tesirūpi-

LIETUVIUOSE
• Ponia Žadeikienė su duk

terimi Mirga buvo priimtos Po 
piežiaus specialioj audiencijo
je vasaros rezidencijoje Castel 
Gandolfo. Popiežius pažadėjo 
maldose prisiminti kenčiančią
Lietuvą.

• Martynas bankus, Lietu
vos patriarcho sūnus, liepos 26 
d. mirė Vokietijoje, Liubecke.

• Pr. Zunde, Balfo įgalioti-
n is Vokietijoje, atsistatydino 
iš pareigų, nes Balfe daromi 
patvarkymai prieštarauja lie
tuvių bendruomenės santvar
kai.

graikiškai, viduramžiais Airi
jos misijonieriai neįbruko vo- 

-kiečiams savo kalbos, nei da
bar anglų misijonieriai. kur 
nors Afrikoje neskelbiu Kris
taus mokslo vietiniams žmo
nėms nesuprantama kalba. 
Apskritai anglų imperijos vieš 

- patavimas tokių nesveikų ir 
neišmintingų metodų nepažįs
ta. Tuo tarpu lenkų tautišku
mas buvo grindžiamas tikyba, 
žmonėse buvo platinama “Len 
kų tautos litanija”. O liaudžiai 
kalte įkalta į galvą, jog “Lie
tuvių kalba pagoniška”. Popie 
žiui gi prikalbėta, jog lietuvių 
kalba tėra lenkiškosios tarmė. 
1908 m. lietuviai Vaitikane 
keistu būdu turėjo griauti šį 
teigimą: jie įteikė palygini- 

• mui lenkišką ir lietuvišką ka
tekizmus.

Po tokių faktų neturi jokio
pagrindo dėstymas, būk len
kiškumas Lietuvoje ir ypač 
Vilniaus krašte įsigalėjęs na
tūraliai, ramiai, pačiu gyven
tojų noru.

Taip pat netiesa, būk lenkai 
davę Lietuvai vakarų kultūrą. 
Jau normanų — vikingų lai
kais toji kultūra plačiai sklido 
Lietuvoje tiesioginiai per šve
dų ir danų rankas. Iki 13-to 
amžiaus vidurio tų tautų pre
kyba su Lietuva ėjo Nemuno 
upe. Kultūriniai santykiai su 
vakarais buvo palaikomi visą 
14 amžių. O nuo 15-to per visą 
16-tąjį ir vėliau lietuviai bū
riais studijuoja garsiuose Eu
ropos universitetuose: Praho
je, Leipcige, Greifswalde. 
Frankfurte. Bazelyje. Heidel
berge, Wittenberge. Balonoje. 
Paduoje, Paryžiuje ir kitur. O 
lenkų kultūros sąvoka Lietu
voje neįprasta ir neaiškaus tu 
rinio. Tad ir netenka kalbėti
apie lietuvių ir lenku pergy
ventą bendrą kultūrą, ir civili
zacija. Juo labiau negalima 
kalbėti, būk lenku kultūra už
kariavusi ypačiai Vilniaus kraš 
to lietuvius. Ne, tai oadarė ti-
kybos skraistė apsisiautęs len
kiškumas.

Prikišama, būk pats lietuvių 
valstybinis ir tautinis atgimi
mas esąs dirbtinis, pagimdy-

jos ir 19-to am. romatizmo. Lie 
tuvių kalba išlikusi tik liaudy
je ir lietuvių tautinis atgimi
mas rėmęsis ūkininkų ir dva
rininkų antagonizmu. Iš tikrų
jų gi, lietuvių kalba buvo Lie
tuvos karalių Mindaugo, Gedi
mino ir jos vėlesnių didžiųjų 
kunigaikščių Kęstučio, Vytau
to ir kitų kalba. Garsusis Vy
tautas, valdęs nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrių, savo laiškus 
diktavo lietuviškai. Kai ku
riuose savo laiškuose (1415) 
kryžiuočių -ordinui jis aiškino 
lietuviškus žodžius. Ir kai pas
kui prasidėjo lenkėjimo pro
cesas tą kalbą išlaikė ir parą- 
gino ja domėtis kaip tik aukš
tesniojo luomo žmonės.

Lietuvos bajorai Kulvietis ir 
St. Rapagelionis XVI a. vidu
ryje baigė vakarų Europos uni 
versitetus, profesoriavo Kara-
liaučiaus un-te ir čia gamino 
lietuvišką literatūrą. Apie tą 
laiką pasirodo pirma lietuviš
ka knyga ir išverčiamas šven
tas Raštas. O išleisti pirmąją 
lietuvišką knygą Vilniaus kraš 
tui ir visai rytinei Lietuvai pa
sirūpina ne ’ kas kitas, tik že
maičių vyskupas kunigaikštis 
Merkelis Giedraitis. Būtent, jis 
paragino savo kanauninką 
Daukšą, kuris buvo bajorų ki-; 
limo, kad parašytų religinę“ 
knygą (1595). Tas pats kuni
gaikštis vyskupas padavė Stry- 
jkcwskiui. kad parašytų Lietu
vos istoriją. O šis, begyvenda
mas vyskupo aplinkumoje, iš
moko lietuviškai. Paskui lietu
viškas knygas rašė ištisa eilė 
bajorų. 17 a. jėzuitas Sirvydas 
inteligentams rašė mokslo vei
kalus apie lietuvių kalbą. 1790 
m. lenkų bajoras F. Krap ai
manavo: “Kokia naudą iš že
maičių bajorų, kad jie nemo-
ka lenkiškai?” O 19-to amž. 
pradžioje vyskupas Valančius 
parašė mokslišką “žemaičių 
vyskupijos istoriją”, kurią len
ku mokslininkai paskui išsiver 
tė iš lietuvių į lenkų kalbą.

Ta garbinga Lietuvos kalbos 
ir tautinio atgimimo tradicija 
buvo tęsiama toliau.
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PO LONDONO IR PARYŽIAUS PASITARIMU
Lietuvos diplomatai pabrėžė savo teises ir pareigas — Ar dr. KarveLs 
atiduos tautos teismui ministeri Žadeiki? — Dr. Krivicko nuomonė

* ±

apie Diplomatijos Šefo vaidmenį—Krizės raktas krikdemų rankose, 
bet jie vėl sukinėja d.šliu

LIETUVA IR EUROPOS FEDERACIJA
Keletas lietuviškų apmąstymų Europos integracijos atžvilgiu

Pamirštas veiksnys
Mes visą laiką buvome aiš

kaus nusistatymo, kad ligi bus 
galima atstatyti Lietuvos vals
tybės suverenumo teisių vyk
dymą. užsieny reikalingas vie
nas ir vieningas politiškai — 
visucmeninis centras, kuris 
jungtų visas veikliausias pozi
tyvias jėgas ir kuris glaudžiai 
bendradarbiautų su Lietuvos 
pasiuntiniais bei juos jų dar
be remtų.

Iki šiol Įprastai sakoma, kad 
lietuvių vadovaujantieji veiks
niai yra šie: VLIKas, Lietuvos 
Diplomatai ir ALTas. Deja, bu
vo pamiršta ir ligi š’ol pamirš
tamas svarbiausias veiksnys — 
KRAŠTAS.

Tur būt todėl ligi šiol ir jo 
problemoms bei rūpesčiams bu 
vo sk riama tiek maža dėme
sio. •

Antra vertus toks paminė
tųjų veiksnių sugretinimas yra 
perdėm paviršutiniškas. Kiek
vieno tų veiksnių padėtis, vaid 
muo, reikšmė ir uždaviniai yra 
visiškai skirtingi.

Kiek dėl ALTo, nereikia pa
miršti, kad oficialiai jis yra 
lietuvių kilmės Amerikos pilie
čių politinė organizacija.

ALTo reikšmė ir vaidmuo 
yra ir gali būti lajaai didelė, 
bet dėl savo prigimties ji nega
li ir neturi bandyti pats tie
sioginiai tvarkytį Lietuvos va
davimo veiklos ir jos organi
zacijos arba lietuvių organiza
cijų ir faktorių tarpusavio san 
tykių.

Ta prasme buvo padaryta ne 
maža klaidų, kurios yra atne- 
šu^ios tiesioginę žalą net ir pa
čiame Krašte. •

Bet i Lietuvos veiksnius pre
tenduoja dar ir Patariamoji 
Lietuvių * Grupė prie Laisvo
sios Europos. Jos pirmininkas 
V. Sidzikauskas tai aiškiai pa
brėžė Britanijos Lietuvy (20 
nr.) ir net nustatė kokia vieta 
PLG priklauso tuose veiks
niuose.

Vadinasi, vietoj apjungimo, 
einama dar prie’didesnio su- 
sikaldymo.

Laisvosios Europos komite
tas yra visuomeninis ameri
kiečių sambūris. Savo tikslams 
siekti talkininkais jis pasikvie
čia įvairius pavergtųjų tautų 
asmenis, iš kurių sudaromos 
patariamosis grupės.

Tie asmenys nėra ir jų ne
galima laikyti minėtų kraštų 
ar tautų atstovais. Pats V. Si
dzikauskas konstatuoja, kad 
nors PLG nariai yra įvairaus 
politinio nusistatymo žmonės, 
tačiau formaliai jie nėra ati
tinkamų grupių deleguoti ir 
nėra joms subordinuoti.

•
Visuomeninės amerikiečių 

organizacijos sau pagalbon pa
rinkti, jos priklausomi ir jos 
apmokami, niekeno formaliai 
nedeleguoti, tad jokių lietuviš
kų politinių organizacijų ne
atstovaudami, o atstovaudami 
tik patys save, PLG žmonės 
negali pretenduoti į jokį ne
priklausomo politinio Lietuvos 
laisvinimo organo vaidmenį.

Kas bus, jei tokius Laisvosios 
Europos Komitetus sudarys 
dar anglai, prancūzai, ir dar 
ko gero vokiečiai?

Ar ir jų atitinkamos pata
riamosios grupės pasidarys ne
priklausomais politiniais Lietu 
vos laisvinimo veiksniais?

Labai džiugu, kad kovai su 
bolševizmu sudarytas visuome
ninis amerikiečių sambūris pri 
traukia bendradarbiauti pa
vergtu tautu tremtinius ir juos 
pačius bei jų darbą remia ne
mažomis lėšomis.

Tinkamai ir kompetentingai 
dirbant, ten galima būtų at
likti daug Lietuvai ir jos lais
vės kovai pozityvių ir naudin
gų darbų.

Krizė Lietuvos laisvinimo 
darbe tebėra didelė.

Maža vilčių, kad paskutiniai 
diplomatų ir VLIKo delegaci- 
jes pasitarimai Paryžiuje at
neštų skubių ir teigiamų spren 
dimų tai krizei pašalinti.

Lietuvos Diplomatijos šefo 
ir Lietuvos Pasiuntinių kon
ferencija Londone nesutiko 
tartis su VLIKu pagarsėjusio 
partijų pareiškimo pagrindu, 
kuris buvo Įteiktas min. P. 2a- 
deikiui. Kitaip sakant, diplo
matai tą pareiškimą pripaži
no nepriimtinu ir jį atmetė.

Nėra ko stebėtis, — tuo pa
reiškimu tebuvo siekiama pra
stumti pro užpakalines duris 
garsią Dr. Karvelio rezoliuciją 
Reūtlingeno susitarimui. Ją 
Lietuvos diplomatai buvo atsi
sakę priimti dar pereitais me
tais. Tuo pareiškimu tebuvo 
siekta naujai subordinuoti Lie
tuvos Pasiuntinių ir Lietuvos 
pasiuntinybių veiklą VLIKui.

Kaip matyti iš Paryžiaus pa
sitarimų komunikato, Lietu^ 
vos diplomatai pasiūlė VLIKo 
delegacijai labai paprastą 
sprendimą. Lietuvos diploma
tinė tarnyba praktiškai ben
dradarbiauja su VLIKu tokiu 
būdu: Lietuvos Diplomati
jos šefui tariantis su VLIKo 
pirmininku. VLIKo delegacijai 
nebeliko kitos išeities, kaip tą 
pasiūlymą priimti.

Tiesą sakant, tam nebuvo 
nei reikalo į Paryžių važiuoti 
ir visuomenės surinktas lėšas 
eikvoti... Tenka daryti išvadą, 
kad Reūtlingeno 'susitarimo li
kimo pamokyti, Lietuvos dip
lomatai Į jokius kitus susi
tarimus nesileido, kaip tai, 
pvz., į Vykd. Tarybos sudary
mo ar kuriuos kitus reikalus.
NESPIAUK Į VANDENĮ...

Sunku spėlioti, kaip VLIKas 
pasitiko savo delegaciją grįžu
sią iš Paryžiaus su tuščiomis 
rankomis. Tikrai jau ne su py
ragais. ’ , •»

Savo metu VLIKas atmetė 
Reūtlingeno susitarimą, nes 
krikdemai nenorėjo pripažinti 
Diplomatijos šefo institucijos. 
Dar neseniai VLIKo Teisių 
komisija atsisakė pakeisti sa
vo nuomonę tuo reikalu. Da
bar štai VLIKo delegacija pri
ima diplomatų pasiūlymą, pa
gal. kurį praktiškas bendradar
biavimas tarp diplomatinės 
tarnybos ir VLIKo turi vykti 
per tą patį Diplomatijos šefą, 
jam tariantis su VLIKo pir
mininku. Kas gi lieka dabar 
VLIKui daryti. “Take it or 
leave it”, kaip sakoma.

Plačios lietuvių konferenci
jos reikalu taip pat reikėjo su
tikti, kad ją šaukia ne VLIKas 
ir ne ALTas, bet susitarę Lie
tuvos Diplomatijos šefas ir 
VLIKo pirmininkas.

Rašo J. KERNUS

Ponas Brazaitis turbūt bus 
pasiskubinęs, spręsdamas, ka? 
bus ton konferencijon kviečia
mas, kas nebu.*...

Kas iš to praktiško bendra- 
d?rbiavimo išeis, dar labai sun 

kku pasakyti. Vilčių nedaug.
VLIKo pirmininko neatvyki

mas Į Paryžių dalyvauti pasi
tarimuose, nieko apie savo at
vykimą neįspėjus, nors jis bu
vo delegacijos numatytas, ne
buvo geras ženklas. Sakoma, 
jis sunkiai susirgęs, gal net la
bai rimtai;
KRIKDEMŲ SABOTAŽAS

žmonės krato galvomis ir 
klausia, kurgi pagaliau visų tų 
nesutarimų priežastis, kad su
tarti Lietuvos Diplomatijos še
fui susitikti su VLIKo pirmi
ninku reikia net atskirų Lie
tuvos diplomatų ir VLIKo dele 
gacijos pasitarimų!

Priežasties toli j ieškoti ne
reikia. Juk jei tik būtų nori
ma, visus nesutarimus ir sun
kumus būtų galima pašalinti 
per 24 valandas. Ir raktas 
jiems pašalinti yra ne kieno 
kito, kaip krikščionių demo
kratų ar, sutrumpintai tariant, 
krikdemų rankose.

Tik reikėtų, kad ta srovė, 
kuri VLIKe turi pusę VLIKo 
narių balsų (visokiais būdais 
prikombinuotų!), atsisakytų
dominavimo ir visa ko sau pa
jungimo siekimų ir panorėtų 
nuoširdaus
su pilnu respektu visiems ki
tiems, kurie /tai srovei nepri
klauso.

Kitaip sakant, reikia, kad 
mūsų krikdemai pataptų tik
rais demokratais, kuriais jie 
skelbiasi esą, ir atsisakytų at
virų ar pridengtų totalistinių 
tendencijų.

Deja, itaip nėra. Siekiama 
ne nuoširdaus bendradarbiavi
mo, .bet, paprasčiausiai tariant 
valdžios, nors valdyti dar nė
ra ką... Tam tikslui siekti su 
jokiomis priemonėmis nesiskai 
tomą, jokių realių sąlygų boti 
nenorima, po kojomis pamina
ma galiojanti dar nepriklauso
mos Lietuvos valstybės teisė, 
tarptautinės (teisės principai, 
ir paprastas padorumas.

Įrodymų tam nereikia, juos 
patiekia patys krikdemai, pvz., 
savo konferencijoje New Yor
ke š- m. liepos mėn. 5 d. priim
tose rezoliucijose ir... tų rezo
liucijų “komentaruose” Darbi
ninke 1952 m. liepos mėn 18, 
22 d. ir kitoj jų spaudoj. Tiesa, 
sakoma, kad tie komentarai 
buvo rašyti ne pačių, krikdemų, 
bet jų jaunųjų brolių, kitaip 
mladaturkais vadinamų, krik
demų frontininkų fašistinės or 
ganizacijos,.. kurie ir buvo iki 
šiol visų nesutarimų mūsų

laisvinimo veikloje didžia prie
žastimi.
KOVA PRIEŠ “BIURO
KRATŲ FRONTĄ”

Jeigu mes išversime krikde
mų konferencijos rezoliucijas 
į paprastą lietuvių kalbą, tai 
tikreji jų prasmė bus tokia.

VLIKas turi būti išlaikytas 
nepakeistas, kitaip sakant, ne
galima jokia reforma, jekia 
pataisa, nes sugriūtų krikde
mų sudaryta VLIKe hegemo
nija ir jų politinė aritmetika.

Krikdemai šiandien emigra
cinį VLIKą nuo tautos atitru
kusį, laiko visos lietuvių tau
tos augščiausiu politiniu orga
nu, nes jie jį dominuoja. Bet 
Lietuvoje ir net dar VLIKui at 
sikuriant užsieny, jie VLIKą 
telaikė tik koordinaciniu orga
nu, nes tuomet jie jo dar pil
nai nedominavo, o frontinin
kai svajojo apie Laik. Vyriau
sybės atstatymą... Kad tikrą 
rezistencinį darbą nuo pat 1945 
nudirbo ne VLIKas, bet kiti, be 
jokios paramos iš VLIKo, kuris 
dar sukliudė ir ALTai tam gy
vybiniam darbui suteikti Ame
rikos lietuvių paramą, tai ga
lima patogiai pamiršti. VLIKe 
krikdemai vyrauja, todėl, žino
ma, jis reiškia visos tautos po
litinę valią ir tiek, o Lietuvos 
Pasiuntiniai, pasak Darbinin-
ko yra “ne kas kita, kaip biu
rokratų frontas prieš pačią 
lietuvių tautos valią!”

Po tokio pasakymo, taikomo
bendradarbiavimo, ši kartą ne vien Diplomatijos

šefo atžvilgiu, bet ir Lietuvos 
ministrų B. K. Balučio ir P. 
žadeikio atžvilgiu, nestebėtina 
ir Dr. Karvelio pasakymas, 
kad min. P. Žadeikį turėtų tei
sti tautos teismas Lietuvoje!...

Taigi, kadangi diplomatai ne 
“mūsų” partijos, tai pagal krik 
dėmų konferencijos rezoliuci
jas, jie nieko ir neturi teisės 
veikti, išskyrus, kas priklausė 
diplomatinėms misijoms nor
maliu metu. Qį’normaliu metu 
diplomatinės misijos be vy
riausybės žinios nieko ir nega
lėjo veikti, kaip tik gauti ir 
vykdyti vyriausybės instrukci
jas, rašyti jai pranešimus ir or 
ganizuoti cocktail parties... ir 
kadangi dabar vyriausybės nė
ra, instrukcijų gauti nėra iš 
ko ir pranešimų rašyti nėra 
kam, tai Lietuvos diplomati
nėms misijoms nieko kita, pa
gal krikdemų rezoliucijas, veik 
ti nelieka, kaip tik tas cock
tail parties organizuoti. Ne
bent, — ir vėl ta yla išlenda iš 
maišo, ta vyriausybė būtų VL
IKAS. Nes jei diplomatai no
rėtų ką daugiau veikti sako re
zoliucijos, jie turėtų sutarti su 
VLIKu, kitaip sakant, jo atsi
klausti, gauti jo pritarimą ir 
t. t:

(Nukelta į 6 psl.)

(Pabaiga)
Daug realesniu ir patikimes 

niu sąjungininku Europos kon * 
sclidacijai yra ir bus, atrodo, 
ūkinė Europos padėtis, kuri 
vystosi be istorinių sentimen
tų ir tradicinio balasto. Ūki
nis gyvenimas yra neroman
tiškas ir nesentimentalus, nes 
siekia patenkinti tuos žmo
gaus ir žmonių bendruomenės 
kasdieninius interesus, kurie 
realybėje ir kasdienybėje ne
turi organiško ryšio su politi
ne istorija.

Nor^nalus ūkinis gyvenimas 
vystosi pagal savyje pačiame 
glūdančias taisykles ir savo es 
me jis visad stengiasi sprog
dinti politinius apribojimus ir 
ribas, kurios daugeliu atvejų 
yra dirbtinos, ūkinis gyveni
mas savo vystymesi yra daug 
nuoseklesnis, nuolankesnis ir 
daug geriau prisitaiko faktų 
kalbai ir padėčiai, negu politi
ka. Jeigu politika būtų griež
tai tik ūkinės padėties funk
cija, kaip tvirtina marksistai, 
Europos konsolidacijos gim
dymas būtų daug lengvesniu.

Europos konsolidacijai žy
miai daugiau paramos žada 
pastangos, siekiančios pašalin
ti visus politinius dirbtinumus 
vieningos ūkinės rinkos Euro
poje sukūrimo labui. Vakarų 
Europos sunkiosios pramonės 
sujungimas (Schumano pla
ne), muitų unija, projektuoja
ma agrarine unija ir t. t. yra 
veiksmai, galintieji ir galė
siantieji sėkmingiau" atsispirti 
Europos istorinės diferencijos 
įtakai, negu baime, paremta, 
nors ir baisaus, bet įtakos tu
rinčiais tik tol, kol jie egzis
tuoja, veiksniais.

Egzistuojantis ir nuolat stip 
rėj antis Europos, kaip ūkinio 
vieneto, supratimas, Europos 
nemažėjanti, bet dar didėjan
ti socialinė našta ir pilnai pa
matuotas Europos gyventojų 
noras, naudotis galimai aukš-, 
tesniu gyvenimo lygiu vers Eu 
ropą iš ,savo kelio šalinti visa 
tai, kas trukdo minėtų proble
mų sėkmingam sprendimui, 
žinoma ir be kolektyvinių pa
stangų kai kurios Europos val
stybės su minėtomis proble
momis gerai susitvarko, pav. 
Šveicarija ir Švedija, tačiau jų 
padėtis yra išimtina. Daugu
ma Europos valstybių negali ir 
negalės sėkmingai susitvarky
ti su savo ūkinėm ir sociali
nėm problemom, jei jų ūkinis 
gyvenimas nesivystys maksi- 
malinio pajėgumo lauke, ūki
nio bei socialinio gyvenimo 
teoretikai ir .praktikai tvirti
na, gi, kad to nebus, kol ūkine 
prasme Europa praktiškai ne
bus viena valstybe.

Atrodo, kad sąmoningai ar 
nesąmoningai pajusto ūkinio 
bei socialinio inąperatyvo dėka 
eilė vakarų Europos valstybių 
padarė daug daugiau žingsnių 
konsolidacijos linkme, negu 
tai įsteigė1 kilnios tautų bro
lybės ir lygybės idėjos.

K. DRUNGA

Atgavus Stalino pavergtoms 
tautoms laisvę, jų ūkinė ir so
cialinė padėtis bus nepapras
tai sunki. Be suardyto ir mil
žiniško reorganizacijos darbo 
reikalaujančio ūkio, normali 
socialinė našta bus padidinta 
dar ir apytikriai nenuspėja
mais Stalino aukų milijoni
niais skaičiais.

Jei laisvę atgavusių, <ypač 
mažųjų, tautų psichologinis ir 
politinis nusistatymas Europos 
konsolidacijos atžvilgiu šiuo 
metu yra dar sunkiai nuspėja
mas, tur būt, netenka abejoti, 
kad jos bus linkusios priimti 
viską, kas joms tik padės gali
mai greičiau grįžti prie žmo
niško ūkinio bei socialinio gy
venimo būdo ir lygio. Ypatin
gos paramos reikės ir jos ypa
tingai ieškos tautos, kurių eko 
naminis gyvenimas yra pa
grįstas žemės ūkiu, nes ši ūki
nio gyvenimo sritis, ypač, jei 
ji dar buvo sudarkyta, nesuda
ro reikiamo pagrindo svaran- 
kiškam atstatymo darbui ir 
greitam gyvenimo lygio kėli
mui.

Jei JAV šiuo metu gana mie 
lai duoda kreditus ir neapmo
kamą paramą visur, kur tik ji 
politiniai — militąriniai pasi
teisina, vargu, ar ši tendenci
ja egzistuos tokiame mašta
be, kai tam staliniško akstino 
nebus. Jei JAV parama yra jau 
dabar susieta su aiškiais para
ginimais konsoliduotis, - kažin, 
ar šie paraginimai nevirs aiš
kiais reikalavimais, kai pasau
lio ir, ypač, Europos ūkinis 
stiprėjimas nebus taip labai 
susietas su pačios JAV saugu
mu?

Tautų bei valstybių konsoli
dacijai JAV geriausiu pavyz
džiu laiko savo pačios atsira
dimą. JAV visuomenė mano, 
kad Europai nėra nieko leng
vesnio, kaip pasekti jų pavyz
džiu.

Nesigilinant, kiek tuo reika
lu JAV visuomenės nuomonė 
yra teisinga ar neteisinga,- ga
lima galvoti, kad, -dingus Sta
lino pavojui, JAV doleriai pa
sidarys žymiai brangesniais^ ir 
JAV su jų tiekimu, greičiausia, 
suriš jau aiškius reikalavimus, 
Europai pasirinti - tokią politi
nę formą, kuri pagal JAV .pa
vyzdį gali užtikrinti taiką ir 
ūkinę pažangą sėkmingiau, 
negu ligšiolinė. y

Išsilaisvinusios tautos būs 
suinteresuotos ir reikalingos 
taip pat ir ūkiniai stiprių, pra 
moninių Europos kraštų pa
galbos ir bendradarbiavimo. 
Jei vakarų Europos sunkiosios 
pramonės unija ir visos kitos 
unijos iki to laiko bus Europo
je prigijusios pilietybės teises, 
reikia spėti, kad ir jos savo pa
rama susies su reikalavimais, 
pasekti tuo pavyzdžiu, kuriuo 
jos pačios už savo atsiradimą 
gali dėkoti.

šiandien jokiu būdu nega
lint aptarti visų Europos kon
solidacijos galimybių ir palie
kant ateičiai nustatyti ir nu
spręsti lietuvių tautos tuo rei
kalu konkrečią laikyseną, ten
ka pasitenkinti tik nuomonės 
pareiškimu, kad ir mums Eu
ropos vienijimas yra ir bus 
klausimu, kuriuo mes tylomis 
apeiti negalime.

Status quo ante 1939, kažin, 
ar tobulai pasikartos ir svar
biausia, kažin ar būsimoje pa
dėtyje (po Stalino vergijos ir 
jo sunkių pasėkų) ir mes pa
tys būsime sužavėti reikalu, 
savo sunkius vargus vien savo 
rankomis pašalinti. Mes, tur 
būt, tikrai neapsiriksime, jei 
jau dabar palengva apsiprasi
me su mintimi, kad Europos 
konsolidacijos labui ir mums 
teks vienu ar kitu būdu pasi
darbuoti.

Savaime aišku mūsų tauta 
po didžiulės kančios ir milži
niškų nuostolių nebus nei psi
chologiniai, nei politiniai, nei 
ūkiniai pajėgi tolimesnėms au 
koms. Nepasitikėjimas didžio
siomis tautomis, kurių veiks
mai įvedė mus į tragedišką 
padėtį, nepadidino mūsų pasi
tikėjimo brolybės ir lygybės 
tarp tautų principu. Tikėjimą, 
kad Europa yra ir mūsų tėvy
nė, sužadinti ir stiprinti gali 
ir galės tik laikas ir pazityvūs 
faktai. Tačiau ir sunki po išsi
laisvinimo mūsų tautos padė
tis neatpalaidos mus nuo rei
kalo, vienaip ar kitaip pasisa
kyti Europos venybės reikalu. 
Klausimas, gal, tik stovės taip, 
kad mes turėsime savo atsaky
mui ieškoti formos, kuri iš mū
sų tautos nepareikalautų to, 
ko ji dar negalės duoti.

Mūsų pašonėje gyvena dvi, 
kaip ir mes mažytės tautos, 
kurių likimas ir praeityj e ~ir 
dabartyje ir ateityje nesiskyrė 
ir nesiskirs nuo mūsų. Bendri 
vargai ir kančios, vienoda. ų- 
kinė padėtis, vienoda sociali
nė struktūra ir vienodas kul
tūrinis lygis latvių ir estų as
menyje siūlo mums partnerius 
dabarties ir ateities sunku
mams nešti ir nugalėtu Raiti
jos vienokio ar kitokio pobū
džio federacija yra objektas, 
kurio pagelba lietuviai, latviai 
ir estai gali ir dabar ir ateity
je palengvinti sau savų prob
lemų spaudimą. Baltijos fede
racija gali būti mums pato
giausia pozityvaus atsakymo į 
Europos vienijimo pastangas 
forma, nes joje mes niekuo ne
rizikuojame ir nieko prarasti 
negalime. Jei jokios aplinky
bės bei įvykiai Europos konso
lidacijos nesustabdys ir nesu
trukdys, Baltijos federacija, 
kiek dabar galima pramatyti, 
bus mums patogiausiu žings
niu ta linkme, kurios mes pa
keisti . negalime ir kurią pa
keisti mums, tur būt, ir nebū
tų naudinga, c

(Nukelta į 7 psl.)

P. DANTAS

Iš Hitlerio slaptu užrašų (3)

PO 100 METU VISA EUROPA KALBĖS VOKIŠKAI 
Hitleris neapkentė karaLų, aristokratijos ir kapitalistų — Visas Ru
sijos vietoves norėjo pavadinti vokiškais vardais — Rusams atsisa

kius dirbti, grasino degtinės nedavimu

Grįžimas iš Červenės Rašo Vasaris

MANE PALAIKĖ VOKIEČIU PARAŠIUTININKU
Nebesitikiu Kauno pamatyti — Bet vėl leidžia eiti dirbti i kolchozą...

— Tačiau i ji niekas nepriima ir vėl atsiduriu milicijoje
Prie mūsų pribėga vienas 

tankistų ir paprašo dokumen
tų.

Vaidinimas vėl prasideda: 
viską išpasakoju ir pagaliau 
ištraukiu savo stipriausią kor
tą — karinės sargybos virši
ninko įsakymą eiti į kolchozą 
dirbti. Mongoliški tankisto 
veido bruožai nieko gero nele
mia ir nesikeičia. Juk tai patys 
patikimiausi dėl savo aklo fa
natizmo Stalino įsakymų vyk
dytojai.

Ir tikrai aziatas nutaria mu
du varyti į Červenę. Tuo laiku 
mus apsupo būrelis smalsuolių. 
Azįatas nusiskundė negalįs pa 
likti savo posto ir ar negalėtų 
kas nors kitas mus pristatyti 
į miliciją. Vienas toks iš bū
relio atsirado ir, parodęs azia- 
tui kažkokį dokumentą, • iš
traukė pistoletą ir liepia mums 
eiti pirmyn.

Perdavęs mus budinčiam 
milicininkui mūsų palydovas 
išėjo, o aš su “lenku” atsisė
dau ant suolo ir laukiu.

Priešais mus irgi sėdėjo kaž
kokie žmonės. Iš visko matė
si, jog tai žydai pabėgėliai ir, 
kaip vėliau paaiškėjo, iš Vil
niaus. Pro vienas praviras du
ris matėsi kiemas, kuriame pa 
stebėjau gan laisvai besijau
čiančius tautiečius, kurie miš
ke buvo nutarę prisistatyti 
NKVD.

Atrodė, jog jų padėtis geres
nė, negu mano ir mano ben
drakeleivio vokiečio. Bet jau 
tiek primelavus man atrodė, 
kad mums kelio atgal nėra. 
Už geros valandos į laukiamą
jį įėjo pats milicijos viršinin
kas ir priėjęs prie mūsų pa
klausė kas mes per vieni. Po 
to, ėmė klausinėti vokietį. Jis 
vėl šnekėjo baisia lenkų kalba, 
įterpdamas vokiškus žodžius.

Prieš mus sėdėję Vilniaus 
žydai neiškenčia ir pasako vir 
šininkui. jog tas lenkas visai 
nemokąs lenkiškai!... Viršinin
ko veidas iškarto pasikeitė ir 
buvusi viltis iš šios NKVD sky
lės išlysti smarkiai sumažėjo.

Tačiau jaučiausi visai ramus 
ir nei pėdsako nebuvo tos bai
mės, kurią jaučiau susidūrus 
su tankistais. Mano vokietis 
ėmė aiškinti, jog lenkiškai jis 
pamiršęs, nes visą laiką buvęs 
jūrininku anglų laive, ir kad 
tai įrodyti ėmė skaityti įvairių 
skaitlinių pavadinimus anglų 
kalba, nuduodamas kalbąs an
gliškai. Po šio bandymo 
viršininkas liepė jam jį sekti, 
o man vietoj likti.

Sėdžiu, laukiu ir visokios 
mintys į galvą lenda. Pabėgt 
jokios vilties nesimato. Atro
dė, kad Kauno nebeteks dau
giau pamatyti, reikės likti kaž
kokioj Červenėj po velėna... O 
buvau beveik jau laisvas ir 
kiek trūko, kad būčiau grįžęs 
namo! Tiesiog ranka galėjau 
tą laisvę pasiekti, o dabar?

Vienas iš buvusių kieme tau
tiečių mane pastebėjo ir iš jo 
judėsiu supratau jog jis nori 
su manim pasišnekėt. Kad tik 
budintis nepastebėtų, daviau 
jam suprasti, kad liktų vietoj,

nes kągi jis gali turėti bendro 
su manimi “rusu pabėgėliu”? 
Noras miegoti vis stiprėjo ir 
stiprėjo, O’ visa kita buvo «vis- 
tiek. Jei jie turėtų paprotį 
prieš sušaudant paklausti pas
merktojo paskutįųį norą, tai 
paprašyčiau, kad leistų “nu
migti”.

Pagaliau vėl pasirodė virši
ninkas ir duoda ženklą jį sek
ti. Nusiveda į čia pat už sienos 
esantį kabinetą ir iškarto iš
girstu vfcsai ‘ nelauktą klausi
mą: su kokiu uždaviniu, girdi, 
aš nusileidęs, kada ir kur?

To betrūko — mane palaikė 
vokiečių parašiutininku. Visom 
jėgom įrodinėjau, jog nesu 
vokiečių parašiutininkas, o ru
sas pabėgėlis iš Kauno. Pašne
kesį nutraukia telefonas ir vir 
šininkas tepasako:

— Tvarkoje, su jais taip ir 
reikia. '

Pagalvojau, jog mano ben
drakeleivį irgi palaikė para
šiutininku ir sušaudė, o dabar 
mano pakaušiui eilė. Ginuosi, 
kaip tik gali gintis pasmerktas 
mirti. Matyti, mano suvargu
si Išvaizda sukėlė viršininkui 
tam tikpo įtarimo, nes para
šiutininkas turėtų tvirčiau at
rodyti. Tuomet nei iš šio, nei 
iš to apkaltina mane — vagys
tėj. Mat, man dovanotas švar
kas visai man netiko ir sukė

lė viršininko įtarimą. Atrėmus 
ir šį kaltinimą, pagaliau virši
ninkas nutarė mane paleisti ir 
įsakė kuo greičiausiai apleisti 
miestelį eiti dirbti į tą kolcho 
zą, kurį nurodė miške karinės 
sargybos politrukas. Aš papra
šiau bent kokio raštelio, bet ir 
šį kartą nieko negavau. Maty
ti, viršininkas bijojosi bet ko
kio atsakingumo. Taip aš ap
leidau miliciją ir midrožiau 
link kolchozo, kurį ir pasiekiau 
greitai. - *

Pirmą sutiktą paklausiau 
kur vedėjas. Kaip tik paklaus
tasis juo ir buvo. Pasakiau, jog 
man yra įsakyta ateit čia dirb
ti. Tuomet kolchozo vedėjas 
paprašė mane dokumentų.

Ir vėl aiškinimas ir ta pati 
dainelė. Nurodžiau jam net 
vietą, kur stovi karinė sargy
ba, norėdamas sudaryti įspū
dį jog čia nieko neaiškaus nėra 
ir “įsakymas” man čia dirbti 
yra tikras, o dėl dokumentų — 
ar kokio pažymėjimo, — taip 
jau sąlygos susidėjo, kad 
neturiu. Kolchozininkas neti
ki ir liepia kuogreičiausiai neš 
dintis lauk, nes kitu atveju 
nušausiąs “kaip šunį”...

Išėjau ir nebežinojau, ką 
veikti.

Saulę jau leidosi. Į miesteli 
plento grioviais slinko sumuš
tų raudonarmiečių daliniai. Jų

išvaizda rodė, jog jie turėjo 
kelias peklas pergyventi. Ma
tėsi ir uniformuotų moterų.

Pačiu plentu priešingon pu
sėn žygiavo sveiki daliniai. 
Priėjau vėl Červenės pakraš
čius. Pagalvojau, kad būtų ne
blogai šią naktį praleisti kur 
nors po stogu. Ta kvaila tie
siog liguista mintis darėsi vis 
įkyresnė, ir aš ja susigun
džiau: pabeldžiau į vienos lūš
nos duris ir paprašiau nakvy
nės. Vietoj atsakymo gavau 
klausimą, ar turįs dokumen
tus? Sakau, jog ne. Tuomet 
užkalbintas gudas ėmė aiškin
tis, jog jis neturtingas, nęsą 
vietos ir iš viso, žmogui be do
kumentų pagal milicijos įsa
kymą padėti negalima. Geriau 
būtų, pasiūlė gudas, jei aš krei 
pčlausi į už kokių .poros šimtų 
žingsnių stovinčią geresnę .tro
bą. Ten gal mane pritinsią.

Taip ir padariau. Viskas pa
sikartoja, kaip prie pirmos 
lūšnos, tik dabar jau kitos ne
nurodė, bet gudas ištraukė 
pistoletą ir pareiškė:

— Aš tau (seka keiksmas) 
(įtaisysiu nakvynę! Einam į 
miliciją!

Kitą savaitę: RAUDONAR
MIEČIAI BĖGA PAMETĘ 
GINKLUS...

Krikdemai, šmeiždami ki
tus, labai pyksta, jei priešin
goji pusi,4 netekusi kantrybės, 
pasako apie juos kiek tiesos ir 
primena, kad jų namuose, gal 
būt, yra daugiau dūmų, negu 
pas kitą.

Mes niekad nebuvome šali
ninkais tam tikros atąskaitų 
suvedinėjimo ir nukaukavimo 
taktikos, bei manome, jog ga
lima visais klausiniais pasigin
čyti ir kartais pasilikti prie 
priešingų nuomonių.

Tačiau krikdemai daro prie
šingai. Tiek Lietuvoje okupaci
jos metais, tiek Vokietijoje, 
užsiima atskirų asmenų puldi
nėjimu, Stengdamiesi visus, 
kas ne šu jais, bjauriausiais 
purvais apdrabstytu Jiems ne
patinka, jei kitokių įsitikinimų 
žmonės bando rikiuoti savo jė
gas ir ieškoti kelių susiprati
mui. •

Ko jiems pykti, jei mūsų li
beralinės jėgos ieško bendros 
kalbos? Ar mes visi .turime 
taip galvoti, kaip prieš kelias
dešimt metų ir tas atsiradęs 
tarp mūsų politinis skirtumas 
turės tęstis šimtmečiais? Juk 
dažnai visi padejuojame, kad 
pas mus per daug partijų, par 
tijėlių, bet kai tuo pačiu laiku 
kas pabando ieškoti kelių jas 
apjungti, tuoj kyla triukšmas, 
kad tai lietuvių visuomenės 
skaldymas, kad tai apsupi
mas...

Kodėl nepripažinti teisę vi
siems gyventi?
... “BiautUį yra pasakęs Tumas 
Vaižgantai, kai viena partija 
užsigeidžia monopolizuoti bet 
kurį politikos klausimą ir kiek 
vieną kitaip^ galvojantį savo 
brolį ima kiti net ištikimumo 
jam nebepripažinti. Bet kaip 
tik šituose opozicijos atstovuo 
sė ir' glūdi*teisybe, nes opozi
cija^ nekyla savaime, tik iš
dygsta iŠ betkokių nenorma
lumų...”

Pas muš Vykdomosios Tary
bos sudarymas, lyg didelėje 
valstybėje buvo jau perdaug 
komplikuotas ir ši “krizė” pra 
lenkė net prancūziškąsias kri
zes. s

Kad ias neįeitų į “madą”, 
matyt, dėl tos priežasties bu
vo atsisakyta keltis į Paryžių, 
o nutarta pasilikti Voiketijoje.

Ši “kfrizė” nepigiai atsiėjo.
Reikėjo nemažai išleisti pi

nigėlių if i| viso to nesijau
čiamą, kad būtų buvę realios 
naudos į Lietuvos išlaisvinimą.

N email pinigai buvo išmes
ti išnuOttiOjant Paryžiuje bu
tą, kurikbie dabar VT nemano 
apsigyvfehti.

Patirta, jog VT sudarymo iš
laidoms vien tik birželio mė
nesiui buvo išmokėta 1,000 do
lerių! Ir jų pasirodo būta per, 
maža. Prašyta net daugiau.

Pagaliau, jei tas tiesa, kad 
K. Zaikauskas už darbą Vyk
domoje Taryboje prašęs me
nesiui 400 dolerių, tai naujoji 
VT per brangiai kainuos. Se
nosios VT visi nariai tegauda
vo mėnesiui tik 1,000 dolerių...

Vliko užkulisiuose kalbama, 
jog sudarant naująją VT dr. 
P. Karvelis norėjęs gauti fi
nansų tvarkymo reikalus. Bet 
nežinia kodėl kiti VLIKo na
riai nesutiko prileisti prie pi
nigėlių tvarkymo...

•
Lenkti su sovietais nejuo

kauja.
Štai neseniai teko patirti, 

jog prie Ėbttschov jie nuver
tė traukinį su sovietų karei
viais. Katastrofoje žuvo 160 
rusų ir vienas generolas.

A!škli, Itaukinio mechani
kas, peėfettfys ir visa eilė gele
žinkeliečių buvo sušaudyti. 
Bet tas heužkirs kelią, jog ki
toj vietoj galės kitas trauki
nys su tušų kareiviais nueiti 
nuo bėgių-

Rusanis nebeatsargu darosi 
keliauti per Lenkiją.

Pas komunistus greitai kei
čiasi liUothonės. Ką galvoja

Hitleris manė esąs

Hitlerio užrašuose randama 
daug sarkazmo.

Visą savo gyvenimą jis buvo 
pagrindęs melagystėm. Jis 
pats prisipažįsta, kaip vedžio
jo už nosies vakarų valstybes.

“Kas būtų atsitikę su Vokie
tija, jei 1936 metais kitas as
muo mano vietoje būtų atsi
stojęs Reicho priešakyje? Bet 
kas kitas būtų praradęs ner
vus. Aš buvau priverstas me
luoti ir tas mus išgelbėjo. Aš 
.grasinau prancūzams ir ang
lams, žadėdamas per 24 vai an 
das pasiųsti į Reino kraštą 6 
divizijas; kada tikrumoje aš te 
turėjau tik 4 pulkus...”

Hitleris nemėgo aristokrati
jos ir karalių ir jis gailėjosi 
Mussolinio ir Antanesco, kaip 
šie, turi vargti su suverenais.

“Monarchijos jau atgyven
tas dalykas. Duče turi sunku
mų su armija, kuri yrą mo- 
narchistinė ir kunigais, kurie 
yra internacionalistai. Duče 
vienais metais per anksti pa
darė revoliuciją. Jam reikėjo 
pirma leisti raudoniesiems pa
šeimininkauti Italijoje, kad jie 
būtų išnaikinę aristokratiją ir 
dvasiškius, tada jis būtų pasi
daręs tikrą valstybėj galva.”

Apie karalius jis buvo labai 
•blogos nuomonės.

.“Rumunijos karalius Myko
las yra biauri rupūžė... Aš ma
čiau, kaip jis įsižeidė, kada 
prie stalo pasisodinau jo mo
tiną savo dešinėje, tai yra to
je vietoje, kuri pagal protoko
lą tiko karaliui”.

Hitleris neturėjo jokios pa
garbos tradicijoms. Jam jos 
atrodė kvailos, atgyventas da
lykas.

Bet jei jis nekentė aristo
kratų, lygiai taip pat neapken
tė ir kapitalistų. Jo žodžiais 
jis siekęs sukurti naują socia
linę klasę.

“Pradžioje reikia išlaužti tas 
sienas, kurios skiria klases, 
kad kiekvienas galėtų iškilti. 
Paskui reikia duoti tokį gyve
nimo lygį, kad kiekvienas bū
tų užtikrintas savo gyvenimu 
ir pasiektais civilizacijos vai
siais galėtų naudotis visi, bet

pasaulio valdovas...

“Po 100 metų vokiečių kal
ba bus Europos kalba. Rytų, 
vakarų ir šiaurės Europos kraš 
tai išmoks vokiškai, kad galė
tų su mumis palaikyti santy
kius. Bet kad palengvinus 
jiems mokytis vokiškai, mes tu 
rime panaikinti gotišką rašy
bą. Dar nuo šio rudenio turi
me padaryti reformą, įvesda
mi lotyniškąsias raides.

“Rusijoje slaviškus vietovių 
pavadinimus aš pakeisiu ger
maniškais ir Krimas vadinsis 
Gothų kraštu...”

Jis galvojo, jog šis amžius 
priklauso Vokietijai dominuoti 
visame pasaulyje.

“Ką reiškia du tūkstančiai 
metų tautų gyvenime? Egip-

ne kuri viena privilegijuotoji 
klasė”.

Jis piktinosi tuo, kad trans- 
atlantinuose laivuose kelei
viams yra skirtingų klasių ka
binos ir didžiavosi, jog savo ar 
mijoje įvedęs vieną bendrą 
virtuvę.

Bet jis užmiršta, kad taip 
pat buvo įsteigęs ir kremato
riumu pečius... tačiau apie tai 
jis nieko neužsimena.

Jis buvo pasiryžęs suvokie
tinti visą pasaulį.

šiandien sovietų rašytojas Ilya 
Ehrenburgas apie tai, ką jis 
rašė 1951 metais, kada dabar 
Sovietų Rusija pasisako už Ry 
tinės Vokietijos apginklavi
mą?

Tada jis rašė, kad vokiečių 
armijos atstatymas po bet ko
kia forma yra nusikaltimas...

Bet tiesa, Ilya Ehrenburgas 
ne pirmą kartą keičia savo li
niją.

1918 metais savo poemoje 
“Malda už Rusiją” ar jis ne
maldavo Panelės švenčiausios 
išgelbėti ^Rusiją nuo bolševiz
mo?

Šiandien jis yra didelis ko
munizmo garbintojas ir dabar 
prašė Amerikos vizos, kad ga
lėtų čia paskleisti savo stali- 
nistišką propagandą.

tas, Graikija ir Roma paeiliui 
dominavo pasaulyje, šiandien 
mes perimame tą tradiciją. 
Germanų rasė laimi visur ir 
mes galime valdyti pasaulį ge
riau už egiptėnus, graikus ar 
romėnus”.

Apie savo kaimynę Italiją 
jis buvo blogos nuomonės. Gi 
•anglus jis laiko idijotiškiau- 
siai įsivėlusius į karą ir sakė, 
kad iš to laimės tik Amerika, 
kuri perims anglų kolonijas To 
limuose Rytuose. Bet jis buvo 
tikras, kad Vokietija su Ang
lija dar po karo atsigriebsian
čios.

Apie rusus jis buvo kuo že
miausios nuomonės. Jiems jis
tenorėjo duoti tik tiek paval
gyti, kad galėtų dirbti.

“Ir jei jie nedirbs, uždarysiu 
į stovyklas ir neduosiu degti
nės”.

Jo žodžiais rusų tauta nega
bi.

“Rusai nieko neišranda. Vis 
ką, ką jie turi, yra gavę iš ki
tų. Jie moka nukopijuoti, bet 
neišrasti. Duokite jiems patį 
komplikuočiausį aparatą ir jie 
sugebės jį padaryti. Bet jiems 
niekad neateis į galvą mintis 
išrasti”.

Skaitant šiuos Hitlerio už
rašus, kurių tik mažas ištrau
kas davėme, kyla klausimas, 
kaip toks Hitleris gaįėjo pri
versti vokiečių tautą sekti už
pakaly savęs?

Iš YLIKo PASITRAUKĖ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Artimiausiu metu numatant 
padaryti VLIKo pirmininko ir 
min. S. Lozoraičio susitikimą 
Lietuvos laisvinimo bylos rei
kalams aptarti.

Be to, VLIKo pirmininkui M. 
Krupavičiui sergant, nutarta, 
kad jį pavaduos dr. P. Karve
lis. Teko patirti-, jog M. Krupa
vičiaus sveikata nėra patenki
nama, nors rugp. 3 d. dienos 
posėdžiuose jis dalyvavo.

VLIKas priėmė nutarimą, 
kad kiekvienų metų pradžioje 
VLIKo ir VT pirmininkai tu
rės būti perrenkami,

VLIKo sferose kalbami nuta 
rimai laikomi žymiu posūkiu 
demokratiškumo linkme.

Po senų ir ilgų% pastangų pa
vyko prie atsakingesnių pa
reigų neprileisti didžiausio lig
šiolinio VLIKo negalavimų kai 
tininko — diktatūrinės tkrik-

■r~'-’■“V------------dėmų sroves dalies.
Teko patirti, kad nepasitikė

jimas Brazaičiu ir Lietuvių 
Frontu bei kitais jo pavidalais 
(L. Prapuolenio asmenyje) re
miasi kažkokiais visuomenei 
dar nepaskelbtais Brazaičio ir

Prapuolenio veiksmais, nesude 
rinamais su VLIKo nariui pri
valomu besąlyginiu lojalumu 
lietuviškų reikalų ir instituci
jų atžvilgiu.

Įdomu tas, kad šį kartą 
krikdemų srovės' demokratinė 
dalis (Krupavičiiis ir Karvelis) 
nepalaikė savo vaikų — Ivins
kio ir Prapuolenio, bet balsa
vo drauge su liberalinių gru
pių atstovais.

šių paskutiniųjų įvykių išsa
maus komentaro dar negalima 
patiekti.

Krikdemų diktatūrinių gru
pių išjungimą iš. VLIKo šian
dien galima tik sveikinti, nes 
tuo būdu buvo pašalinti di
džiausi iki šiol vidaus politi
nių peštynių, santykių drums
timo ir šmeižtų fabrikacijos 
kaltininkai.

Ką atneš naujame sąstate 
VLIKas, parodys tik ateitis, 
tačiau nuoširdžiai norime lin
kėti, Vykdomajai Tarybai, kad 
ji sėkmingai prisidėtų prie lie
tuviškos visuomenės ir visų 
lietuviškų pastangų konsolida
vimo mūsų Tėvynės ir Tautos 
labui.

Ar kada bandėte tokį sportą?

Korėjiečiai dabar turi gyventi tokiuose rūmuose

KAS PADEDA RUOŠTI PERVERSMUS?
♦

Vokiečių karininkai Artimuose Ry tuose išplėtė savo veiklą užkulisiuo
se - Kokie jų tikslai ir kam jie dirba?

Iš Egipto pasiekiančios nau
jienos daugiau įneša šviesos į 
Artimųjų Rytų įvykius. Pasi
rodo, ten didelę rolę suvaidino 
vokiečiai karininkai, tarnaują 
arabų armijose.

Gal Farukui dar būtų pasi
sekę išsilaikyti soste, jei Už
kulisiuose nebūtų veikusfos per 
daug jau prityrusios intrigoms 
kelti rankos. Yra žinių, kad 
Neguib gavo “patarimus” iš 
vokiečių karininkų.

Arabų kraštai visad buvo in- , 
trigų kovos centru tarp vokie
čių ir anglo-saksų.’ Argi dabar, 
kas nepasisekė padaryti -VŪ-. 
helmui II ir Hitleriui, būtų pa
sisekę saujelei vokiečių gene-' 
rolams? * . ' '

Kokie jų tikslai? Kam jie tik. 
rumoje dirba? ' — ' • .

Jei vokiečių generolų, tar
naujančių arabų armijose, 
vardai visiems ■ gerai žinomi, 
tai dar nesusigaudoma, kam 
jie tarnauja.

Vokiečiai karininkai savo pa
tarnavimus arabams pasiūlė 
tuoj po to, kada Izraelis sumu-

no. Vokiečiai iš pradžių ėmėsi 
psichologiškos problemos, ati
dengdami jauniems egiptie
čių karininkams, ką jie gali pa 
daryti.

Tankų specialistas gen. Fah- 
rembacher laikydamas skaitli- 
lingas konferencijas, karinin
kams išdėstė, kaip su nedideliu 
apsiginklavimu armija gali iš
silavinti ir tapti galinga. Jis 

"jiems priminė- nacių pirmuo
sius metus, kada jie mažiau tu 
rėjo ginklų už egiptiečius, ta-

- Čiau po keliū metų sugebėjo 
• dominuoti beveik visame pa
saulyje. Tokie žodžiai, aišku, 

'.‘sužavėjo jaunus egiptiečius ka 
' rininkus.
'“.Kitose ginklo dalyse kiti vo- 

' kiečių karininkai irgi panašiai 
minkė tešlą. Pavyzdžiui gen. 
Mūnzel, pulkininkai Ferchel, 
Boūchet ir Bohmert. Randami 
ten ir SS karininkai, kaip Kaz- 
mann, Direlwanger, Eichmann 

■ ir Dollmann.
. • .Tokiu būdu jaunieji egiptie
čių karininkai greit pradėjo

' kritikuoti vyresniuosius, ku
riais rėmėsi Farukas. Karalius 
tą pastebėjo, bet jau buvo per 
vėlu.

Stebint Egipto perversmą, 
aiškiai jaučiama svetima pri
tyrusi ranka, kuri padėjo tą 
perversmą suorganizuoti.

Apie §ių vokiečių karininkų 
veiklą Artimuose Rytuose yęa 
susidariusios įvairios hipote
zės. Viena sako, kad jie, paėmę 
vadovybę Sirijoje ir Egipte, su
tvirtinę savo prestižą didžiųjų 
valstybių akyse, bandys paim
ti Vokietiją į savo rankas.

Kita, kad vokiečiai karinin
kai dirba amerikiečiams. Tre
čia, kad jie dirba sovietams, 
nes su visais tais perversmais 
Artimuose Rytuose didėja so
vietų įtaka.

Greičiausiai pirmoji hipote
zė yra labiau teisingesnė, šie 
vokiečiai karininkai nori pasi
daryti šeimininkais pas save ir 
tam atsiekti, jie išnaudoja Ar
timųjų Rytų neramumus. .

šo Sirijos ir Egipto armijas; .

stumti į jūrą, bet ikėjo priešin- • ; KAS PADĖJO NUTAUTINTI LIETUVĄ 
gai, o Egiptas, kuris dedasi ara ‘
bų kraštų pirmąja valstybe, ’ (Atkelta iš 3 psl.) tas 16-to amžiaus reformaci-
turėjo pakelti negarbingą pra
laimėjimą, nors savo teritori
jos didumu ir gyventojų skai
čiumi Egiptas buvo kaip Gali
jotas prieš Dovydą.

Po šito pralaimėjimo Rytuo
se staiga pasirodė vokiečiai. 
Pradžioje Sirijoje, vėliau Egip
te.

Viena iš pirmųjų kregždžių 
buvo pulk. Rapp, perorganiza
vęs Sirijos armijos žvalgybą, 
kuris, po Zaim nužudymo iš Si
rijos pasitraukė.

Po jo į Rytus užplūdo dide
lis skaičius buvusių Hitlerio 
karininkų.

Jie niekur neužima viešas 
vietas. Dirba tik užkulisiuose 
ir ant jų kambarių durų • yra 
užrašyta: “Įeiti griežtai drau- 
diama”. Visuomenė dažniau
siai nieko apie juos nežino, 
bet faktinai tai jie tampo vir
vutes...

Vienas iš įtakingiausių vo
kiečių Sirijoje yra pulk. Krie- 
bel ir gen. Stutterheim. ■

Sirijos diktatorius nieko ne
daro su jais nepasitaręs. -

Egipte vokiečiai sunkiau 
skynėsi kelią. Egiptiečių vadai, 
suprasdami savo armijos silp
numą ir žinodami, jog anglai 
niekad juos nepamokins, pasi
kvietė vokiečius karininkus in
struktoriais. • ■

Egiptiečiai nieko nepažinojo 
apie modernišką armiją, o ar
mijos vadai mažai ja tesirūpi-

LIETUVIUOSE
• Ponia Žadeikienė su duk

terimi Mirga buvo priimtos Po 
piežiaus specialioj audiencijo
je vasaros rezidencijoje Castel 
Gandolfo. Popiežius pažadėjo 
maldose prisiminti kenčiančią
Lietuvą.

• Martynas bankus, Lietu
vos patriarcho sūnus, liepos 26 
d. mirė Vokietijoje, Liubecke.

• Pr. Zunde, Balfo įgalioti-
n is Vokietijoje, atsistatydino 
iš pareigų, nes Balfe daromi 
patvarkymai prieštarauja lie
tuvių bendruomenės santvar
kai.

graikiškai, viduramžiais Airi
jos misijonieriai neįbruko vo- 

-kiečiams savo kalbos, nei da
bar anglų misijonieriai. kur 
nors Afrikoje neskelbiu Kris
taus mokslo vietiniams žmo
nėms nesuprantama kalba. 
Apskritai anglų imperijos vieš 

- patavimas tokių nesveikų ir 
neišmintingų metodų nepažįs
ta. Tuo tarpu lenkų tautišku
mas buvo grindžiamas tikyba, 
žmonėse buvo platinama “Len 
kų tautos litanija”. O liaudžiai 
kalte įkalta į galvą, jog “Lie
tuvių kalba pagoniška”. Popie 
žiui gi prikalbėta, jog lietuvių 
kalba tėra lenkiškosios tarmė. 
1908 m. lietuviai Vaitikane 
keistu būdu turėjo griauti šį 
teigimą: jie įteikė palygini- 

• mui lenkišką ir lietuvišką ka
tekizmus.

Po tokių faktų neturi jokio
pagrindo dėstymas, būk len
kiškumas Lietuvoje ir ypač 
Vilniaus krašte įsigalėjęs na
tūraliai, ramiai, pačiu gyven
tojų noru.

Taip pat netiesa, būk lenkai 
davę Lietuvai vakarų kultūrą. 
Jau normanų — vikingų lai
kais toji kultūra plačiai sklido 
Lietuvoje tiesioginiai per šve
dų ir danų rankas. Iki 13-to 
amžiaus vidurio tų tautų pre
kyba su Lietuva ėjo Nemuno 
upe. Kultūriniai santykiai su 
vakarais buvo palaikomi visą 
14 amžių. O nuo 15-to per visą 
16-tąjį ir vėliau lietuviai bū
riais studijuoja garsiuose Eu
ropos universitetuose: Praho
je, Leipcige, Greifswalde. 
Frankfurte. Bazelyje. Heidel
berge, Wittenberge. Balonoje. 
Paduoje, Paryžiuje ir kitur. O 
lenkų kultūros sąvoka Lietu
voje neįprasta ir neaiškaus tu 
rinio. Tad ir netenka kalbėti
apie lietuvių ir lenku pergy
ventą bendrą kultūrą, ir civili
zacija. Juo labiau negalima 
kalbėti, būk lenku kultūra už
kariavusi ypačiai Vilniaus kraš 
to lietuvius. Ne, tai oadarė ti-
kybos skraistė apsisiautęs len
kiškumas.

Prikišama, būk pats lietuvių 
valstybinis ir tautinis atgimi
mas esąs dirbtinis, pagimdy-

jos ir 19-to am. romatizmo. Lie 
tuvių kalba išlikusi tik liaudy
je ir lietuvių tautinis atgimi
mas rėmęsis ūkininkų ir dva
rininkų antagonizmu. Iš tikrų
jų gi, lietuvių kalba buvo Lie
tuvos karalių Mindaugo, Gedi
mino ir jos vėlesnių didžiųjų 
kunigaikščių Kęstučio, Vytau
to ir kitų kalba. Garsusis Vy
tautas, valdęs nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrių, savo laiškus 
diktavo lietuviškai. Kai ku
riuose savo laiškuose (1415) 
kryžiuočių -ordinui jis aiškino 
lietuviškus žodžius. Ir kai pas
kui prasidėjo lenkėjimo pro
cesas tą kalbą išlaikė ir parą- 
gino ja domėtis kaip tik aukš
tesniojo luomo žmonės.

Lietuvos bajorai Kulvietis ir 
St. Rapagelionis XVI a. vidu
ryje baigė vakarų Europos uni 
versitetus, profesoriavo Kara-
liaučiaus un-te ir čia gamino 
lietuvišką literatūrą. Apie tą 
laiką pasirodo pirma lietuviš
ka knyga ir išverčiamas šven
tas Raštas. O išleisti pirmąją 
lietuvišką knygą Vilniaus kraš 
tui ir visai rytinei Lietuvai pa
sirūpina ne ’ kas kitas, tik že
maičių vyskupas kunigaikštis 
Merkelis Giedraitis. Būtent, jis 
paragino savo kanauninką 
Daukšą, kuris buvo bajorų ki-; 
limo, kad parašytų religinę“ 
knygą (1595). Tas pats kuni
gaikštis vyskupas padavė Stry- 
jkcwskiui. kad parašytų Lietu
vos istoriją. O šis, begyvenda
mas vyskupo aplinkumoje, iš
moko lietuviškai. Paskui lietu
viškas knygas rašė ištisa eilė 
bajorų. 17 a. jėzuitas Sirvydas 
inteligentams rašė mokslo vei
kalus apie lietuvių kalbą. 1790 
m. lenkų bajoras F. Krap ai
manavo: “Kokia naudą iš že
maičių bajorų, kad jie nemo-
ka lenkiškai?” O 19-to amž. 
pradžioje vyskupas Valančius 
parašė mokslišką “žemaičių 
vyskupijos istoriją”, kurią len
ku mokslininkai paskui išsiver 
tė iš lietuvių į lenkų kalbą.

Ta garbinga Lietuvos kalbos 
ir tautinio atgimimo tradicija 
buvo tęsiama toliau.



AMERIKIEČIU LITERATŪRA
PASKUTINIAME DEŠIMTMETYJE

Rašo I)R. G. I. žIDONYTe-VFBRIENĖ
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) sparno rašytojas Dos Pas- 
nusipelno sau garbingą 

a amerikiečių literatūroje 
avo triologija USA. Paskuti

niame dešimtmetyje jis išleido 
kele:ą veikalų, kurių vertinges 
ni The Number One (1943), 
The Grand Design (1949), The 
Prospect Before us. (1950). 
Dos Passes — žurnalistinio po
būdžio rašytojas. Jo knygose 
atkuriama ir stilizuojama mil
žiniška, kolektyvinė amerikie
čių gyvenimo epopėja. Visuo
tinis tempas, skubančios maši
nos ir žmonės, biznis, darbo 
ješkojimai, politikierių, diplo
matų figūros, viskas randa at
garsį jo romanuose. Vienu 
brūkšniu, smulkmena jis iš
ryškina ūžiantį judraus ame
rikietiško gyvenimo vaizdą. Jo 
raštuose juntamas pasmerki
mas bizniu grįstos civilizacijos, 
nepasitikėjimas jos patvaru
mu, nerimas dėl ateities. Ryš
kus vaizdas žmogaus, kurs au
kojasi kitiems dėl idėjos, o 
pats būna jų išnaudotas, at
stumtas. žmogaus asmenybės 
globa — pagrindinis Dos Pas
sos siekimas, viršum ideologi
nių bei politinių sūkurių, re
formų, masių bangavimo pro
blematikos.
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mo. Amerika 
niam ir kultui 
si Europos ra 
tebeturi didelė 
presionizmas. 
dabartinis
veikė amerikiečių 
kurių daugelis, ypač 
mojo pasaulinio karo laikų, 
nemaža laiko praleisdavo Eu
ropoje. Tačiau šiame konti
nente vykstantieji literatūri
niai bangavimai semiasi sau į- 
kvėpimo ir iš grynai vietinio 
pobūdžio šaltinių. Sukūrę ga
lingą pramonę, pasiekę augs tą 
gyvenimo standartą, amerikie
čiai tačiau matė ir savo dep
resijos metus, pramonės cen
tralizaciją, žmogaus sumecha- 
ninimą, socialinės nelygybės 
išbujojimą. Perdidelis vaidmuo 
meterialinių vertybių ameri
koniškame gyvenime veikė at
grasančiai ir jų menininkus. 
Prie to dar prisidėjo totalita
rinių rėžimų įsiviešpatavimas 
ir karas, išjudinęs nusistovė
jusius etikos pagrindus, įnešęs 
daug netvarkos į kraštų ūki, 
iškėlęs eilę naujų buities prob
lemų. Visa tai rado atgarsį 
amerikiečių naujausioje lite
ratūroje, kurioje ‘ žiaurumo, 
brutalumo ir klastos motyvai 
neretai nustelbia tolerancijos 
ir humanizmo idėjas.

Natūralistinė 
tinę srovė
Ch. Norris, Stephen Crane, T. 
Dreiser, Upton Sinclair Lewis, 
E. Wharton, Caldwell, Farrell, 
daug svėrė pesimizmo įsigalė
jimui amerikiečių romane, šie 
rašytojai, prancūzų Balzako ir 
Zola įtakoje, žmogų laikė ob
jektu, kurio likimą lemia įvai
rūs išoriniai veiksniai ar net 
abstrakcijos. Tačiau natūra
lizmas yra pereinamas reiški
nys, nes žmogus linkęs j ieško
ti išeities iš esamų blogybių. Lš 
natūralizmo išsivysčiusi “pro
letariato” rašytojų grupė su
smuko, nes grynai biologiniais 
reiškiniais grindžiama jų na
tūralistinė teorija psichologiš
kai neatitiko naujų buities for 
mų bejieškančio žmogaus nuo
taikų Natūralizavimas neišsivy 
sto į kokią nors kitą idėją, įvai 
rias utopijas, socializmą, komu 
nizmą, vieną ar kitą religiją.Be 
to, natūralizmo raidai daro di
delės įtakos paplitusi Freudo 
psichoanalizės teorija , žmo
gaus pasąmoninių jėgų moty
vai, vidujinis monologas. Na
tūralizmas jungiamas su pchi- 
ka, o iš 
žmogaus 
mai bei 
j e laisva

Tokios

Aukstą individo vertę akcen 
tuoja ir John Steinbeck—taip
gi labai mėgiamas amerikiečių 
rašytojas. Pagarsėjęs savo mo
numentaliu veikalu Grapes of 
Wrath. 1942 m. pasirodė jo 
The Moon is Down, vėliau 
Caneery Row (1945), The 
pearl (1Q51). Pastarieji du vei 
kalai yra stiprūs formos at
žvilgiu. Be to, juose autorius 
sėkmingai vysto savo tradici
nes idėjas — asmens laisvės ir 
kolektyvinio sąmoningumo. Au 
torius savo tematikai nuolat 
pasirenka liaudies gyvenimą, 
jos vargus ir rūpesčius. Jis 
mėgsta neturtinguosius, nu
skriaustuosius, net valkatas. Jo 
jautri širdis ir talentinga 
plunksna juos teisina, net ide
alizuoja. Visuose savo roma
nuose John Steinbeck pabrė
žia laisvės būtinumą, nusisto
vėjusių moralių relatyvumą, 
medžiaginio gerbūvio nereikš
mingumą.

čia modernios civilizacijos. Į- 
demūs ta prasme jo Cosmolo
gical Eye (1939-1945), kur 
ypatingu aštrumu nusiskun
džiama dabartinės kultūros 
tuštumu, ir The Aircondition- 
ned Nightmare (1945). Auto
rius siūlo natūralinį gyveni
mą kaip pasipriešinimą sume
chanintam amžiui, o knygoje 
The Colossus of Maroussi 
(1941) — seksualinę anarchi
ją. Nekęsdamas dabartinio pa
saulio, autorius kuria nuosavą 
— fantastišką. Jis vartoja sur- 
realistinę techniką, mieguis
tos vaizduotės sukurtus chao
tiškus pasaulius, simbolius, ek
stazę.

Egzistencialistinės dvasios 
tipiškas veikalas yra Paul • 
Bowles’o The Sheltering Sky 
(1946). Autorius išraiškingai 
perduoda pasibaisėtinas nuo
taikas žmogaus, kurį kankiną 
mintis, kad su šiuo pasauliu 
viskas ■ baigiasi. Kaip priešin
gybė buities laikinumui ir 
žmogaus determinuotumui, 
tragiškai ištryškintas šio pa
saulio grožis.

Karo romanas užima daug 
vietos šių dienų literatūroje. 
Amerikiečiai rašytojai neven
gia gvildenti teroro, masinio 
žmonių naikinimo. Jų interp
retacija patetiška, dažnai be
viltiška. Jie kupini Idėjų pro
blemų, klausimų. Jie stebi ka
reivius, kurie mėto bombas 
ant Europos miestų, apatiški ir 
pavargę, dažnai ciniški ir kvai 
Ii. Jie skrupulingai analizuoja 
žudančio kareivio jausmus. 
Irwing Show The Young Lions 
(1949) ir N. Mailer’io The Nak
ed and the Dead (1948) yra 
ypatingai stiprūs psichologiniu 
atžvilgiu karo romanai. Abie
juose veikaluose nuodugniai 
nagrinėjama karių etika, jų 
sąžinės konfliktai bei protes
tai, patriotinio jausmo susikir
timas su skepticizmu ir libera
lizmu. Įdomus ir Hershey vei
kalas The WaU (1950), kuria- 
meme dokumentuotai pavaiz
duotas žydų naikinimas Var
šuvoj. Romanas šiurpiai inten
syvus, jame tiksliai atspindi 
laiko dvasia. John Hawkes ro
mane The Cannibal (1949) 
maišo fantaziją su sadistišku 
natūralizmu, piešdamas tero
ro, diktatūros ir chaoso pa
saulį.

(Pabaiga kitą savaitę)

iš 4 psl.)

umatijos Šefas? 
ų rezoliucijas, 
ninistraciniams 
įlams tvarkyti,

negali Lietuvos 
salams ginti sa-

nebent, vėlgi... atsi
gavęs jo suti-

Šefo veikla 
dvigubą darbo 
pusės., tolimes-

(Atkelta
Lietuvos Dipi 

Pagal krikden 
jis yra tik ad 
diplomatų reik 
Reiškia, jis 
valstybėms re
vo iniciatyva jokių žygių im
tis UNO, negua lankytis For
cing Office, State Departa
mente, Ausswartiges Amte ir 
pan.,
klausus VLIKo, 
kimo!
DR. D. KRIVIC KO NUOMONE

O tuo tarpu pagal tarptau
tinės teisės žinovo prof. Dr. 
D. Krivicko motyvuotą nuo
monę, paremtą Lietuvos įsta
tymais, tarptautinės teisės au
toritetais ir pačių JAV pre- 
cendentais:

“Diplomatijos 
turi apimti šią 
sritį: iš vienos
nis Lietuvos ir jos piliečių tei- 

/ siu ir interesų gynimas, ir iš 
antros — žygiai, reikalingi pa
žeistojo suverenumo atstaty
mui... Jo teisės išplaukia iš 
jam uždėtų pareigų siekti Lie
tuvos pažeisto suverenumo 
vykdymo atstatymo ir ginti 
Lietuvos ir jos piliečių teises 
ir interesus užsieny... Diplo
matijos šefas ir diplomatiniai 
atstovai privalo vykdyti jiems 
įstatymais uždėtas pareigas, o 
ne direktyvas visuomeninių 
grupių, kad ir labai įtakingų, 
kurios gal rytoj turės visą 
valdžią savo rankose”.

Ir prof. Dr. D. Krivickas pa
brėžia, jog “nereikia pamiršti, 
kad Lietuvos valstybė nėra iš
nykusi ir kad mes nesame at
sidūrę visiškos anarchijos pa
dėty valstybinių organų po
žiūriu. Dėl sovietinės okupaci
jos yra sukliudytas Lietuvos 
vyriausybinių organų veikimas. 
Bet dalis Lietuvos valstybės or 
ganų, užsienių reikalų mini
sterijos padaliniai užsieny, vei
kia ir toliau Lietuvos valsty
bės vardu ir yra tokiais tarp- 
tautiškai pripažįstami. Tai yra

labai svarbus faktas. Jis turi 
būti turimas galvoje visais at
vejais, svarstant Diplomatijos 
šefo ir diplomatinių atstovų' 
santykių klausimą su visuome- 
ninėm s organizacijomis”.
DISLILS TEBEKYŠO...

-Tokia yra bešališka ir pa- 
giista teisės žinovo nuomonė.

Tačiau krikdemams, anot 
vieno žymaus Lietuvos teisi
ninko, pagal rusišką patarlę: 
“įstatymas kaip dišlius, kur 
pasuksi, ten išlys”.

Svarbu jiems ne teisė ir į- 
statymas, net ne Lietuvos rei
kalas, bet partijos linija. Ir 
tai liečia ne tik įstatymus* ar 
teisę. Pvz., Kraštui nuraminti 
per Amerikos Balsą VLIKo pir 
mininkas skelbė, kad VLIKas 
esąs tik iki Eitkūnų, kitaip 
sakant emigracija savo valios 
tautai primesti visai nesikėsi
na.

Dabar gi tie patys krikdemai 
lietuvių emigracijai vėl sako 
kad VLIKas Reiškiąs visos tau
tos valią, jis augščiausias tau
tos organas, jis beveik visa 
tauta!...

Bet apie Darbininko komen 
tarus krikdemų konferencijos 
nutarimų proga gal reikėtų 
pakalbėti kitą kartą.

Atsakymas i anketą
(Atkelta iš 3 psl.)

sunki. Trečias 
koncertas buvo

kad latviai, kurių 
yra privažiavę virš 

kurių senoji kolonija 
nežymi — jau suspė-

šio junginio vystosi 
etiniai apsisprendi- 

tam tikrame laipsny- 
valia.
evoliucijos pasekmė -

Be rašytojų, išgyvenusių na
tūralizmo etapą ir vėliau išsi
vysčiusių j vienokius ar kito
kius socialinius realistus, yra 
autorių, atstovaujančių gry
nąjį pesimizmą bei determiniz
mą. Būdingiausias jų H. Miller. 
Jo pirmieji veikalai spausdin
ti Paryžiuj. Anarchiškos, pesi
mizmu grįstos jo idėjos turi 
pasisekimo. Jis tiesiog neken-
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Europos federacija...
(Atkelta iš 4 psl.)

Nežiūrint, kad Europos fe
deracines pastangas, jų pilno
je plotmėje, mes šiandien ga
lime vertinti tik iš vieno as
pekto, kaip tik šis aspektas, t. 
y. Lietuvai laisvės būtinumas, 
turėtų mus versti nelikti pasy
viais, bent Europos apvieniji- 
mo siekiančių organizacijų bei 
institucijų atžvilgiu. Lietuviš
ka visuomenė turi išnaudoti 
kiekvieną forumą, kuriame ga
lima kreipti pasaulio dėmesį į 
didesnėje Europos dalyje 
tebeegzistuojančią vergiją, 
lyvauti Europos vienijimo 
jūdžiuose ir stengtis tapti
ropos federacinių institucijų 
nariais mums reikia Lietuvos 
labui, nors Europos J. V-ių at
žvilgiu mes šiuo metu ir 
lėtume reprezentuoti 
tautinės nuomonės bei 
statymų, mternacionalis 
nimas yra jau tapęs
veiksniu ir nacionaliniame gy
venime, kad nesijungiant ir 
neišnaudojant visų tarptauti
nio gyvenimo galimybių, tam
pa sunku tobulai atlikti ir tau
tines pareigas. Europos konso
lidacijos mintis ir darbai yra

dar 
Da 
są-
Eu-

gynyba buvo 
“vien menui” 
I. Motiekaitienės ir J. Rajaus- 
kaitės rečitalis. šį kartą salė 
nebuvo visai tuščia, tačiau ,pub 
likos kiekis visdėlto priminė 
nelinksrąus “late twenties” ir 
“early 'thirties*’ panašių kon
certų bandymus Kaune.

Įdomu. 
JAV-bėse 
25,000 ir 
yra visai
jo išvystytą platų ir turiningą 
muzikos gyvenimą. Jų meni
ninkai nuolat važinėja po pla
čiai išsimėčiusias kolonijas su 
rimtos programos rečitaliais.

Įdomu taip pat, kad mes, lie 
tuviai, turime šioje šalyje du 
stiprius koncertinius čelistus:
M. Saulių, kuris groja Denver 
Colo simfoniniame koncerte ir 
Algimantą Motiekaitį, kuris y- 
ra berods net koncertmeisteriu 
tokiam pat orkestre Buffalo,
N. Y. Jie abu kažkodėl neva
žiuoja i Chicagą koncertuoti, 
matyti santaupas taupo kitam 
reikalui. Nes... į ne “kugelinį” 
koncertą gali ateiti apie 10 A- 
merikos lietuvių ir 8-9 tremti
niai. O kad galima būtų aukš
tos vertės čelisto koncertą į- 
traukti į “kugelinio” parengi
mo programą ir dar paprašy
ti atlikti pav. K. V. Banaičio 
senatą violenčelei su fortepijo
nu: vokiečiai sakytų 
garnicht in Frage”.

^Bet... latvių jaunas 
Naruns iš New Yorko
spėjo apvažiuoti su koncertais 
beveik visą USA ir Kanadą.

Baigdamas noriu pabrėžti 
štai ką: pragyvendamas iš mu 
zikos pagal principą “devyni 
amatai, dešimtas ne badas” 
negaliu suspėti aplankyti visų 
mūsų parengimų ir šiame 
straipsnyje vadovavaus ne tiek 
100% 
labiau 
Jeigu 
gavėsi

“kommt

čelistas 
jau su-

r

nega- 
mūsų 
nusi- 
gyve- 
tokiu

patikrintais faktais, bet 
“bendrais Įspūdžiais”, 

užtat tie įspūdžiai kiek 
per žiaurūs, tai... šioje

je didysis amerikiečių natūra
listas Dreiser (An American 
Tragedy, Sister Carrie, Jennie 
Gerhard autorius), paskutiniu 
me savo veikale Bulwark 
(1946) pasireiškė kaip misti
kas. Veikalo herojus, po ilgų 
dvasinių kovų su “determinis- 
tinėmis jėgomis", tampa pats 
savo likimo kalvis, miršta ap
sisprendusiu spiritualistu. Vei 
kalas įdomus, kaip literatūri
nio natūralizmo raidos vienas 
būdingų reiškinių, nors litera
tūriškai silpnas. Kitas natūra
listas, Upton Sinclair, lietu
viams gerai pažįstamas iš ro
mano The Jungle (lietuvių imi 
grantų vargai Čikagos skerdy
klose), tebėra labai našus. Per 
paskutinį dešimtmeti parašė 
net aštuonis veikalus. Bet ir jo 
natūralizmas pamažu išsigimė, 
kadang i autorius palaipsniui 
tapo idėjiniu rašytoju, sie
kiančiu žmogaus būvio page
rinimo per socialines refor
mas. Jo paskutinieji veikalai 
nuosaikesni ideologiniu atžvil
giu, bet kartu silpnesni savo 
forma.

VILIUS BRAŽVILIUS

KaLoR|JoS
IR DOLERIAI

P A W R.IA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

jau tokia realybė su kuria 
praktiško santykio vengti 
mums jau negalima ir neapsi
moka, nors Europos J V-ių idė
ja savo pilnumoje lietuviškoms 
akims ir būtų dar “pagyvensiu 
— pamatysiu” kategorijos ob
jektu.

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE

Patarnavimas pa«

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

TetefoMfc i
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

laisvės šalyje kiekvienas yra 
laisvas pasisakyti prieš kuo 
smarkiausiu būdu. Ir tai būtų 
labai sveikintina: kiekviena 
polemika mūsų gimtosios mu
zikos klausimu padės išjudin
ti šią sritį iš merdinčios būk
lės. Lietuvoje buvom pradėję 
sparčiai ir gražiai kilti, lietu
vių tauta pasirodė esanti labai 
gabi muzikoje visose srityse. 
Nejaugi mūsų emigracijai bus 
skirta sugrįžti į muzikinį pri
mityvizmą, iš kurio buvome 
pradėję taip sėkmingai išsigra 
ba lieti. o mūsų rimti muzikai 
arba iš viso mes muziką, kaip 
tai berods atsitiko Chicagoje 
su vienu mūsų garsiu smulki- . 
ninku, ar galutinai pasidarys 
“pranašais svetimoje žemė
je?”

—-------------------------------------------

Anne M. Sabliskas ;
Pirmoji Lietuvaitė (Į

CHIROPRAKTORš
ligoniai priimami antradieniais ir <i 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v.

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. U 
ir pagal susitarimą ų

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236

I

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306,
kamp Fulton Str. (Brooklyn?)

Ofiso tel. l’Lster 8 8789
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS: 
1 — 7 vai. 
susitarus • 
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave.
Ofiso tel. Gl.enmore 5-3094
Namų tel. Gl.enmore 3-4445 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St.

12:30 —- 2
6 — 8
Šeštad. 10 — 3

Ketvirtadieniais ir Šventa
dieniais uždaryta

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ NOSIES IR 

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

Telef. MUrray Hil! 8 8677

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

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

Susitarus: pirm., tree, ir 
pinke, visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

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

Woodhaven, L. I.. N. Y.

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

DR. BLADAS K. VENCIUS
VALANDOS: 
9 — 12 ryte

(PANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

i

..............  . J

JOHN DERUH A, M. D. į
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. H

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

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 PiM.

NIGHTINGALE 8-150&-

385 Parkside Avenue
Brooklyn, N. Y.

Mooli, Wed. Fri. ...
1-4 P. M 7-9 P. M; ;

INgersoll 2-8’4 9 (U

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

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių^ 
ir medinių namų siena^dr atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi’ aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

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

♦

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
salė šeimyninėms pramogoms * ;.

158 GRAND STREET ^ *

TcL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ RADUO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP. I
Iš WWRL, 5000 kcL ' I

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

............ . .. i ' — 'i. J
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OLIMPINIAI VAIZDAI IR VEIDAI
Olimpinių žaidimų idėja 

Helsinky pergyveno naujo 
triumfo dienas ir sustiprino 
viltį, jog pasaulio jaunimas, 
nežiūrim rasinių ar religinių 
ar politinių skirtumų, sugeba 
būti draugais. Amerikiečių su 
Sovietų Sąjungos sportinin
kais ne viena proga apsidalin
davo komplimentais ir viešė
davo vieni kitų stovyklose. So
vietai pasistengė suruošti pra
bangias vaišes, o amerikiečiai 
turėjo atsiprašyti, jog jie pa
našiai atsiteisti negali, nes sa
vo ižde neturi lėšų...

Kai 3,000 m su kliūtimis 
kiek netikėtai laimėjo H. Ash- 
enfelter (JAV), pirmasis, ku
ris jį pasveikino, buvo vienas 
iš favoritų, Kazan,tsev (Sovie
tų Sąjunga), užėmęs antrą vie 
tą. Įdomiu sutapimu, tai buvo 
dvikovė tarp FBI agento _ir 
NKVD pareigūno. FBI agentas 
iš Newark, N. J. pasirodė esąs 
geresnis...

Atidarymo dieną, vienas šve 
das; pastebėjęs, jog su olimpi
niu žibintu į stadioną įbėgo 
suomių sportinis didvyris Pa
avo Nurmi, pareiškė nustebė- 
jimo, kaip tai galima. Juk tas 
pats Nurmi, apkaltintas pro
fesionalizmu, negalėjo daly
vauti olimpiniuose žaidimuo
se Los Angeles, 1932 m. švedas 
tiesiai ir paklausė javo kaimy
ną baroną Eric von Freckell, 
kodėl Nurmiui atitekusi to&ia 
garbę. Į šią kandžią pastabą, 
tarpt, olimpinių žaidimų komi
teto pirmininkas atsakė—Ogi 
todėl, kad Sibelius yra perse- 

fnas.
Moderniosios penkiakovės 

laimėtoją Lasse Hall (Švedi
ja) ne kartą tykojo nesėkmė, 

■4)et jam vis pavykdavo išsisuk
ti. Kai reikėjo pradėti jodinė
jimo varžybą, Hali pastebėjo, 
jog jo arklys negaluoja. Jam. 
buvo duotas vienas iš geriau
sių arklių, Suomijoj ir visa, ką 
raiteliui, reikėjo , daryti, tik už
sėsti pergalė buvo jo ran- 

• koše. Tą-dieną, kai. buvo pra- 
-vedamas-šaudymas, švedas pra 
•miegojo ir kai' automobiliu at
skubėjo į vietą, būtų buvęs iš
brauktas, nes normaliai varžy
bos jau ’turėjo senokai būti 
baigtos. Vįsa laimė, jog rusai 
kažin įfokiu protestu progra
mą pailginę ir švedas dar ga
lėjo įtilpti j. rungtyniautojų 
eilę. Ne veltui švedų laikraš
čiai, minėsdami savo tautiečio 

; nuotykius, ‘rašė, jog ji globojo 
angelas sargas.

Prancūzai pergyveno šven
tę, kai jaunasis Boiteux laimė- 

% jo 400 m^ laisvu stiliumi plau
kimą. Laimėtojo tėvas, čia pat 
stovėjęs, taip ir krito į baseiną 
su visaip ^drabužiais ir neatski
riama tįetete. Kai tėvas bučia
vo sūnų, kai kurie kiti plauki
kai dar nebuvo pasiekę baig
mę... Plaukiko motina yra du 
kartu dalyvavusi olimpiniuose 
žaidimuose, 1924 ir 1928 m., bet 
jai iškopti į medalių savinin
kes nebuvo pavykę. Triumfuo
jąs tėvas su pasididžiavimu 
pareiškė, jog jų šeimoj dar yra 
du vaikai, kurie taip pat bus 
plaukikai...

Luksemburgo himnas pirmą 
kartą nuskambėjo moderniųjų 
olimpinių žaidimų istorijoj, 
kai Barthel netikėtai laimėjo 
1500 m bėgimą. Tai buvo ma
žųjų palaiminta akimirka, į- 
rodymas, jog žaidimuose pir
muoju galt būti ir būna nebū
tinai didžiųjų valstybių repre- 
zentai. Tame ir olimpinių žai-

žimų prasmė, jog čia rungty
niauja individai ir taškų skai
čiavimas valstybėmis yra neo
ficialus, daugiau pigus statis
tinis efektas skaitytojų masei. 
Barthei nutraukė baigmės juo
stelę šypsodamasis, bet kai už
lipo į laimėtojų pakopą ir pa
sigirdo jo valstybės himno 
garsai, laimėtojui pradėjo vir
pėti kojos ir jis pravirko kaip 
vaikas...
' Olimpinė didvyrė Blankers- 
Koen (Olandija) šiemet nega
lavo ir, nors gydytojas jai drau 
dė iš viso į aikštę išeiti, ji ban
dė dalyvauti 80 m kliūtiniam 
bėgime. Deja, vienam užbėgi- 
me ji turėjo pasitraukti įnuo- 
tolio nebaigusi. Rugpjūčio 10 
d. olandė dar bandė bėgti 
Amsterdame, bet .tarp kliūčių 
išvirto ir vėliau pareiškė, jog 
savo sportinę karjerą baigia. 
Ta proga princas Bernardas 
jai įteikė Maher Pasha taurę, 
kuri skiriama sportininkui, 
kuris geriausiai atstovauja ol
impinę dvasią. Blankers-Koen 
dabar 34 metų ir turi pora vai
kų. čk.
ŠEŠTADIENĮ FUTBOLAS

Rugpiūčio 16 d. Lietuvių SK 
vienuolikė .žaidžia draugiškas 
rungtynes su Brooklyn© SC 
(DAFB aukštoji lyga). Vieta 
Metropolitan Oval, Ridgewoo- 
de. Pradžia 6 vai. Po rungty
nių, Belecko svetainėj Winter 
Garden, kuri yra netoli minė
tos aikštės, bus LSK narių 
visuotinis susirinkimas.

Rugpiūčio 9 d. LSK turėjo 
pirmąsias šį sezoną draugiškas 
rungtynes su Ukrainians (Na
tional lyga). Ukrainiečiai lai
mėjo 2-1 (0-0). Lietuviai žai
dė gana margos sudėties ir 
pasirodė silpnokai. Garbės į- 
vartį įkirto juodukas vidurio 
puolikas Guriano.

LSlf rezervinė rugpiūčio 10 
d. draugiškose rungtynėse nu
galėjo Peru (National lyga) 3- 
5 (1-1).

Rugsėjo 14 d. LSK pirmoji 
.vienuolikė pradeda DAFB aukš 
tosios lygos pirmenybes. Pir- 
mutinys priešininkas — Ein
tracht SC.

LIBERTY FEDERAL SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa.
SSS NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addr«u>
Nev Bedidinę Under Constrnctiea 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
X8 OF DECEMBER 31, *1951

ASSETS
Ttest Mcetcxr* Loam.....................S8.316.834
Improvement Loan*......................... 25,543
Loan* on Ssrincs AttosnU .... 82.997
radarai Hook Loan Bank Stock.. 175.000
Cash on Hand.and la Banka .... 1,182,033 
Office BuUdlnč and Equipment . . lds.664
Parking Lot— 1415 Raca Street 22,723 
XMacrad Cbartnt and Other Aateto 15.791

TOTAL—89,917,5*7
LIABILITIES

Maarten* 8tert AenounU ............ *8.428,47*
Adrancea—

Federal Hana Loan Bank . . . 
Leant In Procoai ............................
Other Liabilities ............................
Employees’ Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves................
General Reserves .. . $295.500 
terptas......................... 252,278

850,000
55.431
10.311 
22,077

3,520

547.778
TOTAL----89,917,587

CHARLES S. CHELEDEN, President

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už- 
jįl J—ak m’csty *ki bet

kokio nuo 
tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
ii visų gelež. ir aut. stočių ir uoi- 
IU.
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.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

i. . EVergreen 4-9414ft-... -•

Declared 
Interest Rate

Credited anti 
Compounded

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

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

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 Bunk Are Full} Insured I p to $10,000.

Member federal Deposit Insurance (. < >t potation

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

Virginia 9-3112

i Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

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

(Skersai nuo Haven teatro)

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

Telefonas: EV ergreen 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. 
Telefanuoti po 5 vai. vakarais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

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

Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

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, EVergree- 8-9770

SHALINS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARE PUBLIC

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

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams

T

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 Fasoliao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

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

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

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS F
DAvenport 6-1282

t ZZZZZ.ZZZZZZZZZZ Z Z > -Z > Z Z># zzzzzzzz zz z // z z z z z z z z z z z z

| WINTER GARDEN TAVERN,
| VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

£ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS
$ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
$ VISI KVIEČIAM! ATSILANKYTI
$ 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.
'i (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD)
N Tel: EV. ?-9586

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 lit—Avenue) GRamercy 7-9765

!
Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL J
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti
I

Importuoti 'konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

Paminklai
JOS- BERMEL INC- I

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

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

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

WAGNER THEATER 1
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.

L________________________________________________________________________ I

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE'
f

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

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848 .

_______ - - -------------- -__---------- •______ —--------------------- __j

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininku

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

EVergreen 4-9533.

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS. JR.

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

 AP 7’08^

W.\l. J. DRAKE
(DRAGI NAS)

85-03 Wareham Pl.
JAMAICA ES I A Li S 3. N. Y.

J Amai a 3 77 ’2

ALFRED J. WENTZ
225 S. 4th Street, 

BROOK! YN II N. Y.
I Wr^rccn 7 K06 7 |

ANTHONY J. WESLAN
(VI/I ANSKAS)

16 Court Street,
BROCK 1 YN N. Y.

MAm 5 1260 
______________________________________ /

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingehavimui. 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. u
‘ Ap. 7-2790 ![

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

[ JONAS PATAŠIUS :

I
 žiedai, laikrodžiai, jų tai- !' 

symas, Kosmetika ir Jj
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET Į
S Brooklyn, N. Y. i!
L J—J* J“ J—

ROEBLING SUPPLY Co'
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SIlREET, j 

BROOKLYN 11, N. Y. . 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------J

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

' 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 
F yra mišinys riešu-

tų,uogų, šaknų ir 
GdV lapų ji yra varto-
\ \ .Z • jama nuo visokių 
į°l ’ nerviškų ligų ir

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

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

f THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

W’aterbury, Conn.

R A LP H K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N.Y.

7 P«L



NETEISINGA INFORMACIJA

Krizė”,

žinių neturi.

WALLY’S

Henrikas Blazas

aktorius, ne-

rusų dra-

White

gerą vardą.

stovyklą

Bilietai: $4.00, $3.00, $2.00

HaitnM

Tautinės
Skyrius

L. V. L. S-gos Centro Komiteto 
pavestas.

B. Bieliukas iš Liaudininkų 
Sąjungos suspenduotas grynai 
dėl prasilenkimo su organiza
cijos drausme.

tokių 
aišku, 
Sargo

vienoje 
Long Island, 
j italų para-

BROOKLYN 11, N. Y. 
2-4329

ir Beackman St.
Tel. WOrth 2-8551.

Iš čia
Tėvynės
B. Bieliuko iš 
suspendavimo
pat yra neteisingas ir klaidi
nantis.

AND GRILL
seniausių barų

jog ir antrasis 
tvirtinimas dėl 
L. V. L. S-gos 

motyvų, taip

“NANON”
“DIE GLASERNE KUGEL”

NAUJAUSIA SAVAITĖS APŽVALGA.

340 GRAND STREET, 
STagg

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

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

Geri žmonės, geri gėrimai, 
geras maistas

865 BANK STREET
WATERBURY, CONN.

Tel. 3-9838

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

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi

86™ ST. CASINO TEATRAS 
210 East 86th Street BUttcrfield 8-0561

Nuo rugpiūčio 15 iki 21 d.

e.

Adv. F. Mocejūnas, su žmo
na ir sūnum atvykęs iš Rbch- 
erterio poilsiui į Atlantic City, 
N. J.. siunčia Vienybei savo 
linkėjimus.

skautiškoj nuotaikoj.
reikia į Lapienės vasar

vietę, iš kur kelias į 
bus nurodytas.

Aleksis Rannit, mūsų ben- 
įvykusio šveicarijo- 
;:inės Meno Kritikų 
kongreso išrinktas 

. ši sąjunga 
tėra tik 34

I)r. B. K. Vencius ateinančią 
' išvyksta mėnesiui ato- 
i Maine valstybę. Dakta- 

:as bus uždarytas 
čio 21 iki rugsėjo

Vykdomosios 
pirmininkas • trečia- 
rakė į Europe. Jo iš

brinkę visuome- 
kai kurių organi- 

laikraštinin-

Petrauskas, Vienybės 
as. kaip jo žmona iš 

e. N. J. praneša, nese-

K u n. S. Valiušaitis, iki šiol
<aro pareigas
arapijoje

H. Kačinskas,
Įkėlęs gyventi į New 
io vau j a ir Brooklyno 
dramos 

vaidina

Juozas G inkus su žmona pra 
rmadienį išvyko dviems 
ms atostogų, kurias jie 
Menderių ūkyje,

Rima čerkeliūnienė, 
vaite laiko pas 
s. valstybėje,

pavie- 
drau- 

šiomis 
dienomis grįžo namo, Middle

Albertas Butkus, Hoosick
N. Y. meras, kaip pra-

Quick žurnalas, pasiuntė 
iam karaliui Farukui 

kvietimą apsilankyti jo valdo-

Zakarauskas, brooklyniš- 
kio Piliečių Klubo biznio vedė
jas. po dviejų savaičių atosto
gų New Yorko kalnuose, grįžo 
namo.

Skautai pas Lapienę
Rugpiūčio mėn. 15 d. New7 

Yorko skautai vyčiai surengė . 
išvyką į Pr. Lapienės miškelį 
(Stony Brook) Stovykla įreng
ta netoli nuo vasarvietės. Sek
madienį, rugp. 17, įvyks stovyk 
los užbaigimas. Ryte bus lai
komos mišios, o sutemus — 
laužas. Skautai vyčiai kviečia 
skautų bičiulius atsilankyti į 
stovyklą ir porą valandų pra
leisti

Rengiamas 
kariuomenės
minėjimas

Amerikos Lietuvių
Sąjungos Pirmasis 
Brcoklyne, rengia Lietuvos ka
riuomenės 34-rių metų įkūri
mo sukakties šventės minėji
me koncertą.

šis koncertas bus iškilmin
gas ir su turtinga programa, ir 
įvyks lapkričio 23 d. Schwaben 
Hall salėje, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyn 27, N. Y.

Lietuviškos organizacijos 
pra;ęmos tą dieną susilaikyti 

jo bent kokių parengimų.
Rengėjai

Kiekvienas skaitytojas yra 
Vienybės bendradarbis ir lei
dėjas, jeigu jis atlieka dvi pa
re gas: atsiunčia žinių ir sa
vo prenumeratą laiku sumoka.

Aewlbrkas irApylinkėALgfai
Tėvynės Sargas 1952 m. 2 

(9) Nr., straipsnyje “Lietuvos 
Valstiečių Sąjungos 
tarp kitų tvirtinimų, neteisin
gai nušviečiančiu Liet. Valstie 
čių Liaudininkų Sąjungą, palie 
tė dalykus, kurie neteisingai ir 
šmeižiančiai nušviečia Bronių 
Bieliuką.

Tėv. Sargas rašo: “Jis (B. 
Bieliukas) liaudininkų turimo
mis žiniomis nėra Lietuvos dar 
bui ištikimas. Ir dalykas bai
gėsi tuo. kad liaudininkų c. 
komitetas suspendavo trejiems 
metams B. Bieliuko veiklą”.

Buvo tikra, kad 1950 m. pra
džioje B. Bieliukui kai kurių 
asmenų buvo mestas šešėlis 
esant neištikimu Lietuvos dar
bui. Liaudininkų S-gos Centro 
Komitetas pavedė teisinin
kams B. Novickienei ir S. Bal
tūsiui reikalą ištirti, patiekda
mas jiems visą surinktą me
džiagą. Abiejų minėtų teisi
ninkų, kaip ekspertų, išvados 
sutapo. Jiedu B. Bieliukui mes
tam kaltinimui jokių duomenų 
nerado, kvalifikuodami kai 
kurių asmenų B. Bieliuko ad
resu paleistus gandus, kaip 
šmeižtą.

Centro Komitetas iš savo 
pusės taip pat reikalą nuodug
niai išstudijavo ir .padarė se
kantį nutarimą:

“1951 m. rugsėjo mėn. 16 d., 
L. V. L. S-gos Centro Komite
tas in exile, susipažinęs su 
Broniaus Bieliuko apšmeižimo 
susirašinėjimu ir priimdamas 
dėmesin .teisininkų Birutės 
Novickienės ir Saliamono Balt 
ūsio nuomones, konstatavo: iš 
susirašinėjimo duomenų ir tei
sininkų B. Novickienės ir S. 
Baltūsio pareikštų nuomonių 
Centro Komitetas neranda nei 
tiesioginių nei netiesioginių 
duomenų, kurie duotų pagrin
dą mestam Broniui Bieliukui 
kaltinimui. Centro Komitetas 
laiko Bronių Bieliuką be pa
grindo apšmeižtu”.

Asmenys, kurie apie B. Bie
liuką 1950 metais buvo paleidę 
gandus, paprašyti juos patvir-

Aukos Vienybes
Popierių Fondui
J. Pūsteli

New Britain, Conn. . . 10.00
A. Pateckas

Hartford, Conn. . . 10.00
C. Giedraitis

New Britain, Conn. . . 10.00
A. švirinas

New Britain, Conn. 10.00
Charles Ahrens

Brooklyn, N. Y. ... . . . 10.00
T. Vaikis

E. Hartford, Conn. 5.00
P. Laban

Hartford, Conn. . . ... 5.00
J. šeštokas

Philadelphia, Pa. . . 5.00
A. Valentinas

Ansonia, Conn. 2.00
J. Styra

Brooklyn, N. Y. . . . 1.00
A. Ramanauskas

New Haven, Conn. 1.00
S. Dambrauskas

New Britain Conn. . .. . 1.00
P. Karuža

Waterbury, Conn. 1.00
F. Zaleskis

Bronx, N. Y. ... ........... 50

r
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New York 6. N. 5
Members NewY ork Stock Exchange
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tinti, atsisakė ir privačiais laiš 
kais atšaukė, o B. Bieliuko pa
kviesti stoti garbės teisman, 
visai neatsiliepė. Jų vardus ir 
pavardes skelbti viešumon yra 
pačio B. Bieliuko reikalas.

Iš aukščiau paduotų duome
nų aišku, jog Tėvynės Sargo 
teigimas, kad “liaudininkų tu
rimomis žiniomis B. Bieliukas 
nėra Lietuvos darbui ištiki
mas”, yra neteisingas, nes liau 
dininkai

Apkrauste butą
Praeitą šeštadienį apie 7 vai. 

vakare į Baltrukevičiaus butą, 
324 Union Avė.. Brooklyne, bu
vo įsibrovęs vagis? Buto šeimi
ninkas ir jo įnamis Leleiva 
buvo kažkur išvykę, todėl va
gis turėjo laiko net susiieškoti 
paslėptus abiejų vyrų pinigus. 
Leleivai, buvusiam DP, sako
ma, pavogta daugiau, kaip 300 
dolerių. Kiek pinigų pavogta 
Baltrukevičiui, neteko sužino
ti. Butas rastas labai apvers
tas. Kaimynai matę, kaip jau
nas, apie 27 metų vyriškis, il
gokai slampinėjęs apie butą. 
Spėjama, kad jis ir buvo tas 
vagilis.

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE

STONY BROOK LODGE
PR. LAPIENĖ, Vedėja

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

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms pra
šome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony Brook, 
L. I., N. Y. Telefonas Stony Brook 7-0586

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

Ukl

NORITE GEROS — MENIŠKOS

Henry J. Wonson (Vencevi- 
čius) šių metų pradžioje ati
daręs savo paties vadovauja
mą draudimo (insurace) įstai
gą Brooklyne. įstaigos adre
sas: 536 Jaffrey St. (namie) ir 
189 Montague Brooklyne. H. J. 
Wonson yra antrojo karo ve
teranas, sukūręs lietuvišką šei
mą, ilgesnį laiką dirbęs dide
lėse draudimo kompanijose, o 
dabar sėkmingai vadovauja 
savo įstaigai, ypač stengdama
sis toje srityje patarnauti vie
tos lietuviams.

3 d. Spotswood, 
suvažiavę vidurio 
gyvenantieji lietu- 
aptarti galimybes 

gyvenan-

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO,

ŠEIMOS,
- VAIKŲ, 

įvairių progų nuotraukų?
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS, į* S ■
baigęs New York Institute of Photograph^ \ '

422 MENAHAN STREET, BROOKLYN,JN. Y.-
skambinti tel. HY 7-4677»

-AUT0M0B1LIĮJ SAVININKAMS-
Lietuviai specialistai atidarė collision ir auto taisymo dirb
tuvę. Atliekami visi collision dažymo ir mašinos taisymo 

dabai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamas 
mašinos.

M. and Z. Auto Collision Works
BODIES & FENDERS STRAIGHTENED

COMPLETE
AUTO PAINTING REFINISHING 

1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. • 

BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 6-6438

J. MALDUTIS
Z. ŽALIAUSKAS

New Jarsey 
organizuojasi

Rugpiūčio 
N. J. buvo 
New Jersey 
viai tikslu
suburti apylinkėje 
čius lietuvius. Suvažiavime da
lyvavo: Kavoliai, inž. šušys, 
Julija Rajauskaitė — šušienė, 
A. Smitrienė, R. Smitriūtė, Pr. 
Puronis, inž. Skučas su žmona, 
J. Daugėla, K. Čiurlys, V. Priž- 
gintas su žmona, J. Steinis ir, 
tuo laiku atostogavęs Bound 
Brook, poetas Leonardas Žit
kevičius su šeima.

Vienbalsiai nutarta stengtis 
sujungti visus vidurio New 
Jersey gyvenančius lietuvius 
tautinėm, nepolitinėn draugi
jom

Suvažiavusieji entuziastin
gai pritarė tai idėjai ir išrin
ko laikiną organizacinį komi
tetą, kurio tikslas sušauti- ga
limai didesnį lietuvių skaičių. 
Steigiamajam susirinkimui, ku 
ris įvyks rugpiūčio 24 d. 4 vai. 
po pietų Freehold, N. J. Eng
lish Town Road Lietuvių Sve
tainėje. Organizaciniame ko
mitete dayvauja: Jonas Kavo
lis, Pranas Puronis, Vytautas 
Kavolis, Kazimieras Čiurlys, 
Juozas Daugėla ir A. Smitrie
nė.

Visus maloniai kviečiame 
šiame steigiamajame susirinki
me dalyvauti ir prisidėti prie 
to gan sunkaus darbo plačiai 
pasklidusius vidurio New Jer
sey gyvenančius lietuvius su
burti vienon draugijom

Organizacinis Komitetas

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

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

1245 BROADWAY

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

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

The DRIFTWOOD BAR
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas 

New Yorke.
254 Water St. Tarpe Peck Slip St.
New York City, N. Y.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
r

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

FUHMiT UL ne
MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE

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

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2246

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

BALTIJOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTASY CARNEGIE HALL
BUS STAMOMI LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ KOMPOZITORIŲ SIMFONINIAI VEIKALAI

DIRIGUOJA: Jeronimas Kačinskas Endel Kalam ir Bruno Skulte

(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERTS
ALBERT ELICE, Sav. . įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rarkandaL

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. 7-4NT

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

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

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei iš važia vi maras.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L I

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

(Biznio) (Rez.)




