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DABAR
Vilkas ir veto teisė 
Propagandos priemonė 
Trumąnas ir rinkimai 
Nepatinka triukšmas?

JUOZAS TYSLIAVA
Tikrai triukšmingas buvo 

tas Vienybės Sąjūdžio atstovų 
(Ivinskio ir Prapuolenio) pa
sitraukimas iš Vliko.

Mažiau triukšmo, bet už 
tai daugiau juoko, sukėlė, da
bar tų, anot Naujienų, “fa- 
šistuojančių elementų” noras 
grįžti atgal.

Kaip žinoma, krikščionių 
demokratų dauguma vilke įsi
vedė vadinamą veto teisę.

Įsivaizduokite, kad socialde- 
mvkratas, liaudininkas ar tau
tininkas Vlike dabar ima ir pa
vartoja tą pačią veto teisę...

Tuo atveju Ivinskis su Pra
puoleniu tikrai turės pagrindo 
sakyti, kad 
męs.”

Vlikas yra

* ** 
valstybės
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Adv. Antanas OLIS, ALT vicepirmininkas, apie

LIETUVIŠKĄ POLITIKĄ LAISVINIMO 
VEIKSNIUS IR YPA TINGAI, VEIKĄ
* • • a aw 1 • • • eV VVieningumas atsiras, jei iš laisvinimo reikalų išjungsime^ par 

kombinacijas - Mūsų diplomatai y ra ne partijos, bet visos 
stovai - Kaip ir kur turėtų būti šau kiama visuotina LaisvThžno veiks

nių konferencija? f

vos at

Vasara baigiasi, o toje banko j e laiškelis...

Išeigi

nio ka

pasvei- 
kuris

Ne visos 
girtis.

Šiuo atveju, tenka 
kinti Danijos karalių,
mano, kad, be ūkio gamybos 
produktų, reikia eksportuoti ir 
muziką...

Ir štai, pats būdamas ta
lentingas stūuzikas, Danijos 
monarchas ’ • atsiunčia mums 
savo simfonijos orkestrą, ku
rio: gastrolės prasideda spa
lio 12 d. Connecticut valsty
bėje.

Tą pačią dieną, beje, Carne
gie Hall, New Yorke, Įvyksta 
Baltijos v tautų simfoninis 
koncertas, kurį, kovoje už tų

pavadino antruoju frontu.
Kūryba — pati geriausia

Kalbant apie busimąjį Bal
tijos. tautų simfoninį koncer
tą, neišvengiamai tenka pri
siminti baisiųjų birželio dienų 
minėjimas.

New Yorke gyvena tūkstan
čiai lietuvių, latvių * ir estų, 
bet į tą minėjimą tesusirinko 
yos keletas šimtų žmonių.

Ir sunku pasakyti, kas čia 
buvo kaltas: karštas oras, ar 
nenoras klausyit tų pačių, daž
nai nuobodžių, politikų kal
bų?

Reikia manyti, kad pirmojo 
Baltijos tautų simfoninio kon- . 
certo pasiklausyti, susirinks 
didesnės minios.

Priešingu atveju, reikės ma
nyti, kad New Yorko baltai 
nesidomi nei politika, nei me
nu.

*
Tarp spaudos atstovų ir pre

zidento Trumano andai įvyko, 
maždaug, toks pasikalbėji
mas:

— Ar jūs skaitote Eisenho- 
werio kalbas?

— Niekados.
— Kaip tada jūs galėsite į 

jas atsakyti?
— Man nereikia jų skaityti.

rys bumą, aš žinau, ką pasa
kys republikonų kandidatas.

Rinkimų atveju, berods, Ei- 
senhoweris tą patį galėtų 
sakyti apie Stevensoną.

Šiuo atveju, meška su 
kiu — abudu tokiu.

pa-

lo-

lai-

Lietuvos laisvinimo veiks
nių veikloj paskutiniu metu 
pastebiama dalykų, kurie su
kelia pagrįstą susirūpinimą.

Vyriausio Lietuvrts Išlaisvi- 
n'mo Komiteto susiskaldymas, 
savitarpinis grupių piktas ir

bendram reikalui kenksmin
gas ginčas, vienybę ir bendra- 
darb'avimą sudrumstę straips
niai lietuvių spaudoj ir viso
kie iki galo neišmąstyti gru
pių parešk’mai — visa tai su
kėlė daug bereikalingų dulkių

ir nuodų ant Lietu  vos laisvi
nimo kelio.

Vienybės korespondentas 
Chicagoj, norėdamas patirti 
tais mūsų visų akis grau
žiančiais klausimais nuomonę 
Amerikos lietuvio, stovinčio 
centre Lietuvos laisvinimo by
los, kreipėsi į a 
lj — Chicagos 
triet Pirmininku 
Lietuvių Taryb

Antaną O-

ir Amerikos 
vicepirmi-

KĄ REIŠKIA STALINO NUTARIMAI?
Sušaukdamas partijos kongresą ir panaikinda mas Politbiurą, Stalinas 
nori satelitus pastatyti ant lygiu pagrindu - Sovietu Rusija bandys pra
dėti naują taikos ofenzyvą - Ne vienas, bet penki bus Stalino Įpėdiniai

ADV. ANTANAS A. OLIS

PAVOJUS TEBEGRESIA
Laisvajam pasauliui iš sovietu pusės

Retai kada New Yorkas ma- 
*tė tiek daug žmonių gatvėse, 
kaip šią savaitę per Amerikos 
legijono paradą.

šis legijonierių suvažiavi
mas yra svarbus ne tiek savo 
paradu, kiek pasakytom kal
bom ir padarytais nutari
mais.

Per suvažiavimą Eisenhowe- 
rls ir Stevensonas pąsakė 
šmingas kalbas.

Eisenhoweris priminė 
jonieriams, jog Amerika
dasi tokiame pavojuje, kokia 
me dar niekad nebuvo atsidū
rusi istorijoje, dėl sovietų troš
kimo užvaldyti pasaulį.

Bet, Eisenhowerio žodžiais, 
sovietai nedarys Hitlerio k5ai-

reik-

legi- 
ran-

visos

pamatysi, 
tyla.”

kaip triukšmas virs

Dar anais prieškariniais 
kais New Yorko miestas buvo 
pradėjęs vadinamą tylos va
ju-

Dabar ir vėl. Net taksiai, tie 
patys didžiausi triukšmada
riai, dabar yra įsirašę tylos šū
kius:

“Pamąstyk 
triūbysi.”

Yra, mat, 
mano, kad
kaip New Yorkas, dar 
ieškoti ir, svarbiausia, 
tylos.

Velnio akį.
Rodos, Paul Morand 

yra pasakęs:
“Jeigu tau

mas, pats

kad jau netoli 
žmogus galės 
negu žemė su-

pirma, negu

žmonių, 
tokiame

nepatinka

kurie 
mieste, 
galima 

raišti

kartą

triukš- 
triukšmauk, ir

♦

Ar nemanote, 
tas laikas, kai 
skristi greičiau,
kasi aplink savo ašį?

Tokia mintis su riestu* klau
simo ženklu šauja į galvą da
bar, kai trys britų lakūnai, 
Beamon t, Watson ir HiUwood, 
su sprausminiu lėktuvu Can
berra perskrido Atlantą ir tą 
pačią dieną (rugpiūčio 26) grį
žo atgal, kelionėje į abi puses 
užtrukę vos 8 valandas ir 6 
minutes...
šį istorinį britų žygį, iš 

šiaurinės Airijos J Newfound- 
landą ir atgali, Londono spau
da taip apibūdino:

“Išskrido prieš pusryčius ir 
sugrįžo prieš vakarienę.”

nepriklausomo-

irgi pastebėjo, 
priežastimi yra

dų. Kada jie nutars pradėti 
pasaulinį karą, jie bus tikri 
laimėjimu. Tačiau iki to laiko 
dar toli.

Pašalinimui sovietų pavo
jaus yra trys priemonės:

1) Iškelti Amerikos karinę 
galybę, kad Kremlius matytų, 
kokį smūgį jis galės susilaukti, 
jei bandys pradėti karą.

2) Išplėsti bendradarbiavi
mą su kitais laisvais kraštais, 
pasiruošusiais stoti Amerikos 
pusėje, karui ištikus.

3) Amerika turi aiškiai pa
reikšti Sovietų Rusijai, kad • 
ji grįžtų už savo sienų, kad 
jos pozicija Europoje ir Azijo
je nepripažįstama.

Pagaliau, jis priminė, jog 
Amerika nenurims, kdl
tautos, sovietų pavergtos, 
naujo netaps 
mis.

Stevensonas 
jog viso blogo
komunistų grasinimas. Komu
nistinė sistema slopina žmones 
ir amerikiečiai, patekę po šios 
doktrinos įtaka, nebegali dau
giau turėti pasitikėjimo. Val
džios tarnyboje daugiau jiems 
neturi būti vietos.

Tačiau, Stevensonas paste
bėjo, kad kovoti su komuniz
mu reikia protingai ir negali
ma deginu daržinės .tik dėl to, 
kad išnaikinus žiurkes.

“Tarp mūsų yra žmonių, ku
rie patriotizmu naudojasi kaip 
basliu mušti kitiems amerikie
čiams. Ką galima pasakyti apie 
tokius patriotus, kurie negrą, 
žydą, kataliką, ar gimusį Ame
rikoje japoną laiko ne ameri
kiečiu?

Maloniai Pirmininko priim
tas, Jūsų korespondento pir
mas klausimas-buvo toks:

— Kaip Jūs vertinate visą 
Lietuvos Laisvinimo veiksnių 

veiklą?
— Aš visados buvau nuomo

nės — ir mėginau ją teitiems 
aiškinti,— kad taip vadinamos 
lietuviškos politikos tikslai, 
siekiami įvairiais kanalais dr 
įvairiomis priemonėmis, pasi
darys aiškesni ir suprantame
sni, jei mes juos vienaip ar ki
taip surišime su politika tų 

mums tenka 
Šitokiam nu- 

įgyven- 
lalsvinimo

Stalino nutarimas po 13 
metų pertraukos sušaukti ko
munistų partijos atstovų kon
gresą ir panaikinti Politbiurą, 
vakaruose sukėlė įvairių aiški- 

■n(.mų, bandant .atspėti tikrąją 
priežastį, kodėl Kremliaus dik
tatorius ėmėsi šių žygių.
Paskutinis kongresas 
buvo 1939 metais

kraštų, kuriuose m 
gyventi ir vedk|L ši 
sistatymul praktiški 
dinti reikta visiems 
veiksniams b 
ningais, nežt

ypatingai vie 
tį kur jie bū-jie bū- 

semtų

bylą pasidaliname tarpusavyj, 
sutraukiame ją į savo asmeni
nių ar grupinių nusistatymų 
rėmus ir išeikvojame savo e- 
nergiją, keldami “audras” 
vandens šaukšte....

Olis — nemanau, kad kas nors • 
turi primesti vieningumą “lie
tuviškai politikai“: jis atsiras 
savame, jei mes iš laisvini
mo reikalų išjungsime visas 
partines kombinacijas ir lais
vinimo darbo nemaišysime su 
atvirais ar užmaskuotais tiks
lais išlaisvintoj Lietuvoj. Aš 
gerai suprantu, kad yra daug 
lengviau tokį norą turėti, bet 
žymiai Sunkiau jį įgyvendinti. 
Nesame 
žmonės 
bėmis.
nuo daug silpnybių, jei Lietu
vos laisvinimo veiklą energin
giau nukreiptume į tokį lau
ką, kuriame veikia žmonės ir 
jėgos, galinčios nulemti di
džiosios pasaulinės politikos 
nusistatymą Lietuvos atžvil
giu. Mano įsitikinimu — tas 
kelias yra pats tikrasis mūsų 
tikslui atsiekti.

(Nukelta į 5 psl.)

dievai, o paprasti- 
su visomis silpny- 
Bet apsisaugotume

Partijos kongreso sušauki
mas laikomas labai svarbiu į- 
vykiu. Po 1939 metų kovo 7 d. 
Stalinas niekad daugiau nebu
vo bandęs sušaukti partijos 
atstovus.

Verta pažymėti, kad per 
paskutinįjį kongresą buvo pa
daryti žymūs posūkiai užsie
nio politikoje, v

Tada, tuoj po kongreso, ba
landžio 12 d. iš užsienio mi
nistro pareigų huvo nušalintas 
Litvinovas, ^pateeičiant jį Mo-

ponijai atnaujinti prekybinius 
ryšius.

Vakarų sostinėse galvojama, 
jog į Londoną Gromiko atvy
kimas reiškia, kad atėjus rei
kiamam momentui jis iš port
felio ištrauks planą, kuriame 
Rusija padarys konkrečius pa
siūlymus vakarams, dėl Vokie
tijos, Austrijos ir Korėjos.

Spėjama, kad Gromiko pra
dės taikos ofenzyvą pagal se
ną temą, kurią ne kartą Sta
linas yra pabrėžęs, jog komu
nistinis ir kapitalistinis .pasau
lis galįs sugyventi.
Vakariečiai reikalaus 
iš sovietų įrodymų

Vakaruose įsitikinę, 
sovietai pradės tokią
tai nereiškia, kad jie jaučiasi 
pralaimėję.

Priešingai, Kreml.vadai mano, 
jog komunizmas praktiškai y-

Politbiuro panaikinimas 
taikomas satelitams

Politbiuro panaikinimas tu
ri visai kitą reikšmę, negu kas 
įsvaizdavo. Tai nebuvo papra
stas partijos centro komitetas. 
Jis susidėjo iš 12-15 narių ir 
buvo tikroji valdžia, kada 
šverniko pirmininkaujama ’ vy
riausybė buvo skirta tik para
dams. Praktiškai Politbiuras 
vadovavo vidaus ir užsienio 
politikai. Jame būdavo pri
imami visi svarbūs nutarimai 
dėl “valymų” liaudies respub
likose.

Jeikad 
politiką,

Tas aišku nepatiko sateli-/ 
tams, nes, kaip ten bebūtų, pas 
juos dar užsiliko lašas tauti
nės ambicijos.

Stalinas nutarė pakeisti tak
tiką. Dabar, 
kariuomenė ir 
imta po

su Ribbentropu pasirašė gar- ja ir vLs didėjančius vakarų 
pa šaulyje ekonominius sunku
mus. Ir jie mano, kad tapus 
galutinais padėties šeiminin
kais, reikia kantrybės.

Jei jie taip mano, tai klys
ta. Vakariečiai šį kartą pirm 
pradėdami derybas, pareika
laus įrodymų, jog Kremliaus 
norai tikrai nuoširdūs.

Pirmiausiai bus pareikalau
ta sustabdyti karo veiksmus 
Korėjoje ir Indokinijoje, pa
sirašyti taiką su Vokietija ir 
Austriją...

Jei Maskva duos reikalauja
mas garantijas, tada preziden
to Trumano žodžiais, pasaulis 
galės dėti visą energiją kovai 
su mizerija.

Bet ar sovietams tas Išeis į 
naudą? Juk mizerija tarnauja 
jų ekspansijos planų įgyvendi
nimui.

sųjį vokiečių-sęvietų paktą.
Tais laikais/kaip ir dabar, 

kongresas buvo susirinkęs ne
va tai dėl produkcijos pakėli
mo....

šį kartą oficialiai irgi susi
renkama diskutuoti naująjį 
penkmečio planą (penktasis 
nuo bolševikų revoliucijos).

Ką gi galima diskutuoti prie 
sovietinio režimo? Normos jau 
nustatytos ir tik verta prisi
minti Kravčenkos pastabą, 
jog Rusijoje, tas kuris išdrįs 
pareikšti kokią nors pastabą, 
dėl pilano, bus palaikytas iš
daviku.
Pradės milžinišką 
taikos ofenzyvą(?)

Kaip Pravda rašo, šis
dukcijos pakėlimas turės tikslą 
išvystyti prekybinius 
kius su kitais kraštais, 
su vakarų kraštais?

čia turės pasireikšti 
skio ranka.

Tarptautinės politikos ste
bėtojai, sąryšy su Kinijos 
ministerio pirmininko Chou 
en Lai vizitu Maskvoje, prana
šauja, jog sovietai pasiūlys Ja-

pro-

santy-
Ar ir

Višin-

APLINK

SPITZBERGE RADO NUKRITUSIĄ
SOVIETŲ “SKRAJOJANČIĄ LĖKŠTĘ”

“Nukritusi Spltzberge skrajo
janti lėkštė šiuo metu yra ty- 
riama norvegų ir vokiečių eks
pertų”, .taip tvirtina dr. Wal- 
demar Beck.

šita informacija buvo pas
kelbta prieš kelias dienas

Savo nutarimuose suvažiavi
mas rekomenduoja vyriausybei 
įspėti priešą Korėjoje, jog A- 
merika pasiryžusi pradėti karo 
veiksmus plačiu maštabu ir 
reikalauja nušalinti iš parei
gų Achesoną.

Parade dalyvavo Ir lietuviai 
iegijonieriai. ' Brdbklyno .posto 
vėliavą nešė D. Klinga Ir Mi- 
kelionls, o posto vadas A. Va
siliauskas žygiavo su postų 
vadovybe. Kitų miestų lietuviai 
žygiavo su savo valstybių pos
tais.

prancūzų telegramų agentū
ros.

Dr. Beck tvirtina, kad nor
vegų inžinierius Norsel turėjo 
galimybės tuojau pat nuvykti 
į skrajojančios lėkštės i 
timo vietą, kaip tik ji 
norvegų lakūnų atrasta 
kalnuose.

Aparato likučiuose dr. 
sel radęs radiopiloto 
vą, galinti veikti visom ban
gom su 934 herz., matas, kuris 
iki šiam laikui buvo nežino
mas.

nukri-
i buvo

salos

Nor- 
siųstu-

Skrajojanti lėkštė neturėjo 
įgulos. Jos diametras esąs 48 
metrai 44, disko pavydale, tu
rinti 46 sprausminius automa
tiškus motorus, kurie sukasi , 
apie centrine ašį, kur yra į- 
rengtas kontrolės aparatas.

Visi parašai ant instrumen
tų esą rusų kalboje.

tiką. Dabar, kada palaipsniui 
kariuomenė ir policij a yra pa
imta po kontrole Budapešte, 
Bu kare šte; ’Prlgof ir Varšuvoj x 
Stalinas galvoja, jog nėra jo-Stalinas 
klos rizikos sudaryti vaizdą, 
kad satelitai stovi ant lygių 
pagrindų su Rusija.

Bet tai bus tik iliuzija, nes 
pasiliks Kominformas, kuris 
prižiūrės kad nebūtų nutolta 
nuo “linijos”.
Stalinas nori turėti 
keletą įpėdinių

Pottitbiuro pakeitimas vy
riausiuoju prezidiumu iš pen
kių narių: Malenkovo, Molo
tovo, Beria, Mikojano ir marša
lo Konievo, turi dar ir kitą 
tikslą, būtent, kad Stalino į- 
pėdiniu būtų ne vienas asmuo, 
bet penki.

Nes kitu atveju atstumtieji 
“princai” galės sukelti tarpu
savy kovą, kuri galėtų susilp
ninti Sovietų Sąjungą.

• Maskvoje Višinskis įteikė Amerikos, Anglijos* ir Prancūzijos 
ambasadoriams notą, siūlančią sušaukti kuo greičiau keturių 
konferenciją Vokietijos klausimui išspręsti.

• Vokietijoj miręs socialdemokratų lyderis dr. Kurt Schu- 
macheris savo testamentu partijoje įpėdiniu palieka Erichą Ol- 
lenhauerį.

• Eina gandai, jog Maskvos įsakymu nušalintas Albanijos 
diktatorius Hodža už nesugebėjimą pakelti krašto produkciją.

• Irano vyirausybės pirmininkas Mossadegh, turįs diktato
riaus teises, pašalino 15 žymių generolų ir ruošiasi dar 50 paša
linti.

• Marselio (Prancūzijoje) gatvėje, žaidęs 13 metų berniukas 
Josepj Cohen į glėbį pagavo iš penktojo aukšto krentantį 3 me
tų kūdikį. Abudu vaikai sveiki. Suaugę, buvę nelaimės vietoj, iš 
išgąsčio nežinojo ką daryti.

• Leipcigo parodoje išstatyta nauja kinų rašomoji mašinė
lė, turinti 250 ženklus. Su ja galima rašyti iš kairės į dešinę, iš 
viršaus į apačią ir iš apačios į viršų.

• Sovietai priešais Danijos krantus, Rugen saloje įrengia 
naują bazę povandeniniams laivams, kurioj galės prisiglausti 60 
laivų. Prie darbų dirba virš 40,000 politinių kalinių iš Orianen- 
burgo stovyklos.

• Korėjoje abiejų pusių, kovotojai turėjo kovoti su bendru 
priešu — taifūnu, kuris praūžė per žemyną, pridarydamas di
džiausius nuostolius. Kareiviai turėjo stiprinti nuo potvynio ap
griautus apkasus.

• Viena amerikiečių firma pasiūlė Argentinos vyriausybei 
padaryti kristalinį karstą dėl Evos Peron už 30,000 dolerių.

• Garsioji Korėjoje Pan-Mun-Jon palapinė, kurioj vyko ne
sibaigiančios derybos, griaunama ir jos vietoje statomas medinis 
barakas, kad būtų patogiau ir šilčiau derėtis besiartinant žiemai.



^Amerikos Lietuvių Savaitė
* ■ ■ ■■" —   "" — --------------------------------------------------- - - - . —

VILIUS BRAŽVILIUS

LIETUVIAI DIDŽIOJOJE PARODOJE
BROCKTON. - Mass.— Rug

sėjo 6-13 d čia įvyksta didžio- 
■i paroda. vadinama Brockton 
Fair Tai metinė pramonės ir 
žemės ūkio paroda, ruošia
ma nuo 1874 m.

Šiemet Įvykstant: paroda 
bus 78-toji iš eilės. Paroda 
ruoš.ama Brocktone. bet joje 
dalyvauja visa Naujoji Angli
ui ir dauseas tolimesnių sri- 
ė u firmų be: gyventojų. Kas
ine* paroda aplanko keli šim
tai tūkstančiu žmonių.

šios parodos sudėtyje vie
tas lietuviai ruošia lietuviu 
lia.id.es meno parodas. Kurios 
čia vyksta nuo 1936 metų. 
Pirmaisiais metais mūsų paro
da buvo Įrengta bendrame pa
viljone su kitomis tautomis ir 
firmom s. Bet jau 1937 m. lie
tuvių paroda vyko paviljone, 
pavadintame Lietuviu bakū
žė. pastatyta pagal Lietuvos 
ūkininko namo pavyzdi, kurio 
projektą parūpino Lietuvos 
konsulatas New Yorke.

Per eilę metų bakūžėje daug 
kas pataisyta. patobulinta. 
Pernai su dideliu pasisekimu 
buvo paminėta bakūžės pas
tatymo 15-kas metų sukak
tis. dalyvaujant įrengtoje jo
je parodoje dail. A. Tamošai
tienei iš Kanados su savo me
niškais darbais.

•Toji sukaktuvinė paroda 
sudaro naują posūkį ruošiamų 
c akūžėj e pa rodų užsimo ji- 
muose. Joje kilo pasiryžimas 
kiekvienais metais parodyti 
lankytojams vis naujas lietu
vių kūrybos vertybes, prisista
tyti amerikiečiams iš kultūri
nės pusės, palenkti plačiųjų 
masių simpatijas kenčiančiai 
Lietuvai.

Šiemet ruošiamoji paroda 
bus pirmas žingsnis tų užsi
mojimų vykdyme. Ji įrengia
ma pagal dail. A. Tamošaičio 
paruoštą projektą. Jos ekspo
natų .daugumą sudarys dail. 
A. Tamošaitienės ir dail. A. 
Tamošaičio darbai, sukurti 
pagal liaudies meno motyvus, 
kurie abiems dailininkams

LIBERTY FEDERAL SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Phūadelplria, P*.
S3S NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addrew
Mew Building Under Constrnctiaa 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER >1. 1941

ASSETS
Tirt. Mortcac* Loan*...................»«.31«.8»4
Inprovemect Loam.......................... 25,54*
Lx*n» on Saving* Account* .... 82,»y7
Federal Home Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and in Banka .... 1.112.033 
OSce Building and Equipment . . 186.664
Parking Lot  1415 Race Street 22.723
Deterred CUargM and Other AsmU 15,791

TOTAL----*9,917,5*7
LIABILITIES

Member** Share Account* ............. *8,4*8,479
Advarx-es----

Federal Home Loan Bank . . . *50,000
Loans In Process ............................  55,431
Other Liabilities ............................. 10,311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserie*.................... 3,520
General Reeorre* . . . 8295.500
Surplus.......................... 252.278 547,778

TOTAL----89.917.5*7
CHARLES S. CHELEDEN, Presides*

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street
New Haven, Conn. ,
Tel. LOcust 2-9229

! BACH’S CAFE
j Alus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika.
i! 6029 TORRESDALE AVĖ.,
!; Philadelphia 24, Pa.
'• JE 5-9643

WALLY’S 
RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimais

J geras maistas
865 BANK STREET

J; WATERBURY, CONN. i Į
j’ Tel. 3-9838 '•

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

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

Philadelphia, Pa.
I------------------- ---------------------- /

taip gera: žinomi. Ji bus skir
tinga nuo praėjusių metų pa
rodos, bet ne menkesne, o 
Kiliausiai įvairesnė ir įdo
mesnė. Parodoje išstatomi ek
sponatai yra ne atstikuniai, 
bet specialiai parodai paruos
ti.

Kasmet lietuvių bakūžę ir 
joje įrengtą parodą apianko 
toiimrainių apyankių lietu
viai, kurie čia randa akiai ir 
širdžiai tiek malonių daiysų, 
primenančių gimtąjį sodz.ų, 
jaunystės dienas, likusią mo
tiną. seserį... Ypač daug jų 
būna iškilmingame parodas a- 
tidaryme. kuris šiemet įvyks 
rugsėjo 7 d. 3 vai. po pietų 
specialia programa. Po per
nykščių metų įdomios paro
dos šiemet laukiama ir tiki
masi dar daugiau lietuvių.

Lietuviai su savo bakūže ir 
ruošiamomis joje parodomis 
Brockton Fair sudėtyje atlie
ka didelį uždavinį. Saviesiems 
tai yra lyg tikras Lietuvos 
kampelis, atkurtas dideliu at
sidėjimu ir kruopštumu, o 
svetimiems — labai gera pro
ga pažinti lietuvius iš arčiau, 
suprasti jų skausmą dėl da
bartinės Lietuvos padėties ir 
pastangas atgauti laisvę.

♦ **
Vietos lietuviai turi daug 

rūpesčių su savo jaunimo lie
tuvišku švietimu ir tautiniu 
auklėjimu. Parapijos mokyk
loje tie dalykai nėra tinxa- 
mai sutvarkyti — lietuvių kal
bos mokoma daugiau dėl a- 
kių, o tautinio auklėjimo iš 
viso nėra, šeštadieninė . litua
nistikos mokykla eina vargo 
mokyklos keliais. Ji galėjo li
gi šiol naudotis parapijos mo
kyklos patalpomis tik dvi va
landas per savaitę.

Visa tai kelia visuomenėje 
didelį susirūpinimą. Dedamos 
pastangos pertvarkyti šiuos 
reikalus taip, kad lietuvių 
vaikai gautų bent, minimalų 
lietuvišką švietimą ir tautinį 
auklėjimą, šioje srityje daug 
rūpinasi tremtinių komitetas, 
kuris įsteigė ir išlaiko šešta- 
deninę lituanistikos mokyklą, 
padėjo pagrindus mokinių kny
gynėliui prie šeštadieninės 
mokyklos, o dabar vėl aiški
nasi su klebonu, kaip geriau 
galima būtų pertvarkyti lie
tuviškų dalykų mokymą ir 
tautinį auklėjimą.

Jei pavyktų įsąmoninti vie
tinius lietuvius, kad savo vai
kus reikia mokyti lietuviškų 
dalykų, tai liteuvių kalbą ga
lima būtų įvesti net į High 
school, nes šios valstybės įsta
tymai numato, kad vaktybė 
privalo pasamdyti ir apmokė
ti kvalifikuotą mokytoją kal
bai, kurios nori mokytis 25 
mokiniai, šioji galimyin ligi 
šol neišnaudota, nes nesusida
ro reikalingas skaičius norin
čiųjų mokytis lietuvių kalbos, 
nors High school mokinių 
tarpe yra keleriopai daugiau 
lietuvių kilmės mokinių, negu 
įstatymas reikalauja lietuvių 
kalbos įvedimui.

šie lokaliniai švietimo rū
pesčiai yra dalis lietuvybės 
išlaikymo ir stiprinimo prob
lemos, kuriai vietoje yra jaut
rių lietuvių ir platesnes pras
me. Čia jau atsirado globėjai 
ir išlaikytojai net trims Va
sario 16 d. gimnazijos Vokie
tijoje mokiniams! Pagal vie
tos kolonijos dydi ir visuome
ninius santykius tai labai ge
rai. Kaip kitose srityse, taip 
ir šioje iniciatyvos ėmėsi ir 
daugiausia pastangų padėjo 
tremtiniai.

Minėtų trijų mokinių glo
bėjus ir išlaiky tojus sudaro 
Brocktono Lietuvių Taryba ir 
dvi rėmėjų grupelės, kurių 
kiekvienos sudėtyje yra 20 
asmenų, pasižadėjusių kas 
mėnesį mokėti tam tikslui po 
dol. 1. Rėmėjų grupelių na
riais daugiausia yra tremti
niai. Iš vietinių ir čia gimusių 
tuo tarpu tik trys prisidėjo— 
K. Jurgeliūnas, A. Strumskis ir 
A. Pribušiauskas.

Jei lietuviško švietimo rei
kalais pasireiškęs susirūpini
mas įstengtų išjudinti giles
nius plačiosios visuomenės 
vandenis, tai nutautimui bū
tu pastatyta rimta užtvara.

Vėtra

Šviesiečiai viešėjo 
Devenių ūkyje

WATERTOWN, Conn.— Rug- 
piūčio 24 d. šviesos Sambūrio 
New Yorko skyrius buvo su
rengęs iškylą į Devenių ūki. 
Watertown, Conn. Apie 11 vai. 
priešpiet suskrido i čia vi
siems lietuviams svetingą ir 
stebuklinga’ gražią vietą New 
Yorko ir dalinai Waterburio 
Šviesiečiai, ju draugai ir pri
jaučiantys. v’so apie 75._ .

Iškylos programa prasidėjo 
žaidimais ore ir maudymo, i 
ūkyje esančiame ežerėlyje. 
Buvo pravestos . plaukimo ir 
šuoliu j vandenį varžybos.

Tačiau svarbiaus ą progra
mos dalį sudarė G. I. židony- 
tės - Vebrienės paskaita te
ma “Senojo ir Naujojo Pa
saulio literatūriniai santy
kiuTuriningoje paskaitoje 
ir sekusiose diskusijose išryš
kinti kaikurie Europos ir Ame
rikos pastarųjų la:kų literatū
ros charakterizuojantys skir
tingi bruožai suminėti šių 
abiejų šalių žymes n’u literatū- 
rininku atsiliepimai vieni kitų 
atžvilgiu ir iš santykiavimo 
išeinantys įtakos reiškiniai. 
Plačiai išreikšta diskusiio.se 
nuomonė, kad Amerikos lite
ratūra, nors gimusi ir nuolat 
augdama mitusi iš Europos, 
vis dėl to istehgė sparčiais 
žingsniais pirmyn eidama pa
vyti bei priaugti savo mokytoją 

vakarinės kultūros veteranę 
Europą, gi naujenybių i lite
ratūrą jnešimo atžvilgiu n^t 
pralenkta ar teigi'amai pa
veikti.

Jis išleido daugiau, kaip 8,000 mokinių
CHICAGO, 1.1 — šen ir ten 

mū: u tarpe pasitaiko tokių 
kultūrininkų, kurie spaudoje 
ir visuomenės priešakyje nefi- 
guruoja. o betgi kultūros dar
be išvaro platu barą. Chicagoj 
prie tokių pr:<kaitytinas Juo
zas Olekas, Amerikos Lietuvių 
Mokyklos įkūrėjas ir jos vei
kėjas. šiemet sueina 40 metu, 
kai jis į tą da rbą įsijungė, iš 
jo nei trumpam laikui nepasi
traukė ir pasiryžęs jį toliau 
varyti.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
170^Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.

A . MIEŽIS
ALUS, : DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

Iškylos cįjenai baigiantis 
jaunimas sodybos terasoje tu
rėjo linksmą pobūvį- su akor
deono muz:ka. Gražusis dienos 
oras, iškylos dalyvių entuziaz
mas ir šeimininkų p. Devenių 
bei šviesietės Dalios Devenytės 
nuoširdus, rūpestingas, pasiau
kojantis svetingumas buvo iš
kylos pasisekimo pagrindu. 
P. Deveniams šviesiečiai reiš
kia ypatingą gilią padėką.

jv.

štai žiupsnelis žinių apie tą 
mokytoją ir jo darbą.

Juozas Olekas yra kilęs iš 
Obšrūtų k., Griškabūdžio vals
čiaus, šakių apsk. Pradeda
mąją mokyklą ėjo Barzduose.

Į Ameriką atvyko 1893 me
tais, turėdamas 18 metų am
žiaus. Pateko į Grand Rapids, 
Mich. Netrukus iš ten išvyko 
i Marion, Ind., kur 4 metus 
kartu uždarbiavo ir lankė 
Normal College. 1908 metais 
atvyko į Valparaiso Universi
tetą, kur mokėsi lietuvių bū
relis. Juozas Olekas ten studi
javo komercijos mokslus ir 
vienus metus išbuvo teisių 
skyriuje.

Iš Valparaiso Olekas atvy
ko į Chicagą 1912 metais ir 
pradėjo mokytojauti “Aušro
je”. Olekas, mokino “grino- 
rius” dienomis, o S. Biežis, 
būsimas gydytojas, vakarais. 
Neužilgo Olekui užėjo mintis 
atidaryti savo mokyklą ir tai 
padarė. Tąsyk jau veikė ir 
Leveckio mokykla. Del nesvei
katos Leveckis turėjo likvi
duoti mokyklą ir vykti į Ka
liforniją. Jo mokykla atiteko 
Olekui.

Oleko žymesnių mokinių 
tarpe buvo Pranas šeštokas, 
dabar gyvenąs Floridoj.

Kitas žymus mokinys buvo 
P. Bulovą, dabar vienos “bea
uty shop” savininkas.

Oleko mokykloj mokoma 
lietuvių ir anglų kalbos, steno
grafija, mašinraštis, aritmeti
ka ir pilietybė. Gauna ir kita
taučių mokinių. Per tuos 40 
metų per jo mokyklą perėjo

KąLqR|JqS
IR DOLERIAI

P A flRIA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

kmsajHungia
M. STONYS

FINAI AR7 SUOMIAI
Viename lietuviškame 

raštyje pavartotas toks 
nys: “Rytinės Vokietijos 
munistiniai laikraščiai 
visokių priekaištų fina 
Kodėl 
dienraštis 
vadinti finais, neaišku, 
šiol mes 
suomius, 
vadi 
(suomi), 
tekusi žinutė, kurios kalba pa
miršta pataisyti. Savo kalboje 
mes vartojame tik Suomija ir 
suomius. Finai — germaniz
mas ar anglicizmas.

dien- 
saki- 

ko- 
pilni 

m s”, 
lietuviškas Čikagos 

pradeda suomius 
Ligi 

turėjome Suomiją ir 
Patys suomiai save 

n a irgi suomiais 
Greičiausiai bus pa-

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS?A i LIETUVIAI PASAULINIAME LIUTERONU
SUVAŽIAVIME VOKIETIJOJE

Paskutinis atsakymas Į anketą — Artimiausiame numery 
paskelbsime konkurso laimėtojų pavardes

kad 
daugumoje 
išvietintus

smūgis ar

aižku,

J. Šiaučiūnas, 1626 W. 2nd 
Str., Brooklyn, N. Y. rašo:

Visiems suprantama, 
čia kalba eina 
apie mūsų brolius 
ar pabėgėlius.

Sakoma, pirmas
kirtis skaudesnis nei sekantis. 
Taip yra ir su mūsų pabėgė
liais. Pirmas užduotas smar
kus smūgis: išguiti iš namų, 
iškankinti stovyklose,
pas kiekvieną, užvirė kraujas 
kovoti. Atvykę čia, 
smarkumu metėsi atsiteisti su 
tais per kuriuos jie viską pra
rado. Pikietavo lietuviškų bol

jie visu

išlaisvinimui. Ir 
kuo daugiau duo
di desn ės rietenos 
vadų kyla. At-

neprašyk, 
Tad

Pasaulio liuteronų suvažia
vime, kuris įvyko Hannovery- 
je (Vokietijoje) nuo liepos 25 
iki rugpiūčio 3 d. dalyvavo virš 
1000 atstovų iš 24 kraštų, jų 
tarpe ir Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Tremties Bažnyčios 
delegacija iš kun. 
kun. J. Urdze, A. 
Vyr. Baž. Tarybos 
dėjo Fr. Slenterio.

Suvažiavimas prasidėjo pa
maldomis, prisimenant tuos, 
kurie šiuo metu negalėjo da
lyvauti, atskirti geležinės už
dangos.

Suvažiavimo posėdžiai vyko 
priešpiet. Juose galėjo daly
vauti delegatai, jų pavaduoto
jai, oficialūs svečiai ir tik ri
botas skaičius eilinių svečių.

A. Kelerio, 
Gintauto ir 
reikalų ve-

PRIEŠ 500 METU LIETUVIAI
PADĖJO ČEKAMS KARIAUTI

su-
m.

matant, mūsų naujųjų 
smarkusis ūpas atkri- 
pamatė, kad niekas iš 
senųjų jų užsimotais 
nesidomina.

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas :

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
’ ‘ NfAfket 7-1685

daugiau, kaip 8.000 mokinių.
A. J. Milius

j QUALITY MARKET į 
j VICTOR ABECUNAS, Sav. i; 
į 356 PARK STREET, į 
j NEW-BRITAIN, CONN, ; į

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

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir aukštas kraujo 

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

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

MENDERIŲ VASARVIETE
Šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalnų [ 

<! oras ir gražūs vaizdai. ;;
s Bušai į Liberty eina iš NewYorko, Newarko ir kitų Vietų. 
![ Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti.
IĮ ONA MENDERIENĖ
![ WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y. . •!

Tel. Liberty 520 M 2 >

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas 
i . Iš .kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti '’ .

patogius ir nebrangius kambarius. į

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

Prieš mane guli laiko 
sendintas, pageltęs, 1886 
Aušros nr. 3. Tai brangus mū
sų lietuviškojo spausdinto žo
džio pirmeivis - pionierius. 
Retas dabar dalykas kur už
tikti senutę Aušrą.

Prieš 100 metų gimęs ir 
prieš 25 metus miręs (1927 m. 
vasario 1 6d.) dr. J. Basana
vičius Aušros nr. 3 rašo: “Lie
tuviai Pragoję”. Tai įdomi te
ma mums ir šiandien. 1397 m. 
Pragoję buvo įsteigta aukšto
ji mokykla - kolegija, šį uni
versitetą 
ir jame 
Pradžioje 
rektorius
iš Sčekni. Lietuvių jaunuoliai 
šį universitetą lankė iki 1469 
metų. Tais metais popiežius 
uždraudė šį universitetą lan
kyti, kądangi tu laiku

• j e buvo paplitęs Huso 
mokslas.

svarbu ištyrinėjus ir 
gadynę, kada Prago- 
lietuviai į mokslus

Basanavičius mini ir

gana gausiai lankė
studijavo lietuviai.

šio universiteto
buvo kunigas Jonas

Oekijo- 
religijos

rūpino-Dr. J. Basanavičius 
si, kad daugiau lietuvių švie
suolių, kėliau tojų, sustoję 
Pragoję, -tame auksiniame 
mieste, nepatingėtų apsilan
kyti didžiosiose bibliotekose 

ir pasiknistų kataloguose ieš
kant litėratūfbs apie 1397-

1469 laikus, apie ėjusius mok
slą lietuvius.

“Mane patį didis gailestis 
ėmė, kitais darbais užsiėmus, 
negalint tą darbą atlikti, o la
bai būtų 
aprašius 
j e mūsų 
ėjo.”

Dr. J.
kitus paminklus, ’kurie rodo, 
jog Pragoję buvo net Lietu
vos kariuomenė. Vykstant pi
lietiniam karui (Husistų laik
metis 1419-1431), kuris labai 
suvargino čekų tautą ir su
naikino begales . medžiaginių 
gėrybių, čekų tauta kreipėsi į 
Lietuvos valdovą Vytautą Di
dįjį, prašydama atsiųsti pa
galbą. 1422 m. Vytautas iš
siuntė į Pragą lietuvį kuni
gaikšti žigimantą Kaributą, 
kurį lydėjo gausi ir puikiai 
ginkluota kariuomenė (raite
liai). 1422 m. gegužės mėn. 16 
d., šeštadienį, kunigaikštis ž. 
Kaributas su gausia raitelių 
kariuomenė sustojo Pragoję.
Gyventojai jį sveikino ir reiš
kė aukščiausią pagarbą Vy
tauto Didžiojo pasiuntiniui ir 
įgaliotiniui.

Antonia Smith, Sav.
42 SCHUYLER STREET

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man gražinai 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 j dr. Miller.

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

? (Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
? TEL.: 3-4696

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS, Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET 
LOWELL, MASS.

>2-8568

juk renkama šventam tikslui 
— Lietuvos 
duodame, ir 
dame, tuo 
tarp mūsų
skaitų, kas su surinktomis au
komis padaryta
jos niekad neduodamos, 
nereikėjo ilgai laukti, kad mū
sų naujieji ‘ateiviai pamatytų, 
kaip čia su priešu kovojama 
ir Lietuvos laisvinimo darbas 
dirbamas, kiek kam iš to yra 
naudos, ir piršto nebejudina.

Nestebėtina, kad dalis senų
jų ir naujųjų dėl to pamoja 
ranka ir į parengimus nebei
na.

MIRĖ JONAS KLIMAVIČIUS, VIENAS ' 
SENIAUSIU VIENYBĖS SKAITYTOJU

kiti 
pa- 
pa- 
nuo

ševikų parengimus, šaukė su
sirinkimus, tarėsi tolimesnei 
veiklai. Jie manė, kad ir mes 
senesnieji stosime su jais ben
drai šita linkme dirbti. Jie 
apsiriko. Mes netik nestojome 
į pikietų eiles, priešingai, už
leidžiame bolševikų parengi
mams savo sodus, svetaines, 
ir duodame jų laikraščiams 
apgarsinimus...

šitą 
brolių 
to. Jie 
mūsų 
darbais

Tiesa, kultūrinėje veikloje 
tarp mūsų gal kiek ir yra skir
tumų, bet prieš bendrą priešą 
turėtų būti kitaip.

Be ilgų išvedžiojimų reikia 
pasakyti, kad mūsų naujaku
riai jau nebe naujokai. Jie 
įsikūrė, apsitrynė, juos jau la
biau vilioja amerikoniškas 
aukštesnis menas, nei mūsų 
silpni koncertėliai, ar 
menkos meninės vertės 
rengimai. Apart to, mūsų 
rengimai gana skirtingi
Lietuvoje buvusių parengimų, 
todėl mūsų naująją išeiviją 
nepatraukia. Į didžiumą pa
rengimų ne tik brangiai užsi
moki už įžangos bilietą, bet 
dar paprašo aukų. Tokius pa
rengimus, jei juose būna silp
na programa, mūsų neturtin
gi naujakuriai nelanko.

Einant į didžiųjų Lietuvos 
istorinių įvykių minėjimus, 
taip pat užsimoki už bilietą 
ir dar turi turėti gerą 
kišenėj e. Programoj e
kalbos. Užlipa į sceną 
“profesorius” ir kalba 
valandą ar daugiau, 
pasakoja?
pabėgėliai netik žino, bet ma
tė ir arit savo kailio patyrė. 
Bet kalbėtojui . tas nesvarbu, 
jis rėžia savo, ir taip per visą 
vakarą.

Po 'tokių kalbų prasideda 
aukU rinkimas. Reikia duoti,

šiai savo mylimo tėvo, reiškia
me užuojautos.

Ilsėkis ramiai. Vienybės ve
terane.

Iš paskaitų paminėtina ži
nomo norvegų rezistencinio 
judėjimo kovotojo vyskupo 
E. Berggrav. Jis pripažino, 
kad bažnyčia gana dažnai bu
vo rėmėja veikiančios valsty
binės jėgos. Tas pasirodė ypa
tingai perversmų laike val
džioms pasikeičiant. Tačiau 
svarbiausis pagrindas mūsų 
bažnytinio mokslo apie valsty
bę ir bažnyčią yra, kad vals
tybė būtų teisių valstybė. Be 
teisės nėra jokioš tikros val
džios. Bažnyčia niekada ne
gali imtis jėgos priemenių 
prieš valdžią. Ji turi evange
lijos tiesą apsakyti ir reikalui 
esant irž tai ir kentėti. Ji ne
gali joki maištą prieš koki ti
roną organizuoti ar jam vado
vauti. Bet i§ kitos pusės yra 
jos šventa pareiga, skriaudė
jams viešai ir be baimės evan
gelijos tiesą apsakyti. Bažny
čia negali pakęsti, kad valsty
bė ją mėgintų panaudoti pa
šaliniams reikalams. Auklėji
mo teisė turi principiniai tė
vams likti.

Apie pabėgėlių pagalbą pra
nešė pabėgėlių skyriaus ve
dėjas 
mann. 
teronų 
16,000.

KODĖL LIETUVOJE BUVO
ATMESTA “GRAŽDANKA”?

Su dideliu^ žingeidumu per
skaičiau Vienybės rugpiūčio 
15 d. nr. 32 straipsnį “Kas 
padėjo nutautinti Lietuvą” 
ir mane sudomino autoriaus 
istorinės išvados.

to, 
fak-

New 
knygyne 

buvo

ap-
su

auką 
būna 
koks 

kokią
Ką jis 

Ogi tą, ką mūsų Į šią šalį atvyko 
Apsigyvenęs Dover- 
Maine, J. Klima vi
nį. nusipirko 65 ak-

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

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

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

Už sugrąžintą man sveikatą būda 
ma jums d^mga. 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 svet

J uita Ka<.ker,
" New York, N Y.

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

naudojus jūsų njiuraliu gvdymo būdu, jau 
ėiu pareiga jums viešai padėkoti.

Kelius metus jaučiau skausmą nugaroj ir 
rankose I ariausi tu gvdvtojais, bet man 
atrodė, kad ju. negali niekuo padėti. Bu- 
vusis mokėtojas prof, dr Carl Schleusing 
kuri išge'bejote nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptu j jus.

Atvdžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio san.irvje sužeidimą, kuris susidarė 
sunkiai kritus- Pereitais metais jūs gydėfe 
mane > men. ir po tr po to esu sveikas ir 
nebejuntu jokių skausmų. Jau metai, ne

jaučiu skausmų įsu Įsitikinęs jūsų natū
ralūs metodas vra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Lea Thomas.

Irvington, N J

r----------------------
PHILADELPHIA, PA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV.

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAV
VYNAI — D

2327 Brown Street

NIS
ŠIAI — ALU8

Philadelphia. Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

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

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

priešingo nušistątymo čekų 
kariuomenė pasislėpė Karlš- 
teino pilyje. Čekai ją vadino 
“Kurlav Tyn”. Toji pilis stovi 
29 kilometrus į rytus nuo Pra
gos miesto. Čekiškieji husitai 
ir lietuvių kariuomenė apgulė 
tą įtvirtintą pilį, kurioje, če
kai manė, yra paslėpta Sekų 
karališkoji karūna. Minimą 
pilį bombarduoti jjadėjo 24.- 
000 čekų ginkluotų vyrų ka
riuomenė. O po kelių savaičių 
nesėkmingų puolimų šios pi
lies neįveikė. Paimti nepavy
ko. Pasitraukė.

Apie tą žigimanto Kaributo 
žygį Cekijon į Pragą mini taip 
pat ir lietuvių daina:

“O kad mes jojom
I Beimu (Boemen) žeme, 
I Beimu žeme 
Pas gendroleli...”

Dr. J. Basainavičius tvirti
na, jog “Genčlroleliš” esąs 2i- 
gimuntas Kaributas, Vytauto 
Didžiojo siųstos Cekijon ka
riuomenės vadas ir Lietuvos 
kunigaikštis.

Vladas Mingėla

Atsiųsta paminėti
"knygų LENTYNA Nr. 5-6. 

1952 m. gegužės - birželio 
mėn. VLIKo bibliografinės 
tarnybos biuletenis. 602 Har
vey St. Danville, ill. Reda
guoja A. Ružancovas.

PAKLYDĘ 
PAUKŠČIAI

I TCMK> KAMA » 2J0. H S 2A«

UŽSAKIMUS SKJSCTt UlWKLAk

GABIJA
333 UMKM AVt, ttOOCLTN II. M-T

Laisvei švintant.. (33) St Butkus

ATMUŠEME TRIGUBU BOLŠEVIKŲ ATAK4
Nuo sprogimų net persižegnoti nebegalėjau — Pergyvenome bai
siausi Pragarą — Tik plieninis šalmas išgelbėjo mane nuo mirties

Dr. Joseph Miller, 
Newark. N. J.

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

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

Viešai reikšdama jums padėka, noriu 
kad ir kiti, kurie nesveikata, sužinotų 
apie jus Dr. Miller." *

’ Genovaite S fantai t is 
Brooklyn. N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ Jf S GALITE MATYT MANO BIURE

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

Kasdien nuo 9 rvto ihi 7:10 vakare
Tel. Mitchell 2-0773

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.
Važiuoti ii New York — Hudson Tabs iiCortlant 
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki New^ko. 
Nuo stoties tik 4 blokai.

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JER8FY

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

Moderniika laidęjimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi «al< ra 
baru, pakelevingiems suteik;ama nakvynė — rūkas nemokamai.

Nelaimėt valandą krripkitėa j mūsų ištaigą, dietų «r naktį 
—- aet riodot pati rengę suteikti genanti pttwnirisn* ■

Rugsėjo 1 d. mūsų kuopa 
užėmė pozicijas ant geležin
kelio pylimo, prieš Grivą.. Mū
sų apkasų užpakalyje buvo 
Kalkūnų dvaras. Prieš mūsų 
akis buvo Daugpilio (Dvinsko) 
miestas. Į kairę priešakyje 
baltavo dviejų bokštų bažny
čia. Toji vieta man gerai pa
žįstama. Tai buvusios rusų 
caro laikais Daugpilio tvirto
vės vienas fortas. Pernai jame 
dar sėdėjau, vokiečių nelais
vėje būdamas. Fortas jau bu
vo antroj Dauguvos upės pu
sėje. Vadinas, mes ne taip sau 
bile kur kariaujame, bet jau 
sustojom prieš tvirtovę, lauk
dami momento ją pulti.

Pirmosios naktys ypač buvo 
karštos. Bolševikai iš tvirtovės 
fortų bandė mus pul
ti, norėdami mus atstumti nuo 
Dauguvos.

Flrfaąją naktį mūsų apka

sus puolė net tris kartus.
Nuo sutemos iki aušros be 

perstojo virė mūšis. Ypač pa
siutusiai veikė rusų artilerija.

Tuo metu naktys buvo tam
sios, bet nakties kautynės 
ypač atrodė įdomios. Ilgiausia 
ugnies linija bolševikų pozici
jose, nuolat žybčioja šautuvų 
ugnies liežuviai ir ilgiau trun- 
ką kulkosvaidžių ugnies kas
pinai driekiasi į mūsų pusę. 
Toks pat reginys ir mūsų ap
kasuose. Krinta ir sprogsta ap 
link mus bolševikų artilerijos 
sviediniai sudarė lyg ugnies 
krūmus. Visur ugnis ir ugnis. 
Ore irgi ugnis — sproginėja 
šrapneliai. Atrodo, lyg žemė 
ir dangus pražydo ugnimi.

Aplink ūžia, verda. Susikal
bėti neįmanoma. Kulko^ 
valdžių ir šautuvais šaudome 
įkaitę, nes bolševikai mus puo
la. Pagaliau bolševikų artTleri-

rija nusižiūri mūsų šaudantį 
kulkosvaidį* ir pradeda jį ap
šaudyti. ^ori numušti. Jų svie 
diniai krinta priešakyje ir iš 
šonų mūsų kulkosvaidžio. Jau 
visai mums aišku, kad čia į 
kulkosvaidį taikoma. Aš šalia 
kulkosvaidžio apsikasęs ir 
man jau visai karšta. Sviedi
niai, čia pat krisdami ir sprog 
darni, verčia žemes į mano ap
kasą, man už apykaklės. Net 
akys jjilnos žemių.

Jau vienas sviedinys beveik 
pataikė į kulkosvaidį. Krito 
visai šalia. Sprogusio sviedinio 
viena skeveldra pataikė į kul
kosvaidžio šoną ir jį gerokai 
įlenkė. Kitos skeveldros, parp- 
damos, zvimbiamos, lyg did
žiuliai bimbalai, pralėkė virš 
mūsų galvų. Tačiau laimingai. 
Nė vienam kareiviui nekliuvo.

Vis arčiau sprogsta sviedi
niai ir man įvarė mirtiną bai

SPRINGFIELEf, Ma&s. — 
Rugpiūčio 12 d. čia, pas savo 
dukteris, mirė vienas seniau
sių Vienybės skaitytojų ir bi
čiulių, Jonas Klimavičius.

Vėlioms gimęs 1872 m. Su
valkijoje. 
1894 m.
Foxcrofit, 
čius 1902
rų farmą, vėliau pasistatė di
delius namus ir £ia su žmo
na, kuri mirė 1938 m., išaugi
no gausią šeimą. 1950 m. pave
dęs .savo ..ūkį sųhui, velionis 
apsigyveno pas rtavo dukteris 
Springfield, MaŠS.

Velionis paliko vieną sūnų 
ir šešias dukteris: Klemensą, 
p-nią Klementiną Racilą ir 
p-nią Antaniną Wesley (Do- 
ver-Foxcroft, Maine) p-lę Ve
roniką (Portland, Maine) p-dę 
Adelę, p-nią Beatrice Brown 
(Springfield, Mass.), p-(nią 
Phyllis Hennessy (Somer
ville, Mass.) ir 7 anūkus.

Jonas Klimavičius palaido
tas iš šv. Tomo bažnyčios į 
Dover-Foxcroft kapus, Maine 
valstybėje, kur jis, 
ta, išgyveno veik 
amžių.

Velionis iki pat 
_ pabaigos domėjosi

reikalais, ypač mėgo skaityti 
Vienybę, kuriai jis retkarčiais 
dar šį tą ir parašydavo. Vie
nybės 65 metų sukakties nu
mery velionis Jonas Klimavi
čius taip pat figūravo: buvo 
įdėtas jo atsiminimų straips
nelis ir autoriaus paveikslas.

šią liūdesio valandą liku
siai velionio’ šeimai, neteku-

Porą žodžių apie 
skautų nelaimę

Vienybės 33 numeryje, 
rašant įvykusią nelaimę
Brooklyno skautais, korespon
dento buvo kiek prasilenkta 
su tikrove.

Vyr. skilt. G. F., važiavusi 
tame automobilyje, ir kuri lai
mei mažiausiai nukentėjo, 
mus prašo pranešti, jog ka
reivis nebuvo ištrenktas iš au
tomobilio, kaip rašo korespon
dentas, ir atsipeikėjęs nepali
ko draugus.

“Pirmiausiai, jis ij automo
bilio nebuvo išmestas, o prie
šingai turėjo sunkumų ati

daryti duris ir iš jo išsikrapš
tyti.

Jis savo draugų nepaliko. 
Visus iš automobilio ištraukė 
ir suguldė. Nelaimės vietą 
leido paskutinis^ kada 
draugai buvo aprūpinti 
mąja* pagalba ir, aišku, 
kaip nesužeistas, nebuvo 
žarnas automobiliu.

Kada atvažiavo kiti lietu
viai, viskas jau buvo sutvar
kyta ir sužeistieji išimti iš au
tomobilio.

Būtų gera, kad korespon
dentai, aprašantieji įvykius 
visad gerai patikrintų faktus, 
bet neva^ovautųsi gandais.”

Redakcija labai apgailes
tauja, kad korespondentas, 
neištyręs visų faktų aprašė į- 
vykį neteisingai. Dėl to apra
šymo nelaimės automobilyje 
buvusi kareivį atsiprašome.

12 ne
išleido 
Reikia 
nieka- 
Visada

su 
tik 
lai- 
eilė

kaip saky- 
vlsą savo

gyvenimo 
lietuviškais

mę. .Vienam sviediniui prie ma 
no duobės (apkaso) sprogs
tant, jau maniau, kad jis ma
ne užgriaus ir čia pat palaidos. 
Norėjau nors persižegnoti 
prieš mirtį, bet sprogimo 
trenksmas atmušė mano ran
ką nuo kaktos ir persižegnoti 
nepavyko. Apie sukalbėjimą 
kokios maldos nebesvajok. Lū
pos‘ir mintys nebeveikia ir jo
kių žodžių nebesugaudai.

Vėl griebiu šaūtuvą į ran
kas ir pradedu šaudyti. Tame 
pragare viską užmiršti, tik at
simeni vieną pareigą — žūt 
būt, bet atmušti priešo puoli
mą. Tad ir šaudai šaudai, lyg 
koks akmeninis stabas. Nesi
jauti, kad būtum gyvas.

Pradėjau abejoti, ar iš tik
rųjų pergyvenu tokį baisų pra 
garą. O gal sapnuoju? Norė
čiau pabusti iš to baisaus sap
no. norėčiau, kad koks nors 
sviedinys kristų netoli manęs 
ir mane pažadintų. Bet veltu:!

Jau daugiau kaip šimtas 
sviedinių krito, bet jie iš tikre
nybės pažadint! negali. Su
spaudžiau savo ranką. JI kieta 
ir šalta. Vadinas, nesapiyioju, 
nes sapne savęs neūžčiuopsi. 
Ir vėl šaudau Ir šaudau puo
lantį priešą.

ap- 
jau 
pir- 
jis, 

ve-

Dr. Stewart W. Her- 
Is buvusių 185.000 liu- 
DP liko neįsikūrusių 
Bendrai liuteronų są

junga per paskutinius 
tų pagalbos reikalams 
75 milijonus dolerių, 
pažymėti, kad pagalba 
da nesirišo su tikyba,
buvo padėta ten, kur reikalin
ga buvo, nežiūrint tikybos ir 
rasės.

Lygiagrečiai vyko ir liutero
nų • jaunimo suvažiavimas 
2000 dalyvių, kuris svarstė 
jaunimo klausimus. Be to, 
ke suvažiavimo įvyko visa
bažnytinių koncertų ir .paro
dų. Buvo rodomos naujausios 
bažnytinės filmos. Liuteroniš
kų knygų parodoje matėsi ir 
tremtyje išleistos lietuviškos 
knygos ir bažnytinė spauda. 
Buvo suruošta baltų rankdar
bių paroda, kurioje lietuviško
ji dalis buvo gana turtinga. 
Užsieniečiai negalėjo atsižiū
rėti mūsų rankdarbių grožiu. 
Suvažiavimo- metu teko 'lietu
vių delegacijos pirmininkui 
kun. Kelertui susitikti su Aus
tralijos, Kanados ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių bažnyčių 
vadais ir su jais pasitarti ten 
esančių lietuvių liuteronų 
bažnytinio aptarnavimo rei
kalais. Pabėgėlių reikalais 
baltai įteikė suvažiavimui me
morandumą. Bendrai Lietuvos 
ir lietuvių vardas buvo ne vie
ną kartą viešai minimas. Pa
saulio 
nauju 
metams
vyskupas Dr. H. Lilje iš Han- 
noverio. Sekantis suvažiavi
mas įvyks 1957 metais.

Aš turėjau tokį įvykį, kurio 
negaliu užmiršti tik dėl 
kad nežinojau istorinių 
tų.

1932 metais spalio m.
Havene viešajame
prie Yale universiteto 
suruošta lietuvių dailės paro
dą, į kurią apsilankė nemažai 
universiteto narių. Prie stalo, 
kur aš stovėjau, buvo iškabin
tas plakatas apie spaudos už
draudimą Lietuvoje caro lai
kais.

Vienas iš amerikiečių, priė
jęs prie manęs, pastebėjo, kad 
lietuviams buvusi duota teisė 
spausdinti knygas.

Aš atsakiau, kad tai buvo 
rusų gudrus noras surusinti 
lietuvius, leidžiant spausdinti 
knygas lietuviška kalba, bet 
rusiškomis raidėmis.

Pasitraukdamas nuo mano 
stalo, šis asmuo tada pasakė, 
jog kai kuriais atvejais geriau 
yra mėnesiena, negu visiška 
tamsa. Gi lietuviai pasirinko 
tamsą.

Juo ilgiau aš svarstau šį pa
sakymą, tuo labiau susiduriu 
su sunkumais rasti teisingą 
atsakymą. Man ^ pačiam ir ma
no pažįstamiems mažai žino
ma faktų, todėl šį klasimą pa
siginčiję paliekame neišspręs
tu.

Kodėl spauda buvo uždraus
ta lietuvių kalba? Kokie 
sluogsniai, atmetę lietuvišką 
spaudą rusų raidėmis, leido 
Lietuvą lenkinti, jog dar ir 
šiandien joje pasilieka to rau-

kad VienybėsBūtų gerai, 
bendradarbiai, gerai pažįstą 
mūsų tautos istoriją, duotų 
daugiau straipsnių, kaip anas 
tilpęs, nušviečiant faktais.

Aš pats pažinojau Lietuvą, 
kurioj žmonės poterius kalbė
jo lenkiškai, o nuvežus į tur
gų vištą nemokėjo parduoti 
lenkiškai kalbančiam pirkė
jui. Prisimenu, kaip tekdavo 
žmogui kelias “viorstas” joti 
i kitą kaimą, kol rasdavo ką, 
kas parašytų sūnui į Ameriką 
lietuviškai laišką...

Argi toks maudymasis tam-

danka”?
Vincas Alksninis

INVESTUOKITE I

MUTUAL FUNDS
ALFONSAS MAŽEIKA 
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WO 4-6000

New York 6, N. Y. 
Members NewY ork Stock Exchange

Kulkosvaidžiui nutilus, bol
ševikų artilerija nuo mūsų sa
vo ugnį nukreipė į šoną. Mes 
truputi atsikvėpėme. Reikia 
susitatisyti pagadintą fculkos- 
svaidį. Bet čia apkasuose neį- 
įmanoma, nes reikia šviesos, o 
pasižibinus kuo norš, vėl bol
ševikų artilerija pradės mus 
vanoti. Paliepiau savo vyrams 
su kulkosvaidžiu žemesnėmis 
vietovėmis slinkti į dvaro mū
rinius pastatus ir ten skubiai 
pataisyti jį. Bolševikų kulkos 
aukštai skrido ir buvo nepavo
jinga lipti iš apkasų.

Mano vyrams nuslinkus su 
kulkosvaidžiu, aš pasileidau 
tiesiog per aukštumą, norėda
mas greičiau pasiekti dvarą.

Aukštai skrendančios rusų 
kulkos negąsdino. Ypač drąsi
no prisiminta rusų patarlė: 
“Ruska pulia dura, nu štyk 
maladec” (rusų kulka kvaila, 
tik durtuvas šaunus). Pasie
kus aukštumos viršūnę ir .pri
artėjus prie dvaro, kad pa
šiaus rusų kulkosvaidis tiesiog 
mano kryptimi. Kulkų banga 
prašvilpė visai pro mano ausis. 
Jau ir kvaila rusų kulka įvarė 
strfoko. Antroj! kulkų serija 
gali dar žemiau pasiausti ir

Liutčronų 
pirmininku penkiems 

išrinktas

Sąjungos

vokiečių

F. Š.

r
WILLIAM VALAITIS

Visokeriopas automobilių tauyma-
730-2 E. Moyamensing Avt

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

ALBRECHT & KOELBER

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

EVergreen 8-6322

jau kliudyti mane. Reikia gel
bėtis. Čia pat gulti nepatogi 
vieta — visai atvira priešo kul 
koms, jeigu žemiau pašiaus. 
Saugesnių vietų buvo sode. 
Greit bėgu, bet tamsoje nepa
stebiu iš tos pusės sodną sau
goj ančios spygliuotos tvoros. Į 
tvorą sukišu savo kojas ir mi
linės skvernus.

Kulkų bangoms švilpiant, 
beskubant kojas traukti, ne
vyksta, spygliai laiko. Dar že
miau pradėjus kulkoms švilp
ti, nebesigailiu nei batų, nei 
milinės. Staiga patraukiau ir 
iškliūvau, nors viršutinius dra 
bužius šiek tiek įsidrėskiau.

Artėjant prie dvaro mūrinių 
tvartų, mano viršuje sprogo 
rusų šrapnelis. Suskambėjo ir 
sudrebėjo mano galva. Pasiro
do, viena šrapnelio skeveldra 
kliuvo į mano galvą, o k.’tos 
į priešais mane esantį mūrą 
ir išgūrino jo langus. Kiek ne
toli buvau nuo mirties. Mano 
galvą apsaugojo geležin.’s vo
kiškas šalmas, kokius dėvėjo
me ant galvų frontuose. Ske
veldra kliuvo į šoną ir tik nu
brėžė šviesų dryžą. Antra, jei
gu kokią porą sekundžių bū
čiau paskubėjęs, ta! skeveldrų 
būčiau gavęs i nugarą. .

Pataisę kulkosvaidį, vėl grį
žome į apkasus. Prieš rytą kau 
tynęs nutilo. Mes atsilaikėme. 
Prašvitus pradėjome apžiūri
nėti kautynių lauką. Kai ku
rie išlipome iš apkasų ir paė- 
ėjęme daržais kiek toliau l 
priešakį. Visai netoli nuo mū
sų apkasų, kopūstų darže, gu
lėjo aukštas bolševikas. Basas, 
be kepurės. Kulka kliuvusi į 
galvos smilkinius, ir didžiulė 
smegenų kekė buvo išsiliejusi 
į viršų. Akys, lyg stiklinės, ne
begyvos. bet pats kareivis dar 
buvo gyvas. Drebėjo nuo ryt
mečio šalčio ir mums priėjus 
prie jo, kažkaip tylia! suinzgė. 
Paskui mūsų sanitarai paėmė 
jį. Iš šio gulinčio priešų karei
vio aiškiai pamatėme, klek ar
ti bolševikai buvo prislinkę 
prie mūsų. Jeigu truputi ar
čiau, ir jau būtų puolę mus 
durtuvais. Toliau radome pa
mestą kruviną rusišką milinę 
ir daugelyje vietų kraujo žy
mes žemėje. Dar toliau gulėjo 
užmuštas arklys. Kitus savo 
užmuštuosius ir sužeistuosius 
priedas surankiojo.

Kitą sava tę: LENKAI LEN
DA MUMS UŽ AKIŲ.

lia.id.es
diskusiio.se


^Amerikos Lietuvių Savaitė
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VILIUS BRAŽVILIUS

LIETUVIAI DIDŽIOJOJE PARODOJE
BROCKTON. - Mass.— Rug

sėjo 6-13 d čia įvyksta didžio- 
■i paroda. vadinama Brockton 
Fair Tai metinė pramonės ir 
žemės ūkio paroda, ruošia
ma nuo 1874 m.

Šiemet Įvykstant: paroda 
bus 78-toji iš eilės. Paroda 
ruoš.ama Brocktone. bet joje 
dalyvauja visa Naujoji Angli
ui ir dauseas tolimesnių sri- 
ė u firmų be: gyventojų. Kas
ine* paroda aplanko keli šim
tai tūkstančiu žmonių.

šios parodos sudėtyje vie
tas lietuviai ruošia lietuviu 
lia.id.es meno parodas. Kurios 
čia vyksta nuo 1936 metų. 
Pirmaisiais metais mūsų paro
da buvo Įrengta bendrame pa
viljone su kitomis tautomis ir 
firmom s. Bet jau 1937 m. lie
tuvių paroda vyko paviljone, 
pavadintame Lietuviu bakū
žė. pastatyta pagal Lietuvos 
ūkininko namo pavyzdi, kurio 
projektą parūpino Lietuvos 
konsulatas New Yorke.

Per eilę metų bakūžėje daug 
kas pataisyta. patobulinta. 
Pernai su dideliu pasisekimu 
buvo paminėta bakūžės pas
tatymo 15-kas metų sukak
tis. dalyvaujant įrengtoje jo
je parodoje dail. A. Tamošai
tienei iš Kanados su savo me
niškais darbais.

•Toji sukaktuvinė paroda 
sudaro naują posūkį ruošiamų 
c akūžėj e pa rodų užsimo ji- 
muose. Joje kilo pasiryžimas 
kiekvienais metais parodyti 
lankytojams vis naujas lietu
vių kūrybos vertybes, prisista
tyti amerikiečiams iš kultūri
nės pusės, palenkti plačiųjų 
masių simpatijas kenčiančiai 
Lietuvai.

Šiemet ruošiamoji paroda 
bus pirmas žingsnis tų užsi
mojimų vykdyme. Ji įrengia
ma pagal dail. A. Tamošaičio 
paruoštą projektą. Jos ekspo
natų .daugumą sudarys dail. 
A. Tamošaitienės ir dail. A. 
Tamošaičio darbai, sukurti 
pagal liaudies meno motyvus, 
kurie abiems dailininkams

LIBERTY FEDERAL SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Phūadelplria, P*.
S3S NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addrew
Mew Building Under Constrnctiaa 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER >1. 1941

ASSETS
Tirt. Mortcac* Loan*...................»«.31«.8»4
Inprovemect Loam.......................... 25,54*
Lx*n» on Saving* Account* .... 82,»y7
Federal Home Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and in Banka .... 1.112.033 
OSce Building and Equipment . . 186.664
Parking Lot  1415 Race Street 22.723
Deterred CUargM and Other AsmU 15,791

TOTAL----*9,917,5*7
LIABILITIES

Member** Share Account* ............. *8,4*8,479
Advarx-es----

Federal Home Loan Bank . . . *50,000
Loans In Process ............................  55,431
Other Liabilities ............................. 10,311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserie*.................... 3,520
General Reeorre* . . . 8295.500
Surplus.......................... 252.278 547,778

TOTAL----89.917.5*7
CHARLES S. CHELEDEN, Presides*

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street
New Haven, Conn. ,
Tel. LOcust 2-9229

! BACH’S CAFE
j Alus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika.
i! 6029 TORRESDALE AVĖ.,
!; Philadelphia 24, Pa.
'• JE 5-9643

WALLY’S 
RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimais

J geras maistas
865 BANK STREET

J; WATERBURY, CONN. i Į
j’ Tel. 3-9838 '•

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

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

Philadelphia, Pa.
I------------------- ---------------------- /

taip gera: žinomi. Ji bus skir
tinga nuo praėjusių metų pa
rodos, bet ne menkesne, o 
Kiliausiai įvairesnė ir įdo
mesnė. Parodoje išstatomi ek
sponatai yra ne atstikuniai, 
bet specialiai parodai paruos
ti.

Kasmet lietuvių bakūžę ir 
joje įrengtą parodą apianko 
toiimrainių apyankių lietu
viai, kurie čia randa akiai ir 
širdžiai tiek malonių daiysų, 
primenančių gimtąjį sodz.ų, 
jaunystės dienas, likusią mo
tiną. seserį... Ypač daug jų 
būna iškilmingame parodas a- 
tidaryme. kuris šiemet įvyks 
rugsėjo 7 d. 3 vai. po pietų 
specialia programa. Po per
nykščių metų įdomios paro
dos šiemet laukiama ir tiki
masi dar daugiau lietuvių.

Lietuviai su savo bakūže ir 
ruošiamomis joje parodomis 
Brockton Fair sudėtyje atlie
ka didelį uždavinį. Saviesiems 
tai yra lyg tikras Lietuvos 
kampelis, atkurtas dideliu at
sidėjimu ir kruopštumu, o 
svetimiems — labai gera pro
ga pažinti lietuvius iš arčiau, 
suprasti jų skausmą dėl da
bartinės Lietuvos padėties ir 
pastangas atgauti laisvę.

♦ **
Vietos lietuviai turi daug 

rūpesčių su savo jaunimo lie
tuvišku švietimu ir tautiniu 
auklėjimu. Parapijos mokyk
loje tie dalykai nėra tinxa- 
mai sutvarkyti — lietuvių kal
bos mokoma daugiau dėl a- 
kių, o tautinio auklėjimo iš 
viso nėra, šeštadieninė . litua
nistikos mokykla eina vargo 
mokyklos keliais. Ji galėjo li
gi šiol naudotis parapijos mo
kyklos patalpomis tik dvi va
landas per savaitę.

Visa tai kelia visuomenėje 
didelį susirūpinimą. Dedamos 
pastangos pertvarkyti šiuos 
reikalus taip, kad lietuvių 
vaikai gautų bent, minimalų 
lietuvišką švietimą ir tautinį 
auklėjimą, šioje srityje daug 
rūpinasi tremtinių komitetas, 
kuris įsteigė ir išlaiko šešta- 
deninę lituanistikos mokyklą, 
padėjo pagrindus mokinių kny
gynėliui prie šeštadieninės 
mokyklos, o dabar vėl aiški
nasi su klebonu, kaip geriau 
galima būtų pertvarkyti lie
tuviškų dalykų mokymą ir 
tautinį auklėjimą.

Jei pavyktų įsąmoninti vie
tinius lietuvius, kad savo vai
kus reikia mokyti lietuviškų 
dalykų, tai liteuvių kalbą ga
lima būtų įvesti net į High 
school, nes šios valstybės įsta
tymai numato, kad vaktybė 
privalo pasamdyti ir apmokė
ti kvalifikuotą mokytoją kal
bai, kurios nori mokytis 25 
mokiniai, šioji galimyin ligi 
šol neišnaudota, nes nesusida
ro reikalingas skaičius norin
čiųjų mokytis lietuvių kalbos, 
nors High school mokinių 
tarpe yra keleriopai daugiau 
lietuvių kilmės mokinių, negu 
įstatymas reikalauja lietuvių 
kalbos įvedimui.

šie lokaliniai švietimo rū
pesčiai yra dalis lietuvybės 
išlaikymo ir stiprinimo prob
lemos, kuriai vietoje yra jaut
rių lietuvių ir platesnes pras
me. Čia jau atsirado globėjai 
ir išlaikytojai net trims Va
sario 16 d. gimnazijos Vokie
tijoje mokiniams! Pagal vie
tos kolonijos dydi ir visuome
ninius santykius tai labai ge
rai. Kaip kitose srityse, taip 
ir šioje iniciatyvos ėmėsi ir 
daugiausia pastangų padėjo 
tremtiniai.

Minėtų trijų mokinių glo
bėjus ir išlaiky tojus sudaro 
Brocktono Lietuvių Taryba ir 
dvi rėmėjų grupelės, kurių 
kiekvienos sudėtyje yra 20 
asmenų, pasižadėjusių kas 
mėnesį mokėti tam tikslui po 
dol. 1. Rėmėjų grupelių na
riais daugiausia yra tremti
niai. Iš vietinių ir čia gimusių 
tuo tarpu tik trys prisidėjo— 
K. Jurgeliūnas, A. Strumskis ir 
A. Pribušiauskas.

Jei lietuviško švietimo rei
kalais pasireiškęs susirūpini
mas įstengtų išjudinti giles
nius plačiosios visuomenės 
vandenis, tai nutautimui bū
tu pastatyta rimta užtvara.

Vėtra

Šviesiečiai viešėjo 
Devenių ūkyje

WATERTOWN, Conn.— Rug- 
piūčio 24 d. šviesos Sambūrio 
New Yorko skyrius buvo su
rengęs iškylą į Devenių ūki. 
Watertown, Conn. Apie 11 vai. 
priešpiet suskrido i čia vi
siems lietuviams svetingą ir 
stebuklinga’ gražią vietą New 
Yorko ir dalinai Waterburio 
Šviesiečiai, ju draugai ir pri
jaučiantys. v’so apie 75._ .

Iškylos programa prasidėjo 
žaidimais ore ir maudymo, i 
ūkyje esančiame ežerėlyje. 
Buvo pravestos . plaukimo ir 
šuoliu j vandenį varžybos.

Tačiau svarbiaus ą progra
mos dalį sudarė G. I. židony- 
tės - Vebrienės paskaita te
ma “Senojo ir Naujojo Pa
saulio literatūriniai santy
kiuTuriningoje paskaitoje 
ir sekusiose diskusijose išryš
kinti kaikurie Europos ir Ame
rikos pastarųjų la:kų literatū
ros charakterizuojantys skir
tingi bruožai suminėti šių 
abiejų šalių žymes n’u literatū- 
rininku atsiliepimai vieni kitų 
atžvilgiu ir iš santykiavimo 
išeinantys įtakos reiškiniai. 
Plačiai išreikšta diskusiio.se 
nuomonė, kad Amerikos lite
ratūra, nors gimusi ir nuolat 
augdama mitusi iš Europos, 
vis dėl to istehgė sparčiais 
žingsniais pirmyn eidama pa
vyti bei priaugti savo mokytoją 

vakarinės kultūros veteranę 
Europą, gi naujenybių i lite
ratūrą jnešimo atžvilgiu n^t 
pralenkta ar teigi'amai pa
veikti.

Jis išleido daugiau, kaip 8,000 mokinių
CHICAGO, 1.1 — šen ir ten 

mū: u tarpe pasitaiko tokių 
kultūrininkų, kurie spaudoje 
ir visuomenės priešakyje nefi- 
guruoja. o betgi kultūros dar
be išvaro platu barą. Chicagoj 
prie tokių pr:<kaitytinas Juo
zas Olekas, Amerikos Lietuvių 
Mokyklos įkūrėjas ir jos vei
kėjas. šiemet sueina 40 metu, 
kai jis į tą da rbą įsijungė, iš 
jo nei trumpam laikui nepasi
traukė ir pasiryžęs jį toliau 
varyti.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
170^Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.

A . MIEŽIS
ALUS, : DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

Iškylos cįjenai baigiantis 
jaunimas sodybos terasoje tu
rėjo linksmą pobūvį- su akor
deono muz:ka. Gražusis dienos 
oras, iškylos dalyvių entuziaz
mas ir šeimininkų p. Devenių 
bei šviesietės Dalios Devenytės 
nuoširdus, rūpestingas, pasiau
kojantis svetingumas buvo iš
kylos pasisekimo pagrindu. 
P. Deveniams šviesiečiai reiš
kia ypatingą gilią padėką.

jv.

štai žiupsnelis žinių apie tą 
mokytoją ir jo darbą.

Juozas Olekas yra kilęs iš 
Obšrūtų k., Griškabūdžio vals
čiaus, šakių apsk. Pradeda
mąją mokyklą ėjo Barzduose.

Į Ameriką atvyko 1893 me
tais, turėdamas 18 metų am
žiaus. Pateko į Grand Rapids, 
Mich. Netrukus iš ten išvyko 
i Marion, Ind., kur 4 metus 
kartu uždarbiavo ir lankė 
Normal College. 1908 metais 
atvyko į Valparaiso Universi
tetą, kur mokėsi lietuvių bū
relis. Juozas Olekas ten studi
javo komercijos mokslus ir 
vienus metus išbuvo teisių 
skyriuje.

Iš Valparaiso Olekas atvy
ko į Chicagą 1912 metais ir 
pradėjo mokytojauti “Aušro
je”. Olekas, mokino “grino- 
rius” dienomis, o S. Biežis, 
būsimas gydytojas, vakarais. 
Neužilgo Olekui užėjo mintis 
atidaryti savo mokyklą ir tai 
padarė. Tąsyk jau veikė ir 
Leveckio mokykla. Del nesvei
katos Leveckis turėjo likvi
duoti mokyklą ir vykti į Ka
liforniją. Jo mokykla atiteko 
Olekui.

Oleko žymesnių mokinių 
tarpe buvo Pranas šeštokas, 
dabar gyvenąs Floridoj.

Kitas žymus mokinys buvo 
P. Bulovą, dabar vienos “bea
uty shop” savininkas.

Oleko mokykloj mokoma 
lietuvių ir anglų kalbos, steno
grafija, mašinraštis, aritmeti
ka ir pilietybė. Gauna ir kita
taučių mokinių. Per tuos 40 
metų per jo mokyklą perėjo

KąLqR|JqS
IR DOLERIAI

P A flRIA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

kmsajHungia
M. STONYS

FINAI AR7 SUOMIAI
Viename lietuviškame 

raštyje pavartotas toks 
nys: “Rytinės Vokietijos 
munistiniai laikraščiai 
visokių priekaištų fina 
Kodėl 
dienraštis 
vadinti finais, neaišku, 
šiol mes 
suomius, 
vadi 
(suomi), 
tekusi žinutė, kurios kalba pa
miršta pataisyti. Savo kalboje 
mes vartojame tik Suomija ir 
suomius. Finai — germaniz
mas ar anglicizmas.

dien- 
saki- 

ko- 
pilni 

m s”, 
lietuviškas Čikagos 

pradeda suomius 
Ligi 

turėjome Suomiją ir 
Patys suomiai save 

n a irgi suomiais 
Greičiausiai bus pa-

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PARENGIMUS?A i LIETUVIAI PASAULINIAME LIUTERONU
SUVAŽIAVIME VOKIETIJOJE

Paskutinis atsakymas Į anketą — Artimiausiame numery 
paskelbsime konkurso laimėtojų pavardes

kad 
daugumoje 
išvietintus

smūgis ar

aižku,

J. Šiaučiūnas, 1626 W. 2nd 
Str., Brooklyn, N. Y. rašo:

Visiems suprantama, 
čia kalba eina 
apie mūsų brolius 
ar pabėgėlius.

Sakoma, pirmas
kirtis skaudesnis nei sekantis. 
Taip yra ir su mūsų pabėgė
liais. Pirmas užduotas smar
kus smūgis: išguiti iš namų, 
iškankinti stovyklose,
pas kiekvieną, užvirė kraujas 
kovoti. Atvykę čia, 
smarkumu metėsi atsiteisti su 
tais per kuriuos jie viską pra
rado. Pikietavo lietuviškų bol

jie visu

išlaisvinimui. Ir 
kuo daugiau duo
di desn ės rietenos 
vadų kyla. At-

neprašyk, 
Tad

Pasaulio liuteronų suvažia
vime, kuris įvyko Hannovery- 
je (Vokietijoje) nuo liepos 25 
iki rugpiūčio 3 d. dalyvavo virš 
1000 atstovų iš 24 kraštų, jų 
tarpe ir Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Tremties Bažnyčios 
delegacija iš kun. 
kun. J. Urdze, A. 
Vyr. Baž. Tarybos 
dėjo Fr. Slenterio.

Suvažiavimas prasidėjo pa
maldomis, prisimenant tuos, 
kurie šiuo metu negalėjo da
lyvauti, atskirti geležinės už
dangos.

Suvažiavimo posėdžiai vyko 
priešpiet. Juose galėjo daly
vauti delegatai, jų pavaduoto
jai, oficialūs svečiai ir tik ri
botas skaičius eilinių svečių.

A. Kelerio, 
Gintauto ir 
reikalų ve-

PRIEŠ 500 METU LIETUVIAI
PADĖJO ČEKAMS KARIAUTI

su-
m.

matant, mūsų naujųjų 
smarkusis ūpas atkri- 
pamatė, kad niekas iš 
senųjų jų užsimotais 
nesidomina.

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas :

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
’ ‘ NfAfket 7-1685

daugiau, kaip 8.000 mokinių.
A. J. Milius

j QUALITY MARKET į 
j VICTOR ABECUNAS, Sav. i; 
į 356 PARK STREET, į 
j NEW-BRITAIN, CONN, ; į

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

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir aukštas kraujo 

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

Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

MENDERIŲ VASARVIETE
Šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalnų [ 

<! oras ir gražūs vaizdai. ;;
s Bušai į Liberty eina iš NewYorko, Newarko ir kitų Vietų. 
![ Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti.
IĮ ONA MENDERIENĖ
![ WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y. . •!

Tel. Liberty 520 M 2 >

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas 
i . Iš .kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti '’ .

patogius ir nebrangius kambarius. į

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

Prieš mane guli laiko 
sendintas, pageltęs, 1886 
Aušros nr. 3. Tai brangus mū
sų lietuviškojo spausdinto žo
džio pirmeivis - pionierius. 
Retas dabar dalykas kur už
tikti senutę Aušrą.

Prieš 100 metų gimęs ir 
prieš 25 metus miręs (1927 m. 
vasario 1 6d.) dr. J. Basana
vičius Aušros nr. 3 rašo: “Lie
tuviai Pragoję”. Tai įdomi te
ma mums ir šiandien. 1397 m. 
Pragoję buvo įsteigta aukšto
ji mokykla - kolegija, šį uni
versitetą 
ir jame 
Pradžioje 
rektorius
iš Sčekni. Lietuvių jaunuoliai 
šį universitetą lankė iki 1469 
metų. Tais metais popiežius 
uždraudė šį universitetą lan
kyti, kądangi tu laiku

• j e buvo paplitęs Huso 
mokslas.

svarbu ištyrinėjus ir 
gadynę, kada Prago- 
lietuviai į mokslus

Basanavičius mini ir

gana gausiai lankė
studijavo lietuviai.

šio universiteto
buvo kunigas Jonas

Oekijo- 
religijos

rūpino-Dr. J. Basanavičius 
si, kad daugiau lietuvių švie
suolių, kėliau tojų, sustoję 
Pragoję, -tame auksiniame 
mieste, nepatingėtų apsilan
kyti didžiosiose bibliotekose 

ir pasiknistų kataloguose ieš
kant litėratūfbs apie 1397-

1469 laikus, apie ėjusius mok
slą lietuvius.

“Mane patį didis gailestis 
ėmė, kitais darbais užsiėmus, 
negalint tą darbą atlikti, o la
bai būtų 
aprašius 
j e mūsų 
ėjo.”

Dr. J.
kitus paminklus, ’kurie rodo, 
jog Pragoję buvo net Lietu
vos kariuomenė. Vykstant pi
lietiniam karui (Husistų laik
metis 1419-1431), kuris labai 
suvargino čekų tautą ir su
naikino begales . medžiaginių 
gėrybių, čekų tauta kreipėsi į 
Lietuvos valdovą Vytautą Di
dįjį, prašydama atsiųsti pa
galbą. 1422 m. Vytautas iš
siuntė į Pragą lietuvį kuni
gaikšti žigimantą Kaributą, 
kurį lydėjo gausi ir puikiai 
ginkluota kariuomenė (raite
liai). 1422 m. gegužės mėn. 16 
d., šeštadienį, kunigaikštis ž. 
Kaributas su gausia raitelių 
kariuomenė sustojo Pragoję.
Gyventojai jį sveikino ir reiš
kė aukščiausią pagarbą Vy
tauto Didžiojo pasiuntiniui ir 
įgaliotiniui.

Antonia Smith, Sav.
42 SCHUYLER STREET

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man gražinai 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 j dr. Miller.

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

? (Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
? TEL.: 3-4696

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS, Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET 
LOWELL, MASS.

>2-8568

juk renkama šventam tikslui 
— Lietuvos 
duodame, ir 
dame, tuo 
tarp mūsų
skaitų, kas su surinktomis au
komis padaryta
jos niekad neduodamos, 
nereikėjo ilgai laukti, kad mū
sų naujieji ‘ateiviai pamatytų, 
kaip čia su priešu kovojama 
ir Lietuvos laisvinimo darbas 
dirbamas, kiek kam iš to yra 
naudos, ir piršto nebejudina.

Nestebėtina, kad dalis senų
jų ir naujųjų dėl to pamoja 
ranka ir į parengimus nebei
na.

MIRĖ JONAS KLIMAVIČIUS, VIENAS ' 
SENIAUSIU VIENYBĖS SKAITYTOJU

kiti 
pa- 
pa- 
nuo

ševikų parengimus, šaukė su
sirinkimus, tarėsi tolimesnei 
veiklai. Jie manė, kad ir mes 
senesnieji stosime su jais ben
drai šita linkme dirbti. Jie 
apsiriko. Mes netik nestojome 
į pikietų eiles, priešingai, už
leidžiame bolševikų parengi
mams savo sodus, svetaines, 
ir duodame jų laikraščiams 
apgarsinimus...

šitą 
brolių 
to. Jie 
mūsų 
darbais

Tiesa, kultūrinėje veikloje 
tarp mūsų gal kiek ir yra skir
tumų, bet prieš bendrą priešą 
turėtų būti kitaip.

Be ilgų išvedžiojimų reikia 
pasakyti, kad mūsų naujaku
riai jau nebe naujokai. Jie 
įsikūrė, apsitrynė, juos jau la
biau vilioja amerikoniškas 
aukštesnis menas, nei mūsų 
silpni koncertėliai, ar 
menkos meninės vertės 
rengimai. Apart to, mūsų 
rengimai gana skirtingi
Lietuvoje buvusių parengimų, 
todėl mūsų naująją išeiviją 
nepatraukia. Į didžiumą pa
rengimų ne tik brangiai užsi
moki už įžangos bilietą, bet 
dar paprašo aukų. Tokius pa
rengimus, jei juose būna silp
na programa, mūsų neturtin
gi naujakuriai nelanko.

Einant į didžiųjų Lietuvos 
istorinių įvykių minėjimus, 
taip pat užsimoki už bilietą 
ir dar turi turėti gerą 
kišenėj e. Programoj e
kalbos. Užlipa į sceną 
“profesorius” ir kalba 
valandą ar daugiau, 
pasakoja?
pabėgėliai netik žino, bet ma
tė ir arit savo kailio patyrė. 
Bet kalbėtojui . tas nesvarbu, 
jis rėžia savo, ir taip per visą 
vakarą.

Po 'tokių kalbų prasideda 
aukU rinkimas. Reikia duoti,

šiai savo mylimo tėvo, reiškia
me užuojautos.

Ilsėkis ramiai. Vienybės ve
terane.

Iš paskaitų paminėtina ži
nomo norvegų rezistencinio 
judėjimo kovotojo vyskupo 
E. Berggrav. Jis pripažino, 
kad bažnyčia gana dažnai bu
vo rėmėja veikiančios valsty
binės jėgos. Tas pasirodė ypa
tingai perversmų laike val
džioms pasikeičiant. Tačiau 
svarbiausis pagrindas mūsų 
bažnytinio mokslo apie valsty
bę ir bažnyčią yra, kad vals
tybė būtų teisių valstybė. Be 
teisės nėra jokioš tikros val
džios. Bažnyčia niekada ne
gali imtis jėgos priemenių 
prieš valdžią. Ji turi evange
lijos tiesą apsakyti ir reikalui 
esant irž tai ir kentėti. Ji ne
gali joki maištą prieš koki ti
roną organizuoti ar jam vado
vauti. Bet i§ kitos pusės yra 
jos šventa pareiga, skriaudė
jams viešai ir be baimės evan
gelijos tiesą apsakyti. Bažny
čia negali pakęsti, kad valsty
bė ją mėgintų panaudoti pa
šaliniams reikalams. Auklėji
mo teisė turi principiniai tė
vams likti.

Apie pabėgėlių pagalbą pra
nešė pabėgėlių skyriaus ve
dėjas 
mann. 
teronų 
16,000.

KODĖL LIETUVOJE BUVO
ATMESTA “GRAŽDANKA”?

Su dideliu^ žingeidumu per
skaičiau Vienybės rugpiūčio 
15 d. nr. 32 straipsnį “Kas 
padėjo nutautinti Lietuvą” 
ir mane sudomino autoriaus 
istorinės išvados.

to, 
fak-

New 
knygyne 

buvo

ap-
su

auką 
būna 
koks 

kokią
Ką jis 

Ogi tą, ką mūsų Į šią šalį atvyko 
Apsigyvenęs Dover- 
Maine, J. Klima vi
nį. nusipirko 65 ak-

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

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

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

Už sugrąžintą man sveikatą būda 
ma jums d^mga. 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 svet

J uita Ka<.ker,
" New York, N Y.

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

naudojus jūsų njiuraliu gvdymo būdu, jau 
ėiu pareiga jums viešai padėkoti.

Kelius metus jaučiau skausmą nugaroj ir 
rankose I ariausi tu gvdvtojais, bet man 
atrodė, kad ju. negali niekuo padėti. Bu- 
vusis mokėtojas prof, dr Carl Schleusing 
kuri išge'bejote nuo senų reumatiškų skaus 
mų patarė kreiptu j jus.

Atvdžiai ištyrinėję radote mano nugar
kaulio san.irvje sužeidimą, kuris susidarė 
sunkiai kritus- Pereitais metais jūs gydėfe 
mane > men. ir po tr po to esu sveikas ir 
nebejuntu jokių skausmų. Jau metai, ne

jaučiu skausmų įsu Įsitikinęs jūsų natū
ralūs metodas vra teisingas ir drąsiai reko
menduoju visiems sergantiems.

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Lea Thomas.

Irvington, N J

r----------------------
PHILADELPHIA, PA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV.

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAV
VYNAI — D

2327 Brown Street

NIS
ŠIAI — ALU8

Philadelphia. Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

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

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

priešingo nušistątymo čekų 
kariuomenė pasislėpė Karlš- 
teino pilyje. Čekai ją vadino 
“Kurlav Tyn”. Toji pilis stovi 
29 kilometrus į rytus nuo Pra
gos miesto. Čekiškieji husitai 
ir lietuvių kariuomenė apgulė 
tą įtvirtintą pilį, kurioje, če
kai manė, yra paslėpta Sekų 
karališkoji karūna. Minimą 
pilį bombarduoti jjadėjo 24.- 
000 čekų ginkluotų vyrų ka
riuomenė. O po kelių savaičių 
nesėkmingų puolimų šios pi
lies neįveikė. Paimti nepavy
ko. Pasitraukė.

Apie tą žigimanto Kaributo 
žygį Cekijon į Pragą mini taip 
pat ir lietuvių daina:

“O kad mes jojom
I Beimu (Boemen) žeme, 
I Beimu žeme 
Pas gendroleli...”

Dr. J. Basainavičius tvirti
na, jog “Genčlroleliš” esąs 2i- 
gimuntas Kaributas, Vytauto 
Didžiojo siųstos Cekijon ka
riuomenės vadas ir Lietuvos 
kunigaikštis.

Vladas Mingėla

Atsiųsta paminėti
"knygų LENTYNA Nr. 5-6. 

1952 m. gegužės - birželio 
mėn. VLIKo bibliografinės 
tarnybos biuletenis. 602 Har
vey St. Danville, ill. Reda
guoja A. Ružancovas.

PAKLYDĘ 
PAUKŠČIAI

I TCMK> KAMA » 2J0. H S 2A«

UŽSAKIMUS SKJSCTt UlWKLAk

GABIJA
333 UMKM AVt, ttOOCLTN II. M-T

Laisvei švintant.. (33) St Butkus

ATMUŠEME TRIGUBU BOLŠEVIKŲ ATAK4
Nuo sprogimų net persižegnoti nebegalėjau — Pergyvenome bai
siausi Pragarą — Tik plieninis šalmas išgelbėjo mane nuo mirties

Dr. Joseph Miller, 
Newark. N. J.

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

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

Viešai reikšdama jums padėka, noriu 
kad ir kiti, kurie nesveikata, sužinotų 
apie jus Dr. Miller." *

’ Genovaite S fantai t is 
Brooklyn. N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ Jf S GALITE MATYT MANO BIURE

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

Kasdien nuo 9 rvto ihi 7:10 vakare
Tel. Mitchell 2-0773

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J.
Važiuoti ii New York — Hudson Tabs iiCortlant 
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki New^ko. 
Nuo stoties tik 4 blokai.

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JER8FY

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

Moderniika laidęjimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi «al< ra 
baru, pakelevingiems suteik;ama nakvynė — rūkas nemokamai.

Nelaimėt valandą krripkitėa j mūsų ištaigą, dietų «r naktį 
—- aet riodot pati rengę suteikti genanti pttwnirisn* ■

Rugsėjo 1 d. mūsų kuopa 
užėmė pozicijas ant geležin
kelio pylimo, prieš Grivą.. Mū
sų apkasų užpakalyje buvo 
Kalkūnų dvaras. Prieš mūsų 
akis buvo Daugpilio (Dvinsko) 
miestas. Į kairę priešakyje 
baltavo dviejų bokštų bažny
čia. Toji vieta man gerai pa
žįstama. Tai buvusios rusų 
caro laikais Daugpilio tvirto
vės vienas fortas. Pernai jame 
dar sėdėjau, vokiečių nelais
vėje būdamas. Fortas jau bu
vo antroj Dauguvos upės pu
sėje. Vadinas, mes ne taip sau 
bile kur kariaujame, bet jau 
sustojom prieš tvirtovę, lauk
dami momento ją pulti.

Pirmosios naktys ypač buvo 
karštos. Bolševikai iš tvirtovės 
fortų bandė mus pul
ti, norėdami mus atstumti nuo 
Dauguvos.

Flrfaąją naktį mūsų apka

sus puolė net tris kartus.
Nuo sutemos iki aušros be 

perstojo virė mūšis. Ypač pa
siutusiai veikė rusų artilerija.

Tuo metu naktys buvo tam
sios, bet nakties kautynės 
ypač atrodė įdomios. Ilgiausia 
ugnies linija bolševikų pozici
jose, nuolat žybčioja šautuvų 
ugnies liežuviai ir ilgiau trun- 
ką kulkosvaidžių ugnies kas
pinai driekiasi į mūsų pusę. 
Toks pat reginys ir mūsų ap
kasuose. Krinta ir sprogsta ap 
link mus bolševikų artilerijos 
sviediniai sudarė lyg ugnies 
krūmus. Visur ugnis ir ugnis. 
Ore irgi ugnis — sproginėja 
šrapneliai. Atrodo, lyg žemė 
ir dangus pražydo ugnimi.

Aplink ūžia, verda. Susikal
bėti neįmanoma. Kulko^ 
valdžių ir šautuvais šaudome 
įkaitę, nes bolševikai mus puo
la. Pagaliau bolševikų artTleri-

rija nusižiūri mūsų šaudantį 
kulkosvaidį* ir pradeda jį ap
šaudyti. ^ori numušti. Jų svie 
diniai krinta priešakyje ir iš 
šonų mūsų kulkosvaidžio. Jau 
visai mums aišku, kad čia į 
kulkosvaidį taikoma. Aš šalia 
kulkosvaidžio apsikasęs ir 
man jau visai karšta. Sviedi
niai, čia pat krisdami ir sprog 
darni, verčia žemes į mano ap
kasą, man už apykaklės. Net 
akys jjilnos žemių.

Jau vienas sviedinys beveik 
pataikė į kulkosvaidį. Krito 
visai šalia. Sprogusio sviedinio 
viena skeveldra pataikė į kul
kosvaidžio šoną ir jį gerokai 
įlenkė. Kitos skeveldros, parp- 
damos, zvimbiamos, lyg did
žiuliai bimbalai, pralėkė virš 
mūsų galvų. Tačiau laimingai. 
Nė vienam kareiviui nekliuvo.

Vis arčiau sprogsta sviedi
niai ir man įvarė mirtiną bai

SPRINGFIELEf, Ma&s. — 
Rugpiūčio 12 d. čia, pas savo 
dukteris, mirė vienas seniau
sių Vienybės skaitytojų ir bi
čiulių, Jonas Klimavičius.

Vėlioms gimęs 1872 m. Su
valkijoje. 
1894 m.
Foxcrofit, 
čius 1902
rų farmą, vėliau pasistatė di
delius namus ir £ia su žmo
na, kuri mirė 1938 m., išaugi
no gausią šeimą. 1950 m. pave
dęs .savo ..ūkį sųhui, velionis 
apsigyveno pas rtavo dukteris 
Springfield, MaŠS.

Velionis paliko vieną sūnų 
ir šešias dukteris: Klemensą, 
p-nią Klementiną Racilą ir 
p-nią Antaniną Wesley (Do- 
ver-Foxcroft, Maine) p-lę Ve
roniką (Portland, Maine) p-dę 
Adelę, p-nią Beatrice Brown 
(Springfield, Mass.), p-(nią 
Phyllis Hennessy (Somer
ville, Mass.) ir 7 anūkus.

Jonas Klimavičius palaido
tas iš šv. Tomo bažnyčios į 
Dover-Foxcroft kapus, Maine 
valstybėje, kur jis, 
ta, išgyveno veik 
amžių.

Velionis iki pat 
_ pabaigos domėjosi

reikalais, ypač mėgo skaityti 
Vienybę, kuriai jis retkarčiais 
dar šį tą ir parašydavo. Vie
nybės 65 metų sukakties nu
mery velionis Jonas Klimavi
čius taip pat figūravo: buvo 
įdėtas jo atsiminimų straips
nelis ir autoriaus paveikslas.

šią liūdesio valandą liku
siai velionio’ šeimai, neteku-

Porą žodžių apie 
skautų nelaimę

Vienybės 33 numeryje, 
rašant įvykusią nelaimę
Brooklyno skautais, korespon
dento buvo kiek prasilenkta 
su tikrove.

Vyr. skilt. G. F., važiavusi 
tame automobilyje, ir kuri lai
mei mažiausiai nukentėjo, 
mus prašo pranešti, jog ka
reivis nebuvo ištrenktas iš au
tomobilio, kaip rašo korespon
dentas, ir atsipeikėjęs nepali
ko draugus.

“Pirmiausiai, jis ij automo
bilio nebuvo išmestas, o prie
šingai turėjo sunkumų ati

daryti duris ir iš jo išsikrapš
tyti.

Jis savo draugų nepaliko. 
Visus iš automobilio ištraukė 
ir suguldė. Nelaimės vietą 
leido paskutinis^ kada 
draugai buvo aprūpinti 
mąja* pagalba ir, aišku, 
kaip nesužeistas, nebuvo 
žarnas automobiliu.

Kada atvažiavo kiti lietu
viai, viskas jau buvo sutvar
kyta ir sužeistieji išimti iš au
tomobilio.

Būtų gera, kad korespon
dentai, aprašantieji įvykius 
visad gerai patikrintų faktus, 
bet neva^ovautųsi gandais.”

Redakcija labai apgailes
tauja, kad korespondentas, 
neištyręs visų faktų aprašė į- 
vykį neteisingai. Dėl to apra
šymo nelaimės automobilyje 
buvusi kareivį atsiprašome.

12 ne
išleido 
Reikia 
nieka- 
Visada

su 
tik 
lai- 
eilė

kaip saky- 
vlsą savo

gyvenimo 
lietuviškais

mę. .Vienam sviediniui prie ma 
no duobės (apkaso) sprogs
tant, jau maniau, kad jis ma
ne užgriaus ir čia pat palaidos. 
Norėjau nors persižegnoti 
prieš mirtį, bet sprogimo 
trenksmas atmušė mano ran
ką nuo kaktos ir persižegnoti 
nepavyko. Apie sukalbėjimą 
kokios maldos nebesvajok. Lū
pos‘ir mintys nebeveikia ir jo
kių žodžių nebesugaudai.

Vėl griebiu šaūtuvą į ran
kas ir pradedu šaudyti. Tame 
pragare viską užmiršti, tik at
simeni vieną pareigą — žūt 
būt, bet atmušti priešo puoli
mą. Tad ir šaudai šaudai, lyg 
koks akmeninis stabas. Nesi
jauti, kad būtum gyvas.

Pradėjau abejoti, ar iš tik
rųjų pergyvenu tokį baisų pra 
garą. O gal sapnuoju? Norė
čiau pabusti iš to baisaus sap
no. norėčiau, kad koks nors 
sviedinys kristų netoli manęs 
ir mane pažadintų. Bet veltu:!

Jau daugiau kaip šimtas 
sviedinių krito, bet jie iš tikre
nybės pažadint! negali. Su
spaudžiau savo ranką. JI kieta 
ir šalta. Vadinas, nesapiyioju, 
nes sapne savęs neūžčiuopsi. 
Ir vėl šaudau Ir šaudau puo
lantį priešą.

ap- 
jau 
pir- 
jis, 

ve-

Dr. Stewart W. Her- 
Is buvusių 185.000 liu- 
DP liko neįsikūrusių 
Bendrai liuteronų są

junga per paskutinius 
tų pagalbos reikalams 
75 milijonus dolerių, 
pažymėti, kad pagalba 
da nesirišo su tikyba,
buvo padėta ten, kur reikalin
ga buvo, nežiūrint tikybos ir 
rasės.

Lygiagrečiai vyko ir liutero
nų • jaunimo suvažiavimas 
2000 dalyvių, kuris svarstė 
jaunimo klausimus. Be to, 
ke suvažiavimo įvyko visa
bažnytinių koncertų ir .paro
dų. Buvo rodomos naujausios 
bažnytinės filmos. Liuteroniš
kų knygų parodoje matėsi ir 
tremtyje išleistos lietuviškos 
knygos ir bažnytinė spauda. 
Buvo suruošta baltų rankdar
bių paroda, kurioje lietuviško
ji dalis buvo gana turtinga. 
Užsieniečiai negalėjo atsižiū
rėti mūsų rankdarbių grožiu. 
Suvažiavimo- metu teko 'lietu
vių delegacijos pirmininkui 
kun. Kelertui susitikti su Aus
tralijos, Kanados ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių bažnyčių 
vadais ir su jais pasitarti ten 
esančių lietuvių liuteronų 
bažnytinio aptarnavimo rei
kalais. Pabėgėlių reikalais 
baltai įteikė suvažiavimui me
morandumą. Bendrai Lietuvos 
ir lietuvių vardas buvo ne vie
ną kartą viešai minimas. Pa
saulio 
nauju 
metams
vyskupas Dr. H. Lilje iš Han- 
noverio. Sekantis suvažiavi
mas įvyks 1957 metais.

Aš turėjau tokį įvykį, kurio 
negaliu užmiršti tik dėl 
kad nežinojau istorinių 
tų.

1932 metais spalio m.
Havene viešajame
prie Yale universiteto 
suruošta lietuvių dailės paro
dą, į kurią apsilankė nemažai 
universiteto narių. Prie stalo, 
kur aš stovėjau, buvo iškabin
tas plakatas apie spaudos už
draudimą Lietuvoje caro lai
kais.

Vienas iš amerikiečių, priė
jęs prie manęs, pastebėjo, kad 
lietuviams buvusi duota teisė 
spausdinti knygas.

Aš atsakiau, kad tai buvo 
rusų gudrus noras surusinti 
lietuvius, leidžiant spausdinti 
knygas lietuviška kalba, bet 
rusiškomis raidėmis.

Pasitraukdamas nuo mano 
stalo, šis asmuo tada pasakė, 
jog kai kuriais atvejais geriau 
yra mėnesiena, negu visiška 
tamsa. Gi lietuviai pasirinko 
tamsą.

Juo ilgiau aš svarstau šį pa
sakymą, tuo labiau susiduriu 
su sunkumais rasti teisingą 
atsakymą. Man ^ pačiam ir ma
no pažįstamiems mažai žino
ma faktų, todėl šį klasimą pa
siginčiję paliekame neišspręs
tu.

Kodėl spauda buvo uždraus
ta lietuvių kalba? Kokie 
sluogsniai, atmetę lietuvišką 
spaudą rusų raidėmis, leido 
Lietuvą lenkinti, jog dar ir 
šiandien joje pasilieka to rau-

kad VienybėsBūtų gerai, 
bendradarbiai, gerai pažįstą 
mūsų tautos istoriją, duotų 
daugiau straipsnių, kaip anas 
tilpęs, nušviečiant faktais.

Aš pats pažinojau Lietuvą, 
kurioj žmonės poterius kalbė
jo lenkiškai, o nuvežus į tur
gų vištą nemokėjo parduoti 
lenkiškai kalbančiam pirkė
jui. Prisimenu, kaip tekdavo 
žmogui kelias “viorstas” joti 
i kitą kaimą, kol rasdavo ką, 
kas parašytų sūnui į Ameriką 
lietuviškai laišką...

Argi toks maudymasis tam-

danka”?
Vincas Alksninis
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Kulkosvaidžiui nutilus, bol
ševikų artilerija nuo mūsų sa
vo ugnį nukreipė į šoną. Mes 
truputi atsikvėpėme. Reikia 
susitatisyti pagadintą fculkos- 
svaidį. Bet čia apkasuose neį- 
įmanoma, nes reikia šviesos, o 
pasižibinus kuo norš, vėl bol
ševikų artilerija pradės mus 
vanoti. Paliepiau savo vyrams 
su kulkosvaidžiu žemesnėmis 
vietovėmis slinkti į dvaro mū
rinius pastatus ir ten skubiai 
pataisyti jį. Bolševikų kulkos 
aukštai skrido ir buvo nepavo
jinga lipti iš apkasų.

Mano vyrams nuslinkus su 
kulkosvaidžiu, aš pasileidau 
tiesiog per aukštumą, norėda
mas greičiau pasiekti dvarą.

Aukštai skrendančios rusų 
kulkos negąsdino. Ypač drąsi
no prisiminta rusų patarlė: 
“Ruska pulia dura, nu štyk 
maladec” (rusų kulka kvaila, 
tik durtuvas šaunus). Pasie
kus aukštumos viršūnę ir .pri
artėjus prie dvaro, kad pa
šiaus rusų kulkosvaidis tiesiog 
mano kryptimi. Kulkų banga 
prašvilpė visai pro mano ausis. 
Jau ir kvaila rusų kulka įvarė 
strfoko. Antroj! kulkų serija 
gali dar žemiau pasiausti ir

Liutčronų 
pirmininku penkiems 
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Sąjungos

vokiečių
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jau kliudyti mane. Reikia gel
bėtis. Čia pat gulti nepatogi 
vieta — visai atvira priešo kul 
koms, jeigu žemiau pašiaus. 
Saugesnių vietų buvo sode. 
Greit bėgu, bet tamsoje nepa
stebiu iš tos pusės sodną sau
goj ančios spygliuotos tvoros. Į 
tvorą sukišu savo kojas ir mi
linės skvernus.

Kulkų bangoms švilpiant, 
beskubant kojas traukti, ne
vyksta, spygliai laiko. Dar že
miau pradėjus kulkoms švilp
ti, nebesigailiu nei batų, nei 
milinės. Staiga patraukiau ir 
iškliūvau, nors viršutinius dra 
bužius šiek tiek įsidrėskiau.

Artėjant prie dvaro mūrinių 
tvartų, mano viršuje sprogo 
rusų šrapnelis. Suskambėjo ir 
sudrebėjo mano galva. Pasiro
do, viena šrapnelio skeveldra 
kliuvo į mano galvą, o k.’tos 
į priešais mane esantį mūrą 
ir išgūrino jo langus. Kiek ne
toli buvau nuo mirties. Mano 
galvą apsaugojo geležin.’s vo
kiškas šalmas, kokius dėvėjo
me ant galvų frontuose. Ske
veldra kliuvo į šoną ir tik nu
brėžė šviesų dryžą. Antra, jei
gu kokią porą sekundžių bū
čiau paskubėjęs, ta! skeveldrų 
būčiau gavęs i nugarą. .

Pataisę kulkosvaidį, vėl grį
žome į apkasus. Prieš rytą kau 
tynęs nutilo. Mes atsilaikėme. 
Prašvitus pradėjome apžiūri
nėti kautynių lauką. Kai ku
rie išlipome iš apkasų ir paė- 
ėjęme daržais kiek toliau l 
priešakį. Visai netoli nuo mū
sų apkasų, kopūstų darže, gu
lėjo aukštas bolševikas. Basas, 
be kepurės. Kulka kliuvusi į 
galvos smilkinius, ir didžiulė 
smegenų kekė buvo išsiliejusi 
į viršų. Akys, lyg stiklinės, ne
begyvos. bet pats kareivis dar 
buvo gyvas. Drebėjo nuo ryt
mečio šalčio ir mums priėjus 
prie jo, kažkaip tylia! suinzgė. 
Paskui mūsų sanitarai paėmė 
jį. Iš šio gulinčio priešų karei
vio aiškiai pamatėme, klek ar
ti bolševikai buvo prislinkę 
prie mūsų. Jeigu truputi ar
čiau, ir jau būtų puolę mus 
durtuvais. Toliau radome pa
mestą kruviną rusišką milinę 
ir daugelyje vietų kraujo žy
mes žemėje. Dar toliau gulėjo 
užmuštas arklys. Kitus savo 
užmuštuosius ir sužeistuosius 
priedas surankiojo.

Kitą sava tę: LENKAI LEN
DA MUMS UŽ AKIŲ.
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Araujos galas?...
Paskutiniu laiku “of shore” 

žodis buvo plačiai komentuo
jamas viso pasaulio spaudoje.

Ką js tikrumoje reiškia? 
Kodėl kilo dėl jo toks susijau
dinimas, ypač Prancūzijoje?

“Off shore”, pažodžiui iš
vertus, reikštų “an:pus kran
to” arba “už jūrth> .

Bet d plomatų kalboje jis 
tur visai ki ą reikšmę. Tai 
ginklų užsakymai*, kuriuos 
Amerika yra pavedusi 
ukjurio kraštams.

Ir tie ginklai galės būti pa- 
I kti ten, kur jie gaminami, su
tvirtinimui to krašto karinio 
pajėgumo, duodami kitam 
kraštui, arba naudojami ame- 
rik'ečių kariuomenės, stovin
čios Europoje.

eKad geriau visa tai supratus, 
reiki?. prisiminti L’sabonos 
konferenciją, kurioj buvo nu
tarta: r

Europa neužtenkamai tur
inga, kad pati vena galėtų 
finansuoti apsiginklavimą. 
Vad:nasi, jai reikia pagelbėt.

PRATRŪKUSI VOTIS IR IŠVADOS
Prisipažįsta, kad buvo diktatūra - Pasitraukusieji bando grįžti atgal- 

Gyvybiniai laisvės kovos reikalai buvo visai užmiršti

AFRIKOS ŽMOGĖDROS DAVĖ PAVYZDĮ
Tikrai taip, tai 

staigmena vi-

Tai

pra-

kovą 
kovą

Po to, kas įvyko VLIKe, atė
jo laikas kalbėti tiesiai ir da
ryti visas reikalingas išvadas.

Kaikas sako, kad dalies 
krikščionių demokratų bloko 
išėjimas iš VLIKo buvo didelė 
staigmena, 
galėjo būti
siems tiems, kurie, užliūliuoti 
visų tų kalbų apie “vienybę”, 
“tautą atstovaujantį organą”, 
patys nepanorėjo matyti tik
ros, liūdnos būklės.

Tačiau tiems, kurie arčiau 
ar atokiau nuo VLIKo būda
mi, realiai vertino padėtį, 
tiems visa tai, kas įvyko, ne
buvo jokia staigmena,
tebuvo logiška išvada iš viso, 
kas, gražiais žodžiais ir mo
raliniu šantažu dengiant, vy
ko mūsų laisvinimo veikloje 
nuo pat 1945 metų, o tam tik
rais atvejais ir anksčiau. Tik 
dabar, kaip kaikas sako, 
trūkusi votis.

Užtenka prisiminti 
prieš užsienio BDPS,
prieš Lietuvos valstybinius or
ganus, Lietuvos Diplomatijos 
šefą ir Lietuvos Pasiuntinius, 
kovą prieš LRS... Užtenka pri
siminti pastangas diriguoti 
visa kam, kraštui, Lietuvos 
valstybiniams organams, pa
mirštant tikrus laisvės kovos 
reikalus ir tikrąją politinių 
partijų ir rezistencinių orga
nizacijų paskirtį. Ir tai diri
guoti — kur ir iš kur? Emig- 
gradjoje

Ir taip

A l? n to Taryba nustatė klek- '

M. STUNGRYS

kurgi iki šiol buvo visos 
grupės ir organizacijos, 

sudarė didelę 
Ir kur dabar dė- 

vi-

VLIKe. Prapuolenis esą pa
sielgęs “asmeniškai”, “viisai 
nepasitaręs su Centro Valdy
ba”, todėl Sąjūdis atšaukia 
jam duotus įgaliojimus atsto
vauti VLIKe...

LIETUVIŠKIEMS POLITIKIERIAMS...
Kaip krikdemai ir ju satelitai laisvino Lietuvą nuo... Diplomatijos 

Šefo — Nepasisekus, suvalgyti Lo zoraitį bandoma dabar visus 
diplomatus į vieną puodą sukišti...Tai

kitos
kurios VLIKe
daugumą?
tis Naujienoms, Draugui, 
siems tiems, kurie taip nese- 

. niai gėrėjosi ta vieninteliai 
“demokratine” institucija, vi
sur kitur tematydami “juodą
jį fašizmą”? Kaip buvo gali
ma iki šiol per 7 metus mul
kinti visą lietuvių 
tremty?

Ir iš kur kokia
kad po to viso, kas
kas dabar taip ir . eis, 
sviestu patepta, be išsiaiškini
mo, be pagrindinių reformų, 
be pašalinimo tikrų priežas
čių, buvusių ir tebesamų sun
kumų?
NUOSTABI KOMISIJA

visuomenę

garantija, 
įvyko, vis- 

kaip

1
i

I

vienai valstybei karinį biudže
tą. Tokia Prancūzija, kuriai 
buvo nustatytas 1.400 bilijonų 
frankų biudžetas, pas'rodė te
sugebanti duoti tik 1.205 bili
jonus. Trukumą buvo nutarta 
padengei “of shore” užsaky
mais. B

Bet Prancūzijos atstovas pa
reiškė, jog toA nepakaks pil
nam apsiginklavimui. Esą rei
kalinga dar 625 milijonų dole
rių paskola! Kas jam tuojau 
pat buvo pažadėta.

*♦*
Gavusi pažadą, Prancūzijos 

vyriausybė pradėjo savo fabri
kams dalint] ginklų gaminimo 
užsakymus, tikėdamosi pa
dengti juos pažadėta pasko
la...

Fabrikai buvo perdirbti 
ginklų gamybai. Tie, kurie 
anksčiau gamino skutimosi 
peiliukus, pasiruošė gaminti 
šautuvus, kiti patrankas, tre
ti tankus ir panašiai.

Bet... Iš Washrngtono atėjo 
liūdna žinia.

Kongresas nutarė sumažinti 
kreditus iki 186c milijonų dole- . 
rių, nes buvo rasta, kad Pran
cūzija per paskutiniuosius me
tus ir taip jau nemažai buvo 
gavusi pinigų.

♦ •
Aišku, tas sukėlė Prancūzi

joje katastrofą. Fabrikuose 
užsakymai buvo sustabdyti ir 
Prancūzija pareiškė kad nebe
galės laiku apginkluoti paža
dėtų divizijų, o tas reiškia, kad 
Europos armijos likimas galės 
būti sukompromituotas, nes 
ji turėjo duoti didžiausį skai
čių kariuomenės sausumoje.

Dar ir kiti nemalonūs gan
dai pasklido. Amerika būk 
mieliau pasiryžus: remti Vo
kietiją, negu Prancūziją.

Mat, Vokietijoje ginklų ga
myba pagal “off shore” užsa
kymus atsieis daug pigiau ir 
geriau.

Dar yra ir Ispanija, su ku
ria vedamos kaž kokios dery
bos...

♦ ♦*
Vienu žodžiu, tokie gandai 

įnešė didelį nerimą į Europos 
valstybių šeimą.

Pagaliau, New York Times 
straipsnis, kuriame sakoma, 
kad Sovietų agresijos atveju 
Olandija nebus ginama ir bus 
užleista rusams, Olandijoje 
sukėlė tikrą audrą.

Parlamente dešiniųjų atsto
vas prof. C. Rome pareikala
vo, kad karalienės vyriausybė 
atvira’ paaiškintų, ar tai tiesa.

Jei Europos gini mosi planai 
taip greitai keič’ami. Europos 
valstybės klausia, ar galina 
bus toliau pasitikėti šiandien 
daromais nutarimais?

Ar tas nereikš Europos ar
mijos mlrtj, jai dar negimus?

ir iš emigracijos.
tenka ' pripažinti, 

vyrai, pasirodo, visai 
galvojo, jau prieš 

įspėdami lietuvių vi- 
tremtyje. Jie davė ir 
išsiaiškinimas iš pa-

teisingai
pusmetį
suomenę
receptą:
grindų ir pagrindinė reforma.
DIKTATŪROS GALAS?

Visuomenės nebus galima 
toliau nei nuraminti, nei už
liūliuoti.

Tuo labiau, kad tik dabar 
ta visuomenė su dideliu nuste
bimu ir išplėstomis akimis su
žinojo, kad ši “tobuliausia” 
organizacija, taip visų garbi
nama, buvo sudariusi net spe
cialią komisiją “VLIKo auto
ritetui ir VT darbingumui 
tirti'-1. Tokia gėda, kad nėra 
kur akių dėti...

Būtų tikrai įdomu sužinoti, 
kada ta komisija paskelbs vi
suomenei savo ityrimo rezulta
tus, juk tai būtų demokratiš
ka. Ji medžiagos galėjo, jei tik 
norėjo, prisirinkti labai daug. 
Galėjo apklausti daug liudi
ninkų, surinkti jų parodymus, 
nors vien tik iš visų buvusių 
VLIKo narių. Deja, mes tos 
komisijos darbo rezultatų ir 
jos prieitų išvadų dar nežino
me. Težinoma tik tas, kas tos 
komisijos nario Dr. J. Gri
niaus buvo VLIKo pirminin
kui pareikšta: “VLIKo dau
guma pradeda išsigimti... Ko
va ir diskriminacija... pačiame 
VLIKe_ yra jo sunkios ligos

Štai vėl nauja medžiaga p. 
Griniaus komkijai “VLIKo 
autoritetui tirti”... Ar bereikia 
tirštesnės košės? VLIKo na
rys, “tautos atstovas” sau
valiauja, praneša apie savo 
“sąjūdžio” išstojimą, sunkiai 
apkaltina VLIKą, paskelbia 
savo “sąjūdžio” valią, o po po
ros savaičių atsiranda “Są
jūdžio Centro Valdyba” ir sa
ko: nieko panašaus, mes (kas 
tie mes?!) tam nepritariame... 
Daugiau negu vaikiškos ko
medijos.

Galimas dalykas, jog dar 
mūsų ' straipsniui nepasiro
džius, skaitysime ir L. Fronto 
Centro Komiteto panašų pa
reiškimą^ jog jų atstovas VLI
Ke dr. Z, 11vinskis taip pat. 
sauvaliavo ir kad Lietuvių 
Frontas visai negalvojo pasi
traukti iš “vadovaujančio 
veiksimo”.-..

Kada tokius juokus krečia 
dvi VLIKo “kovinės organiza
cijos”, galima visko tikėtis. O 
gal toks' chaosas iš tikro, a- 
not p. Griniaus pasakymo, 
“reiškia netolimą VLIKo ga
lą”?

(Visos teisės šio straipsnio 
versti į svetimas kalbas, per
dirbti teatrui, kinui bei radijo 

vadinimams rezervuoter. 
Krikdeminei spaudai galimos 
nuolaidos pagal atskirą susi
tarimą. Copyright by S. Kun
drotas).

Rašo S. KUNDROTAS

AR KAS NORS 
PAGERĖJO?

Tai va, ką lietuvių visuome
nė tremty ir ALTas rėmė sa
vais .pinigais!

(Nukelta į 6 psl.)

Prieš keletą metų prancūzų 
valdomoje Afrikoje, Dramblio 
kaulo pakrantėje, kur juodu
kai dar vaikšto savaip pasi
puošę — nosį persmeigę kau
lu, renkant į vietos “seimelį” 

. atstovus, įvyko įvykis, kuris _ 
plačiai buvo komentuojamas 
Europoje.

Vienas kandidatas, negalė
damas savo konkurentą nuga
lėti, paprasčiausiai jį suvalgė, 
ir mušant tam-tarnams (neg
rų būgnams >, buvo apskelbtas 
išrinktuoju...

šitas Afrikos -žmogėdrų pa
vyzdys, matyt, bus davęs į- 
kvėpimą tiems mūsiškiams 
politikieriams, kurie jau ilgą 
laiką griežia dantį prieš Lie
tuvos Diplomatijos šefą.. ?

Apie 1947 metus krikdemai
5 r kri-kdemininkai įsitikino, jog 
Lietuvos išgelbėjimui būtinai, 
reikalinga suvalgyti Diploma
tijos šefą.

Pradžioj VLIKo pirmininkas 
ėmė kalbėti, jog jis turįs tei
sę skirti ir atšaukti Lietuvos 
pasiuntinius. Bet Lietuvos di
plomatinei kolegijai pradėjus 
šypsotis dėl tokio projekto, bu
vo susitarta pasiuntinius lik-

viduoti, pradedant nuo Dip
lomatijos šefo, kad paskui jau 
būtų galima ir su kitais nepa
klusniais susitvarkyti.

Jei Afrikoje tik du negrai 
susikibo ir stipresnysis suėdė 
silpnesnį, tai pas mus, kad šis 
kanibalizmas tikrai pasisektų, 
buvo sudarytas “triumviratas” 
iš trijų didelių valstybės vy
rų — iš “Lietuvos Respublikos 
Prezidento”, “ministerio pir
mininko” ir “Užsienių reikalų 
ministro”.

srityse, 
jis visai

sukūrė 
neveik-

P. DANTAS

TAI ATSITIKO PORYT...
Nėra jokio pavojaus iš rabotų pusės - Geležinkeliai dar ilgai vaikščios- 
Automobiliuose turėsime telefoną-Mūsų sveikatą tikrins “elektroniš

kas daktaras” - Karams niekad ne bus galo....

reikalų minLst-

Yra įspūdžio, kad VLIKe li
kusių pol. partijų vyrai ir kaž
kurį spauda džiūgauja ir sa
ko dabar tai jau viskas bus 
tvarkoje, iš VLIKo pašalinta 
LFronto diktatūra, vienos sro
vės dominavimas. Tai, girdi, ženkias.” čia vyksta kažkokia 
iki šiol trukdė bendrą darbą, “m oralinė žmogžudystė”; H 
-.. Bet. stačiai..nesupranjtaoĄa/. T “VLIKas į nebetenka žymios 
kodėl tad iki šiol visos bėdos 
ir pamazgos buvo pilamos ne 
ant Fronto, bet ant galvų Lie
tuvos Diplomatijos šefo, LRS 
ir kitų? Ir ar tikrai šių dikta- 
tūrininkų pašalinimas (beje, 
niekas jų nepašalino, jie patys 
išėjo su dideliu triukšmu) ką 
nors pataisė ar pagerino?

Atrodo, kad tokias optimis
tiškas išvadas daryti dar būtų 
per anksti. Jau vien dėl to, 
kad toks tvirtinimas ne tik 
neramina, bet visai priešingai, 
— sukelia susirūpinimo. Ir 
štai dėl ko. Tokie tvirtinimai 
yra pripažinimas, kad iki šiol, 
tai yra nuo 1945 metų, kalbant 
apie tremtį, tai yra per 7 me
tus, VLIKą ' tvarkė vienos 
krikščionių demokratų orga
nizacijos diktatūra! Ir ta dik
tatūra tik dabar esanti paša
linta!...

dalies savo rezistencinio cha
rakterio”, visa tai “reiškia 
netolimą VLIKo galą” (!!!). 
Taip kalba Darbo Federacijos 
atstovas, Lietuvių Fronto 
draugas...

Ir turbūt
J. Grinius, 
autoritetui
mui tirti” komisijos narys, ži
no, ką kalba!
KEISTENYBĖMS DAR 

NE GALAS....

VLIKo narys Dr. 
būdamas “VLIKo 
ir VT darbingu-

Bet tuo mūsų “laisvinimo 
kur j ozai” dar nesibaigė. Drau
gas (Nr. 195) paskelbė Vieny
bės Sąjūdžio raštą VLIKo pir
mininkui, kuriame sakoma, 
kad to “sąjūdžio” Centro 
Valdyba nepritaria savo at
stovo p. Prapuolenio pasitrau
kimui iš VLIKo ir toliau lai
kys “sąjūdį” tebedalyvaujantį

“Gatvės dailininkas”, paišąs šaligatvyje, nors ir neįamži
na savo kūrinių, vis dėl to duoda nemažai džiaugsmo 
vaikams.

Iškilmingame posėdyje, ku
riame truko tik tam-tamų, 
buvo susitarta. Diplomatijos 
šefą suryti!

Tuoj po pasėdžio tie trys 
veikėjai apsilankė pas vieną 
gerą vokiečių dantistą, patik
rinti savo iltinius dantis, šis 
rado, kad “trijulės” dantys 
nepakankamai stiprūs. Vieni 
išpurę, kiti pakeisti auksi
niais. Vienu žodžiu, ne tokie 
stiprūs, kaip ano žmogėdros, 
kuris galėjo savo dantimis 
priešininko mėsą draskyti nuo 
kaulų.

Tada šie veikėjai susitarė 
imtis kitos taktikos. Jei jau 
negalima suryti kūniškai, tai 
bent “dvasiniai”.

Buvo pasiskirstyta pareigo
mis sekančiai: K. ištirs Diplo
matijos šefo katalikiškumą, 
S. ištirs ar Diplomatijos šefas 
nėra kada nusikaltęs krimina
line prasme ir, pagaliau, lite
ratūros teoretikas B. ištirs 
Diplomatijos šefo lietuvių 
kalbos mokėjimą.

Bet rezultatai pasirodė . ne 
kokie. Per kunigą T. iš Romos 
atėjo žinios, jog Diplomatijos 
šefas yra tikintis žmogus. Jt> 
kių priekaištų negalima dėl to 
padaryti nei jam, nei jo žmo,- 
nai, nei jo vaikams. Pagaliau, 
buvo gauta krikdemams pri
trenkianti iš Romos- žinia, jog. 
kardinolas Pizzardo pareiš
kė... Bet tą pareiškimą kol kas 
neskelbsime, šios žinios: pri- 

- trenktas, K. parpuolęs ant ke
lių, pradėjo melsti rūstųjį Je
hovą, kad kokiu nors būdu 
nubaustų Diplomatijos Šefą.

♦“Ministeriui pirmininkui” 
S. irgi negeriau sekėsi.

Diplorrtatijos šefas,- jo su
rinktomis žiniomis, iš Lietu
vos pasiuntinybių nevogė kili
mų, už Lietuvos valstybei pa
tikėto turto nelegalų pasisa
vinimą nebuvo kada nors iš
mestas iš Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijos pareigū
nų ir per 30 metų diplomati
nio darbo nebuvo morališkai- 
kriminališkai paklydęs. Išva
doje šiose srityse jis parodė 
neveiklumą ir krikdemai su 
krikdemininkais matydami 
Diplomatijos Šefo nesugebė-

j imu aferų 
legendą, kad 
lūs.

“Užsienių
ras” B., tyrinėjęs Diplomati
jos šefo lietuvių kalbos mo- 
kėjimą, priėjo išvados, kada, 
jis pats, jei norėdavo*, ką vo
kiškai parašyti, kreipdavosi į 
vokiečių rašytoją Alexander 

Baldus, Diplomatijos šefas 
žodžiu ir raštu laisvai naudo
jasi šešiomis kalbomis ir prie 
jo parašytų raštų stilistiniu 
atžvilgiu nieko negalima pri
kibti.

Po tokiu rezultatu “trijulė” 
atsidūrė keblioj padėtyje.

Buvo nutarta nepasiduoti 
ir imtis naujos taktikos.

K. tegu ir toliau 
Jehovą į pagalbą, 
pradėti vesti mažas 
prieš Diplomatinę
o S. turės konkrečiai Lietuvą 
išlaisvinti nuo Diplomatijos 
šefo.

Tuoj buvo imtasi už darbo.
S. pradėjo važinėti į Pary

žių ir Londoną, bandydamas 
įtikinti dr. S. Bačkį ir min. 
Balutį nepalaikyti Diplomati
jos šefą.
S. tą patį 
deikiui. Ir 
tus buvo 
riotinis”

šaukiasi
B. turės 
intrigėles 
Tarnybą,

Atvykęs į Ameriką 
kartojo min. ža- 
taip keturius me- 
varomas šis “pat-

darbas. Bet diploma
tai pasiliko vieningi ir nesida
vė skaldomi.

Tada Darbininke pasirodė 
tūlas “Mankūnas”.

Jei per pirmąją “piatiletką” 
buvo puolamas tik vienas 
Diplomatijos šefaą, tai dabar 
kova pradėta vesti' prieš visus 
diplomatus. Nebepasitenkina- 

ma vienu, bet norima visus 
sugrūsti į vieną katilą ir iš
virti...

Kaip krikdemams ir krikde- 
mininkąms sekasi vykdyti 
antrąją žmogėdrišką “piati
letką”, pakalbėsime kitą sa
vaitę.
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Grįžimas iš Červenės (5) Ras,o VasarisPAGAI.IAI PASIEKIAME KAUNĄ....
Rusai atsisako mums duoti vandens — Gaunu su geležine lazda iš 
“naujųjų išvaduotojų” — Bet vis dar laimingai pasiseka sugrįžti į 
Lietuvą ir čia jau pradedame naują kovą prieš rudąjį okupantą
Ėjome sparčiai, nes iki va

karo norėjome būti Minske. 
Bet troškulys buvo nuolatinis 
mūsų palydovas nors prie plen 
to buvo nemažai triobelių, bet 
ne visur gaudavome atsigerti.

Dažnai, pamatę mus, gudai 
užrakindavo duris.

Paprašius gerti atsakydavo 
nieko neturį, nors čia pat ma
tėsi šulinys, bet be kibiro. Jau 
temo, kai ėjom Minsko prie
miesčius. Nutarėm užeiti į ko
kį nors namą ir paprašyti, kad 
leistų išsivirti bulvių, kurias 
buvom anksčiau gavę pas gu
dus. Įeinam ir užtinkam vie
ną moterį ir jos dukterį, besi
ruošiančias kepti įvairias ban
daites. Didžiulė krosnis įkai
tinta, tik belieka į vidų stumt. 
Ant žemės du puodai virtų 
kiaušinių. Matyt, viskas buvo 
ruošiama pardavinėti vokie
čiams. Paklausėrp, ar negalė
tumėm mūsų kelias bulves iš

sikepti krosnyje.
— čia nėra vietos! Eikit ki

tur ieškoti ugnies!...
Nežinojom, nei ką daryti, 

nei ką atsakyti tai moteriai. 
Nustebimas ir pyktis kartu 
maišėsi. Jau buvome beišeiną 
į gatvę, kai mus p&sivijusi jau 
niklė paslapčia įgrūdo po 3 
kiaušinius ir nei žodžio nesa
kiusi dingo duryse.

Belukštendami kiaušinius 
šnekėjom, jog reikia kur nors 
prisistatyti. Iš praeivių suži
nom, kur yra įsitaisiusi vokie
čių karo komendantūra. Tenai 
n teko aiškaus mums nepasa
kė, bet gavome palydovą... ka
reivį. Jis mus nusivarė į kitą 
kaž kokią karinę įstaigą. Bet 
ir ten niekas nenori su mumis 
užsiimti. Išeinant iš tos ant
ros įstaigos matau pro šalį va
romus rusų belaisvius. Mūsų 
sargybinis, pasišnekėjęs su be 
laisvių sargyba, įstumia mus

rusų tarpan. “Ot dr išvadavo”, 
— galvoju sau ir pabandžiau 
protestuoti, bet gavęs su kaž 
kokiu tai metaliniu virbalu 
per nugarą iškarto nutilau. 
Mano bendras irgi nusimena 
ir pasiūlo bėgt, nes visiškoj 
tamsoj tarp namų gal ir gali
ma būtų pabėgt! Aš vis delsiu.- 
Pagaliau, pritariau jo min
čiai, bet kaip tyčia tuo laiku 
išėjom visiškai iš miesto rybų 
ir bandant bėgt vokiečių rai
toji sargyba ant pliko lauko 
mus momentaliai pagautų ir 
pasiųstų į kitą pasaulį... Beli
ko likti kartu su pirmaisiais 
“išvaduotojais” — antrųjų ap
saugoje.

Suvargę ir priblokšti rusa', 
sukėlė manyje užuojautos 
jausmą ir vakar dienos priešui, 
dalinantis bendru likimu ne
jaučiau jokias neapykantos.

Toliau kartojosi jau matyti 
vaizdai, kuomet rusai norėda

vo iš kokios balutės atsigerti, 
o vokiečiai su šautuvų buožėm 
arba varydami ant jų arklius 
vėl grūdo . vorą. Nors degan
tis rimbas nugaroj atkalbinėjo 
bet aš vėl pabandžiau užvesti 
kalbą su vokiečiu. Prisigreti
nau prie vieno raitelio ir ė- 
miau dėstyti, kas aš ir mano 
prietelis esam ir kodėl mus su 
rusais kartu varosi? Kad tik
rai nesam raudonieji, ėmiau 
jam vardinti visą eilę vokiškų 
antikomunistinių knygų, bro
šiūrų ir laikraščių. Vokietis su 
švelnėjo ir liepė mudviem lai
kytis netoli jo. •

Taip mėty keliavom iki gilios 
nakties. Baisiai pavargę, pa
siekėm pasagos pavidalu išsi- 
rietusį upelį.

Rusus nuvarė tuo savotišku 
pusiasaliu gilyn, o mudviem 
sargybinis liepė palaukti. Ne
užilgo grįžęs pasakė, jog jei 
eisim pakrante, ta! rasim dar 
kelis lietuvius. Neužilgo ir ra
dom pakrantėj, įsirausiusius ir 
šąlančius tautiečius. Tai buvo 
dalelė iš mūsų kolonos. Apsi
dairęs pamačiau, jog visas pu
siasalis buvo privarytas rusų 
kareivių ir civilių. Kitoj upe
lio pusėj stovį sukvežlmiai 
juos aiškiai apšvietė. Iš ryto 
tik mes keli lietuviai gavom 
užvalgyti silkių su cukoriais, 
o užsigėrė m vandeniu iš upe-

dio. Per pietus pradėjo plūsti 
moterų būreliai iš Minsko su 
maisto ryšuliais jų internuo
tiems vyrams. Ne visom pasi
sekdavo iki savo vyro prisi
grūsti, nes pakeliui raudonar
miečiai, bandydavo iš jų tą 
maistą išplėšti. Vokiečių sar
gybiniai, rankos storumo kuo
lais ginkluoti, bandė atstatyti 
tvarką...

Po pietų išgirdom, jog visi 
civiliai turi susirinkti į krūvą. 
Mes irgi prisijungėm. Pasiro
dė, jog mus perima O. T. (vo
kiečių karinių darbų įstaiga).

Taip mes drožėm vėl į Mins
ką. Staiga pakeliui susitin
kam kelis civilius su raudono
jo kryžiaus juostom ant ran
kų. Ir didžiausiam visų mūsų 
nustebimui išgirstam jog jieš’ 
ko... lietuvių!!! Na, žinoma, 
mes visi tuoj apsto j am ratu 
tuos pirmuosius laisvos Lietu
vos atstovus Ir ėmėm klausi
nėti, kada mus iš čia paims. 
Atstovai norėjo tuoj pat mus 
vestis, bet sargyba negalėjo 
su tuo sutikti, nes turėjo kaž
kur pristatyti atatinkamą skai 
čių žmonių, o karininkas buvo 
automobiliu pirma mūsų nu
važiavęs. Atstovai mūsų nusi
minimą prablaivė pareiškę Jog 
ateisią kitos dienos vakare 
mūsų pasiimti ir 21 vai. trau
kiniu Išvažiuosim 1 Vilnių.

Sunku aprašyti, koks džiaugs
mas mus apėmė, ir atrodė, jog 
jau dabar esam tikrai laisvi, o 
ne vokiečių žinioje.

Puikioje nuotaikoje pasie
kėm Minsko pakraštyje įreng
tą mūsų stovyklą. Darbų buvo 
visokių pačioj stovykloj ir 
mifeste. Man teko prie virtuvės 
dirėti ir vokiškus čebatus bliz
ginti. Valgyti daug nedavė, 
bet aš dar sąšlavyne susiras- 
davau ką nors... Miegoti nuva
rė į netoliese esanti vailokų 

fabriką.
Kaip mat atėjo ir kitos die

nos vakaras, ir su didžiausiu 
nekantrumu laukėm Raudono
jo Kryžiaus atstovų. 20 vai. — 
niekas neateina... 2 L vai. — 
niekas neateina... 21:30 irgi 
niekas neateina... štai ir tre
čias “Išvadavimas”...

Pykčio ir nervingumo apra
šyti nesugebu. Gulint visą lai
ką lindo klausimas: Kodėl nie 
kas neatėjo? Paliko? Gal ry
toj ateis? Išaušo. Ir vėl visa 
diena praėjo begalvojant apie 
vakarykštį įvyki. Berods tą pa 
čią ar sekančią dieną krei
piausi į vieną labai nuoširdų 
karininką, kad duotų man lei
dimą išeiti J miestą ir pajieš-

(Nukelta į 6 psl.)

Amerikoje rinkiminė kam
panija pradeda vystytis visu 
smarkumu, bet būtų visai be 
prasmės bandyti .pranašauti, 
kuris iš dviejų kandidatų, Ei- 
senhoweris ar Stevensonas, 
pateks j Baltuosius Rūmus.

Būna momentų, kada net ir 
specialistai apsirinka.

Sakysim, 1948 metais, kada 
beveik visi buvo tikri Dewey 
pergale, eilinis gatvės žmogus 
žinojo, kad Trumanas laimės.

Kodėl?
Dėl to, kad už jį stovėjo dar

bininkai, farmeriai ir‘tautinės 
mažumos. •

Demokratų partija nuo 
Franklin D. Roosevelto laikų 
yra pasidariusi masėse mė
giamiausia, nes toms masėms ji 
yra daug gero padariusi.

Tačiau Eisenhowerio kan
didatūra įneša naujų netikė
tumų į apskaičiavimus. Jis 
yra populiarus dėl dviejų prie
žasčių 1945 metų pergales, 
kuri, galima sakyti, buvo pa
siekta del jo geniališko suge
bėjimo vadovauti frontui ir 
asmeniško žavumo. 
~ Jis spinduliuoja nuoširdu
mu, paprastumu, būna aiškus 
sprendimuose ir, pagaliau, ta 
jo garsioji šypsena, su kuria 
niekad nesiskiria.

Tas jam gali padėti laimėti, 
labiau negu partijos progra
ma.

Po karo feų buvo galvota 
kad Prancūzija vieną dieną 
taps raudona.

Ar jos vyriausybėje nesėdė
jo komunistai?

Ar jos armijos vadovybėje 
nebuvo komunistuojančių ka
rininkų? Ar* jos policija ne- 
buvo komunistų įtakoje?

£S^..™BetŠiaiidiciiiasL ..pavojus ••jau-- 
praėjęs. Komunistai iš visų 
postų nušalinti

Pasikeitė ir pačių gyventojų 
nuotaikos.

Jei -pirmiau komunistinė 
spauda siekė milijoninius ti
ražas, tai šiandien kai kurie 
jų lakraščiai dėl trukumo pi
nigų, o svarbiausiai dėl skai
tytojų nebuvimo, turėjo užsi
daryti.

Taip likvidavosi partijos in
telektualų oficiozas Action, 
Parallele 50 ir kiti.

Gi partijos oficiozas L‘Hu- 
manite, turėjęs 1946 metais 
600,000 skaitytojų, šiandien 
beturi vos 192,000, nežiūrint, 
kad dykai yra dalinamas fab
rikuose...

Tas pats ir su Ce Soir, Libe
ration, La Marseillaise...

Nebepagelbsti net Maskvos 
auksas.

•
Kalbant apie komunistinę 

spaudą, .tai ji dažnai stengia
si įtikinti naivius žmones, jog 
Rusijoje esanti religijos las- 

vė...
Tikrumoje yra priešingai.
Štai liepos 4 d. Komsomols- 

kaja Pravda tūlas Chilome- 
dov ir Rudno, prie Vorovsko, 
klausia:

“Mano motina yra kolcho- 
zininkė. Ji dirba kolchoze jau 
20 metų. Bet ji yra religinga 
ir meldžiasi Dievui Mano se
suo ir aš netikime. Aną dieųą 
aš išmečiau kampe pakabintą 
ikoną. Mano motina nedrįso 
manęs reikalautu kad atgal 
pakabinčiau. Bet mano vyres
nysis brolis, kuris gyvena to
liau nuo mūsų, sužinojęs apie 
įvykį, parašė man laišką, iš
vadindamas Don Kichotu, 
kuris mušasi su vėjo malūnais, 
palaikydamas juos priešo ar
mija. <

Kas yra teisus, aš ar mano 
brolis, “kuris įrodinėja, jog 
nereikia kreipti dėmesio į iko
nas.”

Į tai Komsomolskaja Prav
da atsakė:

“Stalino konstitucija pripa
žįsta savo piliečiams pilną an

tireliginės propagandos lais
ve. bet taip pat pripažįsta ir 
religijų laisvę. Tačiau komu
nistų partija ir Sovietų valsty- 

(Nukelta į 6 psl.)

Koks bus pasaulis rytoj? Į 
šį klausimą stengdamiesi at
sakyti, paduodame įdomesnes 
vietas iš anglų mokslininko 
A. M. Low knygos “What’s the 
World coming to?”

Prieš einant pirmyn, rašo 
A. M. Low, reikia sunaikinti 
tą legendą, kuri yra sukurta 
apie rabotus.

Jau seniai pranašaujama, 
kad būsiąs išrastas ‘darbininkas 
automatas”. Kai kas parašė 
fantastiškus romanus, tvirtin
damas, jog pasaulį užvaldys 
rabatai.

Aišku, tai netiesa.
Pagal jų vaizduotę šis rabo- 

tas būsiąs plieninis automatas, 
kuris galės vaikščioti ir atlikti 
visus žmogaus veiksmus, tik 
jam truks “sielos”. Su tomis 
fatanzijomis nueita net tiek 
toli, jog tvirtinama, kad vieną 
dieną rabotai sukils prieš savo 
kūrėjus — inžinierius...

Bet tų fantastiškų romanų 
rašytojai niekad nepaaiškino 
kokiu būdu tie rabotai bus va
romi? Iš kur jie gaus energiją?

O išjungti motorui juk už
tenka vaiko rankos ir toks ra- 
botas pasiliks bejėgis. \
KOKS BUS ATEITIES 
SUSISIEKIMAS?

Automobiliai ir toliau smar
kiai vystysis, rašo A. M. Low. 
Motore bus padaryta didelių 
pakeitimų, kurie leis automobi
liui važiuoti tyliai. Kiekvienas 
automoblis turės telefoną.

Gi kas liečia geležinkelį, tai 
jis taip greitai neišnyks.

Visi prisimena, kada atsirado 
automobilai, buvo tvirtinama, 
jog geležinkeliai visai išnyks, 
gal tik kur ne kur pasiliks su
rūdiję bėgiai, kuriais važinės 
išklerę vagonai. Tai buvo per 
greitas geležinkelio nuvertini
mas. Geležinkelis, pasirodo, 
sunkumų pervežimams yra ne
pamainomas ir tokiuose kraš
tuosi, kaip Azija ir Afrika rei
kės tiesti dar naujų geležinkelio 
.Unijų,

Naujieji laivai bus greitesni, 
jie darys iki 60 mylių į valan
dą, bet bus mažesni.

Gi keleiviniai lėktuvai netru
kus išvystys greitį iki-500 mylių 
į valandą’.

Kai kas tvirtina, kad už 25 
metų bus realizuota pirmoji 
kelionė į mėnulį. Tikrenybėje ji 
bus-tik galima 2000 metais. Per 
pirmuosius 25 metus į mėnulį 
bus leidžiamos tuščios raketos.
“ELEKTRIŠKAS” 
BOKSININKAS”

Mokslas bus pritaikintas ir 
sportui. Jau dabar per olimpi
nius žaidimus strarterio pisto
letas sutvarkytas taip, kad iš- 
šovimo garsas pasiekia visus 
bėgikus vienu metu.

Elektriškas dispozityvas pri
taikintas fechtuotojams, kuris 
automatiškai žymi palietimus. 
Kontrolės “magiški” aparatai 
bus įrengti dėl šokimo i viršų ar 
į toli, kurie užrašys be klaidų 
pasiektus rezultatus.*

Bokse bus vartojami “elek
triški rūbai”, kurie neginčija
mai nustatys, kiek kuris gavo 
smūgių ir toliau esantis žiūro
vas lentoj galės kontroliuoti 
punktus. Ypač toks rūbas pasi
tarnaus dėl smūgių žemiau 
juostos, dėl kurių dažniausiai 
būna ginčų.
SVEIKATOS TIKRINIMAS 
UŽTRUKS 1 MINUTĘ
Medicinoje bus padaryta nau

jų atradimų. Bus rasti nauji 
kovos būdai prieš mikrobus. 
Bus galima kovoti su vaikų pa
ralyžiumi ir kitomis ligomis, su 
kuriomis dar pasiliekame bejė
giais. °

žmogaus sveikatos patikrini
mui bus naudojami elektroniški 
aparatai, kurie nustatys pas ko
kį daktarą ligonis turės kreip
tis, pas širdies specialistą ar 
vidaus ligų.

Už 50 metų pas daktarą pa
cientai nesėdės ilgas valandas 
laukiamajame, nes ^“elektro
niškas, daktaras” ligonį apžiū
rės per vieną minutę ir geriau 
negu tą patį gali atlikti gyvas 
daktaras. Ligonis praeis pro 
tam tikrą radarą, kuris išma
tuos temperatūrą, pulsą, skaus
mo dydį, spaudimą ir visokius 
simptomus, kurių atradimui 
daktarai praleidžia ilgas valan
das apžiūrinėdami ligonį. Visa 
tai bus užregistruota per kelias 
sekundes ir ligonis gaus “re
ceptą”: “imkite tokių tai vais
tų po arbatinį šaukštuką. Jums 
reikalingas grynas oras, poilsis 
ar gimnastika...”
KARO GALIMYBĖS

Kada galvojama apie tai, 
koks bus pasaulis rytoj, galvo
jama ir apie karus. A. M. Low 
mano, kad per tuos 50 ar 100 
metų bus ne vienas, bet keli 
karai.

Istorijoje nerasime 10 metų, 
kad nebūtų kariaujama ir iš 
1^00 sutarčių, kurios buvo pasi
rašytos tarp tautų, nerasime 
-1^..kurias nebūtų nutrauktos 
.pirm termino.

Ar nieko nedaroma, kad bū
tų panaikinti karai? Ne kartą 
jau buvo iškilmingai pasižadėta 
nekariauti.

Tarpkariniame perijode val
stybių vyrai nešiojasi visokius 
nepuolimo paktus ir renka pa
rašus už taiką, bet kada ateina 
momentas, karo veiksmai vyk
sta įprastai su visu žiaurumu, 
žmogus turi kovingą tempera
mentą ir jis mušasi, net jei žino, 
kad ta kova jam atneš mirtį.

Dažnai argumentuojama, iš
radus naujus pavojingus gink
lus, kad karai bus pašalinti, 
nes naujieji ginklai turi baisią 
ardymo jėgą ir jų panaudoji
mas reikš pasaulio civilizacijos 
galą!

šitaip jau buvo kdlbama 
prieš 150 metų! Kada buvo iš
rastas povandeninis laivas ir 
net dar anksčiau, kai buvo pra
dėta vartoti parakas...

Po šimto metų kada buvo iš
rastas kulkosvaidis, buvo visų

įtikinėjama, jog karai dings, 
nes priešo armiją galima bus 
Iššaudyti per kelias dienas. Pas
kui buvo išrastos dujos... ir net 
atominė bomba, beta karai te
besitęsia.

Visos tos teorijos, jog išradus 
naują baisų ginklą bus padary
tas galas karams yra klaidin
gos. Karai niekad nesibaigs, 
kdl tik žemė suksis.KITI RAŠO
VLIKAS NESIKELS....

Net keliuose posėdžiuose 
VLIKas svarstė išsikėlimo iš 
Vokietijas klausimą. Galutinai 
nutarė niekur nejudėti.

Kodėl?
Tremtis (Nr. 81) aiškina:
Teigiama būtų, kad Vliko 

nariai atsidurtų kaip ir sau- 
gesnėn vieton. Tačiau, Vlikui 
persikėlus Amerikon, jis ne
tektų europinio pagrindo.

Įvairios europinės proble
mos kaip tik lukštenamos Eu
ropoje. Čia veikia įvairūs są
jūdžiai, čia vyksta įvairūs kon
gresai if suvažiavimai. Vlikui 
persikėlus Amerikon, čia turės 
būti palikta eile jo atstovų bei 
įgaliotinių. Ir vr.gu galėtų jų. 
būti palikta tiek, kad visus 
reikalus aprėptų.

Vlikui nukilus už Atlanto, 
vargu čia būtų lengvai suras
tas pakaitalas.

Neužmirštini ir keliais atve
jais kartoti patikinimai, kad 
Vilkas paliks Europoje. Po šitų 
tikinimų išsikelimu Vlikas pats 
nuvertintų savo teigimų ver
tę. i

Žinoma, Europoje palikda
mas Vlikas vargu begalėtų, iš
kilus kritiškam . atvejui, ką 
padėti čia patikusiems tautie- 
čams. Jei, sakysim, kristų, kam 
bomba ant; galvos, pasėkos 
būtų tos pa|ios, ar Vlikas bus 

Amerikoje. Ta- 
ų patikinimų, iš- 
as’ duotų savihi

pastikėjimo naują, ir greičiau 
neigiamą, linkmę.

Aktuali turėtų Vlikui būti ir 
piniginė pusė. Amerikoje išlai
dos žymai padidėtų. Dabar 
trys Vykdomosios Tarybos 
nariai negauna tiek atlyginimo, 
ką turėtų Amerikoje, atsižvel
giant į gyvenimo lygį, gauti 
vienas. Išlaidų pareikalautų ir 
Europoje palikti įgaliotiniai į- 
vairiems uždaviniams atlikti.

Gi svarbiausia, kad Vlikas 
Amerikon persikėlimu Lietu
vos laisvinimo bylai negalės 
duoti nei naujos linkmės, nei 
suteikti spartos, čia nekalbant 
anie eilę kitų klausimų Vliką 
rišančių su Europa. 
“MIEGANTIEJI BROLIAI”

Laisvoji Lietuva (Nr. 20) 
kitaip žiūri į VLIKo bandymą 
išsikelti iš Vokietijos. Stp. 
Vykintas iš Europos rašo: .

Iš JAV ateina • žinios, kad 
mūsų paveiksniai labai nori ir 
VT ir VLIKą persikelt į JAV. 
Žinoma, šis sumanymas turi

Europoje, 
čiau, po

Šveicarija garsi ne tik sūriais! Vienas šveicaras išrado 
būdą uždegti cigaretę, trinant į pakelį...

T

daug rimto pagrindo: 1) JAV 
gyvena daugiausia lietuvių e- 
migrantų, 2) JAV vaidina pa
saulio politikoje< pirmąjį vaid- 
meni ir Liettfvos interesus gi
na. Tačiau yrar ir daug minu
sų: 1) Europa yra avanpostas 
prieš bolševizmą ir čia įvyks 
sprendžiamoji laisvės valanda, 
2) Vlikas nekartą buvo dekla
ravęs, kad pasiliks Europoje. 
Bet dėl to, nėra ko jaudintis. 
Vlikas buvo deklaravęs, kad ir 
iš Lietuvos žemės nebėgs. Kas 
sulaužė kartą savo pažadus, 
tam nesunku ir dar kartą lau
žyti. Mūsų, lasiečių, požiūriu, 
vistiek, kur VLIKas bebus, 
svarbu, kad jis būtų politiškai- 
autoritetingas ir’ darbingas. 
Septynius Brolius Miegančius 
gali ir į Ameriką nukelti, kur 
viskas eina hurry, vistiek jie 
pasiliks miegaliais.
SUNKUS KELIAS

Lietuviškos knygos kelias 
niekad nebuvo lengvas. Bet 
paskutiniais metais jis dar la
biau pasunkėjo. Tremtis (Nr. 
81), kuri > pati yra išleidusi ne
mažai knygų, tad, galima sa
kyti, turi patyrimo, rašo:

Nežiūrint gausėjančio lie
tuviškų leidyklų skaičiaus, lie-

(Nukelta l 6 psl.)

Adv. Antanas OLIS, ALT vicepirmininkas, apie:llETUVlšKĄJ^^VEIKSNIUS IR YPATINGAI, VLIKĄ
(Atkelta iš 1 psl.)

— Bet kaip tada įtraukti 
lietuvių mases į laisvinimo 
reikalus ir kaip jas išlaikyti 
nenutrūkus nuo įvairių kitų 
lietuviškų klausimų?

— Lietuvių masė arba taip 
vadinama bendruomenė, be 

abejo, turi sudaryti užnugarį 
visiems Lietuvos laisvinimo 
veiksniams. Ir kiekvienas tos
bendruomenės narys gali būti
tikrai naudingas tegul jis tik 
atsiliepia savo dvasiniais ' ■ ir 
medžiaginiais ištekliais į kiek
vieną laisvinimo ..veiksnio 
šauksmą. Vienur bus reikalin
gas jo centas, kitur .— jo pa
ties dalyvavimas. Gi .palaikyti 
lietuvių masę - bendruomenę 
lietuviškų įvairių klausimų 
rėmuose — tam tikslui turi-

me organizacijas, spaudą, ra
diją. Šiomis priemonėmis gali
me ryškintis savybėje ir jomis 
galime padėti bendrajam rei
kalui.

— Galima žinoti Jūsų nuo
monę apie g-nčą tarp Lietu
vos diplomatinių atstovų, ir 
VLIKo?

— Atvirai pasakysiu — man 
tas ginčas neatrodo rimtas.
Aš nemanau, kad jis būtų pa-
remtas greitesnio Lietuvos iš
laisvinimo noru ir sumany
mais. Neliečiant juridinių bei 
istorinių ginčo šalių vertini
mų, man ir šiandien Lietuvos 
diplomatinis atstovas yra at
stovas ne kokios nuomonės ar 
partijos, o vxsos Lietuvos. Ne
žiūrint, kad faktiškoji diplo
matinių atstovų padėtis kai

Paskutinės “kregždes” pajūryje

kuriuo atžvilgiu yra pasikei
tusi, vis tiek jų vaidmuo Lie- 
•tuvos laisvinimo veikloj negali 
būti ginčijama. Man atrodo, 
kad diplomatinių atstovų dar
bas šiuo metu yra ypatingai 
svarbus' ir visi kiti veiksniai 
turi jį remti ir talkininkautu 
Į Vliką K aš žiūriu, kaip į orga
nizaciją, kuri išblaškytų lie
tuvių konsolidacijai gali reikš
mingai patarnauti. Tai savos
rūšies mokykla lietuvių demo-
kratinei dvasiai vystytis. Jei 
ji kur nors ir ką nors gali pa
daryti Lietuvos laivinimo tiks
lams — tegul daro. Bet visų 
laisvinimo veiksnių pastangos 
turi būti suderintos.

— Bet kaip tą suderinimą 
pasiekti?

t
— Bendradarbiavimu, o ne

noru vienas kitą išjungti, pa
neigti ar nužeminti. Jei bus 
pagarbos ir pripažinimo Lie

ptu vos laisvinimo veiksnių savi
tarpio santykiuose, jei bus ty
ros širdies ir sveiko proto — 
mano įsitikinimu — bendra
darbiavimas bus pilnai įma
nomas ir bus tikrai naudingas.

— Kaip žiūrite į sumanymą 
šaukti visuotiną Laisvinimo 
veiksnių konferenciją?

— Jei į tokią konferenciją 
suvažiuos atstovai su savo 
partijų programomis, suva
žiuos, turėdami tikslą vienas 
antrą “nugalėti”, tad geriau, 
kad tokios konferencijos ne
būtų. Bet jei visi konferencijos 
dalyviai turės tik bendradar
biavimo dvasią, gerą Lietuvos 
išlaisvinimo, o ne Lietuvos 
valdymo mintimi paremtą va
lią — tai tokia konferencija 
gal duoti naujo ir stipresnio 
impulso visiems veiksniams.

— O kur tokia konferencija 
Jūsų nuomone — turėtų |- 
vykti?

— Manau, kad čia — Ame
rikoj, nes pasaulinėj politikoj 
Amerikos vaidmuo yra le
miantis, ir tokios konferenci
jos proga gal būtų galima iš-

pasižadėdamas da- 
kad būtų sudaryta

KONKURSAS DRAMOS 
VEIKALUI PARAŠYTI

viso- 
sek- 
kad 

tinka

šaukti drąsesnį Amerikos val
džios pasisakymą Iftetuvos 

reikalais.VOKIEČIAI TIESIA RANKAS į KLAIPĖDĄ
Ilgai nereikėjo laukti, kad 

sęnoji kryžiuočių dvasia vėl 
pradėtų atsigauti Vokietijoje.

Rugpiūčio 2 ir 3 d. Klaipėdos 
krašto vokiečiai minėjo Klai
pėdos miesto 700 metų įsikūri
mo sukaktį, sujungdami su 
visoj Vokietijoj švenčiama 
“tėviškės diena”, tuo norėda
mi pažymėti, kad Klaipėdos 
kraštas amžiais buvusi vokiš
ka žemė ir kad jis vėl turįs 
būti prijungtas prie Vokietijos.

Die Stimme de Vertriebenen 
didžiausiom raidėm paskelbė, 
jog “Nemunas ir Saaras buvo 
ir bus vokiški.”

Memelerdampfboot 
griežčiau 
m as, kad 
priklausė 
pausdino
erio sveikinimą, 
išreiškė skausmą dėl klaipė
diškių tėviškės atplėšimo nuo 
Vokietijos, 
ryti viską,

jiems geresnė ir ramesnė at
eitis į tėvų žemę.

Jei taip Vokietijos kancleris 
drįsta linkėti, kada jis dar ne
turi nė vienas divizijos, kokiu 
balsu prabils, kai Vokietija 
vėl bus nuo galvos iki kojų ap
siginklavusi?

Galima jau dabar įsivaiz
duoti, jog demokratiniam pa
sauliui bus nelengva susitvar
kyti su vokiečių militaristi
niais siekimais.

— O kaip Tamsta, Pirminin
ke, žiūrite į paskutiniuosius 

įvykius Vlike? Kaip Jūs verti
nate jo suskilimą?

— Mano supratimu — bet 
kokios grupės išstojimas iš 
Vliko ar įstojimas į Vliką yra 
Vliko vidinės santvarkos da
lykas. Aišku, kuo daugiau jė
gų, tuo organizacijai geriau. 
Ir bet koks susiskaldymas lie
tuviškame fronte negali mūsų 
džiuginti. Nesame nei tokie 
skaitlingi, nei taip stiprūs, kad 
galėtume išsivaikščioti 
kiais takeliais ir dirbti 
mingai. Sena taisyklė, 
vienybėje — galybė —
visiems, bet ją reikia ypatin
gai paboti mažoms tautoms.

šia mintimi ‘ baigė adv. An
tanas Oils pasikalbėjimą su 
Jūsų korespondentu. Jame jis 
paryškino daug minčių, dėl 
kurių lietuvių visuomenėj jau 
nemažai prigadinta kraujo...

dar 
pasisakė, įrodinėda- 
Klaipėda niekad ne- 
Lietuvai. Jis atsis- 
ir kanclerio Adenau- 

kuriame šis

Lietuvių Kultūros Fondas 
pakartotinai skelbia, jog dra
mos veikalui parašyti konkur
sas eina prie galo. Galutinas 
terminas rankraščiams įteikti 
yra 1952 m. gruodžio 31 d.

Dėl smulkesnių konkurso 
sąlygų kreiptis į Joną Daugė
lą, 1863 W. 47 St., Cleveland 
2, Ohio.
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Araujos galas?...
Paskutiniu laiku “of shore” 

žodis buvo plačiai komentuo
jamas viso pasaulio spaudoje.

Ką js tikrumoje reiškia? 
Kodėl kilo dėl jo toks susijau
dinimas, ypač Prancūzijoje?

“Off shore”, pažodžiui iš
vertus, reikštų “an:pus kran
to” arba “už jūrth> .

Bet d plomatų kalboje jis 
tur visai ki ą reikšmę. Tai 
ginklų užsakymai*, kuriuos 
Amerika yra pavedusi 
ukjurio kraštams.

Ir tie ginklai galės būti pa- 
I kti ten, kur jie gaminami, su
tvirtinimui to krašto karinio 
pajėgumo, duodami kitam 
kraštui, arba naudojami ame- 
rik'ečių kariuomenės, stovin
čios Europoje.

eKad geriau visa tai supratus, 
reiki?. prisiminti L’sabonos 
konferenciją, kurioj buvo nu
tarta: r

Europa neužtenkamai tur
inga, kad pati vena galėtų 
finansuoti apsiginklavimą. 
Vad:nasi, jai reikia pagelbėt.

PRATRŪKUSI VOTIS IR IŠVADOS
Prisipažįsta, kad buvo diktatūra - Pasitraukusieji bando grįžti atgal- 

Gyvybiniai laisvės kovos reikalai buvo visai užmiršti

AFRIKOS ŽMOGĖDROS DAVĖ PAVYZDĮ
Tikrai taip, tai 

staigmena vi-

Tai

pra-

kovą 
kovą

Po to, kas įvyko VLIKe, atė
jo laikas kalbėti tiesiai ir da
ryti visas reikalingas išvadas.

Kaikas sako, kad dalies 
krikščionių demokratų bloko 
išėjimas iš VLIKo buvo didelė 
staigmena, 
galėjo būti
siems tiems, kurie, užliūliuoti 
visų tų kalbų apie “vienybę”, 
“tautą atstovaujantį organą”, 
patys nepanorėjo matyti tik
ros, liūdnos būklės.

Tačiau tiems, kurie arčiau 
ar atokiau nuo VLIKo būda
mi, realiai vertino padėtį, 
tiems visa tai, kas įvyko, ne
buvo jokia staigmena,
tebuvo logiška išvada iš viso, 
kas, gražiais žodžiais ir mo
raliniu šantažu dengiant, vy
ko mūsų laisvinimo veikloje 
nuo pat 1945 metų, o tam tik
rais atvejais ir anksčiau. Tik 
dabar, kaip kaikas sako, 
trūkusi votis.

Užtenka prisiminti 
prieš užsienio BDPS,
prieš Lietuvos valstybinius or
ganus, Lietuvos Diplomatijos 
šefą ir Lietuvos Pasiuntinius, 
kovą prieš LRS... Užtenka pri
siminti pastangas diriguoti 
visa kam, kraštui, Lietuvos 
valstybiniams organams, pa
mirštant tikrus laisvės kovos 
reikalus ir tikrąją politinių 
partijų ir rezistencinių orga
nizacijų paskirtį. Ir tai diri
guoti — kur ir iš kur? Emig- 
gradjoje

Ir taip

A l? n to Taryba nustatė klek- '

M. STUNGRYS

kurgi iki šiol buvo visos 
grupės ir organizacijos, 

sudarė didelę 
Ir kur dabar dė- 

vi-

VLIKe. Prapuolenis esą pa
sielgęs “asmeniškai”, “viisai 
nepasitaręs su Centro Valdy
ba”, todėl Sąjūdis atšaukia 
jam duotus įgaliojimus atsto
vauti VLIKe...

LIETUVIŠKIEMS POLITIKIERIAMS...
Kaip krikdemai ir ju satelitai laisvino Lietuvą nuo... Diplomatijos 

Šefo — Nepasisekus, suvalgyti Lo zoraitį bandoma dabar visus 
diplomatus į vieną puodą sukišti...Tai

kitos
kurios VLIKe
daugumą?
tis Naujienoms, Draugui, 
siems tiems, kurie taip nese- 

. niai gėrėjosi ta vieninteliai 
“demokratine” institucija, vi
sur kitur tematydami “juodą
jį fašizmą”? Kaip buvo gali
ma iki šiol per 7 metus mul
kinti visą lietuvių 
tremty?

Ir iš kur kokia
kad po to viso, kas
kas dabar taip ir . eis, 
sviestu patepta, be išsiaiškini
mo, be pagrindinių reformų, 
be pašalinimo tikrų priežas
čių, buvusių ir tebesamų sun
kumų?
NUOSTABI KOMISIJA

visuomenę

garantija, 
įvyko, vis- 

kaip

1
i

I

vienai valstybei karinį biudže
tą. Tokia Prancūzija, kuriai 
buvo nustatytas 1.400 bilijonų 
frankų biudžetas, pas'rodė te
sugebanti duoti tik 1.205 bili
jonus. Trukumą buvo nutarta 
padengei “of shore” užsaky
mais. B

Bet Prancūzijos atstovas pa
reiškė, jog toA nepakaks pil
nam apsiginklavimui. Esą rei
kalinga dar 625 milijonų dole
rių paskola! Kas jam tuojau 
pat buvo pažadėta.

*♦*
Gavusi pažadą, Prancūzijos 

vyriausybė pradėjo savo fabri
kams dalint] ginklų gaminimo 
užsakymus, tikėdamosi pa
dengti juos pažadėta pasko
la...

Fabrikai buvo perdirbti 
ginklų gamybai. Tie, kurie 
anksčiau gamino skutimosi 
peiliukus, pasiruošė gaminti 
šautuvus, kiti patrankas, tre
ti tankus ir panašiai.

Bet... Iš Washrngtono atėjo 
liūdna žinia.

Kongresas nutarė sumažinti 
kreditus iki 186c milijonų dole- . 
rių, nes buvo rasta, kad Pran
cūzija per paskutiniuosius me
tus ir taip jau nemažai buvo 
gavusi pinigų.

♦ •
Aišku, tas sukėlė Prancūzi

joje katastrofą. Fabrikuose 
užsakymai buvo sustabdyti ir 
Prancūzija pareiškė kad nebe
galės laiku apginkluoti paža
dėtų divizijų, o tas reiškia, kad 
Europos armijos likimas galės 
būti sukompromituotas, nes 
ji turėjo duoti didžiausį skai
čių kariuomenės sausumoje.

Dar ir kiti nemalonūs gan
dai pasklido. Amerika būk 
mieliau pasiryžus: remti Vo
kietiją, negu Prancūziją.

Mat, Vokietijoje ginklų ga
myba pagal “off shore” užsa
kymus atsieis daug pigiau ir 
geriau.

Dar yra ir Ispanija, su ku
ria vedamos kaž kokios dery
bos...

♦ ♦*
Vienu žodžiu, tokie gandai 

įnešė didelį nerimą į Europos 
valstybių šeimą.

Pagaliau, New York Times 
straipsnis, kuriame sakoma, 
kad Sovietų agresijos atveju 
Olandija nebus ginama ir bus 
užleista rusams, Olandijoje 
sukėlė tikrą audrą.

Parlamente dešiniųjų atsto
vas prof. C. Rome pareikala
vo, kad karalienės vyriausybė 
atvira’ paaiškintų, ar tai tiesa.

Jei Europos gini mosi planai 
taip greitai keič’ami. Europos 
valstybės klausia, ar galina 
bus toliau pasitikėti šiandien 
daromais nutarimais?

Ar tas nereikš Europos ar
mijos mlrtj, jai dar negimus?

ir iš emigracijos.
tenka ' pripažinti, 

vyrai, pasirodo, visai 
galvojo, jau prieš 

įspėdami lietuvių vi- 
tremtyje. Jie davė ir 
išsiaiškinimas iš pa-

teisingai
pusmetį
suomenę
receptą:
grindų ir pagrindinė reforma.
DIKTATŪROS GALAS?

Visuomenės nebus galima 
toliau nei nuraminti, nei už
liūliuoti.

Tuo labiau, kad tik dabar 
ta visuomenė su dideliu nuste
bimu ir išplėstomis akimis su
žinojo, kad ši “tobuliausia” 
organizacija, taip visų garbi
nama, buvo sudariusi net spe
cialią komisiją “VLIKo auto
ritetui ir VT darbingumui 
tirti'-1. Tokia gėda, kad nėra 
kur akių dėti...

Būtų tikrai įdomu sužinoti, 
kada ta komisija paskelbs vi
suomenei savo ityrimo rezulta
tus, juk tai būtų demokratiš
ka. Ji medžiagos galėjo, jei tik 
norėjo, prisirinkti labai daug. 
Galėjo apklausti daug liudi
ninkų, surinkti jų parodymus, 
nors vien tik iš visų buvusių 
VLIKo narių. Deja, mes tos 
komisijos darbo rezultatų ir 
jos prieitų išvadų dar nežino
me. Težinoma tik tas, kas tos 
komisijos nario Dr. J. Gri
niaus buvo VLIKo pirminin
kui pareikšta: “VLIKo dau
guma pradeda išsigimti... Ko
va ir diskriminacija... pačiame 
VLIKe_ yra jo sunkios ligos

Štai vėl nauja medžiaga p. 
Griniaus komkijai “VLIKo 
autoritetui tirti”... Ar bereikia 
tirštesnės košės? VLIKo na
rys, “tautos atstovas” sau
valiauja, praneša apie savo 
“sąjūdžio” išstojimą, sunkiai 
apkaltina VLIKą, paskelbia 
savo “sąjūdžio” valią, o po po
ros savaičių atsiranda “Są
jūdžio Centro Valdyba” ir sa
ko: nieko panašaus, mes (kas 
tie mes?!) tam nepritariame... 
Daugiau negu vaikiškos ko
medijos.

Galimas dalykas, jog dar 
mūsų ' straipsniui nepasiro
džius, skaitysime ir L. Fronto 
Centro Komiteto panašų pa
reiškimą^ jog jų atstovas VLI
Ke dr. Z, 11vinskis taip pat. 
sauvaliavo ir kad Lietuvių 
Frontas visai negalvojo pasi
traukti iš “vadovaujančio 
veiksimo”.-..

Kada tokius juokus krečia 
dvi VLIKo “kovinės organiza
cijos”, galima visko tikėtis. O 
gal toks' chaosas iš tikro, a- 
not p. Griniaus pasakymo, 
“reiškia netolimą VLIKo ga
lą”?

(Visos teisės šio straipsnio 
versti į svetimas kalbas, per
dirbti teatrui, kinui bei radijo 

vadinimams rezervuoter. 
Krikdeminei spaudai galimos 
nuolaidos pagal atskirą susi
tarimą. Copyright by S. Kun
drotas).

Rašo S. KUNDROTAS

AR KAS NORS 
PAGERĖJO?

Tai va, ką lietuvių visuome
nė tremty ir ALTas rėmė sa
vais .pinigais!

(Nukelta į 6 psl.)

Prieš keletą metų prancūzų 
valdomoje Afrikoje, Dramblio 
kaulo pakrantėje, kur juodu
kai dar vaikšto savaip pasi
puošę — nosį persmeigę kau
lu, renkant į vietos “seimelį” 

. atstovus, įvyko įvykis, kuris _ 
plačiai buvo komentuojamas 
Europoje.

Vienas kandidatas, negalė
damas savo konkurentą nuga
lėti, paprasčiausiai jį suvalgė, 
ir mušant tam-tarnams (neg
rų būgnams >, buvo apskelbtas 
išrinktuoju...

šitas Afrikos -žmogėdrų pa
vyzdys, matyt, bus davęs į- 
kvėpimą tiems mūsiškiams 
politikieriams, kurie jau ilgą 
laiką griežia dantį prieš Lie
tuvos Diplomatijos šefą.. ?

Apie 1947 metus krikdemai
5 r kri-kdemininkai įsitikino, jog 
Lietuvos išgelbėjimui būtinai, 
reikalinga suvalgyti Diploma
tijos šefą.

Pradžioj VLIKo pirmininkas 
ėmė kalbėti, jog jis turįs tei
sę skirti ir atšaukti Lietuvos 
pasiuntinius. Bet Lietuvos di
plomatinei kolegijai pradėjus 
šypsotis dėl tokio projekto, bu
vo susitarta pasiuntinius lik-

viduoti, pradedant nuo Dip
lomatijos šefo, kad paskui jau 
būtų galima ir su kitais nepa
klusniais susitvarkyti.

Jei Afrikoje tik du negrai 
susikibo ir stipresnysis suėdė 
silpnesnį, tai pas mus, kad šis 
kanibalizmas tikrai pasisektų, 
buvo sudarytas “triumviratas” 
iš trijų didelių valstybės vy
rų — iš “Lietuvos Respublikos 
Prezidento”, “ministerio pir
mininko” ir “Užsienių reikalų 
ministro”.

srityse, 
jis visai

sukūrė 
neveik-

P. DANTAS

TAI ATSITIKO PORYT...
Nėra jokio pavojaus iš rabotų pusės - Geležinkeliai dar ilgai vaikščios- 
Automobiliuose turėsime telefoną-Mūsų sveikatą tikrins “elektroniš

kas daktaras” - Karams niekad ne bus galo....

reikalų minLst-

Yra įspūdžio, kad VLIKe li
kusių pol. partijų vyrai ir kaž
kurį spauda džiūgauja ir sa
ko dabar tai jau viskas bus 
tvarkoje, iš VLIKo pašalinta 
LFronto diktatūra, vienos sro
vės dominavimas. Tai, girdi, ženkias.” čia vyksta kažkokia 
iki šiol trukdė bendrą darbą, “m oralinė žmogžudystė”; H 
-.. Bet. stačiai..nesupranjtaoĄa/. T “VLIKas į nebetenka žymios 
kodėl tad iki šiol visos bėdos 
ir pamazgos buvo pilamos ne 
ant Fronto, bet ant galvų Lie
tuvos Diplomatijos šefo, LRS 
ir kitų? Ir ar tikrai šių dikta- 
tūrininkų pašalinimas (beje, 
niekas jų nepašalino, jie patys 
išėjo su dideliu triukšmu) ką 
nors pataisė ar pagerino?

Atrodo, kad tokias optimis
tiškas išvadas daryti dar būtų 
per anksti. Jau vien dėl to, 
kad toks tvirtinimas ne tik 
neramina, bet visai priešingai, 
— sukelia susirūpinimo. Ir 
štai dėl ko. Tokie tvirtinimai 
yra pripažinimas, kad iki šiol, 
tai yra nuo 1945 metų, kalbant 
apie tremtį, tai yra per 7 me
tus, VLIKą ' tvarkė vienos 
krikščionių demokratų orga
nizacijos diktatūra! Ir ta dik
tatūra tik dabar esanti paša
linta!...

dalies savo rezistencinio cha
rakterio”, visa tai “reiškia 
netolimą VLIKo galą” (!!!). 
Taip kalba Darbo Federacijos 
atstovas, Lietuvių Fronto 
draugas...

Ir turbūt
J. Grinius, 
autoritetui
mui tirti” komisijos narys, ži
no, ką kalba!
KEISTENYBĖMS DAR 

NE GALAS....

VLIKo narys Dr. 
būdamas “VLIKo 
ir VT darbingu-

Bet tuo mūsų “laisvinimo 
kur j ozai” dar nesibaigė. Drau
gas (Nr. 195) paskelbė Vieny
bės Sąjūdžio raštą VLIKo pir
mininkui, kuriame sakoma, 
kad to “sąjūdžio” Centro 
Valdyba nepritaria savo at
stovo p. Prapuolenio pasitrau
kimui iš VLIKo ir toliau lai
kys “sąjūdį” tebedalyvaujantį

“Gatvės dailininkas”, paišąs šaligatvyje, nors ir neįamži
na savo kūrinių, vis dėl to duoda nemažai džiaugsmo 
vaikams.

Iškilmingame posėdyje, ku
riame truko tik tam-tamų, 
buvo susitarta. Diplomatijos 
šefą suryti!

Tuoj po pasėdžio tie trys 
veikėjai apsilankė pas vieną 
gerą vokiečių dantistą, patik
rinti savo iltinius dantis, šis 
rado, kad “trijulės” dantys 
nepakankamai stiprūs. Vieni 
išpurę, kiti pakeisti auksi
niais. Vienu žodžiu, ne tokie 
stiprūs, kaip ano žmogėdros, 
kuris galėjo savo dantimis 
priešininko mėsą draskyti nuo 
kaulų.

Tada šie veikėjai susitarė 
imtis kitos taktikos. Jei jau 
negalima suryti kūniškai, tai 
bent “dvasiniai”.

Buvo pasiskirstyta pareigo
mis sekančiai: K. ištirs Diplo
matijos šefo katalikiškumą, 
S. ištirs ar Diplomatijos šefas 
nėra kada nusikaltęs krimina
line prasme ir, pagaliau, lite
ratūros teoretikas B. ištirs 
Diplomatijos šefo lietuvių 
kalbos mokėjimą.

Bet rezultatai pasirodė . ne 
kokie. Per kunigą T. iš Romos 
atėjo žinios, jog Diplomatijos 
šefas yra tikintis žmogus. Jt> 
kių priekaištų negalima dėl to 
padaryti nei jam, nei jo žmo,- 
nai, nei jo vaikams. Pagaliau, 
buvo gauta krikdemams pri
trenkianti iš Romos- žinia, jog. 
kardinolas Pizzardo pareiš
kė... Bet tą pareiškimą kol kas 
neskelbsime, šios žinios: pri- 

- trenktas, K. parpuolęs ant ke
lių, pradėjo melsti rūstųjį Je
hovą, kad kokiu nors būdu 
nubaustų Diplomatijos Šefą.

♦“Ministeriui pirmininkui” 
S. irgi negeriau sekėsi.

Diplorrtatijos šefas,- jo su
rinktomis žiniomis, iš Lietu
vos pasiuntinybių nevogė kili
mų, už Lietuvos valstybei pa
tikėto turto nelegalų pasisa
vinimą nebuvo kada nors iš
mestas iš Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijos pareigū
nų ir per 30 metų diplomati
nio darbo nebuvo morališkai- 
kriminališkai paklydęs. Išva
doje šiose srityse jis parodė 
neveiklumą ir krikdemai su 
krikdemininkais matydami 
Diplomatijos Šefo nesugebė-

j imu aferų 
legendą, kad 
lūs.

“Užsienių
ras” B., tyrinėjęs Diplomati
jos šefo lietuvių kalbos mo- 
kėjimą, priėjo išvados, kada, 
jis pats, jei norėdavo*, ką vo
kiškai parašyti, kreipdavosi į 
vokiečių rašytoją Alexander 

Baldus, Diplomatijos šefas 
žodžiu ir raštu laisvai naudo
jasi šešiomis kalbomis ir prie 
jo parašytų raštų stilistiniu 
atžvilgiu nieko negalima pri
kibti.

Po tokiu rezultatu “trijulė” 
atsidūrė keblioj padėtyje.

Buvo nutarta nepasiduoti 
ir imtis naujos taktikos.

K. tegu ir toliau 
Jehovą į pagalbą, 
pradėti vesti mažas 
prieš Diplomatinę
o S. turės konkrečiai Lietuvą 
išlaisvinti nuo Diplomatijos 
šefo.

Tuoj buvo imtasi už darbo.
S. pradėjo važinėti į Pary

žių ir Londoną, bandydamas 
įtikinti dr. S. Bačkį ir min. 
Balutį nepalaikyti Diplomati
jos šefą.
S. tą patį 
deikiui. Ir 
tus buvo 
riotinis”

šaukiasi
B. turės 
intrigėles 
Tarnybą,

Atvykęs į Ameriką 
kartojo min. ža- 
taip keturius me- 
varomas šis “pat-

darbas. Bet diploma
tai pasiliko vieningi ir nesida
vė skaldomi.

Tada Darbininke pasirodė 
tūlas “Mankūnas”.

Jei per pirmąją “piatiletką” 
buvo puolamas tik vienas 
Diplomatijos šefaą, tai dabar 
kova pradėta vesti' prieš visus 
diplomatus. Nebepasitenkina- 

ma vienu, bet norima visus 
sugrūsti į vieną katilą ir iš
virti...

Kaip krikdemams ir krikde- 
mininkąms sekasi vykdyti 
antrąją žmogėdrišką “piati
letką”, pakalbėsime kitą sa
vaitę.
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Grįžimas iš Červenės (5) Ras,o VasarisPAGAI.IAI PASIEKIAME KAUNĄ....
Rusai atsisako mums duoti vandens — Gaunu su geležine lazda iš 
“naujųjų išvaduotojų” — Bet vis dar laimingai pasiseka sugrįžti į 
Lietuvą ir čia jau pradedame naują kovą prieš rudąjį okupantą
Ėjome sparčiai, nes iki va

karo norėjome būti Minske. 
Bet troškulys buvo nuolatinis 
mūsų palydovas nors prie plen 
to buvo nemažai triobelių, bet 
ne visur gaudavome atsigerti.

Dažnai, pamatę mus, gudai 
užrakindavo duris.

Paprašius gerti atsakydavo 
nieko neturį, nors čia pat ma
tėsi šulinys, bet be kibiro. Jau 
temo, kai ėjom Minsko prie
miesčius. Nutarėm užeiti į ko
kį nors namą ir paprašyti, kad 
leistų išsivirti bulvių, kurias 
buvom anksčiau gavę pas gu
dus. Įeinam ir užtinkam vie
ną moterį ir jos dukterį, besi
ruošiančias kepti įvairias ban
daites. Didžiulė krosnis įkai
tinta, tik belieka į vidų stumt. 
Ant žemės du puodai virtų 
kiaušinių. Matyt, viskas buvo 
ruošiama pardavinėti vokie
čiams. Paklausėrp, ar negalė
tumėm mūsų kelias bulves iš

sikepti krosnyje.
— čia nėra vietos! Eikit ki

tur ieškoti ugnies!...
Nežinojom, nei ką daryti, 

nei ką atsakyti tai moteriai. 
Nustebimas ir pyktis kartu 
maišėsi. Jau buvome beišeiną 
į gatvę, kai mus p&sivijusi jau 
niklė paslapčia įgrūdo po 3 
kiaušinius ir nei žodžio nesa
kiusi dingo duryse.

Belukštendami kiaušinius 
šnekėjom, jog reikia kur nors 
prisistatyti. Iš praeivių suži
nom, kur yra įsitaisiusi vokie
čių karo komendantūra. Tenai 
n teko aiškaus mums nepasa
kė, bet gavome palydovą... ka
reivį. Jis mus nusivarė į kitą 
kaž kokią karinę įstaigą. Bet 
ir ten niekas nenori su mumis 
užsiimti. Išeinant iš tos ant
ros įstaigos matau pro šalį va
romus rusų belaisvius. Mūsų 
sargybinis, pasišnekėjęs su be 
laisvių sargyba, įstumia mus

rusų tarpan. “Ot dr išvadavo”, 
— galvoju sau ir pabandžiau 
protestuoti, bet gavęs su kaž 
kokiu tai metaliniu virbalu 
per nugarą iškarto nutilau. 
Mano bendras irgi nusimena 
ir pasiūlo bėgt, nes visiškoj 
tamsoj tarp namų gal ir gali
ma būtų pabėgt! Aš vis delsiu.- 
Pagaliau, pritariau jo min
čiai, bet kaip tyčia tuo laiku 
išėjom visiškai iš miesto rybų 
ir bandant bėgt vokiečių rai
toji sargyba ant pliko lauko 
mus momentaliai pagautų ir 
pasiųstų į kitą pasaulį... Beli
ko likti kartu su pirmaisiais 
“išvaduotojais” — antrųjų ap
saugoje.

Suvargę ir priblokšti rusa', 
sukėlė manyje užuojautos 
jausmą ir vakar dienos priešui, 
dalinantis bendru likimu ne
jaučiau jokias neapykantos.

Toliau kartojosi jau matyti 
vaizdai, kuomet rusai norėda

vo iš kokios balutės atsigerti, 
o vokiečiai su šautuvų buožėm 
arba varydami ant jų arklius 
vėl grūdo . vorą. Nors degan
tis rimbas nugaroj atkalbinėjo 
bet aš vėl pabandžiau užvesti 
kalbą su vokiečiu. Prisigreti
nau prie vieno raitelio ir ė- 
miau dėstyti, kas aš ir mano 
prietelis esam ir kodėl mus su 
rusais kartu varosi? Kad tik
rai nesam raudonieji, ėmiau 
jam vardinti visą eilę vokiškų 
antikomunistinių knygų, bro
šiūrų ir laikraščių. Vokietis su 
švelnėjo ir liepė mudviem lai
kytis netoli jo. •

Taip mėty keliavom iki gilios 
nakties. Baisiai pavargę, pa
siekėm pasagos pavidalu išsi- 
rietusį upelį.

Rusus nuvarė tuo savotišku 
pusiasaliu gilyn, o mudviem 
sargybinis liepė palaukti. Ne
užilgo grįžęs pasakė, jog jei 
eisim pakrante, ta! rasim dar 
kelis lietuvius. Neužilgo ir ra
dom pakrantėj, įsirausiusius ir 
šąlančius tautiečius. Tai buvo 
dalelė iš mūsų kolonos. Apsi
dairęs pamačiau, jog visas pu
siasalis buvo privarytas rusų 
kareivių ir civilių. Kitoj upe
lio pusėj stovį sukvežlmiai 
juos aiškiai apšvietė. Iš ryto 
tik mes keli lietuviai gavom 
užvalgyti silkių su cukoriais, 
o užsigėrė m vandeniu iš upe-

dio. Per pietus pradėjo plūsti 
moterų būreliai iš Minsko su 
maisto ryšuliais jų internuo
tiems vyrams. Ne visom pasi
sekdavo iki savo vyro prisi
grūsti, nes pakeliui raudonar
miečiai, bandydavo iš jų tą 
maistą išplėšti. Vokiečių sar
gybiniai, rankos storumo kuo
lais ginkluoti, bandė atstatyti 
tvarką...

Po pietų išgirdom, jog visi 
civiliai turi susirinkti į krūvą. 
Mes irgi prisijungėm. Pasiro
dė, jog mus perima O. T. (vo
kiečių karinių darbų įstaiga).

Taip mes drožėm vėl į Mins
ką. Staiga pakeliui susitin
kam kelis civilius su raudono
jo kryžiaus juostom ant ran
kų. Ir didžiausiam visų mūsų 
nustebimui išgirstam jog jieš’ 
ko... lietuvių!!! Na, žinoma, 
mes visi tuoj apsto j am ratu 
tuos pirmuosius laisvos Lietu
vos atstovus Ir ėmėm klausi
nėti, kada mus iš čia paims. 
Atstovai norėjo tuoj pat mus 
vestis, bet sargyba negalėjo 
su tuo sutikti, nes turėjo kaž
kur pristatyti atatinkamą skai 
čių žmonių, o karininkas buvo 
automobiliu pirma mūsų nu
važiavęs. Atstovai mūsų nusi
minimą prablaivė pareiškę Jog 
ateisią kitos dienos vakare 
mūsų pasiimti ir 21 vai. trau
kiniu Išvažiuosim 1 Vilnių.

Sunku aprašyti, koks džiaugs
mas mus apėmė, ir atrodė, jog 
jau dabar esam tikrai laisvi, o 
ne vokiečių žinioje.

Puikioje nuotaikoje pasie
kėm Minsko pakraštyje įreng
tą mūsų stovyklą. Darbų buvo 
visokių pačioj stovykloj ir 
mifeste. Man teko prie virtuvės 
dirėti ir vokiškus čebatus bliz
ginti. Valgyti daug nedavė, 
bet aš dar sąšlavyne susiras- 
davau ką nors... Miegoti nuva
rė į netoliese esanti vailokų 

fabriką.
Kaip mat atėjo ir kitos die

nos vakaras, ir su didžiausiu 
nekantrumu laukėm Raudono
jo Kryžiaus atstovų. 20 vai. — 
niekas neateina... 2 L vai. — 
niekas neateina... 21:30 irgi 
niekas neateina... štai ir tre
čias “Išvadavimas”...

Pykčio ir nervingumo apra
šyti nesugebu. Gulint visą lai
ką lindo klausimas: Kodėl nie 
kas neatėjo? Paliko? Gal ry
toj ateis? Išaušo. Ir vėl visa 
diena praėjo begalvojant apie 
vakarykštį įvyki. Berods tą pa 
čią ar sekančią dieną krei
piausi į vieną labai nuoširdų 
karininką, kad duotų man lei
dimą išeiti J miestą ir pajieš-

(Nukelta į 6 psl.)

Amerikoje rinkiminė kam
panija pradeda vystytis visu 
smarkumu, bet būtų visai be 
prasmės bandyti .pranašauti, 
kuris iš dviejų kandidatų, Ei- 
senhoweris ar Stevensonas, 
pateks j Baltuosius Rūmus.

Būna momentų, kada net ir 
specialistai apsirinka.

Sakysim, 1948 metais, kada 
beveik visi buvo tikri Dewey 
pergale, eilinis gatvės žmogus 
žinojo, kad Trumanas laimės.

Kodėl?
Dėl to, kad už jį stovėjo dar

bininkai, farmeriai ir‘tautinės 
mažumos. •

Demokratų partija nuo 
Franklin D. Roosevelto laikų 
yra pasidariusi masėse mė
giamiausia, nes toms masėms ji 
yra daug gero padariusi.

Tačiau Eisenhowerio kan
didatūra įneša naujų netikė
tumų į apskaičiavimus. Jis 
yra populiarus dėl dviejų prie
žasčių 1945 metų pergales, 
kuri, galima sakyti, buvo pa
siekta del jo geniališko suge
bėjimo vadovauti frontui ir 
asmeniško žavumo. 
~ Jis spinduliuoja nuoširdu
mu, paprastumu, būna aiškus 
sprendimuose ir, pagaliau, ta 
jo garsioji šypsena, su kuria 
niekad nesiskiria.

Tas jam gali padėti laimėti, 
labiau negu partijos progra
ma.

Po karo feų buvo galvota 
kad Prancūzija vieną dieną 
taps raudona.

Ar jos vyriausybėje nesėdė
jo komunistai?

Ar jos armijos vadovybėje 
nebuvo komunistuojančių ka
rininkų? Ar* jos policija ne- 
buvo komunistų įtakoje?

£S^..™BetŠiaiidiciiiasL ..pavojus ••jau-- 
praėjęs. Komunistai iš visų 
postų nušalinti

Pasikeitė ir pačių gyventojų 
nuotaikos.

Jei -pirmiau komunistinė 
spauda siekė milijoninius ti
ražas, tai šiandien kai kurie 
jų lakraščiai dėl trukumo pi
nigų, o svarbiausiai dėl skai
tytojų nebuvimo, turėjo užsi
daryti.

Taip likvidavosi partijos in
telektualų oficiozas Action, 
Parallele 50 ir kiti.

Gi partijos oficiozas L‘Hu- 
manite, turėjęs 1946 metais 
600,000 skaitytojų, šiandien 
beturi vos 192,000, nežiūrint, 
kad dykai yra dalinamas fab
rikuose...

Tas pats ir su Ce Soir, Libe
ration, La Marseillaise...

Nebepagelbsti net Maskvos 
auksas.

•
Kalbant apie komunistinę 

spaudą, .tai ji dažnai stengia
si įtikinti naivius žmones, jog 
Rusijoje esanti religijos las- 

vė...
Tikrumoje yra priešingai.
Štai liepos 4 d. Komsomols- 

kaja Pravda tūlas Chilome- 
dov ir Rudno, prie Vorovsko, 
klausia:

“Mano motina yra kolcho- 
zininkė. Ji dirba kolchoze jau 
20 metų. Bet ji yra religinga 
ir meldžiasi Dievui Mano se
suo ir aš netikime. Aną dieųą 
aš išmečiau kampe pakabintą 
ikoną. Mano motina nedrįso 
manęs reikalautu kad atgal 
pakabinčiau. Bet mano vyres
nysis brolis, kuris gyvena to
liau nuo mūsų, sužinojęs apie 
įvykį, parašė man laišką, iš
vadindamas Don Kichotu, 
kuris mušasi su vėjo malūnais, 
palaikydamas juos priešo ar
mija. <

Kas yra teisus, aš ar mano 
brolis, “kuris įrodinėja, jog 
nereikia kreipti dėmesio į iko
nas.”

Į tai Komsomolskaja Prav
da atsakė:

“Stalino konstitucija pripa
žįsta savo piliečiams pilną an

tireliginės propagandos lais
ve. bet taip pat pripažįsta ir 
religijų laisvę. Tačiau komu
nistų partija ir Sovietų valsty- 
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Koks bus pasaulis rytoj? Į 
šį klausimą stengdamiesi at
sakyti, paduodame įdomesnes 
vietas iš anglų mokslininko 
A. M. Low knygos “What’s the 
World coming to?”

Prieš einant pirmyn, rašo 
A. M. Low, reikia sunaikinti 
tą legendą, kuri yra sukurta 
apie rabotus.

Jau seniai pranašaujama, 
kad būsiąs išrastas ‘darbininkas 
automatas”. Kai kas parašė 
fantastiškus romanus, tvirtin
damas, jog pasaulį užvaldys 
rabatai.

Aišku, tai netiesa.
Pagal jų vaizduotę šis rabo- 

tas būsiąs plieninis automatas, 
kuris galės vaikščioti ir atlikti 
visus žmogaus veiksmus, tik 
jam truks “sielos”. Su tomis 
fatanzijomis nueita net tiek 
toli, jog tvirtinama, kad vieną 
dieną rabotai sukils prieš savo 
kūrėjus — inžinierius...

Bet tų fantastiškų romanų 
rašytojai niekad nepaaiškino 
kokiu būdu tie rabotai bus va
romi? Iš kur jie gaus energiją?

O išjungti motorui juk už
tenka vaiko rankos ir toks ra- 
botas pasiliks bejėgis. \
KOKS BUS ATEITIES 
SUSISIEKIMAS?

Automobiliai ir toliau smar
kiai vystysis, rašo A. M. Low. 
Motore bus padaryta didelių 
pakeitimų, kurie leis automobi
liui važiuoti tyliai. Kiekvienas 
automoblis turės telefoną.

Gi kas liečia geležinkelį, tai 
jis taip greitai neišnyks.

Visi prisimena, kada atsirado 
automobilai, buvo tvirtinama, 
jog geležinkeliai visai išnyks, 
gal tik kur ne kur pasiliks su
rūdiję bėgiai, kuriais važinės 
išklerę vagonai. Tai buvo per 
greitas geležinkelio nuvertini
mas. Geležinkelis, pasirodo, 
sunkumų pervežimams yra ne
pamainomas ir tokiuose kraš
tuosi, kaip Azija ir Afrika rei
kės tiesti dar naujų geležinkelio 
.Unijų,

Naujieji laivai bus greitesni, 
jie darys iki 60 mylių į valan
dą, bet bus mažesni.

Gi keleiviniai lėktuvai netru
kus išvystys greitį iki-500 mylių 
į valandą’.

Kai kas tvirtina, kad už 25 
metų bus realizuota pirmoji 
kelionė į mėnulį. Tikrenybėje ji 
bus-tik galima 2000 metais. Per 
pirmuosius 25 metus į mėnulį 
bus leidžiamos tuščios raketos.
“ELEKTRIŠKAS” 
BOKSININKAS”

Mokslas bus pritaikintas ir 
sportui. Jau dabar per olimpi
nius žaidimus strarterio pisto
letas sutvarkytas taip, kad iš- 
šovimo garsas pasiekia visus 
bėgikus vienu metu.

Elektriškas dispozityvas pri
taikintas fechtuotojams, kuris 
automatiškai žymi palietimus. 
Kontrolės “magiški” aparatai 
bus įrengti dėl šokimo i viršų ar 
į toli, kurie užrašys be klaidų 
pasiektus rezultatus.*

Bokse bus vartojami “elek
triški rūbai”, kurie neginčija
mai nustatys, kiek kuris gavo 
smūgių ir toliau esantis žiūro
vas lentoj galės kontroliuoti 
punktus. Ypač toks rūbas pasi
tarnaus dėl smūgių žemiau 
juostos, dėl kurių dažniausiai 
būna ginčų.
SVEIKATOS TIKRINIMAS 
UŽTRUKS 1 MINUTĘ
Medicinoje bus padaryta nau

jų atradimų. Bus rasti nauji 
kovos būdai prieš mikrobus. 
Bus galima kovoti su vaikų pa
ralyžiumi ir kitomis ligomis, su 
kuriomis dar pasiliekame bejė
giais. °

žmogaus sveikatos patikrini
mui bus naudojami elektroniški 
aparatai, kurie nustatys pas ko
kį daktarą ligonis turės kreip
tis, pas širdies specialistą ar 
vidaus ligų.

Už 50 metų pas daktarą pa
cientai nesėdės ilgas valandas 
laukiamajame, nes ^“elektro
niškas, daktaras” ligonį apžiū
rės per vieną minutę ir geriau 
negu tą patį gali atlikti gyvas 
daktaras. Ligonis praeis pro 
tam tikrą radarą, kuris išma
tuos temperatūrą, pulsą, skaus
mo dydį, spaudimą ir visokius 
simptomus, kurių atradimui 
daktarai praleidžia ilgas valan
das apžiūrinėdami ligonį. Visa 
tai bus užregistruota per kelias 
sekundes ir ligonis gaus “re
ceptą”: “imkite tokių tai vais
tų po arbatinį šaukštuką. Jums 
reikalingas grynas oras, poilsis 
ar gimnastika...”
KARO GALIMYBĖS

Kada galvojama apie tai, 
koks bus pasaulis rytoj, galvo
jama ir apie karus. A. M. Low 
mano, kad per tuos 50 ar 100 
metų bus ne vienas, bet keli 
karai.

Istorijoje nerasime 10 metų, 
kad nebūtų kariaujama ir iš 
1^00 sutarčių, kurios buvo pasi
rašytos tarp tautų, nerasime 
-1^..kurias nebūtų nutrauktos 
.pirm termino.

Ar nieko nedaroma, kad bū
tų panaikinti karai? Ne kartą 
jau buvo iškilmingai pasižadėta 
nekariauti.

Tarpkariniame perijode val
stybių vyrai nešiojasi visokius 
nepuolimo paktus ir renka pa
rašus už taiką, bet kada ateina 
momentas, karo veiksmai vyk
sta įprastai su visu žiaurumu, 
žmogus turi kovingą tempera
mentą ir jis mušasi, net jei žino, 
kad ta kova jam atneš mirtį.

Dažnai argumentuojama, iš
radus naujus pavojingus gink
lus, kad karai bus pašalinti, 
nes naujieji ginklai turi baisią 
ardymo jėgą ir jų panaudoji
mas reikš pasaulio civilizacijos 
galą!

šitaip jau buvo kdlbama 
prieš 150 metų! Kada buvo iš
rastas povandeninis laivas ir 
net dar anksčiau, kai buvo pra
dėta vartoti parakas...

Po šimto metų kada buvo iš
rastas kulkosvaidis, buvo visų

įtikinėjama, jog karai dings, 
nes priešo armiją galima bus 
Iššaudyti per kelias dienas. Pas
kui buvo išrastos dujos... ir net 
atominė bomba, beta karai te
besitęsia.

Visos tos teorijos, jog išradus 
naują baisų ginklą bus padary
tas galas karams yra klaidin
gos. Karai niekad nesibaigs, 
kdl tik žemė suksis.KITI RAŠO
VLIKAS NESIKELS....

Net keliuose posėdžiuose 
VLIKas svarstė išsikėlimo iš 
Vokietijas klausimą. Galutinai 
nutarė niekur nejudėti.

Kodėl?
Tremtis (Nr. 81) aiškina:
Teigiama būtų, kad Vliko 

nariai atsidurtų kaip ir sau- 
gesnėn vieton. Tačiau, Vlikui 
persikėlus Amerikon, jis ne
tektų europinio pagrindo.

Įvairios europinės proble
mos kaip tik lukštenamos Eu
ropoje. Čia veikia įvairūs są
jūdžiai, čia vyksta įvairūs kon
gresai if suvažiavimai. Vlikui 
persikėlus Amerikon, čia turės 
būti palikta eile jo atstovų bei 
įgaliotinių. Ir vr.gu galėtų jų. 
būti palikta tiek, kad visus 
reikalus aprėptų.

Vlikui nukilus už Atlanto, 
vargu čia būtų lengvai suras
tas pakaitalas.

Neužmirštini ir keliais atve
jais kartoti patikinimai, kad 
Vilkas paliks Europoje. Po šitų 
tikinimų išsikelimu Vlikas pats 
nuvertintų savo teigimų ver
tę. i

Žinoma, Europoje palikda
mas Vlikas vargu begalėtų, iš
kilus kritiškam . atvejui, ką 
padėti čia patikusiems tautie- 
čams. Jei, sakysim, kristų, kam 
bomba ant; galvos, pasėkos 
būtų tos pa|ios, ar Vlikas bus 

Amerikoje. Ta- 
ų patikinimų, iš- 
as’ duotų savihi

pastikėjimo naują, ir greičiau 
neigiamą, linkmę.

Aktuali turėtų Vlikui būti ir 
piniginė pusė. Amerikoje išlai
dos žymai padidėtų. Dabar 
trys Vykdomosios Tarybos 
nariai negauna tiek atlyginimo, 
ką turėtų Amerikoje, atsižvel
giant į gyvenimo lygį, gauti 
vienas. Išlaidų pareikalautų ir 
Europoje palikti įgaliotiniai į- 
vairiems uždaviniams atlikti.

Gi svarbiausia, kad Vlikas 
Amerikon persikėlimu Lietu
vos laisvinimo bylai negalės 
duoti nei naujos linkmės, nei 
suteikti spartos, čia nekalbant 
anie eilę kitų klausimų Vliką 
rišančių su Europa. 
“MIEGANTIEJI BROLIAI”

Laisvoji Lietuva (Nr. 20) 
kitaip žiūri į VLIKo bandymą 
išsikelti iš Vokietijos. Stp. 
Vykintas iš Europos rašo: .

Iš JAV ateina • žinios, kad 
mūsų paveiksniai labai nori ir 
VT ir VLIKą persikelt į JAV. 
Žinoma, šis sumanymas turi

Europoje, 
čiau, po

Šveicarija garsi ne tik sūriais! Vienas šveicaras išrado 
būdą uždegti cigaretę, trinant į pakelį...

T

daug rimto pagrindo: 1) JAV 
gyvena daugiausia lietuvių e- 
migrantų, 2) JAV vaidina pa
saulio politikoje< pirmąjį vaid- 
meni ir Liettfvos interesus gi
na. Tačiau yrar ir daug minu
sų: 1) Europa yra avanpostas 
prieš bolševizmą ir čia įvyks 
sprendžiamoji laisvės valanda, 
2) Vlikas nekartą buvo dekla
ravęs, kad pasiliks Europoje. 
Bet dėl to, nėra ko jaudintis. 
Vlikas buvo deklaravęs, kad ir 
iš Lietuvos žemės nebėgs. Kas 
sulaužė kartą savo pažadus, 
tam nesunku ir dar kartą lau
žyti. Mūsų, lasiečių, požiūriu, 
vistiek, kur VLIKas bebus, 
svarbu, kad jis būtų politiškai- 
autoritetingas ir’ darbingas. 
Septynius Brolius Miegančius 
gali ir į Ameriką nukelti, kur 
viskas eina hurry, vistiek jie 
pasiliks miegaliais.
SUNKUS KELIAS

Lietuviškos knygos kelias 
niekad nebuvo lengvas. Bet 
paskutiniais metais jis dar la
biau pasunkėjo. Tremtis (Nr. 
81), kuri > pati yra išleidusi ne
mažai knygų, tad, galima sa
kyti, turi patyrimo, rašo:

Nežiūrint gausėjančio lie
tuviškų leidyklų skaičiaus, lie-
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Adv. Antanas OLIS, ALT vicepirmininkas, apie:llETUVlšKĄJ^^VEIKSNIUS IR YPATINGAI, VLIKĄ
(Atkelta iš 1 psl.)

— Bet kaip tada įtraukti 
lietuvių mases į laisvinimo 
reikalus ir kaip jas išlaikyti 
nenutrūkus nuo įvairių kitų 
lietuviškų klausimų?

— Lietuvių masė arba taip 
vadinama bendruomenė, be 

abejo, turi sudaryti užnugarį 
visiems Lietuvos laisvinimo 
veiksniams. Ir kiekvienas tos
bendruomenės narys gali būti
tikrai naudingas tegul jis tik 
atsiliepia savo dvasiniais ' ■ ir 
medžiaginiais ištekliais į kiek
vieną laisvinimo ..veiksnio 
šauksmą. Vienur bus reikalin
gas jo centas, kitur .— jo pa
ties dalyvavimas. Gi .palaikyti 
lietuvių masę - bendruomenę 
lietuviškų įvairių klausimų 
rėmuose — tam tikslui turi-

me organizacijas, spaudą, ra
diją. Šiomis priemonėmis gali
me ryškintis savybėje ir jomis 
galime padėti bendrajam rei
kalui.

— Galima žinoti Jūsų nuo
monę apie g-nčą tarp Lietu
vos diplomatinių atstovų, ir 
VLIKo?

— Atvirai pasakysiu — man 
tas ginčas neatrodo rimtas.
Aš nemanau, kad jis būtų pa-
remtas greitesnio Lietuvos iš
laisvinimo noru ir sumany
mais. Neliečiant juridinių bei 
istorinių ginčo šalių vertini
mų, man ir šiandien Lietuvos 
diplomatinis atstovas yra at
stovas ne kokios nuomonės ar 
partijos, o vxsos Lietuvos. Ne
žiūrint, kad faktiškoji diplo
matinių atstovų padėtis kai

Paskutinės “kregždes” pajūryje

kuriuo atžvilgiu yra pasikei
tusi, vis tiek jų vaidmuo Lie- 
•tuvos laisvinimo veikloj negali 
būti ginčijama. Man atrodo, 
kad diplomatinių atstovų dar
bas šiuo metu yra ypatingai 
svarbus' ir visi kiti veiksniai 
turi jį remti ir talkininkautu 
Į Vliką K aš žiūriu, kaip į orga
nizaciją, kuri išblaškytų lie
tuvių konsolidacijai gali reikš
mingai patarnauti. Tai savos
rūšies mokykla lietuvių demo-
kratinei dvasiai vystytis. Jei 
ji kur nors ir ką nors gali pa
daryti Lietuvos laivinimo tiks
lams — tegul daro. Bet visų 
laisvinimo veiksnių pastangos 
turi būti suderintos.

— Bet kaip tą suderinimą 
pasiekti?

t
— Bendradarbiavimu, o ne

noru vienas kitą išjungti, pa
neigti ar nužeminti. Jei bus 
pagarbos ir pripažinimo Lie

ptu vos laisvinimo veiksnių savi
tarpio santykiuose, jei bus ty
ros širdies ir sveiko proto — 
mano įsitikinimu — bendra
darbiavimas bus pilnai įma
nomas ir bus tikrai naudingas.

— Kaip žiūrite į sumanymą 
šaukti visuotiną Laisvinimo 
veiksnių konferenciją?

— Jei į tokią konferenciją 
suvažiuos atstovai su savo 
partijų programomis, suva
žiuos, turėdami tikslą vienas 
antrą “nugalėti”, tad geriau, 
kad tokios konferencijos ne
būtų. Bet jei visi konferencijos 
dalyviai turės tik bendradar
biavimo dvasią, gerą Lietuvos 
išlaisvinimo, o ne Lietuvos 
valdymo mintimi paremtą va
lią — tai tokia konferencija 
gal duoti naujo ir stipresnio 
impulso visiems veiksniams.

— O kur tokia konferencija 
Jūsų nuomone — turėtų |- 
vykti?

— Manau, kad čia — Ame
rikoj, nes pasaulinėj politikoj 
Amerikos vaidmuo yra le
miantis, ir tokios konferenci
jos proga gal būtų galima iš-

pasižadėdamas da- 
kad būtų sudaryta

KONKURSAS DRAMOS 
VEIKALUI PARAŠYTI

viso- 
sek- 
kad 

tinka

šaukti drąsesnį Amerikos val
džios pasisakymą Iftetuvos 

reikalais.VOKIEČIAI TIESIA RANKAS į KLAIPĖDĄ
Ilgai nereikėjo laukti, kad 

sęnoji kryžiuočių dvasia vėl 
pradėtų atsigauti Vokietijoje.

Rugpiūčio 2 ir 3 d. Klaipėdos 
krašto vokiečiai minėjo Klai
pėdos miesto 700 metų įsikūri
mo sukaktį, sujungdami su 
visoj Vokietijoj švenčiama 
“tėviškės diena”, tuo norėda
mi pažymėti, kad Klaipėdos 
kraštas amžiais buvusi vokiš
ka žemė ir kad jis vėl turįs 
būti prijungtas prie Vokietijos.

Die Stimme de Vertriebenen 
didžiausiom raidėm paskelbė, 
jog “Nemunas ir Saaras buvo 
ir bus vokiški.”

Memelerdampfboot 
griežčiau 
m as, kad 
priklausė 
pausdino
erio sveikinimą, 
išreiškė skausmą dėl klaipė
diškių tėviškės atplėšimo nuo 
Vokietijos, 
ryti viską,

jiems geresnė ir ramesnė at
eitis į tėvų žemę.

Jei taip Vokietijos kancleris 
drįsta linkėti, kada jis dar ne
turi nė vienas divizijos, kokiu 
balsu prabils, kai Vokietija 
vėl bus nuo galvos iki kojų ap
siginklavusi?

Galima jau dabar įsivaiz
duoti, jog demokratiniam pa
sauliui bus nelengva susitvar
kyti su vokiečių militaristi
niais siekimais.

— O kaip Tamsta, Pirminin
ke, žiūrite į paskutiniuosius 

įvykius Vlike? Kaip Jūs verti
nate jo suskilimą?

— Mano supratimu — bet 
kokios grupės išstojimas iš 
Vliko ar įstojimas į Vliką yra 
Vliko vidinės santvarkos da
lykas. Aišku, kuo daugiau jė
gų, tuo organizacijai geriau. 
Ir bet koks susiskaldymas lie
tuviškame fronte negali mūsų 
džiuginti. Nesame nei tokie 
skaitlingi, nei taip stiprūs, kad 
galėtume išsivaikščioti 
kiais takeliais ir dirbti 
mingai. Sena taisyklė, 
vienybėje — galybė —
visiems, bet ją reikia ypatin
gai paboti mažoms tautoms.

šia mintimi ‘ baigė adv. An
tanas Oils pasikalbėjimą su 
Jūsų korespondentu. Jame jis 
paryškino daug minčių, dėl 
kurių lietuvių visuomenėj jau 
nemažai prigadinta kraujo...

dar 
pasisakė, įrodinėda- 
Klaipėda niekad ne- 
Lietuvai. Jis atsis- 
ir kanclerio Adenau- 

kuriame šis

Lietuvių Kultūros Fondas 
pakartotinai skelbia, jog dra
mos veikalui parašyti konkur
sas eina prie galo. Galutinas 
terminas rankraščiams įteikti 
yra 1952 m. gruodžio 31 d.

Dėl smulkesnių konkurso 
sąlygų kreiptis į Joną Daugė
lą, 1863 W. 47 St., Cleveland 
2, Ohio.



/

Indų šokėja BokuI su šiuo keistu muzikos instrumentu, 
sakoma, galinti žavėti geriau, negu sirenos...

PRATRŪKUSI VOTIS IR IŠVADOS

Grįžimas iš Červenės
c.

(Atkelta iš 4 psl.)
kotą, kur dingo atstovai. Lei
dimą gavau keturiom valan
dom ir kuo skubiausiai mo
viau į Minską. Miestas apgriau 
tas, krautuvės išplėštos ir be
veik tik vieni vokiečiai suda
ro miesto judėjimą. Kur tik 
pamatydavau Raudonojo Kry
žiaus vėliavą, tuoj eidavau į 
vidų informacijų apie lietuviš
kus atstovus. Pagaliau, viena
me iš ten esančių lenkų kali
nių sužinojau, jog čia pat, ši
tame name buvo įsikūrę mano 
jieškomieji ir... išvažiavo. Pir
ma mintis buvo, jog pasiekus 
Vilnių turiu būtinai surasti 
tuos tipus ir ‘išsiaiškinti’ reika 
lą vyriškai’... Grįžęs į stovyk
lą pranešiau nemalonią nau
jieną. Visų nuomonė buvo vie
noda: “Na, palaukit jūs tokie 
ir šiokie’”...

Bet kitą dieną visų pyktis 
atsileido: mat gavom iš sto
vyklos komendanto bendrą vi
sai mūsų aštuoniukei leidimą 
keliauti namo ir dargi su pa
staba, kad mums pakeliui bū
tų suteikiama parama.

Bematant atsidūrėm Mins
ko geležįpkelio stotyje ir ne
užilgo prekiniu traukiniu lei
domės link Molodečno. Ten su 
tikom keletą karių pilnoj lie
tuviškoj uniformoj. Jie gink
luoti kulkosvaidžiais saugojo 
geležinkelį nuo rusų teroristų. 
Greitai atsidūrėme ir Vilniuje. 
Anų pareigūnų j ieškoti jokio 
noro nebuvo ir nutarėm, jog 
geriau būtų nusiskusti, apsi- 

e švarinti ir likti stotyje, kad 
pirmu traukiniu pasiektumėm 
Kauną.

Už paros, naktį jau buvome 
Kaune, bet naktį turėjome 
praleisti stotyje, nes buvo 
draudžiamas laikas išeiti.

5 vai. rytą išėjęs, už pusva
landžio jau buvau namiškių 
apsuptas ir klausimais už
verstas. Tai buvo liepos vie
nuoliktoji 1941 metais... Mano 
pasirodymas namiškiams dar 
daugiau buvo netikėtas, nes 
dieną prieš tai vienas iš anks
čiau grįžusių kalinių pranešė, 
jog matęs kaip mane sušaudė 
ir tankas pervažiavo!...

Bet tai neįvyko. Neįvyko ir 
maždaug po dviejų metų, kuo 
met, šį kartą jau antrieji “iš
vaduotojai”, už padėjimą pa
bėgti keliems Suvalkijos ūki
ninkams iš traukinio, grąsė ir 
gi sušaudysią.

Greit mano mielo Kauno ap
linkoj atsigavęs ėmiau aiškin
tis, kaip rusai mane buvo su
sekę. Pasirodė, kad R., kuriam 
daviau pistoletus, buvo NKVD 
agento išprovokuotas ir gra
sinimais baugintas (žadėjo su
šaudyti jo visą šeimą) parsi
davė... R. turėjo pranešti viską 
apie mane ir mūsų grupę. Ne
žiūrint tos tarnybos, R. vistiek 
dirbo ir toliau su mumis ir 
buvo nepamainomas multipli- 
kuotojant atsišaukimus ir ki
tokią pogrindžio spaudą. Išaiš
kėjus, jog tik mane vieną bu
vo išdavęs, o per Birželio su
kilimą narsiai kovėsi,— po po
ros mėnesių kalėjimo, man pri 
tariant, buvo p‘leistas, o aš ir 
kiti draugai toliau varėm re
zistencinį darbą, šį karta jau 
.prieš antruosius “išvaduoto
jus...”

(Pabaiga)

LAISVO0^Įm^^f
NETIKĖTINI LATVIŲ ŽVEJŲ PAREIŠKIMAI

Birželio pradžioje pabėgę 
latvių žvejai smulkmeniškai 
nupasakojo dabartinį rusų o- 
kupuotos Latvijos gyvenimą ir 
jo nuotaikas. Daugelis smulk
menų jų pasakojime yra arba 
tokios pat, arba labai pana
šios į lietuvių žvejų pasakoji
mą. •

Yra, tačiau, ir kai kurių 
sunkiai įtikėtinų dalykų. Kad 
ir pavyzdžiui latvių žvejų už
darbis. Iš pabėgusių žvejų pa
sakojimo gaunasi įspūdis, kad 
šiandieninėje Latvijoje žvejai 
savo uždarbiu mažai kuo te
atsilieka nuo Amerikos darbi
ninkų uždarbių. Už devynių 
mėnesių uždarbį jie lengvai 
gali nusipirkti automobilį, ku
rio kaina 9.000 rublių, kai tuo 
tarpu vidutiniškas žvejo už
darbis esąs bent 1.000 rublių 
per mėnesį. Todėl nenuosta
bu, kad “neseniai netgi vienas 
žvejas nusipirko ^Moskvičių” 
(automobilį), kuriuo visi gė
rėjosi iš arti ir toli, kaip kokiu 
stebuklu.” Pagal latvių žvejų 
nupasakojimą, neajtrodo jau 
taip sunkios buvusios jų me
džiaginės gyvenimo ‘ sąlygos. 
Bet ar iš tikro jos jau taip 
geros yra? Manau, kad lietu
viai žvejai galėtų šiek tiek tai 
patikslinti.

Taip pat gana švelniai lat
vių žvejai nušviečia ir dabar
tines mokyklas Latvijoje: 
“Dėstoma latviškai... Vadovė
liai latvių kalba, bet jie pilni 
karinių terminų ir paveikslė
lių”. Kokių karinių terminų? 
Kokių paveikslėlių? Juk ne
priklausomos Latvijos vadovė
liuose irgi buvo ir karinių ter
minų ir paveikslėlių.

Gana švelniai nušviečiamas 
ir tikinčiųjų persekiojimas. 
Juk Liepojoj, kur šiandien e- 
są apie 45.000 latvių, veikian
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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

86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street "į„“E J:”” 

Nuo rugpjūčio 15 iki 21 d.
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“DIE GLASERNE KUGEL”

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGĄ.

HENRY J. WONSON
(Vencevlčius)

GENERAL INSURANCE
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. 5-579Č

(Atkelta iš 4 psl.)
O tuo tarpu yra žinoma, 

kad gyvybiniai laisvės kovos 
reikalai per metų metus nesu
laukė jokios paramos, jokio 
dėmesio. Kas žino, sako, kad 
tai galima lengvai patikrinti. 
Esą tai dabar gerai žinoma ir 
Lietuvos ministrui Washingto
ne. Nurodoma, kad LRS pir
mininkas senokai p. P. Gri
gaičiui rašęs, kas, girdi, bus, 
kai Amerikos lietuviams pa
aiškės, kad jų suaukoti centai, 
kurie buvo rinkti laisvės kovai 
remti, nenuėjo ten, kur jie 
turėjo nueiti?...

Todėl būtų klaidinga ra
minti save, kad dabar, stai
ga, VLIKe viskas ims ir page
rės, ir lietuvių veikloje už

sieny * atsiras darnumas, susi
derinimas ir pan. Būtų net pa
vojinga vėl kurti iliuzijas ir 
jomis suptis. Padėtis nepage
rėjo, bet gal dar pablogėjo. 
Dar prieš metus laiko VLIKe 

čios net keturios protestantų 
bažnyčias, kuriose laikomos 

pamaldos kas sekmadienis ir 
atliekamos jungtuvių bei krik
što apeigos.

Kiek keistokas yra latvių 
žvejų atsiliepimas ir apie 
“Amerikos Balso” klausymą. 
Jie nėra girdėję, kad kas bū
tų nubaustas už klausymą. 
Taigi, telieka per radiją tik 
padrąsinti latvius, kad jie ir 
klausytų “Amerikos Balsą” be 
baimės ir didesnio pasisaugo- 
jimo nuo emvedistų agentų 
ausies...

Iš “Amerikos Balso”, kaip 
pasakoja pabėgę latviai, dau
giausia mėgstama polemika su 
komunistiniais latvių veikė

jais. Įdomu, kam toji polemi
ka daugiausiai gali pasitar 
nauti latvių rezistencijai - ar 
rusams? Ar tik MVD negautų 
daugiausia iš tokios polemikos 
naudos, nes ji padėtų, juk, 
jiems dešifruoti rezistentams' 
palankų elementą latvių tar
nautojų tarpe?

Pats keisčiausias ir labiau
siai neįtikėtinas pabėgusių 
latvių pareiškimas yra “dėl 
trečiojo pasaulinio karo pavo
jaus.” Tuo klausimu šiandie
ninėje Latvijoje esanti neaiški 
nuomonė: “prisimenami karų 
baisumai, o nežinia ką naujas 
karas gali duoti...” Rodos, šiuo 
klausimu, išskyrus tik raudo
nųjų maskolių pakalikus, nė 
vienas iš rusų okupuotų kraš
tų gyventojų neabejoja, kad 
tik karas prieš Sovietų Sąjun
gą gali juos išlaisvinti nuo 
raudonojo teroro.

Įdomu, kur yra “šuo pakas
tas”, ypač dėl šio paskutinio 
taip keisto šiandieninės Lat
vijos apibūdinimo.

Al. Visgirdas 

i

buvo nariu prof. J. Kamins
kas. Jis išemigravo. Išemigra
vo ir svarbus VLIKo pareigū
nas gen. štabo pulk. A. Šova. 
VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius rimtai serga. O štai 
Nepriklausomos Lietuvos ko
respondentas rašo, kad po 
Paryžiaus pasitarimu, deja, 
nėra tokių optimistinių ži
nių, kaip kad nusako oficalus 
komunikatas. Diplomatai esą 
VLIKu nesidomi, eina savo 
keliu ir i VLIKo painiavas ne
nori kištis.
ATĖJO REFORMŲ 
METAS

Girdi, jei “VLIKas susitvar
kys, gpli išsivystyti su diplo
matais geriausi santykiai, o 
jei VLIKas pasiliks, kaip e- 
sąs, "nieko gera iš to laukti 
netenka.”

Bet kaip gi VLIKas gali 
susitvarkyti be pagrindinės 
reformos, vis tarpusavy trin
damasis, atitrūkęs nuo visko, 
— nuo Krašto; nuo lie
tuvių viuomenės tremty, ir 
gyvendamas vien iliuzijomis ir 
viltimis , apie egzilinę vyriausy
bę ir visos tautos atstovavimą, 
kurios jis nepasiekia? '

Nenuostabu, kad diplomatai 
VLIKu nesidomi ir kad nieko 
gera laukti netenka, kai, pvz., 
naujoje VTaryboje, kad ir lai
kinai, užsienio reikalus tvar
kyti pasiėmė Dr. P. Karvelis, 
kuris dar nelabai seniai Lie
tuvos Diplomatijos šefą išva
dino “samozvancu”!...

Daugiau nei savęs, nei kitų 
nebeklaid;nkime.

Visai aišku, kad yra reika
lingas autoritetingas ir dar
bingas lietuvių politinis cent
ras tremtyje, kuris tuščiai ne
bandytų “diriguoti” Kraštui 
ar Lietuvos Pasiuntiniams, o 
daugiau ieškotų su visais ben
dradarbiavimo ir stengtųsi 

visiems padėti.

KITI RAŠO...
(Atkelta iš’ 5 pusi.) 

tu viską j a knyga tremtiniško-i 
je lietuviškoje visuomenėje 
domėjimasis gana pastebimai 
mažėja. Su mūsiškių naujųjų 
emigrantų praturtėjimu pagre 
čiui mažėja savosios knygos 
paklausa. Čia bus įvykęs prie
šingas rezultatas tausotiems 
lūkesčiams.

Kai lietuviams pabėgėliams 
skurdžiai gyvenant stovyklose 
lietuviškosios knygos pareika
lavimas buvo nemažas, tada 
ne vieno buvo manoma, jog 
šiems žmonėms emigravus ir 
jmanomiau įsikūrus, lietuviš
koji knyga susilauks dar dides
nio dėmesio.

Tačiau įvyko priešingai. Kai 
tik emigravusieji žmoniškiau 
įsikūrė ir susirado pakenčia
mas pragyvenimo ir uždarbio 
sąlygas, ypač Amerikoje, dė
mesys savai knygai pradėjo 
mažėti. Tatai'kaip t*k yra lie
tuvio didesnio pasinešėjimo 
linkui praturtėjimo liudijimas, 
negu kad domėjimosi tautinės 
gyvybės palaikymo pradais.

Nei kiek negeriau yra ir su 
laikraščiais.

Laisvoji Lietuva (Nr. 20) pa
stebi:

Tėviškės žiburiuose J. Mei 
kas, Vienybėje Žemelis ir Trem
tyje S. Miglinas su pagrindu 
susirūpino spaudos lygio pakė
limu. Ypač puikius projektus 
spaudos kultūrai pakelti nurodė 
J. Mekas. Tačiau J. Mekui ga
lima būtų tokiu vaizdu atsaky
ti: bajorų laikais, turtingas Lie
tuvos bajoras eina pro sama
notą lūšnelę ir savo žmonai sa
ko: “Žiūrėk, koks skurdžius čia 
gyvena. Reikia jį sunaikinti, 
vaizdą tik gadina.** Vėliau eina 
keli turtingi ūkininkai ir kal
basi: “Žinai, ką Petrai, Antanai 
ir Kazimierai, gaila to mūsų 
kaimyno, sumesklm kelis šim
tus rublių ir pastatykim tam 
skurdžiui žmonišką trobą.“

J. Mekas, kaip tas Lietuvos 
bajoras, nori, kad augtų Times 
be kapitalo ir be bendradarbių 
Jei visuomenė nenori laikraš
čių prenumeruotis, o žurnalis
tai, rašytojai, intelektualai Ir 
visi, kurie plunksną valdo, ne
nori rašyti, kaip gi tos spaudos 
lūšnos išaugs į pilis?

*
IŠVYKA LAIVAIS 
Į INDIAN POINT

Rugpiūčio 31 d. 9 vai. ryto 
Tremtinių Draugija iš New 
Yorko organizuoja išvyką lai
vais į Indian Point.

Jis reikalingas Europoje, ne 
Amerikoje, nes ir Lietuva yra 
Europoje.

Jis neturėtų likti Vokietijo
je.

Jis turėtų apjungti visas 
gyvas ir pozityvias lietuvių 
jėgas, tačiau nebūti atsirėmęs 
vien partiniu pagrindu, nes 
liūdna patirtis parodė, kad 
tat prie nieko gero neprivedė.

Ilgai pūliavusi votis pra
trūko. Nauja padėtis atsiskle- 
dė. Jei kalbame apie Laisvini
mo organizaciją, pats laikas 
ją suorganizuoti sveikais tik
roviškais pamatais.

Ir taip, kad tas organizmas 
įgytų tikrą rezistencinį pobū
dį.

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 psl.) 

bė mano, kad religiniai prie
tarai yra pavojingi ir su jais 
kovoja. Komsomolų statutas

reikalauja, kad kiekvienas 
komsomolas a^amiai kovotų 

su religija. Komsomolas yra 
aktivus religijos priešas ir ne
kreipimas dėmesio ’ į tokius 
dalykus, kaip ikonas, yra nusi
žengimas. Kpmsomolas turi 
kovoti su visokiais religiniais 
prietarais.”

Ar bereikia aiškiau?

Sovietinės Vokietijos vyriau
sybė šiomis dienomis nutrau
kė nuo 1909 metų veikusį susi
siekimą tarp Skandinavijos ir 
Europos kontinento, taip va
dinamą Trellborgo - Sassnitzo 
linija, motyvuojant tuo, kad 
žuvininkystei išsiplėtojus so
vietinėj zonoj, švedų laivams 
nėra vietos Sassnitzo uoste.

Tikroji preižastis esanti ta, 
kad Sovietai nenori prileisti 
svetimųjų akių prie Baltijos 
pajūry įrengiamo Stalino mū
ro, kuris praktiškai baigtas.

Šią vasarą jau baigiamos į- 
rengti raketiniams sviedi
niams laidyklos. (

Kadangi švedų moderniniai 
laivai galėtų su savo radarais 
tokias bazesnustatyti, tar ru
sai uždarė Baltijos uostus sve
timiems laivams.

Vakarinės Vokietijos apgin
klavimas sukelia vis dar dide
lių ginčų.

Štai kaip atvaizduojama 
viena tokia konferencija, ku
rioj buvo svarstomas Vokieti
jos apginklavimas.

— Reikia vokiečiams duoti 
šautuvus, — sako amerikietis.

— Taip, tiktai senus, —pri
deda anglas.

— Bet be šovinių, — pastebi 
belgas.

— Ir tik kilnojamaisiais me
tais, — pastebi norvegas.

— Ir tik jei tie metai prasi
dės, antradieniais, — galvoją 
danas.

— Bet kokia mums bus nau
da iš tokių šautuvų? — klau
sia nustebęs vokietis.

— Kaip? Kas tokio? Jūs, vo
kiečiai, nesutinkate ginti Eu
ropą nuo komunizmo? — pa
šoko prancūzas.

• -
Bet štai naujausias anek

dotas, kuris mus pasiekė iš a- 
napus “geležinės, uždangos”.

...Nežiūrint visų Sovietų 
mokslininkų gudrybių, vieną 
dieną genialusis Stalinas už
rietė kojas ir nukeliavo į ro
jų-

Vieną dieną\ jis pamatė po 
rojų vaikščiojant seną žmogų, 
kuris ant galvos turėjo užsi
movęs rusišką kepurę.

— Kas jis toks? Panašus į 
rusą... pasiteiravo Stalinas 
Dievo.

— Kaip? Jus jo nepažįstate? 
Tai Popof!

— Popof? — nesuprasdaL 
mas klausė Stalinas.

— Nagi, prisiminkite, Po
pof! Tai tas' rusas, kuris dar; 
prieš Adomą ir Jievą atrado 
rojų!

r— 
NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJA) j __ 7 val

408 Jay Str. Room 306, susitarus
kamp. Fulton Str. (Brooklyn?) Ketvirtadieniais visą dieną

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave. 12.30 —- 2
c —• 8

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 Šeštad 10 __ 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Šventa-

važiuoti Jamaica line iki Chauncey St. dieniais uždaryta

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

GERKLES LIGOS VALANDOS:
30 E. 60th St. New York City Susitarus: antrad., ketv. ir

Telef. MUrray Hill 8 8677 ^št. nuo 5 iki 8 v. v.

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I. Susitarus: pirm., tree, ir
Telef. Bay Shore 3710 p'nk.'' vi” d‘cną ir

tik is ryto.

VALANDOS:
PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D. 2 — 3 popiet

87-20 85th Street ir

Woodhaven. L. L, N. Y. tik įtartu
i Tel. Virginia 9-6125

VALANDOS:
DR. BLADAS K. VENCIUS 9 — 12

a kt-t-t i r'vnvT/T r a c \ 2 ~~ vakareŲ Penktadieniais uždaryta
499 Grand Street Tel. Ofiso STagg 2-0706

i Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ ‘ VALANDOS:
9 — 12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

221 So. 4th Street Tel. EVergreen 7-6868
r

K---------------- - -■ ........ - ----  --
DR. A. S. KASHLANSKY

i DANTŲ GYDYTOJA
222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y.

Tel. TR. 7-9430 1
i --—-a

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

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai. • J Į
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 moCetnns. Į

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
V CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn, N. Y.

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

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn, «N. Y. • 

—MonV-. Wed. B- Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

• INgersoll 2-8490

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.
Tek E Vergreen 4-8802

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!i

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.

IRWINGBARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590
- - ■ - >

yr ■■——————..........’"WIN ' ...............................................■■■■ ■................

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS 
SALS ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS

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

’ Annfe M. Sabliskas
Į Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORE
Ligoniai priimami antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. J

Į Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. 
ir pagal susitarimą

; 902 BELMONT AVENUE, 
j Brooklyn 8, N. Y.
i- APlegate 7-4236
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GYVENIMAS

Latest 
Declared 

Interest Rate 2v2%
A Year

Credited and 
Compounded 

Quarterly

Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIŪNAS

FUTBOLO PIRMENYBIŲ TVARKRAŠTIS
V

Mūsiškių laukia stiprūs priešininkai
Rugsėjo 14 d. New Yorko 

Lietuvių SK vienuolikė pra
deda DAFB aukštosios lygos 
pirmenybių rungtynes. Tą die
ną, savo aikštėje, Queens Soc
cer Field, 222nd St. ir Brad
dock Ave., Bellerose, L. I., 
mūsiškiai kibs į pirmąjį prie
šininką Eintracht SC. Pradžia
3:30 val.

mas, kaip laukiamas Lietuvių 
SK pastiprinimas, savo kari
nes atostogas numato praleis
ti New Yorke, kur pirmą kartą 
įsilies į vienuolikę. Galimas 
dalykas, kad į New Yorką per
sikels kitas lietuvis futbolinin
kas, Brazaitis, iki šiol atsto
vavęs Chicagos Perkūną.

On Regular Savings Accounts
Interest starts from 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 interest from the

first of such months if left to the end of <1
quarterly dividend period

THE

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured L’p to $ I<l,OOO.

Member I ederal Deposit Insurance Corporation

• • ■ •" ‘ . -:-W? - *.

Ta;p jau likimas lėmė, jog 
.pirmenybių pradžioje lietu
viams teks kovoti prieš pūčius 
pajėgiuosius DAFB aukštosios 
lygos venetus, nes po Ein
tracht SC, rugsėjo 21 d. gel
tonai - žalieji žais su meiste
riu German — Hungarians 
(Metropolitan Ovai, Ridge
wood), o rugsėjo 28 d. prieši
ninku numatytas Brooklyno 
DSC (Metropolitan Ovai). Spa
lio 5 d. mūsiškiai bandys jėgas 

• su kitu aukštosios lygos nau
joku — Minerva SC (Queens 
Soccer Field). Spalio 12 d. vėl 
stiprusis varžovas — Swiss FC 
(Eintracht Oval, Astoria), 
spalio 19 d. savojoj aikštėj 
bus rugtyniaujama su Greek- 
Americans, spalio 26 d. ke
liaujama į Union, N. J., kur 
Farcher’s Grove aikštėje bus 
žaidžiama su Newarko S. C. 
Lapkričio 2 d. savojoj aikštėj 
dvikovė su Hota SC, lapkričio 
9 d. priešininku numatytas 
pajėgusis Eintracht SC (Ein- 

' tracht Ovai —tai bus jau ant
rosios rungtynės su ta pačia 
vienuolike), lapkričio 16 d. na
mie rungtyniaujama su Hobo
ken SC, lapkričio 23 d.. taip 
pat savojoj aikštėj su Sport 
Club New York, lapkričio 30 d. 
jau antrojo rato rungtynės su 
Greek-Americans (Steinway 
Oval, Astoria)'. Iš viso aukšto
joj lygoj yra 12 komandų,

DAFB patvarkymu, aukšto- 
' sios lygos vienuolikės bus su

varžytos dalyvauti bet kokio
se taurės varžybose, nes neno- 

; rimą turėti sunkumų1 tvarkin
gai pravesti pirmenybes. Kas
met susiduriama su ta bėda, 
kai komandos dėl įvairių pa
šalinių įsipareigojimų, pirme
nybių rungtynes nutęsia. At
rodo, šį sezoną to bus išveng
ta ir pirmenybės galės būti 
pravestos pagal tvarkraštį.

Pažvelgus. į sąrašą, matyti, 
jog mūsiškiams iš pat pradžių 
neteks nuobodžiauti, nes Ein
tracht SC, German-Hunga- 
rians, Brooklyno DSC ir vė
liaus Swiss FC, yra DAFB 
aukštosios lygos pirmaujantie
ji vienetai ir kiekvienas nuo 
jų nugnybtas taškas bus ver
tingas įnašas į šios lygos nau
joko balansą. Savo laiku, dar 
būdami DAFB A kl., mūsiškiai 
tik per plauką yra pralaimėję 
German - Hungarians (3-4, .po 
pratęsimo), o šio sezono ban
domose rungtynėse yra neblo
gai pasirodę prieš Brooklyno 
DSC, kurį, tiesa, nepilnos su
dėties, yra nugalėję 3-1.

Iki pirmenybių yra-likę po
ra savaičių ir per tą laiką gel
tonai - žalieji nesėdės rankas 
sudėję — yra numatyta pora 
draugiškų sungtynių ir, nu
manu, didžiosioms kovoms 
bus tinkamai pasiruošta. Be
je, vienuolikėj numatoma 
naujų veidų. Jau dabar užtik
rinta, jog pirmose rungtynėse 
pr’eš Eintracht SC. mūsiškių 
sudėty matysime Baziliauską, 
kuris yra žaidęs Detroite ir 
dabar atlieka karinę prievolę. 
BaziUauskas, kuris yra jau ne 
kartą netolimoj praeity mini-

DAFB yra nustačiusi stan
dartines bilietų kainas, kurios 
bus įprastinės aukštosios ly
ges pirmenybių rungtynėms 
(doleris, vyrams 50 c. mote
rims).

Natūralu, kad Lietuvių SK 
pastangos tinkamai reprezen
tuoti trispalvę aukščiausioj 
New Yorko mėgėjų futbolinin
kų lygoj, susilauks padidinto 
mūsų visuomenės dėmelio. 
Praeitais metais mūsiškiai žai- 
dikai savo simpatikų skaičių 
buvo gerokai išplėtę, šiemet 
lauktina dar smagesnės tal
kos. Stipresnė lyga, stipresni 
priešininkai turėtų patraukti

ų 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. !’

4———----- -—————------------- - ——j

PPIRMADIENT FUTBOLAS
Pirmadienį, rugsėjo 1 d. (La- 

ber Day) Lietuvių SK vienuo
likė žaidžia draugiškas rung
tynes su naujai susiformavu
sia lenkų komanda Polish- 
Americans. Vieta — Quens 
Soccer Field (222nd St. ir 
Braddock Av., Bellerose, L. I.). 
Pradžia — 3:30 val.
Pirmadieninis mūsiškių prie

šininkas, Polish -Americans 
(pilnas klubo pavadinimas — 

, PAAC Polonia) jau yra žaidęs 
pora rungtynių. Yra nušalė
jęs Elizabeth, N. J. Ukrainians 
7-1 ir prieš savaitę pralaimė
jęs prieš Ukrainians (National 
lyga) 4-6. Prieš tuos pat uk
rainiečius iš National' lygos 

--mūsiškiai šiam sezone yra pra
laimėję 1-2. Polish-Americans 
savo sudėty turi keletą žaidi- 
kų, kurie praeitam sezone yra 
žaidę DAFB aukštosios lygos 
vienete Hota SC (vidurio puo
likas Bileckis; kairysis sparni- 
nis Zbikowski).

Be to, rugsėjo 7 d. Lietuvių 
SK yra gavęs kvietimą atvykti 
į Philadelphia ir ten žaisti su | 
vietos profesionalų vienuolike 
—Philadelphia Americans. Ra
šant šias eilutes, dar nebuvo 
galutinai susitarta,_ bet atro
do, jog rungtynės įvyks ir taip 
mūsiškiai išnaudos paskutinį 
laisvą sekmadienį prieš pir
menybes.

IŠNUOMOJAMAS butas su 
baldais ketvirtame aukšte už 
20 dol. mėnesiui. Kreiptis Ke- 
zys, 100 Cook St., butas nr. 
10, Brooklyn 6. Ten pat pigiai 
galima gauti kai kurių baldų.

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už- į
_____ JT R Į į miesty iki bet 

kokio nuo 
tolio

'/ZZZ'z ■

ir pristatoma į 
stočių ir uos- j

vak.1

43*
Bagažas paimamas 
iš visų gelež. ir aut. 
tų.
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567) 
Shulgin Transportation 

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

M

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

žymiai daugiau mūsų visuome
nės ir tuo pačiu pagelbėti ne
turtingam klubui įmanomiau 
spręsti finansines problemas.

Tel.

fe

g

Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės prilstatomos į bet kurią' 

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

(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: E V. 7-2043

■ ,-------- -------------------- --------

I ’ u:,
KLEEN KOL COAL CU.

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. ■ 
Telef onuoti po S vai. vakarais

Telefonas: EVergreen 7-7411
■ 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

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

Tel. "EVergreen 7-4335 V Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAIS ALTON,
Reikalų vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreep 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Woodhaven, N. Y. 
Koplyčia Laidotuvėms

MARCY FUNERAL HOME
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 7-4774

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. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
atrtomobflfrrs įvairiems reikalams

! GEORGE RACHUN ;
j RESTORANAS IR BARAS Į

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

Š The DRIFTWOOD BAR AND GRILL i 
i Žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų J 
[ New Yorke. į
J 254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St. į 
J New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551. j

WINTER GARDEN TAVERN, Inc-
J VYTAUTAS BELECKAS, savininkas s $
$ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS $ 
$ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS * |
> VISI KVIEČIAM! ATSILANKYT! |
$ 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. $
\ (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) $
> Tel: EV. 2-9586 , |

r.................................................................................................................. — i

Fasolino Memorials
Fan k 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 Fasolhio 
Memorials’paminklų parodas... 
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. I.
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 _____ :-------------------- ---------------------------- u

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 f NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

’ Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI ;
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

__ •i Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai busite maloniai aptarnauti Į
I 

Importuoti konjakai -— Užkandžiai — Televizija -— Muzika — Sportas ■ 

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.I
k ■ — --------------------- _j

Paminklai 1
J0S BERMEL INC- I

H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA i

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

Tcappiello 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
, —________________________ —------------------------------------- -J

v

\VM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI. 
JAMAICA ESTATES 3.

JAmaica 3 7722

MAin 5 1260

Lietuviai advokatai

ST. BREDIS. JR. 
37 Sheridan Avenue 
BROOKLYN II. 

AP 7 7083

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street 

BROOKLYN 11. N.
EVergreen 7 806 7

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street.

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS ’

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS
s Real Estate & Insurance ;

Paskolos namams*
3225 FULTON STREET 

Brooklyn, N. Y.
;; Ap. 7-2790

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei' atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

$ JONAS PATAŠIUS
žiedai, laikrodžiai, jų tai- J 

symas, Kosmetika ir J;
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
• I. FISHMAN

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

Patarnavimas garantuotas. < ■
244 ROEBLING STREET, .

BROOKLYN H.^N.
Telefonai: E V. 7-5633 

UL. 5-0083L------------- ------------J

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, .žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t.'t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

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

Prisiunčiam i namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

« Waterbury, Conn.

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, |

Savininkas |

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

EVergreen 4-9533. |
____ _ ___________________ ----- ■ —

RALPH KRVCH 

FOTOGRAFAS 
O-tS VM( .

Mispcth,N.Y.

■■ 0



VaitnM
P. Zadeikienė su dukterimi

Mirga >-ą savaitę grįžo iš Eu- 
rcpos laivu “Liberte."

I

Al. Eidukevičius ir Vyt. Vai
tams. New Yorko skautų vy
čiu draugovės nariai, šią sa
vaitę išvyko i Dėdės Šamo ka
riuomenę.

JERONIMAS KAČINSKAS, VIENAS
ŽYMIAUSIU MUZIKŲ IR DIRIGENTŲ

.1. Puškorius, inž . buvęs Pa
ryžiuje lietuvių studentų sek
cijos pirmininku, šiomis die
nomis atvyko į Ameriką.

Pre f. Vaclovas Biržiška iš 
Washington© ir prof. P. Ca- 

' penas i? Chicagos, atvyksta ši 
savaitgalį į New Yorką daly
vauti Lietuviškosios Enciklo
pedijos redaktorių posėdy.

Jonas Vilgalys, mūsų laik
raščio bendradarbis, gr^žo iš 
atostogų, kūnas jis praleido 
Kanadoje. New Yorko ir Penn
sylvania os valstybėse.

Juozas Ginkus su žmona 
grįžo iš Menderių vasarvietės, 
kur jiedu ilsėjosi lygiai dvi 
savaites.

Al. Kumskis, žymus Chica
gos Reikėjas, kuris su žmona 
ir vaikais nuvyko į Miami, 
Floridą, siunčia mums linkėji
mus.

A. česonis, mūsų korespon
dentas Baltimorėje, tarp kita 
ko, praneša, kad jo j žmona 
grįžo iš ligoninės, kur ji buvo 
gydoma 18 mėnesių.

Juozas Petriką, ilgametis 
Vienybės linotipininkas atosto
gauja Baltimorėje, kur jis kas
met mėgsta apsilankyti.

Ant. Kaswinkle ir jo žmona 
Adele iš Flushing, L. I., kaip 
jų giminaitė Veronika Valan- 
tiejienė mums praneša, nese
niai minėjo 35 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Dr. J. Pajaujis, dvejus metus 
profesoriavęs Aliaskos univer
sitete, kaip teko patirti, ne
grįš atgal į tą vietą..

M. JUs^v^ienė, Vienybės 
skaitytoja iš Bronx, N. Y., su 
šeima išvyko atostogų į Con
necticut valstybę.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Rugpiūčio 31 d. Apreiškimo 
parapijos salėje, Booklyne, 
šaukiamas Brooklyn© ir New 
Yorko mokyklas lankančių 
lietuvių mokinių tėvų susirin
kimas.

Bus padarytas pranešimas 
Tėvų Komiteto lituanistikos 

reikalais Apreiškimo parapi
jos mokykloje, vykdomųjų or
ganų rinkimai ir svarstomi į- 
vairūs kiti reikalai.

Dail. v. K. Jonynas išvyko 
į Philadelphia, žadąs su teptu
ku ir plunksna pasižymėti 
Ryt‘nes Amerikos grožybes.

Spalio 12 d., 2:30 vai. po pie
tų Carnegie Hall New Yorke 
įvyksta Baltijos tautų kompo
zitorių simfoninis koncertas, 
kurio lietuvišką j ą programos 
dalį diriguos Jeronimas Ka
činskas, vienas žymiausių Lie
tuvos kompozitorių ir dirigen
tų.

-Tai bus pirmas lietuvių 
kmopozitorių simfoninių vei
kalų pastatymas New Yorke ir 
pirmas Jeronimo Kačinsko 
pasirodymas Amerikoje, kaip 
simfoninio orkestro dirigento.

Norint tinkamai apibūdinti 
Kačinską, reikėtų apie jį rašy
ti labai plačiai, nes jis yra žy
mus kompozitorius, dirigentas, 
pedagogas, pianistas ir vienas 
didžiausių mūfcų liautos kul
tūrininkų.

Jeronimas Kačinskas, gimęs 
Viduklėje, Raseinių apskr., 
1907 metais, savo talentą nea
bejotinai paveldėjo iš savo 
tėvo Jeronimo, kuris būdamas 
vargonininku, nuo daugelio ki
tų vargonininkų skyrėsi savo 
giliu muzikos ir jos evoliucijos 
supratimu. Jis žavėjosi nau
jaisiais pasaulinės muzikos 
kūrybos laimėjimais ir davė 
pradžią jaunojo Jeronimo kū
rybai.

Įgijęs pirmąsias muzikos 
žinias iš tėvo, Jeronimas mu
ziką studijavo Klaipėdos kon-

mūsų kompozitorių, veikaial, 
liko Lietuvoje ar dingo per ka
rą. Ypač gaila tų dingusių 
simfoninių veikalų, kuriais 
Kačinskas pasižymėjo tarp
tautinėj plotmėj.
Kačinskas dirigentas

Kaip jau sakyta, Kačinsko 
talentas pasireiškė ne tik kaip 
kompozitoriaus, bet ir kaip vie
no žymiausių dirigentų.

Būdinga, kad jo, kaip diri
gento, debiutas Lietuvoje įvy
ko Kauno Valstybės Teatre 
1932 m. spalio 5 d., lygiai prieš 
dvidešimt metų.

1934 m. jis jau iš atminties 
dirigavo sunkiąją Čaikovskio 
penktąją simfoniją, stebinda
mas ne tik- publiką, bet ir or
kestrantus.

Kačinskas yra davęs apie 
600 koncertų: Klaipėdoj 30 
simfoninių koncertų, Kaune 
120, nuo 1938 iki 1940 m. diri
gavo Kauno Radijofono ir Ka
rininkų Ramovės salėje, nuo 
1940 iki 1941 Vilniuje, nuo 
1942—1944 dirbo Vilniaus O- 
peroj, diriguodamas apie 200 
operos spektaklių. Be to, jis 
dirigavo Rygoj ir Taline.

Kaipo chorų d’rigentas, Ka
činskas vadovavo Klaipėdos 

Muzikos Mokyklas vyrų cho
rui, Klaipėdos darbininkų cho-

rui, Kauno radijofono ansam
bliui ir Klaipėdos Operoje.

Kačinsko pedagoginė veikla 
pasireiškė 1932 m., kai jis 
Klaipėdos Konservatorijoje 
pradėjo dėstyti pianą ir vado
vavo simfoninio orkestro bei 
kamerinei klasei. Nuo 1940- 
1044 Kačinskas vadovavo Vil
niaus Muzikos Mokykloje sim
foninio orkestro ir dirigavimo 
klasei.

Be muzikinės veiklos, Ka
činskas pasireiškė ir kaip ga
bus žurnalistas, rašydamas į- 
domius straipsnius Muzikos 
Baruose.
Tremtyje

Karo audra, taip žiauriai 
palietusi mūsų tautą, palietė ir 
Kačinsko gyvenimą, žymi da
lis. jo kūrinių dingsta, o 1944 
m. spalio 7 d. su žmona aplei
džia Lietuvą ir pasitraukia į 
Vokietiją. Kurį laiką dirbęs, 
kaip daržininkas Eisgrube, Ka
činskas vėl grįžta prie savo 
profesijos. Jis suorganizuoja 
mišrų chorą, vėliau moterų 
bažnytinį chorą ir pradeda 
gastroles. Vokiečiai nenoriai 
leisdavo tremtiniams pasiro
dyt jų scenose, bet vis'dėlto 
Kačinskas dirigavo Vokietijoje 
du simfoninius koncertus ir 
trijuose Vasario 16 d. minėji
muose jis dirigavo simfoninį 
orkestrą su choru. Būdamas 
Vokietijoje, jis taip pat -tęsė 
kūrybinį darbą.

Atrodė, kad Kačinsko kan
čioms . Vokietijoje nebus galo. 
Bet štai atėjo šviesi diena: jis 
gauna leidimą:vykti į Ameriką, 
Bostono lietuvių klebono Vir- 
mausko pastangomis.

šiandien Jeronimas Kačins
kas vargonininkauja šv. Petro 
parapijoj ir vadovauja chorui, 
kuriuo, Kačinsko dėka, Bosto
nas gali didžiuotis. , -

Nėra abejonės, kad Jeroni
mas Kačinskas, vienas gabiau
sių Lietuvos muzikų ir Ame
rikoje turėtų iškilti, kaip vie
nas talentingiausių dirigentų. 
Tenka pažymėti, kad nei Tos
canini, nei Bernsteinas, nei 
Mitropoulos ar kiti žymesnie
ji dirigentai nepasiekė viršū
nių be savo tautiečių paramos. 
Kačinskas taip pat yra pasau
linio masto talentas, ir reika
lingas mūsų paramos.

DVIGUBAS
MINĖJIMAS

“Lietuvos Atsiminimų”, Ra
dijo Valandėlė, transliuojama 
šeštadieniais 4:45 iki 5:30 p.p. 
New Yorko, New Jersey ir Con
necticut valstybių lietuviams, 
pradeda 12 gyvavimo metus, 
ši sukaktis bus paminėta dvi
gubai: šeštad. rugsėjo 6 d. 
specialia radijo programa, ku
rioje dalyvaus “Rūtos” Radijo 
Dainos Ansamblis, vad. muz. 
Algirdo Kačanausko.

Sekmad. rugsėjo 7 d. Linde- 
no Lietuvių Laisvės Parke, 340 
Mitchell Ave., šis Jokūbo J. 
St ūko vadovaujamas radijas 
švęs 12 metų sukaktį po atviru 
dangumi. Visi programos klau
sytojai, bičiuliai, rėmėjai kvie
čiami dalyvauti šiame didžiu
liame piknike ir tuo paremti^ 
lietuvišką valandėlę ir jos pla
čią kultūrinę veiklą. Progra
moje: karališkos šeimos rin
kimas, šokių kontestai, duetai, 
vertingi laimėjimai ir kitkas. 
Pikniko pradžia 1 vai. p.p. šo
kiai 3:30, programa — 4:30. 
Bilietas—75 c. įskaitant tak
sus. Piknikas įvyks nežiūrint 
blogo oro. (Sk.)

•
PADĖKA LAPIENEI

Praleistas jūsų vasarvietėje 
atostogų lakas * paliko geriau
sių įspūdžių.
Puikūs poilsiui parengti kam

bariai, aplink miškas, jūra ir 
geriausiai pagamintas, .prade
dant lietuviškais blynais, mais
tas teikia sąlygas ramiam ir 
geram-poilsiui.

Tai pajusti gali ypatingai 
tie, kuriems šioje šalyje nelei
džia sąlygos arčiau bendrauti 
-su lietuviais, čia atvykęs pasi
junti lyg būtum atkeliavęs į 
tikrą Lietuvos kampą.

Už sudarytas sąlygas .poilsiui 
ir už jūsų malonų dėmesį reiš
kiu širdingą padėką.

Jūsų
J. Matiukas 

ir Klanauskienė

iDa1!. A. Galdikas buvo susir
gęs angina. Dabar jis pastoviai 
apsigyveno New Yorke, Kew 
Garden, 125-41 82nd St. Jo te
lefonas BO 3-1198.

Edw. Zakarauskas, vienos 
didelės Pennsylvanijos dirbtu
vės gamybos vedėjas, lankėsi 
pas tėvus, Juozą ir Oną Zaka
rauskus, Brooklyne.

M. Mickevičienė, iš 24 Ten 
Eyck St., susižeidė gatvėje ir 
šiuo metu yra gydytojo prie- 

, žiūroje.

STONY BROOK LODGE
PR. LAPIENĖ, Vedėja

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavisi gamta, džiau- 
I giasi jaukia lietuviška atmosfera, kviečiamas į STONY

BROOK LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali 
vieta jvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms pra- 
; šome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony Brook, 
[ L. L, N. Y. Telefonas Stony Brook 7-0586
Į Susisiekimas automobiliais 25 arba 25 A keliu, arba iš 

Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. Sto
tyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

NORITE GEROS — MENIŠKOS

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO,

ŠEIMOS,
VAIKŲ, 

w įvairių progų nuotraukų?
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS,
baigęs New York Institute of Photography, 

422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.
skambinti tel. HY 7-4677

............. —............ ' ■■ >--------------=--------------------------I

—AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS-
Lietuviai specialistai atidarė collision ir auto taisymo dirb
tuvę. Atliekami visi collision dažymo ir mašinos taisymo 

darbai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamos 
mašinos.

M. and Z. Auto Collision Works 
BODIES & FENDERS STRAIGHTENED 

COMPLETE D U C O
AUTO PAINTING REFINISHING

1506-16, MYRTLE AVENUE
J. MALDUTIS Bet. Gates Ave. and Linden St.
Z. ŽALIAUSKAS BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 6-6438

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 6-4938

s.---------------------------------------------------------- -- ---------------------------------/

REIKALINGA mergina, galinti 
susikalbėti angliškai, pyragai
čiams pardavinėti kepyklos 
krautuvėje. Tik vakarais. 
Kreiptis: V. LUKAS, Scholes 
Bak'ng, 532 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Vienybe
*> -
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DABAR
Uoslė ir atmintis
Pasakiškos varnos
Kitaip apie Franco
Tai nemaloni mįslė

JUOZAS TYSLIAVA
Kas laimės — Stevensonas,

KAS VAI.JO VLIKE?
V

Krupavičius sunkiai serga - Žalkauskas nori, žūt būt, su diplomatais pil
nai susitart - Karveli prie pasitarimų nenori prileisti - “Pasitraukusieji” 
galės būti priimti atgal jei VLIKas bus praplečiamas naujo mis grupėmis

(Vienybės korespondento Europoje pranešimas)

Ruth Giraitis Remeika, ku
rios paveikslas čia dedamas, 
yra mokytoja ir kartu studen
tė. Daugiau, kaip prieš 10 me
tų baigusi Montclair State 
Teachers College ir gavusi 
magistro laipsnį (master of 
arts degree) prancūzų kalbos 
moksle, ji tuojau pradėjo 
dirbti vienoje didelėje New’ 
Jersey mokykloje (high 
school). Bet, dėstydama toje 
mokykloje kaitras, Ruth, kaip 
sakoma, neužmigo ant laurų, 
štai praeitą pavasari, birželio 
11 d., ji baigia New Yorko U- 
niversitetą ir vėl gauna vadi
nama bachelor of arts ispanų 
kalbos moksle.

šia proga norime priminti, 
kad Ruth Giraitis Remeika, 
žinomų Newarko veikėjų Gi
raičių duktė, mokėdama eilę 
svetimų kalbų, taip pat laisvai 
kalba ir rašo lietuviškai.

servatorijoj: pianą pas prof. 
Schrodorį ir I. Prielgauską, 
kompoziciją pas S. Šimkų ir 
prof. Juozą Žilevičių. 1929 m. 
jis baigė Klaipėdos Konserva
torijos pedagoginį skyrių.

Būdamas nepaprastai talen
tingas, Kačinskas stojo į Pra
gos Konservatoriją (Čekoslo
vakijoj) ir ten mokėsi kompo
zicijos ,pas prof. J. Kricką ir 
specialų chorų dirigavimą pas 
prof. Dolezil, orkestro ir ope
ros pas P. Dedecką. Be to, Ka
činskas studijavo pas garsųjį 
pasaulinį muzikos reformato
rių prof. A. Haba.

Kačinkas yra vienas negau
sių lietuvių kompozitorių, ku
rie rašo simfoninius veikalus. 
Bet jo kūryba taip pat apima 
beveik visas kompozicijos sri
tis. Be simfoninės muzikos, j:s 
yra parašęs kamerinių kūrinių 
piano veikalų ir dainų bei gies
mių chorams.

Yra be galo didelis nuostolis, 
kad Kačinsko, kaip ir kitų

f

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

i---------------------------------------------------------------- ------------------------------

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausiu baldu — stalu, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracu ir 1.1.' C- ,

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
t )

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

FURMAT CO. Inc,
(Prįeš Republic teatrą)

445 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-1536-

ar Eisenhoweris?
Kai kurie lažybų mėgėjai 

turi gerą uoslę, bet blogą at
mintį.

Berods, ilga nosimi, bet 
trumpa atmintimi,- pasižymi ir 
mūsų valstybės gubernatorius, 
kuris, kaip kai kurie demokra
tų liežuviai skelbia, dabar esąs 
artimiausias Eisnehowerio pa
tarėjas.

Ar ne Dewey, per daug pasi
tikėdamas savimi, didžiausiam 
visų nuostabumui, praeitą kar
tą prašvilpė rinkimus?

. Beje, kalbant apie liežuvius, 
reikia pasakyti, kad Stevenso
nas yra geresnis oratorius, ne
gu Eisenhoweris.

* ♦ 
♦

Seni žmonės, būdavo, seka 
pasakas apie tokias varnas.

Girdi, dieną skrenda, o naktį 
grįžta pažiūrėti, 'kaip toli jos 
buvo nuskridusios...

Tas .skrendančias ir vėl at
gal, grįžtančias varnas dabar 
mums primena^ iš Vliko pasi
traukę Vienybės Sąjūdžio at
stovai,

Tai nieko, kad Ivinskis su 
Prapuoleniu, lyg tos pasakiš
kos V'arnos, dabar nori grįžti • 
atgal.

Bet, ar laikraščių bendra
darbiams, įskaitant ir mūsiš
kius, verta dėl to popierį eik
voti?

Ar verta pamėgdžioti vėžį, 
kurs, anot kitos pasakos, kar
tą su plaktuku ant pečiaus 
žirnius kūlė?

Naujam Vykdomosios Tary
bos pirmininkui K. Zaikaus
kui rugpiūčio 21 d. atvykus į 
Vokietiją, tapo kiek pagyvinta 
VLIKo veikla, kuri paskuti
niais mėnesiais pasireiškė tik 
vidaus ginčais*.

Šiomis dienomis VLIKas su
sirenka naujosios VT darbo 
dekoracijos tvirtinimui ir, po 
to, fau bus galima spręsti, kaip 
naujajam pirmininkui seksis 
įgyvendinti uždavinius.

O jų yra daug; sunkių ir 
skubių.

Rugpiūčio 25 d. K. Zaikaus
kas su žmona, lydimas P. Kar
velio, buvo nuvyki aplankyti 
besigydančio Wiesbaden ligo
ninėje VLIKo pirmininko M. 
Krupavičiaus, kurio sveikata 
nėra patenkinama. Paskutiniu 
laiku jo kojos pradėjo tinti ir 
dažnai pasitaiko stipresni šir
dies negalavimai.

K. žalkauskui atvykus, Vyk
domoj Taryba .pareigomis pa_ 
siskristė sekančiai: VT pirmi
ninkas K. žalkauskas pasiėmė 
lietuvybės išlaikymo tarnybą, 
T. Šidiškis — finansus ir Tau
tos Fondą, P. Karvelis — už-

Pavyzdingo musulmono pa
reiga — bent kartą gyvenime 
aplankyti pranašo Mohameto 
grabą.

Tokių Mekkos piligrimų šie
met buvo ypač daug, nes Saudi 
Arabijos karalius, pralobęs iš 
naftos šaltinių, atleido juos nuo 
mokesčių, kurių pirmiau būda
vo imama po 100 dolerių “nuo

Trumanui jau siūlo 
gerą tarnybą, bet....

Didelė firma “Schenley in
dustries”, N. Y. Post teigi
mu, pasiūliusi . prezidentui 
Trumanui tarnybą su 100,000 
tiPjerut. atiyginįĖnuv perL,metus.t 

’ jėf Trumahas sutiks, jis ga
lės tiapti tos bendrovės admi
nistracijos tarybos nariu tuoj 
po pasitraukimo iš prezidento 
pareigų.

Tačiau prezidentas Trumą- 
nas, paklaustas žurnalistų, ką 
jis galvojąs daryti ir kaip ilgai 
manąs pasilikti Baltuose Rū
muose po naujo prezidento iš
rinkimo, atsakė:

slėnių reikalų tarnybą ir M. 
Brakas — informacijos tarny
bą.

Neoficialaus susirašinėjimo 
pasėkoje, Lietuvos Diplomati
jos šefas sutiko atvažiuoti į 
Vokietiją rugsėjo 22 d. daly
vauti pasitarimuose su VLIKo 
pirmininku.

VLIKo sluogsniuose kalba
ma, jei tuo metu M. Krupavi
čius dėl ligos negalės pasitari
muose dalyvauti, save atsto
vauti įgaliosiąs VT pirmininką 
K. žalkauską. P. Karvelio, 
nors jis faktiškai eina VLIKo 
pirmininko pavaduotojo pa
reigas, prie tų pasitarimų nie
kas nenori prileisti, nes praė
jusiais metais jis nemažai “pa
sidarbavo“ prie VLIKo ir dip
lomatų santykių suardymo, 
tad šį kartą niekas netiki jo 
gerais norais ir nuoširdumu.

K. žalkauskas, kaip yra pa
reiškęs kai kuriems VLIKo ir 
VT nariams-, nori, žūt būt, su 
Lietuvos Diplomatijos šefu 
pilnai susitarti, kad pagaliau 
būtų padarytas galas visiems 
nesusipratimams ir būtų gali
ma visiems vieningai dirbant, 
tęsti Lietuvos laisvinimo dar
bą. , .

Kalbėdamas apie pasitrau
kusias Lietuvių Fronto ir Lie
tuvių Vienybės Sąjūdžio gru
pes, K žalkauskas pareiškęs, 
jog Lietuvių Fronto ir Vieny
bės Sąjūdžio nebegalima įsi
leisti į VLIKą taip, lyg nieko 
nebūtų atsitikę. Jų įsileidimas 
atgal gales būti tik tuo atve
ju svarstomas, jei bus numa
tyta VLIKą praplėsti kitomis 
egzistuojančiomis organizaci
jomis, kaip tai MLT, LRS ir kt.

Prapuolenis su Ivinskiu da
bar .per savo grupes bando at
siimti pareiškimus, bet nekrik- 
deminės grupės tokiam “ke
liui atgal’ nėra linkusios ir pa-

siryžusios laikyti VF ir VS .pa
sitraukimą tokiu, koks jis bu
vo, tai yra formaliu ir galu
tinu.

Apie Vykdomosios Tarybos 
kelimąsį į Paryžių, ar kur ki
tur, šiuo metu nėra 'kalbų, nes 
finansine Ir politine prasme 
tuo reikalu nėra jokių aišku
mų. šis klausimas tebėra, kaip 
per praėjusius 6 metus, studi
jų fazėje. i

Kas naujo fronte?
Praėjusią savaitę Korėjoje 

sąjungininkų aviacija įvykdė 
patį smarkiausį komunistų so
stinės Pyongyang ir jo apylin
kės bombardavimą.

Laike 24 valandų buvo nu
mesta virš 500 bombų ir 5000 
galionų “napaflmo”, kuris su
kėlė mieste milžinišką gaisrą.

Prieš bombardavimą atsi
šaukimais iš lėktuvų gyvento
jai buvo įspėti pasitraukti iš 
miesto.

Komunistų sostinė per.pas
kutinįjį mėnesį susilaulre jau 
penktą bombardavimą.

Sostinės radijo stotis dau
giau nebekalba.-

Indokinijoje jokių didesnių 
pasikeitimų. Komunistai Sai- 
gono priemiesty susprogdino 
benzino rezervuarus. Sudegė a- 
pie 200,000 galionų benzino. 
Gaisras kilo iš karto trijose 
vietose, kas leidžia manyti, jog 
buvo padėtos “pavėluojančios” 
bombes.7 ■

Nuostolių pridaryta už pusę 
milijono dolerių.
KINIJOJE ĮSTEIGTOS 
“IŠDAVIMO SALĖS”

Raudonosios Kinijos vyriau
sybė visoje Kinijoje įsteigė 
“išdavimo sales“, kuriose gy
ventojai gales' pranešinėti apie 
valdininkų nesąžiningumą.

, E P. MITCHELL CO.
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

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

ALBERTS
albert elice, s«v. 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

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

BALTIJOS TAUTU SIMFONINIS KONCERTASr CARNEGIE HALL
BUS STAMOMI LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ KOMPOZITORIŲ SIMFONINIAI VEIKALAI

DIRIGUOJA: Jeronimas Kačinskas EndeI Kalam ir Bruno Skulte

Bilietai: $4.00, $3.00, $2.00

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

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

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

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

(Biznio) (Rez.)

galvos”.
Amerikiečiai, kurie tais naf

tos šaltiniais naudojasi, fakti- 
nai gaudami liūto dalį, savo 
dosnumu taip pat nenorėjo at
silikti nuo karaliaus Ibn Seou- 
do. -5

Lyg garniai kieles, amerikie
čiai savo lėktuvais tuos maldi
ninkus dieną ir naktį nemoka
mai gabeno į Mekką...

Ranka ranką mazgoja.
♦*

Mažai betrūko, kad po karo 
generalisimas Franco, kaip ir 
jo broliai diktatūroje, Hitleris 
su Mussoliniu, būtų buvęs pa
siųstas šunim šėko pjauti.

Ypač varvėjo seilė generali
simui Kremliuje...

Bet laikas, kaip ir vanduo, 
imtų dvokti, jeigu nebėgtų.

šiandien ta pati Amerikos 
spauda visai kitaip kalba apie 
If pan i jos diktatorių. Pavyz
džiui, New York Times kores
pondentas Madride, Barnaby 
Conrad taip rašo:

“Todėl, kad prie* 460 metų 
Ispanija finansavo Amerikos 
atradimą, dabar mes dairomės, 
kaip atsilygti...”

»*♦

Sakoma, kad taifūnas, nese
niai praūžęs viršum Korėjos, 
beveik sulaikęs karą... ♦

Kad daugiau tokių taifūnų...
Beje, kalbant apie tą karą, 

kai kurie laikraščiai pranešė, 
kad Bronius Liogys (buvęs 
Vienybės linotipininkas) žuvęs 
Korėjoje.

Tuo tarpu tėvams, kurie gy
vena Brooklyne, yra pranešta, 
kad/jų sūnus esąs sužeistas.

Kam dabar tikgXi — tiems 
laikraščiams, ar Karo Depar
tamentui, kuris jau ir anksčiau 
buvo rašęs apie Liogl, kaip są
moningą kovotoją su komuniz
mu?

— Kaip tik naujasis prezi
dentas bus davęs priesaiką, aš 
susikrausiu čemodanus, nes ne
manau, kad turėčiau jam aiš
kinti, kaip jis save turės lai
kyti.

— Kokie jūsų projektai?
— Pradžioj manau truputį 

pasilsėti, pakeliauti ir imsiuos 
auklėti Amerikos jaunimą.

— Kokiu būdu?
— Aš noriu Grandview far- 

mą paversti biblioteka, į kurią 
sudėsiu visus dokumentus, ku
rie yra mano rankose. Tų as
meniškų .popierių aš turiu tiek 
daug, kiek joks prezidentas 
neturėjo ir iš farmos noriu 
.padaryti intelektualinį cent
rą.

Ar MacArthuras 
bur kandidatu?

Neseniai susiorganizavusi 
PhiUadeLphijoje nauja “Kons
titucijos partija” į savo prog
ramą yra įrašiusi reikalavimą, 
kad Amerika išstotų iš Jung
tinių Tautų Organizacijos.

Naujoji partija žadanti da
lyvauti šio rudens rinkimuose 
ir savo kandidatu siūlysianti 
gen. MacArthurą.

Je MacArthuras sutiks būti 
kandidatu, Eisenhoweriui grės 
didelis pavojus, jog laimėjimą 
nuneš Stevensonas, nes repub- 
likonų ekstremistai, kurie nu
sivylė Ike pareiškimais, prita
ria MacCormlcko kampanijai 
prieš New Deal ir internacio
nalizmą, savo balsus atiduos 
už MacArthurą.

Bet... Naujoje partijoje, ku
ri tegyvuoja vos keletą dienų, 
jau įvyko nesutarimas. Iš cen
tro komiteto pasitraukė kele
tas narių, parelkšdaml, jog 
naujoji partija turinti antlse- 
metinį nusistatymą.

Vakariečiai savo notoje Kremliui:

MES NESUTINKAME DERĖTIS, BET...
Vakariečiai atsisako šaukti “keturių” konferenciją, kol Sovietų Sąjunga 
nebus davusi sutikimą dėl laisvų rinkimų pravedimo visoj Vokietijoje - 
Bet... yra pasiryžę sovietams padaryti kai kurių nuolaidų

Kaip ir galima buvo laukt:, 
vakariečiai nutarė atmesti so
vietų notą, kurią Višinskis 
prieš savaitę įteikė Kremliuje 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos ambasadoriams, siūlyda
mas spalio mėnesį sušaukti 
“keturių” konferenciją, dėl pa
sirašymo taikos sutarties su 
Vokietija.

Savo notas, sovietai moka 
patepti medumi ir actu, bet jų 
svarbiausias tikslas yra propa
ganda.

Tad paskutinioji Višinskio 
nota nei kiek nesiskyrė nuo 
kitų. ■ " '

Kad geriau galima būtų su
prasti, pakartosime faktus:

.Kovo 10 d. sovietai pasiūlė 
vakariečiams (amerikiečiams, 
anglams ir prancūzams.) susi
rinkti diskutuoti taikos sutar
ties .pasirašymą su Vokietijos 
centrine vyriausybe.

Vakariečiai atsakė, kad su
tinka, bet pirm reiktų-suda
ryti centrinę vyriausybę, o 
tam turi būti pravesti visoj 
Vokietijoj laisvi rinkimai ir

užklausė, ar sovietai sutinka su 
tokių rinkimų pravedimu?

Po to, balandžio 11 d., ge
gužės 24 d. ir liepos 10 d. buvo 
pasikeista notomis, bet jokie 
rezultatai nebuvo pasiekti. So
vietai tik apkaltino vakarie
čius, jog jie su Bonnos vyriau
sybe ruošiasi agresiniam karui 
prieš Rusiją. Vakariečiai vėl 
atnaujino klausimą, ar sovie
tai sutinka, kad visoj Vokieti
joje būtų pravesti laisvi rinki
mai?

Į ši klausimą soviėtai ir da
bar neatsakė.

Jeigu norima derėtis dėl tai
kos sutarties pasirašymo, aiš
ku, turi būti kokia nors vy
riausybė. Jei "taiką norima pa
sirašyti su suvienyta 'Vokieti
ja, tad turi būti centrinė vy
riausybė. ' ’

Rytinė Vokietijos dalis da
bar yra visiškai susovietinta, 
kada tuo tarpu vakaruose oku
pacija nebegalioja ir čia vei
kia pilna demokratija.

Ką dėl to dabar sako sovie
tai?

Jie reikalauja sušaukti “ke-

šį kartą su savo nota jie tu
rėjo tikslą, kokiu nors būdu 
sukliudyti sutarimo su vakari
ne Vokietija ratifikavimą.

Sovietai visai neturi jokio 
noro sutikti su tokiais rinki
mais, kokius siūlo vakariečiai, 
nes jie žino, kad tokiu atveju' 
jiems tektų susikrauti bagažą 
ir grįžti namo. To jie nenori, 
ypač dabar, kada visoj rytinėj 
Vokietijoj daro stiprius kariš
kus įsitvirtinimus.

štai kodėl sovietai sako, pir- • 
ma pasirašykime taikos sutar
tį, o paskui pamatysime kaip 
bus.

Aišku tokioms deryboms va
kariečiai
sitikti. Bet ir šį kartą jie visai 
kategoriškai dar neatsisako de
rėtis. Priešingai, taip Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos y- 
ra padarytas susitarimas eiti 
net iki žymių nuolaidų. Bet 
jie nenori pradėti kalbėti, kol 
sovietai neduos savo sutikimo 
dėl rinkimų.

Reiškia, jei sovietai sutiktų, 
“keturių“ konferencija galėtų 
įvykti.

EISENHOWERIS JAU ŽADA ’VALYTI1
Washingtone nuo “viršaus iki apačios” - Trumanas tvirtina, jog republi- 
konai savo pažadais apgaudinėja žmones anapus “geležinės uždangos”

Pirmą kartą kalbėdamas 
pietinėse valstybėse, Atlantoj, 
gen. Eisenhoweris pabrėžė, jei 
jis būsiąs išrinktas prezidentu, 
Washingtone padarysiąs galą 
visokiems “chaosams’.

Jis pažadėjo pravesti “valy
mą” nuo “viršaus iki apa
čios.”

ELsenhowerio žodžiais Wa
shingtone yra per daug asme
nų, kurie užsisėdėjo ne jiems 
skirtose vietose ir save įsivaiz
duoja “genijais.”

Prezidentas Trumanas kal
bėdamas Paksburge, pasakė, 
kad republikonai, žadėdami 
išlaisvinti tautas anapus “ge
ležinės uždangos”, tik sukelia 
klaidingas viltis.

Trumanas įsitikinęs, kad Ei
senhoweris tą gerai žino, bet 
jis yra ginklas egoistų politi
kierių, kurie bet kokiomis prie
monėmis siekia pergalės.

— Republikonų kandidatas 
negali nežinoti, — pareiškė

Trumanas, — jog “geležinė už
danga” ir Kremliaus mūrai 
negrius nuo rinkiminės kam
panijos triūbų garsų.

Prileisdamas, kad demokra
tai padarė kai kurias klaidas 
užsienio politikoje, prezidentas 
mano, kad vis dėl to tikslas 
buvo pasiektas.

— Administracija dėjo visas 
pastangas, išskyrus karines, 
kad išgelbėjus laisvę tų kraš
tų, kuriems Sovietų Sąjunga 
grasino nuo karo pradžios, 
šiuo metu mes dirbame tam, 
kad padėjus tūkstančiams

turfų” konferenciją spalio mė
nesį, toliau tęsdami seną .pa
saką, siūlo pradėti nuo taikos 
sutarties pasirašymo, paskui 
sudaryti centrinę vyriausybę ir 
baigtį anketos dėl visuotinų 
rinkimų pravedimu.

Atsakymas į sovietų notą 
buvo redaguojfamas Londone 
visą savaitę, stengiantis, ji pa
daryti lankstesni, kad nesu
keltų audrą, ypač dabar, ka
da Amerikoje vyksta pasiruo
šimai prezidento rinkimams.

Anglai valgys 
asilo mėsą
Londono gyventojai, kurie 

dėl trūkumo jautienos ir kiau
lienos Jau seniai priversti val
gyti banginio ar net ruonio 
mėsą, dabar turės išbandyti 
asllieną.
Vienas stambus gyvulių pirk

lys Pietinėje Afrikoje užpirko 
didelį skaičių asilų ir arklių, 
kurie skirti Angl'jos skardyk- 
loms.

LIETUVOS UNIVERSITETO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Jau galutinai paaiškėjo, kad 
Universiteto minėjimas įvyks 
rugsėjo 28 d. Washington Ir- 
ivng Hikhschool patalpose, ne
toli Union Square, Manhatta- 
ne. Minėjimo Komitetas .prašo 
tą dieną neruošti jokių kitų 
lietuviškų parengimų, nes į 
Universiteto minėjimą bus 
kviečiama ir vietos lietuviško
ji visuomenė. Įėjimas į minėji
mą visiems nemokamas.

Minėjimo programa susidės 
iš dviejų dalių. Iškilmingojoj 
dalyje girdėsime Lietuvos Uni
versiteto profesorių kalbas a- 
pie mūsų Universiteto pasiek
tus laimėjimus, o meninėj — 
aktorių H. Kačinską, Liubers- 
k:o vadovaujamą opertės cho
rą ir k.t

Minėjimas prasidės punktu
aliai 3 vai. po pietų ir tęsis iki 
6 vai. vakaro.

drąsių žmonių, kuriems pasi
sekė atbėgti į vakarus iš ana
pus “geležinės uždangos”. 
Mes taip pat padedame vienai 
tautai, kuriai iki šiam laikui 
pasisekė nepasiduoti Sovietų 
Sąjungai.

Nedidindami jėgas šiuo metu 
mes nieko daugiau negalime 
atsiekti. Bandymas šiuo metu 
išlaisvfriti pavergtus žmones 
gali privesti prie to, kad jų 
kraštai pavirs atominio karo 
lauku. Visi europiečiai gerai 
žino, kad bet koks sukilimas 
anoj pusėj “geležinės uždan
gos” neįmanomas be ginkluo
tos paramos iš laisvojo pasau
lio.

— Jei republikonai nesiruo
šia duoti šią ginkluotą pagal
bą, o aš esu įsitikinęs, kad jie 
to nedarys, tokiu atveju jie tik 
stengiasi apgauti rinkikus ir 
žaidžia anapus “geležinės už
dangos” žmonių gyvybe.

FARUKO SLĖPTUVĖJE 
RADO AUKSO IR....

Egipto vyriausybė paskelbė 
katalogą visų daiktų, kurie 
buvo rasti Faruko rūmuose.

Iš jo sužinoma, kad Pani
kas labai mėgo brangenybes, 
lūpoms dažyti pieštukus, mo
teriškus baltinius, parnografi- 
nius atvirukus ir aukso lydi
nius.

Viename rūsy sienos buvo 
nukabinėtos parnografinlais 
paveikslais ir rasta daugybė 
fotografijų, kurios viešai jo
kioje valstybėje nepardavinė
jamos. •

• Sovietų atstovas prie Jungtinių Tautų Malikas pakeistas 
Zorinu. Oficialiai šis pakeitimas aiškinamas dėl Maliko ligos, 
bet manoma, jog sovietai Jungtinėse Tautose ruošiasi naujai o- 
fenzyvai ir tam pakeitė savo atstovą.

• Japonijos vyriausybės pirmininkas Yoshida pale.do par
lamentą (žemuosius rūmus). Nauji rinkimai paskirti spalio 1 die
nai. Po to bus pakeista konstitucija.

• Eisenhowerio rinkiminė kampanija republikonams atsieis 
2 milijonai dolerių, Stevensono kampanija tekainuosianti tik 1 
milijoną.

• Buvęs Egipto karalius Farukas kreipėsi į Kairo vyriausy
bę, prašydamas paskirti reikalingą sumą pinigų auklėjimui sū-. 
naus, būsimo Egipto karaliaus. Vyriausybė siūlo sūnui su moti
na grįžti atgal, kad galėtų išaugti tarp tautos.

• Prancūzijoje esantiems amerikiečių kareiviams be specia
laus leidimo iš vyresniųjų, uždrausta lankytis naktiniuose res
toranuose.

• Amerikos jūrų institutas tvirtina, kad sovietai šiuo metu 
su savo ir iš Amerikos laike karo gautais laivais gali pervežti 
100,000 kareivių armiją.

• Ateinančią savaitę vakarinėje Vokietijoje prasidės sąjungi
ninkų armijos manevrai, kuriuose dalyvaus 400,000 kareivių ir 
2,000 lėktuvų. Manevrams vadovaus gen. Ridgway.

• Atlantic City prasidėjo Amerikos grožio karalienės rinki
mai. Dalyvauja 52 gražuolės iš {vairių Amerikos valstybių.

• Prancūzų vyriausybės pirmininkas Pinay tvirtina, kol jis 
būsiąs vyriausybėje, frankas nebus nuvertintas.

• Yra žinių, kad Atlanto paktui priklausančios valstybės: 
Italija, Danija ir Olandija stato sovietams 20 laivų prekėms 
keleiviams vežioti, gi Švedija stato net 3 karo laivus.

• Cordell Hull, buvęs valstybės sekretorius, sunkiai serga.
• Iš Mgr. Stepinac, kuris parėjusiais metais buvo išleistas iš 

kalėjimo, dabar reikalaujama apie milijoną dolerių mokesčių, 
kurių jie neturi, nes visas jo turtas buvo konfiskuotas.




