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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.



Ai i K ’ri kos Lietuvių Savaitė

DaiL A. Tamošaitienė audimo staklėse tarp savo kūrinių

BALFAS ORGANIZUOJA VIEŠĄ RINKLIAVĄ
DETROIT, Mich. — Po dide

lių pastangų ir ilgo laukimo, 
paga.iau sužinoia. kad Detroi
to Miesto Sav.valdybė davė 
Baliui le dimą spalio 4 d. vie
tai rinkliavai — Tag Day pra
vesti.

Ak įžvelgiant ; praeitų lietu
viškų rinkliavų gražų pravedi- 
mą, š ais metais lietuviams bu
vo padaryta išimtis, kadangi 
miesto valdžia yra nutarusi a- 
teity duoti leidimus tik gerai 
žinomoms amer kiečių organi
zacijoms kaip Red Cross, Com
munity Chest, Veteranams.

Detroito Balio skyriaus val
dyba tikisi, kad ši proga bus

ja apie 40 vyrų, kurių dalis gy-

VILIUS BRAŽVILIUS

IŠKILMĖS LIETUVIU BAKŪŽĖJE
Šiais metais bakūžės Įrengimai pertvarkyti - Svečiai pamatys ne

vena Brocktone ir važinėja per 
savaitę kelis kartus į Bostoną 
repeticijoms. Susidomėjimas 
šiuo choru auga, nes visi jo 
pasirodymai rodo, kad jis eina

pilnaį išnaudota sukėlimu^ pi
nigų pasitikusiems Europoje, 
parodys lietuvių vieningumą ir 
organizuotumą amer.kiečių vi 
sucmenės akyse ir tuo pačiu 
didins lietuvių galimybes atei
tyje.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ 
KLUBAS (WARA)

Brooklyn© ir apylinkės spor- 
t ninkams praneša, kad klubas 
turi įsigijęs farmą Catskills 
kalnuose, kur galima medžio
ti ir žvejoti. Dėl platesnių in- 
formacijų prašoma kreiptis į 
Igno Peč nsko užeigą, 404 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 
Norintiems vykti tiesiog į klu
bo farmą, adresas yra toks:
Townersville, Greene County,
New York Club House (Platte 
Clove) Elka Park. (Trys ketvir- 
tys mylios nuo vieškelio).

Ka^o^i J o 
IK DOLERIAI

Knyga gaunama leidykloje PATRIA 
Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

tik gražius dirbinius, bet žavėsis šokiais ir dainomis
BROCKTON, Mass. — Dail. 

A. Tamošaičiai baigia įrengti 
lietuvių liaudies meno parodą 
Lietuvių bakūžėje.

Bakūžės išorinė pusė pernai 
buvo tinkamai sutvarkyta, tad 
šiemet tenka rūpintis ir dau
giau dėmesio kreipti tik į vi-

darbais dail. A. Tamošaitienė. 
Ji specialiai parodai audžia ki
limus, staltieses, įvairių Lietu
vos apylinkių, margaspalvius 
tautinius vyrų ir moterų dra
bužius. čia bus žemaičių, aukš
taičių, dzūkų, zanavykų tauti
nių drabužių pavyzdžiai, tar-

viešai pasirodęs tik Vasario 16 
d. minėjime Broocktone, jau 
suspėjo įgyti lietuvių visuome
nėje stipraus ir darnaus cho
ro vardą, šio choro pagrindi
nės savybės — jaunatviškas 
entuziazmas, visiškas atsidavi- 
ma lietuvi: kai dainai ir ypa-

nuolatinės .pažangos keliu.
Lietuviai iš tolimiausių apy

linkių renkasi i parodą iškil
mių dieną, nes jame svarbu 
pamatyt ne tik bendrą pramo
nės ir žemės ūkio parodą, lie
tuvių bakūžę su mūsų liaudies 
meno paroda, bet taip pat da
lyvauti programoje. Tą dieną 
grupuojasi prie bakūžės daug 
ir amerikiečių, kuriems įdomu

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa. 
MS NORTH BROAD STREET 

iTanporuy
New Building Under Ci.iiutuir K— 

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

ASSETS
Ftnt M<rtcac« Laue.......*8,314.894
laaprvreoeat Loeiu ......................... 25.348
Loan, on Sarinzi Aeeoor.it .... 82.997
Federal Hose Loss Bank Slock. . 175.000
Caab on Hand and in Banka .... 1,112.038 
Office Bulidinx and Equipment . . 166,064
Parkinz Lot— 1415 Race SlrwC 22,723 
Dstfsrred Cbarzca and Other Atseit 15,791

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

241| W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
, Tel. Virginia 7-9880
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daus jungimus ir dekoravimą. 
Tai daroma pagal dail. A. Ta
mošaičio paruoštą, projektą, į- 
rengiant stilingais mūsų bal
dais.

Parodoje bus lietuviško sti
liaus stalas ir keturios kė
dės, kaip senovės laikais mū
sų sodžiaus seklyčioje, kurią 
kiekvienas lietuvis stengėsi iš
puošti gražiausio darbo bal
dais.

šaukšdėtis primins tuos lai
kus, kada senovės Lietuvoje 
•kaimo žmonės nebuvo tiek tur
tingi, kad būtų galėję Įsigyti 
dideles spintas, bet vistiek no
rėjo tvarkingai indus laikyti ir 
todėl pasidirbindavo šaukšdėtį, 
kurį pakabindavo sienoje. Tie 
šaukšdėčiai pasižymėdavo gra
žiais drožinėjimais, rantymais, 
kurie puikiai derindavosi prie 
namų darbo keramikos. Bakū
žei padarytas T. Tamošaičio 
šaukšdėtis išmargintas tulpių, 
žvaigždžių ir paukščiuku orna
mentais. Jame bus sudėti lie
tuviško charakterio indai: 
šaukštai, ąsotėliai, puodynės

Kaip senovės lietuvių sodie
čių gryčiose, kertinėje sienoje, 
pačioje gražiausioje bakūžės 
vietoje kabos rankšluostinė 
(abrūsinė) su išmargintais dar 
lietuviškų linų rankšluosčiais.

Staklės pagamintos pagal 
senoviškiausius pavyzdžius. 
Savo forma jos primena seno
vę. bet paskirtimi tinka ir da
barčiai. Jos yra palinkusios, 
lyg nuo ilgo audimo.

Seklyčios vaizdas nebūtų 
pilnas be kraitinės skrynios, 
kokią senovėje kiekviena apy
linkė Lietuvoje stengėsi kuo- 
graž’au padaryti, išmarginti ir 
apkaustyti. Semdamasis visą 
kūrybą iš šimtamečių Lietu
vos sodiečių skrynių, A. Ta
mošaitis padarė įdomią kraiti
nę skrynią ir atkūrė anų laikų 
lietuvių sodžiaus meno lobynus 
dabartinėms kartoms. Jis pats 
ją taip numargmo ir apkaustė, 
kad sunku atskirti nuo tikro
sios senoviškos. Anksčiau to
kia skrynia ne tik talpino krai
čius, bet sudarė meno simbolį, 
lyg mažą šeimos muziejų, kur 
buvo sukrauti patys gražiausi 
keletos ar keliolikos metų su 
įaustais audeklų gijose mer
gaičių rūpesčiais, svajonėmis 
ir sielvartu. Dabar bakūžėje ji 
pasidarys tuo akstinu, kuris 
skatins prikrauti ją mūsų liau
dies meno darbais ir paversti 
lietuviškos Išeivijos mažu mu
ziejumi.

Bakūžės sienas puoš Vytis ir 
Lietuvos miestų herbai, lyg 
šaukdami lankytojus laisvėje ir 
gerbūvyje neužmirti tų. kurie 
pavergti.

Šiuos Įrengimus ir ekspona
tus papildys savo meniškais

turn iš įvairių šimtamečių 
kraitinių skrynių išimti. Kad 
mūsų tautiniai drabužiai galė
tų suspindėti visu savo gro
žiu, bus aprėdyti manekenai 
— vyrų, moterų ir vaikų. Pati 
dail. A. Tamošaitienė bus stak
lėse .prie kaišytinių audeklų. Ji 
demonstruos lankytojams au
dimo techniką, kuria paprastai 
būna labai didelis susidomėji
mas.

šios parodos įrengimu rūpi
nasi bakūžės tarybos sudaryta 
komisija, į kurią įeina P. Viš
činis, K. Jurgeliūnas, V. Ba
niulis, M. Tubis ir A. Bačiulis. 
Komisijai pirmininkauja P. 
Viščinis.

Prie parodos veiks bakūžės 
tarybos suorganizuota valgyk
la, kurioje bus įvairių lietu
viškų valgių ir gėrimų.

Paroda bus atidaryta lan
kymui rugsėjo 6 d. 10 vai. jš 
ryto ir veiks kiekvieną dieną 
nuo 10 vai. ryto ligi 10 vai. 
vakaro per visą savaitę ligi 
rugsėjo 13 d., kada 10 vai. va
kare ji bus uždaryta.*

Rugsėjo 7 d. ruošiamas iškil
mingas parodos atidarymas.

Iškilmės prie bakūžės
Nuo bakūžės pastatymo ir 

pirmosios parodos joje įsivyra
vo paprotys, kad iškilmingam 
parodos atidarymui ruošiama 
speciali programa su dainomis, 
tautiniais šokiais ir kalbomis. 
Per paskutinius dvejus metus 
toji programa jungiama dar 
su minėjimu Rugsėjo 8 d., kaip 
tautinės šventės, kuri Lietuvo
je buvo labai iškilmingai mini
ma kiekvienais- metais.

šiemet tos iškilmės vyks 
rugsėjo 7 d., 3 vai. po pietų, 
prie bakūžės po atviru dangu
mi. čia jaunimas dainuos ir 
šoks, kaip seniau Lietuvoje ant 
žalios pievelės. Jį apšvies ne 
elektros lempos, bet saulės 
spinduliai...

Atsižvelgiant į vietą ir aplin
kybes. kokiomis tų iškilmių 
programa vyks, ji sudaryta la
bai trumpa, nevarginanti, bet 
įvairi ir įdomi. Trumpą kalbą 
pasakys adv. K. Kalinauskas 
iš Bostono, naujasis SLA pir- 
jnininkas, o meninę dalį atliks 
muz. J. Gaidelio vadovaujamas 
vyrų choras ir O. Ivaškienės 
tautinių šokių grupė.

O. Ivaškienės tautinių šokių 
trupė yra gerai žinoma visoje 
Naujoje Anglijoje, nes ji jau 
seniai veikia, skindama didelio 
pasisekimo pripažinimus tiek 
lietuviu visuomenėje, tiek ame
rikiečių tarpe, kur 'ji dažnai 
atstovauja lietuvius, šioji tru
pė turi kelias tautinių šokių 
grupes, kurių minimoje prog
ramoje dalyvaus dvi: suaugu
siųjų ir vaikų. Abidvi jos gerai 
paruoštos ir įdomios.

Muz. J. Gaidelio vadovauja
mas vyrų choras, pirmą karta

tingas darbštumas. Jis dirbo 
per visą vasarą, nepaisydamas 
net didžiųjų karščių, kad tik 
galėtų geriau pasiruošti savo 
pasirodymams. Chore dalyvau-

pažinti lietuvių dainas, šokius. 
Ypač daug lankytojų tą dieną 
laukiama šiemet, kada bus to
kia ?Vairi, patraukli paroda ir 
stipri .programa. Vėtra

TOTAL----89.9I7.S87
LIABILITIES

Meebert' Sbira Accouau............88,428,474
Adnnrei---

Federal Home Lesa Bant . . . 850,000
Leans In Process................. .. . 55,431
Other Liabilities ............................ 10,311
Employees- Retirement Reserve . . 22,077
Other Specific Reserves................. 3,520
General Reserves . . . 8295.500
Scrplus......................... 252,27 8 547.778

TOTAL----89.917.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

[quality market
j VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, į 
NEW BRITAIN, CONN. j 

- -------------------

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

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 ligos.

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

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

Dr. Joseph Miller. Newark. N. J.
Po to ka: man sveikata sugrjžo. pasi

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

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

Atydžiai ištvrinėję radote mano nugar
kaulio sąnaryje sužeidimą, kuru susidarė 
sunkiai kritus Pereitais metais jūs gvdčte 
mane 3 mėn. ir po tr po to esu sveikas ir 
nebejuntu jokiu skausmų Jau metai ne

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

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
• Lea Thomas,
Irvington, N

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

J mus nugaroje. Dažnai naktimis tu
rėdavau atsikelti T ai visa mane tiek 

'i kankino, jog mane nervai suiro.
Kreipiausi į įvairius daktarus, ta

i' čiau nei vienas man nepadėjo Bu- 
| vau laiminga kad sužinojau apie jus. 
' dr Joseph Miller Jau po kelių lan- 
l kvmosi pas jus, .iš pasnutau svei- 
| kesnė ir toliau naudodamasi jūsų pa- 
i tarimais, ir jūsų gydoma visai p8- 
| sveik au.
i Už. sugrąžintą man sveikatą būda- 
j ma jums dėkinga prašau paskelbti 

mano laišką laikraščiuose kad ir ki- 
į ti sužinotų apie Dr Joseph Miller 

gvdvmo sėkmingumą ir norintieji ga 
t lėtu pasinaudoti tuo natūraliu me- 
' todu. kuriuo jūs gražinote man svei- 
i .Julia Katker.
J New York, N Y

Dr Joseph Miller, 
Newark. N. J.

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

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

Viešai reikšdama jums padėką, noriu 
kad ir kiti Kurie nesveikąją, sužinotų 
apie jus Dr Miller.

Genoivaė Stančmtit
Brooklyn. N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

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

---- ——---------- ------------------- —7
į Niekur nerasite tokios smagios vietos atostogoms kaip

i MENDERIU VASARVIETĖ
!; šviežias ir gardžiai pagamintas maistas, sveikas kalnų
J; oras ir gražūs vaizdai.

Bušai į Liberty eina iš NewYorko, Newarko ir kitų vietų.’
Atvykę į Liberty, prašoma paskambinti. <!

ONA MENDERIENĖ l[
WHITE SULPHUR SPRINGS, N. Y. ’

b Tel. Liberty 520 M 2

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
; SAVININKAS 1;

(Pėda nu0 Union Avenue) !;

Bridgeport, Conn.
TEL: 3-4696 ?

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETU VISK. A UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34tb STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

ADAMS’ CAFE ’ 
RESTORANAS IR BARAS 

Ml SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
TeL PO 5-€785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

Aeeoor.it


KALB^t^UNGIA
M. STONYS

SEKANČIAIS AR SEKAMAIS 
METAIS

šių metų Draugo 194 nr. 
randame tokį sakinį: “Anglijos 
karalienė Elzbieta sekamais 
metais ketina aplankyt Austra
liją.” Kodėl SEKAMAIS? Išei
tų, kad karalienė ketina aplan
kyti Australiją tais metais, ku
riuos mes sekame, kurių mes 
neišleidžiame iš savo akių, į 
kuriuos yra nukreiptas mūsų 
dėmesys (Palyginkime — jis y- 
ra policijos sekamas). Bet iš 
tikrųjų toje žinutėje norėta 
pasakyti, kad Anglijos karalie
nė ketina aplankyti Australiją 
ATEINANČIAIS metais/ tais 
metais, kurie seka tuojau po 
šių metų, šiuo adveju reikia 
vartoti SEKANČIAIS metais.

PER V E ŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo 
tolio

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

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

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

L. . --- ----------- |

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

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

Philadelphia, Pa.

WALLY’S 
RESTAURANT 

! Geri žmonės, geri gėrimai,!;
geras maistas !;

865 BANK STREET !;
WATERBURY, CONN. !;

Tel. 3-9838

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

> 42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. • 

_____________ ____________=_

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS, Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568

Laisvei švintant... (35) St. Butkus

LENKAI LENDA MUMS UŽ AKIŲ 
Varlės iš išgąsčio šoka pas kareivius Į apkasus - Aplink mus kaip praga

re - Pavojaus metu gyviai glaudžiasi prie žmogaus
Kitas naktys buvo irgi nera

mios.
Vėl bolševikų artilerija siu

to ir mus apdrabstė savo svie
diniais. Kam kliuvo, kam ne
kliuvo, o aplink mūsų kulko
svaidį vėl gerokai sviedinių, 
kliuvo. ..Ne tik mums, bet ir 
varlėms' pasidarė baisu. Pra
dėjo šokinėti į mūsų apkasus. Į 
mano apkasą bent apie dešimt 
jų įšoko.

Iš pradžių jas išmesdavau 
lauk, bet netrukus vėd įšokda
vo pas mane. Pagaliau pagailo 
jų. Juk ir joms baisu,—pagal
vojau. Leidau nabagėms pasi
likti pas mane. Kol vykdavo 
šaudymas, varlės būdavo ra
mios. Apkaso dugno pakrač- 
čials sustodavo aplink mano 
kapas ir tyliai tupėdavo. Tik 
sunkiai alsuodavo ir pagurk- 
liukas kilnodavosi. Kai baigda
vosi šaudymais, jos pradėdavo 
šokinėti, ieškodamos išėjimo. 
Tuomet išmėtydavau lauk ir

NEPAMIRŠKIME LIETUVOS KŪRĖJUS
Kovodami už Lietuvos išlaisvinimą, nepamirškime Vasario 16 akto 

signataro ir neleiskime jam mūsų tar pe fiziškai sunykti
šiemet rugpiūčio 24 d. su

kako 70 metų mūsų tautas ve
teranui, Nepriklausomybės 
Akto signatarui, Vilniaus Uni
versiteto Rektoriui prof. dr. 
Mykolui BIRŽIŠKAI. ALT Los 
Angeles skyrius rengia šios su
kakties iškilmingą ' minėjimą 
rugsėjo m&n.. 28 <

Su didele širdgėla esame ver
čiami tai daryti'ne sukaktuvi
ninko numylėtame Vilniuje, 
bet čia, Los Angeles, kur šiuo 
metu Mykolas Biržiška gyvena. 
Viso savo amžiaus jėgas pa
šventęs savo tautos ir savo 
krašto labui, prof. Mykolas 
Biržiška savame krašte būtų 
galėjęs be vargo savo gyveni
mo saulėlydį sunaudoti, suves- 
damas savo ilgo ir prasmingo 
gyvenimo patyrimus ir mokslo 
žinias ateinančioms kartoms, 
šiandien jis dėl savo amžiaus, 
gyvendamas svetimame kraš
te, sunkiai gali parūpinti kas
dieninę duoną sau ir savo sir
guliuojančiai žmonai.

Ar gali Lietuvos išeivija ir 
tremtiniai, aktyviai kovodami 

Maspetho klubiečiai 
keliasi i Auditoriją

Kaip jau yra žinoma, praei-
tą pavasarį Maspteho Lietuvių 
Auditorija nusipirko didelius 
trijų aukštų namus, esančius 
ten pat, Grand Ave. Netrukus 
tie namai bus paruošti naujam 
bizniui, ir ten 'kelsis Lietuvių 
Piliečių Klubas, kuris yra 
stambiausias Auditorijos b-vės 
dalininkas ir kuris turi degti
nės bei alaus pardavimo leidi
mą.

Naujose Liet. Auditorijos pa
talpose vėliau bus įrengta ir 
salė pramogoms bei koncer
tams. Manoma, kad salėje ga
lės sutilpti apie 1000 žmo
nių.

Šiuo atveju-Maspetho lietu
viai pralenkė ir toli užpakaly 
paliko savo kaimynus Brook- 
lyne. Tiesa, tai yra ilgų, gal 
30 metų, senųjų Maspetho vei
kėjų, kaip Prano Jočio ir ki
tų, ryžto, kantrybės ir nuola
tinės veiklos vaisiai. Už tai, ži
noma, tenka kreditas ir jau
nesniems veikėjams, kaip P. 
šlapikas, P. Mikalauskas ir ki
ti, kurie su nemažesne v ener
gija tęsė tą send jų veikėjų 
pradėtą darbą.

Nėra abejonės, kad dar šį 
rudenį įvyks Maspetho Lietu
vių Auditorijos atidarymo iš
kilmės, kurios, anot A. Raz
mino, brooklyniečio, bet labai 
nuoširdžiai talkinančio maspe_ 
thiečiams šiame darbe, “bus 
visų lietuvių iškilmės.’

R.

jau nebegrįždavo iki sekančio 
šaudymo.

Kartą artilerija vėl smarkiai 
vanojo mus. Mums šaudyti ne
reikėjo, nes puolimo dar nebu
vo. Guliu aukštielninkas apka
suose ir svajoju apie kitame 
fronte paliktą Ievutę. Tik stai
ga subildėjo sutrioŠKėjo Salia, 
apipylė mane žemėmis ir vir
šum apkaso praplerpė artileri
jos sviedinio skeveldros. Kartu 
su skeveldromis 'tik čakst ka- 
žinkas užkrito ant mano krūti
nės. Nutirpau.

— Na, jau skeveldra kliuvo 
man! — pagalvojau. — Kol dar 
ji krūtinėje neužšalė, ir kol 
dar nejaučiu skausmo, reikia 
skubiai ištraukti.

Grėbiu ranka tą tariamą 
skeveldrą, bet ji rankos nede
gina. šalta ir dar kruta. Supy
kęs mečiau lauk, bet tuojau 
vėl įšoko. Vėl puolimas. Vėl 
sukylame -šaudyti. Artilerija 

už Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą ir patys ilgėdamies! 
grįžti į savo kraštą, pamiršti 
tos Nepriklausomybės kūrė
jus, Vasario 16 akto signata
rus ir leisti jiems čia pat mū
sų tarpe fiziškai sunykti?

Ne! Laisvėje gyvenantį tau
tos dalis privalo organizuotai 
padėti vargti tremtinio vargą 
savo tautos veteranams. Ko
kios pagarbos būsime verti 
svetimųjų akyse, jei negerbsi
me patys' savęs, jei nesugebė- 
sim bent minimaliai aprūpinti 
pačius didžiuosius savo tautos 
vyrus, kad jie galėtų užbaigti 
tuos mokslo ir tautinės kultū
ros darbus, kuriems pašventė 
visą savo gyvenimą. Nebepa- 
liksime šį kartą, kaip tai daž
nai atsitikdavo praeityje, žy
miųjų žmonių pagerbimo po 
mirties, kada jų vardu ir fon
dus organizuodavom ir kitaip 
juos atžymėdavome. Jiems pa
garba ir moralinė bei materia
linė pagalba reikalinga šian
dien.

Būkime išmintingi savo tau
tos garbės atžvilgiu. Parody
kim giliausių savo reikalų su
pratimą ir jautrią širdį savo 
tautos veteranų dvasinei tra
gedijai ir materialiniam var
gui sušvelninti!

Mielas tautieti! Skubiai ir 
kiek galėdamas prisidėk savo 
auka Nepriklausomybės Akto 
signataro Mykolo Biržiškos pa
ramai. ALT Los Angeles sky- 

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA

nepaliauja mus trankiusi. Vėl 
pragaras maišosi aplink mūsų 
kulkosvaidį ir sviedinių spro
ginėjimai nuo mūsų neatstoja. 
Vienas sviedinys trenkė paliai 
mano apkaso užpakalyje augu
sį krūmą. Tik sutraškėjo krū
mo šakos, balso ir skeveldrų 
kliudytos.

Mažas paukštelis nuo krūmo 
atskrido ant mano apkaso ir 
atsistojo greta mano galvos ir 
šautuvo. Vyksta baisiausias ar
tilerijos. kulkosvaidžių ir šau
tuvų šaudymas. Aplink visur 
ugnis ir trenksmas, o paukšte
lis stovi šalia'manęs, šokinėja, 
kraiposi į visas puses, ir nebe
išmano į kurią pusę skristi. 
Nustojau šaudyti, norėdamas 
leisti paukšteliui susiorientuo
ti. Bet jis nelekia nuo mano 
apkaso. Keletą minučių palau
kęs, nebeiškenčiau ir pradėjau 
šaudyti, šalia jo au.su subildė
jus mano šautuvui, paukštelis 
pakilo ir nulėkė. Tik ne i už

rius, kuriam tenka garbė turė
ti jubilijatą savo tarpe, krei
piasi į visą lietuvi ką ją visuo
menę prašydamas paremti jo 
iniciatyvą ir tikisi, kad viso 
pasaulio lietuviai savo auko
mis padės užtikrinti prof. My
kolui Biržiškai ir jo žmonai, 
nors ir labai kuklu pragyveiji- 
ma vieniems kitiems metams. 
Būkite tikri, kad jis ir toliau 
savo jėgas pašvenčia naujų 
viekalų rašymui.

Būtume labai dėkingi, jei 
Tamstos auka mus pasiektų iki 
rugsėjo 28 d. Tačiau ir po to 
aukos bus laukiamos ir didžiai 
įvertinamos.

Aukas ir sveikinimus siųski
te šiuo adresu:

Mr. Jonas Uždavinys, 3604 
E. 60th Place, Huntington 
Park, California.

Brangus Tautieti, aukok 
pats ir paragink tai padaryti 
savo organizacijos narius, pri
kalbėk savo draugus bei pažįs
tamus. Aukotojų pavardės bus 
skelbiamos spaudoje.

Los Angeles ALS Skyrius 
ir Minėjimui Rengti Komisija:

J. Uždavinys, pirmininkas 
V. Trumpa, sekretorius 
M. Aftukienė, 
Prof. K. Alminauskis 
A. Deringienė 
Dr. P. Pamataitis
A. Skirius
M. Stark
M. ir J. Steponavičiai
A. Dabšys 

pakalį, kur ramu, tačiau ir la
bai tamsu, bet į dešinę, išilgai 
mūsų šaudančių apkasų, kur 
švysčiojo šautuvų ugnys.

Tartum stebuklingas šis 
paukštelis buvo. Jam nulėkus į 
dešinę, ir bolševikų sviediniai 
liovėsi mus apšaudyti ir pra
dėjo kristi vis labiau- ir labiau 
į dešinę, tartum būtų nusiviję 
ši paukštelį. Pagaliau ir visai 
nustojo šaudyti.

— Ar ne angelas čia buvo? 
— pagalvojau. Juk gąral žino
jau, kad tėvas naktines,prabu
dęs mėgdavo melstis, drauge 
prašydamas Dievą mane fron
te globoti.

Nors tiek daug bu^o krūmų 
ir medžių, netoli buvo ir di
džiulis dvaro sodnas ir parkas, 
kur paukštytė galėdavo miego
ti. bet ji pasirinko krūmą ar
čiausia kareivių. Matyt, jai bu
vo drąsiau šalia žmonių.

Tikrai nuostabiu dalykų pa
sitaiko frontuose. Ir šio antro
jo pasaulinio karo dalyviai lie
tuviai kariai pasakoja, kad 
jiems kovojant Rytuose prieš 
bolševikus, Baltgudijos žemė
je, kur buvo sunaikinti kaimai 
ir namai, parlėkusios kregždės 
susilipdė savo lizdus mūsų ka
rių bunkeriu angose. Nors 
bunkeriai žemi, bet kregždės 
nebijojo kareiviu ir šalia ju

Kai Lietuvos savanoriai ėjo ginti tėvynės

KAS GREIČIAU NUTAUTĖJA -
SENIEJI AR NAUJAKURIAI?

Aukštos doros žmogus niekad nepaniekins savo gimtosios kalbos - Tik 
šiaudadūšiai lietuviai nutautėja, bet dėl to nebus Lietuvai nuostolio

Neseniai susitikau vieną sa
vo bičiulį naujakurį, visą įkai
tusį ir įširdusį prieš tuos pa
čius naujakurius.

— Prieteliau, — saka mano 
bičiulis dypukas, — jau nebe
noriu būti naujakuriu. Tie
siog gėda ima. Giriamės, kad 
mes atvykome mokytesni už 
senuosius ateivius, bet ‘kaip 
pasižiūriu, kad pas daugelį 
mūsų jaunesniųjų galvos visai 
skystos.

Girdi, susitinku vieną kitą 
jaunuolį, prieš 2 su puse metų 
atvykusį į Ameriką, ir jau ne
begaliu pažinti. Veidai pažįsta
mi iš Vokietijos, bet iš kalbos 
nebepažįstu, kad taj būtų tie 
patys. Lietuviškai kalba tokiu 
anglišku akcentus, kokiu tik 
Amerikoje gimę gali kalbėti. 
Bet kai kurie ir Amerikoje gi
mę gražiau lietuviškai kalba.

Keista, kaip tai gali per pora 
trejetą metų taip sudarkyti sa
vo kalbą. Senieji ateiviai, at
vykę į Ameriką prieš 40-50 
metų, taip pat dar būdami 
jauni, bet lietuvišką kalbą iš
laikė gražią, be angliškojo ak
cento.

Gal kai kurie jaunuoliai 
naujakuriai nori pasirodyti
gudresni, mokytesni ir gabesni 
už senuosius ateivius. Bet la
bai klysta. Niekindamas ir
bjaurodamas savo gimtąją kal
bą nei gabesniu, nei gudresniu 
nepasirodysi. O atvirkščiai, 
toks žmogus parodo tik savo 
galvos skystumą ir bukumą.

Gabus žmogus gali gražiai iš
mokti keletą svetimų kalbų, 
savo gimtajai kalbai nepaken
kdamas. Jo galvoje sutilps ke
letą kalbų ir jos nesipiaus. Tu
rintiems skystas galvas — blo
giau. Jų galvoje jau nebesutel
pa net dvi kalbos. Jeigu vieną 
svetimųjų mokosi, tai savo 

lizdų vykstančių šaudymų. Su
dėdavo kiaušinius, išperėdavo 
ir išvesdavo savo vaikus. Kur 
žmonės ir maisto liekanos, ten, 
žinoma, būdavo nemaža ir 
musių, maisto kregždėms.

* ♦ 
♦

Lenkai labai pavydėjo, kad 
lietuviai neužimtų Daugpilio. 
To nemažo miesto paėmimo 
garbę jie norėjo pelnyti. O gal 
turėjo ir piktų užmačių. Už- . 
grobę Lietuvos Vilniaus kraš
tą, per Daugpilį gal norėjo 
pagrobti ir Latvijos katalikišką 
dalį — Lietgaliją. Prieš Grivą 
(Daugpilio priemiestį) užlindo 
mums už akių ir apsikasė tarp 
bolševikų ir mūsų apkasu. Iš
ėjo taip, kad mes likome antro
joj linijoj.

Būnant antrose linijose, 
mums buvo lyg saugiau. Pir
muosius bolševikų smūgius tu
rėdavo atlaikyti lenkai. Bet ne 
visada taip būdavo. Kartais 
kai smarkiau paspausdavo bol
ševikai juos, tai bematant len
kai atsidurdavo lietuviu užpa
kalyje ir lietuviams tekdavo 
bolševikus atlaikyti. Kai bolše
vikai būdavo atmušti, vėl len
kai eidavo užimti savo pozici
jas prieš mūsų nosi.

Ir nervingi buvo tie lenkai. 
Reikia nereikia, bet kas naktį, 
kai tik sutemsta, pradeda šau

gimtajai kalbai nebelieka vie
tos. Ją sudarko ir svetimos 
kalbos žodžiais ir akcentu.

Aukštos doros ir išmintingas 
žmogus niekad nepaniekins 
nei savo gimtojo krašto, nei 
gimtosios kalbos, nei savo tė
vų. Visad stengsis visa tai 
gerbti. Kada žmogus panieki
na savo kraštą, savo kalbą, iš 
lėto, nejučiomis pradeda 
smukti jo dora, garbė. Tokių 
atvėsta meilė ir savo tėvams 
ir iš lėto nutolsta nuo jų.'

Pamenu, dar prieš Lietuvos 
nepriklausomybės laikus vie
nas paprastas senelis, elgeta 
Kazys Nomeška, buvęs 63 metų 
sukilėlis, ruošiantis vienam 
jaunuoliui išvykti į Petrapilį, 
labai gražiai priminė:

— Vaikeli, išvyksi į svetimo 
krašto didelį miestą, kur ma
žai arba visai negirdėsi savo 
tėvų kalbos. Ten bus slydu. Ne- 
paslysk. Savo krašto ir savo 
kalbos neišsižadėk ir nepanie
kink jos. Mūsų Lietuvėlė, yra 
kaip toji akis arba jūra. Akis 
nepakenčia savyje krislo ir su 
ašaromis išplauja. Jūra nepa
kenčia jokių nešvarumų ir juos 
išplauja į krantą. Taip ir mū
sų vargšė Lietuvėlė nepakenčia 
šiaudadūšių ir iš po savo spar
no juos išmeta.

Ir išmintingas senelis pa
brėžė, kad visi šiaudadūšiai, 
•atsitolinę nuo lietuviškojo ke
lio, nuėjo pas lenkus, rusus, 
vokiečius ir kitus. Lietuva, pa
sak senelio, yra kaip tas kris- 
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dyti ir šaudo iki švintant. Ma
nydami, kad jie pajuto puoli
mą, pradėdavome per jų gal
vas ir mes šaudyti. Mūsų apka
sai ant geležinkelio pylimo 
buvo daug aukščiau, negu len
kų, todėl galėdavom per jų gal
vas šaudyti. Bet ne visi ir mū
sų kareiviai aukščiau pakelda
vo šautuvus. Kitų kulkos ne
siekdavo bolševikų, bet nukris
davo paliai lenkus. Kartą len
kai atėjo prašyti, kad mes ne- 
šaudytumėm, nets užmušėm 
vieną jų karininką ir vieną ka
reivį. Nustojom šaudyti ir tik 
sekdavem ar lenkai nebėga.

Vieną naktį lenkai nešaudė. 
Tylu iš jų ir bolševikų pusės. 
Mūsų kuopos karininkai susi
rūpino, ar tik lenkai patylomis 
ir nieko mums nepranešę ne
bus pasitraukę Tuomet mes, 
likę pirmojoje linijoje turime 
būti budresni. Pasiuntė į žval
gybą vieną kareivi, o paskui 
viršilą, bet tie dar negrįžta. 
Karininkai paprašė mane eiti 
žvalgybon ir patirti, kas daro
si su lenkais.

Pasileidau keliu tiesiog Gri- 
ves link. Priėjęs lenku apka
sus. pasižiūrėjau į juos, bet jie 
tamsūs ir jokios gyvos dvasias 
nesimatyti. Negalėjo be mūšio 
lenkai pasitraukti, pagalvo
jau, ypač, kad jie būtinai nori 

talas. Tik dori, teisingi laikosi 
po jos sparnu. Kas jau paslys
ta ,tam sarmata lietuviu lik
ti.

Ir kai giliau pagalvoji, tie 
nemokyti kaimo seneliai dau
geliu atveju yra kur kas švie
sesnio proto, negu daugelis 
mūsų vadinamųjų šviesuolių. 
Lietuvos istorijoje mūsų bajo
rą nusipelnė blogą vardą. Ne
priklausomybės laikais tėvynė
je mūsų daugelis ir gerokai 
temdė savo garbę karjerizmu. 
Na, ir išeivijoje pinigas arba 
geresnis gyvenimas taip pat 
slopina daugely mūsiškių lie
tuviškąją garbę.

Reikia kurtis saju geresnį 
gyvenimą ,tiek namie, tiek sve7 
tur, kur likimas nubloškia, 
reikia mokytis svetimų kalbų, 
ypač to krašto, kur gyveni, rei
kia taupyti pinigą, bet kartu 
reikia neužmiršti kas mes esą-* 
me, kartu turime mylėti, kas 
yra savo, ką gimdami įgijome.

Paniekinę savo prigimtąjį 
turtą, kartu paniekiname ir 
patys save. O kas save panieki
na, tą ir kiti paniekins — ir 
savieji, ir svetimieji, nors į a- 
kis tiesiog ir nesakytų.

St. Karys
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užimti Daugpilį. Tur būt, nuė
jo pirmyn arčiau Grivos ir ten 
apsikasė. Drąsiai, be jokios bai
mės ir atsargumo nuėjau prie
šo link.

Jau buvau toli nuėjęs ir Gri- 
va nepertoliausia buvo. Iš 
priešais pamačiau pora karei
vių ateinant. Einu nesisaugo- 
damas. Suėjome tamsoje no
sis į nosį. Tai buvo lenkų žval
gai. Jie nustebę mane sulaiko. 
Girdi, nebetoli bolševikų ap
kasai.

— O kur jūsų apkasai? — 
paklausiau.

— Ogi senojoj vietoj, —at
sako.

Papasakojau, kad jų apka
suose nemačiau nė gyvas dva
sios. Lenkučiai papasakojo, 
kad gavę žinių, jog šią naktį 
bolševikai mano pulti, todėl 

jie nutarė nešaudyti ir tyliai 
laukti, kol bolševikai arčiau 
prieis. Todėl ir man nesirodė Ir 
tyliai gulėjo apkasų dugne. 
Jeigu nebūčiau sutikės tų len
kų žvalgų. gal būčiau užlipęs 
bolševikams ant nosies. • šiaip 
būdamas atsargus, tą kartą 
nejaučiau jokio atsargumo.

Kitą savaitę: Bolševikai se
ka iš “cepelino’.

i
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
BAŽNYČIOS IR TIKYBOS PADĖTIS

Sumažėjus Europoje lietu
vių skaičiui, aukotojai mano, 
kad ir šalpos reikia mažiau, ar 
ba net visai nereikia. Tarptau
tinės organizacijos mano, kad 
keliolika tūkstančių iš seniau 
likusių tremtinių jau nėra pa
saulinė problema. Pasaulinė 
naujų tremtinių problema 
tarptautinėms organizacijoms 
yra naujai atbėgą iš anapus

Mums, lietuviams, tie 8,000 
lietuvių Vokietijoje, iš jų 5,000 
reikalingi būtinos pagalbos, po 
kelis šimtus kitose valstybėse, 
yra ne tik didelė, bet ir sunki 
problema, daugumoje likusie
ji yra ligoniai, seneliai, invali
dai ir kitokie paliegėliai.

Norint BALF’ui atlikti dide
lius darbus ir neturint ganėti
nai pajamų, BALF’as ieško bū
dų kuo ekonomiškiau savo dar 
bą dirbti.

žinodamas, kaip sunkiai 
gaunamas kiekvienas doleris 
aukų Amerikoje ir kokias turi 
BALF’as įsipareigojimus Ame- 

įstaigoms 
Europoje 
reformų, 

rekomen-

šiandien didžiausias BALF'o 
rūpestis, kaip pagelbėti išgel
bėti gyvybę dar Europoje liku
siems 8,000 lietuvių, kurių ten 
liko pats silpniausias elemen
tas.

Taip pat BALF’o organizaci
ja budi ir yra pasiruošusi, atė
jus atatinkamam momentui, 
nešti pagalbą mūsų žmonėms, 
pasilikusiems tėvynėje ar išvež 
tiems į Sibirą.

Bendras visų lietuvių veiki
mas davė BALF’ui privilegijas 
gauti valdžios, visuomenės, 
tarptautinių organizacijų pri
pažinimą, teisę, privilegijas ir 
galimumus veikti tarptautinė- 
nėje dirvoje. Sutelktomis jėgo
mis mes turime tęsti tą darbą 
ir gelbėti mūsų nelaimingus 
tautiečius.

Kai visos žydų organizacijos 
Amerikoje pasiryžusios šiemet 
surinkti savo tautos reikalams 
71 milijoną dolerių, mes, lietu-.

viai, per BALF’ą mėginame su 
rinkti bent $100,000, tačiau iki 
to tikslo dar reikia žymiai di
desnės mūsų visuomenės tal
kos, nes per pirmuosius 1952 
metų šešis mėnesius BALF’as 
iš visos Amerikos ir Kanados 
tegavo apie $19,000. Tai yra 
labai maža suma, palyginus, 
su BALF’ui uždedamais užda
viniais.

Jei mes visi Amerikoj rink
tume aukas ir patys aukotume 
tremtiniams ir siųstume per 
BALF’ą, būkime tikri, BALF’o 
įgaliotinių įstaigos Europoje, 
pagelbstint visų lietuvių vietos 
organizacijoms, tikriausiai pa
skirstys daugiausiai reikalin
giems šalpą. Jie juos pažįsta, 
jie su jais susiduria. Bet 
jei kas nori pats pasirinkti šel 
piamą asmenį, mokyklą ar in
stituciją, BALF’as ir tiems pa
tarnauja ir jų piniginėmis au
komis sušelpiami ju nurodyti 
asmenys ar institucijos.

CLEVELAND, OHIO. — Vie. 
na reikšmingiausių šios did
žios lietuvių kolonijos organi
zaciją yra Lietuvių Kultūros 
Fondas, kuriam ši rudenį su
kaks jau treji metai.

LKF savo veiklą yra išplėtęs 
į įvairias sritis visur sėkmin
gai pasireikšdamas.

mos ir visos kitos lietuviškojo 
gyvenimo iškilmės. L.

Užsikviete atvykti 
čiur lioniečius

Lietuvių
surengė iškilmingą ir

štai, rugsėjo 7 d.
Salėje 
visais atžvilgiais šauniai pa
vykusį Tautos "šventės minėji
mą, kuris sutraukė, palyginti, 
daug senųjų ir naujųjų atei
vių.

Iškilmes atitinkamu žodžiu 
atidarė LKF pirm. Aldona Au- 
gustinavičienė.

Prof. Pr. Skardžius, skaitė 
atitinkamą paskaitą.

Nuotaikingą minėjimą, ku
ris prasidėjo tautos himnu, už 
baigė puikia menine progra
ma aktoriaus Petro Maželio 
vadovaujami Rūtos teatro da
lyviai.

šis minėjimas buvo pavyz
dys kaip turėtų būti rengia-

kikos vyriausybės 
BALF’o pirmininkas 
įmatęs eilę būtinų 
jas BALF’o valdybai
davo. valdyba visapusiai išna
grinėjo padėtį ir atsižvelgda
ma į visus BALF’o organizaci
jai statomus reikalavimus, pa
tvarkymus, susidariusias sąly- 
lygas. nutarė:

• Vokietijoje palikti tik vie
ną įstaigą, vietoje buvusių tri
jų.

• Sumažinti tarnautojų 
skaičių iki minimumo, palie
kant tik 2 tarnautojus.

• BALF’o gėrybių nesiųsti į 
BALF’o centrini sandėlį Vokie 
tijoje, bet tiesiai iš laivo siun
tinėti į stovyklas, pagal BALF 
įgaliotinio patiektą sąrašą. 
Tuo būdu Vokietijoje nereikės 
išlaikyti didelio -sandėlio nei 
jam tvarkyti tarnautojų.

• BALF’o centro įstaigą Vo
kietijoje grąžinti į amerikiečių 
zoną.

• Dalinant gėrybes, jas duo 
ti šalpos būtiniausiai reikalin
giems ligoniams, seneliams, 
našlėms su mažais, vaikučiais, 
vaikams nereikalaujant iš jų 
nieko ir nestatant jiems jokių 
sąlygų. BALF’o įstatuose ir pa
sižadėjime Valstybės departa
mentui esam pabrėžę, kad šel
piam vargšus nesąlyginiai. Iš 
šelpiamųjų neimti jokių mo
kesčių ar pasižadėjimų kitoms 
organizacijoms.

• BALF’as bendradarbiauja 
su visomis lietuvių ir įvairio
mis tarptautinėmis organiza
cijomis.

• Bet jis negali sutikti, kad 
organizacija, su kuria bendra
darbiaujama, dalindama BALF 
gėrybes naudotų dalinimą, kaip 
priemonę, rinkti savo organi
zacijai mokesčius.

BALF’as yra nepartinė, ne
sektine, nepolitinė, šalpos ir 
migracijos reikalams organiza 
cija, kurią palaiko, remia ir 
gelbsti visi, kuriems rūpi lietu
vių į nelaimę patekusių liki
mas, kuriems rūpi lietuviai li
goniai, seneliai, benamiai, ne
tekę Tėvynės ir negalį pasi
rinkti sau krašto, kuriame no
rėtų gyventi. BALF’as nuo 
1944 metų savo darbus sėkmin 
gai dirba. Didžioji parama iš 
geraširdžių žmonių pagelbėjo 
BALF’ui atlikti didelius dar
bus.

WILLIAM VALAITIS 
Vuokeriopat automobilių tūtųmot 
730-2 E. Moyamen«in< Avė 

Philadelphia, Pa. 
Tel. Howard 8-0598

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

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

L-________________________

NAUJIEJI ATEIVIAI TURĖTŲ PAREMTI SLA
Svarbu būtų Į Susivienijimą Įtraukti daugiau jaunimo

orga- 
turė- 
dole-

ir 
ši

Dr. Jonas - šliupas išmokęs 
mūsų brolius dar prieš pen
kiasdešimts ir daugiau metų 
čia apsigyvenusius, isavaran- 
kiai galvoti davė pirmąją min
tį ir Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje.

Pačioje pradžioje Susivieni
jimas buvo dar silpnute 
nizacija, bet savo kasoj e 
damas vos keletą šimtų 
rių jau planavo tp paties
šliupo įtakoje, knygas leisti 
lietuviškas mokyklas steigti, 
drąsa ir užsimojimas gali būti 
gražiu pavyzdžiu ir šių dienų 
organizacijų darbuotojams. Tai 
parodo, kad anų laikų lietuviai 
darbuotojai daugiau pasitikėjo 
savo jėgom negu šiandien.

Mes visi žinom kokius sun
kumus pergyveno Susivieniji
mas praeityje. Susivienijimo 
kelyje buvo tokių pavojų, kad 
atrodė, jog ši organizacija tu
rės žlugti. Ir visos negerovės 
buvo savo laiku nugalėtos, vi
sokių priešų bandymai Susi
vienijimui* pakenkti, nesugebė
jo palaužti tvirto patriotų lie
tuvių pasiryžimo išlaikyti vi
sus apjungiančią organizaciją.

Pradžioje Susivienijimui va
dovavo beveik išimtinai kuni
gai. Tik visa bėda, kad greta 
gerų organizatorių ir visuome
nės reikalams pasišventusių as 
menų, jų pačių tarpe atsirasdą 
vo tokių, kurie mėgo be kontro 
lės šeimininkauti, o kas svar
biausia, Susivienijimą laikyti 
savo visiškoje valdžioje. Jie ne 
mėgo su eilinių narių nuoma- 
nėmis skaitytis.

Bet dauguma Susivienijimo 
narių kietai kunigams pasi
priešino ir toji kova su dvasi
ninkų sauvale pasibaigė Susi
vienijimo suskilimu į dvi ats
kiras organizacijas.

Tai buvo skaudus smūgis 
Susivienijimui. Atkrito dalis 
narių, o svarbiausia buvo pra
rasti "visi lig tol užaugę kapi
talai. Dar blogiau, kad skilimo 
kaltininkai pradėjo vesti 
piktą agitaciją prie Susivieni
jimą. Ne tik spaudoje ir per 
susirinkimus buvo veikiama 
prieš. Susivienijimą, bet ir as
meniškai atskiri nariai buvo 
spaudžiami išstoti iš jo.

Daug kas pranašavo Susivie
nijimui sunkias dienas, bet ši 
organizacija ne tik nesusilp
nėjo, o vis tolydžio augo ir stip 
rino savo finansinę būklę. Čia 
didelį vaidmenį suvaidino lie
tuvių gilus supratimas savo 
tautinių reikalų ir troškimas 
veikti vieningai.

Susivienijimas neatstumda
mas nei vieno lietuvio, nevar
žydamas nei jo sąžinės laisvės, 
nei politinių įsitikinimų buvo 
tuo švyturiu, kuris visiems bu
vo artimas. Dar ir šiandien Su 
susivienijimui priklauso įvairių’ 
pažiūrų žmonės, greta prakti
kuojančių katalikų, randame 
tautininkus, sandaricčius ir so

cialistus bei kitokių pažiūrų 
žmones.

Po kiek laiko, kaip žinia, at
sirado nauji pasikėsinimai į 
Susivienijimo vadovybę ir, ži
noma, jo paaugusius kapitalus. 
Daugelis ir šiandien atsimena, 
kaip Maskvos pakalikai — ko
munistai Chicagos seime visu 
įnirtimu puolė Susivienijimą 
norėdami paimti jį savo įta
kon. Nors su komunistais—uz
urpatoriais buvo nesunkiai ap
sidirbta, bet ir jų išbėgimas 
buvo nuostolingas ir silpninau 
tis organizaciją. Juk ir jie pas
kui save išsivedė tam tikrą 
skaičių narių ir, taip , pat kur 
tik galėjo kenkė Susivieniji
mui savo melaginga agitacija. 
Tik ir ši negerovė nepajėgė Su 
sivienijimui pakenkti. SLA au
gimas ir stiprėjimas ėjo tolyn: 
narių skaičius didėjo ir turtai 
sumanioje vadovybėje nuola
tos augo.

Dabartiniu metu Susivieniji
mas yra išgyvenęs šias negero
ves ir jau panašių 
netenka laukti. Bet 
vybė ir jos veiklieji 
kados negali liautis
nizacijos reikalais rūpintis.

štai ir dabar Susivienijimo 
aktyviųjų narių tarpe 
mari dviem naujom 
mom.

O kitas nemenkiau svarbus 
reikalas, tai naujųjų ateivių į- 
traukimas į SLA eiles. Mes tu
rime naujųjų ateivių daugiau 
dvidešimties tūkstančių, bet 
SLA priklauso ne toks jų dide
lis skaičius, koks turėtų būti. 
Apdrauda šiuo metu visiems 
yra reikalinga. Ir jeigu naujie
ji ateiviai šalintųsi nuo savos, 
tokiu vargu sukurtos organi
zacijos, jie padarytų didelę ir 
nieku nepateisinamą klaidą.

Susivienijimo nuopelnai lie_ 
ttJvftf išeivijai ir senajai tė
vynei yra ^visiems žinomi ir jis 
vertas’1 plačiosios visuomenės 
paramos.čia suminėtų už
davinių pasisekimas priklau- 
sysv.nuo to kiek visuomenė juos 
supras V parems.

■ y J. Nekrašius

sukrėtimų 
SLA vado- 
nariai nie- 
savo orga-

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

14.
®SS NORTH BROAD STREET

f (Temporary Addrs«») 
New Building Under C-mli uctl— 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER SI. 1981

sieloj a- 
proble.

jau su-Dauguma SLA narių 
laukė vyresnio amžiaus. Ten
ka susirūpinti jaunimo ir čia . 
gimusių ir naujakurių vaikų į- 
traukimu į Susisivienijimo na
rius. Tai svarbu ne tik pačiam 
Susivienijimui, bet ir jauni
mui kuris šios organizacijos 
eilės^ galės tautiškai sutvirtė
ti. Susisivienijimo veteranai 
privalo pasirūpinti naujų prie
augliu, kuris juos turės pava
duoti.

ASSETS 
Ffcrt Mcrtnr* Imo*....................

InproTemeet Loans.........................
Loans on Strings Accounts .... 
Fsdoral Bose Loan Bank Stock. . 
Cash cn Hand and in Banks . .. . 
Office Building and Eoulptnant . . 
Parking Lot— 1415 Raea Street 
Dafacrod Charges and Other Assau

TOTAL—89.917.S87 
LIABILITIES

Members' Share Accounts............
Adraocea— 

Federal Home Loae Bank . . . 
Leena In Process ............................
Other Liabilities ............................
Employees' Retirement Reserre . . 
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . 8295.500 
fcarphss......................... 252.278

TOTAL----89,917,587
CHARLES S. lLEDEN. President

*8,316,834
25.548
82,997 

175.000 
1,112.033 

166.666 
22.723 
15.791

850.000 
55.431 
10.311 
22.077 
3.530

547.778

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia., erdvi «alė «n
baro, pakelevingiems suteik-ama nakvynė — vitkaa nemokamai.

Nelaimėt valandą kreipkitės j tn&są jrtaig*. dieną ar naktj
— mea vitadot pasirengę suteikti genanti patam avima

WORCESTER, MASS.— ALT 
Sąjungos skyrius, Juozo Matu
levičiaus sumanymu ir inicia
tyva, yra pasiryžęs i Worces
ter! atsikviesti M. K. Čiurlio
nio ansamblį. Norima tai pa
daryti tada, kai čiurlioniečiai 
atvyks į Hartfordą.

Neseniai Worcestery viešėjo 
iš Clevelando atvykęs Lietuvių 
Archyvo redaktorius J. Leo
nas. Jis buvo paorašytas. susi
tarti su čiurlioniečiu vadovv_ 
be. Dabar gauta iš Clevelando 
žinių, ioer ansamblio vadovas 
AK Mikulskis su mielu noru 
sutinka koncertuoti. A. V-is

ALTS sk. piknikas
WATERBURY, CONN. — A 

LT Sąjungos Waterburio Sky
rius rugsėjo 21 d. rengia pik
niką, Linden Parke, Union Ci
ty. Tai bus paskutinis lietuvių 
piknikas šiame sezone. Gros 
Vinco Klimo orkestras. Pra
džia 12 vai.

LINDEN, N. J. — BALFo 132 
skyrius spalių 4 d., 7:30 v. v. 
Lindeno lietuvių svetainėje, 
340 Mitchell Ave. ruošia kor- 
tavimo vakarą su laimėjimais, 
paremti BALF labdaros darbą.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. . Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKU.niežėjimo. ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (hcmorrhoidai) ir dėl niežėjin^o 
kojų "(atletes foot). Gal bandei vi
sokius. tai dat išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina S3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666. Newark 1, N. J.

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

union bronzefoundry
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

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

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH/34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

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

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, FA.
Tel. PO 5-9566 ]

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

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

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

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

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. V.

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

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

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

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

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

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Lt o T bumas, 

Irvington, N. J.

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

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

Kreipiausi į įvairius daktarus, 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 dėkinga, prašau paskelbti 
mano laišką laikraščiuose, kad ir ki
ti sužinotų apie Dr. Joseph Miller 
gvdymp sėkmingumą ir norintieji ga 
lėtų pasinaudoti tuo natūraliu me
todu. kuriuo jūs grąžinote man svei- 

Julia Kacker.
New York, N Y.

Dr. Joseph Miller,
Newark. N. J.

Penkerius metus aš kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau dideli galvos skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi j 
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 praėjus aš pasijutau 
sveika, vėl pažinau sveikos moters gyveni
mą.

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

Genovaitė Stančaitis
Brooklyn. N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

Kasdien nuo 9 rvto iki Z: 30 vakare
Tel. Mitchell 2-1773

790 BROAD STREET, NEWARK, N.
Važiuoti ii New York — Hudson Tabs išCortlaat 
St. 14th St. ar 34th St. 20-10 min. iki Newark©. 
Nuo stoties tik 4 blokai.

Senieji lietuviai ateiviai, 
gyvenę Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse apie 40 metų ir ne- 
užmiršę savo gimtosios kalbas, 
šiandien didžiuojasi ir džiau
giasi, kad gali nuoširdžiai išsi
kalbėti su dabar atvykusiais 
tremtiniais lietuviais. Jie dar 
labiau didžiuojasi, jei ir jų 
vaikai gerai ’ kalba lietuviškai. 
Jie sako:

— Aukojome savo sunkiai 
uždirbtą dolerį lietuviškų pa
rapijų bažnyčioms ir parapiji
nėms lietuviškoms mokykloms 
statyti ir išlaikyti, kad galėtu
me lietuviškai Dievą garbinti 
ir kad vaikai išmoktų lietuviš
kai skaityti ir rašyti...

Taigi, lietuviškos parapijinės 
mokyklos yra patriotiškai nu
siteikusių lietuvių aukų vai
sius.

Jie kūrė įstaigas, kurios tu
rėjo padėti išlaikyti lietuvybę.

Tačiau metai bėgo, keitėsi 
parapijų vadovai ir jų nuotai
kos, ir kai kurios lietuviškos 
parapijinės mokyklos 
virto angliškomis.

Jose nebėra vietos 
kalbai, nebėra vietos 
kam “Tėve mūsų”, nebėra vie
tos lietuviškai maldaknygei.

Tai žiaurus pasityčiojimas.. - * *
KAS TEISUS?

iš-

jau iš-

lietuvių 
lietuviš-

Mūsų skaitytojas J. M. ra
šo:

“Vienybės kalbos reikalų 
skyrelyje buvo pamokyta kaip 
rašyti mėnesius. Viskas labai 
gražiai ir aiškiai buvo išdėsty
ta, tik dėl spalių mėnesio kyla 
abejonių. Lietuvoje išimtinai 
buvo vartojama daugiskaitoje 
“spalių mėn.”, o 
Nepriklausomybės 
merikoje lietuvių 
visuomet vartojo
j e. Kas teisus nežinau, bet Lie
tuvoje vartojimo būdas gal 
turėjo kokį pateisinimą. Čia 
jau specialistams palieku aiš
kintis, kodėl Amerikos lietuvių 
būdas rekomenduojamas da- 

Jhar?________ _ ______
Tas pats su “filmą 

“filmas
o ne vyriškos.

ne “spalio”.
laikais A- 

laikraščiai 
vienaskaito-

o ne
moteriškos lyties,

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET

WALLY’S 
RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimai, 

geras maistas 
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN.
\ Tel. 3-9838

Laisvei švintant... (36)

kun. Povilas

•Kitos uždarytos.

Vilniaus arkivyskupiją ir Pa
nevėžio vyskupiją valdo vysku 
pas K. Paltarokas, Vilkaviškio 
ij Kaišiadorių vyskupijas val
do kan. Stankevičius, Telšių 
vyskupiją —kan. Maželis.

Vyskupijų kanceliarijas 
tvarko: Vilniaus ir Panevėžio 
kun. Česlovas Kvirka (?), Vil
kaviškio — kun. Mažanavičius, 
Kaišiadorių 
Bakšys.

Iš žymesnių Lietuvoje tebe
sančių dvasininkų tarpo pami
nėtini: pralotas Grigaitis, jė
zuitas tėvas Gruodis, marijo
nas tėvas Grigaitis.

Kurijas ir vyskupijos, turi 
palaikyti kontaktą su senu ko
munistu Pušiniu, kurio žinybo
je yra religijos ir kulto moks
lai.

Kaune tebeveikia dvasinė 
seminarija, kurioj mokosi 60 
klerikų.

Vilniuje, Kaune ir Panevėžy
je uždaryta iš viso apie 30 
bažnyčių.

Vilniuje veikia šios bažny
čios: šv. Onos, Aušros, vartų 
(šv. Trejybės), Kalvarijų, šv. 
Petro ir Povilo, D ominikonų 
ir šv. Jono. Kitos uždarytas. 
Vilniaus katedra uždaryta. E- 
są joje planuojama įrengti is
torinį muziejų, šv. Mikalojaus 
bažnyčioje Vilniuje įrengta ar
chitektūrinis muziejus

Kaune veikia šios bažnyčios: 
Įgulos, Bazilika, Karmelitų. 
Šančių, šv. Antano ir A. Pa
nemunės.
Nebaigtoje statyti. Prisikėlimo 
bažnyčioje įrengtas sandėlis.

Dar negalima buvo patikrin
ti paskutiniuoju metu užsieny
je pasklidusios žinios, esą š. 
m. balandžio mėn. 30 d. oku
pantai uždarė Aušros Vartų 
koplyčią, gatvės praplėtimo 
dingstimi žadą griauti pačius 
Aušros Vartus, o Aušros Vartų 
Panelės švenčiausios Stebuk
lingąjį Paveikslą perkėlę į šv. 
Teresės bažnyčią.

Uždarytose bažnyčiose oku
pantai steigia ligonines, mu
ziejus, biblioteka, kino teatrus, 
vaikų sanatorijas arba 
jas nenaudojamas.

Materialine, kunigų 
sunki. Jiems uždedami 
resyviniai mokesčiai nuo 20001 
ligi 8000 rublių į metus. Baž
nyčių išlaikymo 
kia ligi 10,000 
tus.

Kunigų būklė 
dėlto, kad jiems 
ma jokia oficialioji padėtis. 
Pvz., butą ar kambarį mieste 
gali gauti tik toks kunigas, ku
ris l|ur nors tarnauja ar dirba 
fizinį darbą. Bažnyčia šiandien 
ten laikoma, kaip visiškai pri
vati organizacija, ir kunigai 
nelaikomi dirbančiaisiais. Dėl 
to nėra greičiausio tikslios.! ir 
tos informacijos, kurios kalba 
apie okupacinės valdžios nu
statytus mokesčius už bažnyti

laiko

būklė
prog-

mokestis sie. 
rublių į me

sunki dar ir 
nepripažįsta-

nius patarnavimus (tuokimas, 
krikštynas, laidotuvės) ar esą 
už įėjimą bažnyčion. Oficia
liai okupacinė valdžia į priva
čios organizacijos reikalus ne
sikiša. Tačiau, savaime supran
tama, kad uždėdami didelius 
mokesčius veikiančioms baž
nyčioms, okupantai priverčia 
bažnyčios vadovybę rasti šal
tinių tiems mokesčiams sumo
kėti. Gi vienintelis šaltinis te
gali būti mokestis už bažny
čios teikiamus patarnavimus.

Oficialiai religinė praktika
- nūdienėje Lietuvoje nėra 
draudžiama. Priešingai pas
kleistoms užsieny žinioms, net 
ir paskutiniuoju metu miestuo
se galima matyti viešų laido
tuvių eisenų, lydimų kunigų. 
Tas faktas toli gražu betgi ne
reiškia, kad religinė praktika 
nėra varžoma. Atrodo, kad 
situacija miestuose ir provin
cijose yra skirtinga. Tarnau
tojams, mokytojams, mokslei
viams, ypač priverstiems stoti 
į komjaunimą, pamaldų laiky
mas nėra dalykas lengvas, o 
dažnai ir neįmanomas. Jie y- 
ra sekami ir už bažnyčios lan
kymą dažnai turi nemažų ne
malonumų.

KUNIGŲ IŠVEŽIMAI
Kaip žinoma, 1947-51 metų 

būvyje išvežti šie vyskupai: 
Arkivyskupas Reinys, Vysku
pai : Matulionis, Borisevičius, 
Ramanauskas. *

Turime žinių, kad išvežtųjų 
dvasininkų tarpe yra šie kuni
gai: *

Kauno dvasinės seminarijos 
dėstytojas kun. Petras Kuz
mickas, Kauno seminarijos 
prof. kun. Baliukonis, Tęlšių 
vyskupijos valdytojas kun. 
Juodaitis, Vilkaviškio vyskupi
jos kancleris kun. Mikelkevi- 
čius, Kaišiadorių vyskupijos 
valdytojas kun. Sužiedėlis, 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune 
vikaras kun. Vovieris, šv. An
tano bažnyčios Kaune klebo
nas kun. Vincas Senkus, Prie
nų klebonas kun. Pangonis, 
Pranciškonų gvardijonas tėvas 
Petras Janušaitis, Jurbarko 
klebonas kun. Perminąs, Ario
galos klebonas kun. •Ščepavi
čius, vikaras kun. Burneika, 
vikaras kun. Antanas Aleksan
dravičius, kun. Ceilys iš Pane
vėžio, kun. Antanas • Kruša, 
kun. Jonas Morkūnas, kun. 
Jonas Juodelis. Tas sąrašas, 
aišku, toli gražu nėra pilnas.

Kunigų areštų ir išvežimų 
priežastys — politinės. Daž
niausia pakaltinama ryšių 
palaikymu su partizanais.

(Santarvė, nr. 5)

LIETUVIUOSE
• Jonas Masiulfiį jpenybės 

korespondentas Pafyžiitje, tar 
naująs Sąjungininku Karinė
je Europos Gynimo įstaigoje, 
su dr. A. Greimu, ;ĄJęksandri- 
jos universiteto profesoriumi, 
paskutinįjį rugpjūčio .sa.vaitga- 
galį lankėsi Londone,.kur buvo 
priimti mih. K. B.,,Balučio ir 
tarėsi svarbiais 
LRS vadovybės 
riais.

Laiškas iš VokietijosDP TIKRIEJI KARO PRALAIMĖTOJAI
Strasburgo 
studijuoja:

klausimais su 
Anglijoje na.

L. E. universi-
S. Garbačiaustete

kas, K. Jasutytė, p. Klimas ir 
J. Norkaitis. Juos globoja prof. 
J. Grinius.

• Paryžiuje šiais metais stu 
dijuoja: R. S. Bačkis, J. Balt
rušaitis, U. Karvelytė, D. Lan- 
skoronskytė, A. Markevičius, L. 
Pabedinskas, A. švirmickas, 
B. šlepetytė-Venckuvienė, A. 
Venckus, A. Mončys, V. Gailius 
ir V. Kasiulis. «r

• Dr. S. Bačkis, Lietuvos at 
stovas Prancūzijoje, buvo pa
kviestas dalyvauti politinėse 
diskusijose Santander univer
sitete (Ispanijoje).

• Dr. Algirdas Greimas, šią 
vasarą skaitęs paskaitas Pary
žiaus universitete, vėl išvyko į 
Aleksandriją (Egiptą), kur vie 
tos universitete profesoriauja.

• A. Marcinkevičius Brazi
lijos kariuomenėje išsitarnavo 
leitenanto laipsnį.

• Argentinoje Lietuvos Tau 
Fondo atstovybė sudaryta

J. Cikšto, pirm., A. Kairio, 
Vaitkevičiaus, P. Kuraičio, 
Sruogos, kun. J. Margio,

red. K. Norkaus, K. Šulnio ir 
D. Namiko.

• Australijos Pastogė pada
ryta bendruomenės organu. 
Redaguoja J. Žukauskas, P. 
Andriušis, V. Kazokas ir J. Ka- 
lakauskas.

Fordo Fondas Europos pa
bėgėlių reikalams .paskyrė 2,9 
milionų dolerių

štai vėl naujas pavyzdys A- 
merikos dosnumo bei noro pa
dėti žmonėms, nustojusiems 
tėvynės.

Tokių pavyzdžių praeities is
torijoje nežinoma ir neabejo- 

ztrfrą, kad kiekvienas pabėgėlis 
—svetimšalis, šią žinią priims 
su dideliu džiaugsmu ir 
kingumu.

Kartu, vienok, kyla ir 
eilė susimąstymų.

šios lėšos, aukotojo
vykdant, priešingai Jungtinių 
Tautų konvencijos apie pabė
gėlius nuostatams, bus skiria
mos ir

čia is, 
davė.

praktiškų rezultatų ne-

tos

F.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ 
KLUBAS (WARA)

Brooklyn© ir apylinkės spor
tininkams praneša, kad klubas 
turi įsigijęs fąrmą Ųątskills 
kalnuose, kur jfąlima medžio
ti ir žvejoti. Dčį platesnių in
formacijų prašoma»kreiptis į 
Igno PečinskO užeigą, 404 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 
Norintiems vykti tiesiog į klu
bo farmą, adresas yra toks: 
Townersville, Greene;^Bounty, 
New York Club HoittIM (Platte 
Clove) Elka Park. (Tj^s ketvir- 
tys mylios nuo viešime 1 io).

dė_

visa

norą

vokiečių pabėgėliams.
Tektų tik pasidžiaugti, kad 

ir šitie pabėgėliai pasinaudos 
Fordo Fondo lėšomis. Tačiau 
nenoromis stojasi prieš akis to 
mūsų bendro pabėgėliško skur
do palyginimai.

Mus, svetimšalius, pabėgi
mas nubloškė į visai svetimą 
mums, — bent pradžioje, — 
kraštą, kurio kalbos, įstatymų, 
santvarkos, visuomeninio gy
venimo papročių mes anks
čiau nepažinojome. Pabėgėliai 
gi vokiečiai, nenorint mažinti 
jų nelaimingo likimo, pabėg
dami iš rytų zonos, tik .pakei
čia savo 
vietą.

Mūsų

šalyje

padėtis
veiklai

gyvenamąją

kitokia.
pasibaigus,IRO 

mums patarta įsijungti į vo
kiečių ūkį. Kitos išeities eko
nominiu atžvilgiu mums ir ne
liko. Tačiau kokie sunkumai, 
palyginus su vokiečiais, stojasi 
prieš nrus tame įsikūrimo ke 
lyje. Pastogė ir darbas —kiek
vieno įsikūrimo pradžia. Kokia 
praraja skiria čia mus nuo 
pabėgėlių vokiečių.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė, visų konfesijų bažnyčios, 
labdaros organizacijos, vokie
čių Raudonasis Kryžius ir 
platieji Vakarų Vokietijos vi
suomenės sluogsniai rūpinasi 
savais- ir pirmoje eilėje savais 
pabėgėliais. Jiems įkurta at
skira ministerija, jiems padėti 
leidžiami specialūs įstatymai, 
jiems teikiamos įvairios leng
vatos, jų padėčiai palengvinti 
šaukiamasi svetimų kraštų 
geibos.

Tuo tarpu mus pasaulis 
linkęs pamiršti, nes kas gi
pinasi ir padeda mums? Pir
moje eilėje mes patys pagal 
savo išgales ir sugebėjimus, 
mūsų užjūrio labdaros orga
nizacijos ir Augštasis Jungti
nių Tautų Komisaras pabėgė
lių reikalams. Su dideliu pro
pagandos triukšmu paskelbtas 
įstatymas dėl išvie tintų jų sve
timšalių teisinės padėties ne
va sulyginąs mus DP su vokie-

pa-

yra
rū-

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS
2207 N. 2nd STREET,

REgent 9-4156

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

BOLŠEVIVAI MUS SEKA IŠ VIRŠAUS
Nuogus išveja iš pirties — Kareiviai neklauso patarimo -Ožka glau

džiasi prie mūsų — Gelbėjame “zuikiu” turtą ir 
nežiūrime Į besimėtančius pinigus

Labai mus erzino, viršum 
Daugpilio pakabinta bolševikų 
oro pūslė, lyg bulvinės dešros 
galas. Apačioje pūslės buvo 
pakabintas jų žvalgas, kuris 
sekdavo, kas dedasi mūsų pu
sėje ir pranešinėdavo savo 
artilerijai. O ši apšaudydavo, 
jeigu kur pajudėdavome. Kar
tais mūsų lėktuvai pabandy
davo ją numušti ir skrisda
vo jos link. Kai pamatydavo 
mūsų lėktuvus, pūslė tuoj nu
sileisdavo žemėn. Lėktuvams 
nuskridus, pūslė vėl pakildavo 
ir akiplėšiškai mus sekdavo.

Antras, kuris mus erzindavo, 
tai bolševikų šarvuotas trauki
nys. Atvažiuodavo iki Daugu
vos tilto ir iš arti savo pa
trankomis apšaudydavo mus.

Daugiau kaip po savaitės 
apkasų gyvenimo davė mums 
keletą dienų poilsio kokių 2 
mylių užpakalyje pirmųjų li
nijų. Tai buvo vienišas dviejų 
aukštų mūrinis namas prie 
pat kelio, kuriame mes apsis
tojome. Apačioje gyveno to na
mo sargas. ‘Nužiūrėjome, kad

netoli šio namo, pilkuose lau
kuose, žemėje buvo įrengta 
pirtis. O ji mums buvo labai 
reikalinga, nes kareivis fron
te “judomojo .turto” turi ne
maža, ypač, kad tuomet trūk- 
davomė ir baltinių.

Pasikūrėme pirtį, .prisišildę- 
me vandens ir sulindome va
notos. Toji nedorėlė bolševikų 
pūslė nužiūrėjo, kad žemė lau
kuose rūksta ir prikrauta dra
bužių. Pranešė savo artilerijai, 
o ši ir pradėjo mus aplink .pir
tį vanoti. Dreba mūsų pirtelė 
ir įkaitę jos akmens. Nebeiš- 
kentę, nuogi, pasiėmę savo 
drabužius, pradėjome lauku 
bėgti kur nors į krūmus arba 
už kalnelių pasislėpto nuo pūs
lės aklų, žemėje sprogstančio
mis granatomis mus išbaidė iš 
pirties, bet bebėgančius lau
kais jau apšaudė ore sprogi- 
nė jaučias

Rugsėjo 
bolševikų 
apšaudyti
Ylai išsibėgiojo po laukus ir

krūmus. Maža kas liko namuo
se. Paskutinis jų sviedinys 
krito per keletą pėdų nuo na
mo ir visai apstojo šaudyti. Tai 
pastebėjęs supratau, kad bol
ševikų artilerija jau gerai pa
ėmė taikinį ir tik tyčia nustojo 
šaudyti, nes neapsimoka tuš
čią namą daužyti. Užklups 
mus naktį, kai miegosime. A- 
pie tai .pranešiau kuopos ka
rininkams.

šrapneliais.
11 d. prieš pietus 
artilerija pradėjo 

mūsų namą. Kajei-

Karininkai pasiuntė raitą 
kuopos viršilą* toliau kur nors 
paieškoti vietovių mums apsi
stoti. Numatyta prieš naktį iš
sikelti iš čia.

Pavakaryje už namo buvo 
duodama iš lauko virtuvės va
karienė kareiviams. Jie stovėjo 
išsirikiavę eilėn prie virtuvės, 
žiūriu, nuo Daugpilio atskren
da pora bolševikų lėktuvų tie
siog mūsų kryptimi. Patariu 
kareiviams mesti virtuvę ir 
bėgti į namą, kad lėktuvai ne
pastebėtų. Kareiviai neklauso, 
pradeda lyg pajuokti mane, 
kad kulkosvaidžių būrinin-

kas ir dargi senas rusų armi
jos karys lėktuvų bijo. Pasili
ko toliau prie virtuvės, imdai 
mi vakarienę.

Kuopos karininkų čia pat 
nebuvo, o aš neturiu teisės jų 
sudrausti, nes tai ne mano ka
reiviai. Su savo kulkosvaidi
ninkais nuėjau į namo vidų. 
Lėktuvai, atskridę ant mūsų 
namo, tuoj apsisuko ir grįžo 
atgal. Aišku, kad jie apsižval
gė ir grįžta savo artilerijai 
pranešti. Matyt, ne viską aiš
kiai ir pūslė pastebėdavo.

Ilgai laukti neteko. Būda
mas antrame namo aukšte, iš
girdau Daugpilio link patran
kų bildesį. Tuoj artilerijos 
sviedinių švilpesys artėjo mū
sų namo link. Vienas jų tren
kė į namo kampą. Sužvangėjo 
ir iškrito kambario langų stik
lai ir žemėmis apibėrė langus. 
Toliau pasilikti antrame aukš
te baisu. Kadangi mūsų durys 
į lauką iš bolševikų pusės, o 
jie dabar iš pūslės seka, kas 
dedasi aplink mūsų namą, tai 
nenoriu rodytis. Pradėjau ieš
koti vietos, kur nors iš vidaus 
nusileisti. Bet niąkur neradau. 
Reikės eiti pro tis vieninteles 
duris, kurios iš bolševikų pu
sės. , ‘

Dar nelipu žemyn ir laukiu, 
kas bus toliau. Atsistojau tarp
duryje. Galvoju, jeigu sviedi
nys pro sieną įlėks 4 kambarį, 
tai a § krisiu laM^^»Pūsėn, o 
jeigu sviedinys įlėktu laiptu

pusėn, tai aš krisčiau į kamba
rį. Stoviu ir seku sviedinių 
kritimą.

Staiga didžiausias trenks
mas už sienos priešais mane. 
Mano visos kombinacijos nu
eina niekais. Nespėjau kristi 
už sienų. Smarki oro srovė ar 
išgąstis mane čia pat tarpdu
ryje perverčia. Sudaužytų du
rų, buvusių priešais mane į 
kairę, ir sienos smulkios at- 
laužėlės apipylė mane. Likau 
visas baltas, lyg iš malūno grį
žęs. Tik truputį apibraižė vei
dą paliai nosę, lyg katės na
gais. Už kokių poros žingsnių 
nuo manęs laiptais buvo ap
versti stambesniomis, durų ir 
sienos atlaužomis. Sviedinys 
įkrito pro stogą ir sprogo ant 
pečiaus. Sužeidė keletą karei
vių stovėjusių prie pečiaus. 
Nebejauną savanorį panevė
žietį Simą Uniką mirštamai 
sudegino. Taip pat ir namą 
uždegė, nes viršuje buvo me
dinių dalių, o be to, mėtėsi 
šiengalių ir šiaudgalių.

Jau nebepaisydamas jokio 
atsargumo, griebiau savo daik
tus ir pasileidau apverstais 
laiptais žemyn. Apačioje, prie
angyje. buvo pririšta to namo 
gyventojų ožka. Sprogus svie
diniui, ji iš baimės smarkiai 
trūktelėjusi, nusitrauki nuo 
virvės. Man pradarius duris j 
lauką, ji pro mano kojas puo
lė lauk. Būtų apvertus? ma
ne, ir»i smarkia! bėgantį, bet

Teigiamos šio įstatymo pu
sės — Vakarų Vokietijos pasi
žadėjimas neišduoti mūsų 
prieš norą mūsų gimtiesiems 
— dabar komunistiniams — 
kraštams, bet su išimtimi, jog 
šis įsipareigojimas nebus tai
komas asmenims, gresiantiems 
Vakarų Vokietijos saugumui, 
suteikimas mums socialinės 
globos bedarbių ir beturčių pa
šalpas pavidale bei įsipareigo
jimas taikyti mums tas leng
vatas, kurios ir šiaip, be šito 
specialaus įstatymo, buvo tai
komos svetimšaliams.

Visais kitais atvejais propa
gandinė lygybė liko popieriu
je: pa v., teisė laisvai verstis 
savo amatu ar profesija tiek 
apsunkinta diplomų pripažini
mo ir atitinkamų profesinių 
korporacijų sutikimo procedū
ra, kad, tur būt, tik labai ma
žam skaičiui pabėgėlių —sve
timšalių pavyko pralaužti tas 
biurokratines užtvaras.

šitoji aplinkybė dar nebūtų 
lemiama, jei Vakarų Vokietijos 
Arbeitsamt’ai iš tikro realiai 
traktuotų mus taip, kaip sa
vuosius, t. y. leistų mums įsi
jungti į jų ūkį. Praktikoje, de
ja, tai nepasiekiama svajonė. 
Nors ir neturima konkrečių 
platesnių duomejnų, x galima 
vienok neklystant tvirtinti, 
kacį vos vienas kitas pabėgė
lis — svetimšalis, dažniausiai 
sudaręs mišrią šeimą, yra ga
vęs pastovų darbą, pagal savo 
specialybę, vokiečių įmonėje ar 
įstaigoje.

Dažniausiai po beviltiško 
stumdymosi ‘ Arbeitsamt’ų ko- -" įę apie Fordo Fondo auką, ne 
ridoriuose, ieškoma ir suran
dama darbo kurioje nors ali- 
jantų įmonėje ar. įstaigoj e, kur 
skirtumo nedaroma. Tačiau ar 
tai galima pavadinti įsijungi
mu į vokiečių ūkį? Anaiptol.

• Pasitaiko atsitikimų, kad 
vienas kitas Arbeisamto val
dininkas iš raino pareiškia 
svetimšaliui, esą, jis negalįs ti
kėtis gauti darbo pagal savo 
specialybę ir tuo deklaruoja j j 
įpadienio darbininko padėtį.

štai kur glūdi, tur būt, svar
biausioji nelygybė tarp pabė
gėlių - svetimšalių ir vokiečių.

Darbo ieškojimas yra suriš
tas su mažesnėmis ar didesnė- 
ims kelionėmis, tad ir čia trak
tavimas nėra lygus, nes vokie
čiai pabėgėliai gauna 50% 
nuolaidos nuo geležinkelio bi
lieto kainos, kai svetimšaliai 
tokių lengvatų neturi. Ir butų 
klausimas ne kitaip sprendžia, 
mas:- vokiečių pabėgėliams 
.patalpinti išleidžiami milionai, 
kai tuo tarpu kur nors užmie
styje pelkyne pastatyti bara
kai ilgam dar liks svetimšalių’ 
pastogė.

spėjau į ją įsikibti, ir beveik 
raitas išjojau pro duris.

Lauke pamačiau visas pasė
kas. Namas viršuje rūko, ka
reiviai laukais bėgo iš namo ir 
juos lydėjo ore sproginėją 
šrapneliai. Aplink namą kri
to. ir sproginėjo sviediniai. 
Sanitarai, iš namo išnešę su
žeistuosius, paliai ' sieną juos 
perrišinėjo. Jiems nebuvo kada 
bėgti paskui bėgančiųjų.

Ožka pasileido bėgti paskui 
kareivių. Tik štai prieš jos a- 
kis krito į daržą sviedinys ir 
keletą kopūsto galvų gražiai 
sukosi ore. Nusigandusi ožka 
sugrįžo atgal ir atsistojo tarp 
mūro ir mūsų kulkosvaidžių 
vežimo. Supranta gyvulėlis 
kur saugiau pasislėpti nuo 
sproginėjančių sviedinių.

Paskiausiai visų bėgo mano 
būrio kareiviai Andrius Striuo- 
gis (žuvęs 1920 m. rugsėjo 5 
d. kovose su lenkais ties Au
gustavu), Juozas Ališauskas ir 
nebepamenu kuris dar trečias.

— Vyrai, mūsų daiktai vir
šuje dega! — surikau.

Vyrai sugrįžo ir pasileido 
bėgti į viršų. Aš paskui juos. 
Jau esant arti durų, girdžiu 
artilerijos sviedinio kaukimą. 
Pagal patyrimą nujaučiu, kad 
jis trenks šalia. Pasoaudžiu 
žingsnius greičiau į prieangi 
įbėgti. Jau bebėgant pro du
ris. pajutau didelį oro spaudi
mą. Vos suspėjau prieangyj už 
mūro prisiglausti, sviedinys

alimeh- 
galuti-

gauna

Nereikia, be to, pamiršti, 
kad vokiečių pabėgėlių skai
čiuje yra daug valstybės pensi
ninkų, kurie be kliūčių gauna 
savo pensijas ir Vakarų Vokie
tijoje. Taip pat tame skaičiu
je yra asmenų, kurie gauna se
natvės draudimo arba invali
dų pensijas ir pagaliau asme
nų, gaunančių pensijas ar 
draudimo premijas pagal jų 
prieš karą sudarytąsias sutar
tis su privačiomis draudimo 
draugijomis, tuo tarpu kai mes, 
svetimšaliai, visų šių 
tacijos šaltinių esame 

. -nai nustoję, -4
Vokiečių pabėgėliai

atlyginimą už paprastų butų 
įrengimą, dalinai atlyginamos 
piniginės sutaupos bankuose 
ir jų turėtasis ir nustotas ne
kilnojamasis turtas. O kur gi, 
palydinus su jais, mūsų su
taupos ir turtai? Kas moka 
mums reparacijas? Mūsų pa
dėties nepakeičia ir naujai iš
leistasis neatidėliotinos pagal
bos įstatymas ir dar nepa
skelbtasis prievolių išlyginimo 
įstatymas.

Į kurią tik sritį nepažvelgsi, 
visur toli gražu nesame lygiai 
traktuojami.

♦
Daug kam iš mūsų gresia 

nedarbinga senatvė ir štai IRO 
ir Pasaulinės Bažnyčių Tary
bos lėšomis Dornstadt’e, prie 
Ulmo, tapo įsteigta ’ senelių 
prieglauda. Jos įrengimui iš
leista net du milionai markių, 
tačiau ir ten vos 250 lovų, t. 
y., pusė vietų rezervuotų sve
timšaliams. Priėmimo amžius: 
moterims nuo 60 ir vyrams nuo 
65 metų.

štai kodėl, perskaičius žinu-

vienam svetimšaliui — pabėgę 
liui kyla susimąstymai.

Tačiau netenka abejoti, kad 
mums vadovaujančios organi
zacijos, be augštosios politikos, 
rūpinasi ir mūsų kasdieniniu 
likimu ir yra jau padariusios 
žygių, kad, dalinant šias dos
niai skirtas Amerikos gėrybes, 
ir mes svetimšaliai - pabėgė
liai nebūtume ’' pamiršti. " •

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS. 

2-8568

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

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

Philadelphia, Pa.

trenkė paliai duris ir jo ske
veldros pasipylė į prieangį ir 
mūro sieną. Manęs prisiglau
džiusio negalėjo liesti, tik 
trenksmas apsvaigino mane. 
Aukščiau ant laiptų buvę ma
no kareiviai pasakojo, kad a$ 
išbalęs ir prie mūro prisiglau
dęs prabuvau, lyg negyvas, ko
kią minutę, o gal ir daugiau.

Kulkosvaidininkai išgelbėjo 
iš degančiojo namo ir savo 
daiktus ir dar nemaža pėsti 
ninku kareivių šautuvų. Ka 
kurie išbėgiojo ir šautuvus pa 
likę. Visą turtą krovė į lęulko 
svaidžių vežimus. Kareiviam 
apie vežimus trūsiant, ožkeli 
liūdnai mekeno, lyg prašyoia 
ma jos ne vyti iš tos saugia 
vietelės.

Ir namo gyventojai neš£ 
savo mantą lauk. Benešan 
stalo stalčių su pinigais, kr! 
tęs netoli sviedinys taip iš 
gąsdino nešėją, kad metęs pi 
nigus pats kažkur pasislėpt 
Surišti pinigų pundeliai yolio 
josi po kojomis, kareiviai po 
juos peršokdavo, bet nė vieni 
jų neėmė. Kada pareiga geltt 
ti savo karini turtą—svetin 
pinigai netraukia. Ypač, ka 
pasiliko drąsieji vyrai. O drą 
sūs vyrai dažniausiai stovėoL 
vo moraliai aukščiau už zū 
kius.

Kitą savaitę: UŽIMAME I 
CUAS KITUOSE FRONT.



\i i ici'i ko> Lietuvių Savaitė
A. Devenienė, einanti BALFo pirminiko pareigas, apieBALFO ADMINISTRACINES REFORMAS GRAŽIAI PAMINĖJO TAUTOS ŠVENTĘ

STANLEFS MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas i Į

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

KUBAfft^UNGIA
M. STONYS

LIETUVIŠKOJI 
MOKYKLA

PAVERGTOJE LIETUVOJE
BAŽNYČIOS IR TIKYBOS PADĖTIS

Sumažėjus Europoje lietu
vių skaičiui, aukotojai mano, 
kad ir šalpos reikia mažiau, ar 
ba net visai nereikia. Tarptau
tinės organizacijos mano, kad 
keliolika tūkstančių iš seniau 
likusių tremtinių jau nėra pa
saulinė problema. Pasaulinė 
naujų tremtinių problema 
tarptautinėms organizacijoms 
yra naujai atbėgą iš anapus

Mums, lietuviams, tie 8,000 
lietuvių Vokietijoje, iš jų 5,000 
reikalingi būtinos pagalbos, po 
kelis šimtus kitose valstybėse, 
yra ne tik didelė, bet ir sunki 
problema, daugumoje likusie
ji yra ligoniai, seneliai, invali
dai ir kitokie paliegėliai.

Norint BALF’ui atlikti dide
lius darbus ir neturint ganėti
nai pajamų, BALF’as ieško bū
dų kuo ekonomiškiau savo dar 
bą dirbti.

žinodamas, kaip sunkiai 
gaunamas kiekvienas doleris 
aukų Amerikoje ir kokias turi 
BALF’as įsipareigojimus Ame- 

įstaigoms 
Europoje 
reformų, 

rekomen-

šiandien didžiausias BALF'o 
rūpestis, kaip pagelbėti išgel
bėti gyvybę dar Europoje liku
siems 8,000 lietuvių, kurių ten 
liko pats silpniausias elemen
tas.

Taip pat BALF’o organizaci
ja budi ir yra pasiruošusi, atė
jus atatinkamam momentui, 
nešti pagalbą mūsų žmonėms, 
pasilikusiems tėvynėje ar išvež 
tiems į Sibirą.

Bendras visų lietuvių veiki
mas davė BALF’ui privilegijas 
gauti valdžios, visuomenės, 
tarptautinių organizacijų pri
pažinimą, teisę, privilegijas ir 
galimumus veikti tarptautinė- 
nėje dirvoje. Sutelktomis jėgo
mis mes turime tęsti tą darbą 
ir gelbėti mūsų nelaimingus 
tautiečius.

Kai visos žydų organizacijos 
Amerikoje pasiryžusios šiemet 
surinkti savo tautos reikalams 
71 milijoną dolerių, mes, lietu-.

viai, per BALF’ą mėginame su 
rinkti bent $100,000, tačiau iki 
to tikslo dar reikia žymiai di
desnės mūsų visuomenės tal
kos, nes per pirmuosius 1952 
metų šešis mėnesius BALF’as 
iš visos Amerikos ir Kanados 
tegavo apie $19,000. Tai yra 
labai maža suma, palyginus, 
su BALF’ui uždedamais užda
viniais.

Jei mes visi Amerikoj rink
tume aukas ir patys aukotume 
tremtiniams ir siųstume per 
BALF’ą, būkime tikri, BALF’o 
įgaliotinių įstaigos Europoje, 
pagelbstint visų lietuvių vietos 
organizacijoms, tikriausiai pa
skirstys daugiausiai reikalin
giems šalpą. Jie juos pažįsta, 
jie su jais susiduria. Bet 
jei kas nori pats pasirinkti šel 
piamą asmenį, mokyklą ar in
stituciją, BALF’as ir tiems pa
tarnauja ir jų piniginėmis au
komis sušelpiami ju nurodyti 
asmenys ar institucijos.

CLEVELAND, OHIO. — Vie. 
na reikšmingiausių šios did
žios lietuvių kolonijos organi
zaciją yra Lietuvių Kultūros 
Fondas, kuriam ši rudenį su
kaks jau treji metai.

LKF savo veiklą yra išplėtęs 
į įvairias sritis visur sėkmin
gai pasireikšdamas.

mos ir visos kitos lietuviškojo 
gyvenimo iškilmės. L.

Užsikviete atvykti 
čiur lioniečius

Lietuvių
surengė iškilmingą ir

štai, rugsėjo 7 d.
Salėje 
visais atžvilgiais šauniai pa
vykusį Tautos "šventės minėji
mą, kuris sutraukė, palyginti, 
daug senųjų ir naujųjų atei
vių.

Iškilmes atitinkamu žodžiu 
atidarė LKF pirm. Aldona Au- 
gustinavičienė.

Prof. Pr. Skardžius, skaitė 
atitinkamą paskaitą.

Nuotaikingą minėjimą, ku
ris prasidėjo tautos himnu, už 
baigė puikia menine progra
ma aktoriaus Petro Maželio 
vadovaujami Rūtos teatro da
lyviai.

šis minėjimas buvo pavyz
dys kaip turėtų būti rengia-

kikos vyriausybės 
BALF’o pirmininkas 
įmatęs eilę būtinų 
jas BALF’o valdybai
davo. valdyba visapusiai išna
grinėjo padėtį ir atsižvelgda
ma į visus BALF’o organizaci
jai statomus reikalavimus, pa
tvarkymus, susidariusias sąly- 
lygas. nutarė:

• Vokietijoje palikti tik vie
ną įstaigą, vietoje buvusių tri
jų.

• Sumažinti tarnautojų 
skaičių iki minimumo, palie
kant tik 2 tarnautojus.

• BALF’o gėrybių nesiųsti į 
BALF’o centrini sandėlį Vokie 
tijoje, bet tiesiai iš laivo siun
tinėti į stovyklas, pagal BALF 
įgaliotinio patiektą sąrašą. 
Tuo būdu Vokietijoje nereikės 
išlaikyti didelio -sandėlio nei 
jam tvarkyti tarnautojų.

• BALF’o centro įstaigą Vo
kietijoje grąžinti į amerikiečių 
zoną.

• Dalinant gėrybes, jas duo 
ti šalpos būtiniausiai reikalin
giems ligoniams, seneliams, 
našlėms su mažais, vaikučiais, 
vaikams nereikalaujant iš jų 
nieko ir nestatant jiems jokių 
sąlygų. BALF’o įstatuose ir pa
sižadėjime Valstybės departa
mentui esam pabrėžę, kad šel
piam vargšus nesąlyginiai. Iš 
šelpiamųjų neimti jokių mo
kesčių ar pasižadėjimų kitoms 
organizacijoms.

• BALF’as bendradarbiauja 
su visomis lietuvių ir įvairio
mis tarptautinėmis organiza
cijomis.

• Bet jis negali sutikti, kad 
organizacija, su kuria bendra
darbiaujama, dalindama BALF 
gėrybes naudotų dalinimą, kaip 
priemonę, rinkti savo organi
zacijai mokesčius.

BALF’as yra nepartinė, ne
sektine, nepolitinė, šalpos ir 
migracijos reikalams organiza 
cija, kurią palaiko, remia ir 
gelbsti visi, kuriems rūpi lietu
vių į nelaimę patekusių liki
mas, kuriems rūpi lietuviai li
goniai, seneliai, benamiai, ne
tekę Tėvynės ir negalį pasi
rinkti sau krašto, kuriame no
rėtų gyventi. BALF’as nuo 
1944 metų savo darbus sėkmin 
gai dirba. Didžioji parama iš 
geraširdžių žmonių pagelbėjo 
BALF’ui atlikti didelius dar
bus.

WILLIAM VALAITIS 
Vuokeriopat automobilių tūtųmot 
730-2 E. Moyamen«in< Avė 

Philadelphia, Pa. 
Tel. Howard 8-0598

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

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

L-________________________

NAUJIEJI ATEIVIAI TURĖTŲ PAREMTI SLA
Svarbu būtų Į Susivienijimą Įtraukti daugiau jaunimo

orga- 
turė- 
dole-

ir 
ši

Dr. Jonas - šliupas išmokęs 
mūsų brolius dar prieš pen
kiasdešimts ir daugiau metų 
čia apsigyvenusius, isavaran- 
kiai galvoti davė pirmąją min
tį ir Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje.

Pačioje pradžioje Susivieni
jimas buvo dar silpnute 
nizacija, bet savo kasoj e 
damas vos keletą šimtų 
rių jau planavo tp paties
šliupo įtakoje, knygas leisti 
lietuviškas mokyklas steigti, 
drąsa ir užsimojimas gali būti 
gražiu pavyzdžiu ir šių dienų 
organizacijų darbuotojams. Tai 
parodo, kad anų laikų lietuviai 
darbuotojai daugiau pasitikėjo 
savo jėgom negu šiandien.

Mes visi žinom kokius sun
kumus pergyveno Susivieniji
mas praeityje. Susivienijimo 
kelyje buvo tokių pavojų, kad 
atrodė, jog ši organizacija tu
rės žlugti. Ir visos negerovės 
buvo savo laiku nugalėtos, vi
sokių priešų bandymai Susi
vienijimui* pakenkti, nesugebė
jo palaužti tvirto patriotų lie
tuvių pasiryžimo išlaikyti vi
sus apjungiančią organizaciją.

Pradžioje Susivienijimui va
dovavo beveik išimtinai kuni
gai. Tik visa bėda, kad greta 
gerų organizatorių ir visuome
nės reikalams pasišventusių as 
menų, jų pačių tarpe atsirasdą 
vo tokių, kurie mėgo be kontro 
lės šeimininkauti, o kas svar
biausia, Susivienijimą laikyti 
savo visiškoje valdžioje. Jie ne 
mėgo su eilinių narių nuoma- 
nėmis skaitytis.

Bet dauguma Susivienijimo 
narių kietai kunigams pasi
priešino ir toji kova su dvasi
ninkų sauvale pasibaigė Susi
vienijimo suskilimu į dvi ats
kiras organizacijas.

Tai buvo skaudus smūgis 
Susivienijimui. Atkrito dalis 
narių, o svarbiausia buvo pra
rasti "visi lig tol užaugę kapi
talai. Dar blogiau, kad skilimo 
kaltininkai pradėjo vesti 
piktą agitaciją prie Susivieni
jimą. Ne tik spaudoje ir per 
susirinkimus buvo veikiama 
prieš. Susivienijimą, bet ir as
meniškai atskiri nariai buvo 
spaudžiami išstoti iš jo.

Daug kas pranašavo Susivie
nijimui sunkias dienas, bet ši 
organizacija ne tik nesusilp
nėjo, o vis tolydžio augo ir stip 
rino savo finansinę būklę. Čia 
didelį vaidmenį suvaidino lie
tuvių gilus supratimas savo 
tautinių reikalų ir troškimas 
veikti vieningai.

Susivienijimas neatstumda
mas nei vieno lietuvio, nevar
žydamas nei jo sąžinės laisvės, 
nei politinių įsitikinimų buvo 
tuo švyturiu, kuris visiems bu
vo artimas. Dar ir šiandien Su 
susivienijimui priklauso įvairių’ 
pažiūrų žmonės, greta prakti
kuojančių katalikų, randame 
tautininkus, sandaricčius ir so

cialistus bei kitokių pažiūrų 
žmones.

Po kiek laiko, kaip žinia, at
sirado nauji pasikėsinimai į 
Susivienijimo vadovybę ir, ži
noma, jo paaugusius kapitalus. 
Daugelis ir šiandien atsimena, 
kaip Maskvos pakalikai — ko
munistai Chicagos seime visu 
įnirtimu puolė Susivienijimą 
norėdami paimti jį savo įta
kon. Nors su komunistais—uz
urpatoriais buvo nesunkiai ap
sidirbta, bet ir jų išbėgimas 
buvo nuostolingas ir silpninau 
tis organizaciją. Juk ir jie pas
kui save išsivedė tam tikrą 
skaičių narių ir, taip , pat kur 
tik galėjo kenkė Susivieniji
mui savo melaginga agitacija. 
Tik ir ši negerovė nepajėgė Su 
sivienijimui pakenkti. SLA au
gimas ir stiprėjimas ėjo tolyn: 
narių skaičius didėjo ir turtai 
sumanioje vadovybėje nuola
tos augo.

Dabartiniu metu Susivieniji
mas yra išgyvenęs šias negero
ves ir jau panašių 
netenka laukti. Bet 
vybė ir jos veiklieji 
kados negali liautis
nizacijos reikalais rūpintis.

štai ir dabar Susivienijimo 
aktyviųjų narių tarpe 
mari dviem naujom 
mom.

O kitas nemenkiau svarbus 
reikalas, tai naujųjų ateivių į- 
traukimas į SLA eiles. Mes tu
rime naujųjų ateivių daugiau 
dvidešimties tūkstančių, bet 
SLA priklauso ne toks jų dide
lis skaičius, koks turėtų būti. 
Apdrauda šiuo metu visiems 
yra reikalinga. Ir jeigu naujie
ji ateiviai šalintųsi nuo savos, 
tokiu vargu sukurtos organi
zacijos, jie padarytų didelę ir 
nieku nepateisinamą klaidą.

Susivienijimo nuopelnai lie_ 
ttJvftf išeivijai ir senajai tė
vynei yra ^visiems žinomi ir jis 
vertas’1 plačiosios visuomenės 
paramos.čia suminėtų už
davinių pasisekimas priklau- 
sysv.nuo to kiek visuomenė juos 
supras V parems.

■ y J. Nekrašius

sukrėtimų 
SLA vado- 
nariai nie- 
savo orga-

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

14.
®SS NORTH BROAD STREET

f (Temporary Addrs«») 
New Building Under C-mli uctl— 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER SI. 1981

sieloj a- 
proble.

jau su-Dauguma SLA narių 
laukė vyresnio amžiaus. Ten
ka susirūpinti jaunimo ir čia . 
gimusių ir naujakurių vaikų į- 
traukimu į Susisivienijimo na
rius. Tai svarbu ne tik pačiam 
Susivienijimui, bet ir jauni
mui kuris šios organizacijos 
eilės^ galės tautiškai sutvirtė
ti. Susisivienijimo veteranai 
privalo pasirūpinti naujų prie
augliu, kuris juos turės pava
duoti.

ASSETS 
Ffcrt Mcrtnr* Imo*....................

InproTemeet Loans.........................
Loans on Strings Accounts .... 
Fsdoral Bose Loan Bank Stock. . 
Cash cn Hand and in Banks . .. . 
Office Building and Eoulptnant . . 
Parking Lot— 1415 Raea Street 
Dafacrod Charges and Other Assau

TOTAL—89.917.S87 
LIABILITIES

Members' Share Accounts............
Adraocea— 

Federal Home Loae Bank . . . 
Leena In Process ............................
Other Liabilities ............................
Employees' Retirement Reserre . . 
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . 8295.500 
fcarphss......................... 252.278

TOTAL----89,917,587
CHARLES S. lLEDEN. President

*8,316,834
25.548
82,997 

175.000 
1,112.033 

166.666 
22.723 
15.791

850.000 
55.431 
10.311 
22.077 
3.530

547.778

BACH’S CAFE
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. 
6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia., erdvi «alė «n
baro, pakelevingiems suteik-ama nakvynė — vitkaa nemokamai.

Nelaimėt valandą kreipkitės j tn&są jrtaig*. dieną ar naktj
— mea vitadot pasirengę suteikti genanti patam avima

WORCESTER, MASS.— ALT 
Sąjungos skyrius, Juozo Matu
levičiaus sumanymu ir inicia
tyva, yra pasiryžęs i Worces
ter! atsikviesti M. K. Čiurlio
nio ansamblį. Norima tai pa
daryti tada, kai čiurlioniečiai 
atvyks į Hartfordą.

Neseniai Worcestery viešėjo 
iš Clevelando atvykęs Lietuvių 
Archyvo redaktorius J. Leo
nas. Jis buvo paorašytas. susi
tarti su čiurlioniečiu vadovv_ 
be. Dabar gauta iš Clevelando 
žinių, ioer ansamblio vadovas 
AK Mikulskis su mielu noru 
sutinka koncertuoti. A. V-is

ALTS sk. piknikas
WATERBURY, CONN. — A 

LT Sąjungos Waterburio Sky
rius rugsėjo 21 d. rengia pik
niką, Linden Parke, Union Ci
ty. Tai bus paskutinis lietuvių 
piknikas šiame sezone. Gros 
Vinco Klimo orkestras. Pra
džia 12 vai.

LINDEN, N. J. — BALFo 132 
skyrius spalių 4 d., 7:30 v. v. 
Lindeno lietuvių svetainėje, 
340 Mitchell Ave. ruošia kor- 
tavimo vakarą su laimėjimais, 
paremti BALF labdaros darbą.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. . Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKU.niežėjimo. ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (hcmorrhoidai) ir dėl niežėjin^o 
kojų "(atletes foot). Gal bandei vi
sokius. tai dat išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina S3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666. Newark 1, N. J.

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

union bronzefoundry
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS

(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

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

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH/34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

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

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, FA.
Tel. PO 5-9566 ]

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

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

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

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

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

Joseph Quartullo, New York 51, N. V.

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

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

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

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

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

Visa tai įvertindamas, esu jums dėkingas 
Lt o T bumas, 

Irvington, N. J.

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

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

Kreipiausi į įvairius daktarus, 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 dėkinga, prašau paskelbti 
mano laišką laikraščiuose, kad ir ki
ti sužinotų apie Dr. Joseph Miller 
gvdymp sėkmingumą ir norintieji ga 
lėtų pasinaudoti tuo natūraliu me
todu. kuriuo jūs grąžinote man svei- 

Julia Kacker.
New York, N Y.

Dr. Joseph Miller,
Newark. N. J.

Penkerius metus aš kentėjau aukšto 
kraujo spaudimu, turėjau dideli galvos skau 
dėjimą ir vargau dėl nemiego. Kreipiausi j 
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 praėjus aš pasijutau 
sveika, vėl pažinau sveikos moters gyveni
mą.

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

Genovaitė Stančaitis
Brooklyn. N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

Kasdien nuo 9 rvto iki Z: 30 vakare
Tel. Mitchell 2-1773

790 BROAD STREET, NEWARK, N.
Važiuoti ii New York — Hudson Tabs išCortlaat 
St. 14th St. ar 34th St. 20-10 min. iki Newark©. 
Nuo stoties tik 4 blokai.

Senieji lietuviai ateiviai, 
gyvenę Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse apie 40 metų ir ne- 
užmiršę savo gimtosios kalbas, 
šiandien didžiuojasi ir džiau
giasi, kad gali nuoširdžiai išsi
kalbėti su dabar atvykusiais 
tremtiniais lietuviais. Jie dar 
labiau didžiuojasi, jei ir jų 
vaikai gerai ’ kalba lietuviškai. 
Jie sako:

— Aukojome savo sunkiai 
uždirbtą dolerį lietuviškų pa
rapijų bažnyčioms ir parapiji
nėms lietuviškoms mokykloms 
statyti ir išlaikyti, kad galėtu
me lietuviškai Dievą garbinti 
ir kad vaikai išmoktų lietuviš
kai skaityti ir rašyti...

Taigi, lietuviškos parapijinės 
mokyklos yra patriotiškai nu
siteikusių lietuvių aukų vai
sius.

Jie kūrė įstaigas, kurios tu
rėjo padėti išlaikyti lietuvybę.

Tačiau metai bėgo, keitėsi 
parapijų vadovai ir jų nuotai
kos, ir kai kurios lietuviškos 
parapijinės mokyklos 
virto angliškomis.

Jose nebėra vietos 
kalbai, nebėra vietos 
kam “Tėve mūsų”, nebėra vie
tos lietuviškai maldaknygei.

Tai žiaurus pasityčiojimas.. - * *
KAS TEISUS?

iš-

jau iš-

lietuvių 
lietuviš-

Mūsų skaitytojas J. M. ra
šo:

“Vienybės kalbos reikalų 
skyrelyje buvo pamokyta kaip 
rašyti mėnesius. Viskas labai 
gražiai ir aiškiai buvo išdėsty
ta, tik dėl spalių mėnesio kyla 
abejonių. Lietuvoje išimtinai 
buvo vartojama daugiskaitoje 
“spalių mėn.”, o 
Nepriklausomybės 
merikoje lietuvių 
visuomet vartojo
j e. Kas teisus nežinau, bet Lie
tuvoje vartojimo būdas gal 
turėjo kokį pateisinimą. Čia 
jau specialistams palieku aiš
kintis, kodėl Amerikos lietuvių 
būdas rekomenduojamas da- 

Jhar?________ _ ______
Tas pats su “filmą 

“filmas
o ne vyriškos.

ne “spalio”.
laikais A- 

laikraščiai 
vienaskaito-

o ne
moteriškos lyties,

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET

WALLY’S 
RESTAURANT
Geri žmonės, geri gėrimai, 

geras maistas 
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN.
\ Tel. 3-9838

Laisvei švintant... (36)

kun. Povilas

•Kitos uždarytos.

Vilniaus arkivyskupiją ir Pa
nevėžio vyskupiją valdo vysku 
pas K. Paltarokas, Vilkaviškio 
ij Kaišiadorių vyskupijas val
do kan. Stankevičius, Telšių 
vyskupiją —kan. Maželis.

Vyskupijų kanceliarijas 
tvarko: Vilniaus ir Panevėžio 
kun. Česlovas Kvirka (?), Vil
kaviškio — kun. Mažanavičius, 
Kaišiadorių 
Bakšys.

Iš žymesnių Lietuvoje tebe
sančių dvasininkų tarpo pami
nėtini: pralotas Grigaitis, jė
zuitas tėvas Gruodis, marijo
nas tėvas Grigaitis.

Kurijas ir vyskupijos, turi 
palaikyti kontaktą su senu ko
munistu Pušiniu, kurio žinybo
je yra religijos ir kulto moks
lai.

Kaune tebeveikia dvasinė 
seminarija, kurioj mokosi 60 
klerikų.

Vilniuje, Kaune ir Panevėžy
je uždaryta iš viso apie 30 
bažnyčių.

Vilniuje veikia šios bažny
čios: šv. Onos, Aušros, vartų 
(šv. Trejybės), Kalvarijų, šv. 
Petro ir Povilo, D ominikonų 
ir šv. Jono. Kitos uždarytas. 
Vilniaus katedra uždaryta. E- 
są joje planuojama įrengti is
torinį muziejų, šv. Mikalojaus 
bažnyčioje Vilniuje įrengta ar
chitektūrinis muziejus

Kaune veikia šios bažnyčios: 
Įgulos, Bazilika, Karmelitų. 
Šančių, šv. Antano ir A. Pa
nemunės.
Nebaigtoje statyti. Prisikėlimo 
bažnyčioje įrengtas sandėlis.

Dar negalima buvo patikrin
ti paskutiniuoju metu užsieny
je pasklidusios žinios, esą š. 
m. balandžio mėn. 30 d. oku
pantai uždarė Aušros Vartų 
koplyčią, gatvės praplėtimo 
dingstimi žadą griauti pačius 
Aušros Vartus, o Aušros Vartų 
Panelės švenčiausios Stebuk
lingąjį Paveikslą perkėlę į šv. 
Teresės bažnyčią.

Uždarytose bažnyčiose oku
pantai steigia ligonines, mu
ziejus, biblioteka, kino teatrus, 
vaikų sanatorijas arba 
jas nenaudojamas.

Materialine, kunigų 
sunki. Jiems uždedami 
resyviniai mokesčiai nuo 20001 
ligi 8000 rublių į metus. Baž
nyčių išlaikymo 
kia ligi 10,000 
tus.

Kunigų būklė 
dėlto, kad jiems 
ma jokia oficialioji padėtis. 
Pvz., butą ar kambarį mieste 
gali gauti tik toks kunigas, ku
ris l|ur nors tarnauja ar dirba 
fizinį darbą. Bažnyčia šiandien 
ten laikoma, kaip visiškai pri
vati organizacija, ir kunigai 
nelaikomi dirbančiaisiais. Dėl 
to nėra greičiausio tikslios.! ir 
tos informacijos, kurios kalba 
apie okupacinės valdžios nu
statytus mokesčius už bažnyti

laiko

būklė
prog-

mokestis sie. 
rublių į me

sunki dar ir 
nepripažįsta-

nius patarnavimus (tuokimas, 
krikštynas, laidotuvės) ar esą 
už įėjimą bažnyčion. Oficia
liai okupacinė valdžia į priva
čios organizacijos reikalus ne
sikiša. Tačiau, savaime supran
tama, kad uždėdami didelius 
mokesčius veikiančioms baž
nyčioms, okupantai priverčia 
bažnyčios vadovybę rasti šal
tinių tiems mokesčiams sumo
kėti. Gi vienintelis šaltinis te
gali būti mokestis už bažny
čios teikiamus patarnavimus.

Oficialiai religinė praktika
- nūdienėje Lietuvoje nėra 
draudžiama. Priešingai pas
kleistoms užsieny žinioms, net 
ir paskutiniuoju metu miestuo
se galima matyti viešų laido
tuvių eisenų, lydimų kunigų. 
Tas faktas toli gražu betgi ne
reiškia, kad religinė praktika 
nėra varžoma. Atrodo, kad 
situacija miestuose ir provin
cijose yra skirtinga. Tarnau
tojams, mokytojams, mokslei
viams, ypač priverstiems stoti 
į komjaunimą, pamaldų laiky
mas nėra dalykas lengvas, o 
dažnai ir neįmanomas. Jie y- 
ra sekami ir už bažnyčios lan
kymą dažnai turi nemažų ne
malonumų.

KUNIGŲ IŠVEŽIMAI
Kaip žinoma, 1947-51 metų 

būvyje išvežti šie vyskupai: 
Arkivyskupas Reinys, Vysku
pai : Matulionis, Borisevičius, 
Ramanauskas. *

Turime žinių, kad išvežtųjų 
dvasininkų tarpe yra šie kuni
gai: *

Kauno dvasinės seminarijos 
dėstytojas kun. Petras Kuz
mickas, Kauno seminarijos 
prof. kun. Baliukonis, Tęlšių 
vyskupijos valdytojas kun. 
Juodaitis, Vilkaviškio vyskupi
jos kancleris kun. Mikelkevi- 
čius, Kaišiadorių vyskupijos 
valdytojas kun. Sužiedėlis, 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune 
vikaras kun. Vovieris, šv. An
tano bažnyčios Kaune klebo
nas kun. Vincas Senkus, Prie
nų klebonas kun. Pangonis, 
Pranciškonų gvardijonas tėvas 
Petras Janušaitis, Jurbarko 
klebonas kun. Perminąs, Ario
galos klebonas kun. •Ščepavi
čius, vikaras kun. Burneika, 
vikaras kun. Antanas Aleksan
dravičius, kun. Ceilys iš Pane
vėžio, kun. Antanas • Kruša, 
kun. Jonas Morkūnas, kun. 
Jonas Juodelis. Tas sąrašas, 
aišku, toli gražu nėra pilnas.

Kunigų areštų ir išvežimų 
priežastys — politinės. Daž
niausia pakaltinama ryšių 
palaikymu su partizanais.

(Santarvė, nr. 5)

LIETUVIUOSE
• Jonas Masiulfiį jpenybės 

korespondentas Pafyžiitje, tar 
naująs Sąjungininku Karinė
je Europos Gynimo įstaigoje, 
su dr. A. Greimu, ;ĄJęksandri- 
jos universiteto profesoriumi, 
paskutinįjį rugpjūčio .sa.vaitga- 
galį lankėsi Londone,.kur buvo 
priimti mih. K. B.,,Balučio ir 
tarėsi svarbiais 
LRS vadovybės 
riais.

Laiškas iš VokietijosDP TIKRIEJI KARO PRALAIMĖTOJAI
Strasburgo 
studijuoja:

klausimais su 
Anglijoje na.

L. E. universi-
S. Garbačiaustete

kas, K. Jasutytė, p. Klimas ir 
J. Norkaitis. Juos globoja prof. 
J. Grinius.

• Paryžiuje šiais metais stu 
dijuoja: R. S. Bačkis, J. Balt
rušaitis, U. Karvelytė, D. Lan- 
skoronskytė, A. Markevičius, L. 
Pabedinskas, A. švirmickas, 
B. šlepetytė-Venckuvienė, A. 
Venckus, A. Mončys, V. Gailius 
ir V. Kasiulis. «r

• Dr. S. Bačkis, Lietuvos at 
stovas Prancūzijoje, buvo pa
kviestas dalyvauti politinėse 
diskusijose Santander univer
sitete (Ispanijoje).

• Dr. Algirdas Greimas, šią 
vasarą skaitęs paskaitas Pary
žiaus universitete, vėl išvyko į 
Aleksandriją (Egiptą), kur vie 
tos universitete profesoriauja.

• A. Marcinkevičius Brazi
lijos kariuomenėje išsitarnavo 
leitenanto laipsnį.

• Argentinoje Lietuvos Tau 
Fondo atstovybė sudaryta

J. Cikšto, pirm., A. Kairio, 
Vaitkevičiaus, P. Kuraičio, 
Sruogos, kun. J. Margio,

red. K. Norkaus, K. Šulnio ir 
D. Namiko.

• Australijos Pastogė pada
ryta bendruomenės organu. 
Redaguoja J. Žukauskas, P. 
Andriušis, V. Kazokas ir J. Ka- 
lakauskas.

Fordo Fondas Europos pa
bėgėlių reikalams .paskyrė 2,9 
milionų dolerių

štai vėl naujas pavyzdys A- 
merikos dosnumo bei noro pa
dėti žmonėms, nustojusiems 
tėvynės.

Tokių pavyzdžių praeities is
torijoje nežinoma ir neabejo- 

ztrfrą, kad kiekvienas pabėgėlis 
—svetimšalis, šią žinią priims 
su dideliu džiaugsmu ir 
kingumu.

Kartu, vienok, kyla ir 
eilė susimąstymų.

šios lėšos, aukotojo
vykdant, priešingai Jungtinių 
Tautų konvencijos apie pabė
gėlius nuostatams, bus skiria
mos ir

čia is, 
davė.

praktiškų rezultatų ne-

tos

F.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ 
KLUBAS (WARA)

Brooklyn© ir apylinkės spor
tininkams praneša, kad klubas 
turi įsigijęs fąrmą Ųątskills 
kalnuose, kur jfąlima medžio
ti ir žvejoti. Dčį platesnių in
formacijų prašoma»kreiptis į 
Igno PečinskO užeigą, 404 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 
Norintiems vykti tiesiog į klu
bo farmą, adresas yra toks: 
Townersville, Greene;^Bounty, 
New York Club HoittIM (Platte 
Clove) Elka Park. (Tj^s ketvir- 
tys mylios nuo viešime 1 io).

dė_

visa

norą

vokiečių pabėgėliams.
Tektų tik pasidžiaugti, kad 

ir šitie pabėgėliai pasinaudos 
Fordo Fondo lėšomis. Tačiau 
nenoromis stojasi prieš akis to 
mūsų bendro pabėgėliško skur
do palyginimai.

Mus, svetimšalius, pabėgi
mas nubloškė į visai svetimą 
mums, — bent pradžioje, — 
kraštą, kurio kalbos, įstatymų, 
santvarkos, visuomeninio gy
venimo papročių mes anks
čiau nepažinojome. Pabėgėliai 
gi vokiečiai, nenorint mažinti 
jų nelaimingo likimo, pabėg
dami iš rytų zonos, tik .pakei
čia savo 
vietą.

Mūsų

šalyje

padėtis
veiklai

gyvenamąją

kitokia.
pasibaigus,IRO 

mums patarta įsijungti į vo
kiečių ūkį. Kitos išeities eko
nominiu atžvilgiu mums ir ne
liko. Tačiau kokie sunkumai, 
palyginus su vokiečiais, stojasi 
prieš nrus tame įsikūrimo ke 
lyje. Pastogė ir darbas —kiek
vieno įsikūrimo pradžia. Kokia 
praraja skiria čia mus nuo 
pabėgėlių vokiečių.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė, visų konfesijų bažnyčios, 
labdaros organizacijos, vokie
čių Raudonasis Kryžius ir 
platieji Vakarų Vokietijos vi
suomenės sluogsniai rūpinasi 
savais- ir pirmoje eilėje savais 
pabėgėliais. Jiems įkurta at
skira ministerija, jiems padėti 
leidžiami specialūs įstatymai, 
jiems teikiamos įvairios leng
vatos, jų padėčiai palengvinti 
šaukiamasi svetimų kraštų 
geibos.

Tuo tarpu mus pasaulis 
linkęs pamiršti, nes kas gi
pinasi ir padeda mums? Pir
moje eilėje mes patys pagal 
savo išgales ir sugebėjimus, 
mūsų užjūrio labdaros orga
nizacijos ir Augštasis Jungti
nių Tautų Komisaras pabėgė
lių reikalams. Su dideliu pro
pagandos triukšmu paskelbtas 
įstatymas dėl išvie tintų jų sve
timšalių teisinės padėties ne
va sulyginąs mus DP su vokie-

pa-

yra
rū-

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS
2207 N. 2nd STREET,

REgent 9-4156

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

BOLŠEVIVAI MUS SEKA IŠ VIRŠAUS
Nuogus išveja iš pirties — Kareiviai neklauso patarimo -Ožka glau

džiasi prie mūsų — Gelbėjame “zuikiu” turtą ir 
nežiūrime Į besimėtančius pinigus

Labai mus erzino, viršum 
Daugpilio pakabinta bolševikų 
oro pūslė, lyg bulvinės dešros 
galas. Apačioje pūslės buvo 
pakabintas jų žvalgas, kuris 
sekdavo, kas dedasi mūsų pu
sėje ir pranešinėdavo savo 
artilerijai. O ši apšaudydavo, 
jeigu kur pajudėdavome. Kar
tais mūsų lėktuvai pabandy
davo ją numušti ir skrisda
vo jos link. Kai pamatydavo 
mūsų lėktuvus, pūslė tuoj nu
sileisdavo žemėn. Lėktuvams 
nuskridus, pūslė vėl pakildavo 
ir akiplėšiškai mus sekdavo.

Antras, kuris mus erzindavo, 
tai bolševikų šarvuotas trauki
nys. Atvažiuodavo iki Daugu
vos tilto ir iš arti savo pa
trankomis apšaudydavo mus.

Daugiau kaip po savaitės 
apkasų gyvenimo davė mums 
keletą dienų poilsio kokių 2 
mylių užpakalyje pirmųjų li
nijų. Tai buvo vienišas dviejų 
aukštų mūrinis namas prie 
pat kelio, kuriame mes apsis
tojome. Apačioje gyveno to na
mo sargas. ‘Nužiūrėjome, kad

netoli šio namo, pilkuose lau
kuose, žemėje buvo įrengta 
pirtis. O ji mums buvo labai 
reikalinga, nes kareivis fron
te “judomojo .turto” turi ne
maža, ypač, kad tuomet trūk- 
davomė ir baltinių.

Pasikūrėme pirtį, .prisišildę- 
me vandens ir sulindome va
notos. Toji nedorėlė bolševikų 
pūslė nužiūrėjo, kad žemė lau
kuose rūksta ir prikrauta dra
bužių. Pranešė savo artilerijai, 
o ši ir pradėjo mus aplink .pir
tį vanoti. Dreba mūsų pirtelė 
ir įkaitę jos akmens. Nebeiš- 
kentę, nuogi, pasiėmę savo 
drabužius, pradėjome lauku 
bėgti kur nors į krūmus arba 
už kalnelių pasislėpto nuo pūs
lės aklų, žemėje sprogstančio
mis granatomis mus išbaidė iš 
pirties, bet bebėgančius lau
kais jau apšaudė ore sprogi- 
nė jaučias

Rugsėjo 
bolševikų 
apšaudyti
Ylai išsibėgiojo po laukus ir

krūmus. Maža kas liko namuo
se. Paskutinis jų sviedinys 
krito per keletą pėdų nuo na
mo ir visai apstojo šaudyti. Tai 
pastebėjęs supratau, kad bol
ševikų artilerija jau gerai pa
ėmė taikinį ir tik tyčia nustojo 
šaudyti, nes neapsimoka tuš
čią namą daužyti. Užklups 
mus naktį, kai miegosime. A- 
pie tai .pranešiau kuopos ka
rininkams.

šrapneliais.
11 d. prieš pietus 
artilerija pradėjo 

mūsų namą. Kajei-

Karininkai pasiuntė raitą 
kuopos viršilą* toliau kur nors 
paieškoti vietovių mums apsi
stoti. Numatyta prieš naktį iš
sikelti iš čia.

Pavakaryje už namo buvo 
duodama iš lauko virtuvės va
karienė kareiviams. Jie stovėjo 
išsirikiavę eilėn prie virtuvės, 
žiūriu, nuo Daugpilio atskren
da pora bolševikų lėktuvų tie
siog mūsų kryptimi. Patariu 
kareiviams mesti virtuvę ir 
bėgti į namą, kad lėktuvai ne
pastebėtų. Kareiviai neklauso, 
pradeda lyg pajuokti mane, 
kad kulkosvaidžių būrinin-

kas ir dargi senas rusų armi
jos karys lėktuvų bijo. Pasili
ko toliau prie virtuvės, imdai 
mi vakarienę.

Kuopos karininkų čia pat 
nebuvo, o aš neturiu teisės jų 
sudrausti, nes tai ne mano ka
reiviai. Su savo kulkosvaidi
ninkais nuėjau į namo vidų. 
Lėktuvai, atskridę ant mūsų 
namo, tuoj apsisuko ir grįžo 
atgal. Aišku, kad jie apsižval
gė ir grįžta savo artilerijai 
pranešti. Matyt, ne viską aiš
kiai ir pūslė pastebėdavo.

Ilgai laukti neteko. Būda
mas antrame namo aukšte, iš
girdau Daugpilio link patran
kų bildesį. Tuoj artilerijos 
sviedinių švilpesys artėjo mū
sų namo link. Vienas jų tren
kė į namo kampą. Sužvangėjo 
ir iškrito kambario langų stik
lai ir žemėmis apibėrė langus. 
Toliau pasilikti antrame aukš
te baisu. Kadangi mūsų durys 
į lauką iš bolševikų pusės, o 
jie dabar iš pūslės seka, kas 
dedasi aplink mūsų namą, tai 
nenoriu rodytis. Pradėjau ieš
koti vietos, kur nors iš vidaus 
nusileisti. Bet niąkur neradau. 
Reikės eiti pro tis vieninteles 
duris, kurios iš bolševikų pu
sės. , ‘

Dar nelipu žemyn ir laukiu, 
kas bus toliau. Atsistojau tarp
duryje. Galvoju, jeigu sviedi
nys pro sieną įlėks 4 kambarį, 
tai a § krisiu laM^^»Pūsėn, o 
jeigu sviedinys įlėktu laiptu

pusėn, tai aš krisčiau į kamba
rį. Stoviu ir seku sviedinių 
kritimą.

Staiga didžiausias trenks
mas už sienos priešais mane. 
Mano visos kombinacijos nu
eina niekais. Nespėjau kristi 
už sienų. Smarki oro srovė ar 
išgąstis mane čia pat tarpdu
ryje perverčia. Sudaužytų du
rų, buvusių priešais mane į 
kairę, ir sienos smulkios at- 
laužėlės apipylė mane. Likau 
visas baltas, lyg iš malūno grį
žęs. Tik truputį apibraižė vei
dą paliai nosę, lyg katės na
gais. Už kokių poros žingsnių 
nuo manęs laiptais buvo ap
versti stambesniomis, durų ir 
sienos atlaužomis. Sviedinys 
įkrito pro stogą ir sprogo ant 
pečiaus. Sužeidė keletą karei
vių stovėjusių prie pečiaus. 
Nebejauną savanorį panevė
žietį Simą Uniką mirštamai 
sudegino. Taip pat ir namą 
uždegė, nes viršuje buvo me
dinių dalių, o be to, mėtėsi 
šiengalių ir šiaudgalių.

Jau nebepaisydamas jokio 
atsargumo, griebiau savo daik
tus ir pasileidau apverstais 
laiptais žemyn. Apačioje, prie
angyje. buvo pririšta to namo 
gyventojų ožka. Sprogus svie
diniui, ji iš baimės smarkiai 
trūktelėjusi, nusitrauki nuo 
virvės. Man pradarius duris j 
lauką, ji pro mano kojas puo
lė lauk. Būtų apvertus? ma
ne, ir»i smarkia! bėgantį, bet

Teigiamos šio įstatymo pu
sės — Vakarų Vokietijos pasi
žadėjimas neišduoti mūsų 
prieš norą mūsų gimtiesiems 
— dabar komunistiniams — 
kraštams, bet su išimtimi, jog 
šis įsipareigojimas nebus tai
komas asmenims, gresiantiems 
Vakarų Vokietijos saugumui, 
suteikimas mums socialinės 
globos bedarbių ir beturčių pa
šalpas pavidale bei įsipareigo
jimas taikyti mums tas leng
vatas, kurios ir šiaip, be šito 
specialaus įstatymo, buvo tai
komos svetimšaliams.

Visais kitais atvejais propa
gandinė lygybė liko popieriu
je: pa v., teisė laisvai verstis 
savo amatu ar profesija tiek 
apsunkinta diplomų pripažini
mo ir atitinkamų profesinių 
korporacijų sutikimo procedū
ra, kad, tur būt, tik labai ma
žam skaičiui pabėgėlių —sve
timšalių pavyko pralaužti tas 
biurokratines užtvaras.

šitoji aplinkybė dar nebūtų 
lemiama, jei Vakarų Vokietijos 
Arbeitsamt’ai iš tikro realiai 
traktuotų mus taip, kaip sa
vuosius, t. y. leistų mums įsi
jungti į jų ūkį. Praktikoje, de
ja, tai nepasiekiama svajonė. 
Nors ir neturima konkrečių 
platesnių duomejnų, x galima 
vienok neklystant tvirtinti, 
kacį vos vienas kitas pabėgė
lis — svetimšalis, dažniausiai 
sudaręs mišrią šeimą, yra ga
vęs pastovų darbą, pagal savo 
specialybę, vokiečių įmonėje ar 
įstaigoje.

Dažniausiai po beviltiško 
stumdymosi ‘ Arbeitsamt’ų ko- -" įę apie Fordo Fondo auką, ne 
ridoriuose, ieškoma ir suran
dama darbo kurioje nors ali- 
jantų įmonėje ar. įstaigoj e, kur 
skirtumo nedaroma. Tačiau ar 
tai galima pavadinti įsijungi
mu į vokiečių ūkį? Anaiptol.

• Pasitaiko atsitikimų, kad 
vienas kitas Arbeisamto val
dininkas iš raino pareiškia 
svetimšaliui, esą, jis negalįs ti
kėtis gauti darbo pagal savo 
specialybę ir tuo deklaruoja j j 
įpadienio darbininko padėtį.

štai kur glūdi, tur būt, svar
biausioji nelygybė tarp pabė
gėlių - svetimšalių ir vokiečių.

Darbo ieškojimas yra suriš
tas su mažesnėmis ar didesnė- 
ims kelionėmis, tad ir čia trak
tavimas nėra lygus, nes vokie
čiai pabėgėliai gauna 50% 
nuolaidos nuo geležinkelio bi
lieto kainos, kai svetimšaliai 
tokių lengvatų neturi. Ir butų 
klausimas ne kitaip sprendžia, 
mas:- vokiečių pabėgėliams 
.patalpinti išleidžiami milionai, 
kai tuo tarpu kur nors užmie
styje pelkyne pastatyti bara
kai ilgam dar liks svetimšalių’ 
pastogė.

spėjau į ją įsikibti, ir beveik 
raitas išjojau pro duris.

Lauke pamačiau visas pasė
kas. Namas viršuje rūko, ka
reiviai laukais bėgo iš namo ir 
juos lydėjo ore sproginėją 
šrapneliai. Aplink namą kri
to. ir sproginėjo sviediniai. 
Sanitarai, iš namo išnešę su
žeistuosius, paliai ' sieną juos 
perrišinėjo. Jiems nebuvo kada 
bėgti paskui bėgančiųjų.

Ožka pasileido bėgti paskui 
kareivių. Tik štai prieš jos a- 
kis krito į daržą sviedinys ir 
keletą kopūsto galvų gražiai 
sukosi ore. Nusigandusi ožka 
sugrįžo atgal ir atsistojo tarp 
mūro ir mūsų kulkosvaidžių 
vežimo. Supranta gyvulėlis 
kur saugiau pasislėpti nuo 
sproginėjančių sviedinių.

Paskiausiai visų bėgo mano 
būrio kareiviai Andrius Striuo- 
gis (žuvęs 1920 m. rugsėjo 5 
d. kovose su lenkais ties Au
gustavu), Juozas Ališauskas ir 
nebepamenu kuris dar trečias.

— Vyrai, mūsų daiktai vir
šuje dega! — surikau.

Vyrai sugrįžo ir pasileido 
bėgti į viršų. Aš paskui juos. 
Jau esant arti durų, girdžiu 
artilerijos sviedinio kaukimą. 
Pagal patyrimą nujaučiu, kad 
jis trenks šalia. Pasoaudžiu 
žingsnius greičiau į prieangi 
įbėgti. Jau bebėgant pro du
ris. pajutau didelį oro spaudi
mą. Vos suspėjau prieangyj už 
mūro prisiglausti, sviedinys

alimeh- 
galuti-

gauna

Nereikia, be to, pamiršti, 
kad vokiečių pabėgėlių skai
čiuje yra daug valstybės pensi
ninkų, kurie be kliūčių gauna 
savo pensijas ir Vakarų Vokie
tijoje. Taip pat tame skaičiu
je yra asmenų, kurie gauna se
natvės draudimo arba invali
dų pensijas ir pagaliau asme
nų, gaunančių pensijas ar 
draudimo premijas pagal jų 
prieš karą sudarytąsias sutar
tis su privačiomis draudimo 
draugijomis, tuo tarpu kai mes, 
svetimšaliai, visų šių 
tacijos šaltinių esame 

. -nai nustoję, -4
Vokiečių pabėgėliai

atlyginimą už paprastų butų 
įrengimą, dalinai atlyginamos 
piniginės sutaupos bankuose 
ir jų turėtasis ir nustotas ne
kilnojamasis turtas. O kur gi, 
palydinus su jais, mūsų su
taupos ir turtai? Kas moka 
mums reparacijas? Mūsų pa
dėties nepakeičia ir naujai iš
leistasis neatidėliotinos pagal
bos įstatymas ir dar nepa
skelbtasis prievolių išlyginimo 
įstatymas.

Į kurią tik sritį nepažvelgsi, 
visur toli gražu nesame lygiai 
traktuojami.

♦
Daug kam iš mūsų gresia 

nedarbinga senatvė ir štai IRO 
ir Pasaulinės Bažnyčių Tary
bos lėšomis Dornstadt’e, prie 
Ulmo, tapo įsteigta ’ senelių 
prieglauda. Jos įrengimui iš
leista net du milionai markių, 
tačiau ir ten vos 250 lovų, t. 
y., pusė vietų rezervuotų sve
timšaliams. Priėmimo amžius: 
moterims nuo 60 ir vyrams nuo 
65 metų.

štai kodėl, perskaičius žinu-

vienam svetimšaliui — pabėgę 
liui kyla susimąstymai.

Tačiau netenka abejoti, kad 
mums vadovaujančios organi
zacijos, be augštosios politikos, 
rūpinasi ir mūsų kasdieniniu 
likimu ir yra jau padariusios 
žygių, kad, dalinant šias dos
niai skirtas Amerikos gėrybes, 
ir mes svetimšaliai - pabėgė
liai nebūtume ’' pamiršti. " •

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS. 

2-8568

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

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

Philadelphia, Pa.

trenkė paliai duris ir jo ske
veldros pasipylė į prieangį ir 
mūro sieną. Manęs prisiglau
džiusio negalėjo liesti, tik 
trenksmas apsvaigino mane. 
Aukščiau ant laiptų buvę ma
no kareiviai pasakojo, kad a$ 
išbalęs ir prie mūro prisiglau
dęs prabuvau, lyg negyvas, ko
kią minutę, o gal ir daugiau.

Kulkosvaidininkai išgelbėjo 
iš degančiojo namo ir savo 
daiktus ir dar nemaža pėsti 
ninku kareivių šautuvų. Ka 
kurie išbėgiojo ir šautuvus pa 
likę. Visą turtą krovė į lęulko 
svaidžių vežimus. Kareiviam 
apie vežimus trūsiant, ožkeli 
liūdnai mekeno, lyg prašyoia 
ma jos ne vyti iš tos saugia 
vietelės.

Ir namo gyventojai neš£ 
savo mantą lauk. Benešan 
stalo stalčių su pinigais, kr! 
tęs netoli sviedinys taip iš 
gąsdino nešėją, kad metęs pi 
nigus pats kažkur pasislėpt 
Surišti pinigų pundeliai yolio 
josi po kojomis, kareiviai po 
juos peršokdavo, bet nė vieni 
jų neėmė. Kada pareiga geltt 
ti savo karini turtą—svetin 
pinigai netraukia. Ypač, ka 
pasiliko drąsieji vyrai. O drą 
sūs vyrai dažniausiai stovėoL 
vo moraliai aukščiau už zū 
kius.

Kitą savaitę: UŽIMAME I 
CUAS KITUOSE FRONT.
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Tremtiniai Vakaruose ir Sibire — Gyvenimas praeitimi — Lietuviu 
tautos buitis keičiasi, bet Tauta nesunaikinta, sąmoninga ir turi vadus
Neretai lietuviškame ir poli

tiniame gyvenime tremtyje
pranešanti tikroji .TREMTIS
Sibire ir kituose sovietinio tau-

nant iš galių prielaidų, tenka 
pasakyti tiek: tautą sunaikinti

KAIP BUVO RUOŠIAMA BALTIJOS
TAUTŲ BENDRA DEKLARACIJA?

Šešios Europos
Jau ne pirmas kartas nori

ma suvienyti Europą.
Negrįžtant į prieštvaninius 

laikus, galima tik pasakyti, 
jog ir Cezaris svajojo sukurti 
vieną Europą, tik germanų že
mės miškai sulaikė jo legijo- 
nus.

Vėliau bandė kiti.
Ir jei Europas žemėlapyje 

mėginsime nužymėti pagal vi
sas sutartis nuo Periclio laikų 
padarytus sienų pakeitimus, 
gausis toks beprotiškas pieši
nys. jog nuo tų visų subrauki- 
mų nebus galima net miestų 
vardų išskaityti.

Ir tas beprotiškas piešinys 
tebera tęsiamas.

Bet pasigirsta balsų, jog rei
kia vieną kartą padaryti tam 
falą.

Kodėl Europos tautos nega
li broliškai sugyventi ir viena 
kitą mylėti?

Tačiau problema nėra jau 
taip lengvai išsprendžiama.

Gal būt, Schumano planas 
padės išspręsti kai kuriuos me
džiaginius klausimus, Įvedant 
bendrą ekonomiją. Gal būt, ši 
Europa, kuriai gresia bendras 
pavojus, paves savo apsaugą 
jungtinei vokiečių - prancūzų 
armijai.

Bet visa tai gali privesti 
prie didesnės katastrofos, nes 
buvo pradėta ne nuo politinės 
vienybės, o nuo ekonominės ir 
karinės.

Bandant sukurti vieną Eu
ropą, atsirado net šešios:

1) “Sovietinė Europa” su vi
sais sovietų pavergtais kraš
tais, 2) “Neutrali Europa”, su
sidedanti iš Šveicarijos, Švedi
jos, Suomijos ir Airijos, 3) “Su 
sivienijusi Europa” Iš Prancū
zijos, Italijos, Danijos, Belgi
jos, Olandijos, Liuksemburgo, 
Portugalijos, Graikijos ir Tur
kijos, 4) “Išvalyta Europa” iš 
Vokietijos ir Austrijos, 5) 
“Šalutinė Europa” su Ispanija 
ir Jugoslavija, pagaliau 6) 
“Angliška Europa” su izoliuota 
Anglija.

•
Tarp tautų, kurios turi su

daryti Europą, yra Vokietija. 
Tai inžinierių, profesionalų, 
karininkų kraštas. Kitaip sa
kant, pasiekęs patį aukščiausį 
civilizacijos laipsnį, ir tai tu
rėtų būti geriausia garantija 
jo kaimynams.

Bet kada prisimenama gar
saus poeto Paul Valery žodžius, 
jog “Vokietijos geros ypatybės 
žmonijai pridarė * daugiau 
skausmo, negu visų tautų blo
gos ydos”, nugaroje kyla šiur
pas.

Ir kaip jis nekils, jei dar tik 
vakar ši kultūringa ir pažan
gi tauta buvo pasidavusi siau
bui, nuklodama žemę milijo
nais lavonų.

tenka išgirsti sakant: “Mes da
rysime taip... mes suorgani
zuosime... mes nustatysime...”

Tektų tokiais posakiais ir 
pasiryžimu tiktai džiaugtis, 
jeigu jie liestų vien tremties 
gyvenimą ir tiesioginius trem
ties uždavinius bendrame dar
be dėl Lietuvos. Tačiau nere
tai tais posakiais apsprendžia
mi kaip tik tokie Tautos rei
kalų bruožai, kurių sprendimas 
toli gražu išeina iš politinės 
emigracijos galios ribų. Turi
me čia galvoje tuos reikalus ir 
tuos klausimus, kurie yra su
siję su dabartiniu Tautos gy
venimu ir su Laisvos Lietuvos 
•atkūrimu ateityje.

Panašūs atskirų veikėjų, 
politinių grupių ar lietuviškų 
organizacijų tremtyje pasisa
kymai sudaro aiškų įrodymą, 
jog emigracinis galvojimas y_ 
ra giliai įsišaknijęs tremties 
psichikoje ir įspaudęs joje tam 
tikra prasme ligūstą antspau
dą. Susidaro įspūdis, jog atski
lusi nuo Tautos tremtis baigia 
pamiršti esanti tik mažutė, gy
venanti ypatingose sąlygose ir 
turinti labai aprėžtus, nors 
bendrame darbe pakankamai 
svarbius, uždavinius, Tautos 
dalelė, ir tarsi esanti tau
ta pati savyje, galinti spręsti 
ir įvykdyti likiminius Tautos 
reikalus.

TVAIKO ILIUZIJOS
šitoji iliuzija ar, teisingiau 

išreiškus, emocijų ir nerealaus 
protavimo sukelta fikcija atve
dė prie naudojimosi įvardžiu 
“MES”, jei didžiąja raide ir 
nerašomu, tai tikrai tokiu ' e- 
sant jaučiamu.

Ir štai, tuo MES naudoda
masi, mūsų tremtis vis labiau 
ir labiau tolsta nuo tikrovės ir 
vis labiau užmiršta, kad, be 
mūsų, yra dar JIE, rašytini 
tikromis didžiosiomis raidėmis, 
nes JIE yra Tėvynėje ir JIE 
yra pati Tauta.

Pamiršdama tai, tremtis vis 
labiau ima gyventi fikcija, esą 
tik joje, sudarančioje tris ar 
kiek procentų visos Tautos, 
glūdi “Lietuvos tautinis ir 
valstybinis potencialas”.

Dažnai pamirštama pačios 
Tautos faktinoji egzistencija 
ir kalbama apie ją ir jos rei
kalus išpūstomis patriotinėmis 
frazėmis, be realaus ir prak
tiško jose turinio, kur ji bega
lėtų atminti, kad ji nėra vie
nintelė ir tikroji mūsų Tau
tos tremtis. Kur beįstengtų 
atminti, kad be jos, palyginti 
patogiai, neretai, ištaigingai, 
o jau neabejotinai saugiai lai- 
savame pasaulyje gyvenančios 
“tremties”, yra skaičiumi ją

tų kalėjimo plotuose.
Nugrimzdę emigracinio tvai

ko rūke, nesusidarę ir nesuta
rę bendrų aiškių gairių, kurio
mis galėtume pro tuos rūkus 
eiti j vieną rūpimą tikslą — 
pagalbą savo Tautai, — mes 
skėryčiojamės ir, besiskėry- 
čiodami migloje, užgauname 
vienas kitą grabaliojančiomis 
rankomis ir pradedame tąsyk 
savo tarpe muštis...

LIETUVIŲ TAUTA 
NESUNAIKINTA

Praskleiskim, betgi, paliegu- 
sios mūsų buities ir nesveikų 
tarpusavio santykių sukeltą 
rūką, kuris mus skiria nuo JŲ, 
ir pažvelkim į JUOS, — į pa
čią Tautą savame Krašte.

Lietuvių Rezistencinė San
tarvė turi pakankamai realių 
duomenų nupiešti tikrąjį JŲ, 
atseit, pačios Tautos Tėvynė
je veidą.

Pirmutinis ir svarbiausias 
to paveikslo bruožas yra fak
tas, jog, nors bolševikinis o- 
kupantas naikino ir tebenaiki- 
na mūsų tautą fiziškai, ūkiškai 
ir svarbiausia dvasiškai — 
šiandie Lietuvoje kompaktiš
kai tebegyvena Lietuviu Tau
ta ir tik joje glūdi ir gali glū
dėti tikrasis tautinis bei vals
tybinis potencialas.

Kartais atrodo, kad gal net 
sąmoningai kaikurios mūsų 
politinės grupės Vakaruose ir 
kaikurie veiksniai dramatizuo
ja mūsų Tautos biologinius 
nuostolius. Mūsų spaudos in
formacijos toje srityje nėvi- 
suomet būna atsakingos ir pa
kankamai pagristos. Visa tai 
galėjo sukelti ir iš dalies yra 

•sukėlę tremtyje savotišką psi
chozę pasireiškiančiu drama
tišku klausimu: ar beliks Lie
tuvoje lietuvių, laisvės valan
dai išmušus? O jau kiekvienu 
atveju sukėlė įsitikinimą esą 
JIE ten neišgali nei galvoti, 
nei spręsti, nei, valandai išmu
šus, neįstengs būti savo likimo 
vairininkais.

Apakę egocentrizme arba 
sąmoningai siekią sudaryti sa
vo tezių gyvendinimui patogią 
platformą tremties masėse, ar 
MES tą natūralų Tautos liki
mu susirūpinimą nenukreipia
me į tariamai vienintelę išva
dą: “MES, tremtis, pasitrau
kę į Laisvus Vakarus, tegalime 
išlaikyti lietuvių tautos poten- 

. cialą? Atseit, MES, tremtis, e- 
same “tautos druska”. Tautai 
nykstant, MES liekame pati 
“Tauta”...

Niekas negali būti pranašu 
ir niekas negali pasakyti, ko
kioje būklėje bus Lietuvių Tau
ta, išlaisvinimui atėjus. Išei-

galime dviem būdais. Vienas 
jų — biųloginis tautos išnaiki
nimas,. kitas — tautos dvasios 
išnuodysimas. ir supūdymas. 
Biologiškai tautą sunaikinti, 
nors ir-vartojant žiauriausias 
bolševikines priemones, njūra 
šiame amžiuje lengvas uždavi
nys. Antrasis būdas reikalauja 
ne vienos kartos gyvenimo, 
taigi — plačių laiko rėmų.

Kiekvienu atveju, pasirėmę 
faktų domenemis, ne jaus- 
miškai ir ne su kokiu savanau
dišku tiksleliu klausimą svars
tydami, turime laikytis realaus 
fakto, kad šiandien Lietuvių 
Tauta yra, vargsta ir kovoja 
savame Krašte — Lietuvoje. Ji 
ten yra. Taigi tik iš to fakto 
tegalime ir teturime šiandien 
vesti visus savo protavimus 
bei sprendimus, tik tąja baze 
grįsti bet kuriuos savo veiks
mus.

GYVENIMAS MAINOSI

Antrasis kalbamojo paveiks
lo bruožas yra tai, apie ką MES 
bemaž visai negalvojame. Tai 
antrasis faktas, būtent tas, kad 
gyvenimas nestovi vietoje, kad 
Lietuvių Tauta, nors ir sun
kiausiomis sąlygomis gyvenda
ma savame Krašte, visgi gy
vena — ir visuomeninėje, so
cialinėje, politinėje bei kultū
rinėje struktūroje pati?-* di
džiulių pasikeitimų.

(Nukelta į 5 psl.)

(Pabaiga)
Prof. K. Cakstė pasirodė e- 

sąs nuoširdus lietuvių drau
gas. Buvo apžvelgtos praeities 
klaidos, buvo bandyta žvelgti 
į ateitį. Prof. K. Cakstė užtik
rino, kad mums rūpimu Vil
niaus reikalu latviai yra pasi
ruošę padaryti reikalingą pa
reiškimą, solidarizuojantį su 
lietuvių tvirtu nusistatymu.

Susirūpinęs būsimu Baltijos 
valstybių saugumu rytuose, 
prof. K. Cakstė galvojo net to
liau, kad lietuviai turėtų dau
giau angažuotis srityse, esan
čiose už Lietuvos rytinės sie
nos. Jis manė, kad lietuviai čia 
turėtų eiti labai toli.

Abu su nerimu žiūrėjom į 
ateitį. Latvių legionas kovojo 
Rytuose. Jis jau buvo sudėjęs 
nemaža aukų ir tai buvo jau
čiama latvių visuomenėje.

Prof. K. Caskstė buvo, ar 
norėjo būti optimistiškas. Jis 
tikėjo, kad jei visos trys Bal
tijos tautos sutars dėl bendros 
kovos plano, bendro vadova
vimo, veikdamos ir kovodamos 
vieningai ir suderintai, jos 
galės atlaikyti bolševikų spau
dimą, vokiečių kariuomenei 
pakrikus, ir apginti savo vals
tybių laisvę ir nepriklausomy
bę. *

Kalbėta ir kitomis temomis, 
kurios mums abiem buvo arti
mos, kaip vienos srities specia
listams. Tuo metu Lietuvoj'e

S. ŽYMANTAS

buvo madingos kalbos, ypač 
Lietuvių Fronto tarpe, apie bū
simą prezidentinį režimą, at
skirus prezidento rinkimus ir 
pan. Prof. K. Cakstė nurodė, 
kad jų tarpe būsimos san
tvarkos klausimas taip pat yra 
svarstomas. Nevien valstybės, 
bet demokratinio rėžimo kon- 
tinuiteto atžvilgiu latviai bu
vo geresnėje padėty, nes bu- 
vęs prezidentas Ulmanis, įve
dęs gan kietą vadistinį rėžimą, 
senos konstitucijos nebuvo pa
naikinęs, nei ją nauja pakeL 
tęs. Tad ji galiojo ir tebegalio
ja dabar. Prof. K. Cakstė, gal
vodamas realiai ir praktiškai, 
sakėsi prieš atskirus prezi
dento rinkimus, prieš korpora- 
tyvinės santvarkas pradus, 
kurie Lietuvoje taip pat buvo 
propaguojami Lietuvių Fronto. 
Jis manė, kad prezidentas tu
rėtų būti parlamento renka
mas ilgesnei kadencijai. Tas 
jį padarytų labiau nepriklau
somą, jis nebūtinai būtų ren
kamas iš parlamento rinkimus 
laimėjusios grupės narių tar
po...

Ir, žinoma, buvo paliestas 
ateities — Baltijos Valstybių 
Sąjungos klausimas. Anuo 
bendros nelaimės, bendros 
grėsmės ir nerimo, bendros ko
vos metu, tas klausimas atrodė 
taip aiškus ir ryškus, nekeliąs 
abejonių. Taip pat klausimas 
ir šiandien turėtų atrodyti.

Laiškai nuo Pacifiko (1)

Norėtųsi pastatyi brutalų 
klausimą:

Ar šiandieninė Vokietija Hit 
lerį smerkia dėl jo baisių ak
tų, ar tik dėl to, kad jam ne
pasisekė įgyvendinti savo sie
kių ir išplėsti savo valdžią vi
same pasaulyje?

Veltui ieškotumėme vokiečių 
literatūroje atsakymo. Niekur 
nerasime, kad vokiečiai būtų 
gėdinęs!, ar biaurėjęsi savo 
praeitimi, dėl kurios kitiems 
teko tiek daug kentėti.

Būtų džiugu, jei vokiečiai 
kada nors pareikštų savo gai
lestį visais tais nusikaltimais.

Deja, to nėra.
Priešingai, jų valstybės vy

rai jau grasina kaimyninėms 
tautoms ir jau tiesia rankas į 
tariamas vokiškas žemes.

Anglijos karaliens vyrui Pilypui parūpo pažiūrėti, kaip 
dirba angliakasiai giliai po žeme.

«

Prof. K. Cakstė buvo gan tei
singai pastebėjęs, kad mūšų 
tautų atgimimo gadynės vei
kėjai padarė klaidą, nepasi
rūpinę priartinti lietuvių ir 
latvių kalbas 19 ir pradžioje 20 
šimtmečio. Terminologija, nau
jadarai galėjo būti įvesti bend
ri abiem kalbom. Jis taip pat 
nupasakojo sunkumus, su ku
riais susiduria latvių .pogrin
dis, ir tas priežastis, kurio ne
leido išplėsti pogrindžio spau- 
dos. Vokiečių infiltracija lat- 

- vių tarpe buvo žymiai didesnė.
negu Lietuvoje? . . ..

i

Kitą dieną buvo lapkričio 18 
— Latvi j os nepriklausomybės 
šventė. Prof. K. Cakstė turėjo 
susitikti su savo bendradar
biais, mane pasiėmė globoti 
ponia Cakstienė, 'su kuria 
drauge nuvykome į puikias 
Bralių kapines. Tą dieną visa 
Ryga buvo jose. Latviu orga
nizacijos ėjo su vėliavomis, 
vainikais. Tai buvo įspūdinga 
ir graži latvių tautos nepri- 
klausoirtybės demonstracija.,

Bralių kapuose sutartoje vie
toje vėliau susitikom su prof. 
K. Cakstė ir kitu jo kolega 
profesorium ekonomistu, ku

rio pavardės nežinau, nes nesi- 
telravau. Buvo aptartas .par 
reiškimo tekstas. Nepažįsta
mas profesorius gėrėjosi pa
reiškimo anglų kalba. Nenuo
stabu, pareiškimą angliškai 
buvo suredagavusi, kaip ir ki
tus pareiškimus bei notas, p. 
M. Avietėnaitė.

Iš ten nuvykom į žinomo 
socialdemokratų veikėjo Pau
lio Kalninšo namus. Paulius 
Kalniš, jei neklystu, kaip pas- 

. kutinto Latvijos seimo pirmi
ninkas, einant Latvijos kons
titucija buvo laikomas einąs 
pareigas valstybės galvos. 
Ten galutinai buvo priimtas 
pareiškimo tekstas, o Latvijos 
nepriklausomybės šventės .pro
ga teko pasveikinti Lietuvos 
rezistencijos vardu.

Kalninš žavėjosi lietuvių po
grindžio spauda ir lietuvius 
statė pavyzdžiu latviams. Jis 
mirė Vokietijos pietuose, jau 
tremty, karui pasibaigus.

• • •

Grįžęs Kaunan, supažindi
nau Vyriausio Lietuvių Komi
teto pirmininką su misijos re
zultatais ir iškilusiais klausi
mais — ateities tampresnių 
santykių, ryšių su Vakarais, 
bendro gynimosi prieš bolše
vikus, kurie buvo reikalingi 
rimto svarstymo.

Daugiau Latvijoje neteko 
lankytis. Tiesa, 1944 metų pra
džioje buvome drauge su pulk. 
Dr. J. Vėbra paskirti, tuomet 
jau Vliko, delegatais pasita
rimams su latvių ir estų po
grindžio vadovybių atstovais 
Rygoje, bet apsvarstę reikalą 
su Vliko atsakingais darbuo
tojais atsisakėm, nes Vilkas 
nebuvo paruošęs nei instrukci
jų, nei buvo pateikęs savo nu
sistatymą konkrečiais klausi
mais, kuriuos reikėjo svarsty

ki. -• .. .. • - . •
Prof. K. čakstė su kitais lat

vių pogrindžio veikėjais, jų 
tarpe ministeriu -Sėja, *1944 
metais buvo Gestapo areštuo. 
tas ir- patalpintas Stūtthofo 
K. Ž." Jis mįrė, rodos, h'ūb gil
tinės. Min. Se j a išliko'. gyvas, 
slapstėsi Lenkijoje, bet buvo 
vėliau bolševikų areštuotas 4r 
dingo be žinios.

Jungtinis Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pareiškimas l- lais
viems Vakarams buvo į Va
karus persiųstas ir juos pasie
kė. Jis skelbė, kad Baltijos 
tautos priešinsis naujai bolše
vikų invazijai, nes jos, norėda
mos gyventi, neturi kitos išei
ties. Tad ginsis iki paskutinio. 
Desperatiškas nusistatymas, 
bet kokį kitą, galėjo anuo me
tu Baltijos tautos Vakarams 
perduoti?

P. DANTAS

ĮĮ NE PRAEITIS, BET DABARTIS SLEGIA LIETUVĮ

Bronys Raila

PASAULIS ABALONĖS AKIMIS
Seniai norėjau ir draugu bu

vau prašomas pasidalinti įspū
džiais apie Pacifiko pakrantę.

Ramusis vandenynas —mil
žiniškai plati erdvė ir gili po
ezija. žvelgdamas į jos besiri
tančias bangas, žmogus ant 
pakrantės uolos dažnai pasi
jus, kaip musė, kaip mažytis 
uodas. Aš tai visuomet išgy
vendavau. štai jau trys su vir
šum metų, dešimtimis progų 
atvykdamas prie Pacifiko — 
pasidžiaugti saule ir marių 
vandenimis, nuplauti prakai
tą ir išgarinti galvoje susikau
pusius rūpesčius.

O įspūdžių daug. Tik kaip 
jais pasidalinti? žmogaus į- 
spūdžiai, kaip ir jo norai bei 
svajonės, tokie įvairūs, nesusi 
derinantieji, nekartą priešta
raujantieji ir priešingi.

•
Vakar grįžau iŠ Long Beach 

vasarvietės. Tai viena iš di
džiausių ir, kaip tos parapijos 
propagandistai skelbia, gra
žiausių vasarviečių pietinėje 
Kalifornijoje. Aišku, su smė
lio paplūdimiu, prabangiais 
viešbučiais, palmėmis, rožėmis 
ir naftos siurblių miškais ap
linkui.

Demokratiška, vasarvietė ir 
viena iš nedaugelio, kurioje 
nugalėti rasiniai prietarai. Čia 
gali smėlyje pasivolioti ir neg
rai. Nors jų paprastai nedaug.

Atsitiktinai išsikalbėjau su 
viena negraite, gal aštuonioli
kos metų, visame jos juodųjų 
formų žydėjime. Pasirodė, kad 
tai būta mokytos negraitės ir 
kupinos gilių minčių apie žmo
nijos troškimų nevienodumą.

— Man čia patinka. šiais 
metais norėčiau gerai nudeg
ti, — pasakiau jai, kai jau bai
gėme pašnekesį apie Pacifiką 
ir politiką.

— Tai jums malonu būti ru
dam? — paklausė ji.

— Sutikčiau nusideginti ne 
tik rudai, bet ir juodai, —at
sakiau manydamas, kad jos 
atžvilgiu tai bus pakankamai 
galantiška.

— O Dieve, kokie keisti žmo
nės’— sušuko ji. — Aš čia esu 
tik todėl, kad savaitgaliais ne
turiu kur lįsti geriau. Aš norė
čiau rasti tokią saulę ar to-^ 
kius aparatus, kurie mano odą 
išbaltintų. Kaip kituose kraš
tuose seniau moterys baltinda
vo prieš saulę naujai Išaustą 
ruda drobę...

Savo rasės išdavikė, pagal
vojau. O juk esame žmonės su 
ta pačia nemirtinga siela. Bet 
kaip priešingi mūsų troškimai! 
Kokia praraja tarp mūsų idė
jų’...

Pažįstantieji pietinės Kali
fornijos vasarvietės lygiai ne
sutiks su manimi, jei pasaky
čiau, kodėl aš labai mėgau Pa
los Verdes paplūdimį.

Daugumas tos vietos nei ne
žino. Ir kaip žinos, jeigu tikrai 
nieko neįžeidžiant drąsiai ga
lima sakyti, kad tai turbūt 
pats blogiausias visos Kalifor
nijos paplūdimis.

Nusileidus nuo uoloto aukšto 
kranto — driekiasi šiek tiek 
akmenuotos žemės,; neaiškus 
smėlio ir vandens Išplaunamų 
žliūgių kauburiai. Jokio namo, 
jokio medelio, tik okeano ban
gos ūžauja akmenyse. Toliau 
kyšoja uolos, pasiekiamos tik 
įgudusio plaukiko pastango
mis. Nieko gero, nei gražaus 
niūrioje Palos Verdes įlanko
je.

Tačiau ten yra abalonių. 
Savaitgaliaiš šimtas kitas pri
siekusių mėgėjų - narų ten pa

stoviai susirenka. Jie neria 
vandenin ir graibosi abalonių. 
Kartą ir aš mėginau...

Labai esu susižavėjęs abalo- 
nėmis. Jau trys metais su jo
mis kasdien bendrauju, — jei 
ne kitaip, tai bent nukratyda- 
mas cigaretės pelenus į jų 
kaulinius lukštus, kurių pilnas 
mano butas. Abalonių kūnai 
suvalgyti, kaip sriuba, kaip 
kepsniai ar “beuf a la Stroga
nov”, bet jų žalsvai rusvai žė
rinti lukštai pasiliko man mė
giamiausiomis peleninėmis.

Abalonė — retas okeano gy
vis, užtinkamas tik keliose šios 
Pacifiko pakrantės vietose, ir 
gana gausiai ties Palos Verdes 
įlankėle. Vikšras apsidengia 
kietu apsiautu ir prikimba 
prie uolos, tyliai ir filosofiškai 
leisdamas savo jaukų gyveni
mą. žvejas turi pasinerti vie
ną, antrą ir trečią metrą po 
vandeniu, užčiuopti abalonę ir 
skubiai ją atplėšti. Jei užleis, 
suerzins abalonę, neatsargiai 
užkiš pirštus, ji drauge su žve
jo pirštais taip kietai prisispaus 
prie uolos, kad — arba pjauk 
savo ranką, arba prigerk! A- 
balonė niekam nieko pikto ne
daro, jokių veiksnių nuversti 
nesikėsina, bet jei ją palieti ir 
nemoki kariauti, tai ji gerai 
ginasi.

Nekartą mėginau vaizduotis 
abalonės gyvenimą. Prikibęs

prie okeano uolos dvigubos 
saujos didžio lukštas šarvuoja 
keistą gyvūną.

i
Slenka metų metai, bangos 

plauna ir šniokščia aplink uo
lą, blanki šviesa lūžta vaivo
rykštėmis. Abalonė alsuoja, 
kažkuo minta ir mąsto, mąsto 
tylias, gūdžias, paslaptingas 
mintis.

Ir nekartą savęs klausdavau: 
kaip atrodo pasaulis abalonės 
akimis?

Ir nekartą norėjau žvelgti į 
tą pasaulį abalonės akimis.

Ir nekartą manydavau, kad 
abalonė, — tai gal pats gra
žiausias ne vieno mūsų lietu
viško gyvenimo simbolis. .

Nekalbu apie tą nedaugelį 
vadų, žymių • vyrų, politikų, 
vadovaujančiųzveiksnių žiups
nį, kurie gyvena, taip sakant, 
“pilnutinio lietuvio gyvenimą” 
ir šniokščia ūžia, kaip Pacifiko 
bangos. Jie neria kartais prie 
mūsų kitų, mažų abalonių, ir 
stengiasi mus atplėšti, išjudin
ti, mūsų balsais ir pinigėlias 
pasinaudoti. Jei priešinamės jų 
norams pervirti mus i sriubą, 
—jie baisiai pyksta ir mus pra
keikia.

O juk devyniasdešimt devy
nios šimtosios mūsiškių gy
venime prikibę keliuose pasvie
čiuose prie kokio grumsto, kaip

abalonės prie Palos Verdes uo
lų. Tik kietą lukštą ne visi už
siauginome ir ne visi išmokome 
taip gintis, kaip jos.

Bet aš nesigėdžiu, jei abalo
nės‘akimis dažnai pažiūriu į 
mūsų gyvenimo reiškinius. 
Kaip čia pasakius, ne tik iš pa
žemės, bet ir iš po vandens. 
Tai daugumos tautiečių liki
mas laisvajame pasaulyje. Ti
krasis gyvenimas ir nemeluota 
perspektyva.

Todėl kartais kai aš noriu 
juodai nudegti, kitas trokšta 
išbalti

Todėl ir mano įspūdžiai nuo 
Pacifiko gal bus žymiai kito
kie, negu tų, kurie arais pa
dangėmis Skraido. Gyvenu to
mis pat mintimis, kaip ir mū
sų laikraščiai. Bet žvelgiant a. 
balonės akimi, tie patys klau
simai ir reikalai man atrodo 
paprastesni ir žmoniškesni.

Apie tuos jausmus ir norė
jau pasikalbėti, vaduodamasis 
ne fantazijomis ir ne Eltos 
komunikatais, bet nuotaikomis 
darbo žmogaus, kurio nuodė
mingo kūno prakaitą savait
galiais nuplauna sūrus Pacifi
ko vanduo.

Kitą savaitę APIE NUSI
KALTĖLIUS IR ŠVENTUO- 
SIUS.

Sakoma, jog Kainas užmu
šęs Abelį už tai, kad šis papa
sakojęs seną anekdotą.

Gal skaitytojai manęs neuž
muš, jei dar kartą (tikiuos pa
skutinį) grįšiu prie senos isto
rijos.

Grįžtu todėl, kad tik dabar 
pradeda aiškėti visi pasitrau
kimo užkulisiai tų dviejų klar
netistų, kurie apkaltino orkes
trą, jog kompanija jiems per 
prasta ir gaidos ne kokios ir 
visas reikalas nieko bendro su 
muzika neturįs...

Brooklyne plačiai kalbama, 
kad visa tai įvyko dėl to, jog 
LF pirmininkas V. Vaitiekūnas 
(tas pats kuris VLIKe atstova
vo Darbo Federaciją) pagailė
jo vieno kito dolerio, o svar
biausiai patingėjo Ivinskiui ir 
Prapuoleniui pasiųsti telegra
mą, kad nesikarščiuotų...

Tingėjimas, sakoma, yra sep 
tintoji didžioji nuodėmė ir ne
žinia kokia atgaila bus uždė
ta V. Vaitekūnui, kad išpirktų 
savo kaltę prieš partiją.

Bet nebūna nieko blogo, kas 
neišeitų į gerą.

Tuo savo tingėjimu jis tik 
išgelbėjo VLIKą nuo 8 metus 
trukusios krikdeminės dikta
tūros.

Kada visuomenė dėl to pa
tenkinta, visai kitaip pažiūrė
jo jo bendrai susirinkę posė
džiauti Clevelande.

Matyt, dėl to “tingėjimo” jis 
nebepateko ir į valdybą. Į ją 
buvo išrinkti: J. Brazaitis, P. 
Padalskis, pulk. Šlepetys, J. 
Kazickas ir L. Dambriūnas.

O Vaitekūnas? Nesinori tvir
tinti, kad jis būtų atsidūręs 
nemkloriėję.

Kokią išvada turime, daryti 
mes/mi^ngięji? Ar ye^ktŲ ar 

’ jub&fis, gal melstis , už taip 
nusikaltusio nuodėmingos dū
šios išganymą?

■ ./
Praėjusią savaitę Pan Mun 

Jone dar kartą (tik ne pasku
tinį) abiejų pusių delegacijos 
buvo susirinkusios posėdžiui, 
taikos pypkei išrūkyti.

Bet kaip ir anksčiau nieko 
nesusitarta ir buvo nutarta pa 
siimti savaitę “atostogų”.

Skirstantis, amerikiečių ge
nerolas Harrison sustabdė šiau 
rėš korejietį Nam tokiais žo
džiais:

—Kodėl jūs nesukylate prieš 
kinų komunistus? Kaip jūs, 
šiaurės korėjiečiai, galite pa
kęsti klausyti jų įsakymų?

Kas keisčiausia visoj šitoj 
istorijoje, jog Pekino atstovas 
girdėjo šiuos žodžius, nes buvo 
dar neišėjęs.

Gen. Harrison tęsė:
— Pasidarykite titoistais!
Nam tylėdamas pasiėmė ke

purę ir apleido taikos baraką, 
nė žodžio neištaręs.

Bet tos derybos Korėjoje at- ‘ 
rodo neilgai besitęs.

Šį rudeni žadama perkelti į 
New Yerką.

Jungtinių Tautų naujoje sa
lėje atstovams bus daug pato
giau derėtis, negu mažame 
Pan Mun Jone barake.
’ Pagaliau, čia bus kur ir pa
silinksminti, tuo tarpu tenai, 
tuščiame užkampy galima 1 
sprandą nusisukti iš nuobodu
mo.

Ir tam nuobodumui išvalyti 
komunistai buvo sugalvoję 
naują karo fazę.

Kaip praneša karo departa
mentas, * Siaurės korėjiečiai 
stengėsi atitaisyti pakrypusią" 
padėtį, dar labiau ją pakreip
dami...

Per frontą pradėjo gabenti 
didelius kiekius amerikiečių 
kareiviams alkocholinių gėri
mų, kurių‘šie neturi ir, nežiū
rint vyriausybės griežto drau
dimo, su malonumu lašelį nu
siurbia. .

Bet džino ataka buvo atmuš 
ta, didžiausiam kareivių gai
lesčiui.

Ko šiandien rymo, nuleidęs 
savo plačiasias šakas, ko 
jis šiandien liūdi, tasai tūks
tantmetis ąžuolas, mūsų palik 
tas mieloj Tėvynėj, netoli mil
žinkapių ar piliakalnių? Gal 
jis liūdi prieš 500 metų degu
sio po juomi aukuro, gal tų vai 
dilų ar vaidilučių, prie aukuro 
po jo lapais aukojusių dievams 
garbę?

Gal jis gedi Vytauto Didžio
jo pulkų užmigusių milžinka
piuose, o^gal jis griaudenasi 
dėl karališkojo vainiko, Vytau
to nepasiekusio Trakuose? Ko 
jis neramus, ko liūdi? —klau
siame mes, o ten Tėvynėje li
kusieji iš arti mato senojo pla
čiašakio Lietuvos ąžuolo skaus
mą. Mato ir drauge išgyvena 
visą skausmą ir liūdesį.

Ne praeitis, nuėjusi į pile- 
kalnius, bet dabartis, kruvinoj 
jūroj skandinama, slegia lie
tuvį ir senąjį ąžuolą.

Gaila tų sukilėlių, knygne
šių ir kitų kovotojų kaulų, 'ku
rie nuklojo Tėvynės laukus 
garbinguose milžinkapiuose ar 
ba Rytų kelius į Sibirą. Nuklo
jo savo kaulais tolimas erdves, 
kad stebuklingasis Baltasis 
Raitelis atrastų ir parneštų pa 
grobtąjį Lietuvos vainiką.

Jie nerado. Tuomet išėjo sa
vanoriai kūrėjai vainiko ieš
koti ir parnešti. Audringose 
naktyse, perkūnams griau
džiant, plėšriems žvėrims stau

giant, suradę nešė laisvės vai
niką Lietuvai padovanoti.

Bet vėl nauja klasta, naujas 
smurtas, ir laisvės, lietuviško
sios garbės vainikas vėl Išplėš
tas.

Ir vėl tamsa aplink — nei 
saulė, nei žvaigždės negali nu
šviest erškėčiais apželdintų 
Lietuvos kelių, krauju nulais
tytų laūkų.

Išėjo partizanai, išėjo 
slapti kovotojai iš naujo 
vės vainiko ieškoti.

Dar tirščiau savo kaulais 
nuklojo Tėvynės laukus ir miš 
kus, dar tirščiau nusėjo kelius 
į tolimą Sibirą ir šiaurės tund
ras, dar smarkesnėms aud
roms siaučiant, dar tamses
nėms naktims gaubiant Lietu
vos padangę. Ir vieni ir kiti 
ieškojo ir ieško Lietuvai ne 
griūvančių sostų karališkųjų

kiti 
lais-

vainikų, bet lietuviškosios gar
bės, laisvės, nepriklausomybės, 
tautinės kūrybos ir pažangos 
vainiko, ne auksu ir deiman
tais išpuošto, bet lietuviškomis 
širdimis, darbu ir pasiaukoji
mu.

Lietuvis ąžuolą gerbia, jo di 
dybė, tvirtybė ir atkaklumas 
prieš audras lietuvį žavi. Ąžuo 
las primena lietuviui koks jis 
turi būti. Ir pavergtasis lietu
vis prie ąžuolo ryžtasi išlieti 
savo jausmus ir skausmus.

Ir dabarties vergijos metu 
nekartą slapta lietuvio kovo
tojo ranka iškelia kurio nors 
seno ąžuolo viršūnėje lietuviš
ką trispalvę Vasario 16 ar Rug 
sėjo 8 dienomis. Iškelia ją 
tam, kad nors ir trumpą laiką 
plėvavusi, paguostų lietuvį 
tautiškai, sustiprintų jį kovai 
už laisvę.

Neabejojame, kad ir šiemet 
Rugsėjo 8 d. šventės naktį ne 
viename Lietuvos ąžuole prie 
kelio ar kitur buvo iškelta lie
tuviškoji 
lietuvio 
pykčiui.

Priešas 
kų, seks 
kaltųjų,
ant kelio į Sibiro taigas, bet 
lietuvis, tasai lietuvis kuris li
ko Tėvynėje kentėti ir kovoti, 
neišsigąs ta siaubingųjų 
nijų.

Lietuvis varge kietas, 
laužiamas.

trispalvė ir plėvėsavo 
paguodai ir priešo

sius, ieškos kaltinin- 
nauji suėmimai ne_ 
nauji . kaulai guls

perku

nepa-

ir ge-Tik gaila, kad laisvėję 
rose dienose lietuvis praranda 
savo lietuviškąjį ryžtingumą 
ir meilę savo žemei, kalbai ir 
papročiams.

ČIONAI, JIE TENAI

RASPUTINAS
Rasputinas! Kiek legendų sukurta apie šį “Šventąjį Vel

nią”, tapusį pas’aptinga asmenybe.
Nuo šio numerio pradedame spausdinti iliustruotą ap

rašymą apie Rasputiną, tikėdami, jog skaitytojams bus įdo
mu patirti, kaip Šiam Sibiro mužikui pasisekė apgauti caro 
šeimą.

Kalbant apie Jungtines Tau 
tas, negalima sakyti, kad ši or
ganizacija mažai kam žinoma.

Vienas belgų Kongo negrų 
tautelės vadas neseniai, krei
pėsi į Jungtines Tautas... pra
šydamas jam priteisti 20 kar
vių, kurias laiko užgrobusi kai 
myno našlė.

— Jei jūs to negalite pada
ryti, rašo savo laiške senis neg 
ras Bugurazezu, praneškite 
man ir aš nusižudysiu.

Štai nauja drama prieš JT 
akis. Dar šiurpesnė už Korė
jos!

Vienas diplomatas, akredi- 
dituotas prie JT, pastebėjo:

— Mes esame perpildyti pa
našiais prašymais. Gauname 
šimtais skundų, kuriuose žmo 
nes prašo grąžinti asilą, arba 
suieškoti pabėgusią ožką...

Ir kas dar drįs tvirtinti, kad 
niekas jau nebetiki į tarptau
tinį teisingumą?

Prieš keletą mėnesių sovie
tų biologistai, daktarai ir chi
rurgai, parinkti tarp garsiau
sių, apsigyveno Kremliuje, su 
tikslu prailginti Stalino gyve
nimą.

Visai tai ekipai vadovauja 
garsi visame pasaulyje dėl sa
vo mokslinių darbų Olga Lepe- 
činskaja.

Dabar per Maskvos radiją ji 
paskelbė, jog pasisekė žmo
gaus gyvenimą prailginti iki 
150 metų.

Mokslininkai Kremliuje turi 
ultra modemišką laboratoriją 
ir jiems paskirta 60 kaukazie
čių senių, Stalino amžiaus, su 
kuriais pirma daromi visokie 
eksperimentai.

Nežiūrint viso slaptumo, pa
tirta, jog Stalinas jau buvo 
operuojamas.

Gal dėl to ir Paleckio Tiesa 
pradėjo savotiškai Staliną gar 
binti:

— Stalinas begalinis... kaip 
šviesa, kaip okeano bangos...

Ruduo ne visiems linksmas. 
Ypač vaikams, kurie nenoro
mis užsidaro į mokyklos kam
barius.

Rytinėje Vokietijoje grįži
mas į mokyklą įvyko ši kartą 
savotiškai.

Pirmą dieną mokytojas per
skaitė mokiniams instrukcijas, 
kurių jie turės griežtai laiky
tis.

1) Ginti mokyklos pastatą 
nuo “išorinių priešų”.

2) Palaikyti artimus ryšius 
su liaudies milicija.

3) Išdavinėti blogus moki
nius.

4) Būti savanoriu viešiems 
darbams.

5) Padėti dirbti kolchozuose.
6) Rinkti senus gelžgalius.
Ir jei po viso to tiems vaiku

čiams dar liks laiko, tai “skai 
tyti didžiuosius sovietų rašyto
jus,- kad geriau supratus ko
munizmą”!^

(Atkelta iš 4 psl.)
Tačiau MES, iš savo Krašto 

išplėšti, nuo jo atskirti, patys 
savyje ir savo praeityje užsi
darę, to nematom, o dažniau
siai sąmoningai nenorime to 
matyti ir reikiamai įvertinti. 
Įsižiūrėję į praeitį, neįsteng
dami pažvelgti realybei į veidą, 
tariame Tautą esant nepasi
keitusią, , su tomis pačiomis 
problemomis ir tąja pačia ide
ologine ar politine diferencia
cija, su tokia pat visuomeni
ne struktūra, kokią ją esame 
palikę prieš didžiuosius įvy
kius.

Didelis MŪSŲ nusikaltimas, 
kad to suprasti nenorime, kad 
nenorime įsisąmoninti, 
laisvei išaušus, Tauta 
spręsti visą eilę naujų, 
keitusių sąlygų išugdytų
lemų, kurias spręsti ir išspręsti 
tegalės ji .pati, o MES nebent 
galėsime Jai kiek padėti.
TAUTA TURĖS SAVO VADUS

Noromis nenoromis 
mena tarytum naivus 
stambaus emigracinio 
veikėjo klausimas: “Ar
dabar Lietuvoje politinių as
menybių, kurios, tafkuT4r rei
kalui atėjus, galėtų vadovauti 
krašto politiniam gyvenimui?

Toks klausimas spsprendžia 
patį klausėją ir yra būdingas 
emigracinio sustingusio, nuo 
realybės atitrukusio, galvoji
mo pavyzdys.

Tikrovė yra toji, jog tokie ir 
taip galvoją emigraciniai vei
kėjai skaudžiai apsirinka ma
nydami, jog jiems iš Krašto 
pasitraukus, jiems ten nebe-

jog, 
turės

prob-

prisi- 
vieno 
mūsų 

esama

veikiant, gyvenimas ir mintiji
mas okupuotame Krašte yra 
sustojęs, sustingęs ir sukalkė- 
jęs, kaip yra sustingusios ir 
sukalkėjusios jų pačių galvoji
mo kategorijos.

Realiais duomenis remiantis, 
galima su visišku įsitikinimu 
tvirtinti, kad Krašte ęsama 
pakankamai politinių asme
nybių ir priaugančių naujų, 
kurios, laikui ir reikalui atė
jus, galės ne tik veikti politinį 
Krašto gyvenimą, bet ir vado
vauti bei tvarkyti Krašto at
statymą. Reikia įsisąmoninti 
tai, kad, nors ir sunkiausiomis 
okupacijos sąlygomis, 
auga:, bręsta ir grūdinasi 
jos politinės asmenybės.

Ir neleistina nuvertinti
tą, kad tos naujos asmenybės 
yra ir sprendžiamuoju momen
tu bus gal pranašesnės už 
MUS, už patentuotasiąs pra
eities politines asmenybes, nes 
jos bus išaugusios iš realių 
Tautos gyvenimo sąlygų, iš 
kovos pačiame? Krašte, ir į- 

stengs realiai spfęstf visas

TEN 
nau-

fak-

JQRUSKA?

dęs prie tremties visuomenės 
susiskaldymo, supinančio ben
dro tikslo siekimą, ir pagaliau 
išugdęs nerealius “valdžios’ 
troškimus bei siekimus, kurie 
savo ruožtu atvedė prie žais
linių “seimų’ bei “vyriausybių” 
funkcijų, partinių paritetų, ir 
kt.

šviesiomis • akimis pažvelgę 
į Tautos veidą, pamatysime, 
jog visi tie “partiniai parite
tai’, visos senosios partijos ir 
jų programos Krašte yra se
niai mirę dalykai. Pamatysime, 
kad ten kuriasi pagrindai nau
jai politinei ir ideologinei di
ferenciacijai, kuri neturi daug 
bendro su praeitimi Pamaty
sime, kad visi MŪSŲ “ideolo
giniai” ir “programiniai” gin
čai yra čia absoliučiai bepras
miški.

Pamatysime pagaliau, kad 
lietuviškoji “žemės druska’ tai 
gal ne MES, o Tauta namie, 
nes j i,kad ir pavergta, tebėra 
gyva ir, nors ir giliai širdyje, 
bet kurią NAUJĄ, o MES, kaip 
bangų 4 kranto smėlį išmes
tos kriaukšlės, džiūstam, nyk- 
stam ir tautinės sąmonės li-

aeities ba_ ’kučiais laikomės jsikibę miru-

daugelio

KUR Ž]
Apmiręs ; ~

gažas,. iliuzoriškas' -^“ ^nutolęs 
nuo ‘ Tautos realyb
tremtyje esančių ’‘.politinių as
menybių“ galvoj imas yįpraktiš- 
kai yra atvedęs prie visų žino
mų politinio emigracinio gyve
nimo blogybių. ’ \ •

Jis yra atvedęs prie -tarpusa
vio politinės kovos, užmirštant, 
kad vienas tėra priešas, su ku
riuo šiandien mums reikia ko
voti komunizmas, — atve-

KĄ GAVO LIETUVOS SAVANORIAI?
Vienybės Nr. 35, skyrelyje 

Vakar ir rytoj, tarp kitko buvo 
pastebėta, kad mūsų politikie
riai (krikdemai), kada bus Lie 
tuva išlaisvinta, partizanams 
neleis nė cyptelėti. Jie tinka 
tik kraujų lieti, bet nepoliti
kuoti. Ir partizanai, kaip ir 
Lietuvos nepriklausomybės ko 
vų savanoriai, gaus tik po me
dalį...

Kai kas paskutiniu sakiniu 
yra nepatenkinti, nes savano
riai kūrėjai yra daugiau gavę, 
negu po medalį.

Aš, kaip savanoris kūrėjas, 
ir noriu šiek tiek pabrėžti dėl 
savanorių. Iki 1927 m. savano
riai kūrėjai tegaudavo žemės 
sklypus ir šiek tiek grūdų sėk
lai ir medžių statybai (kiek — 
jau nebepamenu), kas buvo 
1918 m. koalicinio (visų parti
jų) Ministeriu Kabineto, M. 
Sleževičiaus vadovaujamo, pa
žadėta. Daugiau nieko.

•Nuo 1927 m., įsikūrus Sava
norių Kūrėjų Sąjungai, dai
giau teisių gavo, nes jau orga
nizuoti savanoriai ir per savo 
susirinkimus ir kasmet varsty
dami Ministeriu Kabineto du
ris nuolat reikalaudavo sau 
lengvatų. Taip pamažu buvo 
išgautos šios-lengvatos (nemi
nint žemės gavimo): nemoka
mas mokslas už mokslą savano 
riams ir jų vaikams, geležin
keliu važinėdavo vienu trečda
liu pigiau, pirmenybė prieš ki
tus valdiškai tarnybai gauti, 
ir dar viena kita nereikšmin- 
gesnė lengvata, kuriomis pa
sinaudodavo tik maža dalis ap 
sukresnių savanorių biznio bei 
panašiose srityse.

Pirmenybės tarnybai gauti 
daugiausia buvo teorijoje. 
Praktiškai visai kitaip. Tie 
viršininkai, kurie būdavo pa
lankūs savanoriams, duodavo 
pirmenybių, bet kiti visai ne
paisė tos lengvatos ir savano
rius net išvydavo iš savo kabi
neto, sakydami: “O kas jūs 
prašė eiti savanoriais. Neturė
jote ėsti, ir ėjote”.

žemės gavę, vieni, gavę pa
ramos iš giminių, ar savo lėšų 
turėję, arba vedybomis paso- 
gos gavę, gražiai įsikūrė ūke
lius. Kiti, kurie turėjo tik sa
vo penkis plikus pirštus ir val
džios duotą menką pašalpą 
grūdais ir medžiais, labai var
go arba gautus savo sklypus 
pardavė. Pardavė ir tie, kurie 
buvo iš miestų ir nemokėjo ū- 
kfninkauti.

Politikoje savanorių balsas 
buvo nereikšmingas. Jeigu vy
riausybei nepatiko, ji nekreipė 
dėmesio. Jeigu kuris savanorių 
dalyvavo politiniame gyveni
me, tai ne kaip savanoris, bet 
kaip kurios nors partijos žmo
gus. • St. Butkus

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 
daugelio skirtingų elementų, turiii

savyje galingu šilumą, šildydama ga
lingai. iitarpins reumatiškus skausmus, 
ranką, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
dieglius, šaltį. Daugeliai žmonių pa
gelbėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau: bet tuojau 
OINTMENT, arba rašykite j dirbt u- 
vy. Kaina 2 oz. $1 00. 4 oz. $2 00. 
Ekstra didelė dėžė — 16 oz. $5 00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

įsigyk DEKENS

Atitrūkę nuo realybės, pa
miršę tikrosios kovos sąlygas 
ir apsvaiginti savo sukurtomis 
fikcijomis, 'MES manome, kad 
kalėjime uždaryta Tauta jau 
nieko nežino, nesiorientuoja, 
neįstengia blaiviai įvertinti 
pasaulio politinės ir savos si
tuacijos, kad ji pavirtusi pu
siau sąmoninga, vien teroro 
stumdoma mase, kurią “an- 
š viepti”, kuriai .“vadovauti”, 
kurią “vesti” turime MES........

Tai dar viena MŪSŲ sukur
toji fikcija.

TRYS UŽDAVINIAI
Realybė gi yra ši: kad ir 

sunkiausiomis' svetimos ir 
žiaurios priespaudos sąlygomis, 
kad ir smaugiamos nematyto 
istorijoje teroro, mūsų Krašto 
potencialės jėgos atviromis ir 
blaiviomis akimis sugeba žiū
rėti į įvykius. Jos yra orientuo
tos, jos žino nemažiau už MUS 
ir dažnai galvoja ir sprendžia, 
kur kas realiau ir sveikiau, ne
gu MES, kurie vis dažniau ir 
sunkiau sergam savo pačių su
kurtų fikcijų liga.

Ir taip kurdami iliuzijas, 
MES vis tolstam nuo JŲ ir ne- 
besuprantam JŲ.

Kokia, tad, iš to peršasi 
vada? ’ Atrodo, vienintelė 
tremčiai reikia mesti į šalį
sas fikcijas, jai reikia vienin
gai nusipurtyti apmirimu ir 
pradėti eiti realių vertybių 
keliu. Jai reikia įsisąmoninti, 
kad ji tėra tremtis, bet ne 
Tauta, kad ji niekad ir jokio
mis sąlygomis negalės atsto
vauti Tautos.

Tremties uždaviniai suves
tini į tris pagrindinius mo
mentus:

vi-

1. galimumų ribose pagalba 
Kraštui Išsilaikyti, nebandant 
jam vadovauti ir nekurstant jo 
veiksmais, kurie galėtų atvesti 
prie nereikalingų aukų ir dar 
didesnių persekiojimų.

2. Laisvojo Pasaulio opinijos 
veikimas ir

3. lietuvybės bei lietuviškos 
dvasios savyje išlaikymas.

Visa kita atliks pati Tauta.
(Santarvė Nr. 5)

1911 metais visas pasaulis žinojo, kad Rusijos caras Ni- 
kalojus II ir jo žmona Aleksandra Feodorovna yra įtakoje 
neraštingo “stebukladario”, vadinamo Grigorium Efimovičium 
Rasputinu, besiskelbiančiu “Dievo pranašu”.

“Carienė, aklai atsidavusi, visa savo esybe klauso šio mu
žiko patarimų”, rašė savo raporte prancūzų ambasadorius 
Rusijoje Paleologue. “Nelaimei, ir silpnavalis Nikalojus II, 
kaip ir jo žmona, yra patekęs į Rasputino įtaką”.

Bet carienės sesuo, didžioji kunigaikštienė Elzbieta, ku
ri, po vyro nužudymo buvo tapusi vieno vienuolyno viršinin
ke, buvo kitaip įsitikinusi, būtent, kad Rasputinas esąs ne 
kas kitas, kaip “velnio pasiuntinys”, kad tai bjaurus apgavi
kas ir t. t.

Rasputinu buvo nepatenkinti ir kiti: kam jis savo įtakoj 
turįs carą ir carienę. '

Tarp tokių, buvo du jo buvę draugai, dar 1904 metais pa
dėję jam atvykti į sostinę ir patekti į caro rūmus, tai — Sa
ratovo vyskupas Hermogenijus ir vienuolis Sergejus Trufano
vas. Pastarasis buvo laikomas dideliu pamokslininku.

Rasputinui vis labiau įsigalint caro rūmuose, jie tapo jo 
mirtini priešai.

1911 m. gruodžio 31 d. Hermogenijus pasikvietė keletą po
pų, kurie turėjo būti įvykio liudininkais, žinodami Rasputino 
prietaringumą, jie kambario kampe paslėpė keistą asmenį: 
kvailiuką, kurčią, nebylį, kuprotą ir berankį Miciną Koliabą, 
kuris tik gargaliojimais galėdavęs išreikšti savo jausmus. Bet 
kartais jam pavykdavo ištarti kokį žodį ir tame būdavo įžiū
rimas Dievo ženklas, šis kvailiukas buvo labai gerbiamas Op
tines vienuolyne, tame rusų misticizmo židinyje.

Taip susitvarkę, jie pakvietė Rasputiną...

Rasputinas, nors ir nujausdamas nemalonę, vis dėlto kvie
čiamas atėjo.

Hermogenijus,- Trufanovas ir visi popai jį pasitiko šauk
dami:

— Prakeiktasai! šventvagį! Dvokiantis gyvulį! Velnio gy
vate!...

Tuo metu pasislėpęs už uždangos kvailiukas staiga pasi
rodė kambary ir puolė prie Rasputino, mušdamas jam per 
pilvą savo bepirštėm rankom ir šaukdamas:

— Iškastruoti! Iškastruoti! ' ,
Visi buvę kambary apsupo Rasputiną ir pradėjo jam 

grasinti... (Bus daugiau)
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Tremtiniai Vakaruose ir Sibire — Gyvenimas praeitimi — Lietuviu 
tautos buitis keičiasi, bet Tauta nesunaikinta, sąmoninga ir turi vadus
Neretai lietuviškame ir poli

tiniame gyvenime tremtyje
pranešanti tikroji .TREMTIS
Sibire ir kituose sovietinio tau-

nant iš galių prielaidų, tenka 
pasakyti tiek: tautą sunaikinti

KAIP BUVO RUOŠIAMA BALTIJOS
TAUTŲ BENDRA DEKLARACIJA?

Šešios Europos
Jau ne pirmas kartas nori

ma suvienyti Europą.
Negrįžtant į prieštvaninius 

laikus, galima tik pasakyti, 
jog ir Cezaris svajojo sukurti 
vieną Europą, tik germanų že
mės miškai sulaikė jo legijo- 
nus.

Vėliau bandė kiti.
Ir jei Europas žemėlapyje 

mėginsime nužymėti pagal vi
sas sutartis nuo Periclio laikų 
padarytus sienų pakeitimus, 
gausis toks beprotiškas pieši
nys. jog nuo tų visų subrauki- 
mų nebus galima net miestų 
vardų išskaityti.

Ir tas beprotiškas piešinys 
tebera tęsiamas.

Bet pasigirsta balsų, jog rei
kia vieną kartą padaryti tam 
falą.

Kodėl Europos tautos nega
li broliškai sugyventi ir viena 
kitą mylėti?

Tačiau problema nėra jau 
taip lengvai išsprendžiama.

Gal būt, Schumano planas 
padės išspręsti kai kuriuos me
džiaginius klausimus, Įvedant 
bendrą ekonomiją. Gal būt, ši 
Europa, kuriai gresia bendras 
pavojus, paves savo apsaugą 
jungtinei vokiečių - prancūzų 
armijai.

Bet visa tai gali privesti 
prie didesnės katastrofos, nes 
buvo pradėta ne nuo politinės 
vienybės, o nuo ekonominės ir 
karinės.

Bandant sukurti vieną Eu
ropą, atsirado net šešios:

1) “Sovietinė Europa” su vi
sais sovietų pavergtais kraš
tais, 2) “Neutrali Europa”, su
sidedanti iš Šveicarijos, Švedi
jos, Suomijos ir Airijos, 3) “Su 
sivienijusi Europa” Iš Prancū
zijos, Italijos, Danijos, Belgi
jos, Olandijos, Liuksemburgo, 
Portugalijos, Graikijos ir Tur
kijos, 4) “Išvalyta Europa” iš 
Vokietijos ir Austrijos, 5) 
“Šalutinė Europa” su Ispanija 
ir Jugoslavija, pagaliau 6) 
“Angliška Europa” su izoliuota 
Anglija.

•
Tarp tautų, kurios turi su

daryti Europą, yra Vokietija. 
Tai inžinierių, profesionalų, 
karininkų kraštas. Kitaip sa
kant, pasiekęs patį aukščiausį 
civilizacijos laipsnį, ir tai tu
rėtų būti geriausia garantija 
jo kaimynams.

Bet kada prisimenama gar
saus poeto Paul Valery žodžius, 
jog “Vokietijos geros ypatybės 
žmonijai pridarė * daugiau 
skausmo, negu visų tautų blo
gos ydos”, nugaroje kyla šiur
pas.

Ir kaip jis nekils, jei dar tik 
vakar ši kultūringa ir pažan
gi tauta buvo pasidavusi siau
bui, nuklodama žemę milijo
nais lavonų.

tenka išgirsti sakant: “Mes da
rysime taip... mes suorgani
zuosime... mes nustatysime...”

Tektų tokiais posakiais ir 
pasiryžimu tiktai džiaugtis, 
jeigu jie liestų vien tremties 
gyvenimą ir tiesioginius trem
ties uždavinius bendrame dar
be dėl Lietuvos. Tačiau nere
tai tais posakiais apsprendžia
mi kaip tik tokie Tautos rei
kalų bruožai, kurių sprendimas 
toli gražu išeina iš politinės 
emigracijos galios ribų. Turi
me čia galvoje tuos reikalus ir 
tuos klausimus, kurie yra su
siję su dabartiniu Tautos gy
venimu ir su Laisvos Lietuvos 
•atkūrimu ateityje.

Panašūs atskirų veikėjų, 
politinių grupių ar lietuviškų 
organizacijų tremtyje pasisa
kymai sudaro aiškų įrodymą, 
jog emigracinis galvojimas y_ 
ra giliai įsišaknijęs tremties 
psichikoje ir įspaudęs joje tam 
tikra prasme ligūstą antspau
dą. Susidaro įspūdis, jog atski
lusi nuo Tautos tremtis baigia 
pamiršti esanti tik mažutė, gy
venanti ypatingose sąlygose ir 
turinti labai aprėžtus, nors 
bendrame darbe pakankamai 
svarbius, uždavinius, Tautos 
dalelė, ir tarsi esanti tau
ta pati savyje, galinti spręsti 
ir įvykdyti likiminius Tautos 
reikalus.

TVAIKO ILIUZIJOS
šitoji iliuzija ar, teisingiau 

išreiškus, emocijų ir nerealaus 
protavimo sukelta fikcija atve
dė prie naudojimosi įvardžiu 
“MES”, jei didžiąja raide ir 
nerašomu, tai tikrai tokiu ' e- 
sant jaučiamu.

Ir štai, tuo MES naudoda
masi, mūsų tremtis vis labiau 
ir labiau tolsta nuo tikrovės ir 
vis labiau užmiršta, kad, be 
mūsų, yra dar JIE, rašytini 
tikromis didžiosiomis raidėmis, 
nes JIE yra Tėvynėje ir JIE 
yra pati Tauta.

Pamiršdama tai, tremtis vis 
labiau ima gyventi fikcija, esą 
tik joje, sudarančioje tris ar 
kiek procentų visos Tautos, 
glūdi “Lietuvos tautinis ir 
valstybinis potencialas”.

Dažnai pamirštama pačios 
Tautos faktinoji egzistencija 
ir kalbama apie ją ir jos rei
kalus išpūstomis patriotinėmis 
frazėmis, be realaus ir prak
tiško jose turinio, kur ji bega
lėtų atminti, kad ji nėra vie
nintelė ir tikroji mūsų Tau
tos tremtis. Kur beįstengtų 
atminti, kad be jos, palyginti 
patogiai, neretai, ištaigingai, 
o jau neabejotinai saugiai lai- 
savame pasaulyje gyvenančios 
“tremties”, yra skaičiumi ją

tų kalėjimo plotuose.
Nugrimzdę emigracinio tvai

ko rūke, nesusidarę ir nesuta
rę bendrų aiškių gairių, kurio
mis galėtume pro tuos rūkus 
eiti j vieną rūpimą tikslą — 
pagalbą savo Tautai, — mes 
skėryčiojamės ir, besiskėry- 
čiodami migloje, užgauname 
vienas kitą grabaliojančiomis 
rankomis ir pradedame tąsyk 
savo tarpe muštis...

LIETUVIŲ TAUTA 
NESUNAIKINTA

Praskleiskim, betgi, paliegu- 
sios mūsų buities ir nesveikų 
tarpusavio santykių sukeltą 
rūką, kuris mus skiria nuo JŲ, 
ir pažvelkim į JUOS, — į pa
čią Tautą savame Krašte.

Lietuvių Rezistencinė San
tarvė turi pakankamai realių 
duomenų nupiešti tikrąjį JŲ, 
atseit, pačios Tautos Tėvynė
je veidą.

Pirmutinis ir svarbiausias 
to paveikslo bruožas yra fak
tas, jog, nors bolševikinis o- 
kupantas naikino ir tebenaiki- 
na mūsų tautą fiziškai, ūkiškai 
ir svarbiausia dvasiškai — 
šiandie Lietuvoje kompaktiš
kai tebegyvena Lietuviu Tau
ta ir tik joje glūdi ir gali glū
dėti tikrasis tautinis bei vals
tybinis potencialas.

Kartais atrodo, kad gal net 
sąmoningai kaikurios mūsų 
politinės grupės Vakaruose ir 
kaikurie veiksniai dramatizuo
ja mūsų Tautos biologinius 
nuostolius. Mūsų spaudos in
formacijos toje srityje nėvi- 
suomet būna atsakingos ir pa
kankamai pagristos. Visa tai 
galėjo sukelti ir iš dalies yra 

•sukėlę tremtyje savotišką psi
chozę pasireiškiančiu drama
tišku klausimu: ar beliks Lie
tuvoje lietuvių, laisvės valan
dai išmušus? O jau kiekvienu 
atveju sukėlė įsitikinimą esą 
JIE ten neišgali nei galvoti, 
nei spręsti, nei, valandai išmu
šus, neįstengs būti savo likimo 
vairininkais.

Apakę egocentrizme arba 
sąmoningai siekią sudaryti sa
vo tezių gyvendinimui patogią 
platformą tremties masėse, ar 
MES tą natūralų Tautos liki
mu susirūpinimą nenukreipia
me į tariamai vienintelę išva
dą: “MES, tremtis, pasitrau
kę į Laisvus Vakarus, tegalime 
išlaikyti lietuvių tautos poten- 

. cialą? Atseit, MES, tremtis, e- 
same “tautos druska”. Tautai 
nykstant, MES liekame pati 
“Tauta”...

Niekas negali būti pranašu 
ir niekas negali pasakyti, ko
kioje būklėje bus Lietuvių Tau
ta, išlaisvinimui atėjus. Išei-

galime dviem būdais. Vienas 
jų — biųloginis tautos išnaiki
nimas,. kitas — tautos dvasios 
išnuodysimas. ir supūdymas. 
Biologiškai tautą sunaikinti, 
nors ir-vartojant žiauriausias 
bolševikines priemones, njūra 
šiame amžiuje lengvas uždavi
nys. Antrasis būdas reikalauja 
ne vienos kartos gyvenimo, 
taigi — plačių laiko rėmų.

Kiekvienu atveju, pasirėmę 
faktų domenemis, ne jaus- 
miškai ir ne su kokiu savanau
dišku tiksleliu klausimą svars
tydami, turime laikytis realaus 
fakto, kad šiandien Lietuvių 
Tauta yra, vargsta ir kovoja 
savame Krašte — Lietuvoje. Ji 
ten yra. Taigi tik iš to fakto 
tegalime ir teturime šiandien 
vesti visus savo protavimus 
bei sprendimus, tik tąja baze 
grįsti bet kuriuos savo veiks
mus.

GYVENIMAS MAINOSI

Antrasis kalbamojo paveiks
lo bruožas yra tai, apie ką MES 
bemaž visai negalvojame. Tai 
antrasis faktas, būtent tas, kad 
gyvenimas nestovi vietoje, kad 
Lietuvių Tauta, nors ir sun
kiausiomis sąlygomis gyvenda
ma savame Krašte, visgi gy
vena — ir visuomeninėje, so
cialinėje, politinėje bei kultū
rinėje struktūroje pati?-* di
džiulių pasikeitimų.

(Nukelta į 5 psl.)

(Pabaiga)
Prof. K. Cakstė pasirodė e- 

sąs nuoširdus lietuvių drau
gas. Buvo apžvelgtos praeities 
klaidos, buvo bandyta žvelgti 
į ateitį. Prof. K. Cakstė užtik
rino, kad mums rūpimu Vil
niaus reikalu latviai yra pasi
ruošę padaryti reikalingą pa
reiškimą, solidarizuojantį su 
lietuvių tvirtu nusistatymu.

Susirūpinęs būsimu Baltijos 
valstybių saugumu rytuose, 
prof. K. Cakstė galvojo net to
liau, kad lietuviai turėtų dau
giau angažuotis srityse, esan
čiose už Lietuvos rytinės sie
nos. Jis manė, kad lietuviai čia 
turėtų eiti labai toli.

Abu su nerimu žiūrėjom į 
ateitį. Latvių legionas kovojo 
Rytuose. Jis jau buvo sudėjęs 
nemaža aukų ir tai buvo jau
čiama latvių visuomenėje.

Prof. K. Caskstė buvo, ar 
norėjo būti optimistiškas. Jis 
tikėjo, kad jei visos trys Bal
tijos tautos sutars dėl bendros 
kovos plano, bendro vadova
vimo, veikdamos ir kovodamos 
vieningai ir suderintai, jos 
galės atlaikyti bolševikų spau
dimą, vokiečių kariuomenei 
pakrikus, ir apginti savo vals
tybių laisvę ir nepriklausomy
bę. *

Kalbėta ir kitomis temomis, 
kurios mums abiem buvo arti
mos, kaip vienos srities specia
listams. Tuo metu Lietuvoj'e

S. ŽYMANTAS

buvo madingos kalbos, ypač 
Lietuvių Fronto tarpe, apie bū
simą prezidentinį režimą, at
skirus prezidento rinkimus ir 
pan. Prof. K. Cakstė nurodė, 
kad jų tarpe būsimos san
tvarkos klausimas taip pat yra 
svarstomas. Nevien valstybės, 
bet demokratinio rėžimo kon- 
tinuiteto atžvilgiu latviai bu
vo geresnėje padėty, nes bu- 
vęs prezidentas Ulmanis, įve
dęs gan kietą vadistinį rėžimą, 
senos konstitucijos nebuvo pa
naikinęs, nei ją nauja pakeL 
tęs. Tad ji galiojo ir tebegalio
ja dabar. Prof. K. Cakstė, gal
vodamas realiai ir praktiškai, 
sakėsi prieš atskirus prezi
dento rinkimus, prieš korpora- 
tyvinės santvarkas pradus, 
kurie Lietuvoje taip pat buvo 
propaguojami Lietuvių Fronto. 
Jis manė, kad prezidentas tu
rėtų būti parlamento renka
mas ilgesnei kadencijai. Tas 
jį padarytų labiau nepriklau
somą, jis nebūtinai būtų ren
kamas iš parlamento rinkimus 
laimėjusios grupės narių tar
po...

Ir, žinoma, buvo paliestas 
ateities — Baltijos Valstybių 
Sąjungos klausimas. Anuo 
bendros nelaimės, bendros 
grėsmės ir nerimo, bendros ko
vos metu, tas klausimas atrodė 
taip aiškus ir ryškus, nekeliąs 
abejonių. Taip pat klausimas 
ir šiandien turėtų atrodyti.

Laiškai nuo Pacifiko (1)

Norėtųsi pastatyi brutalų 
klausimą:

Ar šiandieninė Vokietija Hit 
lerį smerkia dėl jo baisių ak
tų, ar tik dėl to, kad jam ne
pasisekė įgyvendinti savo sie
kių ir išplėsti savo valdžią vi
same pasaulyje?

Veltui ieškotumėme vokiečių 
literatūroje atsakymo. Niekur 
nerasime, kad vokiečiai būtų 
gėdinęs!, ar biaurėjęsi savo 
praeitimi, dėl kurios kitiems 
teko tiek daug kentėti.

Būtų džiugu, jei vokiečiai 
kada nors pareikštų savo gai
lestį visais tais nusikaltimais.

Deja, to nėra.
Priešingai, jų valstybės vy

rai jau grasina kaimyninėms 
tautoms ir jau tiesia rankas į 
tariamas vokiškas žemes.

Anglijos karaliens vyrui Pilypui parūpo pažiūrėti, kaip 
dirba angliakasiai giliai po žeme.

«

Prof. K. Cakstė buvo gan tei
singai pastebėjęs, kad mūšų 
tautų atgimimo gadynės vei
kėjai padarė klaidą, nepasi
rūpinę priartinti lietuvių ir 
latvių kalbas 19 ir pradžioje 20 
šimtmečio. Terminologija, nau
jadarai galėjo būti įvesti bend
ri abiem kalbom. Jis taip pat 
nupasakojo sunkumus, su ku
riais susiduria latvių .pogrin
dis, ir tas priežastis, kurio ne
leido išplėsti pogrindžio spau- 
dos. Vokiečių infiltracija lat- 

- vių tarpe buvo žymiai didesnė.
negu Lietuvoje? . . ..

i

Kitą dieną buvo lapkričio 18 
— Latvi j os nepriklausomybės 
šventė. Prof. K. Cakstė turėjo 
susitikti su savo bendradar
biais, mane pasiėmė globoti 
ponia Cakstienė, 'su kuria 
drauge nuvykome į puikias 
Bralių kapines. Tą dieną visa 
Ryga buvo jose. Latviu orga
nizacijos ėjo su vėliavomis, 
vainikais. Tai buvo įspūdinga 
ir graži latvių tautos nepri- 
klausoirtybės demonstracija.,

Bralių kapuose sutartoje vie
toje vėliau susitikom su prof. 
K. Cakstė ir kitu jo kolega 
profesorium ekonomistu, ku

rio pavardės nežinau, nes nesi- 
telravau. Buvo aptartas .par 
reiškimo tekstas. Nepažįsta
mas profesorius gėrėjosi pa
reiškimo anglų kalba. Nenuo
stabu, pareiškimą angliškai 
buvo suredagavusi, kaip ir ki
tus pareiškimus bei notas, p. 
M. Avietėnaitė.

Iš ten nuvykom į žinomo 
socialdemokratų veikėjo Pau
lio Kalninšo namus. Paulius 
Kalniš, jei neklystu, kaip pas- 

. kutinto Latvijos seimo pirmi
ninkas, einant Latvijos kons
titucija buvo laikomas einąs 
pareigas valstybės galvos. 
Ten galutinai buvo priimtas 
pareiškimo tekstas, o Latvijos 
nepriklausomybės šventės .pro
ga teko pasveikinti Lietuvos 
rezistencijos vardu.

Kalninš žavėjosi lietuvių po
grindžio spauda ir lietuvius 
statė pavyzdžiu latviams. Jis 
mirė Vokietijos pietuose, jau 
tremty, karui pasibaigus.

• • •

Grįžęs Kaunan, supažindi
nau Vyriausio Lietuvių Komi
teto pirmininką su misijos re
zultatais ir iškilusiais klausi
mais — ateities tampresnių 
santykių, ryšių su Vakarais, 
bendro gynimosi prieš bolše
vikus, kurie buvo reikalingi 
rimto svarstymo.

Daugiau Latvijoje neteko 
lankytis. Tiesa, 1944 metų pra
džioje buvome drauge su pulk. 
Dr. J. Vėbra paskirti, tuomet 
jau Vliko, delegatais pasita
rimams su latvių ir estų po
grindžio vadovybių atstovais 
Rygoje, bet apsvarstę reikalą 
su Vliko atsakingais darbuo
tojais atsisakėm, nes Vilkas 
nebuvo paruošęs nei instrukci
jų, nei buvo pateikęs savo nu
sistatymą konkrečiais klausi
mais, kuriuos reikėjo svarsty

ki. -• .. .. • - . •
Prof. K. čakstė su kitais lat

vių pogrindžio veikėjais, jų 
tarpe ministeriu -Sėja, *1944 
metais buvo Gestapo areštuo. 
tas ir- patalpintas Stūtthofo 
K. Ž." Jis mįrė, rodos, h'ūb gil
tinės. Min. Se j a išliko'. gyvas, 
slapstėsi Lenkijoje, bet buvo 
vėliau bolševikų areštuotas 4r 
dingo be žinios.

Jungtinis Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pareiškimas l- lais
viems Vakarams buvo į Va
karus persiųstas ir juos pasie
kė. Jis skelbė, kad Baltijos 
tautos priešinsis naujai bolše
vikų invazijai, nes jos, norėda
mos gyventi, neturi kitos išei
ties. Tad ginsis iki paskutinio. 
Desperatiškas nusistatymas, 
bet kokį kitą, galėjo anuo me
tu Baltijos tautos Vakarams 
perduoti?

P. DANTAS

ĮĮ NE PRAEITIS, BET DABARTIS SLEGIA LIETUVĮ

Bronys Raila

PASAULIS ABALONĖS AKIMIS
Seniai norėjau ir draugu bu

vau prašomas pasidalinti įspū
džiais apie Pacifiko pakrantę.

Ramusis vandenynas —mil
žiniškai plati erdvė ir gili po
ezija. žvelgdamas į jos besiri
tančias bangas, žmogus ant 
pakrantės uolos dažnai pasi
jus, kaip musė, kaip mažytis 
uodas. Aš tai visuomet išgy
vendavau. štai jau trys su vir
šum metų, dešimtimis progų 
atvykdamas prie Pacifiko — 
pasidžiaugti saule ir marių 
vandenimis, nuplauti prakai
tą ir išgarinti galvoje susikau
pusius rūpesčius.

O įspūdžių daug. Tik kaip 
jais pasidalinti? žmogaus į- 
spūdžiai, kaip ir jo norai bei 
svajonės, tokie įvairūs, nesusi 
derinantieji, nekartą priešta
raujantieji ir priešingi.

•
Vakar grįžau iŠ Long Beach 

vasarvietės. Tai viena iš di
džiausių ir, kaip tos parapijos 
propagandistai skelbia, gra
žiausių vasarviečių pietinėje 
Kalifornijoje. Aišku, su smė
lio paplūdimiu, prabangiais 
viešbučiais, palmėmis, rožėmis 
ir naftos siurblių miškais ap
linkui.

Demokratiška, vasarvietė ir 
viena iš nedaugelio, kurioje 
nugalėti rasiniai prietarai. Čia 
gali smėlyje pasivolioti ir neg
rai. Nors jų paprastai nedaug.

Atsitiktinai išsikalbėjau su 
viena negraite, gal aštuonioli
kos metų, visame jos juodųjų 
formų žydėjime. Pasirodė, kad 
tai būta mokytos negraitės ir 
kupinos gilių minčių apie žmo
nijos troškimų nevienodumą.

— Man čia patinka. šiais 
metais norėčiau gerai nudeg
ti, — pasakiau jai, kai jau bai
gėme pašnekesį apie Pacifiką 
ir politiką.

— Tai jums malonu būti ru
dam? — paklausė ji.

— Sutikčiau nusideginti ne 
tik rudai, bet ir juodai, —at
sakiau manydamas, kad jos 
atžvilgiu tai bus pakankamai 
galantiška.

— O Dieve, kokie keisti žmo
nės’— sušuko ji. — Aš čia esu 
tik todėl, kad savaitgaliais ne
turiu kur lįsti geriau. Aš norė
čiau rasti tokią saulę ar to-^ 
kius aparatus, kurie mano odą 
išbaltintų. Kaip kituose kraš
tuose seniau moterys baltinda
vo prieš saulę naujai Išaustą 
ruda drobę...

Savo rasės išdavikė, pagal
vojau. O juk esame žmonės su 
ta pačia nemirtinga siela. Bet 
kaip priešingi mūsų troškimai! 
Kokia praraja tarp mūsų idė
jų’...

Pažįstantieji pietinės Kali
fornijos vasarvietės lygiai ne
sutiks su manimi, jei pasaky
čiau, kodėl aš labai mėgau Pa
los Verdes paplūdimį.

Daugumas tos vietos nei ne
žino. Ir kaip žinos, jeigu tikrai 
nieko neįžeidžiant drąsiai ga
lima sakyti, kad tai turbūt 
pats blogiausias visos Kalifor
nijos paplūdimis.

Nusileidus nuo uoloto aukšto 
kranto — driekiasi šiek tiek 
akmenuotos žemės,; neaiškus 
smėlio ir vandens Išplaunamų 
žliūgių kauburiai. Jokio namo, 
jokio medelio, tik okeano ban
gos ūžauja akmenyse. Toliau 
kyšoja uolos, pasiekiamos tik 
įgudusio plaukiko pastango
mis. Nieko gero, nei gražaus 
niūrioje Palos Verdes įlanko
je.

Tačiau ten yra abalonių. 
Savaitgaliaiš šimtas kitas pri
siekusių mėgėjų - narų ten pa

stoviai susirenka. Jie neria 
vandenin ir graibosi abalonių. 
Kartą ir aš mėginau...

Labai esu susižavėjęs abalo- 
nėmis. Jau trys metais su jo
mis kasdien bendrauju, — jei 
ne kitaip, tai bent nukratyda- 
mas cigaretės pelenus į jų 
kaulinius lukštus, kurių pilnas 
mano butas. Abalonių kūnai 
suvalgyti, kaip sriuba, kaip 
kepsniai ar “beuf a la Stroga
nov”, bet jų žalsvai rusvai žė
rinti lukštai pasiliko man mė
giamiausiomis peleninėmis.

Abalonė — retas okeano gy
vis, užtinkamas tik keliose šios 
Pacifiko pakrantės vietose, ir 
gana gausiai ties Palos Verdes 
įlankėle. Vikšras apsidengia 
kietu apsiautu ir prikimba 
prie uolos, tyliai ir filosofiškai 
leisdamas savo jaukų gyveni
mą. žvejas turi pasinerti vie
ną, antrą ir trečią metrą po 
vandeniu, užčiuopti abalonę ir 
skubiai ją atplėšti. Jei užleis, 
suerzins abalonę, neatsargiai 
užkiš pirštus, ji drauge su žve
jo pirštais taip kietai prisispaus 
prie uolos, kad — arba pjauk 
savo ranką, arba prigerk! A- 
balonė niekam nieko pikto ne
daro, jokių veiksnių nuversti 
nesikėsina, bet jei ją palieti ir 
nemoki kariauti, tai ji gerai 
ginasi.

Nekartą mėginau vaizduotis 
abalonės gyvenimą. Prikibęs

prie okeano uolos dvigubos 
saujos didžio lukštas šarvuoja 
keistą gyvūną.

i
Slenka metų metai, bangos 

plauna ir šniokščia aplink uo
lą, blanki šviesa lūžta vaivo
rykštėmis. Abalonė alsuoja, 
kažkuo minta ir mąsto, mąsto 
tylias, gūdžias, paslaptingas 
mintis.

Ir nekartą savęs klausdavau: 
kaip atrodo pasaulis abalonės 
akimis?

Ir nekartą norėjau žvelgti į 
tą pasaulį abalonės akimis.

Ir nekartą manydavau, kad 
abalonė, — tai gal pats gra
žiausias ne vieno mūsų lietu
viško gyvenimo simbolis. .

Nekalbu apie tą nedaugelį 
vadų, žymių • vyrų, politikų, 
vadovaujančiųzveiksnių žiups
nį, kurie gyvena, taip sakant, 
“pilnutinio lietuvio gyvenimą” 
ir šniokščia ūžia, kaip Pacifiko 
bangos. Jie neria kartais prie 
mūsų kitų, mažų abalonių, ir 
stengiasi mus atplėšti, išjudin
ti, mūsų balsais ir pinigėlias 
pasinaudoti. Jei priešinamės jų 
norams pervirti mus i sriubą, 
—jie baisiai pyksta ir mus pra
keikia.

O juk devyniasdešimt devy
nios šimtosios mūsiškių gy
venime prikibę keliuose pasvie
čiuose prie kokio grumsto, kaip

abalonės prie Palos Verdes uo
lų. Tik kietą lukštą ne visi už
siauginome ir ne visi išmokome 
taip gintis, kaip jos.

Bet aš nesigėdžiu, jei abalo
nės‘akimis dažnai pažiūriu į 
mūsų gyvenimo reiškinius. 
Kaip čia pasakius, ne tik iš pa
žemės, bet ir iš po vandens. 
Tai daugumos tautiečių liki
mas laisvajame pasaulyje. Ti
krasis gyvenimas ir nemeluota 
perspektyva.

Todėl kartais kai aš noriu 
juodai nudegti, kitas trokšta 
išbalti

Todėl ir mano įspūdžiai nuo 
Pacifiko gal bus žymiai kito
kie, negu tų, kurie arais pa
dangėmis Skraido. Gyvenu to
mis pat mintimis, kaip ir mū
sų laikraščiai. Bet žvelgiant a. 
balonės akimi, tie patys klau
simai ir reikalai man atrodo 
paprastesni ir žmoniškesni.

Apie tuos jausmus ir norė
jau pasikalbėti, vaduodamasis 
ne fantazijomis ir ne Eltos 
komunikatais, bet nuotaikomis 
darbo žmogaus, kurio nuodė
mingo kūno prakaitą savait
galiais nuplauna sūrus Pacifi
ko vanduo.

Kitą savaitę APIE NUSI
KALTĖLIUS IR ŠVENTUO- 
SIUS.

Sakoma, jog Kainas užmu
šęs Abelį už tai, kad šis papa
sakojęs seną anekdotą.

Gal skaitytojai manęs neuž
muš, jei dar kartą (tikiuos pa
skutinį) grįšiu prie senos isto
rijos.

Grįžtu todėl, kad tik dabar 
pradeda aiškėti visi pasitrau
kimo užkulisiai tų dviejų klar
netistų, kurie apkaltino orkes
trą, jog kompanija jiems per 
prasta ir gaidos ne kokios ir 
visas reikalas nieko bendro su 
muzika neturįs...

Brooklyne plačiai kalbama, 
kad visa tai įvyko dėl to, jog 
LF pirmininkas V. Vaitiekūnas 
(tas pats kuris VLIKe atstova
vo Darbo Federaciją) pagailė
jo vieno kito dolerio, o svar
biausiai patingėjo Ivinskiui ir 
Prapuoleniui pasiųsti telegra
mą, kad nesikarščiuotų...

Tingėjimas, sakoma, yra sep 
tintoji didžioji nuodėmė ir ne
žinia kokia atgaila bus uždė
ta V. Vaitekūnui, kad išpirktų 
savo kaltę prieš partiją.

Bet nebūna nieko blogo, kas 
neišeitų į gerą.

Tuo savo tingėjimu jis tik 
išgelbėjo VLIKą nuo 8 metus 
trukusios krikdeminės dikta
tūros.

Kada visuomenė dėl to pa
tenkinta, visai kitaip pažiūrė
jo jo bendrai susirinkę posė
džiauti Clevelande.

Matyt, dėl to “tingėjimo” jis 
nebepateko ir į valdybą. Į ją 
buvo išrinkti: J. Brazaitis, P. 
Padalskis, pulk. Šlepetys, J. 
Kazickas ir L. Dambriūnas.

O Vaitekūnas? Nesinori tvir
tinti, kad jis būtų atsidūręs 
nemkloriėję.

Kokią išvada turime, daryti 
mes/mi^ngięji? Ar ye^ktŲ ar 

’ jub&fis, gal melstis , už taip 
nusikaltusio nuodėmingos dū
šios išganymą?

■ ./
Praėjusią savaitę Pan Mun 

Jone dar kartą (tik ne pasku
tinį) abiejų pusių delegacijos 
buvo susirinkusios posėdžiui, 
taikos pypkei išrūkyti.

Bet kaip ir anksčiau nieko 
nesusitarta ir buvo nutarta pa 
siimti savaitę “atostogų”.

Skirstantis, amerikiečių ge
nerolas Harrison sustabdė šiau 
rėš korejietį Nam tokiais žo
džiais:

—Kodėl jūs nesukylate prieš 
kinų komunistus? Kaip jūs, 
šiaurės korėjiečiai, galite pa
kęsti klausyti jų įsakymų?

Kas keisčiausia visoj šitoj 
istorijoje, jog Pekino atstovas 
girdėjo šiuos žodžius, nes buvo 
dar neišėjęs.

Gen. Harrison tęsė:
— Pasidarykite titoistais!
Nam tylėdamas pasiėmė ke

purę ir apleido taikos baraką, 
nė žodžio neištaręs.

Bet tos derybos Korėjoje at- ‘ 
rodo neilgai besitęs.

Šį rudeni žadama perkelti į 
New Yerką.

Jungtinių Tautų naujoje sa
lėje atstovams bus daug pato
giau derėtis, negu mažame 
Pan Mun Jone barake.
’ Pagaliau, čia bus kur ir pa
silinksminti, tuo tarpu tenai, 
tuščiame užkampy galima 1 
sprandą nusisukti iš nuobodu
mo.

Ir tam nuobodumui išvalyti 
komunistai buvo sugalvoję 
naują karo fazę.

Kaip praneša karo departa
mentas, * Siaurės korėjiečiai 
stengėsi atitaisyti pakrypusią" 
padėtį, dar labiau ją pakreip
dami...

Per frontą pradėjo gabenti 
didelius kiekius amerikiečių 
kareiviams alkocholinių gėri
mų, kurių‘šie neturi ir, nežiū
rint vyriausybės griežto drau
dimo, su malonumu lašelį nu
siurbia. .

Bet džino ataka buvo atmuš 
ta, didžiausiam kareivių gai
lesčiui.

Ko šiandien rymo, nuleidęs 
savo plačiasias šakas, ko 
jis šiandien liūdi, tasai tūks
tantmetis ąžuolas, mūsų palik 
tas mieloj Tėvynėj, netoli mil
žinkapių ar piliakalnių? Gal 
jis liūdi prieš 500 metų degu
sio po juomi aukuro, gal tų vai 
dilų ar vaidilučių, prie aukuro 
po jo lapais aukojusių dievams 
garbę?

Gal jis gedi Vytauto Didžio
jo pulkų užmigusių milžinka
piuose, o^gal jis griaudenasi 
dėl karališkojo vainiko, Vytau
to nepasiekusio Trakuose? Ko 
jis neramus, ko liūdi? —klau
siame mes, o ten Tėvynėje li
kusieji iš arti mato senojo pla
čiašakio Lietuvos ąžuolo skaus
mą. Mato ir drauge išgyvena 
visą skausmą ir liūdesį.

Ne praeitis, nuėjusi į pile- 
kalnius, bet dabartis, kruvinoj 
jūroj skandinama, slegia lie
tuvį ir senąjį ąžuolą.

Gaila tų sukilėlių, knygne
šių ir kitų kovotojų kaulų, 'ku
rie nuklojo Tėvynės laukus 
garbinguose milžinkapiuose ar 
ba Rytų kelius į Sibirą. Nuklo
jo savo kaulais tolimas erdves, 
kad stebuklingasis Baltasis 
Raitelis atrastų ir parneštų pa 
grobtąjį Lietuvos vainiką.

Jie nerado. Tuomet išėjo sa
vanoriai kūrėjai vainiko ieš
koti ir parnešti. Audringose 
naktyse, perkūnams griau
džiant, plėšriems žvėrims stau

giant, suradę nešė laisvės vai
niką Lietuvai padovanoti.

Bet vėl nauja klasta, naujas 
smurtas, ir laisvės, lietuviško
sios garbės vainikas vėl Išplėš
tas.

Ir vėl tamsa aplink — nei 
saulė, nei žvaigždės negali nu
šviest erškėčiais apželdintų 
Lietuvos kelių, krauju nulais
tytų laūkų.

Išėjo partizanai, išėjo 
slapti kovotojai iš naujo 
vės vainiko ieškoti.

Dar tirščiau savo kaulais 
nuklojo Tėvynės laukus ir miš 
kus, dar tirščiau nusėjo kelius 
į tolimą Sibirą ir šiaurės tund
ras, dar smarkesnėms aud
roms siaučiant, dar tamses
nėms naktims gaubiant Lietu
vos padangę. Ir vieni ir kiti 
ieškojo ir ieško Lietuvai ne 
griūvančių sostų karališkųjų

kiti 
lais-

vainikų, bet lietuviškosios gar
bės, laisvės, nepriklausomybės, 
tautinės kūrybos ir pažangos 
vainiko, ne auksu ir deiman
tais išpuošto, bet lietuviškomis 
širdimis, darbu ir pasiaukoji
mu.

Lietuvis ąžuolą gerbia, jo di 
dybė, tvirtybė ir atkaklumas 
prieš audras lietuvį žavi. Ąžuo 
las primena lietuviui koks jis 
turi būti. Ir pavergtasis lietu
vis prie ąžuolo ryžtasi išlieti 
savo jausmus ir skausmus.

Ir dabarties vergijos metu 
nekartą slapta lietuvio kovo
tojo ranka iškelia kurio nors 
seno ąžuolo viršūnėje lietuviš
ką trispalvę Vasario 16 ar Rug 
sėjo 8 dienomis. Iškelia ją 
tam, kad nors ir trumpą laiką 
plėvavusi, paguostų lietuvį 
tautiškai, sustiprintų jį kovai 
už laisvę.

Neabejojame, kad ir šiemet 
Rugsėjo 8 d. šventės naktį ne 
viename Lietuvos ąžuole prie 
kelio ar kitur buvo iškelta lie
tuviškoji 
lietuvio 
pykčiui.

Priešas 
kų, seks 
kaltųjų,
ant kelio į Sibiro taigas, bet 
lietuvis, tasai lietuvis kuris li
ko Tėvynėje kentėti ir kovoti, 
neišsigąs ta siaubingųjų 
nijų.

Lietuvis varge kietas, 
laužiamas.

trispalvė ir plėvėsavo 
paguodai ir priešo

sius, ieškos kaltinin- 
nauji suėmimai ne_ 
nauji . kaulai guls

perku

nepa-

ir ge-Tik gaila, kad laisvėję 
rose dienose lietuvis praranda 
savo lietuviškąjį ryžtingumą 
ir meilę savo žemei, kalbai ir 
papročiams.

ČIONAI, JIE TENAI

RASPUTINAS
Rasputinas! Kiek legendų sukurta apie šį “Šventąjį Vel

nią”, tapusį pas’aptinga asmenybe.
Nuo šio numerio pradedame spausdinti iliustruotą ap

rašymą apie Rasputiną, tikėdami, jog skaitytojams bus įdo
mu patirti, kaip Šiam Sibiro mužikui pasisekė apgauti caro 
šeimą.

Kalbant apie Jungtines Tau 
tas, negalima sakyti, kad ši or
ganizacija mažai kam žinoma.

Vienas belgų Kongo negrų 
tautelės vadas neseniai, krei
pėsi į Jungtines Tautas... pra
šydamas jam priteisti 20 kar
vių, kurias laiko užgrobusi kai 
myno našlė.

— Jei jūs to negalite pada
ryti, rašo savo laiške senis neg 
ras Bugurazezu, praneškite 
man ir aš nusižudysiu.

Štai nauja drama prieš JT 
akis. Dar šiurpesnė už Korė
jos!

Vienas diplomatas, akredi- 
dituotas prie JT, pastebėjo:

— Mes esame perpildyti pa
našiais prašymais. Gauname 
šimtais skundų, kuriuose žmo 
nes prašo grąžinti asilą, arba 
suieškoti pabėgusią ožką...

Ir kas dar drįs tvirtinti, kad 
niekas jau nebetiki į tarptau
tinį teisingumą?

Prieš keletą mėnesių sovie
tų biologistai, daktarai ir chi
rurgai, parinkti tarp garsiau
sių, apsigyveno Kremliuje, su 
tikslu prailginti Stalino gyve
nimą.

Visai tai ekipai vadovauja 
garsi visame pasaulyje dėl sa
vo mokslinių darbų Olga Lepe- 
činskaja.

Dabar per Maskvos radiją ji 
paskelbė, jog pasisekė žmo
gaus gyvenimą prailginti iki 
150 metų.

Mokslininkai Kremliuje turi 
ultra modemišką laboratoriją 
ir jiems paskirta 60 kaukazie
čių senių, Stalino amžiaus, su 
kuriais pirma daromi visokie 
eksperimentai.

Nežiūrint viso slaptumo, pa
tirta, jog Stalinas jau buvo 
operuojamas.

Gal dėl to ir Paleckio Tiesa 
pradėjo savotiškai Staliną gar 
binti:

— Stalinas begalinis... kaip 
šviesa, kaip okeano bangos...

Ruduo ne visiems linksmas. 
Ypač vaikams, kurie nenoro
mis užsidaro į mokyklos kam
barius.

Rytinėje Vokietijoje grįži
mas į mokyklą įvyko ši kartą 
savotiškai.

Pirmą dieną mokytojas per
skaitė mokiniams instrukcijas, 
kurių jie turės griežtai laiky
tis.

1) Ginti mokyklos pastatą 
nuo “išorinių priešų”.

2) Palaikyti artimus ryšius 
su liaudies milicija.

3) Išdavinėti blogus moki
nius.

4) Būti savanoriu viešiems 
darbams.

5) Padėti dirbti kolchozuose.
6) Rinkti senus gelžgalius.
Ir jei po viso to tiems vaiku

čiams dar liks laiko, tai “skai 
tyti didžiuosius sovietų rašyto
jus,- kad geriau supratus ko
munizmą”!^

(Atkelta iš 4 psl.)
Tačiau MES, iš savo Krašto 

išplėšti, nuo jo atskirti, patys 
savyje ir savo praeityje užsi
darę, to nematom, o dažniau
siai sąmoningai nenorime to 
matyti ir reikiamai įvertinti. 
Įsižiūrėję į praeitį, neįsteng
dami pažvelgti realybei į veidą, 
tariame Tautą esant nepasi
keitusią, , su tomis pačiomis 
problemomis ir tąja pačia ide
ologine ar politine diferencia
cija, su tokia pat visuomeni
ne struktūra, kokią ją esame 
palikę prieš didžiuosius įvy
kius.

Didelis MŪSŲ nusikaltimas, 
kad to suprasti nenorime, kad 
nenorime įsisąmoninti, 
laisvei išaušus, Tauta 
spręsti visą eilę naujų, 
keitusių sąlygų išugdytų
lemų, kurias spręsti ir išspręsti 
tegalės ji .pati, o MES nebent 
galėsime Jai kiek padėti.
TAUTA TURĖS SAVO VADUS

Noromis nenoromis 
mena tarytum naivus 
stambaus emigracinio 
veikėjo klausimas: “Ar
dabar Lietuvoje politinių as
menybių, kurios, tafkuT4r rei
kalui atėjus, galėtų vadovauti 
krašto politiniam gyvenimui?

Toks klausimas spsprendžia 
patį klausėją ir yra būdingas 
emigracinio sustingusio, nuo 
realybės atitrukusio, galvoji
mo pavyzdys.

Tikrovė yra toji, jog tokie ir 
taip galvoją emigraciniai vei
kėjai skaudžiai apsirinka ma
nydami, jog jiems iš Krašto 
pasitraukus, jiems ten nebe-

jog, 
turės

prob-

prisi- 
vieno 
mūsų 

esama

veikiant, gyvenimas ir mintiji
mas okupuotame Krašte yra 
sustojęs, sustingęs ir sukalkė- 
jęs, kaip yra sustingusios ir 
sukalkėjusios jų pačių galvoji
mo kategorijos.

Realiais duomenis remiantis, 
galima su visišku įsitikinimu 
tvirtinti, kad Krašte ęsama 
pakankamai politinių asme
nybių ir priaugančių naujų, 
kurios, laikui ir reikalui atė
jus, galės ne tik veikti politinį 
Krašto gyvenimą, bet ir vado
vauti bei tvarkyti Krašto at
statymą. Reikia įsisąmoninti 
tai, kad, nors ir sunkiausiomis 
okupacijos sąlygomis, 
auga:, bręsta ir grūdinasi 
jos politinės asmenybės.

Ir neleistina nuvertinti
tą, kad tos naujos asmenybės 
yra ir sprendžiamuoju momen
tu bus gal pranašesnės už 
MUS, už patentuotasiąs pra
eities politines asmenybes, nes 
jos bus išaugusios iš realių 
Tautos gyvenimo sąlygų, iš 
kovos pačiame? Krašte, ir į- 

stengs realiai spfęstf visas

TEN 
nau-

fak-

JQRUSKA?

dęs prie tremties visuomenės 
susiskaldymo, supinančio ben
dro tikslo siekimą, ir pagaliau 
išugdęs nerealius “valdžios’ 
troškimus bei siekimus, kurie 
savo ruožtu atvedė prie žais
linių “seimų’ bei “vyriausybių” 
funkcijų, partinių paritetų, ir 
kt.

šviesiomis • akimis pažvelgę 
į Tautos veidą, pamatysime, 
jog visi tie “partiniai parite
tai’, visos senosios partijos ir 
jų programos Krašte yra se
niai mirę dalykai. Pamatysime, 
kad ten kuriasi pagrindai nau
jai politinei ir ideologinei di
ferenciacijai, kuri neturi daug 
bendro su praeitimi Pamaty
sime, kad visi MŪSŲ “ideolo
giniai” ir “programiniai” gin
čai yra čia absoliučiai bepras
miški.

Pamatysime pagaliau, kad 
lietuviškoji “žemės druska’ tai 
gal ne MES, o Tauta namie, 
nes j i,kad ir pavergta, tebėra 
gyva ir, nors ir giliai širdyje, 
bet kurią NAUJĄ, o MES, kaip 
bangų 4 kranto smėlį išmes
tos kriaukšlės, džiūstam, nyk- 
stam ir tautinės sąmonės li-

aeities ba_ ’kučiais laikomės jsikibę miru-

daugelio

KUR Ž]
Apmiręs ; ~

gažas,. iliuzoriškas' -^“ ^nutolęs 
nuo ‘ Tautos realyb
tremtyje esančių ’‘.politinių as
menybių“ galvoj imas yįpraktiš- 
kai yra atvedęs prie visų žino
mų politinio emigracinio gyve
nimo blogybių. ’ \ •

Jis yra atvedęs prie -tarpusa
vio politinės kovos, užmirštant, 
kad vienas tėra priešas, su ku
riuo šiandien mums reikia ko
voti komunizmas, — atve-

KĄ GAVO LIETUVOS SAVANORIAI?
Vienybės Nr. 35, skyrelyje 

Vakar ir rytoj, tarp kitko buvo 
pastebėta, kad mūsų politikie
riai (krikdemai), kada bus Lie 
tuva išlaisvinta, partizanams 
neleis nė cyptelėti. Jie tinka 
tik kraujų lieti, bet nepoliti
kuoti. Ir partizanai, kaip ir 
Lietuvos nepriklausomybės ko 
vų savanoriai, gaus tik po me
dalį...

Kai kas paskutiniu sakiniu 
yra nepatenkinti, nes savano
riai kūrėjai yra daugiau gavę, 
negu po medalį.

Aš, kaip savanoris kūrėjas, 
ir noriu šiek tiek pabrėžti dėl 
savanorių. Iki 1927 m. savano
riai kūrėjai tegaudavo žemės 
sklypus ir šiek tiek grūdų sėk
lai ir medžių statybai (kiek — 
jau nebepamenu), kas buvo 
1918 m. koalicinio (visų parti
jų) Ministeriu Kabineto, M. 
Sleževičiaus vadovaujamo, pa
žadėta. Daugiau nieko.

•Nuo 1927 m., įsikūrus Sava
norių Kūrėjų Sąjungai, dai
giau teisių gavo, nes jau orga
nizuoti savanoriai ir per savo 
susirinkimus ir kasmet varsty
dami Ministeriu Kabineto du
ris nuolat reikalaudavo sau 
lengvatų. Taip pamažu buvo 
išgautos šios-lengvatos (nemi
nint žemės gavimo): nemoka
mas mokslas už mokslą savano 
riams ir jų vaikams, geležin
keliu važinėdavo vienu trečda
liu pigiau, pirmenybė prieš ki
tus valdiškai tarnybai gauti, 
ir dar viena kita nereikšmin- 
gesnė lengvata, kuriomis pa
sinaudodavo tik maža dalis ap 
sukresnių savanorių biznio bei 
panašiose srityse.

Pirmenybės tarnybai gauti 
daugiausia buvo teorijoje. 
Praktiškai visai kitaip. Tie 
viršininkai, kurie būdavo pa
lankūs savanoriams, duodavo 
pirmenybių, bet kiti visai ne
paisė tos lengvatos ir savano
rius net išvydavo iš savo kabi
neto, sakydami: “O kas jūs 
prašė eiti savanoriais. Neturė
jote ėsti, ir ėjote”.

žemės gavę, vieni, gavę pa
ramos iš giminių, ar savo lėšų 
turėję, arba vedybomis paso- 
gos gavę, gražiai įsikūrė ūke
lius. Kiti, kurie turėjo tik sa
vo penkis plikus pirštus ir val
džios duotą menką pašalpą 
grūdais ir medžiais, labai var
go arba gautus savo sklypus 
pardavė. Pardavė ir tie, kurie 
buvo iš miestų ir nemokėjo ū- 
kfninkauti.

Politikoje savanorių balsas 
buvo nereikšmingas. Jeigu vy
riausybei nepatiko, ji nekreipė 
dėmesio. Jeigu kuris savanorių 
dalyvavo politiniame gyveni
me, tai ne kaip savanoris, bet 
kaip kurios nors partijos žmo
gus. • St. Butkus

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 
daugelio skirtingų elementų, turiii

savyje galingu šilumą, šildydama ga
lingai. iitarpins reumatiškus skausmus, 
ranką, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
dieglius, šaltį. Daugeliai žmonių pa
gelbėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau: bet tuojau 
OINTMENT, arba rašykite j dirbt u- 
vy. Kaina 2 oz. $1 00. 4 oz. $2 00. 
Ekstra didelė dėžė — 16 oz. $5 00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

įsigyk DEKENS

Atitrūkę nuo realybės, pa
miršę tikrosios kovos sąlygas 
ir apsvaiginti savo sukurtomis 
fikcijomis, 'MES manome, kad 
kalėjime uždaryta Tauta jau 
nieko nežino, nesiorientuoja, 
neįstengia blaiviai įvertinti 
pasaulio politinės ir savos si
tuacijos, kad ji pavirtusi pu
siau sąmoninga, vien teroro 
stumdoma mase, kurią “an- 
š viepti”, kuriai .“vadovauti”, 
kurią “vesti” turime MES........

Tai dar viena MŪSŲ sukur
toji fikcija.

TRYS UŽDAVINIAI
Realybė gi yra ši: kad ir 

sunkiausiomis' svetimos ir 
žiaurios priespaudos sąlygomis, 
kad ir smaugiamos nematyto 
istorijoje teroro, mūsų Krašto 
potencialės jėgos atviromis ir 
blaiviomis akimis sugeba žiū
rėti į įvykius. Jos yra orientuo
tos, jos žino nemažiau už MUS 
ir dažnai galvoja ir sprendžia, 
kur kas realiau ir sveikiau, ne
gu MES, kurie vis dažniau ir 
sunkiau sergam savo pačių su
kurtų fikcijų liga.

Ir taip kurdami iliuzijas, 
MES vis tolstam nuo JŲ ir ne- 
besuprantam JŲ.

Kokia, tad, iš to peršasi 
vada? ’ Atrodo, vienintelė 
tremčiai reikia mesti į šalį
sas fikcijas, jai reikia vienin
gai nusipurtyti apmirimu ir 
pradėti eiti realių vertybių 
keliu. Jai reikia įsisąmoninti, 
kad ji tėra tremtis, bet ne 
Tauta, kad ji niekad ir jokio
mis sąlygomis negalės atsto
vauti Tautos.

Tremties uždaviniai suves
tini į tris pagrindinius mo
mentus:

vi-

1. galimumų ribose pagalba 
Kraštui Išsilaikyti, nebandant 
jam vadovauti ir nekurstant jo 
veiksmais, kurie galėtų atvesti 
prie nereikalingų aukų ir dar 
didesnių persekiojimų.

2. Laisvojo Pasaulio opinijos 
veikimas ir

3. lietuvybės bei lietuviškos 
dvasios savyje išlaikymas.

Visa kita atliks pati Tauta.
(Santarvė Nr. 5)

1911 metais visas pasaulis žinojo, kad Rusijos caras Ni- 
kalojus II ir jo žmona Aleksandra Feodorovna yra įtakoje 
neraštingo “stebukladario”, vadinamo Grigorium Efimovičium 
Rasputinu, besiskelbiančiu “Dievo pranašu”.

“Carienė, aklai atsidavusi, visa savo esybe klauso šio mu
žiko patarimų”, rašė savo raporte prancūzų ambasadorius 
Rusijoje Paleologue. “Nelaimei, ir silpnavalis Nikalojus II, 
kaip ir jo žmona, yra patekęs į Rasputino įtaką”.

Bet carienės sesuo, didžioji kunigaikštienė Elzbieta, ku
ri, po vyro nužudymo buvo tapusi vieno vienuolyno viršinin
ke, buvo kitaip įsitikinusi, būtent, kad Rasputinas esąs ne 
kas kitas, kaip “velnio pasiuntinys”, kad tai bjaurus apgavi
kas ir t. t.

Rasputinu buvo nepatenkinti ir kiti: kam jis savo įtakoj 
turįs carą ir carienę. '

Tarp tokių, buvo du jo buvę draugai, dar 1904 metais pa
dėję jam atvykti į sostinę ir patekti į caro rūmus, tai — Sa
ratovo vyskupas Hermogenijus ir vienuolis Sergejus Trufano
vas. Pastarasis buvo laikomas dideliu pamokslininku.

Rasputinui vis labiau įsigalint caro rūmuose, jie tapo jo 
mirtini priešai.

1911 m. gruodžio 31 d. Hermogenijus pasikvietė keletą po
pų, kurie turėjo būti įvykio liudininkais, žinodami Rasputino 
prietaringumą, jie kambario kampe paslėpė keistą asmenį: 
kvailiuką, kurčią, nebylį, kuprotą ir berankį Miciną Koliabą, 
kuris tik gargaliojimais galėdavęs išreikšti savo jausmus. Bet 
kartais jam pavykdavo ištarti kokį žodį ir tame būdavo įžiū
rimas Dievo ženklas, šis kvailiukas buvo labai gerbiamas Op
tines vienuolyne, tame rusų misticizmo židinyje.

Taip susitvarkę, jie pakvietė Rasputiną...

Rasputinas, nors ir nujausdamas nemalonę, vis dėlto kvie
čiamas atėjo.

Hermogenijus,- Trufanovas ir visi popai jį pasitiko šauk
dami:

— Prakeiktasai! šventvagį! Dvokiantis gyvulį! Velnio gy
vate!...

Tuo metu pasislėpęs už uždangos kvailiukas staiga pasi
rodė kambary ir puolė prie Rasputino, mušdamas jam per 
pilvą savo bepirštėm rankom ir šaukdamas:

— Iškastruoti! Iškastruoti! ' ,
Visi buvę kambary apsupo Rasputiną ir pradėjo jam 

grasinti... (Bus daugiau)



> LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

mieste ir už
miesty iki bet i 
kokio nuo i 
tolio

Į
Bagažas paimamas ir pristatoma į 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos- i 
tu.
Skambinti: 6 10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation ■ 

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

K. BORUTOS “BALTARAGIO MALŪNAS” VILIUS BRAŽVILIUS I ■.................. 1................. ■ ---------
NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

" ....... .................... „i.

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

Woodhaven, L. I

8

St.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

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

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

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) .

221 So. 4th Street
Brooklyn, N. Y.

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

DR. F. M. BINTAKYS 
91 Hanson Place 

Brooklyn 17, N. Y. 
STerling 9_5285

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

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

Ofiso tel. L’Lster 8-8789
Namų tel. TAylor 7-8231

Valandos:
Antr. ir ketv. nuo 5 iki 8 

v. v. Šeštadieniais visą 
dieną ir pagal susitarimą

Susitarus:
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

30 E. 60th St. New York City
Telcf. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, LJ.
Telef. Bay Shore 3710

pirm., tree, ir

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

an trad., ketv. ir
5 iki 8 v. v.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D..
VALANDOS:
Susitarus: 
šešt. nuo

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

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

važiuoti Jamaica line iki Chauncey

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590

Tel.: REgent 4-02-57 
BUtterfield 8-0561 

18 d.

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-6322

INVESTUOKITE I

MUTUAL FUNDS
Informacijų reikalu kreiptis j atstovą

ALFONSAS MAŽEIKA 
c/o Ira Haupt & Co.

Ill BROADWAY, Room 515.
WO 4-6000

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

<_________________________________ >

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN. N. Y.
Kasa atidaryta I vai. kasdien. Tel Hl. 3 2613

Patogus privažiavimas: ,
BMT Subwav — C anarsie Linija iki DeKalb Ave Stoties.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 
JUOZAS GINKŪS, VEDĖJAS

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

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

Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIUNAS

geltonai — ža-

Vlrginia 9-3112Tel

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas '

m. amerikietis

NAUJA GYDUOLi
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

_^.1

GERIAUSLS

REAL ESTATE
ORMAN 4 MICHELSON

111-lS JAMAICA AVE.

Virginia 7-4111

samprotavimų,
Wells fantasti-

Latest 
Declared 

Interest Rate

L. I.). Pradžia 
tai, 1:45 val., 
klubų rezervL

Credited and 
Compounded 

Quarterly

kad Jersey Joe 
yra priartėjęs 

ir H. G. Wells 
— gyvenimas

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

Gino j

Tour de 
yra užėmęs 
Bartali yra 39 me-

Taisomi ir parduodami lai 
rodžiai, žiedai, apyrankia 

auskarai ir t. t.

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARDAS MISIŪNAS
. SAVININKAI

visi sportininkai,
iš-

ir Beackman St.
Tel. WOrth 2-8551.

THOMAS MATAS
’ REAL ESTATE 

81 Fox Street 
W’aterbury, Conn.

SAVINGS BANK '
135 BROADWAY at BEDFORD AVE. 

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured L'p to SI0,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

ANTHONY J. WESLAT 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street,
AND GRILL
seniausių barų

AMŽINOJI JAUNATVĖ SPORTE 
Camegie nuomonė patvirtinta?

S. A. Chernoff, M. 1
Kraujo Ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

Importuoti konjakai •— Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

The DRIFTWOOD BAR
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas 

New Yorke.
254 W’ater St. Tarpe Peck Slip St.
New York City, N. Y.

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N.

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

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

ROEBLING SUPPLY C
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklar 
gaso pečiams. Parduodame nau 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET

BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai-: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN II N. Y.
EVergreen 7 8067

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

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR)
4 EVergreen 7-4774

W.M. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Warehafn Pi. 
JAMAICA i S I ATES 3. N 

J A maita 3-7722

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

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

MAin 5-1260

Anthony Grigalis
KONTKAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medž 
darbams, šingdiavimui, stogų 

dengimui, ‘“dažymui ir tt:

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

NEwton 9-3215

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Telefonas: ergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

. LISAUSKO ANGLIŲ
Anglys, Coke ir

GRAND STREET
GyvenaiUoji vieta:

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

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai nuo Haven teatro)

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL

f

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

on sums from $25. to $10,000.
Deposits made on or before January 10. Apt;' 5.
July 10. and October 5 will draw interest frv:r. the 

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

Dr. Algirdas GREIMAS

integruotas į is_.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

1700 Frankford Ave

r JURGIO 
JANKAUS

geresnio įrodymo 
be to, pesimistiš- 
mūsų romano at-

“Terra” simpatiški leidėjai 
gerai pasitarnavo skaitančiai 
visuomenei, duodami Borutos 
“Baltaragio Malūno” prieina
mą laidą.

holizmas yra egocentr|.iis.
Autoriaus pasakojime duo

tas mums pasaulio vaizdas— 
tai iš tiesų ne pasaulio vaiz
das, o jo paties vidujinių kovų 
teatras, tai scena, kurioje mes 
stebime rašytojo asmenybės 
susiskaldymą į keletą persona
žų ir jo vidujinių prieštaravi
mų dramą.

Ar reikia 
(leidžiančio, 
kai žiūrėti į

amžiaus, ar
mos Lietuvos
nia.

Nebūdamas
torinį vyksmą, šis gyvenimas 
atsiremia j savo paties mito
loginę projekciją — į žmonių 
sukurtą dievų ir herojų pasau-

' TO*O KAINA $ >f $ 2AO 

uAattml'S SŲSETIT LBDYKLAk

GABIJA
MS UMOH AYS, »»OOKLTN II, N.Y

dviejuose, visai skirtinguose 
planuose.

Pirmiausia —tai realistinis 
sodžiaus buities aprašymas. 
Tai lietuviškas kaimas, su savo 
klebonu, savo davatkom, ma- 
lūniinnku, piršliais, kike..an- 

čiom mergom, žvengiančiais 
bernais ir drigantais.

Tai lietuviškas kaimas, bet 
gyvenimas jame atrodo sustin-. eities perspektyvas), kad Bo- 
gęs amžinybėje hiuolatiniame 
pavasarių ir rudeniu pasikar
tojime. beperstoginiame ma
lūno sparnų sukimesi, — gyve
nimas žmonijos, kuri neturi 
savo Istorijos, kuri jokiomis 
referencijomis neatsiremia į 
realų istorijos procesą.

Ar tai XVI-jo, ar XIX-jo 
tai Nepriklauso- 
kaimas — neži-

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

Kazys Boruta, kur; iki šiol 
žinojome tik kaip gerą lietu
višką poetą — ir vienintelį, 
tur būt. kovos poetą, kurio 
rašysenos poetinės vertės ne_ 
sugniuž.do maištaujančio žmo
gaus emocijos—su "Baltaragio 
Malūnu” ; skurdžius lietuviško 
romano dirvonus atnešė gajų 
grūdą.
' Nuo pat pirmųjų puslapių 

šis romanas klaidina skaityto
ją. įpratusj j aiškias klasifika
cijas.

Borutos pasakojama istorija 
jau nuo pat pradžios vystosi

PA TRIA
; Knyga gaunama leidykloje PATRIA 
Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

SCHOLES BAKING, Inc. , 
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

? V. LUKAS, vedėjas
Jbydh- Mes kepame visokias duonas

Pyragus vestuvėms, krikš- 
į Y tynoms, gimtadieniams ir kito-

W kioms iškilmėms. Visus užsa-
kymus mes išpildome koge- 

LVs riausiai.
532 Grand St. Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-8802

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

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

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

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y. 

AP 7 7083

PAKLYDĘ 
PAUKŠČIAI

QUALITY MARKET 
; VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET,
NEW BRITAIN, CONN.* » •

L

Tačiau Borutos “dievai ir 
herojai” — tai ne Vinco Krė
vės Šarūnai, Perkūnai ir Skir
gailos, — nors savo stiliumi 
Boruta ir primena dažnai mū
sų dramtizuoto epo kūrėją.

Jo sakralizuotas, sudievintas 
pasaulis, tai pasakos— velnių, 
raganų ir burtų — pasaulis.

Tautos turi dievus tokius, 
kokių jos vertos ir ši Borutos 
romane natūraliai progresuo
janti kaimo gyvenimo ir to gy
venimo sukurtos pasakos dia-. 
lektika pasiekia dažnai kilnių 
epopėjos akcentų. O ir roma
nas nustoja būti romanu, t. 
y. pasakojimu, jaiKvien dėl to, 
kad jam trūksta esminio ro
mano konstruktyvinio ele
mento — Laiko.

Aišku tad, kodėl skaitant 
“Malūną”, nuolat norisi jį ly
ginti su graikų, prancūzų, ar 
suomių epu, o ne, pavyzdžiui, 
su Ramono ‘‘Kryžių’ kaimiečių 
gyvenimu.

Artinantis prie galo, išryš
kėja skaitytojui ir trečiasis, 
simbolinis, veikalo planas,— jį 
skaitytojas ir be Borutos pa
galbos gal būtų suradęs. Na, 
bet sviestu košės nepagadinsi. 
Tačiau priešingai negu, pavyz
džiui, Alberto Camus romane 
“Maras”, kurio pasakojimas 
savo visumoje, fatališkai pake
lia ir išugdo kelis, vienas ant 
kito uždėtus, vis augštesnius 
žmogaus ir pasaulio problema
tiką aiškinančius simbolinius 
planus,— Borutos veikalo sim-

rūta, nežiūrint žymių epinių 
privalumų, lieka vistiek poe
tas, lyrinė siela, suvedanti iš
orinį pasaulį į savo paties sub- 
jektyvinį, metafizinį židinį.

Baltaragis ir jo dukra —tai 
Poetas su savo pasauliu atne
šamo Grožio evangelija, Gird
vainis su obuolmušiais žirgais 
— tai Borutos kovoje už teisin
gumą žarstoma ir plėšoma 
jaunystė, o Velnias — tai Bo
ruta — žmogus, tarnavęs Bal- 
taragiui ir neprileidęs piršlių 
prie jo dukros, tai jo apjakl
inas, klaidinęs jį jo kovoje.

Tai jau beveik ne simbolika, 
o tiesiog algebra, kurioje ne
žinomieji lengvai surandami.

Nežiūrint tokios simbolikos 
techniškai reliatyvaus simpli- 
cizmo — pasaulinėje literatū
roje ši formulė toli gražu ne 
nauja — Borutos veikalas ne
abejotinai turi vieną didelę ko
kybę — tai savo organišką 
vienumą, į kurią sueina visi 
trys pasakojimo planai.

Asmenybės problematika ir 
jos atspindys — subjektyvin
tas,; išorinis gyvenimas ir jo 
pasaka.

"Aišku tada, kodėl Borutos 
veikale nėra ir negali būti Lai
ko — žmogaus kova su velniu, 
jo supratimu 4?) yra amžiny
bėje suakmenėjusi dialektika.

Klaidinga tačiau, būtų ma
nyti, kad Borutos pasaulis — 
desperatiškas.

Nežiūrint paviršutiniai tra
giško veikalo išsprendimo, Bo
rutos pralaimėjimas, tai ne 
poeto misijos paneigimas, tai 
ir ne paneigimas jo kaip kovo
tojo - revoliucionieriaus idea
lo prasmingumo. Tai savo vel
nio prakeikimas. Ir jaunamar
tė graži ir žirgai ją nešte nu
nešė į užsakus. Tiktai gyve
nimas, iš priežasties velnio, 
neįmanomas. Bet kaip kovoti 
su velniu, ir kas jisai?

DAVATKA URŠULĖ - VELNIO NUOTAKA
Iš Kazio Borutos romano “Baltaragio Malūnas”

KAS gi galėjo manyti, kad 
už visa tai ,kas dėjosi Paudru- 
vės krašte, teks atsakyti varg
šei Uršulei, kuri čia buvo tik
rai nieko nekalta. Nebent tik
tai tiek, kad nuo jos viskas 
prasidėjo, tai su ja turi ir baig
tis.

O atsitiko šitaip. Vieną 
penktadienio rytą viena da
vatkėlė, vardu Leokadija, ku
ri varžėsi dėl pirmenybių da- 
vatkyne su Uršule, išsitraukė 
iš po lovos medaus uzbonėlį, 
norėdama kiek pasistiprinti 
pasninko dieną. Bet ką ji at
rado uzbonėlyje? — Nagi su
džiūvusią rupūžę.

Kilo triukšmas visam da- 
vatkyne. Kas tai padarė? Pa
ti rupūžė negalėjo įlįsti į uz
bonėlį, nes buvo sudžiuvusi ir 
uzbonėlis buvo gerai skudurė
liu užrištas. Krito įtarimas ant 
Uršulės. Ta gynėsi ir žegnojo 
davatkas. Bet atsirado viena 
davatkėlė, vardu Cecilija, ku
ri matė, kaip vakar pavakare, 
temstant, Uršulė landžiojo po 
Leokadijos lovą ir kažką ten 
veikė.

Abejonių jokiu neliko, ir vi
sos davatkos puolė ant varg
šės Uršulės. Kas gi kitas ga
lėjo tai padaryti, jei ne velnio 
nuotaka? Ta primeta prie sie
nos gynėsi, paskui visai nety
čia prisipažino:

— Ir jūs visos, kaip ta ru
pūžė. sudžiūsite. — pasakė

€ P«l.

To pasakymo visiškai užte
ko. Puolė visos davatkos kaip 
viena vargšę Uršulę, parmušė 
ant žemės ir pradėjo tąsyti už 
kasų. O kokios ten kasos ga
lėjo būti supintijusios davat
kos? Tokios maždaug kaip nu
triušusios žiurkės uodega. Ne- 

- ilgai teko davatkoms tąsyti 
Uršulę už kasų, po plauką, po 
kitą, ir ištašė Uršulės kasas, 
jos mergystės pasididžiavimą.

Tada nusigandusios davat
kos puolė prie savo lovų ir pa
lovių ir pradėjo tikrinti, ar ta 
velnio nuotaka nenorėjo ir jų 
apkerėti. O kaipgi, viena atra
do galvūgalyje kažkokių žolių 
ryšelį, kita kojūgalyje — ’su- 
maizgytą pelę, trečia — po šo
nu arklio žiaunas, ketvirta— 
nežinia kurio numirėlio dantis, 
penkta — vėl kažką nei į šį, 
nei į tą panašų, ir taip toliau 
ir daugiau, kad vargšės davat
kos, siaubo sukrėstos, pamatė, 
kad tikrai gyveno su velnio 
nuotaka.

O Uršulė, taip nutąsyta ir 
nupešiota, dar nespėjo atsi
gauti ir pasprukti nuo savo 
priešininkių, kai tos ir vėl vi
su būriu užklupo, tiktai šį kar
tą dar piktesnės.

— Sudeginti raganą! Akis 
išdraskyti! — ir dar kažką 
padaryti šaukė visu būriu ap
spitusios Uršule ir nežinoda. 
mos. ką su tokia nenaudėle 
daryti.

Pagaliau į davatkų kliksmą 
pribuvo špitolninkas Bernar

das ir zakristijonas Benjami
nas, abudu vyrai išmintingi ir 
dievobaimingi. Jie gyveno da
vatkyno gale, ir jų pareiga 
buvo, klebono uždėta, tvarky
ti amžinai besikivirčijančias 
davatkas.

Manė abu vyrai, kad čia kas
dieninis davatkų triukšmas, 
bet atėję ir pamatę, kas čia at
sitiko, . patys nusigando ir ne
žinojo, ką daryti.

— Suriškime, kad nepabėg
tų, — pagaliau tarė drebančiu 
balsu špitolninkas Bernardas, 
mažas, sukumpęs žmogutis su 
įdubusiomis ir amžinai nusi
gandusiomis akimis ir labai 
drūtu balsu.

— Teisingai sakai, — pritarė 
zakristijonas Benjaminas, il
gas ir liesas, kaip kartis, verk
smingu balsu ir išsišokusiomis 
kaktoje akimis. — Ir veskime 
pas kleboną. Tegu jis nutars, 
ką su ja daryti.

Vyrų sumanymui pritarė vi
sas būrys moterų. Nesipriešino 
ir Uršulė.

-f- Veskite, — sako, — kle
bonui kaip per išpažintį viską 
prisipažinsiu.

Tai ilgai nelaukdami, du 
dievobaimingu vyru ir visas 
būrys davatkų išbrazdino su
raizgytą sumaizgytą Uršulę iš 
davatkyno ir nutempė — šū
kaudami, rėkaudami — į kle
boniją.

Klebonas Bonifacas Bobinas 
kaip tik pusryčiavo. Išgirdęs 
nepaprastą triukšmą — žvilg

kalorijos
IR DOLERIAI

mėnesį su titulu jam teks at
sisveikinti. Visa tai nesvarbu 
— faktas lieka, 
savo pavyzdžiu 
prie Carnegie 
skelbtų žodžių
prasideda po 40-ties metų am
žiaus. Ar tikrai?

JAV 
patal- 
Italijos 
Bartali, 
France 

; ket-

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

Nuo rugsėjo 12 iki
“ĄNNT” (Eine Wiener Ballade)
“DAS GOLDENE EDELWEISS”

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

telėjo pro langą, kas gi čia da
bar darosi? — Nagi, visa pro
cesija atvyksta į kleboniją.

Palikęs pasninko pusryčių 
gausiai apkrautą stalą, išėjo į 
prieangį pasižiūrėti, kas čia 
atsitiko. Nenorėjo klebonas, 
kad tokia gauja sudrumstų 
valgomojo rimtį.

Tuojau pat ties prieangiu su
sirinko ir visas būrys davatkų 
su abiem bažnyčios tarnais, 
stumdami priešakyje surištą 
Uršulę. Pamatę išėjusį klebo
ną, visi vienu balsu sušuko:

— Sugavome, klebonėli, ra
ganą.

— Kokią raganą? — nuste
bo klebonas.

— Nagi šitą velnio nuotaką, 
kuri norėjo visą mūsų davat- 
kyną užkerėti.

— Kokią velnio nuotaką?— 
vis dar nesugodo klebonas.

—Nagi šitą ’prakeiktą da
vatką Uršulę, kuri prieš kele
tą metų atbėgo iš Baltaragio 
malūno ir apsimetė esanti da
vatka, o iš tikrųjų buvo ir yra 
pikčiausia ragana.

— O iš kus jūs žinote, kad ji 
ragana? — paklausė klebonas.

Tada visas būrys davatkų, 
viena kitą perrėkdamos, o du 
vyru rimtai pritardami, pra
dėjo pasakoti, ką atradę da- 
vatkyne ir kokių raganiškų 
bei velniškų dalykų esą matę 
ir prityrę iš šitos prakeiktos 
velnio nuotakos. O viena da
vatkėlė. vardu Elžbieta, net 
matė, kaip viena pavakarę 
Uršulė, apsižergusi šluotą, 
priėjo prie krosnies ir staiga 
dingo. tarsi pro kamina iš
skrido čia pritarė ir šnitolnin- 
kas Bei nardąs, kaip jis kaitą

žiemą, eidamas dar patamsėję * 
skambinti ankstyvosioms mi
šioms, pamatęs, kaip viršum 
davatkyno kažkas žybtelėjęs 
žiežirbomis ir dingęs kamine. 
Tada jis labai nusigandęs Ir 
nežinojęs, kas tai galėtų būti, 
o dabar aišku, kad šita ragana 
buvo perskridusi ant šluotos iš 
pasimatymo su savo sužadėti
niu velniu.

Klebonas klausė, klausė, už
miršo net ir nebaigtus pusry
čius ant stalo, — kur jau čia 
pusryčiai, kad beklausant net 
ir klebonui pradėjo plaukai 
šiauštis, pagalvojus, kokia vel
niava net apie jo bažnyčią su
kasi.

— O ką tu pasakysi? — 
kreipėsi pagaliau į Uršulę.

Ta nusilenkė ligi pat že
mės ir tarė:

— Netiesa, klebohėli! Bur
tus dariau, kalta esu. Bet ra
gana nebuvau. Nelakiojau ant 
šluotos. Leiskite atlikti pasku
tinę išpažintį iš viso gyvenimo, 
o paskui jau darykite, ką no
rite.

PERVEŽIMAS]
keleivių, bagažo ir daiktų

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.

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE » , . • « • • • • 
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis i 
jauną, bet patyrusi toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

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

NI. 8-6222 TR. 5-5796 •

Pagal amerikietį Carnegie 
gyvenimas prasideda, kai žmo
gus sukanka 40 metų am
žiaus, gi anglo G. H. Wells ro
manuose kalbama apie amži
nai besitęsiančią jaunatvę. Su 
tomis prielaidomis ne visi su
tinka, bet aišku, jog tos nuo
monės bent moraliai gelbsti 
nuo senatvės slogučio. Paga
liau statistika rodo,kad žmonės 
vis ilgiau gyvena ir ilgiau išlai
ko^ jaunatviškumą. Nuomonę 
patvirtina žvilgsnis į sporti
ninkus. Kartą Švedijoj dvira
čių lenktynes yra laimėjęs 67 
metų senukas, gi vienas škotų 
profesorius, sukakęs 50 metų, 
jau du kartu yra praplaukęs 
Lamanšą.

Prancūzų teniso muškieti
ninkas Jean Borotra, gimęs 
1898 m., dar ir dabar nėra pa
skutinis tarptautiniuose tur
nyruose. Prieš pora metų jis 
yra puikiai pasirodęs 
pirmenybėse (uždarose 
pose). Vienas žymiųjų 
dviratininkų, 
šiemetinėse 
lenktynėse 
virtą vietą, 
tų.

Beje, ne
iškilę jaunystėje, sugeba 
likti aukštumoj ir daugiau me
tų sulaukę. Ne kiekvienas pa
rodo tiek supratimo, jog pa
siekę aukštumų, sugeba nea
pakti ir vėliau pasitenkina 
kuklesniu vaidmeniu. Kai ku
rių nesulaikomas veržimasis 
vėl grįžti į aukštumas, dažnai

- būna nesėkmingas ir preten
dentą paprastai sugniuždo. 
Taip jau gyvenime yra, jog 
perdaug apsiprantama su ta 
garbe ir -patogumais, pasauli
nėmis kelionėmis, ištaigingais 
viešbučiais ir pagarba laikraš
čių skiltyse. O vis dėlto ateina 
sutemos ir vargas tam, kuris 
situacijos nenori suprasti ir

. pasiduoda labai netikrom vi
lionėm vėl viską susigrąžinti.

Kelias atgal, ypatingai kai-, 
bant apie sportininkus, yra 
tikrai sunkus, bet neišvengia
mas. Kiekvienas, anksčiau ar 
vėliau, jį turi praeiti — tai 
gyvenimo dėsnis, to reikalauja 
jaunystės įstatymai. Nežiū
rint Carnegie 
nežiūrint H. G. 

‘ nių nuotrupų.
O gal? 1940

boksininkas Arnold Raymorid 
Cream šeštame raunde buvo 
patiestas k. o. ir tuoj po to 
pranešė, jog iš ringo pasį-

- traukia. Laikraščiuose nu
skambėjo antraštės, pavyz
džiui: “New Jersey negras pa
galiau įsitikino, jog boksui jis 
per senas’... ir t.t. Veteranui 
boksininkui laimė tikrai nesi- 
šypsojo — Jis stigo pinigų, na
mie laukė gausi šeima,' kurią 
išmaitinti nebuvo lengva. Pa- 
g&lbinio darbi^iliko uždarbio 
toli gražu nepakako ir po kiek 
laiko negras vėl briebėsi piršti
nių. 1945 m. jis vėl norėjo iš
siimti licenziją. New Jersey 
bokso komisijos pirmininkas 
John Hali tai padaryti atsisa
kė, motyvuodamas, jog negras 
bokso karjerai yra persenas, 
nes yra peržengęs 37-tuosius 
metus amžiaus.

A. R. Cream buvo priblokš
tas, nes kitos išeities jis netu
rėjo. Ko jis turėjo griebtis? 
Be pinigų, be darbo, be profe
sijos... tik pora kumščių ir še
ši vaikai... Pagaliau jis susitiko 
gudrų italą Felix Boccicio. Sis 
savo laiku uždarbiavo parda
vinėdamas degtinę, turėjo ir 
kitų įplaukų. Parūpinti licen
ziją, jam buvo juokų darbas. 
Taip ir padaryta — į bėdą pa
tekęs boksininkas buvo pakrik 
štytas Joe Walcott, be to, 
smarkai pajaunintas ir vėl 
grįžo į aktyviųjų boksininkų 
tarpą.

Kaip toliau tam negrui ėjo, 
tur būt, visi žinome. Dabar jis 
pasaulio sunkaus sv. meiste
ris. Walcott savo pasiekimais 
sulaužė skeptikų tvirtinimus, 
jog tik jaunystė turi savo tei
ses. Nežinia, kaip ilgai jis iš
liks meisteriu, gal būt, jau šį

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Rugsėjo 14 d. Lietuvių SK 

vienuolikė žaidžia pirmąsias 
DAFB aukotosios lygos pirme
nybių rungtynes su Eintracht 
SC. Vieta — mūsiškių nuomo
jama aikštė, Queens Soccer 
Field (222nd St. ir Braddock 
Ave., Bellerose, 
3:30 vai. Prieš 
žaidžia abiejų 
nės komandos.

Tikimasi, jog
liųjų pradinės kovos DAFB 
aukštojoj lygoj stebėti su
plauks gausesnis būrys lietu
viškosios visuomenės —mūsiš
kiai futbolininkai verti padi
dintos moralinės paramos. Lie 
tuvių SK vienuolikės laukia 
gana sunkus uždavinys tinka- 
kamai užsirekomenduoti aukš
tojoj lygoj ir futbolininkai tu
rės mesti visas savo jėgas, o ir 
žiūrovų dėmesys turi nemažos 
reikšmės. Vokiečių futbolo 
sluoksniai mūsiškiams prana
šauja aštuntą vietą (iš 12-kos ekomandų). Sutartinai darbuo- 

'lantis, numanau, jog mūsų žai 
dikai galėtų išsikovoti geresnę 
poziciją.

Sekmadieninis priešininkas, 
Eintracht SC, praeitose pirme
nybėse yra užėmęs ketvirtą 
vietą ir dabar savo sudėtį yra 
pastiprinęs. Be kita ko, vidu
rio puoliku žaidžia Athineos, 
iki šiol atstovavęs Greek Ame
ricans. Athieneos yra laikomas 
vienu geriausiu savo pozicijoj 
visame New Yorke. Iš Škotijos 
prieš .pora savaičių yra atvy
kęs pusdešinis puolikas Moir,. 
iš kurio daug tikimasi.

Mūsiškių sudėty taip pat 
bus naujienų. Gynime žais Ba- 
ziliauskas, gyvenęs Detroite ir 
dabar JAV karinėje tarnyboje. 
Be to, dar kartą grįžta Ado
mavičius (greičiausiai žais de
šiniuoju sparniniu) ir pusdeši- 
niu, po ilgesnės petraukos, vėl > 
matysime Kalašinską. Tuo bū
du, puolimams bus pajėgiau
sias, kokį galima sukombinuo
ti: Adomavičius, Kalašinskas, 
Sabaliauskas, Jokūbaitis, Gra
žys.

Queens Soccer Field pasiekti 
galima 8th Avė. požeminiu j 
traukiniu iki paskutinės sto- . 
ties Jamaicoj, ten persėsti į Q 
1 (via Braddock Ave.) autobu- I 
są, kuris priveš iki 222nd St. 
Ten ir yra aikštė.

Kitos DAFB aukštosios lygos 
rungtynės: Brooklyno DSC — 
Hoboken FC, Swiss FC — New 
Yorko Sport Club, Greek Ame 
rican — Elizabeth SC, SC Hota 
— Minerva SC, Newarko SC — 
German Hungarians SC.

Charles Mitchell mums pra
neša, kad jo vadovaujamas 
Lietuvių Atletų Klubas Brook
lyne pradėjo ruoštis savo auk
siniam jubiliejui, kuris su
kanka ateinančių metų pra
džioje.

INSURANCE
IR

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.

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

496

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

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

Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

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

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin- 
g ai ir prieinamomis kainomis.

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

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

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

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

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

j

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kasys ir Alvina Buividai

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

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

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra- j 
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
-____ *------------------ i 

---------------------------- s-- .--------------------------------------------—j

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

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

EVefgreen 4-9538.

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams
108-07 LIBERTY AVE., 
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ‘ir 
taisomi bei atnaujinar 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. X

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų te 

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N.. Y.

I Alexander’s Na 
I Maistinga Gydi 
f yra mišinys ri€ 

tų,uogų, šaknų 
lapų ji yra vai 
jama nuo vise 
nerviškų ligų 

galvos skaudėj! 
ir lytiško silpnu

IO| ~ 
nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo
kstų (kidneys) ir dėl viso 
vidurių nesveikumų — ište 
mingas maistas ir stimuli 
j antis tonikas. Nežiūrint kc 
liga sirgtumėt, šitame miš 
yra pastiprinimų. Vartoja 
arbatos formoje. Svaras $8 
pusė svaro $4.00, ketvirtis i 
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CC 

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

FOTOGRAFAS
Arame



> LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

mieste ir už
miesty iki bet i 
kokio nuo i 
tolio

Į
Bagažas paimamas ir pristatoma į 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos- i 
tu.
Skambinti: 6 10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation ■ 

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

K. BORUTOS “BALTARAGIO MALŪNAS” VILIUS BRAŽVILIUS I ■.................. 1................. ■ ---------
NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

" ....... .................... „i.

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

Woodhaven, L. I

8

St.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

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

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

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) .

221 So. 4th Street
Brooklyn, N. Y.

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

DR. F. M. BINTAKYS 
91 Hanson Place 

Brooklyn 17, N. Y. 
STerling 9_5285

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

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

Ofiso tel. L’Lster 8-8789
Namų tel. TAylor 7-8231

Valandos:
Antr. ir ketv. nuo 5 iki 8 

v. v. Šeštadieniais visą 
dieną ir pagal susitarimą

Susitarus:
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

30 E. 60th St. New York City
Telcf. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, LJ.
Telef. Bay Shore 3710

pirm., tree, ir

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

an trad., ketv. ir
5 iki 8 v. v.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D..
VALANDOS:
Susitarus: 
šešt. nuo

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

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

važiuoti Jamaica line iki Chauncey

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

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

EVergreen 7-5590

Tel.: REgent 4-02-57 
BUtterfield 8-0561 

18 d.

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 8-6322

INVESTUOKITE I

MUTUAL FUNDS
Informacijų reikalu kreiptis j atstovą

ALFONSAS MAŽEIKA 
c/o Ira Haupt & Co.

Ill BROADWAY, Room 515.
WO 4-6000

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

<_________________________________ >

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. 
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE, 
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN. N. Y.
Kasa atidaryta I vai. kasdien. Tel Hl. 3 2613

Patogus privažiavimas: ,
BMT Subwav — C anarsie Linija iki DeKalb Ave Stoties.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 
JUOZAS GINKŪS, VEDĖJAS

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

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

Redaguoja KĘSTUTIS CERKELIUNAS

geltonai — ža-

Vlrginia 9-3112Tel

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas '

m. amerikietis

NAUJA GYDUOLi
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

_^.1

GERIAUSLS

REAL ESTATE
ORMAN 4 MICHELSON

111-lS JAMAICA AVE.

Virginia 7-4111

samprotavimų,
Wells fantasti-

Latest 
Declared 

Interest Rate

L. I.). Pradžia 
tai, 1:45 val., 
klubų rezervL

Credited and 
Compounded 

Quarterly

kad Jersey Joe 
yra priartėjęs 

ir H. G. Wells 
— gyvenimas

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

Gino j

Tour de 
yra užėmęs 
Bartali yra 39 me-

Taisomi ir parduodami lai 
rodžiai, žiedai, apyrankia 

auskarai ir t. t.

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARDAS MISIŪNAS
. SAVININKAI

visi sportininkai,
iš-

ir Beackman St.
Tel. WOrth 2-8551.

THOMAS MATAS
’ REAL ESTATE 

81 Fox Street 
W’aterbury, Conn.

SAVINGS BANK '
135 BROADWAY at BEDFORD AVE. 

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured L'p to SI0,000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

ANTHONY J. WESLAT 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street,
AND GRILL
seniausių barų

AMŽINOJI JAUNATVĖ SPORTE 
Camegie nuomonė patvirtinta?

S. A. Chernoff, M. 1
Kraujo Ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

Importuoti konjakai •— Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

The DRIFTWOOD BAR
žuvies maistas ir gėrimai. Vienas 

New Yorke.
254 W’ater St. Tarpe Peck Slip St.
New York City, N. Y.

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N.

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

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

ROEBLING SUPPLY C
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklar 
gaso pečiams. Parduodame nau 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET

BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai-: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN II N. Y.
EVergreen 7 8067

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

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR)
4 EVergreen 7-4774

W.M. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Warehafn Pi. 
JAMAICA i S I ATES 3. N 

J A maita 3-7722

GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS

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

MAin 5-1260

Anthony Grigalis
KONTKAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medž 
darbams, šingdiavimui, stogų 

dengimui, ‘“dažymui ir tt:

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

NEwton 9-3215

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Telefonas: ergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

. LISAUSKO ANGLIŲ
Anglys, Coke ir

GRAND STREET
GyvenaiUoji vieta:

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

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai nuo Haven teatro)

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL

f

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

on sums from $25. to $10,000.
Deposits made on or before January 10. Apt;' 5.
July 10. and October 5 will draw interest frv:r. the 

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

Dr. Algirdas GREIMAS

integruotas į is_.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

1700 Frankford Ave

r JURGIO 
JANKAUS

geresnio įrodymo 
be to, pesimistiš- 
mūsų romano at-

“Terra” simpatiški leidėjai 
gerai pasitarnavo skaitančiai 
visuomenei, duodami Borutos 
“Baltaragio Malūno” prieina
mą laidą.

holizmas yra egocentr|.iis.
Autoriaus pasakojime duo

tas mums pasaulio vaizdas— 
tai iš tiesų ne pasaulio vaiz
das, o jo paties vidujinių kovų 
teatras, tai scena, kurioje mes 
stebime rašytojo asmenybės 
susiskaldymą į keletą persona
žų ir jo vidujinių prieštaravi
mų dramą.

Ar reikia 
(leidžiančio, 
kai žiūrėti į

amžiaus, ar
mos Lietuvos
nia.

Nebūdamas
torinį vyksmą, šis gyvenimas 
atsiremia j savo paties mito
loginę projekciją — į žmonių 
sukurtą dievų ir herojų pasau-

' TO*O KAINA $ >f $ 2AO 

uAattml'S SŲSETIT LBDYKLAk

GABIJA
MS UMOH AYS, »»OOKLTN II, N.Y

dviejuose, visai skirtinguose 
planuose.

Pirmiausia —tai realistinis 
sodžiaus buities aprašymas. 
Tai lietuviškas kaimas, su savo 
klebonu, savo davatkom, ma- 
lūniinnku, piršliais, kike..an- 

čiom mergom, žvengiančiais 
bernais ir drigantais.

Tai lietuviškas kaimas, bet 
gyvenimas jame atrodo sustin-. eities perspektyvas), kad Bo- 
gęs amžinybėje hiuolatiniame 
pavasarių ir rudeniu pasikar
tojime. beperstoginiame ma
lūno sparnų sukimesi, — gyve
nimas žmonijos, kuri neturi 
savo Istorijos, kuri jokiomis 
referencijomis neatsiremia į 
realų istorijos procesą.

Ar tai XVI-jo, ar XIX-jo 
tai Nepriklauso- 
kaimas — neži-

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

Kazys Boruta, kur; iki šiol 
žinojome tik kaip gerą lietu
višką poetą — ir vienintelį, 
tur būt. kovos poetą, kurio 
rašysenos poetinės vertės ne_ 
sugniuž.do maištaujančio žmo
gaus emocijos—su "Baltaragio 
Malūnu” ; skurdžius lietuviško 
romano dirvonus atnešė gajų 
grūdą.
' Nuo pat pirmųjų puslapių 

šis romanas klaidina skaityto
ją. įpratusj j aiškias klasifika
cijas.

Borutos pasakojama istorija 
jau nuo pat pradžios vystosi
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Jbydh- Mes kepame visokias duonas

Pyragus vestuvėms, krikš- 
į Y tynoms, gimtadieniams ir kito-

W kioms iškilmėms. Visus užsa-
kymus mes išpildome koge- 
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Pūslės, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai. Nervai, 

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

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

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y. 

AP 7 7083

PAKLYDĘ 
PAUKŠČIAI

QUALITY MARKET 
; VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET,
NEW BRITAIN, CONN.* » •

L

Tačiau Borutos “dievai ir 
herojai” — tai ne Vinco Krė
vės Šarūnai, Perkūnai ir Skir
gailos, — nors savo stiliumi 
Boruta ir primena dažnai mū
sų dramtizuoto epo kūrėją.

Jo sakralizuotas, sudievintas 
pasaulis, tai pasakos— velnių, 
raganų ir burtų — pasaulis.

Tautos turi dievus tokius, 
kokių jos vertos ir ši Borutos 
romane natūraliai progresuo
janti kaimo gyvenimo ir to gy
venimo sukurtos pasakos dia-. 
lektika pasiekia dažnai kilnių 
epopėjos akcentų. O ir roma
nas nustoja būti romanu, t. 
y. pasakojimu, jaiKvien dėl to, 
kad jam trūksta esminio ro
mano konstruktyvinio ele
mento — Laiko.

Aišku tad, kodėl skaitant 
“Malūną”, nuolat norisi jį ly
ginti su graikų, prancūzų, ar 
suomių epu, o ne, pavyzdžiui, 
su Ramono ‘‘Kryžių’ kaimiečių 
gyvenimu.

Artinantis prie galo, išryš
kėja skaitytojui ir trečiasis, 
simbolinis, veikalo planas,— jį 
skaitytojas ir be Borutos pa
galbos gal būtų suradęs. Na, 
bet sviestu košės nepagadinsi. 
Tačiau priešingai negu, pavyz
džiui, Alberto Camus romane 
“Maras”, kurio pasakojimas 
savo visumoje, fatališkai pake
lia ir išugdo kelis, vienas ant 
kito uždėtus, vis augštesnius 
žmogaus ir pasaulio problema
tiką aiškinančius simbolinius 
planus,— Borutos veikalo sim-

rūta, nežiūrint žymių epinių 
privalumų, lieka vistiek poe
tas, lyrinė siela, suvedanti iš
orinį pasaulį į savo paties sub- 
jektyvinį, metafizinį židinį.

Baltaragis ir jo dukra —tai 
Poetas su savo pasauliu atne
šamo Grožio evangelija, Gird
vainis su obuolmušiais žirgais 
— tai Borutos kovoje už teisin
gumą žarstoma ir plėšoma 
jaunystė, o Velnias — tai Bo
ruta — žmogus, tarnavęs Bal- 
taragiui ir neprileidęs piršlių 
prie jo dukros, tai jo apjakl
inas, klaidinęs jį jo kovoje.

Tai jau beveik ne simbolika, 
o tiesiog algebra, kurioje ne
žinomieji lengvai surandami.

Nežiūrint tokios simbolikos 
techniškai reliatyvaus simpli- 
cizmo — pasaulinėje literatū
roje ši formulė toli gražu ne 
nauja — Borutos veikalas ne
abejotinai turi vieną didelę ko
kybę — tai savo organišką 
vienumą, į kurią sueina visi 
trys pasakojimo planai.

Asmenybės problematika ir 
jos atspindys — subjektyvin
tas,; išorinis gyvenimas ir jo 
pasaka.

"Aišku tada, kodėl Borutos 
veikale nėra ir negali būti Lai
ko — žmogaus kova su velniu, 
jo supratimu 4?) yra amžiny
bėje suakmenėjusi dialektika.

Klaidinga tačiau, būtų ma
nyti, kad Borutos pasaulis — 
desperatiškas.

Nežiūrint paviršutiniai tra
giško veikalo išsprendimo, Bo
rutos pralaimėjimas, tai ne 
poeto misijos paneigimas, tai 
ir ne paneigimas jo kaip kovo
tojo - revoliucionieriaus idea
lo prasmingumo. Tai savo vel
nio prakeikimas. Ir jaunamar
tė graži ir žirgai ją nešte nu
nešė į užsakus. Tiktai gyve
nimas, iš priežasties velnio, 
neįmanomas. Bet kaip kovoti 
su velniu, ir kas jisai?

DAVATKA URŠULĖ - VELNIO NUOTAKA
Iš Kazio Borutos romano “Baltaragio Malūnas”

KAS gi galėjo manyti, kad 
už visa tai ,kas dėjosi Paudru- 
vės krašte, teks atsakyti varg
šei Uršulei, kuri čia buvo tik
rai nieko nekalta. Nebent tik
tai tiek, kad nuo jos viskas 
prasidėjo, tai su ja turi ir baig
tis.

O atsitiko šitaip. Vieną 
penktadienio rytą viena da
vatkėlė, vardu Leokadija, ku
ri varžėsi dėl pirmenybių da- 
vatkyne su Uršule, išsitraukė 
iš po lovos medaus uzbonėlį, 
norėdama kiek pasistiprinti 
pasninko dieną. Bet ką ji at
rado uzbonėlyje? — Nagi su
džiūvusią rupūžę.

Kilo triukšmas visam da- 
vatkyne. Kas tai padarė? Pa
ti rupūžė negalėjo įlįsti į uz
bonėlį, nes buvo sudžiuvusi ir 
uzbonėlis buvo gerai skudurė
liu užrištas. Krito įtarimas ant 
Uršulės. Ta gynėsi ir žegnojo 
davatkas. Bet atsirado viena 
davatkėlė, vardu Cecilija, ku
ri matė, kaip vakar pavakare, 
temstant, Uršulė landžiojo po 
Leokadijos lovą ir kažką ten 
veikė.

Abejonių jokiu neliko, ir vi
sos davatkos puolė ant varg
šės Uršulės. Kas gi kitas ga
lėjo tai padaryti, jei ne velnio 
nuotaka? Ta primeta prie sie
nos gynėsi, paskui visai nety
čia prisipažino:

— Ir jūs visos, kaip ta ru
pūžė. sudžiūsite. — pasakė

€ P«l.

To pasakymo visiškai užte
ko. Puolė visos davatkos kaip 
viena vargšę Uršulę, parmušė 
ant žemės ir pradėjo tąsyti už 
kasų. O kokios ten kasos ga
lėjo būti supintijusios davat
kos? Tokios maždaug kaip nu
triušusios žiurkės uodega. Ne- 

- ilgai teko davatkoms tąsyti 
Uršulę už kasų, po plauką, po 
kitą, ir ištašė Uršulės kasas, 
jos mergystės pasididžiavimą.

Tada nusigandusios davat
kos puolė prie savo lovų ir pa
lovių ir pradėjo tikrinti, ar ta 
velnio nuotaka nenorėjo ir jų 
apkerėti. O kaipgi, viena atra
do galvūgalyje kažkokių žolių 
ryšelį, kita kojūgalyje — ’su- 
maizgytą pelę, trečia — po šo
nu arklio žiaunas, ketvirta— 
nežinia kurio numirėlio dantis, 
penkta — vėl kažką nei į šį, 
nei į tą panašų, ir taip toliau 
ir daugiau, kad vargšės davat
kos, siaubo sukrėstos, pamatė, 
kad tikrai gyveno su velnio 
nuotaka.

O Uršulė, taip nutąsyta ir 
nupešiota, dar nespėjo atsi
gauti ir pasprukti nuo savo 
priešininkių, kai tos ir vėl vi
su būriu užklupo, tiktai šį kar
tą dar piktesnės.

— Sudeginti raganą! Akis 
išdraskyti! — ir dar kažką 
padaryti šaukė visu būriu ap
spitusios Uršule ir nežinoda. 
mos. ką su tokia nenaudėle 
daryti.

Pagaliau į davatkų kliksmą 
pribuvo špitolninkas Bernar

das ir zakristijonas Benjami
nas, abudu vyrai išmintingi ir 
dievobaimingi. Jie gyveno da
vatkyno gale, ir jų pareiga 
buvo, klebono uždėta, tvarky
ti amžinai besikivirčijančias 
davatkas.

Manė abu vyrai, kad čia kas
dieninis davatkų triukšmas, 
bet atėję ir pamatę, kas čia at
sitiko, . patys nusigando ir ne
žinojo, ką daryti.

— Suriškime, kad nepabėg
tų, — pagaliau tarė drebančiu 
balsu špitolninkas Bernardas, 
mažas, sukumpęs žmogutis su 
įdubusiomis ir amžinai nusi
gandusiomis akimis ir labai 
drūtu balsu.

— Teisingai sakai, — pritarė 
zakristijonas Benjaminas, il
gas ir liesas, kaip kartis, verk
smingu balsu ir išsišokusiomis 
kaktoje akimis. — Ir veskime 
pas kleboną. Tegu jis nutars, 
ką su ja daryti.

Vyrų sumanymui pritarė vi
sas būrys moterų. Nesipriešino 
ir Uršulė.

-f- Veskite, — sako, — kle
bonui kaip per išpažintį viską 
prisipažinsiu.

Tai ilgai nelaukdami, du 
dievobaimingu vyru ir visas 
būrys davatkų išbrazdino su
raizgytą sumaizgytą Uršulę iš 
davatkyno ir nutempė — šū
kaudami, rėkaudami — į kle
boniją.

Klebonas Bonifacas Bobinas 
kaip tik pusryčiavo. Išgirdęs 
nepaprastą triukšmą — žvilg

kalorijos
IR DOLERIAI

mėnesį su titulu jam teks at
sisveikinti. Visa tai nesvarbu 
— faktas lieka, 
savo pavyzdžiu 
prie Carnegie 
skelbtų žodžių
prasideda po 40-ties metų am
žiaus. Ar tikrai?

JAV 
patal- 
Italijos 
Bartali, 
France 

; ket-

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

Nuo rugsėjo 12 iki
“ĄNNT” (Eine Wiener Ballade)
“DAS GOLDENE EDELWEISS”

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

telėjo pro langą, kas gi čia da
bar darosi? — Nagi, visa pro
cesija atvyksta į kleboniją.

Palikęs pasninko pusryčių 
gausiai apkrautą stalą, išėjo į 
prieangį pasižiūrėti, kas čia 
atsitiko. Nenorėjo klebonas, 
kad tokia gauja sudrumstų 
valgomojo rimtį.

Tuojau pat ties prieangiu su
sirinko ir visas būrys davatkų 
su abiem bažnyčios tarnais, 
stumdami priešakyje surištą 
Uršulę. Pamatę išėjusį klebo
ną, visi vienu balsu sušuko:

— Sugavome, klebonėli, ra
ganą.

— Kokią raganą? — nuste
bo klebonas.

— Nagi šitą velnio nuotaką, 
kuri norėjo visą mūsų davat- 
kyną užkerėti.

— Kokią velnio nuotaką?— 
vis dar nesugodo klebonas.

—Nagi šitą ’prakeiktą da
vatką Uršulę, kuri prieš kele
tą metų atbėgo iš Baltaragio 
malūno ir apsimetė esanti da
vatka, o iš tikrųjų buvo ir yra 
pikčiausia ragana.

— O iš kus jūs žinote, kad ji 
ragana? — paklausė klebonas.

Tada visas būrys davatkų, 
viena kitą perrėkdamos, o du 
vyru rimtai pritardami, pra
dėjo pasakoti, ką atradę da- 
vatkyne ir kokių raganiškų 
bei velniškų dalykų esą matę 
ir prityrę iš šitos prakeiktos 
velnio nuotakos. O viena da
vatkėlė. vardu Elžbieta, net 
matė, kaip viena pavakarę 
Uršulė, apsižergusi šluotą, 
priėjo prie krosnies ir staiga 
dingo. tarsi pro kamina iš
skrido čia pritarė ir šnitolnin- 
kas Bei nardąs, kaip jis kaitą

žiemą, eidamas dar patamsėję * 
skambinti ankstyvosioms mi
šioms, pamatęs, kaip viršum 
davatkyno kažkas žybtelėjęs 
žiežirbomis ir dingęs kamine. 
Tada jis labai nusigandęs Ir 
nežinojęs, kas tai galėtų būti, 
o dabar aišku, kad šita ragana 
buvo perskridusi ant šluotos iš 
pasimatymo su savo sužadėti
niu velniu.

Klebonas klausė, klausė, už
miršo net ir nebaigtus pusry
čius ant stalo, — kur jau čia 
pusryčiai, kad beklausant net 
ir klebonui pradėjo plaukai 
šiauštis, pagalvojus, kokia vel
niava net apie jo bažnyčią su
kasi.

— O ką tu pasakysi? — 
kreipėsi pagaliau į Uršulę.

Ta nusilenkė ligi pat že
mės ir tarė:

— Netiesa, klebohėli! Bur
tus dariau, kalta esu. Bet ra
gana nebuvau. Nelakiojau ant 
šluotos. Leiskite atlikti pasku
tinę išpažintį iš viso gyvenimo, 
o paskui jau darykite, ką no
rite.

PERVEŽIMAS]
keleivių, bagažo ir daiktų

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.

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE » , . • « • • • • 
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis i 
jauną, bet patyrusi toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

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

NI. 8-6222 TR. 5-5796 •

Pagal amerikietį Carnegie 
gyvenimas prasideda, kai žmo
gus sukanka 40 metų am
žiaus, gi anglo G. H. Wells ro
manuose kalbama apie amži
nai besitęsiančią jaunatvę. Su 
tomis prielaidomis ne visi su
tinka, bet aišku, jog tos nuo
monės bent moraliai gelbsti 
nuo senatvės slogučio. Paga
liau statistika rodo,kad žmonės 
vis ilgiau gyvena ir ilgiau išlai
ko^ jaunatviškumą. Nuomonę 
patvirtina žvilgsnis į sporti
ninkus. Kartą Švedijoj dvira
čių lenktynes yra laimėjęs 67 
metų senukas, gi vienas škotų 
profesorius, sukakęs 50 metų, 
jau du kartu yra praplaukęs 
Lamanšą.

Prancūzų teniso muškieti
ninkas Jean Borotra, gimęs 
1898 m., dar ir dabar nėra pa
skutinis tarptautiniuose tur
nyruose. Prieš pora metų jis 
yra puikiai pasirodęs 
pirmenybėse (uždarose 
pose). Vienas žymiųjų 
dviratininkų, 
šiemetinėse 
lenktynėse 
virtą vietą, 
tų.

Beje, ne
iškilę jaunystėje, sugeba 
likti aukštumoj ir daugiau me
tų sulaukę. Ne kiekvienas pa
rodo tiek supratimo, jog pa
siekę aukštumų, sugeba nea
pakti ir vėliau pasitenkina 
kuklesniu vaidmeniu. Kai ku
rių nesulaikomas veržimasis 
vėl grįžti į aukštumas, dažnai

- būna nesėkmingas ir preten
dentą paprastai sugniuždo. 
Taip jau gyvenime yra, jog 
perdaug apsiprantama su ta 
garbe ir -patogumais, pasauli
nėmis kelionėmis, ištaigingais 
viešbučiais ir pagarba laikraš
čių skiltyse. O vis dėlto ateina 
sutemos ir vargas tam, kuris 
situacijos nenori suprasti ir

. pasiduoda labai netikrom vi
lionėm vėl viską susigrąžinti.

Kelias atgal, ypatingai kai-, 
bant apie sportininkus, yra 
tikrai sunkus, bet neišvengia
mas. Kiekvienas, anksčiau ar 
vėliau, jį turi praeiti — tai 
gyvenimo dėsnis, to reikalauja 
jaunystės įstatymai. Nežiū
rint Carnegie 
nežiūrint H. G. 

‘ nių nuotrupų.
O gal? 1940

boksininkas Arnold Raymorid 
Cream šeštame raunde buvo 
patiestas k. o. ir tuoj po to 
pranešė, jog iš ringo pasį-

- traukia. Laikraščiuose nu
skambėjo antraštės, pavyz
džiui: “New Jersey negras pa
galiau įsitikino, jog boksui jis 
per senas’... ir t.t. Veteranui 
boksininkui laimė tikrai nesi- 
šypsojo — Jis stigo pinigų, na
mie laukė gausi šeima,' kurią 
išmaitinti nebuvo lengva. Pa- 
g&lbinio darbi^iliko uždarbio 
toli gražu nepakako ir po kiek 
laiko negras vėl briebėsi piršti
nių. 1945 m. jis vėl norėjo iš
siimti licenziją. New Jersey 
bokso komisijos pirmininkas 
John Hali tai padaryti atsisa
kė, motyvuodamas, jog negras 
bokso karjerai yra persenas, 
nes yra peržengęs 37-tuosius 
metus amžiaus.

A. R. Cream buvo priblokš
tas, nes kitos išeities jis netu
rėjo. Ko jis turėjo griebtis? 
Be pinigų, be darbo, be profe
sijos... tik pora kumščių ir še
ši vaikai... Pagaliau jis susitiko 
gudrų italą Felix Boccicio. Sis 
savo laiku uždarbiavo parda
vinėdamas degtinę, turėjo ir 
kitų įplaukų. Parūpinti licen
ziją, jam buvo juokų darbas. 
Taip ir padaryta — į bėdą pa
tekęs boksininkas buvo pakrik 
štytas Joe Walcott, be to, 
smarkai pajaunintas ir vėl 
grįžo į aktyviųjų boksininkų 
tarpą.

Kaip toliau tam negrui ėjo, 
tur būt, visi žinome. Dabar jis 
pasaulio sunkaus sv. meiste
ris. Walcott savo pasiekimais 
sulaužė skeptikų tvirtinimus, 
jog tik jaunystė turi savo tei
ses. Nežinia, kaip ilgai jis iš
liks meisteriu, gal būt, jau šį

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Rugsėjo 14 d. Lietuvių SK 

vienuolikė žaidžia pirmąsias 
DAFB aukotosios lygos pirme
nybių rungtynes su Eintracht 
SC. Vieta — mūsiškių nuomo
jama aikštė, Queens Soccer 
Field (222nd St. ir Braddock 
Ave., Bellerose, 
3:30 vai. Prieš 
žaidžia abiejų 
nės komandos.

Tikimasi, jog
liųjų pradinės kovos DAFB 
aukštojoj lygoj stebėti su
plauks gausesnis būrys lietu
viškosios visuomenės —mūsiš
kiai futbolininkai verti padi
dintos moralinės paramos. Lie 
tuvių SK vienuolikės laukia 
gana sunkus uždavinys tinka- 
kamai užsirekomenduoti aukš
tojoj lygoj ir futbolininkai tu
rės mesti visas savo jėgas, o ir 
žiūrovų dėmesys turi nemažos 
reikšmės. Vokiečių futbolo 
sluoksniai mūsiškiams prana
šauja aštuntą vietą (iš 12-kos ekomandų). Sutartinai darbuo- 

'lantis, numanau, jog mūsų žai 
dikai galėtų išsikovoti geresnę 
poziciją.

Sekmadieninis priešininkas, 
Eintracht SC, praeitose pirme
nybėse yra užėmęs ketvirtą 
vietą ir dabar savo sudėtį yra 
pastiprinęs. Be kita ko, vidu
rio puoliku žaidžia Athineos, 
iki šiol atstovavęs Greek Ame
ricans. Athieneos yra laikomas 
vienu geriausiu savo pozicijoj 
visame New Yorke. Iš Škotijos 
prieš .pora savaičių yra atvy
kęs pusdešinis puolikas Moir,. 
iš kurio daug tikimasi.

Mūsiškių sudėty taip pat 
bus naujienų. Gynime žais Ba- 
ziliauskas, gyvenęs Detroite ir 
dabar JAV karinėje tarnyboje. 
Be to, dar kartą grįžta Ado
mavičius (greičiausiai žais de
šiniuoju sparniniu) ir pusdeši- 
niu, po ilgesnės petraukos, vėl > 
matysime Kalašinską. Tuo bū
du, puolimams bus pajėgiau
sias, kokį galima sukombinuo
ti: Adomavičius, Kalašinskas, 
Sabaliauskas, Jokūbaitis, Gra
žys.

Queens Soccer Field pasiekti 
galima 8th Avė. požeminiu j 
traukiniu iki paskutinės sto- . 
ties Jamaicoj, ten persėsti į Q 
1 (via Braddock Ave.) autobu- I 
są, kuris priveš iki 222nd St. 
Ten ir yra aikštė.

Kitos DAFB aukštosios lygos 
rungtynės: Brooklyno DSC — 
Hoboken FC, Swiss FC — New 
Yorko Sport Club, Greek Ame 
rican — Elizabeth SC, SC Hota 
— Minerva SC, Newarko SC — 
German Hungarians SC.

Charles Mitchell mums pra
neša, kad jo vadovaujamas 
Lietuvių Atletų Klubas Brook
lyne pradėjo ruoštis savo auk
siniam jubiliejui, kuris su
kanka ateinančių metų pra
džioje.

INSURANCE
IR

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.

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

496

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

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

Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

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

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin- 
g ai ir prieinamomis kainomis.

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

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

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

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

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

j

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kasys ir Alvina Buividai

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

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

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra- j 
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
-____ *------------------ i 

---------------------------- s-- .--------------------------------------------—j

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

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

EVefgreen 4-9538.

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams
108-07 LIBERTY AVE., 
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ‘ir 
taisomi bei atnaujinar 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. X

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų te 

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N.. Y.

I Alexander’s Na 
I Maistinga Gydi 
f yra mišinys ri€ 

tų,uogų, šaknų 
lapų ji yra vai 
jama nuo vise 
nerviškų ligų 

galvos skaudėj! 
ir lytiško silpnu

IO| ~ 
nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo
kstų (kidneys) ir dėl viso 
vidurių nesveikumų — ište 
mingas maistas ir stimuli 
j antis tonikas. Nežiūrint kc 
liga sirgtumėt, šitame miš 
yra pastiprinimų. Vartoja 
arbatos formoje. Svaras $8 
pusė svaro $4.00, ketvirtis i 
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CC 

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

FOTOGRAFAS
Arame
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WAGNER TEATRAS

Pasinaudokite šia proga

Lietuviu dėmesiui

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE

PASAKA VAIKAMS

J. MALDUTIS
Z. ŽALIAUSKAS

didelė pagalba, 
išlaidų (salės, 
reikia iš anks-

i i
4 l

Šiuos kūrinius Jakubėnas pa 
rašė dar Nepriklausomybės lai 
kais ir jų premjera jvyko Kau
ne, diriguojant Jeronimui Ka
činskui.su žmona lankėsi 

ir šiuo metu vieši 
gimines Petronius 

ir Jakaičius Flush.

(N. 
sū- 
ka-

BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4938

Tubin’o 
yra viena .

Tubin’o 
buvo pa- ,

A. Samušis sktn., paskirtas 
Yorko skautų vietininkijos 
vietininku, o jo pavaduotoju 
yra psktn. K. Katelė.

New Yorke, spalio 12 d.
Salomėja Mulks (čerienė)

eiliuota pasaka 
ŽIBURĖLIAI INKI- 
104 psl., kaina $1.50. 
ją įsigyti, prašomi 
15 d. pranešti auto-

REFINISHING 
1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 6-6438

Ant Mačionis. brooklynietis, 
praeitą šeštadienį susituokė su 
este, p-le Karin Kakit.

J. Vastūnas. nekilnojamo 
turto ir apdraudos agentas, sa 
vo ofisą perkėlė į naują vietą, 
būtent. 108.07 Liberty 

’ Richmond Hill. N. Y.

išvyko į Toledo. Ohio ir Chica
go. Ui.

P. Beverage, (Jureliūtė) su 
vyra, turinčių tarnybinių rei
kalų, • išvyko į Europą. Jiedu 
lankysis Anglijoje, Olandijoje. 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir 
Italijoje.

Dr. K. Vyšniauskas iš Can
ton, Ohio 
Kanadoje 
pas savo 
Brooklyne 
ing, L. I.

Stasys Pocius, mūsų skaity
tojas Newark, N. J., išvyko au
tomobiliu dviems savaitėms 
atostogų į Kanadą.

B. Stetkevičius, Lindeno 
J.) vienybiečių Statkevičių 
nūs, būdamas Amerikos
riuomenės tarnyboje, Vokieti
joje, šelpia studentą Praną 
Jurkų, ten lankantį universi
tetą.

A. Jankauskas, Newark© Po
cių žentas su žmona Gertruda 
ir dukrele išvyko trims me
tams į Oklahoma valstybę. Jan . 
kauskas yra inžinierius.

J. Prankaitis ig St. Albans, 
N. Y. praeitą šeštadieni susi
tuokė šu Rūta Virbalaite. Me
daus mėnesiui, jaunieji išvyko 
į Kanadą.

X. Strumskis, vietos veikė
jas ir biznierius, savo atosto
gas praleido Kanadoje—Mont- 
reale ir kitose gražiose bei is
torinėse Quibecko .provincijos 
vietovėse.

Lietuviai yra prašomi neat
silikti nuo estų ir latvių, ir iš 
anksto įsigyti bilietus į Balti
jos tautų simfoninį koncertą, 
įvykstantį Carnegie Hall, New 
Yorke, spalio 12 d., 2:30 vai. p. 
p. Taigi, taip kooperuodamas, 
kiekvienas prisidės prie dides
nio koncerto pasisekimo, o ren 
gėjams tai bus 
nes didžiuma 
orkestro ir kt.) 
to apmokėti.

Bilietų kainos: pirmose lo
žėse $4-00, parketas ir antros 
eilės ložės po $3.00, balkonai 
po $2.00.

Bilietai iš anksto gaunami: 
BALFE, GABIJOJE, VIENY
BĖJE, taip pat pas atskirus 
asmenis ir lietuvių organizaci
jose. New Jersey lietuviai rink
tines vietas gali gauti per p. 
Dilienę, S. Orange, N. J., prof. 
Žilevičių, Islizabethe, per J. 
Stuką ir A. S. Trečioką, New- 
arke.

Visi, kurie prie šio koncerto 
prisideda, kaip mecenatai, yra 
prašomi atsiliepti iki spalio 1 
d., kad dar būtų galima var
dus sužymėti specialiai Išleid
žiamoje programoje. Laiškus 
siųskite šiuo adresu: Valerie 
Tysliava, 130 W. 57th St., New 
York City.

jįįfa Aewforfats irApylinkįAfe&i

J. Masaitis, iš Ozone Park.
Y., yra pirmasis lietuvis, 

kaip mecenatas, parėmęs Bal
tijos tautų simfoninį koncer-

L. Mickevičiūtė. Aldona Nu- 
tautaitė. Aldona Dubauskaitė 
ir St. Malinauskas, sužeisti au 
tomobilio nelaimėje (grįžtant 
iš skautų laužo) apleido ligo
ninę. Danutė Nutautaitė tebė
ra ligoninėje.

VLADAS JAKUBĖNAS, vie
nas žymiausių Lietuvos kompo 
zitorių. kurio kūriniai “RAP
SODIJA’’ ir simfoninė poema 
“LEGENDA”, bus išpildyti Bal 
tijos tautų simfoniniame kon
certe, Carnegie Hall, New Yor-

Jakubėnas yra vienas nedau 
gelio Lietuvos kompozitorių, 
kuris rašė simfoninius veika
lus ir kurio kūrinius su pasi
didžiavimu dabar galima pa
rodyti pasauliui.

Tikimasi, kad Baltijos tau
tų koncerte spalio 12 d. daly
vaus ir pats kompozitorius, 
specialiai atvykęs iš Chicagos.

ENDEL KALAM, žymusis es
tų muzikas, kuris, kaip dirigen 
tas, dalyvaus Baltijos tautų 
simfoniniame koncerte Car
negie Hall, New Yorke, spalio 
12 d. Kalam diriguos estų kom 
pozitoriaus Eduard 
simfoniją nr. 5. Tai 
vėliausiai parašytų 
simfonijų, kuri jau 
statyta Anglijoje (Londone), 
Norvegijoj, Suomijoj, Vokieti
joj ir Švedijoj. Pats kompozi
torius nuo 1Q44 metų įsikūrė 
Stockholme ir švedų tarpe yra 
įsigijęs didelio populiarumo.

Vincas Kalėda ir jo žmona 
Florence savo namuose, Bronx, 
N. Y., praeitą sekmadienį tu
rėjo dukters Grasildos krikšty 
nų puotą.

Ona Ksčenaitienė, vienybie. 
tė iš Bronx, N. Y., buvo sun
kiai susirgusi. Po gana sunkios 
operacijos ligoninėje, dabar 
Ona gydosi namie.

V. Žukauskas, aktorius, da
bar dėstąs lietuvių kalbą Ind. 
universitete, vaidina anglų 
kalba vietos teatre.

S. m. pabaigoje mažu tiražu 
išleidžiama 
vaikams 
LĖNUOS. 
Norintieji 
iki spalio
riui (Petrui Pilkai, 426 E. 5th 
St., So. Boston 27, Mass)., ir ji 
bus rezervuota. Knygų rinkoje 
ji nebus platinama.

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) (R«.)

ati-

Dr. F. M. Bintakys 
naujas gydytojas

šiomis dienomis naujai
darė privačią praktiką gabus 
ir gerai užsirekomendavęs gy
dytojas dr. Fred Martynas 
Bintakys.

Dr. Bintakys, kilimo iš Klai
pėdos krašto, medicinos moks
lus išėjo 1940 metais Kauno 
Vytauto Didžiojo Universitete, 
dirbo po to tame pat universi
tete medicinos asistentu, gi 
nuo 1944 metų, pabėgęs nuo 
bolševistinio antplūdžio, dirbo 
kaipo gydytojas Berlyne. Nuo 
1946 iki 1949 metų profesoria
vo Baltijos Universitete Ham
burge, paškutiniais metais bū
damas to universiteto lietuvių 
rektoriumi. 1950 metais atvy
kęs į JAV dirbo New Yorko li
goninėse ir šių metų pradžioje 
išlaikė New Yorko valstybės 
egzaminus, įsigydamas teises 
privačiai praktikai. Paskutiniu 
metu dr. Bintakys dirbo kaipo 
chirurgas vienoje Broo klyno 
ligoninėje.

Dr. Bintakį galima priskai- 
tyti prie gydytojų, kurie į savo 
profesiją žiūri ne kaip į vers
lą, bet kaip į galimybę artimui 
padėti, šio nusistatymo veda
mas, jis visu nuoširdumu atsi- 

' davęs medicinos praktikai ir 
moksliniam darbui, parašęs į- 
vairių mokslinių darbų, apgy
nęs disertaciją ir habilitaciją, 
įsigydamas teises dėstyti me
diciną universitetuose. Jo me
dicinos darbai rado gerą atgar 
sį net įvairių pasaulio šalių 
medicinos spaudoje.

Dr. Bintakiui linkėtina ir 
šiame krašte kuo geriausios 
sėkmės. Tegu toji sėkmė būna 
jam atpildu už jo darbą ir' 
pasišventimą šiai kilniai pro
fesijai.

Puota pas Gudus
Rugpiūčio 30 d. Simonas ir 

Ona Gudai savo namuose, W. 
Orange, N. J., turėjo didelę ir 
iškilmingą puotą, kurioje da
lyvavo apie 100 asmenų, šia 
puota Gudai paminėjo savo 30 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta pačia proga buvo pa 

’ gerbtas dr. P. Gudavičius, ar
timas Gudo giminaitis. Be Jo, 
buvo išleistuvės, nes Gudų gi-' 
minaitė p.nia Hill-Ambrozai- 
tė, pulkininko Hill žmona, iš
vyko į Tokijo. Puotoje buvo ir 
koncertinė programa. Dainavo 
Al. Vasiliauskas ir J. Girai- 
tis. Jiems akompanavo prof. J. 
Žilevičius.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

FURMAT CO. Inc
(Prieš Republic teatrą)

445 Grand Street

Mielą Collegą ANTANĄ MAČIONĮ, sukūrusį šeimos ži
dinį su panele Karin Kakit, nuoširdžiai sveikina ir pasise
kimo vedybiniame gyvenime linki

Kult. Samb. “ŠVIESA”
New York’o Skyrius

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

Brooklyn, N. Y
EVergreen 4-1530

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

/..yf Mf /ĄVĄVĄ1

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

ALBERT™
1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y.

GL 5-2248

1 1A

Julius Paknis ir 
arklių lenktynės

Žinomas biznierius Julius 
Paknis, praeitą pavasarį nusi
pirkęs didelę ir gražią farmą 
Chester, N. J., pasirodo, su sa
vo nuosavu arkli u dalyvauja 
arklių lenktynėse. Liepos mė
nesį jis laimėjo antrą, o dabar 
šiomis (jenomis, net pirmą 
prizą. Tos lenktynės vyksta su 
lengvais vežimėliais. Taigi, su 
vienu tokiu vežimėliu ir savo 
arkliu dabar Julius vėl dalyva
vo ir laimėjo pirmą, 50 dolerių 
vertės, prizą. Tos arklių lenk
tynės su vežimėliais vyksta 
Chester, N. J.

Radijo piknikas
Praeitą sekmadienį Lindeno 

lietuvių parke įvyko Jokūbo J. 
Stuko vadovaujamos radijo 
programos piknikas, kurį rei
kia laikyti sėkmingu, nes jame 
dalyvavo apie 1,000 žmonių. 
Buvo programa. Kalbėjo Stu. 
kas, Liudvinaitis ir kiti. Buvo 
karališkos šeimos rinkimai. 
Karalium ir karaliene išrinkti 
K. Gagas ir Marcelė žalnie- 
rauskienė, o karalaičiu ir ka
ralaite — Jonukas Ellis ir Vio
la Stelmokaitė. Buvo leidžia
ma daug dovanų laimėjimui.

šiame piknike, kuriam oras 
buvo labai dėkingas, dalyvavo 
beveik visi žymesni New Jersey 
biznieriai bei veikėjai. Publi
koje buvo pastebėti: Diliai, 
Pakniai, Putinai, Kavolis, Ven 
cevičiai, Narušis, Kralikauskas, 
Giraičiai, S. Gudas, Garolis, 
Norvaiša ir kt. Bet ypač buvo 
daug jaunimo, kuriam piknike 
neteko nuobodžiauti, nes or
kestras veik visą laiką grojo. 
Net sutemus, publika nebuvo 
linkus skirstytis. Aplamai, nuo 
taika šiame piknike buvo la
bai gera.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

šį sekmadienį, rugsėjo mėn. 
14 d. 12 val«-:30 min. Apreiški
mo par. patąlpose įvyksta New 
Yorko skautu vietininkijos iš
kilminga sueiga paminėti rug
sėjo aštuntai. Visi skautai - ir 
skautės -privalo atvykti.

šeštadienį,irugsėjo 20 d. New 
Yorko skautų vyčių dr-vė ren
gia arbatėlę' — pasilinksmini
mą Apreiškimo par. patalpose. 
Pradžia 6 v. v. Programoje: 
užkandžiai trumpa meninė da 
lis ir šokiai. Įėjimas $1.00.

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

Petraičiai dėkoja
Jau buvo rašyta, kad Wood- 

haveno Petraičiai praeitą va
sarą turėjo sunkią automobilio 
nelaimę. Jie su dukters auto
mobiliu vyko į pajūrį maudytis 
ir tuo metu į juos kirto sunk
vežimis. Nukentėjusieji tebėra 
gydytojo priežiūroje.

Antanas ir Magdelena Pet
raičiai reiškia padėką gimi
nėms ir draugams, kurie juos 
aplankė ir apdovanojo gėlėmis. 
Juos lankė duktė Rūta ir žen
tas Alenčikai, Blažaičiai, Ma
rijona Jasevičienė su dukra, 
Tumėnai, Anita Giedrytė iš 

’ Chicagos, Daunaravičiai, Bar
bora Meiliūnienė, Pranas ir 
Marijona Krankliai, čižai, Ma
rijona Sabulienė, JakimavL 
čiai, Rozalija Janulienė, Ja
nuškai, Grasilda Meiliūnienė, 
J. Bakanas, J. Mačiulis ir kiti. 
Be to, Petraičiai dėkoja Tumė
nams, Jasevičienei ir Sabulie- 
nei už gėles.

Petraičiai tyra ilgamečiai Vie 
nybės skaitytojai ir jos rėmė
jai. Linkiu jiems sveikatos.

Jonas Krunklys

Vienintelis vokiečių kalba 
kino Wagner Teatras Brookly- 
ne, pradėjo šių metų sezoną 
naujomis f Urnomis.

Nuq rugsėjo 12 iki 18 d. ro
do pirmu kart Brooklyne mu- 
zikalinę filmą “Wir machen 
musik” ir “Maria Ilona”.

PROGA NAUJAKURIUI labai 
prieinama kaina įsigyti gerą, 
daugiau kaip 30 metų veikian
tį, drabužių valymo ir taisymo 
biznį. Patalpos su trijų kam
barių butu. Visi įtaisymai. Nuo 
ma vos 35 dol. mėnesiui. Savi
ninkai turi Išvykti į kitą mies
tą. Pageidaujama, kad šį biz
nį perimtų kas nors iš nauja
kurių. Puiki proga pelningam 
bizniui ir savarankiam gyveni
mui. Kreiptis: Daniels Clea
ners, 277 Nassau Ave., Braak- 
lyn, N. Y.

PARDUODAMA
VASARVIETĖ

• Sena moteris priversta tuojau par- 
, duoti vasarvietę, kur galima laiky
ti 30 žmonių. Graži vieta New 
Yorko valstybėje. 80 mylių nuo 
New Yorko. Vasarvietės vertė 
$20.000. bet parduodama už S14,- 
700. Dėl platesnių informacijų, 
kreiptis pirmadieniais ir ketvirta
dieniais tarp 6 ir 8 vai. vakare.

E. W. Apt. 33 
408 S. 2nd Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

WINTER GARDEN 
TAVERN,

VYTAUTAS BELECKAS 
savininkas

X Baras, Restoranas, Salė susi- &

I
rinikimams ir kitokioms

puotoms
1883 MADISON STREET, 

(Prie Forest Ave. stoties) 
BROOKLYN 27, N. Y.

Tel: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD)

BALTIJOS TAUTU SIMFONINIS KONCERTAS S^=^IETV
CARNEGIE HALL

BUS STAM0MI LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ KOMPOZITORIŲ SIMFONINIAI VEIKALAI

DIRIGUOJA: Jeronimas Kačinskas Endel Kalam ir Bruno Skaitė

N ORITE GEROS — MENIŠIVOS

FOTOGRAFIJOS
PORTRETO,

ŠEIMOS, 
VAIKŲ, 
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

LATVĖ ADVOKATĖ

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

245 LENOX RD

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino-
V' . “ * ** * •

mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

—AUTOMOBILIU 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
AUTO PAINTING

ALBERT ELICE, Sav. Įsteigta 1920 m. '

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

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

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

Telefonas EV. 7-4M7




