
.\cw Ybrkas ir Apylinkė,
P. Kiaulėnas, žinomas daili- 

ninkas-architektas, kaip ir jo 
žmona Vasia, taip pat archi
tektė, su dukrele Jūrate-Lau- 
ra atvyko iš Chicagos ir apsi
gyveno Stony Brook, L. I. Sve
čiai, Pr. Lapienės lydimi, lan
kėsi Vienybėje.

Kan. J. Končius, Balto pir
mininkas, šalpos reikalais ap
lankęs veik visus Europoje gy
venančius mūsų tautiečius, 
spalio 21 d. Queen Marie laivu 
grįžo j New Yorką.

Algis J. Budrys, Lietuvos 
Oen. Konsulo sūnus, New Yor- 
ko Gnom Press leidinių redak
torius, neseniai pardavė kele
tą savo novelių, kurių viena 
atspausdinta Astounding Scie
nce Fiction numeryje.

T. Vizgirda, architektas su 
žmona ir draugais dalyvavęs 
baltų simfoniniame koncerte, 
spalio 13 d. .pakeliui į namus, 
į Bostoną, buvo patekęs j auto
mobilio nelaimę. Kiek labiau 
nukentėjo jo žmona.

Prel. J. Balkūnas, Maspetho 
lietuvių parapijos klebonas, 
žinomas plačiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjas, 
spalio 21 d. minėjo savo am
žiaus 50 metų sukaktį.

Kęstučiui Cerkeliūnui, mūsų 
sporto redaktoriui, spalio 19 
d. jo žmona Rima padovanojo 
dukrelę Sofiją Magdaleną.

M. Slavinskienė, dr. Vyt. Sla
vinsko žmona, baigė gailestin
gųjų seserų kursus ir įsigijo 
“registered nurse” teises. Sla
vinskienė ilgus metus yra dir
busi kaip sesuo Kauno Raud. 
Kryžiaus ligoninėje.

X. Strumskis su draugais iš
vyko kelioms dienoms į New 
Yorko kalnus, iš kur vėliau jis 
vienas vyks aplankyti savo gi
minių Montreale, Kanadoje.

Juozas Ginkus ir jo žmona 
Ona kukliai, savo artimųjų 
tarpe, paminėjo savo 31 metų 
vedybų sukaktį.

J. Garšva, J. J. Bačiūnas, X. 
Strumskis, J. Ginkus, K. Gu
gąs ir dr. S. Biežis ir k. sutiko 
pinigiškai remti kompozito
riaus Banaičio pastangas pa
rašyti lietuvišką pperą Jūratė 
ir Kastytis.

P. Atkočaitienė su dukterė
čia Ona Bendžiute išskri
do į Chicagą dalyvauti dieve
rio Jono Atkočaičio laidotuvė
se.

Simonavičiai, Kazys ir Jo
nas, dalyvauja Brockhattan 
Futbolo Klubo eilėse, dažnai 
matomi televizijos rungtynėse.

Simas Saukaitis, ilgametis 
Vienybės skaitytojas, mirė spa 
lio 18 d., sulaukęs apie 60 me
tų amžiaus. Palaidotas spalio 
21 d. Paliko žmoną ir giminių.

Vyt. Maželis, žinomas foto
grafas,- kaip jau buvo praneš
ta, Willoughby krautuvėje, 110 
W. 32nd St., New Yorke, turės 
savo darbų parodą, kuri pra
sidės spalio 28 d. ir baigsis 
lapkričio 4 d.

Bronius Kulys, spalio 19 d. 
dalyvavo Bostono Lietuvių Mo 
kytojų S-gos suvažiavime, at
stovaudamas New Yorko lietu
vių mokytojus.

A. Grigaliūnas, mūsų skaity
tojas, išskrido į Miami, Flori
da, atostogoms. „

Walter Kubilius, visos eilės 
mokslinių novelių autorius, 
fantastinio televizijos filmo 
Tales of Tomorrow technikinis 
direktorius, atspaude vieną sa
vo apysaką antologijoje, vadi
namoje “The best science fic
tion stories of 1952”.

Algis Zenkus, Elizabeth, N. 
J., susilaukė įpėdinio: jo žmo
na Birutė padovanojo jam 
pirmagimi sūnų, kuriam duo
tas Algio j r. vardas.

Juozas Dranginis, buvęs 
brooklynietis, lankėsi Brookly- 
ne. Dabar Juozas gyvena Los 
Angeles, Kalifornijoje, kur da
lyvauja vietos jaunimo veiki
me. Jis buvo apsistojęs pas 
Atkočius.

V. Pusnikaitė, inžinieriaus 
Kazio Pusniko duktė, susiža
dėjo jsu brooklyniečiu Carl 
Laudon, neseniai grįžusiu iŠ 
Korėjos. ,;.X

TAUTU IŠLAISVINIMO SUSIRINKIMAS
NEWARK. N. J— Padrąšinti 

pozityvią ir dinamišką JAV už 
sienio politiką, kuri suteiktų 
tikrą viltį išlaisvinti milijonus 
kenčiančių žmonių nuo bedie
viško rusiško imperialistinio 
komunizmo persekiojimo už 
geležinės uždangos. Mosque 
teatre, 1020 Broad St. Newark,

N. J. šį sekmadienį spalio 26 d. 
2 vai. po pietų šaukiamas susi
rinkimas.

Apie išlaisvinimo politiką 
kalbės:

H. ALEXANDER SMITH — 
N. J. valstybės senatorius,

ARTHUR BLISS LANE — 
buvęs JAV įgaliotas ministeris 
Lietuvoje, ambasadorius Len
kijoje ir autorius knygos “I 
Saw Poland Betrayed” (Aš 
mačiau išduotą Lenkiją).

DR. LEV. E. DOBRIANSY — 
Tautų už geležinės uždangos 
pogrindžio judėjimo žinovas.

šį susirinkimą ruošia Išlais
vinimo Komitetas Newarke:

A. S. Trečiokas — lietuvių 
grupes pirmininkas, Edvardas 
Bilinkas, Harry J. Burke, Vla
das Dilis, Juozas Kralikaus- 
kas, M. J. Kosloski —• lenkų gr. 
pirm., J. G. Prusa — slovakų 
gr. pirm., J. Romanition — 
ukrainiečių gr. pirm. Chas. 
Eiseler — vengrų gr. pirm.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Lietuvių tautinių akademi
nių korporacijų sambūrio tri
jų metų sukaktis ir Vytauto 
Didžiojo Universiteto studen
tų korporacijos Neo-Lituania 
30 metų sukaktis bus minima 
lapkričio 9 d. Abu minėjimai 
įvyks Alliance salėj, 195 Grand 
St., Brooklyne, 3:30 v. p. p. Mi
nėjimo reikalais spalio 24 d. 8 
v. v. Tautininkų Klubo patal
pose, 337 Union Avė. Brookly
ne, šaukiama sambūrio sueiga.

Spalio 26 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje 11 vai. įvyks Seš 
tadieninės Maironio Vardo 
Mokyklos mokinių tėvų susi
rinkimas. t

GERA SVEIKATA
' Dr. R. B. GOLDSTEIN 

259 UNION AVENUE.
--------  Brooklyn 11. N. Y. ------

pavojų, 
taip pat 
sričiai.
— kūno

WINTER GARDEN 
TAVERN, 
VYTAUTAS BELECKAS 

savininkas
Baras, Restoranas, Salė susi- 

rinikimams ir kitokioms 
puotoms

1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Ave. stoties)

BROOKLYN 27, N. Y.
Tel: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD)

NORITE GEROS — MENIŠKOS
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PAVOJUS EUROPOS GYNYBOS PLANUI
Prancūzams atsisakius ratifikuoti Eurbpos armijos sutarti, būtu pasi

rašytas “mirties dekretas” Europos Sąjungai

ir jo
Žukauskams, p-nui 

Lukšiui, dainininkei 
Korsakaitei ir jos tė- 
p-nui Fabian ir jo 

p-niai Swyt, p-nams

Sėkminga dainų 
šventė Harrisone

Spalio 26 d. 12:30. Apreiški
mo parapijos salėje įvyks N. Y. 
Skautų Vyčių Draugovės 
ga.
KUR SUTIKTI
NAUJUS METUS

Aitvarų kvartetas 
dėjo ruoštis Naujųjų 
tikimui. Sutikimas
Brooklyne Grand Paradise sa
lėje su įdomia programa.

suei-

pra-

liga.
rasti

jau
Metų su

kvyksiąs

Tikrai gera proga
Atlantic Upholstery Corp, 

minkštų baldų dirbtuvė, kuri 
yra Vienybės kaimynystėje, 
174 Broadway (prie 
Avė.) Brooklyne, savo 
Šime sako:

Lietuviai, pirkdami 
mūsų dirbtuvėje, turi
progą sutaupyti 50 nuošimčių 
to, ką jie paprastai, sumoka 
krautuvėje. Ir tai labai leng-

Driggs 
prane-

baldus 
puikią

Vieša padėka .
Sakoma, kad geriau vėliau, 

negu niekados. Kalifornijoje 
lankėmės, palyginti, gana se
niai, praeitą pavasarį. Bet da
bar, rudeniui atėjus, mums y- 
pač malonu prisiminti tą sau
lėtą kraštą ir jo svetingus lie
tuvius. Todėl leiskite mums 
viešai išreikšti savo padėką vi
siems tiems mūsų draugams, 
kurie taip maloniai mus priė
mė, vaišino ir parodė tas nuo
stabiai gražias Pacifico pakraš 
čių vietoves. Nuoširdžiai dėko
jame p-nui Speecher 
žmonai, 
Kaziui 
Florence 
veliams, 
žmonai,
Graskams, gyvenantiems Los 
Angeles, taip pat p-niai King 
p-niai Anskaitienei, gyvenan
čioms San Francisco. Dar kar
tą tariame nuoširdžiausią ačiū 
visiems ir visoms už draugiš
kumą ir meilę. Tų malonių va
landų, praleistų Kalifornijoje, 
mes niekados neužmiršime.

Amelija Sinušienė 
Antanina Povilauskienė

Mano padėka
Aš -kankinuosi širdies 

Ilgą laiką aš negalėjau
gydytojo, kuris nustatytų aiš
kią mano ligos priežastį ir, 
svarbiausia, gydymo būdus. Ir 
štai vieną gražią dieną man. 
atėjo į galvą mintis kreiptis į 
dr. T. Savicką, kuris tuojau at
siliepė aplankė mane, nuo
dugniai ištyrė mano ligą, nu
statė jos priežastį ir nurodė, 
kaip reikia gydytis. Dr. T. Sa
vickas, šis nuostabiai talentin
gas gydytojas, manyje sužadi
no viltį pasveikti, plačiai at
keldamas man vartus į gyve
nimą. Kadangi dr. T. Savickas 
atsisakė priimti iš manęs di
desnės sumos už tą vizitą, tai 
aš, atsimindama, jog pasauly
je, be manęs, yra ir daugiau 
kenčiančių žmonių, savo dė
kingumą jam noriu išreikšti 
sekančiu būdu: Aš siunčiu 
Balfui 10 dolerių auką. Tai 
nors ir kuklus, bet, patikėkite 
man, labai nuoširdus mano pa 
dėkos dr. T. Savickui išreiški
mo būdas.

Preventyvė medicina galima 
būtų apibudinti, kaip prak
tiškai naudojamo medicinos 
mokslo sritis, kuria stengia
masi sumažinti arba visai pa
šalinti galimos ligos 
Higiena ir sanitarija 
priklauso šiai mokslo 

Higienos paskirtis
jo normalaus veikimo priežiū
ra. Sanitarija reiškia kūno ir 
jo aplinkos švaros priežiūrą.

Mokslui tuo tarpu dar neži
nomos visos ligų priežastys. 
Bet yra penkios didžiosios prie 
žastys, su kuriomis medikai 
gana gerai susipažinę, štai 
jos:

1. Ligos, kylančios iš bacilų, 
patenkančių į kūną oru, van
deniu, maistu ir t. t.

2. Ligos, kurias sukelia ne
tinkamas maitinimosi būdas.

3. Ligos, paeinančios iš blo
gos sanitarijos ir nehigieniškų 
gyvenimo bei darbo sąlygų.

4. Ligos, kylančios iš nėštu
mo.

5. Ligos, kurias vaikai pavel
di iš tėvų.

šių .penkių ligų priežasčių 
kontroliavimo priemonės gali 
žymiai sumažinti pavojų žmo
gaus gyvybei ir sudaryti ilges
nio bei laimingesnio gyvenimo 
sąlygas.

Didele dalimi, šios kontro
liavimo .priemonės yra vykdo
mos visuomenės sveikatos pro
gramomis, kaip, pavyzdžiui, 
tinkamas išmatų pašalinimas, 
gryno vandens tiekimas, mais
to priežiūra ir t. t.

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

-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
AUTO PAINTING

J. MALDUTIS
Z. ŽALIAUSKAS

REFINISHING 
1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 6-6438

L. Mačiūnienė
GLOBOS MOKINĮ

Steponavičiaus iniciatyva E. 
P. Mitchell Co. dirbą lietuviai 
pasikvietė talkon kitus lietu
vius sudarė būrelį globoti ir 
šelpti vieną Diepholzo gimna
zijos mokinį. Būrelį sudaro: 
E. P. Michell, A. Daukša, A. Jo
nikas, J. Sakalauskas, Br. Ku
bilius, J. Ruokis, V. Augusti
nas, K. Būdvytis, A. J. Brooks, 
W. Janns, A. Ryliškis, S. But
kus, J. Stranevičius, M. Skie- 
terytė, M. Butkauskienė, J. 
Thomas, P. Radišauskas. O. 
Dzetaveskaitė, V. Steponavi
čius.

Mirė J. Atkočaitis
Spalio 15 d. Chicagoje mirė 

Jonas Atkočaitis, apie 70 me
tų amžiaus brooklyniečio, taip 
pat neseniai mirusio, Petro 
Atkočaičio brolis. Velionis pa
laidotas spalio 20 d. Liko žmo
na Petronėlė, duktė Albina, 
brolis Antanas (Nashua, N. 
H.), žentas, anūkai ir daug gi
minių.

Velionis, atvykęs prieš pir
mąjį pasaulinį karą, apsigyve
no Chicagoje, čia sukūrė pa
vyzdingą šeimą ir buvo sėk
mingas biznierius.

Vyčių koncertas
Sausio 18 d. Brooklyn Acad

emy of Music salėje, New Yor
ko ir apylinkės vyčiai ruošia 
nepaprastą koncertą, kurį iš
pildys dvi didžiosios Amerikos 
lietuvių meno »pajėgos Ona 
Kaskas ir Algirdas Brazis.

Žilevičius.
vadovavo

kad pasta

Praeitą sekmadienį Harri
son, N. J. įvyko dainų šventė, 
kurią tenka laikyti sėkminga. 
Tai buvo penktoji iš eilės New 
Jersey lietuvių dainų šventė, 
kurios svarbiausias rengėjas šį 
kartą buvo Harrisono-Kearny 
lietuvių parapijos choras, 
priešakyje su jos vedėju muzi
ku Alg. Kačanausku. Dalyvavo 
septynių parapijų chorai, ir 
jiems iš eilės vadovavo Alg. 
Kačanauskas, A. Jakupčionis, 
J. Žilevičius, M. Bernotas, P. 
Dulkė ir P. Sakas. Ypač buvo 
įspūdingas jungtinių chorų 
dainavimas.

Ryšium su švente, trumpas __ vai suprantama: Mes parduo- 
kalbas pasakė kun. L. Voicie- 
kauskas ir - prof. J. 
Vakaro programai 
A. Kačanauskas.

Reikia pripažinti,
rasis nuo pat pirmosios savo 
atvykimo iš tremties dienos 
labai energingai įsijungė į 
bendrą Amerikos lietuvių vei
kimą. Muzikas Kačanauskas, 
kurio tėvas, žymusis muzi
kas Aleksandras Kačanauskas, 
šiuo metu Lietuvoje švenčia sa 
vo 70 metų amžiaus sukaktį, 
yra gyvas pavyzdys, kaip nau
jakuriai turėtų jungtis bend
rai mūsų kultūrinei veiklai A- 
merikai.

Po koncertinės programos 
Tautinių šokių grupė, J. Ma
tulaitienės vadovaujama, pa
šoko trejetą tautinių šokių.

Publikos buvo pilnutėlė sa
lė. Sekanti dainų šventė bū
sianti New Yorke.

darni baldus, ne j ieškome to 
uždarbio, kurį turi gauti krau
tuvės savininkai. Be to, mes 
gaminame baldus pagal užsa
kymą ir kiekvieno asmens in
dividualų skonį. Mūsų minkš
tų baldų medžiaga yra patva
riausia ir ‘pirmos rūšies. Tą 
patį galimepasakyti ir apie 
•darbą. Mes duodame penkių 
metų garantijas. Mūsų minkš
tų baldų dirbtuvės paroda at
dara: Pirm, nuo 9 iki 8:30 v. v., 
antr. nuo 9 iki 6 v. v., treč. nuo 
9 iki 6 v. v., ketv. nuo 9 iki 8:30 
v. v., penkt. nuo 9 iki 5:30 v. v., 
šešt. nuo 9:30 iki 4:30 v. p. p., 
o sekmadieniais pagal sutari
mą. Mūsų dirbtuvė, lengvai pa 
siekiama visomis susisiekimo 
priemonėmis, yra prieš pat 
Williamsburg Savings Banką, 
prie Driggs Ave. Brooklyne.

Atlantic 
vardu,

Upholstery Corp.
, Ch. Friedman

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ 
maloniai kviečiai:; Ju$ j • ’

NAUJO SEZONO ATIDARYMĄ
1952 m. spalio 26 d. 7 vai. v.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
Sezoną pradedame T. GUTHKS’S

“MELAGĖLIO”
3 veiksmų vaidinimo mažiems ir dideliems atnaujinimu.

Po vaidinimo šokiai, grojant geram orkestrui. Veiks turtingas bufetas 
Savo atsilankymu paremsite tolimesnį trupės darbą.

Įėjimas: vaik. 50 c. suaugusiems S1.00 Pradžia punktualiai
BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ

GERIAUSIS

INSURANCE
< IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

IŠNUOMOJAMAS gražiausioj 
Brooklyno dalyje Flatbush, ar
ti BMT linijos, lietuvių šeimo- 

' j e, vyrui atskiras kambarys su 
baldais ir pilnu užlaikymu. 
Skambinti telefonu: ULster 
9-4039.

IŠNUOMOJAMI du gražūs 
kambariai su teise naudotis 
virtuve. Dėl informacijų, krei
ptis: D. Donela, 301 Water St., 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMS kambarys 
vyrui arba vedusiai porai be 
vaikų. Galima naudotis ir ki
tais kambariais bei virtuve. 
Kreiptis: P. Shary, 298 Irving 
Ave., Brooklyn. Skambinti: 
GLenmore 6-3469.

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

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, ražluolant Broadway BMT Liniją).

LATVĖ ADVOKATĖ

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

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4938

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracu ir 1.1

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

FORMAT CO. Inc
(Prieš Republic teatrą)

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

r?
i

ALBERTS1 ™
AjlBERT 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. 7-4367

STEAMBOATINN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

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

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

Great Neck 2-1546
(Biznio)

Great Neck 2-3389 
(Rex)

Kas, kur ir kaip 
Tai anachronizmas 
Demagogijos vyžos 
Kada jie susiprato

JUOZAS TYSLIAVA

Dar pora stambesnių, dema
gogija dvokiančių, bombų, ir 
didžioji rinkiminė kanonada 
bus baigta.

Įsivaizduokite, kad ateinan
čio antradienio naktį, • apie 
pirmąją gaidgystę, buvęs arti-

Prancūzijos politikų kaip 
Herriot ir Daladier, pasisaky
mai dėl Europos armijos, su
kėlė pasaulyje plačių aiškini
mų.

Keisčiausia — tai, kad šis 
projektas sukelia tokius gin
čus tik po dviejų metų nuo jo 
sumanymo.

Kada Korėjoje komunistai

anglų bei amerikiečių daliniai 
Europoje.

Idėja buvo revoliucinė.
Amerikiečių karinė vadovy

bė, ypač gen, Eisenhoweris ta
da nebuvo patenkintas tuo pla 
nu. Pagaliau jis nerado didelio 
pritarimo ir visose šešiose Eu
ropos valstybėse, bet Plevenu! 
su Schumanu pavyko nura-

pagalbą Europai. Tai daugiau 
šia “periferiškos strategijos” 
šalininkai, kurie tvirtina, kad 
Europa kariškai neapginama 
ir siūlo įsteigti Europoje peri- 
feriškas bazes, būtent Anglijo
je, Islandijoje, Ispanijoje, šia u 
rėš Afrikoje ir Mažoje Azijoje.

Tokiu būdu tie žmonės, ku
rie šiandien Europoje kovoja

lerijos kapitonas, dabartinis 
Baltųjų Rūmų šeimininkas, 
siunčia Sveikinimo telegramą 
generolui...

Na, bet, žinoma, gali būti ir 
priešingai: generolas sveikina 
gubernatorių, trečiąjį demo
kratų prezidentą dviejų de
šimtmečių laikotarpyje.

Kaip ten bebūtų, bet atei
nančios savaitės viduryje bus 
aišku, kas, kur ir kaip laimėjo 
tą ilgą ir, sakyčiau, per ilgą, 
rinkiminę kovą.

*
Toks ilgas priešrinkiminis į- 

sibėgėjimas buvo neišvengia
mas anais lėto gyvenimo tem
po laikais, kai Amerika dar 
neturėjo automobilių, lėktuvų, 
radijo ir televizijos.

Galima drąsiai sakyti, kad 
šiais žaibinio susisiekimo lai
kais rinkiminei kampanijai už
tektų septynių savaičių.

Įsivaizduokite, kad abiejų 
partijų konvencijos, vietoj lie
pos mėnesio, įvyksta rugsėjo 
vidury...

Balsuotojams užtektų laiko 
susikaupti, o kandidatai šutau 
pytų sveikatos, kuri jiems, lai
mėjus rinkimus, ypač reikalin
ga.

♦♦
<• ♦ ■

Kuo ' baigsis šie rinkimai^ 
ka^. pąrtiią taps., šalies -šei- 
■minirike, (kaip jau sakiau, ne
trukus paaiškės.

žinoma, yra . neišmintinga 
gąsdinti, būtent, kad jeigu 
šiuos rinkimus laimės republi- 
konai, tai jūs, žmoneliai, gali
te pasidžiauti dantis ant tvo
ros ir laukti... depresijos.

Patys demokratai netiki šio
mis demagogijos vyžomis.

Po pirmojo pasaulinio karo 
■tariamoji- ekonominė krizė Eu
ropoje siautė nemažiau, negu 
čia, Amerikoje.

Net jaunutė Lietuvos res
publika — ir ta išgyveno ūkio 
krizę.

Ar ir dėl to Hooveris su savo 
republikonais buvo kaltas?

Kaip ten bebūtų, bet šių rin
kimų duomenys, tiesioginiai ar 
netiesioginiai, bus palietę ir 
mūsų žmones.

Tie laikai, kai lietuviai rin
kimais domėdavosi mažiau, 
negu indėnai, jau seniai praė
ję.

Pavyzdžiui, mums labai svar 
bu, kad šiuos rinkimus laimėtų 
tokie Oliai, Lapinskai, Laukai
čiai ir kiti mūsų tautiečiai.

Tai nieko, kad vieni jų de
mokratai, kiti — republikonai.

šiuo atveju mes esame vie
nodi pramuštgalviai.

Politiniame Amerikos gyve
nime lietuvis turi tas pačias 
teises, kaip ir airis, kalbąs su 
karšta bulve burnoje.

♦ **
Kai Vienybė ir Dirva savo 

prenumeratą pakėlė vienu do
leriu, tai Laisvės mandrapyp- 
kiai liežuvius rodė.

Dabar, štai, į mūsų rankas 
pateko komunistų laikraščio 
administracijos pranešimas, 
kuriame sakoma, kad “Laisvės 
prenumerata bus pakelta vie
nu doleriu metams”.

Berods, “senų gadynių išny
kę gyvi sutvėrimai’’ (anot dė
dės šerno) mano, kad laikraš
čio prenumerata šiandien tu
rėtų būti ta pati, kaip prieš 
50 metų.

Tie laikai, kai darbininkas, 
uždirbęs 6 dolerius savaitėje, 
už nikelį galėdavo gauti uzbo- 
ną alaus, sriubos ir užkandį, 
nebegrįš niekados.

pradėjo agresiją, Amerikos ir 
Europos politikai suprato, jog 
susiskaldęs pasaulis negalės at 
silaikyti .prieš sovietų ekspan
siją ir Sovietų Sąjunga niekad 
nesiderės su tokiu .partneriu, 
kurį tikisi nugalėti. Tada kilo 
mintis sudaryti armiją iš lais
vų tautų, kuri galėtų priešin
tis sovietiškam blokui, šita ar
mija, kad būtų tvirta, tegalėjo 
būti sukurta tik iš prie geleži
nės uždangos gyvenančių tau
tų, tai yra, įtraukiant ir Vaka
rų Vokietiją.

Kokioj formoj vokiečiai tu
rėjo prisidėti?

♦Washingtonas tada pasiūlė 
įsteigti tautinę vokiečių armi
ją, bet Prancūzijos vyriausybė 
užprotestavo. Po kelių savai
čių svarstymo, Plevenas, tuo 
laiku buvęs Prancūzijos vyriau 
sybės pirmininkas, pasiūlė į- 
steigti Europos armiją iš šešių 
tautų su vienoda uniforma ir 
apginklavimu, į kurią įeitų ir

minti opoziciją, nes buvo nu
matyta, kad projektas greičiau 
padės suvienyti Europą.

Ištisus 1951 metus vyko de
rybos, projektas buvo vietomis
techniškai pakeistas. Prancū
zijos parlamentas savo gin
čuose parodė, jog dauguma 

, stovi už šį planą. Anglijos vy
riausybė irgi pažadėjo savo ka
rinę garantiją ir gegužės 27 d. 
buvo pasirašyta šešių vaisty

prieš Europos armijos projek- *
tą, tik padės atsisteigti vokie- Lapkričio 1 dieną mes prisimename ne tik mūsų mirusiuosius, bet ir su kupinomis liūdesio akimis 
čių tautinei armijai. Kaišioda- matome kapais ir kryžiais pasipuošusią mūsų Tėvynę Lietuvą.
mi baslius į šio plano ratus, ____________________-.....  -____________________________________________
gal būt tiki į “amžiną” Vokie -
ti] os okupaciją.

Jei Prancūzija atsisakys ra
tifikuoti šį planą, tai reikš ne 
ką kitą, kaip laidotuvių mar
šą Europos sąjungai, nes ang- 
lies-piieno sąjunga tokiu atve
ju irgi negalės veikti. Kada

REIKIA PASMERKTI. MASINI ŽUDYMĄ
Kanados atstovas prie JT kvietė visas valstybes greičiau ratifikuoti 
genocido konvenciją, kad būtų baigta su masiniu žmonių žudymu

Pavergtoje

LIETUVOJE
PENKMEČIO PLANAS

Daugelio kraštų Spauda at
kreipė dėmesį į Maskvos pa
skelbtąjį penkmečio planą, nu. 
rodydam^, kad Baltijos kraš
tams jame kreipiamas ypatin
gas dėmesys. Ypač buvo pa
brėžta, kad Lietuvoje numaty
ta pastatyti didelė hidroelek- 
trikinė stotis ir išplėsti preky
bos uostą Klaipėdoje.
‘Aškėja, kad nauja hidroelek 

trikinė stotis ties Kaunu pla
nuojama statyti ant Nemuno, 
tačiau lygiai ta stotis, lygiai 
uosto plėtimo darbai nenuma
tomi atlikti iki 1955 m.: .kal
bama tik apie tų darbų pra
džią šio penkmečio laikotarpy. 
Galimas dalykas, kad iki 1955 
metų nebus nužengta toliau 
iki planavimų ant popierio.
TIK 56 KARVĖS?

Sovietų Sąjungos Augščiau- 
sios Tarybos Prezidiumo įsak
mu Lietuvoje keturios melžė
jos bei šėrikai apdovanoti Le
nino ordinais už tai, kad iš jų 
priežiūroje esamų karvių pri- 
melžė daugiau, kaip 5,000 kilo
gramų pieno, per 1951 metus.

Dvidešimts viena melžėja bu 
vo apdovanota “Darbo Raudo
nosios Vėliavos” ordino už pri- 
melžimą daugiau kaip po 4,000 
kilogramų pieno iš kiekvienos 
karvės per metus.

Iš apdovanojimo akto ma
tyti, kad Lietuvoje tikrai gero 
pieningumo karvių, duodančių 
pieno per 5,000 kg. per metus, 
yra tik 56, o duodančių per 
4,000 — tik 540.

Pažymėtina, kad daugiau 
kaip trečdalio apdovanotųjų 
pavardės rusiškos.
KIEK YRA KOMUNISTŲ?

Maskvos kongreso mandatų 
komisija pranešė, kad Lietu
voje dabar esą 36,000 komunis
tų (partijos narių. 1941 metais 
buvę tik 2,500.

36,000 yra arti pusantro nuo 
šhnčio Lietuvos gyventojų 
skaičiaus (Spėjama, kad Lie
tuvos gyventojų skaičius nėra 
žymiai sumažėjęs dėl deporta
cijų, turint galvoje ir natūralų 
prieauglį ir didelį skaičių at
vykusių į Lietuvą iš Rusijos, 
kurie kaip tik ir sudaro di-

bių sutartis.
Bet šiandien prancūzai nori 

tokios vokiečių armijos, kuri 
ne juos, bet Rusiją gąsdintų...

Kas gi atsitiks, jei bus atsi
sakyta nuo Pleveno plano įgy
vendinimo?

Dvi hipotezės numatomos. 
Pirmoji ta, kurią amerikiečiai 
jau prieš dvejus metus siūlė: 
kadangi Europa nori gintis ir 
to ji negali padaryti be Vokie
tijos, reikia atkurti Wehr- 
machtą.

Antroji hipotezė, kuri yra 
kai kurių amerikiečių politikų 
ir kurią galės sustiprinti nau
jasis Amerikos prezidentas, 
tai neo-izoliacionizmas Tafto 
pavyzdžiu, reikalaująs daugiau 
dėmesio atkreipti Azijai ir su
mažinti iki visiško nutraukimo

reiškiamas toks tarpusavio ne
pasitikę j imas,.. būtų neprasmin 
ga galvoti ir apie kaž kokį “po
litinį autoritetą”, kuriam į- 
steigti daug dirbama ir .kuris 
faktinai reikštų Jungtinių Eu
ropos Valstybių pradžią.

Jungtinių Tautų dienos iš
vakarėse spalio 23 d. Kanados 
delegacijos Jungtinėje Tauto
se vicepirmininkas Paul Mar
tin padarė pareiškimą spau
dai, kuriame svarbiausia tema 
buvo genocidas.

SOVIETAI BAIGIA
Jei dar pirmaisiais metais 

po revoliucijos sovietai rūpi
nosi žydais ir net buvo įsteigę 
jų “autonominę respubliką”, 
šį kartą Maskvos diktatorius 
juos persekioja ir naikina.

Beveik visi žydai pašalinti iš 
administracijos, partijos vado
vybės, kariuomenės štabų, mo-

džiausj kompartijos narių kie
kį). ’

Iš 52 .prezidiumo narių 7-me 
partijos suvažiavime, įvyku
siame Vilniuje rugsėjo pabai
goje, 20 yra aiškių rusų, anks
čiau Lietuvoje negyvenusių, 
šeši neaiškūs.

Būdingas ir kalbėtojų sąra
šas po M. Gedvilo pranešimo 
įvykusiose diskusijose dalyva
vo: paršinas, Kulyginas, Pen- 
kauskas, Pomerancevas, Juo
zapavičius, Kolcovas, Savickas, 
Petrovas, Fominas, Kulikov- 
skis, Bilevičius, Lapkinas, So
rokinas, Smirhovas, Kunčinas, 
Vaineikytė, Bulovas, Niunka, 
Jasiūnas; ščepinas, Didžiulis 
(buv. Grosmanas), Nikitinas, 
Bogatyriovas.

Diskusijose dėl Sniečkaus 
pranešimo dalyvavo: Bieliaus
kas, Jonušas, Mamajevas, 
Anuškinas, Lopato, Lazuika, 
Macijauskas, Paradauskas, Ka-
tyrevas, Augustinaitis, Palec-
kis, Kuznecovas, Matulis, Ba- 
joriūnas, Teriošinas, Liaudis, 
Mikalauskas, Raguotis, Knyva. 
ŽIŪRI TARZANĄ..

Rugsėjo pabaigoje Vilniaus 
kino teatruose buvo rodoma 
filmą “Robino Hudo nuotykiai” 
(Robin Hood). Anksčiau labai 
ilgai buvo rodyta filmą (trys 
serijos) “Tarzano nuotykiai”. 
Tai vienintelės vakarietiškos 
filmos, šiais metais parodytos 
Yllnlaus ekranuose.
BOKSUOJASI BAŽNYČIOJ

•žinios iš Pabaltijo praneša, 
kad bolševikų okupuotoje Esti
joje viena gražiausių Talino 
bažnyčių, švedų kūrinys dar iš 
16-tojo šimtmečio pradžios, li
ko paversta patalpa boksinin
kams ir imtininkams treniruo
tis.

STALINAS KEIČIA

Komunistų kongresui Mask
voje .pasibaigus, įdomu išgirsti, 
Įsą galvoja apie jį buvęs sovie
tų pulk. Tokajevas, kuris iki 
1949 metų buvo patikimiausias 
sovietų vyriausybės . žmogus. 
(Politbiuras jam buvo .pavedęs 
specialę misiją Vokietijoje).

Vienas anglų laikraštinin
kas kreipėsi į jį prašydamas

NAIKflm4ŽYDUS
-.% . -Č0- ■

kyklų ir teatrų. Žydai Rusijoje 
šiandien privalo turėti specia
lius pažymėjimus ir betrūksta, 
kad jie užsisiūtų ant rankovės 
Dovydo žvaigždę, kaip Hitlerio 
Vokietijoje.

Niekad, net prie caro rėži
mo, kada Rusijoje siausdavo 
pagromai, žydai nejautė tokio 
pavojaus, kaip dabar.

Tiesa, Stalinas kolkas dar 
žydams naikinti nesinaudoja 
Hitlerio išrastomis dujų kame
romis ir krematoriumais, bet 
jis moka juos naikinti depor
tacijomis į Sibirą.

Kiek šiandien Rusijoje dar 
gyvena žydų?

Kovo mėnesį buvo apie 2,- 
200,000, bet dabar belikę tik 
1,850,000.

Izraelio vyriausybės pirmi
ninkas Ben Gurion kelis kar
tus kreipėsi į Maskvą, siūlyda
mas leisti žydams vykti į Pa
lestiną. Bet negauta jokio at- 
sakymoAišku, kad to atsaky
mo ir nesulauks, nes Stalinas 
nenorės skirtis su nemokamais 
darbininkais druskų kasyklose 
Sibire...

Jungtinės Tautos, kurios da
bar svarsto įvairius antraeilius 
dalykus, tuo būdu užmiršta, 
dar vienos tautos masinį žudy
mą.

KOVOS TAKTIKĄ

paaiškinti Stalino kalbą pasa
kytą komunistų kongrese.

:— šita kalba rodo pagrindi
nį'sovietų imperializmo pasi
keitimą politikoje, strategijo- 
jeir taktikoje, pareiškė Toka- 
jevąs. Kremlius suprato, kad 
tiesioginės ekspansijos metodai 
Sovietų Sąjungai žada katas
trofiškus rezultatus. Tad Sta- 
linąs nori pirma su ginklu su- 
kelti, mases' Vakaruos^ ir ko- 
-munistai čia fcuiės progos iš
naudoti savo revoliucinius šū
kius.

Toliau Tokajevas paaiškino, 
kaip karas Rusijoje sukėlė 
chaosą, o jam pasibaigus ko
munistų partija susilpnėjo, 
nes milijonai žmonių žuvo ir į 
partiją buvo priiminėjamas 
kiekvienas, kuris to norėjo.

— Prieš sušaukdamas kon
gresą, tęsė pulk. Tokajevas, 
Stalinas turėjo pravesti atrin
kimą, pašalinti mažiau pagei
daujamus. Bet visi tie' valymai 
Stalino nepatenkino. Partijoje 
tebėra stiprus nepasitenkini
mas. Apie tai ne tik Malenko
vas pastebėjo kongrese, bet ir 
rajoniniuose komunistų suva
žiavimuose tai buvo matoma. 
Viena, ką aš pasakysiu — tai, 
kad partijoje jaučiamas opo
zicijos sąjūdis ir galite būti 
tikri, kad jo atstovai dalyvavo 
kongrese ir girdėjo Malenkovo 
žodžius. Jie turi partijos pažy
mėjimus ir net užima aukštas 
vietas vyriausybėje.

Kaip žinoma savo kalboje 
Malenkovas įspėjo kongreso 
dalyvius, jog partija bus griež
tai valoma. Vien tik Ukraino
je iš partijos bus išmesta 69,- 
000 narių ir ateity į partiją 
bus priimami tik buvę komso- 
molai ar raudonieji pionieriai. 
Gi visiems kitiems kelias į par 
tiją bus uždarytas.

“Vienas bilijonas žmonių pa 
šaulyje jau sutinka' ir reika
lauja, kad genocidas turi 
būti galutinai nuo .pasaulio 
paviršiaus pašalintas. Ketu
riasdešimtys valstybių jau yra 
genocido 'konvenciją ratifika
vusios, tuo deklaravusios, jog 
šis nusikaltimas privalo būti 
draudžiamas specialiu tarptau
tiniu įstatymu.

Mes švenčiame šiandieną 
Jungtinių Tautų šventę. Prieš 
septynis metus Jungtinės Tau
tos tapo priemone įgyvendinti 
taįką pasaulyje. Ar gali būti 
geresnė proga atnaujinti mū
sų pasitikėjimą žmonijos kil
numu ir garbingumu kaip šian 
dieną Generalinei Asemblejai 
susirinkus savo septintąją! se- 
sijai? Ar tai nėra . geriausia 
proga prisiminti . praėjusios 
Asemblejos rezoliuciją reika
laujančią paskelbti tarptauti
niu nusikaltimu dėl rasinių ar 
religinių priežasčių masinį 
žmonių žudymą? Keturiade- 
šimtys valstybių, tai dar nevis
kas. Jei prie jų prisidėtų liku
sios dvidešimt, tai visos 60 vai 
stybių parodytų šiuo reikalu 
savo vieningą nusistatymą. 
Mano supratimu kitaip ir ne
gali būti.

Kad vienas žmogus žudytų 
kitą dėl laukinės neapykantos 
ar neapgalvoto fanatiškumo 
priežasčių — vieną kartą vi
siems amžiams tai turi būti

užbaigta. Nėra geresnės pra
džios kaip kuo greitesnis Ge
nocido Konvencijos ratifika- 
mas.

Humanizmas reikalauja, jog 
masinis žudymas būtų tarp
tautiniai pasmerktas, nes tas 
veda prie tautų sunaikinimo. 
Vien tik šiame amžiuje per 52 
metus genocidas buvo 20 mili
jonų žmonių mirties priežasti
mi. Turime užtikrinti jog liku
sieji 48 metai būtų tuo atžvil
giu visiškai švarūs.

Vos prieš keletą dienų šioje 
būstinėje susirinkusios priva
čios organizacijos priėmė grįež 
■tą rezoliuciją reikalaujančią 
konvenciją kuo plačiausiai pa
skleisti ' viešumai. Tam pilnai 
pritariu. .

. Mano.‘krašU&
genocido baisumus ir mes ra
tifikavome konvenciją. Kfesirar 
bu, jog buvome tas 40-tasis ra
tifikavęs konvenciją kraštas ir’ 
kad padarėm tai dar taip ne
seniai. Kiti todėl ’privalėtų ne
delsti”.

Spalio 24 d. Amerikos Lietu
vių'Taryba pasiuntė Kanados 
Delegacijos Jungtinėse Tauto
se vicepirmininkui Paul Mar
tin padėkos telegramą pažy
mėdama, jog lietuvių kilmės 
amerikiečiai yra dėkingi už jo 
kalbą genocido reikalu ir kad 
genocido konvencija yra lietu
vių tautai vienintelė teisinė 
protekcija.

APLINK

• Korėjoje centriniame fronte šiuo metu vyksta smarkūs 
mūšiai. Svarbios strateginiu atžvilgiu augštumos pereina iš
kų į rankas po keletą kartų per dieną. Per tris puskutimas 
vaites raudonieji toj vietoj prarado 27,096 karius.

• Švedu spaudoje pasirodė straipsnių, reikalaujančių, kad 
šiais metais Nobelio premija už literatūrą būtų paskirta, garsiam 
kino aktoriui Charles Chaplin’ui.

• Smarkus taifūnas, meteorologų pramintas “Trix”, pra
ėjusią savaitę siautė Philipinuose ir Indokinijoje, pridarydamas 
milžiniškus nuostolius... Priskaitoma apie 1000 žuvusių.

• Egipto diktatorius Naguibas pasiryžęs “perauklėti” egip
tiečius ir grąžinti moralę, pradėjo uždarinėti naktinius restora- •
nus ir uždraudė taip vadinamąjį “pilvo šokį”.

LENKIJOS RINKIMŲ KOMEDIJA

Ar dar gali būti didesnė ko
medija, kokia įvyko šių Lenki
jos rinkimų metu...?

Balsuoti tik už vieną sąrašą, 
kurio dandidatus parinko pati 
valdžia, tai — pasityčiojimas 
iš rinkėjo ir šis protestuoti te
galėjo įmesdamas baltą lapelį. 
Bet kaip jis išdrįs jį mesti, jei 
policininkas stovi prie kiekvie
nos urnos?
v Pavyzdžiui, Amerikoje bal
suotojai gali, jei tik jie nori, 
būti namie ir nebalsuoti, bet 
Lenkijoje tai pavojinga.

Kaip praneša Tasso agentū
ra, lenkai ėjo balsuoti prie ur
nų, dainuodami Stalino garbei 
himnus...

Naujoji Lenkijoj konstituci
ja paraidžiui nukopijuota nuo 
sovietiškosios, bus pritaikinta 
visu griežtumu. Iš Bieruto, ku
ris yra ištikimas Stalino tar
nas, ne galima laukti, kad jis 
darytų kam nors išimčių.

Bet jei kraštas nepajėgia 
priešintis Stalino tarnams par
lamente, kovą tęsia valstie
čiai tebesipriešindami ūkių 
kolektivizacijai. Tai jaučiama 
ir armijoje.

Komunistų d ž i a u gsmas 
triumfu nieko neapgaus. Tik
roji Lenkija, šią valandą su 
užčiaupta burna, nieko bendro 
neturi su Bierutu ir kitais par
sidavėliais Maskvai.

• Nobelio premija už mediciną paskirta ukrainiečių kil
mės dr. A. Waksmanui, New Brunswick, N. J., universitete mik
robiologijos instituto direktoriui,, atradusiam streptomieiną 
Gruodžio mėnesį pats Švedijos karalius Gustavas Adolfas įteiks 
jam 32,910 dolerių premiją.

• Hitlerio generolas Ramke, buvusių SS mitinge Verdene, 
kuriame dalyvavo virš 5000 narių, pareiškė, kad tikrieji karo nu
sikaltėliai esą neSS, bet tie, kurie su atominėm bombom bom
bardavo Japoniją ir sudaužė Drezdeną.

• Praeitą savaitę Jugoslavijos—Bulgarijos pasienyje jvy- 
ko smarkus incidentas: bulgarų lėktuvas prie Dimltrovgrad j- 
skrido į Jugoslavijos teritoriją ir pusvalandžio bulgarų ka
riuomenė apšaudė jugoslavų sargybos postą. Tuo pačiu laiku 
dar šeši bulgarų lėktuvai buvo Iskrjdę i Juogoslavijos teritoriją 
prie Pirot.

• Anglai paleido iš kalėjimo buvusį Hitlerio maršalą Ke$- 
selringą. “Geležinių šalmų” vokiečių kovotojų organizacija, tu
rinti 150,000 narių, išrinko jį į vadovybę.

• Edenas kreipėsi į Washingtoną su prašymu, kad būtų 
atnaujintos Korėjoje derybos. Prancūzų ir anglų spauda rašų, 
kad tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos tuo klausimn vykstu 
slapti pasitarimai.
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-Amerikos Lietuvių Savaitė
CLEVELANDAS JAU TURI

SUSIORGANIZAVUSIĄ BENDRUOMENĘ
CLEVELAND. OHIO. — Po 

ilgų kalbų ir visokeriopu pasi
rengimų, pagaliau, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės apylin 
kė spalių 26 susiorganizavo.

Palyginti, gausus susirinki
mas buvo Lietuvių salėje. Da
lyvavo senieji ir naujieji atei
viai.

Lietuvos himną sugiedojus 
susirinkimą gražia kalba ati
darė Stasys Barzdukas.

“Čiurlionio ansamblis sugie
dojo “Nuliūdo kapais apsiklo
jusi Tėvynė” ir “Lietuviais

Eismino laidotuves
DETROIT. MICH. — Spalio 

18 d. įvyko iškilmingos laido
tuvės marino Leonardo D. Eis
mino, kuris, rodos, yra* pirmas 
Detroito lietuvis žuvęs Korė
joj. Jo motina, Matilda Eismi- 
nienė, yra jauniausioji buvusio 
Vienybės redaktoriaus Juozo 
O. Sirvydo duktė. Kūnas palai 
dotas National Memorial Gar
dens kapuose su įspūdingomis 
kariškomis iškilmėmis. Kor.

: THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

KARTONAS
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, .CONN.

Tel. 9-1181
■ -------------------------------------------------------------- ----- X _ ------------------ ------ J1

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

TeL LO 7-8662, LO 7-4967
Res. Cheltenham 2562*

Philadelphia, Pa. 
______________ ____________ /

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568
L . ------- ■

■ —T

ŽJBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

PMadelpIrix, P*.
9M WORTH BROAD STREET 

(Teaporu? Adcfre**)

esame mes gimę”. Dirigavo 
Alf. Mikulskis.

Susirinkimo prezidiuman bu 
vo išrinkti: Ignas Malinauskas 
(pirm.), prof. dr. Pranas Skar
džius. K. S. Karpius, dr. Tamo
šaitis ir Sadauskas.

Susirinkimas praėjo .sklan
džiai.

Susirinkimui buvo patiekti 
šie kandidatai į valdybą: Bal
trušaitis Juozas, Bartukus Me
čys, Barzdukas Stasys, Braziu
lis Vytautas, Buknis Antanas, 
Ciuberkis Jonas, Jakštas Juo
zas, Karalius Pranas, Karpius 
S. Kazys. Kliorys Petras, Miš- 
čikienė Mafija, Nasvytis Jau
nutis, Nasvytis Steponas, Sau- 
kevičius Florijonas, dr. Tamo
šaitis Stasys, Trainauskaitė 
Marija.

I kontrolės komisiją šie kan
didatai: Cepkevičius Edmun
das, Garkauskas Antanas, Le
onas Jonas ir Lozoraitis Jo
nas.

Nuspręsta pasveikinti: JAV 
prezidentą, VLIKą, Lietuvos 
Diplomatijos šefą, ALTą, BA- 
LFą, min. žadeiki ir kit.
AKADEMIKŲ “SAMBŪRIO” 
PLATI VEIKLA

Sutelkęs keliadešimt Lietu
vos universitetų tautinių kor
poracijų akademikų “Sambū
ris” (gyvuojąs nuo 1950 gruo
džio 17), yra plačiai išplėtęs 
savo veikimą.

Veiklai vadovauja buvęs Vil
niaus universiteto teisių fa
kulteto narys Feliksas Mackus.

“Sambūrio nariai įneša 
daug sveikos kūrybinės nuo
taikos į visą lietuviškąjį Cle- 
velando gyvenimą.

Surengta su plačiomis dis
kusijomis įdomių paskaitų, pa
sistengta sušelpti Diepholzo 
gimnazijoje, esančius Europoj 
sergančius lietuvius akdemi- 
kus, pasiųsta stambesnė auka 
prof. M. Biržiškai ir kit.
Lietuvių Kultūros Fondas va
dovauja kultūrinei veiklai.

Didelį Cleveland© visuome
nėje turįs pritarimą Lietuvių 
Kultūros Fondas netrukus jau 
pradės ketvirtuosius plačios 
veiklos metus.

Per išgyventąjį savo laikme
tį LKF yra išvaręs platų barą 
naudingų darbų.

Lietuvių Kultūros Fondui su 
labai dideliu atsidavimu vado
vauja Aldona Nasvytė -Augus- 
tinavičienė, yra jo pirmininkė.

Pasirodo, jog LKF paskelb
tasis dramos veikalų konkur
sas rado pritarimo. Jau yra pri 
siųsti keli nauji kūriniai.

A. Vilkaitis

CHICAGOS LIETUVIŲ GARBE
Visi už 01Į ir Lapinską — Jų išrinkimas sustiprintų lietuvių 

padėti Illinois valstybėje
CHICAGO, ILL. — Lapkričio 

4 dienos rinkimuose randame 
vienoj kitoj valstybėj lietuvių 
kandidatų: vieni — republi- 
konų sąraše, kiti — demokra
tų. Illinois valstybėje republi- 
konų sąraše turime dvi vi
siems Amerikos lietuviams ge-

Ant. Lapinskas

rai žinomas pavardes: adv. 
Antano Olio ir adv. Antano La
pinsko. Pirmasis kandidatuoja 
į Chicagos Sanitary District 
patikėtinio vietą, antrasis į 
Chicagos miesto teisėjus. Pir
masis, jau šešis metus ėjo pa
tikėtinio pareigas ir du metu 
pirmininkavo Sanitary Dis
trict įstaigai, antrasis kandi
datuoja pirmą kartą. Abu kan
didatai Chicagos lietuvių bei^d 
ruomenės aktingi nariai, nuo 
seniai įsijungę lietuvių veik- 
lon, nuo seniai stovi lietuvių 
politinio darbo priekyj. Gi adv. 
Antanas Olis, kaip judrus ir į- 

’takingas republikonų partijos 
narys, naudojasi plačiu pasiti
kėjimu visų Chicagos gyvento
jų.

Visi Chicagos amerikiečių 
laikraščiai yra pasisakę už adv. 
A. Olio kandidatūrą, visi * jo 
veiklai ir jo politikai Sanitary 
District įstaigoj yra paskyrę po 
kelis plačius ir teigiamus įver
tinimus, vis pakartotinai yra 
iškėlę jo asmens, jo charakte
rio ir jo energijos didelius pa
tarnavimus Chicagos miesto 
gyventojams. Vadovaudamas 
paskutinius d vie jus' metus Chi 
cagos Sanitary District, adv. 
A. Olis yra pagrindiniai per
tvarkęs tos įstaigos veiklą, yra 
įvedęs daug naujų pagerini

mų, yra pagrindęs ją tikslin
gumu. A. Olio vadovybėje Sa
nitary District biudžetas taip 
sutvarkytas, kad nereikėtų 
naujais mokesčiais apsunkinti 
gyventojų. Jo iniciatyva ir iš
radingumas surado naujus pa
jamų šaltinius, panaudojant 
medžiagas, kurios anksčiau 
buvo naikinamos. A. Olio pa
vedimu buvo ištirta, kad tos 
medžiagos, perdirbus jas, gali 
būti naudojamos gyvulių mais 
tui. Ir dabar iš jų Sanitary 
District gaus keliolika milijo
nų dolerių, kurie normaliai tu 
Tėtų būti surinkti iš mokesčių 
mokėtojų.

Adv. A. Olio vadovaujama 
Sanitary District įstaiga apsi
valė nuo bereikalingos biuro
kratijos, suprastino darbą ir 
tuo būdu galėjo sutaupyti ne
mažai pinigų, atleidęs pertek
linį darbininkų skaičių. Nežiū
rint, kad tokios taupumo prie
monės kai kam nepatiko, vis 
tiek adv. Antanas Olis neatsi
žvelgė į jokius grasinimus ir 
tvarkė Įstaigą taip, kad ji ga
lėtų atlikti tuos pačius užda
vinius su mažesnėmis išlaido
mis ir daug geriau.

Neabejotina, kad Chicagos 
lietuviai — balsuotojai atiduos 
savo balsus už adv. Antaną Olį 
ir už adv. Antaną Lapinską. 
Jų išrinkimas tikrai sustiprin
tų lietuvių padėti ne tik Illi
nois valstybėj, bet ir visoj Ame 
rikoj. Adv. Antanas Olis yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas ir, šiose parei
gose būdamas, jis yra daug pa
tarnavęs lietuvių reikalų gy-, 
nybai. Vadovaudamas tokiai 
dideliai dideliai įstaigai, kaip

Sanitary District of Chicago, 
adv. Antanas Olis turi įtakos 
viešame Amerikos gyvenime, o 
per jį aišku gali reikštis ir lie
tuvių interesas. Savo dideliu 
taktu, paprastumu ir .savo nuo 
latiniu pasiruošimu patarnau
ti savo tautiečiams bei kitiems

— adv. Antanas Olis yra įsigi
jęs visuotinos simpatijos, yra 
visų gerbiamas ir visur laukia
mas. ’Jis yra apdovanotas ge
romis žmogaus savybėmis ir 
tinka didelėms vadovavimo pa 
reigoms. Chicagos lietuviams 
galima pavydėti, kad jie turi 
tokį Antaną Olį, o visiems 
Amerikos lietuviams ir visai 
pasaulio lietuvių bendruome
nei reikia tikrai gėrėtis ir did
žiuotis adv. Antanu Oliu.

Lapkričio 4 d. rinkimuose 
Chicagos lietuviai^ balsuotojai 
tikriausiai viską darys, kad 
adv. Antanas Olis būtų per
rinktas į Sanitary District pa
tikėtinio vietą ir kad jis toliau 
vadovautų Sanitary District į- 
staigai. B. T.

NYKSTANTI LIETUVIU KOLONIJA
SUNDERLAND, MASS. — 

Prieš 15-20 metų .ši apylinkė 
buvo grynai lietuviška. Čia bu
vo apie 15 stambių ūkininkų 
ir kita tiek smulkesnių, kele
tas iš jų skaitydavo lietuviš
kus laikraščius.

So Deemeld’e buvo įsteigta 
šv. Kazimiero pašalpinė drau
gija prie kurios priklausė po
ra desėtkų narių. Nors kultū
riniai niekuo nepasižymėdavo,

ETTORE GALENO, Ine.
Me* Braiding Under Comtrnr<i— 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
▲8 OF DECEMBER 31, 10M

ASSETS
Fnt Mcrtcar* Loan*.....................
Daproremeat Loans ..........................
Ixww on Srrtnu Account* .... 
Fadoral Hoom Loon Bonk Stock. . 
Cut) on Hand and In Bank* .... 
Office Bcildtat and Equipment . . 
Partine Lot — 1415 Race Street 
Momd Chore* and Other Asset*

•8,318.894
25,548 
82.997 

175,000 
1,112.033 

166.664 
22.723 
15.791

TOTAL---- 83 > 17.537
LIABILITIES

^Mtbon* Sher. Account*............ 88.428.473
Ad»»nce« —

Feder*! Hocm Lo*c B*nk , . . 350.000
Loon* In Proem .............................. 55.431
Other LioMHUe* ............................. 10.311
Employe*!' Retirement Reyerre . . 22.077
Other Specific Re*er»e« .... 3,520
Oeoeral Reeerro* . . . 3295.500 

......... 252.278 547,778
TOTAJD—*9.917,58*

CHARLES 8. CHELEDEN, Pre*! dent

j BACH’S CAFE į
Alus, vynas, likeris.

!; Visada draugiška nuotaika. ;
i; 6629 TORRESDALE AVĖ., ;!

Philadelphia 24, Pa.
][ JE 5-9643 ];

---—---- ------—---—J

j WILLIAM VALAITIS ;: 
' Vūofepnopat automobilių taitymu 

;• 730-2 E. Moyamensing Av« j 
Philadelphia, Pa.

TeL Howard 8-0596 !;

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai

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

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET
AMSTERDAM, N. Y. 

------------------------------------- J

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 

daigelio skirtingų elementų, biri. sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai. ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite j dirbtu
ve 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

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156 
k----------------------------------- —.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.

(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentaaienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

bet visgi tai buvo lietuvių drau 
gija. Vasaros metu rengdavo 
gegužines, dažniausiai Juozo 
Bagdono ūkyje Sunderlande.

Nors ūkio darbai ir gyvulių 
priežiūra ūkininkams duoda 
mažai laisvo laiko, bet atsiras
davo progų nors šventadie
niais porai valandų susieiti. 
Visi kalbėdavo lietuviškai, ir 
senieji ir jaunieji.

Metai bėgo ir laikai keitėsi, 
seniej paseno, jaunieji su
brendo ir su maža išimčia, su
kūrė šeimas su svetimtautė
mis, didžiumoje su lenkėmis, 
o lietuvaitės ištekėjo už kitų. 
Senieji pradėjo skirtis i§ gy
vųjų tarpo ir šiandien jau yra 
lyg išnykusios buvusios lietu
viškos šeimos: Kaminskai, Mi
kalajūnai, Skribickas, Kazi
mieraitis, Pilvinis ir kt.

Praėjusią vasarą buvo likvi
duota virš minėta Draugija 
nes nebeliko joje užtektinai 
narių. Ižde buvusius apie 1600 
dol. nariai nutarė pasidalinti, 
nors susipratusieji nariai kaip 
A. Dėdinas ir J. Baranauskas 
norėjo kad i§ tos sumos būtų 
paskirta kokia šimtinė lietu
viškiems kultūriniams reika
lams, pavyzdžiui BALF, moks
leiviams ir t. t. Bet didžiuma 
narių atmetė šį sumanymą.

Tokiu būdu ši buvusi lietu
vių ūkininkų kolonija palaips
niui nyksta. Dar laikosi men
kutė SLA kuopa kurią prilai
ko, Pilvelienė, Dabrikai ir po
ra kitų, bet šiaip jaunimas 
jau nebelietuviškas, vedusieji 
jau savo vaikų nebešnekina 
lietuviškai ir dar už keliolikos 
metų mažai belikę pėdsako 
apie šią buvusią lietuvių ūki
ninkų koloniją. P.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (bemorrboidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletes foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinant pasekmes, arba pinigus 
gražinam. Kaina $1.00.

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

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
! ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa

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

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

s ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas. 
450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
ŠUUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 

i; parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var- 
Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, Ill.

!; gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono Šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai.
V1sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite:

VILIUS BRAŽVILIU S

KąLqR|JqS
IR DOLERIAI

P A W RIA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box *1291, Stamford, Conn.

§ STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas J;

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

---- —---- .------- -------------- ------- -

HOTEL GRUSH
: RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas ?
;; Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 
![ patogius ir nebrangius kambarius. J;

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

UNION BRONZE FOUNDRY Į
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS ;;

(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696 ?

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV.
113 SOUTH 34th STREET

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAV
VYNAI — Li 

2327 Brown Street

ADAMS’

P’

5

NIS
RIA1 — ALUS

Philadelphia. Pa.

RESTORANAS IR BARAS
Ml SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

Tel. PO 5-8785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ. 

Savininkė
Baras ir salės pramogoms

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

______________________________________ - -------- 1
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Tiesa Apie Laisvinimą
TIK STIPRI AMERIKA GALI IŠLAISVINTI PAVERGTĄ

Republikonų laisvinimo politika yra klastinga. Tai 
veda tik prie kraujo praliejimo. Jų siūlomas pirmalai
kis sukilimas ir sabotažas reiškia masinį geriausio lie
tuvių tautos elemento sunaikinimą. Republikonai nori 
išlaivinti kapus ir lavonus, demokratai nori išlaisvinti 
gyvuosius.

Kita vertus, Aldai Stevensonas yra pasiryžęs kovo
ti už Demokratų platformos priėmimą. — platformės, 
ki ri turi laisvės planą visoms tautoms anapus Geleži
nės Uždangos. Jis labai tipriai stovi už Genocido kon
vencijos priėmimą, kad būtų galima išvengti masinio 
žudymo, kuri komunistai vykdo jų kontroliuojamuose 
kraštuose.

lt M B

ALDAI STEVENSON

----- - Stevensonas mano, kad nėra trumpio keftbžirtbgis- 
kąją laisvę. Vienintelis būdas, kuriuo mes galime išlais
vinti kraštus anapus Geležinės Uždangos, tai sunaikin
ti patį vergijos šaltinį — tarpt’autinj komunizmą. Ne
gali būti jokios laisvės Vidurio ir Rytų Europoje, kol 
Sovietų valdovai Maskvoje nebus galutinai sudrausti jų 
beprotiškame siekime kontroliuoti pasaulį. Ir vienintelis 
būdas yra įmanomas, tai jeigu mūsų pačių šalis, Jung
tinės Valstybės, bus stipri, klestinti ir ekonomiškai svei
ka. Mes negalime padėti likusiam pasauliui, jei
gu mūsų pačių šalis bus ekonomiškai serganti, jeigu 
mūsų pačių žmonės kentės antrą depresiją, arba civili
nių teisių trūkumą ir jeigu jiems, nežiūrint jų kilmės 
ir įsitikinimų, bus paneigtos lygios teisės ir progos.

Štai,kodėl jūsų balsas yra toks svarbus ir štai 
kodėl jūs privalote išrinkti Aldai Stevensoną Jungtinių 
Valstybių Prezidentu.

Atsiminkite, kad jeigu Republikonai bus išrinkti, 
jūs galite tikėtis sunkių laikų, jūs galite tikėtis kitos de
presijos ir netekti daugelio teisių, kurias jūs gavote 
prie Demokratų administracijos.

Jų kandidatas į prezidentus yra belaisvis tų inte
resų, kurie kovoja prieš civilines teises,prieš pagalbą 
Europai, prieš ginklavimosi programą ir todėl jam pre
zidentaujant, mes tik galime tikėtis industrialinio ne
pastovumo, vedančio į kitą Republikonų depresiją.

Atsiminkite, Amerika ir. visas pasaulis gyvena pa
tį pavojingiausią laikotarpį žmonijos istorijoje. Vienin
telis asmuo, tinkamas Prezidento vietai šiajne sunkia
me laikotarpyje, tai Woodrow' Wilson mokinys
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AI LAI STEVEN ONA
ATSIMINKITE PASKUTINĘ REPUBUKONU DEPRESIJĄ IR BALSUOKITE UŽ

Aldai Stevenson

ALDAI STEVENSONĄ PREZIDENTU

Antradieni, lapkričio 4 d.

New York Volunteers for Stevenson 
Madison Avenue. N. Y. C.

Nlurrayril! 8 7500
Woodrow Wilson
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Keliauju per Kanadą (1) Henrikas Žemelis

LAIBI VO MAŽDAU G PRIEŠ 4 METUS
Maždaug prieš 4 metus pir

mą kartą keliavau į Kanadą. 
Tuo laiku tai buvo didelė nau
jiena ir man, ir tiems tautie
čiams, kurie jau buvo pradėję 
kurtis Kanadoje, ir sienos 
kontrolei ir... didžiausias nu
stebimas mano nuosavai tetai, 
kuri persitraukusi mane iš Vo
kietijos pirmąsias dienas ir sa
vaites mokė mane amerikoniš
kos tvarkos, rodė savo turtus 
ir aiškino ką reiškia naudona 
ir žalia šviesa gatvėse.

Vakarais^ irgi neduodavo 
man atsikvėpti, o tampė ma
ne beveik už skverno po apy
linkes tetas ir kaip kokį pus
laukinį sutvėrimą visoms ro
dė ir savo pasididžiavimą reiš
kė. Aš tuo laiku, žinoma, bu
vau savo nuolankumu ir žiop
lumu pralenkęs paskutini žiop
li ir todėl mūsų santykiai su 
teta buvo geri.

Kai nepavyko mano tetai 
mane išgąsdinti dėl tos numa
tytos kelionės visokiom val
džiom, kalėjimais ir kitais bai
sumais — ji man užtikrino, 
jog kiekvienas, kuris važiuoja 
į Kanadą ir vežasi su savim 
foto aparatą yra tuoj suima
mas ir jo dienos maždaug su
skaitytos... O jei bandysi jį už
slėpti, tai važiuojant per tiltą, 
paleidžiami tokie paslaptingi 
spiikluliai, jog ne tik foto a- 
parfttą, bet ir tavo skilvyje 
esantį nesukramtytą žirnį pa
gauna ir nustato jo gulėjimo 
vietą...

Pradžioje aš nesupratau tų 
mano tetos gąsdinimo prie
žasčių. Tik vėliau paaiškėjo, 
kai tai buvo maža d' lėlytė iš 
tų visų nesusipratimų grandi
nės. Girdi, nesuspėjo atvažiuo
ti ir jau drįsta be globos ir pa
lydovų leistis į tokią pavojin
gą kelionę...

Kanadoje išbuvau virš rnė- 
ne.cio laiko. Pamačiau, kiek 
spėjau, tenykštį gyvenimą ir 
vėl tuo pačiu-keliu, nieko ne
trukdomas, grįžau atgal.

Po to daug kartų teko lan
kytis Kanadoje ir tas pasida- 
rė__taip Jprasta, jog ir tie esa
mieji skirtumai pomažu akyse 
pranykdavo. Amerika, ir Ka
nada juk yra kaimyniniai 
kraštai, tomis pačiomis sąly
gomis atsiradę ir pradėję kur
ti vadinamojo naujojo pasau
lio gyvenimą, o į senąjį pasau
lį ten ir čia žiūrima su pa
nieka, lyg ne jis būtų tos pa
čios Amerikos ir Kanados gim- 
dyvis. Tiesa, vaikai dažnai 
mėgsta iš aukšto žiūrėti į sa
vo tėvus, ypačiai tie, kurie ir 
kaip nesispardydami, vis nesu
geba pasivyti savo tėvų ir jų 
atliktų darbų.

Tačiau kanadietis Ameriko
je, ar amerikietis Kanadoje 
jaučiasi kaip namuose ir gali 
taip atsitikti, jog jei akis visą 
laiką būsi įbedęs tolumon, o 
mintims leisi sukaliotis virš 
galvos — tai gali nepastebėti, 
kad jau važiuoji Kanados ly
gumomis, miškuotomis vieto
vėmis, per ūkininkų sodybas, 
miestelius ir pramonės cent
rus. Taip, nes bendras vaiz
das labai panašus. Ypačiai, kai 
tokias keliones atlieki dažnai. 
Viskas priklauso, nuo to, su 
kokiomis akimis žiūrėsi į tą 
gyvenimą, ar mokėsi jį stebė
ti iš visų pusių ir ar kiekvie
ną pirmą įspūdį neimsi už gry
ną pinigą ir nepasakosi, kaip 
anas nuvažiavęs pas savo bi
čiulį ir smarkiai privaišintas: 
vaje, kokie tie vaišingi Kana
doje žmonės, o kitą kartą tas 
pats pilietis negavęs čerkos, 
jau burnojo: tikri ubagai tie 
kanadiečiai, nieko jie neturi, 
net nepavaišina atvykusio...

Yra visokių keliautojų. Aš 
pvz. pažįstu vieną tokį, kuris 
Toronte jau buvęs mažiausiai 
6 kartus, tačiau visą laiką to
liau pagarsėjusios Dundas gat 
vės nėra kojos kėlęs. Juk ir jis 
pasakoja savo įspūdžius apie 
Kanodos gyvenimą. >

Aš šia prasme esu žymiai blo 
gesnės nuomonės apie pana
šų turizmą. Nesijaučiu ir 
šiandien, po tiek ilgesniu ir 
trumpesnių kelionių, absoliu
čiai kompetingas kalbėti visa
pusiškai apie Kanados gyveni
mą ir ten įsikūrusius tremti
nius. Jei ryžausi savo įspū
džiais pasidalinti su skaityto
jais, tai tik su tokia sąlyga, 
jog niekas manęs nelaikys au
toritetu, o eiliniu keliauninku

su tuo pačiu nelaimingu foto 
aparatu, kuris, būdamas ne
visai tobulas (Leicos neturiu), 
padarė vieną kitą mažiau ar 
daugiau vykusią nuotrauką...

Atvažiavęs prie sienos ir už
mokėjęs amerikiečiams nusta
tytą tilto rinkliavą, atsiduri 
niekieno žemėje, važiuoji per 
sieną ir, žinoma, išdidžiai jau
ties, juk užsienin keliauji, tik 
šį kartą tą jausmą išgyveni 
vienas, niekas tuo nesistebi, 
kaip ankščiau prieš karą — 
apie tai kokį pusmetį kalbėtų 
visas miestelis. «

Kanados kontrolė patikrina 
dokumentus ir jei turi ūpą 
pažiūri ką vežies ir taip už ke
lių minučių jau esi Kanadoje. 
Pirma dar reikalaudavo spe
cialių leidimų, o dabar ir tų 
nereikia. Užtat mūsų broliams 
kanadiečiams žymiai sunkiau. 
Jų neleidžia taip švilpaujant 
atvažiuoti į Ameriką, jie turi 
laukti, kol gaus pilietybę.

Dėl to, tur būt, iš Amerikos 
tremtiniai taip ir veržiasi į 
Kanadą. Važiuoja kam reikia 
ir kam nereikia. Jei ne aplan
kyti savo pažįstamo, tai bent 
pasirodyti ar oarodyti savo 
naują automobilį, banko kny
gutę ar pasigirti nupirktu na
mu... Nors dar niekas oficia
liai dėl tų mūsų dažnų vizitų 
nesiraukia, bet, atrodo, tikrai 
mes jiems pradedame nusibos
ti. Vienas bičiulis man kartą 
skundėsi, kad kai ateina va
sara, iis neturi nė vieno lais
vo sekmadienio, vis prisistato 
koks nors svečias. Aš jį sten

giau?! nuraminti, sakydamas, 
Kad kitą metą jie galės revan- 
šuotis, mat. daug kam sueina 
5 metai ir gaus pilietybes.

Tačiau kanadiečiai kai ku
riais žvilgsniais mums pavydi 
ir kai kurie vis dar galvoja a- 
pie persikėlimą į Ameriką. Jie 
įsivaizduoja, kad mes gyvena
me geriau, daugiau uždirbam, 
jaučiamės laisvesni. Iš dalies 
jie turi tiesos, bet yra sričių, 
kur jie mus pralenkė. Pvz. or
ganizaciniame gyvenime, nuo
savybės įsigyjime, bizniuose ir 
kitur. Kanada juk dar yra tik
roji galimybių šalis, gi Ameri
ka tokia buvo gal prieš 40 me
tų.

Pagaliau reikia neužmiršti, 
jog kiekvienas mėgsta įsivaiz
duoti geresni gyvenimą visur 
ten, kur jo paties nėra. Ir tik 
kai jis pats nuvažiuoja į tą 
vietą, pamato savo akimis vaiz 
duotės nupieštą gyvenimą jo 
temperatūra pradeda pomažu 
krrti, nes jokiame pasaulio 
kamre benamiai žmogui ne
gali būti gera.

šia nrasme mes visi lygūs, ir 
Kanadoje, ir Amerikoje ir vi
sur ten. kur tik karo nublokš
tas atsidūrė tremtinys. Mes 
žvalgomės, laukiame ir ieško
me. O kol nesulaukiame, kabi
namės už gyvenimo pa^al to 
krašto papročius ir salvgas., 
Kanada vra vienas iš tu kra5- 
tn. kuriame rado oriecrlobsti 
virf 10,000 lietuviu tremtiniu...

Kita savaite ŠIAPUS IR 
ANAPUS NIAGAROS KRIOK
LIO.

BALTIMORĖS LIETUVIAI
Spalio 12 d. Lietuvių Svetai

nės patalpose įvyko SLA 64 
kuopos susirinkimas, kuriame 
pirmininkavę P. P. Jaras.

Aptarus einamus kuopos rei
kalus, buvo nutarta suruošti 
tradicinį vakarą. Į vakaro ruo
šėjus įėjo ir naujųjų kuopos 
narių iš naujųjų ateivių.

Pažymėtina tai, kad ši kuo
pa, atrodė eihanti prie sunyki
mo, nes narių turėjo mažiau 
šimto, o čia gimusieji lietuviai 
į tėvų sukurtą pašaĮpinę drau
giją nestoja. Jie susiranda sau 
vietą kitataučių draugijose. 
Tačiau per pastaruosius metus 
įvyko didelis pasikeitimas, nes 
iki susirinkimo dienos jau yra 
įstoję 56 nauji nariai iš nau
jųjų emigrantų.

šiuo įvykiu senesnieji atei
viai labai patenkinti ir nuošir
džiai džiaugiasi, kad turėsią 
kam palikti savo triūsu ir ne
nuilstamu darbu sukurtą or
ganizaciją.

Baltimore] e 64 Balfo skyrius 
sėkmingai vykdo drabužių rin
kimo vajų. Iki pabaigai spalio 
mėn. tikisi surinkti nemažiau 
kaip vieną toną gerų rūbų.

Lapkričio mėn. pradės vyk
dyti piniginę rinkliavą su pri
siųstais iš centro aukų lapais. 
Rinkėjai lankysis po butus, 
kad būtų sėkmingesnė ir pel
ningesnė rinkliava. O lapkri
čio mėn. 29 dieną ruošia vaka
rą dalyvaujant grynai vieti
nėms meno pajėgoms. Be to, 
programoje dar dalyvaus lie
tuviškųjų mokyklų mokiniai ir 
televizijos programoje daly
vaują grupė šokėjų šokanti 
mūsų tautinius šokius.

Į šį vakarą sutiko atvykti iš 
centro p. Devenienė.

Škyriui pirmininkauja adv. 
dr. E. Armanavičienė ir sekr. 
M. Šimkus.

Vakaro pelnas skiriamas 
Vokietijoje pasilikusiems mū
sų sesėms ir broliams.

Prieš kurį laiką Baltimorėje 
susiorganizavo diplomuoti tei
sininkai, pagal bendrąjį lietu
vių teisininkų draugijos statu
tą.

Skyriaus seniūne išrinkta 
adv, E. Armanavičienė.

Be savo tiesioeinių užduočių, 
— šis skyrius buvo suruošes 
Lietuvos Universiteto 30 me- 

ii WALLY’S 1
RESTAURANT

!i Geri žmonės, geri gėrimai, s 
geras maistas

865 BANK STREET 
i; WATERBURY, CONN. i

Tel. 3-9838 i;

tų sukakties minėjimą ir arti
moj ateity numato suruošti 
bendrą tarpusavio susipažini
mo vakarą.

HARTFORDO ŽINIOS.
HARTFORD, CONN. — Vie- * 

tos lietuviai, -sukviesti į stei- . 
giamąjį L. B. posėdį entuzias
tiškai pasisakė už LB steigi
mą. LOK’o valdybos narys 
Chase, savo kalboje trumpais 
bruožais nušvietė bendruome
nės tikslus ir nurodė reikšmę 
mūsų išeivijai ir Lietuvai.

Gražią ir padrąsinančią kal
bą pasakė prel. Jonas Ambotas 
skatindamas vietos lietuvius 
prie tautinės vienybės. Dar kai 
bėjo adv. J. L. Giedraitis lie-* 
tuvių tremtinių draugijos var
du, Z. Strazdas, Nenortas, Jo- 
nos Mončiūnas, Stankevičienė, 
O. Kaunietienė ir kiti. Organi
zuoti bendruomenės skyrių bu
vo išrinktas komitetas iš šių 
asmenų: W. M. Chase, prel. J. 
Ambotas, F. Bočiūnas, inž. J. 
Guntulis, J. Gražulienė, adv. 
Giedraitis ir Augustinavičius.

M. K.

Al. J. Čaplikas, inžinierius, 
žymus Bostono ir Naujosios 
Anglijos veikėjas, šių metų 
spalio 9 d išrinktas Stephen 
Dariaus Post 317 , Amerikos 
Legiono, komandierium.
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-Amerikos Lietuvių Savaitė
CLEVELANDAS JAU TURI

SUSIORGANIZAVUSIĄ BENDRUOMENĘ
CLEVELAND. OHIO. — Po 

ilgų kalbų ir visokeriopu pasi
rengimų, pagaliau, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės apylin 
kė spalių 26 susiorganizavo.

Palyginti, gausus susirinki
mas buvo Lietuvių salėje. Da
lyvavo senieji ir naujieji atei
viai.

Lietuvos himną sugiedojus 
susirinkimą gražia kalba ati
darė Stasys Barzdukas.

“Čiurlionio ansamblis sugie
dojo “Nuliūdo kapais apsiklo
jusi Tėvynė” ir “Lietuviais

Eismino laidotuves
DETROIT. MICH. — Spalio 

18 d. įvyko iškilmingos laido
tuvės marino Leonardo D. Eis
mino, kuris, rodos, yra* pirmas 
Detroito lietuvis žuvęs Korė
joj. Jo motina, Matilda Eismi- 
nienė, yra jauniausioji buvusio 
Vienybės redaktoriaus Juozo 
O. Sirvydo duktė. Kūnas palai 
dotas National Memorial Gar
dens kapuose su įspūdingomis 
kariškomis iškilmėmis. Kor.

: THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

KARTONAS
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, .CONN.

Tel. 9-1181
■ -------------------------------------------------------------- ----- X _ ------------------ ------ J1

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

TeL LO 7-8662, LO 7-4967
Res. Cheltenham 2562*

Philadelphia, Pa. 
______________ ____________ /

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568
L . ------- ■

■ —T

ŽJBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

PMadelpIrix, P*.
9M WORTH BROAD STREET 

(Teaporu? Adcfre**)

esame mes gimę”. Dirigavo 
Alf. Mikulskis.

Susirinkimo prezidiuman bu 
vo išrinkti: Ignas Malinauskas 
(pirm.), prof. dr. Pranas Skar
džius. K. S. Karpius, dr. Tamo
šaitis ir Sadauskas.

Susirinkimas praėjo .sklan
džiai.

Susirinkimui buvo patiekti 
šie kandidatai į valdybą: Bal
trušaitis Juozas, Bartukus Me
čys, Barzdukas Stasys, Braziu
lis Vytautas, Buknis Antanas, 
Ciuberkis Jonas, Jakštas Juo
zas, Karalius Pranas, Karpius 
S. Kazys. Kliorys Petras, Miš- 
čikienė Mafija, Nasvytis Jau
nutis, Nasvytis Steponas, Sau- 
kevičius Florijonas, dr. Tamo
šaitis Stasys, Trainauskaitė 
Marija.

I kontrolės komisiją šie kan
didatai: Cepkevičius Edmun
das, Garkauskas Antanas, Le
onas Jonas ir Lozoraitis Jo
nas.

Nuspręsta pasveikinti: JAV 
prezidentą, VLIKą, Lietuvos 
Diplomatijos šefą, ALTą, BA- 
LFą, min. žadeiki ir kit.
AKADEMIKŲ “SAMBŪRIO” 
PLATI VEIKLA

Sutelkęs keliadešimt Lietu
vos universitetų tautinių kor
poracijų akademikų “Sambū
ris” (gyvuojąs nuo 1950 gruo
džio 17), yra plačiai išplėtęs 
savo veikimą.

Veiklai vadovauja buvęs Vil
niaus universiteto teisių fa
kulteto narys Feliksas Mackus.

“Sambūrio nariai įneša 
daug sveikos kūrybinės nuo
taikos į visą lietuviškąjį Cle- 
velando gyvenimą.

Surengta su plačiomis dis
kusijomis įdomių paskaitų, pa
sistengta sušelpti Diepholzo 
gimnazijoje, esančius Europoj 
sergančius lietuvius akdemi- 
kus, pasiųsta stambesnė auka 
prof. M. Biržiškai ir kit.
Lietuvių Kultūros Fondas va
dovauja kultūrinei veiklai.

Didelį Cleveland© visuome
nėje turįs pritarimą Lietuvių 
Kultūros Fondas netrukus jau 
pradės ketvirtuosius plačios 
veiklos metus.

Per išgyventąjį savo laikme
tį LKF yra išvaręs platų barą 
naudingų darbų.

Lietuvių Kultūros Fondui su 
labai dideliu atsidavimu vado
vauja Aldona Nasvytė -Augus- 
tinavičienė, yra jo pirmininkė.

Pasirodo, jog LKF paskelb
tasis dramos veikalų konkur
sas rado pritarimo. Jau yra pri 
siųsti keli nauji kūriniai.

A. Vilkaitis

CHICAGOS LIETUVIŲ GARBE
Visi už 01Į ir Lapinską — Jų išrinkimas sustiprintų lietuvių 

padėti Illinois valstybėje
CHICAGO, ILL. — Lapkričio 

4 dienos rinkimuose randame 
vienoj kitoj valstybėj lietuvių 
kandidatų: vieni — republi- 
konų sąraše, kiti — demokra
tų. Illinois valstybėje republi- 
konų sąraše turime dvi vi
siems Amerikos lietuviams ge-

Ant. Lapinskas

rai žinomas pavardes: adv. 
Antano Olio ir adv. Antano La
pinsko. Pirmasis kandidatuoja 
į Chicagos Sanitary District 
patikėtinio vietą, antrasis į 
Chicagos miesto teisėjus. Pir
masis, jau šešis metus ėjo pa
tikėtinio pareigas ir du metu 
pirmininkavo Sanitary Dis
trict įstaigai, antrasis kandi
datuoja pirmą kartą. Abu kan
didatai Chicagos lietuvių bei^d 
ruomenės aktingi nariai, nuo 
seniai įsijungę lietuvių veik- 
lon, nuo seniai stovi lietuvių 
politinio darbo priekyj. Gi adv. 
Antanas Olis, kaip judrus ir į- 

’takingas republikonų partijos 
narys, naudojasi plačiu pasiti
kėjimu visų Chicagos gyvento
jų.

Visi Chicagos amerikiečių 
laikraščiai yra pasisakę už adv. 
A. Olio kandidatūrą, visi * jo 
veiklai ir jo politikai Sanitary 
District įstaigoj yra paskyrę po 
kelis plačius ir teigiamus įver
tinimus, vis pakartotinai yra 
iškėlę jo asmens, jo charakte
rio ir jo energijos didelius pa
tarnavimus Chicagos miesto 
gyventojams. Vadovaudamas 
paskutinius d vie jus' metus Chi 
cagos Sanitary District, adv. 
A. Olis yra pagrindiniai per
tvarkęs tos įstaigos veiklą, yra 
įvedęs daug naujų pagerini

mų, yra pagrindęs ją tikslin
gumu. A. Olio vadovybėje Sa
nitary District biudžetas taip 
sutvarkytas, kad nereikėtų 
naujais mokesčiais apsunkinti 
gyventojų. Jo iniciatyva ir iš
radingumas surado naujus pa
jamų šaltinius, panaudojant 
medžiagas, kurios anksčiau 
buvo naikinamos. A. Olio pa
vedimu buvo ištirta, kad tos 
medžiagos, perdirbus jas, gali 
būti naudojamos gyvulių mais 
tui. Ir dabar iš jų Sanitary 
District gaus keliolika milijo
nų dolerių, kurie normaliai tu 
Tėtų būti surinkti iš mokesčių 
mokėtojų.

Adv. A. Olio vadovaujama 
Sanitary District įstaiga apsi
valė nuo bereikalingos biuro
kratijos, suprastino darbą ir 
tuo būdu galėjo sutaupyti ne
mažai pinigų, atleidęs pertek
linį darbininkų skaičių. Nežiū
rint, kad tokios taupumo prie
monės kai kam nepatiko, vis 
tiek adv. Antanas Olis neatsi
žvelgė į jokius grasinimus ir 
tvarkė Įstaigą taip, kad ji ga
lėtų atlikti tuos pačius užda
vinius su mažesnėmis išlaido
mis ir daug geriau.

Neabejotina, kad Chicagos 
lietuviai — balsuotojai atiduos 
savo balsus už adv. Antaną Olį 
ir už adv. Antaną Lapinską. 
Jų išrinkimas tikrai sustiprin
tų lietuvių padėti ne tik Illi
nois valstybėj, bet ir visoj Ame 
rikoj. Adv. Antanas Olis yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas ir, šiose parei
gose būdamas, jis yra daug pa
tarnavęs lietuvių reikalų gy-, 
nybai. Vadovaudamas tokiai 
dideliai dideliai įstaigai, kaip

Sanitary District of Chicago, 
adv. Antanas Olis turi įtakos 
viešame Amerikos gyvenime, o 
per jį aišku gali reikštis ir lie
tuvių interesas. Savo dideliu 
taktu, paprastumu ir .savo nuo 
latiniu pasiruošimu patarnau
ti savo tautiečiams bei kitiems

— adv. Antanas Olis yra įsigi
jęs visuotinos simpatijos, yra 
visų gerbiamas ir visur laukia
mas. ’Jis yra apdovanotas ge
romis žmogaus savybėmis ir 
tinka didelėms vadovavimo pa 
reigoms. Chicagos lietuviams 
galima pavydėti, kad jie turi 
tokį Antaną Olį, o visiems 
Amerikos lietuviams ir visai 
pasaulio lietuvių bendruome
nei reikia tikrai gėrėtis ir did
žiuotis adv. Antanu Oliu.

Lapkričio 4 d. rinkimuose 
Chicagos lietuviai^ balsuotojai 
tikriausiai viską darys, kad 
adv. Antanas Olis būtų per
rinktas į Sanitary District pa
tikėtinio vietą ir kad jis toliau 
vadovautų Sanitary District į- 
staigai. B. T.

NYKSTANTI LIETUVIU KOLONIJA
SUNDERLAND, MASS. — 

Prieš 15-20 metų .ši apylinkė 
buvo grynai lietuviška. Čia bu
vo apie 15 stambių ūkininkų 
ir kita tiek smulkesnių, kele
tas iš jų skaitydavo lietuviš
kus laikraščius.

So Deemeld’e buvo įsteigta 
šv. Kazimiero pašalpinė drau
gija prie kurios priklausė po
ra desėtkų narių. Nors kultū
riniai niekuo nepasižymėdavo,

ETTORE GALENO, Ine.
Me* Braiding Under Comtrnr<i— 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
▲8 OF DECEMBER 31, 10M

ASSETS
Fnt Mcrtcar* Loan*.....................
Daproremeat Loans ..........................
Ixww on Srrtnu Account* .... 
Fadoral Hoom Loon Bonk Stock. . 
Cut) on Hand and In Bank* .... 
Office Bcildtat and Equipment . . 
Partine Lot — 1415 Race Street 
Momd Chore* and Other Asset*

•8,318.894
25,548 
82.997 

175,000 
1,112.033 

166.664 
22.723 
15.791

TOTAL---- 83 > 17.537
LIABILITIES

^Mtbon* Sher. Account*............ 88.428.473
Ad»»nce« —

Feder*! Hocm Lo*c B*nk , . . 350.000
Loon* In Proem .............................. 55.431
Other LioMHUe* ............................. 10.311
Employe*!' Retirement Reyerre . . 22.077
Other Specific Re*er»e« .... 3,520
Oeoeral Reeerro* . . . 3295.500 

......... 252.278 547,778
TOTAJD—*9.917,58*

CHARLES 8. CHELEDEN, Pre*! dent

j BACH’S CAFE į
Alus, vynas, likeris.

!; Visada draugiška nuotaika. ;
i; 6629 TORRESDALE AVĖ., ;!

Philadelphia 24, Pa.
][ JE 5-9643 ];

---—---- ------—---—J

j WILLIAM VALAITIS ;: 
' Vūofepnopat automobilių taitymu 

;• 730-2 E. Moyamensing Av« j 
Philadelphia, Pa.

TeL Howard 8-0596 !;

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai

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

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav. 

42 SCHUYLER STREET
AMSTERDAM, N. Y. 

------------------------------------- J

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 

daigelio skirtingų elementų, biri. sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai. ištarpins reumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEKENS 
OINTMENT, arba rašykite j dirbtu
ve 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

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156 
k----------------------------------- —.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.

(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentaaienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

bet visgi tai buvo lietuvių drau 
gija. Vasaros metu rengdavo 
gegužines, dažniausiai Juozo 
Bagdono ūkyje Sunderlande.

Nors ūkio darbai ir gyvulių 
priežiūra ūkininkams duoda 
mažai laisvo laiko, bet atsiras
davo progų nors šventadie
niais porai valandų susieiti. 
Visi kalbėdavo lietuviškai, ir 
senieji ir jaunieji.

Metai bėgo ir laikai keitėsi, 
seniej paseno, jaunieji su
brendo ir su maža išimčia, su
kūrė šeimas su svetimtautė
mis, didžiumoje su lenkėmis, 
o lietuvaitės ištekėjo už kitų. 
Senieji pradėjo skirtis i§ gy
vųjų tarpo ir šiandien jau yra 
lyg išnykusios buvusios lietu
viškos šeimos: Kaminskai, Mi
kalajūnai, Skribickas, Kazi
mieraitis, Pilvinis ir kt.

Praėjusią vasarą buvo likvi
duota virš minėta Draugija 
nes nebeliko joje užtektinai 
narių. Ižde buvusius apie 1600 
dol. nariai nutarė pasidalinti, 
nors susipratusieji nariai kaip 
A. Dėdinas ir J. Baranauskas 
norėjo kad i§ tos sumos būtų 
paskirta kokia šimtinė lietu
viškiems kultūriniams reika
lams, pavyzdžiui BALF, moks
leiviams ir t. t. Bet didžiuma 
narių atmetė šį sumanymą.

Tokiu būdu ši buvusi lietu
vių ūkininkų kolonija palaips
niui nyksta. Dar laikosi men
kutė SLA kuopa kurią prilai
ko, Pilvelienė, Dabrikai ir po
ra kitų, bet šiaip jaunimas 
jau nebelietuviškas, vedusieji 
jau savo vaikų nebešnekina 
lietuviškai ir dar už keliolikos 
metų mažai belikę pėdsako 
apie šią buvusią lietuvių ūki
ninkų koloniją. P.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (bemorrboidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletes foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinant pasekmes, arba pinigus 
gražinam. Kaina $1.00.

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

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
! ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa

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

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

s ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuvių gyvenimo romanas. 
450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
ŠUUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug 

i; parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var- 
Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, Ill.

!; gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono Šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai.
V1sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
Rašykite:

VILIUS BRAŽVILIU S

KąLqR|JqS
IR DOLERIAI

P A W RIA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box *1291, Stamford, Conn.

§ STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas J;

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

---- —---- .------- -------------- ------- -

HOTEL GRUSH
: RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas ?
;; Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti 
![ patogius ir nebrangius kambarius. J;

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

UNION BRONZE FOUNDRY Į
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS ;;

(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696 ?

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV.
113 SOUTH 34th STREET

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAV
VYNAI — Li 

2327 Brown Street

ADAMS’

P’

5

NIS
RIA1 — ALUS

Philadelphia. Pa.

RESTORANAS IR BARAS
Ml SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

Tel. PO 5-8785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ. 

Savininkė
Baras ir salės pramogoms

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

______________________________________ - -------- 1
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Tiesa Apie Laisvinimą
TIK STIPRI AMERIKA GALI IŠLAISVINTI PAVERGTĄ

Republikonų laisvinimo politika yra klastinga. Tai 
veda tik prie kraujo praliejimo. Jų siūlomas pirmalai
kis sukilimas ir sabotažas reiškia masinį geriausio lie
tuvių tautos elemento sunaikinimą. Republikonai nori 
išlaivinti kapus ir lavonus, demokratai nori išlaisvinti 
gyvuosius.

Kita vertus, Aldai Stevensonas yra pasiryžęs kovo
ti už Demokratų platformos priėmimą. — platformės, 
ki ri turi laisvės planą visoms tautoms anapus Geleži
nės Uždangos. Jis labai tipriai stovi už Genocido kon
vencijos priėmimą, kad būtų galima išvengti masinio 
žudymo, kuri komunistai vykdo jų kontroliuojamuose 
kraštuose.

lt M B

ALDAI STEVENSON

----- - Stevensonas mano, kad nėra trumpio keftbžirtbgis- 
kąją laisvę. Vienintelis būdas, kuriuo mes galime išlais
vinti kraštus anapus Geležinės Uždangos, tai sunaikin
ti patį vergijos šaltinį — tarpt’autinj komunizmą. Ne
gali būti jokios laisvės Vidurio ir Rytų Europoje, kol 
Sovietų valdovai Maskvoje nebus galutinai sudrausti jų 
beprotiškame siekime kontroliuoti pasaulį. Ir vienintelis 
būdas yra įmanomas, tai jeigu mūsų pačių šalis, Jung
tinės Valstybės, bus stipri, klestinti ir ekonomiškai svei
ka. Mes negalime padėti likusiam pasauliui, jei
gu mūsų pačių šalis bus ekonomiškai serganti, jeigu 
mūsų pačių žmonės kentės antrą depresiją, arba civili
nių teisių trūkumą ir jeigu jiems, nežiūrint jų kilmės 
ir įsitikinimų, bus paneigtos lygios teisės ir progos.

Štai,kodėl jūsų balsas yra toks svarbus ir štai 
kodėl jūs privalote išrinkti Aldai Stevensoną Jungtinių 
Valstybių Prezidentu.

Atsiminkite, kad jeigu Republikonai bus išrinkti, 
jūs galite tikėtis sunkių laikų, jūs galite tikėtis kitos de
presijos ir netekti daugelio teisių, kurias jūs gavote 
prie Demokratų administracijos.

Jų kandidatas į prezidentus yra belaisvis tų inte
resų, kurie kovoja prieš civilines teises,prieš pagalbą 
Europai, prieš ginklavimosi programą ir todėl jam pre
zidentaujant, mes tik galime tikėtis industrialinio ne
pastovumo, vedančio į kitą Republikonų depresiją.

Atsiminkite, Amerika ir. visas pasaulis gyvena pa
tį pavojingiausią laikotarpį žmonijos istorijoje. Vienin
telis asmuo, tinkamas Prezidento vietai šiajne sunkia
me laikotarpyje, tai Woodrow' Wilson mokinys

LIETUVA 3
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AI LAI STEVEN ONA
ATSIMINKITE PASKUTINĘ REPUBUKONU DEPRESIJĄ IR BALSUOKITE UŽ

Aldai Stevenson

ALDAI STEVENSONĄ PREZIDENTU

Antradieni, lapkričio 4 d.

New York Volunteers for Stevenson 
Madison Avenue. N. Y. C.

Nlurrayril! 8 7500
Woodrow Wilson
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Keliauju per Kanadą (1) Henrikas Žemelis

LAIBI VO MAŽDAU G PRIEŠ 4 METUS
Maždaug prieš 4 metus pir

mą kartą keliavau į Kanadą. 
Tuo laiku tai buvo didelė nau
jiena ir man, ir tiems tautie
čiams, kurie jau buvo pradėję 
kurtis Kanadoje, ir sienos 
kontrolei ir... didžiausias nu
stebimas mano nuosavai tetai, 
kuri persitraukusi mane iš Vo
kietijos pirmąsias dienas ir sa
vaites mokė mane amerikoniš
kos tvarkos, rodė savo turtus 
ir aiškino ką reiškia naudona 
ir žalia šviesa gatvėse.

Vakarais^ irgi neduodavo 
man atsikvėpti, o tampė ma
ne beveik už skverno po apy
linkes tetas ir kaip kokį pus
laukinį sutvėrimą visoms ro
dė ir savo pasididžiavimą reiš
kė. Aš tuo laiku, žinoma, bu
vau savo nuolankumu ir žiop
lumu pralenkęs paskutini žiop
li ir todėl mūsų santykiai su 
teta buvo geri.

Kai nepavyko mano tetai 
mane išgąsdinti dėl tos numa
tytos kelionės visokiom val
džiom, kalėjimais ir kitais bai
sumais — ji man užtikrino, 
jog kiekvienas, kuris važiuoja 
į Kanadą ir vežasi su savim 
foto aparatą yra tuoj suima
mas ir jo dienos maždaug su
skaitytos... O jei bandysi jį už
slėpti, tai važiuojant per tiltą, 
paleidžiami tokie paslaptingi 
spiikluliai, jog ne tik foto a- 
parfttą, bet ir tavo skilvyje 
esantį nesukramtytą žirnį pa
gauna ir nustato jo gulėjimo 
vietą...

Pradžioje aš nesupratau tų 
mano tetos gąsdinimo prie
žasčių. Tik vėliau paaiškėjo, 
kai tai buvo maža d' lėlytė iš 
tų visų nesusipratimų grandi
nės. Girdi, nesuspėjo atvažiuo
ti ir jau drįsta be globos ir pa
lydovų leistis į tokią pavojin
gą kelionę...

Kanadoje išbuvau virš rnė- 
ne.cio laiko. Pamačiau, kiek 
spėjau, tenykštį gyvenimą ir 
vėl tuo pačiu-keliu, nieko ne
trukdomas, grįžau atgal.

Po to daug kartų teko lan
kytis Kanadoje ir tas pasida- 
rė__taip Jprasta, jog ir tie esa
mieji skirtumai pomažu akyse 
pranykdavo. Amerika, ir Ka
nada juk yra kaimyniniai 
kraštai, tomis pačiomis sąly
gomis atsiradę ir pradėję kur
ti vadinamojo naujojo pasau
lio gyvenimą, o į senąjį pasau
lį ten ir čia žiūrima su pa
nieka, lyg ne jis būtų tos pa
čios Amerikos ir Kanados gim- 
dyvis. Tiesa, vaikai dažnai 
mėgsta iš aukšto žiūrėti į sa
vo tėvus, ypačiai tie, kurie ir 
kaip nesispardydami, vis nesu
geba pasivyti savo tėvų ir jų 
atliktų darbų.

Tačiau kanadietis Ameriko
je, ar amerikietis Kanadoje 
jaučiasi kaip namuose ir gali 
taip atsitikti, jog jei akis visą 
laiką būsi įbedęs tolumon, o 
mintims leisi sukaliotis virš 
galvos — tai gali nepastebėti, 
kad jau važiuoji Kanados ly
gumomis, miškuotomis vieto
vėmis, per ūkininkų sodybas, 
miestelius ir pramonės cent
rus. Taip, nes bendras vaiz
das labai panašus. Ypačiai, kai 
tokias keliones atlieki dažnai. 
Viskas priklauso, nuo to, su 
kokiomis akimis žiūrėsi į tą 
gyvenimą, ar mokėsi jį stebė
ti iš visų pusių ir ar kiekvie
ną pirmą įspūdį neimsi už gry
ną pinigą ir nepasakosi, kaip 
anas nuvažiavęs pas savo bi
čiulį ir smarkiai privaišintas: 
vaje, kokie tie vaišingi Kana
doje žmonės, o kitą kartą tas 
pats pilietis negavęs čerkos, 
jau burnojo: tikri ubagai tie 
kanadiečiai, nieko jie neturi, 
net nepavaišina atvykusio...

Yra visokių keliautojų. Aš 
pvz. pažįstu vieną tokį, kuris 
Toronte jau buvęs mažiausiai 
6 kartus, tačiau visą laiką to
liau pagarsėjusios Dundas gat 
vės nėra kojos kėlęs. Juk ir jis 
pasakoja savo įspūdžius apie 
Kanodos gyvenimą. >

Aš šia prasme esu žymiai blo 
gesnės nuomonės apie pana
šų turizmą. Nesijaučiu ir 
šiandien, po tiek ilgesniu ir 
trumpesnių kelionių, absoliu
čiai kompetingas kalbėti visa
pusiškai apie Kanados gyveni
mą ir ten įsikūrusius tremti
nius. Jei ryžausi savo įspū
džiais pasidalinti su skaityto
jais, tai tik su tokia sąlyga, 
jog niekas manęs nelaikys au
toritetu, o eiliniu keliauninku

su tuo pačiu nelaimingu foto 
aparatu, kuris, būdamas ne
visai tobulas (Leicos neturiu), 
padarė vieną kitą mažiau ar 
daugiau vykusią nuotrauką...

Atvažiavęs prie sienos ir už
mokėjęs amerikiečiams nusta
tytą tilto rinkliavą, atsiduri 
niekieno žemėje, važiuoji per 
sieną ir, žinoma, išdidžiai jau
ties, juk užsienin keliauji, tik 
šį kartą tą jausmą išgyveni 
vienas, niekas tuo nesistebi, 
kaip ankščiau prieš karą — 
apie tai kokį pusmetį kalbėtų 
visas miestelis. «

Kanados kontrolė patikrina 
dokumentus ir jei turi ūpą 
pažiūri ką vežies ir taip už ke
lių minučių jau esi Kanadoje. 
Pirma dar reikalaudavo spe
cialių leidimų, o dabar ir tų 
nereikia. Užtat mūsų broliams 
kanadiečiams žymiai sunkiau. 
Jų neleidžia taip švilpaujant 
atvažiuoti į Ameriką, jie turi 
laukti, kol gaus pilietybę.

Dėl to, tur būt, iš Amerikos 
tremtiniai taip ir veržiasi į 
Kanadą. Važiuoja kam reikia 
ir kam nereikia. Jei ne aplan
kyti savo pažįstamo, tai bent 
pasirodyti ar oarodyti savo 
naują automobilį, banko kny
gutę ar pasigirti nupirktu na
mu... Nors dar niekas oficia
liai dėl tų mūsų dažnų vizitų 
nesiraukia, bet, atrodo, tikrai 
mes jiems pradedame nusibos
ti. Vienas bičiulis man kartą 
skundėsi, kad kai ateina va
sara, iis neturi nė vieno lais
vo sekmadienio, vis prisistato 
koks nors svečias. Aš jį sten

giau?! nuraminti, sakydamas, 
Kad kitą metą jie galės revan- 
šuotis, mat. daug kam sueina 
5 metai ir gaus pilietybes.

Tačiau kanadiečiai kai ku
riais žvilgsniais mums pavydi 
ir kai kurie vis dar galvoja a- 
pie persikėlimą į Ameriką. Jie 
įsivaizduoja, kad mes gyvena
me geriau, daugiau uždirbam, 
jaučiamės laisvesni. Iš dalies 
jie turi tiesos, bet yra sričių, 
kur jie mus pralenkė. Pvz. or
ganizaciniame gyvenime, nuo
savybės įsigyjime, bizniuose ir 
kitur. Kanada juk dar yra tik
roji galimybių šalis, gi Ameri
ka tokia buvo gal prieš 40 me
tų.

Pagaliau reikia neužmiršti, 
jog kiekvienas mėgsta įsivaiz
duoti geresni gyvenimą visur 
ten, kur jo paties nėra. Ir tik 
kai jis pats nuvažiuoja į tą 
vietą, pamato savo akimis vaiz 
duotės nupieštą gyvenimą jo 
temperatūra pradeda pomažu 
krrti, nes jokiame pasaulio 
kamre benamiai žmogui ne
gali būti gera.

šia nrasme mes visi lygūs, ir 
Kanadoje, ir Amerikoje ir vi
sur ten. kur tik karo nublokš
tas atsidūrė tremtinys. Mes 
žvalgomės, laukiame ir ieško
me. O kol nesulaukiame, kabi
namės už gyvenimo pa^al to 
krašto papročius ir salvgas., 
Kanada vra vienas iš tu kra5- 
tn. kuriame rado oriecrlobsti 
virf 10,000 lietuviu tremtiniu...

Kita savaite ŠIAPUS IR 
ANAPUS NIAGAROS KRIOK
LIO.

BALTIMORĖS LIETUVIAI
Spalio 12 d. Lietuvių Svetai

nės patalpose įvyko SLA 64 
kuopos susirinkimas, kuriame 
pirmininkavę P. P. Jaras.

Aptarus einamus kuopos rei
kalus, buvo nutarta suruošti 
tradicinį vakarą. Į vakaro ruo
šėjus įėjo ir naujųjų kuopos 
narių iš naujųjų ateivių.

Pažymėtina tai, kad ši kuo
pa, atrodė eihanti prie sunyki
mo, nes narių turėjo mažiau 
šimto, o čia gimusieji lietuviai 
į tėvų sukurtą pašaĮpinę drau
giją nestoja. Jie susiranda sau 
vietą kitataučių draugijose. 
Tačiau per pastaruosius metus 
įvyko didelis pasikeitimas, nes 
iki susirinkimo dienos jau yra 
įstoję 56 nauji nariai iš nau
jųjų emigrantų.

šiuo įvykiu senesnieji atei
viai labai patenkinti ir nuošir
džiai džiaugiasi, kad turėsią 
kam palikti savo triūsu ir ne
nuilstamu darbu sukurtą or
ganizaciją.

Baltimore] e 64 Balfo skyrius 
sėkmingai vykdo drabužių rin
kimo vajų. Iki pabaigai spalio 
mėn. tikisi surinkti nemažiau 
kaip vieną toną gerų rūbų.

Lapkričio mėn. pradės vyk
dyti piniginę rinkliavą su pri
siųstais iš centro aukų lapais. 
Rinkėjai lankysis po butus, 
kad būtų sėkmingesnė ir pel
ningesnė rinkliava. O lapkri
čio mėn. 29 dieną ruošia vaka
rą dalyvaujant grynai vieti
nėms meno pajėgoms. Be to, 
programoje dar dalyvaus lie
tuviškųjų mokyklų mokiniai ir 
televizijos programoje daly
vaują grupė šokėjų šokanti 
mūsų tautinius šokius.

Į šį vakarą sutiko atvykti iš 
centro p. Devenienė.

Škyriui pirmininkauja adv. 
dr. E. Armanavičienė ir sekr. 
M. Šimkus.

Vakaro pelnas skiriamas 
Vokietijoje pasilikusiems mū
sų sesėms ir broliams.

Prieš kurį laiką Baltimorėje 
susiorganizavo diplomuoti tei
sininkai, pagal bendrąjį lietu
vių teisininkų draugijos statu
tą.

Skyriaus seniūne išrinkta 
adv, E. Armanavičienė.

Be savo tiesioeinių užduočių, 
— šis skyrius buvo suruošes 
Lietuvos Universiteto 30 me- 

ii WALLY’S 1
RESTAURANT

!i Geri žmonės, geri gėrimai, s 
geras maistas

865 BANK STREET 
i; WATERBURY, CONN. i

Tel. 3-9838 i;

tų sukakties minėjimą ir arti
moj ateity numato suruošti 
bendrą tarpusavio susipažini
mo vakarą.

HARTFORDO ŽINIOS.
HARTFORD, CONN. — Vie- * 

tos lietuviai, -sukviesti į stei- . 
giamąjį L. B. posėdį entuzias
tiškai pasisakė už LB steigi
mą. LOK’o valdybos narys 
Chase, savo kalboje trumpais 
bruožais nušvietė bendruome
nės tikslus ir nurodė reikšmę 
mūsų išeivijai ir Lietuvai.

Gražią ir padrąsinančią kal
bą pasakė prel. Jonas Ambotas 
skatindamas vietos lietuvius 
prie tautinės vienybės. Dar kai 
bėjo adv. J. L. Giedraitis lie-* 
tuvių tremtinių draugijos var
du, Z. Strazdas, Nenortas, Jo- 
nos Mončiūnas, Stankevičienė, 
O. Kaunietienė ir kiti. Organi
zuoti bendruomenės skyrių bu
vo išrinktas komitetas iš šių 
asmenų: W. M. Chase, prel. J. 
Ambotas, F. Bočiūnas, inž. J. 
Guntulis, J. Gražulienė, adv. 
Giedraitis ir Augustinavičius.

M. K.

Al. J. Čaplikas, inžinierius, 
žymus Bostono ir Naujosios 
Anglijos veikėjas, šių metų 
spalio 9 d išrinktas Stephen 
Dariaus Post 317 , Amerikos 
Legiono, komandierium.
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VIENYBE ATLEISK JAM, VIEŠPATIE, NES...
lithi amax weekly Naujas Lietuvos prezidentas... Juokai pro ašaras —Lietuvos valdymo
-7///' sostas Draugo redakcijoj — Geismas yra visų idėjų tėvas — Ką da-
x \.r.L ‘.?s rYs Brazaitis, jei Šimutis bus Lietuvos prezidentas?

SUDRUMSTIEJI VANDENYS VIS DAR NENURIMSTA
Ar konsolidavosi partijos? — Ar VLIKe apjungtos visos tautines jė
gos? — Ar atsisakyta nihilistinių metodų? — Ne siaura, “veiksnių”, 

bet plati visų tautinių jėgų konferencija reikalinga

Peša MAUMAS

Senai buvo galima nuspėti 
slaptąją Draugo širdies viltį.

Juk jau ištisą dešimtmetį, 
visomis liūdnomis ir linksmo
mis dienomis, Draugas ir viii, 

po jo sparnu telkiasi, 
savinos!’ visus

STASYS VIEKŠNA

pabučiuoti galėtų kiekvie-

Amer.ka balsuoja
Rinkiminė kampanija, kuri 

yra sukėlusi visame pasaulyje 
didžiausio su-.idoniėjimo, bai
giasi ir kitą savaitę mūsų ša
lies piliečiai turės atlikti vie
ną svarbiausių savo pareigų 
išrinkti prezidentą.

Į puta gą Lai. pa.iija aštrė
ja ii .įeit Kitiems da
ro priekaktus, kurie

a g-i-ts būti sovietų iš- 
przpagandai prieš A-

N_ pirmą kartą republikonai 
fu demokratais susiima dėl 
piezidento vietos. Jie varžosi 
jau dvidešimt penktą kartą.

Nuo 1856
yra laimėję 
kratai — 10 
prezitentsv'

metų republikonai 
14 kartų ir demo- 
. Per tą laikotarpi 
11 r^publikonų ir

tai.
rępublikonų tik 

K»~!ey ’r Lincolnas 
r o kartą, tai 

» daugiau pre- 
h’ivo perrenka- 

kadenci- 
n-- rdžiui, F. D.

~ perrinktas
kartui.

S-ai.ic uviojų milžinų, Eisen- 
i----------ir ve.^soiio, rungty-

—panuiLtan.a, jog aar 
luu Ka.iuiuacai, Kurie 

pat stengiasi patekti i 
ir ge- 
jokios 

anų.

iražai 
netu-

uap 
±>AibU-bius Kumus, nors 
iai žino, kad jiems nėra 
vilties prasiveržti pro 
dviejų tarpą.

Apie juos visuomenė 
težino, nes praktiškai jie
ri jokios įtakos rinkimams.

Sakysim, yra toks Vincentas 
Halliana, atstovaująs “progre- 
sistus’, turtingas San Fransis- 
co advokatas. Jo programa: 
tuojau nusiginkluoti ir pradėti 
“glaudžiai bendradarbiauti’ su 
Sovietų Sąjunga. Jis neseniai 
išėjo iš kalėjimo, atsėdėjęs ten 
5 mėnesius už kreivą priesai
ką teisme.

dvasios vadovas, atvirai

kurie
neginčijamai 
nuopelnus už geruosius darbus, 
kurie čia Amerikoje buvo pa
daryti. dabar yra daromi ir 
bus dar tolimoje ateityj pada
ryti Lietuvos labui. Ir kai da
bar kaž kas įtikino Vatikano 
kanceliariją, kad reikia Drau
go vadovams užkabinti meda
lį: “Pro Ecclesia et Pontifice”, 
Draugas paskelbė net keletą 
straipsnių apie apdovanotuo
sius. Ir viename tų straipsnių 
kun. Ant. Juška, Draugo bičiu
liu
siūlo red. L. šimuti į Lietuves 
prezidentus.

Mums tikrai labai nesmagu 
kalbėti apie tą pasiūlymą.

Gal net ir nenormalu atvi
rai ir pilnu orumu aiškinti 
“už” ir “prieš” naujo Lietu
vos prezidento kandidatūrą.

Bet jei jau pats vyriausias 
Draugo redaktorius L. šimutis 
leido jo laikraštyj apie jį pa
ra: yti taip, kaiip parašė kun. 
A. Juška, tai kodėl nebūtų ga
lima pašaliniam ir gal dėl to 
objektyvesniam asmeniui ta 
tema pakalbėti? Amerikoj juk 
įprasta visi prezidentiniai kan
didatai aižyti ir ieškoti, ar jie 
tinka ar ne numatytoms pa
reigoms.

Kun. A. Juškos pasiūlymas 
rinkti L. šimutį Lietuvos pre
zidentu yra paremtas tuo tar
pu dar ne visais argumentais. 
Jis, matyt, yra išėjęs rimtą 
strateginę mokyklą ir žino, 
kad visus šovinius nereikia iš
šaudyti iš karto.

Bet pirmam šūviui jis kun. 
A. Jušką panaudojo argumen
tą labai jausmingą' ir tinkantį 
“sujaudinti” visus prezidento 
rinkikus ir kitus kandidatus.

Mat, jei L. šimutis būtų iš
rinktas prezidentu tai jis, iš
sikėlęs Klaipėdoj “išbučiuotų 
Lietuvos žemelę, o karo muzie- 

, juje Kaune pasakytų pasigė
rėtino turinio ir grožio patrio
tinę kalbą...”

ši naujam Lietuvos prezi
dentui nustatyta kvalifikacija, 
tiesa, nėra tokia sunki, ir be
veik kiekvienas eilinis lietuvis 
-patriotas, kurs sąžiningai lan
ko Draugo parengimus 
to patį Draugą, galėtų 
reigas atlikti nieku ne 
už siūloma kandidatą 
dentus — L. šimutį.

žinoma, ne visi vienodai bu
čiuoja, kad ir tą pačią žemelę,

ar skai 
tas pa- 
blogiau 
į prezi-

Yra dar socialistų, tikrumo
je • trockistų, atstovas Farell 
Dobs, kuris žada tuojau baig
ti Korėjos karą... Stuart Ham
blen, “kaubojus”, žadąs grą
žinti prohibiciją ir savo rin
kiminę kampaniją veda kup
ranugario ženkle... Kiaulių au
gintojas Henri Krajewski iš 
New Jersey... Atsargos genero-- 
las Herbert Holdrige, vegeta- 
rinistų atstovas, kurio rinki
minis šūkis: “Moterys sutver
tos nešioti vaikus, bet ne kai
linius”... Arba, 70 metų am
žiaus senukas Ellen Linea 
Sensen, tvirtinąs, kad pats 
Jurgis Washingtonas su besi
sukančio staliuko pagalba įsa
kęs jam būti kandidatu. Jis ti
ki, kad jam žvaigždės padės...

Dar yra toks protestonų vys
kupas H. A. Tornluison, kuris, 
je» būtų išrinktas prezidentu, 
žada kraštą valdyti su švento
sios JDvasios pagalba...

Republikonai su demokra
tais, nežiūrint kaip tarpsavy 
kovoja, sugebėjo išvengti tre
čiosios didelės partijos jsistei- 
gimo, kuri galėtų su jais rim
tai rungtyniauti.

Paskutiniom dienom abiejų 
partijų galimybės laimėti rin
kimus, atrodo, bus lygios. Net 
viešosios opinijos tyrinėtojai 
susilaiko nuo pranašavimų, 
nes vieną kartą nudegę pirš
tus, nebedrista pranašauti.

Kodėl? Todėl, kad paskutinę 
sekundę balsuotojas, kokio 
nors įvykio ar nuotaikos pa
veiktas. lengvai gali pakeisti 

, savo nusistatymą.
Dar kelios dienos, ir mes ži

nosime katram Amerika pati
kėjo savo likimą.

bet 
nas... Patriotinę kalbą pasaky
ti — ir gi nėra sunku.

Bet pagal Lietuvos konstitu
cijos valstybės prezidentui 
skirtos truputį rimtesnės1 .pa
reigos, negu patriotinės kal
bos pasakymas prie karo mu
ziejaus Kaune...

0 pagaliau — dar vienas 
klausimas: kodėl “naujasis Lie 
tuvos prezidentas L. Simutis” 
turėtų kalbas sakyti tik Kau
ne? Juk Lietuvos sostinė — 
Vilnius, tai kodėl nereikalauti 
iš naujo prezidento kalbos Vil
niuje — prie Gedimino kalno? 
Ar tai reiškia, kad kun. A. Juš
ka išstatydamas L. šimučio 
kandidatūrą į prezidentus siū
lo jam atsisakyti nuo Vil
niaus? Jei ne, tai kodėl jis ne
siūlo “naujam prezidentui” 
pasakyti patriotinę kalbą Ža
garėje? Juk ten reikia patrio
tiniu kalbų daug 
gu Kaune prie 
jaus...

šiais žodžiais 
pamiršome, jog ' 
naujo Lietuvos prezidento kan 
didatūrą, kurią jau siūlo Drau 
gas, (žiūrėk: pats Draugas ir 
siūlo pačio Draugo redaktorių 
L. šimutį. Tikrai pamiršome, 
nes apie prezidento kandida
tūras Europoje nešnekama to
kiu nerimtu tonu. Bet kad 
pats kun. Juška, tur būt, tik 
pasijuokti norėjo iš Draugo 
redaktoriaus: jei jis rimtai bū
tų siūlęs, tai nebūtų prie sa
vo straipsnio pridėjęs tokią 
mintį, kad L. šimutis, išrink
tas Lietuvos prezidentu, atvy
kęs į Lietuvą, pabučiavęs jos 
žemelę ir pasakęs karštą kal
ba Kaune”— gal panorėtų ir 
gyvenimo likuti Lietuvoj pra
leisti”.

Mes tikrą! nežinome, ar 
kun. A. Juška lanko Draugo 
suorganizuotus “žurnalistikos 
Kursus”. Jei nė, tai gal vertė
tų ten pasimokyti iš lektorių 
vieną svarbų Lietuvos' konsti
tucijos reikalavimą: būtent, 
valstybės prezidentas turi gy
venti Lietuvoj, o ne Chicago- 
je. Mat, būti Lietuvos .prezi
dentu, tai nereiškia tą patį, 
kas būti Amerikos Lietuvių Ta 
rybos pirmininku, kada gali ir 
Draugą redaguoti ir Tarybai 
pirmininkauti...

Lietuvos konstitucija tokių 
dalykų neleidžia, kad mūsų nau 
jasis prezidentas (mes laiko
me jau įvykusiu faktu ir pri
leidžiame, kad jis jau išrink
tas), važinėtųsi Chicagos tram

susirinks Cle-

Laiškai nuo Pacifiko (8)

daugiau, ne
karo muzie-

mes beveik 
kalbama apie

vajais ir iš čia valdytų Lietu
vą.

Kitas reikalas, kurs išduoda 
kun. A. Juškos paklidimus, tai 
siūlymas, kad prezidentas bū
tų išrinktas “egzilinės vyriau
sybės”, kai ji tik susidarys.

Mes girdėjome, kad “egzili- 
nė vyriausybė” jau esanti ir 
jai pirmininkaująs Juozas 
Brazaitis, tas pats Brazaitis, 
kurį Krikščionių Demokratų 
vyr. Centro Komitetas įverti
no, kaip intrigantą, savanaudį 
ir serganti ambicijomis. Bus 
tikrai didelių sunkumų tokiai 
“egzilinei vyriausybei” išrinkti 
L šimutį Lietuvos prezidentu.

Sakysim, kad toji “egzilinė 
vyriausybė
velande, išklausys draugo Vai
tiekūno trijų valandų refera
tą, sąžiningai įvertins kun. A. 
Juškos pasiūlymą rinkti nau
ją Lietuvos prezidentą L. ši
mutį, susirinkusieji paplos ir 
pradės rinkti. Bet vienas Juo
zas Brazaitis ims ir nurodys, 
kad Lietuvos prezidentą renka 
ne vyriausybė, o specialūs — 
savivaldybių išrinkti preziden
tiniai rinkikai. • -r •

Žinoma, būtų galima konsti
tuciją pakeisti jau dabar, bū
tų galima surasti paragrafą, 
kuriuo “egzilinė Brazaičio vy
riausybė” išsirinktų Lietuvai 
prezidentą, bet kur padėsi pa
tį poną Juozą Brazaitį? Jis 
tikriausiai neužleis L. šimučiui 
tos garbingos kėdės, prisimi
nęs, kad dėl jo Lietuvių Fron
tas išėjo iš Vliko, tai dėl jo ga
li pasiaukoti ir L. šimutis.

Kaip ten bebūtų, sunkumų 
kun. A. Juška turės nemažų. 
Mes buvome pirmieji, kurie 
“objektingai” pažiūrėjo j jo 
siūlomą Lietuvos prezidento 
kandidatūrą. Bet kaip pažiū
rės kun. Krupavičius? Kaip 
pažiūrės dr. Karvelis? Kaip 
pažiūrės Leonas Prapuolenis ir 
prof. Ivinskis? o kur dar dr. 
Maceina, dr. Grinius, Damušis, 
Barzdukas, Sužiedėlis ir pats 
antrasis Draugo redaktorius

Kun. A. Juška, matyt, ne po
litikas arba labai blogas .poli
tikas. Jis paleido šūvį, kurs te
ko į pačią L. šimučio širdį: 
jis savo pasiūlymu rinkti L. ši
mutį prezidentu Lietuvai suga
dino jo santykius su dr. Grigai
čiu, nes juk ir dr. Grigaitis tu
ri tokių, jei ne didesnių kvali
fikacijų būti Lietuvos prezi
dentu: jis nieku neblogiau ga
li pabučiuoti Lietuvos žemelę 
ir pasakyti patriotinę kalbą ne 
tik Kaune, bet ir Vilniuj.

Bronys Raila

MAN NEPATINKI-ESI PAVOJINGAS

ir 
dieną

anksti 
i pie- 
Plau-

Pataikėme prastą dieną, ne
ramų vakarą. Tamsūs okeano 
gaivalai sukilo, bet mūsų lai
vas nėrė per bangas. Kranto 
tolumoje svyravo žiburiai. Ten 
bangos lūžo, taškėsi ir kriokė. 
Pats jūrų dievas Poseidonas 
pabudo. Pats Neptūnas supy
kęs barėsi, kam įsibrovėme į jo 
karaliją.

Pavojinga, šiurpu, bet ir gra
žu pasirungti su graikų dievai
čiu Poseidonu ir su romėniš
kuoju Neptūnu. Tačiau—stop!

darytų, jei imtume ir pasaky
tume: — senovės 'lietuvių die
vas Bangpūtis nemirė, jis tebė 
ra gyvas ir jis pyksta ant to 
naujojo dievo,' kuris per šimt
mečius mūsų žmogaus nepa
keitė, bet jo nepagerino...

O man taip jau beveik ir at
sitiko.

Ir visa tai kilo dėl Vytauto 
Alanto romano “Pragaro Poš
vaisčių”.

Vieną rudenio dieną išplau
kėme į Pacifiką... meškerioti.

Tada turėjau darbovietę, ku
rios savininkas, karštas žvejy
bos garbintojas, mums visiems 
darbininkams duodavo metinę 
dovaną. Nusamdydavo jūrų 
žvejybos laivą, duodavo vi
siems meškeriojimo įrankius, 
valgyti ir gerti, kiek nori, 
meškeriok visą kiaurą 
vandenyne.

Taip ir išplaukėme 
rytą iš Newporto uosto, 
tus nuo Catalinos salos,
kėme toli, kokias keturias va
landas. Pacifikas gūdžiai 
šniokštė, supo mūsų laivą, ban 
gos lūžo ir taškėsi ant denio.

Ramesnėje vietoje išmėtėme 
meškeres, žuvys neblogai kibo, 
mažos ir didelės. Vienam net 
meškerės kotą nulaužė: ma
tyt, tikras banginis buvo užsi
kabinęs. Keliese traukėme žu
vį į laivą, — ir triokšt. Man 
taip pat pavyko keletą stam
besnių žuvelių sučiupti.

Diena prabėgo, kaip akimirk 
snis. Nei nepastebėjome, kaip 
ėmė tremti. Reikėjo grįžti. Pa 
cifikas kažkodėl vis daugiau 
raukėsi. Newporto nepriplau
kus, ėmė tikrai pykti, rūsčiai 
raitytis ir šniokšti. Mes virsti- 
nėjome po denį ir daužėmės, 
kaip mūsų sugautos žuvys 
maišuose.

— stop!—nes tai per-Sakau 
daug pavojinga.

Argi galima minėti ir kreip
tis į tuos pagoniškuosius senų
jų graikų ir romėnų dievus? 
Ar galima būtų paminėti ir se
novės lietuvių dievą Bangpū- 
tį? Ar galima būtų jam pasi
melsti, idant bangos aprimtų 
ir mes saugiai pasiektume 
krantą?

Ne, jokiu būdu. Tai būtų di
delis nusikaltimas. Tai būtų 
krikščionybės ir ypač katali
kybės išniekinimas. Tai būtų 
bolševizmas ir hitlerizmas. Tai 
būtų* 
rovės 
ralės 
nuo
nugarą partizanams...

Sunku ir surašyti tuos bjau
rius nusikaltimus, kurie pasi-

žalinga stabmeldybė, do- 
įžeidimas, lietuvių mo- 
griovimas, atsisakymas

Lietuvos, peilio smūgis į

Labai džiaugiuosiu, kad ta 
audra kilo. Ji parodė, kad ro
manas, matyt, labai jautriai 
palietė kaikurias nervines mū
sų visuomenės stygas. Ji paro
dė, koks is tikrųjų dabar yra 
mūšų~irteratūrinės kritikos ly
gmuo, kokiais kanalais srove
na mūsų intektualų galvoji
mas, kiek dar mes esame stip
rūs išsikoliojimuose ir dema
gogijoje ir kaip mes svajoja
me “sujungtomis” ir “vienin
gomis” jėgomis ne tik Lietuvą 

‘laisvinti, bet ir ją ateityje 
“valdyti”.

Galiausiai, jei mūsų rašyto
jo knyga sugeba sukelti jai 
meilę ir neapykantą, vertingo 
meno kūrinio ir šlamšto epite
tus, džiaugsmą ir .pasipiktini
mą, simpatijas ir panieką, pa
sigėrėjimą ir pasibjaurėjimą, 
—tai parodo, kad knyga gimė

Jau pora mėnesių praėjo, 
kai sudaryta naujoji VLIKo 
Vykdomoji Taryba, tačiau su
drumstieji vandenys nenu
rimsta. Jų nenuramino nė EL- 
TOje paskelbteji ir laikraščiuo 
se atspausdintieji dekliaraty- 
viniai pareiškimai ir bandy
mai raminti. Kai kuri mūsų 
spauda net komentarų nede
da, kiti laikraščiai bando su
sidomėjimą užmigdyti, tik vie
na Kanados Nepriklausoma 
Lietuva džiaugsmo ašaras pa
laisto, bet ir ji negali susilai
kyti nepareiškus! susirūpini
mo, esamus blogumus suvers
dama krikdemams.

Nekartą esame rašę, kad ne
reikia lietuviškąją visuomenę 
migdyti raminimais, nereikia 
pūsti muilo burbulų ir juos va
dinti nuostabiais išlaisvinimo 
srities laimėjimais, bet priva
lu visus reiškinius visuomenei 
prezentuoti taip, kaip jie yra.

Tik atviri būdami, surasime 
geriausius kelius, kaip turime 
sudaryti reprezentatyvų, veiks
mingą ir turintį .visuomenėje 
visišką pasitikėjimą, tautinę 
veiklą koordinuojantį organą.

Visuomenės lėšas VLIKas 
gauna savo narių pragyveni
mui ir tautinei suderintai veik 
lai, bet ne tarpusavio parti
nėms ir asmeninėms pešty- 

‘ nėms. Pagaliau, juk reikia 
baigti eksperimentų laikotar
pį, nes, ko gero, .po kokių me
tų teks švęsti eksperimentų, 
persėdinėjimų, tarpusavio rie
tenų ir šmeižtų dešimtmetį, 
prisipažįstant, kad tikrai nau
dingo darbo šioj visoj makaly
nėj bus buvęs tik labai mažu
ti': procentas.

Atvirai kalbant, — kaip yra 
paaiškėję iš paties VUKo šių
metinių konstatavimų ir laik
raščių pasisakymų, — norint 
surasti ka nors naudingo šių 
metų VLIKo veikloje, reikėtų

S. KUNDROTAS

Kol jaunas žmogus — esi 
pilnas ydų. Nežinome, ar kun. 
A. Juška jaunas ar ne, bet iš 
jo straipsnių, kurie , kartais pa
sirodo Drauge, esame linkę 
manyti, kad ir jis, kaip mes vi
si, gyvename ir mokomės. Jam 
dovanotina už tokias mintis, 
kaip straipsny Drauge spalio 
18 d. “Prie dvigubo slenksčio”, 
bet nedovanotina pačiam L. 
šimučiui, kurs yra vyr. Drau
go redaktorius.

Gautas iš Popiežiaus meda
lis reikalauja iš jo rimčiau žiū
rėti, ką jo bendradarbiai rašo, 
ir ypač, kai jie rašo apie jį pa
tį.

skelbti, su geromis premijo
mis, konkursą, kad būtų su
keltos fantazijos jėgos,“ bet ir 
joms būtų nelengva iš beveik 
nieko padaryti bent pakenčia
mą.

Ar yra davinių, kad dabar
tinis VUKo ir VT dekliaravi- 
mas, jog yra būtina veiksnių 
konsolidacija ir partinių bei 
asmeninių ginčų baigimas yra 
paskutinis?

Norime tuo tikėti ir linkime.
Tačiau suprasdami praeities 

klaidas ir matydami dar esa
mas negeroves — padėtį verti
name realiai.

VLIKui pirmininkauja tas 
pats asmuo — prel. M. Krupa
vičius. Juk Krupąvičius prive
dė VLIKą prie dabartinio jo 
nusigyvenimo. Juk jis, 1945 m. 
atsikuriant Wurzburge, .panau
dojo intrygą prieš pogrindžio 
laikotarpio VUKo pirmininką 
prof. J. Kaminską, sakydamas, 
kad pastarasis nesugeba pir
mininko pareigų eiti. Juk Kru
pavičiui pirmininkaujant, po 
septynių metų, paties VUKo 
viešai kontatuota, kad VLIKas 
nėra nei reprezentatyvus, nei 
veiksmingas. Taip pat žinome, 
kad per tą laikotarpį VLIKe 
nebuvo nei partinės, nei asme
ninės taikos, nei darbo nuotai
kos, nei visų tautinių jėgų ap
jungimo, kaip buvo sutarta 
VLIKą steigiant. Žinom taip 
pat, kad Krupavičius nebuvo 
ir nėra jungianti asmenybė 
VLIKe, nė savoj srovėj. Jis juk 
nesiekė veiksnių konsolidaci
jos, kai nebalsavo už Reutlin- 
geno susitarimo tvirtinimą. 
Nekovojo jis už įgyvendinimą 
1944. n. 16 d. VUKo dekliara- 
cijoj numatytų tikslų, pav., už 
Maž. Liet, atstovo įtraukimą į 
VUKo sąstatą, bet atsistaty
dinęs iš VUKo pirmininko pa
reigų , vėliau apsigalvojo ir 
viešai VUKo posėdyje pasa
kytų savo žodžių užsigynė. Juk 
jis nutraukė bendradarbiavi
mą su jo paties paskirtu pulk. 
š. Jis žinojo, kad lėšos, kurios 
turėjo eiti per Tautos Fondą, 
ten nepakliūva. VUKe išsiaiš
kinta, kad jam buvo žinomi J. 
Brazaičiui ir L. Prapuoleniui 
dabar metami kaltinimai ir 
kad dėl to jis buvo priverstas 
pasitraukti nuo tos srities tvar 
kymo. Ir šiandien Krupavičius 
neduoda paaiškinimų, kai ban 
domas politiniai nužudyti jo 
bendradarbis J. Brazaitis.

Tad kaip reikia vertinti da
bartinius ELTOj pakartoji

mus: “reikia konsoliduotis”?
Pirmiausia, norint teigiamų 

rezultatų pasiekti, reikia vis
ką pradėti nuo pradžių: reikia 
srovėms ir grupėms konsoli
duotis, reikia išsirinkti tokius 
vadovus, kurie neturėtų pana
šaus bagažo, bet kurie būtų 
jungiantieji žmonės.

Kalbant apie krikdemus, ten 
ka pasakyti, kad jie gali kon
soliduotis.

Kas kokias programas be
skelbtų, vis vien bus vykdoma 
tik viena: visa sukonfesinti. 
Šios srovės konsolidacijai gali 
lemiančiais faktoriais būti: 
jaunoji ateitininkijos karta,< 
toliau stovėję pozityvus kata
likų veikėjai, pagaliau ir svar
biausi — aukštieji dvasiškiai 
vysk. Brizgys, Padolskis, senu
kas arkivysk. Skvireckas. Prie 
jų turėtų prisidėti ir kan Ka
počius. Katalikų— konfesinin- 
kų srovė turėtų konsoliduotis: 

' sudarydama pačius bendruo
sius politinės programos met
menis, sutardama politinės or
ganizacijos struktūrą, ir išrink 
dama tokius vadovus, kurie 
jungtų, bet ne skaldytų ne tik 
savuosius, bet ir visą lietuviš
kąją visuomenę.

Kol nebus katalikų —konfe- 
sininkų srovė konsoliduota, 
kol vieni jų bus VLIKe, o kiti, 
— kaip Lietuvių Frontas, ku
ris savo laiku savyje visus ka
talikus — konfesininkus buvo 
konsolidavęs, — bandomi su
naikinti, tol nebus vieningu
mo.

Grįžtant prie dabartinių 
•nuotaikų VLIKe, matome, kad 
nuo senų nihilistinių hietodų 
neatsisakoma ir toliau, štai, 
dr. P. Karvelis, VUKo pirmi
ninką pavaduojantis, savo pa
reiškime ELTOje, nors kalba 
apie susitarimą su diplomatais, 
bet nepripažįsta Lietuvos Dip
lomatijos šefo institucijos. 
Paryžiuje Diplomatijos ir VLI- 
Ko delegatų susitarta, kad dėl 
praktiškojo bendradarbiavimo 
Diplomatijos ir VLIKo tarsis 
Lietuvos Diplomatijos šefas ir 
VUKo Pirmininkas.

(Nukelta į 6 psl.) "
Į

Pavyzdingas Vienybės skai
tytojas yra tas, kuris laiku su
moka savo prenumeratą. Siun
čiant prenumeratą, prašoma 
nepamiršti ir Popierio Fondo. 
Šiais aukštų kainų laikais, tik 
bendromis jogomis tegalima 
išleisti gerą laikraštį, šiuo at
veju, kiekvieno skaitytojo tal
ka yra pageidaujama.

ŽIŪRĖK J GALĄ
Tėviškės žiburiuose

Galva (Klaipėdoje studentų 
vadintas “galva su getrą”) pa
rašė ciklą straipsnių apie libe
ralizmą, socializmą, nužmogi
nimą, civilizacijos krizę ir tt.» 
bendru pavadinimu “Sute
mos”.

Ged.

Perskaičius galvoje tikrai 
darosi sutemos.

jau norisi daryti išvada, kad 
kad tai tik išpešiotų minčių 
jovalas. Bet — stop!

Priskaičius ligi galo, paaiš
kėja, kad tai meno šedevras!

Autorius, anei koks didis 
dramaturgas, per tris straips
nius laiko skaitytoją nežinios 
įtampoj a, ir tik paskutinio 
straipsnio paskutiniame saki
ny prisipažįsta, kas jam nuti
ko.

štai tas sakinys: 
nori nubausti, tam 
atima protą.”.

NEI “PONAS”, 
NEI “DRAUGAS”.

Ką Dievas 
pirmiau

Bėda mums su tais 
mals.

titulavi-

iš socia-

NEPASMERKITE MŪSŲ BADO MIRČIAI 
Dar niekad lietuviai tremtiniai negyveno tokiame varge, |caip dabar 
Vokietijoje ir Austrijoje — Jie užmiršo sviesto ir mėsos skoni — Nu
valytuose laukuose jieško užsilikusių varpų — Su ašarom akyse 

dėkoja Amerikos lietuviams už gerą širdį

Seniau Petras Didysis buvo Įvedęs barzdų mokesti — Dabar Rusijoje 
įnirusiems kapoja rankas — Iš Berijos mazgo sunku išsinarplioti

Neseniai iš Europos sugrįžo 
BALFo pirmininkas kan. dr. 
J. B. Končius, išbuvęs ten sep- 
tynius mėnesius ir turėjęs pro
gos gerai ištirti lietuvių padė
tį.

Po šio karo lietuvių pabėgė
lių reikalais jis lankėsi Euro
poje tris kartus, bet...

— Dar niekad aš nemačiau 
tiek vargo, kaip dabar Vokie
tijoje ir Austrijoje, — pareiš
kė kan. Končius susirinku
siems BALFe lietuviams laik
raštininkams. — Aš pats savo 
akimis mačiau, koks yra dide
lis skurdas mūsų brolių ir se
serų pastogėse. Aš sukręstas 
grįžtu į Ameriką. Mano vaiz
duotėje vis tebestovi išbadėję 
seneliai ir sergą vaikučiai, per 
balę džiovininkai ir tūkstan
čiai akių kuriose išskaitomas

St.

ne visai veltui ir galbūt ne 
nuošalėje mūsų gyvenimo.

Tokia knyga greit nesutru- 
nyja. Ji lieka ilgam laikui, 
kaip mūsų dvasios dokumen
tas, jeigu jau ir neišliktų, kaip 
“nuostabus meno šedevras”.

Kai Alanto romanas pasiro
dė, tada parašiau apie jį tik 
porą trumpų recenzijų. Man 
buvo įspūdis, kad knyga jaut
ri, savo keliamomis problemo
mis labai įdomi ir aštri, lite
ratūriškai nesilpna, bet geriau 
šia iš visų ligšiol Alanto para
šytų dalykų, viena ;š pačių 
aktualiausių dabartinėje mū
sų beletristikoje, verta pasi
skaityti ir ipagalvoti...

Niekur ir niekada nesu siū
lęs, kad nuo dabar visi lietu
viai turi tapti stabmeldžiais ar 
pagonimis, pradėti garbinti 
Perkūną ir kurentį Amžinąją 
Ugnį, tikėti tik Girkalnio vizi
jomis apie kunigaikštį Margi
rį, bet nebetikėti Fatimos vai
kučių regėjimais...

Taipgi niekur netvirtinau, 
kad tai geriausias romanas vi
same pasaulyje, kad Alantas 
jau būtų užtemdęs, pvz._ Gus
tave Flauberto Madame Bova
ry, Standhalio Raudona ir 
Juoda ar Parmos Vienuolyną, 
Tolstojaus Anną Kareniną ar 
Dostojevskio K a r amazovus, 
Thomo Manno Užburtąjį Ka
nalą, Sinclair Lewis Babbittą, 
J. Swifto Gulivero Keliones, 
Knuto Hamsuno Paną, Oscar 
Wilde Doriano Grejaus Pa
veikslą ar visą eilę kitų roma

nų, kurie man ne mažiau pa
tinka ir atrodo didesniais, gal 
“amžinais” literatūros šedev
rais...

Ir vis dėlto daugiau nei de
šimtį kartų po to skaičiau, kad 
ag dėl Alanto romano puolęs' į 
entuaziazmą, baisiai juo susi
žavėjęs, iškėlęs į padangęs, 
augštinęs pagonybę, niekinęs 
krikščionybę, piršęs jo plokš
čius postringavimus, ciniškai 
įžeidinėjęs katalikybę, Dievą 
ir maldą, dezertyravęs iš lais
vės kovos fronto, susidėjęs su 
Lietuvos priešais.

Kodėl toks jovalas, kodėl to-, 
kios prasimanytos nesąmonės? 
Kitaip neišaiškinsi, jog taip 
rašiusius Dievas jau nubaudė, 
į jų širdį įsodindamas velnią 
arba Pikuolį. O velnias ir Pi- 
kuolis nėra labai suinteresuo
tas apginti krikščionybę...

4/
O už vis labiausia tai man 

gaila mano draugo Juozo Go
bio, žymaus Draugo moksli
ninko ir parapijos kaimyno iš 
Lietuvos. Klovainiškiai su roza 
limiečiais krikščioniškiau su
gyvendavo, negu jis dabar su 
manimi.

Suvažiuodavome, gero alaus 
nugerdavome. Pažįstų klovai- 
niškius, ten mano dėdės ir 
daug pusbrolių ir pusseserių gy 
veno. Mieli žmonės. Savo reli
ginių pažiūrų nesu pakeitęs, 
ir niekas iš jų manęs pagonimi 
nėra vadinęs. Nelaikyčiau tai 
įžeidimu, tai buvusi .tik pap
rasta netiesa. . »

O Gobis dar neseniai Drauge 
(52. IX. 16) vėl rašė: “Argi Br. 
Railos entuziazmas dėl Vyt. 
Alanto pagonybės augštinimo 
ir krikščionybės niekinimo tu
ri būti visų katalikų entuzias
tiškai sveikinamas? Vieš
patie tu mano!

O toliau, ginčydamasis su 
savo pasaulėžiūros vienminčiu 
J. Alaušium (žmonės kalba, J. 
Brazaičiu...), kad ne visokia 
kulūra krikdemams gali būti 
priimtina (be reikalo, nes ir 
Alaušius tikriausiau mano, kad 
ne visokia kultūra jiems ko- 
šer), Gobis pabrėžia, kad jis 
nebuvo įtikintas, jog “Alanto 
ar L. Dovydėno, kaip tikrų kul 
tūros atstovų, veikla nesudaro 
pavojaus viešam gyvenimui”...

Tai jau, broliai, nuovados 
viršininko mąstysena, ir tai bu 
ko viršininko. Tu man nepa
tinki, nes neini su mano par
tija ar “pasaulėžiūra”, todėl 
viešajam gyvenimui tu esi pa
vojingas. Pavojingus reikia ižo 
liuoti arba, kalbant kriminali
nio žodyno terminais, “pada
ryti nepavojingais”.

Ir taip kone metus Alantas 
buvo “daromas nepavojingu”.

Kitam numeryje: — KAM 
NESUSIDEGINI ANT LAUŽO?

Pavadinsi ponu, — 
listo gali gauti ausų. Pavadin
si “draugu”’ — tautietis gali 
apspjauti.

Gal dėl to Lietuvoje vienos 
srovės žmonės — valstiečiai 
liaudininkai — ėmė savo tar
pe vadintis “bičiuliais”. Na, 
jiems, kaip gaspadorių parti
jai, tai gal ir pritiko.

štai Liudvinavo liaudininkų 
šulas ir stambus gaspadorius 
Juozas Akelis buvo didžiausias 
Lietuvos bitininkas, net į Ame
riką medų siųsdavo. Suvažiuo
ja pas jį vienminčiai, o jis bi
tes kopinėja. Vot, ir ' bičiuliai. 
Tai suprantama.

Bet štai, skaitome gazietose, 
kad ir Lietuvių Froųto vyrai 
ėmė savo tarpe vadinsis bičiu
liais. Na, čia tai jau tikras ne
susipratimas.

Ką gi maceinos, griniai, 
brazaičiai turi bendro sų bi
tėmis?

Jei jau koks vabzdys čia at
eina į galvą, tuos vyrus mi
nint, tai tik širšė, o ne bitė.

Todėl “išpešų” redaktorius 
ir siūle jiems vadintis atitin
kamu vardu, būtent, “širšulis”, 
o ne “bičiulis”.

šitaip pataisius, prof. A. 
Maceinos laiškas š- m. rugp. 6 
d. turėtų skambėti: “Mieliems 
širšuliams: Moralinis moty
vas buvo pats pirmutinis ir 
pagrindinis. Lietuvių Frontas 
buvo pastatytas prieš dilemą: 
arba išduoti nekaltą savo šir- 
šulį (J. Brazaitį), arba pasi
traukti iš Vliko”. (Ziūr. Krik
ščionių Demokratų ir ūkinin
ku Sąjungos pareiškimą 
bininke). ____ . >

vienintelis prašymas: Nepa
smerkite mūsų bado mirčiai!

Nors tuoj po karo Vokietijo
je ir kitur tremtinių buvo tūks 
tančiais ir jie gyveno papras
tose patalpose, bet visi jie tu
rėjo į ko valgyti, nes buvo or
ganizacijos, kurios jais rūpi
nosi. Tada vienintelis dalykas 
ko reikėjo bijoti, tai sovietų 
teroro, kai buvo verčiama re
patrijuoti.

— šiuo metu tremtinių pro
blema oficialiai laikoma už
baigta, — tęsė kan. Končius. 
— Kas emigravo —išemigravo, 
o kas liko—laikomas aprūpin
tu, nes naudojasi valstybės pa
šalpa. Gi visos buvusios tarp
tautinės šalpos organizacijos 
jau baigė savo veiklą. Ta pa
šalpa, vadinama “Fuersorge”, 
siekia nuo 35 iki 50 DM per 
mėnesį viengungiui ir šeimos 
galvai. Antrasis šeimos narys 
gauna 15 markių, o vaikai iki 
16 m. nuo 5 iki 20 DM. Iš tų 
pinigų reikia susimokėti už bu
tą šviesą 
ti. Todėl 
asmeniui 
pf., kas
reikštų 18 centų. Bet tose šei
mose, kur yra daugiau vaikų, 
kurie augdami daug suvalgo, 
vidutiniškai šeimos nariui ten
ka 11 centų.

BALFo pirm. Končius, lan
kydamas tremtinius, įsitikino, 
kad visi jie gyvena paprasčiau 
siose patalpose, nes geresni 
barakai užleisti kariuomenei. 
Ir nežiūrint to, už tas skyles 
tremtiniai turi mokėti valGžiai 
gan augštą nuomą. Visų trem
tinių pagrindinis maistas yra -pindamasis padidinti 
bulvės. Riebalų, jie retai mato 
ant savo stalo.

— Kada paklausi apie svies
tą, tai žmonės tik nusišypso ir 
užsisvojoję atsako: “Sviestas? 
Mes pamiršome jo skonį. Taip 
pat ir mėsos!”

’ Tremtinių vaikai retai gau
na pieno. Dauguma jų serga 
dėl nepakankamo maisto.

Tremtiniai stengiasi papil
domą kąsnelį susirasti iš šalies. 
Rudenį ūkininkams nukasus 
bulves, pilni laukai būna pa
bėgėlių su krepšeliais. Jie rau-

kauline a- 
televizija

at- 
esą 
ru- 
pa-

ir išleido 
mokes? Į.

nevelyjęs
vyriškumo

valstybės iždo

Dar-

TURIME PREZIDENTĄ!
Drauge (spalio 18 d.) 

A. Juška, liaupsindamas 
nardą, šimutį, dasikalbėjo 
šito:

“Jei 
zilinė 
giskai 
tu turėtų likti Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirm. Leonar
das šimutis, žlugus bolševikų 
tironijai jis, 'kaipo preziden
tas, vadovautų grįžimo žygiui į 
Lietuvą, o... p 
gyvenimo dienų likutį Lietu
voje praleisti”.

Kai dėl “logiško galvojimo”, 
tai mes visai sutinkame: Jei 
Lietuvos Prezidentą skirs po
piežius (jis gi jau tvirtina Is
panijos konstituciją), tai mes 
nei kiek neabejojame, kad 
.prezidentu bus paskirtas Leo
nardas šimutis.

Tik mes nematome reikalo, 
kodėl jis turėtų gyvenimo die
nų likutį vargti Lietuvoje. Jis

kun. 
Leo- 

' ligi

Skriaudą daro laikraščiui tas 
skaitytojas, kuris, laikui atė
jus, nemoka prenumeratos.

4

va- 
Jo- 
dvi 

vie

Juoze- 
duktė

Sidabrine Lowson 
vedybų sukaktis

Spalio 11 d. šv. Jurgio 
rapijos salėje, 207 York
Brooklyne, įvyko Philip ir Onos 
Lowson 25 metų vedybinė su
kaktis. Svečių, vietinių ir iš ki
tur, buvo apie 250. Puota pra
sidėjo, kai jaunavedžiai įėjo į 

-salę ir kai jiems buvo įteiktos 
simbolinės dovanos: gėlių bu
kietas, sidabrinis vainikas ir 
sidabrinė lazda, šias dovanas 
įteikė p-nios Lowson duktė 
Edith La Picolo, svočia Helen 
Robertson ir svotas St. Juozė- 
nas.

Vakarienės metu buvo pasa
kyta visa eilė sveikinimų ir lin 
kėjimų. Kalbų programai 
dovavo .Vienybės agentas 
nas Kranklys. Pirmąsias 
sveikinimo kalbas pasakė

’ tos klebonas kun. J.Petraus- 
kas ir pats vakaro vedėjas. To
liau kalbėjo jaunavedžių arti
mieji: J. Balkūnas, 6. 
nienė, J. Robertson, 
Edith La Picolo, Frank
colQ, J1. Balkūnas, M. Balkū- 
nas, J. Lęird, jaunosios moti
na R." Balkūnienė, svotas St. 
Juozėnas, svočia H. Robert
son, O. Kulikauskienė ir Teo
filė Juozėnienė. Pagaliau bu
vo pakviesti patys jaunave
džiai, Philip ir Ona Lowson. 
Jiedu savo kalbose padėkojo 
puotos rengėjams, giminėms, 
ir draugams ir visiems daly
viams.

šia proga Philip ir Ona Low- 
son gavo daug gražių ir ver
tingų dovanų. Puota baigėsi 
gana vėlai, nes muzikai gro
jant,svečiai norėjo ilgai links
mintis.

šią tikrai gražią puotą su
rengė jaunavedžių artimieji: 
R. Balkūnienė, Helen Robert
son, O. Raškauskienė, p-nia 
Juozavitienė, Juozas ir Mikas 
Balkanai. J. Kranklys

Skautu kalendorius
Lietuviai skautai išleidžia 

1953 metams kišeninį kalen
dorių, kuriame bus galima ras
ti įvairių vertingų ir visus lie
tuvius dominančių straipsnių.

Norintieji jame pasiskelbti 
prašomi kreiptis į J. Matulaitį, 
546 Indian R., Toronto, 
Canada.
LIETUVIAI DALYVAVO 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

gal panbrčtų~~ir DIENOS IŠKILMĖSE 
Tautų Diena 

paminėta
Hali s.palio 24 d. 

keliems šimtams

bus kada sudaroma 
Lietuvos vyriausybė, 
galvojant, jos preziden-

eg-
■lo-

Ont.

buvo
New

šnelių prieglau- 
dešimtadalis visų 
gauna’ pakenčia - 
gyvena gerose pa iš

ir kurą ir išsimaitin- 
vidutiniškai vienam 
per dieną tenka 75 

Amerikos pinigais

lygiai gerai galėtų eiti Lietu
vos prezidento pareigas Ir Či
kagoje patogiai gyvendamas.

Ir dar vienas neaiškumas:
Ar Leonardas pe ranks t i pra

dėjo prezidento rinkimų kam
paniją, ėmęs savo redaguoja
mame dienrašty piršti save i 
Lietuvos prezidentus, ar j c ra
šeiva kun. Juška nejučiomis 
išplepėjo krikdemų pasąmonės 
sapnus?

Jungtinių 
iškilmingai 
Yorko City 
dalyvaujant 
kviestų svečių. Kalbėjo bur
mistras Impellitteri, Grover 
Whalen, Mrs. E. Roosevelt, 
John Golden ir kt.

Iškilmių metu burmistras ge 
riausiai parašiusiai konkursi
nį apsakymą “Kodėl esu už 
Jungtines Tautas” Clarai Sha
piro iš Bronxo, New Yorko
priemiesčio įteikė premiją. Ki 
ti geriau iš 27,000 konkurso da 
lyvavusių mokinių gavo aukso 
medalius ir pinigines premi
jas.

Lietuvius atstovavo New 
Yorko Lietuvių Tarybos pimi- 
ninkas Stepas Briedis, Balfo 
pirmininkas Končius, Balfo 
direktorius Petras Minkūnas, 
J. Valaitis ir Marija M. Kižytė, 
LAIC direktorė.

Visi išradimai — 
data pradedant ir 
baigiant — yra padaryti rusų! 
štai ką pastaruoju metu kauk
dami ’‘įrodinėjo” visokie sovie
tu rašeivos. Išradingumo 
žvilgiu visos kitos tautos 
nė ištolo neprilygstančios 
sanis. Tokie išradėjai, kaip
vyzdžiui, Marconi ar Edisonas 
yra buvę, anot Pravdos, ne kas 
kita kaip paprasti vagys: pir
masis esą iš ruso Popovo pavo
gęs radijo, gi antrasis
ruso Petrovo elektrikinės lem
putės išradimą. Ir panašiai.

šiuo metu ši orgija kiek ap
tilo, nes prasidėjo svarbesnė— 
penktos piatiletkos garbini
mas.

O be 
tikrai 
taip ir 
švieson. Manome, todėl, bū
siant. ne pro šalį atkreipti dė
mesį bent į kai kuriuos iš jų.

Pradėsime nuo išradimo, pa
daryto dar paties “visų rusų” 
caro Petro. Turime galvoje 
barzdų kapojimą.

reikalo, nes daugybė 
rusiškų išradimų galį 
likti neištraukti dienos

Manome, todėl,

siasi ir jieško, ar nebus dar 
kur kokia netyčia užsilikusi 
bulvė. Kiti vaikšto po nuvaly
tų javų laukus ir jieško užsili
kusių varpų...

— Tai tikras badmečio laiku 
vaizdas, — tęsė -kan. Končius. 
Ligoninėse ir 
dose yra tik 
mūsiškių. Jie 
mą maistą ir 
talpose.

Ar Amerikos Jietbvių pagal
ba palengvina tremtinių gy
venimą

Praktiškai’ tai nėra didelė 
pagalba. Jei proporcingai ji 
būtų paskirstoma tarp visų 
ten gyvenančių lietuvių, išeitu 
tik po vieną amerikonišką cen 
tą dienai vienam asmeniui. 
Tai nedaug. Bet ir už ją trem
tiniai su ašaromis akyse prašė 
kan. Končiaus padėkoti Ame
rikos lietuviams už jų gerą šir
dį.

Nežiūrint viso šio • skurdo,
pas tremtinius nepastebima^—Apsilankęs Vakarų Europoj 
desperacija ir jie pasižymi di
deliu dvasiniu stiprumu ir vil
timi ateičiai. Sulinkę seneliai, 
kuriuos karas išmetė iš gimto
sios sodybos, kad į savo am
žiaus galą svetimus šunis lody
tų, tikisi viską išvargti ir iš
laukti iki grįžimo laisvon ir 
nepriklausomon Lietuvon.

BALFo pirm. kan. Končius 
paaiškino apie padarytąsias 
reformas.

— BALFo centras, kaip jau 
žinote, yra Miunchene. Iš val
džios gavau įvairių lengvatų, 
kurios organizacijai sutaupys 
kelis tūkstančius dolerių. Rū-

šelpia-
mąją galią, sumažinau įstai
gos personalą iki minimumo, 
iš šešių palikdamas 
įgaliotinį ir raštinės 
ją.

Iš 
grįžo 
kaip
vargstantiems lietuviams.

— Aš eSu^fr 
visų L 
tuvių ir kitataučių duris ir ne- 
nurimsiu Tigi patirsiu, jog te
nai Vokietijoje mūsiškiai iš
traukti iš ligų ir bado mirties.

šis “pirmasis bolševikas” — 
kaip kad dabar sovietų istori
kai mėgsta jį vadinti — atra
do, jog jojo pavaldinių pamė
gimas nešioti galimai ilgesnes 
barzdas sudarė vieną didžiau
sių klūčių krašto pažangai.

Sugalvojo tad jas be pasi
gailėjimo kapoti, o visų pirma 
kunigaikščiams ir bojorams.

Likvidavus, vienok, geroką 
jų skaičių, šovė jam galvon ki
ta, galima sakyti labiau prak
tiška mintis. Ėmė 
ukazą apie barzdų 
Kiekvienas maskolis 
išsiskirti su savo 
papuošalu, iš
turėjo išpirkti — priklausomai 
nuo barzdos ilgio —keturkam
pį varinį arba apskritą sidab
rinį žetoną. Ant tų žetonų bu
vo išspaustas įrašas “mokestis 
nuo barzdos paimtas” ir že
miau — metai, aplinkui gi by
lojo įJriešbarzdinis, gal ir 
ne visai kvailas šūkis: “Borodą 
lišniaja tiagota” (barzda 
bereikalinga sunkenybė). Ap
rūpinus tokiu žetonu, barzda 
tais kalendoriniais metais vals 
tybės buvo nebeliečiama.

Kituose kraštuose šis Petro 
išradimas liko sunaudotas šu
nų registracijai tvarkyti ir yra 
ten, kaip žinome, pasekmingai 
iki šios dienos naudojamas. 
Patys gi rusai — jau bolševiz
mo laikais — atgaivino pas sa
ve pirmykštį Petro išradimą, 
su ta tik pataisa, kad kapoja 
jie dabar ne barzdas, o rankas.

Vyksta tai garsiose Kolynos 
aukso kasyklose. Nėra ten nė 
vieno savanoriško darbininko, 
darbo jėgą sudaro beveik išim
tinai 
darni 
gdse, 
MVD 
gana
iš lagerių į kasyklas (arba pa-

politiniai kaliniai. Gyven 
primityviškiausiose sąly- 
nuolatinio alkio, šalčio ir 
kankinami, miršta jie 

skaitlingai arba pakeliui

“Liaudies priešas”
Jokia kita tema nesukelia 

dabar tiek susidomėjimo, kaip 
tema apie sovietų žmogų, apie 
tai, kuo jis gyvena, ką jis tiki 
ir ko jis tikisi.

šia tema ne taip daug įtiki
namo parašyta. Daugelis auto
rių perdaug slopina politinę 
tendencija. Jurasovo romanas 
įtikina. Nors politinis motyvas 
sudaro tą foną, kuriame vys
tosi romano akcija, tačiau 
žmogiška visados eina pirmo
je vietoje “Liaudies Prieše”. 
Autorius visų pirma ieško gy
venimiškos ir psichologinės 
tiesos.

Romano veiksmas vyksta po 
karinėje Vokietijoje. Prieš 
skaitytojo akis praeina virtinė 
sovietų okupacinės valdžios 
tarnautojų. Dauguma Ą yra 
lojalūs sovietų valdžiai arba 
tiesiog nesiinteresuoja politi
ka. vis dėlto pas visus esa
ma kaž kokio atviro arba slap
to konflikto su rėžimu. Bet tas’ 
konfliktas žmoniškas, o ne po
litinis.

Visi, pradedant nuo svar
biausio herojaus Feodoro Pa- 
nino, kovojančio dėl teisės my
lėti merginą, kurią jis išsirin
ko, ir baigiant “civiliu iš Mas
kvos — celiuliozės — popieros 
pramonės ministerio pavadųo- 

kuris siekia nelegaliai 
nuosavybėn puikų vo- 
“Mercedes”, — visi jie 
rėžimo slogutį ir bando

toju,
gauti
kišką
jaučia
sukurti savo bespalviame gy
venime ką nors sava.

Tasai sava dažnai tenka iš
plėšti iš valdžios dantimis, pil 
na to žodžio prasme, didžiai 
rizikuojant savo saugumu. Bet 
žmonės imasi bet kurios rizi
kos, ne tik dėl meilės, bet net 
ir dėl patikusio baldo, piano, 
paveikslo, mašinos.

Tačiau Jurasovas niekur ne
paverčia savo veikėjų protesto 
prieš rėžimą propagandine po
za. “Liaudies Prieše” nėra po-

tik du — 
tarnauto

Končius
tikslu,

Europos kan. 
su vieninteliu 

galima^ labiau pagelbėti

Aš e£aupasiryžęs • klabenti 
gerašitSziU"‘ Amerikos Me

■'• J c.

S. Jarasovo'romanas
litinių menkniekdų. . Net tokie 
ryškiai nepatenkinti režimu, 
kaip “liaudies priešas” Feodo
ras Paninas ir jo ^raugas Va
silijus Truchinas,. — ir jie ne 
profesionaliai revoliucionie
riai su gatavauipoįiįine progra
ma, o tiktai ieškotojai sociali
nės teisybės ir politinės tiesos. 
Žmogiškasis protestas prieš re
žimą paslėptas kaž kur labai 
giliai, dauguma /skandina ji 
degtinėje, slapfjfrrib “uliavoji- 
me”.

“Liaudies Priešas” įdomus ir 
tuo, kad jis vaizduoja sovietiš
ko žmogaus susirūpinimą su 
Vakarais, su jų materialine 
kultūra, su žmoniškumo^ tra
dicija ir šimtmečiais Įsišakni
jusia pagarba teisei, kurios Hit 
leris neįstengė išrauti iš vokie
čių tautos.

Gilus žmoniškumas ir sim 
patija visiems žmonėms žymi 
romaną ir daro Jurasovą tęsė
ju to aukšto žmoniškumo tra
dicijos, kuria garsus buvo ru
sų romanas nuo Turgenevo lai 
kų. Tas žmoniškumas yra iš
guitas iš sovietų literatūros, 
bet “Liaudies Priešas” yra gy
vas įrodymas, kad jis nemirė 
rusų žmogaus sieloje. Juraso- 
vas su tokia pat simpatija 
vaizduoja ir tiesų rusų kari
ninką ir jo vokietį šoferi ir su
dėtingą bei painią Ekaterinos 
Pavlovuos sielą ir paprastą 
psichologija drąsios, bet ne su
dėtingos Ingės.

Romanas yra vertas užimti 
vieną pirmųjų pokarinėje emi
gracinėje literatūroje.

!-=•--------------------------
“LIAUDIES PRIEŠAS“

S. JVRASOV
208 pu.slp. kaina $2 00

Ii Chekhov Publishing House
387 Fourth Avenue, 

jNew York 16. N. Y., U. S. A. |

Kodėl ne Lituanistikos -Enciklopedija?
išleidžiamas kasmet papildo
mas tomas.

Atrodo, kad iniciatoriai tik
rai padarytų gerą darbą ir ne
įkainuojamai pasitarnautų lie
tuvių kultūrai, jei jie pasiryž
tų išleisti tik UUANISTIKOS 
ENCIKLOPEDIJĄ, .susidenčią, 
sakysime/ iš 4 ar 6 didokų to
mų. Tokią enciklopediją pre
numeruotų daugelis ir noriai. 
Ir ne vien iš patriotizmo, bet 
ir dėlto, kad joje rastume vis
ką apie lietuvių tautos kultū
rą, istoriją ir buitį, ši medžia
ga būtų nepamainoma, nes ki
tur jos nerasi, šitokia enciklo
pedija būtų tikras lietuvių pa
sididžiavimas.

Tad kol dar nevėlu, tegul 
leidėjai gerokai apsigalvoja,

enci- 
daug

nau-

biblioteko- 
netrūksta), 
Jie kreipsis 
kalba enci-

Neseniai spaudoje pradėta 
propaguoti Lietuvių Enciklo
pedija. kurią manoma išleisti 
iš 24 tomų .per eilę metų.

Pirmiausia, išviso tenka pa
stebėti, kad dėl mokslų specia
lizacijos, bendrosios enciklo
pedijos, vis labiau nustoja sa-. 
vo prasmės.- šiandien jau dau
giau tenka naudotis speciali- 
nėmis enciklopedijomis ir at
sakai jose yra ir naujesni, ir 
tikslesni, ir kompetentiš^esni, 
Turėti šiandien bendrą 
klopediją, reiškia turėti 
bereikalingo balasto.

Antra vertus, tie kurie
dojasi enciklopedija (papras
tai jąja naudojasi 
se. kurių niekur 
moka anglų kalbą. 
4 tobulesnę anglų
klopediją, k. t. Encyclopedia 
Britannica. Encyclopedia Am
erica, Collier’s Enciklopedia, 
ect., o ne į lietuvišką kompilia
ciją. Jiems paprastai ir atsa
kas reikia duoti ta papčia ang
lų kalba, jie nežiūrės į lietuviš
ką enciklopediją, iš kurios jie 
dar turės išsiversti į anklų kal
bą, o tai jiems tik “triubelis”. 
Aš turiu galvoje mokinius ir 
studentus. O vyresnieji ir suau 
gusieji mažai kada galės besi
naudoti lietuviškąja, nes po 
sunkaus darbo jie pasitenkins 
pasiskaitę lietuvišką laikraštį.

Trečia, tokios enciklopedi
jos išleidimas finansiniai nėra 
pakeliamas. Išleidimui reika
linga milžiniškų pinigų, o pre
numeratorių skaičius negali 
būti didelis. Enciklopedija ne
bus pigi ir kainuos ne maž!au 
kaip $200, o tai jau didelė su
ma.

Encikloped’jos iniciatoriai 
yra pc~ dideli optimistai, jei 
jie galvoja ją .išleisti per kelis 
metus. Faktinai užtruks kele
tą dešimčių metų. Kol pasku
tiniai tomai išeis, pirmieji jau 
bus seniai pasenę. Enciklope
dija šiandien pasensta ir per 
vienW: metus. Didelės anglų 
kalba enciklopedijos išleidžia
mos arba kasmet, arba bent

NAUJA KNYGA APIE 
BALTŲ TAUTAS

Artimiausiu laiku Amerikos 
knygynuose pasirodys nauja 
žinomojo dėl pavergtųjų tau
tu laisvės kovotojo, ypač pa
balį iečių ir ukrainiečių, Col
umbia Universiteto profeso
riaus Clarence A. Manning’o 
knyga “The Forgotten Re
publics” 264 psL, kaina $2.75

čiose kasyklose). Negrįžtantte 
ji iš darbo turi būti lagpunk 
to načalninkui “pateisinti* 
Tokiu “tinkamu” pateisinim 
yra patiekimas mirusiojo než€ 
rr.iau alkūnės nukirstos ran 
kos. Vieno piršto nepakanki 
Suprantama, jog enkavedistą 

prižiūrėtojai kiekvieną kai 
ta tokiais “įrodymais” rūpės 
tingai apsirūpina. Mirusiųj 
gi niekas nei renka nei laide 
ja, tik nuvelka iki nuogumo.

Paeiliui sekdami toliau pr 
einame rusiškų išradimų grai 
dinę, prieiname prie taip vad 
£amo Berijos mazgo. Susidi 
da jis iš ištisos kilpų sistenu 
ir rišamas yra būtinai ant gj 
v o žmogaus. Jojo tikslas y] 
— padaryti auką bejėgę b 
kokiam bėgimui ar gynimui! 
Kitaip tariant, rišant jį sieki 
mo to paties, ko siekia von 
kada jis savo “šilkais” apnar] 
lioja vortinklin įkliuvus 
muselę. Tuščioj yra musei 
pastangos išsinarplioti iš 
“šilkų”, tuščios yra ir žmogai 
pastangos išsilaisvinti iš u: 
rišto ant jo Berijos mazg 
Bandydamas tai daryti, žm 
gus tik automatiškai užsive 
žia savo rankų ir kaklo gysla

Sis mazgas su dideliu pasis 
kimu NKVD buvo naudojam; 
Katyniaus miške. Nė viena ' 
apie 10,000 lenkiškų aukų t( 
iš jo neišsiliuosavo ir šūvio 
pakaušį—kas yra taip pat r 
su išradimas — neišvengė, j 
ne pakankamai iškalbingai 1 
dija tai apie “aukštą soviet! 
ką techniką”?

Vienas neutralios valstyb 
pilietis, neoficialiai dalyvav 
Katyniaus masinių kapų tyi 
nėjime, šių eilučių autoriui ; 
ra demonstravęs autentisk 
nuo atkastų ten lavonų m 
imtas virves ir patį tą Berij 
mazgą. Matant visa tai, nei! 
ka mažiausios abejonės, ks 
ką nors panašaus galėjo s 
kurti tik ’ bolševikinių ra 
“genijališkas išradingumą 
sujungtas su žemiausiu besi 
jališkumu.’ . .

Kultūringuose kraštuose 
kaip tas buvo ir laisvoj Liet 
voj —zuikių medžiojimas k: 
pomis yra įstatymų 
mas tuo motyvu, kad 
sudaroma tuo ilgos 
Baisiai nyku darosi
jus, jog paprastas zuikelis ši 
pus geležinės uždangos ti 
daugiau vertės, nei žmog 
anajnis jos. Rusijos komuni 
tai giriasi išradę visuomenę 
“žmogaus išnaudojimo žm 
gumi”, bet kas yra išradęs 3

kad vėliau jiems netektų apsi- visuomenę su “žmogaus kilp 
vilti prenumeratoriais, o pas
tariesiems -kad netektų barti 

. leidėjus.

baudži 
žvėreli 
kančii 

pagalv

vimu žmogumi?
Istorija teisingai sužym 

visus išradimus ir visus išrad
Vladas Juodeika

Kam Siusti Jūsų Sūnus
j Korėją?
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VIENYBE ATLEISK JAM, VIEŠPATIE, NES...
lithi amax weekly Naujas Lietuvos prezidentas... Juokai pro ašaras —Lietuvos valdymo
-7///' sostas Draugo redakcijoj — Geismas yra visų idėjų tėvas — Ką da-
x \.r.L ‘.?s rYs Brazaitis, jei Šimutis bus Lietuvos prezidentas?

SUDRUMSTIEJI VANDENYS VIS DAR NENURIMSTA
Ar konsolidavosi partijos? — Ar VLIKe apjungtos visos tautines jė
gos? — Ar atsisakyta nihilistinių metodų? — Ne siaura, “veiksnių”, 

bet plati visų tautinių jėgų konferencija reikalinga

Peša MAUMAS

Senai buvo galima nuspėti 
slaptąją Draugo širdies viltį.

Juk jau ištisą dešimtmetį, 
visomis liūdnomis ir linksmo
mis dienomis, Draugas ir viii, 

po jo sparnu telkiasi, 
savinos!’ visus

STASYS VIEKŠNA

pabučiuoti galėtų kiekvie-

Amer.ka balsuoja
Rinkiminė kampanija, kuri 

yra sukėlusi visame pasaulyje 
didžiausio su-.idoniėjimo, bai
giasi ir kitą savaitę mūsų ša
lies piliečiai turės atlikti vie
ną svarbiausių savo pareigų 
išrinkti prezidentą.

Į puta gą Lai. pa.iija aštrė
ja ii .įeit Kitiems da
ro priekaktus, kurie

a g-i-ts būti sovietų iš- 
przpagandai prieš A-

N_ pirmą kartą republikonai 
fu demokratais susiima dėl 
piezidento vietos. Jie varžosi 
jau dvidešimt penktą kartą.

Nuo 1856
yra laimėję 
kratai — 10 
prezitentsv'

metų republikonai 
14 kartų ir demo- 
. Per tą laikotarpi 
11 r^publikonų ir

tai.
rępublikonų tik 

K»~!ey ’r Lincolnas 
r o kartą, tai 

» daugiau pre- 
h’ivo perrenka- 

kadenci- 
n-- rdžiui, F. D.

~ perrinktas
kartui.

S-ai.ic uviojų milžinų, Eisen- 
i----------ir ve.^soiio, rungty-

—panuiLtan.a, jog aar 
luu Ka.iuiuacai, Kurie 

pat stengiasi patekti i 
ir ge- 
jokios 

anų.

iražai 
netu-

uap 
±>AibU-bius Kumus, nors 
iai žino, kad jiems nėra 
vilties prasiveržti pro 
dviejų tarpą.

Apie juos visuomenė 
težino, nes praktiškai jie
ri jokios įtakos rinkimams.

Sakysim, yra toks Vincentas 
Halliana, atstovaująs “progre- 
sistus’, turtingas San Fransis- 
co advokatas. Jo programa: 
tuojau nusiginkluoti ir pradėti 
“glaudžiai bendradarbiauti’ su 
Sovietų Sąjunga. Jis neseniai 
išėjo iš kalėjimo, atsėdėjęs ten 
5 mėnesius už kreivą priesai
ką teisme.

dvasios vadovas, atvirai

kurie
neginčijamai 
nuopelnus už geruosius darbus, 
kurie čia Amerikoje buvo pa
daryti. dabar yra daromi ir 
bus dar tolimoje ateityj pada
ryti Lietuvos labui. Ir kai da
bar kaž kas įtikino Vatikano 
kanceliariją, kad reikia Drau
go vadovams užkabinti meda
lį: “Pro Ecclesia et Pontifice”, 
Draugas paskelbė net keletą 
straipsnių apie apdovanotuo
sius. Ir viename tų straipsnių 
kun. Ant. Juška, Draugo bičiu
liu
siūlo red. L. šimuti į Lietuves 
prezidentus.

Mums tikrai labai nesmagu 
kalbėti apie tą pasiūlymą.

Gal net ir nenormalu atvi
rai ir pilnu orumu aiškinti 
“už” ir “prieš” naujo Lietu
vos prezidento kandidatūrą.

Bet jei jau pats vyriausias 
Draugo redaktorius L. šimutis 
leido jo laikraštyj apie jį pa
ra: yti taip, kaiip parašė kun. 
A. Juška, tai kodėl nebūtų ga
lima pašaliniam ir gal dėl to 
objektyvesniam asmeniui ta 
tema pakalbėti? Amerikoj juk 
įprasta visi prezidentiniai kan
didatai aižyti ir ieškoti, ar jie 
tinka ar ne numatytoms pa
reigoms.

Kun. A. Juškos pasiūlymas 
rinkti L. šimutį Lietuvos pre
zidentu yra paremtas tuo tar
pu dar ne visais argumentais. 
Jis, matyt, yra išėjęs rimtą 
strateginę mokyklą ir žino, 
kad visus šovinius nereikia iš
šaudyti iš karto.

Bet pirmam šūviui jis kun. 
A. Jušką panaudojo argumen
tą labai jausmingą' ir tinkantį 
“sujaudinti” visus prezidento 
rinkikus ir kitus kandidatus.

Mat, jei L. šimutis būtų iš
rinktas prezidentu tai jis, iš
sikėlęs Klaipėdoj “išbučiuotų 
Lietuvos žemelę, o karo muzie- 

, juje Kaune pasakytų pasigė
rėtino turinio ir grožio patrio
tinę kalbą...”

ši naujam Lietuvos prezi
dentui nustatyta kvalifikacija, 
tiesa, nėra tokia sunki, ir be
veik kiekvienas eilinis lietuvis 
-patriotas, kurs sąžiningai lan
ko Draugo parengimus 
to patį Draugą, galėtų 
reigas atlikti nieku ne 
už siūloma kandidatą 
dentus — L. šimutį.

žinoma, ne visi vienodai bu
čiuoja, kad ir tą pačią žemelę,

ar skai 
tas pa- 
blogiau 
į prezi-

Yra dar socialistų, tikrumo
je • trockistų, atstovas Farell 
Dobs, kuris žada tuojau baig
ti Korėjos karą... Stuart Ham
blen, “kaubojus”, žadąs grą
žinti prohibiciją ir savo rin
kiminę kampaniją veda kup
ranugario ženkle... Kiaulių au
gintojas Henri Krajewski iš 
New Jersey... Atsargos genero-- 
las Herbert Holdrige, vegeta- 
rinistų atstovas, kurio rinki
minis šūkis: “Moterys sutver
tos nešioti vaikus, bet ne kai
linius”... Arba, 70 metų am
žiaus senukas Ellen Linea 
Sensen, tvirtinąs, kad pats 
Jurgis Washingtonas su besi
sukančio staliuko pagalba įsa
kęs jam būti kandidatu. Jis ti
ki, kad jam žvaigždės padės...

Dar yra toks protestonų vys
kupas H. A. Tornluison, kuris, 
je» būtų išrinktas prezidentu, 
žada kraštą valdyti su švento
sios JDvasios pagalba...

Republikonai su demokra
tais, nežiūrint kaip tarpsavy 
kovoja, sugebėjo išvengti tre
čiosios didelės partijos jsistei- 
gimo, kuri galėtų su jais rim
tai rungtyniauti.

Paskutiniom dienom abiejų 
partijų galimybės laimėti rin
kimus, atrodo, bus lygios. Net 
viešosios opinijos tyrinėtojai 
susilaiko nuo pranašavimų, 
nes vieną kartą nudegę pirš
tus, nebedrista pranašauti.

Kodėl? Todėl, kad paskutinę 
sekundę balsuotojas, kokio 
nors įvykio ar nuotaikos pa
veiktas. lengvai gali pakeisti 

, savo nusistatymą.
Dar kelios dienos, ir mes ži

nosime katram Amerika pati
kėjo savo likimą.

bet 
nas... Patriotinę kalbą pasaky
ti — ir gi nėra sunku.

Bet pagal Lietuvos konstitu
cijos valstybės prezidentui 
skirtos truputį rimtesnės1 .pa
reigos, negu patriotinės kal
bos pasakymas prie karo mu
ziejaus Kaune...

0 pagaliau — dar vienas 
klausimas: kodėl “naujasis Lie 
tuvos prezidentas L. Simutis” 
turėtų kalbas sakyti tik Kau
ne? Juk Lietuvos sostinė — 
Vilnius, tai kodėl nereikalauti 
iš naujo prezidento kalbos Vil
niuje — prie Gedimino kalno? 
Ar tai reiškia, kad kun. A. Juš
ka išstatydamas L. šimučio 
kandidatūrą į prezidentus siū
lo jam atsisakyti nuo Vil
niaus? Jei ne, tai kodėl jis ne
siūlo “naujam prezidentui” 
pasakyti patriotinę kalbą Ža
garėje? Juk ten reikia patrio
tiniu kalbų daug 
gu Kaune prie 
jaus...

šiais žodžiais 
pamiršome, jog ' 
naujo Lietuvos prezidento kan 
didatūrą, kurią jau siūlo Drau 
gas, (žiūrėk: pats Draugas ir 
siūlo pačio Draugo redaktorių 
L. šimutį. Tikrai pamiršome, 
nes apie prezidento kandida
tūras Europoje nešnekama to
kiu nerimtu tonu. Bet kad 
pats kun. Juška, tur būt, tik 
pasijuokti norėjo iš Draugo 
redaktoriaus: jei jis rimtai bū
tų siūlęs, tai nebūtų prie sa
vo straipsnio pridėjęs tokią 
mintį, kad L. šimutis, išrink
tas Lietuvos prezidentu, atvy
kęs į Lietuvą, pabučiavęs jos 
žemelę ir pasakęs karštą kal
ba Kaune”— gal panorėtų ir 
gyvenimo likuti Lietuvoj pra
leisti”.

Mes tikrą! nežinome, ar 
kun. A. Juška lanko Draugo 
suorganizuotus “žurnalistikos 
Kursus”. Jei nė, tai gal vertė
tų ten pasimokyti iš lektorių 
vieną svarbų Lietuvos' konsti
tucijos reikalavimą: būtent, 
valstybės prezidentas turi gy
venti Lietuvoj, o ne Chicago- 
je. Mat, būti Lietuvos .prezi
dentu, tai nereiškia tą patį, 
kas būti Amerikos Lietuvių Ta 
rybos pirmininku, kada gali ir 
Draugą redaguoti ir Tarybai 
pirmininkauti...

Lietuvos konstitucija tokių 
dalykų neleidžia, kad mūsų nau 
jasis prezidentas (mes laiko
me jau įvykusiu faktu ir pri
leidžiame, kad jis jau išrink
tas), važinėtųsi Chicagos tram

susirinks Cle-

Laiškai nuo Pacifiko (8)

daugiau, ne
karo muzie-

mes beveik 
kalbama apie

vajais ir iš čia valdytų Lietu
vą.

Kitas reikalas, kurs išduoda 
kun. A. Juškos paklidimus, tai 
siūlymas, kad prezidentas bū
tų išrinktas “egzilinės vyriau
sybės”, kai ji tik susidarys.

Mes girdėjome, kad “egzili- 
nė vyriausybė” jau esanti ir 
jai pirmininkaująs Juozas 
Brazaitis, tas pats Brazaitis, 
kurį Krikščionių Demokratų 
vyr. Centro Komitetas įverti
no, kaip intrigantą, savanaudį 
ir serganti ambicijomis. Bus 
tikrai didelių sunkumų tokiai 
“egzilinei vyriausybei” išrinkti 
L šimutį Lietuvos prezidentu.

Sakysim, kad toji “egzilinė 
vyriausybė
velande, išklausys draugo Vai
tiekūno trijų valandų refera
tą, sąžiningai įvertins kun. A. 
Juškos pasiūlymą rinkti nau
ją Lietuvos prezidentą L. ši
mutį, susirinkusieji paplos ir 
pradės rinkti. Bet vienas Juo
zas Brazaitis ims ir nurodys, 
kad Lietuvos prezidentą renka 
ne vyriausybė, o specialūs — 
savivaldybių išrinkti preziden
tiniai rinkikai. • -r •

Žinoma, būtų galima konsti
tuciją pakeisti jau dabar, bū
tų galima surasti paragrafą, 
kuriuo “egzilinė Brazaičio vy
riausybė” išsirinktų Lietuvai 
prezidentą, bet kur padėsi pa
tį poną Juozą Brazaitį? Jis 
tikriausiai neužleis L. šimučiui 
tos garbingos kėdės, prisimi
nęs, kad dėl jo Lietuvių Fron
tas išėjo iš Vliko, tai dėl jo ga
li pasiaukoti ir L. šimutis.

Kaip ten bebūtų, sunkumų 
kun. A. Juška turės nemažų. 
Mes buvome pirmieji, kurie 
“objektingai” pažiūrėjo j jo 
siūlomą Lietuvos prezidento 
kandidatūrą. Bet kaip pažiū
rės kun. Krupavičius? Kaip 
pažiūrės dr. Karvelis? Kaip 
pažiūrės Leonas Prapuolenis ir 
prof. Ivinskis? o kur dar dr. 
Maceina, dr. Grinius, Damušis, 
Barzdukas, Sužiedėlis ir pats 
antrasis Draugo redaktorius

Kun. A. Juška, matyt, ne po
litikas arba labai blogas .poli
tikas. Jis paleido šūvį, kurs te
ko į pačią L. šimučio širdį: 
jis savo pasiūlymu rinkti L. ši
mutį prezidentu Lietuvai suga
dino jo santykius su dr. Grigai
čiu, nes juk ir dr. Grigaitis tu
ri tokių, jei ne didesnių kvali
fikacijų būti Lietuvos prezi
dentu: jis nieku neblogiau ga
li pabučiuoti Lietuvos žemelę 
ir pasakyti patriotinę kalbą ne 
tik Kaune, bet ir Vilniuj.

Bronys Raila

MAN NEPATINKI-ESI PAVOJINGAS

ir 
dieną

anksti 
i pie- 
Plau-

Pataikėme prastą dieną, ne
ramų vakarą. Tamsūs okeano 
gaivalai sukilo, bet mūsų lai
vas nėrė per bangas. Kranto 
tolumoje svyravo žiburiai. Ten 
bangos lūžo, taškėsi ir kriokė. 
Pats jūrų dievas Poseidonas 
pabudo. Pats Neptūnas supy
kęs barėsi, kam įsibrovėme į jo 
karaliją.

Pavojinga, šiurpu, bet ir gra
žu pasirungti su graikų dievai
čiu Poseidonu ir su romėniš
kuoju Neptūnu. Tačiau—stop!

darytų, jei imtume ir pasaky
tume: — senovės 'lietuvių die
vas Bangpūtis nemirė, jis tebė 
ra gyvas ir jis pyksta ant to 
naujojo dievo,' kuris per šimt
mečius mūsų žmogaus nepa
keitė, bet jo nepagerino...

O man taip jau beveik ir at
sitiko.

Ir visa tai kilo dėl Vytauto 
Alanto romano “Pragaro Poš
vaisčių”.

Vieną rudenio dieną išplau
kėme į Pacifiką... meškerioti.

Tada turėjau darbovietę, ku
rios savininkas, karštas žvejy
bos garbintojas, mums visiems 
darbininkams duodavo metinę 
dovaną. Nusamdydavo jūrų 
žvejybos laivą, duodavo vi
siems meškeriojimo įrankius, 
valgyti ir gerti, kiek nori, 
meškeriok visą kiaurą 
vandenyne.

Taip ir išplaukėme 
rytą iš Newporto uosto, 
tus nuo Catalinos salos,
kėme toli, kokias keturias va
landas. Pacifikas gūdžiai 
šniokštė, supo mūsų laivą, ban 
gos lūžo ir taškėsi ant denio.

Ramesnėje vietoje išmėtėme 
meškeres, žuvys neblogai kibo, 
mažos ir didelės. Vienam net 
meškerės kotą nulaužė: ma
tyt, tikras banginis buvo užsi
kabinęs. Keliese traukėme žu
vį į laivą, — ir triokšt. Man 
taip pat pavyko keletą stam
besnių žuvelių sučiupti.

Diena prabėgo, kaip akimirk 
snis. Nei nepastebėjome, kaip 
ėmė tremti. Reikėjo grįžti. Pa 
cifikas kažkodėl vis daugiau 
raukėsi. Newporto nepriplau
kus, ėmė tikrai pykti, rūsčiai 
raitytis ir šniokšti. Mes virsti- 
nėjome po denį ir daužėmės, 
kaip mūsų sugautos žuvys 
maišuose.

— stop!—nes tai per-Sakau 
daug pavojinga.

Argi galima minėti ir kreip
tis į tuos pagoniškuosius senų
jų graikų ir romėnų dievus? 
Ar galima būtų paminėti ir se
novės lietuvių dievą Bangpū- 
tį? Ar galima būtų jam pasi
melsti, idant bangos aprimtų 
ir mes saugiai pasiektume 
krantą?

Ne, jokiu būdu. Tai būtų di
delis nusikaltimas. Tai būtų 
krikščionybės ir ypač katali
kybės išniekinimas. Tai būtų 
bolševizmas ir hitlerizmas. Tai 
būtų* 
rovės 
ralės 
nuo
nugarą partizanams...

Sunku ir surašyti tuos bjau
rius nusikaltimus, kurie pasi-

žalinga stabmeldybė, do- 
įžeidimas, lietuvių mo- 
griovimas, atsisakymas

Lietuvos, peilio smūgis į

Labai džiaugiuosiu, kad ta 
audra kilo. Ji parodė, kad ro
manas, matyt, labai jautriai 
palietė kaikurias nervines mū
sų visuomenės stygas. Ji paro
dė, koks is tikrųjų dabar yra 
mūšų~irteratūrinės kritikos ly
gmuo, kokiais kanalais srove
na mūsų intektualų galvoji
mas, kiek dar mes esame stip
rūs išsikoliojimuose ir dema
gogijoje ir kaip mes svajoja
me “sujungtomis” ir “vienin
gomis” jėgomis ne tik Lietuvą 

‘laisvinti, bet ir ją ateityje 
“valdyti”.

Galiausiai, jei mūsų rašyto
jo knyga sugeba sukelti jai 
meilę ir neapykantą, vertingo 
meno kūrinio ir šlamšto epite
tus, džiaugsmą ir .pasipiktini
mą, simpatijas ir panieką, pa
sigėrėjimą ir pasibjaurėjimą, 
—tai parodo, kad knyga gimė

Jau pora mėnesių praėjo, 
kai sudaryta naujoji VLIKo 
Vykdomoji Taryba, tačiau su
drumstieji vandenys nenu
rimsta. Jų nenuramino nė EL- 
TOje paskelbteji ir laikraščiuo 
se atspausdintieji dekliaraty- 
viniai pareiškimai ir bandy
mai raminti. Kai kuri mūsų 
spauda net komentarų nede
da, kiti laikraščiai bando su
sidomėjimą užmigdyti, tik vie
na Kanados Nepriklausoma 
Lietuva džiaugsmo ašaras pa
laisto, bet ir ji negali susilai
kyti nepareiškus! susirūpini
mo, esamus blogumus suvers
dama krikdemams.

Nekartą esame rašę, kad ne
reikia lietuviškąją visuomenę 
migdyti raminimais, nereikia 
pūsti muilo burbulų ir juos va
dinti nuostabiais išlaisvinimo 
srities laimėjimais, bet priva
lu visus reiškinius visuomenei 
prezentuoti taip, kaip jie yra.

Tik atviri būdami, surasime 
geriausius kelius, kaip turime 
sudaryti reprezentatyvų, veiks
mingą ir turintį .visuomenėje 
visišką pasitikėjimą, tautinę 
veiklą koordinuojantį organą.

Visuomenės lėšas VLIKas 
gauna savo narių pragyveni
mui ir tautinei suderintai veik 
lai, bet ne tarpusavio parti
nėms ir asmeninėms pešty- 

‘ nėms. Pagaliau, juk reikia 
baigti eksperimentų laikotar
pį, nes, ko gero, .po kokių me
tų teks švęsti eksperimentų, 
persėdinėjimų, tarpusavio rie
tenų ir šmeižtų dešimtmetį, 
prisipažįstant, kad tikrai nau
dingo darbo šioj visoj makaly
nėj bus buvęs tik labai mažu
ti': procentas.

Atvirai kalbant, — kaip yra 
paaiškėję iš paties VUKo šių
metinių konstatavimų ir laik
raščių pasisakymų, — norint 
surasti ka nors naudingo šių 
metų VLIKo veikloje, reikėtų

S. KUNDROTAS

Kol jaunas žmogus — esi 
pilnas ydų. Nežinome, ar kun. 
A. Juška jaunas ar ne, bet iš 
jo straipsnių, kurie , kartais pa
sirodo Drauge, esame linkę 
manyti, kad ir jis, kaip mes vi
si, gyvename ir mokomės. Jam 
dovanotina už tokias mintis, 
kaip straipsny Drauge spalio 
18 d. “Prie dvigubo slenksčio”, 
bet nedovanotina pačiam L. 
šimučiui, kurs yra vyr. Drau
go redaktorius.

Gautas iš Popiežiaus meda
lis reikalauja iš jo rimčiau žiū
rėti, ką jo bendradarbiai rašo, 
ir ypač, kai jie rašo apie jį pa
tį.

skelbti, su geromis premijo
mis, konkursą, kad būtų su
keltos fantazijos jėgos,“ bet ir 
joms būtų nelengva iš beveik 
nieko padaryti bent pakenčia
mą.

Ar yra davinių, kad dabar
tinis VUKo ir VT dekliaravi- 
mas, jog yra būtina veiksnių 
konsolidacija ir partinių bei 
asmeninių ginčų baigimas yra 
paskutinis?

Norime tuo tikėti ir linkime.
Tačiau suprasdami praeities 

klaidas ir matydami dar esa
mas negeroves — padėtį verti
name realiai.

VLIKui pirmininkauja tas 
pats asmuo — prel. M. Krupa
vičius. Juk Krupąvičius prive
dė VLIKą prie dabartinio jo 
nusigyvenimo. Juk jis, 1945 m. 
atsikuriant Wurzburge, .panau
dojo intrygą prieš pogrindžio 
laikotarpio VUKo pirmininką 
prof. J. Kaminską, sakydamas, 
kad pastarasis nesugeba pir
mininko pareigų eiti. Juk Kru
pavičiui pirmininkaujant, po 
septynių metų, paties VUKo 
viešai kontatuota, kad VLIKas 
nėra nei reprezentatyvus, nei 
veiksmingas. Taip pat žinome, 
kad per tą laikotarpį VLIKe 
nebuvo nei partinės, nei asme
ninės taikos, nei darbo nuotai
kos, nei visų tautinių jėgų ap
jungimo, kaip buvo sutarta 
VLIKą steigiant. Žinom taip 
pat, kad Krupavičius nebuvo 
ir nėra jungianti asmenybė 
VLIKe, nė savoj srovėj. Jis juk 
nesiekė veiksnių konsolidaci
jos, kai nebalsavo už Reutlin- 
geno susitarimo tvirtinimą. 
Nekovojo jis už įgyvendinimą 
1944. n. 16 d. VUKo dekliara- 
cijoj numatytų tikslų, pav., už 
Maž. Liet, atstovo įtraukimą į 
VUKo sąstatą, bet atsistaty
dinęs iš VUKo pirmininko pa
reigų , vėliau apsigalvojo ir 
viešai VUKo posėdyje pasa
kytų savo žodžių užsigynė. Juk 
jis nutraukė bendradarbiavi
mą su jo paties paskirtu pulk. 
š. Jis žinojo, kad lėšos, kurios 
turėjo eiti per Tautos Fondą, 
ten nepakliūva. VUKe išsiaiš
kinta, kad jam buvo žinomi J. 
Brazaičiui ir L. Prapuoleniui 
dabar metami kaltinimai ir 
kad dėl to jis buvo priverstas 
pasitraukti nuo tos srities tvar 
kymo. Ir šiandien Krupavičius 
neduoda paaiškinimų, kai ban 
domas politiniai nužudyti jo 
bendradarbis J. Brazaitis.

Tad kaip reikia vertinti da
bartinius ELTOj pakartoji

mus: “reikia konsoliduotis”?
Pirmiausia, norint teigiamų 

rezultatų pasiekti, reikia vis
ką pradėti nuo pradžių: reikia 
srovėms ir grupėms konsoli
duotis, reikia išsirinkti tokius 
vadovus, kurie neturėtų pana
šaus bagažo, bet kurie būtų 
jungiantieji žmonės.

Kalbant apie krikdemus, ten 
ka pasakyti, kad jie gali kon
soliduotis.

Kas kokias programas be
skelbtų, vis vien bus vykdoma 
tik viena: visa sukonfesinti. 
Šios srovės konsolidacijai gali 
lemiančiais faktoriais būti: 
jaunoji ateitininkijos karta,< 
toliau stovėję pozityvus kata
likų veikėjai, pagaliau ir svar
biausi — aukštieji dvasiškiai 
vysk. Brizgys, Padolskis, senu
kas arkivysk. Skvireckas. Prie 
jų turėtų prisidėti ir kan Ka
počius. Katalikų— konfesinin- 
kų srovė turėtų konsoliduotis: 

' sudarydama pačius bendruo
sius politinės programos met
menis, sutardama politinės or
ganizacijos struktūrą, ir išrink 
dama tokius vadovus, kurie 
jungtų, bet ne skaldytų ne tik 
savuosius, bet ir visą lietuviš
kąją visuomenę.

Kol nebus katalikų —konfe- 
sininkų srovė konsoliduota, 
kol vieni jų bus VLIKe, o kiti, 
— kaip Lietuvių Frontas, ku
ris savo laiku savyje visus ka
talikus — konfesininkus buvo 
konsolidavęs, — bandomi su
naikinti, tol nebus vieningu
mo.

Grįžtant prie dabartinių 
•nuotaikų VLIKe, matome, kad 
nuo senų nihilistinių hietodų 
neatsisakoma ir toliau, štai, 
dr. P. Karvelis, VUKo pirmi
ninką pavaduojantis, savo pa
reiškime ELTOje, nors kalba 
apie susitarimą su diplomatais, 
bet nepripažįsta Lietuvos Dip
lomatijos šefo institucijos. 
Paryžiuje Diplomatijos ir VLI- 
Ko delegatų susitarta, kad dėl 
praktiškojo bendradarbiavimo 
Diplomatijos ir VLIKo tarsis 
Lietuvos Diplomatijos šefas ir 
VUKo Pirmininkas.

(Nukelta į 6 psl.) "
Į

Pavyzdingas Vienybės skai
tytojas yra tas, kuris laiku su
moka savo prenumeratą. Siun
čiant prenumeratą, prašoma 
nepamiršti ir Popierio Fondo. 
Šiais aukštų kainų laikais, tik 
bendromis jogomis tegalima 
išleisti gerą laikraštį, šiuo at
veju, kiekvieno skaitytojo tal
ka yra pageidaujama.

ŽIŪRĖK J GALĄ
Tėviškės žiburiuose

Galva (Klaipėdoje studentų 
vadintas “galva su getrą”) pa
rašė ciklą straipsnių apie libe
ralizmą, socializmą, nužmogi
nimą, civilizacijos krizę ir tt.» 
bendru pavadinimu “Sute
mos”.

Ged.

Perskaičius galvoje tikrai 
darosi sutemos.

jau norisi daryti išvada, kad 
kad tai tik išpešiotų minčių 
jovalas. Bet — stop!

Priskaičius ligi galo, paaiš
kėja, kad tai meno šedevras!

Autorius, anei koks didis 
dramaturgas, per tris straips
nius laiko skaitytoją nežinios 
įtampoj a, ir tik paskutinio 
straipsnio paskutiniame saki
ny prisipažįsta, kas jam nuti
ko.

štai tas sakinys: 
nori nubausti, tam 
atima protą.”.

NEI “PONAS”, 
NEI “DRAUGAS”.

Ką Dievas 
pirmiau

Bėda mums su tais 
mals.

titulavi-

iš socia-

NEPASMERKITE MŪSŲ BADO MIRČIAI 
Dar niekad lietuviai tremtiniai negyveno tokiame varge, |caip dabar 
Vokietijoje ir Austrijoje — Jie užmiršo sviesto ir mėsos skoni — Nu
valytuose laukuose jieško užsilikusių varpų — Su ašarom akyse 

dėkoja Amerikos lietuviams už gerą širdį

Seniau Petras Didysis buvo Įvedęs barzdų mokesti — Dabar Rusijoje 
įnirusiems kapoja rankas — Iš Berijos mazgo sunku išsinarplioti

Neseniai iš Europos sugrįžo 
BALFo pirmininkas kan. dr. 
J. B. Končius, išbuvęs ten sep- 
tynius mėnesius ir turėjęs pro
gos gerai ištirti lietuvių padė
tį.

Po šio karo lietuvių pabėgė
lių reikalais jis lankėsi Euro
poje tris kartus, bet...

— Dar niekad aš nemačiau 
tiek vargo, kaip dabar Vokie
tijoje ir Austrijoje, — pareiš
kė kan. Končius susirinku
siems BALFe lietuviams laik
raštininkams. — Aš pats savo 
akimis mačiau, koks yra dide
lis skurdas mūsų brolių ir se
serų pastogėse. Aš sukręstas 
grįžtu į Ameriką. Mano vaiz
duotėje vis tebestovi išbadėję 
seneliai ir sergą vaikučiai, per 
balę džiovininkai ir tūkstan
čiai akių kuriose išskaitomas

St.

ne visai veltui ir galbūt ne 
nuošalėje mūsų gyvenimo.

Tokia knyga greit nesutru- 
nyja. Ji lieka ilgam laikui, 
kaip mūsų dvasios dokumen
tas, jeigu jau ir neišliktų, kaip 
“nuostabus meno šedevras”.

Kai Alanto romanas pasiro
dė, tada parašiau apie jį tik 
porą trumpų recenzijų. Man 
buvo įspūdis, kad knyga jaut
ri, savo keliamomis problemo
mis labai įdomi ir aštri, lite
ratūriškai nesilpna, bet geriau 
šia iš visų ligšiol Alanto para
šytų dalykų, viena ;š pačių 
aktualiausių dabartinėje mū
sų beletristikoje, verta pasi
skaityti ir ipagalvoti...

Niekur ir niekada nesu siū
lęs, kad nuo dabar visi lietu
viai turi tapti stabmeldžiais ar 
pagonimis, pradėti garbinti 
Perkūną ir kurentį Amžinąją 
Ugnį, tikėti tik Girkalnio vizi
jomis apie kunigaikštį Margi
rį, bet nebetikėti Fatimos vai
kučių regėjimais...

Taipgi niekur netvirtinau, 
kad tai geriausias romanas vi
same pasaulyje, kad Alantas 
jau būtų užtemdęs, pvz._ Gus
tave Flauberto Madame Bova
ry, Standhalio Raudona ir 
Juoda ar Parmos Vienuolyną, 
Tolstojaus Anną Kareniną ar 
Dostojevskio K a r amazovus, 
Thomo Manno Užburtąjį Ka
nalą, Sinclair Lewis Babbittą, 
J. Swifto Gulivero Keliones, 
Knuto Hamsuno Paną, Oscar 
Wilde Doriano Grejaus Pa
veikslą ar visą eilę kitų roma

nų, kurie man ne mažiau pa
tinka ir atrodo didesniais, gal 
“amžinais” literatūros šedev
rais...

Ir vis dėlto daugiau nei de
šimtį kartų po to skaičiau, kad 
ag dėl Alanto romano puolęs' į 
entuaziazmą, baisiai juo susi
žavėjęs, iškėlęs į padangęs, 
augštinęs pagonybę, niekinęs 
krikščionybę, piršęs jo plokš
čius postringavimus, ciniškai 
įžeidinėjęs katalikybę, Dievą 
ir maldą, dezertyravęs iš lais
vės kovos fronto, susidėjęs su 
Lietuvos priešais.

Kodėl toks jovalas, kodėl to-, 
kios prasimanytos nesąmonės? 
Kitaip neišaiškinsi, jog taip 
rašiusius Dievas jau nubaudė, 
į jų širdį įsodindamas velnią 
arba Pikuolį. O velnias ir Pi- 
kuolis nėra labai suinteresuo
tas apginti krikščionybę...

4/
O už vis labiausia tai man 

gaila mano draugo Juozo Go
bio, žymaus Draugo moksli
ninko ir parapijos kaimyno iš 
Lietuvos. Klovainiškiai su roza 
limiečiais krikščioniškiau su
gyvendavo, negu jis dabar su 
manimi.

Suvažiuodavome, gero alaus 
nugerdavome. Pažįstų klovai- 
niškius, ten mano dėdės ir 
daug pusbrolių ir pusseserių gy 
veno. Mieli žmonės. Savo reli
ginių pažiūrų nesu pakeitęs, 
ir niekas iš jų manęs pagonimi 
nėra vadinęs. Nelaikyčiau tai 
įžeidimu, tai buvusi .tik pap
rasta netiesa. . »

O Gobis dar neseniai Drauge 
(52. IX. 16) vėl rašė: “Argi Br. 
Railos entuziazmas dėl Vyt. 
Alanto pagonybės augštinimo 
ir krikščionybės niekinimo tu
ri būti visų katalikų entuzias
tiškai sveikinamas? Vieš
patie tu mano!

O toliau, ginčydamasis su 
savo pasaulėžiūros vienminčiu 
J. Alaušium (žmonės kalba, J. 
Brazaičiu...), kad ne visokia 
kulūra krikdemams gali būti 
priimtina (be reikalo, nes ir 
Alaušius tikriausiau mano, kad 
ne visokia kultūra jiems ko- 
šer), Gobis pabrėžia, kad jis 
nebuvo įtikintas, jog “Alanto 
ar L. Dovydėno, kaip tikrų kul 
tūros atstovų, veikla nesudaro 
pavojaus viešam gyvenimui”...

Tai jau, broliai, nuovados 
viršininko mąstysena, ir tai bu 
ko viršininko. Tu man nepa
tinki, nes neini su mano par
tija ar “pasaulėžiūra”, todėl 
viešajam gyvenimui tu esi pa
vojingas. Pavojingus reikia ižo 
liuoti arba, kalbant kriminali
nio žodyno terminais, “pada
ryti nepavojingais”.

Ir taip kone metus Alantas 
buvo “daromas nepavojingu”.

Kitam numeryje: — KAM 
NESUSIDEGINI ANT LAUŽO?

Pavadinsi ponu, — 
listo gali gauti ausų. Pavadin
si “draugu”’ — tautietis gali 
apspjauti.

Gal dėl to Lietuvoje vienos 
srovės žmonės — valstiečiai 
liaudininkai — ėmė savo tar
pe vadintis “bičiuliais”. Na, 
jiems, kaip gaspadorių parti
jai, tai gal ir pritiko.

štai Liudvinavo liaudininkų 
šulas ir stambus gaspadorius 
Juozas Akelis buvo didžiausias 
Lietuvos bitininkas, net į Ame
riką medų siųsdavo. Suvažiuo
ja pas jį vienminčiai, o jis bi
tes kopinėja. Vot, ir ' bičiuliai. 
Tai suprantama.

Bet štai, skaitome gazietose, 
kad ir Lietuvių Froųto vyrai 
ėmė savo tarpe vadinsis bičiu
liais. Na, čia tai jau tikras ne
susipratimas.

Ką gi maceinos, griniai, 
brazaičiai turi bendro sų bi
tėmis?

Jei jau koks vabzdys čia at
eina į galvą, tuos vyrus mi
nint, tai tik širšė, o ne bitė.

Todėl “išpešų” redaktorius 
ir siūle jiems vadintis atitin
kamu vardu, būtent, “širšulis”, 
o ne “bičiulis”.

šitaip pataisius, prof. A. 
Maceinos laiškas š- m. rugp. 6 
d. turėtų skambėti: “Mieliems 
širšuliams: Moralinis moty
vas buvo pats pirmutinis ir 
pagrindinis. Lietuvių Frontas 
buvo pastatytas prieš dilemą: 
arba išduoti nekaltą savo šir- 
šulį (J. Brazaitį), arba pasi
traukti iš Vliko”. (Ziūr. Krik
ščionių Demokratų ir ūkinin
ku Sąjungos pareiškimą 
bininke). ____ . >

vienintelis prašymas: Nepa
smerkite mūsų bado mirčiai!

Nors tuoj po karo Vokietijo
je ir kitur tremtinių buvo tūks 
tančiais ir jie gyveno papras
tose patalpose, bet visi jie tu
rėjo į ko valgyti, nes buvo or
ganizacijos, kurios jais rūpi
nosi. Tada vienintelis dalykas 
ko reikėjo bijoti, tai sovietų 
teroro, kai buvo verčiama re
patrijuoti.

— šiuo metu tremtinių pro
blema oficialiai laikoma už
baigta, — tęsė kan. Končius. 
— Kas emigravo —išemigravo, 
o kas liko—laikomas aprūpin
tu, nes naudojasi valstybės pa
šalpa. Gi visos buvusios tarp
tautinės šalpos organizacijos 
jau baigė savo veiklą. Ta pa
šalpa, vadinama “Fuersorge”, 
siekia nuo 35 iki 50 DM per 
mėnesį viengungiui ir šeimos 
galvai. Antrasis šeimos narys 
gauna 15 markių, o vaikai iki 
16 m. nuo 5 iki 20 DM. Iš tų 
pinigų reikia susimokėti už bu
tą šviesą 
ti. Todėl 
asmeniui 
pf., kas
reikštų 18 centų. Bet tose šei
mose, kur yra daugiau vaikų, 
kurie augdami daug suvalgo, 
vidutiniškai šeimos nariui ten
ka 11 centų.

BALFo pirm. Končius, lan
kydamas tremtinius, įsitikino, 
kad visi jie gyvena paprasčiau 
siose patalpose, nes geresni 
barakai užleisti kariuomenei. 
Ir nežiūrint to, už tas skyles 
tremtiniai turi mokėti valGžiai 
gan augštą nuomą. Visų trem
tinių pagrindinis maistas yra -pindamasis padidinti 
bulvės. Riebalų, jie retai mato 
ant savo stalo.

— Kada paklausi apie svies
tą, tai žmonės tik nusišypso ir 
užsisvojoję atsako: “Sviestas? 
Mes pamiršome jo skonį. Taip 
pat ir mėsos!”

’ Tremtinių vaikai retai gau
na pieno. Dauguma jų serga 
dėl nepakankamo maisto.

Tremtiniai stengiasi papil
domą kąsnelį susirasti iš šalies. 
Rudenį ūkininkams nukasus 
bulves, pilni laukai būna pa
bėgėlių su krepšeliais. Jie rau-

kauline a- 
televizija

at- 
esą 
ru- 
pa-

ir išleido 
mokes? Į.

nevelyjęs
vyriškumo

valstybės iždo

Dar-

TURIME PREZIDENTĄ!
Drauge (spalio 18 d.) 

A. Juška, liaupsindamas 
nardą, šimutį, dasikalbėjo 
šito:

“Jei 
zilinė 
giskai 
tu turėtų likti Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirm. Leonar
das šimutis, žlugus bolševikų 
tironijai jis, 'kaipo preziden
tas, vadovautų grįžimo žygiui į 
Lietuvą, o... p 
gyvenimo dienų likutį Lietu
voje praleisti”.

Kai dėl “logiško galvojimo”, 
tai mes visai sutinkame: Jei 
Lietuvos Prezidentą skirs po
piežius (jis gi jau tvirtina Is
panijos konstituciją), tai mes 
nei kiek neabejojame, kad 
.prezidentu bus paskirtas Leo
nardas šimutis.

Tik mes nematome reikalo, 
kodėl jis turėtų gyvenimo die
nų likutį vargti Lietuvoje. Jis

kun. 
Leo- 

' ligi

Skriaudą daro laikraščiui tas 
skaitytojas, kuris, laikui atė
jus, nemoka prenumeratos.
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va- 
Jo- 
dvi 

vie

Juoze- 
duktė

Sidabrine Lowson 
vedybų sukaktis

Spalio 11 d. šv. Jurgio 
rapijos salėje, 207 York
Brooklyne, įvyko Philip ir Onos 
Lowson 25 metų vedybinė su
kaktis. Svečių, vietinių ir iš ki
tur, buvo apie 250. Puota pra
sidėjo, kai jaunavedžiai įėjo į 

-salę ir kai jiems buvo įteiktos 
simbolinės dovanos: gėlių bu
kietas, sidabrinis vainikas ir 
sidabrinė lazda, šias dovanas 
įteikė p-nios Lowson duktė 
Edith La Picolo, svočia Helen 
Robertson ir svotas St. Juozė- 
nas.

Vakarienės metu buvo pasa
kyta visa eilė sveikinimų ir lin 
kėjimų. Kalbų programai 
dovavo .Vienybės agentas 
nas Kranklys. Pirmąsias 
sveikinimo kalbas pasakė

’ tos klebonas kun. J.Petraus- 
kas ir pats vakaro vedėjas. To
liau kalbėjo jaunavedžių arti
mieji: J. Balkūnas, 6. 
nienė, J. Robertson, 
Edith La Picolo, Frank
colQ, J1. Balkūnas, M. Balkū- 
nas, J. Lęird, jaunosios moti
na R." Balkūnienė, svotas St. 
Juozėnas, svočia H. Robert
son, O. Kulikauskienė ir Teo
filė Juozėnienė. Pagaliau bu
vo pakviesti patys jaunave
džiai, Philip ir Ona Lowson. 
Jiedu savo kalbose padėkojo 
puotos rengėjams, giminėms, 
ir draugams ir visiems daly
viams.

šia proga Philip ir Ona Low- 
son gavo daug gražių ir ver
tingų dovanų. Puota baigėsi 
gana vėlai, nes muzikai gro
jant,svečiai norėjo ilgai links
mintis.

šią tikrai gražią puotą su
rengė jaunavedžių artimieji: 
R. Balkūnienė, Helen Robert
son, O. Raškauskienė, p-nia 
Juozavitienė, Juozas ir Mikas 
Balkanai. J. Kranklys

Skautu kalendorius
Lietuviai skautai išleidžia 

1953 metams kišeninį kalen
dorių, kuriame bus galima ras
ti įvairių vertingų ir visus lie
tuvius dominančių straipsnių.

Norintieji jame pasiskelbti 
prašomi kreiptis į J. Matulaitį, 
546 Indian R., Toronto, 
Canada.
LIETUVIAI DALYVAVO 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

gal panbrčtų~~ir DIENOS IŠKILMĖSE 
Tautų Diena 

paminėta
Hali s.palio 24 d. 

keliems šimtams

bus kada sudaroma 
Lietuvos vyriausybė, 
galvojant, jos preziden-

eg-
■lo-

Ont.

buvo
New

šnelių prieglau- 
dešimtadalis visų 
gauna’ pakenčia - 
gyvena gerose pa iš

ir kurą ir išsimaitin- 
vidutiniškai vienam 
per dieną tenka 75 

Amerikos pinigais

lygiai gerai galėtų eiti Lietu
vos prezidento pareigas Ir Či
kagoje patogiai gyvendamas.

Ir dar vienas neaiškumas:
Ar Leonardas pe ranks t i pra

dėjo prezidento rinkimų kam
paniją, ėmęs savo redaguoja
mame dienrašty piršti save i 
Lietuvos prezidentus, ar j c ra
šeiva kun. Juška nejučiomis 
išplepėjo krikdemų pasąmonės 
sapnus?

Jungtinių 
iškilmingai 
Yorko City 
dalyvaujant 
kviestų svečių. Kalbėjo bur
mistras Impellitteri, Grover 
Whalen, Mrs. E. Roosevelt, 
John Golden ir kt.

Iškilmių metu burmistras ge 
riausiai parašiusiai konkursi
nį apsakymą “Kodėl esu už 
Jungtines Tautas” Clarai Sha
piro iš Bronxo, New Yorko
priemiesčio įteikė premiją. Ki 
ti geriau iš 27,000 konkurso da 
lyvavusių mokinių gavo aukso 
medalius ir pinigines premi
jas.

Lietuvius atstovavo New 
Yorko Lietuvių Tarybos pimi- 
ninkas Stepas Briedis, Balfo 
pirmininkas Končius, Balfo 
direktorius Petras Minkūnas, 
J. Valaitis ir Marija M. Kižytė, 
LAIC direktorė.

Visi išradimai — 
data pradedant ir 
baigiant — yra padaryti rusų! 
štai ką pastaruoju metu kauk
dami ’‘įrodinėjo” visokie sovie
tu rašeivos. Išradingumo 
žvilgiu visos kitos tautos 
nė ištolo neprilygstančios 
sanis. Tokie išradėjai, kaip
vyzdžiui, Marconi ar Edisonas 
yra buvę, anot Pravdos, ne kas 
kita kaip paprasti vagys: pir
masis esą iš ruso Popovo pavo
gęs radijo, gi antrasis
ruso Petrovo elektrikinės lem
putės išradimą. Ir panašiai.

šiuo metu ši orgija kiek ap
tilo, nes prasidėjo svarbesnė— 
penktos piatiletkos garbini
mas.

O be 
tikrai 
taip ir 
švieson. Manome, todėl, bū
siant. ne pro šalį atkreipti dė
mesį bent į kai kuriuos iš jų.

Pradėsime nuo išradimo, pa
daryto dar paties “visų rusų” 
caro Petro. Turime galvoje 
barzdų kapojimą.

reikalo, nes daugybė 
rusiškų išradimų galį 
likti neištraukti dienos

Manome, todėl,

siasi ir jieško, ar nebus dar 
kur kokia netyčia užsilikusi 
bulvė. Kiti vaikšto po nuvaly
tų javų laukus ir jieško užsili
kusių varpų...

— Tai tikras badmečio laiku 
vaizdas, — tęsė -kan. Končius. 
Ligoninėse ir 
dose yra tik 
mūsiškių. Jie 
mą maistą ir 
talpose.

Ar Amerikos Jietbvių pagal
ba palengvina tremtinių gy
venimą

Praktiškai’ tai nėra didelė 
pagalba. Jei proporcingai ji 
būtų paskirstoma tarp visų 
ten gyvenančių lietuvių, išeitu 
tik po vieną amerikonišką cen 
tą dienai vienam asmeniui. 
Tai nedaug. Bet ir už ją trem
tiniai su ašaromis akyse prašė 
kan. Končiaus padėkoti Ame
rikos lietuviams už jų gerą šir
dį.

Nežiūrint viso šio • skurdo,
pas tremtinius nepastebima^—Apsilankęs Vakarų Europoj 
desperacija ir jie pasižymi di
deliu dvasiniu stiprumu ir vil
timi ateičiai. Sulinkę seneliai, 
kuriuos karas išmetė iš gimto
sios sodybos, kad į savo am
žiaus galą svetimus šunis lody
tų, tikisi viską išvargti ir iš
laukti iki grįžimo laisvon ir 
nepriklausomon Lietuvon.

BALFo pirm. kan. Končius 
paaiškino apie padarytąsias 
reformas.

— BALFo centras, kaip jau 
žinote, yra Miunchene. Iš val
džios gavau įvairių lengvatų, 
kurios organizacijai sutaupys 
kelis tūkstančius dolerių. Rū-

šelpia-
mąją galią, sumažinau įstai
gos personalą iki minimumo, 
iš šešių palikdamas 
įgaliotinį ir raštinės 
ją.

Iš 
grįžo 
kaip
vargstantiems lietuviams.

— Aš eSu^fr 
visų L 
tuvių ir kitataučių duris ir ne- 
nurimsiu Tigi patirsiu, jog te
nai Vokietijoje mūsiškiai iš
traukti iš ligų ir bado mirties.

šis “pirmasis bolševikas” — 
kaip kad dabar sovietų istori
kai mėgsta jį vadinti — atra
do, jog jojo pavaldinių pamė
gimas nešioti galimai ilgesnes 
barzdas sudarė vieną didžiau
sių klūčių krašto pažangai.

Sugalvojo tad jas be pasi
gailėjimo kapoti, o visų pirma 
kunigaikščiams ir bojorams.

Likvidavus, vienok, geroką 
jų skaičių, šovė jam galvon ki
ta, galima sakyti labiau prak
tiška mintis. Ėmė 
ukazą apie barzdų 
Kiekvienas maskolis 
išsiskirti su savo 
papuošalu, iš
turėjo išpirkti — priklausomai 
nuo barzdos ilgio —keturkam
pį varinį arba apskritą sidab
rinį žetoną. Ant tų žetonų bu
vo išspaustas įrašas “mokestis 
nuo barzdos paimtas” ir že
miau — metai, aplinkui gi by
lojo įJriešbarzdinis, gal ir 
ne visai kvailas šūkis: “Borodą 
lišniaja tiagota” (barzda 
bereikalinga sunkenybė). Ap
rūpinus tokiu žetonu, barzda 
tais kalendoriniais metais vals 
tybės buvo nebeliečiama.

Kituose kraštuose šis Petro 
išradimas liko sunaudotas šu
nų registracijai tvarkyti ir yra 
ten, kaip žinome, pasekmingai 
iki šios dienos naudojamas. 
Patys gi rusai — jau bolševiz
mo laikais — atgaivino pas sa
ve pirmykštį Petro išradimą, 
su ta tik pataisa, kad kapoja 
jie dabar ne barzdas, o rankas.

Vyksta tai garsiose Kolynos 
aukso kasyklose. Nėra ten nė 
vieno savanoriško darbininko, 
darbo jėgą sudaro beveik išim
tinai 
darni 
gdse, 
MVD 
gana
iš lagerių į kasyklas (arba pa-

politiniai kaliniai. Gyven 
primityviškiausiose sąly- 
nuolatinio alkio, šalčio ir 
kankinami, miršta jie 

skaitlingai arba pakeliui

“Liaudies priešas”
Jokia kita tema nesukelia 

dabar tiek susidomėjimo, kaip 
tema apie sovietų žmogų, apie 
tai, kuo jis gyvena, ką jis tiki 
ir ko jis tikisi.

šia tema ne taip daug įtiki
namo parašyta. Daugelis auto
rių perdaug slopina politinę 
tendencija. Jurasovo romanas 
įtikina. Nors politinis motyvas 
sudaro tą foną, kuriame vys
tosi romano akcija, tačiau 
žmogiška visados eina pirmo
je vietoje “Liaudies Prieše”. 
Autorius visų pirma ieško gy
venimiškos ir psichologinės 
tiesos.

Romano veiksmas vyksta po 
karinėje Vokietijoje. Prieš 
skaitytojo akis praeina virtinė 
sovietų okupacinės valdžios 
tarnautojų. Dauguma Ą yra 
lojalūs sovietų valdžiai arba 
tiesiog nesiinteresuoja politi
ka. vis dėlto pas visus esa
ma kaž kokio atviro arba slap
to konflikto su rėžimu. Bet tas’ 
konfliktas žmoniškas, o ne po
litinis.

Visi, pradedant nuo svar
biausio herojaus Feodoro Pa- 
nino, kovojančio dėl teisės my
lėti merginą, kurią jis išsirin
ko, ir baigiant “civiliu iš Mas
kvos — celiuliozės — popieros 
pramonės ministerio pavadųo- 

kuris siekia nelegaliai 
nuosavybėn puikų vo- 
“Mercedes”, — visi jie 
rėžimo slogutį ir bando

toju,
gauti
kišką
jaučia
sukurti savo bespalviame gy
venime ką nors sava.

Tasai sava dažnai tenka iš
plėšti iš valdžios dantimis, pil 
na to žodžio prasme, didžiai 
rizikuojant savo saugumu. Bet 
žmonės imasi bet kurios rizi
kos, ne tik dėl meilės, bet net 
ir dėl patikusio baldo, piano, 
paveikslo, mašinos.

Tačiau Jurasovas niekur ne
paverčia savo veikėjų protesto 
prieš rėžimą propagandine po
za. “Liaudies Prieše” nėra po-

tik du — 
tarnauto

Končius
tikslu,

Europos kan. 
su vieninteliu 

galima^ labiau pagelbėti

Aš e£aupasiryžęs • klabenti 
gerašitSziU"‘ Amerikos Me

■'• J c.

S. Jarasovo'romanas
litinių menkniekdų. . Net tokie 
ryškiai nepatenkinti režimu, 
kaip “liaudies priešas” Feodo
ras Paninas ir jo ^raugas Va
silijus Truchinas,. — ir jie ne 
profesionaliai revoliucionie
riai su gatavauipoįiįine progra
ma, o tiktai ieškotojai sociali
nės teisybės ir politinės tiesos. 
Žmogiškasis protestas prieš re
žimą paslėptas kaž kur labai 
giliai, dauguma /skandina ji 
degtinėje, slapfjfrrib “uliavoji- 
me”.

“Liaudies Priešas” įdomus ir 
tuo, kad jis vaizduoja sovietiš
ko žmogaus susirūpinimą su 
Vakarais, su jų materialine 
kultūra, su žmoniškumo^ tra
dicija ir šimtmečiais Įsišakni
jusia pagarba teisei, kurios Hit 
leris neįstengė išrauti iš vokie
čių tautos.

Gilus žmoniškumas ir sim 
patija visiems žmonėms žymi 
romaną ir daro Jurasovą tęsė
ju to aukšto žmoniškumo tra
dicijos, kuria garsus buvo ru
sų romanas nuo Turgenevo lai 
kų. Tas žmoniškumas yra iš
guitas iš sovietų literatūros, 
bet “Liaudies Priešas” yra gy
vas įrodymas, kad jis nemirė 
rusų žmogaus sieloje. Juraso- 
vas su tokia pat simpatija 
vaizduoja ir tiesų rusų kari
ninką ir jo vokietį šoferi ir su
dėtingą bei painią Ekaterinos 
Pavlovuos sielą ir paprastą 
psichologija drąsios, bet ne su
dėtingos Ingės.

Romanas yra vertas užimti 
vieną pirmųjų pokarinėje emi
gracinėje literatūroje.

!-=•--------------------------
“LIAUDIES PRIEŠAS“

S. JVRASOV
208 pu.slp. kaina $2 00

Ii Chekhov Publishing House
387 Fourth Avenue, 

jNew York 16. N. Y., U. S. A. |

Kodėl ne Lituanistikos -Enciklopedija?
išleidžiamas kasmet papildo
mas tomas.

Atrodo, kad iniciatoriai tik
rai padarytų gerą darbą ir ne
įkainuojamai pasitarnautų lie
tuvių kultūrai, jei jie pasiryž
tų išleisti tik UUANISTIKOS 
ENCIKLOPEDIJĄ, .susidenčią, 
sakysime/ iš 4 ar 6 didokų to
mų. Tokią enciklopediją pre
numeruotų daugelis ir noriai. 
Ir ne vien iš patriotizmo, bet 
ir dėlto, kad joje rastume vis
ką apie lietuvių tautos kultū
rą, istoriją ir buitį, ši medžia
ga būtų nepamainoma, nes ki
tur jos nerasi, šitokia enciklo
pedija būtų tikras lietuvių pa
sididžiavimas.

Tad kol dar nevėlu, tegul 
leidėjai gerokai apsigalvoja,

enci- 
daug

nau-

biblioteko- 
netrūksta), 
Jie kreipsis 
kalba enci-

Neseniai spaudoje pradėta 
propaguoti Lietuvių Enciklo
pedija. kurią manoma išleisti 
iš 24 tomų .per eilę metų.

Pirmiausia, išviso tenka pa
stebėti, kad dėl mokslų specia
lizacijos, bendrosios enciklo
pedijos, vis labiau nustoja sa-. 
vo prasmės.- šiandien jau dau
giau tenka naudotis speciali- 
nėmis enciklopedijomis ir at
sakai jose yra ir naujesni, ir 
tikslesni, ir kompetentiš^esni, 
Turėti šiandien bendrą 
klopediją, reiškia turėti 
bereikalingo balasto.

Antra vertus, tie kurie
dojasi enciklopedija (papras
tai jąja naudojasi 
se. kurių niekur 
moka anglų kalbą. 
4 tobulesnę anglų
klopediją, k. t. Encyclopedia 
Britannica. Encyclopedia Am
erica, Collier’s Enciklopedia, 
ect., o ne į lietuvišką kompilia
ciją. Jiems paprastai ir atsa
kas reikia duoti ta papčia ang
lų kalba, jie nežiūrės į lietuviš
ką enciklopediją, iš kurios jie 
dar turės išsiversti į anklų kal
bą, o tai jiems tik “triubelis”. 
Aš turiu galvoje mokinius ir 
studentus. O vyresnieji ir suau 
gusieji mažai kada galės besi
naudoti lietuviškąja, nes po 
sunkaus darbo jie pasitenkins 
pasiskaitę lietuvišką laikraštį.

Trečia, tokios enciklopedi
jos išleidimas finansiniai nėra 
pakeliamas. Išleidimui reika
linga milžiniškų pinigų, o pre
numeratorių skaičius negali 
būti didelis. Enciklopedija ne
bus pigi ir kainuos ne maž!au 
kaip $200, o tai jau didelė su
ma.

Encikloped’jos iniciatoriai 
yra pc~ dideli optimistai, jei 
jie galvoja ją .išleisti per kelis 
metus. Faktinai užtruks kele
tą dešimčių metų. Kol pasku
tiniai tomai išeis, pirmieji jau 
bus seniai pasenę. Enciklope
dija šiandien pasensta ir per 
vienW: metus. Didelės anglų 
kalba enciklopedijos išleidžia
mos arba kasmet, arba bent

NAUJA KNYGA APIE 
BALTŲ TAUTAS

Artimiausiu laiku Amerikos 
knygynuose pasirodys nauja 
žinomojo dėl pavergtųjų tau
tu laisvės kovotojo, ypač pa
balį iečių ir ukrainiečių, Col
umbia Universiteto profeso
riaus Clarence A. Manning’o 
knyga “The Forgotten Re
publics” 264 psL, kaina $2.75

čiose kasyklose). Negrįžtantte 
ji iš darbo turi būti lagpunk 
to načalninkui “pateisinti* 
Tokiu “tinkamu” pateisinim 
yra patiekimas mirusiojo než€ 
rr.iau alkūnės nukirstos ran 
kos. Vieno piršto nepakanki 
Suprantama, jog enkavedistą 

prižiūrėtojai kiekvieną kai 
ta tokiais “įrodymais” rūpės 
tingai apsirūpina. Mirusiųj 
gi niekas nei renka nei laide 
ja, tik nuvelka iki nuogumo.

Paeiliui sekdami toliau pr 
einame rusiškų išradimų grai 
dinę, prieiname prie taip vad 
£amo Berijos mazgo. Susidi 
da jis iš ištisos kilpų sistenu 
ir rišamas yra būtinai ant gj 
v o žmogaus. Jojo tikslas y] 
— padaryti auką bejėgę b 
kokiam bėgimui ar gynimui! 
Kitaip tariant, rišant jį sieki 
mo to paties, ko siekia von 
kada jis savo “šilkais” apnar] 
lioja vortinklin įkliuvus 
muselę. Tuščioj yra musei 
pastangos išsinarplioti iš 
“šilkų”, tuščios yra ir žmogai 
pastangos išsilaisvinti iš u: 
rišto ant jo Berijos mazg 
Bandydamas tai daryti, žm 
gus tik automatiškai užsive 
žia savo rankų ir kaklo gysla

Sis mazgas su dideliu pasis 
kimu NKVD buvo naudojam; 
Katyniaus miške. Nė viena ' 
apie 10,000 lenkiškų aukų t( 
iš jo neišsiliuosavo ir šūvio 
pakaušį—kas yra taip pat r 
su išradimas — neišvengė, j 
ne pakankamai iškalbingai 1 
dija tai apie “aukštą soviet! 
ką techniką”?

Vienas neutralios valstyb 
pilietis, neoficialiai dalyvav 
Katyniaus masinių kapų tyi 
nėjime, šių eilučių autoriui ; 
ra demonstravęs autentisk 
nuo atkastų ten lavonų m 
imtas virves ir patį tą Berij 
mazgą. Matant visa tai, nei! 
ka mažiausios abejonės, ks 
ką nors panašaus galėjo s 
kurti tik ’ bolševikinių ra 
“genijališkas išradingumą 
sujungtas su žemiausiu besi 
jališkumu.’ . .

Kultūringuose kraštuose 
kaip tas buvo ir laisvoj Liet 
voj —zuikių medžiojimas k: 
pomis yra įstatymų 
mas tuo motyvu, kad 
sudaroma tuo ilgos 
Baisiai nyku darosi
jus, jog paprastas zuikelis ši 
pus geležinės uždangos ti 
daugiau vertės, nei žmog 
anajnis jos. Rusijos komuni 
tai giriasi išradę visuomenę 
“žmogaus išnaudojimo žm 
gumi”, bet kas yra išradęs 3

kad vėliau jiems netektų apsi- visuomenę su “žmogaus kilp 
vilti prenumeratoriais, o pas
tariesiems -kad netektų barti 

. leidėjus.

baudži 
žvėreli 
kančii 

pagalv

vimu žmogumi?
Istorija teisingai sužym 

visus išradimus ir visus išrad
Vladas Juodeika

Kam Siusti Jūsų Sūnus
j Korėją?

Sumušk Komunizmą Pašalink Trumanizmą 
IŠRINKITE

WILLIAM ADAM

SCHULZ
CONGRESSMAN i CONG. DISTRICT

Balsuokite Republikoniškai Row ‘A’
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PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE ;
JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ ;

i, sk/:—.a> . _ J
Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės j 
parodą ir pasinaudoti šia proga. " '
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų » 
skonį, duodami penkių metų garantiją. '
Niekur nerasite gražesrvų, tvirtesnių ir geresnių baldų. t 
kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje. i
Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi nuo 1928 '
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau- J
jakuriams... J

ATLANTIC UPHOLSTERY CORP. ;
■Pr-.S Wf!u-rsburę Sav .ng> Ha-Aa. - J

174 BROADWAY (Driggs Ave ) BROOKLYN 11. N. Y.
Tel. EVersreen 7-1954 *

HENRY J. WONSON
(Vencevičius)GENERAL INSURANCE

Bendros apdraudos reikalažš patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

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

NL 8-6222 TR. 5-5796

Gyvoji Jėzaus Kristaus Bažnyčia
543 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y.

Moldos už ligonius kiekvieną sekmadieni 3 v. v. p. p. Ant
rasis Jėzaus sugrįžimas — Jono Ev. 14-318. Nepaliksiu jūsų 
našlaičiais. Aš sugrįšiu jūsų pasiimti Būkite pasiruošę, susi
tikti. Jėz. 55-6. Jieškokite Dievo, kol jis yra randamas, šau
kitės jo, kol jis yra arti. Lietuviškos giesmės. Skirtingi pa-’ 
mokslai. , /
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS.

SUDRUMSTIEJI VANDENYS VIS DAR NENURIMSTA
(Atkelta iš 4 psl.)

Iš VLIKo aplinkumos sklin
da gandai, kad naujasis VT 
Pirmininkas mano, jog reika
linga veiksnių konferencija, 
kuri, jo manymu, visas bėdas 
sugebėsianti pašalinti, nors ne 
galima pasakyti, kad raminan
čios žinios sklįstų apie patį V 
T pirmininką Zaikauską, ku
ris, kaip paaiškėjo iš Liaudi
ninkų CK ir Tėvynės Sargo 
Redakcinės Kolegijos susikir
timų spaudoje, — bandė su
klaidinti visuomenę, mesda
mas niekuo nepagrįstą, Liau
dininkų CK nutarimu pripa
žintą šmeižtų, kaltinimą savo 
partijos buv. ilgamečiu! gen. 
sekretoriui, vėliau pirmininkui, 
vienam , iš VLIKo steigėjų, se
nam rezistentui, buv. politi
niam kaliniui. Taip pat iš šių 
metų spaudos žinomi ir kiti jo 
su tiesa prasilenkia pareiški
mai kitų asmenų ir organiza
cijų atžvilgiu.

Visų šių reikalų patvarky
mas — ne veiksnių konferen
cijos reikalas. Tokių negero
vių neturėtų i§ viso būti. Jas 
turėtų pašalinti tos srovės ir 
grupės, nuo kurių tai priklau
so. Tik po to verta būtų kal
bėti apie VLIKo pagrindinę 
reformą — apie apjungimą vi
sų tautinių jėgų, kaip Maž. 
Liet. Tarybą, LRS ir kit. Jeigu 
kas nenorėtų jame būti, tai ki
tas klausimas, bet visi tie jun
giniai, kurie dirba, kad tauta 
būtų laisva, supranta ir nori, 
kad visų jėgų veikla būtų vie
ninga.

Girdėjome, kad buvo visokių 
konferencijų, bet jos, kaip nevi 
suometinės ir neimperatyvinės, 
neturėjo didesnės reikšmės. 
Tuo labiau, kad jau iš anksto 
VLIK grupių centrai New Yor
ke yra sutarę, kad tokioj kon
ferencijoj susitarimo, bet ne 
nutarimo principas bus taiko
mas net Maž. Liet, atstovo įsi
leidimo VLIKan reikalu.

Tad nesutiks koks nors vie
nas VLIKo narys, ir reikalas 
baigtas.

Antra vertus, VLIKas šian
dien neapjungia tokių tauti
nių jėgų, kaip LRS, MLT, LF. 
Tad jis ir nėra tokiu veiksniu, 
kuris gali spręsti visos visuo
menės vardu.

Ne siaura “veiksnių” konfe
rencija, bet plati visų tautinių 
jėgų konferencija, su impera

tyvine galia, gali būti naudin
ga.

‘Veiksnių” konferencija — 
tai tik bereikalingas toliau 
stovinčio tautiečio vilčių suža
dinimas, tai tik kelių tūkstan
čių dolerių išleidimas, tai tik 
pasivažinėjimas visuomenės lė 
šomis.

Kreipimasis i Antano Vanagaičio draugus

NEW YQRKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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

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

Tekf. MUrray Hill 8-8677

VALANDOS:
Susitarus: anirad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

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

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkt. visų dienų ir šešt. 
nk iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS VALANDOS:
91 Hanson Place • Kasdien nuo 10 iki 12 ir
Brooklyn 17, N. Y. nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad.

STerling 9-5 285 visa dienų ir pagal susitarimų

Ryšium su Margučio žurnalo 
25 metų sukaktuvėmis, kurios 
įvyksta ateinančių metų pava
sarį, yra sumanyta ta proga 
išleisti Vanagaičio monografi
ją. Knygą leidžia žinomas vi
suomenininkas ir macenatas 
J. J. Bačiūnas. Redaguoti mo
nografiją ir parašyti velionies 
biografija pavesta šių eilučių 
autoriui.

Nors Vanagaitis buvo labai 
populiarus Amerikos lietuviuo
se, tačiau rašytinės medžiagos 
apie jo gyvenimą mes teturi
me labai nedaug. Rašant jo 
biografiją, medžiagos stoka 
ypatingai gyvai jaučiama. To
dėl aš pasiryžau kreiptis vie
šai į Vanagaičio draugus bei 
gerbėjus, kurių Amerikos lie
tuviuose buvo ir, be abejo, te
bėra labai daug, prašydamas 
jų pagalbos.

Prašau visus, kuriems tik te
ko Vanagaitį vienaip ar kitaip 
pažinti, parašyti trumpus at
siminimus, liečiančius velionį 
kaip muziką, laikraštininką, 
oratorių, žmogų ir t. t., Me 
atsiminimai, kaip medžiaga 
bus panaudoti jo biografijai. 
Taip pat labai pageidaujami ir 
linksmesni pasakojimai bei 
anekdotai, iš jo gyvenimo.

Be to. daug Amerikos lietu
viu, ypač senoji karta, dar ge

rai atsimena Dzimdzi Drimzi 
spektaklius. Būtų naudinga 
jei jie parašytų savo įspūdžius 
iš tų spektaklių ir pareikštų 
savo nuomonę, kadėl tie dzim- 
dziai turėjo tokio didelio pasi
sekimo.

Žodžiu, man bus įdomi bet 
kokia žinia, liečianti Vanagai
čio gyvenimą ir veiklą.

Kreiptis į visuomenę mane 
paskatino patys Vanagaičio 
draugai, kurie ir neprašyti ė- 
mė atsiųsti savo atsiminimų 
pluoštelius, bet, žinoma, to dar 
maža. Mano uždavinys yra su
rinkti kaip galima daugiau 
medžiagos, nes noriu Vanagai
čio gyvenimą atvaizduoti kiek 
galint išsamiau ir spalvingiau.

Rašinius malonėkite siųsti 
šiuo adresu: Vyt Alantas, 111 
E. Parhurst, Detroit 3, Mich.

Medžiaga galėsiu pasinau
doti ta, kuri bus atsiųsta š. m. 
spalio ir lapkričio mėnesiais.

Nuoširdžiai dėkoju iš anks
to visiems, kurie nepagailės 
šiek tiek laiko. surašyti savo 
atsiminimus apie Antaną Va
nagaitį, kuris buvo mūsų visų 
neužmirštamas draugas.

Vyt. Alantas

Vanagaičio monografijos re
daktorius.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

PETER GUSTAITIS, J r., M. D. 2 — 3 popiet

87-20 85th Street 6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais ir šventad.

Woodhaven, L. I.. N. Y. tik susitarus
Td. Virginia 9-6125

VALANDOS: 
9 ;— 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0/06 
Namų — Jamaica 6-3834

1357 Bushwick Ave.
Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445

12:30 —- 2
6 — 8
Šeštad. 10 — 3
Ketvirtadieniais ir Šventa
dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais 

Tel. EVergrcen
uždaryta 
7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

VALANDOS:
1 — 7 vai. -

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. I’ulton Str. (Brooklyne) 

Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

susitarus
Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais 
uždaryta.

visų dienų 
po pietų 

z

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PROF. M. BIRŽIŠKAI, JO 70 METU 
SUKAKTIES PROGA/ AUKOJO

(Pabaiga).
Po 50 dolerių aukojo: Min. 

S. Lozoraitis ir Min. S. Girdva- 
nis, kun. J. Kučingis —25 dol., 
ALTO RockfordO sk. — 15.00.

Po 10 dol. aukojo: E. Vaiš
noraitė, Br. Gediminas, J. ir 
A. Kedžiai, M. Vaišvila, J. žul- 
pa, J. Uždavinys, V. Alsei
ka, P. Stravinskas, J. Stravin
skas ir A. Skirius — 11,00, P.

Chekhov Publishing House
Of the East European Fund, Inc. 387 Fourth Ave., New York 16, N. Y. U. S. A.

IŠLEIDO ŠIAS
M. A. Aldanov—GYVENK KAIP NORI. Itomas 384 psl. $2.75

Romanos — divejuose tomuose Ii tomas 320 psi. $2.75
Aldanov pažįsta ne tik rusiškai skaitantieji, bet ir dauge
lis kitų, nes jo kai kurios knygos išverstos į 24 kalbas. Nau
jasis Aldanovo romanas, kaip ir kiti jo kūriniai, o ypatingai 
šis veikalas parodo rašytojo didumą, šioje knygoje auto
rius pasiekia literatūroje du naujus tikslus: viename ro
mane dvi apysakos, kurios organiškai viena su kita rišasi, 
tačiau meniškai kiekvienas paskiras veikalas yra savyje 
pilnas. Romanas ir ypač tema skaitytoją patraukia nuo 
pirmojo puslapio.

A. A. Bogolepov — RUSŲ LYRIKA NUO ŽUKOUSKY
IKI BUNIN’O LAIKŲ. Poezijos rinkinys 416 psl. S2.75 

z

Jau pats antologijos’pavadinimas, kuriai kūrinius parinko 
prof. A. A. Bogolepov, sako kokia yra didelė apimtis šio vei
kalo. Knygoje parinkti 75 poetų kūriniai iš rusų literatū
ros didybės laikų, ši antologija neabejotinai susilauks pla
čios rusiškai skaitančios visuomenės susidomėjimo, šis 
žymiausių rusų poetų kūrinių rinkinys kiekvieną pilnai su
pažindins su rusų poezijos istorinėje eigoje iki šių laikų. 
Tuo būdu jis įdomus kiekvienam.

Villa Kater — MANO ANTONIA Romanas. B. S. Jenovskio 
vertimas iš anglų kalbos 320 psl. S2.50

Villa Kater žinoma amerikietė rašytoja savo romane vaiz
duoja europiečius, kurie jaunoje Amerikos respublikoje su
kuria naują tautą, šiame veikale gyvai vaizduojamas nau
jakurių gyvenimas Amerikoje, kokį čia mato jau seniau 
gyveną. Ateivis skaitydamas šį romaną mato save, kaip į 
jį žiūri amerikiečiai, kartu šiame veikale pilnai atvaizduo
tas senųjų amerikiečių gyvenimas.
M. M. Navikov — Iš MASKVOS IKI NEW YORKO

416 psl. S3.00

Knygos autorius paskutinysis laisvai rinktas Maskvos uni
versiteto rektorius, žinomas rusų mokslininkas. Visą savo 
ilgą gyvenimą M. M. Novikov pašventė mokslui ir kovai už 
rusų ir žmonijos laisvę. Prof Novikov veikalas galvojančio 
žmogaus stebėjimai tų įvykių ir laikų, kada bolševikai pa
veržė valdžią į savo rankas ir pavergė Rusijos tautas. Kny
ga vaizduoja rusų mokslininkų kovą prieš bolševizmą, ir 
diktatūrą kuri skirta ne tik liaudžiai bet ir mokslininkams, 
norint pavergti jų galvojima.

Katalogai siunčiami dykai.

KNYGAS
KNYGOS IŠLEISTOS ANKSČIAU, BET DAR 

GALIMOS GAUTI:

V. Aleksev. — NEMATOMOJI RUSIJA 405 puslp . $2.75 •
A. Acmatova — RIKTINIAI POEZIJOS KŪRINIAI
272 psl. S2.25
M. Bulgakov — APYSAKŲ RINKINYS . 212 psl. $1.75
I. Bunin —ARSENEVO GYVENIMAS Romanas
pirmoji pilna, su V. Nabokovo įvadu. 388 psl. S2.75

«

N. V. Gogol — APYSAKOS. 272 psl. $2.00
Roman Gul — BĖRAS ARKLYS. 288 psl. $2.00
NEISPAUSDINTASIS GUMILEVAS 240 psl.

—redaguota prof. G. Struve $2.25
S. Gusev-Orenbursky — KURČIAS PRIĖJUS 

ir kitos apysakos 304 psl. $2.25

J. Elagin — MENO SUSIAURINIMAS — Muziko atsiminimai
436 psl. $3.00

G. Fedotov — Naujas laipsnis. 384 psl. $2.75

M. Korekov — SIELŲ IŠLAISVINIMAS. 372 spsl. $2.75
K. Kripton — LENINGRADO APSUPIMAS. 256 psl. $2.00
N. Leskov — RINKINYS. Kronika. 400 psl. $2.75
S. MALACOV — LAKŪNAI. Pjesė. 72 psl. $1*00
S. Maksimov — TAIGA. Apysakų rinkinys. 208 psl. $1.75 
V. Markov. BALSO UŽGLUŠIMAS. 416 psl. $3.00
V. V. Nabakov — SMŪGIS. Romanas. 416 psl. $3.00
Nikolai Marakov — NEPAMINĖTOS DIDYBĖS
Romanas. 416 psl. $3.00
N. Teffi — ŽEMIŠKOJI VAIVORYKŠTĖ.
Apysakos iš rusų emigrantų gyvenimo. 285 psl. $2.00 

Fedor Tucev — RINKTINĖ POEZIJA. 272 psl. $2.00 
S. Jurasev. — LIAUDIES PRIEŠAS. Romanas. 282 psl. $2.00 
S. Švarc. — ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ RUSIJOJE. 
272 psl. , $2.25
Vladimir Veidele — VAKARYKŠTĖ DIENA. 224 ps.l $2.00 
A. Williams—Tarkova — PAKELIUI Į LAISVŲ 416 psl. $3^00 
Evgeny Zametin — MES. 226 psl. $1.75
Michali Zasčenko — APYSAKOS 428 psl. $2.75

KNYGYNAMS SPECIALI NUOLAIDA.

AĮ Knygas galite gauti prisiuntę čekius ar money orderius
J A. J. NEIMANIS
; P. O. Box 430 ];
j Flushing, L. I., N. Y. Katalogai siunčiami dykai.

Chekhov Publishing House, 387 Fourth Avenue, New York 16, N. Y.

Augustinavičius- — 7.00.
Po 5 dol. aukojo S. Kontri

mas, J. ir A. Armaliai, J. Am- 
brikas, P. ir A. Čepėnai, Z. Dai- 
lidka, E. ir D. Eidukai, E. Fran- 
ckevičiūtė, E. ir V. Jasaičiai, 
pulk. Juknevičius, H. Mar- 
chertas, A. ir J. Mezginiai, V. 
Bildušas, kun. Stepanavičius, 
ALTo Ansonijos sk., dr. J. Pet
rikas, J. Z. Augustinius, P. Ši
leikis, J. Našliūnas, S. Ivanaus 
kas, SLA 66kp. (per J. Mar- 
chulionį), F. Mackus ir A. Šim
kūnas.

Po 3 dol. aukojo: V. Januš- 
kis, E. Cizinauskas, J. Krikščiū 
naitė-Janonienė, E. Volkavic- 
kas, Z. Valavičius.

Po 2 dol. aukojo: V. Uznys, 
E. Žukauskas, V. Aleksahdriū- 
nas, J. Jurkūnas, L. Kriauče- 
liūnas, A. Stiklakis, J. Andriu
kaitis, A. Pūtis, V. Kasakai- 
tis, J. Krištolaitis, S. Lazdinis, 
S. Bujanauskas, V. Petrasū- 
nas, A. Stanevičius ir U. Vin- 
gilytė.

Po 1 dol. atikojo: U. Kal- 
mantas, B. Levickienė, A. 
Skirpstūnas, A. Kasperavičius, 
J. Pakalka, A. Grybauskas, J. 
Mikalauskas, K. Gaižutis, A. 
Jonaitis, E. Kersnauskas, V. 
Maslauskas, A. Kavaliūnas, B. 
Urbonavičius, V. Vinclovas, A. 
Vinclovas, K. Senikas, A. Vil
kaitis, J. Malskis, A. Končius, J. 
Budrys, L. Briedis, A. Telyčė- 
nas, J. Leimonas, S. Laniaus- 
kas, V. Degutis, K. Tijūnėlis, 
M. Mickevičius, J. Balbatas, V. 
Bakūnas, V. Lukauskas, J. Žu
kauskas, A. Bielskus, J. Urb- 
šaitis, K. Tallat-Kelpša ir S. 
Grincevičius.

Po 50 centų aukojo: V. Rut
kauskas, Tamulionis, L. Krivic 
kas, A. Misaitis, V. Murauskas, 
B. Žiugžda, P. Rekešius. P. 
Vaiginis, J. Kizevičius, S. Oran 
tas, A. Smetona, XY, L. Ra
gauskas. O. Liutkus, K. Mor
kūnas, A. Masiulionis, A. Ta- 
rankus, V. Galinis, A. Mikne- 
vičius, L. Brazauskas, J. Lau
cius ir A. Johansonas.

Kenosha tremtinių komite
to surinkta ir atsiųsta 90 dol.

Už aukas ir sveikinimus Ko
misija taria nuoširdų ačiū.

Los Angeles ALTo Skyriaus 
Valdyba ir Prof. M. Biržiškos 
Minėjimui Rengti Komisija.

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 ū 4-9.

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
j1 Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
L visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir atOCenSK.

r-j AINA I. BIRNBAUM, D. M. D.
DANTŲ GYDYTOJA
2 East 54th Street VALANDOS:

New York. N. Y. 5—8 vai. po piet
Tel. PL. 3-7138 ofic* Šeštadienį 10—6.
Td. EN. 9-7489 namų. Pirmadieni uždaryta.

•
y

JOSEPH ZABNER, M. D. VALANDOS:
AKIŲ GYDYTOJAS Trečiadieni ir šešt. 10—12
35 E. 7th Street Pirm.. Tree., Penktu 6—8.

New York. N. Y. Td. OR 4-8038

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

532 Grand St. Brooklyn, NJ Y.
Tel. EV er green 4-8802

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

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

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

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

EVergreen 7-5590



GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKEL10NAS

NEWARKO SC - LIETUVIŲ SK 2-1
Spalio 26 d. Lietuvių SK vie

šėjo Union tf. J. ir pralaimėjo 
prieš Ne war ko SC 1-2 (0-0). 
Pagal žaidimo eigą, mūsiškiai 
buvo verti pergalės, bet puoli
kai nesugebėjo išnaudoti kele- 
tos, kaip sakoma, mirtinų pro
gų. Lemiamą įvartį priešinin
kai pasiekė pora min. prieš 
baigmini švilpuką.

Abi vienuolikės turėjo vargo 
įmanomai valdyti kamuolį, 
nes Farcher’s Grove aikštė yra 
apgailėtinoj padėty ir nesu
prantama, kaip tokiam kimsy- 
ne galivbūti pravedamos DALF 
aukštosios lygos rungtynės. 
Pirmas kėlinys praėjo be įvar
čių. Po pertraukos Newarko 
SC įkirto pirmąjį gabalą ir te
ko ilgokai laukti, kol Saba
liauskas išlygino. Atrodė, kad 
ir liks 1-1, nes mūsiškiai, iš pa
togiausių padėčių prapildavo 
pro šalį, kol 43 min. šeiminin
kai užsitikrino pergalę.

’ Teisėjas McCartney švilpa
vo labai neužtikrintai. Kilo 
incidentas, kai teisėjas pavė
luotu sprendimu užskaitė Sa
baliausko įvartį — kamuolys 
atsimušė į virpstą iš vidinės 
pusės, vėl iššoko į aikštę ir, tik 
gerokai vėliau teisėjas sušvil
pė įvartį (taip ir buvo, tik ko- v 
dėl reikėjo delsti?). Newarko 
SC protestavo, bet tai negelbė
jo.

Per rungtynes susižeidė vidų 
rio saugas Kantz, jį vėliau pa
vadavo vartuose stovėjęs Ka- 
lašinskas, o vartininko parei
gos atiteko naujai pajėgai, ku
ri jau buvo laikiusi rezervinėj.

Kitos rungtynės: Minerva S 
C — Eintracht SC 1-0 (netikė
tumas), German Hungarian 
SC antrą kartą iš eilės pralai
mėjo, šį kartą pries Elizabeth 
SC 0-2, Sport Club N. Y.— Ho
boken FC 2-2, Hota SC — 
Brooklyno DSC 1-4, Swiss FC 
— Greek American SC 4-0.

Lietuvių SK rezervinė prieš 
Newarko SC antrąją ištempė 
lygiąsias 2-2.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Lapkričio 2 d. Lietuvių SK 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
su Hota SC. Vieta — mūsiškių 
aikštė, Queens Soccer Field, 
Bellerose, L. I. Pradžia 2:30 
vai., t. y. pusvalandžiu anks
čiau, nei iki šiol buvo įprasta. 
12:45 vai. žaidžia antrosios 
komandos. '

Lietuvių SK iš 7r. turi 5 tšk. 
ir įv. 17-29 (9. vieta). Hota SC 
tenkinasi paskutiniąja, 12., vie 
ta ir yra visas septynerias 
rungtynes pralaimėjęs. Įvar
čių santykis 5-31. Normaliai, 
mūsiškiams gera proga page
rinti padėtį ir įvarčių balan
są, bet ir tokio priešininko ne
derėtų neįvertinti. Futbole, 
kaip praktika rodo, netikėtu
mų nestinga, bet vis tiek lauk
tina sultingos mūsiškių perga
lės.
STALO TENISININKAI

Kaip ir praeitą sezoną, taip 
ir dabar prasidedančiame, L- 
AK stalo tenisininkai dalyvaus 
DAFB komandinėse pirmeny
bėse. Šiemet naujiena ta, kad 
komandą sudaro ne 6, bet trys 
žaidikai ir pirmenybės bus 
dvejose klasėse. LAK užregis
travo dvi komandas. Pirmąją 
sudaro: Garunkštis, Daukša, 
Vaitkevičius, be to, retkarčiais 
patalkininkauti pasižadėjo Ge
rulaitis. Antrojoj komandoj 
dalyvauja: Bagdžiūnas, Naru
ševičius, Bichnevičius, Grab- 
nickas, Kondratavičius, Ruz
gas.

LAK I pirmąsias savo kla
sės rungtynes žaidžia lapkričio 
3 d. 8 vai. LAK patalpose. Prie
šininkas — Blau Weiss I. Lap
kričio 5 d. LAK H žaidžia su 
Blau Weiss H (Hodges resto- 
jane, Gates Ave.).

Kaip žinoma, pr. sezone 
LAK stalo tenisininkai yra bu
vę DAFB komandiniais ir taip 
pat individualiais meisteriais.
ŠACHMATININKAI'

1953 m. New Yorko lietuvių 
šachmatų pirmenybės, ketvir
tosios iš eilės, pradedamos 

, lapkričio 7 d., 8 v. vak. Brook
lyno LAK patalpose, 168 Marcy 
Ave. Rašant šias eilutes, bu

vo paaiškėję penki dalyviai: 
K. Škėma, M. Paškevičius. E. 
Staknys, A. Šukys, J. Vilpi- 
šauskas. Škėma tik neperse-. 
niai yra persikėlęs į New Yor- 
ką. Iki šiol jis gyveno Bostone, 
kur 1950 ir 1951 m. yra laimė
jęs Bostono pirmenybes ir tuo 
būdu gerokai pasidarbavęs lie
tuvių šachmatininkų vardui 
amerikiečių sluogsniuose.

Norintieji pirmenybėse da
lyvauti, prašomi minimą va
karą užsukti į klubą. Pavėluo
ta registracija nebus priirria- 
ma. Bus žaidžiama penktadie
niais nuo 8 vai.
ŠACHMATŲ TERMINAI

Henry A. Davidson knygoje 
“A Short History of Chess” 
(Greenberg, New York, 1949), 
be kita ko, yra surašyti šach
matų terminai 40-tyje kalbų, 
pradedant arabų ir baigiant 
turkų k. Užtinkame ir lietu
viškuosius terminus, kurie at
rodo taip: “K-karalius, Q-val- 
dove, B-riki, Kt-zirgas, R- 
bokštas, P-pescius, Cs-sach- 
matai, Ck-sachas, CM-lygio- 
sios”. Pažymėta, jog šiuos ter
minus yra patiekęs Lietuvos 
Generalinis Konsulas New Yor 
ke Jonas Budrys. Toliau pa
stebima, kad “This appears to 
be the only language in which 
the bishop is a knight. Žirgas 
means “horse” but riki is 
“knight”.

Lietuviškieji žodžiai surašy
ti patenkinamai, tik nuo žo
džio rikis yra nutrupėjusi “s”. 
Kiek neaiškumo kelia, kodėl 
šachmatininkų sluoksniuose 
žinomasis .pėstininkas yra pa
keistas į negirdėtą terminą 
“pėsčius”.
VAITONIS ŠVEDIJOJ

• . Tarpzoninėse šachmatų pir
menybėse Saltsjobandene, Šve
dijoj, pirmąją vietą užėmė 
Kotov (Sovietų Sąjunga), su
rinkęs 16,5 tšk. (iš 20 galimų). 
Tolesnes keturias vietas su
griebė taip pat Sovietų Sąjun
gos atstovai: Petrosian, Tai- 
manov, Geller ir Auerbach, 
šeštoj vietoj atsidūrė Gligoric 
(Jugoslavija), 7, vStahlberg 
(Švedija), 8. Szabo (Vengrija), 
9. Unzicker (V. Vokietija), 10. 
Eliskases (Argentina), 11. 
Pachman (Čekoslovakija), 12. 
Pilnik (Argentina), 13. Steiner 
(JAV), 14. Matanovic (Jugo
slavija), 15. Barcza (Vengri
ja), 16. Stolz (Švedija), 17. 
Sanchez (Kolumbia), 18. Wade 
(Naujoji Zelandija), 19. Vaito
nis (Kadada), 20. Golombek 
(Anglija), 21. Prins (Olandija).

Vaitoniui pavyko surinkti 
5 tšk. Mūsiškis laimėjo dvejas 
partijas (prieš Barczą ir San
chez) ir šešius susitikimus bai
gė lygiomis (su Taimanov, 
Steiner, Golombek, Unzicker, 
Pilnik, Wade).

Tarptautinė šachmatų Fe
deracija (FIDE) Vaitoniui, 
kaip tarpzoninių pirmenybių 
dalyviui, automatiškai suteikė 
tarptautinio meisterio vardą. 
Iš lietuvių tokį vardą iki šiol 
turėjo tik vienas VI. Mikėnas.

PAAIŠKINIMAS. Vienybės 41 
nr. Sporto Gyvenime atspaus
dinta žinutė “Pagaliau prisi
pažino” sporto skyrių n pateko 
be sporto redaktoriaus žinios 
ir už joje pareikštas pastabas 
K. čerkeliūnas neatsako.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
» PaUraavimw pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 hr

Virginia 7-4111

On Regular Savings Accounts 
itcrest starts th; t’nst of the month

Credited and 
Compounded 

Quarterly

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE

539 Eastern Bark way at Nostrand Avenut
Your Deposits in This Bunk Xre Eullx Insured L’p to S10,000 

Member Federal Deposit insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso L

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 5,30 va-
landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W). 1

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside s
h N. J. Tel. WAverly 6-3325. !
------------------------------------------- -------- —---------- —J

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai

ginia 9-3112

'ARK FLORIST
Matthew Mažeika :

Gėlės priistatomos į bet kurią 
pasaulio vietą.

WOODHAVEN 21, N. Y.
> Haven teatro) ‘

'r PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ------ -----

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

...... ~-------- r ____c—______-------------------- --------------■■■_----------------------------------------------■--------------------------------- -----------—

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SAL£ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS ~

158 GRAND STREET

(ARMAKAUSKAS)
Ave., Brooklyn, N. Y.
7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

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

NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y.
I - . į »

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROM1SK1S

423 Metropolitan
Tel. EVergreen

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. -STagg 2-5043

J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI ĮRENGTA. KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: KEarny 2-2588

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

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas. EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR) 
EVergreen 7-4774

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas. STagg 2-4409

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11. N. t.

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

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

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

TEATRAS i
. . ... '
I cl : R F.gint 4 0257 »

BUtterfielJ 8 05 61 J
Mo 6 d. '

; S6-™ ST. CASINO
! 210 East 86th Street
J Nuo spalio 31 d. iki lap!
Į PIRMĄ KARIĄ AMERIKOJE

J “NORA” . !
t Su Luise Ullrich — Viktor — Sia.il — t ran/iski Kinz — (kiv.iv

D.csscl — Cal Kuhlmann — Eberhard Leithott Ursula Ikrk .n< (' t
J “CAPPRICCIO” v
t Su I illun Harvey — Paul Dahlke — Ursula Demeri -- Paul Kerną

i NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA. J
I____________________________________ _
c  ____ .— ------------------————-------------------------------------a

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

.PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Td. HE 5 2615

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

ALBRECHT & KOELBER

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

EVergreen 8-6322

| GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS . I;

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y.

I
 Tel. HY 7-9758.

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

!
New Yorke.

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

- --------------- —------------ ---- -- ----------- -- --------------

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

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

CAPP1ELL0 KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei 
tuvų, skalbimo mašinų, 
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 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

televizijos aparatų, šaldy- 
dulkių siurblių, prosų ra-

Cappiello

plokštelės

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848
i

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS.

Savininkas

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

EVergreen 4-9533. ♦
■4

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR. 

37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11, N. Y.

AP 7 7083

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS)

85-03 Wareham Pl. 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y.

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street,

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN N. Y.

.MAin 5-1260

; S. P. Zubavičius
j INCOM TAX REAL ESTATE 

INSURANCE
! Ill AINSLIE STREET
( Brooklyn 11, N. Y.

!
 Telefonai:
t:Vergreen 4-3049 ir

WEstfield 2-7174-J
------------------ ———----———

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

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams
108-07 LIBERTY A VE.,
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239 i

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai- 

’ symas, Kosmetika Ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

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

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET 

Brooklyn 11, N. Y.

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nai 
Maistinga Gydu 
yra mišinys ries 

I tų,uogų, šaknų 
lapų ji yra vari 
jama nuo viso! 
nerviškų ligų

nerviškų galvos skaudėj in 
nuo šalčių ir lytiško silpnur 
greito pavargimo, gera nuo 1 
kstų (kidneys) ir dėl visol 
vidurių nesveikumų — ištvi 
mingas maistas ir stimulii 
jantis tonikas. Nežiūrint kol 
liga sirgtumėt, šitame mišl 
yra pastiprinimų. Vartojai 
arbatos formoje. Svaras $8. 
pusė svaro $4.00, ketvirtis si 
ro $2.00. , 

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

. DAverport 6-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS



PaA fnUi
Dr. V. Avižonis New York©

valstybės Workmen’s Compen
sation Board nutarimu, pripa
žintas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų specialistu.

P. Atkočaitienė šiomis die
nomis lėktuvu grįžo iš Chica- 
gos, kur ji dalyvavo savo die
verio Jono Atkočaičio laidotu
vėse.

J. šunskis, uolus spaudos 
platintojas Amsterdam, N. Y. 
buvo atvykęs pas savo dukterį 
ir ta proga aplankė Vienybės 
įstaigą, Ginkų krautuvę ir ki
tas vietas Brooklyne.

J. Zakarauskas praneša, kad 
Piliečių Klubo biznio reika
lams apsvarstyti susirinkimas 
bus spalio 31 d. 8 v. v. klubo 
patalpose, 280 Union Avenue,

Vincas Botyrius, ilgametis 
Vienybės skaitytojas, gyvenęs 
129 Grand St., Brooklyne, mi
rė spalio 15 d., sulaukęs 71 m. 
amžiaus. Palaidotas spalio 18 
d. Liko žmona Anastazija, dūk 
terys Adelė, Juzė, sūnūs Vy
tautas, Bronius, aštuoni anū
kai ir vienas proanūkas.

Kastas Gagas, uolus vieny- 
bietis, ateinantį antradienį iš
skrenda kelioms savaitėms ato 
stogų į Miami, Floridą.

Vincas Trumpa, artimas Vie 
nybės bendradarbis, atvyko iš 
Los Angeles, Calif, aplankyti 
savo draugų bei pažįstamų ry
tinėse valstybėse.

Adv. A. Ostapas grįžo iš Chi- 
cagos, kur jis dalyvavo savo 
svainio adv. L. Šmulkščio ve
dybų 25 metų sukakties minė
jime.

V. Jonuškaitė grįžo iš Cleve
land©, kur įvyko koncertas jos 
25 metų operos darbo sukak
čiai paminėti.

Kazys Buividas, Alliance 
klubo savininkas New Yorke, 
figūruoja praeito ketvirtadie
nio’New York Mirror, 39 pus
lapyje: įdėtas jo paveikslas ir 
biznio skelbimas su pažymėji
mu, kad “Lithuanian”.

Gen. P. Plechavičius pirmą 
—kastą-kalbės' brooklyne, Lietu

vos kariuomenės šventėje, ku
ri įvyks lapkričio 25 d. Schwa- 
ben Hali, 474 Knickerbocker 
Ave.

A. Andriuškevičius mums 
praneša, kad jis savo laikro
džių ir kitokių brangenybių 
krautuvėje, 485 Grand Street, 
Brooklyne, jau turįs gausų ka
lėdinių dovanų pasirinkimą.

J. Gmkus, J. Kiaunė, A. Jur- 
gėla, V. Rastenis, V. Alksninis 
ir kiti labai rūpestingai dar
buojasi, kad Lietuvos kariuo
menės šventė lapkričio 23 d. 
visais atžvilgiais būtų sėkmin
ga.

V. Vaičiūnas, turįs maisto 
krautuvę 38 Grand St., Brook
lyne, po. ilgo ieškojimo, susira
do brolį Juozą Vaičiūną, kuris, 
pasirodo, gyvena Sao Paulo, 
Brazilijoje, ir taip pat yra tur
tingas biznierius.
MITCHELL ATIDARĖ 
TRECIĄ KRAUTUVĘ

E. P. Mitchell, kuris su mo
tina Ona Mičiuliene turi didelę 
ir nuolat dirbančią siuvyklą 
Brooklyne, šiomis dienomis 
atidarė trečią iš eilės drabu
žių krautuvę Freeport, L. I. Ki
tos dvi tokios krautuvės, kur 
galima pasisiūdinti drabužius 
pagal užsakymą, yra Brookly
ne prie pačios dirbtuvės 1245 
Broadway ir Garden City, L. I. 
Kaip jau sakyta, Mičiulio dirb 
tuvė dirba nuolatos, ištisas 50 
savaičių per metus ir šiuo tar
pu yra išvysčius itin didelę ga
mybą. Gana to, kad šiais me
tais Mičiulio dirbtuvės nepa
lietė nedarbas, tuo tarpu, kai 
New Yorke beveik visos kitos 
lietuvių siuvėjų dirbtuvės ne
dirbo.
GLOBOS MOKINĮ

New Yorke susiorganizavo 
naujas būrelis Vasario 16 Gim 
nazijai Diepholze paremti.

Būrelį sudaro šie lietuviai: J. 
Audėnas, K. Bielinis, H. Bla- 
zas, D. Blažienė, V. Cečetienė, 
Br. Juškys, V. Kanauka, M. 
Kregždienė, A. Kynastas, J. 

. Makauskis, A. Novickis, A. O. 
Oš lapas, J. Pajaujis, J. Petru
lis, G. Reišytė, V. Sidzikaus
kas, V. š vi pas, V. Tercijonas, 

f į.. ? M. Tolišius, G. Urbanavičiūtė, 
j£ „ * A. Vaišvila.

ewlorkas ir Apylinkė
IŠ LIETUVIŲ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Spalio 22 d. įvyko reguliarus 
ir kartu nepaprastas susirinki
mas. Nepaprastas buvo tuo, 
kad į šį susirinkimą buvo pa
kviestas Joint Board biznio ve
dėjas Goldas. Susirinkimas 
nors anksčiau prasidėjo nei 
paprastai, bet dalyvių buvo 
gausu.

Goldas kalbėjo aplamai apie 
riuvėjų padėtį, pranešė, kad 
apie pora firmų išėjo į pras
tesnės rūšies darbą, negu pir
miau dirbo. Toliau 54 lokalo 
narius ragino balsuoti už de
mokratų kandidatą į preziden
tus. A. Stevensoną. Goldo kal
ba buvo sklandi ir įspūdinga.

Baigus jam kalbėti, eita prie 
lokalo reikalų svarstymo. Per
skaičius protokolą liečiantį 
pereitą susirinkimą ir finan
sinę padėtį, pirmininkas V. 
Zaveckas pakvietė Vykd. Ta
rybos sekretorių K. Kundrotą 
skaityti raportą iš P. T. veik
los. Kundrotas pastebėjo, kad 
prieš pora mėnesių viena
me lokalo susirinkime J. Bui
vydas puolė Amalgameitų uni
jos viršininkus ir mūsų loka
lo Joint Board atstovus, jog 
jie leidžia dirbtuvėse numušti 
darbininkams algas, esą ir jam 
(Buivydui), kuris dirba kita
taučių dirbtuvėje, numušė 
“preisą” už švarkų rankovių 
siuvimą net 12 c. Toliau Kun
drotas savo raporte sako:

“Buivydui padarius viešai 
tokį pareiškimą, Pildomoji Ta
ryba kreipė domę į tai ir svar
stė savo susirinkime. Svars
tant, P. T. padarė išvadą, kad 
pasiteiravimui reikia kreiptis 
Joint Board ir išrinko tam 
reikalui komisiją, į kurią ir aš 
patekau. Komisijai . pasiteira
vus Joint Boarde, pasirodė, 
kad Buivydas apšmeižė unijos 
viršininkus tikslu atgauti pra
rastą įtaką lokalo nariuose”.

šiuos žodžius Kundrotui iš
tarus, Jurgis žarolis ir dar po
ra Buivydo draugų ėmė kelti 
triukšmą, tuo būdu nutraukė 
raportą. Tuomet pirmininkas 
paklausė susirinkimo, ar duo
ti .Kundrotui baigti raportą. 
Susirinkimas visais balsais, 
prieš tris, nutaria duoti baig-

Visi trys Osteikų 
sūnūs kariuomenėje

Maspetho vienybiečiai, An
tanas ir Ona Osteikai, turi 
tris sūnus ir visi jie šiuo me
tu yra karinėje tarnyboje. Vy- 

'tatitas Vokietijoje, Edvardas 
Korėjos fronte ir Robertas 
Washington© valstybėje. Pir
masis yra seržantas, antrasis 
korporalas ir trečiasis štabo 
seržantas.

A. Osteika, kaip žinoma, yra 
nupirkęs Milčiaus batų krau
tuvę, 69-21 Grand Ave., Mas- 
pethe, ir varo sėkmingą biznį.

NAMAI PARDAVIMUI
RICHMOND HILL' —Dviems 

šeimoms atskiras namas. 5 ir 
6 kambarių butai. Aliejumi 
apšildomas. Sklypas 25x100. 
Viršutinis butas išnuomotas už 
$71 į mėnesį. Apatinis bus nau 
jam savininkui. Puiki proga. 
Prašo $14,850.

RICHMOND HILL — Vienos 
šeimos atskiras namas, 6 kam-

ti raportą. Kundrotas, baigda
mas, dar pažymi, kad unijos 
viršininkai įsakė lietuvių loka
lu! “sutvarkyti” J. Buivydą 
susirinkimuose.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
SLA 38 kp., kuriame prašoma 
nupirkti jų rengiamo bankieto 
20 bilietukų. Susirinkimas nu
tarė nupirkti 10.

Toliau lokalo vicepirminin
kas Paulauskas iškėlė klausi
mą, būtent, kad pastaruoju 
laiku Keleivis ėmė skelbti lo
kalo valdybą šmeižiančias ko
respondencijas. Dėl to kilo 
karštos diskusijos. Visa eilė 
kalbėtojų smerkė Keleivį už 
tokių korespondencijų dėjimą. 
Tačiau P. Tiškus nurodė, kad 
čia Keleivis visai nesąs kaltas. 
Girdi, Keleivio redaktorius ne
žino, kas Brooklyn© siuvėjuo
se dedasi. Jeigu kas kaltas, 
Tiškus aiškina, tai tas kores
pondentas, kuris šmeižtais ir 
demagagija tikisi vėl įsibrau
ti į lokalo viršūnę. Su Tiškaus 
nuomone susirinkimas sutiko 
ir tas klausimas baigėsi.

Čia reikia pastebėti, kad Ke
leivio redaktorius J. Januškis, 
rodos yra patyręs laikraštinin
kas, ir todėl keista, kad jis to
kias korespondencijas deda. 
Tokios korespondencijos tik 
kiršina unijos narius ir pa
čiam laikraščiui garbės neda
ro.

Pabaigoj patiekė raportą de
legatas V. Ubara papasakoda
mas apie lietuviškų dirbtuvių 
padėtį. Dirbtuvės dabar turi 
darbo ir darbininkų savitarpio 
santykiai esą neblogi. —P.

Šmeižtai Keleivyje
Spalio 22 d. Keleivyje skai

tome:
“Nėra jokia paslaptis, kad 

kontraktoriai dažnai pataikau
ja komunistams...” Kiek pir
miau tame pačiame Bostono 
savaitraštyje panašūs šmeižtai 
buvo paskelbti prieš Zorlando 
ir Mičiulio šapas.

Aš, kaip. Lietuviu Siuvėjų 
Kontraktorių Asociacijos pir
mininkas, turiu ’ pareikšti se
kantį: • ■ .

Kontraktoriai nelenda į sa
vo darbininkų sąžinę ir nei 
darbe, nei po darbo neklausi
nėja jų politinių įsitikinimų. 
Tai kiekvieno žmogaus asmens 
sąžinės reikalas. Lygiai mūsų 
kontraktoriams nerūpi socia
listų santykiai su- komunistais. 
Sakau, “socialistų santykiai su 
komunistais”, nes, kaip visi 
gerai atsimename, prieš ant
rąjį pasaulinį karą tie santy
kiai tikrai buvo labai draugiš
ki. Tik reikia prisiminti bend
ro fronto laikus...

Keleivio koresp. Brooklyne 
gali šmeižti siuvėjų kontrak- 
torius, jeigu jis nori. Bet, tai 
darydamas, jis tikrai meškiš
kai pasitarnauja savo laikraš
čiui. Korespondentas, matyt, 
nežino, kad Lietuvių Siuvėjų 
Kontraktorių Asociacija savo 
laiku Keleiviui yra paaukoju
si $500. Aš nesistebiu, kad ko
respondentas to nežino, bet 
man tikrai yra nuostabu ir 
keista, kad Keleivis, dėdamas 
tuos šmeižtus, pamiršo* atsi
minti...

A. Matulis 
Lietuvių Kontraktorių Asocia- 
jos pirmininkas.

bariai, garu apšildomas. Dvi
gubai garažas. Sklypas 25x100. 
Parketo grindys. Didelė krau- • 
tuvė. Kaina —4 $9,990.

BELLEROSE — Vienos šei
mos atskiras namas, šeši kam
bariai. Garu apšildomi. Yra 
garažas. Extra lavatory. Ištai
sytas attic. Puikioj vietoj. Pra
šo $13,750.

HEMPSTEAD — UNION
DOLE: Penkių kambarių vie
no augšto bungalow. Esant 
reikalui, galima ištaisyti dar 
du kambarius antrame augšte. 
Sklypas 75x100. Statytas 1941 
metais. Moderniškas. Yra ga
ražas. Parduodamas už $12,000.

NAMŲ SAVININKAMS — 
Išnuomojame butus be išlaidų 
savininkui. Turime daug te- 
nantų, kurie mokėtų iki $75 i 
mėnesi ir daugiau.

ORMAN & MICHELSON 
Real Estate ir Insurance 

111-15 Jamaica Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

Telefonas Virginia 9-0812

Moterų Vienybe pagerbė Oną Valaitienę, buvusią pirmi
ninkę (su dovanomis rankose). Greta jos stovi naujoji pir
mininkė Paulina Šimėnienė. Už stalo sėdi Buividienė, Bud- 
reckenė, Bacevičienė, Trečiokienė, Abraitienė ir Karvelienė

PRAMOGOS IR 
SUSIRINKIMAI

Lapkričio 1 d. (šeštadienį) 
V. Belecko svetainėje, 1883 
Madison St., Ridgewood, N. Y. 
(važiuoti Myrtle Ave traukiniu 
iki Forest Ave. stoties) įvyks 
“šviesos” Sambūrio New Yor- 
ko skyriaus susirinkimas. Pra
džia 6:30 v. v. Kol. Alė Stak- 
nienė-Pajaujytė skaitys refe
ratą “šviesos” ideologinių gai
rių klausimu. Nariams dalyva
vimas būtinas. Prijaučiantieji 
maloniai kviečiami.

Lapkričio 2 d. po pamaldų 
Apreiškimo parapijos mokyk
loje, šaukiamas susirinkimas 
tėvų, kurių vaikai lanko tos 
parapijos mokyklą.

Lapkričio 9 d. 3:30 vai po
piet, Alliance Hall patalpose, 
195 Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y., įvyksta Lietuvių Tautinių 
Akademinių Korporacijų Sam
būrio 3-jų ir Neo-Lithuania 
Korporacijos 39-ties metų su
kakčių iškilmingas minėjimas. 
Po iškilmingo akto tose pačio
se patalpose įvyks dalyviams 
bendra vakarienė ir tradicinis 
alutis. Dalyvio mokestis — 3 
dol.

MENININKAI, Jeigu jūs mo
kate paišyti, mes turime jums 
nuolatini darią. Pageidauja
mos moterys. Kreiptis: ELLEN 
TROY, 38 W. 32nd St., New 
York, N. Y.
IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 
butas su vonia, ąpšildoiųas, be 
baldų. 60 dol. mėnesiui. Tei
rautis CL. 6-3073.

GERA SVEIKATA
Dr. R. B. GOLDSTEIN

259 UNION AVENUE.
_----------  Brooklyn 1 k. N. Y. ----------

šį kartą — apie tai, kaip ba
cilos tiesioginiai ir netiesio
giniai patekusios į žmogaus kū 
ną, sukelia ligą.

Ligą sukelia tiesioginis baci
lų įsiveržimas į kūną. Ir kai 
bacilos kilnojasi iš vieno as
mens į kitą, tuo atveju liga 
vadinama limpama.

Verta atsiminti, kad bacilos, 
Įsiveržusios į kūną, netuojau 
sukelia ligą. Tai įvyksta po ke
leto dienų ir net savaičių, šį 
laikotarpį, kai bacilos paten
ka į žmogaus .kūną ir kai paste 
bimi ligos simptomai, mes va
diname inkubacijos arba perė
jimo laikotarpiu, šiame laiko
tarpyje ligonis gali jaustis vi
sai normaliai.

Inkubacijos laikotarpis yra 
skirtingas kiekvienai ligai. Jis 
net gali būti kitoks tai pačiai 
ligai. Bet tikrai yra skirtingas 
susirgusiam asmeniui. Inkuba
cijos laikotarpis priklauso nuo 
ligonio atsparumo, koks baci
lų skaičius yra patekęs ir kaip 
jos stiprios. •

Bacilos nevažinėja dvira
čiais. Jos tiesioginiai patenka 
į jūsų kūną iš kito sergančio 
asmens, jam kosint, čiaudint, 
jus bučiuojant ir t. t. Netiesio
giniai — valgant, geriant, lie
čiant nešvarius daiktus, " ne
švariai gyvenant ir t. t.

Atsiminkite, kad švarumas 
seka paskui dieviškumą.

NORITE GEROS — MENIŠKOS

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
- -............................- - n -.................................................      =3

- -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 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

LATVĖ ADVOKATĖ

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

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4938
l/

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai urmo kainomis. Taip pat pertaiso
me iš senu į naujausius modelius. Patarnavimas sąžiningas.

ALEX DIMANTS
24.0 VV. 29th ST. NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti LA 4-8298. Darbo va
landos 8-10 iš rvto ir 3-6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 vai. p. p. 

™-------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

NAUJASIS RUSŲ TEATRAS 
!; Kampas 103rd ST. ir RIVERSIDE DR., N. Y. C. 

<! Lapkričio 7, 8 ir 9 d. d. į
į GENEROLO SIROKOVO ŠEIMA j! 
i, S. Maksimovo 4 veiksmų pjesė (J

(Veiksmas vyksta dabartiniu metu Maskvoje)
S Rcžisorius S. N. Orlovsky — Dekoratorius B. M. Volkov i,
J Vyr. rolėse lietuviai artistai H. Kačinskas ir A. Dauguvietytė

Pradžia kasdien 8 vai. vak. ir sekmadienį 2 vai. p. p. Bilietai gaunami '' 
'i teatro kasoje kasdien nuo 6 iki 8val. vak. ir užsakomi telefonu kasdien <, 
J nuo 12 iki 2 vai. OR 4-9445 '
L--------------------------------------------- —---- --------------------- —

Pasinaudokite šia proga
J - ; ( į - ■

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

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

FURMAT CO. k
(Prieš Republic teatrą) 4

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

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

E. P. MITCHELL CO. 1

• Manufactures of
FINE CLOTHES FOR MEN

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

-------------------------------------------- ------------------ J

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

ALBI RT
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. Prieinamas kainos. Pilnas patarnavimas.

246-48-50-52-54-56 GRAND STn BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-4367

........... ........ ......... ....... ■ ------- ------------ -------- J

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

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

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

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

(Biznio) (Rei.)




