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DABAR
Viltis ir politikanai 
Apie Helgoland© salą 
Sveikintini bandymai 
Jono^ Aisčio poezija

JUOZAS TYSLIAVA-----
Viltis — kvailių paguoda, 

sako cinikai.
—Of ar ne apie tą pačią nau

jųjų 1952 metų viltį kalbėjo 
beveik visi Amerikos laikraš
čių korespondentai, rašydami 
iš Vakarų Europos sostinių?

Tikėti, kad rytojus bus ge
resnis, negu vakarykščia die
na tik todėl, kad taip sako 
politikai?...

Ak, juk tarp valstybės vyro 
ir politiko yra šiek tiek skir
tumo: '

^Pirmajam rūpi busimosios 
kartos, o antrajam —būsimie-

PABALTIJO VALSTYBIŲ PRIMINIMAS 
RUSUS IŠMUŠĖ Iš PUSIAUSVIROS

Jungtinėse Tautose sovietams primintą, kaip jie sulaužė nepuolimo pak 
tus su Pabaltijo valstybėmis — Tie; kuriuos Višinskis vadina išdavikais, 

yra tikri patrijotai, nes gina savo Tėvynę .prieš okupantą — Višins- 
kis tapo didžiausias “Coca-Cola” mėgėjas

Tie; kuriuos Višinskis vadina išdavikais,

Jungtiniu Tautų Organiza
cijos posėdžiuose prieš pat Ka 
lėdas buvo atsinaujinusi “ka
ringa” dvasia. Nepaisant va
karienių rodomo nuolaidumo 
sovietams (vengiant atsaky
ti j jų nuolatinius pasikolio- 
jimus) JT atmosfera ir vėl

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas
- Pafyžiuje

PIRMASIS NAUJŲJŲ METŲ LAIMĖJIMAS

^ku- 
ima-

Taigi, veltui mes, sustoję 
naujų mėtų angoje, klausytu
me tų apgaulingų~kalbų.

Tautos, kurios toms kal- 
w boms tikėjo, šiandien belais
ves. 7.
JNe, ne jie, ne politikai, mū

sų širdyse kurstys vilties ug
nelę.

■. ♦♦
_■ -i ♦

Britai pagaliau sutiko grą
žinti Helgoland© salą jos gy
ventojams frizams, karo aud
ros nublokštiems į Vokietiją.

bom-

rią praeito amžiaus pabaigoje 
kaizeris Vilhelmas H. britams 
atidavė Zanzibaro koloniją 
Afrikoje, buvo Hitlerio Gibral- 

' t taras Siaurės jūroje.

11,000,000 dolerių. 
~’Taigi, dabar 1 / įsi

vaizduoti, Įtiek laiko ir pinigų 
' reikia visai karo sugriautai

Amer 
do. pag 

, minę ei

y/atro 
gę ’atoi 
gamih-

Pirmieji tošį rūšies bandy
mai, sa koma, t buvę sėkmingi.

Panašūs barĮdymai buvę da
rbini ir Londdne, kur planuo
jama atominė energija šildy
ti namus.

Gal jau netoli tas laikas, 
kai miestų gyventojai savo 

• namams šilumą galės gauti, 
kaip dabar — elektrą ir dujas.

Ateis .laikas, kai žmonės 
bus pamiršę apie tą bombą. J 

- . JDar daugiau, bus laimėta, 
kai žmonija išmoks naudotis 
saulės energija. _____

Panašiai — kaip vėju, kuris 
sukdavo malūnų sparnus ir 
girnas...

O tuo tarpu saulės spindu
liai, lyg, tos laukinių arklių 
kaimenės, bėga per žemės ka
muolį. '

Jau 50 metų, kai žmonės 
važinėja automobiliais.

Tai nieko. Seni žmonės sa
ko, kad visa tai buvo numaty
ta karalienės Michaldos pra
našavimuose...

Bet... kas galėjo tikėtis, kad

. laimėse žūtų net milijonas 
žmonių.

‘ Ir tai tik vienoje Ameriko-

guma automobilių 
vtetletf laksto, kaip

Tai daugiau negu visuose 
karuose, kuriuose- Amerika 
dalyvavo. ■ . >

kis dvi valandas užsitesusioje 
kalboje puolė JAV dėl jų pri
imto Mutual Security Act 

j riame sovietai įžiūrėjo kū 
si į jų vidaus reikalus.

Sovietų tuo reikalu nukreip 
ta prieš JAV rezoliucija buvo 
atmesta 39 balsais prieš 5 
(ąpvietų bloko) ir vienuolikai 
susilaikius..
« Kiek karštos šiuo reikalu 
buvo” diskusijos galima spręs
ti ir dš .to, kad JAV kongreso 
atstovas Vorys (Užsienio Rei
kalų Komisijos narys ir A- 
merikos atstovas JTO) per A- 
merikiečių Klubo pietus pava
dino . Višinskį senu ožiu su 
kurio pamazginėmis diskusi
jomis negalima konkuruoti, 
kaip negalima varžytis su še
šku... vistiek.tokioŠ stiprios 
smarvės nepaleisi...

Kcdėl Višinskis taip karščia 
vosi prieš JAV? Turbūt pa
vergtų tautų rėmimas, Amerf-

tinas Costa Rica atstovo 
Ruben Esquivel pastatytas Vi
šinskiu! klausimas:

“Kaip gali lietuvis^ ar len
kas, būti Sovietų Sąjungos iš
daviku?“

Esquivel pabrėžė, kad tie, 
kuriuos Višinskis vadina , išda
vikais, kaip tik yra tikrieji pa 
triotai, giną savo Tėvynę, ko
vo, ą prieš okupantą.

štai pagaliau paramos žodis 
mūsų rezistentams!

Atmosfera blaivėja — daro
si aišku’ ' r '

Paskutinę ataką, prieš .sovie
tus pravedė ponia Roosevelt ’

žmogaus teisių komisijoje. Pa
brėžusi faktą, kad Sovietų 
Rusijoje pilna koncentracijos 
— priverstino darbo stovyklų 
ir siaučia masinės deportaci
jos, ponia Roosevelt pasakė:

— Net; ir pats Višinskis pri
pažįsta laisvės trukumą jo ša
lyje, kaip'jis saVo knygoje 
“Sovietų5 Valstybės ^Įstatymai“ 

*pabrėžia, kad jo šalyje nėra 
ir negali būti vietos laisvei 
kalbos, spaudos ir kitų socia
lizmo priešų...

JTO plenumui pasisakius už 
Italijos priėmimą į JTO pas
kutinį žodį turėjo šiuo reika
lu tarti Saugumo Taryba? De
ja, čia Malikas uždėjo savo 
veto. Rusai sutinka įsileisti

(Nukalta į 7'psl.)
i

STALINO SŪNUS TIKRAI YRA MIRES 
Tai tvirtina belaisviu stovyklos komendantas, 
kuris Jokūbą Džugašvili matęs iki jo pasku- 

kutinės gyvenimo valandos
-kiek ir pa ve- becko stovyklą, kur belaisviai 

buvo -ypatingai saugomi, nes 
visi jie buvo laikomi svarbiais 
politiniais įkaitas.

Karo metu vokiečiai siūlė 
Stalinui iškeisti Jį į kokį nors 
svarbi^aįa^A'^kėją, bet Sta-

Neseniai;
luotai? vokiečių karininkas 
Frantz Seliger atidengė pas
laptį apie Staibio vyriausiojo 
sūnaus Jokūbo Džugašvili din-

SĄJUNGININKAI GALĖS SULAIKYTI
SOVIETU ATAKĄ PRIE REINO

Sovietai šiais metais nepuls — Lemiami metai bus 1954,

Jei dar prieš metus laiko 
sąjungininkai svarstė sovietų 
atakos atveju net apie atsi
traukimą iki Bretanijos arba 
Pirinejų kalnų, tai šiandien vi 
sai kitaip gąl^djama ir tvirtai 
tikima,- jog pavyks sovietus 
sulaikyti prie Reino.

Per paskutiniuosius metus 
vakarų Europos armija sustip
rėjo, beveik, kiekviename kraš 
te divizijų skaiSįųs padvigu-r 
bėjo.

šiandien Vakarų Vokietijoje 
stovinčių 14 divizijų pilnai pa
kaks. kol užpakaly susifor
muos rezervo divizijos, nes 
šiuo metu Vokietijoje sąjurigi-* 
ninkai turi daugiau- kariuome
nės, negu sovietai (400,000 
prieš 330,000). Jei tenai sovie
tai savo kariuomenės skaičių 
nedidins, tai vargu, ar jie ban 
dys pradėti ataką prieš vaka
rų Europą. e"

Sąjungininkų žvalgybos. su-

tema, gen. Cuikovo armija Vo 
kietijoje būtų artimoje ateity 
sustiprinta, šiuo metu Čeko
slovakijoje nėra nė vienos so
vietų divizijos, ten tėra tik 
kariškos misijos, o naujo ka
ro atveju Europoje buvimas 
.sovietų kariuomenės šiame 
krašte yra būtinas. Taip pat, 
normaliai sovietai turėtų at
siųsti savo divizijas ir į Lenki
ją. Bet ir ten jų šiuo metu nė
ra. Tą tvirtina sąjungininkų 
žvalgyba. Gi Rytų Vokietijo
je liaudies milicininkų — vo
kiečių yra tik 50,000.^

Bet nors ir nenumatoma jo 
kių pastiprinimų sovietų pu
sėje, sąjungininkų' aukštieji 
karininkai sako, jog šie metai 
sovietams būsią svarbiausiais 
metais.

Aukštuose politiniuose sluo
ksniuose galvojama: “Sovietai - 
su turimomis savo jėgomis padėtis bus pa
muš negali nušluoti, kaip da- vo.inga.“

tą gale, o daryti pernai, kada 
persvara buvo jų pusėje ne
leisdami mums nei viena va
landa juos pralenkti. Bet jie 

. gali dar atgauti kariškų jėgų 
viršijimą 1952 metais, jei nu
tars iš Rusijos gilumos peikei 
ti divizijas. Gi mums vakarie
čiams yra visai kita problema. 
Kad sustiprinus dabar esamas, 
reiks steigti naujas divizijas.

“Jei sovietai nepuls 1952 m. 
tai karas neįvyks 1953 metais, 
nes mes galėsime tada sulai
kyti mases, kurias jie pajėgs 
sumobilizuoti. Gi iki 1954 me
tų" dar toli. Tačiau tai bus 
mūsų sprendimo metai: Nes 
vieną dieną, kada vakaruose 

-ginkląvimasis bus užbaigtas, 
mums reikės nutarti, ar mes 
turėsime paleisti turimas jė
gas į’ akciją? Ir nežiūrint koks

•lių — tremtinių įsileidimas į 
JAV sovietams ypatingai “ant 
nervų“ veikia.

Amerikos atstovas ’ Michael 
Mąnsfield, kalbėdamas pirmo
sios (politinės)’ komisijos po
sėdy; e apie šimto milijonų 
sumą Kongreso paskirtą pa
bėgėliams iš už “geležinės už
dangos“ remti, pabrėžė, kad 
šis aktas specialiai liečia žmo
nes, kuriems pavyksta išspruk 
ti iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos ir iš “komunistų domi
nuojamų arba komunistų oku
puotų Vokietijos ir Austrijos 
sričių arba iš bet kurių kitų 
šalių, paglemžtų Sovietų ‘ Są
jungos“.

M. Mansfield taip pat pa
brėžė, kad : sovietai, puldami 
JAV aktą, užmiršta paminėti 
tą vietą, kurioje kalbama apie 
“tris -Pabaltijo valstybes, ku
rias ji (Rusija) pagrobė 1940 
metais sulaužydama iškilmin
gus nepuolimo ir ne-agresijos 
paktus“.

Taigi, pagaliau, ir mes jau 
esame primenami sovietams ir 
ar tik ne tas priminimas bus 
išmušęs sovietus iš pusiausvy
ros — slibinui neleidžiant ra
miai virškinti prarytų .aukų...

Toks Amerikos atstovo griež

pagaltvirtinimas JAV- tėzes, 
kurią Pabaltljis NĖRA 
kia sutartimi NEBUVO 
žintos sovietams, davė 
'pasisakyti labai aiškiai 
tų atžvilgiu ir kitiems. Visų 
kalbų nebekartojant, primin-

ir smalkiai,

sius sapnus.

snhj drugeliai, 
. Aru pašautu krinta

pripa-

akimirk-

valanda

Zarasai,
Amaliai...

Ir ta kelionė Nemunu, pabo
dus ir graudi..”

liausio Jono Aisčio eilių rinki
nio, kuri ištisai, 1F tai keletą 
kartų, perskaityti patarčiau 
kiekvienam grožinės literatū
ros mėgėjui. -

gandai, kad Stalinas paskyręs 
milijoną rublių tam, kas pa
dės surasti jo. sūnaus kapą. 
Nuo’to laiko pradėjo sklisti į- 
variausių gandų apie jo'sūnų 
Jokūbą. Kai kurie net tvirti
no, kad jis esąs gyvas.

— Jokūbas 'DžugšviJi, — sa
ko Seliger, tikrai yra miręs 
1944 m. Landsdorfo belaisvių 
stovykloje, kurios kemandan
tų aš buvau ir jo kūnas buvo 

/palaidotas bendruose belaisvių 
'kapuose. -

Jokūbas Džugašvili įvokie- 
čių meiS^vę pateko 1941 me- 

'tų vasarą. ’ •
“Stalino sūnus vokiečių be

laisvis!“ — tada paskelbė vi
so pasaulio laikraščiai. Ir nuo 
to mementb buvo sužinota, 
kad Stalinas turi sūnų Jokū
bą. Net pačioje Rusijoje nie
kas iki tol nežinojo apie jo 
buvimą.

Devyniems metams praslin
kus, jo vardas išnaujo pasiro
dė spaudoje, tvirtinant,’ kad 
Stalinas pasiūlęs- milijoną rub. 
kas nurodys, kur jo sūnus pa
laidotas. Sakoma, ši žinia bu
vusi perspausdinta iš Soviets- 
kaja Armija žurnalo, išeinan
čio Vokietijoje.

Si žinia sukėlė visą eilę pri
siminimų. Pulk. Franz Ber- 
lack tvirtino, kad jis pabėgęs 
drauge su Stalino sūnumi į 
Argentiną, kur šis 1948 metais 

^nuskendęs Paranoj. Kiti liudi
ninkai tvirtino, kad jis pabė
gęs prieš sąjungininkams atei 
nant vieno stovyklos sąmišio 
metu.

Bet teisingiausias parody
mas būsiąs Franz Seligerio, ku 
ris atvaizdavo visą Stalino sū
naus gyvenimą nuo patekimo 
J nelaisvę iki mirties.

Išduotas savo draugų nelais 
vėje Jokūbas Džugašvili pri
sipažino esąs Stalino sūnumi, 
tačiau visi gestapo bandymai 
iš jo ištraukti kokių nors ži
nių apie tėvą, nuėjo niekais. 
Viena tebuvo patirta, kad jis 
nebuvęs entuziastiškas komu-, 
nlstas. Tačiau vokiečiu propa
gandos ministerijos suredaguo 
tame laiške “Mano tėvui” jis 
atsisakė pasirašyti. 1

Perkeltas 1 Oflag km D, jis 
kuri laiką buvo vienoj celėje

Blumo sūnumi. Vė
liau jis buvo perkeltas į Liu-

laisvinti savo sūnų. Kada. Se
liger perėmė 1944? metais ĮŽn-1 
sdorfo stovyklos komandavi
mą, rado tenai Stalino sūnų - 
dirbantį lentpjūvėje. Selinger, 
norėdamas pasirodyti burna-- 
niškąs. pavedė jam lengvesni 
darbą. Jis mažai kalbėdavęs1 
su kitais belaisviais ir buvęs 
užsidaręs. Rugš. mėn. jo -svei
kata pradėjo blogėti ir 1944 
metais lapkričio mėnesį miręs.

Jokūbas buvo gimęs 1907 iš 
pirmosios Stalino žmonos 
Ekaterinos Švanidze. Savo tė
vą jis mažai pažinojęs, nes 
šis, žandarų persekiojamas, 
mažai būdavęs namie. Būda
mas 
vikų 
ko j o 
1932
palaikyti santykius su tėvu ir 
gyveno Kaukaze, dirbdamas 
kaip inžinierius viename au
tomobilių fabrike.

14 metų, jis stojo į bolše- 
armi.ą, bet niekad neieš- 
geresnio gyvenimo. Nuo 
metų. jis visai nustojo

Sausio 1 d. pasibaigė DP į- 
sileidimo Į JAV terminas. Per 
3 metus į JAV Įvažiavo 321,554 
asmuo. Paskutiniuoju įvažiuo
ti leidimą gavo- viena estų šei
ma iš 4 asmenų? Vokietijoje 
dar pasilieka 129 asmens, ku
riems kelias 1 .Ameriką užsi
darė. - •

CHURCHILLIS ATVYKO į WASHINGTON^

’•šią savaitę j Ameriką atvy
ko Churchillis lydimas^ skait
lingų patarėjų tartis su prezi
dentu Trųmanu. Jis pasirin
ko šiai kelionei ne labai pato
gų momentą.

. Winston Churchill

šie metai Amerikoje prasi
deda prezidento rinkimų įta
koje, tad kiekvienas preziden-' 
to veiksmas ir žodis bus la
biau nukreiptas į rinkiminę 
kampaniją.' Gi tarptautinė pa

MIRĖ SOVIETU DIPLOMATAS LITVINOVAS
Iš Maskvos pranešama, kad 

paskutinę praeitų metų dieną, 
gruodžio 31, ten mirė žymus 
Sovietų diplomatas Maksimas 
Litvinovas, sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Velfonis buvo Sovie
tų tarptautinio bendradarbia
vimo šalininkas. Jis buvo už
sienio reikalų komisaras nuo 
1929 iki 1939 metų. Bet Stali
nui padarius sutartį su Hitle
riu, velionis iš viešumos buvo 
pašalintas. Tik vėliau .Hitleriui 
užpuolus Sovietų Sąjungą ir 
pastarajai prireikus 
Vakarų valstybėse, 
žvaigždė vėl pasirodė 
vo Sovietų ambasadoj
shingtene nuo 1941 &H1943.

Velionis gimęs Lenkijoje, ve 
dęs anglę ir, aplamai gy-

venimą buvo draugiške So
vietų sugyvenimo su Kakarų

draugų 
Lit vino vo 
< Jis bu-

valstybėmis šalininkas. Jo pa
stangomis, Sovietų Sąjunga 
buvo priimta į Tautų Sąjungą 
ir, be to, laimėjo JAV pripa
žinimą. ’ 7 •

Maksimas Litvinovas, kaip 
Pravda rašo, buvo “senas, bol
ševikas” ir dar 1901 m. už re
voliucinę veiklą kalinamas 
Pabėgęs į* Šveicariją. Litvino
vas iki pat revoliucijos gyve
no Vakarų -Europoje. Po revo
liucijos jis buvo paskirtas pir
muoju Sovietų ambasadorium 
Londone. Tai buvo atviras, 
landus, ciniškas ir gabus tar-. 
pininkas. Vakarų \ diplomatai 
į J gerbė, bet kartu jo ir ne- . 
mėgo.

Mirusiojo 
tuvių, buvo pašarvotas 
tų užsiehio reikalų /n 
jos rūmuose.

kūnas, iki*laido-, 
pašarvotas Sovie- 

tinisteri-

dėtis tiek Tolimuose Rytuo
se, tiek Europoje, neleis pra
vesti griežtą lini.ą pasitari
muose. Vieną ką Churchillis 
tikisi išryškinti šioje kelionėj 
j e, tai draugiškumo praplėti
mą tarp Amerikos ir Anglijos. 
Churchillio populiarumas A- 
merikoje tebėra didelis ir jo 
partijai čia reiškiam; daugiau 
simpatijas, negu darbiečiams, 
tet naujos Anglijos vyriau
sybė iki šiam laikui dar savo 
politikoje nieko nėra pakeitu
si ir ta padėtis pasilieka sun
ki. -

Pats Churchillis žino, kad 
viešoji Amerikos opini.a ji su
tinka su dideliu rezervu, ir sa
vo pranešime anglams pareiš
kė, jog nereikia iš jo kelionės 
ypatingai daug tikėtis.------

Pasitarimai Washingtone už 
truks daugiau kaip savaitę 
laiko. ’ . r

slipnumą reikia - ieškoti Euro
poj e ne sausumoje, JDet < ore. 
šiandien sovietai turi geres
nius ir didesnį skaičių lėktu
vų, kada amerikiečiai Vokie
tijoje tūri tik dvi. eskadriles 
naikintuvu— bombonešių, jau 
išėjusių iš mados ir baisiai pa 
vojingose bazėse. Anglai taip 
pat turi ’.pasenusius Vampirus 
ir Meteorus. Specialistų, pri
pažinta, kad amerikiečių ir 
anglų 
gesni 
kurių 
Elbės.

Priešas šiandien 
šytų ore nuo pat 
džios. Bet aviacijos pagerini-

lėktuvai yra žymiai blo- 
už sovietiškus MIG-15, 
yra šimtais kitoj pusėj

lengvai vir- 
atakos pra-

ninkų pusėje. Nauji lėktuvų 
modeliai, gal būt, pralenks ir 
sovietiškus MIG-15. »

Bet dėl to nereikia būti op
timistais ir reikia žinoti pa
taria sąjungininkų kariuome
nių viršininkai, jog priešas ne 
žiūrint visų aukščiau išdėsty
tų nepatogumų, gali kiekvie
nu momentu pulti.

IŠ VISO PASAULIO
• Amerikiečiui William Pattersonui, kuris Paryžiuje pa

reiškė, kad Amerika prieš negrus tęsia “genocido’ politiką, 
Amerikos ambasada atšaukė pasą.

• Maršalas Ciang Kai Sekas inspektavo savo kariuomenę,
kuri Pekino radijo pranešimu, būsianti pasiųsta į Birmaniją 
sustiprinti gen. Li armiją, tebekovojąnčią su komunistais pie
tinėje Kinijos provincijoje. |

• Churchillis, išvykdamas j Ameriką, pareiškė, jog atsisa
ko nuo idėjos pasimatyti su Stalinu.

• J Iraną., atvyko Cekoslovakų misija su tikslu pradėti de
rybas dėl žibalo užpirkimo. Sumažinimui išlydą. Mossadegh 
atšaukė Irano ambasadorius iš Londono, Romos, New-Delphi 
ir Briuselio. Iš viso, panaikintos 22 diplomatinės vietos.

• Po Budapešto, dabar Praha turės milžinišką Stalino sta
tulą, kuri bus pastatyta dar šiais metais.

• Marylando paligone buvo išbandytas naujas amerikiečki < 
šautuvas. Nežiūrint to, Amerikoj vis dar gaminami seni šau
tuvai Garand M-l.

• Sovietų atomiškas mokslininkas, pulkininkas Fedia 
trachanov “pasirinko laisvę”. Sakoma, kad iš Berlyno jis
biai buvo pasiųstas į Washington^. Astrachanov, Stalino lau
reatas; buvo vienos uranijaus kasyklos direktorius.

. • Kardinolas Schuster sako, kad pasaulis turįs 
tarp evangelijos^ iė mirties. Jo žodžiais
teikti taiką, nes Atlanto taika esanti tik žodžiai.

• Jaunas jugoslavų parlamento atstovas Voinovič,
j Paryžių gydytis, “pasirinko laisvę“. - , ?

• Sovietai iš amerikiečių pavogė stipriai saugomą 
niško taikintojo paslaptį dėl sprausminių lėktuvų. ,
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zAmerikos Lietuviu Savaitė
Michigan valstybėje

The Tribune Travlers’ Gui
de praneša, kad ateinančiais 
metais Juozas Bačiūnas nebe- 
nuomos Macatawa viešbučio 
Michigano valstybėje ir — di
džiulio" Norris Park ęęzorto 
esančio Tenn. valstybėje. Anot 
laikraščio, J. Bačiūnas nutarė 
konsoliduoti savo vasarviečių 
bizni išimtinai Michigano vals 
tybėje — Tabor Farm, Pros
pect Point, Blaney Park ir 
ir Grand Hotel, kuris yra vie
noj ežero saloj et

DR. M. j. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas _3*4747

PRIĖMIMO VALANDOS:

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir 1.1. 
Priimami užsakymai

Atvksta i namus ramieruot 
607 Washington Ave.

, Waterbury, Conn.

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas^
B. Andnušaftis

Lietuviška duona ir
pyragaičiai

Pristatoma | namus
ir krautuves

8 Ames St., Lowell, Mass.
Tel. 2-6797 -

WILLIAM VALAITIS
Visokeriopas automobilių taisymai
730-2 E. Moyamensing Avė j

Philadelphia, Pa.
TeL Howard 8-0596

DIAMOND CAFE
V. B. Santeckas ir
V. Bukauskas, sav.

Alus, degtinė, • vyaM 
305 BROADWAY *

* SO. BOSTON, MASS.'

SO 8-9094

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav. 
Įvairūs gėrimai, pirmos 
7, rūšies virtuvė 

201-263 E. Chapel Street
New Haven, Conn.

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine. -
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street * 
, New Haven, Conn.

Tel:-5-9229

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

REgent 9-4156

Nauja Šviesos 
Draugijos valdyba

ANSONIA, CONN. — Švie
sos Draugijos metinis susirin
kimas įvyko gruodžio 9 d. 1 
naują valdybą išrinkta: pir
mininku A. Baranauskis. vi- 
cepirm. O. Oepiinskienė ižd. 
J. Kantautas, financ. rašt. S. 
Trapkauskas, užrašų raštinin
ku J/ Vaitkevičius, iždo globė
jais O. Vailicnienė ir B. Arba- 
čauskas, tvarkai prižiūrėti V. 
Vailionis. Delegatais į A. L. Ta 
rybą išrinti B. Baranauskienė, 
A. Vailionienė ir J. Juškis 
Draugija paauko.o $5.00 Bal
tui ir $10.00 sergančiai narei 
A. Mikolaitienei.

Po susirinkimo įvyko vaišės. 
Kai kurie žadėjo į kitą susi
rinkimą atsivesti naujų narių.

Mano manymu, tokios vai
šės, pasikalbėjimai draugijai 
naudingi. Tai tūrėtų būti kiek 
viename metiniame susirinki
me. O. Ceplinskienė.

Žinios iš Floridos
MIAMI, FLORIDA. — Mums 

čia teko dalyvauti Muzikos 
Klubo , suruoštame Kalėdų 
tarptautiniame koncerte. Įdo
mu buvo klausyti įvairių tau- 
-tų dainų ir muzikos. Bet^ 
mums, lietuviams, buvo dar į- 
domiau, kai scenoje pasirodė 
dvi lietuvaitės, operos solistės 
Antanina Dambrąuskaitė ir 
muzikos—mokytoja Anita Na
vickaitė. Jos padainavo solo 
porą liaudies dainelių ir dvi 
kalėdines giesmes. Jos buvo 
pasipuošusios lietuviškais kos
tiumais. Joms aplodismentų 
publika nesigailėjo.

LIETUVIŲ CHORAS ,
Kad ir nelengvose susisieki

mo sąlygose, Miami Lietuvių * 
Choras, ^Petro Stevens (Stepo
navičiaus). vadovaujamas, lai
kosi gerai. Jam padeda A. 
Dambrauskaitė ir A. Navickai 
tė_ Viso apie 26 narių.

Jie čia ruošia koncertą, 
ris bus sausio 27 d.
LIETUVIS MOKĖJAS

Galūnų sūnus, Frank Galū- 
nas, dalyvauja baleto šokėjų 
grupėje, kuri čia ruošia įvai
rias menines programas. Joms 
vadovauja Milanoff ir Sher
man.

Pranas Galūnas taip pat y- 
ra Miami universiteto progra
mų dalyvis. Jis taipgi yra pa
rašęs keletą sceniškų veikalų 
anglių kalboje.---^- * ~

VAKARINIAI KONCERTAI
Bayfront Park duodami kon 

certai būna dukart savaitėje, 
žiemą ir vasarą, po atviru dan 
gumi. • Naujojoje “Bandshell” 
scenoje kuri miestui pastaty
ti kainavo $80,000. Orchestras 
duoda pasaulinių kompozito
rių ^kūrinius. Vadovauja 75 
metų amžiaus muzikas Caesar 
La Monaca___________ _________

Aukos Vienybės 
popierio fondui
Walter Petronis 
Rush, N. Y. r-”
K. Arnastauskaitė
Bayonne, N. J. .
•K. Garban 
Brooklyn, N. Y. it-.-.---

J. Simonėlis 
Woodhaven, L. L; N.

K. Šilinis
Cleveland, Ohio

A. Osteika
Maspeth, L. I., N. Y.
Zigmas Nuobaras
Brooklyn, N. Y. .. .
F. Milas
Brooklyn, N. Y.

10.00

5.00

3.00

2.00

2.00

1.00

__ 1.00

•...__ 1.00

ku

M. Tašauskienė 
Maspeth, L. I., : 
P. Svetka 
Maspeth,-L. I., i 
A. Sodaitis 
Maspeth, E. I., ' 
J. Klimavičius 
S.prigfield, Mass.
A. Stenes 
Bronx, N. Y. •*.. 
P. Katen 
Brooklyn, N. Y
L. Aleksiejus 
Huntington, L. I., N.
B. Pūras , 
Scranton, Pa. ......
A. Gustaitis 
Chicago, Įll.................
V. Steponavičius 
Brooklyn, N.- "Y. . . . 
V. Saudzis 
Manhasset, L. I., N.
M. Kasevičienė 
Detroit, Mich: 
Dr. J. Kulis

f Chicago, Ill.
J. Navickas • 
Brooklyn, N. Y. ~. 
R. Aukštuolis 
Stamford, Conn. ..

■'St. Volskis 
Brooklyn, N. Y. . 
V. W. Wallent - 
Tunhannock. Pa, o.: 
St. Pundzevičius 
Great’Neck, L. i, N. 
A. Mačius 
Melrose Park, Ill. .
K. Paže menąs 
Baltimore, Md. 
Kun. Bastakys 
Newark, N. J.
J. U. Racibarskas 
Seattle, Wash. ..... 
D. Narmont 
Brooklyn, N. Y. . . .

.Z. Jankauskai

N. Y. .... 1.00

1.00

1.00

. 1.00

.__ 1.00

1.00

... 1.00

__ 1.00

¥.__ 1.00

r 1.00

1.00

__ 1.00

_. . 1.00

JUOZAS JURKŪNAS SUKŪRĖ ŠEIMĄ

SEKMADIENį.

1952 m. SAUSIO 6
& oil’

♦
Floridoje gražu 

. pač žiemos metu, 
tiniam gyvenimui
lifomijoje patogiau.

Ona Račkienė
________i_____________________ Rimkienė

gyventi, y- 
bęt n uola- 

manau Ka-

Juozas Jurkūnas, tarp kita ko, 
pareikšdamas, kad “šeima yra 
tautos pagrindas, ir mes turi
me tam tikrą pareigą rūpin
tis savo tautos ateitimi.”

Puota tūrėjo baigtis lygiai 
10 vai. vakare, bet salės šeimi
ninkas, Alex Markarian, -arine 
nas, būdamas didelis lietuvių 
draugas, ^svečių nevertė skirs
tytis. Todėl orkestrui nujilus, 
puotos dalyviai, tartum vienos 
šeimos nariai,, dar ilgai šne
kučiavosi, pakartotinai jau
niesiems linkėdami laimingo 
vedybinio gyvenimo. R.

.__ 1.00 •

. .1.00

. . 1.00

1.00

... 1.00

1.00

1.00

1.00

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla) 

36-40 Stagg St, Brooklyn, N. Y 
Telefonas STagg 2-5938 v

BALČIŪNAS, savininkasANTANAS
Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai Europos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu- 
jVėms ir pristato | namus ne tik 
visokią duoną, bet ir tortus, 
sus, pyragus ir pyragaičius.

SILVER BELL BAKING CO,
Box 44 ' Middle Island, L.

■ 7

(

ke

_ 1.00

K. Bačauskas ......
Maspeth, L. I., N. Y. .... 1.00
V. BudinaviČius 
Brooklyn, N. Y.
P. Savolskis
W. Homestead. Pa. ______ 1.00
St. ■Žukauskas 
Brooklyn, N. Y.
O. Račkienė 
Miami, Fla.
A. Radzevičius 
Amsterdam, N. Y. 
Adam Rupis 
Philadelphia. Pa. 
M.. Yasevcc

Bronx. N. Y. -. . .
J. Zutkes

Brooklyn, N. Y.
G. Kulis
So. Ožone Park, I.
George Puidokas
Woodhaven. L. I.,

beje

STAMFORD, CONN— Gruo
džio 29 d. čįa jvyko-Juozo Jur
kūno ir Reginos Endriukaity- 
tės - Kašelionienės vestuvės. 
Mat, pagaliau apsisprendė ap
sivesti buvęs Lietuvos Užsie
nio Reikalų ministerijos pa
reigūnas Juozas Jurkūnas, ku 
ris, kaip ir daugelis tremtinių,- 
savo laiku atvyko į Ameriką 
ir. gavęs daftją, įsikūrė Stam
ford, Corm. Santuoka įvyko šv 
Jono bažnyčioje, iš kur jau- 
navedžiąj,. lydimi savo pulko, 
atvyko j. Hibernian salę. Ola 
„aunuosius pasitiko iš anksto 
susirinki vestuvių puotos daly
viai. Tuojau* prasidėjo piiota, A T AI
kurios tfietu.buvo visko: gero . DYKAI DYKAI 
maisto, skanių gėrimų, kalbų, 
dainį Ir nepaprastai daug ge
ros, nuoširdžios nuotaikos. • 
Tuo labiau, kad į puotą susi
rinko visi artimiausi jaunave
džių "draugai bei iprieteliai.

-Pirmojo pabrolio ir pirmo
sios pamergės pareigas pavyz
dingai atliko Jonas Rūtenis- 
Rutkauskas ir Ai/tosė Deikie- 
nė. Svotas ir svoąįa buvo inž. 
R. Aukštuolis ir Rožė Kliu- 
kinskienė. Pastarajai,
yra tekę eiti ir piršlio parei
gas. Ji~jaunuosius globojo, su
pažindino ir, galima sakyti, 
^apvesdino. Aplamai, šia proga' 
vertėtų pažymėti, kad Juozas 
ir Rožė Kliukinskai yra labai 
nuoširdūs naujakurių draugai. 
Stamfordo Kliukinskai yra pa 
vyzdys, ksTip senieji amerikie- 
'čiai turėtų sugyventi su nau
jakuriais.

Vestuvių puotos dalyviai bu 
vo šie: Vitmanai, Steponavi
čiai, Deikai, Kliukinskai. Za- 
mulskiai, Milukas, Končius^ 
Pačiukonienė, Endriukaitienė 
(jaunosios motina). Valiušai- 
čiai, Rutkauskai, J. Tysliava, 
Stadalnikas, Pilipčikienė, Auk
štuoliai '(dvi .poros) Adomai
tis, Lažaunikai ir keletas jau- 
namečių, kurių tarpe — malo
nus jaunosios 9-nių metų am
žiaus sūnelis Antanukas.

Puotos kalbų ir dainų pro
gramai vadovavo Jonas Rūte- 
nis-Rutkauskas, pats nemažai 
kalbėdamas ir savo sveiku hu- \
moru bei sąmojum dalyvius ) 
tikrai smagiai nuteikdamas. 
Kalbėjo ir kiti svečiai: Vieny
bės red. J. Tysliava, J. Kliu- 
kinskas ir k. Jaunieji gavo

KONCERTAS^
Auna Kaskas,

Išbandymas kurie 4renčiate REUMA- 
TIŠKUS SKAUSMUS. RANKŲ. KO 
JŲ SKAUDĖJIMO IR TIRPIMO 
NEURALGIJA. NUOVARGI. DIE
GLIUS. Jeigu tamsta įvertini savo 
sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus 
parašyk savo vardą, pavardę ir ant
rašą ir siųsk šįjgarsinimą dėl naujai 
parengtoj Deksmo Galingos Mosties. 
Gausi be jokio mokesčio, pavartojęs 
savaitę laiko, jeigu nesijaustam stip
resnis ir' sveikesnis, ir negelbėtu jums, 
tada grąžinkite mums likusią ir jums 
daugiau niekas nekainuos. Mes žinom, 
kad tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
it jums. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
oAr nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar į kuprą susimetęs.Q.

Reumatizmą sirgti pratęs.
Dcksnio Mostim tepk gerai.— 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis- 
važiuoja. Tad jeigu

važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
Dcksnio Galinga mostim.

DEDEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666

NEWARK 1, N. J.

į M. J.VERBYLA
^Metalinių reikmenų
^krautuvė 861 Bank Street
^Degtinės krautuvė

Green ir Leonard Sta, 
Waterbury, Conn

TRAUN’S CAE£ 
N. E. cor. 16th Street 
and Spring Garden'

Tel. LO 7-3662, LO 7-4967 
Bes. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa. -

daug sveikinimo laiškų bei te
legramų. Juos sveikino Raste- 
niai iš Clevelando,, dr. Geru
tis iš Šveicarijos ir visa eilė 
kitų artimų jaunikio bei jau
nosios ’ draugų, negalėjusių 
dalyvauji - vestuvėse. Paskuti
nę ir, reikia pasakyti, labai. 
gražią’ padėkos kalbą pasakė

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVS
438 JEFFERSQN ST.

Philadelphia, Pa. ~
TR. 7-6627*

Kontraltas

JOAN FRANCIS,
Sopranas

ALGIRDAS BRAZIS
Baritonas

SOUTH BOSTON THOMAS PARK 
HIGH SCHOOL SALĖJE
BILIETŲ KAINOS: $2.00, $1.50, .1.00

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS ~ 

and Loan Association of 
Baltimore City

Metinis dividentas 3%

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 16,000

684 Washington Blvd. Baltimore. 30, Md.

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

ę . . * N
patogius ir nebrangius kambarius.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Sav iri i n k ė

Baras ir salės pramogoms

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

SUSIVIENUIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Lithuanian ^Alliance of t America

. DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA * ' . i 
LIETUVIU FRATERNALINĖ ORGANIZACIJA • ‘

' Įkurta 1886 m.
Turtas K Viršija $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose.
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000,00.

Nariais priimami abiejų .lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį Tėvynę nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fohdų šelpiami nelaimių iš

tikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai.
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijas na- 

riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, arba rašykit į centrinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į
307 WEST 50th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

COOPER RESTAURANT
BAR & GRILL

FRANK MILAS ir JOHN L. RIMŠA 
Savininkai

101 Cooper Street, Brooklyn, N. Y.
(Evergreen Ave. kampas)

MIAMI, FLORIDA

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAUL USONIS, savininkas

Jūs būsite patenkinti apsistoję šiame 
savo tautiečio viešbutyje. '

KAINOS PRIEINAMOS
I M. W. 3rd STREET,. MIAMI 36, FLORIDA

BRONZE FOUNDRY
A . High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nu© Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

APIE PREZIDENTO TRUMANO TeVIš
Independence miestelis seniau ir dabar

Vakarinėje Missouri valsty
bės pakraštyje, Independence 
miestelis dabar dažnai yra 

. minimas pasaulio spaudoje, 
nes tai yra prezidento Truma- 
no tėviškė. '

Prieš šimtmetį ir seniau In
dependence kitu kuo garsėjo: 
jame telkdavosi pirkliai, me
džiotojai ir naujakuriai prieš 
traukdami Santa Fe keliu į 
pietvakarius į šiaurės Kalifor
niją ir kitus Ramiojo vande
nyno pakraščio miestus. Prieš 
Missouri srovę iš Rytų į In- 
.dependence, vos šešios mylios 
nuo upės, atplaukdavo prekės 
ir keliautojai, kurie toliau 
kelionę tęsdavo raitomis arba 
važiuoti. '• * •

Jungtinėms Valstybės ir 
Kanzaso Indėnams susitarus 
apgyvendinti vakarinę Miss
ouri valstybės dalį, Indepen
dence tapo Jacksono apskri
ties miestu, o 1828 metais ten 
buvo pastatyti dviejų kamba
rių rąstų trioba — Teismo Rū-

kaip traukiamoji jėga, ar tai
sė šautuvus ar lenkė ratlan
kius. Gausėjo ir tavernos — 
smuklės, užeigos ir alinės ir 
gerai vertėsi kailiadirbių .įmo
nėlės. . ....

KOKS YRA IDEALIŠKAS
Už geriausius atsakymus duodamos

, Koks ynu ideališkas vyras? 
Kb jūs reikalaujate iš savo 
svajonių princo?- Štai klausi
mas kurį mčš statoipe savo 
skaitytojams.

• Neseniai Anglijoje Otley 
mieste Vietos motorų klubas

Mormonų grupė 1831 metais 
buvo susiorganizavusi Inde
pendence, bet ir čia kaip ir 
daugelyje kitų vietų jie nebu
vo mėgiami, persekiojami, tad hffvo . suotįanizav^s . panašų 

konkursą triėsdamas apibū
dinti ideališką
;Tas, kuris. miršta, pasi
baigus vėsfuvių ’nakčiai! —bu
vo atsakymas,' laimėjęs pirmą-

’ —,Tal skandkiąsi— pasakė 
įrincešė Eft&betH, 'skaityda
ma > liiįriAčlųs.' <.Be€ jos- moti- 
ha kafžliėhė buto kitokios

riėhji'š gražiausių da-

neapsikentę jie netrukus išsi
kalė tolyn (Beveik po 20 me
tų šie kieti ir darbštūs žmo
nės - galiausiai pakilo | savo 
“pažadėtąją žemę”, skersai ♦ _ __ _
visą kontinentą dabartinėje jį- prehUjąJ 
Utah valstybėje), , c “ ' ": ‘ ’

1949 metais per Indepen
dence vėl plaukė marios auk- s 
so ieškotojų, vis i vakarus — 
Kalifernijos aukso kasyklas.

Nors “Westport Ųanding” 
(dabar Kansas didmiesčio da- ;■ 
lis, 10 mylių nuo upės) vėliau 
paveržė iš Independence pre
kybos su vakarais centralę, 
Independence 4 dar keliolika. < 
metu išliko diližanų, tradicine 
pakeitimo vieta, prieš išsilei- 
džiant į vakarus. Tačiau ši

ištekėtų, jei tektų iš naujo su 
situakti?

— Už vyro, kuris visai net
rūko! — pasakė vieno dakta
ro žmona, kuriai atsibodo gy
venti tarp cigarečių nuorūkų 
ir matyti visas paklodes pra
degintas.

Pasirodo, vyro pareigos bū
na nelengvos ir moterų reika
lavimai dideli.. Vienos nori, 
kad jis būtų diplomatiškas, ki 
tos, kad turtingas', turėtų Apo
lono išvaizdą, žavingas, geras 
šokėjas, .^prityrusi vaikų auklė, 
geras lėkščių mazgotojas, di
delis psichologas...

Turtingas? Taip. Visos mo
terys nori, kad vyrai duotų 
joms patogų gyvenimą.

švelnus? Bet 
Sako di

premijos
ji būtų panaši į Ritą ir turlstl 
tikti su tuo, kokia ji yra. Į

4. Lojalus. Turi mokėti da
ryti pastabas ir net semias,

turi žmonai darytir'jjftštaMfi 
viešumoje, nekalbėti
kurios tik j| vieną aukitiatq ■

kas, neturi apgaudinėti.

kia, kad ieškotų panašumd/*b 
Errol Flyn, ar būtų brummė-
1 iš k ai koketiškas. Jis tilfl būti

menyse ir rubųpse. , -
6. Gabus. Turi mokėti SU-

’ • • . .A < ■—

tus, kad žmona negalėttį ,sfa|Š- 
tis. savo kaimynėms, d vaikis 
gaWų pasakyti: “mino 
moka viską”.

7. Bendradarbis. Supažiridin 
ti žmoną savo rtik^utožr..da-

tis apie šūtUofctiitės. Vyras, 
kurt jaunitedė randa kitą ry
tą rsįto kambary, išbūna jau 

< nos rhėrginos svaj bnių prtn - 
fets.' $ai jčš įyvėiifaho bendra- 
kėlėtyls, .rtšži skirtingas nuo 
to, apie kurį Ji stajdjo. Ir ta, 
kurt < bandė m .įy^ėhti su savo 
sfįjbnftį princu, ėihž į katas- 
tręfį. vędybtnia-
įnė gyfėihriė, tĮi mylėti savo

, Uois. jis yra ir mo- 
.u^rtė Jo prtšitąikin-

-7 mai. kur šiuo metu yra prisi
glaudusi šalpos organizacijos 
įstaiga.

Kėlimosi į vakarus metu rolė vėliau buvo perimta nau
jokyno, kuris keturiasdešim
tųjų pabaigoj virto Kansas 
didmiesčio dėka Missųri • u- 
pės prekybos ir geležinkelių 
tinklo. Per tai Independence 
prarado paskutinę progą pra
simušti į krašto metropolius.

šiandieninė Independence 
(apie 20,000 gyventojų) yra 
laikoma Kansas didmiesčio 
priemiesčiu. Tipiškas ameriko
niškomis tradicijomis mieste
liukas — centre neišvengia
mai ■ randame‘aikštę, kurios 
keturiais šonais matome ikrĮfcU- 
tuves, dirbtuves ir^biznio jstai 
gas. Jackson apskrities teis
mą, kuriame ; kadaise prezi
dentas Trumanas buvo vyres
niuoju teisėju, taip pat ran
dame ten. jš šios .vietos skyla 
į šonus gatvės, kuriose mes 
randame gyvenamuosius na
mus, mokyklas ir šventnamius. . ............... .
Miestelis turi tris bankus, £u niftįė, -'Ils. SUžayi visas’mano 
dienraščius, radiofoną ir apie ‘ *
60 fabrikų. Jo, nuo mokesčių 
laisvos mokyklos yra žinomos 
kaip bene geriausios visame 
Missouri. .Apie^ft šveutnamiųr 
aptarnauja bene visas x protes
tantų tikybas, riet ir mormo
nų sektą, taip pat katalikus 
ir žydus. Miestą tvarko gyvėn 
tojų išrinktas burmistras su 
12 narių miesto taryba.

Miestelis *turi savo nuosšvą 
elektros jėgainę, rbet gazas, 
vandentiekis ir* telefonas pri
klauso privačioms kompani- 
joms.' ” “7 •

Jaukus Independence mies
telis yra laikomas demokrati
nių principų įgyvendinimo pa pravedė ankietą, teiraudama- 
vyzdžiu. \

i. independence buvo spalvingas 
kaimo miestelis. Viens per, ki- 

, tą maišėsi briedžio kailio išr 
darbio drabužiais apsirėdę vy- 

; rai, ryškiomis palomis-apsime
tę indėnai, meksikiečiai, laivų 
krovėjai negrai, plačiai skry
bėliuotos moterys, mulų varo- 

•• vai ir apsitrynę rytiečiai, atsi- 
> trenkę į tolimuosius vakarus 

ieškoti nuotykių ar pinigo. 
Į Pirkliai steigė vis naujas krau 

tuves, aprūpindami prekėmis 
prakeliaujančius emigrantus, 
traperius, medžiotojus ir pre
kių traderius. Iš tuzino mies
to kalvių nuolat skambėjo kū
jai — ten buvo taisomi veži
mai ir kaustomi arkliai. Kiti 

* amatininkai dirbo jungus jau
čiams, kurie tais laikais kaip 

, ir arkliai, būdavo naudojami

Vyrai dįįžjiii gijvoja, kad 
mototis / jiė/Jtlii sužavėti savo 
atiėtlškA i§fiiz<iĮ/ pinigais ir 
išndiithnL ^toi’iii, < Ulinei pa~ 
ėių vįtų.5nė tišds moterys 
tiįp filvuji;. Vieiiatiię vyro as 
menyje įsūnių, risti tisas idė-s 
ihškis fdttjyts.' 7

: — AiKmauiau ištekėjusi už 
MėĮUšfe>;<^,-4acundėsl kar- 

vito- ^ancūzė irkivysku- 
pUf Mįt; Afyiįrui. Jis turi

taip
’ . ♦

PŪt -Mgt. RiVieni. . 3— — - 
trtš /tolia aš ^yaiž-
diviu "sĮiJonių princu:

kalbėtojas.
Deja; toininniėko no

driūįfcslivpėi - pasisekimo 
Įr ^ikarais lo- 

tpjė skilto fiiiihsitiiūslaik- 
raSČitis,. įl jo iškalbingumas

kinti, -kad aį blogai tvarkau 
reiiKLūį^z" ,. \ į y——-

itšąkė jai 
Ariiv^&kųįkU. -- Ideahški vy-

aifoHiį. Ttlcėtitį mlnUhl ir ne
ieškokite idėalų. Ašp netikiu, 
-kad jie gali moterį padaryti 
laiminga, vyras be ydų gali 
pasidaryti tiesiog nepakenčia
mas. *. Ū

Vienas^ laikraštis

sis moterų, už kokio vyro jos

ge-

jis

laiko tokiems kas- 
klausimams. .

člais, tartis dėl atostogų, bal
du pirkimo ir ^kt. Jfe turi būti 
lideris, kuris nieko nedari) 
nepasįteiravę su žmona, .

• r i ’ A

sios. kaip toj operetėj H® 
Jupiteriui, jog ji nedori į 
keti už dievo: 4<Aš no^itk i 
būsimas vyras retkarčiais 
guliuotų, kad ’klystų ir b 
manęs reikalingas”. -

Kokį ideališką Vyrį: 
duoja mūsų skaityto  jok? .pį.

ne perdaug, 
urna moterų.

— Aš ^nenoriu būti muša
ma. -Bet aš noriu, kad .mano 
vyras aiškiai man pasakytų, 
kas jam nepatinka. Aš esu net 
patenkinta, jei jis man laikas 
nuo laiko sukelia pavydo sce
ną. Lengvas antausis negali 
būti skyrybų priežastimi. Ir 
kiek moterų aplink mane yra 
jo vertos. Po jo jos daug 
riau elgtųsi,— sako. viena.

Genijus? Ne. Sako kita, 
ištekėjau už genijaus ir
sugrįžęs teranda tik pasakyti: 
“Ką šį vakarą turi paruošusi 
vakarienei?” Po to jis prade
da skaityti laikraščius. Aš esu 
reikalinga jo patarimų , bet 
jis neturi 
diniškiems

štai tos ankietos rezultatai. . keliais jsaldnia^s. TOs,
1. Vyras

liškas ir morališkas šeimos Iš
laikytojas. Turi duoti savo 
žmonai ir vaikams užtenka
mą patogumą ir saugumą.

2. Jis turi būti- švelnus. Ne
būdamas Cazonova, jis turi vi
są gyvenimą žavėtis 4r rūpin
tis savo žmona, • prisiminti jos 
sukaktis ir mylėti vaikus.

7 3. Pataikaujantis. Neturi 
reikalauti iš savo žmonos, kad

turi būti materia atsakymai bus . atepUsdte# 
Vienybėje, f aus dovinaa aGa- 
bijos” leidyklos. nėsėnUi 

.leistą Nėlės MazaJaitės temi
ną “Mėnuo, vadinamas , ih& 
daus”. ’

drnami su tikra pavardėj ■ii-' 
Ii pasirašyti slapyvardė. T - e 

Laukiame, ką mūsų
rys galvoja apie

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ROUTE 27-A, ISLIP, K 1

Bay Shore 2996.
- ......... _

i* * *

COLONIAL BAR RESTAUI
> GUS TUNAITIS,

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAL ‘

N. E. Cor. 52nd & Spnice~Ste.
PHILADELPHIA 39, PA.

GR. 4-2939

kimas į kariuomenę, aišku, 
save pasijaunindavo. -

Vasario 5 d. visi trys draugė 
nuvažiavome į Rybinska tįąlte- 
stą ir prisistatėme naUj&fcų 
ėmimo komisijai. ’ApMtrttlės 
karo komendantas, ’" -patyręs,, 
kad mes atvykome iš kito ap
skrities, patarė ten vykti

— Nenorime,— visi trys* at
sakėme.— Ten nėra mūsiškių 
lietuvių. Mes pabėgėliai * neži
nome kur yra mūsų gimtojo 
apskrities valdžia, todėl jau
čiame, kad galime stoti ten, 
kur mus traukia.

Komendantas, pagalvojęs, 
pasakė “gerai,” ir priėmė. Sū
rinį katalikus naujokus, Nu
vedė į Rybinsko katalikų baž
nyčią prisiekti carui ir Rusi
jai. Mes jau buvome paskuti
nieji, kurie carui prisiekėme. 
Po 3 savaičių jo sostas palū
žo.
u Vietinius naujokus 3 savai
tėms paleido namo, o mus tris, 
neturinčius pastogės, pasiuto
te į etapo skirstymo pulką, 
kur apfe 3 savaites prasivo- 
liojome- ant pli^iu«rėzdų (&&• 
rų).
NAUJOKAI “LINKSMINASI”

• Vasario mėn. paskutinėmis 
dienomis mus išvežė | Orią, j 
skirtąjį 203 pėst. pulką. Tuo 
metu Petrapilyje (dabar Le
ningradas) vyko revoliucija, 
privertusi carą atsisakyti sos
to. Mes naujokai, būdami ke
lionėje, nieko negirdėjome Ar 
pie sostinėse vykstančią revo
liuciją. Mums atrodė, kad Ru
sijoje viskas ramu. Rusai nau
jokai, pakeliui prayažluodaifti, 
daužė geležinkelių . stotelių

lempas ir langus, pagrobdavo 
ant pėrimo sustatytus 1 mieš
ti tėžti plėnO bidonu^ paga
liu palėlsdivo. 4 inbtė^ėlių pa
ltai sįtotį -pistiit^tus stalelius 
su piėnų, bųUttttėmis ir kito
kiais užkandžiais ^ravažiuo- 
jantjėms. žinomi, sudaužyda
vo butelius su pienu ir mote
rėlėms įitydĄvo nuostolių. 
Atjto^, važiuotų.
Lietuviai niujokai . iškart pa
bandė rusus 7 sudrausti, bet 
kur 'Uųf Tėįto nutilti 
LUĘTDYOS iotKAS, *UR 
NEKALBAMA LIElTVlšKAI

MtaskVojė, )lėiipJĮ6 geležlnke- 
lių stotoje, inūsų, naujokų 
traukinį pistiiė šalia vieno 
sęnų kareivių traukinio. Išli-. 
pįs iš savo tigono. atkreipiau 
dėmesį i senuosius kareivius. 
Visi jie buvo prisisegę ‘ šv. 
Jurgio kryžius, duodamus už 
pasižymėj imus . k.a u t y n ėse. 
Grėit pastebėjau ant kiekvie
no -Tagtono durų kreida gra
žiai užrašytus sau mielus žo
džius: “29 ; Lietuvos,, pulkas”. 
ApsfcLžiaugliu* sutikęs “lietu
vius,” ir priėjįs prie vieno va
gono, prikalbinau juos lietu
viškai Tačiau smarkiai nusi
vyliau. Jie man mandagiai at
sakė, kad mano kalbos nesu
pranta.

— Tai jūs ne lietuviai? — 
paklausiau.

— Ne, mes rusai! —. jie at-« 
sikė.— Ttfc mūsų pulkas turi 
Lietuvos virdą.

Vėliau patyriau, kad ir dau
giau buto rusų pulkų, kurie 
turėjo HėtUtos* vardą. Matyt, 
tii buvo pulkai, tą vardą tu
rintieji nuo Lietuvos. pavergi

7 . Tai dar labiau sužadiną 
sų smalsumą. Bet iŠ kAreiVi- 
nių rajono negalime išeiti 
Prie vartų sargyba^ o ąpitūt 
aukšta mūro tvora, kurios įet 
lipti nesitikime. Savo tŠrjiė 
turėjome vikrų ir gyvą čigo
niuką. Jis mokėjo daug kajfių, 
jų tarpe ir lietuviškai. 2&R0- 
darni čigono apsukrūmą, pa
siūlėme jam kuriuo ndfrs bū
du išsmukti iš kareivinių ra
jono ir pasiekus kalėjimą, 
tirti, kas ten vyksta.,

• 'kL L \

Laisvei švintant... St. Butkus
SU KARVIU KAIMENE 

NUO DUBYSOS IKI VOLGOS

mo laikų. Netrukus po revo- 
liuci j os laimėj imo sužinoj au, 
•kad minimo 29 Lietuvos pulko 
apie 600 šv. Jurgio kryžiaus 
.kavalierių buvo vežami į Pet
rapilį caro sosto ginti.

Naktį atvykome į Orią. Ve
dant mus per miestą, buvo ra
mu. Susitikdavome tik gatvė
se patruliuojančius žandarus. 
Vienas jų balsiai mums pa
reiškė užuojautą, kad tokius 

. jaunučius ima į karą.
REVOLIUCIJOS BANGAI 
RIEDANT PER RUSIJĄ

Rytą prabudę, pro savo ka
reivinių langus pastebėjome 
kažką nekasdieniška. Einanti 
pro mūsų kareivinių šalį 
žandarą užpuolė mūsų kuo
pos senieji kareiviai ir nugink 
lavo. Apsiverkęs žandaras nu
ėjo toliau.

Netoli kareivinių buvo ka
lėjimas. Pro langus pastebėjo
me, kad prie kalėjimo vartų 
renkasi žmonių ir kareivių mi 
nla su raudonomis vėliavomis. 
Puolame klausinėti senųjų ka
reivių. kas darosi mieste, bet 
tie nemandagiai atkerta, kad 
mums geltonsnapiams nau
jokams nevalia žinoti.

O vis dėlto įdomu. Slankio
ju apie senuosius kareivius, j- 
siklausydamas, ką jie šneka. 
Kai tik arčiau prieinu, tuoj 
jie nutyla. Matau, vienas jų 
skaito dienrašti “Ruskoje Sto
vo". Priėjęs žiūriu per petj. 
Pirmame puslapyje stambio
mis raidėmis iš viršaus at
spausdintai Sūkis:,, “Lai gy
vuoja, lai gyvuoja, lai gyvuo
ja laisvą Rusija!” Pasirašęs 
dūmos (parlamento) pirmi
ninkas Rodzianka. .

6

- federal Savings. 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia 7, Pa.
2)5 N. BROAD STREET

(Temporary At/drttt) 

Naw luUding Under Comtrucffen 
•t 202-204 North Broad Street

Total Amh . . ,$9,396,856 
General Reserves and 
Surplus................ $502,012

CHARLES S. CHELEDEN, FreWdMt 

torrent Dividend 2%% Per Annvei 
Peyable June 30 ond December 31 

taPnie Without Interruption Since 1901

SAVINGS ACCOUNTS NOW 
INSURID UP TO $10,000

100 Liūdna sukaktis
AMSTERDAM, N. Y. — čia 

gyvena; ^numingi lietuviai pa 
triotai^ Ilgamečiai Vienybės

' skaitytojai ir rėmėjai, Adomas 
ir Ona. JRadzevičiai. šie jaut
rūs liętuyiai kasmet su giliu 
liūdesių . širdyse pamini savo 
sūnau^.Henriko tragišką mir- 
t|, išlikusią 1943 m. gruodžio 
15 d. Henrikas Radzevičius bu 
vo vos 22 metų amžiaus, kai 
jį prieš aštuonerius metus iš
tiko ta baisi automobilio ne
laimė. "Buvo kilnus jaunuolis.

L. A.

1.00

* 1.00

1.00
V? v 
.: .' 4.00

... U0Q

♦ »; 1.00

I. .

O

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BĄLCHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvaniaos Universiteto

PETER DAVIDONIS j
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa,

i JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTĮMR OPERACIJŲ
,* SĖKMINGAI PAGYDYTŲ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visokį negalavimai, Žemas ir aukštas krau
jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo 
sunkumai .ir kitos ligos.

Buvau kreipęsis į daug gydytojų, bet niekas neįstengė 
palengvinti marioskausmų ir pagydyti mano nugarkaulio 
inkstų ir pairusių nervų. Naktimis neužmigdavau o atsi- 

^keldavau dar labiau pavargęs, šiandien esu dėkingas Auk
ščiausiam ir dr. Miller, nes atgavau sveikatą ir jaučiuosi 
lyg naujai užgimęs. Todėl visiems patariu kreiptis į dr. 
Miller, nes tikiu, kad jis ir jiems padės.

Geor,e Link, New Brunswick, N._j.

DAUG PAMKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE
DR. J. MILLER, D. C. Ph. C
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien nuo 9 ryto, iki 7:30 vakare
’ TeL Mitchell 8-6773

■—......... . ......... ■-=*
ii

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

1

ADAMS’5 CAFE
RESTORANAS IR BARAS- 

Ml SPRING GARDEN, u PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-r?85

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas Ir baras

TRAUN’S
N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA. 

TeL PO 5-9566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
actai

JUOZAS KAVALIAUSKAS
I TCFNSFD PFNNA AND NEW JER^FV 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street * Telefonas Poplar 4116 
PHILADELPHIA. PA. .

Modern ji ka laidojimo jetaiga: didelė graži koplyčia, erdvi aaH •» 
bam, pa k deri ttf te m s teteiktam* nakvynė — visko* netnokimaL 

Nelaimės valanda kreipkite* j mta| ištaigi dieną *t alkti

Tarnavau rusų kariuomenėje 
ir Rusijoje susiorganizavusiuo
se lietuvių tautiniuose batali- 
jonuoše. Vėliau Lietuvos ka
riuomenėj^ savanoriu. Buvau 
kareivis (eilinis, vėliau puska
rininkis), todėl šie mano atsi
minimai ir Bes siaurą pilko
jo kareivio gyvenimą, kiek 
šiandien dar galima atsimin
ti Platesnių ano meto istori
nių apžvalgų neliestu. Be tei
giamų, paliesiu irz neigiamą
sias puses, nes mes, kareiviai, 
juk. * nebuvome nei angelai, 
nei šventieji, bet paprasti 
žmoneliai su savo gerais ir 
blogais palinkimais, su savo 
žmoniškomis silpnybėmis. Ne 
visas pavardes paminėsiu. Ki
tų teks nutylėti nes šiandien 
nežinau jų būklės.

KARVĖS “PRALAUŽĖ” 
DUBYSOS FRONTĄ..

Mano pirmasis “ksfrinis žy
gis” buvo ne su šautuvu ran
koje, bet su botagu, kai 1915 
m. gegužės mėn. uždrožiau 
per šonus šveicariškai Lietu
vos dvaro karvutei ir per vo
kiečių linijas išlindau tiesiog' 
prieš rusų apkasus. Tiesa, tru
puti Išgąsdinome rusų karei
vius, kai it miško prieš jų ap
kasus pasipylė kelios dešimtys 
.geros veislės karvių. Po jų lau 
kė .vokiečhu bet vietoj jų iš

lindo tik penki. nedrąsūs pie
menys; Tiesa, mes nedrąsiai 
lindome iš miško, nes prie&is 
matydami apkasus, nežinojo
me kieno jie: rusų ar vokie
čių. Gal būtume smukę atgal 
į mišką, bet nebegalėjome su
valdyti galvijų. Jiems nusibo
do visas mėnuo slapstytis po 
mišką, ir pamatę savo gim- 
tuosius’laukus ir dvarą, iš ku
rio tik vakar rusai išmušė vo
kiečius, gaivališkai veržėsi 
lauk. O vis dėlto atlikome drą 
sų žygį. Miške dar buvo vokie
čių linijos. Kelios jų sargy
bos sulaikė mus ir liepė grįž
ti atgal, bet mes Akiplėšiškai 
su tokia didžiule banda slan
kioj ome po jų linijas^ kol už
tikome porą gerų vokietukų, 
stovinčių sargyboje drėgnoje 
miško vietovėje. Jie šypsojosi 
ir nieko nesakė. Pro jų tarpą 
ir praniovėme i rusų užimtus 
gimtuosius laukus.

Tuose miškuose vokiečiai 
sustojo ir susidarė Dubysos 
frontas. Kai jis pajudėjo ir 
vokiečiai pradėjo žygiuoti pir
myn per Lietuvą, traukėme ir 
mės, tėvams nė sudiev nepa
saką Su savo saugomomis dva 
ro karvėmis nuo Dubysos kran 
tų pasiekėme šiaurės Volgos 
kr a ntus (J aroslavlto gub.). 
Tiesa, kelionėje pusė piemenų 
ir pusė karvių nutrupėjo. Su 
45 galvijais jau žiemą pasiekė

me -vieną ruso dvarą ir ten 
pradėjome gyventi tremtinio 
gyvenimą, tikėdamiesi tą tur
tą parsivaryti į Lietuvą.

Tame dvarininko Chomuto- 
vo Utarevos dvare išgyveno
me 15 mėnesių. Na, ir buka
pročiai ten gyveno. Vos per 
metus juos išmokėme neuž
miršti lietuvio vardo. Ola pa
sakai, čia vėl užmiršo, ir bėga 
klausti: “pasakyk savo tauty
bę. Užmiršome ir negalime 
pasakyti savo atvažiavusiai 
kūmai, kas jūs tokie”.
ŠAUKIA CARĄ GINTI

1917 m. vasario mėn. pirmo
mis dienomis Rusijoje buvo 
šaukiami 1898 m. gimimo nau 
j okai. Lietė ir mus tris pie
menis. Jau ir taip Rusijai nu
sukome laiką. Mano metai bu
vo imami 1916 m. pabaigoje, 
o kitų net 1915 m. pavasarį, 
dar Lietuvoje tebesant. Iki 
šiol mus gynė nuo rusų ka
riuomenės . Lietuvių tremtinių 
komitetų liudijimai. Mat, ne
turėdami asmens pažymėjiriių, 
nueidavai į savo komitetą (o 
jų buvo visur, kur tik atsiras
davo lietuvių pabėgėlių), pa
sisakydavai kokią npri -pavar
dę ir klek nori metų, išgauda; 
vai asmens liudijimą, kuris 
atstodavo vidaus pasą bei ki
tą kuri asmens pažymėjimą. 
Kuriems būdavo čia pat šau

ir greit sugrįžo mus painfor
muoti. Iš kalėjimo vadavo jp* 
litinius kalinius. Jis tisM; 
kaip du išleido: viėnas už
dėjęs 8 metus, o kitas 12. 
išleistas į laisvę ir^gryną otĄ, 
apalpęs. \

Vakare senųjų kareivių pa
tikrinimas. Po patikrinimo ai- t 
giedojome “Tėve mūsų.” Arte- [ 
nas kareivis klausia: “Ar gie
dosime “Bože caria chrsmlTT 
(“Dieve saugok carą”) rauB 
jam atkirto: “Kurių velnių 
giedosime, kad jo jau nėtu.”* 
Net pašokau iš džiaugBĖkk 
Jau visiškai aišku, kad carito 
nuverstas. '

Po keleto dienų prisiefcėitię 
naujai laikinai vyriausybei 
kurios priešakyje buvo Kerens 
kis. Greit iš- miesto kareivinių 
mus perkėlė i uimitoiuJįįĮt 
žangaus vado poruėlfco 
levičiaus batalijoną. Jis 
socialrevoliucijonleriuš fsį 1Ė- 
reivių buvo mylimas. i

(Sekančiame numery? 
tysite apie. “GENRROLAB Hfį 
SUPŪTOSIOS BULVĖS?) 7 ;
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zAmerikos Lietuviu Savaitė
Michigan valstybėje

The Tribune Travlers’ Gui
de praneša, kad ateinančiais 
metais Juozas Bačiūnas nebe- 
nuomos Macatawa viešbučio 
Michigano valstybėje ir — di
džiulio" Norris Park ęęzorto 
esančio Tenn. valstybėje. Anot 
laikraščio, J. Bačiūnas nutarė 
konsoliduoti savo vasarviečių 
bizni išimtinai Michigano vals 
tybėje — Tabor Farm, Pros
pect Point, Blaney Park ir 
ir Grand Hotel, kuris yra vie
noj ežero saloj et

DR. M. j. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas _3*4747

PRIĖMIMO VALANDOS:

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir 1.1. 
Priimami užsakymai

Atvksta i namus ramieruot 
607 Washington Ave.

, Waterbury, Conn.

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas^
B. Andnušaftis

Lietuviška duona ir
pyragaičiai

Pristatoma | namus
ir krautuves

8 Ames St., Lowell, Mass.
Tel. 2-6797 -

WILLIAM VALAITIS
Visokeriopas automobilių taisymai
730-2 E. Moyamensing Avė j

Philadelphia, Pa.
TeL Howard 8-0596

DIAMOND CAFE
V. B. Santeckas ir
V. Bukauskas, sav.

Alus, degtinė, • vyaM 
305 BROADWAY *

* SO. BOSTON, MASS.'

SO 8-9094

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav. 
Įvairūs gėrimai, pirmos 
7, rūšies virtuvė 

201-263 E. Chapel Street
New Haven, Conn.

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine. -
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street * 
, New Haven, Conn.

Tel:-5-9229

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

REgent 9-4156

Nauja Šviesos 
Draugijos valdyba

ANSONIA, CONN. — Švie
sos Draugijos metinis susirin
kimas įvyko gruodžio 9 d. 1 
naują valdybą išrinkta: pir
mininku A. Baranauskis. vi- 
cepirm. O. Oepiinskienė ižd. 
J. Kantautas, financ. rašt. S. 
Trapkauskas, užrašų raštinin
ku J/ Vaitkevičius, iždo globė
jais O. Vailicnienė ir B. Arba- 
čauskas, tvarkai prižiūrėti V. 
Vailionis. Delegatais į A. L. Ta 
rybą išrinti B. Baranauskienė, 
A. Vailionienė ir J. Juškis 
Draugija paauko.o $5.00 Bal
tui ir $10.00 sergančiai narei 
A. Mikolaitienei.

Po susirinkimo įvyko vaišės. 
Kai kurie žadėjo į kitą susi
rinkimą atsivesti naujų narių.

Mano manymu, tokios vai
šės, pasikalbėjimai draugijai 
naudingi. Tai tūrėtų būti kiek 
viename metiniame susirinki
me. O. Ceplinskienė.

Žinios iš Floridos
MIAMI, FLORIDA. — Mums 

čia teko dalyvauti Muzikos 
Klubo , suruoštame Kalėdų 
tarptautiniame koncerte. Įdo
mu buvo klausyti įvairių tau- 
-tų dainų ir muzikos. Bet^ 
mums, lietuviams, buvo dar į- 
domiau, kai scenoje pasirodė 
dvi lietuvaitės, operos solistės 
Antanina Dambrąuskaitė ir 
muzikos—mokytoja Anita Na
vickaitė. Jos padainavo solo 
porą liaudies dainelių ir dvi 
kalėdines giesmes. Jos buvo 
pasipuošusios lietuviškais kos
tiumais. Joms aplodismentų 
publika nesigailėjo.

LIETUVIŲ CHORAS ,
Kad ir nelengvose susisieki

mo sąlygose, Miami Lietuvių * 
Choras, ^Petro Stevens (Stepo
navičiaus). vadovaujamas, lai
kosi gerai. Jam padeda A. 
Dambrauskaitė ir A. Navickai 
tė_ Viso apie 26 narių.

Jie čia ruošia koncertą, 
ris bus sausio 27 d.
LIETUVIS MOKĖJAS

Galūnų sūnus, Frank Galū- 
nas, dalyvauja baleto šokėjų 
grupėje, kuri čia ruošia įvai
rias menines programas. Joms 
vadovauja Milanoff ir Sher
man.

Pranas Galūnas taip pat y- 
ra Miami universiteto progra
mų dalyvis. Jis taipgi yra pa
rašęs keletą sceniškų veikalų 
anglių kalboje.---^- * ~

VAKARINIAI KONCERTAI
Bayfront Park duodami kon 

certai būna dukart savaitėje, 
žiemą ir vasarą, po atviru dan 
gumi. • Naujojoje “Bandshell” 
scenoje kuri miestui pastaty
ti kainavo $80,000. Orchestras 
duoda pasaulinių kompozito
rių ^kūrinius. Vadovauja 75 
metų amžiaus muzikas Caesar 
La Monaca___________ _________

Aukos Vienybės 
popierio fondui
Walter Petronis 
Rush, N. Y. r-”
K. Arnastauskaitė
Bayonne, N. J. .
•K. Garban 
Brooklyn, N. Y. it-.-.---

J. Simonėlis 
Woodhaven, L. L; N.

K. Šilinis
Cleveland, Ohio

A. Osteika
Maspeth, L. I., N. Y.
Zigmas Nuobaras
Brooklyn, N. Y. .. .
F. Milas
Brooklyn, N. Y.

10.00

5.00

3.00

2.00

2.00

1.00

__ 1.00

•...__ 1.00

ku

M. Tašauskienė 
Maspeth, L. I., : 
P. Svetka 
Maspeth,-L. I., i 
A. Sodaitis 
Maspeth, E. I., ' 
J. Klimavičius 
S.prigfield, Mass.
A. Stenes 
Bronx, N. Y. •*.. 
P. Katen 
Brooklyn, N. Y
L. Aleksiejus 
Huntington, L. I., N.
B. Pūras , 
Scranton, Pa. ......
A. Gustaitis 
Chicago, Įll.................
V. Steponavičius 
Brooklyn, N.- "Y. . . . 
V. Saudzis 
Manhasset, L. I., N.
M. Kasevičienė 
Detroit, Mich: 
Dr. J. Kulis

f Chicago, Ill.
J. Navickas • 
Brooklyn, N. Y. ~. 
R. Aukštuolis 
Stamford, Conn. ..

■'St. Volskis 
Brooklyn, N. Y. . 
V. W. Wallent - 
Tunhannock. Pa, o.: 
St. Pundzevičius 
Great’Neck, L. i, N. 
A. Mačius 
Melrose Park, Ill. .
K. Paže menąs 
Baltimore, Md. 
Kun. Bastakys 
Newark, N. J.
J. U. Racibarskas 
Seattle, Wash. ..... 
D. Narmont 
Brooklyn, N. Y. . . .

.Z. Jankauskai

N. Y. .... 1.00

1.00

1.00

. 1.00

.__ 1.00

1.00

... 1.00

__ 1.00

¥.__ 1.00

r 1.00

1.00

__ 1.00

_. . 1.00

JUOZAS JURKŪNAS SUKŪRĖ ŠEIMĄ

SEKMADIENį.

1952 m. SAUSIO 6
& oil’

♦
Floridoje gražu 

. pač žiemos metu, 
tiniam gyvenimui
lifomijoje patogiau.

Ona Račkienė
________i_____________________ Rimkienė

gyventi, y- 
bęt n uola- 

manau Ka-

Juozas Jurkūnas, tarp kita ko, 
pareikšdamas, kad “šeima yra 
tautos pagrindas, ir mes turi
me tam tikrą pareigą rūpin
tis savo tautos ateitimi.”

Puota tūrėjo baigtis lygiai 
10 vai. vakare, bet salės šeimi
ninkas, Alex Markarian, -arine 
nas, būdamas didelis lietuvių 
draugas, ^svečių nevertė skirs
tytis. Todėl orkestrui nujilus, 
puotos dalyviai, tartum vienos 
šeimos nariai,, dar ilgai šne
kučiavosi, pakartotinai jau
niesiems linkėdami laimingo 
vedybinio gyvenimo. R.

.__ 1.00 •

. .1.00

. . 1.00

1.00

... 1.00

1.00

1.00

1.00

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla) 

36-40 Stagg St, Brooklyn, N. Y 
Telefonas STagg 2-5938 v

BALČIŪNAS, savininkasANTANAS
Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai Europos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu- 
jVėms ir pristato | namus ne tik 
visokią duoną, bet ir tortus, 
sus, pyragus ir pyragaičius.

SILVER BELL BAKING CO,
Box 44 ' Middle Island, L.

■ 7

(

ke

_ 1.00

K. Bačauskas ......
Maspeth, L. I., N. Y. .... 1.00
V. BudinaviČius 
Brooklyn, N. Y.
P. Savolskis
W. Homestead. Pa. ______ 1.00
St. ■Žukauskas 
Brooklyn, N. Y.
O. Račkienė 
Miami, Fla.
A. Radzevičius 
Amsterdam, N. Y. 
Adam Rupis 
Philadelphia. Pa. 
M.. Yasevcc

Bronx. N. Y. -. . .
J. Zutkes

Brooklyn, N. Y.
G. Kulis
So. Ožone Park, I.
George Puidokas
Woodhaven. L. I.,

beje

STAMFORD, CONN— Gruo
džio 29 d. čįa jvyko-Juozo Jur
kūno ir Reginos Endriukaity- 
tės - Kašelionienės vestuvės. 
Mat, pagaliau apsisprendė ap
sivesti buvęs Lietuvos Užsie
nio Reikalų ministerijos pa
reigūnas Juozas Jurkūnas, ku 
ris, kaip ir daugelis tremtinių,- 
savo laiku atvyko į Ameriką 
ir. gavęs daftją, įsikūrė Stam
ford, Corm. Santuoka įvyko šv 
Jono bažnyčioje, iš kur jau- 
navedžiąj,. lydimi savo pulko, 
atvyko j. Hibernian salę. Ola 
„aunuosius pasitiko iš anksto 
susirinki vestuvių puotos daly
viai. Tuojau* prasidėjo piiota, A T AI
kurios tfietu.buvo visko: gero . DYKAI DYKAI 
maisto, skanių gėrimų, kalbų, 
dainį Ir nepaprastai daug ge
ros, nuoširdžios nuotaikos. • 
Tuo labiau, kad į puotą susi
rinko visi artimiausi jaunave
džių "draugai bei iprieteliai.

-Pirmojo pabrolio ir pirmo
sios pamergės pareigas pavyz
dingai atliko Jonas Rūtenis- 
Rutkauskas ir Ai/tosė Deikie- 
nė. Svotas ir svoąįa buvo inž. 
R. Aukštuolis ir Rožė Kliu- 
kinskienė. Pastarajai,
yra tekę eiti ir piršlio parei
gas. Ji~jaunuosius globojo, su
pažindino ir, galima sakyti, 
^apvesdino. Aplamai, šia proga' 
vertėtų pažymėti, kad Juozas 
ir Rožė Kliukinskai yra labai 
nuoširdūs naujakurių draugai. 
Stamfordo Kliukinskai yra pa 
vyzdys, ksTip senieji amerikie- 
'čiai turėtų sugyventi su nau
jakuriais.

Vestuvių puotos dalyviai bu 
vo šie: Vitmanai, Steponavi
čiai, Deikai, Kliukinskai. Za- 
mulskiai, Milukas, Končius^ 
Pačiukonienė, Endriukaitienė 
(jaunosios motina). Valiušai- 
čiai, Rutkauskai, J. Tysliava, 
Stadalnikas, Pilipčikienė, Auk
štuoliai '(dvi .poros) Adomai
tis, Lažaunikai ir keletas jau- 
namečių, kurių tarpe — malo
nus jaunosios 9-nių metų am
žiaus sūnelis Antanukas.

Puotos kalbų ir dainų pro
gramai vadovavo Jonas Rūte- 
nis-Rutkauskas, pats nemažai 
kalbėdamas ir savo sveiku hu- \
moru bei sąmojum dalyvius ) 
tikrai smagiai nuteikdamas. 
Kalbėjo ir kiti svečiai: Vieny
bės red. J. Tysliava, J. Kliu- 
kinskas ir k. Jaunieji gavo

KONCERTAS^
Auna Kaskas,

Išbandymas kurie 4renčiate REUMA- 
TIŠKUS SKAUSMUS. RANKŲ. KO 
JŲ SKAUDĖJIMO IR TIRPIMO 
NEURALGIJA. NUOVARGI. DIE
GLIUS. Jeigu tamsta įvertini savo 
sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus 
parašyk savo vardą, pavardę ir ant
rašą ir siųsk šįjgarsinimą dėl naujai 
parengtoj Deksmo Galingos Mosties. 
Gausi be jokio mokesčio, pavartojęs 
savaitę laiko, jeigu nesijaustam stip
resnis ir' sveikesnis, ir negelbėtu jums, 
tada grąžinkite mums likusią ir jums 
daugiau niekas nekainuos. Mes žinom, 
kad tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
it jums. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
oAr nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar į kuprą susimetęs.Q.

Reumatizmą sirgti pratęs.
Dcksnio Mostim tepk gerai.— 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis- 
važiuoja. Tad jeigu

važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
Dcksnio Galinga mostim.

DEDEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666

NEWARK 1, N. J.

į M. J.VERBYLA
^Metalinių reikmenų
^krautuvė 861 Bank Street
^Degtinės krautuvė

Green ir Leonard Sta, 
Waterbury, Conn

TRAUN’S CAE£ 
N. E. cor. 16th Street 
and Spring Garden'

Tel. LO 7-3662, LO 7-4967 
Bes. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa. -

daug sveikinimo laiškų bei te
legramų. Juos sveikino Raste- 
niai iš Clevelando,, dr. Geru
tis iš Šveicarijos ir visa eilė 
kitų artimų jaunikio bei jau
nosios ’ draugų, negalėjusių 
dalyvauji - vestuvėse. Paskuti
nę ir, reikia pasakyti, labai. 
gražią’ padėkos kalbą pasakė

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVS
438 JEFFERSQN ST.

Philadelphia, Pa. ~
TR. 7-6627*

Kontraltas

JOAN FRANCIS,
Sopranas

ALGIRDAS BRAZIS
Baritonas

SOUTH BOSTON THOMAS PARK 
HIGH SCHOOL SALĖJE
BILIETŲ KAINOS: $2.00, $1.50, .1.00

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS ~ 

and Loan Association of 
Baltimore City

Metinis dividentas 3%

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 16,000

684 Washington Blvd. Baltimore. 30, Md.

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

ę . . * N
patogius ir nebrangius kambarius.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Sav iri i n k ė

Baras ir salės pramogoms

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

SUSIVIENUIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
Lithuanian ^Alliance of t America

. DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA * ' . i 
LIETUVIU FRATERNALINĖ ORGANIZACIJA • ‘

' Įkurta 1886 m.
Turtas K Viršija $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose.
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000,00.

Nariais priimami abiejų .lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį Tėvynę nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fohdų šelpiami nelaimių iš

tikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai.
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijas na- 

riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, arba rašykit į centrinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į
307 WEST 50th STREET, NEW YORK 1, N. Y.

COOPER RESTAURANT
BAR & GRILL

FRANK MILAS ir JOHN L. RIMŠA 
Savininkai

101 Cooper Street, Brooklyn, N. Y.
(Evergreen Ave. kampas)

MIAMI, FLORIDA

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAUL USONIS, savininkas

Jūs būsite patenkinti apsistoję šiame 
savo tautiečio viešbutyje. '

KAINOS PRIEINAMOS
I M. W. 3rd STREET,. MIAMI 36, FLORIDA

BRONZE FOUNDRY
A . High Grade Bronze Castings

SAVININKAS
(Pėda nu© Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

APIE PREZIDENTO TRUMANO TeVIš
Independence miestelis seniau ir dabar

Vakarinėje Missouri valsty
bės pakraštyje, Independence 
miestelis dabar dažnai yra 

. minimas pasaulio spaudoje, 
nes tai yra prezidento Truma- 
no tėviškė. '

Prieš šimtmetį ir seniau In
dependence kitu kuo garsėjo: 
jame telkdavosi pirkliai, me
džiotojai ir naujakuriai prieš 
traukdami Santa Fe keliu į 
pietvakarius į šiaurės Kalifor
niją ir kitus Ramiojo vande
nyno pakraščio miestus. Prieš 
Missouri srovę iš Rytų į In- 
.dependence, vos šešios mylios 
nuo upės, atplaukdavo prekės 
ir keliautojai, kurie toliau 
kelionę tęsdavo raitomis arba 
važiuoti. '• * •

Jungtinėms Valstybės ir 
Kanzaso Indėnams susitarus 
apgyvendinti vakarinę Miss
ouri valstybės dalį, Indepen
dence tapo Jacksono apskri
ties miestu, o 1828 metais ten 
buvo pastatyti dviejų kamba
rių rąstų trioba — Teismo Rū-

kaip traukiamoji jėga, ar tai
sė šautuvus ar lenkė ratlan
kius. Gausėjo ir tavernos — 
smuklės, užeigos ir alinės ir 
gerai vertėsi kailiadirbių .įmo
nėlės. . ....

KOKS YRA IDEALIŠKAS
Už geriausius atsakymus duodamos

, Koks ynu ideališkas vyras? 
Kb jūs reikalaujate iš savo 
svajonių princo?- Štai klausi
mas kurį mčš statoipe savo 
skaitytojams.

• Neseniai Anglijoje Otley 
mieste Vietos motorų klubas

Mormonų grupė 1831 metais 
buvo susiorganizavusi Inde
pendence, bet ir čia kaip ir 
daugelyje kitų vietų jie nebu
vo mėgiami, persekiojami, tad hffvo . suotįanizav^s . panašų 

konkursą triėsdamas apibū
dinti ideališką
;Tas, kuris. miršta, pasi
baigus vėsfuvių ’nakčiai! —bu
vo atsakymas,' laimėjęs pirmą-

’ —,Tal skandkiąsi— pasakė 
įrincešė Eft&betH, 'skaityda
ma > liiįriAčlųs.' <.Be€ jos- moti- 
ha kafžliėhė buto kitokios

riėhji'š gražiausių da-

neapsikentę jie netrukus išsi
kalė tolyn (Beveik po 20 me
tų šie kieti ir darbštūs žmo
nės - galiausiai pakilo | savo 
“pažadėtąją žemę”, skersai ♦ _ __ _
visą kontinentą dabartinėje jį- prehUjąJ 
Utah valstybėje), , c “ ' ": ‘ ’

1949 metais per Indepen
dence vėl plaukė marios auk- s 
so ieškotojų, vis i vakarus — 
Kalifernijos aukso kasyklas.

Nors “Westport Ųanding” 
(dabar Kansas didmiesčio da- ;■ 
lis, 10 mylių nuo upės) vėliau 
paveržė iš Independence pre
kybos su vakarais centralę, 
Independence 4 dar keliolika. < 
metu išliko diližanų, tradicine 
pakeitimo vieta, prieš išsilei- 
džiant į vakarus. Tačiau ši

ištekėtų, jei tektų iš naujo su 
situakti?

— Už vyro, kuris visai net
rūko! — pasakė vieno dakta
ro žmona, kuriai atsibodo gy
venti tarp cigarečių nuorūkų 
ir matyti visas paklodes pra
degintas.

Pasirodo, vyro pareigos bū
na nelengvos ir moterų reika
lavimai dideli.. Vienos nori, 
kad jis būtų diplomatiškas, ki 
tos, kad turtingas', turėtų Apo
lono išvaizdą, žavingas, geras 
šokėjas, .^prityrusi vaikų auklė, 
geras lėkščių mazgotojas, di
delis psichologas...

Turtingas? Taip. Visos mo
terys nori, kad vyrai duotų 
joms patogų gyvenimą.

švelnus? Bet 
Sako di

premijos
ji būtų panaši į Ritą ir turlstl 
tikti su tuo, kokia ji yra. Į

4. Lojalus. Turi mokėti da
ryti pastabas ir net semias,

turi žmonai darytir'jjftštaMfi 
viešumoje, nekalbėti
kurios tik j| vieną aukitiatq ■

kas, neturi apgaudinėti.

kia, kad ieškotų panašumd/*b 
Errol Flyn, ar būtų brummė-
1 iš k ai koketiškas. Jis tilfl būti

menyse ir rubųpse. , -
6. Gabus. Turi mokėti SU-

’ • • . .A < ■—

tus, kad žmona negalėttį ,sfa|Š- 
tis. savo kaimynėms, d vaikis 
gaWų pasakyti: “mino 
moka viską”.

7. Bendradarbis. Supažiridin 
ti žmoną savo rtik^utožr..da-

tis apie šūtUofctiitės. Vyras, 
kurt jaunitedė randa kitą ry
tą rsįto kambary, išbūna jau 

< nos rhėrginos svaj bnių prtn - 
fets.' $ai jčš įyvėiifaho bendra- 
kėlėtyls, .rtšži skirtingas nuo 
to, apie kurį Ji stajdjo. Ir ta, 
kurt < bandė m .įy^ėhti su savo 
sfįjbnftį princu, ėihž į katas- 
tręfį. vędybtnia-
įnė gyfėihriė, tĮi mylėti savo

, Uois. jis yra ir mo- 
.u^rtė Jo prtšitąikin-

-7 mai. kur šiuo metu yra prisi
glaudusi šalpos organizacijos 
įstaiga.

Kėlimosi į vakarus metu rolė vėliau buvo perimta nau
jokyno, kuris keturiasdešim
tųjų pabaigoj virto Kansas 
didmiesčio dėka Missųri • u- 
pės prekybos ir geležinkelių 
tinklo. Per tai Independence 
prarado paskutinę progą pra
simušti į krašto metropolius.

šiandieninė Independence 
(apie 20,000 gyventojų) yra 
laikoma Kansas didmiesčio 
priemiesčiu. Tipiškas ameriko
niškomis tradicijomis mieste
liukas — centre neišvengia
mai ■ randame‘aikštę, kurios 
keturiais šonais matome ikrĮfcU- 
tuves, dirbtuves ir^biznio jstai 
gas. Jackson apskrities teis
mą, kuriame ; kadaise prezi
dentas Trumanas buvo vyres
niuoju teisėju, taip pat ran
dame ten. jš šios .vietos skyla 
į šonus gatvės, kuriose mes 
randame gyvenamuosius na
mus, mokyklas ir šventnamius. . ............... .
Miestelis turi tris bankus, £u niftįė, -'Ils. SUžayi visas’mano 
dienraščius, radiofoną ir apie ‘ *
60 fabrikų. Jo, nuo mokesčių 
laisvos mokyklos yra žinomos 
kaip bene geriausios visame 
Missouri. .Apie^ft šveutnamiųr 
aptarnauja bene visas x protes
tantų tikybas, riet ir mormo
nų sektą, taip pat katalikus 
ir žydus. Miestą tvarko gyvėn 
tojų išrinktas burmistras su 
12 narių miesto taryba.

Miestelis *turi savo nuosšvą 
elektros jėgainę, rbet gazas, 
vandentiekis ir* telefonas pri
klauso privačioms kompani- 
joms.' ” “7 •

Jaukus Independence mies
telis yra laikomas demokrati
nių principų įgyvendinimo pa pravedė ankietą, teiraudama- 
vyzdžiu. \

i. independence buvo spalvingas 
kaimo miestelis. Viens per, ki- 

, tą maišėsi briedžio kailio išr 
darbio drabužiais apsirėdę vy- 

; rai, ryškiomis palomis-apsime
tę indėnai, meksikiečiai, laivų 
krovėjai negrai, plačiai skry
bėliuotos moterys, mulų varo- 

•• vai ir apsitrynę rytiečiai, atsi- 
> trenkę į tolimuosius vakarus 

ieškoti nuotykių ar pinigo. 
Į Pirkliai steigė vis naujas krau 

tuves, aprūpindami prekėmis 
prakeliaujančius emigrantus, 
traperius, medžiotojus ir pre
kių traderius. Iš tuzino mies
to kalvių nuolat skambėjo kū
jai — ten buvo taisomi veži
mai ir kaustomi arkliai. Kiti 

* amatininkai dirbo jungus jau
čiams, kurie tais laikais kaip 

, ir arkliai, būdavo naudojami

Vyrai dįįžjiii gijvoja, kad 
mototis / jiė/Jtlii sužavėti savo 
atiėtlškA i§fiiz<iĮ/ pinigais ir 
išndiithnL ^toi’iii, < Ulinei pa~ 
ėių vįtų.5nė tišds moterys 
tiįp filvuji;. Vieiiatiię vyro as 
menyje įsūnių, risti tisas idė-s 
ihškis fdttjyts.' 7

: — AiKmauiau ištekėjusi už 
MėĮUšfe>;<^,-4acundėsl kar- 

vito- ^ancūzė irkivysku- 
pUf Mįt; Afyiįrui. Jis turi

taip
’ . ♦

PŪt -Mgt. RiVieni. . 3— — - 
trtš /tolia aš ^yaiž-
diviu "sĮiJonių princu:

kalbėtojas.
Deja; toininniėko no

driūįfcslivpėi - pasisekimo 
Įr ^ikarais lo- 

tpjė skilto fiiiihsitiiūslaik- 
raSČitis,. įl jo iškalbingumas

kinti, -kad aį blogai tvarkau 
reiiKLūį^z" ,. \ į y——-

itšąkė jai 
Ariiv^&kųįkU. -- Ideahški vy-

aifoHiį. Ttlcėtitį mlnUhl ir ne
ieškokite idėalų. Ašp netikiu, 
-kad jie gali moterį padaryti 
laiminga, vyras be ydų gali 
pasidaryti tiesiog nepakenčia
mas. *. Ū

Vienas^ laikraštis

sis moterų, už kokio vyro jos

ge-

jis

laiko tokiems kas- 
klausimams. .

člais, tartis dėl atostogų, bal
du pirkimo ir ^kt. Jfe turi būti 
lideris, kuris nieko nedari) 
nepasįteiravę su žmona, .

• r i ’ A

sios. kaip toj operetėj H® 
Jupiteriui, jog ji nedori į 
keti už dievo: 4<Aš no^itk i 
būsimas vyras retkarčiais 
guliuotų, kad ’klystų ir b 
manęs reikalingas”. -

Kokį ideališką Vyrį: 
duoja mūsų skaityto  jok? .pį.

ne perdaug, 
urna moterų.

— Aš ^nenoriu būti muša
ma. -Bet aš noriu, kad .mano 
vyras aiškiai man pasakytų, 
kas jam nepatinka. Aš esu net 
patenkinta, jei jis man laikas 
nuo laiko sukelia pavydo sce
ną. Lengvas antausis negali 
būti skyrybų priežastimi. Ir 
kiek moterų aplink mane yra 
jo vertos. Po jo jos daug 
riau elgtųsi,— sako. viena.

Genijus? Ne. Sako kita, 
ištekėjau už genijaus ir
sugrįžęs teranda tik pasakyti: 
“Ką šį vakarą turi paruošusi 
vakarienei?” Po to jis prade
da skaityti laikraščius. Aš esu 
reikalinga jo patarimų , bet 
jis neturi 
diniškiems

štai tos ankietos rezultatai. . keliais jsaldnia^s. TOs,
1. Vyras

liškas ir morališkas šeimos Iš
laikytojas. Turi duoti savo 
žmonai ir vaikams užtenka
mą patogumą ir saugumą.

2. Jis turi būti- švelnus. Ne
būdamas Cazonova, jis turi vi
są gyvenimą žavėtis 4r rūpin
tis savo žmona, • prisiminti jos 
sukaktis ir mylėti vaikus.

7 3. Pataikaujantis. Neturi 
reikalauti iš savo žmonos, kad

turi būti materia atsakymai bus . atepUsdte# 
Vienybėje, f aus dovinaa aGa- 
bijos” leidyklos. nėsėnUi 

.leistą Nėlės MazaJaitės temi
ną “Mėnuo, vadinamas , ih& 
daus”. ’

drnami su tikra pavardėj ■ii-' 
Ii pasirašyti slapyvardė. T - e 

Laukiame, ką mūsų
rys galvoja apie

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ROUTE 27-A, ISLIP, K 1

Bay Shore 2996.
- ......... _

i* * *

COLONIAL BAR RESTAUI
> GUS TUNAITIS,

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAL ‘

N. E. Cor. 52nd & Spnice~Ste.
PHILADELPHIA 39, PA.

GR. 4-2939

kimas į kariuomenę, aišku, 
save pasijaunindavo. -

Vasario 5 d. visi trys draugė 
nuvažiavome į Rybinska tįąlte- 
stą ir prisistatėme naUj&fcų 
ėmimo komisijai. ’ApMtrttlės 
karo komendantas, ’" -patyręs,, 
kad mes atvykome iš kito ap
skrities, patarė ten vykti

— Nenorime,— visi trys* at
sakėme.— Ten nėra mūsiškių 
lietuvių. Mes pabėgėliai * neži
nome kur yra mūsų gimtojo 
apskrities valdžia, todėl jau
čiame, kad galime stoti ten, 
kur mus traukia.

Komendantas, pagalvojęs, 
pasakė “gerai,” ir priėmė. Sū
rinį katalikus naujokus, Nu
vedė į Rybinsko katalikų baž
nyčią prisiekti carui ir Rusi
jai. Mes jau buvome paskuti
nieji, kurie carui prisiekėme. 
Po 3 savaičių jo sostas palū
žo.
u Vietinius naujokus 3 savai
tėms paleido namo, o mus tris, 
neturinčius pastogės, pasiuto
te į etapo skirstymo pulką, 
kur apfe 3 savaites prasivo- 
liojome- ant pli^iu«rėzdų (&&• 
rų).
NAUJOKAI “LINKSMINASI”

• Vasario mėn. paskutinėmis 
dienomis mus išvežė | Orią, j 
skirtąjį 203 pėst. pulką. Tuo 
metu Petrapilyje (dabar Le
ningradas) vyko revoliucija, 
privertusi carą atsisakyti sos
to. Mes naujokai, būdami ke
lionėje, nieko negirdėjome Ar 
pie sostinėse vykstančią revo
liuciją. Mums atrodė, kad Ru
sijoje viskas ramu. Rusai nau
jokai, pakeliui prayažluodaifti, 
daužė geležinkelių . stotelių

lempas ir langus, pagrobdavo 
ant pėrimo sustatytus 1 mieš
ti tėžti plėnO bidonu^ paga
liu palėlsdivo. 4 inbtė^ėlių pa
ltai sįtotį -pistiit^tus stalelius 
su piėnų, bųUttttėmis ir kito
kiais užkandžiais ^ravažiuo- 
jantjėms. žinomi, sudaužyda
vo butelius su pienu ir mote
rėlėms įitydĄvo nuostolių. 
Atjto^, važiuotų.
Lietuviai niujokai . iškart pa
bandė rusus 7 sudrausti, bet 
kur 'Uųf Tėįto nutilti 
LUĘTDYOS iotKAS, *UR 
NEKALBAMA LIElTVlšKAI

MtaskVojė, )lėiipJĮ6 geležlnke- 
lių stotoje, inūsų, naujokų 
traukinį pistiiė šalia vieno 
sęnų kareivių traukinio. Išli-. 
pįs iš savo tigono. atkreipiau 
dėmesį i senuosius kareivius. 
Visi jie buvo prisisegę ‘ šv. 
Jurgio kryžius, duodamus už 
pasižymėj imus . k.a u t y n ėse. 
Grėit pastebėjau ant kiekvie
no -Tagtono durų kreida gra
žiai užrašytus sau mielus žo
džius: “29 ; Lietuvos,, pulkas”. 
ApsfcLžiaugliu* sutikęs “lietu
vius,” ir priėjįs prie vieno va
gono, prikalbinau juos lietu
viškai Tačiau smarkiai nusi
vyliau. Jie man mandagiai at
sakė, kad mano kalbos nesu
pranta.

— Tai jūs ne lietuviai? — 
paklausiau.

— Ne, mes rusai! —. jie at-« 
sikė.— Ttfc mūsų pulkas turi 
Lietuvos virdą.

Vėliau patyriau, kad ir dau
giau buto rusų pulkų, kurie 
turėjo HėtUtos* vardą. Matyt, 
tii buvo pulkai, tą vardą tu
rintieji nuo Lietuvos. pavergi

7 . Tai dar labiau sužadiną 
sų smalsumą. Bet iŠ kAreiVi- 
nių rajono negalime išeiti 
Prie vartų sargyba^ o ąpitūt 
aukšta mūro tvora, kurios įet 
lipti nesitikime. Savo tŠrjiė 
turėjome vikrų ir gyvą čigo
niuką. Jis mokėjo daug kajfių, 
jų tarpe ir lietuviškai. 2&R0- 
darni čigono apsukrūmą, pa
siūlėme jam kuriuo ndfrs bū
du išsmukti iš kareivinių ra
jono ir pasiekus kalėjimą, 
tirti, kas ten vyksta.,

• 'kL L \

Laisvei švintant... St. Butkus
SU KARVIU KAIMENE 

NUO DUBYSOS IKI VOLGOS

mo laikų. Netrukus po revo- 
liuci j os laimėj imo sužinoj au, 
•kad minimo 29 Lietuvos pulko 
apie 600 šv. Jurgio kryžiaus 
.kavalierių buvo vežami į Pet
rapilį caro sosto ginti.

Naktį atvykome į Orią. Ve
dant mus per miestą, buvo ra
mu. Susitikdavome tik gatvė
se patruliuojančius žandarus. 
Vienas jų balsiai mums pa
reiškė užuojautą, kad tokius 

. jaunučius ima į karą.
REVOLIUCIJOS BANGAI 
RIEDANT PER RUSIJĄ

Rytą prabudę, pro savo ka
reivinių langus pastebėjome 
kažką nekasdieniška. Einanti 
pro mūsų kareivinių šalį 
žandarą užpuolė mūsų kuo
pos senieji kareiviai ir nugink 
lavo. Apsiverkęs žandaras nu
ėjo toliau.

Netoli kareivinių buvo ka
lėjimas. Pro langus pastebėjo
me, kad prie kalėjimo vartų 
renkasi žmonių ir kareivių mi 
nla su raudonomis vėliavomis. 
Puolame klausinėti senųjų ka
reivių. kas darosi mieste, bet 
tie nemandagiai atkerta, kad 
mums geltonsnapiams nau
jokams nevalia žinoti.

O vis dėlto įdomu. Slankio
ju apie senuosius kareivius, j- 
siklausydamas, ką jie šneka. 
Kai tik arčiau prieinu, tuoj 
jie nutyla. Matau, vienas jų 
skaito dienrašti “Ruskoje Sto
vo". Priėjęs žiūriu per petj. 
Pirmame puslapyje stambio
mis raidėmis iš viršaus at
spausdintai Sūkis:,, “Lai gy
vuoja, lai gyvuoja, lai gyvuo
ja laisvą Rusija!” Pasirašęs 
dūmos (parlamento) pirmi
ninkas Rodzianka. .

6

- federal Savings. 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia 7, Pa.
2)5 N. BROAD STREET

(Temporary At/drttt) 

Naw luUding Under Comtrucffen 
•t 202-204 North Broad Street

Total Amh . . ,$9,396,856 
General Reserves and 
Surplus................ $502,012

CHARLES S. CHELEDEN, FreWdMt 

torrent Dividend 2%% Per Annvei 
Peyable June 30 ond December 31 

taPnie Without Interruption Since 1901

SAVINGS ACCOUNTS NOW 
INSURID UP TO $10,000

100 Liūdna sukaktis
AMSTERDAM, N. Y. — čia 

gyvena; ^numingi lietuviai pa 
triotai^ Ilgamečiai Vienybės

' skaitytojai ir rėmėjai, Adomas 
ir Ona. JRadzevičiai. šie jaut
rūs liętuyiai kasmet su giliu 
liūdesių . širdyse pamini savo 
sūnau^.Henriko tragišką mir- 
t|, išlikusią 1943 m. gruodžio 
15 d. Henrikas Radzevičius bu 
vo vos 22 metų amžiaus, kai 
jį prieš aštuonerius metus iš
tiko ta baisi automobilio ne
laimė. "Buvo kilnus jaunuolis.

L. A.

1.00

* 1.00

1.00
V? v 
.: .' 4.00

... U0Q

♦ »; 1.00

I. .

O

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BĄLCHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvaniaos Universiteto

PETER DAVIDONIS j
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa,

i JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTĮMR OPERACIJŲ
,* SĖKMINGAI PAGYDYTŲ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir kepenų ligos, 
tulžies, pūslės visokį negalavimai, Žemas ir aukštas krau
jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo 
sunkumai .ir kitos ligos.

Buvau kreipęsis į daug gydytojų, bet niekas neįstengė 
palengvinti marioskausmų ir pagydyti mano nugarkaulio 
inkstų ir pairusių nervų. Naktimis neužmigdavau o atsi- 

^keldavau dar labiau pavargęs, šiandien esu dėkingas Auk
ščiausiam ir dr. Miller, nes atgavau sveikatą ir jaučiuosi 
lyg naujai užgimęs. Todėl visiems patariu kreiptis į dr. 
Miller, nes tikiu, kad jis ir jiems padės.

Geor,e Link, New Brunswick, N._j.

DAUG PAMKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE
DR. J. MILLER, D. C. Ph. C
PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien nuo 9 ryto, iki 7:30 vakare
’ TeL Mitchell 8-6773

■—......... . ......... ■-=*
ii

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

1

ADAMS’5 CAFE
RESTORANAS IR BARAS- 

Ml SPRING GARDEN, u PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-r?85

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas Ir baras

TRAUN’S
N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA. 

TeL PO 5-9566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
actai

JUOZAS KAVALIAUSKAS
I TCFNSFD PFNNA AND NEW JER^FV 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street * Telefonas Poplar 4116 
PHILADELPHIA. PA. .

Modern ji ka laidojimo jetaiga: didelė graži koplyčia, erdvi aaH •» 
bam, pa k deri ttf te m s teteiktam* nakvynė — visko* netnokimaL 

Nelaimės valanda kreipkite* j mta| ištaigi dieną *t alkti

Tarnavau rusų kariuomenėje 
ir Rusijoje susiorganizavusiuo
se lietuvių tautiniuose batali- 
jonuoše. Vėliau Lietuvos ka
riuomenėj^ savanoriu. Buvau 
kareivis (eilinis, vėliau puska
rininkis), todėl šie mano atsi
minimai ir Bes siaurą pilko
jo kareivio gyvenimą, kiek 
šiandien dar galima atsimin
ti Platesnių ano meto istori
nių apžvalgų neliestu. Be tei
giamų, paliesiu irz neigiamą
sias puses, nes mes, kareiviai, 
juk. * nebuvome nei angelai, 
nei šventieji, bet paprasti 
žmoneliai su savo gerais ir 
blogais palinkimais, su savo 
žmoniškomis silpnybėmis. Ne 
visas pavardes paminėsiu. Ki
tų teks nutylėti nes šiandien 
nežinau jų būklės.

KARVĖS “PRALAUŽĖ” 
DUBYSOS FRONTĄ..

Mano pirmasis “ksfrinis žy
gis” buvo ne su šautuvu ran
koje, bet su botagu, kai 1915 
m. gegužės mėn. uždrožiau 
per šonus šveicariškai Lietu
vos dvaro karvutei ir per vo
kiečių linijas išlindau tiesiog' 
prieš rusų apkasus. Tiesa, tru
puti Išgąsdinome rusų karei
vius, kai it miško prieš jų ap
kasus pasipylė kelios dešimtys 
.geros veislės karvių. Po jų lau 
kė .vokiečhu bet vietoj jų iš

lindo tik penki. nedrąsūs pie
menys; Tiesa, mes nedrąsiai 
lindome iš miško, nes prie&is 
matydami apkasus, nežinojo
me kieno jie: rusų ar vokie
čių. Gal būtume smukę atgal 
į mišką, bet nebegalėjome su
valdyti galvijų. Jiems nusibo
do visas mėnuo slapstytis po 
mišką, ir pamatę savo gim- 
tuosius’laukus ir dvarą, iš ku
rio tik vakar rusai išmušė vo
kiečius, gaivališkai veržėsi 
lauk. O vis dėlto atlikome drą 
sų žygį. Miške dar buvo vokie
čių linijos. Kelios jų sargy
bos sulaikė mus ir liepė grįž
ti atgal, bet mes Akiplėšiškai 
su tokia didžiule banda slan
kioj ome po jų linijas^ kol už
tikome porą gerų vokietukų, 
stovinčių sargyboje drėgnoje 
miško vietovėje. Jie šypsojosi 
ir nieko nesakė. Pro jų tarpą 
ir praniovėme i rusų užimtus 
gimtuosius laukus.

Tuose miškuose vokiečiai 
sustojo ir susidarė Dubysos 
frontas. Kai jis pajudėjo ir 
vokiečiai pradėjo žygiuoti pir
myn per Lietuvą, traukėme ir 
mės, tėvams nė sudiev nepa
saką Su savo saugomomis dva 
ro karvėmis nuo Dubysos kran 
tų pasiekėme šiaurės Volgos 
kr a ntus (J aroslavlto gub.). 
Tiesa, kelionėje pusė piemenų 
ir pusė karvių nutrupėjo. Su 
45 galvijais jau žiemą pasiekė

me -vieną ruso dvarą ir ten 
pradėjome gyventi tremtinio 
gyvenimą, tikėdamiesi tą tur
tą parsivaryti į Lietuvą.

Tame dvarininko Chomuto- 
vo Utarevos dvare išgyveno
me 15 mėnesių. Na, ir buka
pročiai ten gyveno. Vos per 
metus juos išmokėme neuž
miršti lietuvio vardo. Ola pa
sakai, čia vėl užmiršo, ir bėga 
klausti: “pasakyk savo tauty
bę. Užmiršome ir negalime 
pasakyti savo atvažiavusiai 
kūmai, kas jūs tokie”.
ŠAUKIA CARĄ GINTI

1917 m. vasario mėn. pirmo
mis dienomis Rusijoje buvo 
šaukiami 1898 m. gimimo nau 
j okai. Lietė ir mus tris pie
menis. Jau ir taip Rusijai nu
sukome laiką. Mano metai bu
vo imami 1916 m. pabaigoje, 
o kitų net 1915 m. pavasarį, 
dar Lietuvoje tebesant. Iki 
šiol mus gynė nuo rusų ka
riuomenės . Lietuvių tremtinių 
komitetų liudijimai. Mat, ne
turėdami asmens pažymėjiriių, 
nueidavai į savo komitetą (o 
jų buvo visur, kur tik atsiras
davo lietuvių pabėgėlių), pa
sisakydavai kokią npri -pavar
dę ir klek nori metų, išgauda; 
vai asmens liudijimą, kuris 
atstodavo vidaus pasą bei ki
tą kuri asmens pažymėjimą. 
Kuriems būdavo čia pat šau

ir greit sugrįžo mus painfor
muoti. Iš kalėjimo vadavo jp* 
litinius kalinius. Jis tisM; 
kaip du išleido: viėnas už
dėjęs 8 metus, o kitas 12. 
išleistas į laisvę ir^gryną otĄ, 
apalpęs. \

Vakare senųjų kareivių pa
tikrinimas. Po patikrinimo ai- t 
giedojome “Tėve mūsų.” Arte- [ 
nas kareivis klausia: “Ar gie
dosime “Bože caria chrsmlTT 
(“Dieve saugok carą”) rauB 
jam atkirto: “Kurių velnių 
giedosime, kad jo jau nėtu.”* 
Net pašokau iš džiaugBĖkk 
Jau visiškai aišku, kad carito 
nuverstas. '

Po keleto dienų prisiefcėitię 
naujai laikinai vyriausybei 
kurios priešakyje buvo Kerens 
kis. Greit iš- miesto kareivinių 
mus perkėlė i uimitoiuJįįĮt 
žangaus vado poruėlfco 
levičiaus batalijoną. Jis 
socialrevoliucijonleriuš fsį 1Ė- 
reivių buvo mylimas. i

(Sekančiame numery? 
tysite apie. “GENRROLAB Hfį 
SUPŪTOSIOS BULVĖS?) 7 ;
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Paskutiniu laiku lietuviško
je spaudoje dažnai paminimas 
Lietuvių Rezistencinės Santa r-

M' 4

vės vardas. Kas ji tokia? Ko 
ji siekia? Ką ji jungia?

Stengdamies visą laiką ojek- 
tyviai ir vispusiškai infor
muoti rriĮ$ų skaitančią visuo
menę, šį kartą spausdiname 
Lietuvių Rezistencinės Santar
vės steigimo aktą ir jos parei
škimą visuomenei pasirašytą 
aktingai pasįręiškusių. Santar
vės formavime narių.

Ji siekia Įgyvendinti Laisvoje Tėvynėje lietuvių 
Tautos karštuosius troškimus ir žmonijos di

džiuosius idealus: krikščionišką moralę,' žmo' 
nišką laisvę, teisę ir socialini teisingumą

toje jos ištikimų sūnų ir duk
rų krauju, sukurs laimingą, 
šviesų ir tarpų rytojų!

Užsienis, 1950 m. rugsėo 
men. 8 d.

skirtumus. Būdama politiškai 
—- rezistencinė organizacija, 
LRS siekė ir sieks bendradar
biauti su visais lietuviais pa
triotais, su visomis lietuvių po 
litinėmis, visuomeninėmis ir

biauti su Lietuvos Diplomati
jos teiu bei Lietuvos vaisty- 
ues Atstovais.

Į Lietuves laisvinimo orga
nizacija užsienyje bei j jos 
yę.Kią turėtų būti įtraukti žy
miųjų politinių sambūrių ir 
veikliųjų rezistencinių organi
zacijų, Mažosios Lietuvos, buv. 
Lietuvos Kariuomenės ir žy
mesniųjų tremties visuomeųi- 
ninių organizacijų atstovai. •

Dabartinė Lietuvos laisvini
mo organizacija, Vyriausias

Metus pradedant
Amerika naujuosius 19.2 

metus pasitinka su pasitikėji
mų savimi ir kartu su tam 
tikromis abejonėmis. Ameri
ka savimi pasitiki todėl, kad 
šiandien ji, savo milžiniškos 
pramonės dėka, gyventojams 
gali užtikrinti aukštą gyveni
mo standartą. Abejonių esama 
todėl, kad Amerika / tebedaly
vauja Korėjos kare, kuris bet 
kada gali išsivystyti į pasauli
nį gaisrą. Šiaip ar taip, antro
jo pasaulinio karo atsimini- 
maį dar yra švieži, dar neiš
nykę žmonių širdyse. Nežiū
rint .to, šiandien Amerika va
dovauja visam laisva a m pa
sauliui, kuris, didesnio kon
flikto atveju, be abejonės bū
tų vieningas ir eitų kartu su 
mumis. !-

. Kalbant apie aukštą gyveni
mą standartą, nereikia pa
miršti, kad daugelis sveikai 
galvojančių žmonių ji taip pat 
gana kritiškai vertina. Pir
miausia turime pasakyti, kad 
dabartinė - ekonominė gerovė 
nėra tokia, kokios pageidautų 
visi žmonės. Ji yra pernelyg 
išpūsta. Amerikos istorijoje 
dar niekąd^nera buvę tokių 
aukštų mokesčių, kaip dabar. 
Iš čia išplaukia ir tos abejo
nės,'kurios kardais temdo A- 
merikos pasitikėjimą savimi ir 
pagaliau ta nuolat griežtė j an
ti kritika dabartinės adminis
tracijos atžvilgiu.

Bet, kas galėtų sakyti/ kad- ‘ 
mūsų šalis nėra mačiusi sun
kesnių laikų? Tik atsiminki
me < depresiją, kuri Ameriką 
buvo užgulusi tuo jaut P° pir-- 
mojo pasaulinio karo. Bet tą 
sunkmetį Amerika išgyveno^ 
kaip tik dabar kritikuojamos 
administracijos laikotarpyje. 
O ką bekalbėti apie anuos to
limus pionierių “laikus? Pavyz-w 
džiui. 1852 metais, kai šios ša
lies naujakuriai, nelaukdami,

Lietuviu Rezistencinės 
Santarvės steigimo 
aktas

Klausydami kovo, ančios 
Tautos pagalbos šauksmo, vie
ni pirmųjų , savo kukliu įnašu 
"prisidėję prie Tautos vedamos 
žūtbūtinės kovos, vedami kiek
vienam lietuviui atitinkančios, 
giliai suprastos pareigos bei 
atsakomybėj jausmo Tautai, 
atidėję į šalį visus politinių 
pažiūrų skirtumus, mūsų Tau
tos vedamos didžios ii tragiš
ko" kovos akivaizdoje, maty
dami neatidėliotiną reikalą 
dar glaudžiau burti lietuvių 
užsienyje pastangas išlaisvin
ti Lietuvą, steigiame užsieny
je Lietuvių Rezistencijos San
tarvę.

Lietuvių Rezistencijos San
tarvės uždaviniai:

Visomis pajėgomis' dėtis prie 
Tautos vedamos išlaisvinimo 
kovos.

Remti Lietuvos Respublikos 
diplomatinius atstovus, jiems 
ginant Lietuvos Respublikos 
suverenines teises ir kovojant 
dėl tų teisių vykdymo atstaty
mo. Bendradarbiauti su viso
mis politinėmis institucijomis, 
kurios veda laisvinimo akciją.

Palaikyti ryšį su politiniais 
sambūriais bei ’ vsuomeninė-. 
mis orgamzaci omis, kurios 
/’.vo veiklą grindžia Lietuvos 
Nepriklausomybės ir demo
kratijos idėja.
Lietuvių Rezistencinės San
tarvės galutinis tikslas:

Lietuves Išlaisvinimas,
Nepriklausomos Lietuvos 

Respublikos, demokratiniais 
pagrindais tvarkomos, atstaty
mas lietuvių žemėse,

Įgyvendinimas Laisvoje Tė
vynėje mūsų Tautos karštųjų 
troškimų ir ' žmonijos didžių
jų idealų: krikščioniškos< mo
ralės. humaniškos meilės žmo
gui žmogaus, laisvės, teisės ir 
socialinio teisingum’o. r_:

Atkovotoje tėvynėje laisvi 
lietuviai savo, žemėje aplaisty-

Skelbdami lietuvių visuome
nės žiniai ši Lietuvių Rezis
tencinės Santarvės steigimo 
aktą, LRS vardu pareiškiame:

1. Lietuvių Tauta, kovoda
ma „Tėvynėje dėl savo laisvės,

’’‘dalyvauja* žmonijos kovoje 
prieš vergiją ir yra tos kovos 
priekinėse eilėse.

Daugumas LRS steigėjų ir 
narių nuo pat 1940 metų įvat-- 
riemis priemonėmis ir įvairio
se organizacijose dalyvavo 
Tautos išsilaisvinimo kovoje. 
Jie buvo vadovaujami vienos 
minties — atstatyti Laisvą, De 
mokratinę Lietuvos Respubli
ka. Turėdami prič^^/kiš^mūsų 
Tautos einamą sunkų kovos 
kelia bei jos sudėtas aukas, 
minėdami . kovoje kritusius 
brolius ir idėjos draugus, jaus
damiesi j u įpareigoti, jie ati
dėjo i šalį visa., • kas galėtų 
juos skirti, “ir susibūrė į San
tarvę.

2. Vykdydama savo uždavi
nius, nusakytus steigimo ak
te, LRS neturi tikslo bet kam 
primesti savo valią ar vado
vauti kovojantiems dėl laisvės 
Tėvynėje. LRS pripažįsta, kad 
pagrindinė išsilaisvinimo ko
va vedama pačios .Tautos ir 
kad šios kovos kiečiausįoji bei 
sprendžiamoji dalis tenka Tė
vynėje pasilikusi ems mūsų 
broliams ir seserims. Vyriau
sia s ■ LRS * ti islas' yra pagalba 
Tėvynėje vedamai kovai, dėji- 
maisis į ją visomis išgalėmis, 
jes rėmimas visais ištekliais.

3. LRS neketina niekam pa
stoti kelio dėtis į Tautos veda
mą kevą ir dirbti Lietuvos lai
svę!. Priešingai — LRS reika
lauja, kad lietuviško, e visuo
menėje būtų pripažįstama or
ganizavimosi laisvė visiems ir 
kad jokiai organizacijai ar 
asmeniui, siekiančiam Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo, nebūtų trukdoma dėtis į 
tautinį darbą. <?

Santarvės idėjiniuose pa
grinduose nėra pradų "’parti
niam skirstymuįsi. Jos narius 
jungia saitai yra pranašesni 
už partinius bei ideologinius

kultūrinėmis organizacijomis,- 
kurios savo veikla grindžia 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
demokratijos dėsniais.

4. LRS yra įsitikinusi, kad 
laisvę atgavusi Lietuvių Tau
ta eis demokratiniu kėliu ir 
atkurs valstybę, kurioje hu- 
niškumas, teisė, socialinis tei
singumas, asmenybės gerbi
mas, krikščioniškasis žmonių 
broliškumo supratimas, demo
kratinės institucijos ir demo
kratinis politinio bei visuome
ninio darbo būdas bus nepa
judinami, visų lietuvių gina-’ 
mi principai.

LRS griežtai laikosi pagrin
do, kad išlaisvintos Lietuvos 
valstybinės santvarkos nusta
tymas yra pačios Tautos rei
kalas. * • s

5. LRS laikosi ' Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės tęsti
numo* . pagrindo, vadovaudama 
si faktu, jog Nepriklausomas 
Lietuvos " Valstybė tebėra ly
giateisis tarptautinės bendruo. 
menės narys ir kad jos suve
renumo pilnas vykdymas pa
šalinės jėgos yra tiktai laiki
nai sutrukdytas.
* Santykiuose su kitomis val
stybėmis Lietuvos Valstybę 
atstovauja ir jos vardu veikia 
Lietuvos suverenumo atstovai 
— Įgaliotieji Ministerial. LRS 
laiko savo pareiga kiek galė
dama juos remti, jiems ir to-, 
liau sėkmingai ginant’ Lietu
vos Valstybės interesus.

6. Lietuvių Tautos kovos in
teresai ir darni*bei sėkminga 
Lietuvos laisvinimo akcija už-’ 
sienyje reikalingi visų lietu
viškųjų kūrybingų jėgų bend
ro, vieningo 'suderinto darbo.

Tat reikalauja vieno, veiks
mingo ir autoritetingo .politi
nio ir Visuomeninio centro, 
kaip bendro visų lietuvių dar
bo organizatoriaus, lietuvių 
vienybės užsienyje simbolio, 
ir vertingo ' talkininko Tautos 
vedamai išsilaisvinimo kovai. 
Toks centras turi sutelkti vi
sas gyvąsias užsienio lietuvių 
jėgas ir glaudžiai bendradar-

Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, reikalingi pagrindinio per 
tvarkymo. Toks pertvarkymas ‘ 
įVykdintinas, atsižvelgiant _ į 
esamą tarptautinę padėtu re
miantis . rezistencinės veiklos 
duomenimis ir’ taikantis prie 
realių tremties sąlygų.

LR3 tiki, kad valstybinės pa 
reigos ir demokratijos princi
pų vedami, mūsų politinėms 
organizacijoms vadovaują as
menys bei atsakingi politiniai 
veikėjai, suprasdami didžiu 
atsakomybę Tautai bei mūsų 
istorijai, padarys visa, kad už
sienio lietuvių pastangos at
statyti Lietuvos Nepriklauso
mybę būtų apjungtos. To karš 
tai trokšta mūsų tautiečiai vi
same pasaulyje. To reikalauja 
Lietuvos laisvinimo kovos tiks 
lai, padėti Tėvynėje ir užsie
nyje. ■

Lietuvių Rezistencinė San-_ 
tarvė veiksningai dėsis į visų 
lietuviškųjų jėgų, esamų už
sienyje, apjungimą bei vie
ningą jų darbą.

Viso pasaulio lietuvius kvie
čiame paremti mūsų vykdo
mus uždavinius.

V. Abraitis, K. Baranauskas- 
Barėnas, J. Benderius, L.Bičiū 
naitė, B. Bieliukas, M. Biržiš
ka, V. Oapas, J. čiuberkis, J. 
Daugėla, A. Daunys, K. Druh- 
ga, P. Dulevičius; P. Gedžius.^ 
A. J. Greimas, A. Kasperavi
čius, j/ Kazlauskas, S.Kuz
minskas, S. ■ Mackevičius, A. 
Markevičius, J. Masiulis, A. 
Michelevičius, F. Neveravičius, 
P. Pamataitis, J. Petkevičius, 
V. Pitkunigis? B. Raila, V. Stri- 
mas, I. šešplaukis. A. švirmic- 
kas, G. Urbonas, J. Vėbra, T. 
Vidugiris, Z. Zubrys, H. Žeme
lis. S. Žymantas.
Užsienis, 1951, lapkričio. 28 d.

Stalino sveikata Sovietų Są
jungoje yra didžiausia valsty
bės paslaptis. Vienas dalykas 
ką. ten pilietis dar žino, tai 
kad Stalinas yra gyvas.

Kada būna l^ikofnasi tekios 
didžiausios paslapties, tai, aiš
ku, atsiranda ir pačių fantas
tiškiausių gandų apie * jo svei
katos stovi. Kada yienį tvir
tina, jog jis yra visai mirštąs, 
kiti aiškina, kad su Bogomo- 
letzo serumu jis gyvens ilgus 
metus. Yra net ir tokių fana
tikų, kurie galvoja, jog jis pa
siliks nemirtingas. ' - ■

Prieš keliolika dienų Stali
nui suėjo 72 metai. Kur' jis 
šventė savo sukaktu? Niekas 
nežino (išskyrus gal jo šeimos

tebėra prie saulėtųjų Juodo
sios jūros krantų, ar jau. su
grįžęs į Kremlių, kurio bokš
tai dabar apdengti sniegu. 
Sovietiškoji spauda niekad 
nieko nerašo apie jo keliones, 
kurios visiems pasilieka di
džiausia paslaptimi. .. ■ 
\.Kaip Stalinas pakelia senu

mą? Ar pagal savo metus at
rodo jis jaunas, ar senas? Į 
šį klausimą irgi negalima at
sakyti. Paskutinioji Stalino fo 
tografij a, kuri pasirodė laik
raščiuose, yra pereitų5 metų 
gegužės Į dienos pąrądo,. Jo
je jis matomas iš toli, stovįs

je maršalo uniformoj ė, apsup 
tas Malenkovu ir Bulganihb. 
šita nuotrauka buvo ’ padary
ta 'iš labai toli, kad negalima 
būtų matyti visas ’ -smulkme
nas. ! < '

Sovietų spaudoj tespausdi- 
namos tik senos Stalino fo
tografijos. Paskutinioji, kuri 
Pravdoj Auvb atspausta sovie
tiškos konstitucijos sukakties 
proga, rodo Staliną, koks Jis 
buvo 1936 m. gruodžio 5 die
ną... Aišku, kad nuo tQ; Laiko 
Stalinas smarkiai pasikeitė/ 
Bet sovietų pįįięčiaijtuff, .pasi
tenkinti oūciaįomis nuotrau
komis ir tuo norittįa įrodyti,

kol bus baigtas tiesti pirma
sis transkontinentalinis gele
žinkelis. traukė važiuoti, rai
ti ir net pėsti i Vakarus... Nuo
lat kovodami su vietos gyven
tojais, naujakuriai tada kir
to miškus, statė namus, o kiti 
būriais traukė į Kaliforniją 
kasti aukso_

Tretysis pasaulinis karas... (2) . • G

PENKIOLIKA SOVIETŲ DIVIZIJŲ = 
///į PEREJO JUGOSLAVIJOS SIENĄ

Pasaulyje yra 69 milijonai 
automobilių. Jei juos siusta- 
čius ant vieno kelior tai jis 
būtų, ilgumo, kaip nuo žemės 
iki mėnulio. Vien tik pereitais 
metais pasaulyje buvo paga
minta 462,425 automobiliai.

j.

Per visus metus jis nepasakė 
ne vienos kalbos. Pastebėtina, 
kad per . paskutiniuosius 10 
metų jis tik 3 kartus kalbėjo 
viešai publikoje: IMI m. bir
želio mėnesį, kitą, dieną po 
Hitlerio atakos, 1M5 m. ge
gužės 9 d. pergalės proga ir

Karts nuo karto jis duodavo

Rooseveitui, Harold Stassehui 
ir -kitiems, priimdamas jubs 
Kremliuje. Bet paskutiniais 
metais jis jau atsisakė nuo to 
papročio, ir praėjusiais metais 
■jis tedavė tik du pasikalbėji
mus ne politiškiems vyrams, 
tik Pravdai: vasario 17 d. Ko
rėjos klausimu ir spalio 6 d.

ėmė Pravdos žurnalistą, ne. 
jis pasitenkino tik raštiškai 
atsakyti į raštiškus klausimus, 
kuriuos, be jokios abejonės

buvo svarbu tą pareikšti spau
doje...

Pastebėtina, - kad Stalinas 
nebepriima ; svetimų valstybių 
ambasadorius ir net savo sa
telitus ?ir; Maskvoj yra nema- 
žai .Tįiplomatų, kiįie nors se
niai ^en randasi, bet dar nėra 
matę Stalino-. • J
■: jei : Stalinas Kremliuje tik 
trumpą laiką tebūna, tai dėl 
to,' kad Jis yra Jabąf nusilpęs 
ir. turi: sękti ’ rėžimą, pasiliktK 
nuolatinėj' daktarų priežiūroj. 
Jis negali skraidyti- lėktuvu

ribota. "Jis labai “retai kada .

sėdžiams ar\ PolitbĮurui. Tuose 
posėdžiuose.jį pavaduoja jo 
.patikimieji, kaip / Molotovas,

N^iųrįht, • ^ip; ./turi’ •-U-

giniihų. Jau 1937 petals, buvo 
siuntęs ' prof. ? Bogdmoįetsą

keičia, kad. jis visados ' toks 
pat pasilieka. :/ ‘ •-

Priešingai Churchilliui, ku- • ._? - x . -
vra 5 metais vyresnis ir ; nęs-.ten-gyvena arti 4,- . .y ^<+4^4 * 4.4 000* -šimtamečių - senelių.

nebijo visur rodytis.ir,-leistis— X 7 . .•
fotografuotis, Stalinas vis. . Sąjungoje
biau ir labiau darosi nemtd- ST
mas. Aukžta Kremliaus -niū^o -ęs •siena skiria ji nuo. sovietą J-
Mečių. Per 1951c mčtiirjis . Paeitieji
H., rfarfrodA Jwfe. m®.'**? susilpnintų komunis-du kartus viešai pasirodė.-Vie
ną įkartą raudonoje aikštėje,

. Priešė 3Ū - metų Sov. Sąjun
goje . buvo -tik 1 milijonas val- 

_ r dinlnkų...l$39 ni. jų buvo .10 ’ 
Jei Jis yra, mažiau ?mato- milijonų.' Gi. dabar, yra 13 mi-

Aukščiausiosios Tarybos atida
rymą.

e

VYT. GEDGAUDAS

ŠIAIS METAIS DAR KARO NEBUS!
Visokie “aiškiaregiai” pranašauja 1952 metams katastrofas, sukilimus 
ir kitokius neramumus, bet sako, jog pasaulinis karas dar nekilsiąs — 
Anglijos karalius bus dideliame pavojuje—Stalinui ateisi sunkus gy
venimo galas — Amerika padarys moksle didelius atradimus —“Keturi 

Didieji” susitiks vienoj Centrinės Europos valstybėje

Nežiūrint nepaprastai sun
kių" sąlygų, kurios čia buvo 
prieš šimtą metų, pionieriai 
buvo gana laimingi žmonės. 
Žmogus, kuris tada savo kiše- 
niuje turėjo 10 dolerių, jau
tėsi turtingas. Apie tokį daly
ką, kaip “income tax”, tada 
niekas nežinojo. Bet svarbiau
sia, jie čia buvo laisvi žmonės. 
JŲe naudojosi laisve, kurios 
jiems senojo pasaulio valdžios 
pavydėjo. Bet ir čia, šioje lais
vės šalyje, tada buvo prakti
kui ama vergija,—vergija, dėl 
kurios vėliau kilo žiaurus civi
linis karas...

•
Ar reikia stebėtis, kad Ame

rika, kuri anais laikais savo 
sūnų krauju turėjo įspirti ver
gus pietinėse valstybėse, da
bar vadovauja laisvės trokš
tančiam pasauliui? Kaip tada 
Amerika negalėjo būti pusiau 
laisva, pusiąu pavergta, taip 
Šiandien Sovietų Sukurtas ver 
gų pasaulis nesuderinimas su 
tais aukštais žmoniškumo 
principais* dėl kurių šios ša
lies pionieriai taip sunkiai ko
vojo. Anksčiau ar vėliau Ame
rikai teks pakelti ginklą prieš 
tuos, kurie šiandien siekia pa
vergti pasauli, sunaikinti tau
tas, kurių tarpe — ir mūsiškė. 
Kada ta valanda išmuš, nie-

- kas nežino. Bet ji ateina, atei
na, kaip rytojus, kuris Ir mū
sų tautai žada grąžinti laisvę.

‘Tats nereikalingiausias, 
pats absurdiškiausias ir kru
viniausias istorijoje karas pra 
sidėjo 1952 metais gegužės 10 
d. 1 val.~58~min. po pietų”.

Tokiais žodžiais amerikiečių 
rašytojas * Robert Sherwood 
pradeda savo reportažą apie 
tretįjį pasaulinį karą 
Collier’s specialiame numery, 
skirtame Sovietų Rusijos pra
laimėjimui ir jos okupacijai 
1952-1960 metais. Susidomėji
mas šiuo žurnalu visame pa
saulyje buvo toks didelis, 
jog per 10 dienų buvo parduo
ta 4 milijonai egzempliorių. . .

Prašant daugeliui mūsų skai 
tytojų, pradėjore spausdinti iš 
traukas iš Robeert Sherwoodo 
straipsnio. Pereitame numery 
atpasakojome karo pradžią: 
nepasisekusi atentatą priąš 
maršalą Tito 1952 m. gegužės 
10 dieną.

• •

Antrą valandą 19 minučių po 
pietų, pirmieji bulgarų tankai 
pralaužę Jugoslavijos -/sieną. 
Trečią valandą 29 rtūąutės tu- 

*munų, vengrų ir albanu armi
jos pradėjo žygiuoti., Penkio
lika sovietų divizijų buvo ca- 
siruošusios Įsikišti" tuo atve

ju, jei satelitai sutiks* smarkų 
ir orsranizuotą pasipriešinimą.

Kada vakare Jugoslavijoje 
buvo atstatytas susišiekimas, 
viso pasaulio sostinėse galirtaa 
buvo išgirst! maršalo Tito kal
bą: *

kreipiuosi į žmonijos są- 
kad 'ji būtų liudininkužinę, 

šito imperialįstiškos agresijos 
akto. Mūsų puiki- armija me
tėsi priešais agresorių ir jį 
smarkiai nubausime. Mes ko
vosime iki mirties, lygiai kaip 
prieš Hitlerio nacių legijo- 
nus.”

Visose vakarų valstybių so
stinėse tuoj . ibuvo paskelbta 
mobilizacija. Maskva vis dar 
dė.osi negirdinti' Tito kalbos. 
Atentato „nepasisekimas Krem
liaus planuose nebuvo numa
tytas ir praėjo 18 v., kol Mask 
vos radijas ėmėsi komentuoti 
Bielgrado įvykį: “gandai apie 
Tito nužudymą, pareiškė Mas
kva. buvo paleisti karo kurs- • 
tytojų, kad sukėlus neramu
mus Balkanuose ir suardžius 
pasaulio taiką”.

Bielgrado radijas sekančią 
diena paskelbė laimėjimo ko
munikatą. Jugoslavų rezisten- 
ciia pasirodė gerokai suorga
nizuota, tuo targu pas užpuo
likus pebuvo jokio koordina- 
vįm(f Jugoslavų armijos virši
jimas buvo pripažintas’visų ko 
respondentu, kurie suvažiavo 
į Jugoslaviją iš viso pasaulio.

Jugoslavų tautos moralė 
buvo puiki, ši tauta, kuri nie
kad nekapituliavo prieš Hit
lerį. jautėsi nenugalima ir 
šėsi su dideliu užside u. 
Kartu su morale augoii/'mar- 
šalo Tito prestižas vi e an- 
tisovietiškame pasaulyje.

vakarių komunistų propagan
da, besistengiantį įvykį-prily
ginti lokaliai Balkanų revoliu
cijai, buvo nustelbta šauks
mais: “Padėkime herojiškai 
Jugoslavijai.”

Sekmadienį, gegužės 11 die
ną, prezidentas Trumanas -j- 
spėjo Staliną šiais žodžiais, 
kurie pasidarė istoriškais:

“Jei,- kaip jūs pretenduojate 
trokštate taikos, ■ momentas 
atėjo—dabar arba niekados!” 

“Jūsų „satelitų agres^a, dar 
pridėjo Trumanas, buvo pada
ryta jūsų" įsakymu. Kova ga
lės sustoti, jei jūs įsakysite.”

Kremlius atsakė, kad tai y- 
ra “vidaus reikalas” pačios 
Jugoslavijos ir šis konfliktas 
nėra Sovietų Sąjungos kom
petencijoje.

48 valandoms praėjus, 15 
scvietų divizijų, stovėjusių Ju 
goslaVljos pasieny. įsikišo į Šį 
“vidaus reikalą,” pakeisdamos 
satelitų armiją, kuri jau buvo 
visiškai sumušta. Sovietų avia 
ei j a su visa jėga puolė siste-* 
matiškai bombarduoti Jugo
slav! os mieštus. Aštuonioms 
valandoms/pr^linkus Bielgra- 
do gyventojai jau pamatė pir
muosius/sovietų tankus rie- 

tinė$ gatvėmis.
Tito ar.nija pasitraukė į Ser 

bijos 
leriui

u
mus* iš kur net ir Hit-, 

Fą nepavyko išmušti.
14 dieną Amerika 

Atlanto pakto nanai išr ki

<

kilmingai pasižadėjo eiti Ju- 
gaslaviją'i į pagalbą ir nuga
lėti “stalmišką komunizmą”. 
Graikija iš savo pusės puolė 
Albaniją. Turkijos įsikišimas 
buvo laukiamas kas valanda. 

■’Neutraliom pasiliko Švedija, 
Šveicarija, Airija, Egiptas, In
dija ir Pakistanas. Ispanija 
prisidėjo prie vakariečių blo
ko.

Didele balsų dauguma Jung 
tinės Tautos pasmerkė Sovie
tų Rusiją, kaip agresorių ir 
Sovietų bei jos satelitų dele
gacijos ir diplomatinis korpu
sas apleido New Yorką.

Kada pasidarė - aišku, kad 
tretysis pasaulinis karas daro
si nebeužginčijama realybe, a- 
merikiečių tauta atsikvėpė. 
Nežiūrint kokių baisybių gali
ma buvo laukti, visi jautė, kad 
dabar greitai viskas turės išsi
spręsti ir tas nerimo perijodas 
baigėsi. Preventivinio karo“ fdė 
ja buvo palankiai praplitusi. 
“Ak, sakė žmonės, numeskime 
atominę ,bombą ir viskas bus 
užbaigta. Meskimės į mūšį 
prieš agresorių”.

Amerikiečių pasipiktinimas 
buvo didelis, kada sovietų a- 
gentai bandė susprogdinti cen 
trinę New Yorko geležinkelio 
stotį.

Bet sovietų sabotažai Ame- 
irkoje, nežiūrint kaip gefrai bu 
vo suorganizuoti, nedavė lauk
tų rezultatų. Jiems nepasisekė 
užnuodyti Baltimorės vandens 
rezervuaro ir susprogdinti 
Michigan© užtvankų Kanados 
pasieny. Kiek geriau pasisekė 
sabotažas Niagaros elektros 
centrinėj, ir dalis Amerikos 
chemiškos produkcijos buvo 
suparaližuota vienai savaitei

dėl elektros energijos truku
me. —' r

Vietos komunistai mažiau 
už FBI žinojo apie MVD agen
tu veiklą, nes sovietai nepasi-

ir^lū dienų . laikotarpy.
■■ Amerikiečių bombonešiai pa 
sikeldavo iŠ ’Anglijos, Prancū
zijos, Italijos, Graikijos, Arti- 
mųjų^Rytų, Jąponįjęs ir AJia- 

tikėjo amerikiečių komtmls- ' skos bariiį.
tais , ir laikė juos, žepaėsniais • Jungtinėms 
už save. ;

šį kartą nebuvo “keisto ka
ro,” kaip 1939 metais. Nebuvo 
nei “apkasų karo,°. Jokių dve
jojimų, jokio laukimo, net Jo
kio pasiruošimo. Amerika jau 
buvo pasiruošusi. Ji buvo nu-, 
sprendusi smogti ir šį kartą 
smogti su pačiais baisiausiais 
turimais ginklais. ,.

Priešingai, negu numatė so-’ 
vietai, pirmosios atominės. 
bombos nekrito ant Maskvos. 
Daugiau kaip metus laikp bu
vo vengiama bombarduoti ru
su civilius gyventojus, nes A- 
merika nekariavo prieš rusų 
tautą ir neturėjo „jokio noro 
suvienyti visus tuos žmones 
prieš save bombarduojant jų 
meno brangenybes : pastatus, 
muziej-us ir tautinius pamink
lus. Kiek galima, „ buvo pasi
tenkinta tik strategiškų • vietų 
bombardavimais.< 5..

Amerikiečių aviacija- prave
dė atomišką bombar<lavimą 
taip, jog ir patys fantastiš
kiausių romanų rašytojai negą 
Įėjo geriau įsivaizduoti. Ir Ųaip 
1952 metų gegužės 14 dienos 

- naktį pirmos atominės . bomr 
bos buvo numestos- į Smoięnč-, 
ko aviacijos bazę,. 1 vyriausią-' 
ji štabą antros aviacijos armi* 
jos prie Vinicos-Uman, ąpmė* 
tyti bombom • Varšuvos ir ;8e- 
bastopolio aerodromai, «u»ų' 
bazėf Azijoje. - Vladivostoke 
ir Petropavlovske. • 'r 

šie bombardavimai buvo me 
todlškai tęsiami trijų mėnesių

„ Tautoms Jis 
bombardavimas brangiai atsi
ėjo.' Nes politikieriai ir šį kar
tą. rūpinosi labiau politika, 
negu to momento rūpesčiais.

Jie buvo susirūpinę bū
simais rinkimais, bet ne busi
mąja .generacija... Tokiu būdu 
kam pradžioje Amerika tetu
rėjo tik 97 bombonešius B-36, 
kurie' - Vieni sugeba V pasiekti 
bet;, kurią Sovietų , Sąjungos 
vįėtą<■ 7. ’

Hežiūrint, kad ’ Mtoj pirmoj 
kafo fazėj . Jungtinių . Tautų 
aviacijos jėgos turėjo nedidelę 
persvarą lėktuvų gerumo at- 
žvilgiu»‘ skaičiumi stovėjo žy
miai žemiau Už rusus. Sovie
tų persvara ore ypač buyo 
smarkiai jaučiama Europoje. 
Amerikiečių,"anglų ir prancū
zų kareiviai, kurie per ant^rą- 
}i pasaulinį karą buvo pripra
tę matyti dahgujė stiprią są
jungininkų aviacijos, persva- 
rąG nejaukiai jautėsi -mušda
mies- po dangumi, kuriame 
domėdavo sovietų lėktuvai,, 

* pįnfljjal jiems Jau teko muš

tų* armfjt'tarėjdĮ bėmbarduo- 
jitna priešoY&ktūvi| ir apšau
doma 'povandeniniais; laivais, 
pašittauktt i JaponKa.' kuri

{Sektajame fttanĮeft tkattv 
r *SOVl®TAF

DVOJ4 NEW TttRM M DE- 
TWWrA*);

SALVADOR DALI ATSISAKO NUO SURREALIZMO. Gar
susis dailininkas Salvador Dali, dažnai vadinamas “surre- 
alizmo popiežiumi,” dabar pareiškė, jog jis atsisako nuo 
surrealizmo. Nuotraukoje jis stovi prie vieno surrealisti- 
nių savo kūrinių “Madona”.

Pavergtoje Lietuvoje
šiuo metu Vakarus yra j 

geležinę uždangą pasiekę d2 
giau lietuvių, kurie atnešė n 
jausiu žinių apie gyventa 
pavergtoje tėvynėje. Taip į 
tebegrįžta iš Rytų buv. vok 
čių karo belaisviai ir gyven

Lietuvoje vokiečiai, t 
kiečių pabėgėlių' spauda sm 
kiai nurodo net jų pavan 
ir apie ką jie gali ; šutei 
smulkių informacijų, ypač 
pie kilusius iš Klaipėdos kr: 
to ir Rytprūsių. -, _

Po k an. J. Stankevičiaus 1 
ševikai Lietuvoje J propaga 
dinį darbą traukia jau ir da 
giau dvasininkų > pavardz 
kurdami “tautines bažnyčia 
štai Tėv. Balso Nr. 20 “Tel 
vyskupijos valdytojo Pe 
Maželio” vardu, kuriam nep 
kergiamas net joks dvasi 
titulas, tik paprastas: “vysi 
pi jos . valdytojas,” skelbiai 
kad “Vakarai nori karo.” ] 
to “karo galima išvengti, 
reikia apnuoginti Amerikos 
Anglijos kurstytojus”. “Pen! 
Paktas — tai šventas žings 
į taiką. Po šiuo kreipinį 
mielai pasirašome mes, Lie 
vos gyventojai, mielai pasi 
šykit ir jūs, užsieny gyv< 
broliai lietuviai!” Jau kad 
iš šių citatų aiškiai kyšo < 
kavedistų ranka. Tai tos ] 
rūšies pareiškimai, kokie < 
pirmosios bolševikų - okupa 
jos metu buvo išleisti' to 
kompoz. St. Šimkaus, A. F 
reikto ir ktį vardu, apie 1 
riuos jų tikrieji autoriai si 
no j o tik Lš laikraščių.

Kauno medicinos Instit 
prof. Jz šopauskas giria , 
bolševikinę spaudą ir giri 
kad “palyginti 'su buržuaz 
valdymo metu beveik keti 
kartus daugiau išleidžiama 
dytojų.” Tesuteikia bolševl 
kiekvienam felčeriui ar si 
gei gydytojo diplomą, tai 
skaičių turės ne. keturis, 
40 kartų didesnį. Tačiau te 
lyginama, ką tokie šov. “ 
dytojai, iškalę nebent st 
nizmą, realiai moka, su N. 
tuvos arba V. Europos: gy 
tojais — ir skirtumą, pamž 
kaip tarp žemės ir dangau

Tuo metu, kai kraštas, 
kupantų nualintas, skendi 
džiausiame skurde. pa ji
skambančių rublių galią, 
lininis laureatas” T._ Tfrv 
rašo scėnari^uš’ ’filmoms s 
“žydinčią . Lietuvą,” tui 
čioms tikslą pagal bolševil 
melą 'klastoti kasdieninę 
alybę. Ir per bolševikinę sp 
dą skelbia, kad “Lietuvos 
pasvirusiu kryžiumi prie ta 
lio, verpimo rateliu ir ihed 

^žagre jau nebėr.” Ją, tą s 
bolinę praeities Lietuvą, < 

„ keitė bolševikinė, 4 “kuris 
marksizmo-lenininzmo pagi 
dais mokslą, literatūrą ir i 
na etc.” Toks ten ir “moks! 
su “menu”. Tačiau ir jų va 
bolševikai nesigėdija tie 
rodydami sov. dešimtim 
proga “pasiektus laimėjimi 
kurių nėra realybėje, da 
šventę, net “Gražinos” sp 
taklį su “K. Petrausku ir j 
niausiu jo mokiniu R. Si 
riu,” turinti gaminti sov 
enciklopedijai popierių Ja 
nio vardo popieriaus kombi 
tą, “tarybinių kadrų kalv 
su “pirmąja Lietuvoj 
mi kiaulių augintoja V.< Vi 
kiene,” baigiama statyti I 
tuvoj 120 elektrinių (poj 
riuj, bet ne tikrovėj).

tijų, streikų. Atgijimas meta
lurgijos pramonės. Kovo—ba
landžio mėnesį piniginiaT\per- 
tvarkymai. Svarbiausi laiko
tarpiai Prancūzijai — pavasa
ris (tarptautinis įtempimas, 
ideologiniai konfliktai ir rug
pjūtis (karas vienoje pasaulio 
dalyje, arba didelė gamtos ka 
tastrofa, gal ryšium su nepro
tingu panaudojimu jėgų, ku
rių žmonės pakankamai nepa
žįsta). Kritiškasis perijodas— 
tarp 6 ir 20 d. rugpiūčio.

šalia juodų bus ir šviesių 
dienų. Pasisekimai kinema
tografo, literatūros, teatro ir 
sporto srityse.

Maža epidemija ^numatoma 
sausio mėnesį — pavojinga 
vaikams. Panašūs pavojai lie
pos ir lapkričio mėnesiais.

1952 metai būsią katastrofų 
metais. Pavojingi laikotarpiai 
nuo 2 iki 6 d. ir nuo 19 iki 21 
sausio, 20—21 vasario, 29—30 

Jcovo, pirmos dvi savaitės ba
landžio, 1-moji gegužės ir nuo 
7 iki 10 o taip pat nuo 17 iki 
18 gegužės, 2—8 liepos. Rug- 
piūtis ypatingai palankus ka
tastrofoms Jr jėgos aktams 
nuo 8 iki 17 d., o taip pat spa
lis—nuo 9 iki 15, lapkritis nuo 
5 iki 22.

Metai pasibaigs labai geroje 
-Ą^iėnulio įtakoje ir klimatas 

'nusiramins, gal būt, prieš aud 
ra, bet metai baigsis su gero- 

- mis viltimis.
Astrologijos prof. Aries taip 

pat nenumato visuotinio karo 
1952 metais. Savo pranašavi
mus jis pagrindžia žvaigždžių 
padėtimi valstybių gimimo die 
na. JAV 1776 m. liepos mėn. <4 
d., Prancūzijai 1790 m. liepos 
mėn. 14 d. Rusijai 1917 m. lap 
kričio mėn. 7 d. ir t. t. Ati
tinkamos datos šiemet t. y. 
dangaus padėtis atitinkamo
mis datomis 1952 metais nu
rodo profesoriui Aries, kurios 
žvaigždės, kurioms valstybėms 
daugiausiai įtakos ■ turės. 

* » _ - " 

Prof. Aries pranašauja JAV 
didelį atradimą mokslo srity
je, skaitlingus diplomatinius 
įsipareigojimus, ginčus ir ne
baigiamas diskusijas su Rytų 
partneriais... -

Rusijai pranašaujama- — 
jos žvaigždės rodo silpnybės

Kas įvyks rytoj? žmonės vi
suomet tuo įdomavosi. visais 
būdais stengdamiesi praplėšti

* tą paslapties skraistę, kuri 
slepia nuo mūsų akių ateities 
įvykius ir verčia gyventi lau
kime.

♦

Pasaulyje atsiranda vienas
■ kitas, kuris bando praplėšti tą 
paslapties skraistę„xTr'“Asakosi 
esąs tikras dėl rytojaus įvy
kių.

Viena iš tokių “aiškiaregių” 
Janine - Varnei, gyvenanti 
Prancūzijoje, pereitų metų 
pradžioje išpranašavusi Itali
jos potvynius, didelius įvykius . 
Romoje komunizmo krizę ir 
Churchillio sugrįžimą į val
džią, paskelbė dabar savo 
“nujautimus” 1952 metams.

Ką ji mato? Kokie netikė
tumai rytoj grasina užgriūti 
ant mūsų galvų?

1952 metai nebus taikos me 
tais, nei riebiųjų karvių me
tais. Per ištisus metus mes 
jausime įtaką .stiprių magne- 

sukeliančių so
cialinį nerimą. Bendros ten
dencijos palankios politinėms 
permainoms. Greitų sprendi
mų pasėkoje galima laukti 
konfliktų dėl ideologinių, ra
sinių . ir materialinių interesų. 
Karas gali užsidegti taškuose, 
naujose vietose, bet atstrolo-' 
giniai niekas neleidžia tikėti 
į visuotinio' karo grėsmę’ mū
sų žemėje. • ,

Anglija susilauksianti ne
malonių paseku už praeityje 
papildytą puikybės nuodėmę. • 
Imperija būsianti priversta 
ginklu ginti savo užjūrių že
mes. “Kelio atgal” bandymai 
neduosią lauktų rezultatų. 
Sunkus laikotarpis būsiąs ka
raliui Jurgiui VI liepos—rug
piūčio mėnesiais, didelis pa
vojus sveikatai.

a Sovietų Sąjungai ateina di- 
y * džių- vidaus permainų perio- 

’.das, - ji subyrės, su tokia pat 
’.j-ėga, • kaip susilipdėt'- Bet tai” 
1 dar nebus 1952 metais. Į jos
* vadus veikia kovingos, bet 

tamsios jėgos. Pabaigoje kovo • 
ir rugpiūčio mėnesio Stalino 
ir SSSR gimimo konsteliaci-

’ jos susikerta. Pačiam Stalinui 
ateina sunkus .gyvenimo fa
las, Saulės — Saturno įtaka 
nepalankiausia • kokią jis tik 
yra turėjęs: Visi astrologai su
tinka. kad Stalino sveikatą' 
pašlijusi ryšium su sunkiu 
planetiniu spaudimu.

JAV astrologai įžiūri karin
giausias nuotaikas. 1952 me
tai joms labai svarbūs/žvaigž
džių padėtis palies labai jau
trias situacijas turinčias ryšio 
su JAV Nepriklausomybės pa
skelbimu. . Tai ypatingai bus 

netoli Capitolio... jaučiama sausio, kovo/ balan- 
. džio, rugpiūčio ir spalio mė

nesiais. Per vieną iš jų JAV 
imsis didelių atsakomybių at
siliepiančių į ateitį.

Pra'ncūzijai, kaip visada, nu
* matoma susikirtimų tarp par-

Achesono žodžiais 
1952 metai turė
sią būti kritiški, 
tuo tarpu, kada 
praėjusieji buvę 

tik pereinamieji. 
Tas iš dalies tie 

sa, nes be Arti- 
. mųjų Rytų kri

zės, kuri \ prasidėjo Teherane 
ir teliau vystosi Kaire, perei- • 
tas mietais jokių didelių, po
litiškų permainų neįvyko, t

tai karin
iu stovi prieš

' t

,.Gen. Eisenhoyveris, užimda
mas pereitų metų pradžioje 
Atlanto jėgų komandavimo 
postą, pareiškė: “Jei Europa 

, gejbėsis, .Amerika jai. pagel
bės”. Visą savo karišką filo- 

,. Sofiją Ikei išreiškia vienoj fra- 
t - ■ G* * ■* • • • •

zėje; /^Reikėjo .tūkstančių am- 
iių, kad padarytume progresą 
nuo akmens, iki atominio am-’ 
žiaus. Bet nereikės, kas nea- ' tintų srovių 
be j o tina,; dąugiau tūkstantiės 
valandų, kad atominis amžius 
sugrįžtų, j- akmens amžių”.

Mažai dar kam žinomas dr. 
*; Mossadegh;’ Irano parlamento 

atstovas, 4D metų išbuvęs še
šėlyje, Staiga pagarsėjo. Pirm 
pradėdamas akciją prieš ang
lus <sū Savo nacionalizavimo 
ginklu, jis paskelbė: “Aš sap
ne buvau įspėtas, jog turiu 

< pasirubšti kankinio rolei”
Šiandien Mosadegh Įvairiai 

pravardžiuojamas: Robespe je- 
raš, sukčius dervišas, XX am
žiaus / Kandidas, juokdarys 
Grock^ ’ Frankenšteinas... Jo 
priešai sako, kad jau šešti me
tai, kai jis švenčia 69 metus, 
kad tik netektų apleisti par
lamentą, kurio atstovai tega
li turėti 70 metu. . * ■ S * . • -

tJjąHasis Mikadof 
r/.^rgeių MacArthur, neišlaikė są- 

vo pažado, jog 1951 •*• metais 
■Korėjoje besimųšą -kareiviai

• Kalėdas ^praleis namūoše. Prie 
šingai, .jis pats šventė pereitų 
metų Velykas pas' save na
muose, gal būt, prieš savo no
rą, nes .jis buvo pačio sensa- 
ciškiaųsio ■ šitame • pusamžyje 
nušalinimo auka. -

Sayb pareiškime, Daily Ok
lahoma! jis sakę: ^jJHerojus, 

- kuris nešė Amerikos vėliavą 
iš salos i salą iki pat Tokijo 
rūmų, buvo nušalintas artile- 

• rijos kapitono prezidento Tru- 
mano”. MacArthur, kuris ža
vėjosi lotynizmu, ir save ban
dė lyginti Cezariui, grąsino 
peržengti Rubiconą (Yalou), 
bet jieatkreipė dėmesio į Tor- 
mofilų uolas

Pasidaręs 
rup Winston

• vė savo lenktynių arklį Colo- 
«< nist II, išnuomąyo savo vilą 

u* Hyde Parke Kubos ambasado
riui ir leido Alexandrui Kor- 

v-*’dai sukti filmą iš savo gyve- 
' nimo. Tuo pačiu metu dešimt
' tūkstančių newyorkiečių mo

terų ji išrinko pačiu žavin
giausiu pasaulyje vyru. Žavin
gesnių net už Gary Cooperį/ 
Laurence Olivier ir Edinburgo 
princą.

Anglijos premje- 
Churchill parda-

Prancūzų ministras . Schu- 
manas istorijoje pagarsėjo 
kaip vienas iš didesnių “pia
nistų”. Vadinamas “šventuo
ju,” jis yra pasižadėjus pasi
likti viengungiu, kad nedavus 
progos žmonai, blogu momen
tu, jj pavadinti “kvailiu”.

1947 metais jis sakė: “Jei 
per šešis mėnesius man nepa
vyks atstatyti Prancūzijos fi- 
nansus, aš įstosiu« į vienuoly
ną”.. Bet Schumanas vis tebė
ra vyriausybėje, nežiūrint 
kiek kartų jis keitėsi, o Pran- 
rAzijos finansai irgi vis tokioj 

- pat blogoj padėty.

Jokia problema praėjusiais 
* rr.etais nebuvo- išspręsta. Korė 
joje karas^ tebevyksta, nežiū
rint, kad nuo vasaros vidurio

" riau ir Europoje: Austrija, lau

kia taikos sutarties. Triestas 
laukia irgi sprendimo, paga
liau, žvarbiausioji problema— 
Vokietija, pasilieka didžiausia 
nesutarimo priežastimi tarp 
rytų ir. vakarų.

Bet per tuos metus Atlan
to armija sustiprėjo. ^Jei ji 
dar ir dera pilnai apsiginkla
vusi, tai v>s dėl to, pavojus 
šiandien iš sovietų pusės yra 
mažesnis, negu prieš metus.

pasikeitimų ženklus. Dangus 
rodo pas Rusiją daugiau bai
mės, nei karingumo. Jos dan
gaus skliauto tvykskėjimas 
temsta. Marsas, Venera ir Sa
turnas stovi prieš Juoiterj, ku 
rio jie vengia.

Visam pasauliui 1952 metų 
išvakarių dangus nebuvo labai 
užtikrintas. Marsas Satur
nas ir' Neptūnas jungiasi su 
Svarstyklėmis — 
gas ženklas,
Jupiterį Avine?^Tas« ženklas 
simbolizuoja karą per Ma?rsą, 
savo viešpatį, Laimei, keturių 
didžiųjų pasaulio Valstybių 
horoskopai neatitinka tai pa
dėčiai kurioje šiemet žemė at
sidurs ir karo nebusi Kata
strofa atrodo ‘išvengiama. Jau 
triauslas ' astrologinis perijo
das bus tarp rugpiūčio mėn. 
15 d. ir pabaidos rugsėjo.

Garsi Paryžiaus aiškiaregė 
Madame Fraya, žurnalistams 
paskelbė gražius metus Pran
cūzijai ir jos pasisekimus me
no ir literatūros srityse. Pa
saulis išvengsiąs karo ačiū dip 
lematų aktyvumui, 'bet 
pavojus

Kita
Blanche Orion, iš^anašavusi 
karą 1914 'm., numato Prancū
zijai finansinius sunkumus, vi 
daus politinius -neramumus, 
Kolonijose maištai ir sukili
mai. Suartėjimas su Vokietija, 
Ispanija ir Ttalij'aVGeresnis 
sutarimas su JAV Labai dra- 
sūs Churchillio pasiūlymai 
tarptautinėjų plotmėje. Karo 
nebus. \

J

“MIRTIES PIRKLIAI” DAR NĖRA DINGĘ

karo 
labai jaučiamas. '•
aiškiaregė Madame

JAV: įtempta vidaus padė
tis. Sensacingas atradimas vie
noje 1 aboratori j oje.

Anglijoj e šis kraštas- pra
deda vaidinti didelę rolę Eu
ropoje.- Churchillio iniciatyva 
Keturi Didieji susitiks vienoj 
Centrinės Europos valstybėje. 
Neramumai" viduj e.

Gedulas vienoje karališkoje 
šeirųoje. ...(girnas atsistatydi
nimas .Vienokaraliaus.

Pasitarimai dėl monarchijos 
grįžimo Ispanijoje.

"Turkijos ir Egipto staigme- 
niški veiksmai.

Bet kaip ten ištikrųjų bus,- 
kas gyvensime — pamatysime.« &

J. M.

laiką išplėtė- savo veikimo zo
ną ir' šį kartą pardavinėjo 
ginklus ne tik sovietams ir jų 
satelitams, bet taip pat ir ara 
bu kraštams šiaurės Afrikoje 
ir Artintuose Rytuose.

Padarius pirmuosius areštus 
.pavyko Viduržemio jūroje su
laikyti keletą prekybos laivų, 
kurie buvo prikrauti iki vir- 

kuri vyksta^ šaus amerikiečių ir anglų gin
klais. Buvo nustatyta, kad 
kontrabanda vyksta dviem 
keliais:

buvo įsikūręs 
jam vadovavo 
švedas, veng- 
anglas.
pradžioje FBI

1. Olandija — Belgija — 
Prancūzija — Vokietija — 
Austrija —- Italija — Albani-

ATRASTAS ŠVENTO PETRO KAPAS 
buvo laiko ir žmonių sunaikintas

šį klausimą tik darbų 
galima bus aiškiai at- 
tąip. Kapas apaštalų 
atrastas.”

Dar 1950 metais savo* kalė
diniame pranešime Pijus XII 
atidengdamas, kad po šv. Pet 
ro Bazilika daromi kasinėji-, 
mai, kuriuos jis liepęs pradė
ti,. kaip tik buvęs išrinktas Po
piežiumi, sakė:

“Svarbiausias klausimas: ar 
šv. Petro kapas tikrai atras
tas? Į 
išvada 
sakyti 
princo

Prieš šias Kalėdas moksli
ninkai, ■ kuriems b$Vo pavesti 
kasinėjimo darbai, įteikė Po
piežiui dviejuose, tomupse stu
diją, kurioj smulkmeniškai ap 
rašyti visi darbai, ši studija 
dar niekam neatidengta, bet 
“Osservatore romano” šiam 

•reikalui gruodžio 20 d. jau pa 
skyrė ištisą pirmą puslapį.

Kalbanti šį kartą apie ar
cheologiją, bet ne apie tikėji
mą, randama, kad prof. Josi ir 
jo pagelbininkai šį kartą ma
žiau tikri atradimu, negu prieš 
metus tvirtino Pijus XII. ir

jei šį kartą pabrėžiamas nusi
vylimas, tai ne dėl to, kad 
susiduriama su abejone, bet 
tik todėl, kad ©Pjjąs. XII aną 
kartą savo k.
nešime leido tiVfftis,*'jog kasi- 

- nėjimo darbai 
zultatų, * jog b
Petro kaulai. Apie šias relikvi
jas, nei apie žemę, kuri buvo 
jo krauju nušląkstylįa šį kartą 
nekalbamą kasinėjjmo 
joje. - . .

Archeologiniai? darbai 
kelia rimtų rezervų dėl vietos 
autentiškumo, bet . neleidžia 
griežtai pasisakyt, nes ši vie
ta buvo-laiko, Žmonių ir kitų 
elementų sunaikinta!’

Tai jau ne dabar stengia
masi atidengti šią paslaptį. 
Dešimt kartų per eilę amžių, 
didinant baziliką, kuri pasta
tyta ant Vatikano kalvos, stip 
rinant pamatus, pastatan pa
statą, buvo manyta, jog atras
ta tikroji vietą, kur nukankin 

‘tas apaštalas prieš 1881 me
tus buvo palaidotas.

Jau daugiau, kai antri me
tai patys 'geriausi amerikie
čių, anglų,1 prancūzų, belgų, 
olandų, švedų, italų ir v°^e* 
čių sėkliai deda visas pastan
gas atidengti “mirties pirklių” 
— ginklų kontrabandininkus, 
kurie po šio karo nuostabiai 
smarkiai išvystė savo veiklą, 
šį kartą kalba eina apie gink
lų kontrabandą
su Sovietų Sąjunga ir jos sa
telitais.

Pasirodo, jog kontrabandi
ninkų štabas 
Stockholme ir 
keturi žmonės: 
ras, vokietis ir

Pereitų metų
specialus agentas Irving Cross 
po ilgo sekimo baigė sudaryti 
didelę bylą, aiškiai išdėstyda
mas, kaip ši slapta organiza
cija veikia. Jis buvo atidengęs 
visus jos vadus ir agentus. 
BeV”keliom dienom prieš už
baigdamas savo ankietą, Irv
ing Cross buvo rastas nužu
dytas Vienoje ir reikėjo viską 
iš naujo pradėti, nes byla ir
gi buvo dingusi.

Vienas iš .„garsiausių Švedi
jos seklių Harry Sodermann 
buvo pasiųstas tuojau į Vokie
tiją, kad ankietą pradėtų iš 
pradžių, bendradarbiaujant su 
vokiečių kriminaline policija. 
FBI brigada, kuri veikia Vo
kietijoje, buvo labiau sustip
rinta, o anglai prie savo žval
gybos paskyrė specialią grupę 
iš * -Military Intelligence De
partment 5” ir iš Scotland 
Yardo “Special Branch”. Nau
ji sekimai parodė, kad kont
rabandininkų banda per tą

. 2. Olandija — Švedija__—
Lenkija — Sovietų Sąjunga.

Nustatyta, kad du dideli lai 
vai, palaiką nuolatinį susisie
kimą tarp. Leningrado ir Lon
dono, visada plaukdavo su 
ginklų kroviniu.

VokietijojK gi buvo padaryti 
sensacingi atradimai. Policija 
užtiko didelį kiekį 
anglų gamybos lėktuvų 'kurie 
buvo siunčiami Čekoslovakijos 
Aviacijos ministerijai, pilnos 
dėžės moderniškų radijo siųs
tuvų ultra trumpom ban
gom, kariški lauko . telefonų 
aparatai, teleskriptai ir spe
cialus mikrafonai.

Moderniškos artilerijos pa
būklų dalys, kurias Šveicarija 
buvo atsiuntusi į vakarų Vo
kietiją, buvo parduoti sovie
tams per Berlyną...

Didelis skaičius jų~ kontra
bandininkų, kurių pavardės 
kol kas dar neatidengiamos, 
jau yra uždaryti į kalėjimą.

išardytų

me pra-

s tuo Te
rasti šv.

studi-

nesu-

BĮ
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NUOTRAUKA GALVOSŪKIS. Kokiam mieste ir kdkioj vietoj yra šis pastatas? Pirmasis, at
siuntęs atsakymą Vienybės redakcijai,^gaus dovanų Savickio novelių rinkinį Raudoni batukai.

DAR DĖL SVETIMŠALIU REGISTRACIJOS
Kiekvienais metais visi Jun

gtinėse Amerikos Valstybėse 
gyveną svetimšaliai turi atlik
ti svarbią prievolę.. Tarp sau
sio 1 ir 11 dienos jie privalo 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Įgaliotiniui (Komisijonieriui) 
pranešti savo pastovios gyven
vietės adresą, šis “1940 metų 
Svetimšalių . Registracijos Ak
to” pakeitimas galioja nuo 
praėjusių metų sausio mėne
sio. (Anksčiau visi JAV-se gy
veną svetimšaliai Imigracijos 
ir Natūralizacijos Įgaliotiniui 
reportuodavo persikėlę į kitą 
gyvenamą vietą).

Laikinai į JAV-bes atvyku
sių svetimšalių, užsiregistra
vusių anksčiau šis patvarky
mas neliečia, jei jų turimos 
vizos tebegalioja ir jie nėra 
nusižengę nuostatams kuriais 
jie buvo įsileisti. Pagal juos, 
šios kategorijos
savo adresą turi pranešti kas 
tris mėnesius.

Kitaip tariant, šį metinį ad- staiga negali Apskrities Bus- 
reso pranešimą, turi užpildy
ti ne tik svetimšaliai į šį kraš 
tą įsileisti pastoviam apsigy
venimui ((kaip ttd- DP, kurie 
privalo DP komisijai kas šeši 
mėnesiai, pirmuosius du me
tus, pranešti savo adresą ir ki
tas žinias), bet taip pat ir vi
si tie, kurie įsileisti trumpam 

.laikui užsibuvo ilgiau ar nu
sižengė kitiems savo vizų nuo
statams. Kaip pav. svetimša
lis, kuriam tranzito teisėmis 
buvo leista šiame krašte už
trukti 29 dienas, o užsibuvo 
ilgiau ir tebeviešėjo sausio 1

už- 
at-

už-

svetlmšaliai

d. * privalo • šitokį pranešimą 
taip pat užpildyti. Įstatymas 
reikalauja, jog pranešimą 
pildytų ir visi į šį kraštą 
vykę nelegaliai.

Pranešimas atliekamas
pildant “Adress Report Card” 
(Form 1-53) kuri yra! gauna
ma kiekvienoj Imigracijos ir 
Natūralizacijos Įstaigoj ė arba 
pašte. Užpildytą 'formą svetim 
šalis asmenišką! įteikia pašto 
valdininkui. (Pranešimas ne
gali Jbūti siunčiamas paštu). 
Paštas šias formas persiųs Imi 
gracijos Jr Natūralizacijos į- 
staigai.

Nors svetimšaliai ir nėra 
verčiami Imigracijos ir Natū
ralizacijos įstaigai pranešinė
ti kiekvieną savo adreso pa
keitimą, labai pageidautina, 
kad jie tai atliktų ir dabar,, 
juo labiau kada jie keliasi į 
kitą krašto dalį. Be to, Imi- 
graci.os ir Natūralizacijos į-

tineį pateikti tikslių svetim
šalio žinių. O tai svarbu, kada 
svetimšalis kada nors vėl pra
šytus! priimamas į šį kraštą, 
natūralizacijos bylai arba kiek 
vienu kitu svarbiu atveju. No
rint ivengti nereikalingų ne
sklandumų -> patartina, kad 
svetimšaliai patys rūpintųsi 
kuotiksliausiai informuoti Imi 
gracijos ir Natūralizacijos I- 
staigai apie savo gyvenamąją 
vietą užpildyti pranešimo for
mas (AR-11), taip pat lengvai 
gaunamas visuose pašto sky
riuose.

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumei 
tą ir paraginti kil 
skaityti VIENYBĘ

Popieriui ir kitoms span 
reikmenims nuolat brau 
tant, dabartinės prenumera 
pajamų nepakanka laikraš 
išlaidoms apmokėti. Norėcta 
bent kiek sumažinti nuolat 
deficitą. Vienybės leidėjai i 
tarė metinę prenumeratos I 
ną pakelti vienu doleriu.

Taigi, pradedant 1952 
sausio 1 d., metinė Vieny 
prenumeratos kaina bus 
kia: Jungtinėse Amerikos V 
tybėse 5 dol.. o Kanadoje ir 
tuose kraštuose — € doleri

Skaitytojai, kuriems nne 
džiai rūpi laikraščio išlai 
mas, prašomi savo prenui 
ratą atsiųsti laiku, čekius 
pašto perlaidas prašoma si 
ti taip: Vienybė, 412 Bert 
Ave., Brooklyn 11, N. Y.
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Paskutiniu laiku lietuviško
je spaudoje dažnai paminimas 
Lietuvių Rezistencinės Santa r-

M' 4

vės vardas. Kas ji tokia? Ko 
ji siekia? Ką ji jungia?

Stengdamies visą laiką ojek- 
tyviai ir vispusiškai infor
muoti rriĮ$ų skaitančią visuo
menę, šį kartą spausdiname 
Lietuvių Rezistencinės Santar
vės steigimo aktą ir jos parei
škimą visuomenei pasirašytą 
aktingai pasįręiškusių. Santar
vės formavime narių.

Ji siekia Įgyvendinti Laisvoje Tėvynėje lietuvių 
Tautos karštuosius troškimus ir žmonijos di

džiuosius idealus: krikščionišką moralę,' žmo' 
nišką laisvę, teisę ir socialini teisingumą

toje jos ištikimų sūnų ir duk
rų krauju, sukurs laimingą, 
šviesų ir tarpų rytojų!

Užsienis, 1950 m. rugsėo 
men. 8 d.

skirtumus. Būdama politiškai 
—- rezistencinė organizacija, 
LRS siekė ir sieks bendradar
biauti su visais lietuviais pa
triotais, su visomis lietuvių po 
litinėmis, visuomeninėmis ir

biauti su Lietuvos Diplomati
jos teiu bei Lietuvos vaisty- 
ues Atstovais.

Į Lietuves laisvinimo orga
nizacija užsienyje bei j jos 
yę.Kią turėtų būti įtraukti žy
miųjų politinių sambūrių ir 
veikliųjų rezistencinių organi
zacijų, Mažosios Lietuvos, buv. 
Lietuvos Kariuomenės ir žy
mesniųjų tremties visuomeųi- 
ninių organizacijų atstovai. •

Dabartinė Lietuvos laisvini
mo organizacija, Vyriausias

Metus pradedant
Amerika naujuosius 19.2 

metus pasitinka su pasitikėji
mų savimi ir kartu su tam 
tikromis abejonėmis. Ameri
ka savimi pasitiki todėl, kad 
šiandien ji, savo milžiniškos 
pramonės dėka, gyventojams 
gali užtikrinti aukštą gyveni
mo standartą. Abejonių esama 
todėl, kad Amerika / tebedaly
vauja Korėjos kare, kuris bet 
kada gali išsivystyti į pasauli
nį gaisrą. Šiaip ar taip, antro
jo pasaulinio karo atsimini- 
maį dar yra švieži, dar neiš
nykę žmonių širdyse. Nežiū
rint .to, šiandien Amerika va
dovauja visam laisva a m pa
sauliui, kuris, didesnio kon
flikto atveju, be abejonės bū
tų vieningas ir eitų kartu su 
mumis. !-

. Kalbant apie aukštą gyveni
mą standartą, nereikia pa
miršti, kad daugelis sveikai 
galvojančių žmonių ji taip pat 
gana kritiškai vertina. Pir
miausia turime pasakyti, kad 
dabartinė - ekonominė gerovė 
nėra tokia, kokios pageidautų 
visi žmonės. Ji yra pernelyg 
išpūsta. Amerikos istorijoje 
dar niekąd^nera buvę tokių 
aukštų mokesčių, kaip dabar. 
Iš čia išplaukia ir tos abejo
nės,'kurios kardais temdo A- 
merikos pasitikėjimą savimi ir 
pagaliau ta nuolat griežtė j an
ti kritika dabartinės adminis
tracijos atžvilgiu.

Bet, kas galėtų sakyti/ kad- ‘ 
mūsų šalis nėra mačiusi sun
kesnių laikų? Tik atsiminki
me < depresiją, kuri Ameriką 
buvo užgulusi tuo jaut P° pir-- 
mojo pasaulinio karo. Bet tą 
sunkmetį Amerika išgyveno^ 
kaip tik dabar kritikuojamos 
administracijos laikotarpyje. 
O ką bekalbėti apie anuos to
limus pionierių “laikus? Pavyz-w 
džiui. 1852 metais, kai šios ša
lies naujakuriai, nelaukdami,

Lietuviu Rezistencinės 
Santarvės steigimo 
aktas

Klausydami kovo, ančios 
Tautos pagalbos šauksmo, vie
ni pirmųjų , savo kukliu įnašu 
"prisidėję prie Tautos vedamos 
žūtbūtinės kovos, vedami kiek
vienam lietuviui atitinkančios, 
giliai suprastos pareigos bei 
atsakomybėj jausmo Tautai, 
atidėję į šalį visus politinių 
pažiūrų skirtumus, mūsų Tau
tos vedamos didžios ii tragiš
ko" kovos akivaizdoje, maty
dami neatidėliotiną reikalą 
dar glaudžiau burti lietuvių 
užsienyje pastangas išlaisvin
ti Lietuvą, steigiame užsieny
je Lietuvių Rezistencijos San
tarvę.

Lietuvių Rezistencijos San
tarvės uždaviniai:

Visomis pajėgomis' dėtis prie 
Tautos vedamos išlaisvinimo 
kovos.

Remti Lietuvos Respublikos 
diplomatinius atstovus, jiems 
ginant Lietuvos Respublikos 
suverenines teises ir kovojant 
dėl tų teisių vykdymo atstaty
mo. Bendradarbiauti su viso
mis politinėmis institucijomis, 
kurios veda laisvinimo akciją.

Palaikyti ryšį su politiniais 
sambūriais bei ’ vsuomeninė-. 
mis orgamzaci omis, kurios 
/’.vo veiklą grindžia Lietuvos 
Nepriklausomybės ir demo
kratijos idėja.
Lietuvių Rezistencinės San
tarvės galutinis tikslas:

Lietuves Išlaisvinimas,
Nepriklausomos Lietuvos 

Respublikos, demokratiniais 
pagrindais tvarkomos, atstaty
mas lietuvių žemėse,

Įgyvendinimas Laisvoje Tė
vynėje mūsų Tautos karštųjų 
troškimų ir ' žmonijos didžių
jų idealų: krikščioniškos< mo
ralės. humaniškos meilės žmo
gui žmogaus, laisvės, teisės ir 
socialinio teisingum’o. r_:

Atkovotoje tėvynėje laisvi 
lietuviai savo, žemėje aplaisty-

Skelbdami lietuvių visuome
nės žiniai ši Lietuvių Rezis
tencinės Santarvės steigimo 
aktą, LRS vardu pareiškiame:

1. Lietuvių Tauta, kovoda
ma „Tėvynėje dėl savo laisvės,

’’‘dalyvauja* žmonijos kovoje 
prieš vergiją ir yra tos kovos 
priekinėse eilėse.

Daugumas LRS steigėjų ir 
narių nuo pat 1940 metų įvat-- 
riemis priemonėmis ir įvairio
se organizacijose dalyvavo 
Tautos išsilaisvinimo kovoje. 
Jie buvo vadovaujami vienos 
minties — atstatyti Laisvą, De 
mokratinę Lietuvos Respubli
ka. Turėdami prič^^/kiš^mūsų 
Tautos einamą sunkų kovos 
kelia bei jos sudėtas aukas, 
minėdami . kovoje kritusius 
brolius ir idėjos draugus, jaus
damiesi j u įpareigoti, jie ati
dėjo i šalį visa., • kas galėtų 
juos skirti, “ir susibūrė į San
tarvę.

2. Vykdydama savo uždavi
nius, nusakytus steigimo ak
te, LRS neturi tikslo bet kam 
primesti savo valią ar vado
vauti kovojantiems dėl laisvės 
Tėvynėje. LRS pripažįsta, kad 
pagrindinė išsilaisvinimo ko
va vedama pačios .Tautos ir 
kad šios kovos kiečiausįoji bei 
sprendžiamoji dalis tenka Tė
vynėje pasilikusi ems mūsų 
broliams ir seserims. Vyriau
sia s ■ LRS * ti islas' yra pagalba 
Tėvynėje vedamai kovai, dėji- 
maisis į ją visomis išgalėmis, 
jes rėmimas visais ištekliais.

3. LRS neketina niekam pa
stoti kelio dėtis į Tautos veda
mą kevą ir dirbti Lietuvos lai
svę!. Priešingai — LRS reika
lauja, kad lietuviško, e visuo
menėje būtų pripažįstama or
ganizavimosi laisvė visiems ir 
kad jokiai organizacijai ar 
asmeniui, siekiančiam Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo, nebūtų trukdoma dėtis į 
tautinį darbą. <?

Santarvės idėjiniuose pa
grinduose nėra pradų "’parti
niam skirstymuįsi. Jos narius 
jungia saitai yra pranašesni 
už partinius bei ideologinius

kultūrinėmis organizacijomis,- 
kurios savo veikla grindžia 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
demokratijos dėsniais.

4. LRS yra įsitikinusi, kad 
laisvę atgavusi Lietuvių Tau
ta eis demokratiniu kėliu ir 
atkurs valstybę, kurioje hu- 
niškumas, teisė, socialinis tei
singumas, asmenybės gerbi
mas, krikščioniškasis žmonių 
broliškumo supratimas, demo
kratinės institucijos ir demo
kratinis politinio bei visuome
ninio darbo būdas bus nepa
judinami, visų lietuvių gina-’ 
mi principai.

LRS griežtai laikosi pagrin
do, kad išlaisvintos Lietuvos 
valstybinės santvarkos nusta
tymas yra pačios Tautos rei
kalas. * • s

5. LRS laikosi ' Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės tęsti
numo* . pagrindo, vadovaudama 
si faktu, jog Nepriklausomas 
Lietuvos " Valstybė tebėra ly
giateisis tarptautinės bendruo. 
menės narys ir kad jos suve
renumo pilnas vykdymas pa
šalinės jėgos yra tiktai laiki
nai sutrukdytas.
* Santykiuose su kitomis val
stybėmis Lietuvos Valstybę 
atstovauja ir jos vardu veikia 
Lietuvos suverenumo atstovai 
— Įgaliotieji Ministerial. LRS 
laiko savo pareiga kiek galė
dama juos remti, jiems ir to-, 
liau sėkmingai ginant’ Lietu
vos Valstybės interesus.

6. Lietuvių Tautos kovos in
teresai ir darni*bei sėkminga 
Lietuvos laisvinimo akcija už-’ 
sienyje reikalingi visų lietu
viškųjų kūrybingų jėgų bend
ro, vieningo 'suderinto darbo.

Tat reikalauja vieno, veiks
mingo ir autoritetingo .politi
nio ir Visuomeninio centro, 
kaip bendro visų lietuvių dar
bo organizatoriaus, lietuvių 
vienybės užsienyje simbolio, 
ir vertingo ' talkininko Tautos 
vedamai išsilaisvinimo kovai. 
Toks centras turi sutelkti vi
sas gyvąsias užsienio lietuvių 
jėgas ir glaudžiai bendradar-

Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, reikalingi pagrindinio per 
tvarkymo. Toks pertvarkymas ‘ 
įVykdintinas, atsižvelgiant _ į 
esamą tarptautinę padėtu re
miantis . rezistencinės veiklos 
duomenimis ir’ taikantis prie 
realių tremties sąlygų.

LR3 tiki, kad valstybinės pa 
reigos ir demokratijos princi
pų vedami, mūsų politinėms 
organizacijoms vadovaują as
menys bei atsakingi politiniai 
veikėjai, suprasdami didžiu 
atsakomybę Tautai bei mūsų 
istorijai, padarys visa, kad už
sienio lietuvių pastangos at
statyti Lietuvos Nepriklauso
mybę būtų apjungtos. To karš 
tai trokšta mūsų tautiečiai vi
same pasaulyje. To reikalauja 
Lietuvos laisvinimo kovos tiks 
lai, padėti Tėvynėje ir užsie
nyje. ■

Lietuvių Rezistencinė San-_ 
tarvė veiksningai dėsis į visų 
lietuviškųjų jėgų, esamų už
sienyje, apjungimą bei vie
ningą jų darbą.

Viso pasaulio lietuvius kvie
čiame paremti mūsų vykdo
mus uždavinius.

V. Abraitis, K. Baranauskas- 
Barėnas, J. Benderius, L.Bičiū 
naitė, B. Bieliukas, M. Biržiš
ka, V. Oapas, J. čiuberkis, J. 
Daugėla, A. Daunys, K. Druh- 
ga, P. Dulevičius; P. Gedžius.^ 
A. J. Greimas, A. Kasperavi
čius, j/ Kazlauskas, S.Kuz
minskas, S. ■ Mackevičius, A. 
Markevičius, J. Masiulis, A. 
Michelevičius, F. Neveravičius, 
P. Pamataitis, J. Petkevičius, 
V. Pitkunigis? B. Raila, V. Stri- 
mas, I. šešplaukis. A. švirmic- 
kas, G. Urbonas, J. Vėbra, T. 
Vidugiris, Z. Zubrys, H. Žeme
lis. S. Žymantas.
Užsienis, 1951, lapkričio. 28 d.

Stalino sveikata Sovietų Są
jungoje yra didžiausia valsty
bės paslaptis. Vienas dalykas 
ką. ten pilietis dar žino, tai 
kad Stalinas yra gyvas.

Kada būna l^ikofnasi tekios 
didžiausios paslapties, tai, aiš
ku, atsiranda ir pačių fantas
tiškiausių gandų apie * jo svei
katos stovi. Kada yienį tvir
tina, jog jis yra visai mirštąs, 
kiti aiškina, kad su Bogomo- 
letzo serumu jis gyvens ilgus 
metus. Yra net ir tokių fana
tikų, kurie galvoja, jog jis pa
siliks nemirtingas. ' - ■

Prieš keliolika dienų Stali
nui suėjo 72 metai. Kur' jis 
šventė savo sukaktu? Niekas 
nežino (išskyrus gal jo šeimos

tebėra prie saulėtųjų Juodo
sios jūros krantų, ar jau. su
grįžęs į Kremlių, kurio bokš
tai dabar apdengti sniegu. 
Sovietiškoji spauda niekad 
nieko nerašo apie jo keliones, 
kurios visiems pasilieka di
džiausia paslaptimi. .. ■ 
\.Kaip Stalinas pakelia senu

mą? Ar pagal savo metus at
rodo jis jaunas, ar senas? Į 
šį klausimą irgi negalima at
sakyti. Paskutinioji Stalino fo 
tografij a, kuri pasirodė laik
raščiuose, yra pereitų5 metų 
gegužės Į dienos pąrądo,. Jo
je jis matomas iš toli, stovįs

je maršalo uniformoj ė, apsup 
tas Malenkovu ir Bulganihb. 
šita nuotrauka buvo ’ padary
ta 'iš labai toli, kad negalima 
būtų matyti visas ’ -smulkme
nas. ! < '

Sovietų spaudoj tespausdi- 
namos tik senos Stalino fo
tografijos. Paskutinioji, kuri 
Pravdoj Auvb atspausta sovie
tiškos konstitucijos sukakties 
proga, rodo Staliną, koks Jis 
buvo 1936 m. gruodžio 5 die
ną... Aišku, kad nuo tQ; Laiko 
Stalinas smarkiai pasikeitė/ 
Bet sovietų pįįięčiaijtuff, .pasi
tenkinti oūciaįomis nuotrau
komis ir tuo norittįa įrodyti,

kol bus baigtas tiesti pirma
sis transkontinentalinis gele
žinkelis. traukė važiuoti, rai
ti ir net pėsti i Vakarus... Nuo
lat kovodami su vietos gyven
tojais, naujakuriai tada kir
to miškus, statė namus, o kiti 
būriais traukė į Kaliforniją 
kasti aukso_

Tretysis pasaulinis karas... (2) . • G

PENKIOLIKA SOVIETŲ DIVIZIJŲ = 
///į PEREJO JUGOSLAVIJOS SIENĄ

Pasaulyje yra 69 milijonai 
automobilių. Jei juos siusta- 
čius ant vieno kelior tai jis 
būtų, ilgumo, kaip nuo žemės 
iki mėnulio. Vien tik pereitais 
metais pasaulyje buvo paga
minta 462,425 automobiliai.

j.

Per visus metus jis nepasakė 
ne vienos kalbos. Pastebėtina, 
kad per . paskutiniuosius 10 
metų jis tik 3 kartus kalbėjo 
viešai publikoje: IMI m. bir
želio mėnesį, kitą, dieną po 
Hitlerio atakos, 1M5 m. ge
gužės 9 d. pergalės proga ir

Karts nuo karto jis duodavo

Rooseveitui, Harold Stassehui 
ir -kitiems, priimdamas jubs 
Kremliuje. Bet paskutiniais 
metais jis jau atsisakė nuo to 
papročio, ir praėjusiais metais 
■jis tedavė tik du pasikalbėji
mus ne politiškiems vyrams, 
tik Pravdai: vasario 17 d. Ko
rėjos klausimu ir spalio 6 d.

ėmė Pravdos žurnalistą, ne. 
jis pasitenkino tik raštiškai 
atsakyti į raštiškus klausimus, 
kuriuos, be jokios abejonės

buvo svarbu tą pareikšti spau
doje...

Pastebėtina, - kad Stalinas 
nebepriima ; svetimų valstybių 
ambasadorius ir net savo sa
telitus ?ir; Maskvoj yra nema- 
žai .Tįiplomatų, kiįie nors se
niai ^en randasi, bet dar nėra 
matę Stalino-. • J
■: jei : Stalinas Kremliuje tik 
trumpą laiką tebūna, tai dėl 
to,' kad Jis yra Jabąf nusilpęs 
ir. turi: sękti ’ rėžimą, pasiliktK 
nuolatinėj' daktarų priežiūroj. 
Jis negali skraidyti- lėktuvu

ribota. "Jis labai “retai kada .

sėdžiams ar\ PolitbĮurui. Tuose 
posėdžiuose.jį pavaduoja jo 
.patikimieji, kaip / Molotovas,

N^iųrįht, • ^ip; ./turi’ •-U-

giniihų. Jau 1937 petals, buvo 
siuntęs ' prof. ? Bogdmoįetsą

keičia, kad. jis visados ' toks 
pat pasilieka. :/ ‘ •-

Priešingai Churchilliui, ku- • ._? - x . -
vra 5 metais vyresnis ir ; nęs-.ten-gyvena arti 4,- . .y ^<+4^4 * 4.4 000* -šimtamečių - senelių.

nebijo visur rodytis.ir,-leistis— X 7 . .•
fotografuotis, Stalinas vis. . Sąjungoje
biau ir labiau darosi nemtd- ST
mas. Aukžta Kremliaus -niū^o -ęs •siena skiria ji nuo. sovietą J-
Mečių. Per 1951c mčtiirjis . Paeitieji
H., rfarfrodA Jwfe. m®.'**? susilpnintų komunis-du kartus viešai pasirodė.-Vie
ną įkartą raudonoje aikštėje,

. Priešė 3Ū - metų Sov. Sąjun
goje . buvo -tik 1 milijonas val- 

_ r dinlnkų...l$39 ni. jų buvo .10 ’ 
Jei Jis yra, mažiau ?mato- milijonų.' Gi. dabar, yra 13 mi-

Aukščiausiosios Tarybos atida
rymą.

e

VYT. GEDGAUDAS

ŠIAIS METAIS DAR KARO NEBUS!
Visokie “aiškiaregiai” pranašauja 1952 metams katastrofas, sukilimus 
ir kitokius neramumus, bet sako, jog pasaulinis karas dar nekilsiąs — 
Anglijos karalius bus dideliame pavojuje—Stalinui ateisi sunkus gy
venimo galas — Amerika padarys moksle didelius atradimus —“Keturi 

Didieji” susitiks vienoj Centrinės Europos valstybėje

Nežiūrint nepaprastai sun
kių" sąlygų, kurios čia buvo 
prieš šimtą metų, pionieriai 
buvo gana laimingi žmonės. 
Žmogus, kuris tada savo kiše- 
niuje turėjo 10 dolerių, jau
tėsi turtingas. Apie tokį daly
ką, kaip “income tax”, tada 
niekas nežinojo. Bet svarbiau
sia, jie čia buvo laisvi žmonės. 
JŲe naudojosi laisve, kurios 
jiems senojo pasaulio valdžios 
pavydėjo. Bet ir čia, šioje lais
vės šalyje, tada buvo prakti
kui ama vergija,—vergija, dėl 
kurios vėliau kilo žiaurus civi
linis karas...

•
Ar reikia stebėtis, kad Ame

rika, kuri anais laikais savo 
sūnų krauju turėjo įspirti ver
gus pietinėse valstybėse, da
bar vadovauja laisvės trokš
tančiam pasauliui? Kaip tada 
Amerika negalėjo būti pusiau 
laisva, pusiąu pavergta, taip 
Šiandien Sovietų Sukurtas ver 
gų pasaulis nesuderinimas su 
tais aukštais žmoniškumo 
principais* dėl kurių šios ša
lies pionieriai taip sunkiai ko
vojo. Anksčiau ar vėliau Ame
rikai teks pakelti ginklą prieš 
tuos, kurie šiandien siekia pa
vergti pasauli, sunaikinti tau
tas, kurių tarpe — ir mūsiškė. 
Kada ta valanda išmuš, nie-

- kas nežino. Bet ji ateina, atei
na, kaip rytojus, kuris Ir mū
sų tautai žada grąžinti laisvę.

‘Tats nereikalingiausias, 
pats absurdiškiausias ir kru
viniausias istorijoje karas pra 
sidėjo 1952 metais gegužės 10 
d. 1 val.~58~min. po pietų”.

Tokiais žodžiais amerikiečių 
rašytojas * Robert Sherwood 
pradeda savo reportažą apie 
tretįjį pasaulinį karą 
Collier’s specialiame numery, 
skirtame Sovietų Rusijos pra
laimėjimui ir jos okupacijai 
1952-1960 metais. Susidomėji
mas šiuo žurnalu visame pa
saulyje buvo toks didelis, 
jog per 10 dienų buvo parduo
ta 4 milijonai egzempliorių. . .

Prašant daugeliui mūsų skai 
tytojų, pradėjore spausdinti iš 
traukas iš Robeert Sherwoodo 
straipsnio. Pereitame numery 
atpasakojome karo pradžią: 
nepasisekusi atentatą priąš 
maršalą Tito 1952 m. gegužės 
10 dieną.

• •

Antrą valandą 19 minučių po 
pietų, pirmieji bulgarų tankai 
pralaužę Jugoslavijos -/sieną. 
Trečią valandą 29 rtūąutės tu- 

*munų, vengrų ir albanu armi
jos pradėjo žygiuoti., Penkio
lika sovietų divizijų buvo ca- 
siruošusios Įsikišti" tuo atve

ju, jei satelitai sutiks* smarkų 
ir orsranizuotą pasipriešinimą.

Kada vakare Jugoslavijoje 
buvo atstatytas susišiekimas, 
viso pasaulio sostinėse galirtaa 
buvo išgirst! maršalo Tito kal
bą: *

kreipiuosi į žmonijos są- 
kad 'ji būtų liudininkužinę, 

šito imperialįstiškos agresijos 
akto. Mūsų puiki- armija me
tėsi priešais agresorių ir jį 
smarkiai nubausime. Mes ko
vosime iki mirties, lygiai kaip 
prieš Hitlerio nacių legijo- 
nus.”

Visose vakarų valstybių so
stinėse tuoj . ibuvo paskelbta 
mobilizacija. Maskva vis dar 
dė.osi negirdinti' Tito kalbos. 
Atentato „nepasisekimas Krem
liaus planuose nebuvo numa
tytas ir praėjo 18 v., kol Mask 
vos radijas ėmėsi komentuoti 
Bielgrado įvykį: “gandai apie 
Tito nužudymą, pareiškė Mas
kva. buvo paleisti karo kurs- • 
tytojų, kad sukėlus neramu
mus Balkanuose ir suardžius 
pasaulio taiką”.

Bielgrado radijas sekančią 
diena paskelbė laimėjimo ko
munikatą. Jugoslavų rezisten- 
ciia pasirodė gerokai suorga
nizuota, tuo targu pas užpuo
likus pebuvo jokio koordina- 
vįm(f Jugoslavų armijos virši
jimas buvo pripažintas’visų ko 
respondentu, kurie suvažiavo 
į Jugoslaviją iš viso pasaulio.

Jugoslavų tautos moralė 
buvo puiki, ši tauta, kuri nie
kad nekapituliavo prieš Hit
lerį. jautėsi nenugalima ir 
šėsi su dideliu užside u. 
Kartu su morale augoii/'mar- 
šalo Tito prestižas vi e an- 
tisovietiškame pasaulyje.

vakarių komunistų propagan
da, besistengiantį įvykį-prily
ginti lokaliai Balkanų revoliu
cijai, buvo nustelbta šauks
mais: “Padėkime herojiškai 
Jugoslavijai.”

Sekmadienį, gegužės 11 die
ną, prezidentas Trumanas -j- 
spėjo Staliną šiais žodžiais, 
kurie pasidarė istoriškais:

“Jei,- kaip jūs pretenduojate 
trokštate taikos, ■ momentas 
atėjo—dabar arba niekados!” 

“Jūsų „satelitų agres^a, dar 
pridėjo Trumanas, buvo pada
ryta jūsų" įsakymu. Kova ga
lės sustoti, jei jūs įsakysite.”

Kremlius atsakė, kad tai y- 
ra “vidaus reikalas” pačios 
Jugoslavijos ir šis konfliktas 
nėra Sovietų Sąjungos kom
petencijoje.

48 valandoms praėjus, 15 
scvietų divizijų, stovėjusių Ju 
goslaVljos pasieny. įsikišo į Šį 
“vidaus reikalą,” pakeisdamos 
satelitų armiją, kuri jau buvo 
visiškai sumušta. Sovietų avia 
ei j a su visa jėga puolė siste-* 
matiškai bombarduoti Jugo
slav! os mieštus. Aštuonioms 
valandoms/pr^linkus Bielgra- 
do gyventojai jau pamatė pir
muosius/sovietų tankus rie- 

tinė$ gatvėmis.
Tito ar.nija pasitraukė į Ser 

bijos 
leriui

u
mus* iš kur net ir Hit-, 

Fą nepavyko išmušti.
14 dieną Amerika 

Atlanto pakto nanai išr ki

<

kilmingai pasižadėjo eiti Ju- 
gaslaviją'i į pagalbą ir nuga
lėti “stalmišką komunizmą”. 
Graikija iš savo pusės puolė 
Albaniją. Turkijos įsikišimas 
buvo laukiamas kas valanda. 

■’Neutraliom pasiliko Švedija, 
Šveicarija, Airija, Egiptas, In
dija ir Pakistanas. Ispanija 
prisidėjo prie vakariečių blo
ko.

Didele balsų dauguma Jung 
tinės Tautos pasmerkė Sovie
tų Rusiją, kaip agresorių ir 
Sovietų bei jos satelitų dele
gacijos ir diplomatinis korpu
sas apleido New Yorką.

Kada pasidarė - aišku, kad 
tretysis pasaulinis karas daro
si nebeužginčijama realybe, a- 
merikiečių tauta atsikvėpė. 
Nežiūrint kokių baisybių gali
ma buvo laukti, visi jautė, kad 
dabar greitai viskas turės išsi
spręsti ir tas nerimo perijodas 
baigėsi. Preventivinio karo“ fdė 
ja buvo palankiai praplitusi. 
“Ak, sakė žmonės, numeskime 
atominę ,bombą ir viskas bus 
užbaigta. Meskimės į mūšį 
prieš agresorių”.

Amerikiečių pasipiktinimas 
buvo didelis, kada sovietų a- 
gentai bandė susprogdinti cen 
trinę New Yorko geležinkelio 
stotį.

Bet sovietų sabotažai Ame- 
irkoje, nežiūrint kaip gefrai bu 
vo suorganizuoti, nedavė lauk
tų rezultatų. Jiems nepasisekė 
užnuodyti Baltimorės vandens 
rezervuaro ir susprogdinti 
Michigan© užtvankų Kanados 
pasieny. Kiek geriau pasisekė 
sabotažas Niagaros elektros 
centrinėj, ir dalis Amerikos 
chemiškos produkcijos buvo 
suparaližuota vienai savaitei

dėl elektros energijos truku
me. —' r

Vietos komunistai mažiau 
už FBI žinojo apie MVD agen
tu veiklą, nes sovietai nepasi-

ir^lū dienų . laikotarpy.
■■ Amerikiečių bombonešiai pa 
sikeldavo iŠ ’Anglijos, Prancū
zijos, Italijos, Graikijos, Arti- 
mųjų^Rytų, Jąponįjęs ir AJia- 

tikėjo amerikiečių komtmls- ' skos bariiį.
tais , ir laikė juos, žepaėsniais • Jungtinėms 
už save. ;

šį kartą nebuvo “keisto ka
ro,” kaip 1939 metais. Nebuvo 
nei “apkasų karo,°. Jokių dve
jojimų, jokio laukimo, net Jo
kio pasiruošimo. Amerika jau 
buvo pasiruošusi. Ji buvo nu-, 
sprendusi smogti ir šį kartą 
smogti su pačiais baisiausiais 
turimais ginklais. ,.

Priešingai, negu numatė so-’ 
vietai, pirmosios atominės. 
bombos nekrito ant Maskvos. 
Daugiau kaip metus laikp bu
vo vengiama bombarduoti ru
su civilius gyventojus, nes A- 
merika nekariavo prieš rusų 
tautą ir neturėjo „jokio noro 
suvienyti visus tuos žmones 
prieš save bombarduojant jų 
meno brangenybes : pastatus, 
muziej-us ir tautinius pamink
lus. Kiek galima, „ buvo pasi
tenkinta tik strategiškų • vietų 
bombardavimais.< 5..

Amerikiečių aviacija- prave
dė atomišką bombar<lavimą 
taip, jog ir patys fantastiš
kiausių romanų rašytojai negą 
Įėjo geriau įsivaizduoti. Ir Ųaip 
1952 metų gegužės 14 dienos 

- naktį pirmos atominės . bomr 
bos buvo numestos- į Smoięnč-, 
ko aviacijos bazę,. 1 vyriausią-' 
ji štabą antros aviacijos armi* 
jos prie Vinicos-Uman, ąpmė* 
tyti bombom • Varšuvos ir ;8e- 
bastopolio aerodromai, «u»ų' 
bazėf Azijoje. - Vladivostoke 
ir Petropavlovske. • 'r 

šie bombardavimai buvo me 
todlškai tęsiami trijų mėnesių

„ Tautoms Jis 
bombardavimas brangiai atsi
ėjo.' Nes politikieriai ir šį kar
tą. rūpinosi labiau politika, 
negu to momento rūpesčiais.

Jie buvo susirūpinę bū
simais rinkimais, bet ne busi
mąja .generacija... Tokiu būdu 
kam pradžioje Amerika tetu
rėjo tik 97 bombonešius B-36, 
kurie' - Vieni sugeba V pasiekti 
bet;, kurią Sovietų , Sąjungos 
vįėtą<■ 7. ’

Hežiūrint, kad ’ Mtoj pirmoj 
kafo fazėj . Jungtinių . Tautų 
aviacijos jėgos turėjo nedidelę 
persvarą lėktuvų gerumo at- 
žvilgiu»‘ skaičiumi stovėjo žy
miai žemiau Už rusus. Sovie
tų persvara ore ypač buyo 
smarkiai jaučiama Europoje. 
Amerikiečių,"anglų ir prancū
zų kareiviai, kurie per ant^rą- 
}i pasaulinį karą buvo pripra
tę matyti dahgujė stiprią są
jungininkų aviacijos, persva- 
rąG nejaukiai jautėsi -mušda
mies- po dangumi, kuriame 
domėdavo sovietų lėktuvai,, 

* pįnfljjal jiems Jau teko muš

tų* armfjt'tarėjdĮ bėmbarduo- 
jitna priešoY&ktūvi| ir apšau
doma 'povandeniniais; laivais, 
pašittauktt i JaponKa.' kuri

{Sektajame fttanĮeft tkattv 
r *SOVl®TAF

DVOJ4 NEW TttRM M DE- 
TWWrA*);

SALVADOR DALI ATSISAKO NUO SURREALIZMO. Gar
susis dailininkas Salvador Dali, dažnai vadinamas “surre- 
alizmo popiežiumi,” dabar pareiškė, jog jis atsisako nuo 
surrealizmo. Nuotraukoje jis stovi prie vieno surrealisti- 
nių savo kūrinių “Madona”.

Pavergtoje Lietuvoje
šiuo metu Vakarus yra j 

geležinę uždangą pasiekę d2 
giau lietuvių, kurie atnešė n 
jausiu žinių apie gyventa 
pavergtoje tėvynėje. Taip į 
tebegrįžta iš Rytų buv. vok 
čių karo belaisviai ir gyven

Lietuvoje vokiečiai, t 
kiečių pabėgėlių' spauda sm 
kiai nurodo net jų pavan 
ir apie ką jie gali ; šutei 
smulkių informacijų, ypač 
pie kilusius iš Klaipėdos kr: 
to ir Rytprūsių. -, _

Po k an. J. Stankevičiaus 1 
ševikai Lietuvoje J propaga 
dinį darbą traukia jau ir da 
giau dvasininkų > pavardz 
kurdami “tautines bažnyčia 
štai Tėv. Balso Nr. 20 “Tel 
vyskupijos valdytojo Pe 
Maželio” vardu, kuriam nep 
kergiamas net joks dvasi 
titulas, tik paprastas: “vysi 
pi jos . valdytojas,” skelbiai 
kad “Vakarai nori karo.” ] 
to “karo galima išvengti, 
reikia apnuoginti Amerikos 
Anglijos kurstytojus”. “Pen! 
Paktas — tai šventas žings 
į taiką. Po šiuo kreipinį 
mielai pasirašome mes, Lie 
vos gyventojai, mielai pasi 
šykit ir jūs, užsieny gyv< 
broliai lietuviai!” Jau kad 
iš šių citatų aiškiai kyšo < 
kavedistų ranka. Tai tos ] 
rūšies pareiškimai, kokie < 
pirmosios bolševikų - okupa 
jos metu buvo išleisti' to 
kompoz. St. Šimkaus, A. F 
reikto ir ktį vardu, apie 1 
riuos jų tikrieji autoriai si 
no j o tik Lš laikraščių.

Kauno medicinos Instit 
prof. Jz šopauskas giria , 
bolševikinę spaudą ir giri 
kad “palyginti 'su buržuaz 
valdymo metu beveik keti 
kartus daugiau išleidžiama 
dytojų.” Tesuteikia bolševl 
kiekvienam felčeriui ar si 
gei gydytojo diplomą, tai 
skaičių turės ne. keturis, 
40 kartų didesnį. Tačiau te 
lyginama, ką tokie šov. “ 
dytojai, iškalę nebent st 
nizmą, realiai moka, su N. 
tuvos arba V. Europos: gy 
tojais — ir skirtumą, pamž 
kaip tarp žemės ir dangau

Tuo metu, kai kraštas, 
kupantų nualintas, skendi 
džiausiame skurde. pa ji
skambančių rublių galią, 
lininis laureatas” T._ Tfrv 
rašo scėnari^uš’ ’filmoms s 
“žydinčią . Lietuvą,” tui 
čioms tikslą pagal bolševil 
melą 'klastoti kasdieninę 
alybę. Ir per bolševikinę sp 
dą skelbia, kad “Lietuvos 
pasvirusiu kryžiumi prie ta 
lio, verpimo rateliu ir ihed 

^žagre jau nebėr.” Ją, tą s 
bolinę praeities Lietuvą, < 

„ keitė bolševikinė, 4 “kuris 
marksizmo-lenininzmo pagi 
dais mokslą, literatūrą ir i 
na etc.” Toks ten ir “moks! 
su “menu”. Tačiau ir jų va 
bolševikai nesigėdija tie 
rodydami sov. dešimtim 
proga “pasiektus laimėjimi 
kurių nėra realybėje, da 
šventę, net “Gražinos” sp 
taklį su “K. Petrausku ir j 
niausiu jo mokiniu R. Si 
riu,” turinti gaminti sov 
enciklopedijai popierių Ja 
nio vardo popieriaus kombi 
tą, “tarybinių kadrų kalv 
su “pirmąja Lietuvoj 
mi kiaulių augintoja V.< Vi 
kiene,” baigiama statyti I 
tuvoj 120 elektrinių (poj 
riuj, bet ne tikrovėj).

tijų, streikų. Atgijimas meta
lurgijos pramonės. Kovo—ba
landžio mėnesį piniginiaT\per- 
tvarkymai. Svarbiausi laiko
tarpiai Prancūzijai — pavasa
ris (tarptautinis įtempimas, 
ideologiniai konfliktai ir rug
pjūtis (karas vienoje pasaulio 
dalyje, arba didelė gamtos ka 
tastrofa, gal ryšium su nepro
tingu panaudojimu jėgų, ku
rių žmonės pakankamai nepa
žįsta). Kritiškasis perijodas— 
tarp 6 ir 20 d. rugpiūčio.

šalia juodų bus ir šviesių 
dienų. Pasisekimai kinema
tografo, literatūros, teatro ir 
sporto srityse.

Maža epidemija ^numatoma 
sausio mėnesį — pavojinga 
vaikams. Panašūs pavojai lie
pos ir lapkričio mėnesiais.

1952 metai būsią katastrofų 
metais. Pavojingi laikotarpiai 
nuo 2 iki 6 d. ir nuo 19 iki 21 
sausio, 20—21 vasario, 29—30 

Jcovo, pirmos dvi savaitės ba
landžio, 1-moji gegužės ir nuo 
7 iki 10 o taip pat nuo 17 iki 
18 gegužės, 2—8 liepos. Rug- 
piūtis ypatingai palankus ka
tastrofoms Jr jėgos aktams 
nuo 8 iki 17 d., o taip pat spa
lis—nuo 9 iki 15, lapkritis nuo 
5 iki 22.

Metai pasibaigs labai geroje 
-Ą^iėnulio įtakoje ir klimatas 

'nusiramins, gal būt, prieš aud 
ra, bet metai baigsis su gero- 

- mis viltimis.
Astrologijos prof. Aries taip 

pat nenumato visuotinio karo 
1952 metais. Savo pranašavi
mus jis pagrindžia žvaigždžių 
padėtimi valstybių gimimo die 
na. JAV 1776 m. liepos mėn. <4 
d., Prancūzijai 1790 m. liepos 
mėn. 14 d. Rusijai 1917 m. lap 
kričio mėn. 7 d. ir t. t. Ati
tinkamos datos šiemet t. y. 
dangaus padėtis atitinkamo
mis datomis 1952 metais nu
rodo profesoriui Aries, kurios 
žvaigždės, kurioms valstybėms 
daugiausiai įtakos ■ turės. 

* » _ - " 

Prof. Aries pranašauja JAV 
didelį atradimą mokslo srity
je, skaitlingus diplomatinius 
įsipareigojimus, ginčus ir ne
baigiamas diskusijas su Rytų 
partneriais... -

Rusijai pranašaujama- — 
jos žvaigždės rodo silpnybės

Kas įvyks rytoj? žmonės vi
suomet tuo įdomavosi. visais 
būdais stengdamiesi praplėšti

* tą paslapties skraistę, kuri 
slepia nuo mūsų akių ateities 
įvykius ir verčia gyventi lau
kime.

♦

Pasaulyje atsiranda vienas
■ kitas, kuris bando praplėšti tą 
paslapties skraistę„xTr'“Asakosi 
esąs tikras dėl rytojaus įvy
kių.

Viena iš tokių “aiškiaregių” 
Janine - Varnei, gyvenanti 
Prancūzijoje, pereitų metų 
pradžioje išpranašavusi Itali
jos potvynius, didelius įvykius . 
Romoje komunizmo krizę ir 
Churchillio sugrįžimą į val
džią, paskelbė dabar savo 
“nujautimus” 1952 metams.

Ką ji mato? Kokie netikė
tumai rytoj grasina užgriūti 
ant mūsų galvų?

1952 metai nebus taikos me 
tais, nei riebiųjų karvių me
tais. Per ištisus metus mes 
jausime įtaką .stiprių magne- 

sukeliančių so
cialinį nerimą. Bendros ten
dencijos palankios politinėms 
permainoms. Greitų sprendi
mų pasėkoje galima laukti 
konfliktų dėl ideologinių, ra
sinių . ir materialinių interesų. 
Karas gali užsidegti taškuose, 
naujose vietose, bet atstrolo-' 
giniai niekas neleidžia tikėti 
į visuotinio' karo grėsmę’ mū
sų žemėje. • ,

Anglija susilauksianti ne
malonių paseku už praeityje 
papildytą puikybės nuodėmę. • 
Imperija būsianti priversta 
ginklu ginti savo užjūrių že
mes. “Kelio atgal” bandymai 
neduosią lauktų rezultatų. 
Sunkus laikotarpis būsiąs ka
raliui Jurgiui VI liepos—rug
piūčio mėnesiais, didelis pa
vojus sveikatai.

a Sovietų Sąjungai ateina di- 
y * džių- vidaus permainų perio- 

’.das, - ji subyrės, su tokia pat 
’.j-ėga, • kaip susilipdėt'- Bet tai” 
1 dar nebus 1952 metais. Į jos
* vadus veikia kovingos, bet 

tamsios jėgos. Pabaigoje kovo • 
ir rugpiūčio mėnesio Stalino 
ir SSSR gimimo konsteliaci-

’ jos susikerta. Pačiam Stalinui 
ateina sunkus .gyvenimo fa
las, Saulės — Saturno įtaka 
nepalankiausia • kokią jis tik 
yra turėjęs: Visi astrologai su
tinka. kad Stalino sveikatą' 
pašlijusi ryšium su sunkiu 
planetiniu spaudimu.

JAV astrologai įžiūri karin
giausias nuotaikas. 1952 me
tai joms labai svarbūs/žvaigž
džių padėtis palies labai jau
trias situacijas turinčias ryšio 
su JAV Nepriklausomybės pa
skelbimu. . Tai ypatingai bus 

netoli Capitolio... jaučiama sausio, kovo/ balan- 
. džio, rugpiūčio ir spalio mė

nesiais. Per vieną iš jų JAV 
imsis didelių atsakomybių at
siliepiančių į ateitį.

Pra'ncūzijai, kaip visada, nu
* matoma susikirtimų tarp par-

Achesono žodžiais 
1952 metai turė
sią būti kritiški, 
tuo tarpu, kada 
praėjusieji buvę 

tik pereinamieji. 
Tas iš dalies tie 

sa, nes be Arti- 
. mųjų Rytų kri

zės, kuri \ prasidėjo Teherane 
ir teliau vystosi Kaire, perei- • 
tas mietais jokių didelių, po
litiškų permainų neįvyko, t

tai karin
iu stovi prieš

' t

,.Gen. Eisenhoyveris, užimda
mas pereitų metų pradžioje 
Atlanto jėgų komandavimo 
postą, pareiškė: “Jei Europa 

, gejbėsis, .Amerika jai. pagel
bės”. Visą savo karišką filo- 

,. Sofiją Ikei išreiškia vienoj fra- 
t - ■ G* * ■* • • • •

zėje; /^Reikėjo .tūkstančių am- 
iių, kad padarytume progresą 
nuo akmens, iki atominio am-’ 
žiaus. Bet nereikės, kas nea- ' tintų srovių 
be j o tina,; dąugiau tūkstantiės 
valandų, kad atominis amžius 
sugrįžtų, j- akmens amžių”.

Mažai dar kam žinomas dr. 
*; Mossadegh;’ Irano parlamento 

atstovas, 4D metų išbuvęs še
šėlyje, Staiga pagarsėjo. Pirm 
pradėdamas akciją prieš ang
lus <sū Savo nacionalizavimo 
ginklu, jis paskelbė: “Aš sap
ne buvau įspėtas, jog turiu 

< pasirubšti kankinio rolei”
Šiandien Mosadegh Įvairiai 

pravardžiuojamas: Robespe je- 
raš, sukčius dervišas, XX am
žiaus / Kandidas, juokdarys 
Grock^ ’ Frankenšteinas... Jo 
priešai sako, kad jau šešti me
tai, kai jis švenčia 69 metus, 
kad tik netektų apleisti par
lamentą, kurio atstovai tega
li turėti 70 metu. . * ■ S * . • -

tJjąHasis Mikadof 
r/.^rgeių MacArthur, neišlaikė są- 

vo pažado, jog 1951 •*• metais 
■Korėjoje besimųšą -kareiviai

• Kalėdas ^praleis namūoše. Prie 
šingai, .jis pats šventė pereitų 
metų Velykas pas' save na
muose, gal būt, prieš savo no
rą, nes .jis buvo pačio sensa- 
ciškiaųsio ■ šitame • pusamžyje 
nušalinimo auka. -

Sayb pareiškime, Daily Ok
lahoma! jis sakę: ^jJHerojus, 

- kuris nešė Amerikos vėliavą 
iš salos i salą iki pat Tokijo 
rūmų, buvo nušalintas artile- 

• rijos kapitono prezidento Tru- 
mano”. MacArthur, kuris ža
vėjosi lotynizmu, ir save ban
dė lyginti Cezariui, grąsino 
peržengti Rubiconą (Yalou), 
bet jieatkreipė dėmesio į Tor- 
mofilų uolas

Pasidaręs 
rup Winston

• vė savo lenktynių arklį Colo- 
«< nist II, išnuomąyo savo vilą 

u* Hyde Parke Kubos ambasado
riui ir leido Alexandrui Kor- 

v-*’dai sukti filmą iš savo gyve- 
' nimo. Tuo pačiu metu dešimt
' tūkstančių newyorkiečių mo

terų ji išrinko pačiu žavin
giausiu pasaulyje vyru. Žavin
gesnių net už Gary Cooperį/ 
Laurence Olivier ir Edinburgo 
princą.

Anglijos premje- 
Churchill parda-

Prancūzų ministras . Schu- 
manas istorijoje pagarsėjo 
kaip vienas iš didesnių “pia
nistų”. Vadinamas “šventuo
ju,” jis yra pasižadėjus pasi
likti viengungiu, kad nedavus 
progos žmonai, blogu momen
tu, jj pavadinti “kvailiu”.

1947 metais jis sakė: “Jei 
per šešis mėnesius man nepa
vyks atstatyti Prancūzijos fi- 
nansus, aš įstosiu« į vienuoly
ną”.. Bet Schumanas vis tebė
ra vyriausybėje, nežiūrint 
kiek kartų jis keitėsi, o Pran- 
rAzijos finansai irgi vis tokioj 

- pat blogoj padėty.

Jokia problema praėjusiais 
* rr.etais nebuvo- išspręsta. Korė 
joje karas^ tebevyksta, nežiū
rint, kad nuo vasaros vidurio

" riau ir Europoje: Austrija, lau

kia taikos sutarties. Triestas 
laukia irgi sprendimo, paga
liau, žvarbiausioji problema— 
Vokietija, pasilieka didžiausia 
nesutarimo priežastimi tarp 
rytų ir. vakarų.

Bet per tuos metus Atlan
to armija sustiprėjo. ^Jei ji 
dar ir dera pilnai apsiginkla
vusi, tai v>s dėl to, pavojus 
šiandien iš sovietų pusės yra 
mažesnis, negu prieš metus.

pasikeitimų ženklus. Dangus 
rodo pas Rusiją daugiau bai
mės, nei karingumo. Jos dan
gaus skliauto tvykskėjimas 
temsta. Marsas, Venera ir Sa
turnas stovi prieš Juoiterj, ku 
rio jie vengia.

Visam pasauliui 1952 metų 
išvakarių dangus nebuvo labai 
užtikrintas. Marsas Satur
nas ir' Neptūnas jungiasi su 
Svarstyklėmis — 
gas ženklas,
Jupiterį Avine?^Tas« ženklas 
simbolizuoja karą per Ma?rsą, 
savo viešpatį, Laimei, keturių 
didžiųjų pasaulio Valstybių 
horoskopai neatitinka tai pa
dėčiai kurioje šiemet žemė at
sidurs ir karo nebusi Kata
strofa atrodo ‘išvengiama. Jau 
triauslas ' astrologinis perijo
das bus tarp rugpiūčio mėn. 
15 d. ir pabaidos rugsėjo.

Garsi Paryžiaus aiškiaregė 
Madame Fraya, žurnalistams 
paskelbė gražius metus Pran
cūzijai ir jos pasisekimus me
no ir literatūros srityse. Pa
saulis išvengsiąs karo ačiū dip 
lematų aktyvumui, 'bet 
pavojus

Kita
Blanche Orion, iš^anašavusi 
karą 1914 'm., numato Prancū
zijai finansinius sunkumus, vi 
daus politinius -neramumus, 
Kolonijose maištai ir sukili
mai. Suartėjimas su Vokietija, 
Ispanija ir Ttalij'aVGeresnis 
sutarimas su JAV Labai dra- 
sūs Churchillio pasiūlymai 
tarptautinėjų plotmėje. Karo 
nebus. \

J

“MIRTIES PIRKLIAI” DAR NĖRA DINGĘ

karo 
labai jaučiamas. '•
aiškiaregė Madame

JAV: įtempta vidaus padė
tis. Sensacingas atradimas vie
noje 1 aboratori j oje.

Anglijoj e šis kraštas- pra
deda vaidinti didelę rolę Eu
ropoje.- Churchillio iniciatyva 
Keturi Didieji susitiks vienoj 
Centrinės Europos valstybėje. 
Neramumai" viduj e.

Gedulas vienoje karališkoje 
šeirųoje. ...(girnas atsistatydi
nimas .Vienokaraliaus.

Pasitarimai dėl monarchijos 
grįžimo Ispanijoje.

"Turkijos ir Egipto staigme- 
niški veiksmai.

Bet kaip ten ištikrųjų bus,- 
kas gyvensime — pamatysime.« &

J. M.

laiką išplėtė- savo veikimo zo
ną ir' šį kartą pardavinėjo 
ginklus ne tik sovietams ir jų 
satelitams, bet taip pat ir ara 
bu kraštams šiaurės Afrikoje 
ir Artintuose Rytuose.

Padarius pirmuosius areštus 
.pavyko Viduržemio jūroje su
laikyti keletą prekybos laivų, 
kurie buvo prikrauti iki vir- 

kuri vyksta^ šaus amerikiečių ir anglų gin
klais. Buvo nustatyta, kad 
kontrabanda vyksta dviem 
keliais:

buvo įsikūręs 
jam vadovavo 
švedas, veng- 
anglas.
pradžioje FBI

1. Olandija — Belgija — 
Prancūzija — Vokietija — 
Austrija —- Italija — Albani-

ATRASTAS ŠVENTO PETRO KAPAS 
buvo laiko ir žmonių sunaikintas

šį klausimą tik darbų 
galima bus aiškiai at- 
tąip. Kapas apaštalų 
atrastas.”

Dar 1950 metais savo* kalė
diniame pranešime Pijus XII 
atidengdamas, kad po šv. Pet 
ro Bazilika daromi kasinėji-, 
mai, kuriuos jis liepęs pradė
ti,. kaip tik buvęs išrinktas Po
piežiumi, sakė:

“Svarbiausias klausimas: ar 
šv. Petro kapas tikrai atras
tas? Į 
išvada 
sakyti 
princo

Prieš šias Kalėdas moksli
ninkai, ■ kuriems b$Vo pavesti 
kasinėjimo darbai, įteikė Po
piežiui dviejuose, tomupse stu
diją, kurioj smulkmeniškai ap 
rašyti visi darbai, ši studija 
dar niekam neatidengta, bet 
“Osservatore romano” šiam 

•reikalui gruodžio 20 d. jau pa 
skyrė ištisą pirmą puslapį.

Kalbanti šį kartą apie ar
cheologiją, bet ne apie tikėji
mą, randama, kad prof. Josi ir 
jo pagelbininkai šį kartą ma
žiau tikri atradimu, negu prieš 
metus tvirtino Pijus XII. ir

jei šį kartą pabrėžiamas nusi
vylimas, tai ne dėl to, kad 
susiduriama su abejone, bet 
tik todėl, kad ©Pjjąs. XII aną 
kartą savo k.
nešime leido tiVfftis,*'jog kasi- 

- nėjimo darbai 
zultatų, * jog b
Petro kaulai. Apie šias relikvi
jas, nei apie žemę, kuri buvo 
jo krauju nušląkstylįa šį kartą 
nekalbamą kasinėjjmo 
joje. - . .

Archeologiniai? darbai 
kelia rimtų rezervų dėl vietos 
autentiškumo, bet . neleidžia 
griežtai pasisakyt, nes ši vie
ta buvo-laiko, Žmonių ir kitų 
elementų sunaikinta!’

Tai jau ne dabar stengia
masi atidengti šią paslaptį. 
Dešimt kartų per eilę amžių, 
didinant baziliką, kuri pasta
tyta ant Vatikano kalvos, stip 
rinant pamatus, pastatan pa
statą, buvo manyta, jog atras
ta tikroji vietą, kur nukankin 

‘tas apaštalas prieš 1881 me
tus buvo palaidotas.

Jau daugiau, kai antri me
tai patys 'geriausi amerikie
čių, anglų,1 prancūzų, belgų, 
olandų, švedų, italų ir v°^e* 
čių sėkliai deda visas pastan
gas atidengti “mirties pirklių” 
— ginklų kontrabandininkus, 
kurie po šio karo nuostabiai 
smarkiai išvystė savo veiklą, 
šį kartą kalba eina apie gink
lų kontrabandą
su Sovietų Sąjunga ir jos sa
telitais.

Pasirodo, jog kontrabandi
ninkų štabas 
Stockholme ir 
keturi žmonės: 
ras, vokietis ir

Pereitų metų
specialus agentas Irving Cross 
po ilgo sekimo baigė sudaryti 
didelę bylą, aiškiai išdėstyda
mas, kaip ši slapta organiza
cija veikia. Jis buvo atidengęs 
visus jos vadus ir agentus. 
BeV”keliom dienom prieš už
baigdamas savo ankietą, Irv
ing Cross buvo rastas nužu
dytas Vienoje ir reikėjo viską 
iš naujo pradėti, nes byla ir
gi buvo dingusi.

Vienas iš .„garsiausių Švedi
jos seklių Harry Sodermann 
buvo pasiųstas tuojau į Vokie
tiją, kad ankietą pradėtų iš 
pradžių, bendradarbiaujant su 
vokiečių kriminaline policija. 
FBI brigada, kuri veikia Vo
kietijoje, buvo labiau sustip
rinta, o anglai prie savo žval
gybos paskyrė specialią grupę 
iš * -Military Intelligence De
partment 5” ir iš Scotland 
Yardo “Special Branch”. Nau
ji sekimai parodė, kad kont
rabandininkų banda per tą

. 2. Olandija — Švedija__—
Lenkija — Sovietų Sąjunga.

Nustatyta, kad du dideli lai 
vai, palaiką nuolatinį susisie
kimą tarp. Leningrado ir Lon
dono, visada plaukdavo su 
ginklų kroviniu.

VokietijojK gi buvo padaryti 
sensacingi atradimai. Policija 
užtiko didelį kiekį 
anglų gamybos lėktuvų 'kurie 
buvo siunčiami Čekoslovakijos 
Aviacijos ministerijai, pilnos 
dėžės moderniškų radijo siųs
tuvų ultra trumpom ban
gom, kariški lauko . telefonų 
aparatai, teleskriptai ir spe
cialus mikrafonai.

Moderniškos artilerijos pa
būklų dalys, kurias Šveicarija 
buvo atsiuntusi į vakarų Vo
kietiją, buvo parduoti sovie
tams per Berlyną...

Didelis skaičius jų~ kontra
bandininkų, kurių pavardės 
kol kas dar neatidengiamos, 
jau yra uždaryti į kalėjimą.

išardytų

me pra-

s tuo Te
rasti šv.

studi-

nesu-

BĮ
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NUOTRAUKA GALVOSŪKIS. Kokiam mieste ir kdkioj vietoj yra šis pastatas? Pirmasis, at
siuntęs atsakymą Vienybės redakcijai,^gaus dovanų Savickio novelių rinkinį Raudoni batukai.

DAR DĖL SVETIMŠALIU REGISTRACIJOS
Kiekvienais metais visi Jun

gtinėse Amerikos Valstybėse 
gyveną svetimšaliai turi atlik
ti svarbią prievolę.. Tarp sau
sio 1 ir 11 dienos jie privalo 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Įgaliotiniui (Komisijonieriui) 
pranešti savo pastovios gyven
vietės adresą, šis “1940 metų 
Svetimšalių . Registracijos Ak
to” pakeitimas galioja nuo 
praėjusių metų sausio mėne
sio. (Anksčiau visi JAV-se gy
veną svetimšaliai Imigracijos 
ir Natūralizacijos Įgaliotiniui 
reportuodavo persikėlę į kitą 
gyvenamą vietą).

Laikinai į JAV-bes atvyku
sių svetimšalių, užsiregistra
vusių anksčiau šis patvarky
mas neliečia, jei jų turimos 
vizos tebegalioja ir jie nėra 
nusižengę nuostatams kuriais 
jie buvo įsileisti. Pagal juos, 
šios kategorijos
savo adresą turi pranešti kas 
tris mėnesius.

Kitaip tariant, šį metinį ad- staiga negali Apskrities Bus- 
reso pranešimą, turi užpildy
ti ne tik svetimšaliai į šį kraš 
tą įsileisti pastoviam apsigy
venimui ((kaip ttd- DP, kurie 
privalo DP komisijai kas šeši 
mėnesiai, pirmuosius du me
tus, pranešti savo adresą ir ki
tas žinias), bet taip pat ir vi
si tie, kurie įsileisti trumpam 

.laikui užsibuvo ilgiau ar nu
sižengė kitiems savo vizų nuo
statams. Kaip pav. svetimša
lis, kuriam tranzito teisėmis 
buvo leista šiame krašte už
trukti 29 dienas, o užsibuvo 
ilgiau ir tebeviešėjo sausio 1

už- 
at-

už-

svetlmšaliai

d. * privalo • šitokį pranešimą 
taip pat užpildyti. Įstatymas 
reikalauja, jog pranešimą 
pildytų ir visi į šį kraštą 
vykę nelegaliai.

Pranešimas atliekamas
pildant “Adress Report Card” 
(Form 1-53) kuri yra! gauna
ma kiekvienoj Imigracijos ir 
Natūralizacijos Įstaigoj ė arba 
pašte. Užpildytą 'formą svetim 
šalis asmenišką! įteikia pašto 
valdininkui. (Pranešimas ne
gali Jbūti siunčiamas paštu). 
Paštas šias formas persiųs Imi 
gracijos Jr Natūralizacijos į- 
staigai.

Nors svetimšaliai ir nėra 
verčiami Imigracijos ir Natū
ralizacijos įstaigai pranešinė
ti kiekvieną savo adreso pa
keitimą, labai pageidautina, 
kad jie tai atliktų ir dabar,, 
juo labiau kada jie keliasi į 
kitą krašto dalį. Be to, Imi- 
graci.os ir Natūralizacijos į-

tineį pateikti tikslių svetim
šalio žinių. O tai svarbu, kada 
svetimšalis kada nors vėl pra
šytus! priimamas į šį kraštą, 
natūralizacijos bylai arba kiek 
vienu kitu svarbiu atveju. No
rint ivengti nereikalingų ne
sklandumų -> patartina, kad 
svetimšaliai patys rūpintųsi 
kuotiksliausiai informuoti Imi 
gracijos ir Natūralizacijos I- 
staigai apie savo gyvenamąją 
vietą užpildyti pranešimo for
mas (AR-11), taip pat lengvai 
gaunamas visuose pašto sky
riuose.

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumei 
tą ir paraginti kil 
skaityti VIENYBĘ

Popieriui ir kitoms span 
reikmenims nuolat brau 
tant, dabartinės prenumera 
pajamų nepakanka laikraš 
išlaidoms apmokėti. Norėcta 
bent kiek sumažinti nuolat 
deficitą. Vienybės leidėjai i 
tarė metinę prenumeratos I 
ną pakelti vienu doleriu.

Taigi, pradedant 1952 
sausio 1 d., metinė Vieny 
prenumeratos kaina bus 
kia: Jungtinėse Amerikos V 
tybėse 5 dol.. o Kanadoje ir 
tuose kraštuose — € doleri

Skaitytojai, kuriems nne 
džiai rūpi laikraščio išlai 
mas, prašomi savo prenui 
ratą atsiųsti laiku, čekius 
pašto perlaidas prašoma si 
ti taip: Vienybė, 412 Bert 
Ave., Brooklyn 11, N. Y.
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Kazys S, Karpius
AUTOMOBILIAI Iš 
ALUMlNUMO t "

Senio laikais katalikybė, po 
vairių kovų ir ' riet žudynių, 
laimėjo. Daug čia lėmė dide
lės 4ezuitų pastangos. Bet pro 
testantizmaš Lietuvoje nebu
vo sunaikintas, pasiliko iki 
šių dienų.

i

General Motors skelbia, kad 
netolimoje ateityje . gamins 
automobilius iš aluminio ir 

jnagneziįos ir automobiliai bū 
'■* šią visiškai lengvi, iki šiol au
tomobilių svoris, naudojant 
plieną, svėrė tūkstančius sva
rų. Automobilių gaminto, ai, 
senosios inžinerijos mokyklos 
sekėjai, tikėjo, kad automobi
liui reikalinga* svoris, kad jis 
galėtų tinkamai važiuoti.

Kita inžinierių mokykla jau 
20 metų skelbia, kad automo
biliui nereikalingas jo dabar
tinis sunkumas, kad automo
bilis važiuos taip pat greitai, 
būdamas lengvas, ir jie siūlė 
naudoti lengvesnius metalus.

Per tą laikotarpį, supranta
ma, išsivystė geriau ir leng- 
vesnieji metalai, atsirado leng 
vas plieno stiprumo metalas 
magnezia, kurio gamyba gali
ma išplėsti tiek, kad jo už- ^valdovą atsisakyti savo refor- 
tektų metinei keleto milijonų 
automobilių. gamybai.

Automobilis, žinoma. įgaus 
. ir naujesnes formas, bus kito-- 

kis, negu šių dienų automobi
liai. Sakoma, apie 1960 metus 
automobilių gamyba iš leng
vojo metalo taps visuotinė. Da 
har jau daroma įvairūs bandy 
mai. <. -

Nauji geležinkelių vagonai 
jau kėli metai kai darenir iš 
lengVtr metalo ir, pasirodo, y- 
•ra dar saugesni, negu senieji, 
sunkūs plieniniai^
LIUTERONŲ SAJUDIS

Subruzdo Amerikoje liutero
nai —, ir gerai, kad 
dėjo kalbėti apie 
marksizmo pavojų, 
metu daugelis jų 
(kartu ir kitų protestantiškų 
sektų dvasiškiai) buvo komu
nistų sužavėti ir ne tik leido 
įvairiems marksistams iš jų . 
sakyklų skelbti komunizmą, 
nors ne atvirai, bet tūli dva
siškiai ir patys buvo palinkę 
komunistams dirbti.

Dabartinis liuteronų, sąjūdis 
įvyko ryšium su 434 metų "su
kaktimi? Mat,, katalikas vie- 

-nuolis Martinas Liuteris suki
lęs prieš Romos popiežių, Vo- • 
kietijoj, 1517 metais prie Wit- 
tenbergo ; bažnyčios durų 
kabino savo parašytas 95 
zes7 kodėl jis nesutinka 
popiežių tvarka katalikų 
šaulyje.

’ Už tai jis buvo ekskomuni
kuotas, bet jo pradėtas tikin
čiųjų skilimas nuo Romos ne-- 
buvo sulaikytas. ■ nors to pa
sekmėje vakarų Europoje- ko
vose prieš ^protestantizmą bu
vo nužudyta šimtai tūkstan
čių žmonių. Dabar -liuteronai 
skelbia, kad visame pasaulyje 
esą* 75,000,000 Liuterio sekė
jų. (Romos katalikų viso esa
ma apie 400,000,000).
Greta to, . paskirose šalyse 

tuo pat laiku apsireiškė kiti 
sukilėliai prieš Romą, nieko 
bendro su Liuteriu neturėję. 
Liuteris mirė. 1546 metais, r.et 
pats netikėjęs, kad jo pradėta 
pasipriešinimo banga sukels 
tokias skaudžias pasėka.?.

Nors Liuterio pradėtas suki
limas savu keliu buvo protes
tas prieš Romą, ir jo sekėjai 
tapo liuteronais, tačiau platus 
protestantizmo . termmas, pa
silikęs iki šių dienų, paėjo da
linai iš kito šaltinio: kai Im
peratoriaus Karolio V įsaky- 
mul519 metais Speyer, .Vokie- 
tijoje» buvo sušauktas susirin
kimas tikslu pradėti vykdyti 
ankstesnio susirinkimo Wurm 
•mieste ediktą prieš eretikus, 
daugybės vokiečių kunigaikš
tijų ir miestų valdytojai ku
rie buvo priėmę Liuterį, pa-e 
rašė ir pasiuntė į Speyer .savo 
protestą. Pasirašiusieji šį pa
reiškimą buvo pavadinti pro
testuotojais ir iš to praplito 
nuo Romos atskilančiųjų pa
vadinimas protestantai.

Kaip žinoma, Vakarų Euro
poje išplitus protestantizmo 
banga .nepaliko nelietus ir Lie 
tuvos: protestantizmas išju
dino iš pamatų katalikybę ir 
Lietuvoje. Beveik visos didžių
jų ponų šeimąs buvo virtusios 
protestantais. Lietuvoje pro
testantų židinys buvo galingi 
biržiečiai kunigaikščiai Rad
vilos. Kaip istorija sako, fana
tiško kataliko DLK Zigmanto

DLK Zigmantas Augustas, 
paveldėjęs tėvo 
pats naujos 
mė, bet leido 
artimiesiems, 
vilų giminei, 
dai, kaip

sostą nors 
religijos nepriė
jai platinti savo 
ypatingai Rad- 

Reformacijos va
Liuteris, Kalvinas, 

Zvingli ir kiti, siuntinėjo Zig
mantui Augustui savo raštus, 
laiškus ir t. t. Buvo laikas, 
kada Zigmantas Augustas bu
vo sumanęs tapti bažnytinės 
reformacijos vadu savo valsty 
tėję ir kreipėsi į popiežių Po
vilą IV, prašydamas leisti pa
maldas laikyti savo kalboje ir 
leisti kunigams vesti. Tik su
manus popiežiaus 
perkalbėjo nuolaidų

matoriškų sumanymų.

JONAS SUTKAITIS, 
. Laikrodininkas. '

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Laisvos nuomonės

lU KKJ X L kkj T X^XXkJ žmogaus kraujas normaliai esti raudonas
• > • spalvos. Tą spalvą‘pagamina vadinami raudo-

Kas tas Vlikas? Daugumas vienas, net ir su jo sudaryta ir nieji kraujo* rutuliukai, kurių sudėtyje plr- 
Amerikoje gyvenančių* lietuvių užsienio valstybių pripažinta mą vietą užima geležis. Pastaroji, susijungu- 
iki šiol nežino, kaip atsakyti vyriausybe, negalėtų Lietuvoj si su deguoniu, ir pagamlnaTą^raudoiią spal- 

vą. Deguonis negalėtų .-įsijungti į raudonus 
kraujo rutuliukus be atitinkamo geležies kie
kio. O be deguonies žmogus bežiūrint užt
rokštų.

Tai šia prasme geležis nepakeičiama. Pa
prastai pusė visos geležies yra kraujuje. o ki
ta pusė yra pasidalinusi po kitas kūno dalis.

Jei kartais organizmas negauna pakan
kamai geležies, tai ilganiui susidaro jos stoka, 
ką vadiname anemija arba mažakraujyste. 
Tada asmuo^silpnėja, nustoja energijos, labai

iki šiol nežino, kaip atsakyti vyriausybe, negalėtų Lietuvoj 
į šį klausimą. Nežino kaip Vli
kas atsirado, kaip jis- pasilai
ko, ko jis nori, kaip jis savo 
tikslų siekią, kam jis yra atsa
kingas ir t. t.?

jau pra- 
plintantį 

nes karo 
dvasiškių

pa
to
su

pa-

i
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SCHOLES BAKING, Inc. Kas tas Vlikas?
(Atkelta iš 6 pusi.) 

rai ten Vilke susirinko. Ko 
nepajėgė užgrobti raudonoji 
armija, kas nepasisekė laimėti 
Kremliaus diplomat!, ai, tai 
nori sunaikinti Vliko išmin
čiai.

Vieni pirmųjų Lietuvos vals
tybės gelbėjimo veiksmų * buvo 
atskyrimas Lietuvos atstovy
bių ir konsulatų nuo okupuo
tos Lietuvos, Sovietų žinioje 
esančios, užsienių reikalų ml-... 
nisterijos, ir paskyrimas Lozo-, 

. raičio ir šaulio ypatingais Lie 
tuvos diplomatiniais atstovais, 
pavedant jiems koordinuoti 
Lietuvos diplomatinę veiklą, 
kol Lietuva bus okupuota.

Koks lietuvis galėtų sakyti, 
kad toks paskyrimas buvo blo 
gas ir nenaudingas žygis? Tie 
sa, bimbininkai ir kiti Stalino 
pakalikai, ir kaip keista ir ne
įsivaizduojama, kad pusė Vil
ko narių su jo pirmininku 
Krupavičium, nenori .to pasky 
rimo pripažinti! Vadinas, be
dieviai bimbininkai ir kuni
gas Krupavičius sudaro bend
rą frontą (gal ir nesusitarę)— ' 
eina Stalinui talkon sunaikin
ti Lietuvos Respublikos ypa
tingą diplomatinį atstovą, ei
nant tebeveikiančios Lietuvos 
Respublikos diplomatijos koor 
dinatoriaus pareigas ir galinti 
daryti net ir naujus paskyri- J 
mus į diplomatinę ar konsula- 
rinę tarnybą.

Dauguma lietuviu stebėjosi, 
kai angluose atsirado “raudo
nasis dekanas” bet pasirodo, 
kad ir lietuviuose gali atsiras
ti “raudonasis prelatas”.

Taip" veikdamas ir tokių 
žmonių vadovaujamas Vlikas 
visaixneteko prestižo.

Jis nebeturi nei kovojančios 
Lietuvos partizanų pasitikėji-- 
mo, nei daugumos laisvame, 
pasaulyje gyvenančių lietuvhi 
pritarimo, bekalbant apie tai, 
kad jis niekuomet neturėjo 
jokio užsienio, valstybių pri
pažinimo.

Su tokiu Vliku Lietuvos Res 
publikos diplomatams nėra ko 
.tartis. Dabąrtinį Vliką geriau
siu atveju galima traktuoti, 
kaip “Vokietijoj Likusių Lietu
vių Komitetu”. Ir tai dar pa
vadinimas butų perdaug pla
tus, kol į Vliką tebėra neįleisti 
Msžasios-Lietuvos atstovai-—-

Kaip reikėtų sudaryti Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetą^ 
kuris turėtų didesnį jSrėštižą 
ir mokėtų susitarti ir bendra
darbiauti su Lietuvos Respub
likos diplomatija, jei laikas 
leis, pakalbėsime kitą kartą.

PABALTIJO VALSTYBIŲ PRIMINIMASROEBLING SUPPLY Co..
I. FISHMAX

Mes taisome viską, k pnkljuso^ 
gaso pečiams. Parduod.ruv naajus 
geso pečius žemomis kainomis.

. Patarnavimas garantuotas
_ 244 ROEBLING SEREEX „ 

BROOKLYN T1 N Y. X 
Telefonai: EV 7 56B

UL. 5 008 5

DAvenport f>-0259
K A I. P H K R f C H 

LOTOGRAFAS 
Oraud Avenue 

Maspeth. N. Y.

anemija, tai pasveikus yra būtina valgyti to
kį maistą, kuris turi daug geležies, kad krau
jas sustiprėtų. Taigi kas yra palinkęs į anemi
ją. tai būtinai reikia pasirūpinti valgyti gele
žies turintį maistą, ypač kepenis ir tai jau
nų gyvulių. Kepenys yra vienas geriausių vais- . 
tų gydyti paprastą anemiją, nežiūrint, iš kur 
ji kilusi.
KITI MINERALAI

Jodas yra reikalingas tik mažame kiekyje. 
Jo randame daržovėse, žuvyje ir, gana aps
čiai, austrėse. Jo stoka kartais pasireiškia goi- 
terio liga, kuri dažniausiai pagydoma tik ope
racijos pagalba.

Chloras yra taipgi nepakeičiamas mine
ralas. Jis organizme susijungęs su kitais mi
neralais:. kalkėmis, potašu ir daugiausia su 
soda valgomosios druskos pavidale.

Kalbant apie druską, reikią prisiminti, 
kad normaliai sveikas žmogus pakankamai jos 

. sunaudoja. Nėra nustatyta, kiek jos turi bū
ti todėl, jei kartais ir persūdoma, jokio pavo
jaus sveikatai nesudaro. , < 
~^^Be pakankamo kiekio valgomosios drus

kos fiziologiniai procesai negali vykti norma
liai. Kartais esti, jog, druskai skubiai iš orga
nizmo išnykstant, susidaro tam tikrų nenor- ' 
malumų. Druskos netenkama nuolatiniu vė
mimu arba prakaitavimu. Prakaitas yra sū
rus, kas reiškia, kad su prakaitu prarandama 
druska. Tas pats atsitinka su kai kuriomis li
gomis, kai pasireiškia aukštas karštis. Jei tai 
tęsiasi ilgoką laiką, organizmas žymiai nu-, 
silpsta ir net nualpsta vasaros karštmečiupse. 
Tai atsitinka daugiausia ne tiek dėl karščio, 
kiek netekus druskos. Kai labai prakaituoja
ma^ reikia kasdien bent du tris kartus nuryti 
druskos po mažą šaukštuką.

Kiti mineralai, apie kuriuos čia nebuvo 
kalbama yra mažesnės svarbos.

LIETUVIŠKA-DUONA—GERIAUSIA DUONA (Atkelta iš 1 psl.)
Italiją į JTO tik su sąlyga, 
jei kartu bus priimti visi ki
ti kandidatai. O jų yra visas 
velnio tuzinas — trylika t. y.

‘ Albanija, Mongolija, Bulgan- 
rija. Rumunija, Vengrija, Šuo. 
mija, Italija, Portugalija, Jor
danas, Austrija, Ceilonas, Ne
palas. Taip pastačius klausi
mą naujų narių priėmimas a- 
tidėtas neribotam laikui...* =<

Po viso to JT Organizacija 
išsiskirstė šventėms, nutarusi 
tęsti aarbus tuoj po Nau/ų 
Metų. Šventiškai nusiteikęs 
Daily Mail naiviai klausia ta 
proga, kaip ten JTO nutarė, 
ar darbus^ tęsti po Naujų Me
tų...

JTO šventiškas devizas “per 
kalbas į darbus”... Vienas Pie
tų Amerikos atstovas tačiau 
labai pagrįstai .pastebėjo, kad 
visos JTO kalbos anaiptol nė
ra tuščios, nes... viskas; prasi
deda nuo žodžio, nes ir prieš 
pasaulio sukūrimą ‘‘Pradžio
je buvo žodis” (Sv. Jono Evan
gelija). Deja JTO žodis tėra 
žmonių, paprastų žmonių, kar 
tais besigrabalioj ančių ir kar
tais piktų žmonių kalba, duo
danti progos ir kitoms, links
mesnėms kalboms JTO 
tėję. - • .

Iš tokių linksmesnių 
negalima nepaminėti ir
to. kad pav. visas svietas juo
kiasi iš Paryžiaus komunistų

• tiek rašalo išliejusių, tiek triu 
kšmo kėlusių prieš Coca-Cola.

I Prancūzų parlamentas, komu
nistams baisiai karingai inter- 
venuojant vos neuždraudė sa
vo laiku xąmerikoniškos Coca- 
Cola gamybos ir pardavimo 
Prancūzijoj ė. Aišku — tik*to- 
dėl, kad tai amerikoniškas gė
rimas, atseit imperialistiškas, 
trustiškas ir t. t. Kas gi la
biausiai Coca-Colą gerią? Gi 
Višinskis. Jis. njekad neuž
miršta,eidamas pro JTO dele
gatų barą, stabtelėti ir išgur- 
kšnuoti bonkutės tos kapita
listų trunkos... žurnalistų už
davinys Nr. 1 yra nufotogra
fuoti Višinskį tuštinant Coca- 
Cola benką! Iki šiol tai nepa
vyko — du plačiapečiai, kaip 

v spmtos, angelai sargai > grasi- 
' nąnčiai draudžia fotografams 

į jų globotinį objektyvus prie 
barp,- nukreipti...

Dėl visu tu kalbų Višinskis* 
darosi Paryžiuje savotiškai 
populiarus — įvairiomis pro
gomis pašiepiamas arba ir ci- 
tuo'amas. Toki Višinskio cita
ta galėjo brangiai kainuoti ži-

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa

kymus mes išpildome koge- 
i riausiai.

išvaduoti. ‘ Jo viltis yra kad 
anksčiau ar vėliau, kili trečias 
pasaulinis karas ir kad; tuo bū- 

’ du Sovietų Sąjunga bus su
mušta ir jos dabar pavergtos 

Iki šiol Vlikas tų klausimu - valstybės, kaip Lietuva, Lat
vija, Estija, 'Lenkija, Čekoslo
vakija, Vengrija, Rumunija ir 
Bulgarija, bus išvaduotos ir 
galės atsikurti kaip nepriklau 
semes tautinės valstybės. Vli
kas ik jo sudarytoji vyriausy- * greitai pavargsta ir, kas svarbiausia, gali stai- 
bė, tik sudariusi atatinkamas .giai susirgti bet kokia rimta liga, nes jo at

sparumas yra geroka! sumažėjęs.
Tinkamos pagalbos nesulaukiant, anemi

ja didėja, dažniausiai sudarydama pavojingą 
padėtį. Yra ir kitų anemijos priežasčių, bet 
ta svarbiausioji. .

Kūnas turi pajėgumo sukrauti geležies 
atsargai ir visiškai nenukenčia, jei jos teiki
mas trumoam sustoja. Betgi tokia padėtis yra 
nepavojinga tik trumpam laikui.

Sveikam žmogui reikia labai mažai gele
žies. Yra apskaičiuota, kad pakanka tikx 15 
miligramų. Tai būtų maždaug tiek, kiek gau
nama, nugrandžius mažą aprūdijusią vinį.

* Organizmas geležį naudoja susijungusią 
tik su kitomis medžiagomis. Geležies druskų 
pakankamai randame įvairiame maiste: ke
penyse, kiaušinio trynyje, špinatuose, žaliose 
daržovėse, sveikuose grūduose, jautienos'sun
koje, grybuose ir šiek tiek mėso e. Pienas la
bai mažai geležies teturi. Praktiškai kalbant, 
jei žmogus per dieną suvalgo 
tiek mėsos, duonos ir dažovių, 
reikalo rūpintis geležies stoka.
• Jei kartais pasitaiko susirgti 
ga, kurios pasėkoje atsiranda lengvos formos

nekėlė ir daug nesiaiškino. 
Matyt, patsVlikas, kaip ir 
dauguma pasaulio lietuvių, ne
žino ką į tuos klausimus atsa
kyti.

O atsakymo į tuos klausimus 
reikia. Kaip aš suprantu —Vil
kas pretenduoja, kad jis yra ta
riamasis lietuvių seimas, kuris 

. gain sudaryti Lietuvos Respub
likos egzilinę vyriausybę, kuri, 
jei tik būtų pripažinta užsie
nio valstybių, pasidarytų lega
li vyriausybė, galėtų daryti su
tartis su užsienio valstybėmis, 

. galėtų skirti ir atšaukti diplo
matinius ir konsularinius atsto

Tek EVergreen 4-8802

LEONA’S BAR & RESTAURANT

TRIO RESTAURANT 
AND BAR

Itališkas maistas. įvairus gėrimai 
SALE PRAMOGOMS IR 

SUSIRINKIMAMS 
137 LEONARD STREET 

BROOKLYN 6. N. Y. 
EVergreen 2-8291

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiaL auskarai ir t.t.

susilaukė “nemalo- 
adv. Nerdman

nuncijus
Lietuvos - vus, galėtų skolintis valstybės 

vardu iš svetimų valstybių pi
nigus, galėtų sudaryti ir išlai
kyti. savo kariuomenę, 
duoti įsakymus Lietuvos 
zanams ir užsienyje, o 
Lietuvoje gyvenantiems 
vos piliečiam^ ir t. t.

Kaip aukščiausias Vliko tiks
las, būtų išvadavimas Lietuvos 
iš Sov. okupacijos. Savaime 
suprantama, kad Vilkas pats

galėtų 
pa rti - 
gal ir .
lietu-

ALBERTS
į Albert ELICE, Sav. v Įsteigta 1920 m.

j Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų

' kambarių baldai, ir d^iti 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. T-4WTMĖSOS KRAUTUVĖ

J. MIRONAS, Sav.- CH. AIMONTAS, Vedėjas
• Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 

prekės turi gerą vardą.

340 GRAND STREET, BROOKLYN llpN. Y.
STagg 2-4329

Jau 10 metų, kai visi klauso ' •-

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 539 va
landos iš stoties WEVD (1330 klc, — 5000 W).

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

PZz

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
1 SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS__ _

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

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 

31 So. 3rd St., Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas EV. 4-8719

JOIN. 4)UR

Interest-Dividend

NEW
CHRISTMAS2%

A YEAR

CLUB NOW
Credited and
Compounded

Quarterly
f

On Regular Savings 
Interest starts from the 
month on sums from. $25. to $10,000.

Deposits made on or before January 10, April" 5, 
July 10. and October 5 will draw interest from '«the 

first of such months if left to the cod of a

Accounts 
first of every

first of such months if left to the end 
quarterly dividend period.

THE ,
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bė, tik sudariusi atatinkamas 
sutartis su didžiosiomis vaka
rų valstybėmis, galėtų joms 
kiek galėdamas savo, nors ir 
menkomis pajėgomis, talkinin 
kauti. Didžiųjų vakarų valsty
bių ginklo pajėgoms Sovietus 
iš Lietuvos išmušus, sudarytų 
sąlygas grįžti Vlikui ir jo su
darytąja! vyriausybei į Lietu
vą ir perimti krašto valdžią.

Deja, visa tai yra tik gražus 
planas, ir svarbiausia, kad 
šio plano realizavimui dabar
tinis Vilkas yra netinkamai 
sudarytas.

Eilinis lietuvis iki šiol nekė
lė klausimo, ar Vlikas susida
rė teisėtai, ar jis yra konsti
tucijoj numatytas, ar jame 
atstovaujami visi ar tik da
lis lietuvių, ar jame yra visų 
ar nevisų Lietuvos sričių at
stovai? Eilinis lietuvis norėjo, 
kad Vlikas, kaip į is 
susidaręs, veiktų ir kad. jo 
veikla tarnautų nepriklauso
mos Lietuvos atstatymui. Ne
buvo reikalaujama jokių ži
nių, net ir pavardžių asmenų, 
įeinančių į Vliko sudėtį. Ne
buvo prašoma iš Vliko jokių 
veiklos apyskaitų “ar busimo
sios veiklos programų.

Gaila, bet reikią pripažint. 
kad eilinis lietuvis tokiu savo 
besąlyginiu .pasitikėjimu ap
sivylė. Vlikas paaiškėjo oiš sa
vo veiklos: pasirodė, kad jis 
pirmoje eilėje rūpinasi parti
jų reikalais ir tik paskiau Lie 
tuvos valstybės atstatymu. 
Jeigu koks aktas ar žygis ir 
yra naudingas Lietuvos nepri-. 
klausomybės atstatymui, ir : 
Lietuvos gyventojų iš baisiau
sios vergijos išlaisvinimui, tai 
už tokį aktą ar žygį vištiek tik 
dalis Vliko, naiHųp balsuoja ir 
dažnai tik mažuma, o daugu
ma žiūri pirmoje eilėje, ar to
je atvaduotoje Lietuvoje jo 
partija bus valdžioje. Kadan
gi būti valdžioje nori kiekvie
na partija, ir nori būti tiek 
stipri, kad ji viena be kitų, 
partijų galėtų sudaryti val
džią; tai susidaro padėtis,. ku-

■ rioje kiekviena partija pirmo
je eilėje ‘siekia savo diktatū
ros, o Lietuvos vadavimo rei
kalą palaiko tik tiek, kiek tai 
naudinga jo partijai.

Gėda, tikrai gėda tokiems 
Vliko nariams, ] 
veiklos apakin, 
bendrųjų Lietuvos vadavimo 
reikalų, arba Lietuvos reikalus 
.parduoda už partiios intere
sus.

Jeigu Maironis tebebūtų gy
vas. jis tikra! prakeiktų tokius, 
kaip kad prakeikė Čičinską.

Vlikas, nesugebėdamas su
sitarti su Lietuvos diploma
tais, atlieka Lietuvos vadavi
mo interesams meškos patar
navimą. Vlikui turėtų būti aiš 
ku, kad tik bendrai veikiant 
su Lietuvos Respublikos diplon 
mat! j a, jis galėtų atsiekti di
desnių' rezultatų. Tarp stfvęs^ 
kovojant, vienas kito nepripa
žįstant ir nesutartinai vei- f 
kiant, reikalas neis pirmyn, 
nes vieni kitiems trukdys.

Vlikas, nepripažindamas pa
skutiniosios Lietuvos Respub
likos konstitucijos,- kuri ilgiau 
negu bet kuri kita konstituci
ja Lietuvoje veikė, kuria va
dovaujantis buvo paskirti, už
sienio valstybių ’ pripažinti, ir 
dabar tebeveikią ir tos pačibs 
konstitucijos ir tų .pačių įsta
tymų tebesilaiką Lietuvos te- 
beesantieji* svetimose valsty
bėse .įgalioti ministerial ir kon 

- sulai, reikalauja iš diplomatų 
to, ko jie negali išpildyti.

Jeigu jie sutiktų su šituo 
VHko reikalavimu, tai išeitų,

kiaušinį, šiek 
tai jam nėra

bebūtų

ie partinės 
nebemato

tam tikra li-

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR.

197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7-9 394

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI.
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 
-------JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ
225 S. 4th Street^-

BROOKLYN 11. Nf Y.
E Vergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court StfeBty—-----
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260 , . > -

THOMAŠ MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y.
* " GLenmore 5-7285

BROADWAY 
RESTAURANT- 

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai

Charles G. Slokus, Sav.
(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 

draudimo agentas) 
154 East Main Street 

Waterbury, Conn. 
Tel.: 3-9766

• W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje.
"229 BEDFORD AVE< 

Brooklyn IĮ, N. Y.

BRGOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line iki 

Chauncey St.).

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

Woodhaven, L. I

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
/(DANTŲ GYDYTOJAS)

SAVINGS BANK
135 Broadway at Btdford Are., 539 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn. N. ’Y.
YOUR DEPOSITS W THIS BANK ARE FULLY 

INSURED UP TO $10.000.
Member Federal, Deposit Insurance Corporation

. '

i

ra neteisėtas arba, kitaip sa
kant. Lietuvos . Respublikos

ir konsulatai, pasiskelbtų pa
gal Vliko receptą savo likvi
daciją. Mandrūs ir galingi vy-

• . (Nukelta į 7 psl.)

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus ' _
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS: 
12:30 ■ 

. 6 — 8 
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

' VALANDOS:
2 — 3 popiet
6.—-8 vakare ......
Ketvirtadieniais ir šventad.

j»tik susitarus
Tel. Virginia 9-61.25

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

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

Tel. EVerjrten 7-6868 
— ................. I

o SAMUEL A. HERMAN
Dantų Gydytojas 

Kalba vokiškai -ir rusiškai.
120 West 59 Street . ■ * New York City, N. Y.

, Tel. Columbus 5-7427

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA •

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

' DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, electrolyzas, veido išlyginimas).’

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. T«L PL 7-1282
---------------------- ------ -- --------- į..............................................................    ... --- --- -- ---------------- , .

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

EVergreen 4-9414

JOSEPH LACHOWICZ
‘ BARAS IR RESTORANAS

- ŠILTI VALGIAI IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI
Kampas Bedford Ąve. ir No. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EV. 4-8325

Telefonas: EVergreen 7-7411
- KLEEN KOL GOAL GO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,
Gyvenamoji vieta: . " a

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 . Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER 
AVALINĖS KRAUTUVĖ 

' u

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams 

Lietuviams ypač gerai žinomą : - 
mūsų 'avalinės kokybe;

245-247 GRAND ST^ ----- BROOKLYN, :
Telefonas : EV. 7-2043 -

Paminklai
,os- B E R M E L INC-

.H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

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

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY, N. Y.-
- Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
• Telefoną*. EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Avė.,
TeE EVergreen 7-4335

Brooklyn, N. Y
Koplyčia Laidotuvėms

DeKALB TAVERN
VYNAS, LIKERIAI, ALUS

352 Onderdonk Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

223 SECOND AVENUE, 
Room. 14 

Tel. GR. 7-7697 .

Tel

485 GRAND STREET
Brooklyn 11,* N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir ‘ Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

Virginia 9-3112

• J Matthew Mažeika
----------------- Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą. 
8015 JAMAICA' AVE., a WOODHAVEN 21, N. Y. 

(Skersai nuo Havęn teatro)

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty- 

*-bėse ir užsienyje. % .
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai aWekami ir laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš suteiksiu 
sąžiningą patarnavimą.

STANLEY P. ZI BAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: E V. 4-3049

•ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

SHOW” IR ŠOKIAI
prie baro.

NEW YORK, N. Y.
. GRamercy 7-9765

DU ORKESTRAI, “FLOOR 
r Vakarais muzika

80 ST. MARKS PLACE
(8th St. ir 1st Avenue)

MALONI VIETA SUSITIKTI PO^DARBO

RESTORANAS IR BARAS
' ĮVAIRUS GĖRYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RAČHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

paras-

pletkų ‘ 
to fak

BEE.HIVE 
RESTAURANT

. Wm. A. Aliukonis, Sav.
Alus, pirmos rūšies maistas
Kviečiami svečiai, atvykę 

iš kitų valstybių.
5'6 High St., Nashua, N. H.

nomajam Paryžiaus advokatui 
Florict, kuris savo paskaitoje 
apie individualinę laisvę pa
naudojo tokią apšviečiančią 
paties Višinskio frazę:

“Kaltinimas yra teisėta dūk 
tė sovietų teisinės organizaci
jos, ginimas gi^— nemalonus 
žentas”...

Tuoj po tos paskaitos adv. 
Floriot
naųs” vizito 
atėjusio ginti Višinskio. Adv. 
Nordman, pasižymėjęs Krav- 
čenko kaltintojas smarkiau
siai užsipuolė adv. Floriot:

“Kertu lažybų iš dvidešim
ties vakarienių geriausiam res 
toTane, kad tokio sakinio nie
kada Višinskis nėra ištaręs, 
ar parašęs!” pasiūlė Nordma- 
naš. Floriot tokią “dvikovą” 
priėmė ir su didžiausių rūpes
čiu ėmė ieškoti knistis po 
savo archyvus ir užrašus. Pa
galiau — laimėjimas! Sename 
Izvestijų numeryje šis sakinys 
figūruoja straipsnyje pasira
šytame Višinskio...

Nordmanas, įtikintas, fun- 
dijo gausiam Floriot draugų 
būriui vakarienę su sąlyga, 
kad būtų išgerta čierka už kai 
tininką...
. Izraelio delegacija pasako
ja tokį anekdotą. Du jų atsto
vai svarsto savo valstybės fi
nansinius sunkumus. Vienam 
dingteli gera mintis:

— Telieka viena išeitis — 
paskelbti karą JAV!

__ ? t j j

— Aišku, žiūrėk. Vokietija 
paskelbė karą JAV, o dabar a- 
merikiečiai ją atstato, remia. 
Japonift, paskelbė karą JAV, 
o dabar amerikiečiai juos fi
nansuoja.

— Tikrai, sutinka pirmasis. 
Skelbkime karą Amerikai.

Bet paskui susigriebia:
— Palauk,, o koki katastrofa 

būtų, jei mes tą karą ko gero 
laimėtume!

Antras anekdotas atkeliavo 
iš Pragos.

Kalėjimas Čekoslovakijoje. 
Čia, kaip ir kitur, prigrūsta 
kalinių paskutinfb “valymo” 
aukų. Trys vyrai užmezga pa
žintį ir kalbasi apie savo kal
tinimo motyvus:

— Aš buvau prieš Clemen
tis, — sako pirmas.

— Aš buvau už Clementis... 
— stebisi antras.

— Aš esu Clementis, — už
baigia trečias. * -

Tokioje nuotaikoje išsiskirs
tė JTO delegatai. Trokadero 
rūmai tušti. Kiekvienas šven
čia individualiai ir galanda 
karda “mūšiarris” 1952 : metų 
pradžioje!

JONAS PATAŠIUS 
žiedai,, laikrodžiai, jų tai

kymas, kosmetika ir 
. religiniai dalykai. - 
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

M1ČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jus galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūiięs darbo drabužių 
pasirinkimų. Nueikite persitikrinti!

Manufactures of -

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

. (Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas trinkas nuo 
Gates Ave. stoties, vatluolant Broadway BMT Linija).

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOWE 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043 / .

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

NOTARY PUBLIC

= Eastate of A. J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr. 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, _ Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI • 

J. B. SHAUNS 
Woodhaven, N. Y. 
Kopi y i ia Laidotuvinu

84-02 Jamaica Avenue,"
TeL Virginia 7-4499

ROGERS FUNERAL HOME
• P. RADZEVIČIUS, Direktorius

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia LaidotuWms NOTARY PUBLIC

VM Ue laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobflim tvairiems reikalams

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

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

Visi Brooklyno .ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje. ’ 'S

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848
... .----  . - ---- j

J-J. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-— — — —.  — — — — — —

NAUJA* ATIDARYTAS '

JULIUS’ RESTAURANT .
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪ3IES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533. !

Generalinis, dažymo kontraktorius 
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai . . 
SENIAUSIAS LIETUVIŲ DAŽYMO KONTRAKTOROIS 

9432 lllth STREET, RICHMOND HILL, N. Y.
Tel. Virginia 9-6354

JOHN DERUHA, M. D.
! Inkštų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
i Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
; 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
- Viri Lexington Ave. požeminio traukinio ttotiės. Lengva privažiuoti ii 

visur. Atskiri laukimo kambariai vyrama ir aaoCcriaas.

WINTER GARDEN TAVERN, hc-
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas J

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS į 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS į

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI * į
1883 MADISON STREET; BROOKLYN 27, N. Y.
(Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) i

Tel: EV. 2-9586 į

“ LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP.
• Iš WWRL, 5000 kcL

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
X Telefonas: EVergreen 4-9293

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

AJA R Ų ŠAKNYS
__ Aj arų šaknys gelb- 

^ffį^sti nuo vidurių už- 
Cl__ J kietėjimo, gerai

veikia skilvį, pa- 
.Akj deda pašalinti

Sv dieglius, nereika-
\ \ lingus pilvo ga-
įoĮ * žus, paskatina ne

veikliuosius kūno organus ir 
taip pat. naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
ta'ip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

GERIAUSIS

INSURANCE
. IR

REAL ESTATE
Patarnavimas paa

ORMAN & MICHELSW
111-15 JAMAICA AVE.'

Vh-xini. 7-«ll

JOHN’S TAVERN
217 Avenue B 
Bayonne, N. J- 

TeL: 3-4136



Kazys S, Karpius
AUTOMOBILIAI Iš 
ALUMlNUMO t "

Senio laikais katalikybė, po 
vairių kovų ir ' riet žudynių, 
laimėjo. Daug čia lėmė dide
lės 4ezuitų pastangos. Bet pro 
testantizmaš Lietuvoje nebu
vo sunaikintas, pasiliko iki 
šių dienų.

i

General Motors skelbia, kad 
netolimoje ateityje . gamins 
automobilius iš aluminio ir 

jnagneziįos ir automobiliai bū 
'■* šią visiškai lengvi, iki šiol au
tomobilių svoris, naudojant 
plieną, svėrė tūkstančius sva
rų. Automobilių gaminto, ai, 
senosios inžinerijos mokyklos 
sekėjai, tikėjo, kad automobi
liui reikalinga* svoris, kad jis 
galėtų tinkamai važiuoti.

Kita inžinierių mokykla jau 
20 metų skelbia, kad automo
biliui nereikalingas jo dabar
tinis sunkumas, kad automo
bilis važiuos taip pat greitai, 
būdamas lengvas, ir jie siūlė 
naudoti lengvesnius metalus.

Per tą laikotarpį, supranta
ma, išsivystė geriau ir leng- 
vesnieji metalai, atsirado leng 
vas plieno stiprumo metalas 
magnezia, kurio gamyba gali
ma išplėsti tiek, kad jo už- ^valdovą atsisakyti savo refor- 
tektų metinei keleto milijonų 
automobilių. gamybai.

Automobilis, žinoma. įgaus 
. ir naujesnes formas, bus kito-- 

kis, negu šių dienų automobi
liai. Sakoma, apie 1960 metus 
automobilių gamyba iš leng
vojo metalo taps visuotinė. Da 
har jau daroma įvairūs bandy 
mai. <. -

Nauji geležinkelių vagonai 
jau kėli metai kai darenir iš 
lengVtr metalo ir, pasirodo, y- 
•ra dar saugesni, negu senieji, 
sunkūs plieniniai^
LIUTERONŲ SAJUDIS

Subruzdo Amerikoje liutero
nai —, ir gerai, kad 
dėjo kalbėti apie 
marksizmo pavojų, 
metu daugelis jų 
(kartu ir kitų protestantiškų 
sektų dvasiškiai) buvo komu
nistų sužavėti ir ne tik leido 
įvairiems marksistams iš jų . 
sakyklų skelbti komunizmą, 
nors ne atvirai, bet tūli dva
siškiai ir patys buvo palinkę 
komunistams dirbti.

Dabartinis liuteronų, sąjūdis 
įvyko ryšium su 434 metų "su
kaktimi? Mat,, katalikas vie- 

-nuolis Martinas Liuteris suki
lęs prieš Romos popiežių, Vo- • 
kietijoj, 1517 metais prie Wit- 
tenbergo ; bažnyčios durų 
kabino savo parašytas 95 
zes7 kodėl jis nesutinka 
popiežių tvarka katalikų 
šaulyje.

’ Už tai jis buvo ekskomuni
kuotas, bet jo pradėtas tikin
čiųjų skilimas nuo Romos ne-- 
buvo sulaikytas. ■ nors to pa
sekmėje vakarų Europoje- ko
vose prieš ^protestantizmą bu
vo nužudyta šimtai tūkstan
čių žmonių. Dabar -liuteronai 
skelbia, kad visame pasaulyje 
esą* 75,000,000 Liuterio sekė
jų. (Romos katalikų viso esa
ma apie 400,000,000).
Greta to, . paskirose šalyse 

tuo pat laiku apsireiškė kiti 
sukilėliai prieš Romą, nieko 
bendro su Liuteriu neturėję. 
Liuteris mirė. 1546 metais, r.et 
pats netikėjęs, kad jo pradėta 
pasipriešinimo banga sukels 
tokias skaudžias pasėka.?.

Nors Liuterio pradėtas suki
limas savu keliu buvo protes
tas prieš Romą, ir jo sekėjai 
tapo liuteronais, tačiau platus 
protestantizmo . termmas, pa
silikęs iki šių dienų, paėjo da
linai iš kito šaltinio: kai Im
peratoriaus Karolio V įsaky- 
mul519 metais Speyer, .Vokie- 
tijoje» buvo sušauktas susirin
kimas tikslu pradėti vykdyti 
ankstesnio susirinkimo Wurm 
•mieste ediktą prieš eretikus, 
daugybės vokiečių kunigaikš
tijų ir miestų valdytojai ku
rie buvo priėmę Liuterį, pa-e 
rašė ir pasiuntė į Speyer .savo 
protestą. Pasirašiusieji šį pa
reiškimą buvo pavadinti pro
testuotojais ir iš to praplito 
nuo Romos atskilančiųjų pa
vadinimas protestantai.

Kaip žinoma, Vakarų Euro
poje išplitus protestantizmo 
banga .nepaliko nelietus ir Lie 
tuvos: protestantizmas išju
dino iš pamatų katalikybę ir 
Lietuvoje. Beveik visos didžių
jų ponų šeimąs buvo virtusios 
protestantais. Lietuvoje pro
testantų židinys buvo galingi 
biržiečiai kunigaikščiai Rad
vilos. Kaip istorija sako, fana
tiško kataliko DLK Zigmanto

DLK Zigmantas Augustas, 
paveldėjęs tėvo 
pats naujos 
mė, bet leido 
artimiesiems, 
vilų giminei, 
dai, kaip

sostą nors 
religijos nepriė
jai platinti savo 
ypatingai Rad- 

Reformacijos va
Liuteris, Kalvinas, 

Zvingli ir kiti, siuntinėjo Zig
mantui Augustui savo raštus, 
laiškus ir t. t. Buvo laikas, 
kada Zigmantas Augustas bu
vo sumanęs tapti bažnytinės 
reformacijos vadu savo valsty 
tėję ir kreipėsi į popiežių Po
vilą IV, prašydamas leisti pa
maldas laikyti savo kalboje ir 
leisti kunigams vesti. Tik su
manus popiežiaus 
perkalbėjo nuolaidų

matoriškų sumanymų.

JONAS SUTKAITIS, 
. Laikrodininkas. '

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Laisvos nuomonės

lU KKJ X L kkj T X^XXkJ žmogaus kraujas normaliai esti raudonas
• > • spalvos. Tą spalvą‘pagamina vadinami raudo-

Kas tas Vlikas? Daugumas vienas, net ir su jo sudaryta ir nieji kraujo* rutuliukai, kurių sudėtyje plr- 
Amerikoje gyvenančių* lietuvių užsienio valstybių pripažinta mą vietą užima geležis. Pastaroji, susijungu- 
iki šiol nežino, kaip atsakyti vyriausybe, negalėtų Lietuvoj si su deguoniu, ir pagamlnaTą^raudoiią spal- 

vą. Deguonis negalėtų .-įsijungti į raudonus 
kraujo rutuliukus be atitinkamo geležies kie
kio. O be deguonies žmogus bežiūrint užt
rokštų.

Tai šia prasme geležis nepakeičiama. Pa
prastai pusė visos geležies yra kraujuje. o ki
ta pusė yra pasidalinusi po kitas kūno dalis.

Jei kartais organizmas negauna pakan
kamai geležies, tai ilganiui susidaro jos stoka, 
ką vadiname anemija arba mažakraujyste. 
Tada asmuo^silpnėja, nustoja energijos, labai

iki šiol nežino, kaip atsakyti vyriausybe, negalėtų Lietuvoj 
į šį klausimą. Nežino kaip Vli
kas atsirado, kaip jis- pasilai
ko, ko jis nori, kaip jis savo 
tikslų siekią, kam jis yra atsa
kingas ir t. t.?

jau pra- 
plintantį 

nes karo 
dvasiškių

pa
to
su

pa-

i
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SCHOLES BAKING, Inc. Kas tas Vlikas?
(Atkelta iš 6 pusi.) 

rai ten Vilke susirinko. Ko 
nepajėgė užgrobti raudonoji 
armija, kas nepasisekė laimėti 
Kremliaus diplomat!, ai, tai 
nori sunaikinti Vliko išmin
čiai.

Vieni pirmųjų Lietuvos vals
tybės gelbėjimo veiksmų * buvo 
atskyrimas Lietuvos atstovy
bių ir konsulatų nuo okupuo
tos Lietuvos, Sovietų žinioje 
esančios, užsienių reikalų ml-... 
nisterijos, ir paskyrimas Lozo-, 

. raičio ir šaulio ypatingais Lie 
tuvos diplomatiniais atstovais, 
pavedant jiems koordinuoti 
Lietuvos diplomatinę veiklą, 
kol Lietuva bus okupuota.

Koks lietuvis galėtų sakyti, 
kad toks paskyrimas buvo blo 
gas ir nenaudingas žygis? Tie 
sa, bimbininkai ir kiti Stalino 
pakalikai, ir kaip keista ir ne
įsivaizduojama, kad pusė Vil
ko narių su jo pirmininku 
Krupavičium, nenori .to pasky 
rimo pripažinti! Vadinas, be
dieviai bimbininkai ir kuni
gas Krupavičius sudaro bend
rą frontą (gal ir nesusitarę)— ' 
eina Stalinui talkon sunaikin
ti Lietuvos Respublikos ypa
tingą diplomatinį atstovą, ei
nant tebeveikiančios Lietuvos 
Respublikos diplomatijos koor 
dinatoriaus pareigas ir galinti 
daryti net ir naujus paskyri- J 
mus į diplomatinę ar konsula- 
rinę tarnybą.

Dauguma lietuviu stebėjosi, 
kai angluose atsirado “raudo
nasis dekanas” bet pasirodo, 
kad ir lietuviuose gali atsiras
ti “raudonasis prelatas”.

Taip" veikdamas ir tokių 
žmonių vadovaujamas Vlikas 
visaixneteko prestižo.

Jis nebeturi nei kovojančios 
Lietuvos partizanų pasitikėji-- 
mo, nei daugumos laisvame, 
pasaulyje gyvenančių lietuvhi 
pritarimo, bekalbant apie tai, 
kad jis niekuomet neturėjo 
jokio užsienio, valstybių pri
pažinimo.

Su tokiu Vliku Lietuvos Res 
publikos diplomatams nėra ko 
.tartis. Dabąrtinį Vliką geriau
siu atveju galima traktuoti, 
kaip “Vokietijoj Likusių Lietu
vių Komitetu”. Ir tai dar pa
vadinimas butų perdaug pla
tus, kol į Vliką tebėra neįleisti 
Msžasios-Lietuvos atstovai-—-

Kaip reikėtų sudaryti Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetą^ 
kuris turėtų didesnį jSrėštižą 
ir mokėtų susitarti ir bendra
darbiauti su Lietuvos Respub
likos diplomatija, jei laikas 
leis, pakalbėsime kitą kartą.

PABALTIJO VALSTYBIŲ PRIMINIMASROEBLING SUPPLY Co..
I. FISHMAX

Mes taisome viską, k pnkljuso^ 
gaso pečiams. Parduod.ruv naajus 
geso pečius žemomis kainomis.

. Patarnavimas garantuotas
_ 244 ROEBLING SEREEX „ 

BROOKLYN T1 N Y. X 
Telefonai: EV 7 56B

UL. 5 008 5

DAvenport f>-0259
K A I. P H K R f C H 

LOTOGRAFAS 
Oraud Avenue 

Maspeth. N. Y.

anemija, tai pasveikus yra būtina valgyti to
kį maistą, kuris turi daug geležies, kad krau
jas sustiprėtų. Taigi kas yra palinkęs į anemi
ją. tai būtinai reikia pasirūpinti valgyti gele
žies turintį maistą, ypač kepenis ir tai jau
nų gyvulių. Kepenys yra vienas geriausių vais- . 
tų gydyti paprastą anemiją, nežiūrint, iš kur 
ji kilusi.
KITI MINERALAI

Jodas yra reikalingas tik mažame kiekyje. 
Jo randame daržovėse, žuvyje ir, gana aps
čiai, austrėse. Jo stoka kartais pasireiškia goi- 
terio liga, kuri dažniausiai pagydoma tik ope
racijos pagalba.

Chloras yra taipgi nepakeičiamas mine
ralas. Jis organizme susijungęs su kitais mi
neralais:. kalkėmis, potašu ir daugiausia su 
soda valgomosios druskos pavidale.

Kalbant apie druską, reikią prisiminti, 
kad normaliai sveikas žmogus pakankamai jos 

. sunaudoja. Nėra nustatyta, kiek jos turi bū
ti todėl, jei kartais ir persūdoma, jokio pavo
jaus sveikatai nesudaro. , < 
~^^Be pakankamo kiekio valgomosios drus

kos fiziologiniai procesai negali vykti norma
liai. Kartais esti, jog, druskai skubiai iš orga
nizmo išnykstant, susidaro tam tikrų nenor- ' 
malumų. Druskos netenkama nuolatiniu vė
mimu arba prakaitavimu. Prakaitas yra sū
rus, kas reiškia, kad su prakaitu prarandama 
druska. Tas pats atsitinka su kai kuriomis li
gomis, kai pasireiškia aukštas karštis. Jei tai 
tęsiasi ilgoką laiką, organizmas žymiai nu-, 
silpsta ir net nualpsta vasaros karštmečiupse. 
Tai atsitinka daugiausia ne tiek dėl karščio, 
kiek netekus druskos. Kai labai prakaituoja
ma^ reikia kasdien bent du tris kartus nuryti 
druskos po mažą šaukštuką.

Kiti mineralai, apie kuriuos čia nebuvo 
kalbama yra mažesnės svarbos.

LIETUVIŠKA-DUONA—GERIAUSIA DUONA (Atkelta iš 1 psl.)
Italiją į JTO tik su sąlyga, 
jei kartu bus priimti visi ki
ti kandidatai. O jų yra visas 
velnio tuzinas — trylika t. y.

‘ Albanija, Mongolija, Bulgan- 
rija. Rumunija, Vengrija, Šuo. 
mija, Italija, Portugalija, Jor
danas, Austrija, Ceilonas, Ne
palas. Taip pastačius klausi
mą naujų narių priėmimas a- 
tidėtas neribotam laikui...* =<

Po viso to JT Organizacija 
išsiskirstė šventėms, nutarusi 
tęsti aarbus tuoj po Nau/ų 
Metų. Šventiškai nusiteikęs 
Daily Mail naiviai klausia ta 
proga, kaip ten JTO nutarė, 
ar darbus^ tęsti po Naujų Me
tų...

JTO šventiškas devizas “per 
kalbas į darbus”... Vienas Pie
tų Amerikos atstovas tačiau 
labai pagrįstai .pastebėjo, kad 
visos JTO kalbos anaiptol nė
ra tuščios, nes... viskas; prasi
deda nuo žodžio, nes ir prieš 
pasaulio sukūrimą ‘‘Pradžio
je buvo žodis” (Sv. Jono Evan
gelija). Deja JTO žodis tėra 
žmonių, paprastų žmonių, kar 
tais besigrabalioj ančių ir kar
tais piktų žmonių kalba, duo
danti progos ir kitoms, links
mesnėms kalboms JTO 
tėję. - • .

Iš tokių linksmesnių 
negalima nepaminėti ir
to. kad pav. visas svietas juo
kiasi iš Paryžiaus komunistų

• tiek rašalo išliejusių, tiek triu 
kšmo kėlusių prieš Coca-Cola.

I Prancūzų parlamentas, komu
nistams baisiai karingai inter- 
venuojant vos neuždraudė sa
vo laiku xąmerikoniškos Coca- 
Cola gamybos ir pardavimo 
Prancūzijoj ė. Aišku — tik*to- 
dėl, kad tai amerikoniškas gė
rimas, atseit imperialistiškas, 
trustiškas ir t. t. Kas gi la
biausiai Coca-Colą gerią? Gi 
Višinskis. Jis. njekad neuž
miršta,eidamas pro JTO dele
gatų barą, stabtelėti ir išgur- 
kšnuoti bonkutės tos kapita
listų trunkos... žurnalistų už
davinys Nr. 1 yra nufotogra
fuoti Višinskį tuštinant Coca- 
Cola benką! Iki šiol tai nepa
vyko — du plačiapečiai, kaip 

v spmtos, angelai sargai > grasi- 
' nąnčiai draudžia fotografams 

į jų globotinį objektyvus prie 
barp,- nukreipti...

Dėl visu tu kalbų Višinskis* 
darosi Paryžiuje savotiškai 
populiarus — įvairiomis pro
gomis pašiepiamas arba ir ci- 
tuo'amas. Toki Višinskio cita
ta galėjo brangiai kainuoti ži-

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa

kymus mes išpildome koge- 
i riausiai.

išvaduoti. ‘ Jo viltis yra kad 
anksčiau ar vėliau, kili trečias 
pasaulinis karas ir kad; tuo bū- 

’ du Sovietų Sąjunga bus su
mušta ir jos dabar pavergtos 

Iki šiol Vlikas tų klausimu - valstybės, kaip Lietuva, Lat
vija, Estija, 'Lenkija, Čekoslo
vakija, Vengrija, Rumunija ir 
Bulgarija, bus išvaduotos ir 
galės atsikurti kaip nepriklau 
semes tautinės valstybės. Vli
kas ik jo sudarytoji vyriausy- * greitai pavargsta ir, kas svarbiausia, gali stai- 
bė, tik sudariusi atatinkamas .giai susirgti bet kokia rimta liga, nes jo at

sparumas yra geroka! sumažėjęs.
Tinkamos pagalbos nesulaukiant, anemi

ja didėja, dažniausiai sudarydama pavojingą 
padėtį. Yra ir kitų anemijos priežasčių, bet 
ta svarbiausioji. .

Kūnas turi pajėgumo sukrauti geležies 
atsargai ir visiškai nenukenčia, jei jos teiki
mas trumoam sustoja. Betgi tokia padėtis yra 
nepavojinga tik trumpam laikui.

Sveikam žmogui reikia labai mažai gele
žies. Yra apskaičiuota, kad pakanka tikx 15 
miligramų. Tai būtų maždaug tiek, kiek gau
nama, nugrandžius mažą aprūdijusią vinį.

* Organizmas geležį naudoja susijungusią 
tik su kitomis medžiagomis. Geležies druskų 
pakankamai randame įvairiame maiste: ke
penyse, kiaušinio trynyje, špinatuose, žaliose 
daržovėse, sveikuose grūduose, jautienos'sun
koje, grybuose ir šiek tiek mėso e. Pienas la
bai mažai geležies teturi. Praktiškai kalbant, 
jei žmogus per dieną suvalgo 
tiek mėsos, duonos ir dažovių, 
reikalo rūpintis geležies stoka.
• Jei kartais pasitaiko susirgti 
ga, kurios pasėkoje atsiranda lengvos formos

nekėlė ir daug nesiaiškino. 
Matyt, patsVlikas, kaip ir 
dauguma pasaulio lietuvių, ne
žino ką į tuos klausimus atsa
kyti.

O atsakymo į tuos klausimus 
reikia. Kaip aš suprantu —Vil
kas pretenduoja, kad jis yra ta
riamasis lietuvių seimas, kuris 

. gain sudaryti Lietuvos Respub
likos egzilinę vyriausybę, kuri, 
jei tik būtų pripažinta užsie
nio valstybių, pasidarytų lega
li vyriausybė, galėtų daryti su
tartis su užsienio valstybėmis, 

. galėtų skirti ir atšaukti diplo
matinius ir konsularinius atsto

Tek EVergreen 4-8802

LEONA’S BAR & RESTAURANT

TRIO RESTAURANT 
AND BAR

Itališkas maistas. įvairus gėrimai 
SALE PRAMOGOMS IR 

SUSIRINKIMAMS 
137 LEONARD STREET 

BROOKLYN 6. N. Y. 
EVergreen 2-8291

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiaL auskarai ir t.t.

susilaukė “nemalo- 
adv. Nerdman

nuncijus
Lietuvos - vus, galėtų skolintis valstybės 

vardu iš svetimų valstybių pi
nigus, galėtų sudaryti ir išlai
kyti. savo kariuomenę, 
duoti įsakymus Lietuvos 
zanams ir užsienyje, o 
Lietuvoje gyvenantiems 
vos piliečiam^ ir t. t.

Kaip aukščiausias Vliko tiks
las, būtų išvadavimas Lietuvos 
iš Sov. okupacijos. Savaime 
suprantama, kad Vilkas pats

galėtų 
pa rti - 
gal ir .
lietu-

ALBERTS
į Albert ELICE, Sav. v Įsteigta 1920 m.

j Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų

' kambarių baldai, ir d^iti 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. T-4WTMĖSOS KRAUTUVĖ

J. MIRONAS, Sav.- CH. AIMONTAS, Vedėjas
• Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 

prekės turi gerą vardą.

340 GRAND STREET, BROOKLYN llpN. Y.
STagg 2-4329

Jau 10 metų, kai visi klauso ' •-

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
radijo valandų,

kurios yra transliuojamos šeštadieniais nuo 4,45 iki 539 va
landos iš stoties WEVD (1330 klc, — 5000 W).

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

PZz

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
1 SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS__ _

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

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 

31 So. 3rd St., Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas EV. 4-8719

JOIN. 4)UR

Interest-Dividend

NEW
CHRISTMAS2%

A YEAR

CLUB NOW
Credited and
Compounded

Quarterly
f

On Regular Savings 
Interest starts from the 
month on sums from. $25. to $10,000.

Deposits made on or before January 10, April" 5, 
July 10. and October 5 will draw interest from '«the 

first of such months if left to the cod of a

Accounts 
first of every

first of such months if left to the end 
quarterly dividend period.

THE ,

41

bė, tik sudariusi atatinkamas 
sutartis su didžiosiomis vaka
rų valstybėmis, galėtų joms 
kiek galėdamas savo, nors ir 
menkomis pajėgomis, talkinin 
kauti. Didžiųjų vakarų valsty
bių ginklo pajėgoms Sovietus 
iš Lietuvos išmušus, sudarytų 
sąlygas grįžti Vlikui ir jo su
darytąja! vyriausybei į Lietu
vą ir perimti krašto valdžią.

Deja, visa tai yra tik gražus 
planas, ir svarbiausia, kad 
šio plano realizavimui dabar
tinis Vilkas yra netinkamai 
sudarytas.

Eilinis lietuvis iki šiol nekė
lė klausimo, ar Vlikas susida
rė teisėtai, ar jis yra konsti
tucijoj numatytas, ar jame 
atstovaujami visi ar tik da
lis lietuvių, ar jame yra visų 
ar nevisų Lietuvos sričių at
stovai? Eilinis lietuvis norėjo, 
kad Vlikas, kaip į is 
susidaręs, veiktų ir kad. jo 
veikla tarnautų nepriklauso
mos Lietuvos atstatymui. Ne
buvo reikalaujama jokių ži
nių, net ir pavardžių asmenų, 
įeinančių į Vliko sudėtį. Ne
buvo prašoma iš Vliko jokių 
veiklos apyskaitų “ar busimo
sios veiklos programų.

Gaila, bet reikią pripažint. 
kad eilinis lietuvis tokiu savo 
besąlyginiu .pasitikėjimu ap
sivylė. Vlikas paaiškėjo oiš sa
vo veiklos: pasirodė, kad jis 
pirmoje eilėje rūpinasi parti
jų reikalais ir tik paskiau Lie 
tuvos valstybės atstatymu. 
Jeigu koks aktas ar žygis ir 
yra naudingas Lietuvos nepri-. 
klausomybės atstatymui, ir : 
Lietuvos gyventojų iš baisiau
sios vergijos išlaisvinimui, tai 
už tokį aktą ar žygį vištiek tik 
dalis Vliko, naiHųp balsuoja ir 
dažnai tik mažuma, o daugu
ma žiūri pirmoje eilėje, ar to
je atvaduotoje Lietuvoje jo 
partija bus valdžioje. Kadan
gi būti valdžioje nori kiekvie
na partija, ir nori būti tiek 
stipri, kad ji viena be kitų, 
partijų galėtų sudaryti val
džią; tai susidaro padėtis,. ku-

■ rioje kiekviena partija pirmo
je eilėje ‘siekia savo diktatū
ros, o Lietuvos vadavimo rei
kalą palaiko tik tiek, kiek tai 
naudinga jo partijai.

Gėda, tikrai gėda tokiems 
Vliko nariams, ] 
veiklos apakin, 
bendrųjų Lietuvos vadavimo 
reikalų, arba Lietuvos reikalus 
.parduoda už partiios intere
sus.

Jeigu Maironis tebebūtų gy
vas. jis tikra! prakeiktų tokius, 
kaip kad prakeikė Čičinską.

Vlikas, nesugebėdamas su
sitarti su Lietuvos diploma
tais, atlieka Lietuvos vadavi
mo interesams meškos patar
navimą. Vlikui turėtų būti aiš 
ku, kad tik bendrai veikiant 
su Lietuvos Respublikos diplon 
mat! j a, jis galėtų atsiekti di
desnių' rezultatų. Tarp stfvęs^ 
kovojant, vienas kito nepripa
žįstant ir nesutartinai vei- f 
kiant, reikalas neis pirmyn, 
nes vieni kitiems trukdys.

Vlikas, nepripažindamas pa
skutiniosios Lietuvos Respub
likos konstitucijos,- kuri ilgiau 
negu bet kuri kita konstituci
ja Lietuvoje veikė, kuria va
dovaujantis buvo paskirti, už
sienio valstybių ’ pripažinti, ir 
dabar tebeveikią ir tos pačibs 
konstitucijos ir tų .pačių įsta
tymų tebesilaiką Lietuvos te- 
beesantieji* svetimose valsty
bėse .įgalioti ministerial ir kon 

- sulai, reikalauja iš diplomatų 
to, ko jie negali išpildyti.

Jeigu jie sutiktų su šituo 
VHko reikalavimu, tai išeitų,

kiaušinį, šiek 
tai jam nėra

bebūtų

ie partinės 
nebemato

tam tikra li-

Lietuviai advokatai
ST. BREDIS, JR.

197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7-9 394

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI.
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 
-------JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ
225 S. 4th Street^-

BROOKLYN 11. Nf Y.
E Vergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court StfeBty—-----
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260 , . > -

THOMAŠ MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y.
* " GLenmore 5-7285

BROADWAY 
RESTAURANT- 

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai

Charles G. Slokus, Sav.
(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 

draudimo agentas) 
154 East Main Street 

Waterbury, Conn. 
Tel.: 3-9766

• W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje.
"229 BEDFORD AVE< 

Brooklyn IĮ, N. Y.

BRGOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line iki 

Chauncey St.).

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

Woodhaven, L. I

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
/(DANTŲ GYDYTOJAS)

SAVINGS BANK
135 Broadway at Btdford Are., 539 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn. N. ’Y.
YOUR DEPOSITS W THIS BANK ARE FULLY 

INSURED UP TO $10.000.
Member Federal, Deposit Insurance Corporation

. '

i

ra neteisėtas arba, kitaip sa
kant. Lietuvos . Respublikos

ir konsulatai, pasiskelbtų pa
gal Vliko receptą savo likvi
daciją. Mandrūs ir galingi vy-

• . (Nukelta į 7 psl.)

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus ' _
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS: 
12:30 ■ 

. 6 — 8 
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

' VALANDOS:
2 — 3 popiet
6.—-8 vakare ......
Ketvirtadieniais ir šventad.

j»tik susitarus
Tel. Virginia 9-61.25

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

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

Tel. EVerjrten 7-6868 
— ................. I

o SAMUEL A. HERMAN
Dantų Gydytojas 

Kalba vokiškai -ir rusiškai.
120 West 59 Street . ■ * New York City, N. Y.

, Tel. Columbus 5-7427

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA •

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

' DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, electrolyzas, veido išlyginimas).’

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. T«L PL 7-1282
---------------------- ------ -- --------- į..............................................................    ... --- --- -- ---------------- , .

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

EVergreen 4-9414

JOSEPH LACHOWICZ
‘ BARAS IR RESTORANAS

- ŠILTI VALGIAI IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI
Kampas Bedford Ąve. ir No. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EV. 4-8325

Telefonas: EVergreen 7-7411
- KLEEN KOL GOAL GO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,
Gyvenamoji vieta: . " a

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 . Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER 
AVALINĖS KRAUTUVĖ 

' u

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams 

Lietuviams ypač gerai žinomą : - 
mūsų 'avalinės kokybe;

245-247 GRAND ST^ ----- BROOKLYN, :
Telefonas : EV. 7-2043 -

Paminklai
,os- B E R M E L INC-

.H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

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

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY, N. Y.-
- Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
• Telefoną*. EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Avė.,
TeE EVergreen 7-4335

Brooklyn, N. Y
Koplyčia Laidotuvėms

DeKALB TAVERN
VYNAS, LIKERIAI, ALUS

352 Onderdonk Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

223 SECOND AVENUE, 
Room. 14 

Tel. GR. 7-7697 .

Tel

485 GRAND STREET
Brooklyn 11,* N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir ‘ Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

Virginia 9-3112

• J Matthew Mažeika
----------------- Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą. 
8015 JAMAICA' AVE., a WOODHAVEN 21, N. Y. 

(Skersai nuo Havęn teatro)

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
deralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty- 

*-bėse ir užsienyje. % .
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai aWekami ir laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš suteiksiu 
sąžiningą patarnavimą.

STANLEY P. ZI BAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: E V. 4-3049

•ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

SHOW” IR ŠOKIAI
prie baro.

NEW YORK, N. Y.
. GRamercy 7-9765

DU ORKESTRAI, “FLOOR 
r Vakarais muzika

80 ST. MARKS PLACE
(8th St. ir 1st Avenue)

MALONI VIETA SUSITIKTI PO^DARBO

RESTORANAS IR BARAS
' ĮVAIRUS GĖRYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RAČHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

paras-

pletkų ‘ 
to fak

BEE.HIVE 
RESTAURANT

. Wm. A. Aliukonis, Sav.
Alus, pirmos rūšies maistas
Kviečiami svečiai, atvykę 

iš kitų valstybių.
5'6 High St., Nashua, N. H.

nomajam Paryžiaus advokatui 
Florict, kuris savo paskaitoje 
apie individualinę laisvę pa
naudojo tokią apšviečiančią 
paties Višinskio frazę:

“Kaltinimas yra teisėta dūk 
tė sovietų teisinės organizaci
jos, ginimas gi^— nemalonus 
žentas”...

Tuoj po tos paskaitos adv. 
Floriot
naųs” vizito 
atėjusio ginti Višinskio. Adv. 
Nordman, pasižymėjęs Krav- 
čenko kaltintojas smarkiau
siai užsipuolė adv. Floriot:

“Kertu lažybų iš dvidešim
ties vakarienių geriausiam res 
toTane, kad tokio sakinio nie
kada Višinskis nėra ištaręs, 
ar parašęs!” pasiūlė Nordma- 
naš. Floriot tokią “dvikovą” 
priėmė ir su didžiausių rūpes
čiu ėmė ieškoti knistis po 
savo archyvus ir užrašus. Pa
galiau — laimėjimas! Sename 
Izvestijų numeryje šis sakinys 
figūruoja straipsnyje pasira
šytame Višinskio...

Nordmanas, įtikintas, fun- 
dijo gausiam Floriot draugų 
būriui vakarienę su sąlyga, 
kad būtų išgerta čierka už kai 
tininką...
. Izraelio delegacija pasako
ja tokį anekdotą. Du jų atsto
vai svarsto savo valstybės fi
nansinius sunkumus. Vienam 
dingteli gera mintis:

— Telieka viena išeitis — 
paskelbti karą JAV!

__ ? t j j

— Aišku, žiūrėk. Vokietija 
paskelbė karą JAV, o dabar a- 
merikiečiai ją atstato, remia. 
Japonift, paskelbė karą JAV, 
o dabar amerikiečiai juos fi
nansuoja.

— Tikrai, sutinka pirmasis. 
Skelbkime karą Amerikai.

Bet paskui susigriebia:
— Palauk,, o koki katastrofa 

būtų, jei mes tą karą ko gero 
laimėtume!

Antras anekdotas atkeliavo 
iš Pragos.

Kalėjimas Čekoslovakijoje. 
Čia, kaip ir kitur, prigrūsta 
kalinių paskutinfb “valymo” 
aukų. Trys vyrai užmezga pa
žintį ir kalbasi apie savo kal
tinimo motyvus:

— Aš buvau prieš Clemen
tis, — sako pirmas.

— Aš buvau už Clementis... 
— stebisi antras.

— Aš esu Clementis, — už
baigia trečias. * -

Tokioje nuotaikoje išsiskirs
tė JTO delegatai. Trokadero 
rūmai tušti. Kiekvienas šven
čia individualiai ir galanda 
karda “mūšiarris” 1952 : metų 
pradžioje!

JONAS PATAŠIUS 
žiedai,, laikrodžiai, jų tai

kymas, kosmetika ir 
. religiniai dalykai. - 
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

M1ČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jus galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūiięs darbo drabužių 
pasirinkimų. Nueikite persitikrinti!

Manufactures of -

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

. (Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas trinkas nuo 
Gates Ave. stoties, vatluolant Broadway BMT Linija).

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOWE 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043 / .

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

NOTARY PUBLIC

= Eastate of A. J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr. 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, _ Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI • 

J. B. SHAUNS 
Woodhaven, N. Y. 
Kopi y i ia Laidotuvinu

84-02 Jamaica Avenue,"
TeL Virginia 7-4499

ROGERS FUNERAL HOME
• P. RADZEVIČIUS, Direktorius

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia LaidotuWms NOTARY PUBLIC

VM Ue laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobflim tvairiems reikalams

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

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

Visi Brooklyno .ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje. ’ 'S

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848
... .----  . - ---- j

J-J. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-— — — —.  — — — — — —

NAUJA* ATIDARYTAS '

JULIUS’ RESTAURANT .
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪ3IES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533. !

Generalinis, dažymo kontraktorius 
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai . . 
SENIAUSIAS LIETUVIŲ DAŽYMO KONTRAKTOROIS 

9432 lllth STREET, RICHMOND HILL, N. Y.
Tel. Virginia 9-6354

JOHN DERUHA, M. D.
! Inkštų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
i Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
; 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
- Viri Lexington Ave. požeminio traukinio ttotiės. Lengva privažiuoti ii 

visur. Atskiri laukimo kambariai vyrama ir aaoCcriaas.

WINTER GARDEN TAVERN, hc-
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas J

BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS į 
VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS į

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI * į
1883 MADISON STREET; BROOKLYN 27, N. Y.
(Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) i

Tel: EV. 2-9586 į

“ LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP.
• Iš WWRL, 5000 kcL

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
X Telefonas: EVergreen 4-9293

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

AJA R Ų ŠAKNYS
__ Aj arų šaknys gelb- 

^ffį^sti nuo vidurių už- 
Cl__ J kietėjimo, gerai

veikia skilvį, pa- 
.Akj deda pašalinti

Sv dieglius, nereika-
\ \ lingus pilvo ga-
įoĮ * žus, paskatina ne

veikliuosius kūno organus ir 
taip pat. naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
ta'ip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

GERIAUSIS

INSURANCE
. IR

REAL ESTATE
Patarnavimas paa

ORMAN & MICHELSW
111-15 JAMAICA AVE.'

Vh-xini. 7-«ll

JOHN’S TAVERN
217 Avenue B 
Bayonne, N. J- 

TeL: 3-4136
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Balroom salėją Manhattane.

Gerbiamas Redaktoriau:

o tų tikrųjų,

METUOSE

PADĖKA
Frank Lavinskas

šeimynųvaikščios tarp

Vincė Jonuškaitė

visi
r

Fasolino Memorials
lysti

A. Pamamackas.

už

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS. '
pra-

4

r n'f /11 Ą Vf)

a .ViWaVCtWtWavv m v »v/i

derybos, dele- 
barzdomis ir

tvar- 
prieš,

mūsų laik- 
visam žie- 
Naujus Me- 
Petersburg, 

dukterį He-

Sausio 4 d. 8 vai. vak. 8LA' 
Centro raštinėje 307 W. -30th 
Str. New Yarke įvyks 126 kp.

šeimynų, 
tušti.

dabar rašyto- 
“pagyvėjusią 

A. Gustaitis

Mt. St Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu, 
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

ad JĄ V 
avi- 
nyti

dau 
reiš 

Vie- 
nu-

bet
Vie-
at-

WALTER’S CAFE
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ’ir vynas
1124 W. Pratt St. :

Baltimore, Md.

Savininkas
- Biznio vedėjas.
STILIAUS PAMINKLAI.

IK STATULOS.

mas su senaisiais

apie 500 žmonių. Programoje 
dalyvavo šokėjai E. Ciurlytė, 
A. Liepinas, op. solistas S. Lie
pas, pianistas A, MrozinskfK” 
ir aktorius A. Škėma.

dėl 
ka-

Literatūros ir kultūros bare 
vieni neorganizuotai rinks 
premijoms centus, kiti orga
nizuotai pasiūlys premijas. Ir

197 NORTH 6th ST., , BROOKLYN 11, N. Y.
‘ > EVergreen 8-6322

Rank Fasolino, *Sri, 
Ernest Fasolino,

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO
MAUZOLIEJAI

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

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.
63-26 53rd Drive^

MASPETH 78, N. Y.
NEwton 9-3215

uantan

1952 51.5 AUSI O (JAN.) 11 D. KAINA 10 C

liaudiniąkų

jo

kovojama

a

£rę-

bal-
staigmena,

dieną ne
tiek

prancūzams,
čiu ■

IŠ VISO PASAULIO
8 d. Washingtone susirinko naujai sesijai JAV

kurios

(Nukelta į 4 psl.)

savo var-
Robertas

kad pas 
šlubuoj a 

nėra vie-

svarba. 
Yorkas 
VLIKo

keturius naujus aero- 
Naujoje Žemėje, Lab- 
turėsiančios būti baig-

nepriklausomybės 
sukakties minėj i- 
privalo būti ren-

pasiūlė 
iškilmin- 
centre...” 
svetainės

derho- 
daugumos

pa-
su-

Prezidentas Trumanas tarėsi su p-nia In dįa Edwards, Demokratų Partijos Centro 
Komiteto vicepirmininkė. Vėliau p-nia Edwards pareiškė, kad dauguma partijos va
dų pageidauja, jog Trumanas būtų perrin ktas dar vienam terminui.

ir liaudi- 
santykiai? 

geri santy

po- 
—tai

Ameri- 
prezi- 

. svar-

tinka- 
aukš- 

dr. J. 
kun. J. 
Smeto-

-todėl tu- 
ir, jums,

• Sausio 
Kongresas.

• Pravda

ir, labai norėčiau- bet 
paneigti, kad sanda- 
tarpusavio santykiai

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje

tarpu štai iš Phila- 
pranešama, kad ten 
atvykusieji

sovietų skelbiamas, 
mėnesius į metus Sta- 
praleidžia “atostogose” 
nuo Kremliaus, patvir-

n a Šv
Kovotojų 
vokiečių okupacijos 

ir bolševikinių o-

Su W<lly Fors — Olga Tschechowa — Use Werner Hilde Hildebrand — 
Johannes Riemann — Lizzi Waldmuller. 
NAUJAUSIA 'SAVAITĖS APŽVALGA.

organizacijo 
kovotojas

veiklos
New 

greitą 
ministerio K.

keliančią

cialiai
kad 7
linas
— toli
tina, jog valdžia slysta iš jo

prieš šokius”.
Yorko Lietuvių Tary- 
“ketina,” bet yra nu- 
Vasarip šešioliktosios

Savo laiku Amerikos lietu
vių kolonijose būdavo rengia
mi Spalio, Devintosios arba 
Vilniaus užgrobimo minėj i- įsakymą, kad Stalino 

ligoninėse, operacijų salėse

Nors 
negaliu 
riečių 
nėra geriausi Visa eilė kuopų
labai gražiai sugyvena. Di
džiausia' trintis tarp sanda- 
riečių yra Chicagoje. Bet ne
galima norėti, kad vietos san
dą riečia i sugyventu gražiai,

ATMETĖ VIŠINSKIO 
PLANĄ; J. TAUTOSE

JT Politinė komisija 52 
sais pTieš 5 (sovietiško bloko)
didžiuma balsų buvo atmestas 
Višinskio planas ' dėl sušauki
mo Saugumo Tarybos, kuri 
imtuši spręsti Korėjos kon
fliktą. ' ’

Aewlbrkas j rApyJi nkė
U. Čekanauskaitė, esanti 

Britų valdžios tarnyboje,’grub 
džio 21 d. Queen Mary laivu 
išvyko atostogų į Škotiją.

O. Mendenenė prieš šventes 
buvo atvykusi į5 Brooklyną, 
kur ji aplankė savo gimines, 
draugus ir pažįstamus.

V. Jomantienė, 
raščio skaitytoja 
mos sezonui 
tus išvyko

• Floridą, pas 
len Boyd.

Aldona Valaitytė, Jono ir 
Onos Valaičių duktė, kaip 
mums pranešama, .sausio 26 d. 
išteka už Albino Trečioko, Al
bino ir Ievos Trečiokų sūnaus. 
Jaunieji gyvens Washingtone.

Dr. Eug Noakas lankėsi Vie
nybės įstaigoje ir čia teko pa
tirti, kad Darbininke paskelb
ta žinia apie jo sužeidimą bu
vusi klaidinga. Daktaras visai 
nebuvo sužeistas.

Stasys Juozėnas, ilgametis 
Vienybės skaitytojas, gruodžio 
30 d. pasitraukė iš .gyvųjų tar
po. Jo laidotuvėmis rūpinos 
šalinskas.

prieš 
I St;, 
savo

KAS, KUR IR, KAIP SUTIKO NAUJUS METUS ?R^SIRINKIMA1

GUSTAITIS PASIGENDA MODERNIŠKO SAPNINIKO.
IR AUTENTIŠKAI ILIUSTRUOTŲ PEKLIŠKŲ KNYGŲ. 

Ši juoką nemėgstanti rašytoją pamatysime Vienybės koncerto progra 
moję, sekmadieni, sausio^27 dienąWebster Hall New Yorke

•

Vieno laikraščio korespon
dentas* rašo, kaip jis su kepu
re rankoje užkalbinęs rašyto
ją Gustaiti, - kuris tuo metu 
Bostono pajūryje žuvėdras le
sinęs...

Paklaustas, ką rašytojas 
mano apie dabar visų kalba
mą Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menę, A. Gustaitis atsakė:

“Bendruomenė nėra naujas 
dalykas. Seniausios žinios apie 
ją randamos mūsų rašomosios

kalbos tėvo Jablonskio . grama 
tikoj. Ten aiškiai pasakyta: 
“Bendras arklys* visada lie
sas”. Bet vėlesni tyrinėjimai 
parodė, kad ši pažiūra yra ge
rokai pasenusi. Šiandien mes 
turime daug bendrų ąrklių, 
kurie tuo pačiu metu vežioja 
net visai priešiškų politinių 
partijų ar ekonominių organi
zacijų vežimus, o visi ^ra rie
būs rubuiliai ir dar kasdien 
riebėja. Aš linkėčiau, kad nau 
jai sukurta bendruomenė būtų

New Yorko ir apylinkės lie
tuviai Naujus Metus sutiko į- Čia publika buvo gausiausia— 
vairiai ir daugelyje vietų.

Moterų Vienybė savo tradi
cinį Naujų Metų sutikimo ba
lių, kaip paprastai, suruošė 
Nichol’s Inn. salėje, kur daly
vavo 122 svečiai bei viešnios. 
Daugiau publikos toje salė, e 
netelpa. Baliaus nuotaika bu-? 
vo labai pakilusi. ,

Sviesiečių Naujų Mėtų suti
kimas įvyko puošnioje Golden

Aitvarų Kvarteto Naujų Mę 
tų sutikimo balius įvyko 
Grand Paradise salėje, Brook- 
lyne. Ola buvo apie 200 žmo
nių. Programoje dalyvavo ba
leto artistas S. Modzeltauskas, 
Belgrado op. primabalerina N. 
Bcskuvič, aktorius K. Vasi
liauskas, muz. A. Ksfčanaus- 
kas ir k.

Sausio 6 d., Apreiškimo pa
rapijos salė j^ Maironio mokyk 
lą savo mokiniams ruošia Ka
lėdų eglaitę. Visi tėvai kvie
čiami dalyvauti. Svečiams įė
jimas laisvas. Kalėdų Senelis 
pasiruošęs vaikus gausiai ap
dovanoti. Programoje: valdl- 
mas, deklamacijos^ tautiniai 
šokiai ir t. t. Pradžia 4 v. p. p.

Founded in 1886 by 
Juozas ' Paukštis - .

lepbone:
•EVergrevn 4 O8o2

LXVII M. 2 N 412 Bedford Ave., Brooklyn 11 N. Y

NUSIDAVIMAI TARP KATALIKU 
IR PAGONU 195 

pagal Banifaco Biškaus orakulą

Mūsų reporteris tuoj po 
Naujų metų apsilankė pas gar 
sų Brooklyno orakulą Banifa- 
cą Biškų kuris teikėsi ap-

Dr. J. Kuneaitis su šeima reikšti—ateitį ,—va d imdamasis 
gruodžio 26 d. atvyko iš Vo
kietijos ir laikinai apsigyveno 
pas savo giminaitę Matildą 
Steponavičienę, Vienybės skai 
tytoją Brooklyn e.

Fr. Sinkleris, Beaunit Mills, 
Ine. agentas New Yorke, ap
lankė Vienybės įstaigą ir ta 
proga sumokėjo .savo motinos, 
Magdelenos Sinklerienės, pre
numeratą už dvejus metus.

K. Pilėnas (Palmer) rodyda 
mas pirštu i Michal Quill, New' 
York Telegram, laiškų sky- 
riuje, klausia: “Kada žmogus 
komunistąs? Kai jis; nešioja
si partijos" nario kortą, ar kai 
jis elgiasi, kaip komunistas?”

J. Koylaiczia, seno Vienybės 
skaitytojo iš Rumford, Me., su 
nūs Stanley, baigęs Wisconsin 
universitetą, dabar pradėjo 
tarnauti Amerikos ambasado
je Olandijoje.

praeitimi. Tai gal geriausia 
garantija klysti ir klaidas klai 
domis taisyti.

Politikoje numatoma ir 1952 
metais pilstyti iš tuščio į kiau
rą. Višinskis tvirtins, kad Va
karai yra pirmos rūšies nusi
kaltėliai, o sovietai pirmos 
rūšies angelai.

Achesonas tvir^ins^ 
yra- taikios, kaip šilkini 
nelis, ir visi bandysVA 
kitaip, nes /avinėlio švelnu
mas augina/ meškai ragus ir 
veda j balą;1 ‘ 
. Churchillis 
Višinskid ir Achesono ir tai 

tai kitam pūslios į 
cigaro dūmelius.

viėnam
panosę cigaro dūmelius. Jis 
vieną/ dieną pritars Atlanto 
paktui, kitą dieną pasakys, 

 

jog/ kariuomenės kontinentui 
salos Liūtas dar neturi, 

vis žvilgčios į

persikėlus iš Brooklyno gy
venti į Woodhaveną. linki
me pasisekimo naujuose na
muose. ■ -

Charlio Buįvido 
klube, kuris yra

Vienoj iš gražiausių mieste 
- svetainių, 

naktiniame
St. Marks PI., nuolat galima
susitikti daug žymių „ lietuvių. 
Neseniai čia tarp svečių teko 
matyti stambų statybininką 
Konstantą Stuškų, kuris, ne
žiūrint, kad čia gimęs ir visą 
laiką , augęs tarp svetimųjų, 
nepamiršta tėvų kalbos ir lie
tuviškų reikalų.

N. Metų proga sveikiname 
visus V", iketijos lietuvių trem
tinių Vargo Mokyklų ir Vasa
rio 16 Gimnazijos Rėmėjus - 
Talkininkus ir linkime, kad 
Naujieji Metai būtų laimin
gesni Jums ir Tėvynei Lietu
vai!

PLD Vokietijos 
Krašto. Valdyba.

MIRĖ

A. Jurkus, 69.. metų
Vienybes skaitytojas,

Jonas
amžiaus
gyvenęs 225 Lynch St., Brook- 
lyne, mirė praeitų metų gruo
džio 20 d. Liko žmona, sūnus.

• trys dukterys ir< du anūkai.
Laidojo Garšva.

D. Kilinskienė mirė praeitų 
metų gruodžio 15 d. Liko sū
nus Vladas, duktė Julė (p-nia 
Bistrovich) ir brolis Juozas 
Steniulis.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

1700 Frankford Ave., 
PHILADELPHIA. PA.

mintieji^ semia pinigus. O ka
talikų bus atsakyta: “Nekrau
kite turtų, kuriuos rūdys ėda 
'ir vagys išvagia.

Vieni tvirtins, kad kultūra 
ir literatūra pritaikoma linijai, 
kiti tvirtins, kad be linijos į 
jokią karalystę nėra kelio.

Rašytojų Draugijos valdyba 
sukirpta pagal liniją, tars 
pagonys, bet jiems atsakys ka
talikai: Ne tas palaimintas, 
kuris neklysta, bet tas, kuris 
iš priešo klaidų nusmaukia 
dvi odas.

Ir7 viena akimi 
Maskvą.

Korėjoje vyks 
gačijos apžels, 
pražils. Vieni nusileis, kiti pa
sikels, vieni pasikels, kiti nu
sileis. Taip be galo. Kareiviai 
šaudys, generolai ginčysis 
“aprėžto” "ir neaprėžto” 
ro. .

Viši kalbės apie taiką ir 
ruošis karui

Mūsų gyvenimo politikoje te 
besiginčys: priimti ar”nepriim- . 
ti Maž. Lietuvos atstovą į 
VLIKą. Penkios partijos--tvir
tins, kad mažlietuviai taip " 
pat lietuviai, o viena asaba 
penkiose partijose tvirtins, 
kad tai 'pagonys. O Maž. Lietu 
vos atstovai kantriai lauks, 
manydami, kad nėra ką 
kur du mušasi.

VLIKas visą sklandžiai 
■kys, balsuojant 5 už, 5 
kol visi vadai išemigruos, vi
suomenė padarys artimesnę

Tėvai reikalaus lietuvių kai 
bos pamokų, o 'klebonai patars 
tartis su dignitoriais. Tėvų 
kantrybė išsisems, bet jiems 
atsakys Prancičkus Naujokė
lis: Broliai‘naujakuriai, kant
rybės, paklusnumo. Ir taip vis 
kas-bus kaip buvę. •

Redaktoriai leis laikraščius, 
žurnalus, bet skaitytojai nu-' 
tars, kad j£u laikas mokytis 
kitos, kalbos .ir negadinti ak
cento.

Knygų leidėjai “ išleis gerų 
knygų, bet skaitytojai bus dar 
geresni ir nutars jų nebeskai
tyti.

Teatrų bus daug-, nes visi ir 
visos vaidins. Vyrai' vaidins 
nekaltus prieš, žmonas, žmo
nos — jaunas ir viską galin
čias prieš savus ir svetimus 
vyrus.

Neturtingi vaidins milijonie 
rius, turtuoliai — ubagus.

Avinai vaidins liūtus, liūtų 
iš viso nebebus. Asilai vaidins 
išminčius. išminčiai nutars 
nieko nevaidinti.

Viena bus tikra, tai — 1952 
metai.

toks arklys, aut kurio nesipyk 
damos visos partijos galėtų 
paeiliui pajodinėti.”

“Bet”, toliau A. Gustaitis, 
susigriebęs, pastebėjo, “ar tik 
mes čia nebūsime į svetimą 
vežimą įsėdę?”

Tada korespondentui panū
do sužinoti, ką 
jas mano apie 
knygų rinką”, 
jam atsakė:

“Knygų daug
reikalingiausių knygų, taip ir 
nėra. Štai šiandien užsimuš- 
damas negali gauti kultūringą 
žmogų patenkinančio sapni
ninko. Aną naktį sapnavau, 
kad savo žmonos buvau pa
skirtas aukštu pirmininku, o 
sapnininkas aiškina, kad “bū
ti viršaičiu reiškia — atpigs 
volungės- kiaušiniai”. Nesąmo
nė! Aiškus atsilikimas bent 
puse šimtmečio, kai dar augš- 
čiausia vieta buvo viršaičio. 
Taip pat trūksta pakenčia
mos ir panaujintos “Saliamo
no galvos”. Reikėtų išsames
nių ir moderniškai autentiškai 
iliustruotų “Pekliškų knygų”. 
Senosios aiškiai pasenę. O tuo 
tarpu girdėti, kad ręngiamasi 
išleisti toks patriotines nuo
takas šaldantis leidinys, kaip 
“solidarumo mokesčio knyge
lė.” Mokesčiai, ir apskritai pi- 
nigas, solidarumą tik ardo”.

Kaip žinoma, Antanas Gus
taitis dalyvaus Vienybės kon
certe, kuris įvyks sekmadienį, 
sausio 27 d. 4 v. p. p. Webster 
Hall New Yorke.

Nereikia nė sakyti, kad kiek 
vienam bus įdomu išgirsti tą 
“juokų' nemėgstantf peklinin- 
ką,” rašytoją Antaną Gustai
ti. Tuo labiau, kad jis Vieny
bės koncerto programoje skai
tys visai naujus specialiai pa
rašytus savo humoristinius kū 
rinius. '

Be Gustaičių, kaip žinoma. 
Vienybės koncerto • programo
je dalyvaus Metropolitan ope
ros artistas Algirdas Brazis, 
solistė' Joan Francis, šokėja E. 
Ciurlytė, A. Liepinas ir kiti. 
Bus ir siurprizų...

Šokiam gros Adomas Jeza- 
vitas ir jo orkestras.

Jūsų leidžiamajame ir re- 
daguojaamame savaitraštyje 

• Vienybėje p. KJ3. Kąrpius, be- 
pclemizu

' kartos veikėjais, priminė 1905 
metų revoliucijos laikus, bū
tent, kad į Ameriką “prigužė
jo monopolių langų daužyto
jų” ir t. t.

Aš irgi tais “revoliucijos” 
laikais buvau ir savo akimis 
kai ką esu matęs. Aš atvykau 
į Ameriką, tais pačiais “revo
liucijos” laikais, ir mah asme
niškai teko pažinti daugelį tų 
p. Karpiaus minimų “revoliu
cionierių”. Bet 
susitikti nė vieno tų'veikėjų, 
kurie būtų daužę “monopolių 
langus.” Nesutikau nė tokių, 
kurie būtų agitavę daužyti ar 
bent būtų tam pritarę.

Aš, berods, esu suradęs kelis 
“giltiniečius.” kelis plėšikus, 
bet šie Amerikos lietuvių gy
venime nevaidino jokios rolės 
ir ilgainiui kažkur dingo.,Apie 
juos ir p. Karpius', darydamas 
priekaištus savo politiniams 
priešams, taip pat nieko ne
rašo.

Vietos lietuvių klubai, kaip 
paprastai, Naujus Metus suti- 
kp savo patalpose. Ypač pa
minėtini Brooklyno ir Maspe- 
tho piliečių klubai.

Savaime suprantama, Nauji 
Metai buvo sutikti ir privačio
se biznio vietose bei namuose. 
Pavyzdžiui, , paminėtini tokie 
Naujų Metų sutikimai E. Povi- 
lanskienės ir Buividų biznio 
vietose.

Kaimyninės New Jersey val
stybės. lietuviai šiuo atveju 
taip pat neatsiliko. Vienas į- 
domesnlų. Naujų Metų sutiki
mų įvyko puošnioje Simono 
Gudo rezidencijoje; East Or- 
ange, N. J.------------------------ --

žodžiu, vietos ir apylinkės 
man neteko* lietuviai šiuo atveju savo pa

reigą atliko su kaupu.

Vieša padėka
Praeitų metų gruodžio 15 d. 

LSS 19 kuopa, buvo surengusi 
, savo tradicinę metinę vaka- i 

rienęv- kuri visais atžvilgiais 
pavyko. Vakarienėje šeiminin
kavo Glaveckienė, Tiškuvienė 
ir. Lavinškięnė. Joms padėjo 
Kalvelis, Vilgalys ir ^Tiškus.

Apie šią vakarienę “mūsų 
korespondentai” neparašė nei 

* Keleiviui, nei Naujienoms. Už 
tai Vienybė, Tėvynė ir J. Gin- 
kaus radijas nemokamai skel
bė...

LSS 19 kuopa ir jos veikėjai 
taria nuoširdžią padėką vi- 
sems tiems, kurių dėka, ši va- 
kairenė buvo takia sėkminga. 
Taip pat dėkojama publikai, 
gausiai atsilankiusiai ir tuo 
būdu padėj ai mums sukel
ti bent mažą £ šalpai tų 
lietuvių, kuriems buvo lemta 
ištrūkti .iš kruvinojo Stalino 
nagų.

Naujas laikraštis 
Gen. Eisenhoweris 
O kodėl nešokti?
Philadelphijoje

JUOZAS TYSLIAVA

PASAULIS LAUKIA DIDELIO ĮVYKIO 
AMERIKOS PREZIDENTO RINKIMU

Amerikos stiprėjimas rusams sudaro' didelius rūpesčius—Stalino žvaigž
dė gęsta — Sovietu Sąjungoje didelė klasių nelygybė - Kas yra žymiau 

šia pereitu metų asmenybė? — Šių metų žymiausia asmenybė bus
Amerikos išrinktasis Prezidentas

_ Jei Europai JAV militarinis 
stiprėjimas duoda* saugumo ir 
pasitikėjimo -ateitimi, rusams 
tas kelia aiškių rūpesčių. Ma
tyti jog sovietai norėtų sustab
dyti prie žalio stalo lenktynes, 
kurias jie pradeda pralaimė
ti. Dėl štos priežasties 1952 
metai laikomi netikrumą ir 
pavojaus' metais!

Mano manymu, p. Karpius 
pakėlė labai svarbų klausimą. 
Jei iš tikrųjų p. Karpius žino 
ir turi neginčijamų įrodymų, 
kad Amerikos lietuvių tarpe, 
ypač mūsų veikėjų tarpe, yra 
tokių asmenų kurie “daužė 
monopolių, langus,” tai labai 
prašau' juos įvardinti, kad tuo 
būdu žinotume su kuo turime 
reikalą. -J.. .. ■ -

Jei p. Karpius .to nepadarys, 
tokių asmenų neįvardins, tad 
bus suprasta,—kad/ jis* tai daro 
piktos valios verčiamas.-' -

J. V. Grinius

’Nuoširdžiai dėkoju L. Mote
rų Vienybei už š. m. gruodžio 
mėn. 7 d. surengtą man kon
certą, ’ Carnegie Retical Hall’e, 
mano 25 metų scenos sukak
čiai paminėti. ~

Ypatingai, dėkoju Rengimo 
Komisijos pirm. p. Strumskie- 
nei, ponioms 'Valaitienei, Ba
cevičienei, Buivydienei, Povi- 
lauskienei, šimėnienei, visiems 
rėmėjams, p. Ginkui, p.. Stu- 
kui ir visiems. laikraščiams už 
suteiktą paramą ruošiant kon 
certą.

NAMAI PARDAVIMUI
Pigūs, geri ir 

vietose:
Ridgewoode — 

mūrinis, šviesūs kambariai.
Cypress Hill — 3 

tušti butai. .
Woodhaven — 2 

medinis, abu aukštai
East New Yorke — kampi

nis namas su saliūnu ir resto
ranu, dviem šeimom viršuj 
tušti butai. Gera proga įsigy
ti ir biznį lietuvių gyvenamo! 
apylinėj.

. . J, VĄSTŪNAS A
REALTY ęf INSURANCE

1008 GATES AVE.;
Brooklyn. N. Y.

GL. 5-7285.

6 šeimyną

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.

Atrodo, kad tėvams pran
ciškonams nepavyko* “apvie- 
nyti” visos katalikų spaudos 
lytinėse valstybėse.

Faktas, kad Bostone prade
da eiti RYTAS, naujas katali
kų savaitraštis, kurį remia di
delė dauguma Naujosios Ang
lijos. kunigų ir, žinoma, kata
likų visuomenės, tai patvirti
na.
v Pirmuosius du naujojo sa-

• vaitraščio numerius, pasipuo- 
šiisius raudoncs spalvos ^ant
raštei būtų galima apibudin
ti populiariu mūsų žmonių 
posakiu:

“Pradžia darbą gaišina”.
4 Kaip kiekvieno,’ taip ir šio, 

laikraščio leidimo, darbo pra
džia yra sunki.

Tuo labiau mes linkime 
sėkmės ir “gero vėjo” šiam 
naujam mūsų šeimos nariui.

♦ ♦
, Eisenhoweris — republikonų 
partijos kandidatas į Baltuo
sius Rūmus...

Jeigu gen. Eisenhoweris, ku 
ris dabar yra jungtinės Va
karų • Europos valstybių armi
jos yadas, iš tikrųjų laimėtų 
nominacijas būsimieniš prezi
dento - rinkimas, .tai republiko
nų partija pirmą kartą šiame 
demokratų valdymo laikotar; 
pyje turėtų stiprų kandidatą.

Iki ‘ šiol republikonai neras
davo tinkamo kandidato ir 
tai’ būdavo viena didžiausių 
jų pralaimėjmo priežasčių.

Bet, tuo tarpu Eisenhowe
riui teks dar pakovoti su 
Taftų, kuris republikonų par
tijoje taip pat turi savo ša
lininkų.

sus, tai dėl jų paslaptingumo 
ir pavojaus, kurį jie sudaro

• civilizacijai. Spauda pastebi, 
kad 1951 metais joks vakarie
tis neturėjo pasikalbėjimo su 
Stalini!. Taip .pat nei Stalino, 
nei jo ištikimo pirmojo -lite- 
nanto Molotovo nebuvo gar
bės tribūnoje,, minint revoliu
ciją Raudonoje * aiškštėje, 
Maskvoje. Jų vietos buvo už
imtos Beri jos — policijos vir
šininko ir Malenkovo — par
tijos šefo. Tai tarytum at
skleidžia ateitį dėl būsimos į- 
pėdinystės ir varžybų. Kas . 
stebėtina, tai. kad 72 metų 
diktatoriaus sukaktis nebuvo 
paminėta “spontaniškomis” ir 
h isteriškomis manifestacijo
mis, kaip kad tai būdavo ne
tolimoje praeityje. Stalino 
žvaigždė gęsta ir jei jis dar 

%ir gyvas; pats tas faktas, ofi-

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Cr. Shimanska*,
Ch. Mitchell«■ •483 GRAND STREET,

Brooklyn 11, N. Y.
EV. 8-4608

_ —i._______

Jei pati Europa rimtai im
sis savus reikalus spręsti spė
jama, net Ir Taftui laimėjus 
JAV nenustotų . jos rėmusios. 
Jei Europa susifederuos ir 
apsiginkluos, kol v taip vadina
mas atominis skydas dar vei
kia, ji išsilaisvins nuo invazi
jos baimės, kuri yra jos ma
terialinės silpnybės morali
niai raupsai. ______ _

Ką visi lietuviai apie Rusiją 1952 metų žmogus bus Ei- 
žinc, viens po kito tvirtina ir senheweris, arba Taftas, arba 
įvairūs .vakarų Valstybės vy-__ Trumanas. Bet 1952 metų -as- 
rai. Pay. dar rugsėjo mėnesį menybe bus Europa. 
Maskvoje buvęs Didžiosios'Bri - - -
tanijos . ambasadoriaus Sir 
David Kelly rašo apie vis. di- 

. desnę klasių hierarchiją, 
didesnę ir didesnę socialinių 
sluogsnių nelygybę, didelius 
uždarbių skirtumus ir grįži- 
nK visokiomis išviršinėmis’ 
carizmo formomis Politbiuro 
nariams užimant didžiųjų ku 
nigaikščių vietas.

Jei vakarai žino, 
rusus nėra kelių, 
transportas, o tvarka 
na iš rusiškųjų savybių, pri
pažįstama, kad rusų pastan
gos apsiginkluoti buvo; rimtos 
ir su ;ų atsiekimais šarvuo
čiu, aviacijos ir atominėje sri 
tyje reikia skaitytis.

Pavojus artėja 
sako Trumanas

...Nes viskas visą laiką VLI
Ke pagal aritmetiką.

Nepripažins Lozoraičio, 
pripažins, ką jis nuveiks, 
ną dieną susitars, kitą
šauks, šimutis ir Grigaitis siųs 
privačias telegramas, bet 8 
dolerius’ .paims neprivačiai. Pa 
gonas tatai laikys menkysta, 
katalikai beveik Žalgirio mū
šiu. \

Lietuviškos kalbos Voice of 
America paskelbs, kad rožan
čius galingesnis už atominę 
bombą, o Keleivis tvirtins, 
kad atominė bomba galinges
nė už rožančių. Ir dėl to kils 
dideli ginčai.

Pagonys tars, kad Voice of... 
yra Gyvojo rožančiaus narių 
meditacijos, o katalikai tvir
tins, kad kiekvieno Voice žodis 
yra auksinė plyta, papuošta 
deimantais.

Tremtiniai ir skruzdelės 
kurs Bendruomenę, o barsu
kai įr lapės ardys. Ir visiems 
užteks darbo ir kantrybės 
griauti nepastatytą.

Pas skaitytojus
K

■šiomis dienomis turėjau pro
gos aplankyti eilę Vienybės 
skaitytojų. Neįmanoma sumi
nėti visų. Čia paminėsiu . tik 
tuos, kurie, be prenumeratos, 
dar ir paaukojo Vienybėj po- 
pierio fondui.

Pavyzdžiui, p-lė Emilija Vai 
telytė ne tik tapo Vienybės 
skaitytoj a, bet ta proga man 
dar įteikė nemažą auką, ku
rią aš perdaviau administra- 

savo 
taip 
pa-.

cijai. J. Kvartūnas,* be 
metinės prenumeratos, 
pat įteikė auką. Tą patį 
darė ir p-nia C. Bikin, 
simokėdama prenumeratą 
dvejus metus.

P-nia C. Binkin, kaip ir 
gelis kitų skaitytojų, beje 
kė pasitenkinimo įdomiu 
nybės 65 metų sukakties 
meriu.

. Šia proga pranešu, kad 
dedant sausio i d., Vienybės’* 
prenumerata metapas bus 5 
doleriai. J. Krunklys

Darbas atliekamas artistiškai, sąiinin^ 
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ LR PARODA:

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

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

66-56 SOth STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

FASOLINO MEMORIALS

JR’ ST. CASINO TEATRAS
: 10 East 86th Street tre BuSi l'-os«>
/ x Nuo sausio 4 iki 10 d.

Rodorrfa tiktai Didžiajame New Yorke Beethoveno. gyvenimo filmą 
“EROICA” (

i Su Ewald Balser — Marianne'ScAonaucr. Judith Holmeister — Oskar . Y 
Werner—rDagny Servaes Ivan Petrovifh-—Alfred Neugebar Gustv Waldau 

! “BEL AMI”

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
DABAR jums siūloma tikrai .žemomis kainomis įvairiausių 

baldų—stalų, kėdžių, spintų, sofų, lovų, matracų ir t»t.

Pats didžiausias pasirinkimas
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT C0.,
K - ’ (Prieš Republic teatrą)

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 4-1530
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“Dėl šokių, kuriuos New 
Yorko • Lietuvių Taryba ketina 
ruošti po Vasario šešiolikto
sios minėjimo programos, pra 
deda bruzdėti tiek naujaku
riai, tiek senieji”.

Toks pranešimas paskelbtas 
Darbininke,' kih* dar' prideda
ma, kad /katalikų seimelis 
savo rezoliucijoje taip pat pa
sisakė

New 
ba ne 
tarusi
minėjimą ruošti*su šokiais.

Todėl nei naujakurių “bruz
dėjimas,” nei katalikų seime
lio rezoliucija to nutarimo 
nepakeis. ! , ‘

Tai 4 nėra privaloma New 
Yorko Lietuvių Tarybai, kuri 
savo reikalus tvarko 
kratiniu savo narių 
balsų sprendimu.

_ *
Kodėl VasaHo 16 

*šokti?
Lietuvos 

paskelbimo 
mo šventė
giarna ne gedulo, bet džiaugs
mo ženkle.

Tai lietuvių tautos triumfo 
diena.

Tiesa, IŽetuva laikinai yra 
netekusi nepriklausomybės, už 
kurios atstatymą dabar kovo
ja. kiekvienas sąžiningas lie
tuvis.

Bet,- ar tai reiškia, kad mes, 
kovodami dėl savo tautos lais
vės, turime liūdėti?

Ar kareiviai, eidami į fron
tą, dažnai net žiūrėdami mir
čiai J akis, nedainuoja ir, ga
vę progos, -nešoka?

Tada, tuose minėjimuose, 
kiek šių Žodžių autorius atsi
mena, nebūdavo šokama.

ŠIE METAI PRASIDĖJO. ĮTEMPIME
Jei 1952 metai prasideda di

delės įtampos peri j ode. jie 
taip pat prasideda atsistojant 
ant-kejų geriausiam JAV są
jungininkui’ir taikos laidui— 
Europai.

Baigus 1951 ir įžengūs į 
1952 metus verta peržiūrėti 
svarbiausius pereitų, metų į- 
vykius ir peržiūrėti ką atneša 
naujieji. r—>

Nelengva pasakyti, kųri^vyrą 
galima būtų pavadinti 1952 
metų žmogumi — įžymiausią
ja pereitų metų' asmenybe.

1947 metai buvo Marshall’o 
metais, dėl jo plano* 1948 m. 
įžymybe buvo Trumanas dėl 
jo nelaukto perrinkimo. -1949 
m. — Mao-Tse-Tung’o, kuris 
prijungė prie komunizmo 
skaitlingiausią pasaulio vals
tybę. ’1950 metai ir vėl Tru- 
mano metais dėl jo drąsios 
intervencijos Korėjoje. Tačiau 
kas išrinktas 1951?

Kodėl panaši gedulo diena 
negali būti rengiama birželio 
mėnesį, kada mūsų tauta tik
rai buvo paskendusi liūdesio, 
skjausmo ir ašarų gūroje? . .

Bet tik ne Vasario šešiolik
tąją. kuri mums reiškia tą 
patį, ką ir, pavyzdžiui, Liepcs 
Keturioliktoji
kurie tą dieną šoka gatvėse 
ir kurie, pasirodo, net nacių 
okupacijos metais šokdavo...-

O tuo. 
delpbijos 
“naujai 

. ruošti Šventę labai
gai, kur nors miesto

Kadangi “lietuvių 
per. prastos,” tai vietos Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
skyriaus delegacija, priešaky
je su p. Cikota, buvo nuvyku
si pasitarti su Lietuvių Muz. 

, Salės direktoriais, kurie Vasa
rio 16 minėjimą ir šiemet ren
gia. Bet... ten jiems buvo at
sakyta :

“Mūsų namas buvo 
mas priimti tokiems 
tiems svečiams, kaip 
Basanavičius, M. Yčas-, 
Tumas, J. Vileišis, A. 
na ir dr. K. Grinius, 
rėtų būti' tinkamas 
ponai...”

r Yra MacArthuras, bet 
užkurta pradžioje metų lieps
na užgęso be rezultatų. 
Ridgway, yra Eisenhoweris, 
bet pirmasis tiktai pakariavo, 
be sprendinio, o antrasis tik
tai pradėjo didelį darbą. Už 
geležinės uždangos Stalinas 
tarytum slapstosi ir tie,' ku
rie vedė šaltąjį .karą, Višins
kis, Malikas, Gromyko tėra 
antraeilės asmenybės ^iena 
kitą pakeičiančios. Churchil
lis turėjo gauti titulą, bet jis 

. pats save anuliavo tapdamas 
tik Majoro Atlee tąsa. Fana
tiškasis Mossadegh’as galėjo 
būti naikinančiuoju 1951 metų 
meteoru, bet jo švystelėjimas 
buvo per trumpas. Ir gal būt, 
tarp prancūzų reikėtų šį kar
tą tokios įžymybės ieškoti. Čia 
aiškiai į priekį išeina du vy
rai: Gen. De Lattre de Tas- 
signy atstatęs visiškai bery
jančią prieš komunistus pa
dėtį Azijos pietryčiuose ir kuk 
lūs, bet ryžtingas ir užsipyręs 
Europos vienytojas, 

plano autorius 
Schumanas.

Nebent įvyktų
ar katastrofa, naujiesiems me-‘ 
tams panašus pasirinkimas 
ūaug lengvesnis. Jau šiandie
ną galima nurodyti tą žmo
gų arba tą įvykį, kuris jį pa
ženklins. šio įvykio data yra 
žinoma: lapkričio 4 d. 
kos išrinktasis 34-tas 
dentas bus 1952 metų 
blausioj i asmenybė!

Jei taip kalbama Paryžiuje, 
galima spėti"; kokį didelį vaid
menį šiandien lošia JAV pa- 
ėmusios 4 savo rankas Lais
vojo Pasaulio vadovybę.

Visų akys yra nukreiptos į 
JAV, į. būsimus rinkimus, į 
žygius JTO ir į ginklavimąsi.

Schumano planas, “žaliasis 
planas” pagal kurį numatoma 
supramoninti Europos žemės 
ūkį. taip, kad jis duotų pa
kankamai maisto taip tan
kiai jos ' apgyventiems plo
tams, Europos armija, Euro-į 
pos pinigas (Europos doleris) 
—- visa tai bus a-ktualu šfais 
Naujais metais. Nuo Karolio 
Didžiojo laikų iki šiol Europa 
ėjo tik skaldymosi kelių ir tik 
tai dabar istorijos ratas pa
sukamas atgal.. . .

Savo metiniame pranešime 
Kongresui prezidentas Truma
nas pareiškė, kad šie metai 
yra pasaulinės krizes irstai ir 
todėl Amerika turi pagreitin
ti savo ginklavimosi progra
mą. G

Atvykęs kartu su prmjeru 
Churchilliu į bendrą sesiją, 
prezidentas Trumanas; /tarp 
kita ko, pareiškė:

Karo pavojus yra tikras ir 
anaiptol nesumažėjęs. Mes jau 
turėjome vieną Pearl Harbor, 
salose, turime saugotis, kad 
vėl nebūtume užpulti nepasi
ruošę.

Jeigu JtHtgiines Amerikos 
Valstybės mėgintų pasilikti 
vienos prieš Sovietų kontro
liuojamą pasauli, tai būtų su
naikintas dabartinis mūsų gy 
venim/i būdas ir visi tie idea- 
/lai, kuriuos mes taip bran
giname.

Prezidentas Trumanas, be 
to, plačiai palietė tiek vidaus, 
tiek užsienio politiką. Taip 
pat pabrėžė, kad užsienio po
litikos programa ir toliau tu
ri būti abiejų partijų, tiek de
mokratų, tiek republikonų, re 
miama. Anot jo, “vistiek, kas 
mes bebūtume, republikonai, 
ar demokratai, pirmiausi mes 
esame amerikiečiai.”

Kalbėdamas apie ginklavi
mosi pjįpgramos plėtimą, Tru- 
ma.nas priminė reikalą "padėti 
Azijos valstybėms, kaip Indo
kinija. kurioms šiandien 
šia Sovietų pavojus.

KOKIA POZICIJA UŽIMA 
VALSTIEČIAI LIAUDININKAI?

Pasikalbėjimas su LVLS Centro Komiteto nariu Broniu Bieliuku
Kokia yra v^epos didžiųjų kupacijų pasekmėje formaliai 

liberališkų sępvių, Lietuvos diplomatinių, privilegijų nu
stojusius Atstovus nepripažįs
tant net ..Lietuvos Diplomati
niais atstovais^ Gerai, kad 
šis apgailėtinas nutarimas tė
ra tik nuomonės pareiškimas, 
kad tai nėra Sąjungos nuo
monė,’ nes .teks pasisakymas 
— tai lyg; netiesioginis pripa
žinimas okupacijos, ko, žino
ma, tos minties .autoriai ne
norėjo.

New Yorke, dalyviai pasisa
kė ir S-gos vardu kalbėję CK 
Pirmininkas ir Gen. Sekreto
rius pažymėjo, kad liaudinin
kams nedraudžiama dalyvau
ti Lietuvių Rezistencinėje 
Santarvėje. Chicagoje priim
tas negatyvus nutarimas. \ “ • -
' Kaip Tamsta žiūrite į Lie

tuvių Rezistencinę Santarvę?
Gal| nevisai tiksliai sampro

taučiau, jeigu LRS ’ sulygin
čiau su Lietuvos Saulių Sąjun 
ga. arba LAF. JI artimą vokie
čių laikotarpio pogrindžio* Lie 
tuvos šaulių Sąjungai, kurios 
įkūrimo iniciatorium ir pir
muoju jos- laikraščio “Lietu
vos Laisvės Trimitas” redak
torium teko garbė man būti.* kalu nežada. Tiesą pasakius 
LRS aš gretinčiau su vokiečių 
okup. laikotarpy puikiai vei
kusia, daugiausia jaunosios 
mūsų karininkijos, organiza
cija — Lietuvos Laisvės Ar
mija. Tiesa, yra skirtumo. 
Anos daugiau - karinio pobū
džio, LRS — daugiau koviniai 
politinio. Tačiau narių sąstatu 
labai panašios. Y. p a t i ją.; g ai 

į Lietuvos 
Sąjungą,

Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gos, pozicija lietuviškųjų veik 
snių visumoje? s

Ieškodami atsakymo krei
pėmės j tiesioginius šaltinius: 
patiekdami eilę klausimų Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos Centro Komiteto na 
riui Broniui Bieliukui, kuris 
vokiečių okupacijos .laikotar
pyje buvo Sąjungos generali
niu Sekretoriumi ir jos pogrin 
džio laikraščio Nepriklauso
ma Lietuva ilgalaikiu redak
toriumi, tremtyje Centro Ko
miteto pirmininku, Sąjungą 
atstovavęs VLIKe ir jo Vyk
domoje Taryboje, ir kuris taip 
pat yra pasirašęs Lietuvių Re
zistencinės Santarvės pareiš
kimą visuomenei.

Ką galite pasakyti apie 
skutiniuosius 
važiavimus?

Tiek New Yorke, tiek Chį^ 
cagoje buvę, liaudininkų su
važiavimai yra sritiniai, turin 
tieji patariamosios reikšmės 
CK-tui. New Yorke suvažiavi
mas praėjo žymiai au^tes- 
niame lygyje kaip ChicAgoje. 

' Tai pasireiškė net diskusijų 
žodyne. Vienur geriau pavyks 
ta, kitur blogiau, bet tai nie
ko'* tragiško

New Yorke ir Chicagojc bu
vo t ir bendrų tendencijų, ir 
visai skirtingų. Vieningai sup
rantama Tautos laisvės ir "Ne- 
priklauscmybės atgavimo sie
kimas, politinės institucijos— 
VLlKo — reorganizacijos rei
kalas, mūsų diplomatinių at-^ 
stovybių - stiprinimas, koordi
nuotos Informacinės — pro
pagandinės . 
Skirtingumai: 
pasisakė už 
reformą, už
Škirpos rezoliuciją, 
Lietuvos Diplomatijos Šefo ir 
Diplomatinių Atstovybių au
toritetą, .prieš paskutiniuoju 
metu kai kurių laikraščių ves
tą. visiems žinomą, polemiką 
prieš kai kurių grupių tais 
klausimais**" užimtą poziciją 
Chicagoje pasitenkinta kon
statavimu, kad VLIKan turi 
būti įleistas Maž. Liet. Tary
bos atstovas, pasisakyta prieš 
min. K. Škirpos rezoliuciją, o-

rašo, jog 650,000 aziatų darbininkų atsiųsta į 
įvairias rytines Europos valstybes kur jie pakeičia ištremtus 
nepatinkamus darbininkus. Vien 100,000 jų įkurdinta Rytinėje 
Prūsijoje, 30,000 Sile^ijoj$, 120,000 Rumunijoje ir Vehgfrijoje, 
pagaliau 10X>00 Čekoslovakijoje.' Anot Pravdos iki 1954 metų 
į rytinę Europą bus atgabenta pustrečio milijono aziatų.

• Gen. Eisenhoweriui sutikus išstatyti savo kandidatūrą į 
prezidento rinkimus, beveik tikras dalykas, jog Europos armi
jos komandavimą perims ne gen. Bradley, bet gen. Ridgway, 
kuris šiuo metu komanduoja JT armijai Korėjoje. '

• Amerikiečiai visu greitumu stato 
dromus Prancūzijoje, ir aviacijos bazes 
rodore, Greenlande ir Islandijoje, 
tos dar ši pavasarį.

• Vengrų komunistų partija išleido 
portrėtas būtų iškabintas visose
taip, kad operuojamas ligonis galėtų matyti Stalino žvilgsni.

• Prancūzijoje nuversta Pleveno, vyriausybė, parlamente 
gavusi nepasitikėjimą. «SaJcoma, kad naujoji vyriausybė būsian
ti sudaryta i£ dešiniųjn, Ši kartą bendant įtraukti ganllistųs

kada ' Sandaros Vyr. Vadovy 
bes narių tarpe yra perbėgu 
si labai jau juoda katė. Va 
dovybės nariai yra pasidalin 
lygiai -> pusiau. Atrodo, ka 
daugiausia vienas kito *. ne 
mėgsta — tai Mikas Vaidyl 
ir Alena Deveniene. Čia ne 
manau kuriam nors kalt 
primesti. Aišku, kad jiedu vie 
nas kito neremia Kartais ne 
gana žiauriai pakovo a. Ap 
jungėjas visos
yra . -a ktyvus senas 
Petras Pivariūnas.
Kokie sandariečių 
ninku tarpusavio

Visur yra labai
kiai, išskiriant Chicagą. i 
ten yra išimčių pav. tarp 1G 
Moterų kuopos ir vietos Liau 
dininkų kuopos. Tačiau laba 
blogi tarp, pasakyčiau, Mik 
Vaidylos srovelės ir būrelk 

^liaudininkų. Manau, kad at 
pusės turėtų prisiimti po ge 
rą dozę kaltės. Labai gaik 
kad- tie nesutiMmai— 
įgauna labai jau negražia 
formas. Ir mūsų suvažiavimi 
girdėjau balsų,* kurie nieki 

gero santykių atstatymo rei-

LRS p 
Laisvės 
veikusią 
laikotarpy
kupacijų, metais. Tiek pogrin
džio L. šaulių S-goje, tiek L. 
Laisvės Kovotojų S-goje, tiek 
L. Laisvės Armijoje, tiek Lai
svės Kovotojų S-goje greta 
tautininkų stovėjo liaudinin
kas. socialdemokratas, c gre
ta jų Visų — politiniai neut
ralus natriotas. ■■ — 

LRS nėra politinė partija. 
Ji panaši j visiems jau gerai 
pažįstamą, -suprantama ir 

pozityviai vertinamą 
Ypatingai vienu

visų 
šviesą, 
žiūriu jos yra panašios 

politinių pažiūrų rel- 
jefihgumu. Tiek vienoj,
kitoj galima rasti visai tų pa- 

niuansų asme- 
ienas' skirtumas: 

šviesa yra dvasinės rezisten
cijos organizacija, o LRS — 
koviniai politinės rezistenci
jos.

Savaime ^įprantama, kad 
ryžtas, pirmoje eilėje, remti 
Krašte vykstančią kovą už 
už laisvę?* neišskiriant nei sa
vo asmens ar, gyvybės aukos, 
tegali susilaukti mūsų — tad 
ir manp — visiško pritarimo 
ir įsijunjj|gio.

Gržtant prie liaudininkų 
srovės, kiek yra pagrįsti gan
dai apie LT Sandaros nesuti
kimus?

— ten bū 
na ir pasikarščiavimų ir ne 
teisingumų. Ir man pačiam 
nors labai teli tuo laiku bu
vusiam nuo Chicagos, bevel] 
prieš porą mėtų 'teko geroka 
nukentėti nuo paCies Vaidy 
los ir, kas įdomiausia, mu< 
tu liaudininkų. Kurie, kair 
tik kovoja su Valdytos grupe 
le. Bet apie tai kada nors 
kitą kartą.

.Yra ženklų, leidžiančiu ti 
keti, kad tie santykiai išsily 
gins bendre tautinio' -intere
so vardan, ko aš tikrai šir
dingai laukiu. f
Ar liaudininkuose yra lozo- 

raitininkų srovė?
Na, čia jau per daug paša 

. kyta Lozoraitininkų srovėj 
■aš nežinau. GM lozoraitinin 
kais vadinate visus tuos, ku
rie pasisako už pozityvų Lie 
tu vos Diplomatijos šefo i 
Diplcmatinių Atstovų verti
nimą, už jų netraukimą 
mūsų tarpgrupines “audras 
vandens šaukšte”? Arba tuos 
kurie pripažįsta paskutinė: 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės, įkurtoje buvo di 
krikdemai irx^k^ liaudinlnk 
tarp kurių* ir dabartinė 
dininkų CK pirm 
Audėnas, Užs Reik. Mihlste- 

'rio patvarkymą paskiriant 
minister) St. Lozoraiti Lietu 
vos Diplomatijos šefu? Gal 
pagaliau, tuos, kurie mūši 
žūtbūtinėje kovoje pripažįsta 
Krašto primatą, ir pasisekt 
už vieningą, visas tautines jė 
gas apjungiantį, politinį or
ganą? Jei taip, tai ir aš patj 
ta prasme esu lozoraitininkas 
kaip ir daugelis mano vien
minčių liaudininkų, kaip, tur
būt atspėsiu, Ūkininkų Parti
jos gal net visi, išskiriant V 
Sidzikauską, kaip, manau, |i 
socialdemokratų geroka dalis 
bent jaunosios kartos, bevel) 
visa karlninkija, tauUninkljs 
ir pan. Drįstu soėtl, kad dide 
lė dauguma mūsų visuomenėj 
mano minėta prasme galvo-




