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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.
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Literatūros ir kultūros bare 
vieni neorganizuotai rinks 
premijoms centus, kiti orga
nizuotai pasiūlys premijas. Ir
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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
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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
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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

IENYBES KONCERTAS 1952 M. SAUSIO 27 D. WEBSTER HAIL NEW YORKE”™,
PROGRAMOJE: ALGIRDAS BRAZIS,* JOAN FRANCIS, A. GUSTAITIS, E. CIURLYTĖ, A. LIEPINAS IR K. ŠOKIAMS GROS ADOMO JEZAVITO ORKESTRAS, j

I•»-v *v / |v7 / »v7 •V7 AWAW BY

♦ *
■ s'-

“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-



ATMINTINAS KONCERTAS BOSTONE
Sausio 6 d. Bostono ir jo 

apylinkių lietuviams, dainos 
ir muzikos mėgėjams, teko 
dalyttuti tokiame koncerte, 
kokių čia retai pasitaiko. Kon 
certą programą davė tokios 
artirtiųBy jėgos, kaip Anna 
Kastas, Algirdas Brazis ta 
JoaX- Francis. Nenuostabu, 
kad J.South Boston Thomas

dar gerokai prieš laiką. Ir 
publika, kurios suplaukė be
veik' iš visų -Naujosios Angli
jos miestų, buvo labai įvairi.

Algirdas Brazis, Metropoli
tan operos artistas, pirmasis 
fše.o J sceną. Jeigu neklystu, 
Bostono lietuviams šis chica- 
gietis baritonas jau buvo gir
dėtas. Bet tai buvo tais lai
kais, kada Brazis dar tik pra
dėjo dainininko karjerą, šian 
dien Brazis subrendęs artis
tas ir jau laimėjęs tai, ko dau 
gelis net pasaulinių daininin
kų siekia, bet rtevisada pasie
kia, būtent, patekti i Metro
politan operą.

Anna Kaskas ir Algirdas 
Brazis buvo tie laimingieji 

” mūsų dainininkai, kurie savo

ma, talento dėka, pasiekė tos 
garbės. Nenuostabu, kad ir 
šis koncertas teisingai buvo 
pavadintas operos artistų kon 
certu.-

Pirųhbje programos dalyje 
AlgįFdas Brazis- dainavo ari- 
ją/į$ Traviatos, Simučio —Pa
likta šalis, Tallat Kelpšos — 
Ne margi - sakalėliai, Kača- 
nausko — Patekėk, Aušrine ir 
ariją iš lietuviškos Karnavi- 
čiaus operos Gražina. Sulai
kydama alsavimą, publika 
klausėsi tobulo Brazio daina- 
mo. Amerikos- lietuviai neturi 
kito baritono, kuris šiandien 
galėtų prilygti Braziui — bu
vo girdėti publikoje kalbant.

Na, bet reikia pažymėti, 
kad tai buvo Anna Kaskas 
koncertas. Kiti dū daininin
kai, Brazis ir Joan Franciu 
čia buvo, “pagelbinėšjėgos\ 
kurios betgi puikiai derinosi 
bendroje šio koncerto pro
gramoje.

BALTIMORŪS
LIETUVIU ' ŽINIOS HARTFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS

A •

STANDARD FEDERAL
SAVINGS 

and Loan Association of 
‘ Baltimore City

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

Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN, 
T tiefonas S-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

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

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

Philadelphia, Pa.

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andrtnlaitts 

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai

Pristatoma i namus 
ir krautuves

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

WILLIAM VALAITIS
< Visokeriopas automobilių taisymai 

.730-2 E. Moyamensing Ava 
Philadelphia, Pa.

TeL Howard 8-0590

DIAMOND CAFE:
V. B. Santeckas ir 

' V. Bukauskas, sav.
Alus, degtini, vytus
345 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
% , SO J8-9094 ;

. LIETUVIŠKA 
U Ž EIG A

•J. GUTAUSKAS, Sav.
, Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street

New Haven, Conn,

vieną 
įpub- 
leisti

ariją

Anna Kaskas jau seniai y- 
ra laimėjusi lietuvių širdis. 
Užtenka jai pasirodyti sceno
je, ir publika jaučia jos as
menybę. O ką kalbėti apie jos 
balsą, kuris savo giliu subte-. 
luinu jaudina kiekvieną... An
na Kaskas ne tik dainuoja, 
bet ir gyvąna tai, ką ji dai
nuoja.

Pirmoje dalyje Anna Kas
kas dainavo Gruodžio Visur 
tyla, Rugegelės, Vanagaičio— 
Dobilėliai ir ariją iš Carmen 
operos. Vėliau ji, kartu su 
Braziu, dainavo ariją iš Don 
Giovani operos ir dar 
liaudies dainelę. Artistų 
lika, žinoma, nenorėjo 
nuo scenos.

Joan Francis dainavo
iš Tosca operos, Kačanaus — 
Mano gimtinė, Vanagaičio — 
Mamytė, Puccini Muzetta 
Waltz įr angliškų dainų. Jai, 
kaip ir 1 aniems dviems dai
nininkams, publika nesigailė
jo plojimų. Joan 'Francis — 
jauna ir kylanti lietuvaitė 
dainininkė. Tai lyriškas sop
ranas, kuris prieš save turi 
didelę ateitį.

Koncerto programa, -kaip ir 
turėjo būti, baigėsi su Anna 
Kaskas ir jos dainavimu. Kas 
kas ši kartą dainavo Šimkaus 
.L^pdną, TaUfet Kelpšos — 
žaliojoj lankelėj, Naujalio — 
Oi neverk, motušėle, Banaičio 
— Maldą ir keletą kitų, ku
rias ji padainavo, publikos 
prašoma.

Tos kelios valandos sutirpo, 
kaip pasakoj. Rodos, dar tiek 
pat klausytum tos puikios dai 
nų programos, kurią taip to
bulai buvo parinkę koncerto 
rengėjai. Beje ši koncertą ren 
gė V. Tysliavienė it J. Vasi
liauskas, patyrę toje srityje 

Nenuostabu, kad į 
srovių,

. asmenys.
koncertą atėjo visų 
luomų, profesijų bei užiėmi- 
mų žmonės. Tai buvo pilna 
ta žodžio prasme muzikos ir 
dainų šventė, kūrios Naujo
sios Anglijos lietuviai 
nepamirš. * f .

ilgai
K.

Lie- 
JAV 

įstatų

STUDENTŲ ŽINIAI
Vasario mėn. įvyksta 

tuvių Studentų Sąjungos 
narių referendumas
reikalu. Įstatai aprobuoti vi
suotinio suvažiavimo ir iki 
šiol, kol visa studentija dėl jų 
nepasisakė, buvo laikomi tik 
laikinai galiojančiais.

Tam reikalui tie, kurie šiais 
mokslo metais ėra užsiregis
travę S-gos ar skyrių valdy
bose, prašomi iki i. m sausio 
23 cL (pašto antspaudo da
ta) Centro Valdybos sekreto
riui *Vyt Lapatinskui (714 W. 
California, Urbana, IB.) pra
nešti savo pavardę, vardą, 
adresą, universitetą, studijų 
šaką, ir klasifikaciją (akade
mini statusą). Vėliau įsire
gistravusiems Sąjungos na
riams dėl techninių kliūčių 
šiame svarbiame referendume 
dalyvauti \ nebus galimybių. 
Įsiregistravęs pereitais moks
lo metais S-gos narys pagal 
įstatus lieka nariu tik vieną 
sekantį semestrą.

2 psL . LSS Centro Valdyba

J. MARKIEW1CZ 
AND 

SONS, Inc. 
Laidotuvių Direktoriai 
Į5 Trumhall Street 
New Haven, Conn. 

TcL: 5-9229

A. MIEŽIS
ALOS, DEOTTNfi, VYNAS 

£N7 N. 2nd STREET, ’• 
PHILADELPHIA. PA.

-REgent 9-4156

BALTIMORE. MD, — šven
čių proga—Trijų Karalių die
noj e šeštadieninė Bąltimorės 
lietuvių mokykla suruošė vai
kams eglutę.

Vakaro programą atliko mo 
kiniai pasakydami Maironio ir '/ 
Vaičaičio eilėraščių bei pašok— 
darni gražių lietuviškų žaidi
mų ir padainuodami įvairių 
dainelių imituojant.

Pabaigoje atsilankė Kalėdų 
senelis, kuri^ nepašykštėjo sa
vo dovanėlių mokyklėlę lan
kantiems vaikučiams.

Aukų surinkta apie 106 dol. 
kurių tarpe 50 dol. klebono 
Mendelio auka.

Pažymėtina? kad programa 
buvo atlikta labai 
parinktinaf. Už tai 
dėka daugiausiai triūso įdėju
siai mokytojai Bogutienei ir 
kt.

Baltimoriečiai lietuviai Nau 
jus Metus sutiko labai triukš
mingai ir linksmai net trijose 
salėse: lietuvių svetainės šėri- 
ninkai suruošė didžioje salė
je, Dainos draugija----svetai
nės mažojoj salėj ir- naujieji 
ateiviai parapijos salėje.

Visur žmonių buvo nemažai 
ir nuotaika visų buvo smagi

gražiai ir 
tenka pa-

Gruodžio mėn. 29 d. para
pijos salėje įvyko skautų va
karas.

Įžangos žodį pasakė skaut. 
Bdgutienė. Buvo suvaidinta— 
Suscenizuota 4 paveiksiu—pa
saka “Roželė, pas. nykštukus”.

N. Brazauskaitė, J. Palum- 
binskaitė ir Šidlauskaitė pa
skambino kelias daineles. Pa
baigai seserys Dulytės duetu 
gražiai išpildė tris lietuvių 
kompozitorių dainas. čs.

šios

PAAUKOJO/1000 
DOLERIŲ -

DETROIT,* Mich.
kolonijos BALF 76 skyrius
parodė gražu pavyzdį — už
baigdami 1951 metus —Bal* 
fui paaukojo ir persiuntė 
$1,000.00 aukomis ir, prie 
anksčiau BALFui apmokėtų 
nario mokesčių dar pasiuntė 
$78.00. .

HARTFORD, Conn. —-Gruo
džio 29 dienos šeštadienio ry
tas. Netoli dešimta 
Prie bažnyčios durų 
būriuojasi ir kalbasi 

•' Visi 
'’turi 

• tiek 
tiek 
žiebs 
toriaus nutiestas baltas, pla
tus kilimas (takas).

Neilgai trukus, privažiavo 
visa virtinė automobilių. 
Kaip paukštelės, vikriai iššoko 
iš mašinų jaunos, linksmos 
mergaitės, žiemos metas, _bet 
tokios gražios rausvos gyvos 
rožės dar daugiau, paryškina 
jų tautiškų 
Lyg gyvas 
ratu baltą, 
jaunamartę 
las fotografo, buvo užfiksuo
tas. Visi pradėjo gūžėti į baž
nyčią, o žmonių daug, išimti
nai veik tremtiniai, 
vargonų maršą ^lėta 
tartum į dangų, kopė baltuo
ju taku jaunieji prie alto
riaus. Taip gražu ir įspūdis 
toks didelis, kad veik visos 
moterys verkia. Jos verkia 
lietuviškų iškilmių sujaudin-

- tos, žiūrėdamos į savo vaikus, 
verkia toli nuo tėvynės ir at
rodo, kad visi galvoja vieną 
mintį — kodėl ne Lietuvoj — 
•if krinta nesulaikomos grau
džios ašaros, šalimais tako 
sustoji pamergės ir pabroliai 
ir savo jaunuoliškais žvilgs
niais praleido, palydėjo prie 
altoriaus savo sesę Bronę 
Kirkut^tę. Tai Hartfordo 
skautų, šeimos vestuvės. Visas 
pulkas, kartu su jaunaisiais, 
priėmė šv. komuniją. Gražiai 
per mišias giedojo jaunosios 
draugė Avė Maria, o ypač 
puikiai, be muzikos, Hartfor-. 
do vyrų oktetas sugiedojo lie
tuviškai Tėve Mūsų. Skautai 
moka savo drausmingumu-^su- 
daryti įspūdžio ir patraukti 
ne tik akį, bet ir širdį.

laukia* iškilmių, 
būti labai

valanda, 
renkasi, 
žmonės. 
Iškilmės

gražios, nes 
daug palmių sugabeno, 
daug žvakių, sako, už- 
ir nuo pat dtųrų iki al-

Metini* Atridentas 3% '

1952 dwtairf spėjame: šal-

raičio bus tojj* pačioje tempe
ratūroje. L

Bendruomenes šventė 
ir koncertas

WATERBURY, Conn— Sau
sio 13 d. lietuvių .parapijos 
mokyklos didžiojoje salėje į- 
vyks Bendruomenės šventė 
— aktas ir didelis koncertas. 
Pradžia 4 vai. p.p.

JAV Lietuvių Bendruome-" 
nes reikalais kalbės prel. J. 
Balkūnas iš New Yorko.

Oficialioje dalyje, be Bend
ruomenės akto skaitymo, ir jo 
pasirašymo, numatyti dar ke
li svarbūs dalykai.

Jis
(82

KlekvtenAsindėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 19,066

<84 Washington Blvd. Baltimore*

PATENKINTI IR NEPATENKINTI

drabužių spalvas, 
vainikas apsupo 

kaip sniegulę.
ir šitas paveiks-

Pagal 
eisena.

Pra- 
para- 
buvo

eitų metų gruodžio 3 d. 
pijos mokyklos salėje 
suruoštas vietos klebonui pre
latui J. Ambitui jo 50 metų 
kunigystės4 auksinės sukakties 
minėjimas. Dalyvavo apie
40 žmonių. Bankietė daly
vavo ir miesto meras bei po
licijos atstovas. Sveikino ku-

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, palttis ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pamieruot, 
607 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

' _ SAVININKAS
(Pfcda nu0 tlnion Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

nigai, miesto mėlį^r vienuo
lės, Liet, klubo, tremtinių, 
skautų įr kitų organizacijų 
atstovai.

Visi sveikintojai pastebėjo, 
kad prelatas yra nepaprastos 
energijos, pilnas gyvenimo 
džiaugsmo, taikingumo ir šir
dingai mylįs jaunimą, 
pats, nežiūrint amžiaus
metų),* yra gražios jaunuo
liškos išvaizdos.

Daugelis sveikintojų įtei
kė prelatui gražių dovanų. O- 
peros solistė Ona Kaskas gie
dojo bažnyčioje ir Salėje. Pir
miausia ji padainavo prelato 
mėgiamiausią dainelę “Kur 
bakūžė samanota”. Vėliau — 
keletą lietuviškų, vieną ang
lišką dainą ir pagaliau 
cūzų kalba ariją iš 
Carmen.

Solistei akompanavo
kas V. Marijošius, kuris New 
Britaino tremtinių vardu pre
latą pasveikino ir įteikė do
vanėlę. Be to, dainavo para
pijos choras, vargonininko J. 
Petkaičio vadovaujama^ Taip 
pat sveikino mokyklos moki
niai. J. G.

COLONIAL BAR RESTAURANT
^GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪSIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

N. E. Cor. 52nd & Spruce Sts.
OR. 4-2939

pran- 
operos

muzi-

DYKAI DYKAI
Išbandymas kurie kenčiate REUMA- 
TIŠKUŠ SKAUSMUS. RANKU. KO 
JŲ SKAUDĖJIMO IR TIRPIMO 
NEURALGIJĄ. NUOVARGĮ. DIE
GLIUS, 
sveikatą 
parašyk 
rašą ir
parengtoi Deksnio 
Gausi be jokio mokesčio, 
savaitę laiko, 
resnis ir sveikesnis,
tada grąžinkite mums likusią ir jums 
daugiau niekas nekainuos. Mes žinom, 
kad tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
ir

Jeigu tamsta įvertini 
ir ją brangini, tai tuojaus 

savo vardą, pavardę ir^ ant- 
siųsk šį garsinimą dėl naujai 

Galingos Mosties. 
pavartojęs

jeigu nesijaustum stip- 
ir negelbėtų jums.

jums. Užtikrinami pasekmes.
Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos. 
Ar į kuprą susimetęs.

Reumatizmą sirgti pratęs.
■ Deksnio Mostim tepk gerai.— 

Išnyks skausmai kaip garai.
-Yra senas ir teisingas priežodis: 

kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su “Deksnio Galinga mostim.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666

NEWARK 1, N. J.

VINCO VIDGĮNIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

’ liberty ' 
federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia 7, Pa.
23*5 N. BROAD STREE1

Naw Bvilding Undar Con«trv<fi*« 
«t 102-204 Narth Broad St‘r<at

Total AsXti . . . $9,396,354 
General Romptm and 
Surplus........... ..  ♦ $502,012

CMAtLM *. CMELEDEN.

FaM WMwvt IwfarrvptkM SImm 1MI 
SAVINGS ACCOUNTS NOW 
INSURID UP TO $10,000

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
SĖKMINGAI PAGYDYTŲ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI 

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir keįenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir ankštas krau
jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo 
sunkumai ir kitos ligos.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda, “progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškūs. Pradžioje buvau

; Skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

Dabar jaučiuosi, lyg naujas.žmogus. Ne tik pranyko skaus
mai, bet galiu ir tiesiai vaikščioti. Todėl visiems patariu, net

' vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis j dr. Miller.
Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

Į DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JOS GALITE MATYT MANO BIURE
! DR. J. MILLER, D. C. Ph. C. 790 broad street, neW$k. n. j.

PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti ii New York —— Hudson Tubs iKSortlant
Kasdien nno 9 ryto »H 7:30 vakart St. I4th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.

Tek Mitchell 2-4773 1 Neo stoties tik 4 blokai.

L

S1LVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla) \

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas
»* Kepa- visokių rūsių duoną, ypač 

specialistai Europos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

-„k • *

Taipgi kepa ir parduoda krautu.-? 
k vėms ir pristato i namus ne. tik< 
J visokią duoną, bet ir tortus, ke-’į 

sus,^pyragus ir pyragaičius.

SILVER BELL BAKING CO.
Box 44 Middle Island, L. L _ *■

HOTEL CRUSH
•RESTORANAS ir BARAS.

ADAM GRUSH, Savininkas v. į
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti -

x patogius ir nebrangius kambarius. ■

200 North Broad St.,
LOcust 7-9274 '

Philadelphia, Pa. ■

HOLLYWOOD INN &: HALL

S a v i n i n k ė

Baras ir salės pramogoms

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

PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Univeraiteto

PETER DA^/ ' VYNAI — LIKERIAI — ALUS
232THBrown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’
RESTORANASC

Ml SPRING GARDEN,
Tel. PO

NIS

IR BARAS
PHILADELPHIA, PA. • 

5-P785

~- ------r--------*------*------- - ----------- ------ ------
Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

TRAUN’S " -j
N. E. cor. 7th and DAUPfHN STREET, PHILADELPHIA, 

... TeL PO 5-9566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS -
LTCFNSFD PENNA AND NEW JEP^FY

1691-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4»51X
PHILADELPHIA. PA. ' ; ./ .

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefono* Poplor 411t
• PHILADELPHIA. PA.

Modtmiika laidojimo Įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi 
bara, pakderingiema teteikiama nakeyai — riakaa 

Ndaimit valandą kreipkite Į Įrtaigt. dėen< 
— aa ritadot parirenge auteikti genami

Korėjoje kareiviai turi gyventi tokiuose “palociuose”.

Vienybė susilaukia iš skaity tojų vis naujų atsakymų j pa
klausimą kas patinka ir nepatinka laikraštyje. Į visus pagei
davimus redakcija kreipia daug dėmesio, nes tai padeda laik
raštį sukurti dar įdomesnį.

REDAKTORIUS TURĖTŲ 
EITI ANT BROOKLYNO 
TILTO.... *

Senas Vienybės
nuo 1912 n^etų,’ J.

■ iš Brooklyno, savo
stebi: f

“Vienybėje jau gana smar-
' kiai įsisiūbavo patenkintų ir 

nepatenkintų pasįšftymai dėl 
laikraštyje dedirnų raštų.

apibūdino Prancūzijos pasie
nio sargybos klausinėj amaą 
Jhisas keleivis.
' — Kur gimei?

— Peterburge.
— Kur gyvenai prieš 

mąjį pasaulinį karą? ,
— Petrograde.
— Iš kur dabar atvyksti?

,— Leningrado.
— O kur norėtum, gyventi? "skaitydamas visus šituos pasi-
— Peterburge.
* - *♦*
Vilniaus bolševikiška Tiesa 

rašo: “Gyvuliai atvyksta iš 
broliškųjų respublikų.” Bent 
kartą Tiesa paskelbė tiesą.

škai tytoj as 
Šiaučiūnas 
laiške pa-

pir-

ant

Pagrindinis stalinistų Įsiti
kinimas yra — -kad slaptos’ 

1 policijos smagiais galima su
kurti kultūringą žmogų.

Derybos Kore£oje .primena 
kopūsto kalbą su žirniais.

- i i ' t * :
Trumanas,. ; sakoma, supy

kęs, .kad Baltuosiuose Rū
muose privisę demokratinių 
žiurkių. Ieško katino jas iš
vaikyti. ■ '> - „ ..

Metiniame. Kanados polici
jos viršininkų - suvažiavime 
Vancouveryje kažkas pavogė 
vieno viršininko apsiaustą.

VAIKŲ IŠMINTIS
Petriukas valgydamas ko

pūstą sako motinai: “šiame 
kopuste^ tikriausiai kūdikio bū 
ta. Plaukų radau!”

Mokytojui, kuris klausia 
kiek bus padalinus aštuonius 
per pusę-Laurynas (metų) at
sako: “3 išilgai ir 0 skersai”.

Aštuonmečių' klasėje rašo
masis. Klausimas: “Kur ran
dami drambliai?” Jurgiukas 
suka-galvą, prakaituoja ir pa
galiau savo neužtikrinta rašy
sena rašot “Drambliai labai 
dideli. Niekas jų nepameta.”

sakymus, kurie daugumoje 
neatsako į klausimą, o tik rei
kalauja pageidaujamų raštų; 
pamaniau: laimė, kad aš nešu 
Vienybės redaktorius, nes tuo 
atveju turėčiau eiti 
Brooklyno tilto...

“Tačiau, nežiūrint šitos aud
ros, siaučiančios apie redakto
riaus galvą, savo ruožtu yra • 
labai adomu ir reikalinga ži
noti skaitytojų nuomonės.

“Kad skaitytojų pageidavi
mai yra teisėti, nėra dviejų 
nuomonių ir kad redakcija 
stengsis, kiek galėdama, ši
tuos skaitytojų pageidavimus 
patenkinti, taip pat nereikia - 
abejoti. Bet kaip tai padary
ti? Dabartinės Vienybės aš- _ 
tuoniuose puslapiuose sudėti 

‘daugiau raštų nebegalima, o 
reikalavimai gana dideli: duo
kite moterų skyrių, daugiau 
korespondencijų, feljetonų, 
poezijos, mokslo ir kultūros 

•kronikos, ištraukų iš romanų
ir 1.1. - ■»

“Aš Vienybę skaitau nuo 
1912 m., protarpiais jai bend
radarbiauju. Nors nevisada 
dedamais raštais buvau pa
tenkintas. bet nieko iš 'jos ne
reikalavau, nes žinojau, kad, 
reikalaudamas tuščiais žo-

z “Kaip'jau sakiau, per 40 m. 
/nereikalavau jokių tobulini

mų. Dabar, matydamas tiek 
daug tų pageidavimų bei rei
kalavimų, ir aš prie jų, ger7 
biamieji, prisidedu. Mūsų visų 
pageidavimų iu reikalavimų 
Vienybė ir su geriausiais no
rais negalės patenkinti dėl 
vietos stokos ir be mūsų pa
galbos. Taigi, padidinkime 
Vienybę iki 16-kos puslapių ar 
padarykime ją einančią dusyk 
savaitėje po 8-nfus puslapius. 
Tik tai padarius, mūsų pa- 

. geidavimai savaimą įsigyven- 
dins. >

“Kaip jau yra žinoma, Vie
nybės prenumerata 1952 m. 
bus penki doleriai. Taigi, ne
laukę prenumeratęs pasibaigi
mo, siųskime Vienybei Sabar 
,po dešimtinę: penkis 1952 m. 
prenumeratai, o kitus penkis 
Vienybei padidinti. Kai 
nybė bus padidinta, tada 
teks vietos visiems mūsų 
kalavimams.

“Reikia įsidėmėti, kad
kalbama ne tik apie tuos^ku- 
rie prisiuntė ir dąr prisius pa
geidavimus Vienybei pagerin
ti,bet' ir apie tuos, kurie ši
tuose pageidavimuose neda
lyvauja, tai yra—visus Vie
nybės skaitytojus.

“Kad nežaisčiau 
žodžiais, aš pirmasis 
Vienybei 10 doleriu: 
prenumeratai ir penki

’kad tuo būdu 
pageidaujamų

Vie- 
už- 
rei-

čia

VIENYBĖJ PRADĖJO 
GARBINTI KUNIGI Š?!

Kiek nustebome- 
mi K. Demikk) i>

skaityda- 
New Bri-

la bai 
labai

gar
ma-

tain, Conn, laišką
“Vienybė pradėjo 

binti kunigus, turie 
žai Vienybei padeda. Padary
tų labai gerai, kad Vienybė 
nustotų kunigus garbinusi, 
jeigu jau visai negalima to 
išvengti, tai jau kuo mažiau
siai juos garbinti., šiaip visas 
kitas Vienybės turinys yra ge
ras.”

Būtų gerai, kad K. Demikis 
galėtų mums nurodyti ta yie- 

. nybės numerį, kuriame-buvo 
“labai*’ . garbinami kunigai. 
Būsime jam dėkingi.

£ 
tuščiais 
siunčiu

penki 
Vieny-

kas, sekantis?

džiais, nieko nelaimėsiu. Vie
nybė visad 
raštų, negu 
sunaudoti.”
“SIUNČIU 5
VIENYBĖS

J. Šiaučiūnais 
laiške rašo:

rem- 
pčt-

Taip 
Railos 
kalba 
grupę,

L. SKAUTŲ REIKALAISBROLIJOS
PETRAS JURGĖLA 
Vyr. Skautininkas

’ i ' ■' •
šių auklėtojų uždavinys. Visą 
savo amžių skautu išbuvęs ii 
paruošęs šimtus skautų Vado
vų, A. Saulaitis yra labai rel-

/Tremtyje atsikūrusi mūsų 
skautu a pabiro po visą pa-- 
šaulį. Tačiau Pasaulio Lietu
vių Skautų Sąjunga nępa- 
jungia viso tremty skautuvu- 
sio jaunimo ir negauna nau
jo prieauglio. Daug patyru
sių .skautininkų nebegrįžta į 
skautų sąjūdį ir nebeteikia 
jam savo įnašų. Daugis skau
tiško jaunimo pametė skau- 
tavimą ir perėjo į kitas jau
nimo organizacijas. L- Skautu 
Brolija labai sumažėjo. Joje 

- pasigendama dvasingumo, ini
ciatyvos, - veržlumo, metodiš
kumo. Tuo tarpu- Tėvynėje ir 
tremty skautai gražiau pasi
reikšdavo ir nevienu atveju 
pirmaudavo kilniais darbais. 
-Vieni skautavimą svetimoje 
aplinkoje laiko žalingu ar net 
pavojingu mūsų tautai. Kiti 
pesimistiškai žiūri <į mūsų 
skautiją ir nesitiki jos nuo- 
pelningujno. šiomis proble
momis Sielojasi tiek jauni 

. skautai, tiek seni jų vadai.
Į skautų org-ją įstoja vai

kai nuo 7* m. amž. Todėl esa
mų ir būsimų skautų tėvams 
taip pat labai rūpi šios or
ganizacijos ideališkumas ir 
■nuopelnumas. Kai mūsų.tau
ta'mikinarna.' o jos jaunuo
menė svetur atsiduria-^nutau- 
tinimo ir kt. pavojuose, Skau
tu organizacijos reikalingu- 

. mas yra neabejotinas. Kas iš

ide- 
kad 
ug-

gerui.
šiais- reikalais susirūpinti 

skatinami visi skautų vadovai 
Jr skautininkai, kurie liko iš
tikimi; Lietuvos skauto # idea- 
lams 'ir kuriems rūpi, kad Ir 
SB ugdytų skaičių asmenytrtt 
laidas tarnauti 
nei ir Artimui, 
mi kandidatai 
pasiūlyti, būtų 
kimų perminąs
laikui. Svarbios visuomeninė! 
ir pedagoginės organizacijoj 
vadovybės rinkimai neturėti' 
būti daromi paskubom ar^Įai-

lietuvių augštai įvertina 
alius skautus, tas trokšta, 
ši organizacija gyvuotų ir 
dytų dvasinių vertybių mūsų
tautai. Prieš 33 metus skau
tiškas sąjūdis prigijo Lietuvo
je, kai neturėta .patyrusių va
dovų? sk. literatūros, lėšų, ir 
tt. Dabar šis darbas turėtų 

7^ būti žymiai lengvesnis. Juk 
išeivijoje yra apie 1,000 pa
tyrusių vyr. amžiaus skautų, 
skautininkų ir akademikų 
skautų! O jaunų skautų tiek 
maža. Tai nenormalybė!' šios 
jėgos reikia įjungti į organi
zuotą idealistinį darbą visuo- 
se-kraštuose, kur tik šių jėgų 
ir lietuvių jaunuomenės yra.

-Ttromet—skantiškoji—mokykkr 
apjungtų, tūkstančius vaikų 
bei jaunuolių1 ir teiktų tėvams 
progų gėrėtis savo vaikų skau 
tavimo pasėkomis. Tai yra į- 
manoma ir reikia to siekti.

Jau kurį laiką daug skau
tų vadovų atsišaukia į mane, 
kaip į asmenį, kuris Lietuvo
je skautų sąjūdį pradėjo ir 
eilę metų veikė sunkiose są
lygose. Skautininkai i£ įvairių 
miestų ir kraštų ragina mane 
kandidatuoti LSB Garbės 
Gynėjo, vyriausio skautinin
ko ar PLSS pirmininko parei
goms. Esu pasiryžęs pagelbė
ti LSB, kuri yra visos PLSS 
kamienas.

Dabar vyksta LSB vadovy
bės organų rinkimai. Prieš 
rpat Kalėdas rinkimų komisi
jos atsiklaustas, sutikau kan- 

" didatuoti vyriausio skautinin
ko* pareigoms su sąlyga, jei 
VS pavaduotojo pareigoms 
kandidatuos vyr. sktn. Anta- ______ ___ ____ “ ______ _ __________

Dievui, Tėvy

TOLERANTIŠKA
Jurgis Strazdas ' iš Guelp, 

Ont.. rašo:
‘‘Bendrai paėmus. Vienybė 

man labiausiai patinka dėl 
tautinės - tolerantiškos - li
beralinės pakraipos. Mano 
nuemone, tai vienas geriausiai 
redaguojamų Amerikos lietu
viu laikraščiu.”

I klausimą, kokie straipsniai 
patiko, atsako:

‘‘Pirmiausiai perskaitau 
trumpus vedamuosius pirma
me puslapyje. Jie aktualūs, 
tikslūs, savotiški ir įdomūs 
Be to poros straipsnių serija 
“Jei karas kiltu rytoj.” 
pat patiko vienas B. 
straipsnių, kuriame jis 

. apie VLKo krikdemų
kuri, prisidengusi patriotizmo 
skraiste, faktinei skaldo Lie
tuvos vadavimo akciją, o ne
stiprina, nes partijos intere
sus stato aukščiau tautos ir 
valstybės interesų. Tai yra 
“patrijotai”, kurie verti baus
mės už toki neleistiną tyemty 
darbą. Taip pat patinka Pa
ryžiaus korespondento J. Ma
siulio straipsniai.. Nuolat skai
tau dr. Biežio-vedamą..sveika
tos skyreli. Dažnai penktame 
ir pirmame puslapy būna Įdo
mių straipsnių, kokių kitoj 
spaudoj neužtinku.”

J Strazdas patiekia visą ei
le pageidavimų dėl naujų 
skyrelių, kurie redakcijos ?au 

. buvo numatyti ir greitu laiku 
bus stenėdamas! įvesti. Kaip 
nevisi- .skaityte!aį}.4is pataria 
vcnvti ilgų straipsnių.

Kokios yra nuomonės dėl 
laikraščio turinio kiti skaity
tojai?

buvo pervėla 
naudinga rin 
atidėti kurian

malybė. ~ Skautu vadovams rei-

bei padidinti, 
visi turėtume 
raštų.

“Neklausiu,
Būkite visi sekantieji.”

Dėkojame J. Šiaučiūnui už 
auką laikraščio pagerinimui. 
Jei visi skaitytojai šitaip 
tu,‘ Vienybė tiktai galėtų

turėjo daugiau didėti, s 
ji juos galėdavo m AN PATINKA TOKIA, 

KOKIA YRA DABAR
Ona Račkienė iš Los Ange

les į ankietą trumpai atsako:
“Man Vienybe patinka to

kio turinio ir išvaizdos, kokia 
yra leidžiama dabar.”

Panašiai pasisako ir Petras 
Bružas iš Chicagos, sveikinda
mas Vienyk 65 metų sukak- 

• ties proga ir pataria vengti: 
“bereikalingo aštrumo. gru- 

. bios replikos ir Įkyraus ten-' 
dencin gurno.”

DOLERIUS 
PADIDINIMUI”

toliau savo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ .AMERIKOJE ;
Lithuanian Alliance of America 

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA J;
LIETUVIŲ FRATERNALINį ORGANIZACIJA 

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

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose, j 
i Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki S5,000,00.

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai
L nuo gimimo dienos iki 60 metų 1
! Nariai gauna savaitraštį Tėvynę nemokamai

Iš Susivienijimo Labdarybės Foųdų šelpiami nelaimių iš- < 
; -tikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. - 
[ Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na-. ' 
; riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
1 kuopoje, arba rašykit į centrinę'raštinę tokiu adresu: ' j 
j t i

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

I............... "— — 1 -— -----------

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai. (
ROUTE 27-A, , ISLIP, K D, N. Y.

Bay Shore 2996. \
—------------------------------------- .--------------------------------------------------------------------------------------------- 1

į Laisvei švintant... (2)

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Oia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo^ 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
D_UjQDAMA__ IŠMOKĖJIMUI

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

2310 West Roosevelt Road * .......Phone SEeley 3*4711
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. na® 11—4:31 popiet

nas Saulaitis. Jis yra išma
ningas,- patyręs ir sumanus 
skautas vadas — auklėtojas, 
rašytojas ir labai energingas 

Tokį jį pažįstu nuo 
Tačiau pastaruoju 
Saulaitis visą savo 

aukoja Pasaulio Lie-

veikėjas. 
1924 m. 
laiku A. 
energiją
tįvių Bendruomenės kūrimui. 
Bekabėjo, tai didis ir kilnus 
darbas. Bet jaunuomenės au
klėjimas šiandie yra pirmaei- 
lis tautos reikalas ir pa tyru-

St. Butkus

GENEROLAS IR SUPUVUSIOS BULVĖS
Nuo praėjusio numerio pra

dėjome spausdinti St. Butkaus 
atsiminimus, kuriuose jis, 
kaip paprastas eilinis karei-* 
Yis, vaizduoja pilką kareivio 
gyvenimą, Didž. karo metu ir 
pirmaisiais Lietuvos Nepri
klausom. metais, neliesdamas 
plattenlų ano meto istorinių 
Įvykių.

< Traukdamasis nuo vokiečių 
įlsr su karvių kaimene pasiekė 
Volgos pakrantes, kur 1917 
jnetals pašauktas Į rusų ka- 
Jrtuomenę. Greit, po to. caras 
Yniverčiamas ir kariuomenėje 
/pasireiškia revoliucininė nuo- 
Xaika.

Konkrovą. Pirmiausia,

Atėjo pavasaris. -Revoliuci
nės nuotaikos vis labiau didė
le. Pradėjo irti drausmė. Khrei 
Ylai nuolat mitingavo. Mūsų 
4 kuopa pasisiuvo raudoną vė- 
tiavą su socialrevoliucionieriš- 

£kals dūkiais. Kur tik kuopa 
/^Lygiuodavo, Jos priešakyje bū-

1

vo nešama raudonoji vėliava.
Kareiviai vis garsiau ir daž

niau pradėjo 1 murmėti prieš 
savo pulko vadą generolą ma
jorą
kad jis monarchistas, o svar
biausia, kad jis kareivius mai
tina supuvusių bulvių 
Beveik kasdien valgėme suša
lusių ir supuvusių bulvių sal
džią pajuodusią košę. Kopūs
tai taip pat būdavo panašios 
rūšies.

Kartą, sėdėdamas toliau 
nuo sayo kareivinių ant tvo
ros, pastebėjau vidaus Bė
gančius su šautuvais senus lt. 
jaunus kareivius. Visi skubiai 
rikiavosi į gretas. Nušokęs nuo 
tvoros ir pribėgęs pasiteira
vau

— Einame gn. mjr. Konkro
vą ‘areštuoti, — atsakė.

Nuotaikos pagautas, bėgu į 
kareivines šautuvo pasiimti, 
bet jau jie buvo išgrobs-

kėmės su kokiu tik į rankas 
papuola. Radau senovišką tur
kų šautuvą be užrakto. Grie
biu ir išbėgęs atsistoju į gre
tas. Puskarininkiaj, betikrin- 
dami išsirikiavusius, rado ke
liolika mūsų be tinkamų šau-

koše. - tuvų. Beginklius pavarė atgal 
į kareivines. .Mes fūukomės. 
Tai pastebėję, karininkai lei
do mums eiti kuopos užpaka
lyje be ginklų. Sakydami, jei
gu įvyktų- kautynės, tai mes 
turėsijne paimti užmuštųjų 
ar sužeistųjų ginklus.

Suplevėsuoja raudona vė- 
TlaVa, ir kuopa su revoliucio- 
ninėmis dainomis patraukia 
miesto link. Prie/upės tilto 
pasitinkame iš miesto parjo
jantį savo batalijono vadą. 
Jis mus sulaiko. paaiškina 
padėtį ir liepia grįžti atgal. 
Anot jo, 4 batalijonas. ma- 
narchisto ir pulko vado“žento 
kapitono Selivanovo vado va u-

tyti. Mat, mes naujokai dar-^jamas, išsistatęs kulkosvai- 
neturėjome savo šautuvų. Mo- džius mūsų laukia. Kurioj

pusėj stovės 2 ir 3 batalijonaJ, kirai nuo mūsų. Kadangi jų 
už ar prieš .pulko vadą, dar gretose buvo apie 40 žydų 
buvo neaišku. Turėsiąs tą va- tautybės, tai kuopos kareiviai 
karą įvykti karininkų susirin
kimas, bus apsvarstytas pulko 
vado areštavimo klausimas. 
Jeigu jie nenutars areštuc^i, 
tai rytoj, nieko nežiūrėdami 
eisime, nors ir peij. Jjova^jį 
.areštuosime. v • ’ " į

Pulko vadas apie jo areš
tavimą jau buvo painformuo
tas ir griežtai pareiškė:- kas 
ateis jį areštuoti, ‘^trniąjam 
paleis kulką, o pankui' sau. 
Takiau taip nepadarė. Vaka
re karininkai nutarė jį areš
tuoti. Tai sužinojęs, ps pabė
go. Bet karininkai, jį pasivi-* 
ję arti Maskvos,* areštavo. Su
puvusios bulvės pulke

juos pavadino “žydų legionu.”
Kartą grįžtant “žydų legio

nui" iš pratimų, mes pastebė
jome, kad ten žygiuoja ir lie
tuviško veido vyrukas. Susto
jus ir i.š rikiuotės jiems išsi
skirsčius, puolame ji klausinė
ti, kokios tautybės. Pasisako, 
esąs lietuvis, dzūkas iš Suval
kijos. Tuoj visi lietuviai apsu- 
pam 
nėti, 
vadą 
mus. 
nors
riuomenę, bet mus, senesnius 
naujokus, moksle pasivys. Jis' 
taip ir padarė. Kuopos vadui 
.pasisakė esąs lietuvis, pasiža
dėjo pasivyti senuosius, ir va
das, nė žodžio netaręs, perkėlė 
jj pas mus. Tuo būdu kuopo
je susibūrėme 10 lietuvių: 2 
žemaičiai, 3 kapsai, 2 dzūkai.
1 zanavykas, 1 pan^yėžietis ir 
1 Latvijos lietuvis.

vargu ar mokė- 
Atbėgęs, mus ra

su 
šimtas. Ge- 
Vis toji pat

tarnausime 
juos

išnyko.

Lietuviai grupuojasi

Iš pradžių mūsų 
naujokai buvo iš, Jaroslavlio 
gubernijos, bet vėliau prisiun
tė ir iš Minsko gub. Jų tarpe 
buvo ir lietuvių tremtinių, su 
kuriais mūsų kuopoje susidarė 
9 lietuviai. Po revoliucijos dar 
daugiau naujokų įgavome, y- 
pač tokių, kurie iki tol suge
bėjo Išsisukti nuo karinės tar
nybos. Jie buvo mokanti ats-

kuopoje

jį ir pradedame įkalbi- 
kad jis eitų pas kuopos 
ir prašytų perkelti pas 
Drąsiname j j, kad jis

ir neseniai atvykęs j ka-

Už* ir prieš tautinių 
batalionų steigimą.

Kuopos vadovybė paskelbė, 
kad kuopoje esą lenkai gali

stoti į lenkų legioną. Norintie
ji tegu įsirašo ..kuopos raštinė
je. Užsidegė ir vienas mūsų 
lietuvis, ilgasis Jonas nuo Ky
bartų, kuris 
jo lenkiškai, 
gina:

— Ką čia 
rusais. Tegu
riau su lenkais, 
tikyba.

"Pradėjome jį 
kaS turėtų kantrybės, kol su
sidarys lietuvių kariniai dali
niai. Tuomet visi stosime. Ne
gavęs pritarimo, pasiliko su 
mumis.

Revoliucijai davus laisvę ir 
rusų pavergtosioms tautoms 
pradėjus judėti, lietuviai ka
riai taip pat sujudo. Neatsili
ko ir Orio įgulos lietuviai ka
riai. Jie savo susirinkimus 
ruošdavo Lietuvių tremtinių 
komiteto būstinėse. Į kiekvie
ną karių susirinkimą eidavo
me ir mes. SusjrtfDcimuose, be 
kitų klausimų, daugiausia bū
davo svarstomas Metuviškų 
tautinių ■ batalijonų organiza
vimas. šis klausimas sukelda
vo daugiausia ginčų ir niekad 
jo nebaigdavo. Vieni pageida
vo, kad būtų organizuojami 
tautiniai lietuvių batalijonai,

perkalbėti,

tyti savo problemas^. ręįXąlw 
ir kandidatūras, kad- šaVo. bal
sais jie galėtų nulemti TfiB a 
teiti. V

Vyr. sktn. A. Saulaitis frr šit 
straipsnio autorius, - išrinkt 
minėtoms pareigoms, tegalėti 
ryžtis sukelti skautines jėga 
bendram darbui 
pagąį/JPLŠŠyšt^^į^^tz 
viškosios skautystėš - 
dais bei trachcijom^yTt^^at 
veju kiti visuomenlnibfei’ b 
pedagogai gal cnegs^o^^kpii 
lygiagrečių jaunuomebes^^ak-

Tada Lietuvos Skautų įSroii 
ja turėtų progų tapti' 
tele lietuvių berniukų,;; auklė 
j imo organizacij a. 
tektų pastangas derinti su si 
vo idealais, o veikimo išdavo
mis pateisinti tėvų 
menės pasitikėjimą ir 'viltis 
Visi idėjiniai broHai, kui4 
trokšta mūsų jaunuomenę ąu

viškos skautystės ./ sistemą 
kviečiami į vieningą darbą 
Budėkime! ./ ‘

WALTER’S CAFB t 
W. Medveckas,

• Degtinė, alus 
1124 W.

Baltimore,.
y?

^riešingi jiems, 
kūrimo' Į šafinin 
argumentaibu

o kiti buvo 
Batai! j anų • 

kų svarbiausi 
vo šie: 
turėti savo 
nusibodo 
dažnai 
Lietuvai 
mybę, bus 
nė ir su ginklu 
apginsime nuo 
sinimų. Buvo ir 
gumentų. 
priešininkai Šiaip 
vo: sudarius 
nūs. lietuviai bus 
juos. Rusų 
kęsdama 
batalijonų, 
pasiųs juos i 
vietas, ktir da 
lietuvių tauta 
taupyti jėgas 
laisvės ir 
Dabar, kai mes 
dyti po 
mūsų mažiau 
kad daug lietuvių 
lįsti į saugesnes, 
tarnybas. . .

(Sekančiame nsmefyf "M 
kome pavasM rtaįlia ii



ATMINTINAS KONCERTAS BOSTONE
Sausio 6 d. Bostono ir jo 

apylinkių lietuviams, dainos 
ir muzikos mėgėjams, teko 
dalyttuti tokiame koncerte, 
kokių čia retai pasitaiko. Kon 
certą programą davė tokios 
artirtiųBy jėgos, kaip Anna 
Kastas, Algirdas Brazis ta 
JoaX- Francis. Nenuostabu, 
kad J.South Boston Thomas

dar gerokai prieš laiką. Ir 
publika, kurios suplaukė be
veik' iš visų -Naujosios Angli
jos miestų, buvo labai įvairi.

Algirdas Brazis, Metropoli
tan operos artistas, pirmasis 
fše.o J sceną. Jeigu neklystu, 
Bostono lietuviams šis chica- 
gietis baritonas jau buvo gir
dėtas. Bet tai buvo tais lai
kais, kada Brazis dar tik pra
dėjo dainininko karjerą, šian 
dien Brazis subrendęs artis
tas ir jau laimėjęs tai, ko dau 
gelis net pasaulinių daininin
kų siekia, bet rtevisada pasie
kia, būtent, patekti i Metro
politan operą.

Anna Kaskas ir Algirdas 
Brazis buvo tie laimingieji 

” mūsų dainininkai, kurie savo

ma, talento dėka, pasiekė tos 
garbės. Nenuostabu, kad ir 
šis koncertas teisingai buvo 
pavadintas operos artistų kon 
certu.-

Pirųhbje programos dalyje 
AlgįFdas Brazis- dainavo ari- 
ją/į$ Traviatos, Simučio —Pa
likta šalis, Tallat Kelpšos — 
Ne margi - sakalėliai, Kača- 
nausko — Patekėk, Aušrine ir 
ariją iš lietuviškos Karnavi- 
čiaus operos Gražina. Sulai
kydama alsavimą, publika 
klausėsi tobulo Brazio daina- 
mo. Amerikos- lietuviai neturi 
kito baritono, kuris šiandien 
galėtų prilygti Braziui — bu
vo girdėti publikoje kalbant.

Na, bet reikia pažymėti, 
kad tai buvo Anna Kaskas 
koncertas. Kiti dū daininin
kai, Brazis ir Joan Franciu 
čia buvo, “pagelbinėšjėgos\ 
kurios betgi puikiai derinosi 
bendroje šio koncerto pro
gramoje.

BALTIMORŪS
LIETUVIU ' ŽINIOS HARTFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS

A •

STANDARD FEDERAL
SAVINGS 

and Loan Association of 
‘ Baltimore City

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

Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN, 
T tiefonas S-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

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

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

Philadelphia, Pa.

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andrtnlaitts 

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai

Pristatoma i namus 
ir krautuves

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

WILLIAM VALAITIS
< Visokeriopas automobilių taisymai 

.730-2 E. Moyamensing Ava 
Philadelphia, Pa.

TeL Howard 8-0590

DIAMOND CAFE:
V. B. Santeckas ir 

' V. Bukauskas, sav.
Alus, degtini, vytus
345 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
% , SO J8-9094 ;

. LIETUVIŠKA 
U Ž EIG A

•J. GUTAUSKAS, Sav.
, Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street

New Haven, Conn,

vieną 
įpub- 
leisti

ariją

Anna Kaskas jau seniai y- 
ra laimėjusi lietuvių širdis. 
Užtenka jai pasirodyti sceno
je, ir publika jaučia jos as
menybę. O ką kalbėti apie jos 
balsą, kuris savo giliu subte-. 
luinu jaudina kiekvieną... An
na Kaskas ne tik dainuoja, 
bet ir gyvąna tai, ką ji dai
nuoja.

Pirmoje dalyje Anna Kas
kas dainavo Gruodžio Visur 
tyla, Rugegelės, Vanagaičio— 
Dobilėliai ir ariją iš Carmen 
operos. Vėliau ji, kartu su 
Braziu, dainavo ariją iš Don 
Giovani operos ir dar 
liaudies dainelę. Artistų 
lika, žinoma, nenorėjo 
nuo scenos.

Joan Francis dainavo
iš Tosca operos, Kačanaus — 
Mano gimtinė, Vanagaičio — 
Mamytė, Puccini Muzetta 
Waltz įr angliškų dainų. Jai, 
kaip ir 1 aniems dviems dai
nininkams, publika nesigailė
jo plojimų. Joan 'Francis — 
jauna ir kylanti lietuvaitė 
dainininkė. Tai lyriškas sop
ranas, kuris prieš save turi 
didelę ateitį.

Koncerto programa, -kaip ir 
turėjo būti, baigėsi su Anna 
Kaskas ir jos dainavimu. Kas 
kas ši kartą dainavo Šimkaus 
.L^pdną, TaUfet Kelpšos — 
žaliojoj lankelėj, Naujalio — 
Oi neverk, motušėle, Banaičio 
— Maldą ir keletą kitų, ku
rias ji padainavo, publikos 
prašoma.

Tos kelios valandos sutirpo, 
kaip pasakoj. Rodos, dar tiek 
pat klausytum tos puikios dai 
nų programos, kurią taip to
bulai buvo parinkę koncerto 
rengėjai. Beje ši koncertą ren 
gė V. Tysliavienė it J. Vasi
liauskas, patyrę toje srityje 

Nenuostabu, kad į 
srovių,

. asmenys.
koncertą atėjo visų 
luomų, profesijų bei užiėmi- 
mų žmonės. Tai buvo pilna 
ta žodžio prasme muzikos ir 
dainų šventė, kūrios Naujo
sios Anglijos lietuviai 
nepamirš. * f .

ilgai
K.

Lie- 
JAV 

įstatų

STUDENTŲ ŽINIAI
Vasario mėn. įvyksta 

tuvių Studentų Sąjungos 
narių referendumas
reikalu. Įstatai aprobuoti vi
suotinio suvažiavimo ir iki 
šiol, kol visa studentija dėl jų 
nepasisakė, buvo laikomi tik 
laikinai galiojančiais.

Tam reikalui tie, kurie šiais 
mokslo metais ėra užsiregis
travę S-gos ar skyrių valdy
bose, prašomi iki i. m sausio 
23 cL (pašto antspaudo da
ta) Centro Valdybos sekreto
riui *Vyt Lapatinskui (714 W. 
California, Urbana, IB.) pra
nešti savo pavardę, vardą, 
adresą, universitetą, studijų 
šaką, ir klasifikaciją (akade
mini statusą). Vėliau įsire
gistravusiems Sąjungos na
riams dėl techninių kliūčių 
šiame svarbiame referendume 
dalyvauti \ nebus galimybių. 
Įsiregistravęs pereitais moks
lo metais S-gos narys pagal 
įstatus lieka nariu tik vieną 
sekantį semestrą.

2 psL . LSS Centro Valdyba

J. MARKIEW1CZ 
AND 

SONS, Inc. 
Laidotuvių Direktoriai 
Į5 Trumhall Street 
New Haven, Conn. 

TcL: 5-9229

A. MIEŽIS
ALOS, DEOTTNfi, VYNAS 

£N7 N. 2nd STREET, ’• 
PHILADELPHIA. PA.

-REgent 9-4156

BALTIMORE. MD, — šven
čių proga—Trijų Karalių die
noj e šeštadieninė Bąltimorės 
lietuvių mokykla suruošė vai
kams eglutę.

Vakaro programą atliko mo 
kiniai pasakydami Maironio ir '/ 
Vaičaičio eilėraščių bei pašok— 
darni gražių lietuviškų žaidi
mų ir padainuodami įvairių 
dainelių imituojant.

Pabaigoje atsilankė Kalėdų 
senelis, kuri^ nepašykštėjo sa
vo dovanėlių mokyklėlę lan
kantiems vaikučiams.

Aukų surinkta apie 106 dol. 
kurių tarpe 50 dol. klebono 
Mendelio auka.

Pažymėtina? kad programa 
buvo atlikta labai 
parinktinaf. Už tai 
dėka daugiausiai triūso įdėju
siai mokytojai Bogutienei ir 
kt.

Baltimoriečiai lietuviai Nau 
jus Metus sutiko labai triukš
mingai ir linksmai net trijose 
salėse: lietuvių svetainės šėri- 
ninkai suruošė didžioje salė
je, Dainos draugija----svetai
nės mažojoj salėj ir- naujieji 
ateiviai parapijos salėje.

Visur žmonių buvo nemažai 
ir nuotaika visų buvo smagi

gražiai ir 
tenka pa-

Gruodžio mėn. 29 d. para
pijos salėje įvyko skautų va
karas.

Įžangos žodį pasakė skaut. 
Bdgutienė. Buvo suvaidinta— 
Suscenizuota 4 paveiksiu—pa
saka “Roželė, pas. nykštukus”.

N. Brazauskaitė, J. Palum- 
binskaitė ir Šidlauskaitė pa
skambino kelias daineles. Pa
baigai seserys Dulytės duetu 
gražiai išpildė tris lietuvių 
kompozitorių dainas. čs.

šios

PAAUKOJO/1000 
DOLERIŲ -

DETROIT,* Mich.
kolonijos BALF 76 skyrius
parodė gražu pavyzdį — už
baigdami 1951 metus —Bal* 
fui paaukojo ir persiuntė 
$1,000.00 aukomis ir, prie 
anksčiau BALFui apmokėtų 
nario mokesčių dar pasiuntė 
$78.00. .

HARTFORD, Conn. —-Gruo
džio 29 dienos šeštadienio ry
tas. Netoli dešimta 
Prie bažnyčios durų 
būriuojasi ir kalbasi 

•' Visi 
'’turi 

• tiek 
tiek 
žiebs 
toriaus nutiestas baltas, pla
tus kilimas (takas).

Neilgai trukus, privažiavo 
visa virtinė automobilių. 
Kaip paukštelės, vikriai iššoko 
iš mašinų jaunos, linksmos 
mergaitės, žiemos metas, _bet 
tokios gražios rausvos gyvos 
rožės dar daugiau, paryškina 
jų tautiškų 
Lyg gyvas 
ratu baltą, 
jaunamartę 
las fotografo, buvo užfiksuo
tas. Visi pradėjo gūžėti į baž
nyčią, o žmonių daug, išimti
nai veik tremtiniai, 
vargonų maršą ^lėta 
tartum į dangų, kopė baltuo
ju taku jaunieji prie alto
riaus. Taip gražu ir įspūdis 
toks didelis, kad veik visos 
moterys verkia. Jos verkia 
lietuviškų iškilmių sujaudin-

- tos, žiūrėdamos į savo vaikus, 
verkia toli nuo tėvynės ir at
rodo, kad visi galvoja vieną 
mintį — kodėl ne Lietuvoj — 
•if krinta nesulaikomos grau
džios ašaros, šalimais tako 
sustoji pamergės ir pabroliai 
ir savo jaunuoliškais žvilgs
niais praleido, palydėjo prie 
altoriaus savo sesę Bronę 
Kirkut^tę. Tai Hartfordo 
skautų, šeimos vestuvės. Visas 
pulkas, kartu su jaunaisiais, 
priėmė šv. komuniją. Gražiai 
per mišias giedojo jaunosios 
draugė Avė Maria, o ypač 
puikiai, be muzikos, Hartfor-. 
do vyrų oktetas sugiedojo lie
tuviškai Tėve Mūsų. Skautai 
moka savo drausmingumu-^su- 
daryti įspūdžio ir patraukti 
ne tik akį, bet ir širdį.

laukia* iškilmių, 
būti labai

valanda, 
renkasi, 
žmonės. 
Iškilmės

gražios, nes 
daug palmių sugabeno, 
daug žvakių, sako, už- 
ir nuo pat dtųrų iki al-

Metini* Atridentas 3% '

1952 dwtairf spėjame: šal-

raičio bus tojj* pačioje tempe
ratūroje. L

Bendruomenes šventė 
ir koncertas

WATERBURY, Conn— Sau
sio 13 d. lietuvių .parapijos 
mokyklos didžiojoje salėje į- 
vyks Bendruomenės šventė 
— aktas ir didelis koncertas. 
Pradžia 4 vai. p.p.

JAV Lietuvių Bendruome-" 
nes reikalais kalbės prel. J. 
Balkūnas iš New Yorko.

Oficialioje dalyje, be Bend
ruomenės akto skaitymo, ir jo 
pasirašymo, numatyti dar ke
li svarbūs dalykai.

Jis
(82

KlekvtenAsindėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 19,066

<84 Washington Blvd. Baltimore*

PATENKINTI IR NEPATENKINTI

drabužių spalvas, 
vainikas apsupo 

kaip sniegulę.
ir šitas paveiks-

Pagal 
eisena.

Pra- 
para- 
buvo

eitų metų gruodžio 3 d. 
pijos mokyklos salėje 
suruoštas vietos klebonui pre
latui J. Ambitui jo 50 metų 
kunigystės4 auksinės sukakties 
minėjimas. Dalyvavo apie
40 žmonių. Bankietė daly
vavo ir miesto meras bei po
licijos atstovas. Sveikino ku-

STANLEY SHUKIS
Pristato į namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, palttis ir t.t. 
Priimami užsakymai

Atvksta į namus pamieruot, 
607 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

' _ SAVININKAS
(Pfcda nu0 tlnion Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

nigai, miesto mėlį^r vienuo
lės, Liet, klubo, tremtinių, 
skautų įr kitų organizacijų 
atstovai.

Visi sveikintojai pastebėjo, 
kad prelatas yra nepaprastos 
energijos, pilnas gyvenimo 
džiaugsmo, taikingumo ir šir
dingai mylįs jaunimą, 
pats, nežiūrint amžiaus
metų),* yra gražios jaunuo
liškos išvaizdos.

Daugelis sveikintojų įtei
kė prelatui gražių dovanų. O- 
peros solistė Ona Kaskas gie
dojo bažnyčioje ir Salėje. Pir
miausia ji padainavo prelato 
mėgiamiausią dainelę “Kur 
bakūžė samanota”. Vėliau — 
keletą lietuviškų, vieną ang
lišką dainą ir pagaliau 
cūzų kalba ariją iš 
Carmen.

Solistei akompanavo
kas V. Marijošius, kuris New 
Britaino tremtinių vardu pre
latą pasveikino ir įteikė do
vanėlę. Be to, dainavo para
pijos choras, vargonininko J. 
Petkaičio vadovaujama^ Taip 
pat sveikino mokyklos moki
niai. J. G.

COLONIAL BAR RESTAURANT
^GUS TUNAITIS, Savininkas 

PIRMOS RŪSIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

N. E. Cor. 52nd & Spruce Sts.
OR. 4-2939

pran- 
operos

muzi-

DYKAI DYKAI
Išbandymas kurie kenčiate REUMA- 
TIŠKUŠ SKAUSMUS. RANKU. KO 
JŲ SKAUDĖJIMO IR TIRPIMO 
NEURALGIJĄ. NUOVARGĮ. DIE
GLIUS, 
sveikatą 
parašyk 
rašą ir
parengtoi Deksnio 
Gausi be jokio mokesčio, 
savaitę laiko, 
resnis ir sveikesnis,
tada grąžinkite mums likusią ir jums 
daugiau niekas nekainuos. Mes žinom, 
kad tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
ir

Jeigu tamsta įvertini 
ir ją brangini, tai tuojaus 

savo vardą, pavardę ir^ ant- 
siųsk šį garsinimą dėl naujai 

Galingos Mosties. 
pavartojęs

jeigu nesijaustum stip- 
ir negelbėtų jums.

jums. Užtikrinami pasekmes.
Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos. 
Ar į kuprą susimetęs.

Reumatizmą sirgti pratęs.
■ Deksnio Mostim tepk gerai.— 

Išnyks skausmai kaip garai.
-Yra senas ir teisingas priežodis: 

kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su “Deksnio Galinga mostim.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666

NEWARK 1, N. J.

VINCO VIDGĮNIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

’ liberty ' 
federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia 7, Pa.
23*5 N. BROAD STREE1

Naw Bvilding Undar Con«trv<fi*« 
«t 102-204 Narth Broad St‘r<at

Total AsXti . . . $9,396,354 
General Romptm and 
Surplus........... ..  ♦ $502,012

CMAtLM *. CMELEDEN.

FaM WMwvt IwfarrvptkM SImm 1MI 
SAVINGS ACCOUNTS NOW 
INSURID UP TO $10,000

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
SĖKMINGAI PAGYDYTŲ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI 

Įvairių rūšių negalavimai, skilvio, inkstų ir keįenų ligos, 
tulžies, pūslės visoki negalavimai, žemas ir ankštas krau
jo spaudimas, astma, kvėpavimo sutrikimai, ausų ligos, 
nervų negalavimai, neuralgija, reumatizmas, judėjimo 
sunkumai ir kitos ligos.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda, “progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškūs. Pradžioje buvau

; Skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

Dabar jaučiuosi, lyg naujas.žmogus. Ne tik pranyko skaus
mai, bet galiu ir tiesiai vaikščioti. Todėl visiems patariu, net

' vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis j dr. Miller.
Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.

Į DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JOS GALITE MATYT MANO BIURE
! DR. J. MILLER, D. C. Ph. C. 790 broad street, neW$k. n. j.

PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti ii New York —— Hudson Tubs iKSortlant
Kasdien nno 9 ryto »H 7:30 vakart St. I4th St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.

Tek Mitchell 2-4773 1 Neo stoties tik 4 blokai.

L

S1LVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla) \

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

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas
»* Kepa- visokių rūsių duoną, ypač 

specialistai Europos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolika rūšių

Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

-„k • *

Taipgi kepa ir parduoda krautu.-? 
k vėms ir pristato i namus ne. tik< 
J visokią duoną, bet ir tortus, ke-’į 

sus,^pyragus ir pyragaičius.

SILVER BELL BAKING CO.
Box 44 Middle Island, L. L _ *■

HOTEL CRUSH
•RESTORANAS ir BARAS.

ADAM GRUSH, Savininkas v. į
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gali gauti -

x patogius ir nebrangius kambarius. ■

200 North Broad St.,
LOcust 7-9274 '

Philadelphia, Pa. ■

HOLLYWOOD INN &: HALL

S a v i n i n k ė

Baras ir salės pramogoms

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

PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Univeraiteto

PETER DA^/ ' VYNAI — LIKERIAI — ALUS
232THBrown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’
RESTORANASC

Ml SPRING GARDEN,
Tel. PO

NIS

IR BARAS
PHILADELPHIA, PA. • 

5-P785

~- ------r--------*------*------- - ----------- ------ ------
Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

TRAUN’S " -j
N. E. cor. 7th and DAUPfHN STREET, PHILADELPHIA, 

... TeL PO 5-9566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS -
LTCFNSFD PENNA AND NEW JEP^FY

1691-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4»51X
PHILADELPHIA. PA. ' ; ./ .

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefono* Poplor 411t
• PHILADELPHIA. PA.

Modtmiika laidojimo Įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi 
bara, pakderingiema teteikiama nakeyai — riakaa 

Ndaimit valandą kreipkite Į Įrtaigt. dėen< 
— aa ritadot parirenge auteikti genami

Korėjoje kareiviai turi gyventi tokiuose “palociuose”.

Vienybė susilaukia iš skaity tojų vis naujų atsakymų j pa
klausimą kas patinka ir nepatinka laikraštyje. Į visus pagei
davimus redakcija kreipia daug dėmesio, nes tai padeda laik
raštį sukurti dar įdomesnį.

REDAKTORIUS TURĖTŲ 
EITI ANT BROOKLYNO 
TILTO.... *

Senas Vienybės
nuo 1912 n^etų,’ J.

■ iš Brooklyno, savo
stebi: f

“Vienybėje jau gana smar-
' kiai įsisiūbavo patenkintų ir 

nepatenkintų pasįšftymai dėl 
laikraštyje dedirnų raštų.

apibūdino Prancūzijos pasie
nio sargybos klausinėj amaą 
Jhisas keleivis.
' — Kur gimei?

— Peterburge.
— Kur gyvenai prieš 

mąjį pasaulinį karą? ,
— Petrograde.
— Iš kur dabar atvyksti?

,— Leningrado.
— O kur norėtum, gyventi? "skaitydamas visus šituos pasi-
— Peterburge.
* - *♦*
Vilniaus bolševikiška Tiesa 

rašo: “Gyvuliai atvyksta iš 
broliškųjų respublikų.” Bent 
kartą Tiesa paskelbė tiesą.

škai tytoj as 
Šiaučiūnas 
laiške pa-

pir-

ant

Pagrindinis stalinistų Įsiti
kinimas yra — -kad slaptos’ 

1 policijos smagiais galima su
kurti kultūringą žmogų.

Derybos Kore£oje .primena 
kopūsto kalbą su žirniais.

- i i ' t * :
Trumanas,. ; sakoma, supy

kęs, .kad Baltuosiuose Rū
muose privisę demokratinių 
žiurkių. Ieško katino jas iš
vaikyti. ■ '> - „ ..

Metiniame. Kanados polici
jos viršininkų - suvažiavime 
Vancouveryje kažkas pavogė 
vieno viršininko apsiaustą.

VAIKŲ IŠMINTIS
Petriukas valgydamas ko

pūstą sako motinai: “šiame 
kopuste^ tikriausiai kūdikio bū 
ta. Plaukų radau!”

Mokytojui, kuris klausia 
kiek bus padalinus aštuonius 
per pusę-Laurynas (metų) at
sako: “3 išilgai ir 0 skersai”.

Aštuonmečių' klasėje rašo
masis. Klausimas: “Kur ran
dami drambliai?” Jurgiukas 
suka-galvą, prakaituoja ir pa
galiau savo neužtikrinta rašy
sena rašot “Drambliai labai 
dideli. Niekas jų nepameta.”

sakymus, kurie daugumoje 
neatsako į klausimą, o tik rei
kalauja pageidaujamų raštų; 
pamaniau: laimė, kad aš nešu 
Vienybės redaktorius, nes tuo 
atveju turėčiau eiti 
Brooklyno tilto...

“Tačiau, nežiūrint šitos aud
ros, siaučiančios apie redakto
riaus galvą, savo ruožtu yra • 
labai adomu ir reikalinga ži
noti skaitytojų nuomonės.

“Kad skaitytojų pageidavi
mai yra teisėti, nėra dviejų 
nuomonių ir kad redakcija 
stengsis, kiek galėdama, ši
tuos skaitytojų pageidavimus 
patenkinti, taip pat nereikia - 
abejoti. Bet kaip tai padary
ti? Dabartinės Vienybės aš- _ 
tuoniuose puslapiuose sudėti 

‘daugiau raštų nebegalima, o 
reikalavimai gana dideli: duo
kite moterų skyrių, daugiau 
korespondencijų, feljetonų, 
poezijos, mokslo ir kultūros 

•kronikos, ištraukų iš romanų
ir 1.1. - ■»

“Aš Vienybę skaitau nuo 
1912 m., protarpiais jai bend
radarbiauju. Nors nevisada 
dedamais raštais buvau pa
tenkintas. bet nieko iš 'jos ne
reikalavau, nes žinojau, kad, 
reikalaudamas tuščiais žo-

z “Kaip'jau sakiau, per 40 m. 
/nereikalavau jokių tobulini

mų. Dabar, matydamas tiek 
daug tų pageidavimų bei rei
kalavimų, ir aš prie jų, ger7 
biamieji, prisidedu. Mūsų visų 
pageidavimų iu reikalavimų 
Vienybė ir su geriausiais no
rais negalės patenkinti dėl 
vietos stokos ir be mūsų pa
galbos. Taigi, padidinkime 
Vienybę iki 16-kos puslapių ar 
padarykime ją einančią dusyk 
savaitėje po 8-nfus puslapius. 
Tik tai padarius, mūsų pa- 

. geidavimai savaimą įsigyven- 
dins. >

“Kaip jau yra žinoma, Vie
nybės prenumerata 1952 m. 
bus penki doleriai. Taigi, ne
laukę prenumeratęs pasibaigi
mo, siųskime Vienybei Sabar 
,po dešimtinę: penkis 1952 m. 
prenumeratai, o kitus penkis 
Vienybei padidinti. Kai 
nybė bus padidinta, tada 
teks vietos visiems mūsų 
kalavimams.

“Reikia įsidėmėti, kad
kalbama ne tik apie tuos^ku- 
rie prisiuntė ir dąr prisius pa
geidavimus Vienybei pagerin
ti,bet' ir apie tuos, kurie ši
tuose pageidavimuose neda
lyvauja, tai yra—visus Vie
nybės skaitytojus.

“Kad nežaisčiau 
žodžiais, aš pirmasis 
Vienybei 10 doleriu: 
prenumeratai ir penki

’kad tuo būdu 
pageidaujamų

Vie- 
už- 
rei-

čia

VIENYBĖJ PRADĖJO 
GARBINTI KUNIGI Š?!

Kiek nustebome- 
mi K. Demikk) i>

skaityda- 
New Bri-

la bai 
labai

gar
ma-

tain, Conn, laišką
“Vienybė pradėjo 

binti kunigus, turie 
žai Vienybei padeda. Padary
tų labai gerai, kad Vienybė 
nustotų kunigus garbinusi, 
jeigu jau visai negalima to 
išvengti, tai jau kuo mažiau
siai juos garbinti., šiaip visas 
kitas Vienybės turinys yra ge
ras.”

Būtų gerai, kad K. Demikis 
galėtų mums nurodyti ta yie- 

. nybės numerį, kuriame-buvo 
“labai*’ . garbinami kunigai. 
Būsime jam dėkingi.

£ 
tuščiais 
siunčiu

penki 
Vieny-

kas, sekantis?

džiais, nieko nelaimėsiu. Vie
nybė visad 
raštų, negu 
sunaudoti.”
“SIUNČIU 5
VIENYBĖS

J. Šiaučiūnais 
laiške rašo:

rem- 
pčt-

Taip 
Railos 
kalba 
grupę,

L. SKAUTŲ REIKALAISBROLIJOS
PETRAS JURGĖLA 
Vyr. Skautininkas

’ i ' ■' •
šių auklėtojų uždavinys. Visą 
savo amžių skautu išbuvęs ii 
paruošęs šimtus skautų Vado
vų, A. Saulaitis yra labai rel-

/Tremtyje atsikūrusi mūsų 
skautu a pabiro po visą pa-- 
šaulį. Tačiau Pasaulio Lietu
vių Skautų Sąjunga nępa- 
jungia viso tremty skautuvu- 
sio jaunimo ir negauna nau
jo prieauglio. Daug patyru
sių .skautininkų nebegrįžta į 
skautų sąjūdį ir nebeteikia 
jam savo įnašų. Daugis skau
tiško jaunimo pametė skau- 
tavimą ir perėjo į kitas jau
nimo organizacijas. L- Skautu 
Brolija labai sumažėjo. Joje 

- pasigendama dvasingumo, ini
ciatyvos, - veržlumo, metodiš
kumo. Tuo tarpu- Tėvynėje ir 
tremty skautai gražiau pasi
reikšdavo ir nevienu atveju 
pirmaudavo kilniais darbais. 
-Vieni skautavimą svetimoje 
aplinkoje laiko žalingu ar net 
pavojingu mūsų tautai. Kiti 
pesimistiškai žiūri <į mūsų 
skautiją ir nesitiki jos nuo- 
pelningujno. šiomis proble
momis Sielojasi tiek jauni 

. skautai, tiek seni jų vadai.
Į skautų org-ją įstoja vai

kai nuo 7* m. amž. Todėl esa
mų ir būsimų skautų tėvams 
taip pat labai rūpi šios or
ganizacijos ideališkumas ir 
■nuopelnumas. Kai mūsų.tau
ta'mikinarna.' o jos jaunuo
menė svetur atsiduria-^nutau- 
tinimo ir kt. pavojuose, Skau
tu organizacijos reikalingu- 

. mas yra neabejotinas. Kas iš

ide- 
kad 
ug-

gerui.
šiais- reikalais susirūpinti 

skatinami visi skautų vadovai 
Jr skautininkai, kurie liko iš
tikimi; Lietuvos skauto # idea- 
lams 'ir kuriems rūpi, kad Ir 
SB ugdytų skaičių asmenytrtt 
laidas tarnauti 
nei ir Artimui, 
mi kandidatai 
pasiūlyti, būtų 
kimų perminąs
laikui. Svarbios visuomeninė! 
ir pedagoginės organizacijoj 
vadovybės rinkimai neturėti' 
būti daromi paskubom ar^Įai-

lietuvių augštai įvertina 
alius skautus, tas trokšta, 
ši organizacija gyvuotų ir 
dytų dvasinių vertybių mūsų
tautai. Prieš 33 metus skau
tiškas sąjūdis prigijo Lietuvo
je, kai neturėta .patyrusių va
dovų? sk. literatūros, lėšų, ir 
tt. Dabar šis darbas turėtų 

7^ būti žymiai lengvesnis. Juk 
išeivijoje yra apie 1,000 pa
tyrusių vyr. amžiaus skautų, 
skautininkų ir akademikų 
skautų! O jaunų skautų tiek 
maža. Tai nenormalybė!' šios 
jėgos reikia įjungti į organi
zuotą idealistinį darbą visuo- 
se-kraštuose, kur tik šių jėgų 
ir lietuvių jaunuomenės yra.

-Ttromet—skantiškoji—mokykkr 
apjungtų, tūkstančius vaikų 
bei jaunuolių1 ir teiktų tėvams 
progų gėrėtis savo vaikų skau 
tavimo pasėkomis. Tai yra į- 
manoma ir reikia to siekti.

Jau kurį laiką daug skau
tų vadovų atsišaukia į mane, 
kaip į asmenį, kuris Lietuvo
je skautų sąjūdį pradėjo ir 
eilę metų veikė sunkiose są
lygose. Skautininkai i£ įvairių 
miestų ir kraštų ragina mane 
kandidatuoti LSB Garbės 
Gynėjo, vyriausio skautinin
ko ar PLSS pirmininko parei
goms. Esu pasiryžęs pagelbė
ti LSB, kuri yra visos PLSS 
kamienas.

Dabar vyksta LSB vadovy
bės organų rinkimai. Prieš 
rpat Kalėdas rinkimų komisi
jos atsiklaustas, sutikau kan- 

" didatuoti vyriausio skautinin
ko* pareigoms su sąlyga, jei 
VS pavaduotojo pareigoms 
kandidatuos vyr. sktn. Anta- ______ ___ ____ “ ______ _ __________

Dievui, Tėvy

TOLERANTIŠKA
Jurgis Strazdas ' iš Guelp, 

Ont.. rašo:
‘‘Bendrai paėmus. Vienybė 

man labiausiai patinka dėl 
tautinės - tolerantiškos - li
beralinės pakraipos. Mano 
nuemone, tai vienas geriausiai 
redaguojamų Amerikos lietu
viu laikraščiu.”

I klausimą, kokie straipsniai 
patiko, atsako:

‘‘Pirmiausiai perskaitau 
trumpus vedamuosius pirma
me puslapyje. Jie aktualūs, 
tikslūs, savotiški ir įdomūs 
Be to poros straipsnių serija 
“Jei karas kiltu rytoj.” 
pat patiko vienas B. 
straipsnių, kuriame jis 

. apie VLKo krikdemų
kuri, prisidengusi patriotizmo 
skraiste, faktinei skaldo Lie
tuvos vadavimo akciją, o ne
stiprina, nes partijos intere
sus stato aukščiau tautos ir 
valstybės interesų. Tai yra 
“patrijotai”, kurie verti baus
mės už toki neleistiną tyemty 
darbą. Taip pat patinka Pa
ryžiaus korespondento J. Ma
siulio straipsniai.. Nuolat skai
tau dr. Biežio-vedamą..sveika
tos skyreli. Dažnai penktame 
ir pirmame puslapy būna Įdo
mių straipsnių, kokių kitoj 
spaudoj neužtinku.”

J Strazdas patiekia visą ei
le pageidavimų dėl naujų 
skyrelių, kurie redakcijos ?au 

. buvo numatyti ir greitu laiku 
bus stenėdamas! įvesti. Kaip 
nevisi- .skaityte!aį}.4is pataria 
vcnvti ilgų straipsnių.

Kokios yra nuomonės dėl 
laikraščio turinio kiti skaity
tojai?

buvo pervėla 
naudinga rin 
atidėti kurian

malybė. ~ Skautu vadovams rei-

bei padidinti, 
visi turėtume 
raštų.

“Neklausiu,
Būkite visi sekantieji.”

Dėkojame J. Šiaučiūnui už 
auką laikraščio pagerinimui. 
Jei visi skaitytojai šitaip 
tu,‘ Vienybė tiktai galėtų

turėjo daugiau didėti, s 
ji juos galėdavo m AN PATINKA TOKIA, 

KOKIA YRA DABAR
Ona Račkienė iš Los Ange

les į ankietą trumpai atsako:
“Man Vienybe patinka to

kio turinio ir išvaizdos, kokia 
yra leidžiama dabar.”

Panašiai pasisako ir Petras 
Bružas iš Chicagos, sveikinda
mas Vienyk 65 metų sukak- 

• ties proga ir pataria vengti: 
“bereikalingo aštrumo. gru- 

. bios replikos ir Įkyraus ten-' 
dencin gurno.”

DOLERIUS 
PADIDINIMUI”

toliau savo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ .AMERIKOJE ;
Lithuanian Alliance of America 

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA J;
LIETUVIŲ FRATERNALINį ORGANIZACIJA 

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

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose, j 
i Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki S5,000,00.

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai
L nuo gimimo dienos iki 60 metų 1
! Nariai gauna savaitraštį Tėvynę nemokamai

Iš Susivienijimo Labdarybės Foųdų šelpiami nelaimių iš- < 
; -tikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. - 
[ Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na-. ' 
; riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
1 kuopoje, arba rašykit į centrinę'raštinę tokiu adresu: ' j 
j t i

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

I............... "— — 1 -— -----------

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai. (
ROUTE 27-A, , ISLIP, K D, N. Y.

Bay Shore 2996. \
—------------------------------------- .--------------------------------------------------------------------------------------------- 1

į Laisvei švintant... (2)

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Oia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo^ 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
D_UjQDAMA__ IŠMOKĖJIMUI

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

2310 West Roosevelt Road * .......Phone SEeley 3*4711
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. Sekmad. na® 11—4:31 popiet

nas Saulaitis. Jis yra išma
ningas,- patyręs ir sumanus 
skautas vadas — auklėtojas, 
rašytojas ir labai energingas 

Tokį jį pažįstu nuo 
Tačiau pastaruoju 
Saulaitis visą savo 

aukoja Pasaulio Lie-

veikėjas. 
1924 m. 
laiku A. 
energiją
tįvių Bendruomenės kūrimui. 
Bekabėjo, tai didis ir kilnus 
darbas. Bet jaunuomenės au
klėjimas šiandie yra pirmaei- 
lis tautos reikalas ir pa tyru-

St. Butkus

GENEROLAS IR SUPUVUSIOS BULVĖS
Nuo praėjusio numerio pra

dėjome spausdinti St. Butkaus 
atsiminimus, kuriuose jis, 
kaip paprastas eilinis karei-* 
Yis, vaizduoja pilką kareivio 
gyvenimą, Didž. karo metu ir 
pirmaisiais Lietuvos Nepri
klausom. metais, neliesdamas 
plattenlų ano meto istorinių 
Įvykių.

< Traukdamasis nuo vokiečių 
įlsr su karvių kaimene pasiekė 
Volgos pakrantes, kur 1917 
jnetals pašauktas Į rusų ka- 
Jrtuomenę. Greit, po to. caras 
Yniverčiamas ir kariuomenėje 
/pasireiškia revoliucininė nuo- 
Xaika.

Konkrovą. Pirmiausia,

Atėjo pavasaris. -Revoliuci
nės nuotaikos vis labiau didė
le. Pradėjo irti drausmė. Khrei 
Ylai nuolat mitingavo. Mūsų 
4 kuopa pasisiuvo raudoną vė- 
tiavą su socialrevoliucionieriš- 

£kals dūkiais. Kur tik kuopa 
/^Lygiuodavo, Jos priešakyje bū-

1

vo nešama raudonoji vėliava.
Kareiviai vis garsiau ir daž

niau pradėjo 1 murmėti prieš 
savo pulko vadą generolą ma
jorą
kad jis monarchistas, o svar
biausia, kad jis kareivius mai
tina supuvusių bulvių 
Beveik kasdien valgėme suša
lusių ir supuvusių bulvių sal
džią pajuodusią košę. Kopūs
tai taip pat būdavo panašios 
rūšies.

Kartą, sėdėdamas toliau 
nuo sayo kareivinių ant tvo
ros, pastebėjau vidaus Bė
gančius su šautuvais senus lt. 
jaunus kareivius. Visi skubiai 
rikiavosi į gretas. Nušokęs nuo 
tvoros ir pribėgęs pasiteira
vau

— Einame gn. mjr. Konkro
vą ‘areštuoti, — atsakė.

Nuotaikos pagautas, bėgu į 
kareivines šautuvo pasiimti, 
bet jau jie buvo išgrobs-

kėmės su kokiu tik į rankas 
papuola. Radau senovišką tur
kų šautuvą be užrakto. Grie
biu ir išbėgęs atsistoju į gre
tas. Puskarininkiaj, betikrin- 
dami išsirikiavusius, rado ke
liolika mūsų be tinkamų šau-

koše. - tuvų. Beginklius pavarė atgal 
į kareivines. .Mes fūukomės. 
Tai pastebėję, karininkai lei
do mums eiti kuopos užpaka
lyje be ginklų. Sakydami, jei
gu įvyktų- kautynės, tai mes 
turėsijne paimti užmuštųjų 
ar sužeistųjų ginklus.

Suplevėsuoja raudona vė- 
TlaVa, ir kuopa su revoliucio- 
ninėmis dainomis patraukia 
miesto link. Prie/upės tilto 
pasitinkame iš miesto parjo
jantį savo batalijono vadą. 
Jis mus sulaiko. paaiškina 
padėtį ir liepia grįžti atgal. 
Anot jo, 4 batalijonas. ma- 
narchisto ir pulko vado“žento 
kapitono Selivanovo vado va u-

tyti. Mat, mes naujokai dar-^jamas, išsistatęs kulkosvai- 
neturėjome savo šautuvų. Mo- džius mūsų laukia. Kurioj

pusėj stovės 2 ir 3 batalijonaJ, kirai nuo mūsų. Kadangi jų 
už ar prieš .pulko vadą, dar gretose buvo apie 40 žydų 
buvo neaišku. Turėsiąs tą va- tautybės, tai kuopos kareiviai 
karą įvykti karininkų susirin
kimas, bus apsvarstytas pulko 
vado areštavimo klausimas. 
Jeigu jie nenutars areštuc^i, 
tai rytoj, nieko nežiūrėdami 
eisime, nors ir peij. Jjova^jį 
.areštuosime. v • ’ " į

Pulko vadas apie jo areš
tavimą jau buvo painformuo
tas ir griežtai pareiškė:- kas 
ateis jį areštuoti, ‘^trniąjam 
paleis kulką, o pankui' sau. 
Takiau taip nepadarė. Vaka
re karininkai nutarė jį areš
tuoti. Tai sužinojęs, ps pabė
go. Bet karininkai, jį pasivi-* 
ję arti Maskvos,* areštavo. Su
puvusios bulvės pulke

juos pavadino “žydų legionu.”
Kartą grįžtant “žydų legio

nui" iš pratimų, mes pastebė
jome, kad ten žygiuoja ir lie
tuviško veido vyrukas. Susto
jus ir i.š rikiuotės jiems išsi
skirsčius, puolame ji klausinė
ti, kokios tautybės. Pasisako, 
esąs lietuvis, dzūkas iš Suval
kijos. Tuoj visi lietuviai apsu- 
pam 
nėti, 
vadą 
mus. 
nors
riuomenę, bet mus, senesnius 
naujokus, moksle pasivys. Jis' 
taip ir padarė. Kuopos vadui 
.pasisakė esąs lietuvis, pasiža
dėjo pasivyti senuosius, ir va
das, nė žodžio netaręs, perkėlė 
jj pas mus. Tuo būdu kuopo
je susibūrėme 10 lietuvių: 2 
žemaičiai, 3 kapsai, 2 dzūkai.
1 zanavykas, 1 pan^yėžietis ir 
1 Latvijos lietuvis.

vargu ar mokė- 
Atbėgęs, mus ra

su 
šimtas. Ge- 
Vis toji pat

tarnausime 
juos

išnyko.

Lietuviai grupuojasi

Iš pradžių mūsų 
naujokai buvo iš, Jaroslavlio 
gubernijos, bet vėliau prisiun
tė ir iš Minsko gub. Jų tarpe 
buvo ir lietuvių tremtinių, su 
kuriais mūsų kuopoje susidarė 
9 lietuviai. Po revoliucijos dar 
daugiau naujokų įgavome, y- 
pač tokių, kurie iki tol suge
bėjo Išsisukti nuo karinės tar
nybos. Jie buvo mokanti ats-

kuopoje

jį ir pradedame įkalbi- 
kad jis eitų pas kuopos 
ir prašytų perkelti pas 
Drąsiname j j, kad jis

ir neseniai atvykęs j ka-

Už* ir prieš tautinių 
batalionų steigimą.

Kuopos vadovybė paskelbė, 
kad kuopoje esą lenkai gali

stoti į lenkų legioną. Norintie
ji tegu įsirašo ..kuopos raštinė
je. Užsidegė ir vienas mūsų 
lietuvis, ilgasis Jonas nuo Ky
bartų, kuris 
jo lenkiškai, 
gina:

— Ką čia 
rusais. Tegu
riau su lenkais, 
tikyba.

"Pradėjome jį 
kaS turėtų kantrybės, kol su
sidarys lietuvių kariniai dali
niai. Tuomet visi stosime. Ne
gavęs pritarimo, pasiliko su 
mumis.

Revoliucijai davus laisvę ir 
rusų pavergtosioms tautoms 
pradėjus judėti, lietuviai ka
riai taip pat sujudo. Neatsili
ko ir Orio įgulos lietuviai ka
riai. Jie savo susirinkimus 
ruošdavo Lietuvių tremtinių 
komiteto būstinėse. Į kiekvie
ną karių susirinkimą eidavo
me ir mes. SusjrtfDcimuose, be 
kitų klausimų, daugiausia bū
davo svarstomas Metuviškų 
tautinių ■ batalijonų organiza
vimas. šis klausimas sukelda
vo daugiausia ginčų ir niekad 
jo nebaigdavo. Vieni pageida
vo, kad būtų organizuojami 
tautiniai lietuvių batalijonai,

perkalbėti,

tyti savo problemas^. ręįXąlw 
ir kandidatūras, kad- šaVo. bal
sais jie galėtų nulemti TfiB a 
teiti. V

Vyr. sktn. A. Saulaitis frr šit 
straipsnio autorius, - išrinkt 
minėtoms pareigoms, tegalėti 
ryžtis sukelti skautines jėga 
bendram darbui 
pagąį/JPLŠŠyšt^^į^^tz 
viškosios skautystėš - 
dais bei trachcijom^yTt^^at 
veju kiti visuomenlnibfei’ b 
pedagogai gal cnegs^o^^kpii 
lygiagrečių jaunuomebes^^ak-

Tada Lietuvos Skautų įSroii 
ja turėtų progų tapti' 
tele lietuvių berniukų,;; auklė 
j imo organizacij a. 
tektų pastangas derinti su si 
vo idealais, o veikimo išdavo
mis pateisinti tėvų 
menės pasitikėjimą ir 'viltis 
Visi idėjiniai broHai, kui4 
trokšta mūsų jaunuomenę ąu

viškos skautystės ./ sistemą 
kviečiami į vieningą darbą 
Budėkime! ./ ‘

WALTER’S CAFB t 
W. Medveckas,

• Degtinė, alus 
1124 W.

Baltimore,.
y?

^riešingi jiems, 
kūrimo' Į šafinin 
argumentaibu

o kiti buvo 
Batai! j anų • 

kų svarbiausi 
vo šie: 
turėti savo 
nusibodo 
dažnai 
Lietuvai 
mybę, bus 
nė ir su ginklu 
apginsime nuo 
sinimų. Buvo ir 
gumentų. 
priešininkai Šiaip 
vo: sudarius 
nūs. lietuviai bus 
juos. Rusų 
kęsdama 
batalijonų, 
pasiųs juos i 
vietas, ktir da 
lietuvių tauta 
taupyti jėgas 
laisvės ir 
Dabar, kai mes 
dyti po 
mūsų mažiau 
kad daug lietuvių 
lįsti į saugesnes, 
tarnybas. . .

(Sekančiame nsmefyf "M 
kome pavasM rtaįlia ii
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KERNIUS

VYT. GEDGAUDAS
kurie mano partiečiai, bet a-

stengiamasi

Audėnas^ J; Audėno laikysena

vidujiniai
neižtiki-

tarojo laiko < buvo prieš VT, 
tik už' .vieną VUKo instituci

jų dviejų jūs pa- 
paklausė Truma-

demokratais., , bet ne man, B. 
Gaidžiūnui ar M. Valiukėnui. 
Turiu pripažinti, kad V. Si-

pusantro 
gelbėtojai 
kapitonas 
užslspyri-

Vienoje Korėjos saloje laikoma 132,000 komunistų be
laisvių, kurie kaip matome, padarė Laisvės statulos rep
liką ir net krikščionių maldos rūmų pavyzdį.

i. plaukioję 
• dalyje lai- 
jdiją pagal-

Enterp-

stebėjo 
. ame- 

laivo 
nuotykingą 
• blaškomas

stovai. V. Sidzikauskas mano, 
kad veikią pasiuntiniai.
bent ministeris P. žadeiklš— 
nepripažįsta min. St.' Lozo
raičio L. Diplomatijos ' Šefu,

o ypač jūrų(Atkelta iš 1 psl.)

Teko girdėti, kad liaudinin
kuose yra sidzikauskininkų 

srovė. Ar tai tiesa?

Dar gen. Eisenhower i ui be
silankant Washingtone, pre
zidentas Trumanas sustabdė 
jį Baltuose Rūmuose priešais 
vieną paveiksią, kuriame bu
vo ' pavaizduotas Abraham 
Lincoln drauge su generolais 

! Grant ir Sherman. Pirmasis 
iš ,šiu generolų, kaip žinoma, 
vėliau pasidarė prezidentu, 

atsisakė būti kan 
draugai jį ir ver-

mėgs: j at i a 
dėmesiu ; 

dvi savaites 
prekyomio

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

įrodinėti, kokios 
reikšmės Lietuvos 

fak-

KOKIĄ POZICIJĄ UŽIMA
VALSTIEČIAI LIAUDININKAI?

Pasikalbėjimas su LVLS Centro Komiteto* narht Bronio Bietiuku
Tad atsakomybė už šugriavi- 
zrią. laicistinės penkiukės , ten-

‘Jurų .vieko- carlseno . odisėja
Pasilikęs vienas <ant laivo, audrų blaškomas, kapitonas Carlsen, vidury

Atlanto kovojo su mirtimi, stengdamasis išgelbėti brangu krovini

Churchillio lankymasis Wa- 
shingtone yra svarbus įvykis 
tarptautinėje politikoje. Jis 
primena kitą .o lankymąsi, 
kada 1941 metais jis pirmą 

susitiko su Rooseveltu. 
šį kartą pasitarimai 

dviejų valstybės vadų 
visai kitokioj atmosfe-

k?rtą
Tik

vjko
rej negu tada.

Tada visa Vakarų Europa 
buvo Hitlerio armijos paverg- 
*r, sovietų armija traukėsi už 
Vclgos ir Azijoje Ciang Kai 
Sekas bėgo nuo ja ponų...

Tada tik dvi valstybės be
buvo išlikusios, kurios dar ga- 
1/n pasipriešinti. Tos dvi val
stybės buvo: Anglija ir Ame
rika.

St”i tokioj atmosferoj tada 
susitiko Clfurchillis su Roose- 
v*,’*n ir iš to jų pasimatymo 
užF:mė sripri draugystė, kuri 
tęsėsi visa karo laiką. leidusi 
sąjungininkams laimėti karą.

Tais laikais Anglija dar bū
va galinga, o Amerika dar be- 

— pradedanti—ginkluotis;-------------
Churchillis . ir Rooseveltas 

buvo, nusistatę prieš bet ko
kius' “Miunchenus” nes tikėjo, 
kad to i gėda, kurįą tektų pa
kelti dėl ,derybų, visvien vie
ną dieną-privestų prie karo.

Tai, buvo abiejų valstybių 
vadų didžiausia moralinė stip
rybė.

Bet nuo to Įaiko.. daug kas 
pasikeitė fr atmosfera, kurioj 
dabar vyko' pasitarimai tarp 
Churchillio ia Trumano buvo 
visai kitokia.

Anglija susilpnėjo, o Ame
rika sustiprėjo. Buvę sąjungi
ninkai pasidarė priešais, gi bu 
vę priešai pasidarė sąjungi
ninkais. --------- ------

Jei . tada 
kalbėti apie 
šiandien nei 
ramu kalbėti

• •. > .» 1 •,

komunistais.
.. Ar prieš atvykimą į Ameri
ką, Churęhillis nekalbėjd, 
jis ruošiasi aplankyti savo 
ną draugą Joe?

VALSTYBES TĘSTINUMAS
Didžiosios Vakarų valstybes Lietuvoj Įjungimą Į Sovietų Sąjungą niekad 
nėra pripažinusios — Mes pasiliekame Nepriklausomos Lietuvos pilie

čiais — Bet nepjaukime čakos, ant kurios patys sėdime... .
Netenka 

didžiulės
laisvinimo reikalui yra 
tas. kad smurto jėga įvykdy
tas Lietuves įjungimas į So- 

■ vietų Sąjungą nebuvo ir nė
ra Didžiųjų Vakarų Valstybių 
pripažintas. *

■ Tas faktas žymia dalimi pa
laiko pavergtos ir kenčiančios 
mūšų Tautos moralę. Anapus 
“geležinės uždangos” vargs
tančių ir kovojančių mūsų 
brolių įsitikinimu Lietuvos * 
valstybės egzistuoja, nes Lais
vojo Vakarų Pasaulio ji tebe
pripažįstama esant Nepriklau
soma Suverenine Valstybe.

Mums, lietuviams užsieny
je, tas faktas taip pat yra ne
paprastai reikšmingas ir svar
bus. Visų pirma, jis suteikią, 
mūsų politiniams veiksniams 

. tvirta pagrindą ginant Lietu
vos bylą. Antra vertus, Va
karų ^alstybėrųs Lietuvos a- 
neksavime nepripa žinus, mes 
to-e valstybėse esame-laiko
mi ne kokiais klajūnais be pi
lietybė/, - o Nepriklauscmos 
Lietuvos piliečiais. Mes gali
me su4 Lietuvos užsienio pasu 
po tas valstybes keliauti, ga
lime tose valstybėse naudotis 
Lietuvos valstybiniu organu— 
pasiuritinybių ir konsulatų 
'pagalba bei globa.

Tose tad valstybėse turi
me savos valstybės dalį. Pa
siuntinybėse lankydamiesi,- 
jaučiamės esą savo žemėje.

^Iškilmių dienomis mes matome 
41 ties mūsų pasiuntinybėmis 

plevėsuojanti mūsų tautines 
vėliavas. Visa tai mus stipri- 
na, kai kam iš mūsų jau dau- 
giau, negu dešimt metų, ei
nant tremties keliu.

Lietuvos aneksijos n epri- 
pažinimąs yra svarbus ir kito
se srityse. Jis reiškia, kad Va
karų Valstybės ne.nripažįsta 
teisėtomis nei dabartinių so
vietinių Pabaltijo valstybių 
vyriausybių, nei sovietinių tų - 
valstybių konstitucijų bei bol
ševikinių įstatymų, nacionali
zacijos bei kolektyvizacijos. 
Tai reiškia, kad Vakarų vals
tybės tebepripaž’sta galiojan
čiomis savo sudarytąsias su 
Lietuvos valstybe sutartis. • **

. , JAV valstybės departamen
tas 1941 metų rugpjūčio mėn. 
deklaravo, kad “JAV nepripa-

vadiruamųjų nacionalizacijos 
įstatymų nei kitų, to režimo 
paskelbtų aktų ar dekretų.” 

Tas pat galiojo ir tebėga- 
lioja Lietuvai ir Estijai.

1941 m. rugsė.o 10 d. JAV 
valstybės departamentas to
liau pareiškė,- kad JAV “vy
riausybė laiko, jog draugišku
mo prekybos ^ei 
nių 
visų 
JAV 
teisinis galiojimas* nėra pa
veiktas išdavoje to, Kad Lat- • 
vija svetimos karinės pajėgos 
okupuota.”

1945 m. kovo 4 d. JAV vals
tybės sekretorius ad interim, 
Grew, iš naujo patvirtino, kad 

'. .‘ Baltijos valstybės — Estija, 
Latvija-ir Lietuva — Jungti
nių Amerikos Valstybių oficia^ 
liai tebepripažįstamos nepri
klausomomis valstybėmis... 
nėra padėties pakeitimo šių 
valstybių atžvilgiu ir jų atsto
vai tebėra JAV akredituoti

žįstant sovietinių nacionali
zacijos įstatymų Baltijos val
stybėse, bolševikai Vakarų 
valstybių teismuose yra pra
laimėję ne vieną bylą, ban
dydami pagrobti jų “naciona
lizuota” Baltijos valstybių pi
liečių turtą.

Tas faktas mums yra bą ga
lo svarbus. Antra vertus, oku
pacijai užsitęsus, daugiau ne
gu dešimtį metų, jis nėra toks 
paprastas ar lengvas dalykas,

konsuliari- 
tęisių sutarties, lygiai • ir 
sutarčių, sudarytų tarp^k^ip galėtų kai kam atrodyti, 
ir Latvijos Respublikos, sa tai leidžia mums patiems 

ir įpareigc.a laikytis tvir
tai pagrindo, kad Lietuvos 

valstybė tebėra tarptautinės 
teisės subjektas, tebėra nepri
klausoma valstybė, ir’ .tik 
svetimos karinės okupacijos 
išdavoje jos konstitucinių .or
ganų suverenumo vykdymas 
yra tik laikinai Suspenduotas. 
Šio fakto svarbi ir reikšmin
ga išdava yra dar ir ta. kad, 
kai tik bus pašalintos kliūtys 
— konstitucinių organų suve
renumo vykdymas automatiš
kai pradės veikti — ir tų orga- 

bei pripažįstami.” * nu pripažinimo klausimas ga-
Vakarų valstybėms' nepripa- lės nekilti iš visa.

Ir man teko patirti apie tai 
ne iš vieno dokumento,, kurio 
dalelę teko perskaityti net 
liaudininkų CK posėdyje. Ga
liu nurodyti vieną sidzikaus- 
kininką — tai Karolis Val
kauskas. Kai kuriais požiū
riais jiedu visiškai pana
šūs. Pav.. jie abu mano, kad 
min. St. Lozoraitis ir kiti Pa
siuntiniai, kuriems okupaci
ja sutrukdė normaliai eiti 
pareigas (£ors Vyriausybės, 
prie kurių jie buvo akredituo
ti. ir . dabar 'su jais skaitosi 
de facto), nėra Lietuvos At-

Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina 
metams tokia: JAV 5
Kanadoj 6 doleriai

VLIKAS OFICIALIAI LAIKO
SMETONĄ TEISĖTU PREZIDENTU

Kitaip sakant — tam tik
roms prielaidoms ir reikalui 
esant, galėtų būti sudaryta 
legali, o ne laikinoji, Lietu
vos vyriausybė, kuri, kaip tei
sėta vyriausybė, nelaukdama - 
pripažinimo, galėtų kalbėti 
Lietuvos valstybės vardu.

Kada tas laikas, ateis; kup
riam reikalui esant,
kieno galės būti sudaryta Lie
tuvos 
klausimas, kuris, šiandien dar 
nėra aktualus.

kokia ir

vyriausybė, tai kitas

Čia tenka dar paryškinti ir 
-tai, kad 1918-20 metų laikai, 
kada lietuviai jaudinosi, ar 
Lietuva bus svetimų valstybių 
pripažinta ar ne, kurios val
stybės ją pripažins Nepri
klausoma Respublika de jure, 
o kurios tik de fakto. — nebe
pasikartos. Nepriklausoma 
Lietuvos Respublika nenusto
jo egzistavusi. Jos teisines 
egzistencijos atstovai yra 
Lietuvos Įgaliotieji Ministe
rial.

Kai kas iš lietuvių užsieny-
Sovietų Sąjungą, nei sovieti- je. ypač iš tų, kurie jau yra 
nio režimo Latvijoje. Taip'gi Įvairių dalykų -prikūrė, siūlė 

 

nepripažino teisėtais esant nei ir\ himną, , ir vėliavą, ir kon-

buvo . vengiama 
Miuncheną, tai 
kiek nebesigėdi-, 
apie derybas su

jos 
se-

pa
nų o 
kuri

stituciją keisti, tuoj, gal, su
šuks: ikonštitu&įniai organai? 
Kokie? Pagal furią konstitu- 
cij^ 192% ar 1938 metu? Jei- 
gu^pagal 1938 metų t— tai, 
vadinasi, 1926 metų smurto 
patvirtinimas. Gal taip su
šuks vienos partijos lyderis, 
pamiršdamas, kad jis pat yra 
buvęs Lietuvos vyriausybės 
ministeris, pakviestas į kabi
netą pagal tą pačią konstitu
ciją. Tą pat gal piktai prikiš 
ir kuris profesorius, pamiršęs, 
jog* jis pats tąją konstitucija 
remiantis išleistu įstatymu 
buvo paskirtas profesorium.

Taip elgdamiesi, tie lietu
viai bando • griauti tai. kuo 
patys šiaip; £aip dar laikosi.

Kaip bebūtų, niekas šiuo 
klausimu nieko padaryti ne
gali. r

Gal būt. daug kam ig mūsų 
nepatinka -^vienas, kitas ar 
treči'as Nepriklausomos Lietu
vos įstatymas. Objektyviai 
žiūrint, neabejotina, kad daug 
tų įstatymų reikalingi pakeis- 
ti naujais ir; reikia manyti, 
tuoj bus pfakeisti, kai tam 
atsiras tinkamos sąlygos; at-

Tretysis pasaulinis karas./(3)

Trumanui, atrodo bus 
vykę atkalbėti Churchillį 
šios keliones į Kremlių 
būtų varginanti ir netikslin-

. ga. Dar ir kitą dalyką jam pa
sisekė įtikinti, atitaisyti Attlee 
padarytą klaidą — nutraukti 
diplomatinius santykius su 
Raudonąja Kinija.

Anais laikais Anglija-pirmo
ji pasiskubino pripažinti Mao 
Tse Tungą, tikėdamasi išgel
bėti savo kapitalą. Bet jų q 
visvien neišgelbėjo.

šį susitikimą buvo ap
riša eilė klausimų, kaip 
bendra tarptautinė pa- 

Atlanto paktas, Toli- 
Rytai (Korėja) Artimie-

Per 
tarta 
tai: 
dėtis, 
irieji
ji Rytai (Iranas ir Suezo ka
nalas), Azijos pietryčiai (In- 

Anglijos 
Vakarų 
Europos 
Anglijoj

dekinija ir Malajai), 
ekonominė padėtis, 
Europos sujungimas, 
armijos vadovybė,
esančių bazių panaudojimas 
atominiams bombardavimams, 
suvienodinimas ginklų...

Kaip ten bebūtų, ši 
chillio kelionė laikoma 
kusia. Per pasitarimus Wash
ingtone abu valstybės
aptarė visą eilę klausimų, kaip 
tai dėl subendrinimo politi
kos Azijoje ir vakarų Europo-

Chur- 
pasise-

vadai

Ir. sugrįžus Churchilliui iš 
Kanados, galimas dalykas, kad 
santykiai, tarp Amerikos ir 
Anglijos bus atstatyti į visai 
nuoširdžias vėlias.

Bendruomenės įsikūrimu svei- ' 
. kino ir L. D. Šefo vardu. Gal 
yra ir daugiau (bet labai ne
daug) panašiai galvoj ąpčių
žmonitĮ, o tarp jų,.berods, ir 
K. Zaikauskas.

Jiedu Jiaip pat 
įsitikinę”, kad aš
mas tautiniu ir valstybiniu 
požiūriais, ir kad jiemtf leisti
na verstis neatsakingu diskre
ditavimu ir diskriminaciją.'

Gal yra ir daugiau davinių 
galvoti, kad. liaudininkuose * 
jaučiama stipri V. Sidzikaus
ko įtaka. Pav., nepaslpriešini- 
mas V. Sidzikausko. iniciaty
vai organizuoti ‘^antrąjį ^libe
ralų internacionalą ■’>^’apei
nant tautininkus,, arba iį- Jąię-

dininkų atstovo . pavaduoto, P 
titulu yra įėjęs žaliojo Inter
nacionalo, Washingtone šąs- 
tatan. Tačiau , taip ri.
Liaudininkams vadovaują, a- 
not Dr, M. Devenio, .X. AUiiė-

nu- 
kai-

m.

Popieriui ir kitoms spaudos 
reikmenims nuolat brangs
tant, dabartinės prenumeratos 
pajamų nepakanka laikraščio 
išlaidoms apmokėti. Norėdami 
bent kiek sumažinti nuolatinį 
deficitą, Vienybės leidėjai 
tarė metinę prenumeratos 
ną pakelti vienu doleriu.

Taigi, pradedant 1952
.sausio 1 d., metinė Vienybės 
prenumeratos kaina bus to
kia: Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse 5 dol.. o Kanadoje ir ki
tuose kraštuose — 6 doleriai.

Skaitytojai, kuriems nuošir
džiai rūpi laikraščio išlaiky
mas, prašomi savo prenum.e- 
ratą atsiųsti laiku, čekius bei 
pašto perlaidas prašoma siųs
ti taip: Vienybė, 412 Bedford 
Ave., Brooklyn 11, N. Y.

seit, -nepriklausomos valsty
bės faktinis, atstatymas.

Tačiau šiandien yra tokia 
padėtis, kurios tremtis pa
keisti negali. Jeigu, leiskim, 
mes patys pripažintume ne
teisėtu, ar negaliojančiu įsta
tymą, pakėlusį žemės nuosa
vybės normą iš 80 ha iki 150 
ha., kurį galiojančiu pripa
žįsta Vakarų valstybių teis
mai, tai mums beliktų pripa
žinti teisėtais ir dabartinės 
LTSR kolektyvizacijos- įstaty- 
mus.;Lygiai-^tas-^)atir-sU;ki
tais dalykais.

(Nukelta į 5 psl.)

vienose 
Krupavičiaus ranko- 

s'ę,7 jam / perdavei ypatingąją 
sritį?

-Tfcip, žinau. Tai teigia V.

šį ~ kaltinimą ^išgirdau prieš 
kokius'1..ketverius mėnesius. 
Po kurio- iąiko sužinojau, kad

bai ’ kategoriškai ‘ vienam pa- < 
sįtarimė'-teigė, Faktiškai biivo^ 
jttlešįnghį 7 1950; m. sausio. ?20 
dieni /Sidzikausko u įiiąves- — 

; 4-as VLlKe. jrpątin^ai .5 sričiai 
Ar tiesa, kad Tamsta 1949 tyąrkytL. statutas .ir dar prie 

m. pavasarį norėjai- išjtuigti to priimtas’nūtarirąas, šią sri 
U VLIKo VT prof. tj payedė,?.mąn^pir kai kuriems
minską? v ‘ : ’-VĮJE-'

■ - - -. n. -:-/
•Apie tai kalbėjo 

suinteresuoti' kriKdęhiJi / 
nes, tą kartojo ir. 
tietis J. Makauslds.
ko panašaus nebuvo. J Tięsa,; 
greta prel. .KrupaVičiaits buvo 
pasiūlyta iš .VT įšjuiįgti-'if

k^ūįripavedaųt \ jam /.--teisę 
;VUKo narių, tar- 

p^/UOntrt&Hū> to, jxąve- 
'tos ; sri- - 

pa^rihki-
rimo dalyviai—B. Gaįęižiįnąs,
M’ Valiukėnas ir. aš-į— - tam 
pasiūlijįmui pritarimo' nedavė
me. O tai buvo,.', reikia, -atši- 
minti, po socialdemokratų pa
stangų išjungtiliaudininkus'.Ir 
tautininkus iš VT/- '•

Ar tiesa, kad Tamsta su
griovei 1949 m. pavasafį lai
cistinę penkiukę? •

Tokia pat tieša, į^aip* ir 
“tiesa” apie prof. . Kaminską. 
1949 m. pavasarį V-^Sidzi
kauskas, būdamas JAV, .ne
numatė, kad kiek vėliau pli
kas gaus lėšų ir galvojo, ;kad 
teks siaurintis. To pasekmėj 
V. Sidzikauskas Ir socialde
mokratai nusprendė ’ išj urigtl 
iš VT du laicistinės penkiukes 
narius — liaudininkus Ir'taU-

VLįSCė/Lįyestąs' tormaiinioša- 
telitiskumo' pradas. ’ 

- t . » - '.v s » -r- • . .
. » • * ■ 9 r. > ‘ ?

1 Kaip Tamsta/yeftmate JAV 
dėtuvių politinės institucijoj 
-i-;:-ALtp \dątbą? . * ’ •]

’ Aišku; kaipaiškiausia die- 
ha? kad ALTas savo' aktyviu 
darbu- /yra savo- -vardą tikrai

mūsų Valstybės istoriją.
.. ,...{ į ;■ , . . ■ ' -.JT

Kaip vertinate PLB? Ko
kias jai perspektyvas numa
tote? ' . ' '

A'

Priė PLB statuto ruošimo ir 
man' pačiam teko • prisidėti. 
PLB— tai nuostabiai svarbus 
mūsų. Tautai reiškinys, tačiau 
ji, dabar. matau, savo visą

tininkus. Teko ieškoti kitų didingumą parodys-tik po ilgo
partnerių. To pasekmėj ^ūsi- ir kruopštaus darbo :tam reK 
darė šešiukė ir.■ ’ketveriukė. 5kalūl pasišventusių žmonių.

i

/

SOVIETAI BOMBARDUOJA
NEW YORK A IR DETROITĄ

ir turė- 
jog .ga- 
Jie mo

vėliau 
bet antrasis 
didatu, nors 
te.

— Kurį iš 
seksite? — 
nas.

—- Hm. Hm! — atsakė Eu
ropos jėgų i vadas.

Per visą buvimą Amerikoje, 
gen. Eisenhoweris- visą laiką 
buvo persekiojamas žurnalis
tų ir politikų, kurie be persto
jo statė tą patį klausimą. Ir 
jiš atsakydavo:

— .Hm! Hm!
Bet ši kartą iš Europos jis

Visas pasaulL 
tradicijas 
su dideliu 
paskutines 
rikiečių
Flying-Enterpris. 
kelionę, kaip j 
audrų ir nebega? damas savo
mis jėgomis nei kiek pasiva
ryki pirmyn,Sik vienam žmo
gui —kapitonui Carlsenui ant 
jo pasilikus, buvo 
išgelbėti.

Gruodžio ' 27 d 
šiaurinė e Atlanto 
vai išgirdo per r. 
bos šauksmą. Flying 
rise audros sudaužytas nebe
galėjo toliau varytis savomis 
jėgomis ir buvo pavojus, kad 
liks visai bangų sulaužytas.

Netolimais buvęs amerikie
čių kariškas laivas John-W- 
Weeks atskubėjo į pagalbą.

keleiviai ir įgula perlipo į ka
rišką laivą bet kapitonas 
Carlsen atsisakė pasekti jų pė 
domis. Jis nutarė pasilikti 
laive, gindamas savo kompa
nijos interesus, kad gelbėtojai 
negalėtu paskelbti Flying Ent
erprise •‘laivo liekana." Todėl 
kol ant laivo pasilieka bent 
vienas karininkas, laivas ne
gali būti laikomas “liekana” 
ir gelbėtojai tokiu ątveju ne
gali pretenduoti į du trečda
liu jo vertės atlyginimo už iš
gelbėjimą. Gelbėtojai gauna 
tada tik tiek, kiek normaliai 
priklauso už vilkimo operaci-

prabilo

Gallupo surinktus 
(kartą jie pasirodė 

gen Eisenhoweris

LENGVA PAIMTI
SUNKIAU

Pagal 
davinius 
klaidingi), 
turįs visas galimybes būti iš
rinktas prezidentu. Jo popu
liarumas tautoje stovi daug 
aukščiau, už Trumaną, gen. 
MącArthurą, Taftą ir Marte
ną. Paklausti dėl to 2,188 a- 
merikiečių laikraščių leidėjai 
pareiškė. jog. jie taip pat 

^Eisenhow-erj stato į piekį, nors 
galvoja, kad Trumanas_ galė-

Korėjoje vienam amerikie
čiui laikraštininkui įvyko kei
stas nuotykis. Besilankant 
Jam pafrontėj, pavyko paimti 
į nelaisvę priešo kareivį kiną.

Tiesa, priešo kareivis pats, 
tikrumoje, norėjo pasiduoti į 
nelaisvę, nes pasirodė prieš 
laikraštininką iškeltom ran- 
kom, šypsodamasis ir ženk
lais rodė, kad jį paimtų į ne
laisvę.

Amerikietis 
pasisodino jį 
manydamas 
vinį atlikęs, 
vimo, viena
belaisvį, kuris vis tebesišypso
jo, o kita akimi kelią, nusku-

laikraštininkas 
i savo jeepą ir, 
herojišką-^ užda- 
pilnas pasidižia - 
akim dabodamas

siąs būti perrinktas^.

Tad visad, kada jūroje pa
sigirsta pagalbos kauksmas ir 
jei to laivo vertė siekia mili
jonus. iš visų uostų pasilei
džia lenktyniucdami vilkikai, 
stengdamiesi kiekvienas pir
mas užmesti savo virvę <ąnt

skęstančio laivo ir parsitemp
ti J; į uostą.

Sį kartą, nors Flying Enter
prise vertas 2/milijonų dole
rių* p jo krovinys 
milijono dolerių, 
mažai uždirbs, nes 
Carlsen su dideliu
mu, nutaręs laikytis iki pas
kutinio momento, kol laivas 
pasieks krantą.

Šitokia jo kova prieš audrą 
ir užsispyrimas pasilikti ant 
laivo, pas anglus sukėlė pasi
gėrėjimą/ nes jis iškėlė be
mirštantį jūrininkų heroizmą 
ir kartu ginimą savo kompa-’ 
nijos reikalų.

Keli Europos Jaikraščiai' pa
skelbė, kad' Carlsen parodė 
tokį užsispyrimą dar ir dėl to, 
kad jo laivas vežęs ypatin
gai svarbų krovinį.

(Atkelta iš 4 psL>
Kai kas, gal, pasaky: 

VLKas seniai yra atmet 
1938 metų konstituciją ir g 
Įjojančią laiko 1922 metų ko 
stituciją.

Ar taip skelbiantys nė 
kartais katalikiškesni už I 
tį popiežių?

Būtent: savo 1944. II.
d. deklaracijoje Lietuv 
VLKas nedviprasmiškai ps 
reiškė, kad suvereninė Liet 
vos valstybė nėra išnykusi 
kupacijų išdaivoje, tik suvei 
ninių organų funkcionav 
mas yra laikinai sutrukdyt 
ir kad (žiūr. 3 paragr.) Liet 
vą iš okupacijų išlaisvini 
1938 metų konstituci.*! b 
galioje iki ji nebus teisėtu b 
du atitinkamai pakeišta.

“Pats nereikalingiausias, 
pats absurdiškiausias ir kru
viniausias istorijoje karas pra 
sidėjo 1952 metais gegužės 10 
d. 1 vai. 58 miii. po' pietų”.

Tokiais žodžiais amerikiečių 
rašytojas Robert Sherwood 
pradeda savo repbętažą apie 
tretįjį pasaulinį karą 
Collier’s specialiame numery, 
skirtame Sovietų Rusijos pra
laimėjimui ir jos okupacijai 
1952-1960 metais.

Po nepasisekusio atentato 
prieš maršalą Tito, sovietų 
tankai perėjo Jugoslavijos šie 
ną. Jungtinės Tautos pasmer
kė agresorių ir 1952 gegužės 14 
dieną amerikiečių . bombone
šiai numetė pirmąsias atomi
nes bombas ant Sovietų Ru
sijos...

Sovieta‘i, turėdami Vokietis 
jos lygumoj pusę milijono ka
reivių, 
pirmyn, 
todiškai 
sistengė 
“žaibo”

buvo 
kaip

padidėjusi, . pamačius
Tito pasilieka nepalau

žiamas. ' ’
Sąjungininkai 

mi stengėsi sovietams prida
ryti kuo daugiau nuostolių. 
Bet demokratijų pusėj audros 
buvo milžiniškos. Vakarai sten 
gėsi laimėti laiką. Sovietai 
priešais save stūmė bėglius ci
vilius, kuriems liepdavo eiti 
per užminuotus laukus. Kada 

a —tie bėgliai užtvindydavo kelią, 
nelėisdami pačiai sovietų ar
mijai žygiuoti, jie buvo žudo
mi be pasigailėjimo.

atsitrapkda-

ropes,.. Artimųjų Rytų ir kitų 
vietų, sustiprinant pačios Ame 
rikos kontinento gynimą. Tai 
atsitiko pirmą kartą per 91 
metus jog priešo kariuomenė 
palietė Amerikos sienas.
PIRMA ATOMINĖ BOMBA

vo apsirengę civiliškai 
jo netikrus popierius, 
Įėjo gerai pasislėpti, 
kėjb be akcento kalbėti ang
liškai ir prie savęs turėjo stam 
bias pinigų sumas. Vėliau du 
iš jų buvo pagauti ir pasirodė 
tai esą amerikiečiai komunis
tai.
BOMBARDAVIME DALYVAVO 
“SAVIŽUDŽIAI” LAKŪNAI

Numestoji -ant Hanford ato
minė bomba buvo pustrečio 
karto galingesnė už tą, kuri 
buvo numesta ant Hiroshima.

Po šio spektakliško bombar
davimo. puolant tolimą kariš

ką taikinį, sovietai norėjo, su-

kiekviena moteris 
vaikas.

Kada atominė bomba buvo 
numesta ant Londono -1952 įa. 
spalio mėnesį, tai auktį nebū- 
vo. net pusės to,--kiek L buvo 
New Yorke, nežiūrint, - kad 
plotas du kart didesnis biivo 
sunaikintas. Kodėl toks skirtu 
mas? Priežastis visai .papras
ta: londoniečiai turėjo prity
rimo dar iš praėjusio karo 
bombardavimų ir mokėjo 
drausmingai laikytis.
AMERIKA PANIKOJE ' \ <

kiekvienas.. šiidjė. apiė tai-, ' buvo tylima. 
Amerikteęitd/ ar- JąngTui,. su- 
nąikinifljąs. su atominėm bom- 
bpun; K^ųkįazo rąįąnp buvo 
reikšmingas dalykas, lyg 
vyjctivikitoj. planetoj...J .
NfcW YORKO CENTRE 
NIEKO NEBELIKO

Pirmoji atominė bomba
mesta ant New Yorko krito 
•tarp Centralinės ir Pennsylva 
nijos stočių. Žmonių aukos bu 
vo ypatingai didelės ir buvo 
visai nušluotas nuo žemės 
Empire State Building ir JT

civilių apsauga, bet. . pastatas su savo 5,400 langais, 
apsauga Amerifcpje per kuriuos įvairių rasių žmo- 

blogai organizuota, nės žiūrėjo, tikėdamiesi sukur

Neseniai vakarinėje Texas 
dalyje buvo užtikti dideli nau 
ji naftes plotai, kurių eksplo- 
taciją kompensuos prarastos2 
Irane naftos kieki. >

Nauji plotai apima 150 my
lių ilgio ir 50 mylių pločio. 
500 šulinių jau išgręžta ir dar 
gręžiami 300 naujų. 75 žiba
lo' kompanijos 'tūri pasisaTil
džiusios tūkstančius -inžinie
rių ir geologų, kurie tiria iš 
pagrindų šią sritį.

Prieš keletą metų buvo ma 
nyta, kad Texas bus atidavęs 

' visą naftą, kurią savo pože
my turėjo. Bandymai atrasti 

----naujų—naftos—sluog^nių, dasi- 
kasus net iki 10,000 pėdų gi
lumos, nedavė jokiu rezultatų 
ir nuo ieškojimų buvo beveik 
atsisakyta. Bet buvo paban
dyta dasikasti iki 12,000 pėdų 
ir šį kartą' pasirodė, k$d 
naftos yra iki valiai.

perdayus belaisvį ten kur rei
kia ir už tai gavus pagyrimą.

Deja, belaisviu nusikratyti
nebuvo taip lengva.

Pirmiausiai jis sustojo pa
frontėje prie marinų grupės.

— Ar norite belaisvį?
— Ką mes su juo darysime?

Vežkite toliau į užpakalį!
Laikraštininkas išsijudino

Už kaviaro uždangos
Vakarų žurnalistas. kaž 

kaip, turėjo laimės būti pri
imtas pas bulgarų 'minister! 
pirmininką. “Pone Ministeri, 
sako nustebęs žurnalistas,: jū
sų telefonas tikrai juokingas. 
Klausytuvas yra, betrihikrofo- 
no nėra.’’ “Taip, atsakė pir- 
minfh'kas, čia mūsų tiesioginis 
laidas su Kremlium.”

ten

ne
tas

nu-

Per, pirmą.ą karo fazę, kuri 
tęsėsi 1952 m. nuo gegužės iki 
gruodžio , mėnesio, Jungtinės 
Tautos* nenustojo ginklavu- 

, sios. Atlanto vandenynas, taip 
kaip 1942 metais buvo svar
biausiu kovos lauku. Sovietų 

. povandeniniai laivai pridarė
didelių nuostolių sąjunginin
kų transporto laivams.
SOVIETŲ ARMIJA 
IŠLIPA ALIASKOJE

nesulaikomai veržėsi 
Puolimas vystėsi me- 
ir tvarkingai. Jie ne- 

. pakartoti vokiečių
atakos 1940 metais, ir

pilnai įvertino pavojų, kokia
me buvo jų susisiekimo li
nijos Lenkijoje, Čekoslovaki
joje Vengrijoje, Jugoslavi oje 
ir šiaurinėje Vokietijoje. ■ Pa
galiau, jie žinojo,, kad tos sry- 
tys pasiliko karingai nusista- 
čiusios prieš raudon. armiją. 
Sukilimo nuotaika * satelituose

1952 m. rugsėjo 2 o. vienai 
sovietų armijai pavyko išlipti 
Aliaskoje ir užimti Nome.

Tai nebuvo rimta operacija, 
numatanti invaziją į Amerikos 
kontinentą, tačiau toj epokoj 
tas padarė didelį įspūdį ir su
kėlė nesutarimus strategijoje.

Amerikoje atsirado didelis 
skaičius žmonių kurie reikala
vo atšaukti kariuomenę iš Eu-'

Dviems dienoms praslinkus 
po rusų išlipimo Aliaskoje, so
vietai numetė pirmą bombą ...kelti tarp amerikiečių paniką, 
ant Amerikos teritorijos. Iki 
tam laikui priešas su atomi
nėm bombom bombardavo tik 
svarbesniam sąjungininkų ba
zes Europoje ir Siaurės Afri
koje.

Pirmasis, sovietų objektas bu 
vo Hanford, nedidelis mieste
lis prie Columbia .upės Wash- 
ingtono valstybėje. Tai yra ne 
didelė vieta, apie kurią mažai
kas yra girdėjęs. Tikrumoje* 
ji buvo bombarduota dėl to, 
kąd ten veikė atominių bom
bų’ fabrikas.

Devyni sovietų. bombonešiai 
Tuplojev, kurie yra gryna ko
pija amerikoniško B-29, daly- 

. vavo šiame bombardavime.
Tik trys iš jų gabeno atomi- 

. nes bombas, kiti šeši sudarė
'‘apsaugą. Vienas iš jų buvo nu • pasiutais ir pasislėpdavo 

muštas ore, kitą naikintuvai 
pradėjo vytis ir jiš savo bom
bas numetė prie Vancouvert ir 
pats sudužo kanadišfcame miš 
ke. Nušautų lėktuvų įgula iš
šoko su 
pagauti,

apsauga Ameriką 
blogai organizuot

Chicagoj bombardavimas lš-Tam jie pasirinko garsų indus 
trijos miestą Detroitą. Jie pa
siuntė tenai tik vieną bombo
nešį su atomine bomba ir šis 
ją numetė visai taikliai. Per 
30 mylių nuo jos kritimo vie
tos, viskas^buvo sulyginta
žeme. Aplink Lincoln ir Cadi- 
lac fabrikus nieko nebeliko, 
gi Fordo fabrikuose kilo mil- 

^žiniški gaisrai.
Šitokių tolimų miestų bom

bardavimas, kaip Detroito, vė
liau sekė New Yorkas, 
Washingtonas, Philadelphija 
ir Chicaga... Tas reikalavo iš 
sovietų “savižudžių”
nes jie neturė. o tokių bombo
nešių, kurie, numetę 
galėtų sugrįžti atgal 
Bet beveik visad,
bombą, įgula iššokdavo su

lakūnų.

bombas, 
4. bazę, 

numetus 
pa-

•Amerikiečių aukos buvo 
miai didesnės negu turėjo 
ti. Civilių apsaugos planas 
siliko tik projekte. Amerikie
čių tauta nesistengė suprasti, 
kad pasyvinėje apsaugoje, turi 
dalyvauti kiekvienas vyras.

parašiutais ir nebuvo 
nes įgulos nariai bu- 
& .

i
Keistas ir nepaprastas 

mografiškas Įvykis pastebimas 
Amerikoje, tai negrų”'judėji
mas iš pietii j šiaurę, šita mi
gracija, prasidėjusi tuoj po 
civilinio karo, vis didėja. Jei 
dar 191Cf metais pietinėse val
stybėse - buvo daugiau kaip 
90% visų Amerikoj gyvenan
čių negrų tai' paskutinė sta
tistika parodo, jog 
lik ę tik .68% visų 
gyvenančių negrų.

Šitas nepaprastas
aiškinamas tuo, kad pietinėse 
valstybėse 
ra i tiki, 
mis yra 
nis, kas 1 
sa. Negrų labiausia- mėgiama 
vieta yra New Yorkas, Penn
sylvania, Ohio, Illinois ir Mi
chigan. *

de-

teų . bėra 
Amerikoj

įvykis pa-

Tarptautiniame chirurgų 
kongrese, Paryžiuje, pereitą 
vasarą sovietų profesorius pa
sakoja: “Vienas mūsų darbi
ninkas apako. Mes jam graži
nome regėjimą, dėka naujojo- 
mis stiklinėmis matančiomis 
akimis.^Tai sovietinio mokslo 
stebuklas!”

“Kas čia tokio, įsikišo ame
rikietis, vienam mūsų darbi
ninkui pernai fabrike mašina 
nutraukė penkis pirštus, mes 
jam tuoj įskiepijome penkis
karvės spenius. Dabar jis ir , 
pirštus turi ir 11 litrų pieno 
duoda per dieną”...

“Netiesa, sušuko sovietų 
prcfescrius, ar turit, liudinin
ką' kuris mate?”

“žinoma, rimtai atsakė 3- 
merikietis. Matė tas jūsų dar
bininkas su stiklinėm

darančių grupių buvo riutai 
keisti, VLIKui jau esant t 
sienyje, bet ir šiandien ji 4 
bėra nepakeista.

1950 m. VLIKo Vykdomi 
Taryba paskelbė VLIKo' in 
morandumą anglų kalba L 
tuvos Nepriklausomybės i 
statymo ‘klausimu. Memora 
dūmas buvo parengtas; įtell 
JAV, D. Britanijos ir- Prane 
zijos užsienio reikalų. mini 
teriams. Tame memorandui 
tvirtinamą, kad Lietuva, m 
ir būdama svetimos karit 
menės okupuota ir fiziškai 
Sovietų Sąjungą inkorparw 
ta, de jure lieka riepriklaus 
ma valstybe ir pasaulio tau 
bendruomenės narys; (p; 
10) Ir kad Lietuvos neteis 
tos anekcijos išdavoje Liet 
vos suvereninių , teisių vykč 
mas tėra tik laikinai sutrul 
dytas, ir kad, kai tik nust 
verkusi jėga, Lietuvos orgar 
teisėtai vykdys savo gal 
(psl. 81)-.-

Tuo būdu VLIKas pats o: 
daliai -konstatuoja^ ‘kad S 
vietų ^Sąjunga. smurtu paša 
no konstitucinę ' Lietuv 
R e s p u b l ikos vyriausyl 
privertė "Liaudies Seimą s 
laužyti Lietuvos Konstituci; 
priimant nutarimą ''-praši 
Lietuvą įjungti į Sovietų S 
jungą (1940, liepos 21), ir k 
todėl ' visi' tie smurto akt 
kaip priešingi lietuvių taul 
valiai, ir aiškiai sulaužę L 
tiįvbš konstituciją ' (įsidėmi 
kime — 1938 m. konstituc 
ją), yra negaliojantys ir ni 
kiniai (psl. 7).

Tame pačiame memorand 
me (psl. 7) VLIKas huroc 
kad “Lietuvos ‘President 
Antanas Smetona, proteš 
ženklan prieš Sovietų agrei 
ją, tiksiu tęsti kovą dėl Li 
tuvos Nepriklausomybės a 
statymo, paliko 1940. VT. 
d. Lietuvos teritoriją. Eina: 
Lietuvos Konstitucija, MLini 
teris» Pirmininkas, A. Merk] 
neturėjo teises • skirti nau 
ministerio pirmininko ar pa 
vesti kam kitam sudaryti "v; 
riatfsybę (psl. 7).

Kaip matyti, VLIKas ofici 
liai ir viešai' laiko Lietuvi 
Respublikos • Prezidentą < > i 
Smetoną, 1940. VI. 15 d. i 
vykusį į užsienį, 
tuvos Prezidentu, 
tama ir teisinga, 
gu atveju teliktų
— Lietuvos Prezidentu pripi 
žinti Paleckį.

Atstatysimos Lietuvos Va 
stybės santvarka 
n ai bus 
karnai 
Lietuvos 
cija ir 
Lietuvos 
timai bus įvykdyti išsilaisv: 
nusies Tautos išlaisvintoj 
Tėvynėje tokia prasme, ko 
kios pareikalaus pačios Tau 
tos interesai, šiandien . g 
kol iš vienos pusės mūsų ša 
lis yra okupuota, o iš kiU 
Didžiųjų Vakarų Valstybi 
tebepripažįstama Nepriklau
soma Lietuvos Valstybe eg 
zistuo.ant de jure, būtų nu 
sikaltimas tuščiais “nepripa 
tinimais” sunaikinti Lietuve 
bylos gynimą 
kirsti tą šaką, 
byla laikosi.

Konstruktyvi 
lės būti vedama, jeigu bu 
griaunami valstybinio teisė
tumo pagrindai. šiandie: 
mums tenka žiūrėti į ateitį 
ir konstruktyvios politiko 
pagrindais bazuotl, mūsų dar 
bą dėl Lietuvos laisvės.

* J. Kerniu

akim".

padrą-

polici- 
tuoj į 
20 zlo-

ninkams 
' jeepą ir

kad jam
gražintų

Margarita.”
Daugiau čia

Tegyvuoja

ir išsižioti, šoko į 
nuvažiavo, bijodamas 
prievarta atgal ne- 

belaisvį.

ir skubėkite pasi- 
kelio, nes> trukdote

nekreipė dėmesio

Naujos veislės naujagimis (hybria bear) Washingto- 
no zoologijos sode turi neblogą apetitą. '

Kuboje pradėta gaminti televizijos priimtuvai auto
mobiliams.

BELAISVI, BET 
JUO NUSIKRATYTI
tolyn į kelionę. Jo belaisvis 
vis tebesišypsojo, rodydamas 
dantis. Pirmoj kryžkelėj jis 
sustojo prie MP posto.

— štai jums belaisvis!
— Mes nenorime! Vežkite į 

užpakalį 
traukti iš 
judėjimui.

Niekas
nei į jį, nei į jo belaisvį.

Lenkdamas vieną belaisvių 
koloną. kurie buvo vežami 
sunkvežimiuose, jis kreipėsi į

- seržantą.
■Aš— -su savim turiu vieną 

belaisvį, kinietį/"visai šviežią...
— Ką aš su juo darysiu? 

Man užtenka savo batalijoho
belaisvių' Ir seržentas liepė 
jam greičiau pasitraukti.

Po visų nepasisekimų nusi
kratyti belaisviu- laikraštinin
ko ūpas krito, o belaisvis vis 
šypsojosi. Ne tik kad niekas 
negyrė už herojiškumą, bet 
niekas nenorėjo ir matyti ;o 
belaisvio.
• Pagaliau jis privažiavo prie 
štabo. Įstūmęs į vidų savo be-

“Tegyvuoja partija!”
Budapešte neseniai buvo ap 

—vog tas vie nas bu tas. Prię^dlF' 
rų buvo rastas pakabintas raš 
telis:

“Sugrįžau iš fabriko 6 vai. 
Einu į - marksistmius-leniniz- 
mo kursus. Grįšiu 10 vai. Te
gyvuoja partija. Papą.”

“Grįžau iš fabriko 6 y. 30. 
Einu į demokratiškų moterų 
mitingą.- Grįšiu 9 v. 30. Tegy
vuoja partija. Mama.”

“Grįžau iš fabriko -7 vai. 
Einu į demokratiškų merginų 
sueigą, pagėlbėti demokratiš- 

j kai Korėjai. Grįšiu 11 vai. Te
gyvuoja partija. 
. “Atėjus 8 vai. 
niekad negrįšiu.
partija. Vagis.”

Amerikiečiai ir “Generolas Žiema’’ Korėjoje.

r/4Uzų sportą.

S®

ir Irena mėgsta pa-

-------------------------
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Čekų darbininkas dir
ba • pustrečio mėnesio, 
kad galėtų nusipirkti 
žiemini paltą

Smulkūs skelbimai neap- 
gaudiųė„a. Jie parodo aiškiai 
koks yra tikras gyvenimas tos 
tautos, kurioj laikraštis su to
kiais' skelbimais išeina, štai ke 
lėtą smulkių skelbimų,) paim
tų iš čekų laikraščio Ludova 
Demokracie. Kainos sulygin
tos su darbo valandų ilgumu, 
imant pagrindu vyriausybės 
pirmininko Zapotockio tvirti
nimą, jog čekų darbininkas 
gauna atlyginimą 4,930 kuro- 
nų per mėnesį.

Parduodama: Pustrečio sva 
rO vilnos mezgimui: 5,700 ku- 
ronų (1 mėnuo ir 1 savaitė 
darbo). Rašyti Nr. 1187.- 

___Parduodamas;____ Vienintelė 
proga. Pilkas paltas, visai nau 
jas, 12,000 kuronų (pustrečio 
mėnesio darbo). Tamsus kos
tiumas dėl vyro 6 pėdų aukš
čio: 10,000 kuronų (du mėne
siai). Rašyti Nr. 660.

Parduodama: Geros rūšies 
medžiaga kostiumui: 3,000 ku 
ronų metras (3 savaitės) ."Ra
šyti Nr. L253.

Nori grąžinti 
akliesiems regėjimą

Italų inžinierius Lo Turco, 
daugiau kaip treji metai dir
bęs prie atradimo dirbtinos 
elektroniškos akies, kuri elek
triškai perduotų vaizdus sme
genims, sakosi atradęs ką ieš- 
kojęs.______________ ______

‘ —Aklieji su šiuo aparatu ma 
tys taip pat aiškiai, kaip nor- ° 
maliai žmonės turį sveikas a- 
kis,— sako Turco.

Turco yra pagarsėjęs kaip 
ginklų specialistas, atradęs 
garsiąją raketą V-2. Jau prieš 
20 m. jis buvo pateikęs italų 
karo minist. projektą mecha
niškai diriguojamą raketą — 
bombą. ^Projektas buvo palik
tas gulėti archyve, kol vieną 
dieną vokiečiai jį užtiko ir 

pradėjo gaminti V-2.
Prieš kelis metus tas pats 

Turco pagamino aparatą, su 
kuriuo galima naktį daryti iš 
lėktuvo nuotraukas.

teisėtu Ue
Tai suprai 
nes priesii 
viena • išeit

neabejoti 
demokratinė. Atifii 

turės būti pakeis! 
Valstybės Konstitu 

eilė Nepriklausome 
įstatymų. Tie pake:

gyvenantieji neg- 
jog šiaurėje gyveni- 
geresnis. ir lengves
ne visada būna tie-

Ne tik 
ir krašto 
pasirėdė 
Kada tai amerikiečiai pamatė, ti 'pasauliui gčresnį gyvenimą,
kilo didžiausia panika. . Tas 
net pradėjo paraližuot ginklų^, baidė, tūkstančius galvijų ku- 
gamybos produkciją. Kaip; tas rie buvo sksrdykloje. Ištrūkę 
įvyko? Kodėl sovietų, bbmbo- ’ j gatvę, jie kliudė• gelbėjimo 
nešJiai^ilėjopasiekt Amerikos 
tolimus miestus? Ar amerikiė- 

su' čiai aptarnavę radarus, išsta
tytus visame kontinente, būtų 
užmigę lygiai kaip Pearl Har 
beur atakos išvakarėje?

Kas atsitiko su amerikiečių 
naikintuvais Grenlandijoje, 

Aliaskoje ir Kanadoje, kur jie 
ture, o sulaikyti sovietų bom
bonešius ir neleisti jiems pa
siekti Amerikos teritoriją?

Amerikiečiams reikėjo ilgo 
laiko, kad suprastų, jog sovie
tai juos nėra pralenkę atomi
niame bombardavime. Ameri
kiečių bombardavimai Sovietų 
Rusijos teritorijoje šimtą kar
tų daugiau pridarė nuostolių.

Bet skirtumas tame, kad po 
kiekvieno bombardavimo Ame 
rikoje, amerikiečių laikraščiai 
stambiomis raidėmis aprašy
davo įvykį, įdėdavo žuvusių
jų pavardes, atspa 
vaizdus, tuo tarpu

žy- 
bū- 
pa

darbąms. • \ - . .
-Kitą -dieną po šios atakos, 

.prezidentas, nuskridęs į Chi
cago, pasakė kalbą kuri šiek p 
tiek amerikiečius nuramino. 
Jis paaiškino, kaip sunku pil
nai ginti “haujas laisvės sie
nas, kurios eina šiaurės aši
galyje nuo Beringo sąsiaurio 
ikfvSpitzbergo. Jis pastebėjo, • 
ant klek didelis skaičius so
vietų lėktuvų buvo numušti 
prie Amerikos sienos. “Aš ne
galiu jums pasakyti, kaip jie 
buvo numušti, tai reikštų pa- 
Sauti priešui, bet aš giliu

pareikšti, kad mūsų gy- 
yra galingas ir kiekvie

ną minutę jis darosi galinges
nis.” > - i

(Sekančiame numery skai
tysite: “STALINO SŪNUS PA
TEKO I SĄJUNGININKŲ NE
LAISVĘ”)

j Vienas čekas išeina 
iimo atsėdė ęs du

etų Ru 4 psl, -

Kad ekonomiška padėtis a- 
napus ‘‘geležinės uždangos” 
yra baisiai sunki, tas niekam 
ne paslaptis, ir yra geriausiu. 
įrodymu, jog komunizmas su- 
Kirįa tik mizeriją.

Apie tą mizeriją, raminda
mi save sovietų okupuotų sri
čių gyventojai yra sukūrę ei
lę anekdoktų. Štai vienas, ne
seniai atėjęs tiesiai iš Lenki
jos.

Vienas lenkas ūkininkas, ne 
begalėdamas pakelti bado, at
vyksta į Varšuva, ir, atsisto
jęs prie Vidaus Rėikalų Mini- 
sterio durų, pradeda kramty
ti saują šieno. Ministeris, iš
eidamas, jį pastebi ir- sušun
ka:

iš kalė- 
metus. 

“Kiip ten tau buvo su mais
tu?” klausinėja nuogąstingai 
jo draugas. “O, man nusišvo- 
sojo laimė, jis atsako. Kaleii- 
mo sargas buvo tikras dūšia 
ir man kišo duonos riekes per 
Takto skylę".

“Nęlatningasai, jei 
ninkas tave pamatys 
kalėjimą uždarys! Imk 
tų ir eik šalin!

Ūkininkas šio žesto
sintas, nuėjo prie užsienio rei 
kalų ministerio duru, kuris 
jam išeidamas davė 40 zlotų. 
Tada jis nutarė nueiti pas 
minister! pirmininką. Bet šis, 
pamatęs valgant šieną, pra
dėjo išmėtinėti:

“Beproti, jiai tu dabar šierf£" 
valgai, kuo tu maitintiesi žie- 
ffiSi alėjas?**.

i
*

T

užsienyje i 
ant kurios toj

politika nega
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KERNIUS

VYT. GEDGAUDAS
kurie mano partiečiai, bet a-

stengiamasi

Audėnas^ J; Audėno laikysena

vidujiniai
neižtiki-

tarojo laiko < buvo prieš VT, 
tik už' .vieną VUKo instituci

jų dviejų jūs pa- 
paklausė Truma-

demokratais., , bet ne man, B. 
Gaidžiūnui ar M. Valiukėnui. 
Turiu pripažinti, kad V. Si-

pusantro 
gelbėtojai 
kapitonas 
užslspyri-

Vienoje Korėjos saloje laikoma 132,000 komunistų be
laisvių, kurie kaip matome, padarė Laisvės statulos rep
liką ir net krikščionių maldos rūmų pavyzdį.

i. plaukioję 
• dalyje lai- 
jdiją pagal-

Enterp-

stebėjo 
. ame- 

laivo 
nuotykingą 
• blaškomas

stovai. V. Sidzikauskas mano, 
kad veikią pasiuntiniai.
bent ministeris P. žadeiklš— 
nepripažįsta min. St.' Lozo
raičio L. Diplomatijos ' Šefu,

o ypač jūrų(Atkelta iš 1 psl.)

Teko girdėti, kad liaudinin
kuose yra sidzikauskininkų 

srovė. Ar tai tiesa?

Dar gen. Eisenhower i ui be
silankant Washingtone, pre
zidentas Trumanas sustabdė 
jį Baltuose Rūmuose priešais 
vieną paveiksią, kuriame bu
vo ' pavaizduotas Abraham 
Lincoln drauge su generolais 

! Grant ir Sherman. Pirmasis 
iš ,šiu generolų, kaip žinoma, 
vėliau pasidarė prezidentu, 

atsisakė būti kan 
draugai jį ir ver-

mėgs: j at i a 
dėmesiu ; 

dvi savaites 
prekyomio

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

įrodinėti, kokios 
reikšmės Lietuvos 

fak-

KOKIĄ POZICIJĄ UŽIMA
VALSTIEČIAI LIAUDININKAI?

Pasikalbėjimas su LVLS Centro Komiteto* narht Bronio Bietiuku
Tad atsakomybė už šugriavi- 
zrią. laicistinės penkiukės , ten-

‘Jurų .vieko- carlseno . odisėja
Pasilikęs vienas <ant laivo, audrų blaškomas, kapitonas Carlsen, vidury

Atlanto kovojo su mirtimi, stengdamasis išgelbėti brangu krovini

Churchillio lankymasis Wa- 
shingtone yra svarbus įvykis 
tarptautinėje politikoje. Jis 
primena kitą .o lankymąsi, 
kada 1941 metais jis pirmą 

susitiko su Rooseveltu. 
šį kartą pasitarimai 

dviejų valstybės vadų 
visai kitokioj atmosfe-

k?rtą
Tik

vjko
rej negu tada.

Tada visa Vakarų Europa 
buvo Hitlerio armijos paverg- 
*r, sovietų armija traukėsi už 
Vclgos ir Azijoje Ciang Kai 
Sekas bėgo nuo ja ponų...

Tada tik dvi valstybės be
buvo išlikusios, kurios dar ga- 
1/n pasipriešinti. Tos dvi val
stybės buvo: Anglija ir Ame
rika.

St”i tokioj atmosferoj tada 
susitiko Clfurchillis su Roose- 
v*,’*n ir iš to jų pasimatymo 
užF:mė sripri draugystė, kuri 
tęsėsi visa karo laiką. leidusi 
sąjungininkams laimėti karą.

Tais laikais Anglija dar bū
va galinga, o Amerika dar be- 

— pradedanti—ginkluotis;-------------
Churchillis . ir Rooseveltas 

buvo, nusistatę prieš bet ko
kius' “Miunchenus” nes tikėjo, 
kad to i gėda, kurįą tektų pa
kelti dėl ,derybų, visvien vie
ną dieną-privestų prie karo.

Tai, buvo abiejų valstybių 
vadų didžiausia moralinė stip
rybė.

Bet nuo to Įaiko.. daug kas 
pasikeitė fr atmosfera, kurioj 
dabar vyko' pasitarimai tarp 
Churchillio ia Trumano buvo 
visai kitokia.

Anglija susilpnėjo, o Ame
rika sustiprėjo. Buvę sąjungi
ninkai pasidarė priešais, gi bu 
vę priešai pasidarė sąjungi
ninkais. --------- ------

Jei . tada 
kalbėti apie 
šiandien nei 
ramu kalbėti

• •. > .» 1 •,

komunistais.
.. Ar prieš atvykimą į Ameri
ką, Churęhillis nekalbėjd, 
jis ruošiasi aplankyti savo 
ną draugą Joe?

VALSTYBES TĘSTINUMAS
Didžiosios Vakarų valstybes Lietuvoj Įjungimą Į Sovietų Sąjungą niekad 
nėra pripažinusios — Mes pasiliekame Nepriklausomos Lietuvos pilie

čiais — Bet nepjaukime čakos, ant kurios patys sėdime... .
Netenka 

didžiulės
laisvinimo reikalui yra 
tas. kad smurto jėga įvykdy
tas Lietuves įjungimas į So- 

■ vietų Sąjungą nebuvo ir nė
ra Didžiųjų Vakarų Valstybių 
pripažintas. *

■ Tas faktas žymia dalimi pa
laiko pavergtos ir kenčiančios 
mūšų Tautos moralę. Anapus 
“geležinės uždangos” vargs
tančių ir kovojančių mūsų 
brolių įsitikinimu Lietuvos * 
valstybės egzistuoja, nes Lais
vojo Vakarų Pasaulio ji tebe
pripažįstama esant Nepriklau
soma Suverenine Valstybe.

Mums, lietuviams užsieny
je, tas faktas taip pat yra ne
paprastai reikšmingas ir svar
bus. Visų pirma, jis suteikią, 
mūsų politiniams veiksniams 

. tvirta pagrindą ginant Lietu
vos bylą. Antra vertus, Va
karų ^alstybėrųs Lietuvos a- 
neksavime nepripa žinus, mes 
to-e valstybėse esame-laiko
mi ne kokiais klajūnais be pi
lietybė/, - o Nepriklauscmos 
Lietuvos piliečiais. Mes gali
me su4 Lietuvos užsienio pasu 
po tas valstybes keliauti, ga
lime tose valstybėse naudotis 
Lietuvos valstybiniu organu— 
pasiuritinybių ir konsulatų 
'pagalba bei globa.

Tose tad valstybėse turi
me savos valstybės dalį. Pa
siuntinybėse lankydamiesi,- 
jaučiamės esą savo žemėje.

^Iškilmių dienomis mes matome 
41 ties mūsų pasiuntinybėmis 

plevėsuojanti mūsų tautines 
vėliavas. Visa tai mus stipri- 
na, kai kam iš mūsų jau dau- 
giau, negu dešimt metų, ei
nant tremties keliu.

Lietuvos aneksijos n epri- 
pažinimąs yra svarbus ir kito
se srityse. Jis reiškia, kad Va
karų Valstybės ne.nripažįsta 
teisėtomis nei dabartinių so
vietinių Pabaltijo valstybių 
vyriausybių, nei sovietinių tų - 
valstybių konstitucijų bei bol
ševikinių įstatymų, nacionali
zacijos bei kolektyvizacijos. 
Tai reiškia, kad Vakarų vals
tybės tebepripaž’sta galiojan
čiomis savo sudarytąsias su 
Lietuvos valstybe sutartis. • **

. , JAV valstybės departamen
tas 1941 metų rugpjūčio mėn. 
deklaravo, kad “JAV nepripa-

vadiruamųjų nacionalizacijos 
įstatymų nei kitų, to režimo 
paskelbtų aktų ar dekretų.” 

Tas pat galiojo ir tebėga- 
lioja Lietuvai ir Estijai.

1941 m. rugsė.o 10 d. JAV 
valstybės departamentas to
liau pareiškė,- kad JAV “vy
riausybė laiko, jog draugišku
mo prekybos ^ei 
nių 
visų 
JAV 
teisinis galiojimas* nėra pa
veiktas išdavoje to, Kad Lat- • 
vija svetimos karinės pajėgos 
okupuota.”

1945 m. kovo 4 d. JAV vals
tybės sekretorius ad interim, 
Grew, iš naujo patvirtino, kad 

'. .‘ Baltijos valstybės — Estija, 
Latvija-ir Lietuva — Jungti
nių Amerikos Valstybių oficia^ 
liai tebepripažįstamos nepri
klausomomis valstybėmis... 
nėra padėties pakeitimo šių 
valstybių atžvilgiu ir jų atsto
vai tebėra JAV akredituoti

žįstant sovietinių nacionali
zacijos įstatymų Baltijos val
stybėse, bolševikai Vakarų 
valstybių teismuose yra pra
laimėję ne vieną bylą, ban
dydami pagrobti jų “naciona
lizuota” Baltijos valstybių pi
liečių turtą.

Tas faktas mums yra bą ga
lo svarbus. Antra vertus, oku
pacijai užsitęsus, daugiau ne
gu dešimtį metų, jis nėra toks 
paprastas ar lengvas dalykas,

konsuliari- 
tęisių sutarties, lygiai • ir 
sutarčių, sudarytų tarp^k^ip galėtų kai kam atrodyti, 
ir Latvijos Respublikos, sa tai leidžia mums patiems 

ir įpareigc.a laikytis tvir
tai pagrindo, kad Lietuvos 

valstybė tebėra tarptautinės 
teisės subjektas, tebėra nepri
klausoma valstybė, ir’ .tik 
svetimos karinės okupacijos 
išdavoje jos konstitucinių .or
ganų suverenumo vykdymas 
yra tik laikinai Suspenduotas. 
Šio fakto svarbi ir reikšmin
ga išdava yra dar ir ta. kad, 
kai tik bus pašalintos kliūtys 
— konstitucinių organų suve
renumo vykdymas automatiš
kai pradės veikti — ir tų orga- 

bei pripažįstami.” * nu pripažinimo klausimas ga-
Vakarų valstybėms' nepripa- lės nekilti iš visa.

Ir man teko patirti apie tai 
ne iš vieno dokumento,, kurio 
dalelę teko perskaityti net 
liaudininkų CK posėdyje. Ga
liu nurodyti vieną sidzikaus- 
kininką — tai Karolis Val
kauskas. Kai kuriais požiū
riais jiedu visiškai pana
šūs. Pav.. jie abu mano, kad 
min. St. Lozoraitis ir kiti Pa
siuntiniai, kuriems okupaci
ja sutrukdė normaliai eiti 
pareigas (£ors Vyriausybės, 
prie kurių jie buvo akredituo
ti. ir . dabar 'su jais skaitosi 
de facto), nėra Lietuvos At-

Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina 
metams tokia: JAV 5
Kanadoj 6 doleriai

VLIKAS OFICIALIAI LAIKO
SMETONĄ TEISĖTU PREZIDENTU

Kitaip sakant — tam tik
roms prielaidoms ir reikalui 
esant, galėtų būti sudaryta 
legali, o ne laikinoji, Lietu
vos vyriausybė, kuri, kaip tei
sėta vyriausybė, nelaukdama - 
pripažinimo, galėtų kalbėti 
Lietuvos valstybės vardu.

Kada tas laikas, ateis; kup
riam reikalui esant,
kieno galės būti sudaryta Lie
tuvos 
klausimas, kuris, šiandien dar 
nėra aktualus.

kokia ir

vyriausybė, tai kitas

Čia tenka dar paryškinti ir 
-tai, kad 1918-20 metų laikai, 
kada lietuviai jaudinosi, ar 
Lietuva bus svetimų valstybių 
pripažinta ar ne, kurios val
stybės ją pripažins Nepri
klausoma Respublika de jure, 
o kurios tik de fakto. — nebe
pasikartos. Nepriklausoma 
Lietuvos Respublika nenusto
jo egzistavusi. Jos teisines 
egzistencijos atstovai yra 
Lietuvos Įgaliotieji Ministe
rial.

Kai kas iš lietuvių užsieny-
Sovietų Sąjungą, nei sovieti- je. ypač iš tų, kurie jau yra 
nio režimo Latvijoje. Taip'gi Įvairių dalykų -prikūrė, siūlė 

 

nepripažino teisėtais esant nei ir\ himną, , ir vėliavą, ir kon-

buvo . vengiama 
Miuncheną, tai 
kiek nebesigėdi-, 
apie derybas su

jos 
se-

pa
nų o 
kuri

stituciją keisti, tuoj, gal, su
šuks: ikonštitu&įniai organai? 
Kokie? Pagal furią konstitu- 
cij^ 192% ar 1938 metu? Jei- 
gu^pagal 1938 metų t— tai, 
vadinasi, 1926 metų smurto 
patvirtinimas. Gal taip su
šuks vienos partijos lyderis, 
pamiršdamas, kad jis pat yra 
buvęs Lietuvos vyriausybės 
ministeris, pakviestas į kabi
netą pagal tą pačią konstitu
ciją. Tą pat gal piktai prikiš 
ir kuris profesorius, pamiršęs, 
jog* jis pats tąją konstitucija 
remiantis išleistu įstatymu 
buvo paskirtas profesorium.

Taip elgdamiesi, tie lietu
viai bando • griauti tai. kuo 
patys šiaip; £aip dar laikosi.

Kaip bebūtų, niekas šiuo 
klausimu nieko padaryti ne
gali. r

Gal būt. daug kam ig mūsų 
nepatinka -^vienas, kitas ar 
treči'as Nepriklausomos Lietu
vos įstatymas. Objektyviai 
žiūrint, neabejotina, kad daug 
tų įstatymų reikalingi pakeis- 
ti naujais ir; reikia manyti, 
tuoj bus pfakeisti, kai tam 
atsiras tinkamos sąlygos; at-

Tretysis pasaulinis karas./(3)

Trumanui, atrodo bus 
vykę atkalbėti Churchillį 
šios keliones į Kremlių 
būtų varginanti ir netikslin-

. ga. Dar ir kitą dalyką jam pa
sisekė įtikinti, atitaisyti Attlee 
padarytą klaidą — nutraukti 
diplomatinius santykius su 
Raudonąja Kinija.

Anais laikais Anglija-pirmo
ji pasiskubino pripažinti Mao 
Tse Tungą, tikėdamasi išgel
bėti savo kapitalą. Bet jų q 
visvien neišgelbėjo.

šį susitikimą buvo ap
riša eilė klausimų, kaip 
bendra tarptautinė pa- 

Atlanto paktas, Toli- 
Rytai (Korėja) Artimie-

Per 
tarta 
tai: 
dėtis, 
irieji
ji Rytai (Iranas ir Suezo ka
nalas), Azijos pietryčiai (In- 

Anglijos 
Vakarų 
Europos 
Anglijoj

dekinija ir Malajai), 
ekonominė padėtis, 
Europos sujungimas, 
armijos vadovybė,
esančių bazių panaudojimas 
atominiams bombardavimams, 
suvienodinimas ginklų...

Kaip ten bebūtų, ši 
chillio kelionė laikoma 
kusia. Per pasitarimus Wash
ingtone abu valstybės
aptarė visą eilę klausimų, kaip 
tai dėl subendrinimo politi
kos Azijoje ir vakarų Europo-

Chur- 
pasise-

vadai

Ir. sugrįžus Churchilliui iš 
Kanados, galimas dalykas, kad 
santykiai, tarp Amerikos ir 
Anglijos bus atstatyti į visai 
nuoširdžias vėlias.

Bendruomenės įsikūrimu svei- ' 
. kino ir L. D. Šefo vardu. Gal 
yra ir daugiau (bet labai ne
daug) panašiai galvoj ąpčių
žmonitĮ, o tarp jų,.berods, ir 
K. Zaikauskas.

Jiedu Jiaip pat 
įsitikinę”, kad aš
mas tautiniu ir valstybiniu 
požiūriais, ir kad jiemtf leisti
na verstis neatsakingu diskre
ditavimu ir diskriminaciją.'

Gal yra ir daugiau davinių 
galvoti, kad. liaudininkuose * 
jaučiama stipri V. Sidzikaus
ko įtaka. Pav., nepaslpriešini- 
mas V. Sidzikausko. iniciaty
vai organizuoti ‘^antrąjį ^libe
ralų internacionalą ■’>^’apei
nant tautininkus,, arba iį- Jąię-

dininkų atstovo . pavaduoto, P 
titulu yra įėjęs žaliojo Inter
nacionalo, Washingtone šąs- 
tatan. Tačiau , taip ri.
Liaudininkams vadovaują, a- 
not Dr, M. Devenio, .X. AUiiė-

nu- 
kai-

m.

Popieriui ir kitoms spaudos 
reikmenims nuolat brangs
tant, dabartinės prenumeratos 
pajamų nepakanka laikraščio 
išlaidoms apmokėti. Norėdami 
bent kiek sumažinti nuolatinį 
deficitą, Vienybės leidėjai 
tarė metinę prenumeratos 
ną pakelti vienu doleriu.

Taigi, pradedant 1952
.sausio 1 d., metinė Vienybės 
prenumeratos kaina bus to
kia: Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse 5 dol.. o Kanadoje ir ki
tuose kraštuose — 6 doleriai.

Skaitytojai, kuriems nuošir
džiai rūpi laikraščio išlaiky
mas, prašomi savo prenum.e- 
ratą atsiųsti laiku, čekius bei 
pašto perlaidas prašoma siųs
ti taip: Vienybė, 412 Bedford 
Ave., Brooklyn 11, N. Y.

seit, -nepriklausomos valsty
bės faktinis, atstatymas.

Tačiau šiandien yra tokia 
padėtis, kurios tremtis pa
keisti negali. Jeigu, leiskim, 
mes patys pripažintume ne
teisėtu, ar negaliojančiu įsta
tymą, pakėlusį žemės nuosa
vybės normą iš 80 ha iki 150 
ha., kurį galiojančiu pripa
žįsta Vakarų valstybių teis
mai, tai mums beliktų pripa
žinti teisėtais ir dabartinės 
LTSR kolektyvizacijos- įstaty- 
mus.;Lygiai-^tas-^)atir-sU;ki
tais dalykais.

(Nukelta į 5 psl.)

vienose 
Krupavičiaus ranko- 

s'ę,7 jam / perdavei ypatingąją 
sritį?

-Tfcip, žinau. Tai teigia V.

šį ~ kaltinimą ^išgirdau prieš 
kokius'1..ketverius mėnesius. 
Po kurio- iąiko sužinojau, kad

bai ’ kategoriškai ‘ vienam pa- < 
sįtarimė'-teigė, Faktiškai biivo^ 
jttlešįnghį 7 1950; m. sausio. ?20 
dieni /Sidzikausko u įiiąves- — 

; 4-as VLlKe. jrpątin^ai .5 sričiai 
Ar tiesa, kad Tamsta 1949 tyąrkytL. statutas .ir dar prie 

m. pavasarį norėjai- išjtuigti to priimtas’nūtarirąas, šią sri 
U VLIKo VT prof. tj payedė,?.mąn^pir kai kuriems
minską? v ‘ : ’-VĮJE-'

■ - - -. n. -:-/
•Apie tai kalbėjo 

suinteresuoti' kriKdęhiJi / 
nes, tą kartojo ir. 
tietis J. Makauslds.
ko panašaus nebuvo. J Tięsa,; 
greta prel. .KrupaVičiaits buvo 
pasiūlyta iš .VT įšjuiįgti-'if

k^ūįripavedaųt \ jam /.--teisę 
;VUKo narių, tar- 

p^/UOntrt&Hū> to, jxąve- 
'tos ; sri- - 

pa^rihki-
rimo dalyviai—B. Gaįęižiįnąs,
M’ Valiukėnas ir. aš-į— - tam 
pasiūlijįmui pritarimo' nedavė
me. O tai buvo,.', reikia, -atši- 
minti, po socialdemokratų pa
stangų išjungtiliaudininkus'.Ir 
tautininkus iš VT/- '•

Ar tiesa, kad Tamsta su
griovei 1949 m. pavasafį lai
cistinę penkiukę? •

Tokia pat tieša, į^aip* ir 
“tiesa” apie prof. . Kaminską. 
1949 m. pavasarį V-^Sidzi
kauskas, būdamas JAV, .ne
numatė, kad kiek vėliau pli
kas gaus lėšų ir galvojo, ;kad 
teks siaurintis. To pasekmėj 
V. Sidzikauskas Ir socialde
mokratai nusprendė ’ išj urigtl 
iš VT du laicistinės penkiukes 
narius — liaudininkus Ir'taU-

VLįSCė/Lįyestąs' tormaiinioša- 
telitiskumo' pradas. ’ 

- t . » - '.v s » -r- • . .
. » • * ■ 9 r. > ‘ ?

1 Kaip Tamsta/yeftmate JAV 
dėtuvių politinės institucijoj 
-i-;:-ALtp \dątbą? . * ’ •]

’ Aišku; kaipaiškiausia die- 
ha? kad ALTas savo' aktyviu 
darbu- /yra savo- -vardą tikrai

mūsų Valstybės istoriją.
.. ,...{ į ;■ , . . ■ ' -.JT

Kaip vertinate PLB? Ko
kias jai perspektyvas numa
tote? ' . ' '

A'

Priė PLB statuto ruošimo ir 
man' pačiam teko • prisidėti. 
PLB— tai nuostabiai svarbus 
mūsų. Tautai reiškinys, tačiau 
ji, dabar. matau, savo visą

tininkus. Teko ieškoti kitų didingumą parodys-tik po ilgo
partnerių. To pasekmėj ^ūsi- ir kruopštaus darbo :tam reK 
darė šešiukė ir.■ ’ketveriukė. 5kalūl pasišventusių žmonių.

i

/

SOVIETAI BOMBARDUOJA
NEW YORK A IR DETROITĄ

ir turė- 
jog .ga- 
Jie mo

vėliau 
bet antrasis 
didatu, nors 
te.

— Kurį iš 
seksite? — 
nas.

—- Hm. Hm! — atsakė Eu
ropos jėgų i vadas.

Per visą buvimą Amerikoje, 
gen. Eisenhoweris- visą laiką 
buvo persekiojamas žurnalis
tų ir politikų, kurie be persto
jo statė tą patį klausimą. Ir 
jiš atsakydavo:

— .Hm! Hm!
Bet ši kartą iš Europos jis

Visas pasaulL 
tradicijas 
su dideliu 
paskutines 
rikiečių
Flying-Enterpris. 
kelionę, kaip j 
audrų ir nebega? damas savo
mis jėgomis nei kiek pasiva
ryki pirmyn,Sik vienam žmo
gui —kapitonui Carlsenui ant 
jo pasilikus, buvo 
išgelbėti.

Gruodžio ' 27 d 
šiaurinė e Atlanto 
vai išgirdo per r. 
bos šauksmą. Flying 
rise audros sudaužytas nebe
galėjo toliau varytis savomis 
jėgomis ir buvo pavojus, kad 
liks visai bangų sulaužytas.

Netolimais buvęs amerikie
čių kariškas laivas John-W- 
Weeks atskubėjo į pagalbą.

keleiviai ir įgula perlipo į ka
rišką laivą bet kapitonas 
Carlsen atsisakė pasekti jų pė 
domis. Jis nutarė pasilikti 
laive, gindamas savo kompa
nijos interesus, kad gelbėtojai 
negalėtu paskelbti Flying Ent
erprise •‘laivo liekana." Todėl 
kol ant laivo pasilieka bent 
vienas karininkas, laivas ne
gali būti laikomas “liekana” 
ir gelbėtojai tokiu ątveju ne
gali pretenduoti į du trečda
liu jo vertės atlyginimo už iš
gelbėjimą. Gelbėtojai gauna 
tada tik tiek, kiek normaliai 
priklauso už vilkimo operaci-

prabilo

Gallupo surinktus 
(kartą jie pasirodė 

gen Eisenhoweris

LENGVA PAIMTI
SUNKIAU

Pagal 
davinius 
klaidingi), 
turįs visas galimybes būti iš
rinktas prezidentu. Jo popu
liarumas tautoje stovi daug 
aukščiau, už Trumaną, gen. 
MącArthurą, Taftą ir Marte
ną. Paklausti dėl to 2,188 a- 
merikiečių laikraščių leidėjai 
pareiškė. jog. jie taip pat 

^Eisenhow-erj stato į piekį, nors 
galvoja, kad Trumanas_ galė-

Korėjoje vienam amerikie
čiui laikraštininkui įvyko kei
stas nuotykis. Besilankant 
Jam pafrontėj, pavyko paimti 
į nelaisvę priešo kareivį kiną.

Tiesa, priešo kareivis pats, 
tikrumoje, norėjo pasiduoti į 
nelaisvę, nes pasirodė prieš 
laikraštininką iškeltom ran- 
kom, šypsodamasis ir ženk
lais rodė, kad jį paimtų į ne
laisvę.

Amerikietis 
pasisodino jį 
manydamas 
vinį atlikęs, 
vimo, viena
belaisvį, kuris vis tebesišypso
jo, o kita akimi kelią, nusku-

laikraštininkas 
i savo jeepą ir, 
herojišką-^ užda- 
pilnas pasidižia - 
akim dabodamas

siąs būti perrinktas^.

Tad visad, kada jūroje pa
sigirsta pagalbos kauksmas ir 
jei to laivo vertė siekia mili
jonus. iš visų uostų pasilei
džia lenktyniucdami vilkikai, 
stengdamiesi kiekvienas pir
mas užmesti savo virvę <ąnt

skęstančio laivo ir parsitemp
ti J; į uostą.

Sį kartą, nors Flying Enter
prise vertas 2/milijonų dole
rių* p jo krovinys 
milijono dolerių, 
mažai uždirbs, nes 
Carlsen su dideliu
mu, nutaręs laikytis iki pas
kutinio momento, kol laivas 
pasieks krantą.

Šitokia jo kova prieš audrą 
ir užsispyrimas pasilikti ant 
laivo, pas anglus sukėlė pasi
gėrėjimą/ nes jis iškėlė be
mirštantį jūrininkų heroizmą 
ir kartu ginimą savo kompa-’ 
nijos reikalų.

Keli Europos Jaikraščiai' pa
skelbė, kad' Carlsen parodė 
tokį užsispyrimą dar ir dėl to, 
kad jo laivas vežęs ypatin
gai svarbų krovinį.

(Atkelta iš 4 psL>
Kai kas, gal, pasaky: 

VLKas seniai yra atmet 
1938 metų konstituciją ir g 
Įjojančią laiko 1922 metų ko 
stituciją.

Ar taip skelbiantys nė 
kartais katalikiškesni už I 
tį popiežių?

Būtent: savo 1944. II.
d. deklaracijoje Lietuv 
VLKas nedviprasmiškai ps 
reiškė, kad suvereninė Liet 
vos valstybė nėra išnykusi 
kupacijų išdaivoje, tik suvei 
ninių organų funkcionav 
mas yra laikinai sutrukdyt 
ir kad (žiūr. 3 paragr.) Liet 
vą iš okupacijų išlaisvini 
1938 metų konstituci.*! b 
galioje iki ji nebus teisėtu b 
du atitinkamai pakeišta.

“Pats nereikalingiausias, 
pats absurdiškiausias ir kru
viniausias istorijoje karas pra 
sidėjo 1952 metais gegužės 10 
d. 1 vai. 58 miii. po' pietų”.

Tokiais žodžiais amerikiečių 
rašytojas Robert Sherwood 
pradeda savo repbętažą apie 
tretįjį pasaulinį karą 
Collier’s specialiame numery, 
skirtame Sovietų Rusijos pra
laimėjimui ir jos okupacijai 
1952-1960 metais.

Po nepasisekusio atentato 
prieš maršalą Tito, sovietų 
tankai perėjo Jugoslavijos šie 
ną. Jungtinės Tautos pasmer
kė agresorių ir 1952 gegužės 14 
dieną amerikiečių . bombone
šiai numetė pirmąsias atomi
nes bombas ant Sovietų Ru
sijos...

Sovieta‘i, turėdami Vokietis 
jos lygumoj pusę milijono ka
reivių, 
pirmyn, 
todiškai 
sistengė 
“žaibo”

buvo 
kaip

padidėjusi, . pamačius
Tito pasilieka nepalau

žiamas. ' ’
Sąjungininkai 

mi stengėsi sovietams prida
ryti kuo daugiau nuostolių. 
Bet demokratijų pusėj audros 
buvo milžiniškos. Vakarai sten 
gėsi laimėti laiką. Sovietai 
priešais save stūmė bėglius ci
vilius, kuriems liepdavo eiti 
per užminuotus laukus. Kada 

a —tie bėgliai užtvindydavo kelią, 
nelėisdami pačiai sovietų ar
mijai žygiuoti, jie buvo žudo
mi be pasigailėjimo.

atsitrapkda-

ropes,.. Artimųjų Rytų ir kitų 
vietų, sustiprinant pačios Ame 
rikos kontinento gynimą. Tai 
atsitiko pirmą kartą per 91 
metus jog priešo kariuomenė 
palietė Amerikos sienas.
PIRMA ATOMINĖ BOMBA

vo apsirengę civiliškai 
jo netikrus popierius, 
Įėjo gerai pasislėpti, 
kėjb be akcento kalbėti ang
liškai ir prie savęs turėjo stam 
bias pinigų sumas. Vėliau du 
iš jų buvo pagauti ir pasirodė 
tai esą amerikiečiai komunis
tai.
BOMBARDAVIME DALYVAVO 
“SAVIŽUDŽIAI” LAKŪNAI

Numestoji -ant Hanford ato
minė bomba buvo pustrečio 
karto galingesnė už tą, kuri 
buvo numesta ant Hiroshima.

Po šio spektakliško bombar
davimo. puolant tolimą kariš

ką taikinį, sovietai norėjo, su-

kiekviena moteris 
vaikas.

Kada atominė bomba buvo 
numesta ant Londono -1952 įa. 
spalio mėnesį, tai auktį nebū- 
vo. net pusės to,--kiek L buvo 
New Yorke, nežiūrint, - kad 
plotas du kart didesnis biivo 
sunaikintas. Kodėl toks skirtu 
mas? Priežastis visai .papras
ta: londoniečiai turėjo prity
rimo dar iš praėjusio karo 
bombardavimų ir mokėjo 
drausmingai laikytis.
AMERIKA PANIKOJE ' \ <

kiekvienas.. šiidjė. apiė tai-, ' buvo tylima. 
Amerikteęitd/ ar- JąngTui,. su- 
nąikinifljąs. su atominėm bom- 
bpun; K^ųkįazo rąįąnp buvo 
reikšmingas dalykas, lyg 
vyjctivikitoj. planetoj...J .
NfcW YORKO CENTRE 
NIEKO NEBELIKO

Pirmoji atominė bomba
mesta ant New Yorko krito 
•tarp Centralinės ir Pennsylva 
nijos stočių. Žmonių aukos bu 
vo ypatingai didelės ir buvo 
visai nušluotas nuo žemės 
Empire State Building ir JT

civilių apsauga, bet. . pastatas su savo 5,400 langais, 
apsauga Amerifcpje per kuriuos įvairių rasių žmo- 

blogai organizuota, nės žiūrėjo, tikėdamiesi sukur

Neseniai vakarinėje Texas 
dalyje buvo užtikti dideli nau 
ji naftes plotai, kurių eksplo- 
taciją kompensuos prarastos2 
Irane naftos kieki. >

Nauji plotai apima 150 my
lių ilgio ir 50 mylių pločio. 
500 šulinių jau išgręžta ir dar 
gręžiami 300 naujų. 75 žiba
lo' kompanijos 'tūri pasisaTil
džiusios tūkstančius -inžinie
rių ir geologų, kurie tiria iš 
pagrindų šią sritį.

Prieš keletą metų buvo ma 
nyta, kad Texas bus atidavęs 

' visą naftą, kurią savo pože
my turėjo. Bandymai atrasti 

----naujų—naftos—sluog^nių, dasi- 
kasus net iki 10,000 pėdų gi
lumos, nedavė jokiu rezultatų 
ir nuo ieškojimų buvo beveik 
atsisakyta. Bet buvo paban
dyta dasikasti iki 12,000 pėdų 
ir šį kartą' pasirodė, k$d 
naftos yra iki valiai.

perdayus belaisvį ten kur rei
kia ir už tai gavus pagyrimą.

Deja, belaisviu nusikratyti
nebuvo taip lengva.

Pirmiausiai jis sustojo pa
frontėje prie marinų grupės.

— Ar norite belaisvį?
— Ką mes su juo darysime?

Vežkite toliau į užpakalį!
Laikraštininkas išsijudino

Už kaviaro uždangos
Vakarų žurnalistas. kaž 

kaip, turėjo laimės būti pri
imtas pas bulgarų 'minister! 
pirmininką. “Pone Ministeri, 
sako nustebęs žurnalistas,: jū
sų telefonas tikrai juokingas. 
Klausytuvas yra, betrihikrofo- 
no nėra.’’ “Taip, atsakė pir- 
minfh'kas, čia mūsų tiesioginis 
laidas su Kremlium.”

ten

ne
tas

nu-

Per, pirmą.ą karo fazę, kuri 
tęsėsi 1952 m. nuo gegužės iki 
gruodžio , mėnesio, Jungtinės 
Tautos* nenustojo ginklavu- 

, sios. Atlanto vandenynas, taip 
kaip 1942 metais buvo svar
biausiu kovos lauku. Sovietų 

. povandeniniai laivai pridarė
didelių nuostolių sąjunginin
kų transporto laivams.
SOVIETŲ ARMIJA 
IŠLIPA ALIASKOJE

nesulaikomai veržėsi 
Puolimas vystėsi me- 
ir tvarkingai. Jie ne- 

. pakartoti vokiečių
atakos 1940 metais, ir

pilnai įvertino pavojų, kokia
me buvo jų susisiekimo li
nijos Lenkijoje, Čekoslovaki
joje Vengrijoje, Jugoslavi oje 
ir šiaurinėje Vokietijoje. ■ Pa
galiau, jie žinojo,, kad tos sry- 
tys pasiliko karingai nusista- 
čiusios prieš raudon. armiją. 
Sukilimo nuotaika * satelituose

1952 m. rugsėjo 2 o. vienai 
sovietų armijai pavyko išlipti 
Aliaskoje ir užimti Nome.

Tai nebuvo rimta operacija, 
numatanti invaziją į Amerikos 
kontinentą, tačiau toj epokoj 
tas padarė didelį įspūdį ir su
kėlė nesutarimus strategijoje.

Amerikoje atsirado didelis 
skaičius žmonių kurie reikala
vo atšaukti kariuomenę iš Eu-'

Dviems dienoms praslinkus 
po rusų išlipimo Aliaskoje, so
vietai numetė pirmą bombą ...kelti tarp amerikiečių paniką, 
ant Amerikos teritorijos. Iki 
tam laikui priešas su atomi
nėm bombom bombardavo tik 
svarbesniam sąjungininkų ba
zes Europoje ir Siaurės Afri
koje.

Pirmasis, sovietų objektas bu 
vo Hanford, nedidelis mieste
lis prie Columbia .upės Wash- 
ingtono valstybėje. Tai yra ne 
didelė vieta, apie kurią mažai
kas yra girdėjęs. Tikrumoje* 
ji buvo bombarduota dėl to, 
kąd ten veikė atominių bom
bų’ fabrikas.

Devyni sovietų. bombonešiai 
Tuplojev, kurie yra gryna ko
pija amerikoniško B-29, daly- 

. vavo šiame bombardavime.
Tik trys iš jų gabeno atomi- 

. nes bombas, kiti šeši sudarė
'‘apsaugą. Vienas iš jų buvo nu • pasiutais ir pasislėpdavo 

muštas ore, kitą naikintuvai 
pradėjo vytis ir jiš savo bom
bas numetė prie Vancouvert ir 
pats sudužo kanadišfcame miš 
ke. Nušautų lėktuvų įgula iš
šoko su 
pagauti,

apsauga Ameriką 
blogai organizuot

Chicagoj bombardavimas lš-Tam jie pasirinko garsų indus 
trijos miestą Detroitą. Jie pa
siuntė tenai tik vieną bombo
nešį su atomine bomba ir šis 
ją numetė visai taikliai. Per 
30 mylių nuo jos kritimo vie
tos, viskas^buvo sulyginta
žeme. Aplink Lincoln ir Cadi- 
lac fabrikus nieko nebeliko, 
gi Fordo fabrikuose kilo mil- 

^žiniški gaisrai.
Šitokių tolimų miestų bom

bardavimas, kaip Detroito, vė
liau sekė New Yorkas, 
Washingtonas, Philadelphija 
ir Chicaga... Tas reikalavo iš 
sovietų “savižudžių”
nes jie neturė. o tokių bombo
nešių, kurie, numetę 
galėtų sugrįžti atgal 
Bet beveik visad,
bombą, įgula iššokdavo su

lakūnų.

bombas, 
4. bazę, 

numetus 
pa-

•Amerikiečių aukos buvo 
miai didesnės negu turėjo 
ti. Civilių apsaugos planas 
siliko tik projekte. Amerikie
čių tauta nesistengė suprasti, 
kad pasyvinėje apsaugoje, turi 
dalyvauti kiekvienas vyras.

parašiutais ir nebuvo 
nes įgulos nariai bu- 
& .

i
Keistas ir nepaprastas 

mografiškas Įvykis pastebimas 
Amerikoje, tai negrų”'judėji
mas iš pietii j šiaurę, šita mi
gracija, prasidėjusi tuoj po 
civilinio karo, vis didėja. Jei 
dar 191Cf metais pietinėse val
stybėse - buvo daugiau kaip 
90% visų Amerikoj gyvenan
čių negrų tai' paskutinė sta
tistika parodo, jog 
lik ę tik .68% visų 
gyvenančių negrų.

Šitas nepaprastas
aiškinamas tuo, kad pietinėse 
valstybėse 
ra i tiki, 
mis yra 
nis, kas 1 
sa. Negrų labiausia- mėgiama 
vieta yra New Yorkas, Penn
sylvania, Ohio, Illinois ir Mi
chigan. *

de-

teų . bėra 
Amerikoj

įvykis pa-

Tarptautiniame chirurgų 
kongrese, Paryžiuje, pereitą 
vasarą sovietų profesorius pa
sakoja: “Vienas mūsų darbi
ninkas apako. Mes jam graži
nome regėjimą, dėka naujojo- 
mis stiklinėmis matančiomis 
akimis.^Tai sovietinio mokslo 
stebuklas!”

“Kas čia tokio, įsikišo ame
rikietis, vienam mūsų darbi
ninkui pernai fabrike mašina 
nutraukė penkis pirštus, mes 
jam tuoj įskiepijome penkis
karvės spenius. Dabar jis ir , 
pirštus turi ir 11 litrų pieno 
duoda per dieną”...

“Netiesa, sušuko sovietų 
prcfescrius, ar turit, liudinin
ką' kuris mate?”

“žinoma, rimtai atsakė 3- 
merikietis. Matė tas jūsų dar
bininkas su stiklinėm

darančių grupių buvo riutai 
keisti, VLIKui jau esant t 
sienyje, bet ir šiandien ji 4 
bėra nepakeista.

1950 m. VLIKo Vykdomi 
Taryba paskelbė VLIKo' in 
morandumą anglų kalba L 
tuvos Nepriklausomybės i 
statymo ‘klausimu. Memora 
dūmas buvo parengtas; įtell 
JAV, D. Britanijos ir- Prane 
zijos užsienio reikalų. mini 
teriams. Tame memorandui 
tvirtinamą, kad Lietuva, m 
ir būdama svetimos karit 
menės okupuota ir fiziškai 
Sovietų Sąjungą inkorparw 
ta, de jure lieka riepriklaus 
ma valstybe ir pasaulio tau 
bendruomenės narys; (p; 
10) Ir kad Lietuvos neteis 
tos anekcijos išdavoje Liet 
vos suvereninių , teisių vykč 
mas tėra tik laikinai sutrul 
dytas, ir kad, kai tik nust 
verkusi jėga, Lietuvos orgar 
teisėtai vykdys savo gal 
(psl. 81)-.-

Tuo būdu VLIKas pats o: 
daliai -konstatuoja^ ‘kad S 
vietų ^Sąjunga. smurtu paša 
no konstitucinę ' Lietuv 
R e s p u b l ikos vyriausyl 
privertė "Liaudies Seimą s 
laužyti Lietuvos Konstituci; 
priimant nutarimą ''-praši 
Lietuvą įjungti į Sovietų S 
jungą (1940, liepos 21), ir k 
todėl ' visi' tie smurto akt 
kaip priešingi lietuvių taul 
valiai, ir aiškiai sulaužę L 
tiįvbš konstituciją ' (įsidėmi 
kime — 1938 m. konstituc 
ją), yra negaliojantys ir ni 
kiniai (psl. 7).

Tame pačiame memorand 
me (psl. 7) VLIKas huroc 
kad “Lietuvos ‘President 
Antanas Smetona, proteš 
ženklan prieš Sovietų agrei 
ją, tiksiu tęsti kovą dėl Li 
tuvos Nepriklausomybės a 
statymo, paliko 1940. VT. 
d. Lietuvos teritoriją. Eina: 
Lietuvos Konstitucija, MLini 
teris» Pirmininkas, A. Merk] 
neturėjo teises • skirti nau 
ministerio pirmininko ar pa 
vesti kam kitam sudaryti "v; 
riatfsybę (psl. 7).

Kaip matyti, VLIKas ofici 
liai ir viešai' laiko Lietuvi 
Respublikos • Prezidentą < > i 
Smetoną, 1940. VI. 15 d. i 
vykusį į užsienį, 
tuvos Prezidentu, 
tama ir teisinga, 
gu atveju teliktų
— Lietuvos Prezidentu pripi 
žinti Paleckį.

Atstatysimos Lietuvos Va 
stybės santvarka 
n ai bus 
karnai 
Lietuvos 
cija ir 
Lietuvos 
timai bus įvykdyti išsilaisv: 
nusies Tautos išlaisvintoj 
Tėvynėje tokia prasme, ko 
kios pareikalaus pačios Tau 
tos interesai, šiandien . g 
kol iš vienos pusės mūsų ša 
lis yra okupuota, o iš kiU 
Didžiųjų Vakarų Valstybi 
tebepripažįstama Nepriklau
soma Lietuvos Valstybe eg 
zistuo.ant de jure, būtų nu 
sikaltimas tuščiais “nepripa 
tinimais” sunaikinti Lietuve 
bylos gynimą 
kirsti tą šaką, 
byla laikosi.

Konstruktyvi 
lės būti vedama, jeigu bu 
griaunami valstybinio teisė
tumo pagrindai. šiandie: 
mums tenka žiūrėti į ateitį 
ir konstruktyvios politiko 
pagrindais bazuotl, mūsų dar 
bą dėl Lietuvos laisvės.

* J. Kerniu

akim".

padrą-

polici- 
tuoj į 
20 zlo-

ninkams 
' jeepą ir

kad jam
gražintų

Margarita.”
Daugiau čia

Tegyvuoja

ir išsižioti, šoko į 
nuvažiavo, bijodamas 
prievarta atgal ne- 

belaisvį.

ir skubėkite pasi- 
kelio, nes> trukdote

nekreipė dėmesio

Naujos veislės naujagimis (hybria bear) Washingto- 
no zoologijos sode turi neblogą apetitą. '

Kuboje pradėta gaminti televizijos priimtuvai auto
mobiliams.

BELAISVI, BET 
JUO NUSIKRATYTI
tolyn į kelionę. Jo belaisvis 
vis tebesišypsojo, rodydamas 
dantis. Pirmoj kryžkelėj jis 
sustojo prie MP posto.

— štai jums belaisvis!
— Mes nenorime! Vežkite į 

užpakalį 
traukti iš 
judėjimui.

Niekas
nei į jį, nei į jo belaisvį.

Lenkdamas vieną belaisvių 
koloną. kurie buvo vežami 
sunkvežimiuose, jis kreipėsi į

- seržantą.
■Aš— -su savim turiu vieną 

belaisvį, kinietį/"visai šviežią...
— Ką aš su juo darysiu? 

Man užtenka savo batalijoho
belaisvių' Ir seržentas liepė 
jam greičiau pasitraukti.

Po visų nepasisekimų nusi
kratyti belaisviu- laikraštinin
ko ūpas krito, o belaisvis vis 
šypsojosi. Ne tik kad niekas 
negyrė už herojiškumą, bet 
niekas nenorėjo ir matyti ;o 
belaisvio.
• Pagaliau jis privažiavo prie 
štabo. Įstūmęs į vidų savo be-

“Tegyvuoja partija!”
Budapešte neseniai buvo ap 

—vog tas vie nas bu tas. Prię^dlF' 
rų buvo rastas pakabintas raš 
telis:

“Sugrįžau iš fabriko 6 vai. 
Einu į - marksistmius-leniniz- 
mo kursus. Grįšiu 10 vai. Te
gyvuoja partija. Papą.”

“Grįžau iš fabriko 6 y. 30. 
Einu į demokratiškų moterų 
mitingą.- Grįšiu 9 v. 30. Tegy
vuoja partija. Mama.”

“Grįžau iš fabriko -7 vai. 
Einu į demokratiškų merginų 
sueigą, pagėlbėti demokratiš- 

j kai Korėjai. Grįšiu 11 vai. Te
gyvuoja partija. 
. “Atėjus 8 vai. 
niekad negrįšiu.
partija. Vagis.”

Amerikiečiai ir “Generolas Žiema’’ Korėjoje.

r/4Uzų sportą.

S®

ir Irena mėgsta pa-

-------------------------
v

Čekų darbininkas dir
ba • pustrečio mėnesio, 
kad galėtų nusipirkti 
žiemini paltą

Smulkūs skelbimai neap- 
gaudiųė„a. Jie parodo aiškiai 
koks yra tikras gyvenimas tos 
tautos, kurioj laikraštis su to
kiais' skelbimais išeina, štai ke 
lėtą smulkių skelbimų,) paim
tų iš čekų laikraščio Ludova 
Demokracie. Kainos sulygin
tos su darbo valandų ilgumu, 
imant pagrindu vyriausybės 
pirmininko Zapotockio tvirti
nimą, jog čekų darbininkas 
gauna atlyginimą 4,930 kuro- 
nų per mėnesį.

Parduodama: Pustrečio sva 
rO vilnos mezgimui: 5,700 ku- 
ronų (1 mėnuo ir 1 savaitė 
darbo). Rašyti Nr. 1187.- 

___Parduodamas;____ Vienintelė 
proga. Pilkas paltas, visai nau 
jas, 12,000 kuronų (pustrečio 
mėnesio darbo). Tamsus kos
tiumas dėl vyro 6 pėdų aukš
čio: 10,000 kuronų (du mėne
siai). Rašyti Nr. 660.

Parduodama: Geros rūšies 
medžiaga kostiumui: 3,000 ku 
ronų metras (3 savaitės) ."Ra
šyti Nr. L253.

Nori grąžinti 
akliesiems regėjimą

Italų inžinierius Lo Turco, 
daugiau kaip treji metai dir
bęs prie atradimo dirbtinos 
elektroniškos akies, kuri elek
triškai perduotų vaizdus sme
genims, sakosi atradęs ką ieš- 
kojęs.______________ ______

‘ —Aklieji su šiuo aparatu ma 
tys taip pat aiškiai, kaip nor- ° 
maliai žmonės turį sveikas a- 
kis,— sako Turco.

Turco yra pagarsėjęs kaip 
ginklų specialistas, atradęs 
garsiąją raketą V-2. Jau prieš 
20 m. jis buvo pateikęs italų 
karo minist. projektą mecha
niškai diriguojamą raketą — 
bombą. ^Projektas buvo palik
tas gulėti archyve, kol vieną 
dieną vokiečiai jį užtiko ir 

pradėjo gaminti V-2.
Prieš kelis metus tas pats 

Turco pagamino aparatą, su 
kuriuo galima naktį daryti iš 
lėktuvo nuotraukas.

teisėtu Ue
Tai suprai 
nes priesii 
viena • išeit

neabejoti 
demokratinė. Atifii 

turės būti pakeis! 
Valstybės Konstitu 

eilė Nepriklausome 
įstatymų. Tie pake:

gyvenantieji neg- 
jog šiaurėje gyveni- 
geresnis. ir lengves
ne visada būna tie-

Ne tik 
ir krašto 
pasirėdė 
Kada tai amerikiečiai pamatė, ti 'pasauliui gčresnį gyvenimą,
kilo didžiausia panika. . Tas 
net pradėjo paraližuot ginklų^, baidė, tūkstančius galvijų ku- 
gamybos produkciją. Kaip; tas rie buvo sksrdykloje. Ištrūkę 
įvyko? Kodėl sovietų, bbmbo- ’ j gatvę, jie kliudė• gelbėjimo 
nešJiai^ilėjopasiekt Amerikos 
tolimus miestus? Ar amerikiė- 

su' čiai aptarnavę radarus, išsta
tytus visame kontinente, būtų 
užmigę lygiai kaip Pearl Har 
beur atakos išvakarėje?

Kas atsitiko su amerikiečių 
naikintuvais Grenlandijoje, 

Aliaskoje ir Kanadoje, kur jie 
ture, o sulaikyti sovietų bom
bonešius ir neleisti jiems pa
siekti Amerikos teritoriją?

Amerikiečiams reikėjo ilgo 
laiko, kad suprastų, jog sovie
tai juos nėra pralenkę atomi
niame bombardavime. Ameri
kiečių bombardavimai Sovietų 
Rusijos teritorijoje šimtą kar
tų daugiau pridarė nuostolių.

Bet skirtumas tame, kad po 
kiekvieno bombardavimo Ame 
rikoje, amerikiečių laikraščiai 
stambiomis raidėmis aprašy
davo įvykį, įdėdavo žuvusių
jų pavardes, atspa 
vaizdus, tuo tarpu

žy- 
bū- 
pa

darbąms. • \ - . .
-Kitą -dieną po šios atakos, 

.prezidentas, nuskridęs į Chi
cago, pasakė kalbą kuri šiek p 
tiek amerikiečius nuramino. 
Jis paaiškino, kaip sunku pil
nai ginti “haujas laisvės sie
nas, kurios eina šiaurės aši
galyje nuo Beringo sąsiaurio 
ikfvSpitzbergo. Jis pastebėjo, • 
ant klek didelis skaičius so
vietų lėktuvų buvo numušti 
prie Amerikos sienos. “Aš ne
galiu jums pasakyti, kaip jie 
buvo numušti, tai reikštų pa- 
Sauti priešui, bet aš giliu

pareikšti, kad mūsų gy- 
yra galingas ir kiekvie

ną minutę jis darosi galinges
nis.” > - i

(Sekančiame numery skai
tysite: “STALINO SŪNUS PA
TEKO I SĄJUNGININKŲ NE
LAISVĘ”)

j Vienas čekas išeina 
iimo atsėdė ęs du

etų Ru 4 psl, -

Kad ekonomiška padėtis a- 
napus ‘‘geležinės uždangos” 
yra baisiai sunki, tas niekam 
ne paslaptis, ir yra geriausiu. 
įrodymu, jog komunizmas su- 
Kirįa tik mizeriją.

Apie tą mizeriją, raminda
mi save sovietų okupuotų sri
čių gyventojai yra sukūrę ei
lę anekdoktų. Štai vienas, ne
seniai atėjęs tiesiai iš Lenki
jos.

Vienas lenkas ūkininkas, ne 
begalėdamas pakelti bado, at
vyksta į Varšuva, ir, atsisto
jęs prie Vidaus Rėikalų Mini- 
sterio durų, pradeda kramty
ti saują šieno. Ministeris, iš
eidamas, jį pastebi ir- sušun
ka:

iš kalė- 
metus. 

“Kiip ten tau buvo su mais
tu?” klausinėja nuogąstingai 
jo draugas. “O, man nusišvo- 
sojo laimė, jis atsako. Kaleii- 
mo sargas buvo tikras dūšia 
ir man kišo duonos riekes per 
Takto skylę".

“Nęlatningasai, jei 
ninkas tave pamatys 
kalėjimą uždarys! Imk 
tų ir eik šalin!

Ūkininkas šio žesto
sintas, nuėjo prie užsienio rei 
kalų ministerio duru, kuris 
jam išeidamas davė 40 zlotų. 
Tada jis nutarė nueiti pas 
minister! pirmininką. Bet šis, 
pamatęs valgant šieną, pra
dėjo išmėtinėti:

“Beproti, jiai tu dabar šierf£" 
valgai, kuo tu maitintiesi žie- 
ffiSi alėjas?**.

i
*

T

užsienyje i 
ant kurios toj

politika nega
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tokia

'r.

jos

ir pats gydymas* yra lengvesnis..

visi bū- 
pinigais,

va
tas

man pa 
adresuo-

tik padary- 
ir nuotrau- 
medžio pa- 
padfctų iš-

iltalijoje .* iškabinti plakatai 
kviečiasi turistus šį rudenį ne 
praleisti /.progos pamatyti Ve- 
zuviaus išsiveržimą ir išsinuo

buvęs 
Pats 

iš tam-

o y- 
dipu-

Apie Nojaus 
ne vien 
kiti veikalai

tai
Nes Ararato

Araratą. Įbauginti turkai ta
da atsisakė duoti leidimą. 
Bet dabar jie nepaiso sovietų 

’ ir prancūzui Jean Riquer da
vė leidimą.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia’ 7-41H

1914-18 
kapitonas

arką, buvo 
kalbėti tik

giliukus, 
svie-

daug senesni, kurie Nojų va
dina Zisussadu, Ut-Naptistin 
ir kitais vardais.

skirtingo amžiaus puo-
Mokslininkų nuomope 

potvynis Jvykęs prieš 
metų. Bet' tikslią datą

Atrodo, kad ši voveraitė labiau domisi riešutais, ne 
gu; meškos letena, siekiančia to paties gardaus kąsnio

AR PAVYKS ATRASTI NOJAUS ARKĄ? 
Lakūnai tvirtina matę Ararato kalno ledyne milžiniško laivo griaučius - 
Sovietai nenori leisti ekspedicijai tyrinėti Ararato kalną — prof Flint 

aparatu galima bus tiksliai nustatyti arkos senumą
Turkijos ir Sovietų Sąjun

gos pasieny, nepasiekiamuose 
kalnuose. sakoma, slepiasi 
pats brangiausias archeologi
nis -turtas: medinis Jaivas, 
kuriame. Nojus išsigelbėjo nuo 
pasaulinio tvano.

Nežiūrint visų nepasiseki
mų surasti tą Nojaus arką, 
kaip jau buvome trumpai 
Vienybėje paminėję, iš naujo 
į ekspediciją išsiruošė būrelis 
prancūzų tyrinėtojų, norint 
čių išaiškinti tą paslaptį, ar

Ararato kaline tikrai yra No
jaus arka.

1 ’

Pagal Bibliją, prieš keturis 
tūkstančius metų Dievas į- 
spėjo Nojų, jog -jis nutaręs 
sunaikinti visą pasauli ir pa
likti gyvą tiktai vieną Nojų. 
Jis jam" liepęs pasidaryti di
delę arką, kurioje galėtų’tilp
ti po viena porą įvairių gyvu

lių ir paukščių... Nojus pada
ręs, ką Dievas jam buvo įsa
kęs. ir užėjus lietingam peri- 
jodui, kada lietus be pertrau
kos pilęs, kaip iš kibiro, 40 
dienų, pa tvindė visą žemę, 
Nojus?- su savo arka saugiai 
išsilaikė vandens paviršiuje. 
Po septynių mėnesių ir 17 
dienų jo arka užkliuvusi už 
Ararato kalno...

Ararato' kalnas, kurio pati 
aukščiausioji viršūnė yra 15,- 
500 pėdų aukščio, randasi 
Turkijoje, netoli Sovietų Są
jungos ir Irano sienos. Prieš 
dvejus metus tenai bandė nu- 

- vykti amerikiečių ekspedicija, 
tikėdamasi surasti Nojaus 
arką. Bet jai ne.pašisekė.

—. .. __ - Dabar prancūzai bandysBūtu įdomu žinoti;ar----- =------- J
dė Bąlamūtas dar gyvas? O 
gal jau seniai Abraomui autus 
skalbia?”

Tas paklausimas mane kaip 
ir pažadino ir nutariau pra
nešti, kad esą. ne tik gyvas-, 
bet ir drūtas. Kojos tebėra 
miklios, kaip • dvidešimt metų 
kavalieriaus, netingiu vaikš
čioti ir daug ko matau ir gir
džiu, tai ir įgalėsime pasikal
bėti apie visokius 
pripotkus ir visas kitas 
to mamastis.

Mano > šneka .kai kam, 
patingai vadinamiems 
tams, gal ir nepatiks. Bet už 
tai mane nekaltinkite. Mama 
'mane taip išmokino šnekėti. 
Ir taip šnekėsiu, nes ir vieno- 
j e ^knygoje radau parašytą ra- 
ginimą neišsižadėti gimtosios 
kalbos. Pagaliau, jeigu yra sa 
koma, kad degtinė juo senes
nė,'tuo geresnė, tai kodėl taip 
negali būti ir su kalba?

Atsimenu, kaip 1913 metais 
susirinkę Girkalnio bažnyčio
je giedodavome:

(Pulkim' ant kelių 
Visi krikščionys, 
Trokšdami visi 
Jėzaus malonės, 
Su ašaromis, 
Pulkim su viera, 
Prieš tą švenčiausią 
Jėzaus apierą.
Tą" ir kitas giesmes 

kalba giedamas Dievas ne ,tik 
išklausė, bet ir nepriklauso
mybę Lietuvai išmeldėme.

Kalbos klausimą įsįkiškime 
į stalčių ir tegul jis ten būna, 
šnekėkime kaip kuris moka- . 
me, bet 4ik susišnekame.

Chicagiečio frento paragin
tas, nusprendžiau su vieny- 
biečiais pasišnekėti, jeigu Jūs 
sutiksite. Nepatingėkite man 
parašyti gromatų ir praneški
te, ką manote apie tai. Taipgi 
prie galimos progos praneški
te z Jūsų apylinkės naujienas 
apie visokias marnastis, pa
rašykite ir dainų. Lauksiu Jū
sų talkos.

šį kartą bus gana. Gerklė
je pasidarė sausa, tai eisiu ją 
pašlapinti. Pasikalbėsime kitą 
savaitę.

Jums visiems linkiu laimin 
gų 1952 metų.— kad 
tumėte labiau apžėlę 
negu plaukais!

Jeigu nepatingėsite 
- rašyti gromatų, tai 

kit taip: Mr. Dėdė Balamūtas 
412 . Bedford, Ave.^ Brooklyn

DĖDĖS BALAMŪTO
KERTĖ •

Apsisuko žemės ratas, 
štai ir vėl jau 
NAUJAS METAS 
Visi einame senyn, 
O Vienybė — vis geryn!
Yes, leidės ir vyrai, taip bu

vo, taip yra ir taip bus, kam 
patinka, ar ne.

Mano geras -frentas chica- 
gietiš T. J.: Kučinskas net 
per gromatą mane paieškojo. 
Jis, rašydamas Juozui Tyslia- 
vai, klausia: —

POTVYNIS BUVO ĮRODYTAS

Bet- visi jie kalba apie tą 
pačią arką, šitas nuostabus 
tekstų sutapimas, verčia ma
nyti, kad pasaulinis potvynis 
nebuvo vien legenda. Tas jau 
įrodyta. 1929 metais archeo
logų ekspedicija, kasinėdama 
Mesopotamo slėny prie Bur ir 
Kish; rado nuostabių dalykų. 
Po vienu žemės sluogsniu, ku
riame buvo užsilikę įvairūs 
puodai, rasta kitas sluogsnis 
išdžiūvusio dumblo, galėjęs su 
si d a ryti tik nuo potvynio ir 
apačioj jo naujas sluogsnis su 
visai 
dais, 
šis 
5000
galima bus nustatytį, tik^ su 
Yale universiteto profesoriaus 
Flint išrastu aparatu.' išstudi
juojant arkos medžio gabalė
lį. Prof. Flint su aparatu ga
lėjo, sakysim nustatyti, iki 15 . 
metų tikslumo piramidėse ras 
tų mumijų amžių.

Tačiau arka dar nesurasta, 
-Tamyra-kliūčių.--------------------

Sena armėnų legenda sako, 
kad dangus ugnimi sunai
kins visus tuos, kurie bandys 
surasti Nojaus arką.

Bet yra dar blogiau • už 
“dangišką

i

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keikiamos penktadieniais visai savaitei 
lit WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. " Tel. HE 2-2615

z Patogiu privažiavimu:
BMT Subway — Canarsie Linija iki1 DeKalb Ave. Stoties.

BnvzvzKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
DR. JANINA SNIEŠKA 

(DANTŲ GYDYTOJA)
468 Jay Str. Room 306, _

—- lump. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso te!. 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

Woodhavea, L. L. N. Y.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus “Ae —•
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

VALANDOS: 
12:30 — 2 
6 — 8 
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

8 vakare

-
VAL ANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 ‘
Ketvirtadieniais ir šventad. 
tik susitarus
Tel.. Virginia 9-6125

> VALANDOS:
DR. BLADAS K. VENCIUS

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
’(DANTŲ GYDYTOJAS)

f2 ryte 
2—9 vakare 
Penktadieniais uždaryta . 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

9

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

Tel. EVerjreen 7-6368
J

rasti tą arką, apie kurią Bib
lija pasakoja, kad ji buvusi 
300 “alkūnių” ilgio (474 pė
dų), 50 “alkūnių“ pločio (71 
pėdos) ir 30 “alkūnių” auk- 
šio (51 pėdos).

Iš pirmo žvilgsnio visa tai 
atrodo nepatikėtina. Kaip ta 
arka galėjo išsilaikyti per tiek 
amžių. Bet atsakymas papra
stas. Jei ji tikrai randasi kur 
nors Ararato kalne, tai grei
čiausia yra apšalusi ledais ir 

. apnešta sniegu. Jei Sibiro le
dynuose randame mamutai, 
gyvenę prieš kelis tūkstančius 
metų, kurių net mėsa išsilai
kė gerame stovyje, tai kodėĮ 
tada negali išsilaikyti medis'.
Vulkano išsiveržimas 
atidengč Nojaus arką

Apie Nojaus 
pradėta plačiau
paskutiniajame šimtmety

1833 metais turkų ekspedi
cija, kuriai buvo pavesta ste
bėti Ararato kalne vulkano 
išsiveržimą, pamatė,_ ^jog iš
ledyno kišo laivo griaučai.

1892 m. dr. Nourri, Jeruza
lės archidiakonas, tyrinėda
mas Eufrato versmes, netikė
tai 
kad 

' dęs.
lis,

Likite sveikučiai ‘ Ir tegul 
Dievas Jums visiems padeda, 
bet ir patys storokitės.

DĖDĖ BALAM CT AS.

moti geresnes vietas...
Anot prof. Alfono, “Vezuvi

jaus instituto” direktoriaus, 
ugniakalnis išsiveržia regulia-^^žmonių skaičių
riai kas 102 mėnuo. Pagal jo 
apskaičiavimą jis išnaudo tu
rėtų. išsiveržti šiąis metais ’ 
spalio mėnesį ir šį įkartą gan 
smarkiai, nes ©vulkanas pas
kutinį kartą buvo tik’lengvai 
išsiveržęs ir * užtenkamai gerai 
“pailsėjęs”.

kada du- anglai bandė ištirti - Amerikai-' SŪDYS atsep- 
na 500 milijonai dol.

Amerikoje ~ priskaitoma 22 
milijonai šunų ir jiems jų sa
vininkai išleidžia 500 milijonų 
dolerių pe? 'metus maistui, 
aprengimui,*dresiravimuj, gy
dymui. Vien tik maistui šu
nims suvartojama 4 milijonai 
tonų... Daugiau kaip 750,000 
tonų maisto j-iems pagamina 
konservuose. Veikia arti 2,000 
šunu ligoninių. Pereitas me
tais vetenoriams' buvo išmo-

dievų ugnį, 
Kremliaus veto.
kalnui esant per 12 mylių nuo' 
sovietų sienos, Kremlius ma
no, kad Nojaus arka yra tik 
pretekstas šnipinėjimui. Taip 
bent rašė sovietų laikraščiai.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parkuodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.' 
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

užtiko arką. Jis tvirtina, 
net buvo į jos vidų įlin- 
Tiktai priekis ir užpaka- 

anot jo pasakojimo, buvę
išlikę sveiki, vidurys 
sutraiškintas sniego, 
laivas buvęs padarytas 
saus raudono medžio. 
, Didžiojo karo me|u 
m. rusų lakūnas
Roskovitcki,.. atlikdamas šia
me rajone žvalgybą, pamatęs 
kalne didelio laivo likučius. 
Tikėdamas į jo pasalAjimą, 
Rusijos caras į Armėniją bu
vo pasiuntęs karišką ekspedi
ciją, bet užėjusi revoliucija 
sukliudė tolimesnį ieškojimą.

Per paskutinįjį karą kitas 
sovietų aviatorius Moskelin ir 
keletas amerikiečių lakūnų, 

-skraidydami toj vietoj irgi sa
kosi matę milžiniško laivo 
griaučius, kyšančius iš Arara
to ledyno.

Pagal tuos paskutinius liu
dijimus prieš porą metų bu
vo į ekspediciją išsiruošusi 
amerikiečių grupe. Dr. Smith 
vadovavęs ekspedicijai, pra
rado visus įrankius ir nepa
siekė tikslo.

v Aišku, jei ši arka bus at
rasta, nėra ir kalbos, ją par
sigabentu Svarbu 
ti jos bražinius 
kas, parsigabenti 
vyzdžių, nes tas
spręsti tą problemą, kuri su
kelia nemažai ginčų apie pa
saulinį potvynj. 
arką kalba 
Biblija, bet ir

širdis pompuoja arba ,cirkuliuoja krau
ją po visą kūną komplikuotais kraujo audi
niais — kraujagyslėmis. Tie audiniai, kuriais 
kraujas pompuojamas nuo širdies į visą kū
ną, yra vadinami arterijomis, o * tie kuriais 
kraujas grįžta į širdį, vadinami venomis. Ko
jose yra dvi eilės venų: viena giliai raume
nyse, kita paviršium — vos tik po oda.

Kai paviršutinės venos yra visiškai svei
kos, tai jų nematyti, net apčiuopti negalima. 
Kai jos ištysta, išsiskečia, jų diametras pa
sidaro didesnis, sienelės suplonėja, visaip vin
giuojąs! po oda Jr lengvai užčiuopiamos, tar
si būtų kokios virvutės, pakištos po oda. To
kios venos vadinamos išsiplėtusiomis (vari
cose veins). Jos dažniausiai iš pradžios esti 
mažutės ir mažai žymios, tačiau ilgainiui 
pamažu didėja.

Išsiplėtusios venos nustoja pajėgumo 
ryti kraują, kuris jose teška ir savo svoriu
venas vis labiau skečia ir jų diametrą didina. 
Jų nuolatinis spaudimas i odą pastarąją tiek 
suplonina, nelyginant tai būtų ploniausias 
popierius, kas neretai sudaro rimto pa vajaus, 
nes menkas užžavimas ar įdrėskimas gali pa
virsti pavojingu kraujoplūdžiu.

Kraujo cirkuliacijai suklerus, koja dažnai 
patinsta, kai daugiau vaikščiojama, o atgu
lus vėl atslūgsta. Ta koja esti sunkesnė už 
sveikąją ir visada greit pavargsta. Tokia pa
dėtis esti tikrai rimta, nes kojos atsparumas, 
jos gaivumas yra labai menkas. Kad ir leng
vai ją užgavus, dažnai atsiveria šiurpios žaiz
dos, kurias labai sunku Išgydyti ir kartais net 
visiškai neįmanoma, nebent išplėtusias venas 
pirmiau išgydytume. Taipgi kartais tose žaiz
dose jvyksta apsikrėtimas, kuris galy ir visą
kūną apnuodyti. žodžiu, asmuo, turįs kojose jos, kuri atliekama per kelias minutes. Tačiau 
išsiplėtusias venas, gali vienokiu ar kitokiu nereikia pamiršti, kad, juo anksčiau gydomasi, 
būdu atsirasti keblioje padėtyje. ” tuo

keta 12 milijonų dolerių. Gi 
New Yorke yra šunų kapinės, 
kur. j palaidojimas kainuoja 
tarp '60 ir 75 dolerių. Jei ŠU-. 
nu skaičius tokiu greičiu di
dės, kaip iki šiol, tai už 50 
metų jie viršys Amerikoje.

j SAMUEL A. HERMAN
Dantų Gydytojas 

i______________Kalba vokiškai ir rusiškai. ______________
i 120 West 59 Street , New York City, N. Y.

Tel. Columbus 5-7427

' DR. A. S. KASHLANSKY .
DANTŲ GYDYTOJA ' 

j
) 222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y.

' Tel. TR. 7-9430

INSURANCE
IR

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

Bet ne visi žmonės vargsta dėl to;- Kar
tais esti paliesta tik viena koja, kai kita tuo 
tarpu yra visiškai sveikutėlė.

Venos išsiplečia dėl šių priežasčių: dėl 
ilgo ir nuolatinio stovėjimo ant kojų, perstip- 
raus už veržimo parišant kojines, dėl įvairių 
spaudimų' viduriuose, kaip, pvz., dėl navikų, 
nėštumo ir kt., ir pagaliau dėl silpnų venų 
iš prigimties.

Pastarosios dvi priežastys yra svarbiau
sios ir dėl to susirgimas yra dažniausias. Mat, 

. iš prigimties silpna vena ir dar pažeista ne
gali būti atspari ir tvirta, kaip sveika.

Gydymo :4 sėkmingumas .daugiausia, kaip -ir 
daugelio kitų ligų, pareina nuo to, žiūrint, 
kaip toli liga yra nuėjusi, kiek tos venos yra 
išsiplėtusios ir kokios komplikacijos pasireiš- 
kusios. Juo anksčiau gydoma, tuo lengviau 
pavyksta išgydyti. Norint išvengti komplika
cijų, sutaupyti pinigus ir laiką, išsiplėtusias 
irenas reikia gydyti neatidėliojant, taip sku
biai, kaip tik pastebimi jų išsiplėtimo ženklai.

Seniau ši liga būdavo gydoma elastiškos 
kojinės ar operacijos pagalba. Kojinę reikia 
visada dėvėti. Ji nepatogi, ypač vasaros metu, 
ir pagaliau ji pačios ligos neišgydo. Operacija 
būdavo didelė ir pavojinga, nes reikdavo iš
plauti išsiplėtusią veną. Reikdavo atsigulti 
ligoninėn ilgesniam laikui. Tai kaštuodavo 
nemažai pinigo, nekalbant jau apie kompli
kacijas, kurių nemažai pasitaikydavo, šiais 
laikais gydymas yra lengvas, saugus ir duodąs 
gerus rezultatus taip, kad kartais visiškai ne- . 
reikia iš darbo išlikti.

Tam tikrais atvejais į Išsiplėtusias venas 
išvirkščiami tam tikri vaistai. Jie- vienas pa
gydo visam laikui. Pasikartojimų mažai *esti. 
Tik labai kraštutiniais atsitikimais reikia va- 

‘ žiuoti į ligoninę mažos nepavojingos operaci-

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, electrolyzas, veido išlyginimas). --

Kalba prancūziškai, lenkiškai; vokiškai ir rusiškai.
130 West 57 th St, New York City, N. Y. :Tel. PL 7-1282

d

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

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

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

p

I

Jau 10’metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

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

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
. SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

i

a RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRY M Al IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDER1S 

31 So. 3rd St, Brooklyn 11, N. Y. 
Telefonas EV. +-8719



TRYS BIOGRAFUOS Smith matvt buvo sumanus, 
nes savo vaizduotėje sutvėrė

r~  ■ t ___ ;________________jl—--—-——

į ' SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

WINTER GARDEN TAVERN, į 
{ , VYTAUTAS BELECKAS, savininkas |
t BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
I - VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
g VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI <

1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. į
Y (Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) 2
? Tel: EV. 2-9586 , .*■ į

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
Juozas Bačiūnas, vienas žy

miausių tautininkų veikėjų, 
mėgsta pagerbti kitus žmo
nes. Tai liudija jo išleistos 
iki šiol trys biografijos: An
tano Olšauskos (Chicagos Lie
tuvos leidėjo, adv. A. A. OHo 
tėvo), Vinco Ambrazevičiaus, 
Ir dafjar — Broniaus Kazio 
Balučio, Lietuvos . ministro 
Londone, buvusio čikagiškės 
Lietuvos paskutinio redakto
riaus.

Kaip žinoma, Bačiūnas rū
pinasi kito savo artimo prie- 
tėliaus, velionio Antano Vana
gaičio biografijos išleidimu.

Kas išleis paties Juozo Ba-» 
čiūno biogratiją, atžymėjimui 
jb didelių darbų Amerikos lie
tuvių tarpe, ypač tautininkų 
eilėse?

Bačiūnas primena man •! 
pasaulinio karo metu New 
Yorke veikusį tautininkų ei
lėse kitą,, P. S. Vilmontą. • Jis 
buvo turtingas lempų išdirbė
jus plačiame New Yorke, ir 
jo, kaip ir Bačiūno, gyveni
mas nuo lietuvių yisai ne
priklausė. Jis tačiau* jautė 
reikalą, dirbti ir finansuoti 
lietuviškus reikalus, ' ir- nors 
biografijų neleido, kitais vi
sais atvejais’ daug savo tur
to išleido remdamas tautinės 
srovės žygius dr reikalus.
<-:P. S Vilmontas taip pat bu-

JKO:fflikštos kultūros žmogus- i- . šia jo ir jo pasekėjų persekio- 
takingas kitataučių

tokius dalykus, kuriems rado 
gausių pasekėjų. Sako, kada 
jis nuėjęs į mišką, ten jam pa 
sirodęs šviesos spindulys, 
skaistesnis už'^saulę, ir nusi
leidęs prie jo. Toje didelėje 
šviesoje pasirodė dvi asmeny
bės, kurių viena pasakius, ro
dydama į antrą:’ “šis yra ma
no numylėtas sūnus, klausyk 
jo!”

Kai jis pnadėjo skelbti ki
tiems apie savo regėjimą, 
žmonės jį pradėjo niekinti ir 
net persekioti. Vėliau sako 
jam pasirodęs koks tai ange
las ir sakęs, kad tame kalne 
po dideliais akmenimis ran
dasi šventi užrašai aukso len
telėse. r

Jis iškasęs, ir nuo to "pradė
jęs visu užsidegimu skelbti 
žmonėms savo naują tikybą. 
Rado kelis pritarėjus, bet ki
tų persekiojimi jie iš ten tu
rėjo keltis .toliau, ėjo per 
Pennš^lvaniją, Ohio. Indianą, 
Illinois, Kansas, ir nors prita

rėjų skaičiai didėjo, ir kur tik 
apsistodavo išstatydavo ^savo 
maldnamius, kiti gyventojai 
juos užpuldavo, mušdavo, 
žudydavo, degindavo jų. na
mus ir 'maldnamius, privers
dami vėl keltis kitur. Jie .trau
kė į tuščius vakarus. Jo daug
patystės skelbimas kaip jo ti
kėjimo dalis ir buvo svarbiau-- 

ir jo pasekėjų persekio- 
jimo priežastim. Pats Joseph 
šrsitii buvopužudytas, nepa- 

i mormonų į jiems 
“žadėtą žemę” .tolimų vakarų 
tyruose. Jo darbą perėmė ki
tas smarkus vyras, Brigham 
Young. Pasiekus Druskos eže
ro pakraštį anapus kalnynų, 
Young pasakė, “čia yra mū
sų vieta, čia mes liksime.” Ir 
liko. Ten jų tikyba vistik iš- 

Būtų labai gražu, įei Brook-. plito,’., turi išstatę savo milži- 
Įyno tautininkai surastų jo 
■mirties sukaktuvių dieną ir a- 
•titinkamai savo .tarpe, gražiu 
susirinkimu P. S. Vilmontą 
pagerbtų.

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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 Ave. ir No. 4th St. Brooklyn,. N. Y.

■ Telefonas: EV. 4-8325

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

-BROOKLYN, N. Y,
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

496 GRAND STREET

JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS . .
ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP. <':'

* IŠ WWRL, 5000 kcl.
495 GRAiND STREET - BROOKLYN 11, N. Y

Telefonas: EVergreen 4-9293

; JOHN DERUHA, M. D. į
r Inkstų., pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. ’
i. Mokslus baigęs Europoje. j
!; 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY n
i, ; •. .................. ’k
S Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 1 
/ visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. i.

. Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią Į

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių 
deralinius, valstybinius,

. bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius,
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir

rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
municipalinius Jungtinėse Valsty-

kuris turi teisės praktikuoti bet

Kai didieji darbai buvo nu- ~ jėgė nu 
dirbti, Lietuva jau buvo ne
priklausoma, P. S. Vilmontas 
mirė. Bet nuo -to Miko gal da
bar aš tik pirmutinis apie jį 
užsimenu. Jo vienalaikiai 
bendradarbiai, kurių dar te
bėra gyvų nemažai, jį užmir-

nišką maldnamį \ir išaugo 
miestas. Utah sostinė Salt 
Lake City.

1F
PHILIP BENDER 

AVALINĖS KRAUTUVĖ
Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 

tinkamų visiems keturiems metų sezonams.
Lietuviams ypač * gerai žinoma 

mūsų avalinės kokybė.
245-247 GRAND ST., ' BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EV. 7-2043

korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai 
Prašoma 
sąžiningą

bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš suteiksiu 
patarnavimą.
STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičiiis)

,111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EV. 4-3049 ’

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stog, 

dengimui, dažymui ir tt.
63-26 53rd Drive, ?

j MASPETH 78, N. Y.
NEwton 9-3215 '

DeKALB TAVERN

A., SINUS, sav.
352 Onderdonk Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wm. A. Aliukonis, Sav.
Alus, pirmos^rūšies maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę 

iš kitų valstybių.
56 High St., Nashua, N. H.

-------- 1

JONAS PATAŠIUS
’ žiedai, laikrodžiai, jų tai-': 

h symas, kosmetika ir
religiniai dalykai. - j į

307 GRAND STREET J J
j; Brooklyn, N. Y., '!

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

to laikotarpio tautininkų vei
kėjų neišsišokti ir nepradėti 
rodyti į save, “ir, aš dirbau”, 
arba: “dar tas ir tas daug dir
bo”... Dabar mano tikslas y- 
ra paminėti tik tą nuoširdų, 
jautrų lietuvį, P.-S. Vilmon- 
tą, kuris mokėjo aukotis tau
tinei srovei neieškodami jo- 
llios garbės, nei naudos.

Kitomis progomis paminė
siu ir kitus.
APIE MORMONUS

'Lietuviams turbūt mažiau
siai žinoma tikyba Amerikoje, 
tai vadinama Jėzaus Kristaus 
Vėlesnių .šventųjų Bažnyčia. 
Tos tikybos pasekėjai vadina
mi vienu žodžiu mormonai. 
Jų keliai nulaistyti krauju 
nuo New Yorko valstybės iki 
anapus didžiųjų kalnynų ' va
karuose, Utah valstybės, kur 
.tyruose, prie Druskos ežero. 
jie pagaliau ramiai įsikūrė, 
išplito, ir yra reikšminga šios 
Šfilies piliečių dalis.
■f. Ta tikyba turėjo vieną 
keistą ypatybę — kad jos pa
sekėjai vyrai gali vesti tiek 
žmonų, kiek tik nori. Dėl-to 
Mormonai ir susilaukė di
džiausias .paniekos tų vietų 
gyventojuose, kur tik jie suc 
savo tikyba pasirodė, nes 
daugpatystė krikščionių jau 
buvo seniai atmesta ir nepri
pažįstama. Pagaliau 1890 m. 
šalies įstatymu dabgpatystė 
mormonams uždrausta.

Jos įsteigėjas, paprastu vi
sai vardu, Joseph Smith, gimė 
Vermont valstybėje 1805 me
tais, vėliau , persikėlė į • New 
Yorko valstybę. Kai jis augo, 
sako, matfr įvairiausių protes
tantiškų šakų dvasiškius var
žantis dėl pasekėjų, vieni šau
kė eikit pas mws, kiti, eikit 
pas mus.

Kaip kitos įvairios tikybi
nės sektos iškilo dėl jų įkū
rėjų pasirinkimo kurio nors ’ 
punktelio iš biblijos, taip ir 
šis Joseph Smith sako skaitęs 
bibliją ir jam įkvėpimą davęs 
apaštalo Jokūbo vienas saki-

koti prašant paties Dievo, ir - 
jis ją gausiai suteiksiąs.

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 1 ls N. Y. _ 
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.
\ AIAin 5-1 260

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje. 
229 BEDFORD AYR, 
Brooklyn |1» N. Y.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate’ & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gates Avenue

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285 •

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA. 

....................................... .... . /

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, Įvairūs 
gėrimai

Charles G. Siekus, Sav.
(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 

draudimo agentas) 
154 East Main Street 

Waterbury, Cona. 
TeL: 3-9766

minklai
,os- BERMEL INC-.‘

, H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į 
Kampe Metropolitan ir 8-th Street

MIDDLE VILLAGE. -QUEENS
Tel. DAxenport 6-2393

ŠV. JONO KAPINES 
(Dry Harbor Road) 

COUNTY, N. Y. • ~
DAv^nport 6-2633.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, / Brooklyn, N. Y..
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS

• . Telefonas. EVergree- 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, ' 
Tel. STagg 2-5043

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

NOTARY PUBLIC
1

Eastate of A. J. VALANTIEJUS ;
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwtcrn 9-4464'

SHALINS FUNERAL HOME*
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Tekfon«, STagg 2-4409
Koplyčia Laidotovėms NOTARE PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

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

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

•MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO-

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN .
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y

Telefonas: HY 7-9758

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kurena- 

» rr.ų krosnių (gas"ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

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

Visi Brooklyno i\ apylinkės lietuviai perka Cappiello 
j. krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS _

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 

273 GRAND STREET, . BROOKLYN 11, N. Y.
i - v EVergreen 4-9533.

Generalinis dažymo kontraktorius
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai
SENIAUSIAS LIETUVIŲ DAŽYMO KONTRAKTORIUS 

9432 lllth STREET, RICHMOND HJLL, N. Y. ,
Tel. Virginia 9-6354

' ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

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

Patarnavimas, garantuotas.
244 ROEBLING SEREET,

----------BROOKLYN 1L N. Y.-------  
Telefonai: EV. 7-5^33

UL. 5-0083

------------------------- : ----------->
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.-

DEGTINĖS
K R A U T U V Ė

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis .įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas. /
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y.
* Virginia 3-3544

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

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR.. 7-7697 /

TRIO RESTAURANT
AND BAR

Itališkas maistas. įvairus gėrimai
SALE PRAMOGOMS IR ’ 

SUSIRINKIMAMS
137 LEONARD STREET

BROOKLYN 6. N. Y.
EVergreen 2-8291 

_____________ ——__________

AJARŲ ŠAKNYS
__ A j arų šaknys gelb- 

sti nuo vidurių už* 
J kietėjimo, gerai 

f’veikia skilvį, pa- 
\_ deda pašalinti

50 dieglius, nereika-
\ \ lingus pilvo ga
lo] * 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, 
taip 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, •e

JOHN’S TAVERN
JOHN SAUKUS, Sav. 

217 Avenue B 
" Bayonne, N. J.

Tel.: 3-4136



^AewYorkas irApylinkgfe Ą|
J. Laučka ir K. Grinius, 

Voice of America pareigūhai, 
tuojau pu Naujų Metų turėjo 
išvykti i Europą, bet dabaę 
pranešama, kad ta jų kelionė 
neribotam laikui atidėta.

P. Vaičiūnas .iš Brpckton. 
Mass, praneša, kad jis daly
vaus metiniame Vienybės kon. 
certe. sekmadienį, sausio 27 d. 
New Yorke.

1 —

J. Antanaitis, Vienybės ben
dradarbis, vykdamas iš Chi- 
cagos į Waterbury, pakeliui 
buvo sustojęs New’ Yorke' ir

VIENYBĖS KONCERTAS JAU ČIA PAT
Seicniadienis, 

na, k^da Įvyks
sausio 27 die- 
Višu laukiamas

metinis Vienybės koncertas,
jau čia pat.

Iš Įvairių kolonijų gaunami 
pranešimai, kad į koncertą 
ruošiasi atvykti daug svečių^ 
Štai, rašant šiuos žodžius, iš 
Chicagos pranešami, kad i 
koncertą atskrenda p-nia Bo- 
rienė, dainininkės Joan Fran
cis mamytė. Be to, ruošiasi 
atvykti Antanas ir Vera Oliai

Po koncerto, kaip žinoma, 
bus šokiai kuriems gros Ado
mo Jezavito orkestras.

Visi keįiai veda į Union 
Square, kur išlipus, vos pora 
blokų iki Webster Hall—Vie
nybėj » koncerto salės.

DĖL LITUANISTIKOS 
INSTITUTŲ PAVADINIMO

Baltas siaurina 
savo veikimą?

Sį šeštadienį, sausio 12 d.,
ta , proga lankėsi mūsų įstai
goje.

Kostas Jurgėla Voice of 
America tarnybos reikalais 
lankėsi Kalifornijos valstybė
je.

V. Rastenis, Dirvos redak
torius, praeitų metų gruodžio 
17 d. turėjo pradėti dirbti 
Laisvosios Europos Komitete, 
New Yorke, bet dpi kai kurių 
ne nuo jo priklausomų kliū
čių jis tebėra Clevelande.

Dr. B. Nemickas, A. Sodaitis 
ir Viliauda kalbės ALTS pir
mojo skyriaus susirinkime, ku 
ris įvyks šį šeštadienį 7 v. v. 
Tautininkų Klubo patalpose 
Brooklyne.

Vytautas Maželis, kurio nuo 
traukas galima buvo užtikti 
lietuviškoje spaudoje, baigė 
komercinę bei žurnalistinę f o 
tografijos Institutą New Yor
ke. Ateityje žada dirbti kaip 
fotografas profesionalas.

T. Mickevičienė, mūsų, laik
raščio skaitytoja iš New Bri
tain, Conn, praneša, kad ji 
bus Vienybės koncerte, sausio 
27 d. Webster Hall New Yorke.

iš Chicagos. Jie, kaip žinoma, 
yra dažni Vienybės koncertų 
svečiai.

Bet ypač dideli būriai vie- 
nybiečių Į koncertą atvyksta 
iš Connecticut valstybės mies
tų. Pavyzdžiui iš Waterbury 
mums rašoma:

• “Jei tik oras bus gražus, tai 
Į Vienybės koncertą atvyksi-
me net • penkiais automobi
liais. Bet ir blogas oras mus 
nuo šio žygio nesulaikys, nes 
tada mes vyksime traukiniu”.

Bilietai i koncertą taip pat 
jau smarkiai perkami. Dar 
prieš Kalėdas daugelis užsisa
kė bilietų. Mat, iš anksto Įsi
gijusieji bilietus turės rezer
vuotas vietas. Bilietų kaino 
nuo vieno iki trijų dolerių.

Vienybės koncertai yra dau
giau, kaip 50 metų tradicija. 
Tai didžiausias New Yorko ir 
jo artimų bei tolimų=ajpylin- 
kių lietuvių meiinis sąskrydis. 
Į Vienybės koncertą atvykęs
asmuo žino, kad jis čia susi
tiks ir tuos savo draugus bei

10 vai. 30 min. įvyksta-Balfo 
centro valdybos posėdis.
. Ryšium su tuo, Brooklyne 

pasklido gandai, kad šiame 
posėdyje norima priimti nu
tarimas, kuris paliestų kai ku 
riuos Balfo raštinės tarnau
tojus. Pavyzdžiui, kalbama, 
kad Balfo pirmininkas kan. 
Končius norįs paleisti Joną
Krūzę, vieną seniausių tos į- 
staigos tarnautojų.

šiuo metu, neskaitant J. Va 
laičio, kuris važinėja po ko
lonijas ir organizuoja šalpos 
rinkliavas, Balfo raštinėje iš 
viso dirba tik trys tarnauto
jai: P. Minkūnas. Izabelė Ra- 
ževičiūtė ir Jonas Krūzė. Pa- 

zstarasis atlieka daugiausia 
darbo.

Jeigu gandai apie Krūzės 
paleidimą yra pagrįsti,, tai į- 
domu, ar tai reiškia Balfo 
veiklos siaurinimą ir eventu
alų jo likvidavimą? *

KAS LAIMĖJO GALVOSŪKĮ
pažįstamus, kurių jis seniai Vienybės 1 >rrri tilpusi nuo- 
nėra matęs. Be to, daugelis /trauka — galvosūkis vaizduo- 
Vienybės skaitytojų tik šiuos ja buvusius Kaune Saugumo

• savo laikraščio koncertus ir Departamento rūmus. Teisin-

Lituanistikos Instituto stei
gimo sumanymas kilo Vakari
nėje Vokietijoje, kada lietu
viai tremtiniai tebegyveno 
IRO stovyklose. Bet to suma
nymo įvykdyti nebuvo galima 
dlė daugelio visiems gero i ži
nomų priežasčių.

Didesniajai daliai tremtiniu 
susibūrus Jungt. Amerikos 
Valstybėse, vėl imta jausti lie
tuvių mokslo įstaigos — Li
tuanistikos Instituto —steigi
mo reikalas. Klausimas daug 
kartų gvildentas ir net prieita 
išvados: mokslinių.jjajėgų tu
rime pakankamai, norų — 
daugiau negu reikia, bet lėšų 

■ trūksta. Kas ’ ir kokiu būdu 
parūpins lėšų? Tas lėšų trū
kumas daug svarbių ir lietu
vių .tautai naudingų sumany
mų paliko pakilusių ore. Tas 
pats lėšų klausimas tebelai
ko ore pakibusį ir Lituanisti
kos Instituto steigimo suma
nymą.

Tuo tarpu J A C imta tos 
mokslinės įsiligos (Lithua- 
nistikos InstitiHo) vardu 
steigti įvairaus mokslinio ly
gio kursai, štai prieš metus 
atsirado (berods, Bostone) 
kun Juro ir prof. Senno į- 
steigtas Lituanistikos Insti
tutas. Jis sakėsi -esąs univer- 
itetinio lygio. 1951 m. pabai
goje atidaryme buvo praneš
ta, kad jame būsią laisvi 
klausytojai ir studentai (tik
rieji klausytojai). Institutas 
eisiąs ” aukštąjį, universitetini

PRAMOGOS
SUSIRINKIMAI

Sausio 12 d. 7 v. vak. Ame
rikos Lietuvių Tautine * Sąjun
ga šaukia susirinkimą 337 
Union Avė., Brooklyne.

r • .

Sausio 18 d. 7:30 vai. vaka
re. Logan Infi (Mikalauskie
nės) salėje, 3296 Atlantic Avė.' 
kampas Logan St. Brooklyne 
šaukiamas Didžiojo New Yor
ko lietuvių namų savinin
kų, Brooklyn and Queens Ho
me Owners, Inc. narių meti
nis susirinkimas

•
Sausio 20 d. Newark, N. J., 

S v. Trejybės .parapijos salėje, 
207 Adams St., įvyksta di
džiulė Dainų šventė, pagerbi
mui prof. Juozo Žilevičiaus-. 
Šventėje dalyvaus Bayonnes, 
Elizabetho, Harrisono, Linde- 
no, Newark© ir Patersono cho 
rai. Po programos šokiai.

• * i
RUOŠIA STALO 
TENISO TURNYRĄ

Šeštadienį ir sekmadienį, 
sausio 19 ir 20 d.d. Brooklyn© 
LAK patalpose įvyks lietuvių 
stalo teniso turnyras. Daly
vauti gali visi, išskyrus tuos 
žaidikus, kurie rungtyniauja 
DAFB pirmenybėse. Bus žai
džiama A ir B klasėse. Regis
truotis pas A. Daukšą, A. 
Vakselį, ir dr B. GarunkStt- 
arba raštu tokiu adresu: Mr. 
A. Daukša, c/o Lithuanian 
Athletic Club, 168 Marcy Ave. ‘ 
Brooklyn 11, N. Y.

Aukos Vienybės 
popierio fondui
L. Šerkšnys

Amityville, L. I. 5.00
John Noreika

Brooklyn, N. Y: 1.00
S. Modzeliauskas

Latest 4 
Quarterly 

Interest-Dividend

On Regular Savings Accounts 
Interest starts from the first of every 
month on sums from $25. to $10,000.

Deposits made on or before January 10, April 5, 
July 10, and October 5 will draw interest from the 

first of such , months if left to the35fifd of a

%

skaitytojas' Bronxe, sausio 1 
d. minėjo savo 72 metų am
žiaus sukaktį.

J. Kranklys praneša, kad 
;is šiomis dienomis Vienybę 
užrašė šiems asmenims dr. V. 
Vaitiekaitienei, V. šeiniui ir 
L. Jasaič./a. Be to, G., Baka- 
nauskas sumokėjo prenume
ratą ir įteikė laikraščiui auką.

lanko._______  ________________
Šiame koncerte, beje, bus 

daug žymių kitataučių, net 
Hollyw’oodo artistų.

Taigi, iki pasimatymo sau
sio 27 "d. 4 v. p. p. Webster 
Hall New Yorke.

gai atsakė J. Lazdauskas, 276 
Lafayette St., Bridgeport, Ct. 
Jam pasiuntėm pažadėtą kny
gą: J. Savickio “Raudoni ba
teliai”. *

Kiti mūsų skaitytojai at
siuntė klaidingus atsakymus.

Mirė N. Kapažinskas
Sausio 8 d. - mirė Norbertas 

Kapažinskas, gyvenęs 57-42 69
Lane Maspethe. Kūnas pašar
votas 306 Flushing Ave Mas
pethe. Laidojamas šį penkta
dienį iš Viešpaties Atsimainy-

APIE SENĄJĮ
sekmadienį' bus paskaita

LIETUVIŲ TIKĖJIMĄ
Brooklyn© Lituanistikos" Institute

Praėjusių metų pabaigoje, 
Brooklyne gyvenančių litua-
nistų pastangomis. įsteigtas, 
kaip ir liaudies universitetas,
ar aukštieji kursai sekmadie
niais, gražiai įeina į vėžias. 
Institutas, kuris yra dalis pla 
nuojamo Pasaulio Lietuvių

kilmes amerikiečiai norėdami 
turėtų progą pažinti savo tau
tos Lietuvos istorinę ir kultū
rinę praeitį. Kiekviena paskai
ta mums pateikia ką nors 
naujo, negirdėto. Pav. S. Su
žiedėlis praėjusioje įrodė, kad 
senosios Lietuvos valstybė pir

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW 

Credited and 
Compounded.

* Quarterly

quarterly dividend period.

THE

SAVINGS BANK
135 Broadway at ord Ave., 539 Eastern 

at Nostrand ve. Brooklyn, N. Y
YOUR DEPOSITS IN THIS BANK ARE 

INSURED UP TO $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

FULLY

lituanistinių dalykų kursą. 
Išeina, kad jis — aukštojo 
mokslo kurs>ai.

Puiku, kad mes tų institutu 
tiek daug turime, ir vis. dar 
naujus rengiamės steigti. Bū
tų gera, kad kiekvienoje lie
tuvių kolonijoje' atsirastų 
Bendorių su tokiais plačiais 
užsimojimais. Tai tikrai būtų 
geraT Bet norėtųsi prasižioti 
dėl tų aukštųjų lituanistinių
kursų vardo. Ar juos būtinai 
reikia vadinti Lituanistiniais
Institutais? Ar Bendoriaus ir 
kun. Juro aukštųjų lituanisti-
inų kursų nebūtų galima „va
dinti kitu, tinkamesnių var
du. Jau turime lituanistinių 
pradinių (šeštadieninių) ipo-

New York, N. Y. - 1.00
J. Jurkūnas

Stamford, Conn. 1.00 
Petras Dabulevičius '»

New’ Britain, Conn. . . * 1.00 
Mrs. Madeline Akscin

Southland, L. I. • 1.00
Dr. Eugene Artiomovas

Fredericksburg, Ohio 1.00
Jonas Černius • c,.-

Flint. Mich........... *1.00
John Vaitkus

Rahway, N. J.............1.00
Juozas Budraitis

Brooklyn, N. Y: ... . 1.00
J. Viršilas

Brooklyn, N. Y. 1.00
Ellen Antanaitis

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

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, . 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

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

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis,

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliao 
Memorials paminklų parodas.,.' 
° DIRBTUVĖ IR PARODA:

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

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

66-56 80th STREET; MIDDLE VILLAGE, LI.

FASOLINO MEMORIALS
* (PRIES PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

mo bažnyčios Į šv. Jono ka
pus. -

Velionis buvo sąmoningas 
lietuvis, ^priklausė SLA ir ki
toms organizacijoms, skaitė 
Vienybę. Ilsėkis ramiai, tau
tieti. P. Svetka, t • •

Povylas Samulėnas, ilgame
tis Vienybės skaitytojas ir 
New Yorko biznierius, kaip 
Ignas P. Kasperas mums pra
neša, miręs šiomis . dienomis. 
Gal šios žinios pranešėjas pla 
čiau parašys.
Mirė P. Gužienė

Praeitų metų ” gruodžio 30 
d. New Yorke mirė Petronėlė 
Gužienė. Jos vyras yra miręs 
prieš 24 metus, gi jos du sū
nūs, sulaukę vos 22 metų 
amžiaus, mirė prieš 10 metų.

Liko dvi dukterys, 
Barbora ir Ona. Pastarosios 
vyras žuvo automobilio ne
laimėje. Be to, velionė paliko 
dvi seseris, Marijoną ir Mar
celę. Marcelės vyras, Kazys 
Kasperas. taip pat miręs 
prieš metus laiko.

Velionė, kilusi iš Vieviržė-
nu, buvo darbšti ir pasiturin
ti moteris.

Ilsėkis, Petronėle, nes gyva 
būdama, mažai poilsio tetu
rėdavai.

Palaidota sausio 3 d. Lai
dotuvių apeigomis rūpinosi 
Juozs Garšva. J. K-

PERLEIDŽIAMAS keturių ’kam 
barių butas su naujais bal
dais ir visais įtaisymais. Pra- 
šdina kreiptis šiuo adresu: J. 
Luk^s, 29 S. 3rd St. Brooklyn, 
N. Y. (Vienais laiptais).

Bendruomenės Lituanistikos 
Instituto, yra’ vadovaujamas 
dr. VI. Viliame, dirbančio Mid 
European Study Center, ku
riam a'sistuoja L. ‘Dambriū- 
nas, State Dept. pareigūnas 

‘ ir žinomas kultūrininkas bei 
visuomenininkas A. Mažiulis. 
Institute paskaitas jau skaitė 
Duqense Universiteto profe
sorius K. Pakštas, Darbininko 
redaktorius, buvęs Vilniaus 
Universiteto dėstytojas .S. Su
žiedėlis. apie “Lietuvos švie
timo Istoriją" ir L. Dambriū- 
nas apie. Bendrinės Lietuvių 
Kalbos susidarymą. Gražus 
būrelis visokių pakraipų lie- 
viško jaunimo artimiausiu 
laiku turės progos išgirsti 
Pennsylvaniaos ir Liet. Uni
versitetu mokslininką Vincą 

-.Krėvę, dr. Salį, rašytoją A.
Vaičiulaitį, proistoriką V. Pu
zina, ir geografą Vj. Villiamą, 
ir daugelį kitų.. Institutas yra 
nemokamas. Ir profesoriai ir 
patalpos Apreiškimo parapi
jos mokyklo e gaunamos ne
mokamai su tikslu, kad lietu
viai . pabėgėliai ir lietuviškos

moji pasaulyje įsivedė švieti- 
mo sistemą ir specialų jai pri
žiūrėti departamentą. Jis’ pa
pasakojo, jog Viniaus Akade
mija buvusi įsteigta beveik 
200 metų anksčiau negu pir
masis Rusijos Universitetas! 

"Ateinantį sekmadienį 9 vai. iš 
ryto. L. Dambriūnas baigs sa
vąjį Bendrinės .lietuvių kalbos 
kursą, o jau minėtas moksli

ninkas lituanistas savo pasi
rinktos paskaitos temos žino
vas A. Mažiulis perduos “Se
nojo Lietuvių Tikėjimo Met
menis”.. ši studija reikalavusi 
didelių tyrinėjimų ir laiko, 
tad su nepaprastu susidomė
jimu tenka laukti šio didelio 
darbo vaisių paskelbimo. Tai 
bene pirmasis lietuvis pasirin 
kęs šią mokslo sritį, nes iki 
šiol senovės lietuvių tikėjimu 
ir tai paviršutiniškai domė
josi tik svetimtaučiai. Tad 
visi kviečiami, tiek amerikie
čiai tiek naujakuriai, ateinan 
tį sekmadienį 9 vai. ryto į vie 
ną Apreiškimo Parapijos kla
sių! Aim.

kyklų, jau • bandoma steigti 
Chicagoje lituanistinė viduri
nė mokyklą. Tad kodėl nepa
vadinti kun Juro ir Bendo
riaus Lituanistikos Institutų 
lituanistikos atfEslosTomis 
mokyklomis Tadia turėtume 
trijų laipsnių lituanistinę 
mokyklą: lituanistinę pradi
nę mokyklą, lituanistinę vi
durinę mokyklą ir lituanisti
nę aukštąją mokyklą. O Litu
anistikos Institutą galėtume 
vadinti grynai mokslinę į- 
staigą. lyg, sakyčiau. Lietuvių 
Mokslų Akademiją, kurią ren
gėmės steigti Nepriklausomo
je Lietuvoje (ją rusų oku
pantai įsteigė ir pavadino 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mija). Tada ir eiliniam (ame
rikiečiui lietuviui būtų leng
viau susigaudyti, kai tuo pa
čiu vardu nebūtų vadinamos 
mokslo įstaigos ir mokyklos.

Siūlyčiau pasvarstyti šį da
lyką ir nebevadinti lituanisti
nių kursų ^-Lituanistikos In
stitutais.

M. Stonys

Hamilton, Ont. Canada 1.00 
Stanley Gregus (

Maple Creek, Sask., Canada
1.00

Aleksandras Daunys
New York, R Y.. 1.00

M. Urbonas
Albany, N. Y. ' . 1.00

Petras Bagdonas
Brooklyn, N. Y. 1.00

A. Grigaitytė
New York. N. Y. 1.00

J. Valiušaitis
Stamford, Conn. 1.00

S. Latviunas
Maspeth, L. 1............. 1.00

C. Daukšas
Tampa, Fla................. 1.00

VI. Zlioba
New York, N. Y. 1.00

ALBRECHT & KOELBER

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

EVergreen 8-6322 ’ -h
' . ►

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
a f *

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kainomis įvairiausių 
baldų—stalų, kėdžių, spintų, sofų, lovų, ^natracų ir t.t.

Pats didžiausias pasirinkimas
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin- 

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR. į

FORMAT CO.,
(Prieš Republic teatrą)

445 .GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

! 86-™ 'ST. CASINO TEATRAS !
i 210 East 86th Street . 'V V-Vi !

J Nuo sausio 11 iki 17 d. \
i Rodoma tiktai Didžiajame New Yorke ’ I

i “DER EWINGE KLANG” *
j Su I. \V. Borchert — I lt rude Dat/.ig — Rudolf Pr.uk — ’ |

Olga I Svh<x\how.iri — Kate Kuhl — O L Hassc . |
! “FREUNDE” x
j I

Su Attdla Horbiįter — I erdinand Marian — Hanna Witt — $
llild<. von Stoltz —• Sonja Ziemann |

J NAUJAUSIA SAVAITfS APŽVALGA. ’ I
L .—--------- .--------------------- ------• A

MAISTAS \
QUALITY MEAT MARKET

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai ves

tuvėms ir- kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Cr. Shimanskas, 
Ch. Mitchell

483 GRAND STREET, 
Brooklyn 11, N. Y.

EV. 8-4608 
------------------ ■------------------------- l

EVergreen *4-1530

VIENYBES KONCERTAS 1952 M. SAUSIO 2T 0. WEBSTER HALL NEW YORKE S t
PROGRAMOJE: ALGIRDAS BRAZIS, JOAN FRANCIS, A. GUSTAITIS, E. čIURLYTfiA. LIEPIN AS IR K. ŠOKIAMS GROS ADOMO JEZAVITO ORKESTRAS. ‘

/

Pr.uk



