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Apie generolą Lee i 
Kam tai naudinga?

“Gražu ir dieviška”
JUOZAS TYSLIAVA

Civilinio karo laikais, kiek
vieno šiaurės gyventojo akyse, 
generolas ' Lee buvo išdavikas.

Bent taip tas pietiečių armi
jos vadas buvo piešiamas uni
jos šalininkų.

Bet propaganda, kaip ir 
kiekviena propaganda, ilgai
niui ^nublunka.

štai šiomis dienomis Jungti
nių Valstybių Karo Akademi
jos knygyne, West Point, N. Y., 
to .“išdaviko” portretas iškil
mingai pakabinamas greta ge
nerolo Grant...

Generolas Lee, kuris, kaip ir 
jo “priešas,” generolas Grant, 
buvo West Point akademijos 
mokinys, pagaliau “grįžo na
mo”. *

Laikas — Visų žaizdų gydy
tojas.
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LIETUVA DAŽNIAU MINIMA '
JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDŽIUOSE 

Dėka musų Diplomatines Tarnybos ir visuomeninių organizacijų pastan- 
gų, Lietuvos byla neužmirštama —T ačiau, vakarai galvoja, kad dar per 

anksti kelti Lietuvos klausimą JT tribūnoje
JANAS MASIULIS

Vienybės korespondentas 
Paryžiuje

tamsiame 
atsilapojęs,- 
valkata —

Dešinėje

❖ # 
- $

“Kaip p. Lozoraitis nuvažia
vo sekti Jungtinių Tautų sesi
jos darbų, sutiko nemaža sun
kenybių. Kad patektų į posė
džių salę, jam prisiėjo kreip
tis į tą pačią lietuvių delega
ciją, kuri, Vliko prašoma ir 
pavedama, UNO darbus stebė
jo ir su kitomis delegacijomis 
Santykius turėjo... Patekęs į 
posėdžių salę, ‘šefas’ nuolan
kiai sėdėjo tarp svečių, kaip 
moksleivis mokyklos suole...”

Taip rašo Darbininkas, ku
rio redaktoriai, matyt, buvo

Visame Paryžiuje ir ypatin- 
• gai kvartale apie Trokadero 

Rūmus, kur vyksta JT posė
džiai, išlypdyti didelį, plakatai 
— miesto gatvėse 
skersgatvyj e stovi 
nukarusiais ūsais 
žuūikėlis Stalinas,
rankoje laiko iškeltą ant ko
to lentelę su užrašu .“TAIKA,” 
o kairėje — kuoką su geleži
niu bumbulu, šalia jo stovi 
ant šaligatvio ilga virvelė už 
Juozapo kelnių diržo pririštas 
taikos karvelis. Visa tai pava-: 
dinta “Jo Jo la Colombe,” kas 
lietuviškai skambėtų, maž
daug, “Juzka Balandukas”.

Plakatas tiksliai vaizduoja 
rusus tokiais kokie jie yra, su 
visąis atributais. Visuomenei 
daugiau komentarų nereika
linga. Visi eina pro šalį ir šyp 
sosi. Tokią įdomią antikomu
nistinę propagandą varo “Tai
kos ir Laisvės” sąjūdis, kuriam 
vadovauja liberalas J. P. 
vid. prancūzų parlamento

Tas pats judėjimas plaka- 
katais kreipėsi į visuomenę rei 
kalaudamas paleisti prancū- 
zijos komunistų vadą Thorezą, 
kuris jau antri metai “gydo
mas” Maskvoje. Rudenį kom
partija • buvo paskelbusi, 
jis jau sveiksta. Tačiau 
negrįžta. Kažin ’koki jam 
liga bus įsimetusi, 
sunku

* Maskvoje viešėjęs

kad 
vis 
ten 

taip
“išgydyti”?

Da
na-

kad
Neseniai 

J prancūzų 
komunistų vadovybės narys
Frachon, bet ir- tas nieko ra
minančio neatvežė. Jo prie 
Thorezo neprileido ir jis kal
bėjęs su Thorezu tik telefo
nu.... , '

Lietuva vis ^dažniau ir daž
niau minima JT posėdžiuose 
ir visoje šioje aplinkoje. Tiki
mės, kad tai dėka mūsų Dip
lomatinės Tarnybos, įvairių 

- politinių bei visuomeninių o'r-
___ gąnizacijų ir atskirų asmenų 

se_ nenuilstamų pastangų. Aišku 
tu- — Jei niekas JT neinfcrmuo-

atvykęs su Trumanu į kongre
so sesiją, taip pat “sėdėjo tarp 
svečių”.

Pagaliau, nejaugi > katalikų 
laikraščio redaktoriai mano, 
kad ir liežuvio rodymas yra 
naudingas Lietuvos laisvinimo 
akcijai?

Pereitą vasarą, turizmo 
zono įkarštyje, paryžiečiai 
rėjo progos su liūdna* šypse- ■ 
na žvilgterėti* į tos pačios or
ganizacijos plakatus . su dide
liu užrašu: “Aplankykite Ru
siją — Laisvės šalį”! O už tų 
raidžių pro kalėjimo langą 
matėsi už grotų išblyškę pa
vergtųjų veidai.

*
šiomis dienomis mus pasie

kė du gana būdingi savo turi
niu laiškai.

Pirmojo autorius, senas lie- 
. tuvis amerikietis, taip rašo:

“Iš šalies žiūrėdamas į tuos 
Vliko ir mūsiškės Tarybos gin- 

~ čus su Lozoraičiu, kai kada 
galvoju, ar tik ta mūsų vie
ningumo idėja, taip reikalin
ga kovai už' Lietuvos nepri
klausomybę, kartais, neprade
da išsigimti’/.

Antrame laiške, kurio auto
rius yra naujakurys, taip ra
šoma :

‘Nusipolitikavusi’ valdžia, te
gu žino, kad miamiečiai mie
liau rūpinsis savais namais, 
nėgū rems jų politinius kro- 
mellus. Čia yra daug patrio
tiškų lietuvių, kurie Lietuvos 
vadavimo reikalais tiesiog sie
lojasi, bet prie dabartinių ap
linkybių švaistytis pinigais su 
dideliu apgailestavimu -pasa
ko,—nėra prasmės. Reikia es
minių reformų ir tik jų telau
kiama”. ,

i*/®?

gyventojai

Naujas Libijos karalius* Said 
Mohamed l£s Senoussi.

tų mūsų reikalais — mūsų by
la būtų daug lengviau užmirš
ta. Jei Viši lietuviai tęs pastan
gas šia linkme, reikia tikėtis, 
vieną gražią dieną, gal jau 
septintoje sesijoje, Lietuvos 
klausimas bus įtrauktas į JT 

. darbų tvarką. Iš viso — iš JT 
vadovaujančių oficialiųjų a- 
smenų laikysenos galima 
spręsti, kad Vakarai skaito, 
jog mūsų bylos tiesioginis ir 
viešas ' iškėlimas JT forume 
dar nepribrendo. Ia mūsų pu
sės tai jau seniai pribrendo, 
tačiau reikalai komplikuojasi 
dėl Vakarų padėties platesne 
prasme. Vakarams dar per 
anksti prie šio klausimo pri
eiti, nes kaip jis bus spren
džiamas, bus vienkart spren- • 
džiamas ne tik mūsų bet ir. 
viso civilizuoto’ pasaulio klau
simas — būti ar žūti.

Jei tuoj po paskutiniojo ka
ro Vakarai, o ypač JAV spau
doje dažnai vaizduojami kaip 
milžinas su maža galvute t. y. 
politika, nebuvo >.proporcinga 
Vakarų jėgai tai šiandien gal 
va - jau tvarkoje — politikai 
puikiai žino su kuo jie turi rei 
kalą kai kalba su rusais, bet 
dabar galva gal didesnėj už 
kūną t. y. militarinis milžinas 
neįgijo galvai proporcingos for 
mos, dar trūksta kelių kilogra
mų svorio, kad W£tų išeiti į 
ringą pasiginčyti su Volgos 
Burlioku.

Belaukiant tolimesnės mūsų 
reikalų eigos galima pažymėti, 
jog mes Paryžiuje buvome pa
minėti pereitą savaitę net ke
liais atvejais.

JT .posėdžiuose — politinėje 
komisijoje — kalbėdamas dėl 
taikos plano buv. minįsteris 
pirminįnkas ir prancūzų sočia 
listų lyderis Jules Mochas 
(prieš karą ilgą laiką gyvenęs 
Rygoje ir puikiai kalbas rusiš
kai) pažymėjo, kad jau 194S 
metais, kada Vakarai pasku
bomis demobilizavosi ir nusi
ginklavo, Sovietų Gosplano 
ministeris Voznesenskis, pri
statydamas Aukščiausiai Tary
bai naujojo penkmečio pro
gramą pasakė: “Yra būtinas 
reikalas dar labiau padidinti 
Sovietų Gynybą- ir aprūpinti 

^SSSR ginkluotas pajėgas ultra 
moderniais ginklais”. “Sovietų 
liaudis, tęsė Voznesenskis, “no 
ri, kad tos pajėgos būtų dar 
tvirtesnės ir -dar galingesnės, 
kad užtikrinus taiką prieš vi
sokius eventualumus, nes 
nopolistinis .kapitalas galį 
veisti naujų agresorių”,..

* Jules Mochas .pažymėjo,
pagal tą planą, kuris baigtas 
vykdyti 1950 metais, rusai tu
rėjo suorganizuoti 5 milionų 
vyrų (keturių metų šaukimo) 
kariuomenę, 175 kautynių di
vizijas, iš kurių 30 Vokietijos 
ir Rytų Europoje 20,000 lėk
tuvų, 250 povandeninių laivų 
ir t. t.

Kaip pats Višinskis žiūrėtų, 
klausė Mochas, jei jis trum
pam laikui galėtų pereiti pas 
vakariečius. į tokias neleisti
nas aneksijas — prijungimus, 
kaip Pabaltijo Valstybių, Suo
mijos provincijų, Karaliau
čiaus, Rytų Lenkijos, Karpatų 
Ukrainos, Besarabijos, Siaurės 
Bukovinos, Tanų Tuwa srities, 
Kurilų salų, . Pietų Sakalino, 
Daireno uosto — išviso 680,000 
kvadratinių kilometru ploto 
su 23 milijonais gyventojų?

Kaip pats Višinskis žiūrėtų 
į perversmus/padarytus komu
nistinių mažumų Europoje ir 
Azijoje, kaip jis žiūrėtų i a- 
gresiją Korėjoje, į neramu
mus Malajuose ir Burmoje. į 
karą Indokinijoje, į naši rašy
mą tarp sovietų dominuojamų

(Nukelta l 4 psL) •
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Tokios ir panašios nuomo

nės tikrai yra pavojingos ben- 
. dram Lietuvos laisvinimo dar- 

bui.
Joms reikia tuojau užbėgti 

už akių, ir tai gali padaryti 
tik tie, kurie yra to darbo 

' priešakyje.
Jie ir tik jie yra kalti, kad 

tokios nuomonės gema pačių 
nuoširdžiausių lietuvių patrio
tų galvose.

•• Pavyzdžiui, vienoje kores
pondencijoje, tarp kita ko, 
koma:

“Paremti Altą žmonės 
nesibaidytų, bet kadangi
remia tą ‘vyriausiąjį’ Vliką, taį 

. ir pats Altas praranda daug 
pasitikėjimo”.

O vis dėl tų, per ilgai užsi
tęsusių, ginčų šu Lozoraičiu...

VIRŠUJE: Romos 
kartą metuose apdovanoja do
vanomis judėjimą tvarkantį 
policininką. DEŠINĖJE: Angli
jos princese Margareta me
džioklėje. Eina gandai, jog ji 
susižieduosianti su grafu Dal
keith, ‘kuris turi 800,000 akrų 
dvarą.

sa-

dar 
šis

O tuo tarpu tėvų pranciško
nų leidžiamajame Darbininke 
(Paer .Lagervist Vestuvėse) 
skaitome:

“Jie nusirengė ir atsigulė, 
besiglamonėdami ir besišne
kėdami. Jie prisiglaudė vienas 
prie antro ir pajuto kažką 
nuostabaus, ko jie ligi šiol 
niekada nebuvo pajutę, kas į 
nieką ligi Šiol nebuvo pana
šus, visiškai į nieką.”

Toliau:
“Ir ji atsidavė savo numylė

tam. Kaip neišpasakytai gra
žu, kaip dieviška buvo atiduo
ti jam viską, ką ji turėjo, Ji 
įkando savo dirbtiniais danti
mis, taip kad jam net galva 
apsisukė.”

Išskyrus tuos dįrbtinius dan
tis, kuriuos nuotaka pačią 
pirmąją naktį “paleido į dar
bą,” tikrai čia viskas “neišpa
sakytai gražu” ir “dieviška”.
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Ryšium su JAV kęnstitucijos sukaktimi, Chi cagos spauda paskelbė populiarumo kontestą, 
kurį laimėjo Ann Sheridan ir Fred Schmet zker, abu 16 metų moksleiviai. Kontesto lai
mėtojams buvo suteikta apmokėta 10 dienų ekskursija į Washingtoną, kur jiems paro
dyta valdžios įstaigos ir šiaip istorinės viet os. Jaunuolids “šaperonavo” p-nia Vera 
Olienė, o Washingtone juos lydėjo kongres monai iš Chicagos. Pirmoje eilėje: p-nia Vera 
Olienė, p-nia Busbey, kongresmono Fred Bu sbey žmona, Ann Sheridan ir Fred Schmetz- 
ker, kontesto laimėtojai, kongr. Timothy P. Sheehan. Antroje eilėje: kongr. Edgar B. 
Jonas, kongr. Richard Vail, kongr. William McVey ir Antanas Olis, Chicagos Sanitarijos 
Distrikto Prezidentas^— —

PRASIDĖJO RINKIMINĖ KOVA 
Republikonuose rungtyniauja Taftas su gen. Eisenhoweriu 

generolas dar nereiškia, jog bus ge ras prezidentas — Pas 
a

rinkimųIki 
laiko. Bet kova 
į prezidentus jau prasidėjo. Ir ' 
ji kasdien darosi -karštesnė. 
Kova ypač smarkiai užvirė re
publikonų partijoje, kuri, ke
liolika metų neturėjusi tinka
mo kandidato, šiandien turi 
puikią pasirinkimo progą.

Kol generolo Eisenhowerio 
kandidatūra nebuvo iškilusi, 
republikonų partijos vadai bu
vo tikri senatorjaus Tafto kan 
didatūra: Pastarasis, kaip ži
noma, visas savo rinkimines 
kampanijas veda labai planin
gai. Nenuostabu, kad praeituo
se rinkimuose, kada spauda at

demokratus dar nieko aiškaus nesimato-
p ' .

virai pranašavo senatoriaus 
Tafto pralaimėjimą, tai jis sa
vo valstybėje (Ohio), lyg ty
čia, gavo daugiausia balsų. Tai 
sustiprino senatoriaus Tafto 
prestižą. Tai davė progos ma
nyti, kad Taftas šį kartą yra 
•tinkamiausias republikonų kan 
didatas į prezidentus.

Bet, kaip jau sakyta, štai iš
kyla .generolo Eisenhowerio 
kandidatūra, kuri tuo tarpu iš 
dalies nustelbia Tafto. Tiesa, 
gen. Eisenhoweris, kuris šiuo 
metu yra Vakarų Europos ar
mijų vadas, neketina pats as- 

- meniškai dalyvauti rinkiminė
je kompanijoje. Tai iš dalies 
primena generolo MacArthuro 
kandidatūrą, kuri prieš praei
tus rinkimus taip pat buvo iš
kilusi republikonų ' partijos 
sluoksniuose. Bet, nežiūrint le- 
gendarinio populiarumo, Paci- 
fiko kovų didvyris tada net 
nebuvo nominuotas...

Tai būdinga Amerikai, ku
rios praeitis patyrimai rodo, 
kad geras generolas dar ne
reiškia gero prezidento. Pavyz
džiui generolas Grantas nuga
lėjęs pietiečius, neleidęs išar
dyti unijos, tais laikais-buvo 
nemažesnis didvyris, negu 
Šiandien Eisehoweris arba Mac

dar yra daug 
dėl kandidatų

Karalius Far ūkas

Pereitą savaitę egiptiečiai ' • 
džiaugėsi susilaukę taip ilgai 
laukto sosto įpėdinio. Jaunoj 

' karalienė Narriman padovano
jo karaliui Farukui sūnų, ku
ris gąvo senelio Ahmed Faud 
vardą.

Verta prisiminti, jog kara
lius Farukas buvo vedęs Per i- 
jcs -šaho seserį Faridą, su ku
ria buvo sugyvenęs 3 dukteris, 
dabar turinčias 12, 11 ir 7 me
tus amžiaus. Persiskyręs 1948 
m., Farukas sukėlė didelį skan 
dalą, paverždamas iš vieno sa
vo pavaldinio sužiedotinę. su 
kuria susituokė pereitais me
tais gegužės 6 d. m

kad generolas 
šalies prezi- 
toks didvy-

republikonų

Arthtiras. Bet... daugelis JAV 
istorijos studentų dar ir šian
dien mano, 
Grantas, išrinktas
dentu, nebuvo jau 

' ris politikoje.
Grįžtant »prie 

kandidatų, tuo tarpu, žinoma,
neįmanoma nieko tikro pasa
kyti "nei apie Taftą, nei apie 
Eisenhowerį. Kitais žodžiais 
tariant, šiandien dar niekas 
nežino, katras jų bus re
publikonų kandidatas į prezi-. 
dentus. Pagaliau, iš tos" pačios 

. .praeities žinoma, kad kartais 
nei vienas, ‘ nei kitas negauna 
kandidatūros. Kartais, -pasku
tinę minutę, iškyla “juodas 
jrklys,” kuriam -ta laimė ten
ka.

Kaip ten b'ebūtų, priešrinki- 
imnė kova ir demokratų eilėse 
jau verda. Ar Trumanas, ku
riam dabar jau 57 metai, kan
didatuos dar vienam termi
nui tuo tarpu taip pat niekas 
nieko tikro negalėtų pasakytu 
Tik galima numanyti, kad jei
gu republikonai išeitų į rinki
mus su Eisenhowerio kandida
tūra, tai greičiausiai ne tik 
Trumano, bet ir pačios demo
kratų partijos likimas būtų nu 
lemtas pirmųjų naudai.

IŠ VISO PASAULIO
• Prancūzijoje Edgard Faure sudarė naują vyriausybę, j 

kurią ši kartą socialistai neįeina.
• Prezidentas Trumanas pateikė Kongresui šiems metams 

patvirtinti biudžetą, kuris siekia 85‘,400,000,000 dolerių.
Churchilliui lengvai susirgus, jo priėmimas sausio 22 d. 

New Yorko mieste buvo atšauktas.
• Sovietų Sąjunga atsisako svarstyti vokiečių ir japonų be

laisvių likimą, aiškindama? kad pas save ji tokių belaisvių ne
beturinti. ’

• ' Prancūzai Indokinijoje pradėjo smarkią ataką. Raudo
nųjų nuostoliai dideli. ’ ..x

• Tunise, kuris yra prancūzų globojamas, kilo kruvinos * 
riaušės tarp nacionalistų ir policijos.

• Kardinolas Spellman, grįždamas iš Romos, buvo susto
jęs Paryžiuje ir matėsi su gen. Eisenhoweriu.

• Grupė japonų ekonomistų, sovietų kviečiami, sutiko ba
landžio mėnesį vykti į Maskvą.

• ŪTO nukalė 1 milijoną medalių, kurie bus išdalinti vi
siems kovojantiems Korėjoje kareiviams.

• Sovietų vyriausybė paskelbė naują vietovių sąrašą kur 
draudžiama užsienio diplomatams lankytis. Uždraustųjų terito
rijų sąraše yra ir Lietuva.
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LOWELL, MASS. — Prieš 
keletą metų, šv. Juazapo pa
rapijos klebono kun. J. Ski
landžio dėka, buvo įkurta lie
tuvių kalbos mokyklėlė, kur 
pakviestos šv. Kazimiero sese
lės iš Nashua, N. H. Pasekmė
je, daug vaikučių tą mokyklė
lę lanko ir tėveliai už tai yra 
labai dėkingi.

Kadangi vietos Vytauto 
Klubas visada talkina kultū
riniams darbams, tai jis ir šj 
graži? darbą nutarė remti. 
Klubas išrinko specialų ko
mitetą ir vadovėliams nupirk 
ti iš iždo paskirta 175 dol. Ko 
mitetas ateityje dar surengs 
pramogą, kurios pelnąs bus 
skiriamas tam pačiam tikslui.

Paskiausiu laiku daug lietu
vių pasitraukė iš šio pasau
lio. štai neseniai mirė Myko
las Samuta, kultūringas lietu
vis, priklausęs visai eilei mū
sų organizacijų, jų tarpe ir 
vytautiniam klubui. Velionis 
paliko žmoną Rožę ir tris sū
nus. Ilsėkis ramybėje.
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Baltimore City
Metinis dividentas . 3%
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ANTANAS

^BaLBAKNG

BOSTON BAKING JCOU

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
i ’

o

Savininkė

Baras ir salės pramogoms
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CHARLES S. CHELEDEN, Pretident

D. C. Ph. C

® •• MR

ir knyga), 
ir Nepri-

organizacija per- 
laivus ir esančias

Lithuanian Alliance of America 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA

of Migrants from Eu- 
veikla pilnai išsivystys 
kovos mėnesį.

850,000 
'55.431 
10,31 1 
22.077 
3,520

547,778

88.316.834 
25,543 
82.907 

175.000 
1,1 12.033 
■ 166.666 

22.723 
15,701

1952 metus nu- 
iš Europos 

žmonių, 
me-

naujos organizacijos

ŠAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
• TEL.: 3-4696

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai. ___
ROUTE 27-A, ISLIP, Is L, N. Y.

Bay Shore 2996. 
_________ ________________________________*.______________

HOTEL CRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gaJi gauti- 

patogius ir nebrangius kambarius:

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

»

Konsulo Budrio pagerbimas Montreale

... 5.00

5.00 konsului J. Budriui.

„ 3.00

3.00

' 2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00
G. Bakanausfcas

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

J. Budriu, įteikta jam kuklios

1.00

.. 1.00

iiaspeth.! L. I. ... 1.00

1.00

St. Butkus PASIDARĖME TURTINGAIS

ŠVIEČIA

su-

jūs

tuo

iškraunantieji va

bent 
bus

r—

Brooklyn. N. Y. 
George Danauskas

ginime (J. Navikėno rankdar
bis), o jo žmonai pirštinaitės 
(Montrealio ‘ skaučių rankdar
bis). Marija Aukštame

12 d. 7 v. v. svečias 
Pagarbiai ji pasitiko 

su ponia, dr.

York,-N. Y. ...
P. Mdvydis

Bayonne, N. J------

kenčiančios Lietuvos pulsą, 
kad visam pasauly gyslos gy
vos, kad visam pasauly teka 
jos kraujas — mūs kraujuje, 
ir jei vienas mirsim — tūks-

MHwaukee, Wise. ___ 1.50
T.’ .Yagella

geležinkelio stotį,

į W. J. DOWNER
Firmas lietuvis vaistinin-

' kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE.,

-v Brooklyn H, N. Y.

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir barai

TRAUN’S
sėklumon patekęs, riogsojo bū 
rinis laivas. Mūsų traukinys 
sustojo netoli uosto. Kiek pa
stovėjus, keletą vagonų atsky
rė nuo mūsų traukinio ir pra-

- dėjo riedėti žemyn, jūros link. 
Ridančiųjų vagonų kareiviai, 
iškart dar nepastebėję, kad 
jiė važiuoja be garvežio, 
riko mums:

“Mes jau važiuojame, o 
pasillekate!”

Vagonai kuo toliau,
smarkiau riedėjo. Kol įsibėgė
ją trenkė i stovėjusius vago
nus, jog net galai įlūžo. 3mar 
Idai sužalojo keletą kareivių, 
kftus mirtinai, štai tau, va
žiuojame ne į frontą, ne į

BALTOJI NAKTIS
važiuojame ir vis nepa-

SILVER BELL BAKING CO.
Box 44

Brooklyn, N. Y. .......... 1.00
J. -Petersofi

Woodhaven, L. I. ...
V. ZSąyeckas t • *

Brookiyn, N. Y. .....
K; f. .

Vietos lietuvių gyvenimas 
po kalėdinių ir'naujų metų 
švenčių vėl pradeda pasireikš-; 
ti. Klubo ir kitų organizacijų 
naujosios valdybos rūpinasi iš
naudoti žiemos sezoną įvairių 
pramogų repgimams. Tiesa 
klubo valdyba ir direktoriai 
daugumoje iš tų pačių žmo
nių. Mažai pasikeitimų yra ir 
kitų organizacijų valdybose.

Gražiai paminėta prel. Jono 
Amboto 50 metų kunigavimo 
sukaktis. Prelatas gavo daug 
sveikinimų žodžiu ir raštu.

Rengiamas dr. Jono Basa
navičiaus 100 metų gimimo ir 
25 metų mirties sukakties mi
nėjimas. TMD nariai kviečia 
visas vietos lietuvių organiza
cijas dalyvauti šiame sukak
ties minėjime. Bus graži me
ninė programa, kurią duos 
vietos menįninkai ir meninin
kės. Paskaitą skaitys dr. šer
kšnas, statomas veikalas Ko
va už laisvę,” kuriame bus pa
vaizduotas dr. Jono Basana
vičiaus gyvenimas ir veikla 
spaudos laisvę atgavus Vilniu
je.

Esu patyręs, kad dr. Basa
navičiaus rolę vaidins inž. 
Justinas Guntūlis, Petro Vi
leišio rolę — F. Bočiūnas, M. 
Yčo
auklėtinės Marytės, rolę vai
dins Yale kolegijos studentė 
Laimutė Leonaitė. Vietos lie
tuviai laukia šios sukakties

minėj imO^ Minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 10 d. klu
bo salėje, 3 vai. po pietų.

Kiek vietos meno
dalyvaus Vienybės koncerte? 
Mažiausia 15 Būrelis jaunimo 
ir keletas suaugusiųjįT' rengia
si į Vienybės metinį koncer
tą.

Organizuojamas ALB sky
rius mūsų mieste. Tremtinių 
draugijos atstovai jau Išrink
ti, neužilgo bus šaukiamas vi
suomenės vadų posėdis, kuria 
me bus sudarytas laikinasis 
organizacinis komitetas.

V. Rep.

HARTFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS • • • • • •
ir pinigini vajų

LINDEN, N. J. — Sausio 20 
d. Lindeno BALF skyrius pra
deda šių metų aprangą tr pi-

mėgėjų „niginį vajų. Rūbai ir avalynė 
bus renkama šiuo adresu: 
Ona Atutiis, -19 W. 19th St., 
Linden, N. J., telefonas*:Lin
den 2-6720-J.

Pinigines aukas priima sky
riaus kasininkas Stasys Ziur- 
lys, 1417 S. Wood Ave. Linden, 
N. J ..

Vasario 16-tos dienos ^7-tą 
vai. vakare Lindeno lietuvių 
svetainėje 340 Mitchell Ave. 
ruošiamas tos dienos iškil
mingas minėjimas.

Algirdo Brazio laukia 
Scrantono lietuviai

STANDARD FEDERAL
SAVINGS

i and Loan Association of

popMHfio fondai

M. ĮiHnsitas •

Montrealio Navikėnų namai 
niekad nesitikėjo, kad turės 
garbės atverti savo duris Klai
pėdos krašto išlaisvinimo va
dui, gen. 
riui.

Artėjant Lietuvos nepriklau 
somybės šventei, Vytauto Klu 
has išrinko komitetą, kuris 
rengs Vasario 16 minėjimą. 

DLK Vytauto Klubas sumo- 
.dernino savo patalpas, kur 
penktadieniais vyksta šokiai. 
Įėjimas nemokamas.

Vy. Ramanauskas
AUKOJO-LIET. VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 
GIMNAZIJAI „

ALT Sandaros 1 Apskr. su-
• ^■.Bo^ne.^rė Balfo skyriausteliai lietuviškai gimnazijai, J

dabar veikiančiai Vokietijoje, valdyDOS padška 
$50.00 auką. Prie jos ‘pridėjo 
po $50.00 Sandaros C. V. pir
mininkas Petras Pivarunas ir 
broektonietis Petras Vaičiū
nas. Tuo būdu iš viso pasiųs
ta moksleiviams sušelpti 150 
dolerių,. .

WALTER’S CAFE 
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ir vynas 
1124 W. Pratt . St 

Baltimore, Md.
7

BROADWAY 
RESTAURANT

gėrimai
Charles G. Slokus, Sav.

(Daugiau, kaip 20 m. buvęs
' draudimo agentas)

154 East Main Street
Waterbury, Conn.

TeL: 3-9766
4

Jaras,.* Basanavičiaus

AR JAU MATEI NAUJĄ MŪSŲ ŽURNAŲO NUMERĮ?.!
A RYS yra vienintelis lietuvių karių-veteranų žurna- 

“••fALV * ^x nalas pasaulyje. Jame rašp gausus būrys žy
mių bendradarbių, jį skaito daugybė lietuvių visuose kon-* 
talentuose. Tai mūsų tradicinis vieningos kovos organas 
su visais Lietuvos priešais nuo 1919 metų. Tai tautinės, 
krikščioniškos dvasios sparnuotas žodis/ tai visų laikų lie
tuvių karių gyvenimo, kovų ir darbo tikrasis veidrodys.

KARIO Bičiulių telkimo vajus eina džiuginančia, spar
ta. Mūsų vajus tęsis iki š. m. balandžio 1 d. Pavėlavusieji
— vargu begalės gauti .pirmuosius š. m. žurnalo numerius.

KARĮ prenumeruojant ištisiems metams, vienas puoš
nus, iliustruotas žurnalo nr. kainuoja tik 33 ir pusė cen
to. Mūsų prenumerata 1952 m. nepakelta': metams — $4, 
pusmečiui — $2.50, perkant atskirais numeris — 45 c.

Prenumeratą galima įmokėti. ir'dalimis ($1, 2...).’
KARYS pradeda leisti knygas: š- m. Lapkričio 23-jai

— “Lietuvos Kariuomenės kūrimosi ir Nepriklausomybės 
Kovų apžvalga>” o metų pradžioje—Erick Williams garsios 
knygos “The Wooden Horse” vertimą, ši knyga jau spau
doje. Ji turės apie 200 psl. ir visą eilę iliustracijų. Kaina
— apie $2. Mūsų metiniai skaitytojai, iki dsalandžio 1 d. 
įmokėję visą prenumeratą, šią knygą gaus tik už $1. Tad 
dabąr išsirašantieji žurnalą — siųskite $5, pažymėdami, 
kad $1 už knygą “Medinis arklys”. Jau išsirašiusieji siun
čia dar iki balandžio 1 d.

Kas remia KARĮ $5 prenumerata (.žurnalas 
tas remia _ ir VLietuvos Kariuomenės kūrimosi 
klausomybės Kovų apžvalgos” išleidimą.

Nelaukdami nė dienos, visi rašome redak- V A DVQ 
cijai: 156 Steamboat Rd.. Great Neck, L.’ I., IWAIVIO 
N. Y., arba adm.— 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. 
Kas kartą paskaitė bent vieną mūsų žurnalo numerį — 
tas niekados nebesiskyrė su KARIU! ------- --------- -—-—

Miela naujiena nuskambėjo 
žinia, kad vasario 10 d. Algir*^. 
das.Brazys, Barbara Darlys ir^ . 
Marijona Kižytė cfainuos Wil-" 
kės Barre, Pa.

Algirdas Brazis gerai pažįs
tamas Scrantono miesto lietu
viams,’kur jis jau du kartui 
koncertavo, bet kaimyninis 
Wilkes Barre miestas, kur 
taip pat labai gausi lietuviška 
kolonta, rodos piriųą kartą 
išgirs ujusiu dainos žvaigždę,' 
Metropolitan operos ‘ solistą. 
Kai kurie apylinkės lietuviai, 
net iš tolimų miestų, rengiasi 
atvykti į rėtą dainos šventę, 
kur teks išgirsti ir gerai žino
mą dainininkę Barborą Dar
lys, pagarsėjusią Lietuvos ope
ros primadoną. Marijona Kižy
tė daugiau žinoma kaip žur
nalistė ir ivsuomenės veikėja, 
taigi bu§ malinu/ išgirsti ir 
scenoje, dainuojant.

Koncertą rengia Penktasis 
LRKSA apskritis,' vadovaujant 
nuoširdžiam visuomenės vei-✓ 
kėjui ir kultūrps mylėtojui Al.’ 
Norvaišai ir kitiems įžymes
niems apylinkės visuomenės 
Veikėjams.
i Koncertas bus kartu ir 16 
Vasario pagerbimo šventė, į- 
vyjes St. Nicholas* auditorijoj e, 
234 So. Washington St. Wilkes 
Barre, Pa.'

Wayoming slėnys, kur gimė 
lietuviškas judėjimas, kūrėsi 
pirmosios organizacijos, da- 

"bar turi garbės išgirsti lietu
viškos, kartu' ir pasaulinės 
garsenybės balsą, mūsų myli
mo Algirdo Brazio. L. D.

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 10,060

Baltimore, SO, Md.

SILVER BELL BAKING CO;
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

- Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu-; 
vėms ir pristato į namus ne tik 
visokią duoną, bet ir tortus, kę
sus, .pyragus ir pyragaičius.

K1

X. Wėkėvičius
.. 1.00

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas _3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
nuo 10 vai. ryte iki Z vai. vak.

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

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

Philadelphia, Pa.

***-—*——*—*—————1

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

Alus, degtini, vyoaa
’ 305 BROADWAY

SO. BOSTON^ MASS.
SO 8-9094 !'

6

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
. Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

STANLEY SHŲKIS
Pristato J namus ’pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimąifil užsakymai

Atvksta { namus pamieruot
607 Washington Ave. .

Waterbury, Conn.

tančiai gyvens! Ir, jei 
vienas būsime gyvas - 
gyva Lietuva!

Pažymėtina, £ad garbinga
sis Klaipėdos išlaisvinimo va
das ne tik .taurus diplomatas, 
ne tik su visomis didžio kario 
ypatybėmis, bet turi puikų iš
lavintą balsą, turi griežtą, bet 
malonią veido išraišką. Nors 
ir daug iškentėjęs, daug nak
tų nemigęs, alkį, troškulį ir 
rūpesti nešęs, nors dėl to jo 
sveikata palūžo — bet gerai 
ir gražiai atrodo, energingas, 
veiklus ir gyvas, tuo suteikia 
mums vilčių, kad dar daug, 
daug padarys Lietuvai ir lie
tuviams.

ŠIAIS METAS
IŠGABENTA

DETROIT, MICH. — BALF 
vajaus .proga Detroite aukojo 
šie asmenys: $25.00 — adv. 
Alex Conrad, $20.00 — J. Mi- 

i kalka su šeima, po $10.00—S. 
Stepulionis ir C. Walles $9.00 
— Jonas šepetys po $5.00 — 
V. Bložė, O. Senkus, O. Ta
mošiūnas, B. Burba, Zyrinas, 
K. Labeikis, P. Varekojis su 
šeima, P. Podveckas. A. šiur- 
kus, C. Cironka, J. Sirgedas, 
J. Bujauskas, P. Dalinkevičius, 
J. Murinas, A. Vyšniauskaitė, 
Pr. Katinas, P. Juknevičius, P. 
Mo>is, S. Blaškevičius, Pr. Dai 

"Tlauskienė ir S. Aukštikalnis.
Daugelis yra aukoję mažiau, 
kaip po penkis dolerius, 
riems taip pat priklauso 

. dėka.
Ta pačia proga BALF’ui 

rinko: Dievo Apveizdos Det
roite Bažnyčioj įvykdytoj rink 
liavoy^tos parapijos klebonas 
kun. J. Cižauskas — $203.00, 
savo pasidarbavimu Vinca/ 
Tamošiūnas surinko — $57.50, 
Elizabeth Paurazas, lapkričio 
ir gruodžio mėn.— $47.00. Ka
zimieras Vitkus — $41.00, Al
binas Andriuškaitis — $38.30, 
Angela Duda — $10.00, M. Ku 

•činskienė —$5.00. BALF’o 
pirjnininko kan. Končiaus ap
silankymo .proga, lapkr. 5 d. 
surinkta — $58.60, per B ALF 
vakarą, lapkr. 24 d. 
vis ir Šileika surinko

BALF’o 76 Skyr.

kū
pa*

su-

$26.00.
Valdyba

Įkurta. 1886 m. z ■
Turtas Viršija. S2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose.
Gyvybės apdrauda nariams nuo $160.00 iki $5,000,00.

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų

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

tikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai.
Visi kviečiami tapti, šios broliškos organizacijos na

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

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

4

UNION BRONZE FOUNDRY
. High Grade Bronze Castings

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN 4 HCffilSON

WUM JAMAICA AVE.

%

r viiokeriopat automobilių taisymai
730-2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa.
TeL Howard £-0596 °

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST. • 

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

' J. Tamošauskas
B. AndrinŠaitis

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai 

A
Pristatoma į namus 

ir krautuves
8 Ames St., Lowell, Mass.

Tel. 2-6797

HOLLYWOOD INN & HALL

2419 W. 43rd STREET
TeUVirginia 7-9880

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa. •
«35 NORTH BROAD STREET 

tTemporary Address)
New Building Under Constrncticm 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31, 1051.

ASSETS
First Mortrare Loans....................
Improvement Ixnns.............. ..
Loans <wi Savtncs Accounts .... 
Federsl Home Loan Bank Stock. . 
Cash on Hand and In Banks .... 
Office Bufldtnk and Equipment , . 
Parking I^t — 1415 Race* Street 
Deferred Charges and Other Assets

TOTAI,—39,917.587
LIABILITIES

Members" Share Accounts ........... *8,428.470
Advances— ,

Federal Home Tx>an Bank . . .
T-nans In Process ......................... ..
Other Llabllittes .............. ..
Empltnees’ Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . |>29.*»..->OO 
Surplus................................ 252.278

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

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia -mane pa- 
j rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo , perkreiptas ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, ihan 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 br tiesiai vaikščioti. Todėl visiem.* patariu, net

1 vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis į dr. Miller.
Joseph QuartuIIo, New York M, N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE .

! DR.J.
PRIĖMIMO ANDOS:

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare
‘ TeL Mitchell 2-0f73

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J. | 
Važiuoti iš New York — Hudson ‘Tubs išCojtlant 
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki NeWhrko. 
N»o stoties tikv‘4 blokai.

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS' 

2327 Brown Street Philadelphia, Pi.

ADAMS’
RESTORANAS

Ml SPRING GARDEN,
TeL PO

CAFE
IR' BARAS

5-1785

TeL PO 5-9566

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

H13 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4116 
PHILADELPHIA. PA. .

Modcrnjika laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi call all 
bara, pakdevingtems suteikiama nakvyoi — Tukas Atmoku 

Nelaimi* valaad* kreipkite į i*taiffl« ditsų ar oaktį 
— mes ruadot pasirengę suteikti genanti pataraaTun*.

Brooklyn, N. Y. 
JūOžas ėubnis

Brooklyn, N. Y.

Maspeth, L. I. .. 
it. -Šejęfeu 1 '

i ŽU. fa

. .. 1.00

1.00

Lietuviai advokatai
■ ’nr. ' T ' !

1ST Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11.‘ N. Y.

■. 'ĖVefgreeB 7-9394

WM. J, DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PL
JAMAICA ESTATES 3, N. Y.

< ‘ • JAmaica .3-7722 '
* ■ n *, » ■. i., —i

ALFRED J. WENTZ

BROOKLYN 11. N. Y.
4 .. -ĖV<rgfeefl 7-$067

ASTHONY J. WESLAN 
’ (VIŽLANSKAS) 

ISfCčnrt. Street, 
: BROOKLYN. N. Y. 

MAia 5-1260

vieną dieną priva- 
iferomė Baltosios jūros uostą

Miškai tik spygliuoti. Kas tu-

Sausio 
atvyko. 
J. Navikėnas 
Daukša su ponia, kun. Kubi
lius' S. J., kun. Kulbis S. J., 
kun. Vilkaitis, * pipf. Ramū
nas. teisininkas Gražys su po
nia, Kęsgailą su poniai Pus- 
'kepalienė (Maž. Liet. laikraš
čio Keleivio redaktoriaus žmo 
na), Piešina su ponia, Ceš- 
kauskas su ponia, Kudžma su 
ponia, AlgimantasNavikėnas, 
A. Navikevičius ir Marija . 
Aukštaitė.

Teisininkas Gražys iškėlė vi 
sų svečių pageidavimą, kad 
gerbiamas konsulas pasakytų 
kalbą, kad tartų savo žodį 
tremtiniams api^ Lietuvos 
perspektyvas: kaip toli jos 
laisvė, kaip ilgai būsime be tė
viškės namų...

Konsulas kalbėjo jautriai ir 
gyvai, bet nesiėmė vaidinti 
pranašo rodės.

Po konsulo kalbos, sugiedo
ta jam “Ilgiausių"metų” ir t.t.

Besiklausydami vyresniųjų 
kalbų, 6 metų Rimutis Navi- 
kėniukas prisistatė - konsului, 
pasisakė, kad ir jis/būsiąs ka
rys, ir eis Tėvynės vaduot, o 
dabar galįs tik padeklamuoti:

“...Karys nuo priešų' Tėvynę’ 
gina.

Ir aš užaugęs būsiu karys. 
Turėsiu širdį Lietuvai gryną. 
Jau niekas mūsų pavergt 

nedrįs.”
Trumpos pertraukos metu, 

vieni svečiai kalbėjosi salione 
su gerbiamu konsulu, antri iš
ėjo j kitus kambarius ir ten 
jjasigirdo daina... Ir, pakilęs, 
svetys nuėjo ten, iš kur plau
kė daigos motyvai... Daininin ju svečiu, gen. Liet, konsulu 
kai apsupo jį vainiku, ir jis

baritono balsu... Taip ir aidė
jo: "“Lietuviais mes esame gi
mę,” “Kur -bėga Šešupė,” Leis
kit į Tėvynę”... ir plaukė jįai- 
ma, kaip pati verkianti Šešu
pė, siūbavo dainuojančių vai-

_ nikas... L- taktą primindamas 
1.00

Jonas Budrys

Jaukiai ir maloniai bėgo su 
juo valandos. ,

Didelis ^kreditas priklauso 
Helėnai Navikėnei, kuri talen
tingai .pajėgi priimti svečius, 
pajBgfmeniškai ruošti valgius 
ir gėrimus, todėl ši kartą y- 
patingai pagerbdama svetį ir 
svečius, išreiškė ji savo aukš
čiausi stalų paruošimo meną, 
jai visame gelbėjo Genovaitė 
Kudžmienė, jos dukrelė.

Atsisveikinant su gerbiamuo

’S
fe

« f
#į;.3S

■«88B

ir sunki kai kurių kraštų eko
nominė padėtis, galimas da
lykas, kad veikla bus pratęs-

BAL-
prof.

Prancūzų policininkas, atrodo nesistebi keistais turistais, 
kurie panorėjo apžiūrėti Eifelio bokštą. •'

pasikalbėjimo paaiškėjo, 
Australija, Kanada, Nau- 
Zelandija ir Pietinės A-

Iš EUROPOS DAR BUS 
115,000 TREMTINIŲ

Prieš porą savaičių 
Fo pirmininkas kan.* 
Končius tremtinių šelpimo 
reikalais lankėsi Washingto
ne, kur turėjo pasikalbėjimą 
su George Warren, JAV at
stovu tremtinių reikalams ir 
plačiau išsiaiškino dėl naujos 
organizacijos įsisteigusios vie
toj IRO, veiklos^aleity ir ko
kie bus jos santykiai su BAL- 
Fu. f

Naujai sudarytos PICMME 
(Prvisional “ Intergovernmen
tal Committee for the Move
ment 
rope) 
tiktai

šios 
pagrindinis kapitalas vienė* 
riems metams bus $36,954,- 
400.00; kurį sudės visos daly
vaujančios valstybės. Jungti
nių Amerikos Valstybių kvo
ta yra apie 10000.000.00 dol., 
o visoms kitoms teks paskirti 
$26,954,000.00. šiai organiza
cijai nepriklauso nė viena ko
munistinio režimo valstybė.
šiai naujai organizacijai bus 

reikalinga ir BALFo koopera- 
vimas. nes ji rūpinasi likusių 
ir naujai atvykusų tremtinių 
likimu, jų emigracija ir .kur- 
dinimu kitose šalyse. -Iš esa
mų sumų bus apmokėtos e- 
migrantų kelionės sausuma, 
oru ir jūra.

ši naujoji 
ims iš IRO 
įstaigas.

Per šiuos
matoma išgabenti 
iš viso apie 115,000

Dar nežinia, ar šiems
tams pasibaigus Intergovern
mental Committee veiks to- - o 
liau. bet kaip Europoje yra la
bai didelis žmonių perteklius

Į šią naują organizaciją be 
kitų, dar įeina nariais: Vo
kietija, Austrija ir Italija, ku
rios anksčiau oficialiai šio. e 
srityje neveikė.

Dėl galimybės Lietuvai, 
Latvijai ir Estija^ į šių orga
nizaciją įstoti nariais, Warren 
paaškinęs, jofc šitas klausimas 
turės būti sutvarkytas Inter
governmental Committee ple
numo posėdyje, dalyvaujant 
Baltijos valstybių atstovams, 
jiems prašant ir sutikus įneš
ti proporcingą finansinę 

duoklę, kaip ir kitos valsty
bės.

Brazilijoje statoma 
didžiausia katedra

kad 
joji 
merikos valstybės sutiko pri
imti naujus emigrantus. Jung. 
Amerikos Valstybės, gal būt, 
sutiks priimti tam tikrą skai
čių buvusių tremtinių pagal 
DP 1948-50 metų aktą, apie 
12,000 likučių, jei Kongreso I- 
mmigration Sub-Committee 
padarys tuo reikalu 
mus sprendimus ir 
mus konsulatams ir 
j os par ėigūnams.

Kan. Končiui 
Kongreso Sub-Committėe fpr 
Immigration, paaiškėjo, 
Kongresas 'turi paruošęs Bi- 
lių HR 5678, kuriuo numato
ma į Jungtines Amerikos Val
stybe įleisti atatinkamą skai
čių tremtinių ir pabėgėlių.

Advisory Committee on .Vo
luntary Foreign Aid direkto
rius Arthur C. Ringland jam 
pažadėjo, jog Amerikos val
džia ne tik šiais metais iki lie
pos 1 d. bet visais šiais sekan
čiais metais apmokės BALF ir 
kitų šalpos organizacijų ^siun- 
tų va-žmas išlaidas ir—toliau 
teiks šalpos organizacijoms į- 

pagalbą,

atatinka- 
paaiškini- 
imigraci-

lankantis

organizacija

Brazilijos kardinolas J. C. 
Camara užsakė austrų archi
tektui Holmeisteriui pastatyti 
katedrą — dangoraižį, kurioj 

* būtų 50,00(1- vietų-.
šita katedra pastatyta Rio 

de Janeiro mieste, būsianti 
pati moderniškiausia pasauly
je. Ji turės bokštą 520 pėdų 
aukščio.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

2310 West Roosevelt Road Phone SEeley 3-4711
' CHICAGO 8,k ILLINOIS

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. SekmadL 11—4:36 popiet

Čia gaunami geriausi ba?- • 
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti^ 
namų apyrangai reikalingi i 
dalykai.
DUODAMA

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

vairių lengvatų ir 
kaip iki šiol.

šio mėnesio vidury 
goję buvo sušaukta 
konferencija, /kurioje 
vo federalinės valdžios, vals
tybių ir šalpos ir imigracijos 
organizacijų atstovai, kurioje 
buvo tariamasi dėl tolimesnės 
tremtinių imigracijos, įkurdi
nimo Amerikos veiklos ir įvai
riom naujom problemom.

Paaiškėjo, kad per paskuti
nius 3 metus iš viso 
tymu pasinaudojo 
tremtinių, religiniu 
jie pasidalino šitaip: 
46%, protestantų ir 
tiku 34%. žydų J 9% 
kitų 1%, vyrų 54%, 
46 nuoš. . >

Įkurdinimas tų. 
tremtinių Amerikai— 
$100,601,000.00, gi DP 
jos administracijos 
siekė $11,897,000.00.
Ligoniai ir dėl politinių prie

žasčių sulaikyti tremtiniai 
Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje mažai gali turėti vil
ties patekti į Ameriką, nes 
yra pakankamai kitų norinčių 
ir neturinčių jokių' kliūčių 
kandidatų.

pečiais trauko. Jau 12 vai. nak 
ties, o saulė vis dar nenusilei
dus!. Niekas neina miegoti ir 
laukia jos nusileidimo.- Gal 
būt mūsų visų laikrodėliai pa-( 
gedo, ar kas kita pasidarė? 
Pagaliau saulė nusileido ir 
visi susirangėme gulti ant va
gonuose įrengtų grėzdų (na
rų). Bet dar nespėjome už
migti, po kokių 15 minučių, 
vienas nemiegalių, Ifed suriks 
laukiniu balsu:

“Saulė teka!”
Net visus iškarto tas jo 

šauksmas ant kojų sukėlė. 
Žiūrime pro duris—tikrai sau
lė teka., Ną,“ir naktelė — tik 
15 minučių.

Po kiek laiko privažiavome 
Kandalaško uostą (Baltosios 
jūros įlankoje) žiūrint j Rusi
jos žemėlapį, iš raidžių stam
bumo atrodytų didelis mies
tas, bet kai iš arti pamatė
me, tai ką ten — tik mieste
lis. Mūsų traukinį pastatė prie 
jūras. Krantas nešvarus, pil
nas jūros išplautu pūvančių

dvėselienų. Dvokia. Kiniečiai 
darbininkai vaikšto paliai 
krantus ir su lopetomis dvėse
lieną atgal į jūrą mėto. Se
niau čia gyvenantieji mums 
papasakojo, kad neperseniai 
šioje Įlankoje nuskendo lai
vas su keliais šimtais gyvulių, 
kurių liekanas jūra, ir mėto 
J krantus.
PRIE VANDENS
VOS NEŲZTROŠKOME

Čia prastovėjome porą die
nų. Prie vandens stovėdami, 
vos n e už troško me. Niekur ar
ti neradome geriamojo van
dens. Eidavome" su katiliukais 
ir iš garvežių vogdavome van
denį.

Karelija pasibaigė ir įvažia
vome į Laplandiją, kurią ru
sai vadina Murmansku.

Vaizdai tokie pat, kaip ir 
Karelijoj, tik čia jau kaimu 

nebematėme. Dar tuštesnis 
kraštas. Dešinėje visą laiką 
tęsėsi aukštas ir - ilgas kalny
nas. ‘

Birželio . 5 d. privažiavome 
Imandros 
prie pat kranto didžiulio to 
paties vardo ežero. Orle pali
kome gražiai žaliuojantį pa
vasarį* o čia radome dar žie
mą. Ežere storas ledas, o miš
kuose daug sniego, ši stotis 
buvo mūsų paskyrimo vieta. 
Tuoj mus paskyrė į 53 darbo 
batalijono 4 kuopą. Pasidarė
me daugiau darbininkai, negu 
kareiviai. Maistas buvo geras, 
o, be to, gaudavome geroką 
atlyginimą. Kai normaliai įgu 
lose kareiviai gaudavo algos 
mėnesiui tik po 5 rublius, o 
frontuose tik po 7 rub. 50 ka
peikų. nes gaudavome mėne
siui nuo 84 ligi 250 rtJblių, 
žiūrint kam koks darbas pa
kliūdavo. Mažiausiai gaudavo
me į sargybas paskirti, o dau
giausia
gonus (sunkus darbas).’ Taigi 
po 8 mėnesių tarnybos šiame 
krašte išvažiavome turtingi 
žmonės, nes tose dykumose 
nebuvo kur išleisti pinigo.
SAULĖ TIK RUDENI 
LEIDŽIASI

Kol mes išsiimaustėme iš t va 
gonų, susitvarkėme kareivinė-

organizacijai. Užuot to,' kad 
jie turėtų padėti išsklaidyti 
abejojimus, gal ir nepagristus, 
ta organizacija * &

Abej oj imu išsklaidymo ■ tiks
lu Amerikos Lietuvių Bendruo 
menės LOK pirmininkas./prel. 
J. Balkūnas, kalbėdamas.;Wa- 
terburio šventėje, rado/reika
lo vietinius kunigus, užtikrin
ti. kad ta naujoji organizaci
ja anaiptol nesikiš į jų.f para
pinius reikalus. Ji tik * išties 
pagalbos ranką tenr kur ^-daly
kas lies lietuvybės reikkįas.

Tačiau šiuos jo-žodžius’-nu
vertino ir nereikalingiį abejo
nių įnešė, po prel. J. Baikūrto 
kalbėjęs Waterburio Treinti- 
nių d- jos pirmininkas^A. Sau-— 
laitis. Juo labiau, kad jis tu
re., o kalbėti pagal programą 
nusįpelniusių lietuvių ' tautai 

. asmenų pagerbimo j reikalų, o 
savo kalboje ėmė savaip^^aiš- 
kinti Amerikos Lietuvhf^Mi*"'' 
druomenės artimiausius- •.užda
vinius, ypač kiek tai liečia 
tremtinius. Pasak ŠaujAtčio,
Amerikos Lietuviu Bendfuo-.' -J 
menės Waterburyje';benę?.pats-- 
pirmasis ir svarbiausias--užda
vinys, ypač į ta organfzšąci- 
ją susiburusiems tremtiniams 
bus palengvinti parapijos, sko
las...

Niekas neginčija" ' tikintie
siems pareiga .šelpti; saVo pa
rapijas ir išlaikyti savoj baž
nyčias. Tam ir yra parapijos, 
į kurias buriasi jos nariai ti
kintieji. Išlaikyti savo bažny
čias ir palengvinti ^parapijų 
skolas ir yra parapijinių ben
druomenių narių šventa; teisė ‘ 
ir pareiga. O kai tą pareigą

Iš PLATAUS VIEŠKELIO į ŠUNKEUŲS?
Suprantama, kad kiekviena 

naujai gimusi
sukelia tam tikro nepasitikėji
mo ir abejojimo. Tų abejoji
mų Jturi ir tik ką gimusi Ame- 

jog . ,rikos^- Lietuvių Bendruomenė, 
nežiūrint, kad jos tikslas yra 
labai gražus ir bendras darbo 
baras visų įsitikinimų Ameri
kos lietuviams yra platus. Pa
grįstus ir psichologiniai su
prantamus ta organizacija a- 
bejojimus asmenys, kurie ima
si jai vadovauti, neturėtų, iš
leisti iš akių, ir dar daugiau: 
savo taktu, visais savo suge
bėjimais tą nepasitikėjimą, 
geriau sakant, abejingumo psi 
chozą turėtų šalinti, o ne prie- 

-šingai — didinti.------- —- 
Neseniai Waterburyje įvyko 

iškilminga Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės atidarymo šven 
tė. Kaip ir įprasta tokiais atr 
vėjais, šventės programą su
darė, .pamaldos bažnyčioje, iš
kilmingas posėdis salėje, kur 
pasakyta .gražiu žodžių ir lin
kėjimų, na ir meninė dalis, su 
Alg. Braziu, Z. Griškaite Mr 
Vyt. Marijošium. Panašiai bū
tų galima pasakyti ir apie vi
sas Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės šventes, kurios dar 
Amerikoje įvyks. Ir ten bus 
pasakyta gražių žodžių ir bus 
verta pasiklausyti meninių 
programų. Bet po to seks rea
lus gyvenimas, kuris parodys, 
kaip ši organizacija sugebės 
eiti plačiuoju Amerikos lietu
vių vieškeliu. • **

• Deja, Waterburio šventėje 
pasirodė, kad kai kas iš pla
taus vieškelio Amerikos Lie
tuvių Bendruomenę norėtų
temeti į šunkelius. Gal tai tik’ norim ^uždėti, nors tuo tarpu 
tuo tarpu tušti žodžiai, gal 
kai kieno kai kam tik pataika
vimas, bet bendrinėje visų A- 
merikos lietuvių 
j e ir to neturėtų 
reiškinius reikia 
kaip kitaip, kaip
meškos pasitarnavimu pačiai

Chica- 
specialė 
dalyva--

DP ista- 
336000 

atžvilgiu 
katalikų 

schisma
ir visų 
moterų

336,000 
kainavo 
komis! - 
išlaidos

se, atėjo 12 vai. nakties. Sau
lė atsistojo ant kalnų, parau
do ir nelenda gilyn. Miegas 
mūsų neima, nes dar ne nak
tis. Senieji kareiviai šaukia: 
“Vaikai, eikit gulti!”

— Kad dar saulė nenusilei
do! — atsikalbinėjome.

— Palaukite rudens, tuo
met ji nusilies!—perspėjo šė
mieji kareiviai.

Jeigu taip, reikia rengtis. 
Langus užsidangstėme paklo
dėmis Ir nuėjome gulti. O toji 
saulutė vėl pradėjo kilti auk
štyn ir balti. Iš tikrųjų, ji nu
sileido tik apie rugpiūčio mėn. 
Tada turėjome nak'tį ir dieną. 
Gi nuo spalio mėn. visai sau-, 
lės nebematėme, iki pat sau
sio mėn. Tjti bent dienelės 
naktelės — po 3 mėnesius.
SKORBUTAS BAISESNIS 
UZ VOKIETĮ...

Rytą atsikėlus, mus išskirs
tė į komandas. Turėjome pa
keisti senus kareivius, kurių 
kuopoje iš 250 vyrų beliko tik 
15 sveikų. Visi kiti susirgo 
cingo (skorbuto) liga, kuri 
šiame krašte plačiai kerta 
naujai atvykusius ir nepratu
sius prie šio dėgno klimato. 
Jau>ir mūsų keli vyrai susir
go, dar traukiniu bėyažluo-

ar

t

organizacijo- 
būti. Tokius 
vertinti' ne 
tūlu asmenų

jant. ši liga puola dantis ir 
kojas. Po kiek Taiko ligonis 
negali paeiti. Kojų blauzdas nu 
pila, lyg aguonų --grūdeliais. 
Vaistų jokių nėra. Ligonius 
tekdavo išvežti į šiltesnį kli
matą ir ten gydyti tik atin- 
kamu maistu. Po keleto mė- 

' nėšių ir iš mūsų jaunų karei
vių beveik pusė kuopos neli
ko. Kol 1915-16 m. šį geležin
kelį nutiesė, nuo šios ligos žu 
vo apie 30,000 austrų belais
vių ir nežinia kiek tūkstančių 
kiniečių darbininkų.

Prieš išskirstant į koman
das, karininkai paliepė pus- 
karininkams išrikiuoti kuopą 
Kažkas paleido gandą, kad iš 
dešinės skirs sunkesniems dar 
bams, skaldyti akmenis dr uo
las naujai tiesiamoms geležin
kelio linijoms. Na, ir prasidė
jo netvarka kairiajame spar
ne. Daugelis puola į kairę ir 
nori atsistoti kuo kairiau. Pus
karininkiai jokiu būdu neį
stengia sutvarkyti banguojan
čio kairiojo sparno. Mes lietu
viai ir latviai atsistojome 
(Tame dešiniajame sparne.
NUO KO BĖGO, ANT 
TO UŽBĖGO

pa-

r Išėję iš kareivinių, karinin
kai žiūri i kairę ir nesupta n-

t

tik tuščiais žodžiais,. įsisteigu
siai Amerikos Lietuvių; Ben
druomenei, tai, atrodo' sąmo- ’ 
ningai pažeidžiami tikrieji A- 
metikos Lietuvių Bendruome- > 
nes tikslai ir uždaviniai, dargi 
iškilmingos šventės metų.’

*****

ta, kas ten dedasi. Klausia 
puskarininkių, šie .paaiškina 
priežastį. Karininkams greit 
pasiseka sutvarkyti s4ūbųojan 
tį kairįjį sparną. Nuo k&riojo 
atėjo prie musų dešiniojo 
sparno, kuris stovėjo /rąmus 
ir tvarkingas. IšaukuSjjyairius 
specialistus, atskaitė 15 
kareivių ir pasakė: Ski
riami į 127 viorsto komandą.” 
Mat. kuopa savo komandas va 
dindavo viorstų vardais, t. y. 
kelintame yiorste nuo Kanda
te kšo uosto yra jų gyvenamie
ji barakai. Pati stotis buvo 
120-tame viorste.

Klausiame senųjų kareivių, 
kokie darbai ten bus dirbami.

— Lengvi,' — atsaką— tik 
geležinkelių linijų remontas.

Į šią komandą patekome 8 
lietuviai, 6 rusai ir 1 gudas. 
Taigi komanda beveik vien lie 
tuviška susidarė. Gi kairėje , 
buvę visi pateko į sunkiausias 
komandas prie akmenų skal
dymo. Nuo ko bėgo — ant to 
užbėgo, kaip sako mūsų liau
dies patarlė.
(Sekančiame numery: "Kafe- 
jame su bilijonine armija*)*
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LOWELL, MASS. — Prieš 
keletą metų, šv. Juazapo pa
rapijos klebono kun. J. Ski
landžio dėka, buvo įkurta lie
tuvių kalbos mokyklėlė, kur 
pakviestos šv. Kazimiero sese
lės iš Nashua, N. H. Pasekmė
je, daug vaikučių tą mokyklė
lę lanko ir tėveliai už tai yra 
labai dėkingi.

Kadangi vietos Vytauto 
Klubas visada talkina kultū
riniams darbams, tai jis ir šj 
graži? darbą nutarė remti. 
Klubas išrinko specialų ko
mitetą ir vadovėliams nupirk 
ti iš iždo paskirta 175 dol. Ko 
mitetas ateityje dar surengs 
pramogą, kurios pelnąs bus 
skiriamas tam pačiam tikslui.

Paskiausiu laiku daug lietu
vių pasitraukė iš šio pasau
lio. štai neseniai mirė Myko
las Samuta, kultūringas lietu
vis, priklausęs visai eilei mū
sų organizacijų, jų tarpe ir 
vytautiniam klubui. Velionis 
paliko žmoną Rožę ir tris sū
nus. Ilsėkis ramybėje.
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ANTANAS

^BaLBAKNG

BOSTON BAKING JCOU

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
i ’

o

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

4

J

CHARLES S. CHELEDEN, Pretident

D. C. Ph. C

® •• MR

ir knyga), 
ir Nepri-

organizacija per- 
laivus ir esančias

Lithuanian Alliance of America 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA

of Migrants from Eu- 
veikla pilnai išsivystys 
kovos mėnesį.

850,000 
'55.431 
10,31 1 
22.077 
3,520

547,778

88.316.834 
25,543 
82.907 

175.000 
1,1 12.033 
■ 166.666 

22.723 
15,701

1952 metus nu- 
iš Europos 

žmonių, 
me-

naujos organizacijos

ŠAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
• TEL.: 3-4696

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai. ___
ROUTE 27-A, ISLIP, Is L, N. Y.

Bay Shore 2996. 
_________ ________________________________*.______________

HOTEL CRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
Iš kitų miestų atvykę tautiečiai visada gaJi gauti- 

patogius ir nebrangius kambarius:

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

»

Konsulo Budrio pagerbimas Montreale

... 5.00

5.00 konsului J. Budriui.

„ 3.00

3.00

' 2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00
G. Bakanausfcas

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

J. Budriu, įteikta jam kuklios

1.00

.. 1.00

iiaspeth.! L. I. ... 1.00

1.00

St. Butkus PASIDARĖME TURTINGAIS

ŠVIEČIA

su-

jūs

tuo

iškraunantieji va

bent 
bus

r—

Brooklyn. N. Y. 
George Danauskas

ginime (J. Navikėno rankdar
bis), o jo žmonai pirštinaitės 
(Montrealio ‘ skaučių rankdar
bis). Marija Aukštame

12 d. 7 v. v. svečias 
Pagarbiai ji pasitiko 

su ponia, dr.

York,-N. Y. ...
P. Mdvydis

Bayonne, N. J------

kenčiančios Lietuvos pulsą, 
kad visam pasauly gyslos gy
vos, kad visam pasauly teka 
jos kraujas — mūs kraujuje, 
ir jei vienas mirsim — tūks-

MHwaukee, Wise. ___ 1.50
T.’ .Yagella

geležinkelio stotį,

į W. J. DOWNER
Firmas lietuvis vaistinin-

' kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE.,

-v Brooklyn H, N. Y.

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir barai

TRAUN’S
sėklumon patekęs, riogsojo bū 
rinis laivas. Mūsų traukinys 
sustojo netoli uosto. Kiek pa
stovėjus, keletą vagonų atsky
rė nuo mūsų traukinio ir pra-

- dėjo riedėti žemyn, jūros link. 
Ridančiųjų vagonų kareiviai, 
iškart dar nepastebėję, kad 
jiė važiuoja be garvežio, 
riko mums:

“Mes jau važiuojame, o 
pasillekate!”

Vagonai kuo toliau,
smarkiau riedėjo. Kol įsibėgė
ją trenkė i stovėjusius vago
nus, jog net galai įlūžo. 3mar 
Idai sužalojo keletą kareivių, 
kftus mirtinai, štai tau, va
žiuojame ne į frontą, ne į

BALTOJI NAKTIS
važiuojame ir vis nepa-

SILVER BELL BAKING CO.
Box 44

Brooklyn, N. Y. .......... 1.00
J. -Petersofi

Woodhaven, L. I. ...
V. ZSąyeckas t • *

Brookiyn, N. Y. .....
K; f. .

Vietos lietuvių gyvenimas 
po kalėdinių ir'naujų metų 
švenčių vėl pradeda pasireikš-; 
ti. Klubo ir kitų organizacijų 
naujosios valdybos rūpinasi iš
naudoti žiemos sezoną įvairių 
pramogų repgimams. Tiesa 
klubo valdyba ir direktoriai 
daugumoje iš tų pačių žmo
nių. Mažai pasikeitimų yra ir 
kitų organizacijų valdybose.

Gražiai paminėta prel. Jono 
Amboto 50 metų kunigavimo 
sukaktis. Prelatas gavo daug 
sveikinimų žodžiu ir raštu.

Rengiamas dr. Jono Basa
navičiaus 100 metų gimimo ir 
25 metų mirties sukakties mi
nėjimas. TMD nariai kviečia 
visas vietos lietuvių organiza
cijas dalyvauti šiame sukak
ties minėjime. Bus graži me
ninė programa, kurią duos 
vietos menįninkai ir meninin
kės. Paskaitą skaitys dr. šer
kšnas, statomas veikalas Ko
va už laisvę,” kuriame bus pa
vaizduotas dr. Jono Basana
vičiaus gyvenimas ir veikla 
spaudos laisvę atgavus Vilniu
je.

Esu patyręs, kad dr. Basa
navičiaus rolę vaidins inž. 
Justinas Guntūlis, Petro Vi
leišio rolę — F. Bočiūnas, M. 
Yčo
auklėtinės Marytės, rolę vai
dins Yale kolegijos studentė 
Laimutė Leonaitė. Vietos lie
tuviai laukia šios sukakties

minėj imO^ Minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 10 d. klu
bo salėje, 3 vai. po pietų.

Kiek vietos meno
dalyvaus Vienybės koncerte? 
Mažiausia 15 Būrelis jaunimo 
ir keletas suaugusiųjįT' rengia
si į Vienybės metinį koncer
tą.

Organizuojamas ALB sky
rius mūsų mieste. Tremtinių 
draugijos atstovai jau Išrink
ti, neužilgo bus šaukiamas vi
suomenės vadų posėdis, kuria 
me bus sudarytas laikinasis 
organizacinis komitetas.

V. Rep.

HARTFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS • • • • • •
ir pinigini vajų

LINDEN, N. J. — Sausio 20 
d. Lindeno BALF skyrius pra
deda šių metų aprangą tr pi-

mėgėjų „niginį vajų. Rūbai ir avalynė 
bus renkama šiuo adresu: 
Ona Atutiis, -19 W. 19th St., 
Linden, N. J., telefonas*:Lin
den 2-6720-J.

Pinigines aukas priima sky
riaus kasininkas Stasys Ziur- 
lys, 1417 S. Wood Ave. Linden, 
N. J ..

Vasario 16-tos dienos ^7-tą 
vai. vakare Lindeno lietuvių 
svetainėje 340 Mitchell Ave. 
ruošiamas tos dienos iškil
mingas minėjimas.

Algirdo Brazio laukia 
Scrantono lietuviai

STANDARD FEDERAL
SAVINGS

i and Loan Association of

popMHfio fondai

M. ĮiHnsitas •

Montrealio Navikėnų namai 
niekad nesitikėjo, kad turės 
garbės atverti savo duris Klai
pėdos krašto išlaisvinimo va
dui, gen. 
riui.

Artėjant Lietuvos nepriklau 
somybės šventei, Vytauto Klu 
has išrinko komitetą, kuris 
rengs Vasario 16 minėjimą. 

DLK Vytauto Klubas sumo- 
.dernino savo patalpas, kur 
penktadieniais vyksta šokiai. 
Įėjimas nemokamas.

Vy. Ramanauskas
AUKOJO-LIET. VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 
GIMNAZIJAI „

ALT Sandaros 1 Apskr. su-
• ^■.Bo^ne.^rė Balfo skyriausteliai lietuviškai gimnazijai, J

dabar veikiančiai Vokietijoje, valdyDOS padška 
$50.00 auką. Prie jos ‘pridėjo 
po $50.00 Sandaros C. V. pir
mininkas Petras Pivarunas ir 
broektonietis Petras Vaičiū
nas. Tuo būdu iš viso pasiųs
ta moksleiviams sušelpti 150 
dolerių,. .

WALTER’S CAFE 
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ir vynas 
1124 W. Pratt . St 

Baltimore, Md.
7

BROADWAY 
RESTAURANT

gėrimai
Charles G. Slokus, Sav.

(Daugiau, kaip 20 m. buvęs
' draudimo agentas)

154 East Main Street
Waterbury, Conn.

TeL: 3-9766
4

Jaras,.* Basanavičiaus

AR JAU MATEI NAUJĄ MŪSŲ ŽURNAŲO NUMERĮ?.!
A RYS yra vienintelis lietuvių karių-veteranų žurna- 

“••fALV * ^x nalas pasaulyje. Jame rašp gausus būrys žy
mių bendradarbių, jį skaito daugybė lietuvių visuose kon-* 
talentuose. Tai mūsų tradicinis vieningos kovos organas 
su visais Lietuvos priešais nuo 1919 metų. Tai tautinės, 
krikščioniškos dvasios sparnuotas žodis/ tai visų laikų lie
tuvių karių gyvenimo, kovų ir darbo tikrasis veidrodys.

KARIO Bičiulių telkimo vajus eina džiuginančia, spar
ta. Mūsų vajus tęsis iki š. m. balandžio 1 d. Pavėlavusieji
— vargu begalės gauti .pirmuosius š. m. žurnalo numerius.

KARĮ prenumeruojant ištisiems metams, vienas puoš
nus, iliustruotas žurnalo nr. kainuoja tik 33 ir pusė cen
to. Mūsų prenumerata 1952 m. nepakelta': metams — $4, 
pusmečiui — $2.50, perkant atskirais numeris — 45 c.

Prenumeratą galima įmokėti. ir'dalimis ($1, 2...).’
KARYS pradeda leisti knygas: š- m. Lapkričio 23-jai

— “Lietuvos Kariuomenės kūrimosi ir Nepriklausomybės 
Kovų apžvalga>” o metų pradžioje—Erick Williams garsios 
knygos “The Wooden Horse” vertimą, ši knyga jau spau
doje. Ji turės apie 200 psl. ir visą eilę iliustracijų. Kaina
— apie $2. Mūsų metiniai skaitytojai, iki dsalandžio 1 d. 
įmokėję visą prenumeratą, šią knygą gaus tik už $1. Tad 
dabąr išsirašantieji žurnalą — siųskite $5, pažymėdami, 
kad $1 už knygą “Medinis arklys”. Jau išsirašiusieji siun
čia dar iki balandžio 1 d.

Kas remia KARĮ $5 prenumerata (.žurnalas 
tas remia _ ir VLietuvos Kariuomenės kūrimosi 
klausomybės Kovų apžvalgos” išleidimą.

Nelaukdami nė dienos, visi rašome redak- V A DVQ 
cijai: 156 Steamboat Rd.. Great Neck, L.’ I., IWAIVIO 
N. Y., arba adm.— 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. 
Kas kartą paskaitė bent vieną mūsų žurnalo numerį — 
tas niekados nebesiskyrė su KARIU! ------- --------- -—-—

Miela naujiena nuskambėjo 
žinia, kad vasario 10 d. Algir*^. 
das.Brazys, Barbara Darlys ir^ . 
Marijona Kižytė cfainuos Wil-" 
kės Barre, Pa.

Algirdas Brazis gerai pažįs
tamas Scrantono miesto lietu
viams,’kur jis jau du kartui 
koncertavo, bet kaimyninis 
Wilkes Barre miestas, kur 
taip pat labai gausi lietuviška 
kolonta, rodos piriųą kartą 
išgirs ujusiu dainos žvaigždę,' 
Metropolitan operos ‘ solistą. 
Kai kurie apylinkės lietuviai, 
net iš tolimų miestų, rengiasi 
atvykti į rėtą dainos šventę, 
kur teks išgirsti ir gerai žino
mą dainininkę Barborą Dar
lys, pagarsėjusią Lietuvos ope
ros primadoną. Marijona Kižy
tė daugiau žinoma kaip žur
nalistė ir ivsuomenės veikėja, 
taigi bu§ malinu/ išgirsti ir 
scenoje, dainuojant.

Koncertą rengia Penktasis 
LRKSA apskritis,' vadovaujant 
nuoširdžiam visuomenės vei-✓ 
kėjui ir kultūrps mylėtojui Al.’ 
Norvaišai ir kitiems įžymes
niems apylinkės visuomenės 
Veikėjams.
i Koncertas bus kartu ir 16 
Vasario pagerbimo šventė, į- 
vyjes St. Nicholas* auditorijoj e, 
234 So. Washington St. Wilkes 
Barre, Pa.'

Wayoming slėnys, kur gimė 
lietuviškas judėjimas, kūrėsi 
pirmosios organizacijos, da- 

"bar turi garbės išgirsti lietu
viškos, kartu' ir pasaulinės 
garsenybės balsą, mūsų myli
mo Algirdo Brazio. L. D.

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 10,060

Baltimore, SO, Md.

SILVER BELL BAKING CO;
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

- Vedybom ir parem 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu-; 
vėms ir pristato į namus ne tik 
visokią duoną, bet ir tortus, kę
sus, .pyragus ir pyragaičius.

K1

X. Wėkėvičius
.. 1.00

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas _3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
nuo 10 vai. ryte iki Z vai. vak.

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

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

Philadelphia, Pa.

***-—*——*—*—————1

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

Alus, degtini, vyoaa
’ 305 BROADWAY

SO. BOSTON^ MASS.
SO 8-9094 !'

6

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
. Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

Tel.: 5-9229

STANLEY SHŲKIS
Pristato J namus ’pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir t.t. 
Priimąifil užsakymai

Atvksta { namus pamieruot
607 Washington Ave. .

Waterbury, Conn.

tančiai gyvens! Ir, jei 
vienas būsime gyvas - 
gyva Lietuva!

Pažymėtina, £ad garbinga
sis Klaipėdos išlaisvinimo va
das ne tik .taurus diplomatas, 
ne tik su visomis didžio kario 
ypatybėmis, bet turi puikų iš
lavintą balsą, turi griežtą, bet 
malonią veido išraišką. Nors 
ir daug iškentėjęs, daug nak
tų nemigęs, alkį, troškulį ir 
rūpesti nešęs, nors dėl to jo 
sveikata palūžo — bet gerai 
ir gražiai atrodo, energingas, 
veiklus ir gyvas, tuo suteikia 
mums vilčių, kad dar daug, 
daug padarys Lietuvai ir lie
tuviams.

ŠIAIS METAS
IŠGABENTA

DETROIT, MICH. — BALF 
vajaus .proga Detroite aukojo 
šie asmenys: $25.00 — adv. 
Alex Conrad, $20.00 — J. Mi- 

i kalka su šeima, po $10.00—S. 
Stepulionis ir C. Walles $9.00 
— Jonas šepetys po $5.00 — 
V. Bložė, O. Senkus, O. Ta
mošiūnas, B. Burba, Zyrinas, 
K. Labeikis, P. Varekojis su 
šeima, P. Podveckas. A. šiur- 
kus, C. Cironka, J. Sirgedas, 
J. Bujauskas, P. Dalinkevičius, 
J. Murinas, A. Vyšniauskaitė, 
Pr. Katinas, P. Juknevičius, P. 
Mo>is, S. Blaškevičius, Pr. Dai 

"Tlauskienė ir S. Aukštikalnis.
Daugelis yra aukoję mažiau, 
kaip po penkis dolerius, 
riems taip pat priklauso 

. dėka.
Ta pačia proga BALF’ui 

rinko: Dievo Apveizdos Det
roite Bažnyčioj įvykdytoj rink 
liavoy^tos parapijos klebonas 
kun. J. Cižauskas — $203.00, 
savo pasidarbavimu Vinca/ 
Tamošiūnas surinko — $57.50, 
Elizabeth Paurazas, lapkričio 
ir gruodžio mėn.— $47.00. Ka
zimieras Vitkus — $41.00, Al
binas Andriuškaitis — $38.30, 
Angela Duda — $10.00, M. Ku 

•činskienė —$5.00. BALF’o 
pirjnininko kan. Končiaus ap
silankymo .proga, lapkr. 5 d. 
surinkta — $58.60, per B ALF 
vakarą, lapkr. 24 d. 
vis ir Šileika surinko

BALF’o 76 Skyr.

kū
pa*

su-

$26.00.
Valdyba

Įkurta. 1886 m. z ■
Turtas Viršija. S2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose.
Gyvybės apdrauda nariams nuo $160.00 iki $5,000,00.

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų

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

tikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai.
Visi kviečiami tapti, šios broliškos organizacijos na

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

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

4

UNION BRONZE FOUNDRY
. High Grade Bronze Castings

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN 4 HCffilSON

WUM JAMAICA AVE.

%

r viiokeriopat automobilių taisymai
730-2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa.
TeL Howard £-0596 °

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST. • 

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

' J. Tamošauskas
B. AndrinŠaitis

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai 

A
Pristatoma į namus 

ir krautuves
8 Ames St., Lowell, Mass.

Tel. 2-6797

HOLLYWOOD INN & HALL

2419 W. 43rd STREET
TeUVirginia 7-9880

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa. •
«35 NORTH BROAD STREET 

tTemporary Address)
New Building Under Constrncticm 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31, 1051.

ASSETS
First Mortrare Loans....................
Improvement Ixnns.............. ..
Loans <wi Savtncs Accounts .... 
Federsl Home Loan Bank Stock. . 
Cash on Hand and In Banks .... 
Office Bufldtnk and Equipment , . 
Parking I^t — 1415 Race* Street 
Deferred Charges and Other Assets

TOTAI,—39,917.587
LIABILITIES

Members" Share Accounts ........... *8,428.470
Advances— ,

Federal Home Tx>an Bank . . .
T-nans In Process ......................... ..
Other Llabllittes .............. ..
Empltnees’ Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves...................
General Reserves . . . |>29.*»..->OO 
Surplus................................ 252.278

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

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia -mane pa- 
j rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo , perkreiptas ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, ihan 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 br tiesiai vaikščioti. Todėl visiem.* patariu, net

1 vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis į dr. Miller.
Joseph QuartuIIo, New York M, N. Y.

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE .

! DR.J.
PRIĖMIMO ANDOS:

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare
‘ TeL Mitchell 2-0f73

790 BROAD STREET, NEWARK, N. J. | 
Važiuoti iš New York — Hudson ‘Tubs išCojtlant 
St. 14th St. ar 34th St. 20-30 min. iki NeWhrko. 
N»o stoties tikv‘4 blokai.

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS' 

2327 Brown Street Philadelphia, Pi.

ADAMS’
RESTORANAS

Ml SPRING GARDEN,
TeL PO

CAFE
IR' BARAS

5-1785

TeL PO 5-9566

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

H13 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4116 
PHILADELPHIA. PA. .
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vieną dieną priva- 
iferomė Baltosios jūros uostą

Miškai tik spygliuoti. Kas tu-

Sausio 
atvyko. 
J. Navikėnas 
Daukša su ponia, kun. Kubi
lius' S. J., kun. Kulbis S. J., 
kun. Vilkaitis, * pipf. Ramū
nas. teisininkas Gražys su po
nia, Kęsgailą su poniai Pus- 
'kepalienė (Maž. Liet. laikraš
čio Keleivio redaktoriaus žmo 
na), Piešina su ponia, Ceš- 
kauskas su ponia, Kudžma su 
ponia, AlgimantasNavikėnas, 
A. Navikevičius ir Marija . 
Aukštaitė.

Teisininkas Gražys iškėlė vi 
sų svečių pageidavimą, kad 
gerbiamas konsulas pasakytų 
kalbą, kad tartų savo žodį 
tremtiniams api^ Lietuvos 
perspektyvas: kaip toli jos 
laisvė, kaip ilgai būsime be tė
viškės namų...

Konsulas kalbėjo jautriai ir 
gyvai, bet nesiėmė vaidinti 
pranašo rodės.

Po konsulo kalbos, sugiedo
ta jam “Ilgiausių"metų” ir t.t.

Besiklausydami vyresniųjų 
kalbų, 6 metų Rimutis Navi- 
kėniukas prisistatė - konsului, 
pasisakė, kad ir jis/būsiąs ka
rys, ir eis Tėvynės vaduot, o 
dabar galįs tik padeklamuoti:

“...Karys nuo priešų' Tėvynę’ 
gina.

Ir aš užaugęs būsiu karys. 
Turėsiu širdį Lietuvai gryną. 
Jau niekas mūsų pavergt 

nedrįs.”
Trumpos pertraukos metu, 

vieni svečiai kalbėjosi salione 
su gerbiamu konsulu, antri iš
ėjo j kitus kambarius ir ten 
jjasigirdo daina... Ir, pakilęs, 
svetys nuėjo ten, iš kur plau
kė daigos motyvai... Daininin ju svečiu, gen. Liet, konsulu 
kai apsupo jį vainiku, ir jis

baritono balsu... Taip ir aidė
jo: "“Lietuviais mes esame gi
mę,” “Kur -bėga Šešupė,” Leis
kit į Tėvynę”... ir plaukė jįai- 
ma, kaip pati verkianti Šešu
pė, siūbavo dainuojančių vai-

_ nikas... L- taktą primindamas 
1.00

Jonas Budrys

Jaukiai ir maloniai bėgo su 
juo valandos. ,

Didelis ^kreditas priklauso 
Helėnai Navikėnei, kuri talen
tingai .pajėgi priimti svečius, 
pajBgfmeniškai ruošti valgius 
ir gėrimus, todėl ši kartą y- 
patingai pagerbdama svetį ir 
svečius, išreiškė ji savo aukš
čiausi stalų paruošimo meną, 
jai visame gelbėjo Genovaitė 
Kudžmienė, jos dukrelė.

Atsisveikinant su gerbiamuo
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ir sunki kai kurių kraštų eko
nominė padėtis, galimas da
lykas, kad veikla bus pratęs-

BAL-
prof.

Prancūzų policininkas, atrodo nesistebi keistais turistais, 
kurie panorėjo apžiūrėti Eifelio bokštą. •'

pasikalbėjimo paaiškėjo, 
Australija, Kanada, Nau- 
Zelandija ir Pietinės A-

Iš EUROPOS DAR BUS 
115,000 TREMTINIŲ

Prieš porą savaičių 
Fo pirmininkas kan.* 
Končius tremtinių šelpimo 
reikalais lankėsi Washingto
ne, kur turėjo pasikalbėjimą 
su George Warren, JAV at
stovu tremtinių reikalams ir 
plačiau išsiaiškino dėl naujos 
organizacijos įsisteigusios vie
toj IRO, veiklos^aleity ir ko
kie bus jos santykiai su BAL- 
Fu. f

Naujai sudarytos PICMME 
(Prvisional “ Intergovernmen
tal Committee for the Move
ment 
rope) 
tiktai

šios 
pagrindinis kapitalas vienė* 
riems metams bus $36,954,- 
400.00; kurį sudės visos daly
vaujančios valstybės. Jungti
nių Amerikos Valstybių kvo
ta yra apie 10000.000.00 dol., 
o visoms kitoms teks paskirti 
$26,954,000.00. šiai organiza
cijai nepriklauso nė viena ko
munistinio režimo valstybė.
šiai naujai organizacijai bus 

reikalinga ir BALFo koopera- 
vimas. nes ji rūpinasi likusių 
ir naujai atvykusų tremtinių 
likimu, jų emigracija ir .kur- 
dinimu kitose šalyse. -Iš esa
mų sumų bus apmokėtos e- 
migrantų kelionės sausuma, 
oru ir jūra.

ši naujoji 
ims iš IRO 
įstaigas.

Per šiuos
matoma išgabenti 
iš viso apie 115,000

Dar nežinia, ar šiems
tams pasibaigus Intergovern
mental Committee veiks to- - o 
liau. bet kaip Europoje yra la
bai didelis žmonių perteklius

Į šią naują organizaciją be 
kitų, dar įeina nariais: Vo
kietija, Austrija ir Italija, ku
rios anksčiau oficialiai šio. e 
srityje neveikė.

Dėl galimybės Lietuvai, 
Latvijai ir Estija^ į šių orga
nizaciją įstoti nariais, Warren 
paaškinęs, jofc šitas klausimas 
turės būti sutvarkytas Inter
governmental Committee ple
numo posėdyje, dalyvaujant 
Baltijos valstybių atstovams, 
jiems prašant ir sutikus įneš
ti proporcingą finansinę 

duoklę, kaip ir kitos valsty
bės.

Brazilijoje statoma 
didžiausia katedra

kad 
joji 
merikos valstybės sutiko pri
imti naujus emigrantus. Jung. 
Amerikos Valstybės, gal būt, 
sutiks priimti tam tikrą skai
čių buvusių tremtinių pagal 
DP 1948-50 metų aktą, apie 
12,000 likučių, jei Kongreso I- 
mmigration Sub-Committee 
padarys tuo reikalu 
mus sprendimus ir 
mus konsulatams ir 
j os par ėigūnams.

Kan. Končiui 
Kongreso Sub-Committėe fpr 
Immigration, paaiškėjo, 
Kongresas 'turi paruošęs Bi- 
lių HR 5678, kuriuo numato
ma į Jungtines Amerikos Val
stybe įleisti atatinkamą skai
čių tremtinių ir pabėgėlių.

Advisory Committee on .Vo
luntary Foreign Aid direkto
rius Arthur C. Ringland jam 
pažadėjo, jog Amerikos val
džia ne tik šiais metais iki lie
pos 1 d. bet visais šiais sekan
čiais metais apmokės BALF ir 
kitų šalpos organizacijų ^siun- 
tų va-žmas išlaidas ir—toliau 
teiks šalpos organizacijoms į- 

pagalbą,

atatinka- 
paaiškini- 
imigraci-

lankantis

organizacija

Brazilijos kardinolas J. C. 
Camara užsakė austrų archi
tektui Holmeisteriui pastatyti 
katedrą — dangoraižį, kurioj 

* būtų 50,00(1- vietų-.
šita katedra pastatyta Rio 

de Janeiro mieste, būsianti 
pati moderniškiausia pasauly
je. Ji turės bokštą 520 pėdų 
aukščio.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

2310 West Roosevelt Road Phone SEeley 3-4711
' CHICAGO 8,k ILLINOIS

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vak. SekmadL 11—4:36 popiet

Čia gaunami geriausi ba?- • 
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kiti^ 
namų apyrangai reikalingi i 
dalykai.
DUODAMA

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

vairių lengvatų ir 
kaip iki šiol.

šio mėnesio vidury 
goję buvo sušaukta 
konferencija, /kurioje 
vo federalinės valdžios, vals
tybių ir šalpos ir imigracijos 
organizacijų atstovai, kurioje 
buvo tariamasi dėl tolimesnės 
tremtinių imigracijos, įkurdi
nimo Amerikos veiklos ir įvai
riom naujom problemom.

Paaiškėjo, kad per paskuti
nius 3 metus iš viso 
tymu pasinaudojo 
tremtinių, religiniu 
jie pasidalino šitaip: 
46%, protestantų ir 
tiku 34%. žydų J 9% 
kitų 1%, vyrų 54%, 
46 nuoš. . >

Įkurdinimas tų. 
tremtinių Amerikai— 
$100,601,000.00, gi DP 
jos administracijos 
siekė $11,897,000.00.
Ligoniai ir dėl politinių prie

žasčių sulaikyti tremtiniai 
Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje mažai gali turėti vil
ties patekti į Ameriką, nes 
yra pakankamai kitų norinčių 
ir neturinčių jokių' kliūčių 
kandidatų.

pečiais trauko. Jau 12 vai. nak 
ties, o saulė vis dar nenusilei
dus!. Niekas neina miegoti ir 
laukia jos nusileidimo.- Gal 
būt mūsų visų laikrodėliai pa-( 
gedo, ar kas kita pasidarė? 
Pagaliau saulė nusileido ir 
visi susirangėme gulti ant va
gonuose įrengtų grėzdų (na
rų). Bet dar nespėjome už
migti, po kokių 15 minučių, 
vienas nemiegalių, Ifed suriks 
laukiniu balsu:

“Saulė teka!”
Net visus iškarto tas jo 

šauksmas ant kojų sukėlė. 
Žiūrime pro duris—tikrai sau
lė teka., Ną,“ir naktelė — tik 
15 minučių.

Po kiek laiko privažiavome 
Kandalaško uostą (Baltosios 
jūros įlankoje) žiūrint j Rusi
jos žemėlapį, iš raidžių stam
bumo atrodytų didelis mies
tas, bet kai iš arti pamatė
me, tai ką ten — tik mieste
lis. Mūsų traukinį pastatė prie 
jūras. Krantas nešvarus, pil
nas jūros išplautu pūvančių

dvėselienų. Dvokia. Kiniečiai 
darbininkai vaikšto paliai 
krantus ir su lopetomis dvėse
lieną atgal į jūrą mėto. Se
niau čia gyvenantieji mums 
papasakojo, kad neperseniai 
šioje Įlankoje nuskendo lai
vas su keliais šimtais gyvulių, 
kurių liekanas jūra, ir mėto 
J krantus.
PRIE VANDENS
VOS NEŲZTROŠKOME

Čia prastovėjome porą die
nų. Prie vandens stovėdami, 
vos n e už troško me. Niekur ar
ti neradome geriamojo van
dens. Eidavome" su katiliukais 
ir iš garvežių vogdavome van
denį.

Karelija pasibaigė ir įvažia
vome į Laplandiją, kurią ru
sai vadina Murmansku.

Vaizdai tokie pat, kaip ir 
Karelijoj, tik čia jau kaimu 

nebematėme. Dar tuštesnis 
kraštas. Dešinėje visą laiką 
tęsėsi aukštas ir - ilgas kalny
nas. ‘

Birželio . 5 d. privažiavome 
Imandros 
prie pat kranto didžiulio to 
paties vardo ežero. Orle pali
kome gražiai žaliuojantį pa
vasarį* o čia radome dar žie
mą. Ežere storas ledas, o miš
kuose daug sniego, ši stotis 
buvo mūsų paskyrimo vieta. 
Tuoj mus paskyrė į 53 darbo 
batalijono 4 kuopą. Pasidarė
me daugiau darbininkai, negu 
kareiviai. Maistas buvo geras, 
o, be to, gaudavome geroką 
atlyginimą. Kai normaliai įgu 
lose kareiviai gaudavo algos 
mėnesiui tik po 5 rublius, o 
frontuose tik po 7 rub. 50 ka
peikų. nes gaudavome mėne
siui nuo 84 ligi 250 rtJblių, 
žiūrint kam koks darbas pa
kliūdavo. Mažiausiai gaudavo
me į sargybas paskirti, o dau
giausia
gonus (sunkus darbas).’ Taigi 
po 8 mėnesių tarnybos šiame 
krašte išvažiavome turtingi 
žmonės, nes tose dykumose 
nebuvo kur išleisti pinigo.
SAULĖ TIK RUDENI 
LEIDŽIASI

Kol mes išsiimaustėme iš t va 
gonų, susitvarkėme kareivinė-

organizacijai. Užuot to,' kad 
jie turėtų padėti išsklaidyti 
abejojimus, gal ir nepagristus, 
ta organizacija * &

Abej oj imu išsklaidymo ■ tiks
lu Amerikos Lietuvių Bendruo 
menės LOK pirmininkas./prel. 
J. Balkūnas, kalbėdamas.;Wa- 
terburio šventėje, rado/reika
lo vietinius kunigus, užtikrin
ti. kad ta naujoji organizaci
ja anaiptol nesikiš į jų.f para
pinius reikalus. Ji tik * išties 
pagalbos ranką tenr kur ^-daly
kas lies lietuvybės reikkįas.

Tačiau šiuos jo-žodžius’-nu
vertino ir nereikalingiį abejo
nių įnešė, po prel. J. Baikūrto 
kalbėjęs Waterburio Treinti- 
nių d- jos pirmininkas^A. Sau-— 
laitis. Juo labiau, kad jis tu
re., o kalbėti pagal programą 
nusįpelniusių lietuvių ' tautai 

. asmenų pagerbimo j reikalų, o 
savo kalboje ėmė savaip^^aiš- 
kinti Amerikos Lietuvhf^Mi*"'' 
druomenės artimiausius- •.užda
vinius, ypač kiek tai liečia 
tremtinius. Pasak ŠaujAtčio,
Amerikos Lietuviu Bendfuo-.' -J 
menės Waterburyje';benę?.pats-- 
pirmasis ir svarbiausias--užda
vinys, ypač į ta organfzšąci- 
ją susiburusiems tremtiniams 
bus palengvinti parapijos, sko
las...

Niekas neginčija" ' tikintie
siems pareiga .šelpti; saVo pa
rapijas ir išlaikyti savoj baž
nyčias. Tam ir yra parapijos, 
į kurias buriasi jos nariai ti
kintieji. Išlaikyti savo bažny
čias ir palengvinti ^parapijų 
skolas ir yra parapijinių ben
druomenių narių šventa; teisė ‘ 
ir pareiga. O kai tą pareigą

Iš PLATAUS VIEŠKELIO į ŠUNKEUŲS?
Suprantama, kad kiekviena 

naujai gimusi
sukelia tam tikro nepasitikėji
mo ir abejojimo. Tų abejoji
mų Jturi ir tik ką gimusi Ame- 

jog . ,rikos^- Lietuvių Bendruomenė, 
nežiūrint, kad jos tikslas yra 
labai gražus ir bendras darbo 
baras visų įsitikinimų Ameri
kos lietuviams yra platus. Pa
grįstus ir psichologiniai su
prantamus ta organizacija a- 
bejojimus asmenys, kurie ima
si jai vadovauti, neturėtų, iš
leisti iš akių, ir dar daugiau: 
savo taktu, visais savo suge
bėjimais tą nepasitikėjimą, 
geriau sakant, abejingumo psi 
chozą turėtų šalinti, o ne prie- 

-šingai — didinti.------- —- 
Neseniai Waterburyje įvyko 

iškilminga Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės atidarymo šven 
tė. Kaip ir įprasta tokiais atr 
vėjais, šventės programą su
darė, .pamaldos bažnyčioje, iš
kilmingas posėdis salėje, kur 
pasakyta .gražiu žodžių ir lin
kėjimų, na ir meninė dalis, su 
Alg. Braziu, Z. Griškaite Mr 
Vyt. Marijošium. Panašiai bū
tų galima pasakyti ir apie vi
sas Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės šventes, kurios dar 
Amerikoje įvyks. Ir ten bus 
pasakyta gražių žodžių ir bus 
verta pasiklausyti meninių 
programų. Bet po to seks rea
lus gyvenimas, kuris parodys, 
kaip ši organizacija sugebės 
eiti plačiuoju Amerikos lietu
vių vieškeliu. • **

• Deja, Waterburio šventėje 
pasirodė, kad kai kas iš pla
taus vieškelio Amerikos Lie
tuvių Bendruomenę norėtų
temeti į šunkelius. Gal tai tik’ norim ^uždėti, nors tuo tarpu 
tuo tarpu tušti žodžiai, gal 
kai kieno kai kam tik pataika
vimas, bet bendrinėje visų A- 
merikos lietuvių 
j e ir to neturėtų 
reiškinius reikia 
kaip kitaip, kaip
meškos pasitarnavimu pačiai

Chica- 
specialė 
dalyva--

DP ista- 
336000 

atžvilgiu 
katalikų 

schisma
ir visų 
moterų

336,000 
kainavo 
komis! - 
išlaidos

se, atėjo 12 vai. nakties. Sau
lė atsistojo ant kalnų, parau
do ir nelenda gilyn. Miegas 
mūsų neima, nes dar ne nak
tis. Senieji kareiviai šaukia: 
“Vaikai, eikit gulti!”

— Kad dar saulė nenusilei
do! — atsikalbinėjome.

— Palaukite rudens, tuo
met ji nusilies!—perspėjo šė
mieji kareiviai.

Jeigu taip, reikia rengtis. 
Langus užsidangstėme paklo
dėmis Ir nuėjome gulti. O toji 
saulutė vėl pradėjo kilti auk
štyn ir balti. Iš tikrųjų, ji nu
sileido tik apie rugpiūčio mėn. 
Tada turėjome nak'tį ir dieną. 
Gi nuo spalio mėn. visai sau-, 
lės nebematėme, iki pat sau
sio mėn. Tjti bent dienelės 
naktelės — po 3 mėnesius.
SKORBUTAS BAISESNIS 
UZ VOKIETĮ...

Rytą atsikėlus, mus išskirs
tė į komandas. Turėjome pa
keisti senus kareivius, kurių 
kuopoje iš 250 vyrų beliko tik 
15 sveikų. Visi kiti susirgo 
cingo (skorbuto) liga, kuri 
šiame krašte plačiai kerta 
naujai atvykusius ir nepratu
sius prie šio dėgno klimato. 
Jau>ir mūsų keli vyrai susir
go, dar traukiniu bėyažluo-

ar

t

organizacijo- 
būti. Tokius 
vertinti' ne 
tūlu asmenų

jant. ši liga puola dantis ir 
kojas. Po kiek Taiko ligonis 
negali paeiti. Kojų blauzdas nu 
pila, lyg aguonų --grūdeliais. 
Vaistų jokių nėra. Ligonius 
tekdavo išvežti į šiltesnį kli
matą ir ten gydyti tik atin- 
kamu maistu. Po keleto mė- 

' nėšių ir iš mūsų jaunų karei
vių beveik pusė kuopos neli
ko. Kol 1915-16 m. šį geležin
kelį nutiesė, nuo šios ligos žu 
vo apie 30,000 austrų belais
vių ir nežinia kiek tūkstančių 
kiniečių darbininkų.

Prieš išskirstant į koman
das, karininkai paliepė pus- 
karininkams išrikiuoti kuopą 
Kažkas paleido gandą, kad iš 
dešinės skirs sunkesniems dar 
bams, skaldyti akmenis dr uo
las naujai tiesiamoms geležin
kelio linijoms. Na, ir prasidė
jo netvarka kairiajame spar
ne. Daugelis puola į kairę ir 
nori atsistoti kuo kairiau. Pus
karininkiai jokiu būdu neį
stengia sutvarkyti banguojan
čio kairiojo sparno. Mes lietu
viai ir latviai atsistojome 
(Tame dešiniajame sparne.
NUO KO BĖGO, ANT 
TO UŽBĖGO

pa-

r Išėję iš kareivinių, karinin
kai žiūri i kairę ir nesupta n-

t

tik tuščiais žodžiais,. įsisteigu
siai Amerikos Lietuvių; Ben
druomenei, tai, atrodo' sąmo- ’ 
ningai pažeidžiami tikrieji A- 
metikos Lietuvių Bendruome- > 
nes tikslai ir uždaviniai, dargi 
iškilmingos šventės metų.’

*****

ta, kas ten dedasi. Klausia 
puskarininkių, šie .paaiškina 
priežastį. Karininkams greit 
pasiseka sutvarkyti s4ūbųojan 
tį kairįjį sparną. Nuo k&riojo 
atėjo prie musų dešiniojo 
sparno, kuris stovėjo /rąmus 
ir tvarkingas. IšaukuSjjyairius 
specialistus, atskaitė 15 
kareivių ir pasakė: Ski
riami į 127 viorsto komandą.” 
Mat. kuopa savo komandas va 
dindavo viorstų vardais, t. y. 
kelintame yiorste nuo Kanda
te kšo uosto yra jų gyvenamie
ji barakai. Pati stotis buvo 
120-tame viorste.

Klausiame senųjų kareivių, 
kokie darbai ten bus dirbami.

— Lengvi,' — atsaką— tik 
geležinkelių linijų remontas.

Į šią komandą patekome 8 
lietuviai, 6 rusai ir 1 gudas. 
Taigi komanda beveik vien lie 
tuviška susidarė. Gi kairėje , 
buvę visi pateko į sunkiausias 
komandas prie akmenų skal
dymo. Nuo ko bėgo — ant to 
užbėgo, kaip sako mūsų liau
dies patarlė.
(Sekančiame numery: "Kafe- 
jame su bilijonine armija*)*
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J. Bra-

Publisher

kaltini-
i kerta

Niekas kitas, atrodo, 
VLIKo viešnagėse ne
dalyvauti. Greičiausia 

kito J. Brazaitis ir ne-

klaidinga manyti,. 
ir Amerikos poli- 

pilnai susiblokavo, 
kelionė tereiškia,

tsa.cy- 
Brazaitis 

davė pa- 
Draugir

rų išvadinti vienybės <k.ildy- 
tojais, tautos laisvinimo darbo 
ardytojais avantiūristais, a- 
gentais... Nepatogu. Antra ver
tus, negalima lengvai . ranka 
numeti j karčius tiesos žo
džius. Negalima jų ir tylėji- 

u apgaubti.
I <i protestą nutarė 

ti VLIKo narys J. 
Savo atsakymą jis 
skelbti taipgi ir 
(Nr. 288).

Ar derėjo skelbti
protestą?
i ji

s pa u do e 
Ar 

atsakyti? 
suabejoti. Var-

suderinama su 
konspiracija ir 

B? to, 
savo 

Tačiau,
tai padaryta. 

j

Lietuvos vy-

Su ■ dideliu sūsijaudinim.: 
teko skaityti spaudoje Lietu
vos vyrų, prasiveržusiu pro 
“geležinę uždangą”, 
protestą VLIKui.

Skaudūs, sunkūs 
mai VLIKui. žodž 
kaip kardo ašmeny- 
galima atsakyti j j 
kaip tam tikrų VLIKo

Lietuves vyrų 
derėjo viešai 
Tenka dėl to 
°u, ar tai 
1 : 2vės kovos
saugumo sumetimais, 
nejauku viešai- skalbti 
nešvarius baltinius, 
kas padaryta,

Kieno vardu 
rams atsakė J.
vo paties? VLIKo? VLIKo pa
vestas? Neaišku, Jis rašo: 
“Labai ačiū! Jūsų laišką... 
skirtą VLIKui, gavau.” -

Gal jis pavaduoja VLIKo

VIENYBE VLIKAS ‘PRAŽIOPSOJO’ LIETUVOS REZISTENCIJĄ
LITHUANIAN WEEKLY
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kada Churchillis atvyko 
Ameriką, jis turėjo vieninte
lę idėją: atnaujinti su Tru- 
manu bičiulystę, kokia Į>uvo 
tarp jo ir Roosevelto praėju
sio karo metu.

Bet diplomatija šiais laikais 
nekuriama sentimentais ir iš
siilgimais, nežiūrint kaip jie 
būtų kilnūs. Dabartinis Ame
rikos prezidentas nerodo dide
lę meilę_tai didelei politikai, 
kuria dalinosi prez. Roosevel- 
ta; su Anglijos premjeru. 
Y pač,- kad Commonwealth da
bar nebegali lygintis su ame
rikietišku milžinu. -

e
Šitas pasimatymas, kuris at

rodo turėjo būti sentimenta
lūs, tikrumoje buvo politiško 
horizonto peržvelgimas, apta
rimas vises eilės ginčų, kaip 
tai del Atlanto laivyno koman 
davimo, Viduržemio jūros gy
nimo, žaliavos paskirstymo, 
žinių apie atominę energiją, 
pasidalinimą, atlantinio šautu
vo... 
i Ir reikia tik žavėtis, to seno 
kovotojo lankstumu, kada ra
dęs viehas duris uždarytas, jis 
nei kiek nenusiminęs ėmėsi 
ieškoti kitų, kurias galima bū
tu—atidaryta------------------ — - -

Anglijos prem eras suprato, 
jog Amerika šiandien nėra vai 
doma vieno žmogaus, kaip tai 
buvo Roosevelto laikais, bet vi
sos ekipos žmonių.

Su diplomatais ir Pentagone 
kariškiais Churchillis buvo 
praktiškas, tuo tarpu Capito- 
lyje susirinkusiems bandė kal
bėti sentimentaliai.

Iš jo pareiškimo matyti, jog 
vis dėl - to, buvo padalyta dider 
Ii susitarimai, kaip tai dėl ki
nų nacionalistų rėmimo ir ki
tais klausimais.

Susidarė įspūdis, jog “išdy
kęs vaikas” grįžta Į namus ir 
Anglija pasilieka svarbiausiuo
ju Amerikos partneriu.

Bet būtų 
jeg Anglijos 
tika Azijoje 
Churchillio

i tik naują etapą to sąjūdžio, 
kuri jau pereitais metais Mor- 
risenas, lankydamasis Wash
ingtone, užmezgė.

Dar prieš metus laiko anglų 
darbiečių vyriausybė galvojo, 
jog tiesioginė akcija prieš ki
nus komunistus sukels pasau
linį karą ir tada gfiūtų pasku
tiniosios britų imperijos lieka
nos. MacArthur nušalinimas 
kiek apramino anglus, bet tuo 
pačiu metu prasidėjo Irano 
krizė, kuri buvo ženklu sukili
mui pęieš anglus Artimuose 
Rytucše.

Anglai 
smerkti 
pakeisti
Formozos, kad tik mainais ga
vus iš amerikiečių paramą Ira
ne.

Bet iš to niekas neišėjo. Ne 
dėl to, kad Washingtonas ne
norėjo pasinaudoti draugo ne
laime, bet dėl to, kad jis bu
vo priešingas jėgos politikai.

buvo priversti pa- 
komunistinę Kiniją, , 

savo nusistatymą dėl

f

i*

LIETUVA MINIMA JUNGTINĖSE TAUTOSE

i

Abadan evakuacija buvo gry 
nas. nuostolis laisvam pasau
liui, nes atsirado pavojus, jog 
sovietai paims J savo rankas 
šias naftos versmes, kurių jie 
taip labai reikalingi, Sueze, 
priešingai, tai anglų prestižas 
buvo padėtas ant svarstyklių.

Jei Churchillis prašė į Sue- 
zą pasiųsti amerikiečių kariuo 
menę, kuri būtų tik simboliš
ka, tai ne dėl paramos, bet pri 
pažinimui, jog anglai ten tei
sūs. šitokia parama iš ameri
kiečių pusės, jis m^fto. užkirs
tų kelią naujam dideliam 
rui Malajuose.
' Jis mano, kad įspėjimo 

litika visad duoda efektą.

ka-

po-

Ar J. Brazaitis tai VLIKas? - Kas kuo kvep, tuo 
kitą tep! — VLIKas nebuvo pasirengęs atrąjai 
bolševiku okupaccijai ir “pražiopsojo”... greitą 
karą—Kreiva Draugo logika ir kreiva jo sąžinė

ST. ŽYMANTAS

klaidingai informavę. J. Bra
zaitis ima tvoti jiems lazda 
per kupras, kaip įmanydamas. 
ZodžHiS’- iš vatos išvyniojus, 
skaitome, jog, pasak Brazaitį, 
tie informatoriai ir neapdai
rūs. ir neobjektyvūs, ir veid- 
mairriai, ir savanaudžiai, ir 
stačiai nesąžiningi.

Kas gi yra tos tariamos pa
baisos? Kas taip suklaidino 
Lietuvos vyrus? Tolokai nuo 
Pfullingeno ar Muencheno 
gyvena n t, galima tik spėlio
ti. J. Brazaitis kalba apie kaž
kokias viešnages scenas, mini 
kažką, su kuo tie vyrai, daž
niau pasimatė ir pasikalbėjo. 
Ką J. Brazaitis turi gąlvo e? 
Ar VLIKo 
Kaminską, 
Migliną. T.

Taigi, 1943-4 metais VLIKo 
“pražiopsota” ne daugiau .ne 
mažiau, kaip apsvatstyti ir iš
spręsti pagrindiniausią klau
simą: kokiu keliu Tauta turi 
eiti ir kokius veikimo meto
dus turj vartoti savo egzisten
cijai apginti bolševikų grįžimo 

/ atveju. O juk tuo metu J. 
politi
ne jos 

atve-

Brazaitis buvo VLIKo 
nėję komisi oje. Ar tik 
pirmininkas. Kiekvienu 
j u, atsakingas narys.
VLIKas “pražiopsojo^
Lietuvos Rezistenciją 
ir jai nepadėjo

Atsikūręs \ užsienyje, 
Kas “pražiopsojo” ne ką 
o Krašto liepinarius: prof. J.

J. Skorubską, S. 
šidiškį, J. Ma- - 
tai jie yra tie ne

objektyvūs ir neapdairūs sa
vanaudžiai ir viedmainiai? O 
gal taj pulk. A. šovą, Červenės 
kankinys, patriotas ir garbin
gas karys, su kuriuo kai kurių 
VLIKo žmogių taip elgiamasi, 
kad jie^patys turėtų ramsti iš 

rgėdos.
pirmininką?" Gal. To^mešnaeži - a nose 
nom. Bet įspūdis keistokas. 
Labai primena: “Mes, iš Die
vo. Malonės, Mikalojus 11-? 
asis...” Atrodo, lyg ir neveltui 
jau seniai VLIK aplinko žmo
nės kalba, kad dabartinis 
VLIKas — tai vienas 
zaitis. Ir tiek...

J. Brazaitis .sakosi 
laiško suiaudintas. O

buvęs 
susijau

dinęs, dailių žodžiu prikalbė- 
ies, pasiėmė lazda jr ėmė tvo- 

. ti. Girdi, dėl’ orotešta-įkalti 
-tie, kurie Lietuvos vyrus, esą.

galėjo 
nieko 
turi galvoje. Įtūžimo nesuval- 
dydamas, jis šaukte šaukia, 
kad jeigu tie žmonės, taip 
blogai apie VLIKą nukalbėjo, 
tai kodėl jie nuo VLIKo ne
pasitraukia, kodėl io: laikosi 
įsikibę? Ir vėl .peršasi mintis, 
jog tai, matyti, tiesa, ką žmo
nės tvirtina, esą visas VLIK
as J. Brazaičio kišenėje sėdi, 
kaio kokia asmeninė jo nuo- 

-savybė. '—----- ■■--------------------- -

VLI- 
kitą, 

___  Ktyvią 
kovą, "atnešusią tiek aukų. A- 
pie Krašte vykstančia 
VLIKas
dar 1945 metais ir turėjo daug 
gražaus laiko jąja didžiai su
sirūpinti. Bet jis ėmė ir “pra
žiopsojo”, tiksliau pasakius, 
stačiai suignoravo-. Partizanų

kovą
buvo painformuotas

dainos? — Tai V.- S. parašy- 
šytieji eilėraščiai, girdi. . He- 
rciški Kalniškės katft^nių e- 
pizodai? — Tai fantazija, bu
vo skelbiama tada VLIKo ap
linkoje. BDPS steigimo aktas? 
—J. Brazaitis deda jį ant sta
lo ir piktai sako: “Kur ,is su
rašytas? Vokietijoje, Lenkijo- 
jeje, Švedijoje, Berlyne bet 
tik ne Lietuvoje.” Atseit, fal
sifikatas. Kaip J. Brazaitis po 
dviejų metų Baden Badene 
pažiūrėjo į akis tam asmeniui 
kuris, būdamas Lietuvoje, t 
aktą pasirašė “Lietuvių Fro 
to” vardu, mes nežinomi* 
pač taj įdomu ir pikantiška, 
kad dar tik porą 
anksčiau * “Lietuvių 
biuletenyje “Į Laisvę” 
m. kovo mėn. 25 d. Nr. 1 (35) 
psl. 3) buvo rašoma: “vla- 
kas” (mažąja raide — mūsų 
past.) kurio ^xardu duodami 
delegatams nariams įgalioji
mai, yra orgžhas, kurio buvi
mas, mažiausiai, yra neįrody
tas, įgaliojamieji dokumėntai 
yra padirbti šiapus “geležinės 
uždangos” esančių žmonių...”

(Atkelta iš 1 psl.) 
kraštų (1945-1949 metų laiko
tarpyje t. y. prieš Alanto Pak- ..chan 
to sudarymą) devyniolikos abi 
pusės pagalbos sutarčių? O 
kaip su Sovietų penktąją ko
lona laikoma demokratiškaja
me pasaulyje? Ar visa tai ne
gali iššaukti nepasitikėjimo ir 
ginklavimosi iš Vakarų pusės?

Višinskis pasiaiškindamas 
klausė, kieno vardu Jules Ma- 

tokius kaltinimus sovie- 
metė, kieno vardu kai- * 
,ei šiandieną Prancūzija 
be valdžios... (kabineto

mėnesių
Fronto”

(1948

kaip matom, buvo 
Lietuvos parti

jos 
dl

l'r

Taigi, 
“pražiopsoti” 
zanai. ginkluotoji kova ir 
problemas, reikalavusias 
delio. dėmesio, pagaliau 
“BDPS.’

VISUOMENĖ! ATSIVERIA AKYS

,Dar
Baden Badenemetais

Lietuvos vyrų buvo VLI- 
pasakyta: “Vakarų Euro- 
prieglaudą radusią lietu- 

dalį radome 
politinėmis

Pro geležinę uždangą dabar 
prasiveržę Lietuvos vyrai nie
ko nau.o juk nepasakė. 
1948 
kitų 
Kui 
po j e
vių visuomenės 
pasiskirsčiusią 
partijomis, radome • atskiras - 
partijas besiblokuojančias ko
vai prieš kitas partijas ir jų 
blokus.”

n 4 4 .t a rias kartoja J. Brazaitis, ne-
BRAZAITIS LIETUVOS VYRAMS GRŪMOJA bekartoti, esą Krašto Rezis

tencijos vadovybė VLIKui .pa
tikėjusi reikšti Krašto valią 
užsienyje. Tai yra arba ne
tiesa, arba nepilna tiesa arba 
labai išS-aipyta tiesa. J. Bra
zaitis tai puikiai žino.

Jis Lietuvos vyrams 
grūmoja,. Ar jie, girdi—pro
vokuoja J. Brazaitis, — galė
tų tiksliai pasakyti, ką VLI
Kas yra pražiopsojęs, ko ne
padaręs, kas ' Lietuvai būtų 
buvę naudinga ir reikalinga? 
čia tenka pastebėti, kad Lie
tuvos vyrai savo . proteste ne
kaltino VLIKą ką nepadarius 
ar pražiopsojus. Yra visai aiš
ku, ką jie turėjo galvoti, sa- 

•kydami: “Bet šiandien, kada 
mūsų Tautai, Tėvynei toks 
sunkus laikotarpis — VLIKas 
nesuranda bendros kalbos, 
nesutaria pačiais esminiais 
klausimais...“ Negalėdamas 
rasti argumentų VLIKui pa
teisinti dėl Lietuvos vyrų mes
to jam konkretaus kaltinimo, 
J. Brazaitis griebiasi primity
vios, bet kai kieno sėkmingai 
vartojamos taktikos: geriau
sia gynyba, tai pačiam pulti. 
Nežinom, ar Lietuvos vyrai 
galį į J. Brazaičio klausimą 
tiksliai atsakyti, - ar negali. 
Kiekvienu atveju jiems, taip 
užpultiems, reikia eiti pagal-

pirštu bon. Ačiū Dievui gyvename
laisvame pasaulyje • ir turime 
dar laisvą spaudą.

J. Brazaitis stato tokį klau
simą, lyg pats gerai nežinoda
mas, ką VLIKas yra mūsų 
tremties laisvės kovoje pra
žiopsojęs. Palaimintas ir tik
rai nekaltas jo naivumas, ar, 
Brazaičio “stiliumi” kalbant, 
“jei nesakysim” paprastas 
veidmaniškumas.

Ar J. Brazaitis bus jau pa
miršęs Krašto Įgaliotinio 
1948 metų liepos mėn. 7 d. 
Baden Badene VLIKui tartus 
žodžius: “Ponai, neparuošėte 
eventualių ateities "kovos pla
nų, nepalikot kraštui principi
nių rezistencinių gairių, pali
kote Tautą neorganizuotais 
individais Dievo valiai, prasi-* 
dėjus antrai bolševikų okupa
cijai.”

Tas pat priekaištas buvo 
VLIKui padarytas Krašto Re
zistencijos atstovo dar 1946 
m. X. 15 pro memoria “Lietu
vių Tautos išsilaisvinimo pa
stangos”. i

T

Tretysis pasaulinis karas... (5)

MASKVA SULYGINTA

vyk- 
i lę
ši ir

lietu- 
VLIKas “lie- 
prie Reino” 
buvo a t kr ei- 
Škirpos įspė-

valstybinio suverenumo 
dymo atstatymo žengia 
miamą fazę. Iš tikrųjų 
šiandien dar neaišku, kada ta
lemiama fazė ateis. Tuo tarpu 
įvyko ir “kompaktinė 
vių emigracija ir 
tuvių respubliką 
įkūrė. Miaža kas 
pęs dėmesį į K.

. j imą 1948 metais, kad Vokie
tijos valstybės nepriklausomy
bė bus* atstatyta greičiau, ne
gu Lietuvos. Betgi nežinia,Metas jau būtų baigti, ir tos 

•seniai sugiedotos giesmės, ku- kokiomis kategorijomis galvo
jo ir tebegalvoja VLIKo poli
tikai. O jiems taip sau begal
vojant, Krašte vyko 'despera
tiška, labai didinga ir garbin
ga, tačiau pralaimėjimui pa
smerkta kova, kaštavusi de- ■ 
šimtis tūkstančių lietuvių gy
vybių. .Lietuviai . pakartojo 
lenkų Varšuvos sukilimo klai- 

' dą. Lenkai gerai iš savo klai
dų yra pasimokę ir veda tiks
lingą savo krašto atžvilgiu 
politiką, o lietuviai dar ir 
šiandien nenori, nej iš jų7' pa
simokyti nei iš kitų savo kai
mynų, latvių, kurių pasiimto
ji jų krašte taktika ir linija 
atrodo labai reali.

VLIKas “PRAŽIOPSOJO”... 
GREITA KARĄ

Pražiopsojęs; 1943-4 me
tais ąntrąją bolševikų oku
paciją, 1945-6-7-8 Lietuvos 
Rezistenciją, 1946-7 metais 

. VLIKas “pražiopsojo” dar ir 
tai, kad ligi III-ojo pasaulinio 
karo gali praeiti dar daūg lai
ko. Tada jis tvirtino (VLIKo 
1947 m. VU: 4 d. protokolas 
Nr. ■ 173, priedas 2-as, punk-

, tas 3-as), kad kova dėl Lietu
vos išlaisvinimo ir dėl jos

LIETUVIAMS GERIAU 
SIBIRE....?

vienam 
nariui, 

aktyvus

atsa- 
buvo 
pasi-

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

Kai neseniai 
kjngam VLIKo 
nurodyta, kad 
priešinimas sukelia represijas
ir lietuvių išvežimus Sibiran, 
jis atsakė, girdi, Lietuvoją esą 

. taip bloga, gręsia toks badas, 
kad išvežtiesiems Sibiran yra 
geriau, nes Sibire esą laukai 
ir žemės derlingesnės...

(Nukelta į 7 psl.)

254, 
esą 
nu-

aš sakoma VLIK’o 
deklaracijoje?

Naujiems metas prasidėjus 
malonu pavartyti praėjusiųjų 
metų laikraščių puslapius. Įdo 
mių dalykų ten galima rasti, 
Įdomūs dalykai prisimena.

štai Naujienose Nr. 
1951. X. 27 d. skaitome, 
VLIK’as ateities darbuose
taręs vadovautis VT^IK’o 1944 
metų Vasario mėn. 16 d. dekla
racija. Tai tau naujiena. VLI
K’as nutarė vadovautis VLIKo 
deklaracija!

Ir Naujienų redakcija sku
ba skliautuose pridurti, kad 
tai, esą, “pasisakymas už de
mokratinės Lietuvos atstaty
mą, remiantis Steigiamojo Sei 
mo priimta konstitucija”.

Išsiblaškęs ponas redakto
rius. O gal jis tos 1944 m. II. 
16 d. VLIK’o deklaracijos nė
ra skaitęs, o gal paskaitė, bet 
nutarė....’ kad kiti jos neskai
tys. *

Pažiūrėkim, kas gi pasakyta 
toje VLIK’o deklaracijoje? 
Trečiame jos straipsnyje 
skaitoma: “Lietuvą išlaisvinus 
i$ okupacijų, ir toliau veikia 
1938 m. Lietuvos konstitucija, 
kol ji teisėtu keliu bus atitin
kamai pakeista”.

Juoda ant balto taip para
šyta. Taip, būdamas Lietuvo
je, VLIK’as buvo nutaręs ir 
taip Tautai buvo paskelbęs: ir 
toliau veikia 1938 m. konsti
tucija iki ji nebus teisėtu ke
liu pakeista.

tiniais, Naujienos toliau rašo, 
kad VLIK’as ištikimai laiky
sis susitarimų su Lietuvos dip 
lamatais, sudarytų Berne ir 
Paryžiuje.

Pasitarimai
1946 metais, 
vo nei Liet
done,
vo

Berne įvyko 
e nedalyva- 

ministeris Lon"
. Balutis, nei Lietu- 

ministeris Washingtone.
\ žadeikis. Pasitarimai Pary- 

' žiu j e įvyko 1947 m. Taigi vie- 
neriais • metais vėliau. Juose 
jau abu paminėtieji ministe
rial dalyvavo. Ir ‘ką gi tada 
VLIK’ui pareiškė " Diplomati
jos šefo pavaduotojas, a. a. 
įgal. ministeris 'dr. J. šaulys, 
kalbėdamas visų ministerių 
vardų? Jis pareiškė, kad Lie
tuvos ministerial laiko VLIK’ą 
naudinga politiškai — visuo
menine organizacija, bet ne
gali VLIK’o laikyti nei parla
mentu, nei jo Vykdomosios 
Tarybos vyriausybe, kad Lie
tuvos Valstybės užsienio poli
tikai turi vadovauti Lietuvos 
Diplomatijos šefas, min. Lo
zoraitis ir kad Vykdomosios 
Tarybos Užsienio Reikalų, Ko
misija turi būti panaikinta.

- J. Kernius

tams 
bėjo, 
yra 
krizė). . -

Į tai Višinskiu! atsakė, ma
žos Haiti valstybės drąsus at- o 
stovas min. Belgarde primin
damas, kad Jules Mochas kal
bėjo prancūzų tautos vardu, 
nes jis yra laisvais rinkimais, 
tautos balsavimu išrinktas į 
parlamentą, parlamento įga
liotas... Nes čia, laisvame de
mokratiškame pasaulyje, tau
ta balsuoja ir renka savo at
stovus iš savo tarpo... renka 
Tauta — žmonės,— o ne 3ta- 
linas ar Berija.

Beje, prancūzų spaudoje pda 
črai - nugarsėjo per Lenkiją 
gautos žinios, kad Rusija da
bar valdąs Berijos, Malenko- 
vo ir Molotovo triumviratas. 
Pats Juazapas esąs mirties 
patale../’

-.-Gražiai mus paminėjo ir po
nia Rooseveltienė savo sausio 
mėn. 13 d. kalboje, pasakyto
je per Prancūzijos Radiją. Ji 
pabrėžė, kad ir jos protėviai 
buvo Amerikoje ateiviais, to
kiais kaip šiandieniai DP.

Ji pasakė, kad ne išdavikais 
ir renegatais vadindami trem
tinius išspręsime jų klausimą, 
žvilgterėjus į* praeitį atrodo, 
kad visi pabėgėliai ir tremti
niai buvo laikomi “išgamo-^ 
mis.” Istorijos gi sprendimas 
buvo priešingas. JAV yra ge
roje padėtyje tą faktą supras
ti.

JAV priglobė .pabėgėlius ,nuo 
nacių, o po 1945 metų priglo
bė daug DP šeimų pažinusių 
lagerius ir kartais žiauriai 
kentėjusių priverstino darbo 
stovyklų/* baisenybes.
- Kai ,kas nori tų “kriminalis
tų” ir “išdavikų” kančias pra
ilginti, nei jiems pagelbėti įsi
kurti. Laisvame pasaulyje mes 
tikime, kad niekas negali bū-_ i
ti priverstas grįžti į gimtąją 
šalį prieš savo norą.

JAV šiuo klausimu yra griež 
tai priešingos rusams. JAV at
stovai negali suprasti, kaip 
čia yra, kad atsirado tiek daug 
“išdavikų”, kaip rusai 'pabėgė
lius vadiną. Tremtis yra bai
siausi auka kuri gali būti ap-> 
linkybių iš žmogaus pareika-y 
lauta.

Pabaltiečiai, ukrainiečiai, 
lenkai; rumunai, čekai, veng
rai ir bulgarai yra tiktai žmo
nės norį gyventi savo gyveni
mą.

Sovietai turėtų jįiersigalvoti 
iš kur čia toki epidemija bėg
ti iš tokių kraštų /kur, pasak 
rusų, pritaikin
linio teisingumo ir pagarbos 
žmogaus asmeniui taisyklės?

Kodėl nėra epidemijos bėg
ti iš Vakarų į Rytus?

Ponia Rooseveltienė dar pa
minėjo, kad absurdiška yra 
vadinti žmogų fašistu, kuris 
visko atsisako, kad tik likus 
savo likimo tvarkytoju. Jei ne 
komunistas, reiškia, fašistas... 
Tokie rusų bendrinimai tik pa 
rodo pačią esmę rusų netole- 
rantingumo.

visos sočia -

s

VYT. GEDGAUDAS

Atrodytų, jog Sovietų Są
jungoje dešinioji ranka neži
no ką daro kairioji, pedagogai 
daro visai ką kitą, negu įrodi
nėja diplomatai.

Sovietų mokyklose, jau nuo 
pat mažens vaikai mokomi pa 
mėgti karą. Užtenka tik 
terėti į jų mokyklinius 
vėlius.

žvilg- 
vado-

žodį

VAKARU SĄJUNGININKAS “ŠALTAJAME KARE”

TREMTINIAI IŠ RYTINĖS EUROPOS
Milijonai tremtinių iš Rytinių Europos kraštų vakariečiams yra geriau 
siais sąjungininkais kovoje prieš sovietus — Maskvos satelitai yra pa 
sidarę jos silpniausiomis vietomis —Rezistentų judėjimas, gen Eisenhow 

erio tvirtinimu, karui užsitęsus tuose kraštuosse išsivystys
Jau kuris laikas, tarp vaka

riečių ir sovietų vyksta smar
kus ginčas Jungtinėse Tauto
se dėl spalio 10 d. Amerikoje 
priimto įstatymo, kuriuo nu
matoma paremti kai kuriuęs 
elementus 
Sovietai 
aktu.

Šitokia 
Maskvos
niką ir Rytinių Europos kraš
tų tremtinių problemą išstum
ta į pirmąją vietą.

Prieš įvykstant Londone 
sausio 20-24 d. Rytų Centri
nės Europos sąjūdžio konfe
rencijai (joje dalyvavo jr Lie
tuvos delegacija, į kurią įėjo 
Iš New Yorko nuskridęs Lais
vosios Europos Lietuvių Tauti
nės Grupės pirmininkas V. Si
dzikauskas), prancūzų dien
raštis Le Monde, laikomas 
prancūzų užsienio reikalų mi-

Rytinėje Europoje, 
tai laiko agresingu

Amerikos akcija pas 
satelitus sukėlė pa-

LAISVOSIOS EUROPOS 
RADIJAS

pabrėžiama, 
yra ypatingai 
padėty, nes

jog 
pri- 
Lšs- 
nie- 
prie

surasti būdų, 
visuomenės o- 
anapus gele- 

Nežiūrint

Visuomenei vis reikalaujant 
greičiau bombarduoti Mask
vą, pagaliau 1953 m. liepos 18 
dieną, viena B-36 eskadrilė 
apskrido sovietišką sostinę ir 
numetė lapelius, skelbiančius, 
jog tarp 21 ir 26 dienos, ame
rikiečių 'bombonešiai atskridę 
tiesiog i<k Amerikos, numes ant 
Kremliaus atomines bombas.

Per ištisas keturias dienas 
Amerikos Balso, Laisvosios Eu 
ropos ir BBC radijas kas va
landą per visas savo stotis 
skelbė ta pati pranešimą*.

Jau v^n to faktd pabrėži
mas, kad bombonešiai atskris 
tiesiog iš Amerikos,
sukėlė didžiausi psichologinį 
efektą.

Pagaliau bomba buvo nu
mesta liepos 22 dienos naktį.

jis liko gyvas dėl to, kad bu
vo vienas iš tų kalinių, kurie 
buvo uždaryti giliai požemy-

klausia J)e jokios abejonės 
“Pergalės Kcmando,” kokios 
niekas niekados nebuvo įsi
vaizdavęs. Dešimt tūkstančių 
amerikiečių ir anglų parašiu- 
tistų sunaikino visus, sovietų 
atominius 
kalnuose.

sandėlius Uralo

sprogus, aplink 
mylių spinduliu 
sugriauta. Nuo

Kremliaus, bet visas gatves 
saugojo šarvuoti automobiliai 
ir niekas neturėjo teisės pa
likti miestą.

Bombai
Kremlių 20 
buvo viskas
Keržinskio rajono ikUKipovs- 
kio kvartalo ir nuo Pervamais 
ko iki Krasnopresninski.

Liubenkos kalėjimas, buvęs 
simboliu ilgus metus pavergi
mo caro ir komunistų valdy
mo laikais, buvo beveik pačia
me centre sunaikintos zonos. 
Ir kada dulkių sluogsnis nu
gulė, išsigelbėjusieji Liuben-

rusuose- kos rūsiuose kaliniai išrėplio
jo į paviršių.

Vienas iš jų, profesorius 
Nikolai Orlof, kuris būdamas 
biologistu padarė klaidą, ne
sutikdamas su Lisenko..,teori- 
ja\ žiūrėdamas aplink save, ne 
galėjo savo akimis patikėti, 
kas atsitiko. Jis neturėjo nei 
mažiau 
kas at

IS MASKVOS NIEKAS 
NEGALĖJO PABĖGTI

e-Aišku, Maskva nebuvo 
vakuota, Išskyrus gal tik kelis 
aukštus valdininkus, kurie jau 
anksčiau buvo išvykę už Ura-.. Kremliumi, 
lo. Maskvos gyventojai, iš
gąsdinti apmėtytais lapeliais, 
bandė bėgti kuo toliau nuo

jo, tai kad 
vas, laisvas 
mentui. Ar

s 1 o s idėjos 
s j t<i k o su 
Visa ką jis žino- 
jis pasidarė lais- 
nors vienam mo- 
ne likimo ironija,

Numestuose milijonuose at
sišaukimų ant ‘ Sovietų Ru
sijos ir jo satelitų buvo maža 
propagandos, bet daugiau bu
vo duodama informacijos.

Be to, į Rusiją buvo nuleis
ti su parašiutais agentai, ku
rie turėjo ten- išplėsti sabota-. 
žus. Didžiuma šių agentų bu
vo tremtiniai, kurie geriau 
kaip bet kas kitas pažinojo 
savo kraštą.

Tačiau reikėjo laukti 1954 
metų pabaigds, kad šis psicho
loginis karas pasiektų pati 
aukščiausį- kulminacijos taš
ką.

Pirrfi tai, jei anapus “gele
žinės uždangos” žmonės ir 
klausėsi' sąjungininkų radijo 
pranešimų, tai visa tai buvo 
tik žodžiai ir numesta ant 
Kremliaus, atominė bomba 
geriau įtikino, už tūkstančiais 
pasakytų žodžių.

Iš 
karo

PERGALĖS
VEIKSMAI

KOMANDO
URALE

su parašiutis- 
iš Artimųjų Ry- 
per porą tūks- 
nuo objekyvo.

l’

visų trečiojo pasaulinio 
operacijų buvo spektališ-

Ekskadrilės 
tais pasikėlė 
tų bazių, tik 
t ančių mylių
šiai’ ekspedicijai buvo .panau
doti anglų ir amerikiečių sun
kieji bombonešiai sugebą 
skristi didelę atstumą.

Pirmasis 
apmėtyti : 
kas davė 
likviduoti 
ir paskui : 
kus po atominių bombų spro
gimo specialūs transporto lėk
tuvai kumetė pa’rašiutistus. 
Lėktuvai turėjo ypatingai ma
nevruoti, kad išvengus radio- 
aktyvinių debesų.

Po jų sekė kitos oro kariuo
menės dalys, kaip tai inžine- 
rijps.kurie ėmėsi įrenginėti ae 
rodremus ir už keliu valandų 
sunkieji lėktuvai, kaip Globe- 
master ir Stratofreighter, pri
statė į vietą sunkiuosius pa-

chilliu Atlanto čarteris apsi- 
rubežiuojo tik kilniais bend
rais pareiškimais, Denverio 
deklaracija, kuria pasirašė 49

pakriaušėjer tautos, smulkmeniškai nusta
tė pasaulio padėtį po karo.

Pirmasis JT tikslas, kaip 
skelbė šis dokumentas, yra pa 
prasčiausiai, “grąžinti taiką 
pasaulyje”. Ir jokia taika ne
galės būti pastovi, jei pasau
lyje nebus draugiškumo ir 
bendradarbiavimo.sandėliai buvo sunai-

Eisenhoweris tada iš
sekančiai:

a

> objektyvas • buvo 
atominėm bombom, 
galimybę toj vietoj 
raudonąją armiją, 

11 minutėm praslin-

būklus. Grįždami šief lėktuvai 
išvežė sovietų atominius įran
kius, kurie buvo rasti vietoje.

Kiti parašiutistai buvo 
numesti kalno
kur buvo įrengti atominių 
bombų sandėliai.

Iš dešimt tūkstančių para- 
šiutistų dalyvavusių šioje ope 
racijoje, liko gyvi tik gal koks 
tūkstantis. Bet tikslas buvo 
pasiektas ir sovietų atominių 
bombų 
kinti.

Gen. 
sireiškė

“Kiekvienas jų vertas Kon
greso garbės medalio, Victoria 
Cross ir visos žmonijos padė
kos.”

Nuo tes * dienos komunistai 
nebegalėjo padaryti nei vieno 
atomiško bombardavimo ir, 
galima užtikrinti, kad jo dau
giau nebebus.
NEBUS KARO, 
NUSIKALTĖLIŲ * . .

Dar 1953 metų rugsėjo ‘ pra
džioje Denvere susirinko Jung 
tinių Tautų Organizacija su
sitarti kokia bus padėtis po 
karo. Dokumentas^ kuris bu
vo suredaguotas per šią sesi
ją, istorijoje (liko žinomas 
kaip “Denverio deklaraci. a”. 
Kada Wilsono • keturiolika 
punktų ir Roosevelto su Chut-

pat galės i- 
Tautas. Joks 
nebus jpirš-

laikina. Bu-

Kad būtų paskubinta taikos 
atstatymas, deklaracija garan 
tavo rusų tautai, jog jai ne
teks mokėti reparacijas, ne
bus karo nusikaltėlių teismų 
ir Rusija tuojau 
stoti į Jungtines 
rėžimas rusams 
tas.

Okupacija bus
vę Maskvos satelitai ir Balti
jos /kraštai bus tik laikinai o- 
kupuoti, kol bus suorganizuo
ti laisvi rinkimai.

JT įsteigs tarptautinę poli
ciją, kuri dešimties metų lai
kotarpy, tuoj po karo, stengs- 
sis pravesti visišką ntfciginkla 
vimą visame pasaulyje.

Sekančiame numeryy: “ST A 
' LINAS DINGO”)

Paimkim. pavyzdžiui, 
pacifistas ir pažiūrėkime, kaip 
jį aiškina vakariečiai ir sovie
tai. Websterio žodyne: “Paci
fistas — tas kuris priešinasi 
karui”. Larousse enciklopedi
joje: “Pacifistas — taikingo 
tarp valstybių sugyvenimo ša
lininkas, kuris stengiasi išlai
kyti taiką ir visus konfliktus 

> išspręsti tarpininkavimu”.
Visai kitaip sako sovietai. 

1949 m. išleistame svetimųjų 
žodžių žodyne sakoma: “Paci
fizmas: tai buržujų sąjūdis. 
Hipokritiškai slėpdamiesi už 
šio žodžio, reakcionieriai prie
šinasi tautų išlaisvinimui, re- 
voliucinięms, civiliams ir tei
singiems karams. Pacifistų po
litika tarnauja imperialistų 
barams, kurie yra agresyvūs ir 
neteisingi.”

nisterijos ofiozu, įdėjo savo 
bendradarbio Francois Honti 
ilgą straipsnį apie Rytinės Eu
ropos tremtinius, šio straips
nio ištraukas žemiau • paduo
dame.

Straipsny 
pabaltiečiai 
veliguotoje
kyrus Švediją ir Olandiją 
kas tų kraštų prijungimo 
Sovietų Sąjungos nepripažino 
ir Washingtone bei Londone. 
tebėra įgalioti ministerial

Le Monde, plačiau rašyda
mas Pabaltijo klausimu pa
stebi, jog min. S. Lozoraitis 
laikomas Lietuvos Diplomatijos 
Šefu pagal duotus jam įgalioji 
mus dar prieš sovietų okupa
ciją. šitoks Pabaltijo diplo
matų pripažinimas, rašo laik
raštis, pagelbėjo pabaltiečiams 
sudaryti politinius emigracijos 
komitetus.

TREMTINIU TAUTINIS GRUPAVIMASIS

Stalistinio rėžimo mokyto
jai randa, jog mažus vaikus 
lengviau išmokyti skaityti, ka- 
ida—abėcėlėje—būna jiems ro— 
domas tankas, kareivis, ir šau
tuvas. Jau pirmoj pamokoj . 
Riedozubovo abėcėlėje (1947 
metų laidos) šalia kareivio, ša * buvo 
lia traktoriaus ir namo, yra 
nupieštas didelis tankas, ir pa
rašyta: “Garbė tankistui!” Ki
tame, puslapyje priešlėktuvinė 
baterija , numuša priešo lėktu
vą. Apačioje parašas: Patran
ka: bum, bum! 
ristui!

Gi vakaruose 
mą apie obuolį, 
dą...

Garbė artile-

vaikui- kalba- 
kriaušę krei-

mok- 
lavi-

Sovietai ir aritmetikos 
slą išnaudoja kariškam 
nimui. Mokiniai pratinami 
skaičiuoti, kiek reikia artileri
jos sviedinių sunaikinimui re
akcionierių 
so pradėti 
Sąjungą.

Sakysim,

armijos, kuri drį- 
karą prieš Sovietų

trečiosios 
pradžiamoksly (1946 
yra toks uždavinys:

klasės 
m. laida)

195. Kad 
bombar- 

reikia iš- 
metrų il-

“Uždavinys Nr. 1, 
geriau - galima būtų 
duoti priešo miestą, 
kirsti pamiškėj 120
gio ir 80 metrų pločio krūmus. 
Kiek valandų reikės dirbti so
vietų armijos 12 kareivių (ne
skaitant poilsio valandų), šios 
vietos iškirtimui, jei vienas ka 
reivis iškerta 50 kv. mtr. per 
vieną valandą?

Vakaruose tokių kariškų pro 
blemų niekas jauniems neduo 
da spręsti, čia vaikai skaičiuo
ja kiek darbininkas gali išmū
ryti namo, kiek medkirčiai ga
li iškirsti miško, -.kiek gali 

. Vandens ištekėti per dešimt 
kranų. Gal būt, mes esame 
atsilikę vaikų auklėjime?

Nei kiek negeriau ir su gra
matika sovietiškose mokyklo
se. Sakysim, pradžiamoksly, 
kurį vartoja vaikai tarp 9 ir 
10 metų (1951 m. laidos) duo
damas pratimas parašyti lie
piamoje nuosaikoje, kaip už
taisomas šautuvas, kaip jis 
pridedamas prie peties, taiko
mas į priešą ir paspaudžiamas 
gaidukas...
"Ir kada taip anapus geleži
nės uždangos jaunimas auklė
jamas, kada vaikai mokomi 
žaisti kareivius, kada mokyk
lose daromi kariški pratimai, 
kaip galima tikėti Višinskio 
žodžiams, jog Sovietų Sąjun
ga nori taikos?

Ji nori karo, bet ne taikos.

labiau 
dide- 
Euro- 
buvo,

Paskutinysis karas, 
už visus kitus, iššaukė 
lę migraciją. Rytinėje 
poje milijonai žmonių
savo noru arba prievarta, pri
versti palikti 
kaip hitlerizmo, kiti kaip bol- 

' ševizmo aukos.
1945 metais buvo priskaito- 

ma apie 8 milijonai “Dis
placed Persons”, kurių didelis 
skaičius, sąjungininkų ragina
mi, sugrįžo atgal į namus, bet 
daugiau kaip milijonas atsisa
kė grįžti į tas sritis, kurias 
okupuoja sovietų armija. Prie 
jų skaičiaus dabar dar 'prisiT 
dėjo nauji pabėgėliai iš sovie- 
tų satelitų, kur Maskva vis 
labiau išplečia savo kontrolę.

Pirmoji užduotis, 
tėvynės atsiskirusių 
___ > tautiniai 
kad galima būtų 
savo kraštus. Vieni iš jų bu
vo labiau favorizuotoj - padėty, 
kiti: mažiau. Sakysim, Baltijos 
kraštui ,kurių aneksija vaka
rų demokratijos vis nepripa
žįsta, kai kuriuose kraštuose 
tebeturi diplomatinius atsto
vus, kiti, kaip lenkai sugebėjo 
Londone sukurti savo egzHmę 
vyriausybę, bet-•kitų -tautų pa^ 
bėgėliai buvo blogesnėj padė
ty ir jiems buvo sunku su
kurti organizmus, kuriuos va
karų valstybės pripažintų, ne
norėdamos sugadinti savo 
santykius su tų kraštų pro- 
sovietiškomiš vyriausybėmis.

Bet didėjant nesutarimams 
tarp Rytų ir Vakarų, kada 
Maskva visiškai panorėjo pa
vergti savo satelitus, pasikei
tė padėtis tremtinių. . atžvil
giu. Vakarams jie pasirodė 
geriausiais 
“šaltajame 
munizmą.

Ypač po 
ka atkreipė ypatingą dėmesį į 
politinius tremtinius. Kilo i- 
dėja, kad vakarai, lygiai kaip 
ir komunistai, kurie yra suor
ganizavę užsieny penktąsias 
kolonas, turi suorganizuoti 

_ panašiai Rytuose ir tremti
nių pagalba labiau išplėsti 
akciją į liaudies demokratijų 
opiniją.

Dar pereitais metais kovo 
12 d. gen. Eisenhoweris vie-

namus, vieni

šių nuo 
žmonių, 

susigrupavę, 
atstovauti

• sąjungininkais 
kare” prieš ko-

19.48 metų Ameri-

name savo pranešime užsienio 
komisijai pareiškė, jog kaip 
tik bus suorganizuota Atlan
to vadovybė, reiks atkreipti 
dėmesį į pagalbą, kurią galės 
duoti kovingai nusistatę prieš 
komunistus liaudies demokra
tijose elementai. Ir jis pa
brėžė, kad šie kraštai, vietoj 
buvę Sovietų Sąjungos rams
čiu, pasidarys silpTiiausiomis do ir Vatikano 
jos vietomis. Jei rezistentų 
judėjimas karo pradžioje bus 
jaučiamas sapnai, tai jis ga
lės smarkiai išsivystyti, karui 
užsitęsus.

ė
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■ Bet reikė,o 
kaip paveikti 
piniją,' esančią 
žinės uždangos,
kaip yra kietas sovietų <rėži
mas anuose kraštuose, žmo
nės dar pasiduoda idėjoms, 
kurios' atekia iš užsienio. Se
nesnieji, susiformavę buvusių 
režimų ’pasilieka ištikimi de
mokratijai, gi jaunimas dar 
nėra visai sugadintas komu
nistinių mokyklų,; , - 

x Dėl žemių kolektivizacijos, 
kuriam priešinosi valstiečiai, 
dėl persekiojimo . kataliku, 
bažnyčios ir dėl pačios okupa
cijos, kuri veikia į tautinę sa
vimeilę, buvo labaj patogi 
dirva veikti prieš komunistus. 
Tad Laisvosios Europos komi
teto pirmasis tikslas buvo į- 
steigti keletą stiprių radijo 
stočių, per kurias galima būtų 
kovoti su komunistų’ propa
ganda.

Tokios stotys jau veikia me
tai laiko. Neseniai baigta i- 
rengti' Miunchene milžiniška 
stotis, kurios stiprumas 
700 000 kw. šuo metu 
kalbama tik į čekius ir 
rus, kol bus sukurtos 
tautybių tarnybos.

Londono, Paryžiaus, Madri- 
radijas taip 

pat skiria pusvalandžius pa
vergtoms 
toms, ir jų 
kalbėtojais 
tremtiniai, 
savo pranešimus skiria labiau 
tiemsA kraštams, kur dides- 

__ nis nūošimtis katalikų—-ir -a-iš=- 
ku duoda daugiau katalikiš
kas naujienas. Madrido radijo 
pranešėji priklauso labiau de
šiniesiems.

Nežiūrint^kokių imtasi prie
monių liaudies demokratijas 
nuo šitų pran^imų apsiginti-, 
jie yra klausomi didelio skai
čiaus žmonių. Sakysim, ka
da pereitais metais 
Balsas” paskelbė, 
rijoje iš "apyvartos 
kaj kurie banko 
(pinigai), vengrų liaudį apė
mė paniką ir krautuvės buvo 
apgultos žmonių, norinčių iš
keisti pinigus į reališkesnį da
lyką — prekę, atsikratyti nuo 
netikro pinigo.

Aišku, mažai žmonių girdė
jo praneišmą, bet jis buvo 
perduotas jš lūpų į lūpas ir 
per trumpą laiką 
vengrai žinojo.

Tas reiškia, kad 
jiena, gali leigvai

Nuo to laiko Amerika pa
keitė savo politiką tremtinių 
atžvilgiu ir spalio 10 d. buvo 
paskirta 100 milijonų dolerių, 
įtraukimui kai kurių politiškų 
pabėgėlių į Atlanto gynimo
si sistemą.

LAISVOSIOS EUROPOS 
KOMITETAS

Bet tas dar negalėjo būti 
realizuota prieš porą ar treje- 
tą metų ir tada btivo^ rasta 
lankstesnė formulė. 1949 m. 
pavasarį Amerikoje susiorga
nizavo tautinis komitetas už 
Laisvą Europą. Tai buvo pri
vatus organizmas, gaunąs pa
jamas iš privačių aukų ir ku
ris oficialiai nevertė -JAV vy
riausybę imtis atsakomybės. 
Bet jame buvo žymūs ameri
kiečių politikai esą aktyvioje 
ar neaktyvioje tarnyboje, kaip 
Joseph Grew, buvęs ambasa
dorius, Allan W. Dulles, Cent
ral Inteligence Agency vice
direktorius ir kt. Pagaliau 
pats valstybės departamentas 
neslėpė savo simpatijos šiam 
komitetui įr 1949 m. birželio 
m. Achesonas vienoj spaudos 
konferencijoje viešai pasvei
kino šio komiteto įsisteigimą.

Be. morališkos paramos iš 
vyriausybės pusės, komitetais 
turėjęs ir medžiaginės paspir
ties, kas leido jam palaikyti 
tremtinius politikus,
buvo suvaidinę didesnę rolę 
krašte, arba tautinėse 
pėse. Keli šimtai šių politinių 
tremtinių 
merikoje, 
yra tarp 
mėnesiui.

kurie

gru-

ir dabar gyveną A- 
gauna pašalpą, kuri 
300 iki 500 dolerių

Madrid

Casablanca

ALGERIA
MOROCCO!

Tokia buvo -Europa prieš paskutinįjį 
karo?

>ludap«st

ULGAR

Od**ta

Ankara# 
rJoAtlIes 

TURKEY

Mediterranean

yra 
iš jos 
veng-

kitų

komunistų taų- 
redaktoriais ir 
yra išimtinai

Vatikano radijas

“Amerikos 
jog Veng- 
bus išimti 
banknotai

beveik visi

svarbi nau- 
persiskverb- 

ti pro geležinę uždangą.
TAUTINIŲ KOMITETŲ 
PROBLEMA

!

Tačiau, kad tremtinių 
tika neštų kokius nors 
tatus, svarbu buvo kad jie .bū
tų vieningi, kad jie atstovau
tų kvalifikuotus organizmus, 
štai tokiu būdu speciali Lais
vosios Europos sekcija vado
vaujama Dolbeare stengiasi 
favorizuoti tautitinių centrų 
iš tremtinių tarpo steigimą. 
Bet šitas planas susiduria su 
dideliu susiskaldymu tarp pa
čių tremtinių, kurie dažnai 
nebūna vienodų politinių pa
žiūrų.

poli- 
rezul-

Sakysim ekstremistai 
irieji: kroatu ustačiai, 
nu “geležinė sargyba”,

deši- 
rumu- 

arba 
vengrų “strėlių kryžius” yra
kaip labiau fašistinių orga
nizacijų šalininkai, nėra įsi
leidžiami. Tarp tremtinių kaip 
pastebi prancūzų žurnalistas 
F. Honti, kurie laiko save 
demokratais yra didelis nesu
tarimas, tarp rezistentų “pir
mos valandos“ ir tų, kaip so
cialistų ir valstiečių, kurie vie
ną momentą kolaboravo su 
komunistais, sutikdami užimti 
net kai kurias ministeriškas

tautinis antogonizmas, koks 
yra pavyzdžiui pas jugoslavus 
ir 'čekGslovakus. Kiti tremti
niai dar yra priešingai nusi- 

svetimos 
laikydami' 

reikalas, 
asmeniškų 

kada

statę bet kokiam 
valstybės^ kišimuisi. 
kad tai jų vidaus 
Pagaliau dar yra ir
ir partinių nesutikimų, 
rekomendavus vienos partijos 
žmogų, kita partija jį 
skundžia, norėdama i jo 
tą paskirti savo partietį, 
našus įvykis buvo Įvykęs 
tuvių tautinėje grupėje).

ap- 
vie- 
(Pa- 
lie-

vietas pr - sovietų okupacijai Visa tai smarkiai, 'sunkina 
Prie viso šito dar prisideda sukoordinuoti jėgas.

“ŽALIASIS INTERNACIONALAS”
Bet tos tautinės grupės nė

ra dar vienintelės, kurios at
stovauja 'tremtinius. Reikia 
pabrėžti, kaip labai svarbų' 
faktorių, tai 1947 metais Ame
rikoje susiorganizavusi tarp
tautinį valstiečių sąjūdį po 
“žaliojo Internacionalo” var
du, kuris grupuoja Rytinės" po Intermarium vardu, 
Europos kraštų valstiečius. Jis 
yra tuo svarbus^ kad Rytinėje 
Europoje didžiumą gyventojų 
sudaro ne miestelėnai, bet 
valstiečiai, tad galima pasa
kyti, jog šie. yra tikrieji savo 
krašto atstovai.
šia sąjūdžio iniciatoriai bu

vo' G. M. Dimitrov, vėliau ta
pęs unųos generaliniu sekre
toriumi, Mikola j ezik, Cerny, 
Govrilovič, Matchek ir Nagy. 
Siame internacionale lietuviai 
valstiečiai yra atstovaujami A. 
Devenienės ir J. Audėno. Uni
ja grupuoja 11 kraštų valstie
čių, bet ji žada išplėsti savo 
akciją ir Tolimuose Rytuose, 
o paskui ir visame pasaulyje.

Socialdemokratai ir krikš
čionys demokratai Rytinių 
Europos kraštų turi savo in* 
ternacionalus, lygiai kai ku
rie sindikalistai priklauso prie- gu. stiliaus grakštum 
laisvųjų sindikatų unijos.
FEDERALISTŲ TENDENCIJA

Laisvosios Europos komite
tas ėmėsi iniciatyvos, sąryšy 
su 175 metu Philadelphijos 
deklaracijos sukaktimi, sur

šauktai politikų asemblejai, ku 
ri padėtų bazes Centralinės ir 
Rytų Europos federalizmui.

Tam buvo sudaryta komisi
ja kuri turėjo išstudijuoti fe
deralizmo problemą. Buvo pa
imtas senas -projektas, ■ žinoma 

gru
puojąs visas valstybes kurios 
yra tarp Rusijos ir Vokietijos 
nuo Baltijos iki Egė_os jūros.

šita /komisija pirriiininkau- 
jama buvusio vengrų vyriau
sybės pirmininko F. Nagy a.p- 
sirubežiuoja kol kas liaudies 
respublikomis ir Baltijos val
stybėmis. Bet nežiūrint visos
propagandos, šis projektas ra- « statas? 
do visai mažą atgarsį tremti
nių tarpe.

(

VLIKas Įsakinėja 
Washingtonui

VLIKas susirgo kaž kokia. 
manija kovoti su diplomatais. 
Nepasitenkindamas vien veda
mu karu prieš nain. S; Lozo
raitį, VLIKo “strategai” dabar . 
per Eltą (kuri yra VLIKo ži-

Amerikos diplomatus, JAV_de-__
legacijos ‘Jungtinėse Tautose' 
pirmininkę p. E. Rooseveltiė- 
nę, reikalaudamas, kad p. E. 
R. būtų -atšaukta iš delegaci
jos prie JTO.

Kad ir kaip būtų mums ne
malonus p. E. R. pareiškimas 
spaudai_. genocido klausimu 
(niekas dar nenustatė, kad 
spauda teisingai jos žodžius 
pakartojo), šitokie VLIKo rei
kalavimai viršija ribas, jog 
het Naujienos ('Nr; 15) šį kar
tą rado reikalo pabarti VLIKo 
organą:

“Tai jau visai nerimtas išsi
šokimas. Ar gi to komunikato 
autoriai mano, kad JAV pre
zidentas ir valstybės sekreto
rius Acheson leistų kitų šalių 
piliečiams kištis į tai, koks pri I 
valo būti JAV delegacijos są-

KNYGA APIE 
MEDAUS

t

MĖNESĮ 
neseniai išleido
Mazalaitės apysaką 

vadinamas medaus”.

nau-Gabija 
ją Nelės 
“Mėnuo, 
Tai yra septintoji iš eilės mū
sų skaitančios visuomenės mė
giamos autorės knyga. Nelė 
Mazalaitė su jai vienai būdin- 

iškelia 
moteries

jaunamar-
ką tik ištkėjusios 
sielos problemas, 
tės svarstymus ir iš j u išplau
kiančius įvykius, 
psl., kaina S2.50.
šiuo adresu: Gabija. 340 Union 
Ave., Brooklyn 11. N. Y-

Knyga 220
Gaunama

M

*1;

O tuo tarpu Floridoje visai kita daina...Štai kas atsitiko su gaisrininkų vežimu.

& į

-'t '

“šitas reikalas yra JAV ad
ministracijos ir senato kom
petencijoje. Kitų šalių žino- f 
nių užsimojimas jiems diktuo
ti šiame reikale būūr*palaiky- 
tas įžeidimu.

“Nemalonu, kad šitaip išsi
šoko pusiau oficiali lietuvių į- 
staiga.

“Mums nėra tikrai žinoma, 
kas dabartiniu laiku tvarko 
VLIKo informacijos skyrių, 
bet jisai turi būti prižiūrimas, J 
kad tokie 
totų.”

dalykai nebešikar-

❖ * 
*

UŽTEKO
KOŠĖS...

PRIVIRTOS

Kademų strategai pradeda 
trauktis, matydami, kad ne 
tik nieko nelaimėjo, bet ir sau 
smarkiai pakenkė.

Draugas (Nr. 16) jau siūlo 
paliaubas:

“...visai kitaip, kai dabar 
mūsų patriotinės grupės ima 
skaldytis, eikvoti energiją tar- 
pųsavėms grumtynėms, kai jė
gų taip permala bendram Lie
tuvos išlaisvinimo darbut Vi
sų pareiga būtų tuos reikalus 
švelninti. Kuo daugiau lietu
vių grupės savo žvilgsnius nu
kreips nuo savęs, linkui krau
juojančios Lietuvos, tuo ma
žiau bus rietenų, iš kurių tik 
Kremliaus satrapai džiaugta
si“.

Bet kas dėl to kaltas? Kas 
pirmas 
ti? Kas 
priešina 
darbui?

pradėjo kitus šmeiž- 
priešinosi ir tebesi* 
bendram vieningam

■



b

S 6.00

-

J. Bra-

Publisher

kaltini-
i kerta

Niekas kitas, atrodo, 
VLIKo viešnagėse ne
dalyvauti. Greičiausia 

kito J. Brazaitis ir ne-

klaidinga manyti,. 
ir Amerikos poli- 

pilnai susiblokavo, 
kelionė tereiškia,

tsa.cy- 
Brazaitis 

davė pa- 
Draugir

rų išvadinti vienybės <k.ildy- 
tojais, tautos laisvinimo darbo 
ardytojais avantiūristais, a- 
gentais... Nepatogu. Antra ver
tus, negalima lengvai . ranka 
numeti j karčius tiesos žo
džius. Negalima jų ir tylėji- 

u apgaubti.
I <i protestą nutarė 

ti VLIKo narys J. 
Savo atsakymą jis 
skelbti taipgi ir 
(Nr. 288).

Ar derėjo skelbti
protestą?
i ji

s pa u do e 
Ar 

atsakyti? 
suabejoti. Var-

suderinama su 
konspiracija ir 

B? to, 
savo 

Tačiau,
tai padaryta. 

j

Lietuvos vy-

Su ■ dideliu sūsijaudinim.: 
teko skaityti spaudoje Lietu
vos vyrų, prasiveržusiu pro 
“geležinę uždangą”, 
protestą VLIKui.

Skaudūs, sunkūs 
mai VLIKui. žodž 
kaip kardo ašmeny- 
galima atsakyti j j 
kaip tam tikrų VLIKo

Lietuves vyrų 
derėjo viešai 
Tenka dėl to 
°u, ar tai 
1 : 2vės kovos
saugumo sumetimais, 
nejauku viešai- skalbti 
nešvarius baltinius, 
kas padaryta,

Kieno vardu 
rams atsakė J.
vo paties? VLIKo? VLIKo pa
vestas? Neaišku, Jis rašo: 
“Labai ačiū! Jūsų laišką... 
skirtą VLIKui, gavau.” -

Gal jis pavaduoja VLIKo

VIENYBE VLIKAS ‘PRAŽIOPSOJO’ LIETUVOS REZISTENCIJĄ
LITHUANIAN WEEKLY
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Class Matter 
t hi Post Office

kada Churchillis atvyko 
Ameriką, jis turėjo vieninte
lę idėją: atnaujinti su Tru- 
manu bičiulystę, kokia Į>uvo 
tarp jo ir Roosevelto praėju
sio karo metu.

Bet diplomatija šiais laikais 
nekuriama sentimentais ir iš
siilgimais, nežiūrint kaip jie 
būtų kilnūs. Dabartinis Ame
rikos prezidentas nerodo dide
lę meilę_tai didelei politikai, 
kuria dalinosi prez. Roosevel- 
ta; su Anglijos premjeru. 
Y pač,- kad Commonwealth da
bar nebegali lygintis su ame
rikietišku milžinu. -

e
Šitas pasimatymas, kuris at

rodo turėjo būti sentimenta
lūs, tikrumoje buvo politiško 
horizonto peržvelgimas, apta
rimas vises eilės ginčų, kaip 
tai del Atlanto laivyno koman 
davimo, Viduržemio jūros gy
nimo, žaliavos paskirstymo, 
žinių apie atominę energiją, 
pasidalinimą, atlantinio šautu
vo... 
i Ir reikia tik žavėtis, to seno 
kovotojo lankstumu, kada ra
dęs viehas duris uždarytas, jis 
nei kiek nenusiminęs ėmėsi 
ieškoti kitų, kurias galima bū
tu—atidaryta------------------ — - -

Anglijos prem eras suprato, 
jog Amerika šiandien nėra vai 
doma vieno žmogaus, kaip tai 
buvo Roosevelto laikais, bet vi
sos ekipos žmonių.

Su diplomatais ir Pentagone 
kariškiais Churchillis buvo 
praktiškas, tuo tarpu Capito- 
lyje susirinkusiems bandė kal
bėti sentimentaliai.

Iš jo pareiškimo matyti, jog 
vis dėl - to, buvo padalyta dider 
Ii susitarimai, kaip tai dėl ki
nų nacionalistų rėmimo ir ki
tais klausimais.

Susidarė įspūdis, jog “išdy
kęs vaikas” grįžta Į namus ir 
Anglija pasilieka svarbiausiuo
ju Amerikos partneriu.

Bet būtų 
jeg Anglijos 
tika Azijoje 
Churchillio

i tik naują etapą to sąjūdžio, 
kuri jau pereitais metais Mor- 
risenas, lankydamasis Wash
ingtone, užmezgė.

Dar prieš metus laiko anglų 
darbiečių vyriausybė galvojo, 
jog tiesioginė akcija prieš ki
nus komunistus sukels pasau
linį karą ir tada gfiūtų pasku
tiniosios britų imperijos lieka
nos. MacArthur nušalinimas 
kiek apramino anglus, bet tuo 
pačiu metu prasidėjo Irano 
krizė, kuri buvo ženklu sukili
mui pęieš anglus Artimuose 
Rytucše.

Anglai 
smerkti 
pakeisti
Formozos, kad tik mainais ga
vus iš amerikiečių paramą Ira
ne.

Bet iš to niekas neišėjo. Ne 
dėl to, kad Washingtonas ne
norėjo pasinaudoti draugo ne
laime, bet dėl to, kad jis bu
vo priešingas jėgos politikai.

buvo priversti pa- 
komunistinę Kiniją, , 

savo nusistatymą dėl

f

i*

LIETUVA MINIMA JUNGTINĖSE TAUTOSE

i

Abadan evakuacija buvo gry 
nas. nuostolis laisvam pasau
liui, nes atsirado pavojus, jog 
sovietai paims J savo rankas 
šias naftos versmes, kurių jie 
taip labai reikalingi, Sueze, 
priešingai, tai anglų prestižas 
buvo padėtas ant svarstyklių.

Jei Churchillis prašė į Sue- 
zą pasiųsti amerikiečių kariuo 
menę, kuri būtų tik simboliš
ka, tai ne dėl paramos, bet pri 
pažinimui, jog anglai ten tei
sūs. šitokia parama iš ameri
kiečių pusės, jis m^fto. užkirs
tų kelią naujam dideliam 
rui Malajuose.
' Jis mano, kad įspėjimo 

litika visad duoda efektą.

ka-

po-

Ar J. Brazaitis tai VLIKas? - Kas kuo kvep, tuo 
kitą tep! — VLIKas nebuvo pasirengęs atrąjai 
bolševiku okupaccijai ir “pražiopsojo”... greitą 
karą—Kreiva Draugo logika ir kreiva jo sąžinė

ST. ŽYMANTAS

klaidingai informavę. J. Bra
zaitis ima tvoti jiems lazda 
per kupras, kaip įmanydamas. 
ZodžHiS’- iš vatos išvyniojus, 
skaitome, jog, pasak Brazaitį, 
tie informatoriai ir neapdai
rūs. ir neobjektyvūs, ir veid- 
mairriai, ir savanaudžiai, ir 
stačiai nesąžiningi.

Kas gi yra tos tariamos pa
baisos? Kas taip suklaidino 
Lietuvos vyrus? Tolokai nuo 
Pfullingeno ar Muencheno 
gyvena n t, galima tik spėlio
ti. J. Brazaitis kalba apie kaž
kokias viešnages scenas, mini 
kažką, su kuo tie vyrai, daž
niau pasimatė ir pasikalbėjo. 
Ką J. Brazaitis turi gąlvo e? 
Ar VLIKo 
Kaminską, 
Migliną. T.

Taigi, 1943-4 metais VLIKo 
“pražiopsota” ne daugiau .ne 
mažiau, kaip apsvatstyti ir iš
spręsti pagrindiniausią klau
simą: kokiu keliu Tauta turi 
eiti ir kokius veikimo meto
dus turj vartoti savo egzisten
cijai apginti bolševikų grįžimo 

/ atveju. O juk tuo metu J. 
politi
ne jos 

atve-

Brazaitis buvo VLIKo 
nėję komisi oje. Ar tik 
pirmininkas. Kiekvienu 
j u, atsakingas narys.
VLIKas “pražiopsojo^
Lietuvos Rezistenciją 
ir jai nepadėjo

Atsikūręs \ užsienyje, 
Kas “pražiopsojo” ne ką 
o Krašto liepinarius: prof. J.

J. Skorubską, S. 
šidiškį, J. Ma- - 
tai jie yra tie ne

objektyvūs ir neapdairūs sa
vanaudžiai ir viedmainiai? O 
gal taj pulk. A. šovą, Červenės 
kankinys, patriotas ir garbin
gas karys, su kuriuo kai kurių 
VLIKo žmogių taip elgiamasi, 
kad jie^patys turėtų ramsti iš 

rgėdos.
pirmininką?" Gal. To^mešnaeži - a nose 
nom. Bet įspūdis keistokas. 
Labai primena: “Mes, iš Die
vo. Malonės, Mikalojus 11-? 
asis...” Atrodo, lyg ir neveltui 
jau seniai VLIK aplinko žmo
nės kalba, kad dabartinis 
VLIKas — tai vienas 
zaitis. Ir tiek...

J. Brazaitis .sakosi 
laiško suiaudintas. O

buvęs 
susijau

dinęs, dailių žodžiu prikalbė- 
ies, pasiėmė lazda jr ėmė tvo- 

. ti. Girdi, dėl’ orotešta-įkalti 
-tie, kurie Lietuvos vyrus, esą.

galėjo 
nieko 
turi galvoje. Įtūžimo nesuval- 
dydamas, jis šaukte šaukia, 
kad jeigu tie žmonės, taip 
blogai apie VLIKą nukalbėjo, 
tai kodėl jie nuo VLIKo ne
pasitraukia, kodėl io: laikosi 
įsikibę? Ir vėl .peršasi mintis, 
jog tai, matyti, tiesa, ką žmo
nės tvirtina, esą visas VLIK
as J. Brazaičio kišenėje sėdi, 
kaio kokia asmeninė jo nuo- 

-savybė. '—----- ■■--------------------- -

VLI- 
kitą, 

___  Ktyvią 
kovą, "atnešusią tiek aukų. A- 
pie Krašte vykstančia 
VLIKas
dar 1945 metais ir turėjo daug 
gražaus laiko jąja didžiai su
sirūpinti. Bet jis ėmė ir “pra
žiopsojo”, tiksliau pasakius, 
stačiai suignoravo-. Partizanų

kovą
buvo painformuotas

dainos? — Tai V.- S. parašy- 
šytieji eilėraščiai, girdi. . He- 
rciški Kalniškės katft^nių e- 
pizodai? — Tai fantazija, bu
vo skelbiama tada VLIKo ap
linkoje. BDPS steigimo aktas? 
—J. Brazaitis deda jį ant sta
lo ir piktai sako: “Kur ,is su
rašytas? Vokietijoje, Lenkijo- 
jeje, Švedijoje, Berlyne bet 
tik ne Lietuvoje.” Atseit, fal
sifikatas. Kaip J. Brazaitis po 
dviejų metų Baden Badene 
pažiūrėjo į akis tam asmeniui 
kuris, būdamas Lietuvoje, t 
aktą pasirašė “Lietuvių Fro 
to” vardu, mes nežinomi* 
pač taj įdomu ir pikantiška, 
kad dar tik porą 
anksčiau * “Lietuvių 
biuletenyje “Į Laisvę” 
m. kovo mėn. 25 d. Nr. 1 (35) 
psl. 3) buvo rašoma: “vla- 
kas” (mažąja raide — mūsų 
past.) kurio ^xardu duodami 
delegatams nariams įgalioji
mai, yra orgžhas, kurio buvi
mas, mažiausiai, yra neįrody
tas, įgaliojamieji dokumėntai 
yra padirbti šiapus “geležinės 
uždangos” esančių žmonių...”

(Atkelta iš 1 psl.) 
kraštų (1945-1949 metų laiko
tarpyje t. y. prieš Alanto Pak- ..chan 
to sudarymą) devyniolikos abi 
pusės pagalbos sutarčių? O 
kaip su Sovietų penktąją ko
lona laikoma demokratiškaja
me pasaulyje? Ar visa tai ne
gali iššaukti nepasitikėjimo ir 
ginklavimosi iš Vakarų pusės?

Višinskis pasiaiškindamas 
klausė, kieno vardu Jules Ma- 

tokius kaltinimus sovie- 
metė, kieno vardu kai- * 
,ei šiandieną Prancūzija 
be valdžios... (kabineto

mėnesių
Fronto”

(1948

kaip matom, buvo 
Lietuvos parti

jos 
dl

l'r

Taigi, 
“pražiopsoti” 
zanai. ginkluotoji kova ir 
problemas, reikalavusias 
delio. dėmesio, pagaliau 
“BDPS.’

VISUOMENĖ! ATSIVERIA AKYS

,Dar
Baden Badenemetais

Lietuvos vyrų buvo VLI- 
pasakyta: “Vakarų Euro- 
prieglaudą radusią lietu- 

dalį radome 
politinėmis

Pro geležinę uždangą dabar 
prasiveržę Lietuvos vyrai nie
ko nau.o juk nepasakė. 
1948 
kitų 
Kui 
po j e
vių visuomenės 
pasiskirsčiusią 
partijomis, radome • atskiras - 
partijas besiblokuojančias ko
vai prieš kitas partijas ir jų 
blokus.”

n 4 4 .t a rias kartoja J. Brazaitis, ne-
BRAZAITIS LIETUVOS VYRAMS GRŪMOJA bekartoti, esą Krašto Rezis

tencijos vadovybė VLIKui .pa
tikėjusi reikšti Krašto valią 
užsienyje. Tai yra arba ne
tiesa, arba nepilna tiesa arba 
labai išS-aipyta tiesa. J. Bra
zaitis tai puikiai žino.

Jis Lietuvos vyrams 
grūmoja,. Ar jie, girdi—pro
vokuoja J. Brazaitis, — galė
tų tiksliai pasakyti, ką VLI
Kas yra pražiopsojęs, ko ne
padaręs, kas ' Lietuvai būtų 
buvę naudinga ir reikalinga? 
čia tenka pastebėti, kad Lie
tuvos vyrai savo . proteste ne
kaltino VLIKą ką nepadarius 
ar pražiopsojus. Yra visai aiš
ku, ką jie turėjo galvoti, sa- 

•kydami: “Bet šiandien, kada 
mūsų Tautai, Tėvynei toks 
sunkus laikotarpis — VLIKas 
nesuranda bendros kalbos, 
nesutaria pačiais esminiais 
klausimais...“ Negalėdamas 
rasti argumentų VLIKui pa
teisinti dėl Lietuvos vyrų mes
to jam konkretaus kaltinimo, 
J. Brazaitis griebiasi primity
vios, bet kai kieno sėkmingai 
vartojamos taktikos: geriau
sia gynyba, tai pačiam pulti. 
Nežinom, ar Lietuvos vyrai 
galį į J. Brazaičio klausimą 
tiksliai atsakyti, - ar negali. 
Kiekvienu atveju jiems, taip 
užpultiems, reikia eiti pagal-

pirštu bon. Ačiū Dievui gyvename
laisvame pasaulyje • ir turime 
dar laisvą spaudą.

J. Brazaitis stato tokį klau
simą, lyg pats gerai nežinoda
mas, ką VLIKas yra mūsų 
tremties laisvės kovoje pra
žiopsojęs. Palaimintas ir tik
rai nekaltas jo naivumas, ar, 
Brazaičio “stiliumi” kalbant, 
“jei nesakysim” paprastas 
veidmaniškumas.

Ar J. Brazaitis bus jau pa
miršęs Krašto Įgaliotinio 
1948 metų liepos mėn. 7 d. 
Baden Badene VLIKui tartus 
žodžius: “Ponai, neparuošėte 
eventualių ateities "kovos pla
nų, nepalikot kraštui principi
nių rezistencinių gairių, pali
kote Tautą neorganizuotais 
individais Dievo valiai, prasi-* 
dėjus antrai bolševikų okupa
cijai.”

Tas pat priekaištas buvo 
VLIKui padarytas Krašto Re
zistencijos atstovo dar 1946 
m. X. 15 pro memoria “Lietu
vių Tautos išsilaisvinimo pa
stangos”. i

T

Tretysis pasaulinis karas... (5)

MASKVA SULYGINTA

vyk- 
i lę
ši ir

lietu- 
VLIKas “lie- 
prie Reino” 
buvo a t kr ei- 
Škirpos įspė-

valstybinio suverenumo 
dymo atstatymo žengia 
miamą fazę. Iš tikrųjų 
šiandien dar neaišku, kada ta
lemiama fazė ateis. Tuo tarpu 
įvyko ir “kompaktinė 
vių emigracija ir 
tuvių respubliką 
įkūrė. Miaža kas 
pęs dėmesį į K.

. j imą 1948 metais, kad Vokie
tijos valstybės nepriklausomy
bė bus* atstatyta greičiau, ne
gu Lietuvos. Betgi nežinia,Metas jau būtų baigti, ir tos 

•seniai sugiedotos giesmės, ku- kokiomis kategorijomis galvo
jo ir tebegalvoja VLIKo poli
tikai. O jiems taip sau begal
vojant, Krašte vyko 'despera
tiška, labai didinga ir garbin
ga, tačiau pralaimėjimui pa
smerkta kova, kaštavusi de- ■ 
šimtis tūkstančių lietuvių gy
vybių. .Lietuviai . pakartojo 
lenkų Varšuvos sukilimo klai- 

' dą. Lenkai gerai iš savo klai
dų yra pasimokę ir veda tiks
lingą savo krašto atžvilgiu 
politiką, o lietuviai dar ir 
šiandien nenori, nej iš jų7' pa
simokyti nei iš kitų savo kai
mynų, latvių, kurių pasiimto
ji jų krašte taktika ir linija 
atrodo labai reali.

VLIKas “PRAŽIOPSOJO”... 
GREITA KARĄ

Pražiopsojęs; 1943-4 me
tais ąntrąją bolševikų oku
paciją, 1945-6-7-8 Lietuvos 
Rezistenciją, 1946-7 metais 

. VLIKas “pražiopsojo” dar ir 
tai, kad ligi III-ojo pasaulinio 
karo gali praeiti dar daūg lai
ko. Tada jis tvirtino (VLIKo 
1947 m. VU: 4 d. protokolas 
Nr. ■ 173, priedas 2-as, punk-

, tas 3-as), kad kova dėl Lietu
vos išlaisvinimo ir dėl jos

LIETUVIAMS GERIAU 
SIBIRE....?

vienam 
nariui, 

aktyvus

atsa- 
buvo 
pasi-

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

Kai neseniai 
kjngam VLIKo 
nurodyta, kad 
priešinimas sukelia represijas
ir lietuvių išvežimus Sibiran, 
jis atsakė, girdi, Lietuvoją esą 

. taip bloga, gręsia toks badas, 
kad išvežtiesiems Sibiran yra 
geriau, nes Sibire esą laukai 
ir žemės derlingesnės...

(Nukelta į 7 psl.)

254, 
esą 
nu-

aš sakoma VLIK’o 
deklaracijoje?

Naujiems metas prasidėjus 
malonu pavartyti praėjusiųjų 
metų laikraščių puslapius. Įdo 
mių dalykų ten galima rasti, 
Įdomūs dalykai prisimena.

štai Naujienose Nr. 
1951. X. 27 d. skaitome, 
VLIK’as ateities darbuose
taręs vadovautis VT^IK’o 1944 
metų Vasario mėn. 16 d. dekla
racija. Tai tau naujiena. VLI
K’as nutarė vadovautis VLIKo 
deklaracija!

Ir Naujienų redakcija sku
ba skliautuose pridurti, kad 
tai, esą, “pasisakymas už de
mokratinės Lietuvos atstaty
mą, remiantis Steigiamojo Sei 
mo priimta konstitucija”.

Išsiblaškęs ponas redakto
rius. O gal jis tos 1944 m. II. 
16 d. VLIK’o deklaracijos nė
ra skaitęs, o gal paskaitė, bet 
nutarė....’ kad kiti jos neskai
tys. *

Pažiūrėkim, kas gi pasakyta 
toje VLIK’o deklaracijoje? 
Trečiame jos straipsnyje 
skaitoma: “Lietuvą išlaisvinus 
i$ okupacijų, ir toliau veikia 
1938 m. Lietuvos konstitucija, 
kol ji teisėtu keliu bus atitin
kamai pakeista”.

Juoda ant balto taip para
šyta. Taip, būdamas Lietuvo
je, VLIK’as buvo nutaręs ir 
taip Tautai buvo paskelbęs: ir 
toliau veikia 1938 m. konsti
tucija iki ji nebus teisėtu ke
liu pakeista.

tiniais, Naujienos toliau rašo, 
kad VLIK’as ištikimai laiky
sis susitarimų su Lietuvos dip 
lamatais, sudarytų Berne ir 
Paryžiuje.

Pasitarimai
1946 metais, 
vo nei Liet
done,
vo

Berne įvyko 
e nedalyva- 

ministeris Lon"
. Balutis, nei Lietu- 

ministeris Washingtone.
\ žadeikis. Pasitarimai Pary- 

' žiu j e įvyko 1947 m. Taigi vie- 
neriais • metais vėliau. Juose 
jau abu paminėtieji ministe
rial dalyvavo. Ir ‘ką gi tada 
VLIK’ui pareiškė " Diplomati
jos šefo pavaduotojas, a. a. 
įgal. ministeris 'dr. J. šaulys, 
kalbėdamas visų ministerių 
vardų? Jis pareiškė, kad Lie
tuvos ministerial laiko VLIK’ą 
naudinga politiškai — visuo
menine organizacija, bet ne
gali VLIK’o laikyti nei parla
mentu, nei jo Vykdomosios 
Tarybos vyriausybe, kad Lie
tuvos Valstybės užsienio poli
tikai turi vadovauti Lietuvos 
Diplomatijos šefas, min. Lo
zoraitis ir kad Vykdomosios 
Tarybos Užsienio Reikalų, Ko
misija turi būti panaikinta.

- J. Kernius

tams 
bėjo, 
yra 
krizė). . -

Į tai Višinskiu! atsakė, ma
žos Haiti valstybės drąsus at- o 
stovas min. Belgarde primin
damas, kad Jules Mochas kal
bėjo prancūzų tautos vardu, 
nes jis yra laisvais rinkimais, 
tautos balsavimu išrinktas į 
parlamentą, parlamento įga
liotas... Nes čia, laisvame de
mokratiškame pasaulyje, tau
ta balsuoja ir renka savo at
stovus iš savo tarpo... renka 
Tauta — žmonės,— o ne 3ta- 
linas ar Berija.

Beje, prancūzų spaudoje pda 
črai - nugarsėjo per Lenkiją 
gautos žinios, kad Rusija da
bar valdąs Berijos, Malenko- 
vo ir Molotovo triumviratas. 
Pats Juazapas esąs mirties 
patale../’

-.-Gražiai mus paminėjo ir po
nia Rooseveltienė savo sausio 
mėn. 13 d. kalboje, pasakyto
je per Prancūzijos Radiją. Ji 
pabrėžė, kad ir jos protėviai 
buvo Amerikoje ateiviais, to
kiais kaip šiandieniai DP.

Ji pasakė, kad ne išdavikais 
ir renegatais vadindami trem
tinius išspręsime jų klausimą, 
žvilgterėjus į* praeitį atrodo, 
kad visi pabėgėliai ir tremti
niai buvo laikomi “išgamo-^ 
mis.” Istorijos gi sprendimas 
buvo priešingas. JAV yra ge
roje padėtyje tą faktą supras
ti.

JAV priglobė .pabėgėlius ,nuo 
nacių, o po 1945 metų priglo
bė daug DP šeimų pažinusių 
lagerius ir kartais žiauriai 
kentėjusių priverstino darbo 
stovyklų/* baisenybes.
- Kai ,kas nori tų “kriminalis
tų” ir “išdavikų” kančias pra
ilginti, nei jiems pagelbėti įsi
kurti. Laisvame pasaulyje mes 
tikime, kad niekas negali bū-_ i
ti priverstas grįžti į gimtąją 
šalį prieš savo norą.

JAV šiuo klausimu yra griež 
tai priešingos rusams. JAV at
stovai negali suprasti, kaip 
čia yra, kad atsirado tiek daug 
“išdavikų”, kaip rusai 'pabėgė
lius vadiną. Tremtis yra bai
siausi auka kuri gali būti ap-> 
linkybių iš žmogaus pareika-y 
lauta.

Pabaltiečiai, ukrainiečiai, 
lenkai; rumunai, čekai, veng
rai ir bulgarai yra tiktai žmo
nės norį gyventi savo gyveni
mą.

Sovietai turėtų jįiersigalvoti 
iš kur čia toki epidemija bėg
ti iš tokių kraštų /kur, pasak 
rusų, pritaikin
linio teisingumo ir pagarbos 
žmogaus asmeniui taisyklės?

Kodėl nėra epidemijos bėg
ti iš Vakarų į Rytus?

Ponia Rooseveltienė dar pa
minėjo, kad absurdiška yra 
vadinti žmogų fašistu, kuris 
visko atsisako, kad tik likus 
savo likimo tvarkytoju. Jei ne 
komunistas, reiškia, fašistas... 
Tokie rusų bendrinimai tik pa 
rodo pačią esmę rusų netole- 
rantingumo.

visos sočia -

s

VYT. GEDGAUDAS

Atrodytų, jog Sovietų Są
jungoje dešinioji ranka neži
no ką daro kairioji, pedagogai 
daro visai ką kitą, negu įrodi
nėja diplomatai.

Sovietų mokyklose, jau nuo 
pat mažens vaikai mokomi pa 
mėgti karą. Užtenka tik 
terėti į jų mokyklinius 
vėlius.

žvilg- 
vado-

žodį

VAKARU SĄJUNGININKAS “ŠALTAJAME KARE”

TREMTINIAI IŠ RYTINĖS EUROPOS
Milijonai tremtinių iš Rytinių Europos kraštų vakariečiams yra geriau 
siais sąjungininkais kovoje prieš sovietus — Maskvos satelitai yra pa 
sidarę jos silpniausiomis vietomis —Rezistentų judėjimas, gen Eisenhow 

erio tvirtinimu, karui užsitęsus tuose kraštuosse išsivystys
Jau kuris laikas, tarp vaka

riečių ir sovietų vyksta smar
kus ginčas Jungtinėse Tauto
se dėl spalio 10 d. Amerikoje 
priimto įstatymo, kuriuo nu
matoma paremti kai kuriuęs 
elementus 
Sovietai 
aktu.

Šitokia 
Maskvos
niką ir Rytinių Europos kraš
tų tremtinių problemą išstum
ta į pirmąją vietą.

Prieš įvykstant Londone 
sausio 20-24 d. Rytų Centri
nės Europos sąjūdžio konfe
rencijai (joje dalyvavo jr Lie
tuvos delegacija, į kurią įėjo 
Iš New Yorko nuskridęs Lais
vosios Europos Lietuvių Tauti
nės Grupės pirmininkas V. Si
dzikauskas), prancūzų dien
raštis Le Monde, laikomas 
prancūzų užsienio reikalų mi-

Rytinėje Europoje, 
tai laiko agresingu

Amerikos akcija pas 
satelitus sukėlė pa-

LAISVOSIOS EUROPOS 
RADIJAS

pabrėžiama, 
yra ypatingai 
padėty, nes

jog 
pri- 
Lšs- 
nie- 
prie

surasti būdų, 
visuomenės o- 
anapus gele- 

Nežiūrint

Visuomenei vis reikalaujant 
greičiau bombarduoti Mask
vą, pagaliau 1953 m. liepos 18 
dieną, viena B-36 eskadrilė 
apskrido sovietišką sostinę ir 
numetė lapelius, skelbiančius, 
jog tarp 21 ir 26 dienos, ame
rikiečių 'bombonešiai atskridę 
tiesiog i<k Amerikos, numes ant 
Kremliaus atomines bombas.

Per ištisas keturias dienas 
Amerikos Balso, Laisvosios Eu 
ropos ir BBC radijas kas va
landą per visas savo stotis 
skelbė ta pati pranešimą*.

Jau v^n to faktd pabrėži
mas, kad bombonešiai atskris 
tiesiog iš Amerikos,
sukėlė didžiausi psichologinį 
efektą.

Pagaliau bomba buvo nu
mesta liepos 22 dienos naktį.

jis liko gyvas dėl to, kad bu
vo vienas iš tų kalinių, kurie 
buvo uždaryti giliai požemy-

klausia J)e jokios abejonės 
“Pergalės Kcmando,” kokios 
niekas niekados nebuvo įsi
vaizdavęs. Dešimt tūkstančių 
amerikiečių ir anglų parašiu- 
tistų sunaikino visus, sovietų 
atominius 
kalnuose.

sandėlius Uralo

sprogus, aplink 
mylių spinduliu 
sugriauta. Nuo

Kremliaus, bet visas gatves 
saugojo šarvuoti automobiliai 
ir niekas neturėjo teisės pa
likti miestą.

Bombai
Kremlių 20 
buvo viskas
Keržinskio rajono ikUKipovs- 
kio kvartalo ir nuo Pervamais 
ko iki Krasnopresninski.

Liubenkos kalėjimas, buvęs 
simboliu ilgus metus pavergi
mo caro ir komunistų valdy
mo laikais, buvo beveik pačia
me centre sunaikintos zonos. 
Ir kada dulkių sluogsnis nu
gulė, išsigelbėjusieji Liuben-

rusuose- kos rūsiuose kaliniai išrėplio
jo į paviršių.

Vienas iš jų, profesorius 
Nikolai Orlof, kuris būdamas 
biologistu padarė klaidą, ne
sutikdamas su Lisenko..,teori- 
ja\ žiūrėdamas aplink save, ne 
galėjo savo akimis patikėti, 
kas atsitiko. Jis neturėjo nei 
mažiau 
kas at

IS MASKVOS NIEKAS 
NEGALĖJO PABĖGTI

e-Aišku, Maskva nebuvo 
vakuota, Išskyrus gal tik kelis 
aukštus valdininkus, kurie jau 
anksčiau buvo išvykę už Ura-.. Kremliumi, 
lo. Maskvos gyventojai, iš
gąsdinti apmėtytais lapeliais, 
bandė bėgti kuo toliau nuo

jo, tai kad 
vas, laisvas 
mentui. Ar

s 1 o s idėjos 
s j t<i k o su 
Visa ką jis žino- 
jis pasidarė lais- 
nors vienam mo- 
ne likimo ironija,

Numestuose milijonuose at
sišaukimų ant ‘ Sovietų Ru
sijos ir jo satelitų buvo maža 
propagandos, bet daugiau bu
vo duodama informacijos.

Be to, į Rusiją buvo nuleis
ti su parašiutais agentai, ku
rie turėjo ten- išplėsti sabota-. 
žus. Didžiuma šių agentų bu
vo tremtiniai, kurie geriau 
kaip bet kas kitas pažinojo 
savo kraštą.

Tačiau reikėjo laukti 1954 
metų pabaigds, kad šis psicho
loginis karas pasiektų pati 
aukščiausį- kulminacijos taš
ką.

Pirrfi tai, jei anapus “gele
žinės uždangos” žmonės ir 
klausėsi' sąjungininkų radijo 
pranešimų, tai visa tai buvo 
tik žodžiai ir numesta ant 
Kremliaus, atominė bomba 
geriau įtikino, už tūkstančiais 
pasakytų žodžių.

Iš 
karo

PERGALĖS
VEIKSMAI

KOMANDO
URALE

su parašiutis- 
iš Artimųjų Ry- 
per porą tūks- 
nuo objekyvo.

l’

visų trečiojo pasaulinio 
operacijų buvo spektališ-

Ekskadrilės 
tais pasikėlė 
tų bazių, tik 
t ančių mylių
šiai’ ekspedicijai buvo .panau
doti anglų ir amerikiečių sun
kieji bombonešiai sugebą 
skristi didelę atstumą.

Pirmasis 
apmėtyti : 
kas davė 
likviduoti 
ir paskui : 
kus po atominių bombų spro
gimo specialūs transporto lėk
tuvai kumetė pa’rašiutistus. 
Lėktuvai turėjo ypatingai ma
nevruoti, kad išvengus radio- 
aktyvinių debesų.

Po jų sekė kitos oro kariuo
menės dalys, kaip tai inžine- 
rijps.kurie ėmėsi įrenginėti ae 
rodremus ir už keliu valandų 
sunkieji lėktuvai, kaip Globe- 
master ir Stratofreighter, pri
statė į vietą sunkiuosius pa-

chilliu Atlanto čarteris apsi- 
rubežiuojo tik kilniais bend
rais pareiškimais, Denverio 
deklaracija, kuria pasirašė 49

pakriaušėjer tautos, smulkmeniškai nusta
tė pasaulio padėtį po karo.

Pirmasis JT tikslas, kaip 
skelbė šis dokumentas, yra pa 
prasčiausiai, “grąžinti taiką 
pasaulyje”. Ir jokia taika ne
galės būti pastovi, jei pasau
lyje nebus draugiškumo ir 
bendradarbiavimo.sandėliai buvo sunai-

Eisenhoweris tada iš
sekančiai:

a

> objektyvas • buvo 
atominėm bombom, 
galimybę toj vietoj 
raudonąją armiją, 

11 minutėm praslin-

būklus. Grįždami šief lėktuvai 
išvežė sovietų atominius įran
kius, kurie buvo rasti vietoje.

Kiti parašiutistai buvo 
numesti kalno
kur buvo įrengti atominių 
bombų sandėliai.

Iš dešimt tūkstančių para- 
šiutistų dalyvavusių šioje ope 
racijoje, liko gyvi tik gal koks 
tūkstantis. Bet tikslas buvo 
pasiektas ir sovietų atominių 
bombų 
kinti.

Gen. 
sireiškė

“Kiekvienas jų vertas Kon
greso garbės medalio, Victoria 
Cross ir visos žmonijos padė
kos.”

Nuo tes * dienos komunistai 
nebegalėjo padaryti nei vieno 
atomiško bombardavimo ir, 
galima užtikrinti, kad jo dau
giau nebebus.
NEBUS KARO, 
NUSIKALTĖLIŲ * . .

Dar 1953 metų rugsėjo ‘ pra
džioje Denvere susirinko Jung 
tinių Tautų Organizacija su
sitarti kokia bus padėtis po 
karo. Dokumentas^ kuris bu
vo suredaguotas per šią sesi
ją, istorijoje (liko žinomas 
kaip “Denverio deklaraci. a”. 
Kada Wilsono • keturiolika 
punktų ir Roosevelto su Chut-

pat galės i- 
Tautas. Joks 
nebus jpirš-

laikina. Bu-

Kad būtų paskubinta taikos 
atstatymas, deklaracija garan 
tavo rusų tautai, jog jai ne
teks mokėti reparacijas, ne
bus karo nusikaltėlių teismų 
ir Rusija tuojau 
stoti į Jungtines 
rėžimas rusams 
tas.

Okupacija bus
vę Maskvos satelitai ir Balti
jos /kraštai bus tik laikinai o- 
kupuoti, kol bus suorganizuo
ti laisvi rinkimai.

JT įsteigs tarptautinę poli
ciją, kuri dešimties metų lai
kotarpy, tuoj po karo, stengs- 
sis pravesti visišką ntfciginkla 
vimą visame pasaulyje.

Sekančiame numeryy: “ST A 
' LINAS DINGO”)

Paimkim. pavyzdžiui, 
pacifistas ir pažiūrėkime, kaip 
jį aiškina vakariečiai ir sovie
tai. Websterio žodyne: “Paci
fistas — tas kuris priešinasi 
karui”. Larousse enciklopedi
joje: “Pacifistas — taikingo 
tarp valstybių sugyvenimo ša
lininkas, kuris stengiasi išlai
kyti taiką ir visus konfliktus 

> išspręsti tarpininkavimu”.
Visai kitaip sako sovietai. 

1949 m. išleistame svetimųjų 
žodžių žodyne sakoma: “Paci
fizmas: tai buržujų sąjūdis. 
Hipokritiškai slėpdamiesi už 
šio žodžio, reakcionieriai prie
šinasi tautų išlaisvinimui, re- 
voliucinięms, civiliams ir tei
singiems karams. Pacifistų po
litika tarnauja imperialistų 
barams, kurie yra agresyvūs ir 
neteisingi.”

nisterijos ofiozu, įdėjo savo 
bendradarbio Francois Honti 
ilgą straipsnį apie Rytinės Eu
ropos tremtinius, šio straips
nio ištraukas žemiau • paduo
dame.

Straipsny 
pabaltiečiai 
veliguotoje
kyrus Švediją ir Olandiją 
kas tų kraštų prijungimo 
Sovietų Sąjungos nepripažino 
ir Washingtone bei Londone. 
tebėra įgalioti ministerial

Le Monde, plačiau rašyda
mas Pabaltijo klausimu pa
stebi, jog min. S. Lozoraitis 
laikomas Lietuvos Diplomatijos 
Šefu pagal duotus jam įgalioji 
mus dar prieš sovietų okupa
ciją. šitoks Pabaltijo diplo
matų pripažinimas, rašo laik
raštis, pagelbėjo pabaltiečiams 
sudaryti politinius emigracijos 
komitetus.

TREMTINIU TAUTINIS GRUPAVIMASIS

Stalistinio rėžimo mokyto
jai randa, jog mažus vaikus 
lengviau išmokyti skaityti, ka- 
ida—abėcėlėje—būna jiems ro— 
domas tankas, kareivis, ir šau
tuvas. Jau pirmoj pamokoj . 
Riedozubovo abėcėlėje (1947 
metų laidos) šalia kareivio, ša * buvo 
lia traktoriaus ir namo, yra 
nupieštas didelis tankas, ir pa
rašyta: “Garbė tankistui!” Ki
tame, puslapyje priešlėktuvinė 
baterija , numuša priešo lėktu
vą. Apačioje parašas: Patran
ka: bum, bum! 
ristui!

Gi vakaruose 
mą apie obuolį, 
dą...

Garbė artile-

vaikui- kalba- 
kriaušę krei-

mok- 
lavi-

Sovietai ir aritmetikos 
slą išnaudoja kariškam 
nimui. Mokiniai pratinami 
skaičiuoti, kiek reikia artileri
jos sviedinių sunaikinimui re
akcionierių 
so pradėti 
Sąjungą.

Sakysim,

armijos, kuri drį- 
karą prieš Sovietų

trečiosios 
pradžiamoksly (1946 
yra toks uždavinys:

klasės 
m. laida)

195. Kad 
bombar- 

reikia iš- 
metrų il-

“Uždavinys Nr. 1, 
geriau - galima būtų 
duoti priešo miestą, 
kirsti pamiškėj 120
gio ir 80 metrų pločio krūmus. 
Kiek valandų reikės dirbti so
vietų armijos 12 kareivių (ne
skaitant poilsio valandų), šios 
vietos iškirtimui, jei vienas ka 
reivis iškerta 50 kv. mtr. per 
vieną valandą?

Vakaruose tokių kariškų pro 
blemų niekas jauniems neduo 
da spręsti, čia vaikai skaičiuo
ja kiek darbininkas gali išmū
ryti namo, kiek medkirčiai ga
li iškirsti miško, -.kiek gali 

. Vandens ištekėti per dešimt 
kranų. Gal būt, mes esame 
atsilikę vaikų auklėjime?

Nei kiek negeriau ir su gra
matika sovietiškose mokyklo
se. Sakysim, pradžiamoksly, 
kurį vartoja vaikai tarp 9 ir 
10 metų (1951 m. laidos) duo
damas pratimas parašyti lie
piamoje nuosaikoje, kaip už
taisomas šautuvas, kaip jis 
pridedamas prie peties, taiko
mas į priešą ir paspaudžiamas 
gaidukas...
"Ir kada taip anapus geleži
nės uždangos jaunimas auklė
jamas, kada vaikai mokomi 
žaisti kareivius, kada mokyk
lose daromi kariški pratimai, 
kaip galima tikėti Višinskio 
žodžiams, jog Sovietų Sąjun
ga nori taikos?

Ji nori karo, bet ne taikos.

labiau 
dide- 
Euro- 
buvo,

Paskutinysis karas, 
už visus kitus, iššaukė 
lę migraciją. Rytinėje 
poje milijonai žmonių
savo noru arba prievarta, pri
versti palikti 
kaip hitlerizmo, kiti kaip bol- 

' ševizmo aukos.
1945 metais buvo priskaito- 

ma apie 8 milijonai “Dis
placed Persons”, kurių didelis 
skaičius, sąjungininkų ragina
mi, sugrįžo atgal į namus, bet 
daugiau kaip milijonas atsisa
kė grįžti į tas sritis, kurias 
okupuoja sovietų armija. Prie 
jų skaičiaus dabar dar 'prisiT 
dėjo nauji pabėgėliai iš sovie- 
tų satelitų, kur Maskva vis 
labiau išplečia savo kontrolę.

Pirmoji užduotis, 
tėvynės atsiskirusių 
___ > tautiniai 
kad galima būtų 
savo kraštus. Vieni iš jų bu
vo labiau favorizuotoj - padėty, 
kiti: mažiau. Sakysim, Baltijos 
kraštui ,kurių aneksija vaka
rų demokratijos vis nepripa
žįsta, kai kuriuose kraštuose 
tebeturi diplomatinius atsto
vus, kiti, kaip lenkai sugebėjo 
Londone sukurti savo egzHmę 
vyriausybę, bet-•kitų -tautų pa^ 
bėgėliai buvo blogesnėj padė
ty ir jiems buvo sunku su
kurti organizmus, kuriuos va
karų valstybės pripažintų, ne
norėdamos sugadinti savo 
santykius su tų kraštų pro- 
sovietiškomiš vyriausybėmis.

Bet didėjant nesutarimams 
tarp Rytų ir Vakarų, kada 
Maskva visiškai panorėjo pa
vergti savo satelitus, pasikei
tė padėtis tremtinių. . atžvil
giu. Vakarams jie pasirodė 
geriausiais 
“šaltajame 
munizmą.

Ypač po 
ka atkreipė ypatingą dėmesį į 
politinius tremtinius. Kilo i- 
dėja, kad vakarai, lygiai kaip 
ir komunistai, kurie yra suor
ganizavę užsieny penktąsias 
kolonas, turi suorganizuoti 

_ panašiai Rytuose ir tremti
nių pagalba labiau išplėsti 
akciją į liaudies demokratijų 
opiniją.

Dar pereitais metais kovo 
12 d. gen. Eisenhoweris vie-

namus, vieni

šių nuo 
žmonių, 

susigrupavę, 
atstovauti

• sąjungininkais 
kare” prieš ko-

19.48 metų Ameri-

name savo pranešime užsienio 
komisijai pareiškė, jog kaip 
tik bus suorganizuota Atlan
to vadovybė, reiks atkreipti 
dėmesį į pagalbą, kurią galės 
duoti kovingai nusistatę prieš 
komunistus liaudies demokra
tijose elementai. Ir jis pa
brėžė, kad šie kraštai, vietoj 
buvę Sovietų Sąjungos rams
čiu, pasidarys silpTiiausiomis do ir Vatikano 
jos vietomis. Jei rezistentų 
judėjimas karo pradžioje bus 
jaučiamas sapnai, tai jis ga
lės smarkiai išsivystyti, karui 
užsitęsus.

ė
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■ Bet reikė,o 
kaip paveikti 
piniją,' esančią 
žinės uždangos,
kaip yra kietas sovietų <rėži
mas anuose kraštuose, žmo
nės dar pasiduoda idėjoms, 
kurios' atekia iš užsienio. Se
nesnieji, susiformavę buvusių 
režimų ’pasilieka ištikimi de
mokratijai, gi jaunimas dar 
nėra visai sugadintas komu
nistinių mokyklų,; , - 

x Dėl žemių kolektivizacijos, 
kuriam priešinosi valstiečiai, 
dėl persekiojimo . kataliku, 
bažnyčios ir dėl pačios okupa
cijos, kuri veikia į tautinę sa
vimeilę, buvo labaj patogi 
dirva veikti prieš komunistus. 
Tad Laisvosios Europos komi
teto pirmasis tikslas buvo į- 
steigti keletą stiprių radijo 
stočių, per kurias galima būtų 
kovoti su komunistų’ propa
ganda.

Tokios stotys jau veikia me
tai laiko. Neseniai baigta i- 
rengti' Miunchene milžiniška 
stotis, kurios stiprumas 
700 000 kw. šuo metu 
kalbama tik į čekius ir 
rus, kol bus sukurtos 
tautybių tarnybos.

Londono, Paryžiaus, Madri- 
radijas taip 

pat skiria pusvalandžius pa
vergtoms 
toms, ir jų 
kalbėtojais 
tremtiniai, 
savo pranešimus skiria labiau 
tiemsA kraštams, kur dides- 

__ nis nūošimtis katalikų—-ir -a-iš=- 
ku duoda daugiau katalikiš
kas naujienas. Madrido radijo 
pranešėji priklauso labiau de
šiniesiems.

Nežiūrint^kokių imtasi prie
monių liaudies demokratijas 
nuo šitų pran^imų apsiginti-, 
jie yra klausomi didelio skai
čiaus žmonių. Sakysim, ka
da pereitais metais 
Balsas” paskelbė, 
rijoje iš "apyvartos 
kaj kurie banko 
(pinigai), vengrų liaudį apė
mė paniką ir krautuvės buvo 
apgultos žmonių, norinčių iš
keisti pinigus į reališkesnį da
lyką — prekę, atsikratyti nuo 
netikro pinigo.

Aišku, mažai žmonių girdė
jo praneišmą, bet jis buvo 
perduotas jš lūpų į lūpas ir 
per trumpą laiką 
vengrai žinojo.

Tas reiškia, kad 
jiena, gali leigvai

Nuo to laiko Amerika pa
keitė savo politiką tremtinių 
atžvilgiu ir spalio 10 d. buvo 
paskirta 100 milijonų dolerių, 
įtraukimui kai kurių politiškų 
pabėgėlių į Atlanto gynimo
si sistemą.

LAISVOSIOS EUROPOS 
KOMITETAS

Bet tas dar negalėjo būti 
realizuota prieš porą ar treje- 
tą metų ir tada btivo^ rasta 
lankstesnė formulė. 1949 m. 
pavasarį Amerikoje susiorga
nizavo tautinis komitetas už 
Laisvą Europą. Tai buvo pri
vatus organizmas, gaunąs pa
jamas iš privačių aukų ir ku
ris oficialiai nevertė -JAV vy
riausybę imtis atsakomybės. 
Bet jame buvo žymūs ameri
kiečių politikai esą aktyvioje 
ar neaktyvioje tarnyboje, kaip 
Joseph Grew, buvęs ambasa
dorius, Allan W. Dulles, Cent
ral Inteligence Agency vice
direktorius ir kt. Pagaliau 
pats valstybės departamentas 
neslėpė savo simpatijos šiam 
komitetui įr 1949 m. birželio 
m. Achesonas vienoj spaudos 
konferencijoje viešai pasvei
kino šio komiteto įsisteigimą.

Be. morališkos paramos iš 
vyriausybės pusės, komitetais 
turėjęs ir medžiaginės paspir
ties, kas leido jam palaikyti 
tremtinius politikus,
buvo suvaidinę didesnę rolę 
krašte, arba tautinėse 
pėse. Keli šimtai šių politinių 
tremtinių 
merikoje, 
yra tarp 
mėnesiui.

kurie

gru-

ir dabar gyveną A- 
gauna pašalpą, kuri 
300 iki 500 dolerių

Madrid

Casablanca

ALGERIA
MOROCCO!

Tokia buvo -Europa prieš paskutinįjį 
karo?

>ludap«st

ULGAR

Od**ta

Ankara# 
rJoAtlIes 

TURKEY

Mediterranean

yra 
iš jos 
veng-

kitų

komunistų taų- 
redaktoriais ir 
yra išimtinai

Vatikano radijas

“Amerikos 
jog Veng- 
bus išimti 
banknotai

beveik visi

svarbi nau- 
persiskverb- 

ti pro geležinę uždangą.
TAUTINIŲ KOMITETŲ 
PROBLEMA

!

Tačiau, kad tremtinių 
tika neštų kokius nors 
tatus, svarbu buvo kad jie .bū
tų vieningi, kad jie atstovau
tų kvalifikuotus organizmus, 
štai tokiu būdu speciali Lais
vosios Europos sekcija vado
vaujama Dolbeare stengiasi 
favorizuoti tautitinių centrų 
iš tremtinių tarpo steigimą. 
Bet šitas planas susiduria su 
dideliu susiskaldymu tarp pa
čių tremtinių, kurie dažnai 
nebūna vienodų politinių pa
žiūrų.

poli- 
rezul-

Sakysim ekstremistai 
irieji: kroatu ustačiai, 
nu “geležinė sargyba”,

deši- 
rumu- 

arba 
vengrų “strėlių kryžius” yra
kaip labiau fašistinių orga
nizacijų šalininkai, nėra įsi
leidžiami. Tarp tremtinių kaip 
pastebi prancūzų žurnalistas 
F. Honti, kurie laiko save 
demokratais yra didelis nesu
tarimas, tarp rezistentų “pir
mos valandos“ ir tų, kaip so
cialistų ir valstiečių, kurie vie
ną momentą kolaboravo su 
komunistais, sutikdami užimti 
net kai kurias ministeriškas

tautinis antogonizmas, koks 
yra pavyzdžiui pas jugoslavus 
ir 'čekGslovakus. Kiti tremti
niai dar yra priešingai nusi- 

svetimos 
laikydami' 

reikalas, 
asmeniškų 

kada

statę bet kokiam 
valstybės^ kišimuisi. 
kad tai jų vidaus 
Pagaliau dar yra ir
ir partinių nesutikimų, 
rekomendavus vienos partijos 
žmogų, kita partija jį 
skundžia, norėdama i jo 
tą paskirti savo partietį, 
našus įvykis buvo Įvykęs 
tuvių tautinėje grupėje).

ap- 
vie- 
(Pa- 
lie-

vietas pr - sovietų okupacijai Visa tai smarkiai, 'sunkina 
Prie viso šito dar prisideda sukoordinuoti jėgas.

“ŽALIASIS INTERNACIONALAS”
Bet tos tautinės grupės nė

ra dar vienintelės, kurios at
stovauja 'tremtinius. Reikia 
pabrėžti, kaip labai svarbų' 
faktorių, tai 1947 metais Ame
rikoje susiorganizavusi tarp
tautinį valstiečių sąjūdį po 
“žaliojo Internacionalo” var
du, kuris grupuoja Rytinės" po Intermarium vardu, 
Europos kraštų valstiečius. Jis 
yra tuo svarbus^ kad Rytinėje 
Europoje didžiumą gyventojų 
sudaro ne miestelėnai, bet 
valstiečiai, tad galima pasa
kyti, jog šie. yra tikrieji savo 
krašto atstovai.
šia sąjūdžio iniciatoriai bu

vo' G. M. Dimitrov, vėliau ta
pęs unųos generaliniu sekre
toriumi, Mikola j ezik, Cerny, 
Govrilovič, Matchek ir Nagy. 
Siame internacionale lietuviai 
valstiečiai yra atstovaujami A. 
Devenienės ir J. Audėno. Uni
ja grupuoja 11 kraštų valstie
čių, bet ji žada išplėsti savo 
akciją ir Tolimuose Rytuose, 
o paskui ir visame pasaulyje.

Socialdemokratai ir krikš
čionys demokratai Rytinių 
Europos kraštų turi savo in* 
ternacionalus, lygiai kai ku
rie sindikalistai priklauso prie- gu. stiliaus grakštum 
laisvųjų sindikatų unijos.
FEDERALISTŲ TENDENCIJA

Laisvosios Europos komite
tas ėmėsi iniciatyvos, sąryšy 
su 175 metu Philadelphijos 
deklaracijos sukaktimi, sur

šauktai politikų asemblejai, ku 
ri padėtų bazes Centralinės ir 
Rytų Europos federalizmui.

Tam buvo sudaryta komisi
ja kuri turėjo išstudijuoti fe
deralizmo problemą. Buvo pa
imtas senas -projektas, ■ žinoma 

gru
puojąs visas valstybes kurios 
yra tarp Rusijos ir Vokietijos 
nuo Baltijos iki Egė_os jūros.

šita /komisija pirriiininkau- 
jama buvusio vengrų vyriau
sybės pirmininko F. Nagy a.p- 
sirubežiuoja kol kas liaudies 
respublikomis ir Baltijos val
stybėmis. Bet nežiūrint visos
propagandos, šis projektas ra- « statas? 
do visai mažą atgarsį tremti
nių tarpe.

(

VLIKas Įsakinėja 
Washingtonui

VLIKas susirgo kaž kokia. 
manija kovoti su diplomatais. 
Nepasitenkindamas vien veda
mu karu prieš nain. S; Lozo
raitį, VLIKo “strategai” dabar . 
per Eltą (kuri yra VLIKo ži-

Amerikos diplomatus, JAV_de-__
legacijos ‘Jungtinėse Tautose' 
pirmininkę p. E. Rooseveltiė- 
nę, reikalaudamas, kad p. E. 
R. būtų -atšaukta iš delegaci
jos prie JTO.

Kad ir kaip būtų mums ne
malonus p. E. R. pareiškimas 
spaudai_. genocido klausimu 
(niekas dar nenustatė, kad 
spauda teisingai jos žodžius 
pakartojo), šitokie VLIKo rei
kalavimai viršija ribas, jog 
het Naujienos ('Nr; 15) šį kar
tą rado reikalo pabarti VLIKo 
organą:

“Tai jau visai nerimtas išsi
šokimas. Ar gi to komunikato 
autoriai mano, kad JAV pre
zidentas ir valstybės sekreto
rius Acheson leistų kitų šalių 
piliečiams kištis į tai, koks pri I 
valo būti JAV delegacijos są-

KNYGA APIE 
MEDAUS

t

MĖNESĮ 
neseniai išleido
Mazalaitės apysaką 

vadinamas medaus”.

nau-Gabija 
ją Nelės 
“Mėnuo, 
Tai yra septintoji iš eilės mū
sų skaitančios visuomenės mė
giamos autorės knyga. Nelė 
Mazalaitė su jai vienai būdin- 

iškelia 
moteries

jaunamar-
ką tik ištkėjusios 
sielos problemas, 
tės svarstymus ir iš j u išplau
kiančius įvykius, 
psl., kaina S2.50.
šiuo adresu: Gabija. 340 Union 
Ave., Brooklyn 11. N. Y-

Knyga 220
Gaunama

M
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O tuo tarpu Floridoje visai kita daina...Štai kas atsitiko su gaisrininkų vežimu.

& į

-'t '

“šitas reikalas yra JAV ad
ministracijos ir senato kom
petencijoje. Kitų šalių žino- f 
nių užsimojimas jiems diktuo
ti šiame reikale būūr*palaiky- 
tas įžeidimu.

“Nemalonu, kad šitaip išsi
šoko pusiau oficiali lietuvių į- 
staiga.

“Mums nėra tikrai žinoma, 
kas dabartiniu laiku tvarko 
VLIKo informacijos skyrių, 
bet jisai turi būti prižiūrimas, J 
kad tokie 
totų.”

dalykai nebešikar-

❖ * 
*

UŽTEKO
KOŠĖS...

PRIVIRTOS

Kademų strategai pradeda 
trauktis, matydami, kad ne 
tik nieko nelaimėjo, bet ir sau 
smarkiai pakenkė.

Draugas (Nr. 16) jau siūlo 
paliaubas:

“...visai kitaip, kai dabar 
mūsų patriotinės grupės ima 
skaldytis, eikvoti energiją tar- 
pųsavėms grumtynėms, kai jė
gų taip permala bendram Lie
tuvos išlaisvinimo darbut Vi
sų pareiga būtų tuos reikalus 
švelninti. Kuo daugiau lietu
vių grupės savo žvilgsnius nu
kreips nuo savęs, linkui krau
juojančios Lietuvos, tuo ma
žiau bus rietenų, iš kurių tik 
Kremliaus satrapai džiaugta
si“.

Bet kas dėl to kaltas? Kas 
pirmas 
ti? Kas 
priešina 
darbui?

pradėjo kitus šmeiž- 
priešinosi ir tebesi* 
bendram vieningam

■



LIETUVĖ MOTERIS REZISTENCIJOJE
L. BICIŪNAITĖ-DIRKIENĖ

ug- 
net

vy-

šalta vyro 
uždavinių

pagrindą 
ir mate-

Šiandieną, kada mes esame 
atsidūrę dar blogesnėje padė
tyje, negu bet kuriuo kitu is
teriniu laikotarpiu, prieš akis 
turime nepalūžtamos kovos 
pareiga. Ji' mums uždeda ne 
vien tik mūsų -kenčiančios tė
vynės, ne vien tik patriojoti- 
nio' supratimo, bet ir tos mū
sų dažnai beraštės savanorio, 
partizano ir kenčiančio Sibire 
sūnaus motules. Mes lietuvės 
moterys, būdamos išeivijoje, 
kiekviena turime tai giliai su-

prasti ir atiduoti savo besąly
ginę auką, kurios iš mūsų bus 
pareikalauta. Mes turime dar 
budriau budėti ties lietuviško
jo židinio išlaikymu, ties savo 
vaikų auklėjimu, juose ugdant 
gilų patrijotinį jausmą, \ šio 
tragiškojo mūsų tautai, istori
jos momento tikslingą suprati 
mą ir įvertinimą, įžiebiant 
su vaikuose, broliuose ir 
ruošė mūsų visų vienam 
bendram tikslui: Laisvos 
Nepriklausomos Lietuvos
statymui, išugdant dvasiniai 
atsparius tautiškai subrendu
sius tautės sūnus ir dukras.

mū 
vy.

ir
ir 

al

Daug kas, matydami moterį 
paskendusią k a s di en inėse 
smulkmenose, net nepagalvo
ja, kad jinai yra žmogiškojo 
tobulėjimo akstinu, kad jinai 
savo asmenybe ir darbais 
do šeimyninį, socialįnį ir 
politinį gyvenimą.

Moteris yra artimiausia
ro bendradarbė kasdieninėje 
kovoje.I r neša didelį auklėji
mo ir asmenybės ugdymo at
sakomybę. Ji stovi 
ir vaikų jų sunkių 
vykdyme.

Ji duoda tvirtą 
žmonijos moralinių
rialinių vertybių ugdymui, be " 
kurių civilizacija ir kultūra 
neprogresuotų. Ji yra ta ne
nuilstanti minėtų vertybių ‘ku 
rėja ir kėlėja. Geroji įtaka, 
kurią motina skleidžia savo 
šeimos židinyje, spinduliuo. a 
tautinio gyvenimo ribose ir 

yduoda savo įnašą tarptautinio 
supratimo, progresui, kuriuo 
remiasi didieji žmonijos sie
kiai.

Koks gi yra lietuvės moters 
vaidmuo laisvinimo kovoje?
MOTERIS ŠVIETĖJA

Lietuvė moteris su savo 
švietimo darbais yra pati sau 
pastačiusi nemirtingą pamink 
lą. Josios kraštutinio pasiau
kojimo ir vargo mokyklos vai- * 
siu išvadoje mes didžiuojamės 
mūsų tautos intelektualiniu 
lygiu. Jos besąlyginis pasiau
kojimas anais sunkiais caris- 
tinės okupacijos laikais, davė jučiomis pradedi mylėti, oJkaĮ 
mums mūsų tautos nenuils
tamus kovotojus ir didvyrius. 
Josios auka, leidžiant savo sū
nus ir dukras vėliau į aukš
tąsias" mokyklas, neįkainuoja
ma. Tik josios nepalūžusi jėga 
mums davė: Kudirką, Basa
navičių, Vaižgantą, Maironį ir 
daugelį kitų mūsų lietuviškos 
tąutmės sąmonės patrijarchų, 
švietėjų ir kėlėjų.
SAVANORIO IR 
PARTIZANO MOTINA

KOKS YRA IDEALIŠKAS VYRAS
Kokį ideališką vyrą * vaiz

duojasi Vienybės skaitytojos? 
Tokį klausimą buvome 
tę Vienybės 1 numery, 
darni išdėstyti savo 
nors keliais sakiniais.

pasta- 
prašy- 
m intis

KAD MANĘS NEVARŽYTŲ 
IR PASKUI NESEKIOTŲ .

Mes gavome nemažai atsa
kymų, kurių visų negalime at 
spausdinti dėl vietos stokos.

Marija Sims iš Detroito, sa
vo atsakyme rašo:

Prieš dvidešimt metų idea
lišku vyru vaizdavausi visai 
kitokį yyrą nei šiandien. Pir
miau jis turėjo būti aukštas, 
gražus, smarkus, viliojantis... 
Šiandien man vyro grožis ne
svarbu. Jei jis įdomus, jį ne

muštis į krūtinę “mea cul
pa”...

Žmoną vertinti truputį dau
giau, negu dolerius.

Jei žmonai tenka rūpintis 
ne tik namų ruoša, bet jeigu 
pragyvenimo biudžeto papildy
mo dėlei, dar pati turi eiti 
kur nors dirbti, tai vyras su 
malonumu turi pagelbėti na
mų ruošoje. Bet jei serga, tai 
ir nuo tų pareigų jį atleidžiu.

Neprivalo skleisti “ifūmų” 
vaikų akivaizdoje, bet pasitau 
pyti tarpusavio “išsirūkimui”.
IDEALIŠKO VYRO NĖRA

Kalbant apie ideališką vyrą...

Ar jūs žinote, kad NEPAMIRŠKITE

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tei. HE 2*2613

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

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

j. ‘

r~
Bn^GKLYN’O LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JANINA SNTESKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (miesto ce/itre) 
Ofiso tel. ULster 8-8789

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 
Namų tel. GLenmore 3-4445 
(važiuoti Jamaica line iki

Chauncey St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

PETER GUSTAITIS, JrM M. D
87-20 85th Street

Woodhaven, L. I., N. Y.

VALANDOS:
2 — 3 popiet
6 — 8 vakare
Ketvirtadieniais ir šventai, 
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 4 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ

suprasdami motiniškos mei
lės jausmą, turime taip pat 
suprasti didelę savanorio mo
tinos auluos vertę. Suprasti 
senosios močiutės skausmu 
patvinusią širdį, išleidžiant, 
dažnai gal vienintelį sūnų, 
gal amžinam nesugrjžimui. Ta 
čiau, mūsų savanorio motina 
buvo stipri dvasioje ir nępa- 
lūžtanti savo sūnaus rėmėja, 
Lietuvos savanorio aktyvioje 
kovoje už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Savanorio 
motinos stovyla mums švies 
per amžius savo kilniu pavyz
džiu.

myli, jis pasikeičia — pagra- 
žėja.

Turtas irgi nesvarbu. JĮ ga
li užgyveni ir pragyventi.

Mano ideališkas vyras turi 
būti kūrybingas, status, teisin 
gas, autoretingas. Kad jis ma
nęs negtostytų, persaldžiai ne
kalbėtų, bet laikas nuo laiko 
parodytų vyrišką švelnumą, 
kad aš jusčiau esanti reikalin
ga ir linkstanti prie jo.

Kad jis manęs nevaržytų ir 
paskui nesekiotų.

Nesikištų į kasdienines 
smulkmenas, nes tada jis ma
no akyse smulkėtų ir darytųsi 
neįdomus.

Kad jis išgertų ir rūkytų,* 
bet nesėdėtų nuolatos aludėse 
ir neprisigertų.

Kad' jis š'’.ktų Jr dainuotų ir 
kad būtų patrauklus ir kitoms 
moterims.

Kad nesi'engtų, visuomet ir 
visur būti kantrus,, nes tada 
pasidarytų perdaug 
niškas.

Kad nebūtų šykštus, 
mokėtų prisilaikyti ir
prilaikyti nuo bereikalingų iš
laidų.

Kad būtų visuomet švarus 
ir dėvėtų baltus marškinius. 
Sausio 8, 1952 Detroit. Mich.
ŽMONĄ TURI VERTINTI 
DAUGIAU NEGŪ DOLERIUS

“Sesutės iš Knickerbocker,” 
nedavusios savo adreso rašo:

Ideališko vyro tikrumoje pa
saulyje nėra. Jis yra tik sapnų 
pasaulyje. Kadangi gyvenimas 
yra tikrovė, idealo ieškoti ne- 
<r<ta, o kurios ieško — neran
da ir pasilieka senmergės.

Marijai Sims ir Salomėjai 
P. kaip buvome žadėję, pa
siuntėme dovanai Nelės Maza- 
laites knygą “Mėnuo, vadina
mas medaus”. Kokį ideališką 
vyrą vaizduojasi kitos skaity
tojos? Lauksime. Rašykit. .•

kasdie-

bet ir 
mane

Tos pačios pagarbos susilau
kė ir šiandieninė kovojančios 
ir kenčiančios Lietuvos moti
na. Mes tik vaizduotėje gali
me numatyti visus sunkumus, 
kuriuos tenka pakelti Sibiro 
tremtinio, ir besislapstančio 
miškuose partizano motulei. 
Jų sudedamos aukos turi bū
ti aukso raidėmis įrašytos mū
sų širdyse.
Taipgi ir tremtinio motina y- 

ra šiandien atsidūrusi akivaiz
doje didžios aukos, kurią jai. 
tenka atiduoti išleidus savo 
sūnus į tolimuosius kraštus, į 
svetimas žemes, kovai su bai
siausiu žmonijos priešu, dėl 

..kurio mes esame netekę savo 
laisvės ir nepriklausomybės.
LIETUVĖ LAISVĖS 
KOVOTOJA

Nauja skrybėlaitė

. • Moteris ilgiau gyvena, ne
gu vyrai, nes vyrų kūnas silp

niau atsilaiko mikrobų atakai 
ir greičiau susidėvi.

' • Moterys mažiau būna is
teriškos už vyrus. Tą galima 
buvo nustatyti slėptuvėse nuo 
■bombardavimų, kur moterys 
labiau išlaikydavo šaltą krau
ją. '

• Moterys^ mažiau žudosi, 
negu vyrai. Iš keturių savižu
džių, tik ' viena būna moteris. 
Pas senesnio amžiaus, propor
cija didesnė, tik iš aštuonių 
savižudžių būna 1 moteris.

• Vyrai nėra inteligentiš- 
kesni už moteris. Kiekviena ly 
tis yra inteligentiška 
specialybėje, 
mechanikoj e,
logikoje, gi moterys kalbose, 
socialiniuose, klausimuose ir 
estetikoje.

• Moteris geriau už vyrą 
pakelia šaltį, nes ji yra la
biau apsaugota riebalų sluogs- 
niu.

Tarp kitko,''moteris geriau 
miega už’ vyrą, ji turi stiprų 
nujautimo jausmą ir mažiau 
nervuojasi už vyrus.

atnaujinu prenumera’ 
tą ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9 
1 
Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 7-6868

12 ryte
8 vakare

LIETUVIŠKA

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street 

New Haven, Conn,

savo
Vyrai daugiau

matematikoje,

ANTHONY MARTIN
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

SAMUEL A. HERMAN
* Dantų Gydytojas 
Kalba vokiškai ir rusiškai.

120 West 59 Street New York City, N. Y,
Tel. Columbus 5-7427

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y. 
Tel. TR. 7-9430

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetiką

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

* Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškąt
130 West 57th St., New York City, N. Y. TeL PM-1282

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

i-----------------------------------------------------------------------------—

MĖSOS KRAUTUVĖ
o

J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas
Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 

prekės turi gerą vardą.

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

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

BŪKIT SVEIKI Dr. S. Biežis

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

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

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White StM Hillside, 
N. J. Tel. WAveriy 6-3325.

Lietuvė moteris nuo ilgiau
sių istorijos šimtmečių daly
vauja aktyvioje ir pasyvioje 
kovoje už laisvę. Toj kovoje 
ji dalyvauja visa savo esybe, 
visomis savo -išgalėmis. Jos 
nuolatinis budėjimas ties lie
tuvišku židiniu, jos sukurta 
vargo mokykla, jos motiniš
kos širdies r.epalūžtamumas 
išleidžiant sūnų į kovos lauką, 
ir pagaliau ji pati yra aktyvi 
kovos dalyvė. Mūsų pada
vimuose mes sutinkame pasa
kojimus apie Gražinos, Živilės 
ir daugelį kitų moterų didvy- 

‘ riškus žygius.

Salomėja P. sako, kad iš vi
so negali būti ideališko vyro, 
kuris galėtų imponuoti, kaipo 
svajonių princas visoms mo
terims, nes kiekvienas vyras, 
kaip ir kiekviena moteris, jau 
nekalbant “apie išorinę išvaiz
dą, turi savo individualinį, dva 
sinį pasaulį, kuris ar tai tū
lais charakterio bruožais, ar 
tai idėjomis, siekimais, ar ta
lentu etc., išsiskiria iš kitų. 
Todėl, kas vienai bus svajo
nių princas, kitai bus tik “šiau 

frantas,” materialistas, 
įpška ir t. t. Tad ir 
menišką ideališko vyro

dinis 
garį 
smin 
“formulę" neįmanoma nusta
tyti. Galima paliesti tiktai pa
čius principinius bruožus.

Kad svajonių princas galė
tų dar ir antrą naktį po ves
tuvių būti “gyvas.” tai ji di
deliu reikalavimų tam nuodė
mingam idealui nestato. Tik
tai:

Vyras turi dominuoti žmo
nai savo Išmintimi ir profu, 
o ne brutuabimu, kapryrais 
ir cinizmu.

Neieškoti to, ko nepametęs: 
nedaryti neapgalvotų — nepa
gristų priekaiškų. nepasiseki
mus kylančius iš paties klaidų, 
neversti žmonos sąskaiton, bet

APIE SUŽEIDIMUS
Sakoma, kad nesužeidžiamas tik tas, kas 

gdli lovoje. Bet ir tai ne visada teisinga. Kar
tais iš lovos žmogus iškrenta ir gana skau
džiai susižeidžia. Nors ir kaip atsargus būtų, 
žmogus visur ir visados susiduria su įvhirifils 
pavojais ir nelaimėmis. Kad ir kažinkaip bū
tumėm atsargūs, niekad negalėsime išvengti 
visų nelaimių. Bet jų skaičių vis dėlto galirtia 
žymiai sumažinti. Ir tai pareina daugiausia 
nuo mūsų pačių atsargumo bei apdairumo.

Beveik kas pušeštos minutės šioje šalyje 
įvyksta viena mirtina nelaimė. Kitaip tariant, 
kas puseštos minutės dėl įvairių nedaimių 
vienas žmogus netenka-) gyvybės. Taigi, kas
met įvairiose nelaimėse žūva apie 90,000 žmo
nių — daugiau, negu visuose karo frontuose 
tame pačiame laikotarpyje. O betgi tik labai 
retas tai pastebi ir' tlhkamai įvertina. Dar 
mažiau dėl to reaguojama ir stengiamasi tų 
nelaimių skaičių sumažinti.

Vien tik automobilių nelaimėse arba ki
tuose rimtesniuose sužeidimuose kasmet mirš
ta apie 30,000 žmonių, ir tai tenka vienam iš 
5,000 šios šalies gyventojų. Rodos, reikėtų pa
galvoti, kad aš pats, gal mano mylimos šei
mos narys ar draugas bus Šios žiaurios ir 
dažnai neišvengiamos nelaimės auka. Tegul 
ta nelaimės auka bus tau nepažįstamas Ir ne- 
žinomas asmuo, bet reikia atsiminti, kad Ir 
jis turi jausmus ir savo artimuosius, kurie 
dėl jo sielojasi.

Automobilių nelaimės, kaip ir visos kitos 
nelaimės,, įvyksta dėl neapdairumo arba per
nelyg didelio .skubojiiho. Tiek važiuojantieji,

tiek pėstieji turėtų būti atsargesni. Atsargiau 
elgdamiesi, mes galėtume išvengti daugelio 

. nelaimių'.
Nuolat sakoma, kad namie esą saugiausia. 

. Bet statistikos duomenys rodo, kad tokių ne
laimingu įvykių, kur žmogus netenka gyvy
bės, namie esti kasmet apie 32.000. šis apytik
ris nelaimių skaičius namie kartojasi kasmet. 
Taigi, jūsų namai nėra jau tokia saugi vieta, 
kaip atrodo. Todėl ir šiuo atveju mes priva
lome būti atsargūs. Ir šių nelaimių būtų ga
lima išvengti.

Dabar kyla klausimas, ar praktiškame 
gyvenime mės galime Lšvengti fų nelaimių, 
kurios dažnai baigiasi mirtimi? Yra visa ei
lė teigiamų įrodymų.

Pramonės dirbtuvėse 7susižeidimas beveik 
kasdieninis reiškinys. Tačiau darbininkų ir 
pačių darbdavių pastangų dėka, kap studijos 
rodo, praeityje daug susižeidimų buvo išven
giama.

Antrojo pAsaulinio karo metais, tiesa, bu
vo laukta priešingų pasekmių. Bet, štai, 1941 
metų vasarą prezidentas Rooseveltas pasakė 
kalbą, kreipdamasis į pramonės darbininkus 
ir dirbtuvių savininkus, kviesdamas juos, ieš
koti visų galimų būdų tiems susižeidimams 
išvengti

To kreipimosi pasėkoje,
dirbančiųjų skaičius buvo didžiausias mūsų 
šalies- istorijoje, susižeidimų buvo mažiau 
gu prieš Karą.

šis patyrimas rodo, kad praktiškai 
galima sumažinti nelaimių, -skaičių, jeigu 
visi tuo rūpinasi.,__

1945 m., kada

ne

yra 
tik

POVILANSKĮJ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS G Ė RYMAI IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS BARTENDERIS 

31 So. 3rd St., Brooklyn 11, N. Y. 
Telefonas EV. 4-8719 ' * •

ALBERTS
AeBERT ELICE, Sav. < Įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%
Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. T-
Telefonas EV. 7-4MT
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LIETUVIAMS GERIAU SIBIRE...?
(Atkelta iš 4 psl.)

Stačiai žmogus nebežinai, 
ką ir begalvoti apie tokį pa
reiškimą. Ar čia absoliuti bet 
kurios nuovokos, pareigos ir 
atsakomybės jausmo stoka, ar 
negirdėto laipsnio cinizmas, 
Tokių pareiškimų pasiklau
stus, netenka stebėtis, kad 
beviltiškos aktyviosios kovos 
laikais, kai jos išdavoje Lie
tuvos laukai ir pievos buvo 
nusėtos * nežinomųjų laisvės 
kovotojų kapais, VLIKas ne
svarstė nei kokių priemonių 
imtis, nei kokių kelių Ieškoti 

sutikti.
su 

bet

ir kad
• kaina, 

vardo.

taika, pirkta 
neverta paties

laisvės
taikos

neparė-O gal todėl VLIKas 
mė lietuvių ten dalyvavimo, 
kad Upsalos atsišaukime buvo 
besąlyginiai pasisakyta 
bet kurią totalitarizmo 
mą?
VLIKas ATSTŪMĖ.
ŽMONES

prieš
for-

VLI

tai . tragiškai būklei
Ir čia turima reikalo ne 
paprastu “pražiopso] imu”, 
su - kažkuo kitu.

po- 
su-

baigėsi 
draugų 
atvirai, 

kris ant

rą progą apjungti lietuvių 
zityvias jėgas užsienyje, 
derinti jų 'veiklą, pasirodyti 
tikru lietuvių kovos užsienyje 
vądovu, Krašto išsilaisvinimo 
pastangų vertinau talkininku. 
Bet jis ir vėl “prąžiopsojo”. 
Nepaklausyta skaudaus 
svetimųjų pamokymo 

žinomi pasitarimai 
sėkmingai. Lietuvos 
buvo pasakyta gana 
kad baisi atsakomybė
tų, kūrie susitarimo nevykdys 
nuoširdžiai, kad nuo tos atsa
komybės niekas neatpalaiduos 
ir niekas riegalės pateisinti 
nenuoširdumo, s u s i t arimą 
vykdant. J. Brazaitis tai gerai 
žino, nes jis tai. yra savo au
simis girdėjęs. Tačiau prie to 
susitarimo vykdymo net ne
priėjo, jis buvo VLIKo atmes
tas. Ir po to J. Brazaitis dar 
kalba apie svetimų įstaigų 
rodomą VLIKui pasitikėjimą. 
Taigi... Galingesnieji fakto
riai pagaį Įgal. Min. žadei- 
kį, laukė realaus susitarimo, 
o ką padarė VLIKas? J. Bra
zaitis savo laiku priekaištavo, 
kam, girdi, 4š viso reikėjo va-' 
žiuoti susitikti su. min. Lozo-

* raičiu. Ta4, girdv tik: stiprina 
jo autoritetą.

“Atmesdamos susitarimą, 
katalikiškos grupės, rašo 
Draugas Nr. 288, gelbėjo VLI
Ko autoritetą.” Ir tas Lietu
vos vyrų protestas dėl -nesuta
rimo turėtų būti, anot Drau
ge^ taikomas ne kam kitam, 
bet Lozoraičiui ir tiems jo 
draugams, kurie, Lietuvos lais
vinimą užsimojo remti vienu 
asmeniu.

’-Nuostabi Draugo logika. 
Krikščioniškais smegenimis 
tikrai tokios neišgalvosi, ne
kalbant jau apie eilinį Drau
go prasimanymą, nes niekas 
Lietuvos laisvinimo vienu as
meniu remti nebuvo ir nėra 
užsimojęs. Ir VLIKo autorite
tas liko taip “išgelbėtas”, kad 
VLIKas ėmė braškėti iš visų 
pusių. Vienas Dievas težino, 
už ką iš viso lietuvių norima 
kovoti ir ką gelbėti — Lietu
vos laisvę ar VLIKo autorite
tą? Ir prieš ką norima kovo
ti? Prieš maskolius, Lietuvos 
okupantus ar prieš min. Lo
zoraičio autoritetą?
VISUOMENEI 
ATSIVERIA AKYS

Tremties visuomenė VLIKą 
rėmė, tai tiesa. Rėmė, nes 
daug ko nežinojo, ir tik da
bar pamažu atsiveria jos akys. 

' O kas iš visuomenės tarpo ži
nojo, "tas vis tylėjo, tikėdama
sis, kad atsakomybė pasiėmu- v 
siems žmonėms ne autoritetų 
gelbėjimas rūpi, bet Lietuvoj 
laisvė. Antra vertus, ligi šiol 
buvo įsivyravęs toks tariamos 
“tautinės vienybės užsienyje” 
moralinis šantažas, tokios 
priemonės j>uvo vartojamos, 
kad ir išsižioti nebuvo įmano
ma. O jei kas išdrįsdavo, tas 
būdavo - beregint “sutvarko
mas.” VLIKas kritikos nepa
kentė.

iNiekas neginčyja, kad VLI
Kas yra atlikęs nemaža ir 
naudingo darbo. Juk jis-buvo 
mūsų politinės veiklos užsie
nyje centras, 
keista skaityti 
tvirtinimą, esą,
VLIKas yra dėjęs pastangų 
surasti žmoneą ir organizaci
jas, kurios šauksmą dėl pa
vergtos tėvynės kanojų, ir
naikinimo toliau skleistų ir 
aidais kartotų. Pavyzdžiui,
šiais metais VLIKas atsisakė 
paremti bent vienu centu lie
tuvių dalyvavimą viename 
reikšmingiausių tarptai^lnių 
kongresų Upsaloje, kuris vi
sam '^pasauliui paskelbė, kad 
kelias į taiką veda tik per 

• žmogaus ir visų tautų laisvę

J. -Brazaitis neneigia 
Ko darbo ir asmeninių - jo 
sunkumų. Jie esą rezultatas 
pertemptų narvų bei palauž
tos sveikatos, bendros emigra
cinės ligos. Tačiau juk nuo 
paties VUKo priklausė teisė 
parinkti stipresnių nervų ir'. 
geresnės sveikatos žmones, 
'nesergančius emigracinėmis 
ligomis, ir juos burti bendram 
darbui. Tam tereikėjo geros 
valios ir plano. Bet VLIKas, 
užuot reikiamus žmones bū
ręs, juos nuo savęs stūmė. 
Gal J. -Brazaitis paaiškintų 
visuomenei, kodėl atsistatydi
no VLIKo Įgaliotinis Švedi
joje, Dr. A. Vokietaitis, Stutt- 
hofo polit. kalinys, didelio pa
reigingumo lietuvis patriotas, 
dar 1943 ir 1944 metais atli- 
kęs eilę pavojingų slaptų ke
lionių iš 
Švediją? 
VLIKo ir 
išstumtas 
gen. sekretorius Lietuvoje, B. 
Bieliukas, taip pat nacių ka- . 
Įėjimų buvęs politinis kali
nys? Kodėl? Ar ne todėl,- kad 
J. Brazaičiui nepatiko jo dė
tos. pastangos apjungti lietu
vių jėgas ir laisvinimo akci
ją užsienyje? Garbingam re
zistentui “sutvarkyti” buvo 
sugalvota tokia pasaka, ku
rios įrašymas į VLIKo istori
ją sudarys vieną gėdingiau
sių jos lapų. Ir VLIKas nieko 
nepadarė nuplėštai žmogaus 
garbei grąžinti garbingam ir 
Lietuvos reikalui nusipelniu
siam - asmeniui. , Gal J. Bra-— 
zaitis nežino, kodėl nesutiko 
į VLIKą 'įeiti buv. Tautinio 1 
Sąjūdžio gen. sekretorius,- J. 
Ciuberkis, taip pat buv. poli
tinis kalinys, 
dvejis metus 
hofo kacete? 
Universiteto 
prof. dr. D. Krivickas galėtų 
šį tą pasakyti, kodėl jis .pasi
traukė nuo VLIKo 'darbų? 
Kodėl šiandien apie galimu
mą išemigruoti svajote svajo
ja pulk. A. šova? Ko, ko, bet 
jau gerų nervų ir pasiryžimo 
tiems visiems išvardintiems 
asmenims niekad netrūko. Jų 
neveikė nei “visuotinės masių 
nuotaikos”. Ir jie nereikalavo 
nei reikalautų kokių piniginių 
garantijų. Kitos viso to buvo 
priežastys,„ir jas net ir dabar 
dar patogiau bus nutylėti.

SCHOLES BAKING, Inc
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vędėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsai 
kymus ‘mes išpildomo koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

& RESTAURANTLEONA’S BAR

M
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LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.
341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y

EVergreen 4-9414

Tai gerokai
J. Brazaičio

kaip daug

okupuotos Lietuvos į
Kodėl? .Kodėl iš 

Vykdė Tarybos buvo 
VLIĘo įkūrėjas ir

daugiau negu 
iškalėjęs Stutt- 
Gal ir Vilniaus 

prorektorius,

LIETUVOS VYRAI 
NEAPSIRIKO

Ne, Lietuvos vyrai neapsi
riko, savo protestą adrešūd- 
dami VLIKui, o ne kam ki
tam. Ir be reikalo J. Brazai
tis jiems pirštu grūmoja ir 
juds provokuoja, kad ’patiks
lintų savo protestą. Lazda .tu
ri ir antrą galą. Neatsargiai 
elgiasi J. Brazaitis.

J. Brazaičio atsakyme yra 
ir linksmų dalykų. Jis bando 
sugraudenti per pragaro ugnį 
perėjusius Lietuvos vyrus, 
tvirtindamas, esą, ir pačiam 
VLIKui su visu darbu teko 
slapstytis ir bėgti nuo pačių... 
vakarinių allantų, kad nebū
tų bolševikams išduotas. Nei 
tas .pavojus buvo realus nei 
toks baisus. Iš tikrųjų, rado 
kuo girtis. Gėda net tokius 

.dalykus ir skaityti. Ne tik ra
šyti.

Jei ir teko, pagaliau. VLI
Kui bėgti, jei jau kalba apie 
bėgimą, tai tik iš Wuerzburgo 
į Tuebingeną. Baisiai toli! Ir 
rizikinga kelionė! Susikrovė į 
sunkvežimius ir su visomis 
“manatkomis” nuvažiavo. Bu
vo labai paprastai: amerikie
čiai norėjo visus suvaryti į 
DP stovyklas. Tokia galimy
bė, aišku, VLIKui nepatiko ir 
VLIKas iš amerikiečių okupa
cinės zonos persikėlė j pran
cūzų.

Tikrai rado kuo J. Brazai
tis girtis Lietuvos vyrams. O 
gal tai tik dėl “pertemptų 
nervų ir palaužtos sveikatos” 
jam taip nevykusiai išspruko.

Buvęs 
gatūros 
narys.

į S. Žymantas
VLIKo Užsienio Dele- 
ir VLIKo. užsienyje

JOSEPH LACHOWICZ
BARAS IR RESTORANAS į

ŠILTI VALGIAI IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI
Kampas Bedford. Ave. ir No. 4th St. Brooklyn,

Telefonas: EV. 4-8325

Telefonas: EV ergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
• Telefonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

• Lietuviams ypač gerai žinoma -
mūšy avalinės kokybė. :

245-247 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

%

Paminklai
JOS BERMEL INC

H. H. ALTHOFF. Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MUDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY. N. Y.
Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
’ • JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS ""

Telefonas, EVergreen 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 t
BROOKLYN, N. T.

NOTARY PUBLIC

' Eastate of A. J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 __ 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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 

Telefonas, STagg 2-4409 ,

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja, 
automobilius {vairiems reikalams

; WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas , |

> BARAS. RESTORANAS, DIDELE SALĖ SUSIRINKIMAMS $ 
£ VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS — |
| VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI g
J 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.
k (Prie f orest Ave. stoties) (RIDGEWOOD) S
J ✓ Tel: EV. 2 9586 |

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP.
IS WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET. BROOKLYN 11, N. Y
Telefonas: EVergreen 4-9293

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas. 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

baigęs Europoje _
NEW YORK CITY 

traukinio stoties, lengva privažiuoti ii 
vyrams ir moCsrisi.

7

'L

Mokslus
. 128 E. 86th ST.,
Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

Tel. Virginia 9-3112
U

Matthew Mažeika
• Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio- vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI
Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe. 
deralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. 'Zūbavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus .pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kufiose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškaiTo^š suteiksiu 
sąžiningą patarnavimą.

STANLEY P. ZUBAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: ĖV. 4-3049

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. ’Geriausios 
rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS- PLACE > NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GĖRYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-^758

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.-

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams. '

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

plokštelės.

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
-f MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

DeKALB TAVERN
VYNAS, LIKERIAI, ALUS

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.

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. •' 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SI KEET, 
BROOKLYN 11, N. Y.

. Telefonai: EV. 7-5633 
UL. 5-0083

Mes 
g aso 
geso

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai. 'auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės ■ 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabele 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 i 4 •

Tel. GR. 7-7697-

Cappiell

□

TRIO RESTAURANT' 
AND BAR .

Itališkas maistas. įvairus gėrimai
SALE PRAMOGOMS IR 

SUSIRINKIMAMS
137 LEONARD STR,EET

BROOKLYN 6. N. Y.
EVergreen 2-8291

Ajarų šaknys gelb
sti nuo vidurių už
kietėjimo, gerai 
veikla skilvį, pa
ri e d a pašalinti 
dieglius, nereika
lingus pilvo ga- 
zus, paskatina ne- 
kūno organus ir

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS,

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
. 273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y

EVergreen 4-9533.

Generalinis dažymo kontraktorius
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai
SENIAUSIAS LIETUVIŲ DAŽYMO KONTRAKTORIUS 

9432 lllth STREET, RICHMOND HILL, N. Y.
Tel. Virginia 9-6354

veikliuosius 
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.

JOHN’S TAVERN -
JOHN SAUKUS, Sav. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

TeL: 3-4136
*



Lietuvos dailininkų,

dėjo
vaka-
Union 
lietu-

Ta proga 
iškilminga

vadinas, esam lygūs.
gerai, kad lygūs — pri- 
ji.
nieko neturiu prieš ly

gybę, bet-'kur' tu matei tokius 
svečius. Nespėjo koją įkelti ir 
užpuolė mus senuosius. Girdi, 
jūsų valkai lietuviškai kalbėti

Vienybės 
pra
guli 
džio 
rei-

tas, vėl ateina, atūžia... lyg 
nuobodžiaudamas, aną vaka
rą, pradėjau niūniuoti...

Kas ateina, atūžia?— pa
klausė žmona.

Prof. j. Brazaitis, Vliko Už
sienio Reikalų Tarnybos vedė
jas, sausio 29 d. su žmona at
vykęs iš Vokietijos, lankėsi 
Vienybės Įstaigoje.

V. Malinauskas, 
skaitytojas, kaip mums 
nešama, jau antri metai 
Kings County ligoninėje, 
vininkų skyriuje, ir esąs 
kalingas pagalbos.

V. Rastenis, pasitraukęs iš 
Dirvos, šią savaitę pradėjo 
dirbti naujame Laisvosios Eu
ropos Komiteto skyriuje, eida
mas to skyriaus vedė.o parei
gas.

Faustas Kirša, St. Santva
ras, J. Vasiliauskas, H. Kačins 
kas, Andriušis ir keletas kitų 
bostoniečių atvyksta į Vieny
bės koncertą, šį sekmadienį, 
New Yorke.

I

r

c

r

J. Šiaučiūnas

vai. po pietų, Webster HaltT U
St. ir 3rd Ave., New Yorke.

Papildomai dar galima pra
nešti, kad koncerte bus svečių 
net iš Europos. Štai šiomis die

Tai viena tų staigmenų, ku
rių paslaptis paaiškės tik šį 
sekmadienį, atsilankius į Vie
nybės koncertą...

“Mes jums sakome: susipras 
^ite! Juk tokie buvę jūsų au
toritetai, kaip Wallace, kaip

tu sakai — reikia už- 
Tu garbiniuok savo 
o. aš einu skylių lopy-

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS,

pirmutinė, tokia teisinga, atvira, 
apie Amerikos 
jų sunkumus, 
geresnio, švie- 
viršeliai, labai

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

Įvykstantį 110 
Richmond Hill, -

laptelėjau. — O 
neduoda statyti 

mokyklų? Suprask, 
— vis horj tau

o

EGIPTAS PRAŠO

t

SOVIETAI EIS KINAMS Į PAGALBĄ

ka-
į

sovietai
Pie

ku-

tie “gin-

IŠ VISO pasaulio
au-

ani-

bu

2, jog

šventadieniškai nusiteikusios Vienybes koncerto publikos dalis.

v

be laiko, 
nutrau-

«•

Kartą man vienas suomių 
veikėjas pasakojo:

Kaip kasmet, taip ir praei
tą sekmadienį, Vienybės kon
certas buvo sėkmingas visais 
atžvilgiais.

Visi programos dalyviai bu-

resijai prieš Kiniją. Tokiu at
veju sovietų armija pasiruo
šusi karui.

są- 
jog

Praeitą sekmadienį New Yorke įvykusiojo Vienybės koncerto programos dalyviai: A. 
Mrozinskas, Marietta Vore, Juozas Tysliava, Joan Francis, Algirdas Brazis ir A. Gustaitis.

Founded m 1886 by 
Juozas Paukštis

cJLltliuantan

Jungtinės Tautos baigia dar 
' bą, kurį tikrumoje dar nepra

dėjo. Išvažinėjus “žvaigždėms,”

lietuviai, Lietuvių Šalpos Drau 
gijos susirinkime nutarė nu* 
siųsti Jungtinių Tautų prezi
diumui, sekretoriatui Ir dele
gacijoms protestą į—-i
durną dėl sovietų vykdymo

vis 
pu-

rumunu ats- 
pabrėžė, jog 

neįmanoma, 
tironija. Bet

Pan-Mun-Jome derybos 
tebesitęsia. Greitai abiejų 
siu atstovams užaugs ilgiau
sios barzdos, bet dėl paliaubų 
tai vis dar nebus susitarta.

Bet 
nežinia 

tai apie 
būti ir

“Kitais metais turėsite eiti 
į didesnę salę...”

Tai rodo, kad Vienybės drau 
gų skaičius auga?.

J

VIENYBĖS KONCERTE, ŠI SEKMADIENI 
BUS SVEČIŲ, NET IŠ EUROPOS

Taip, tai paskutinis kvieti
mas į Vienybės koncertą, nes 
didžioji, visų laukiamoji, me
tinė laikraščio šventė Įvyksta 
šį sekmadienį sausio 27 d. 4

BARITONAS ALGIRDAS BRAZIS

L. Dovydėnas, rašytojas, Ne
muno redaktorius, mums pra
neša, kad jis su būriu draugų 
iš Scrantono'atvyksta į Vieny
bės koncertą.

Rožė Mainelytė, Vitalis Žu
kauskas, Kipras Bielinis, Juo
zas Tysliava ir kiti yra pa
kviesti dalyvauti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo su 
kakties minėjimo programoje, 
vasario 16 d. Clifside, N. J.

V. K. Jonynas, neseniai at
vykęs iš Europos vienas žy
miausių
taip pat dalyvaus Vienybės 
konccerte ' — šį sekmadienį.

Gražini Matulaitytė, Lietu
vos operos artistė, lydima sa
vo vyro rašytojo Aleksio Ran- 
nito ir mūsų bendradarbės 
Pr. Lapienės, lankėsi Vienybės ‘ Vėl apsisuko gyvenimo ra- 
įstaigoje. ’

Dr. V. Tercijonas, mūsų ben 
dradarbis, mums praneša, kad 
jis su šeima dalyvaus Vieny
bės koncerte-— ši sekmadienį.

Kpt. S. Urbonas, Kario re- 
daktoi^įs^įsskrido į Chicagą, 
kur šį sekmadienį įvyksta jo 
redaguojamo žurnalo naudai 
rengiamas koncertas.
PAS SKAUTUS

Neseniai New Yorko skau
tai buvo surengę vakarą, ku
rio ir svarbiausias tikslas buvo 
prisimintimūsų užmirštąjį 
tautos dainių Maironį. Vyr. 
skautės skaitė referatą “Mai
ronio lyrika”, o, skautai vyčiai 
pailiustravo referatą Mairo
nio sukurta poezija: daino
mis, eilėraščiais, melodekla
macijomis. Vakare dalyvavo 
apie 80 jaunimo. Po meninės 
dalies buvo šokiai.

New Yorko tunte yra pa
skelbtas literatūrinis konkur
sas, kuriame rungsis atskiros 
draugovės. Konkurso jury ko
misiją sudaro kun. Pakalniš
kis, S. Narkeliūnaitė ir B. Ku
lys. Konkurso rezultatai bus 
paskelbti kovo 4 d. Konkurso 
tikslas yra paskatinti jauni- •- 
mą aktyviau įsijungti Į plunk
snos darbuotojų eiles.

Vasario Ū0 d. skautai minės 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, 
bus paskelbta ir 
tunto sueiga. •

ATEINA, ATŪŽIA.... VIENYBĖS KONCERTAS

—Vienybės kon c ertas 
sakiau.

Puiku — nudžiugo ji, —tu
rėsime progos pasižmonėti, 
pasimatyti su pažįstamais.

Mėgsti juokus, brangioji,— 
tariau. — Ar tu Kovarske per. 
kerinošių pasimatydavai su 
-pažįstamais? Miestelis mažas, 
o .žmonių privažiuodavo tūks
tančiai. Taip bus ir Vienybės 
koncerte.

Tavo Kovarskas mažas, o 
Webster salė, kurioje bus Vie
nybės koncertas, didelė, —at
kirto ji.

Tiesa, salėje dar šiaip taip 
— sakau — bet prie baro 
jautiesi, lyg gorsetu suspaus
tas. ' '

Nei tave gorsetaš spaudė, 
nei tu ką apie jį žinai—subarė 
ji.

Apie gorsetą gal-aš daug ir 
nežinau, bet vieną žinau: ei
nant j Vienybės koncertą, rei
kia turėti stiprius šonkaulius.

Nebūk jau toks baukštus, 
niekas tavo šonkaulių ten ne
laužys — ramina ji. . >

Ar dypukai vėl 
Vienybės koncertą,
darė pereitais metais — pa
klausiau.

Dypukai Vienybės parengi
mų nepikietuoja — atsakė 
žmona.

Kaip . tai nepikietuoja!- — 
šūktelėjau — juk tu pereitais 
metais visą valandą išstovėjai 
gatvėje, kol gavai eilę Įeiti Į 
salę, — ar tai nebuvo pikie- 
tas?

Ne, ne pikietas — aiškina ji. 
New Yorke, einant į geresnius 
parengimus, visada reikia pa
stovėti eilėje, taip būna ir 
Vienybės parengimuose.

Vadinasi, tu nori pasakyti, 
kad Vienybės parengimai su
lygsta su geriausiais New 
Ycrko parengimais,— ar taip?

Taip, taip — atsakė ji.
Nors tu

Vienybės 
man jie 
Pereitame 
jie užėmė
tas, šiemet bus dar blogiau, 
nes jų čia visas milijonas — 
paaiškinau žmonai.

Iš kur tu žinai, kad jų čia 
milijonas?

Jie patys taip sako. Girdi, 
jūs milijonas ir mes milijo
nas.

at-

pikietuos
kaip jie

i r

nemoka, jūs prisistatė te baž
nyčių, mokyklų, bet jos lietu
vybei netarnauja. Jūs mūsų 
vaikų nenorite mokyti lietu
viškai, o kai mes paprašome, 
jūs mums šventoriuje galvas 
daužote ir—t.t.

Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjimas

New Yorko ir apylinkės lie
tuviai yra maloniai kviečiami 
dalyvauti Sausio 15-os Dienos 
— Klaipėdos Krašto atvadavi
mo minėjime, kuris įvyks va
sario 2 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Alliance Hall patalpoje, 
195 Grand St., Brooklyne. Iš
kilmingo akto metu gen. šta
bo pulk. i. Kraunaitis, Klai
pėdos Krašto sukilimo dalyvis 
papasakos savo atsiminimus. 
Pre f. A. Benderius laikys pa
skaitą tema “Mažosios Lietu
vos reikšmė ateityje Lietuvos 
valstybei”. Meninėje daly, e 
girdėsime koncertą ir dekla
macijų. Po programos bus šo
kiai.

. Savo atsilankymu sustiprin
site lietuvių tautos vienybės 
pastangas bei istorinę kovą 
dėl lietuviško pajūrio ir paro
dysime lietuvių solidarumą šie 
kiant tiesti kelią į apvienytą 
Lietuvą. J. V-

sakai kad dypukai 
nepikietuoja, bet 

visti!' ? nepatinka. 
Vienybės koncerte 
visas geresnes vie-

Sausio 25 d. 7:30 vaši, 
re Piliečių Klube, 280 
Ave, Brooklyn*, įvyksta 
vfų siuvėjų neprikl. klubo me
tinis narių susirinkimas.

nomis iš Vokietijos atvyko 
Lietuvos valstybinės operos ar 
tistė Gražina Matulaitytė ir 
jo# vyras, žinomas estų, ir lie
tuvių rašytojas, Aleksis Ran- 
nit. Garbingi svečiai, kurie 
šiuo metu yra mūsų bendra
darbės Pr. Lapienės globoje, 
taip pat dalyvaus koncerte. 
Be to, koncerte bus ir dailinin
kas V. K. Jonynas su žmona. 
Iš Bostono specialiai į koncer
tą atvyksta poetai Faustas 
Kirša ir Stasys Santvaras/ 
taip pat artistas Henrikas Ka
činskas ir k. žinoma, kartu su 
jais atvyksta rašytojas Anta
nas Gustaitis, kuris Vienybės 
koncerto programoje skaitys 
savo naujausius humoristinius 
kūrinius... Be to, iš Scrantono 
atvyksta rašytojas L. Dovydė
nas su draugais. O ką bekal
bėti apie būrius vienybiečių, 
kurie atvyksta iš Pennsylvani- 
jos, New Jersey, Connecticut 
ir kitų ‘valstybių?... Taigi, at
rodo, kad ir šių metų Vieny
bės koncertas bus įdomiau
sias ne tik savo programa, bet 
ir savo publika.

Kalbant apie programą,ten; 
ka pažymėti, kad joje bus dau 
giau dalyvių, negu skelbiama. 
Bet ypač visi nekantrauja iš
girsti naująjį Metropolitan o- 
peros artistą Algirdą Brazį, 
kuris, kaip baritonas, šiandien 
yra reta vokalinė pajėga ame
rikiečių tarpe, nekalbant jau 

.apie lietuvius; kurių tarpe jis 
iš viso, neturi sau konkurento.

Grįžtant dar prie publikos buvęs Daily Worker redakto- 
sąstato, įdomu, kaip šiemet ji 
atrodys. Kaip žinoma, Vieny
bės koncertuose visada ji bū
davo gausi. Salės, kuriose Vie
nybės koncertai įvykdavo, bū
davo kupinos publikos ir anais 
laikais, kaį Amerikoje dar ne
buvo nė vieno tremtinio. Už
praeitais, ypač praeitais me
tais kai kurie naujakuriai tvir

Pikietuos Laisvę
Baigiant laikraštį spaudai, 

gautas M. Razgaičio pasirašy
tas gana ilgas pranešimas apie 
tai, kad ši sekmadienį, sausio 
27 d. 11 vai. ryte “lietuviai pa
triotai, pavieniai, grupėmis ir; 
organizuotais vienetais” renka 
si pikietųoti Laisvės šerininkų 
suvažiavimą, 
Atlantic Avė.

Dėl vietos stokos negalėda
mi ištisai dėti viso pranešimo, 
turime pasitenkint trumpa jo 
citata, kur Laisvės komunis
tų adresu, tarp kita ko, sako
ma:

Dalinai tas tiesa, ką sako 
jie — pridėjo ji.

Tau vis tiesa, ką sako jie,— 
pyktelėjęs 
kas' jiems 
bažnyčių, 
gudruoliai,
darbu naudotis, o

Nesikarščiuok — / sudraudė 
žmona — jie nenori naudotis ‘ 
svetimu darbu, jie nori, kad 
lietuviška Įstaiga daugumoje

* tarnautų lietuviams ir, be - .to, 
jie labai vertina jūsų, senų
jų nuopelnus.

Kokius jie mūsų nuopelnus 
Įvertina? Viena, ką jie įverti
na, tai Vienybės išlaikymą. 
Girdi, neįsivaizduojamas pa
sišventimas — išlaikyti gyvą 
laikraštį net 65 metus! O 
apie kitas kultūrines Įstaigas, 
klubus, saliūnus, jie nei ne
prisimena.

Užteks šnekėti — tarė žmo
na — renkis — važiuosime.

Kaip važiuosime? Juk abi 
užpakalinės padangos “flat” 
— atsakiau.

Pripūsk oro, nebus flat— pa
tarė žmona.,......

Bandžiau, nepavyko, — sa
kau.—Per vieną skylę pripū- 
čiau, per kitą išėjo. '

Užlopyk skylę — vėl patarė 
ji-

Gerai 
. lopyti, 

kudlas, 
ti.

tino, kad Vienybės koncerto 
publikos daugumą sudarę jie. 
Jeigu tai tiesa, įdomu būtų pa 
tirti, kur dingo, senieji Vieny
bės koncertų lankytojau Ne
jaugi jie; būtų “supasavę”! nau
jakuriams.? žodžiu, šį sekma
dienį turėsime progos patirti, 
katrų dauguma — senųjų, ar 
naujakurių;

Daugumai yra žinoma, kaip 
važiuoti į Vienybės koncertą. 
Betj dėl visa ko, dar kartą pa
žymėsime;. Visi keliai, viršuti
niai ir . požeminiai, veda į 
Union Square. Tiesa, brook- 
lyniečiai, vykdami į koncertą, 
gali išlipti ir trečiosios avenue 
stotyje, i*, kur į Webster Hall 
— vos pora trumpu blokų.

Koncerto programa bus sten 
giamasi jyradėti punktualiai— 
4 vai. po pietų.

Maspetho Lietuvių Pil. Klu
bo valdybą sudaro šie asme
nys: adv. 43. Briedis, pirm., Pr. 
Jočys, vicepirm., S. šiaučiulis, 
pr. sekr., A. Čepulis, fin. sekr., 
A. Milkūnas, iždininkas, P. šia 
pikas, iždo globėjas, J. Mac
kevičius, maršalka, V. Kuras, 
biznio vedėjas.
FUTBOLO RUNGTYNĖS

šį sekmadienį, sausio 27 d. 
2 v. p.~p. LSK šiais pirmenybių 
rungtynes su Kollsman S . C. 
Artic Ovai aikštėje, 490 John
son Avej Brooklyn, N. Y. Prie- 
žaismis 12:30 v. p. p.

Po rungtynių ivsi futboli
ninkai -ir žiūrovai vyksta į 
Vienybėj koncertą.

ALBRECHT & KOELBER

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

EVergreen 8-6322 -

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI — nepaprastas naujas romanas, ku

riame apšrašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. • 
Knyga 450' puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin
ta, kaina 4 doleriai.

ŠLIŲPTARNIAI
įdomi ir stambi nkyga (istorinis romanas) 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir 
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės 
graži spauda, kaina 3 doleriai.

ABIDVI KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Markeris, 3325 So. Ha Is ted St., Chicago 8. Ill.

Fank Fasolino, Sr. 
Ernest Fasolino.

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO
MAUZOLIEJAI

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI,’ 
IR STATULOS.

Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu 
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 mėtų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin 
g ai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoli>o 
. Memorials paminklų parodas...

DIRBTUVĖ IR'’PARODA :
79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, LI

FASOLINO MEMORIALS
(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)

DAvenport 6-1282

i CiCphonv 
cen 4 08

DABAR jungtinės tautos baigia darbą

------------------------- —— —....... — —------------------------ SM------------- --j---------------
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Koncertui praėjus 
Kas dėl to kaltas 
Gerai ar negerai? . 
Kaip suomiai darė

JUOZAS TYSLIAVA

KURI DAR NEPRADĖJO DIRBTI 
Jokios geležinės uždangos neatlaikys laisvųjų žmonių sutartinį) spaudimo 

.— Pietų Afrika seka Sovietų Rusijos pėdomis — Nauja vakariečių nuo 
laida sovietams — Kaip Višinskis supranta moralę?

JANAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje

rius Bundenz, taip pat susipra 
to. Patyrę bolševizmo melą, už 
kurį žmonija dabar krauju mo
ka, jiedu praregėjo. Jūs gi sa
vo vadukams, Bimbai, Mizarai 
ir Prūseikai, ps dar duodatės 
už nosies vedžiojami.”

lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši Įdomi 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai f- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. ♦ Daynard , Drive, Can
ton, Conn.

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

Green ir Leonard SU.
Waterbury, Conn

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams 
1008 Gatės Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami 'užsakymai vesp 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Cr, Shimanskas, 
Ch. Mitchell

483 GRAND STREET, 
Brooklyn 11, N. Y.

EV. 8-4608

86-™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street T"B0“S

Nuo sausio 25 iki 31 d. •
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE . x

WENN DIE SONNE WIEDER SCHEINT
Su Poul Wegner — Paul Klinger — Bruni Lobel—Maria Koppenhofer
— Max Gulstorff — Hilde Jansen.
“LIEBE NACH NOTEN”
Su Oily Holzmann — Rudolf Prack — Hans Olden
— Paul Kemp — Elfie Gerhart.
NAUJAUSIA SAVAITES. APŽVALGA.

tęnkinimą , parodė, keldama
jiems ovacijas.

Kalbant apie publiką,-reikia 
pasakyti, kad šį kartą tikrai 
jos buvo per daug dėl tos sa
lės.

Nenuostabu,, kad keletas pa
vienių mūsų laikraščio drau-

kelia įdomumo. Pagaliau, pa
saulyje atsiradus naujiems in
trigų centrams, buvę Paryžiu
je korespondentai lėktuvais 
skuba 1 vietą ir Trokadero rū
mai tuštėja.

Bet dar prieš mirštant šiai 
JT sesijai, vis dėl .to įdomu 
būtų žvilgterėti. į paskutinius 
bandymus delegatų ką nors 
rimto nuveikti.

Štai, sakysim, pereitą savai
tę JT komisijose ir pilnaties 
posėdžiuose buvo labai įdomių 
diskusijų dėl Pietvakarių Afri
kos Teritorijos, kuri pavesta
administruoti Pietų Afrikos * 
Unijai.

Prieš kelis metus Pietų Af-

nes uždangas reikia laužti — 
• visų laisvųjų žmonių sutartino 
spaudimo jos neatlaikys!
DIEVO GIRNOŠ

Įžūlūs Pietų Afrikos Unijos 
valdžios delegatas viešai pa
sakė, jog jo vyriąusybė paskel
bė kun. Scott nepageidaujamu 

, piliečiu ir'draudžia-jam grįžti 
namo! O JT sprendimai ir 
Tarptautinių Teisingumo Rū
mų nuomonė jiems nesą pri
valomi — ir net nelegalūs. 
Mat mandatą administruoti 
buv. vokiečių koloniją — Piet-

vakarių Afriką jiems buvo da 
vusi'ne JTO, bet a. a. Geneviš- 
kė Tautų Sąjunga- 1920 m. •

Į tokį hitlerišką galvojimą 
Indijos atstovas Malik (JTO 
yra trys Malikai bendravar- 
vardžiai: indas, libanietis £ 
rusas) pilnaties, posėdyje re
agavo* šiais žodžiais: “Dievo 
girnos mala lėtai, bet labai 
smulki. Pietų JAfrikos Vyriau 
sybė turėtų atydžiai peržiūrė
ti savo sunkią atsakomybę. Ji 
savo iniciatyva eina keliu, ku
ris prieštarauja ne tik Jung
tinių Tautų valiai išreikštai 
šiame pasaulio seime, bet taip 
pat ir Dievo valiai”.

(Nukelta i 4 psl.)

JOIN OUR

Latest

W?i

Interest-Dividend

NEW
CHRISTMAS

Sonia Ziemann

CLUB NOW
Credited and
Compounded

Quarterly

Accounts 
first of every

A YEAR
On Regular Savings 

Interest starts from the 
month 'on sums from $25. to $10,000.

Deposits made on or before January 10, April 
July 10, and October 5 will draw interest from the 

first of such months if left to the end of a 
quarterly dividend period.

THE

5.

Bet, kas turi draugų, tas 
turi ir priešų.

štai vienas _ mūsų skaityto- 
jas rašo:

“Tūli katalikų veikėjai, pa
sirodo, iš vakaro buvo susirū
pinę Vienybės koncertu. Jie 
bijojo, kad koncerte gali būti 
per daug publikos, todėl agi
tavo neiti... Patys į koncertą 
atėję ir turėję pasieny stovėti, 

JLe^^inomaj^jvėl-Jbuvo_ nepa^_
tenkinti, nes tuojau pamatė, 
kad jų agitacija davė priešin
gus rezultatus... Kitais metais 
jie, žinoma, nekartos šios klai
dos. Bet bus kitų neišmanėlių, 
kurie vėl mėgins pusti prieš 
vėją...”

Tai -nieko. Vienybė, savo 66 
metų’ amžiuje, yra. mačiusi 
dar didesnių “prajovų”. 

£ £

tlško nusistatymo Generolo 
Smuth rankų į Malano — ži
nomo vokiečių šalininko su ra
sistinėmis tendencijomis ran
kas. Malanas tuojau įvykdė 
rasinę diskriminaciją.’ Juodie
ji, kurių žemes dabar ateiviai 
valdo, neteko balsavimo teisių 
ir greit buvo nustumti į antra
eilių piliečių padėtį. Taigi, bu 
vusioji vokieč/f kolonija pagal 
“Herrenvolko” tradicijas pa
rodė savo “ragus”.

kištis į Pietų Afrikos (ir Rusi
jos...) “vidaus reikalus”— „dėl 
Pietvakarių Afrikos, kaip man 
darinės teritorijos, JT turėjo 
•teisę ir pareigą Pietų Afrikos 
vyriausybei šį ta prikišti. Jai

SAVINGS BANK
135 Broadway at Bedford Ave., 539 Eastern Parkway 

at Nostrand Ave. Brooklyn. N. Y.
YOUR DEPOSITS IN THIS BANK ARE’ FULLY 

INSURED UP TO $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kainomis įvairiausių 

baldų—stalų, kėdžių, spintų, sofų, lovų, matracų ir kt.

Pats didžiausias pasirinkimas
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir *todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT CO,
(Prieš Republic teatrą)

445 GRAND STREET . BROOKLYN, N. Y.
« EVergreen 4-1530

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jus galite gauti paltų ir siutų žemesnėmis' kai 
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. N veikite persitikrinti!

Jonas V. Grinius, vienas žy
mesniųjų mūsų senosios kar- buvo pasakyta daug karčių 
tos veikėjų, man rašo: . -

“Man regis, Tu per daug 
laisvai leidi savo laikraštyje 
ginčytis dėl Vliko, Lozoraičio 
ir Ko. Ar tokiais ginčais ką 
gero prigyvensime? Ne man 
Tave mokyti, bet aš atsimenu 
iš praeities mūsų ginčus spau
doje. Nors tais laikais nebuvo 
tiek intelektualų, bet ir tie, 
kurie buvo, išėjo iš lygsvaros. 
Norėdami įsikarščiavusius at
vėsinti, 1916 metais turėjome 
šaukti visuotinį seimą. Ir, ar 
žinai, liaudis, ‘mužikai’ tuos 
įsikarščiavusius ‘intelektualus’ 
atvėsino. Nežinau, ar da
bar būtų galima pritaikyti anų 
laikų receptus. Gal ir be £o 
būtų galima apseiti, jei redak
toriai pavartotų gurbą...”

♦ ♦ »
Cituojamo laiško autoriaus 

brolis, amžinos atminties dr. 
K. Grinius, kartą yra pasakęs:

“Pats pikčiausias spaudos 
cenzorius yra laikraščio redak
torius, nes jis dažnai 
ginčui neplaaiškėjus, 
kia viešą polemiką.”

Man rodos, kad ir 
čai” pirmiausia turėtų baigtis 
ten, kur jie faktinai prasidėjo 
— tag) Vliko ir Lozoraičio.

Spauda — visuomenės ir jos 
veiklos veidrodis.

Veidrodis nekaltas, kad žmo
gaus veidas kreivas. •

• žodžių — griežtai pareikalau
ta savo laikyseną dėl Pietva- 

. karių Afrikos administravimo 
peržiūrėti prisiderinant JT 
čarteriui ir žmogaus Teisių 
deklaracijai, pristatyti J. Tau
toms raportus apie tos terito
rijos administravimą ir per
duoti JT vietinių gyventojų 
peticijas — skundus.
REIKIA LAUŽTI 
GELEŽINĘ UŽDANGĄ

Labai daug prie juodųjų 
vakarių Afrikos gyventojų 
nymo prisidėjo anglikonas
nigas Scott Pietų Afrikos Uni
jos pilietis, tikras skriaudžia
mųjų gynėjas. Jis savo nuola
tiniu visų delegacijų klibini
mu tikrai sukėlė Laisvių 
Tautų tarpe nepaši|enkinimo 
audrą ir jo dėka juodųjų byla 
sėkmingai vedama prie, laimė
jimo. štai ką reiškią vieno 
žmogaus gerai nukreipta ir su
mani iniciatyva. Jūsų kores
pondentas dalyvavo Scott’o 
spaudos konferencijoje ir at
skirame pasikalbėjime išreiškė 
jam savo susižavėjimą jo dar
bais ir viltį, kad ir Lietuvos 
klausimas vieną dieną susi
lauks nemažiau verto laisvų
jų tautų užtarimo ir gynimo... 
Re v. Scott ryžtingai pasakė, 
kad ne tik šią bet visas geleži-

Eigiptiečių laikraštis Al Ah
ram rašo, jog Kairo vyriausy
bė oficialiai kreipėsi į Sovietų 
Sąjungą, prašydama duoti 
ginklų. Mainais už juos Egip
tas siūlo sovietams medvilnę.

Egiptiečiai ypač norėtų gau
ti automatiškus ginklus ir tan 
kus, kuriųrjų- armijai“ trūksta.—

Bet ar su šiais ginklais į 
Egiptą neatvyks sovietų in-, 
struktoriai? Jiems būtų pui
kiausias pasiteisinimas, tai pa 
daryti, neva tai išmokinimui 
egiptiečių karių, kaip turi elg- f 
ris su gautaisiais ginklais. Tik-4 
ruthoje, ten būdami, jie galės 
vadovauti kovos akcijai prieš 
europiečius.

Pravda dėl to nenuslepia sa
vo džiaugsmą ir rašo, jog Egip
to liaudis, kovodama prieš iš
naudotojus anglo-saksus, krei 
piasi pagalbos į Sovietų Są
jungą ir Staliną, žinodama, 
kad sovietai nei kiek nesuinte
resuoti-Egipto turtais, o pasi
ryžę vien tik padėti kovoti už 
nepriklausomybę.

Prieš apleisdamas Paryžių, 
Višinskis dalyvavo arabų dele
gacijų suruoštame bankete ir 
į Kremlių nusivežė projektą 
dėl “nepuolimo sutarčių” pa
sirašymo tarp Sovietų Sąjun
gos ir arabų kraštų.

Paskutiniu laiku, visuose a- 
rabų kraštuose prieš europie
čius išvystyta smarki akcija. 
Egipte riaušės jau seniai įga
vo aštrų pobūdį, jog Kaire bu
vo paskelbtas karo stovis.

Prancūzų globojamame Tu
nise irgi buvo smarkių kruvi
nų susirėmimų tarp prancū
zų ir arabų nacianalistų. Jau 
yra didelis skaičius aukų. Bet 
šį kartą prancūzai pasiryžo 
sukilimą nuslopinti pačioje

SOVIETŲ GINKLŲ 
pradžioje, kad neatsitiktų tas 
pats, kas su Indokinija. Į Tuni 
są buvo pasiųsti karo laivai ir 
lėktuvais greit įuvo perkelta 
kariuomenė. Paskutinėmis ži
niomis padėtis aprimę.,

Bet tiek jsmailos Įvykis, tiek 
Tuniso riaušės tebesudaro di- 
delį pavojų, jog visas arabų pa 
saulis galės sukilti prieš euro
piečius. Sakysim Kaire mani
festantai nešė -Lenino ir Stali
no portretus su ūbaisiais: “Te
gyvuoja Rusija, vienintelis E-

šį kartą kinai nustebino 
jungininkus, pareikšdami, 
pasirašius paliauboms, jie 
sitraųks iš š. Korėjos, 
dangi tos paliaubos 
kada bus pasirašytos, 
pasitraukimą negali 
kalbos.

Paskutiniu laiku
pradeda nerimauti, kad Korė
jos kare ir prieš Kiniją nebū
tų panaudotos japonų jėgos. 
Izvestija rašo, jog Sovietų Są
junga, pasilikdama ištikimi 
sovietų-kinų sutarčiai, eis į pa 
galbą Pekino vyriausybei, jei 
tik prieš ją bus padaryta ag
resija.

Raudonoji žvaigždė, sovietų 
armijos laikraštis, rašo,- kad 
Washingtone trys sąjunginin
kų štabų viršininkai aptarė 
ne Azijos pietryčių gynimą, 
bet kaip geriau pasiruošti ag-

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2246

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties? važiuot ant Broadway BMT Unija),

Kalbant apie praeitį...
Paskiausiu laiku mūsų spau

doje vėl pasiginčyta dėl 1905 
metų revoliucijos ir jos kovos 
priemonių.

Pavyzdžiui, kai kurių mano
ma, kad caro degtinės mono-’ 
polio krautuvių daužymas Lie
tuvoje nebuvusi išmintinga ko
vos priemonė.

Kiti, priešingai, mano, kad 
tai buvęs sveikintinas darbas...

Tai mums primena suomius, 
kuriems Rusijos caro valdžia 
taip pat norėjo* primesti deg
tinės monopolį.

TAIKA EUROPOJE NEĮMANOMA,
KOL BUS SOVIETŲ TIRONIJA 

Londono konferencija yra svarbus istorinės reikšmės Įvykis — Buvo nu* 
statytos veikimo gairės ateičiai —Europa negali pasilikti pusiau laisva 

— Rytiškas Locarnas galimas, bet Miunchenas niekad '
— Dr. Bačkis pasakė kalbą per AB radiją

(VIENYBĖS KORESPONDENTAS LONDONE)
sas anapus ir šiapus geležinės 
uždangos esančias Europos vai 
stybes.

Konferencijos pirm., buvusio 
kolonijų ministro Amery žo-

Europos Sąjūdžio konferen
cija, vykusi Londone sausio 
29-24 di, yra istorinės reikš
mės įvykis, nes pirmą kartą 
po karo pavergtųjų ir laisvų
jų Europos -kraštų atstovai ap
tarė bendrai savo vargus ir 
nustatė ateičiai gaires.

Konferencija buvo atidaryta 
Church—House,—kur per tas 
keturias dienas vyko komisijų 
posėdžiai, gi ketvirtadienį įvy 
ko didelis mitingas Albert 
Hall, kuris buvo visos mani- 
festaęijos užbaigimu.

Delegatai, kurių dalyvavo • 
viršui50, atstovavo bevejk,?vi-

• Turimomis žiniomis so
vietai gamina gymiai daugiau 
lėktuvų ir tankų, negu Ameri
ka ir Anglija kartu. JAV iki 
šiam laikui nepradėjo serijo
mis gaminti' bombonešius ir 
smarkiai atsiliekama spraus-

* minių lėktuvų F-86 gamyboje.
• Jau. paruoštas amerikie

čių kariuomenės dalinys, ku
ris turės vykti į Suezą. Tai bus 
simboliškas pastiprinimas, kaip 
prašė Churchillis.

• Yra žinių, kad per sovie
tų karininkų banketą Berlyne, 
keli karininkai surikę: “šalin 
Staliną!” MVD tuojau'"apsupo

• salę ir areštavo 50 karininkų.
• Anglijos maršalas Alex

ander, pagarsėjęs kautynėse 
prieš Romelį, paskirtas Chur- 
chillio vyriausybėje krašto ap 
saugos ministru.

buvo pabrėžti’ tikėjimą į Eurp- 
pos suvienijimą.

ši konferencija sutraukė 
daug žmonių ir salėje galima 
buvo matyti žymių anglų po
litikų. Bet pats sunkiausias už 
davinys laukė delegatų, tai pa 
daryti gerą pradžią, padaryti 
pirmą teisingą žingsnį.

Visi rytų Europos- politiško, 
ekonomiško ir kultūrinio at
statymo planai galima bus į- 
gyvendinti tik išlaisvinus tą
ją Europos'dalį, bet niekas iš, 
atstovų neparodė to išlaisvini
mo metodus.

Dr. Retinger, Europos Sąjū
džio generaliAis sekretorius, 
pabrėžė, jog Londono ’konfe
rencija visai nėra ^gresyvinio 
prieš sovietus pobūdžio, kad 
visai nėra klausimo mobilizuo
ti tremtyje esančius žmones, 
ar bandyti ieškoti savanorių 
penktajai kolonai.

Susirinkusieji plojo buvu
siam čekoslovakų ministeriui 
Osuski, kuris numato sovietų 
imperijai toki pat griuvimą, 
kaip Bizantijos ar Austrų-Ven
gruos. Kiti, kaip 
tovas Visolanu, 
taika Europoje 
kol bus sovietų
šita tezė taip obstraktiškai bu
vo suformuluota, jog ji pasi
liko sovietų- atžvilgiu visai ne- 
ofenzyvi.

Svarbiausias jthkonferencijos 
uždavinys buvo'Išdirbti kultū
rinę ir ekonominę programą. 
Bet atstovai vengė tiksliai iš
dėstyti savo programą po iš
laisvinimo. Tai nelengva pa
daryti, ypač dėl tarp pačių 
atstovų tremty esamų politi-

dar tuvoje genocido.

“Kai Rusijos caras pasirašė 
degtinės monopolio įstatymą, 
tai jis manė, kad tas įstaty
mas bus privalomas ir auto
nominei Suomijai. Bet Suomi
jos parlamentas priėmė savo 
degtinės monopolio Įstatymą, 
kurį caras betgi atsisakė pasi
rašyti. Tada mūsų parlamen
tas priėmė kitą įstatymą, ku
riuo buvo draudžiama gerti 
degtinę... Ir mes jos negėrėme, 
nors kartais ir labai norėjo
me^. Veltui rusai ją gabenda
vo ir mums siūlė. Visa Suomi
ja viena diena tapo blaivinin
kų tauta.**
z Kaip žinoma, Suomija tą 

degtinės draudimo įstatymą 
atšaukė tik. 1930 metais.

neužmiršti ir tauriniai kon
fliktai.

Prancūzų atstovas Courtin 
įtikinėjo egzilius susivienyti. 
Bet sakysim, lenkai dėl Vokie-
rijos-Lenkijos-siemrmustatyino—* 
nenori pasirodyti nei kiek ma
žesniais nacionalistaisjiž Var
šuvos vyriausybę. Mikolajczyk 
labai aštriai tuo klausimu iš
sireiškė. Kiti nesutarimai vys
tėsi užkuliuose tarp čekdslova- 
kų, sudėtų, gudų, ukrainiečių...

‘ (Nukelta į 4 psl.)

J. T. Įdomaujasi f 
Lietuvos byla

Prancūzų anti-komunistinio 
nusistatymo sindikatininkai 
yra susigrupavę daugiausiai 
CEFT — krikščioniškų sindi
katų unijose. Prie tų unijų pri 
klauso ir Darbo Lietuvių Są
junga Paryžiuje. Tarptautinė 
tų sindikatų unija yra Jungti
nių Tautų patariamasis orga
nas. Sausio mėn. 22 dieną sin- 
katinininkai savo Rūmuose Pa 
ryžiu j e priėmė JTO vadovybę, 
sekretariatą, kitų kraštų dele
gacijas ir Bažnyčios atstovus. 
Lietuvių sindikatininkų vado
vybė priėmime irgi dalyvavo 
ir buvo pristatyta J. Em. Kar
dinolui Gerlier, Paryžiaus Ar
kivyskupui J. E. Mgr. Feltin, 
JT gen. sekr. pavaduotojui lie 
tuviškos kilmės p. B. Cohen ir n 
kitfebis aukštiems svečiams, j 
Visi įdomavosi apie lietuvių Į 
darbininkų padėtį tremtyje. /

JAV ambasadorius Madride Stanton Griffis 
kė iš pareigų, kas ispanų sluogsniuose sukėlė a 
Naujuoju ambasadoriumi paskirtas Lincoln Mac VeifK

• Buv. Italijos užsienių reikalų ministras grafas 
sunkiai serga ir maža yra vilties, kad pasveiks.

• Čekoslovakijos saugumo ministras Ladislas 
buvęs vienas iš “kiečiausių” komunistų, atleistas iš 
vietoj paskirtas Karol Bacilek.

• Prancūzų generolui Juinui numatoma duoti 
jos maršalo laipsnį. Seniau žuvęs gen. Leclerc, Paryžia 
vinimo sukakties proga bus pakeltas irgi į maršal___

• Amerikoj jau suformuota, pagal sena toriais C»bot 
Lodge pasiūlymą, .pirmoji grupė “Svetimšalių Leg 
džioj bus tik 2,500 legijonierių.

• Vakarų Voiketijos vyriausybė yra numači 
zuoti Luftwaffe iš 1,500 moderniškų lėktuvų, kuri® 
tys Amerika.

• Mirė Islandijos respublikos prezidentas Bj 
vęs pirmuoju nuo respublikos įsteigimo 1944 me

• Gen. Franco N. Y. Times korespondentui
Gibraltaras turįs būti grąžintas Ispanijai.

• Žydų rezistencinė organizacija Irgun^ 
bia. jog Palestinoje bus pradėta revoliucija, jei

• sybė pradės derybas su vokiečiais.

skel- 
vyriau-




