
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.
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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 
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šventadieniškai nusiteikusios Vienybes koncerto publikos dalis.

v

be laiko, 
nutrau-
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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.)
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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-



SAULĖTOJE KALIFORNIJOJE

>

LIETUVAITĖ ROŽIŲ
PARADE

Per Naujuosius Metus įvyks
tančioje Pasedena, Calif, tra
diciniame rožių parodoje lie
tuvaitė, su tautiniu kostiumu 
pasipuošusi, Rūta Kilmonytė, 
reprezentavo Vakarinę Euro
pą. Ji buvo išrinkta gražiau
sia Iš daugelio vakarinės Eu
ropos kandidačių. Tai, tur būt, 
pirmą kartą rožių parade ant 
Long Beach “float” dalyvavo 
lietuvaitė.
ALTO NĄUJA VALDYBA

Sausio 12 čL įvyko ALT me
tinis susirinkimas, kuriame iš
rinkta nau<;ą_valdyba — pirm, 
adv. Jos Peters, visepirm. J. 
Uždavinys, sek. A. Dabšys, ižd. 
V. Pažiūra, nariais ir kand. 
K Barauskas, K. Lukšis, B. 
Gediminas, Adelė Deringienė 
ir J. Mitkus. Naujoji valdyba 
struopiai ruošiasi Vasario 16- 
tos minėjimui.
PAMINĖTAS KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMAS

Sausio 15 d. pirmą kartą 
Los Angeles buvo paminėta 
Klaipėdos atvadavimo sukak-

Tumas “Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos bendradarbiavimo tra 
dicija”. S. Bimbiris kalbėjo 
Diepholz gimnazijos rėmimo 
reikalu. Numatyta įsteigti Ma
žosios Lietuvos Bičiulių skyrių, 
kuris rūpintųsi suteikti stipen
dijas klaipėdiečiams 3-4 stu
dentams Diepholtz gimnazijo-

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
.Sausio 11 d. įvykusiame su

sirinkime išrinta nauja valdy
ba: pirm. A. Yakutis, vicepirm. 

•_ J. Guest, sek. Lou Jociutė, ižd. 
Ąnn Laurinaitis. Vasario 2 d. 
L. V. kuopa turės bendrus pie
tus naujos valdybos 
mui, o vasario 24 d. 
gavėnių blynų balius, 
George St.

pagerbi- 
bus Už- 
2704 St.

WALTER’S CAFE 
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ir vynas 
1124 W. Pratt SL 

„ Baltimore, Md.

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai i

Charles G. Siekus, Sav.
(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 

x. draudimo agentas) 
154 East Main Street 
_ Waterbury, Cona.

TeL: 3-9766 i

DR M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas J3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Stto -10 vai. ryte iki 8 vai. rak.

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

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

Philadelphia, Pa.

DIAMOND CAFE
V. Bukauskas, sav.

Altu, degtinė, vynu 
365 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
SO 8-9094

MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Moterių Direktoriai 
t Trumbull Street

at M156 
... .  t. ....m

VYNAS

LOS ANGELES TIMES APIE 
LIETUVIŲ DIENAS

Sausio 15 d. Los Angeles 
Times, vienas didžiausių L. 
A. dienraščių įdėjo L. Dienų 
red. J. Viteno ir leidėjo A. Ski- 
riaus 
fijas.

Jau 
tuvių 
Voice 
riaus

fotografijas ir jų biogra-

išėjo sausio mėnesio Lie- 
Dienų numeris, skirtas 
of America lietuvių sky- 
veikimui atžymėti.

LAISVĖS ŠVENTĖ

punktua-
Salė bus

pasakys

HARTFORDO LIETUVIU ŽINIOS
Vie-HARTFORD, CONN

tos lietuviai iškilmingai minės 
dvigubą dr.-Jono Basanavi
čiaus sukaktį klubo auditori
joj. Programą išpildys vietos 
menininkai ir menininkės, 
Manchesterio Liet. Bend, cho
ras, Hartfordo Jaunimo tauti
nių šokių grupė ir kalbą ' pa
sakys dr. šerkšnas iš Putnam, 
Conn. Taipgi, bus suvaidintas 
vieno akto vaizdelis iš dr. J. šaukia specialų direktorių po- 
Basanavičiaus gyvenimo : Vil
niuje spaudai laisvę atgavus. 
Meninė programa bus įdomi ir 
įvairi turiniu. Iškilmės prasi
dės 3 vai. po pietų. Po minėji
mo bus arbatėlė pagerbimui 
programoje dalyvių ir TMD 
narių bei jųjų bendradarbių 
ir svečių *

ALTo ir BALFo nariai ren
giasi prie vas. 16 minėjimo.

Parapijos Mokyklos salėje vas. 
17 d. Tai bus antras iškilmin
gas minėjimas mūsų kolonijoj.

Sunkiai serga .prel. Jonas 
Ambotas, bet jūsų korespon
dentui slaugė pareiškė, jog yra 
vilties, kad prel. Ambotas pa
sveiks, bet negreitai.

Klubiečių veiklos išplėtimo 
reikalais žada rūpintis nauji 
klubo direktoriai, tuo tikslu

sėdį sausio 30 d. apsvarstymui 
veiklos reikalų irrišrihkimo di- 
rektoriato vadovybės persona
lo bei veikiančiųjų komisijų.

Lietuviškų radijo programų 
vedėjas J. Januškevičius ren
giasi minėti savo radijo pro- 
gramo penkmečio sukaktį. 
Daug hardfordiečių buvo nu
vykę į Vienybės metinį kon
certą. ' V. Rep.

Liberty Federal Savings aštuntoje vietoje
Vietiniai Philadelphijos laik 

raščiai—Evening Bulletin, sau 
šio 21 d. ir The Philadelphia 
Inquirer, sausio 22 
daug vietos visiems 
savings and loan” 
joms 
kėse. 
nius 
and
delphijoje, stambiausias lietu
viškas bankas šioje rytinėje 
Amerikos dalyje ir vienintelis 
Philadelphijoje, vėl užima aš
tuntą vietą savo dydžiu. Toji

d. skyrė 
"Federal 
asociaci- 
ir apylinPhiladelphijoje

Pagal paskelbtus davi- 
Liberty Federal Savings 
Loan Association Phila-

dar ryškesnis, palyginus pas
kutinių trijų metų davinius:

1951 m. gruodžio 31 dieną 
$9,917,587.00, 1950 m. gruodžio 
31 d. $8,085,051.00, 1949 gruo
džio 31 d. $6,235,421.00. •

šiais metais, pagal įstatus, 
taip pat buvo penkių banko 
direktorių ir valdybos rinki
mai. Valdyba, su Charles S. 
Cheleden, prezidentu, buvo 
perrinkta. Išrinktieji direkto
riai yra — J. Berton Carnett, 
Jr., Walter B. Lubin, John G. 
Petrik, Peter J. Tamulis ir

PHILADELPHIA, PA. — Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimui 
vieningai ruošiasi visi vietos 
lietuviai ir jis įvyks vasario 
17 d. Lietuvių Muz. salėje, 
Allegheny Ave. ir Tilton St. 
Programa prasidės 
liai 3 vai. po pietų, 
atidaryta 2:30 p. p.

Vedamąją kalbą
prelatas Balkūnas iš Maspeth. 
Anglų kalba kalbės kongres
menas Green. Muzikos prog
ramą atliks P. Kaulinio (nau
jakurių) choras ir W. Norkaus 
vadovaujamas Dainos choras. 
Dalį lietuviškų šokių šoks J. 
Karalienės vadovaujama jau-, 
nuolių grupė. A. Gaigalas, 
Kauno teatro auklėtinis, pa
ruoš momentui pritaikintus 
vaizdus.

Minėjime dalyvaus latvių, 
estų ir ukrainiečių atstovai.

Malonu, kad philadelphie- 
čiams pagaliau .pavyko susitar
4i—bendrai—švęsti—šią—laisvės—palyginamai svarbi -vietai—ki- , Edward- Wari-kon-is,--kurie jau 
šventę. Be abejonės, bus geros 
pasekmės. _ Gr.

Statys lietuviu namus
MIAMI, FLA. — Vietinių or

ganizacijų atstovai ir šiaip yei 
kėjai tarėsi dėl vasario 16-tos 
minėjimo. Pasitarimai buvo 
aštrūs, kilo ginčų ir nesutari
mų, ypač svarstant piniginius 
klausimus.

Vieni siūlė, kad visas minė
jimo pelnas, kaip iki šiol, bū
tų atiduotas Altui, o kiti tam 
griežtai priešinosi. Taip nuo
monėms pasiskirsčius jau at
rodė, kad ir ^paties minėjimo

tų panašių finansinių įstaigų 
tarpe, yra ypatingai tuo įdo
mi, kad 1942 metais Liberty 
Federal užėmė 32-tą vietą. Tai 
rodo, kad devynerių metų lai
kotarpyje toji lietuviška įstai
ga pralenkė 24 kitas “savings 
and loan, associations”

Tarp kitko, pereitais metais 
Liberty Federal pasiekė aštun 
tą vietą- dr sakyti laikraščiai 
atskirame straipsnyje ' pabrė-

ilgus metus bendradarbiauja 
su šiuo banku. Walter B. Lu
bin ir Petras J. Tamulis, ypač 
Adam .Grush (Gružauskas) ir 
Stanley Wasikonis, kurie jau 
virš 25 metus darbuojasi Li
berty Federal gerovei, buvo iš
rinkti patarėjais. /
- Norint geriau supažindinti 
skaitytojus su Liberty Federal 
Savings
Philadelphijoje, numatoma lai 
kas nuo laiko skelbti praneši
mus apie banko operacijas ir 
patarnavimus visuomenei ir 
apie atskirus jo * direktorius, 
valdybos narius bei tarnauto
jus.

Loan Association

STANDARD FEDERAL
SAVINGS .

and Loan Association of 
Baltimore City

Metini* dividentas 3%

reikšmingo 2.

Minės Lietuvos • 
valstybės atkūrimą

CHICAGO, ILL. — Sausio 16 
d. posėdžiavo ALT Chicagos 
Skyrius ir aptarė Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybės 
atstatymo — Vasario 16 d. ak
to* minėjimą.

Minėjimas to
lietuvių tautai įvykio bus va
sario 10 d. 2 v. p. p. Chicago- 
je, Ashland Auditorijoje (kam 
pas Van'Buren ir Ashland gat
vių).

Minėjimą norima suruošti į- 
spūdingoje ir pakibote nuotai
koje. Pakviesti kalbėti žymūs 
JAV Ir lietuvių visuomenės vy 
rai, po to seks mūsų -meno jė
gų pasirodymas ir vėliau pa
silinksminimas — šokiai.

ALT Chicagos Skyrius labai 
prašo tą dieną kitų lietuviškų 
organizacinių; vienetų nedary
ti jokių parengimų bei pobū
vių.

Dienos reikšmei ir lietuvių 
vieningumui pabrėžtų prisidė
kime visi savo aukomis prie 
Lietuvos laisvinimo ir patys 
vieningai dalyvaukime.

J. Ts.

VASARIO 16 ŠVENTĖ
BRIDGEPORT, CONN. — A- 

LT vietos skyrius ir kitos Brid- 
geporto organizacijos rengia 
34-tų metų Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimą, šeštadienį vasario 16 
d., parapijos svetainėj, 7 vai. 
vakare, kur kalbės prof. J. Au- 
-dėnas -New—Ybrko. Svečias
pirmą kartą kalbės mūsų ko
lonijoje. Dalyvaus parapijos 
choras ir choro solistai, 
mas nemokamas.

KITOJE STOTYJE
S. BOSTON, MASS. — Lie

tuvių radijo programos, Melio- 
dijos Valanda vasario -3 d. per
sikėlė į kitą satį, WHH/, 1540

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 16,004

Baltimore, 30, Md-684 Washington Blvd.

COLONIAL BAR RESTAURA
GUS TUNAITIS, Savininkas * . 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI

N. E. Cor. 52nd & Spruce Sts.
PHILADELPHIA 39, PA.

GR. 4-2939

SILVER BELL BAKING £0.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik 
visokią duoną, bet ir tortus, ke- 
sus, pyragus ir pyragaičiui

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

Balsuojant, dauguma pasisa
kė už tai, kad visas pelnas (iš 
bilietų ir baro) būtų paskirtas 
Miami lietuvių namų statybai, 
o aukos, kiek bus, — Altui.

Tai štai kokie rezultatai mū
sų “vadovaujančių veiksnių” 
partinės politikos!r Apie kvo
tos išpildymą šiemet čia nega- 
li būti nė kalbos. Paremti ’Altą, 
žmonės dar nesibaidytų, bet 
kadangi šis remia bei išlaiko 
tą “vyriausiąją”—Vliką, tai ir 
pats Altas praranda daug .pa
sitikėjimo. Sako, kokia pras
mė remti nieko neveikiančią 
organizaciją. Be to, pats rė
mimas daromas taip miglotai, 
kad žmonės 
nigų likimą 
sužino.

Minėjimas
d. 8 v- v- policijos salėj. Bus 
oficialioji dalis ir meninė pro
grama. Po to — šokiai. J.

toji įstaiga, pagal nuošimtį į- 
gyjo‘didžiausią naujų taupo
mų sąskaitų sumą ir taip pat 
išdavė didžiausį paskolų skai
čių namams įsigyti.

Liberty Federal turėjo savo 
metinį narių susirinkimą sau
sio 16 d., kurio metu banko 
prezidentas, Charles S. Chel
eden pateikė 1951 metų finan 
sinę apyskaitą; Toji apyskaita 
ryškiai parodė, kokią didelę 
pažangą įstaiga padarė 1951 
metais. Tas augimas atrodo
»—■

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

„ Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, 4 ' ISLIP, L, N. Y.

Bay Shore 2996.

apie suaukotų pi- 
taip nieko ir ne-

Jvyks vasario 15
UNION BRONZE FOUNDRY

High Grade Bronze Castings

GERIAUSIA

SAVININKAS
(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.-

kc. Programos, kaip ir pirmiau . \ 
bus leidžiamos nuo 11 iki' 12 1
valandos. č. < I

r Vuokeriopat . automobilių ttitymat 
730-2 E. Moyamensing Avi 

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa. ./ 
TR. 7-6627 “

LIBERTY FEDERAL SAVINGS ‘ 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa. , 
135 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Building Under Constructkni 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31. 1951 -

ASSETS
Firrt Mortal* Tz>»ns....................
Tmpmreraeni Ixnns.........................
Loans on Sarlnas Arrnonts .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Cash an Hand and tn Banks . . . . 
OtBce Building and Equipment . . 
Pirkini Lot — 1415 Race Street 
Deferred Cbarces and Other Assets

TOTAL—>9,917.587
LIABILITIES

♦8.428,470

850.000 
55.431 
10.31 I 
22.077
3,5 20

♦8,316.834
25.543 
82.997 

175.000 
1,112.033 

166.666 
22.723
15,791

Member," Share AccounU............
Advences—

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans Tn 'Process ............................
Other LtabOitiee ............................
Employees' Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves....................
General Reeerves . . . 4295.500
♦orpins ..... -- 232.278

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN I IKfflSON

Matom* 'į’M*' 
yW iia KCM2 fr " 

yibiM Mm

STANLEY SHUKIS
Pristato J namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir Lt

Atvksta t nimuB pamleruot 
€67 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

TEL.: 3-4696
TOTAL----♦9.917.387

CHARLES S. CHELEDEN. President

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.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
radyti 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 
skeptiSkas,.bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

Joseph Qu ar tūlio, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM QRUSH, Savininkas
Iš kitų miestų atvykę -tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

' PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

■ 2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

j-----------------------RESTORANAS IR BARAS
į Ml SPRING GARDEN, < PHII
i Tel. PO 5-9785

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas Ir baras

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

•ftL PO 5-9566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

I ■■■■■ ■ ■■■■■■« I ■ ■■ ■ ■ ■ II Į I . ■■■■ ■■■ I ————

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 ML Vemon Street Telefonas Poplar 4111 
‘ PHILADELPHIA PA.

Modefnilka laidojimo^ataiga: dideli graži koplyčia, erdvi tall M 
bara, pakderingiem rateikiama nakvynž — viakaa nemokamai.

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andriataitis

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai

Pristatoma į namus 
ir krautuves

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

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos • 

rūšies virtuvė
201-293 E. Chapel Street

New Haven, Conn.

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wm. A. Aliukonis, Sav. 
Alus, pirmos rūšies maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę 

iš kitų valstybių.
56 High St., Nashua, N. H.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA. 
__________________________/

KAS GI TAS LOKAS?
Vieni sako, Lotas skamba 

kaip lokys, kiti tvirtina, kad 
tai blokas, atseit susigiedojusi 
tam tikrų asmenų grupelė, o 

^tretieji galutinai nusprendė ir 
visu balsu šaukia, kad tai 
BLOGAS. *

Nuostabu: ką tik tas mūsų 
žmogelis bepradedą, viskas nu
eina niekais, viską savieji nu
švilpia, suintriguoja ir suardo. 
Po tokių gražių Lietuviškosios 
Bepdruomenės krikštynų iš 18 
aukšto krikšta^vių balsą ge
rai išgirdo visos lietuviškosios 
kolonijos Amerikoje ir tuojau, 
kaip grybai po lietaus, pradė
jo steigtis Bendruomenės apy
linkės.

O LOKAS tikrai BLOGAS: 
sėdi, šypsosi ir nieko nesako, 
neduoda jokių instrukcijų, 
žiūriu ir spaudoje jau pasiro
dė pageidavimas instrukcijų iš 
Loko, ir pagaliau žmonės pra
dėjo tyrinėti, kas tą Loką su
daro.

Atleiskite, jeigu aš čia veik 
pažodžiui atpasakosiu tokį ma 
no nugirstą vienoje lietuviško
je svetainėje prie staliuko vy
rų pokalbį:

— Kas gi tas LOKAS? Atro
do, lyg Sibiro meška — lokys, 
nė nekrust.

— Brolyt, tai ne lokas, o tik 
riausiai blokas. Susibičiuliavo 
visokie savanaudžiai. Kas ne
žino Kauno miesto burmistro 
Vileišio? O kuris Lietuvos mies 
tų -burmistras neturėjo savo 
nuosavybėje savivaldybišku na 
fnų, žemės sklypų, dvarų ir in
dėlių užsienio bankose? Tai

pirmas to Loko narys Vileišio 
Vileišis,, o obuolys nuo obels 
netoli ritasi.

— Et, jis tai dar maža giš- 
ka, bet, ot, svarbiausia patsai 
pTavadyrius.

— Na, na, o kas gi tas pra- 
vadyyrius?

— Fundyk kieliškėlį, tai pa- 
, sakysiu.

— Na, še, gerk, tik sakyk.
— Hm, hm... Amerikos Sv. 

Jonas-Auksaburnis. Jis kiek
vienai davatkai moka galvą 
apsukti savais pamokslais. O 
jam svarbu turėti savo armiją, 
kad parodžius, kiek balsų už jį 
reikta, kad iškilti aukščiau vi
sų monsinjorų ne tik g&lva, 
bet ir pečiais.

— Ne, ne. Auksaburnis šau
kia ne dėl to. O kad ten už 
jūrų-marelių, kryžiuočių šale
lėj yra Vilkas (atseit Vilkas), 
kuris staugia ir kėsinasi į bro
liškos kaiminės piemenį (Lo
zoraitį), kad jį sudorojus ave
lės perbėgtų pas vilką. O šio 
vilkiukai visaip vadinami, pa
starasis — Jonu-Auksaburniu, 
o dar kitas patekančia saule— 
Saulaitis. — Saulaitis. Matai, 
reikia Vilką gelbėti.

— Bet. juk ten yra tame 
Bloke ne tik vilkiukų, o ir ki
tokių. Tai kas gi tie?

—‘ Tie tai — ir vėtyti ir mė
tyti. Matai,- kai niekur nepri
tapo, tai sudarė patys naują 
nepartinę partiją.

— Kaip tai? O aš girdėjau, 
kad ten iš Čikagos kaip tik 
partijos reikalauja išstatyti sa 
vo atstovus. O kadangi į šitą 
Bloką ne nuo visų kairiųjų

PATENKINTI IR
Daug sKaitytojų reiškia pa

geidavimą, jog Vienybė išeitų 
dažniau. Tarp tokių yra ir A. 
Mačius iš Melrose Park, Ill.:

“Didžiausias mano noras — 
matyti Vienybę dažniau išei
nant (2-3 kartus į savaitę) ir 

t būtų gerai, kad laikrašty bū
tų daromi dažniau skaitytojų 
atsiklausimai.

A. Mačiusyra nusistatęs 
prieš lietuviškas nuotraukas.

“Nedėkite lietuviškų vaizdų- 
vaizdelių, kuriuos esame ma
tę šimtais kartų, jau nusibodo 
žiūrėti.” ,

Vargu, ar tam pritars kiti 
skaitytojai. Kad ir kaip nuer- 
traukos yra senos (naujų da
bar iš Lietuvos negalima gau
ti), vis dėlto malonu į jas pa
sižiūrėti, nes jos mums lieka 
niekados nesenstančiomis.
DĖKITE DAUGIAU
RAILOS STRAIPSNIŲ

Broniaus Railos straipsnių 
daug kas .pasiilgo.

Elena Petraitytė iš Detroito 
rašo:

“Vienybę skaitau jau dau
giau kai metai ir man iš visų 
straipsnių labiausiai patinka 
Br. Railos rašiniai, kuriuose jis 
labai gyvu stiliumi ir papras
ta visiems suprantama kalba 
paliečia mūsų gyvenamojo mo

NEPATENKINTI
Panašiai rašo ir Vladas Pau

ža iš Detroito:
“Vienybė savo bendradar

biais ir turiniu yra gausi ir tu
rininga. Ji gali didžiuotis, kad 
bendradarbių skaičiuje turi žy
miausią ir gabiausią Lietuvos 
publicistą, meno kritiką ir pri- 
tyrusį žurnalistą Bronių Rai
lą. Jo straipsniai Vienybėje ir 
kituose laikraščiuose yra turi
ningi, išsamūs ir labai įdomūs. 
Pasižymi stilingumu, giliu min 
čių reiškimu ir vaizdingumu. 
Be to, jo straipsnių mintys yra 
aktualios ir labai svarbios. Bū 
tų, labai malonu, kad Vieny
bėje jo straipsnių įvairiais 
ir aktualiais mūsų kovos dėl 
Lietuvos laisvės recenzijų ir 
kitais reikalais būtų daugiau.”

VISI TURIME VIENYTIS 
APLINK VIENYBĘ

Senas mūsų skaitytojas Jo
nas Kaulaičia (Kawlaicze) iš 
Rumford, Me., savo ilgame 
laiške rašo, jog Vienybėje no
rėtų matyti daugiau trumpų 
žinelių, korespondencijų, iš 
lietuvių gyvenimo, nes tas pa-
laiko laikraščio' gyvumą ir 
žmonių žingeidumą.

“Laikraščio pakraipa gera I 
ir Vienybė, lankydama savo

mento degamuosius klausimus. 
Būtų labai malonu, kad redak
cija pasistengtų kuo daugiau
siai Br. Railos straipsnių dėti 
į savo laikraštį?’

skaitytojų namus, padėjo por 
ilgus metus išlaikyti lietuvybę. 
Tad turime burtis visi aplink 
šį laikraštį, užmiršdami siau
ras partijas ir partijėles”.

■F=- ------------------------------- ------ -------------------------- N . ■ -

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI — nepaprastas naujas romanas, ku- i 

t riame apšrašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
___ -flnk-reiė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. !

■Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin- 
•ta, kaina 4 doleriai.

.. šLIUPTARNIAi — pirmutinė tokia teisinga, atvira, ‘ 
įdomi ir stambi nkyga (istorinis romanas) apie Amerikos ' 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda, kaina 3 doleriai.

ABIDVI KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halstėd St., Chicago 8. Ill.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
, Lithuanian Alliance of America

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA
LIETUVIŲ FRATERNALINĖ ORGANIZACIJA 

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

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose.
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000,06.

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

Nariai garma 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.

•i

partijų yra atstovai, tai ot, dėl 
to tas LOKAS ir tyli, ir^jilT 
nieko negali pasakyti, negali 
duoti jokių instrukcijų, nes 
partijos iš Čikagos neleidžia.

— Na, tai prie esamų parti- 
jų dar pasidarys viršpartijos. 
O tu žmogeli, tik mokėk soli
darumo mokesčius, jau nieko 
nebelieka kišeniuje, subatvaka 
riui praleisti... Ir t. t....

Besiklausant tokių kalbų, 
kiekvienas susimąsto, kits ir 
parašo ir laikraštyj atspausdi
na. O man kilo tokia mintis: 
čia, Amerikoj, mes nuo riebu
mo siuntam. Tik prisiminkim, 
kai visokios nelaimės, kančios, 
■badas ir šaltis mus prispaudė, 
mes neklausėm ar tu kunigas, 
ar pasaulietis, ar katalikas ar 
evangelikas. Esi lietuvis — ir 
būrėmės į daiktą, prašėm duo
nos, pastogės ir globos. Kur 
mūsų buvo dauguma, ten į 
mus atkreipė dėmesį, o kur bu 
vome pavieniai, tiems liepė 
dėtis prie daugumos.

Skaitau laikrašty: 18 metų 
lietuvis jaunuolis nusižudė N. 
Zelandijoje, nes jis nepakėlė 
vienumos tarp svetimųjų. O 
kokie jautrūs laiškai ’ lietuvių 
karių iš Indokinijos. Jie pra
šo: atsiųskit, mieli broliai ir 
sesės, lletuvšką žodį (laišką ar 
laikraštį), jis atstos mums vi
sus troškimus ir sumažins pa
vojus...

(Nukelta į 7 psl.)

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA P ATRIA
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradar
biams ir bičiuliams apie veiklos pradžią JAV.
Moderniai įrengta leidyklos spaustuvė siūlo savo 
patarnavimus organizacijoms, draugijoms, klubams, 
biznieriams ir pavieniams asmenims. <

MES SPAUSDINAME bet kuria kalba knygas, žurnalus, į- 
vairias brošiūras, piknikų, ir parengimų ^programas, 

- bei jų skelbimus. Įvairias biznieriams reikalingas 
sąskaitas, blankas, vizitines korteles, kvietimus ir kt.

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
spaudos žinovų. 

Su pagarba
rusių

92 Franklin

pavyzdingai prity

Street, 
Stamford, Connecticut 

Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

J

Laisvei švintant... (5)-^ St. Butkus

KOVOJAME SU BILIJONINE ARMJA
Tą pat dieną nusikraustėme 

į 127 viorsto komandos būsti
nę; Miškuose prie pat gele
žinkelio linijos stovi vienišas 
barakas. Salia jo iš lentų su- 
kaltas sandėliukas maistui lai 
kyti, didelis špyžiaus katilas 
virti ir iš šatrų nupinta pala
pinė arkliui laikyti.

Mums priskyrė viršininką ei 
vili, kilusį iš Sibiro rusą, ku
ris vadovavo mums skirtiems 
-darbams. Jis mums papasako-. 
jo, kad neseniai šioje apylin
kėje yra miręs lietuvis karei
vis, kilęs iš Kauno gubernijos? 
Kur jis palaidotas — nežinia, 
nes šioje apylinkėje nebuvo 
kapinių. Ir sunku būtų jas 
čia įrengti, nes žemė kieta. 
Kai kur iš vienų akmenų su
daryta. Su lopeta neįkąs!. Ste
biesi, kaip čia auga miškai ir 
kitokie skurdūs augalai. Jų 
Šaknys raitosi tarp samanų ir 
kietos akmeninės žemės.
SUNKU APSIGINTI
NUO UODŲ IR MUSIŲ

Per savaitę dingo sniegas ir 
ledas. Atšilo. Apsidžiaugėme 

♦ sušilusiu oru', bet,neilgai.
Atsirado didžiausios uodu 

armijos, į kurias prieš saulę

žiūrint nematai jų nei galo, 
nei krašto. Puola žmones ir 
per dūmus ir susikurtą ugnį. 
Kiekvienam mūsų buvo išduo- 
ti tinkleliai ant veido, kad bū
tų galima plikąsias kūno vie
tas apsaugoti nuo uodų sukan- 

vdžiojimų.
Apie vidurvasarį uodai lyg 

pranyko, bet atsirado dar pik
tesnis priešas — mažos muse
lės, kurios dar skaudžiau kan
do. Teko dar tankesnius tink
lelius nešioti ant veidų. Jeigu 
būdavo tinklelyje koks plyšis, 
muselės pro jį įlįsdavo Ir su
kandžiodavę. Veidas pasidary
davo mėlynai raudonomis dė
mėmis nudažytas, o paausiuo
se iškildavo skauduliai. Per 
naktį jie vėl susileisdavo.

Kartą vakare nusiaunu ba
tus ir žiūriu, kad mano kojos 
žaizduotos. Toj vietoj, kur su
rištos apatinės kelnės, aplink 
kojas, lyg karolių vlrtinėlė 
skauduliai. Nusiminiau. Ma
niau, kad jau cinga mane pa
gavo. Iš ryto atsikėlęs radau 
kojas sveikas. Vakare vėl žaiz
dotos. Trečią vakarą tas pats, 
tik dabar paaiškėjo, kas čia 
kaltininkas. Aprišant apatinių 
kelnių siūlę, išlėkė tarp siūlių

paklydusi ir išėjimo neberadu
si viena muselė. Mat, turėjau 
plačiais aulais batus, taigi jos 
ir įlįsdavo. Paskum pradėjau 
aulus užsirišti, ir viskas buvo 
tvarkoje.
NAUJAS “PRIEŠAS”’...

Viena bėda dar nebėda, bet 
atsirado ir kita. Barakas pil
nas blakių, kurios naktimis ė- 
mė smarkiai mus pulti. Pasi
statėme guolius vidury bara
ko, bet ir čia mus surasdavo. 
Eidavo lubomis ir nuo jų kris
davo ant mus, lyg parašiuti
ninkės. Priemonių nuo jų ap
siginti neturėjome, išskyrus 
karštą vandenį.
VALGOME AMERIKO
NIŠKĄ MAISTĄ *

Mums maistą pristatydavo 
daugiausia iš Amerikos laivais 
iki Murmansko uosto. Gal tik 
duona buvo rusiška. Tabakas 
taip pak amerikoniškas. Trau
kinių garvežiai irgi ameriko
niški. Ilgai nesupratome kokią 
mėsą valgome, tik po trijų fnė 
nerių patyrėme, kad tai ark
liena.

Su arbata gerti gaudavome 
rūgščią druską. Gydytojai pa-

ANNA KASKAS pavasarį turės eilę koncertų, kuriuos 
ruošia V. Tysliavienė. Pirmasis jos koncertas įvyks, šei- 
tadienį, kovo 22 d. Philadelphijoje, A ...

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• šiemet pavasarį ruošia

masi įvesti viešuosius dvisa
vaitinius darbus valstybei 
miestuose, kol. ūkiuose ir sav- 
chozuose. Už darbą nebus at-
lyignama. Per tuos “dvisavai
tinius” 
upės, valomi laukai, kertamas1 
miškas ir vykdomas Stalino 
statybos. Taip pat, šiemet bus 
•plačiai renkamos “Savanorių 
brigados” darbams į Rusiją ir 
Vid. Aziją., o ypač Vol
gos, Krimo ir Turlrtnenijos 
kanalų bei hidrostočių^'.
~• Sovietai projektuo.a šū7 

šaukti kongresą, kuris ‘nutar
tų įkurti ir Lietuvoje nuo Va
tikano nepriklausomą kat. 
bažnyčią. Tam tikslui varpmū 
sustiprinta agitacija priešu Va
tikaną. C:-

• Moterų Tarybų valdyba 
Vilniuje rengia moterų “tai
kos., ekskursija” į užsienį. * Jau 
buvo-suruošta į • Suomiją, o

.JI-

bus reguliuojamos

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami -geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos magi* 
nos, šaldytuvai ir visi kiti 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI

15 MĖNESIŲ

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vaL vak. Sekmad. 11—4:36 popiet

Šiemet sovietinės propagandos 
atlikti greičiausiai bus pasiųs
tos dar į Vokietiją ir Prancū
ziją, kad pasireikštų ten 
konferencijasv už taiką ir tarp 
tautinio kultūrinio bendradar
biavimo parengimus. Kolūkių, 
fabrikų ir sporto delegatams 
vadovauja Kaunaitė. r

• Lietuvos grūdai iš Klai
pėdos grūdų elevatoriaus kraū-’ 
narni tiesiai į sovietinius tai-

.vus, kurie kas 3-7 dienos plau
kia į Leningradą. Rugpjūčio , 
mėn. 11,000 tonų lietuviškų * 

-grūdų- buvo “Vilniaus” ir kt.——— 
sovietų laivais, kaip Sov./Są- . 
jungos grūdai eksportuojami- į 
Indiją.

• Kauno Audinių ir Litez
kombinatai iš naujosios sovie
tinės plastinės medžiagos i ga
mina karinius parašiutus Min. 
Teriošino įskaymu darbininkų 
skaičius padidintas 200. Abe
juose kombinatuose dirba apie 
80 proc. moterų, iš kurių 280 
yra rusės, į Kauną atkeltos iš 
Nevos tekstilės kombinato Le------ . •
nirigrade.

• visas Lietuvos jaunimas 
dabar stengiamasi suorgani
zuoti į komjaunimo skyrių ar
ba DOSAAVF dalinius. Si or
ganizacija yra pusiau karinė. 
Jos tikslas — kariškai apmo
kyti jaunimą ir jam skiepyti 
politinę - komunistinę dvasią, 
šią naują organizaciją prižiū
ri sovietų gen. Kuznecovas, < 
kuriam pavesta konsoliduoti
ir paruošti karo metui visas 
kitas jaunimo organizacijas 
Sov. Lietuvoje. Jai* vadovauja 
min. pirmininko pav. Sokolo
vas. •' i

• Vilniaus teatras atremon 
tuotas ir sezoną pradėjo A. 
Guzevičiaus “Kalvio Ignoto tei 
sybė”.

tarė rūgščiai gerti ir valgyti, 
nes tai apsaugo nuo cingos. 
Vienas mūsų lietuvių nemėgo 
rūgštumo ir po 4 mėnesių su
sirgo.

Miškuose buvo daug mėlynių 
ir panašiu į mūsų žemuoges 
uogų, tik didesnės ir vande- 
ningesnės, bet lapai tokie pat 
Nueidavau, atsisėsdavau ir

mingi suomiams, bet vasarą 
niekur jų nematėme. Tik kar
tą prie Imandros ežero kranto 
radome buvusių jų palapinių 
likučius. Prie geležinkelio bu
vo keletas tuščių namelių. Ma 
nėme, kad juose kas nors dar
bininkų yra gyvenę.

žiemą, ežerui užšalus.
pius pamatėme. Ir tuščių tro-

la-

kailiniai ir pirštinės iš vieno. 
Tik kelnės ir batai atskirai. 
Batų kailio plaukai į lauką. 
Savotiškai įdomūs. Važinėda
mi rogėmis, 3 briedžius pasi
kinko, o 2 pririša užpakalyje. 
Pakinkų tik viena virvė, ei
nanti nuo briedžio kaklo iki 
rogių pro šių gyvulių tarpko- 
jus. Aišku, virvė briedžiams

sa-

* Gyniausi nuo cingos.
NEGALIME SUVALDYTI 
GAISRŲ

Vasarą, kada išdžiūdavo
manos, dažnai kildavo miškų 
gaisrai. Juos uždegdavo trau
kinių garvežiai, važiuodami į 
pakylesnes vietoves. Kai pa
leisdavo garą, pro kaminus pa 
sipildavo kibirkštys, ir žiūrėk 
dega.

Mūsų komandos rajonas bu
vo apie.4 mylias. Kartą užsidė 
gė keturiose vietovėse ir mū
sų 15 vyrų buvo permaža ge
sinti, ypač, kad akmeninėj že
mėj negali griovių iškasti. De
gė 3 dienas, kol priėjo balas. 
Miško kirtėjų suomių trobelę 
miške apgynėme nuo gaisro, 
bet rusai ją apvogė — išnešė 
visus rastus indus. Mes lietu
viai rusus išbarėme ir liepėme 
grąžinti, tačiau jie atsikalbi
nėjo, kad tai esą palikti ir na
melis negyvenamas, nes buvęs 
neužrakintas. Mūsų aiškini
mas, kad Suomijoje vagystės , klajoklių tautelė

nežinomos ir jie nerakina sa
vo butų, rusų neįtikino. Tik 
kai vakare atėjo pas mus suo
miai atsiimti savo daiktų, su- 

* sigėdę rusai grąžino. Mes tu
rėjome progos išrėžti jiems 
piktą pamokslą.

Vieno'gaisro metu su kitu 
lietuviu, kiek apvalę samanas, 
jautėmės sulaikę gaisro plėti-

T mąšl. Atsisėdę ilsimės ir šne- 
kamės. Papūtus vėjui, iš mūs 
paskos, lyg raita, atūžia ug
nis. Bėgame į kairę geležin
kelio link, bet Ir ten jau ugnis. 
Geležinkely girdėtis didelis ki
niečių darbininkų riksmas. Jie 
vežėsi iš stoties rtiaistą. 
Įvažiavus į ugnies ir dūmų 
apimtą ruožą, jų vagonėlis su 
maistu nuo bėgių nugriuvo. K i 
tą maistą išgelbėjo, bet svies- . 
tas Ištirpo. Ir čia, pasirodo, 
rusai kareiviai Iškrėtė piktą 
išdaigą. Ant bėgių padėjo rąst 
galį, o kiniečiai, skubindami 
pro dūmus išbėgti iš degančio 
ruožo, nepastebėjo jo ir nu
griuvo. Aplamai, rusai buvo 
linkę piktus juokus iškrėsti.

Neišbėgę i kairę, bėgame 
pirmyn, bet ir ten jau ugnis 
mus supa. Tik pasukę į ežerą, 
kur balos, išbėgome iš ugnies. 
Šiaip būtume iškepę.
VASARĄ NEMATĖME 
VIETOS GYVENTOJŲ

žinojome, kad čia gyvena 
lapiai, gi-

Pasirodo, lapiai grįžo iš vasa
ros stovyklų. Į tas trobeles pra 
dėjome eiti briedienos mėsos 
nusipirkti, nes arkliena jau 
buvo nusibodusi. Kai įeidavo
me į trobą, lapių vaikai sulįs
davo už pečiaus ir bailiai žiū
rėdavo į mus? Tose trobelėse 
gyveną lapiai mokėjo rusiškai. 
Ir šiaip jie jau atrodė kitokie 
negu kiti jų tautiečiai klajo
kliai. Jau buvo šiek tiek civi- 
zacijos paliesti.

Lapiai žemės nuosavybės ne
žino, nes -trumpa vasara 
kieta neatšilanti akmeninė 
mė neleidžia žemės dirbti,
sėti. Visas jų turtas — briedis. 
Kai kurie turi net po kelias
dešimt briedžių. Jie lapiui at
stoja arklį, karvę, avį ir t. t. 
Jų mėsa minta, iš jų kailių 
siuvasi drabužius, apavą, mie
gant. pasikloja, užsikloja, žie
mą užsidengia savo palapines, 
jais važinėja ir t. t. Atimk iš 
lapio briedį — jis nebemokės 
gyventi.

Drabužiai savotiški.. Kepurė, ‘

ir 
že 
ir

smarkiai bėgti, kaip jie galėtų- 
Gal tai tyčia padaryta. uSŪlai- 
kyti jų smarkumą. Vadelė tik 
iš vienos pusės. Kitoj rankoj 
laiko ilgą virbą, kuriuo taip 
pat valdo. Nors ir tokiuose pa
kinktuose, bet bėga smarkiai ir 
ant ledo neslysta. Aišku, j jie 
nekaustyti. Minta, ką randa 
miške: žolę, samanas, medžio 
žieve ir t. t. ’

Lapiui važiuojant, Ji Įyfii Ali
nes. Dar rogių nematai, bet 
jau išgirsti .šunų lojimą. Va
žiuojant briedžius vaMo ne 
vien vyrai, bet mačiau fr mo-

Kartą iš tokios pravažiuojan
čios mergaitės gavau net ma
lonią šypseną, kai pasisukęs 1 
šalį daviau jai kelią. Šiaip jos' 
kareivių bijodavo ir pabėgda
vo. C .

Sekančiame numery: •’RUO
ŠIAMĖS KARUI PRIK8 SUO
MIUS”).



SAULĖTOJE KALIFORNIJOJE

>

LIETUVAITĖ ROŽIŲ
PARADE

Per Naujuosius Metus įvyks
tančioje Pasedena, Calif, tra
diciniame rožių parodoje lie
tuvaitė, su tautiniu kostiumu 
pasipuošusi, Rūta Kilmonytė, 
reprezentavo Vakarinę Euro
pą. Ji buvo išrinkta gražiau
sia Iš daugelio vakarinės Eu
ropos kandidačių. Tai, tur būt, 
pirmą kartą rožių parade ant 
Long Beach “float” dalyvavo 
lietuvaitė.
ALTO NĄUJA VALDYBA

Sausio 12 čL įvyko ALT me
tinis susirinkimas, kuriame iš
rinkta nau<;ą_valdyba — pirm, 
adv. Jos Peters, visepirm. J. 
Uždavinys, sek. A. Dabšys, ižd. 
V. Pažiūra, nariais ir kand. 
K Barauskas, K. Lukšis, B. 
Gediminas, Adelė Deringienė 
ir J. Mitkus. Naujoji valdyba 
struopiai ruošiasi Vasario 16- 
tos minėjimui.
PAMINĖTAS KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMAS

Sausio 15 d. pirmą kartą 
Los Angeles buvo paminėta 
Klaipėdos atvadavimo sukak-

Tumas “Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos bendradarbiavimo tra 
dicija”. S. Bimbiris kalbėjo 
Diepholz gimnazijos rėmimo 
reikalu. Numatyta įsteigti Ma
žosios Lietuvos Bičiulių skyrių, 
kuris rūpintųsi suteikti stipen
dijas klaipėdiečiams 3-4 stu
dentams Diepholtz gimnazijo-

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
.Sausio 11 d. įvykusiame su

sirinkime išrinta nauja valdy
ba: pirm. A. Yakutis, vicepirm. 

•_ J. Guest, sek. Lou Jociutė, ižd. 
Ąnn Laurinaitis. Vasario 2 d. 
L. V. kuopa turės bendrus pie
tus naujos valdybos 
mui, o vasario 24 d. 
gavėnių blynų balius, 
George St.

pagerbi- 
bus Už- 
2704 St.

WALTER’S CAFE 
W. Medveckas, Sav.

Degtinė, alus ir vynas 
1124 W. Pratt SL 

„ Baltimore, Md.

BROADWAY 
RESTAURANT

Geras maistas, įvairūs 
gėrimai i

Charles G. Siekus, Sav.
(Daugiau, kaip 20 m. buvęs 

x. draudimo agentas) 
154 East Main Street 
_ Waterbury, Cona.

TeL: 3-9766 i

DR M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas J3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Stto -10 vai. ryte iki 8 vai. rak.

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

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

Philadelphia, Pa.

DIAMOND CAFE
V. Bukauskas, sav.

Altu, degtinė, vynu 
365 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
SO 8-9094

MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Moterių Direktoriai 
t Trumbull Street

at M156 
... .  t. ....m

VYNAS

LOS ANGELES TIMES APIE 
LIETUVIŲ DIENAS

Sausio 15 d. Los Angeles 
Times, vienas didžiausių L. 
A. dienraščių įdėjo L. Dienų 
red. J. Viteno ir leidėjo A. Ski- 
riaus 
fijas.

Jau 
tuvių 
Voice 
riaus

fotografijas ir jų biogra-

išėjo sausio mėnesio Lie- 
Dienų numeris, skirtas 
of America lietuvių sky- 
veikimui atžymėti.

LAISVĖS ŠVENTĖ

punktua-
Salė bus

pasakys

HARTFORDO LIETUVIU ŽINIOS
Vie-HARTFORD, CONN

tos lietuviai iškilmingai minės 
dvigubą dr.-Jono Basanavi
čiaus sukaktį klubo auditori
joj. Programą išpildys vietos 
menininkai ir menininkės, 
Manchesterio Liet. Bend, cho
ras, Hartfordo Jaunimo tauti
nių šokių grupė ir kalbą ' pa
sakys dr. šerkšnas iš Putnam, 
Conn. Taipgi, bus suvaidintas 
vieno akto vaizdelis iš dr. J. šaukia specialų direktorių po- 
Basanavičiaus gyvenimo : Vil
niuje spaudai laisvę atgavus. 
Meninė programa bus įdomi ir 
įvairi turiniu. Iškilmės prasi
dės 3 vai. po pietų. Po minėji
mo bus arbatėlė pagerbimui 
programoje dalyvių ir TMD 
narių bei jųjų bendradarbių 
ir svečių *

ALTo ir BALFo nariai ren
giasi prie vas. 16 minėjimo.

Parapijos Mokyklos salėje vas. 
17 d. Tai bus antras iškilmin
gas minėjimas mūsų kolonijoj.

Sunkiai serga .prel. Jonas 
Ambotas, bet jūsų korespon
dentui slaugė pareiškė, jog yra 
vilties, kad prel. Ambotas pa
sveiks, bet negreitai.

Klubiečių veiklos išplėtimo 
reikalais žada rūpintis nauji 
klubo direktoriai, tuo tikslu

sėdį sausio 30 d. apsvarstymui 
veiklos reikalų irrišrihkimo di- 
rektoriato vadovybės persona
lo bei veikiančiųjų komisijų.

Lietuviškų radijo programų 
vedėjas J. Januškevičius ren
giasi minėti savo radijo pro- 
gramo penkmečio sukaktį. 
Daug hardfordiečių buvo nu
vykę į Vienybės metinį kon
certą. ' V. Rep.

Liberty Federal Savings aštuntoje vietoje
Vietiniai Philadelphijos laik 

raščiai—Evening Bulletin, sau 
šio 21 d. ir The Philadelphia 
Inquirer, sausio 22 
daug vietos visiems 
savings and loan” 
joms 
kėse. 
nius 
and
delphijoje, stambiausias lietu
viškas bankas šioje rytinėje 
Amerikos dalyje ir vienintelis 
Philadelphijoje, vėl užima aš
tuntą vietą savo dydžiu. Toji

d. skyrė 
"Federal 
asociaci- 
ir apylinPhiladelphijoje

Pagal paskelbtus davi- 
Liberty Federal Savings 
Loan Association Phila-

dar ryškesnis, palyginus pas
kutinių trijų metų davinius:

1951 m. gruodžio 31 dieną 
$9,917,587.00, 1950 m. gruodžio 
31 d. $8,085,051.00, 1949 gruo
džio 31 d. $6,235,421.00. •

šiais metais, pagal įstatus, 
taip pat buvo penkių banko 
direktorių ir valdybos rinki
mai. Valdyba, su Charles S. 
Cheleden, prezidentu, buvo 
perrinkta. Išrinktieji direkto
riai yra — J. Berton Carnett, 
Jr., Walter B. Lubin, John G. 
Petrik, Peter J. Tamulis ir

PHILADELPHIA, PA. — Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimui 
vieningai ruošiasi visi vietos 
lietuviai ir jis įvyks vasario 
17 d. Lietuvių Muz. salėje, 
Allegheny Ave. ir Tilton St. 
Programa prasidės 
liai 3 vai. po pietų, 
atidaryta 2:30 p. p.

Vedamąją kalbą
prelatas Balkūnas iš Maspeth. 
Anglų kalba kalbės kongres
menas Green. Muzikos prog
ramą atliks P. Kaulinio (nau
jakurių) choras ir W. Norkaus 
vadovaujamas Dainos choras. 
Dalį lietuviškų šokių šoks J. 
Karalienės vadovaujama jau-, 
nuolių grupė. A. Gaigalas, 
Kauno teatro auklėtinis, pa
ruoš momentui pritaikintus 
vaizdus.

Minėjime dalyvaus latvių, 
estų ir ukrainiečių atstovai.

Malonu, kad philadelphie- 
čiams pagaliau .pavyko susitar
4i—bendrai—švęsti—šią—laisvės—palyginamai svarbi -vietai—ki- , Edward- Wari-kon-is,--kurie jau 
šventę. Be abejonės, bus geros 
pasekmės. _ Gr.

Statys lietuviu namus
MIAMI, FLA. — Vietinių or

ganizacijų atstovai ir šiaip yei 
kėjai tarėsi dėl vasario 16-tos 
minėjimo. Pasitarimai buvo 
aštrūs, kilo ginčų ir nesutari
mų, ypač svarstant piniginius 
klausimus.

Vieni siūlė, kad visas minė
jimo pelnas, kaip iki šiol, bū
tų atiduotas Altui, o kiti tam 
griežtai priešinosi. Taip nuo
monėms pasiskirsčius jau at
rodė, kad ir ^paties minėjimo

tų panašių finansinių įstaigų 
tarpe, yra ypatingai tuo įdo
mi, kad 1942 metais Liberty 
Federal užėmė 32-tą vietą. Tai 
rodo, kad devynerių metų lai
kotarpyje toji lietuviška įstai
ga pralenkė 24 kitas “savings 
and loan, associations”

Tarp kitko, pereitais metais 
Liberty Federal pasiekė aštun 
tą vietą- dr sakyti laikraščiai 
atskirame straipsnyje ' pabrė-

ilgus metus bendradarbiauja 
su šiuo banku. Walter B. Lu
bin ir Petras J. Tamulis, ypač 
Adam .Grush (Gružauskas) ir 
Stanley Wasikonis, kurie jau 
virš 25 metus darbuojasi Li
berty Federal gerovei, buvo iš
rinkti patarėjais. /
- Norint geriau supažindinti 
skaitytojus su Liberty Federal 
Savings
Philadelphijoje, numatoma lai 
kas nuo laiko skelbti praneši
mus apie banko operacijas ir 
patarnavimus visuomenei ir 
apie atskirus jo * direktorius, 
valdybos narius bei tarnauto
jus.

Loan Association

STANDARD FEDERAL
SAVINGS .

and Loan Association of 
Baltimore City

Metini* dividentas 3%

reikšmingo 2.

Minės Lietuvos • 
valstybės atkūrimą

CHICAGO, ILL. — Sausio 16 
d. posėdžiavo ALT Chicagos 
Skyrius ir aptarė Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybės 
atstatymo — Vasario 16 d. ak
to* minėjimą.

Minėjimas to
lietuvių tautai įvykio bus va
sario 10 d. 2 v. p. p. Chicago- 
je, Ashland Auditorijoje (kam 
pas Van'Buren ir Ashland gat
vių).

Minėjimą norima suruošti į- 
spūdingoje ir pakibote nuotai
koje. Pakviesti kalbėti žymūs 
JAV Ir lietuvių visuomenės vy 
rai, po to seks mūsų -meno jė
gų pasirodymas ir vėliau pa
silinksminimas — šokiai.

ALT Chicagos Skyrius labai 
prašo tą dieną kitų lietuviškų 
organizacinių; vienetų nedary
ti jokių parengimų bei pobū
vių.

Dienos reikšmei ir lietuvių 
vieningumui pabrėžtų prisidė
kime visi savo aukomis prie 
Lietuvos laisvinimo ir patys 
vieningai dalyvaukime.

J. Ts.

VASARIO 16 ŠVENTĖ
BRIDGEPORT, CONN. — A- 

LT vietos skyrius ir kitos Brid- 
geporto organizacijos rengia 
34-tų metų Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjimą, šeštadienį vasario 16 
d., parapijos svetainėj, 7 vai. 
vakare, kur kalbės prof. J. Au- 
-dėnas -New—Ybrko. Svečias
pirmą kartą kalbės mūsų ko
lonijoje. Dalyvaus parapijos 
choras ir choro solistai, 
mas nemokamas.

KITOJE STOTYJE
S. BOSTON, MASS. — Lie

tuvių radijo programos, Melio- 
dijos Valanda vasario -3 d. per
sikėlė į kitą satį, WHH/, 1540

Kiekvienas indėlis apdraustas federalinės 
valdžios apdrauda iki 16,004

Baltimore, 30, Md-684 Washington Blvd.

COLONIAL BAR RESTAURA
GUS TUNAITIS, Savininkas * . 

PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI

N. E. Cor. 52nd & Spruce Sts.
PHILADELPHIA 39, PA.

GR. 4-2939

SILVER BELL BAKING £0.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

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

Vedybom ir parėm 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik 
visokią duoną, bet ir tortus, ke- 
sus, pyragus ir pyragaičiui

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

Balsuojant, dauguma pasisa
kė už tai, kad visas pelnas (iš 
bilietų ir baro) būtų paskirtas 
Miami lietuvių namų statybai, 
o aukos, kiek bus, — Altui.

Tai štai kokie rezultatai mū
sų “vadovaujančių veiksnių” 
partinės politikos!r Apie kvo
tos išpildymą šiemet čia nega- 
li būti nė kalbos. Paremti ’Altą, 
žmonės dar nesibaidytų, bet 
kadangi šis remia bei išlaiko 
tą “vyriausiąją”—Vliką, tai ir 
pats Altas praranda daug .pa
sitikėjimo. Sako, kokia pras
mė remti nieko neveikiančią 
organizaciją. Be to, pats rė
mimas daromas taip miglotai, 
kad žmonės 
nigų likimą 
sužino.

Minėjimas
d. 8 v- v- policijos salėj. Bus 
oficialioji dalis ir meninė pro
grama. Po to — šokiai. J.

toji įstaiga, pagal nuošimtį į- 
gyjo‘didžiausią naujų taupo
mų sąskaitų sumą ir taip pat 
išdavė didžiausį paskolų skai
čių namams įsigyti.

Liberty Federal turėjo savo 
metinį narių susirinkimą sau
sio 16 d., kurio metu banko 
prezidentas, Charles S. Chel
eden pateikė 1951 metų finan 
sinę apyskaitą; Toji apyskaita 
ryškiai parodė, kokią didelę 
pažangą įstaiga padarė 1951 
metais. Tas augimas atrodo
»—■

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

„ Green ir Leonard Sts.
Waterbury, Conn

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiaL
ROUTE 27-A, 4 ' ISLIP, L, N. Y.

Bay Shore 2996.

apie suaukotų pi- 
taip nieko ir ne-

Jvyks vasario 15
UNION BRONZE FOUNDRY

High Grade Bronze Castings

GERIAUSIA

SAVININKAS
(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.-

kc. Programos, kaip ir pirmiau . \ 
bus leidžiamos nuo 11 iki' 12 1
valandos. č. < I

r Vuokeriopat . automobilių ttitymat 
730-2 E. Moyamensing Avi 

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa. ./ 
TR. 7-6627 “

LIBERTY FEDERAL SAVINGS ‘ 
AND LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa. , 
135 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Building Under Constructkni 

at 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION 
AS OF DECEMBER 31. 1951 -

ASSETS
Firrt Mortal* Tz>»ns....................
Tmpmreraeni Ixnns.........................
Loans on Sarlnas Arrnonts .... 
Federal Home Loan Bank Stock. . 
Cash an Hand and tn Banks . . . . 
OtBce Building and Equipment . . 
Pirkini Lot — 1415 Race Street 
Deferred Cbarces and Other Assets

TOTAL—>9,917.587
LIABILITIES

♦8.428,470

850.000 
55.431 
10.31 I 
22.077
3,5 20

♦8,316.834
25.543 
82.997 

175.000 
1,112.033 

166.666 
22.723
15,791

Member," Share AccounU............
Advences—

Federal Home Loan Bank . . . 
Loans Tn 'Process ............................
Other LtabOitiee ............................
Employees' Retirement Reserve . . 
Other Specific Reserves....................
General Reeerves . . . 4295.500
♦orpins ..... -- 232.278

INSURANCE
REAL ESTATE
ORMAN I IKfflSON

Matom* 'į’M*' 
yW iia KCM2 fr " 

yibiM Mm

STANLEY SHUKIS
Pristato J namus pirmos 
rūšies medžiagos drabužius: 

siutus, paltus ir Lt

Atvksta t nimuB pamleruot 
€67 Washington Ave.

Waterbury, Conn.

TEL.: 3-4696
TOTAL----♦9.917.387

CHARLES S. CHELEDEN. President

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.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
radyti 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 
skeptiSkas,.bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

Joseph Qu ar tūlio, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

ADAM QRUSH, Savininkas
Iš kitų miestų atvykę -tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

' PHILADELPHIA, PA
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

■ 2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

j-----------------------RESTORANAS IR BARAS
į Ml SPRING GARDEN, < PHII
i Tel. PO 5-9785

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas Ir baras

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

•ftL PO 5-9566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

I ■■■■■ ■ ■■■■■■« I ■ ■■ ■ ■ ■ II Į I . ■■■■ ■■■ I ————

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 ML Vemon Street Telefonas Poplar 4111 
‘ PHILADELPHIA PA.

Modefnilka laidojimo^ataiga: dideli graži koplyčia, erdvi tall M 
bara, pakderingiem rateikiama nakvynž — viakaa nemokamai.

BOSTON BAKING CO.
J. Tamošauskas
B. Andriataitis

Lietuviška duona ir 
pyragaičiai

Pristatoma į namus 
ir krautuves

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

J. GUTAUSKAS, Sav.
Įvairūs gėrimai, pirmos • 

rūšies virtuvė
201-293 E. Chapel Street

New Haven, Conn.

BEE HIVE 
RESTAURANT

Wm. A. Aliukonis, Sav. 
Alus, pirmos rūšies maistas 
Kviečiami svečiai, atvykę 

iš kitų valstybių.
56 High St., Nashua, N. H.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA. 
__________________________/

KAS GI TAS LOKAS?
Vieni sako, Lotas skamba 

kaip lokys, kiti tvirtina, kad 
tai blokas, atseit susigiedojusi 
tam tikrų asmenų grupelė, o 

^tretieji galutinai nusprendė ir 
visu balsu šaukia, kad tai 
BLOGAS. *

Nuostabu: ką tik tas mūsų 
žmogelis bepradedą, viskas nu
eina niekais, viską savieji nu
švilpia, suintriguoja ir suardo. 
Po tokių gražių Lietuviškosios 
Bepdruomenės krikštynų iš 18 
aukšto krikšta^vių balsą ge
rai išgirdo visos lietuviškosios 
kolonijos Amerikoje ir tuojau, 
kaip grybai po lietaus, pradė
jo steigtis Bendruomenės apy
linkės.

O LOKAS tikrai BLOGAS: 
sėdi, šypsosi ir nieko nesako, 
neduoda jokių instrukcijų, 
žiūriu ir spaudoje jau pasiro
dė pageidavimas instrukcijų iš 
Loko, ir pagaliau žmonės pra
dėjo tyrinėti, kas tą Loką su
daro.

Atleiskite, jeigu aš čia veik 
pažodžiui atpasakosiu tokį ma 
no nugirstą vienoje lietuviško
je svetainėje prie staliuko vy
rų pokalbį:

— Kas gi tas LOKAS? Atro
do, lyg Sibiro meška — lokys, 
nė nekrust.

— Brolyt, tai ne lokas, o tik 
riausiai blokas. Susibičiuliavo 
visokie savanaudžiai. Kas ne
žino Kauno miesto burmistro 
Vileišio? O kuris Lietuvos mies 
tų -burmistras neturėjo savo 
nuosavybėje savivaldybišku na 
fnų, žemės sklypų, dvarų ir in
dėlių užsienio bankose? Tai

pirmas to Loko narys Vileišio 
Vileišis,, o obuolys nuo obels 
netoli ritasi.

— Et, jis tai dar maža giš- 
ka, bet, ot, svarbiausia patsai 
pTavadyrius.

— Na, na, o kas gi tas pra- 
vadyyrius?

— Fundyk kieliškėlį, tai pa- 
, sakysiu.

— Na, še, gerk, tik sakyk.
— Hm, hm... Amerikos Sv. 

Jonas-Auksaburnis. Jis kiek
vienai davatkai moka galvą 
apsukti savais pamokslais. O 
jam svarbu turėti savo armiją, 
kad parodžius, kiek balsų už jį 
reikta, kad iškilti aukščiau vi
sų monsinjorų ne tik g&lva, 
bet ir pečiais.

— Ne, ne. Auksaburnis šau
kia ne dėl to. O kad ten už 
jūrų-marelių, kryžiuočių šale
lėj yra Vilkas (atseit Vilkas), 
kuris staugia ir kėsinasi į bro
liškos kaiminės piemenį (Lo
zoraitį), kad jį sudorojus ave
lės perbėgtų pas vilką. O šio 
vilkiukai visaip vadinami, pa
starasis — Jonu-Auksaburniu, 
o dar kitas patekančia saule— 
Saulaitis. — Saulaitis. Matai, 
reikia Vilką gelbėti.

— Bet. juk ten yra tame 
Bloke ne tik vilkiukų, o ir ki
tokių. Tai kas gi tie?

—‘ Tie tai — ir vėtyti ir mė
tyti. Matai,- kai niekur nepri
tapo, tai sudarė patys naują 
nepartinę partiją.

— Kaip tai? O aš girdėjau, 
kad ten iš Čikagos kaip tik 
partijos reikalauja išstatyti sa 
vo atstovus. O kadangi į šitą 
Bloką ne nuo visų kairiųjų

PATENKINTI IR
Daug sKaitytojų reiškia pa

geidavimą, jog Vienybė išeitų 
dažniau. Tarp tokių yra ir A. 
Mačius iš Melrose Park, Ill.:

“Didžiausias mano noras — 
matyti Vienybę dažniau išei
nant (2-3 kartus į savaitę) ir 

t būtų gerai, kad laikrašty bū
tų daromi dažniau skaitytojų 
atsiklausimai.

A. Mačiusyra nusistatęs 
prieš lietuviškas nuotraukas.

“Nedėkite lietuviškų vaizdų- 
vaizdelių, kuriuos esame ma
tę šimtais kartų, jau nusibodo 
žiūrėti.” ,

Vargu, ar tam pritars kiti 
skaitytojai. Kad ir kaip nuer- 
traukos yra senos (naujų da
bar iš Lietuvos negalima gau
ti), vis dėlto malonu į jas pa
sižiūrėti, nes jos mums lieka 
niekados nesenstančiomis.
DĖKITE DAUGIAU
RAILOS STRAIPSNIŲ

Broniaus Railos straipsnių 
daug kas .pasiilgo.

Elena Petraitytė iš Detroito 
rašo:

“Vienybę skaitau jau dau
giau kai metai ir man iš visų 
straipsnių labiausiai patinka 
Br. Railos rašiniai, kuriuose jis 
labai gyvu stiliumi ir papras
ta visiems suprantama kalba 
paliečia mūsų gyvenamojo mo

NEPATENKINTI
Panašiai rašo ir Vladas Pau

ža iš Detroito:
“Vienybė savo bendradar

biais ir turiniu yra gausi ir tu
rininga. Ji gali didžiuotis, kad 
bendradarbių skaičiuje turi žy
miausią ir gabiausią Lietuvos 
publicistą, meno kritiką ir pri- 
tyrusį žurnalistą Bronių Rai
lą. Jo straipsniai Vienybėje ir 
kituose laikraščiuose yra turi
ningi, išsamūs ir labai įdomūs. 
Pasižymi stilingumu, giliu min 
čių reiškimu ir vaizdingumu. 
Be to, jo straipsnių mintys yra 
aktualios ir labai svarbios. Bū 
tų, labai malonu, kad Vieny
bėje jo straipsnių įvairiais 
ir aktualiais mūsų kovos dėl 
Lietuvos laisvės recenzijų ir 
kitais reikalais būtų daugiau.”

VISI TURIME VIENYTIS 
APLINK VIENYBĘ

Senas mūsų skaitytojas Jo
nas Kaulaičia (Kawlaicze) iš 
Rumford, Me., savo ilgame 
laiške rašo, jog Vienybėje no
rėtų matyti daugiau trumpų 
žinelių, korespondencijų, iš 
lietuvių gyvenimo, nes tas pa-
laiko laikraščio' gyvumą ir 
žmonių žingeidumą.

“Laikraščio pakraipa gera I 
ir Vienybė, lankydama savo

mento degamuosius klausimus. 
Būtų labai malonu, kad redak
cija pasistengtų kuo daugiau
siai Br. Railos straipsnių dėti 
į savo laikraštį?’

skaitytojų namus, padėjo por 
ilgus metus išlaikyti lietuvybę. 
Tad turime burtis visi aplink 
šį laikraštį, užmiršdami siau
ras partijas ir partijėles”.

■F=- ------------------------------- ------ -------------------------- N . ■ -

Čia parašyta apie Amerikos lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI — nepaprastas naujas romanas, ku- i 

t riame apšrašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
___ -flnk-reiė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. !

■Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin- 
•ta, kaina 4 doleriai.

.. šLIUPTARNIAi — pirmutinė tokia teisinga, atvira, ‘ 
įdomi ir stambi nkyga (istorinis romanas) apie Amerikos ' 
lietuvių tautinį ir kultūrinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda, kaina 3 doleriai.

ABIDVI KNYGOS SYKIU tik už 6 dolerius! Persiun
timo lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halstėd St., Chicago 8. Ill.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
, Lithuanian Alliance of America

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA
LIETUVIŲ FRATERNALINĖ ORGANIZACIJA 

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

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados miestuose.
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000,06.

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

Nariai garma 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.

•i

partijų yra atstovai, tai ot, dėl 
to tas LOKAS ir tyli, ir^jilT 
nieko negali pasakyti, negali 
duoti jokių instrukcijų, nes 
partijos iš Čikagos neleidžia.

— Na, tai prie esamų parti- 
jų dar pasidarys viršpartijos. 
O tu žmogeli, tik mokėk soli
darumo mokesčius, jau nieko 
nebelieka kišeniuje, subatvaka 
riui praleisti... Ir t. t....

Besiklausant tokių kalbų, 
kiekvienas susimąsto, kits ir 
parašo ir laikraštyj atspausdi
na. O man kilo tokia mintis: 
čia, Amerikoj, mes nuo riebu
mo siuntam. Tik prisiminkim, 
kai visokios nelaimės, kančios, 
■badas ir šaltis mus prispaudė, 
mes neklausėm ar tu kunigas, 
ar pasaulietis, ar katalikas ar 
evangelikas. Esi lietuvis — ir 
būrėmės į daiktą, prašėm duo
nos, pastogės ir globos. Kur 
mūsų buvo dauguma, ten į 
mus atkreipė dėmesį, o kur bu 
vome pavieniai, tiems liepė 
dėtis prie daugumos.

Skaitau laikrašty: 18 metų 
lietuvis jaunuolis nusižudė N. 
Zelandijoje, nes jis nepakėlė 
vienumos tarp svetimųjų. O 
kokie jautrūs laiškai ’ lietuvių 
karių iš Indokinijos. Jie pra
šo: atsiųskit, mieli broliai ir 
sesės, lletuvšką žodį (laišką ar 
laikraštį), jis atstos mums vi
sus troškimus ir sumažins pa
vojus...

(Nukelta į 7 psl.)

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA P ATRIA
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradar
biams ir bičiuliams apie veiklos pradžią JAV.
Moderniai įrengta leidyklos spaustuvė siūlo savo 
patarnavimus organizacijoms, draugijoms, klubams, 
biznieriams ir pavieniams asmenims. <

MES SPAUSDINAME bet kuria kalba knygas, žurnalus, į- 
vairias brošiūras, piknikų, ir parengimų ^programas, 

- bei jų skelbimus. Įvairias biznieriams reikalingas 
sąskaitas, blankas, vizitines korteles, kvietimus ir kt.

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir 
spaudos žinovų. 

Su pagarba
rusių

92 Franklin

pavyzdingai prity

Street, 
Stamford, Connecticut 

Telephone 48-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

J

Laisvei švintant... (5)-^ St. Butkus

KOVOJAME SU BILIJONINE ARMJA
Tą pat dieną nusikraustėme 

į 127 viorsto komandos būsti
nę; Miškuose prie pat gele
žinkelio linijos stovi vienišas 
barakas. Salia jo iš lentų su- 
kaltas sandėliukas maistui lai 
kyti, didelis špyžiaus katilas 
virti ir iš šatrų nupinta pala
pinė arkliui laikyti.

Mums priskyrė viršininką ei 
vili, kilusį iš Sibiro rusą, ku
ris vadovavo mums skirtiems 
-darbams. Jis mums papasako-. 
jo, kad neseniai šioje apylin
kėje yra miręs lietuvis karei
vis, kilęs iš Kauno gubernijos? 
Kur jis palaidotas — nežinia, 
nes šioje apylinkėje nebuvo 
kapinių. Ir sunku būtų jas 
čia įrengti, nes žemė kieta. 
Kai kur iš vienų akmenų su
daryta. Su lopeta neįkąs!. Ste
biesi, kaip čia auga miškai ir 
kitokie skurdūs augalai. Jų 
Šaknys raitosi tarp samanų ir 
kietos akmeninės žemės.
SUNKU APSIGINTI
NUO UODŲ IR MUSIŲ

Per savaitę dingo sniegas ir 
ledas. Atšilo. Apsidžiaugėme 

♦ sušilusiu oru', bet,neilgai.
Atsirado didžiausios uodu 

armijos, į kurias prieš saulę

žiūrint nematai jų nei galo, 
nei krašto. Puola žmones ir 
per dūmus ir susikurtą ugnį. 
Kiekvienam mūsų buvo išduo- 
ti tinkleliai ant veido, kad bū
tų galima plikąsias kūno vie
tas apsaugoti nuo uodų sukan- 

vdžiojimų.
Apie vidurvasarį uodai lyg 

pranyko, bet atsirado dar pik
tesnis priešas — mažos muse
lės, kurios dar skaudžiau kan
do. Teko dar tankesnius tink
lelius nešioti ant veidų. Jeigu 
būdavo tinklelyje koks plyšis, 
muselės pro jį įlįsdavo Ir su
kandžiodavę. Veidas pasidary
davo mėlynai raudonomis dė
mėmis nudažytas, o paausiuo
se iškildavo skauduliai. Per 
naktį jie vėl susileisdavo.

Kartą vakare nusiaunu ba
tus ir žiūriu, kad mano kojos 
žaizduotos. Toj vietoj, kur su
rištos apatinės kelnės, aplink 
kojas, lyg karolių vlrtinėlė 
skauduliai. Nusiminiau. Ma
niau, kad jau cinga mane pa
gavo. Iš ryto atsikėlęs radau 
kojas sveikas. Vakare vėl žaiz
dotos. Trečią vakarą tas pats, 
tik dabar paaiškėjo, kas čia 
kaltininkas. Aprišant apatinių 
kelnių siūlę, išlėkė tarp siūlių

paklydusi ir išėjimo neberadu
si viena muselė. Mat, turėjau 
plačiais aulais batus, taigi jos 
ir įlįsdavo. Paskum pradėjau 
aulus užsirišti, ir viskas buvo 
tvarkoje.
NAUJAS “PRIEŠAS”’...

Viena bėda dar nebėda, bet 
atsirado ir kita. Barakas pil
nas blakių, kurios naktimis ė- 
mė smarkiai mus pulti. Pasi
statėme guolius vidury bara
ko, bet ir čia mus surasdavo. 
Eidavo lubomis ir nuo jų kris
davo ant mus, lyg parašiuti
ninkės. Priemonių nuo jų ap
siginti neturėjome, išskyrus 
karštą vandenį.
VALGOME AMERIKO
NIŠKĄ MAISTĄ *

Mums maistą pristatydavo 
daugiausia iš Amerikos laivais 
iki Murmansko uosto. Gal tik 
duona buvo rusiška. Tabakas 
taip pak amerikoniškas. Trau
kinių garvežiai irgi ameriko
niški. Ilgai nesupratome kokią 
mėsą valgome, tik po trijų fnė 
nerių patyrėme, kad tai ark
liena.

Su arbata gerti gaudavome 
rūgščią druską. Gydytojai pa-

ANNA KASKAS pavasarį turės eilę koncertų, kuriuos 
ruošia V. Tysliavienė. Pirmasis jos koncertas įvyks, šei- 
tadienį, kovo 22 d. Philadelphijoje, A ...

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• šiemet pavasarį ruošia

masi įvesti viešuosius dvisa
vaitinius darbus valstybei 
miestuose, kol. ūkiuose ir sav- 
chozuose. Už darbą nebus at-
lyignama. Per tuos “dvisavai
tinius” 
upės, valomi laukai, kertamas1 
miškas ir vykdomas Stalino 
statybos. Taip pat, šiemet bus 
•plačiai renkamos “Savanorių 
brigados” darbams į Rusiją ir 
Vid. Aziją., o ypač Vol
gos, Krimo ir Turlrtnenijos 
kanalų bei hidrostočių^'.
~• Sovietai projektuo.a šū7 

šaukti kongresą, kuris ‘nutar
tų įkurti ir Lietuvoje nuo Va
tikano nepriklausomą kat. 
bažnyčią. Tam tikslui varpmū 
sustiprinta agitacija priešu Va
tikaną. C:-

• Moterų Tarybų valdyba 
Vilniuje rengia moterų “tai
kos., ekskursija” į užsienį. * Jau 
buvo-suruošta į • Suomiją, o

.JI-

bus reguliuojamos

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami -geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos magi* 
nos, šaldytuvai ir visi kiti 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI

15 MĖNESIŲ

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vaL vak. Sekmad. 11—4:36 popiet

Šiemet sovietinės propagandos 
atlikti greičiausiai bus pasiųs
tos dar į Vokietiją ir Prancū
ziją, kad pasireikštų ten 
konferencijasv už taiką ir tarp 
tautinio kultūrinio bendradar
biavimo parengimus. Kolūkių, 
fabrikų ir sporto delegatams 
vadovauja Kaunaitė. r

• Lietuvos grūdai iš Klai
pėdos grūdų elevatoriaus kraū-’ 
narni tiesiai į sovietinius tai-

.vus, kurie kas 3-7 dienos plau
kia į Leningradą. Rugpjūčio , 
mėn. 11,000 tonų lietuviškų * 

-grūdų- buvo “Vilniaus” ir kt.——— 
sovietų laivais, kaip Sov./Są- . 
jungos grūdai eksportuojami- į 
Indiją.

• Kauno Audinių ir Litez
kombinatai iš naujosios sovie
tinės plastinės medžiagos i ga
mina karinius parašiutus Min. 
Teriošino įskaymu darbininkų 
skaičius padidintas 200. Abe
juose kombinatuose dirba apie 
80 proc. moterų, iš kurių 280 
yra rusės, į Kauną atkeltos iš 
Nevos tekstilės kombinato Le------ . •
nirigrade.

• visas Lietuvos jaunimas 
dabar stengiamasi suorgani
zuoti į komjaunimo skyrių ar
ba DOSAAVF dalinius. Si or
ganizacija yra pusiau karinė. 
Jos tikslas — kariškai apmo
kyti jaunimą ir jam skiepyti 
politinę - komunistinę dvasią, 
šią naują organizaciją prižiū
ri sovietų gen. Kuznecovas, < 
kuriam pavesta konsoliduoti
ir paruošti karo metui visas 
kitas jaunimo organizacijas 
Sov. Lietuvoje. Jai* vadovauja 
min. pirmininko pav. Sokolo
vas. •' i

• Vilniaus teatras atremon 
tuotas ir sezoną pradėjo A. 
Guzevičiaus “Kalvio Ignoto tei 
sybė”.

tarė rūgščiai gerti ir valgyti, 
nes tai apsaugo nuo cingos. 
Vienas mūsų lietuvių nemėgo 
rūgštumo ir po 4 mėnesių su
sirgo.

Miškuose buvo daug mėlynių 
ir panašiu į mūsų žemuoges 
uogų, tik didesnės ir vande- 
ningesnės, bet lapai tokie pat 
Nueidavau, atsisėsdavau ir

mingi suomiams, bet vasarą 
niekur jų nematėme. Tik kar
tą prie Imandros ežero kranto 
radome buvusių jų palapinių 
likučius. Prie geležinkelio bu
vo keletas tuščių namelių. Ma 
nėme, kad juose kas nors dar
bininkų yra gyvenę.

žiemą, ežerui užšalus.
pius pamatėme. Ir tuščių tro-

la-

kailiniai ir pirštinės iš vieno. 
Tik kelnės ir batai atskirai. 
Batų kailio plaukai į lauką. 
Savotiškai įdomūs. Važinėda
mi rogėmis, 3 briedžius pasi
kinko, o 2 pririša užpakalyje. 
Pakinkų tik viena virvė, ei
nanti nuo briedžio kaklo iki 
rogių pro šių gyvulių tarpko- 
jus. Aišku, virvė briedžiams

sa-

* Gyniausi nuo cingos.
NEGALIME SUVALDYTI 
GAISRŲ

Vasarą, kada išdžiūdavo
manos, dažnai kildavo miškų 
gaisrai. Juos uždegdavo trau
kinių garvežiai, važiuodami į 
pakylesnes vietoves. Kai pa
leisdavo garą, pro kaminus pa 
sipildavo kibirkštys, ir žiūrėk 
dega.

Mūsų komandos rajonas bu
vo apie.4 mylias. Kartą užsidė 
gė keturiose vietovėse ir mū
sų 15 vyrų buvo permaža ge
sinti, ypač, kad akmeninėj že
mėj negali griovių iškasti. De
gė 3 dienas, kol priėjo balas. 
Miško kirtėjų suomių trobelę 
miške apgynėme nuo gaisro, 
bet rusai ją apvogė — išnešė 
visus rastus indus. Mes lietu
viai rusus išbarėme ir liepėme 
grąžinti, tačiau jie atsikalbi
nėjo, kad tai esą palikti ir na
melis negyvenamas, nes buvęs 
neužrakintas. Mūsų aiškini
mas, kad Suomijoje vagystės , klajoklių tautelė

nežinomos ir jie nerakina sa
vo butų, rusų neįtikino. Tik 
kai vakare atėjo pas mus suo
miai atsiimti savo daiktų, su- 

* sigėdę rusai grąžino. Mes tu
rėjome progos išrėžti jiems 
piktą pamokslą.

Vieno'gaisro metu su kitu 
lietuviu, kiek apvalę samanas, 
jautėmės sulaikę gaisro plėti-

T mąšl. Atsisėdę ilsimės ir šne- 
kamės. Papūtus vėjui, iš mūs 
paskos, lyg raita, atūžia ug
nis. Bėgame į kairę geležin
kelio link, bet Ir ten jau ugnis. 
Geležinkely girdėtis didelis ki
niečių darbininkų riksmas. Jie 
vežėsi iš stoties rtiaistą. 
Įvažiavus į ugnies ir dūmų 
apimtą ruožą, jų vagonėlis su 
maistu nuo bėgių nugriuvo. K i 
tą maistą išgelbėjo, bet svies- . 
tas Ištirpo. Ir čia, pasirodo, 
rusai kareiviai Iškrėtė piktą 
išdaigą. Ant bėgių padėjo rąst 
galį, o kiniečiai, skubindami 
pro dūmus išbėgti iš degančio 
ruožo, nepastebėjo jo ir nu
griuvo. Aplamai, rusai buvo 
linkę piktus juokus iškrėsti.

Neišbėgę i kairę, bėgame 
pirmyn, bet ir ten jau ugnis 
mus supa. Tik pasukę į ežerą, 
kur balos, išbėgome iš ugnies. 
Šiaip būtume iškepę.
VASARĄ NEMATĖME 
VIETOS GYVENTOJŲ

žinojome, kad čia gyvena 
lapiai, gi-

Pasirodo, lapiai grįžo iš vasa
ros stovyklų. Į tas trobeles pra 
dėjome eiti briedienos mėsos 
nusipirkti, nes arkliena jau 
buvo nusibodusi. Kai įeidavo
me į trobą, lapių vaikai sulįs
davo už pečiaus ir bailiai žiū
rėdavo į mus? Tose trobelėse 
gyveną lapiai mokėjo rusiškai. 
Ir šiaip jie jau atrodė kitokie 
negu kiti jų tautiečiai klajo
kliai. Jau buvo šiek tiek civi- 
zacijos paliesti.

Lapiai žemės nuosavybės ne
žino, nes -trumpa vasara 
kieta neatšilanti akmeninė 
mė neleidžia žemės dirbti,
sėti. Visas jų turtas — briedis. 
Kai kurie turi net po kelias
dešimt briedžių. Jie lapiui at
stoja arklį, karvę, avį ir t. t. 
Jų mėsa minta, iš jų kailių 
siuvasi drabužius, apavą, mie
gant. pasikloja, užsikloja, žie
mą užsidengia savo palapines, 
jais važinėja ir t. t. Atimk iš 
lapio briedį — jis nebemokės 
gyventi.

Drabužiai savotiški.. Kepurė, ‘

ir 
že 
ir

smarkiai bėgti, kaip jie galėtų- 
Gal tai tyčia padaryta. uSŪlai- 
kyti jų smarkumą. Vadelė tik 
iš vienos pusės. Kitoj rankoj 
laiko ilgą virbą, kuriuo taip 
pat valdo. Nors ir tokiuose pa
kinktuose, bet bėga smarkiai ir 
ant ledo neslysta. Aišku, j jie 
nekaustyti. Minta, ką randa 
miške: žolę, samanas, medžio 
žieve ir t. t. ’

Lapiui važiuojant, Ji Įyfii Ali
nes. Dar rogių nematai, bet 
jau išgirsti .šunų lojimą. Va
žiuojant briedžius vaMo ne 
vien vyrai, bet mačiau fr mo-

Kartą iš tokios pravažiuojan
čios mergaitės gavau net ma
lonią šypseną, kai pasisukęs 1 
šalį daviau jai kelią. Šiaip jos' 
kareivių bijodavo ir pabėgda
vo. C .

Sekančiame numery: •’RUO
ŠIAMĖS KARUI PRIK8 SUO
MIUS”).
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TAIKA EUROPOJE NEĮMANOMA,
KOL BUŠ' SOVIETŲ TIRONIJA

DAUGIAU AUKŲ LIETUVOS LAISVINIMUI 
Amerikos Lietuvių Tarybos atsišaukimas
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Antisemitizmas Rusijoj
Antisemitizmo srityje Stali

nas eina Hitlerio pėdomis.

Užtenka tik pažiūrėti kas de
dasi Rumunijoje! Diskriminuo 
jantis žydo vardas vėl iš nau
jo pasirodė oficialiuose popie
riuose, pase ir kariškuose do
kumentuose. Arba 
kijoje! Vyriausybė 
prkžasčių atšaukė 
vo ambasadorių ir
areštuojama Slanskio bendra
tį utiečių. Jo dešinioji ranka 
Geminder, trys viceministrai 
Reicin, London ir Hajdu ir 
daug kitų asmenų, užėmusių 
aukštus postus, jau uždaryti 
| kalėjimą.

Cekoslova- 
dėl rasinių 
vieną sa- 

vis daugiau

NORI PALENGVINTI 
ĮVAŽIAVIMĄ J JAV

Už kelių savaičių Kongrese 
bus diskutuojamas naujas įsta
tymo projektas, palengvinimui 
.imigracijos į JAV.

šitą projektą pereitais me
tais patiekė senatorius Herbert 
H. Lehman (N. Y.), kurį re
mia 14 kitų .senatorių, yra nu
kreiptas prieš pasenusią 
tų sistemą, pagal kurią 
gramai įleidžiami į JAV.

Pagal veikiančius imigraci
jos įstatymus, atidarytoji kvo
ta anglams, prancūzams, ai

triams ir belgams yra labai di
delė, iš šių kraštų kis met ga
li įvažiuoti 154.277 asmenys.

“šitos kvotos, pareiškė' sena
torius Lehman, patiekdamas 
savo projektą, niekad nebuvo 
išnaudotas. Priešingai, rytų 
Europos valstybių, kurių žmo
nės tikrai yra reikalingi prie
glaudos, jau yra keliem dig 
tams pirmyn užpildytos.

“Vieną ką mes galime padė
ti, eidami tiems žmonėms j pa 
galbą, pabėgusiems iš savo 
krašto, kur jų gyvybė dažnai 
esti pavojuje,
didesnį jų skaičių, 
projektas leistų 
prancūzų, anglų, 
kvotas perleisti 

kurios jas
Pirmenybė 
politiniai 

asmenims, 
tėvams, 

yra įsikūrę

Balutis, Sidzikauskas, at- 
iš New Yorko, dr. Kar- 
M. Brakas, V. Balickas, 
Baltrušaitis, pulk. Lans-

pos

Gražinimas nusavintų že- 
valstiečiams,
Įsteigimas laisvų sindika-

Čekoslovakijos teisingumo 
ministras žurnale Tvorba iš
vardindamas Slanskio ir “kli
kos” nusikaltimus, jog jie iš
naudoję savo užimtąją vietą 
sukelti perversmui prie Gott- 
walda ir norėję fašisjto Tito pa 
vyzdžiu atsiskirti nuo Sov. Są
jungos, puola žydus, sakyda
mas, kad jie esą didžiausi liau . .... j. . „ . . * . . - - Didelis velnias, sakoma, pa-dies priešai ir anglo-saksu a- p
gehtai 7 * vejingesis negu mažiukas, nes

-—---------------------------^galidaugiau—pikto padaryti.
Imkime, pavyzdžiui, Staliną.

Kavos ir bananu kraštas * ,

TARP MILIJONIERIU IR BASAKOJĘ
Kraštas pilnas visokių gamtos gerybių, bet darbininkai miršta badu — 

Europiečiams sunkiai pakeliamas kl imatas — Dėl butų brangumo, 
daug kas miega po palme...

Trukdyto jams netari 
būti vietos

L. T. S. Pirmojo Skyriaus 
Visuotinis narių susirinkimas 
įvykęs š. m. sausio mėn. 12 <L 
New Yorke, konstatavo:

1. kad Lietuvos išlaisvinimo 
darbą dirbančios lietuvių insti 
tucijos nėra vieningos:

2. kad toAia nevieninga būk
lė nuodija ir skaldo lietuvių 
visuomenę išeivijoje:

3. kad savitarpinis nesusL 
t a rimas dėl partinių interesų 
tiesioginiai kenkia Lietuvos 
laisvinimo darbams ir įžeidžia 
Lietuvos laisvės kovotojus, ko
vojančius krauju ir kančia dėl 
Tėvynės Laisvės Lietuvoje.

Todėl prašyta Ąą L. T. S-gos 
Centro Valdybą imtis skubios 
iniciatyvos Amerikos Lietuvių 
Taryboje:

• Tuojau patvirtinti Diplo
matijos Šefo ir VLLKo susita
rimą,

• Dar Ui Vasario 16 cLpa- 
skatinti VLIKą priimti Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovą 
į savo tarpą pilnateisiu nariu,

• Kad būtų pasmerktas™iti 
tinkamų politinių grupių as-

Taip kareiviai Korėjoje “vėdina” savo “patalynes”.

Broliai ir sesės lietuviai!
Mūsų Tėvynė Lietuva tebe- 

kenčia žiauriausią priespaudą, 
Auri pasaulio istorijoj neturi 
sau lygaus pavyzdžio. Sulaužę 
tarptautines sutartis, pamynę 
po kojomis visus žmoniškumo 
dėsnius, žudymais ir masinė
mis gyventojų deportacijomis 
bolševikai naikina lietuvių tau 
tą. Arti ketvirtadalio mūsų bro 
lių r yra išžudę arba ištrėmę 
i Sibiro vergų stovyklas. Tūks
tančiai senelių ir vaikų mirė, 
nepakeldami- pasibaisėtinų jų 
transportavimo sąlygų.

Praėjusiais metais Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus pa
stangomis gražintieji iš Lietu
vos vokiečiai, kurie tuoj po 
antrojo pasaulinio karo, gelbė-

tvarkymąsi ir gyvenimą.
Brangūs Broliai ir Sesers, 

noriu dar pridurti, kad šioji 
konferencija, kuria rengė Eu
ropos Sąjūdis, siekiąs Europos 
vieningumo laisvėje, bet ne 
vergijoje, yra istorinės reikš
mės įvykis, nes pirmąkart po 
karo pavergtųjų ir laisvųjų 
Europos kraštų atstovai apta
ria bendrai savo vargus, rū
pesčius ir nustato ateičiai gai- 

Baigiu ir visų Lietuvos 
atstovų dalyvavusių konferen
cijoje vardu siunčiu Jums mū
sų brolišką pasveikinimą ir 
tvirtinu, kad Londono Konfe
rencija sustiprina mūsų išsi
laisvinimo viltis.

(VIENYBĖS KORESPONDENTAS KOLUMBIJOJE)
dieną (1 pesas yra lygus 0,40 
JAV dolerio). Kvalifikuotas 
fabriko darbininkas uždirba 
iki 4 pesųį o sensacingas už
darbis yra 5 pesai į diena.

Socialinis draudimas, kuris 
dar tik .pereitais metais pradė
jo pirmuosius žingsnius, yra 
nereikšmingas ir netobulas. 
Profesinis būrimasis dar tik 
nepastebimai pradeda rutu- 
liuotis ir jo reikšmės dar ne
matyti.

žymesnieji fabrikai ir įmo
nės, kurios turi geros valios ir 
širdies, šiek tiek rūpinasi sa
vo darbininkais, nes duoda 
darbovietėj pietus, pasamdo 
gydytojus ir t. t. Tačiau tu
rint galvoj, kad čia įmonin- 
kai ir verslinininkai yra į- 
pratę pelnyti nemažiau kaip 
100% nuo pagamintų ar par
duotų prekių, tatai jų biudže
tuose nepadaro jokios spragos.
PRAGYVENIMAS

Nors darbininko uždarbiai 
yra juokingai maži, tačiau 
pragyvenimas yra verksmingai 
brangus, štai, iliustracijai, kai 
kurių būtiniausių produktų že
miausios rinkos kainos pesais 
už svarą: duona 0,50, .pras
čiausia jautiena mėsa 1,20, 
kiauliena 2,00, mėsos konser-:.. 
vai 4.00 (keturi!)", šaldyta žu
vis 1,50-2.00, konservuota 4 
uncijų dėžutė 1.00, lašiniai 2.- 
40, ' augaliniai riebalai 1.30, 
cukrus 0.25. ryžiai 0.25, ryžiai 
0.60, švieži 1.00, svogūnai 1.00, 
bubės 0.20-0.25. Tropikiniai 
vaisiai, palyginti, nėra bran
gūs, .pav. 3 bananaf O/TO, apel- ~ 
sinų ar mandarinų .tuz. 0.15- 
0.50, ananasas 0.30-0.50, ir t. t.

Nors Kolumbija, pagal savo 
geografinę padėtį, yra grynai 
tropikinis kraštas, tačiau dėl 
savo kainuotume turi gana į- 
vairaus klimato, žemumose y- 
ra karštas, labai drėgnas, su 
visais tropikiniais privalumais 
t. y. malerija, gyvatėmis, leb- 
ra ir t. t. klimatas. Aukštesnė
se vietovėse (1000-1500 metrų 
virš iūros lygio), kavos tėvy
nė, yra šiltas, drėgnas, amži
nos vasaros klimatas, o aukš
tose vietovėse yra iau vėso
kas, taip pat gana drėgnas, 
rudens klimatas.

Visi Kolumbijon suėmigra- 
vę lietuviai daugumoj spiečia
si Medellif.e ir jo apylinkėse, 
kur klimatas yra stipriai šil
tas, nes tas miestas guli apie 
1,500 metrų virš jūros lygio, 
ir krašto sostinėj Bogotoj, apie 
2,400 metrų virš jūros lygio.

Nors metų laikai čia irgi 
skirstomi į žiemą ir vasarą, ta^ 
čiau temperatūros ’skirtumo 
tarp žiemos ir vasaros nėra, 
tiktai žiemą lyja, o vasarą sau 
lė svilina. Taip pav. Medelline 
apskritus metus temperatūra 
tarp dienos ir nakties svyruo
ja nuo 68 iki 77 laipsnių, gi 
Bogotoj — 10-ar 15 laipsniais 
žemesnis. . /

Nors Kolumbijos miestuose, 
palyginti, gana apsčiai gyvena 
europiečių bei š. amerikiečių, 
tačiau tų miestų klimatas ne
vietiniams yra netinkamas. Jei 
ir yra po daugelį metų čia gy
venančių europiečių, tai jie 
stengiasi kas metai išvykti po 
keletą mėnesių . atostogų į Eu
ropą ar ^JAYv^ apskritai visi 
galvoja, anksčiau ar vėliau, vi-

daugiausiai svetimomis ranko
mis, bet jos pagaminimai ga
miniai toli gražu neaptenkina 
kad ir skurdžios rinkos parei
kalavimų.

Kraštas turi dar neišmatuo
tas gausybes įvairių gamtos 
turtų, bet viso Kolombijos eks 
Porto 90% sudaro... Kava. Nes 
kava yra toks augalas, kuris 
reikalauja nepaprastai menkos 
priežiūros ir šiame krašte ji 
ūžauga geriausios . pasaulyje 
rūšies. Nafta, auksas, anglis 
ir kiti mineralai bei metalai 
yra mažai eksplotuojami ir 
eksportuojami, tat antroj vie
toj eksporto stovi bananai.
GYVENTOJŲ LUOMAI

Sį kraštą visai netikėtai už
puolė, greičiausiai iš JAV, mo
derniškiausia civilizacija, jo 
gyventojams visai nė nepradė
jus lukštentis iš viduramžių 
būsenos, papročių, medžiagi- 

' nio ir dvasinio gyvenimo są
vokų, be jokid kultūrinio pa- 
žengimo bei pasirengimo. Tegu 
krašto dangų kasdiena raižo 
šimtai moderniškiausių kelei
vinių beh transporto lėktuvų, 
tegu per miestų gatves negali 
praeiti, nes josj; užtvenktos mo 
derniškiausiais automobiliais, 
tegu jau baigiamos .įrengti Me
delline ir Bogotoj televizijos 
stotys, bet tauta-Ų 1 dalinasi į 
tuos du luomus, į guriuos da
linosi prieš kelis šimtus metų 
t. y. į milijonierius ir pasako
jus. Milijonieriai skraido po vi 
są pasaulį, gyvena neįsivaiz
duojamo j prabangoj, nežino 
savo turtų apimties ir neišma
no kur padėti savo milijonus. 
Vargšas basakojis, ramus ~ir

JUNGTINĖS Tautos nutarė 
įsteigti pirmąją tarptautinę 
lėktuvų eskadrilę, ir, kas keis
čiausia, šis nutarimas huvo 
vienbalsiai priimtas.

JT, lygiai kaip ir mirusioji 
Tautų Sąjunga, turi vadovybę 
ir vėliavą, bet neturi kareivių. 
Yra komisarai ir teisėjai, bet 
nėra žandarų, kurie priverstų 
klausyti nutarimus. Bet dabar 
ji turės net ištisą eskadrilę iš 
25 lėktuvų.

Aišku, šie lėktuvai ne tai
kos išlaikymui tarp žmonių, 
bet kovai prieš skėrius.

Prieš tuos vabzdžius tautos 
dar gali susivienyti, bet kitais 
klausimais ne.

•
PIRMĄ kartą Bažnyčios is

torijoje, sausio 23 d., Popie
žius Pijus XII per telefoną 
davė mirštančiam paskutinį 
palaiminimą ir nuodėmių at
leidimą.

Jo švogeris grafas Mengari- 
ni, gulėdamas mirties patale, 
panorėjo paskutinį kartą iš
girsti Pijaus XII balsą. Tuojau 
jis buvo sujungtas telefųnu 
su Vatikanu ir Popiežius pasi
kalbėjęs su juo trumpą valan
dėlę davė išrišimą ir paskuti
nį palaiminimą.

SOVIETŲ rašytojas Ilyaj 
Ehrenburg, žinomam Anglijoje 
veislinių šunų augintojui Sir 
Joselynui atsiuntė užsakymą 
bet šis per telegramą atsakė: 
“Aš niekad neleisiu jokiam gy 

-------viui -peržengti getežinę uždan
gą be jo paties sutikimo”.

tinių partijų lyderiai, parla
mentarai.1 Pavergtuosius kraš
tus atstovavo įvairių politinių 
srovių atstovai. Lietuvą atsto
vavo 
vykę 
velis, 
prof,
koronskis, Bajorinas, Varkala, 
panelė Prapuolenytė ir čia kal
bąs dr. Bučkis.

Konferenciją sveikino Angli
jos, Belgijos Vyriausybės, per- ^jres. 
duodamos geriausius linkėji
mus.

Konferencijos darbuose ly
giomis dalyvavo laisvųjų ir pa 
vergtųjų kraštų atstovai. Dar
bų eigą sekė JAV stebėtojai, 
visų kraštų spaudos atstovai 
ir apie juos kalbėjo radijas. 
Konferencijoje buvo svarsto
ma esamoji pavergtuose kraš
tuose padėtis politinėje, ekono 
minėje, socialinėje, kultūrinė
je srityse ir buvo priimtos gai
rės, kaip po šių kraštų išsi
laisvinimo reikės tuose kraš
tuose tvarkyti komunistinio 
režimo suardytą gyvenimą vi
sose srityse ir kaip santykiau
ti su visa laisvąja Europa. 
Laisvųjų kraštų atstovai ener
gingai 
se ir 
proga 
kraštų 
kuriuo 
šitokios:

• Sąjungininkų 
išlaisvino Vakarų Europos pa
vergtas tautas, o Centro ir Ry
tų Europoje tik pasikeitė oku
pantai. Sovietų armija ne iš
laisvinti atėjo, bet pavergti.

• Tiek individuals, tiek 
tautinės laisvės nėra tuose 
kraštuose. Visos dvasinės, mo
ralinės vertybės niekinamos, 
religija persekiojama, tūkstan
čiai vyrų> ir moterų kalinami, 
tremiami, žudomi.

9 Visos Europos tautos sie
kia TIKROS taikos ir realios J ' • •
laisvės pavergtoms Sovietų 
tautoms. Laisvosios Tautos pa 
reiškia, kad tikra taika yra 
nesuderinama su dabartiniu 
Europos padalinimu, kad Eu
ropa.negali likti pusiau lais
va, pusiau^ pavergta, kad ne
galima;kalbėti apie pastovią, 
taiką/ kada daugiau 100 mili
jonų europiečių neša vergijos 
jungą. Tik tada taika bus į- 
manoma, kada Centro ir Rytų 
Europos kraštai, t. y. Lietuva, 
Latvija, Estija, Albanija, Bul
garija, Čekoslovakija, Lenkija, 
Rumunija, Vengrija, Jugoslav!! 
ja laisvę ir nepriklausomybę 
atgaus, kada jie laisvę atgavę 
galės bendrauti su visa Euro
pa lygiomis.

• Tik visų Europos tautų 
vienybė laiduos jų saugumą, 
pavergtieji kraštai tik laisvę 
atgavę įsijungs į bendrą Euro-

badaudami, dalinosi su

/

(Atkelta iš 1 psl.)
Kongresas, išnagrinėjęs jvai 

rius pasiūlymus tarp kurių 
svarbus buvo steigimas ipągal- 
b6s fondo, ėjimui i pagalbą 
tiems tremtiniams, kurių 2 
tūkstančiai kas mėnesį peržen 
gia geležinę uždangą, bėgdami 
nuo sovietų. Bet tam reikėtų 
800,000 dolerių sumos metdms.

Buvo dar ir kitų pasiūlymų, 
“ kaip: s- »'

1. Suvienijimas Rytų Euro
pos kraštų į vieną ekonominį 
komitetą, kada šie kraštai bus 
išlaisvinti iš po sovietų oku
pacijos,

2. 
mių

3. 
' tų.

Ketvirtadienį Albert Hall 
konferencija buvo užbaigta, 
milžinišku mitingu, kuriame 
dalyvavo virš 3,000 žmonių, ku 
rie plojo priimtai rezoliucijai, 
jog tikra ir pastovi taika ne
įmanoma tol, kol tautinė ne
priklausomybė ir asmens lais
vė nebus atstatyta anapus ge
ležinės uždangos.

Nenorėdami sudaryti nepa
togumų Anglijos vyriausybei, 
atstovai vengė agresyvinių 
kalbų sovietų atžvilgiu. Kal
bėdami apie atsistatymo pro
gramas, jie vengė aiškiai pasa
kyti, kaip tas išlaisvinimas į- 

. vyks.
Lenkų atstovas pareiškė, jog 

konferencijoje perdatųą: buvo 
kalbama apie taiką. Kitas^rei- 
kalavo sovietus išmesti iš visų 
tarptautinių organizacijų, ar
ba dar kitas, kad vakarų di
džiosios valstybės priverstų 
rusus atsitraukti iš okupuotų 
kraštų, kariškai darydamos 
spaudimą.

Sir Oswald Mosley šalinin- 
kai bandė Albert Hali sukelti 
manifestacijas, pertraukdami 
kalbėtojus ir reikalaudami 

Mūsų lietuviški ginčai išnyk greitos akcijos prieš Kremlių.

tai jsileidžiant 
Naujasis 

neišnaudotas 
airių ir belgų 
toms valsty- 
yra išnaudo- 

turėtų būti 
persekioja- 

amerikiečių 
svetimšalių, 

Amerikoje

be m s, 
? usios. 
duota 
miems 
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DRUOŽLĖS

Vyriausybės piimininkas Za
potocky Rude Fravo puslapiuo 
se atspausdino tikrą žydams 
karo paskelbimą.

Panašiai darosi ir pas kitus 
satelitus. Antisemitizmas pa
sidarė jau ne vien tik hitleri
ninkų įrankiu.

Šis antisemitizmas rie 
vakar prasidėjo 
ižnės uždangos. 
1948 metų buvo 
Čio^e Rusijoje.

Kodėl Stalinas staiga, prieš 
3 metus, nutarė pulti žydus, 
kurie pradžioje spalio revoliu
cijos buvo Rusijoje galingiau
siais? .

Dėl to, kad jis jiems priki
šo kosmopolitizmą ir palinki
mą vakarietiškai kultūrai. Nu
taręs sukurti rusišką naciona
lizmą, Stalinas* rado reikalą 
likviduoti visus" tuos elemen
tus, kurie per daug savyje 
šiojasi simpatijos svetimai 
turai.,
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Jis jau nuo 
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JUNGTINĖS TAUTOS BAIGIA DARBA
-(Atkelta iš 1 psl.) kas yra moralu nebūtinai turi 

būti privaloma... Ir genocido 
panaikinimas tuo principu 
nant ' rusams tik vėliau, 
kai nebeliks ko naikinti, 
privalomas.
KUR KARO BELAISVIAI?

ei
gai 
bus

KODĖL NEPRABYLA | PABALTIJO KRAŠTUS 
. LAISVOSIOS EUROPOS RADIJAS?

visą

tų, jei būtų 
ti sakrinstų 
ma, labai 
Niekas jos 
ginčų negalėtų vesti.

nutarta juos ves- Bet jie buvo sutvarkyti ir pa
kalba, kuri, sako- 
panaši mūsiškei./ 
nemoka, todėl ir

Maskva uždraudė kitų vals
čių diplomatams lankyti 22 So 
vietų Sąjungos miestuose. 
Turbūt komunistų tvarkdariai 
nespėja ten gatvių iššluoti.

Purvini nagai, sakoma, do
lerio nesupurvina.

Rusai žada dalyvauti būsi
moje pasaulinėje sporto Olim-

■ pijadoje. Turbūt nori pažiūrė
ti, ar jau gali demokratus pa
sivyti.

Tokiu būdu 1949 metais 
vo padarytas pirmasis “inteli
gencijos” valymas, kur iš 50 
aukų 49 buvo žydai. Nuo to 
momento Rusijoje karas žy
dams buvo paskelbtas ir buvo 
pradėtas tų “bezrodni” perse
kiojimas.

Kad pateisinus ši persekio
jimą, Stalinas šaukėsi Leniną 
j pagalbą. Dar 1907 metais bol 
ševizmo tėvas Londone buvo 
išsireiškęs-: “Mums nereikalin
ga partijoje žydiško spaudi
mo.” ....

Kitas argumentas buvo “iš
davystė”. Trys patys ~ garsiau
si revoliucionieriai: 
Kamenev 
raelitai.

♦ * *
Philadelphijoj kai kurie- lie

tuviai mano, kad svetimame 
puošniame viešbutyje būsią ge 
riau minėti Vasario 16-tą, ne
gu savoje Muzikalinio Namo 
salėje. Pagal Jurgį ir* * kepurė.

Mūsų liaudininkai, 
pasijuto “nečysti” ir 
savytarpio bolševikinę 
ką”.

matyt, 
pradėjo

“čyst-
Yksas.

šalinti iš salės.
Randolph Churchill, pre

mjero sūnus išdėstė mintį, ku
ri gal būt yra ir visų dalyvių, 
j og,^ vakarų ginklavimasis ga
lės įtikinėti sovietus ieškoti 
taikingo susitarimo.

— Yra galimas rytiškas Lo
carno, jei Kremlius panorės. 
Bet mes niekad netoleruosime 
rytietišką Miuncheną.

Konferencijos uždarymo die 
na iš Albert Hall per Amerikos 
Balso radiją, Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje, dr. S. -Bač- 
kis, pasakė kalbą:

Brangūs Broliai ir Sesers 
Tėvynėje,

Šiandieną iš Londono krei
piuosi į Jus su šiomis žinio
mis.

Š. m. sausio 21 d. prasidė
jus Londone Centro ir Rytų 
Europos kraštų konferencija 
baigia savo darbus sausio 24 
d. dideliu mitingu,, kur kalba 
Anglijos, Prancūzijos, Belgijos 
valstybių vyrai bei pavergtų
jų kraštų atstovai, šioje kon
ferencijoje dalyvavo visų lais
vųjų Europos Valstybių poli-

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumera' 
tą ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

Trocki,
ir ’Zinoviev buvo iz- / •

Rusus
Dar., caro 
ryti pagromus, jie mielai ėmė
si žydus persekioti, su tokiu 
pat užsidegimu kaip ir naciai.

Iš diplomatijos buvo nuša
linti. visi izraelitai. Praėjo tie 
laikai kada žibėjo Litvinovo ir 
kitų, „žvaigždė, Maiski iš Lon
dono, Umanski iš Washingto- 
no buvo sugražintas i Maskvą. 
Pastarasis vėliau žuvo.

Be jų tūkstančiai rašytojų 
ir valdininkų izraelitų kilmės 
dingo, nepalikę jokio pėdsako. 
Ir kas žino, gal būt, ir su jais 
bnvo pasielgta, kaip Katyne 
su lenkų karininkais, gal kur 
nors kitoj vietoj jie buvo iš
žudyti, gal būt net panaudo
jant tas pačias dujų kameras, 
kurias vartojo naciai.

kurstyti nereikėjo, 
laikais pripratę da-

Sensacingų nutarimų JT pe
reitą savaitę nepadarė. Apart 
daug technikinių klausimų 

* administraciniais reikalais, o 
taip pat mažai lietuvišką vi
suomenę įdomaujančių prob
lemų dėl JT globojamų kraš
tų. Trečioji — žmogaus teisių 
ir socialinė komisija
savaitę ginčinosi dėl su Aukš
tojo Komisaro tremtinių rei
kalams žinia išleistos knygos 
“Tremtinis pokariniame pa
saulyje”. ši knyga labai nepa
tiko rusams ir egyptiečiams. 
Beieškodami kompromisų kiti 
nusileido ir nutarė nesiimti dėl 
jos atsakomybę užbraukiant 
nurodymą ant viršelio, jog tai 
JT leidinys... Tai dar kartą į- 
rodo, kad vakariečiai per daž
nai rusams nusileidžia veng
dami juos “erzinti”. Toki nuo
laidų politika pavergtųjų tau
tų stebėto, ams tuo. labiau keis 
ta/kadkaikurkituf^buvojau 
parodyta neabejotino griežtu
mo. Visuotina ataka vis atide
dama...

Po dviejų mėnesių tuščių 
kalbų ir propagandos Višins
kis grįžo į Maskvą raportuoti' 
savo darbdaviams. 
kacĮ šioje JT sesijoje 
lyvaus.

Dar nesuvesta 
kiek kartų Višinskis
atominės bombos terminą, tik 
galima patvirtinti, kad ta bom 
ba tikrai jam labai rūpėjo ir 
jis ją nuolat linksniavo.

Paskutinis- Višinskio “triu
kas” buvo, kai j is,-matydamas, 
kad vakariečiai atomo bombos 
nenaikins, kol rusai nenaikins 
saveukarinių pajėgų kituose pa 
vidaluose ir kol nebus įvesta 
ginklavimosi ir nusiginklavi
mo griežta tarptautinė kontro 
lė, kvietė vakariečius bent 
“deklaratyviniai” atominę bom 
bą panaikinti. Tai yra jis pa
brėžė, kad reikia paskelbti, jog 
atominė bomba panaikinama, 
tai suteiks didžiausį džiaugs
mą visai žmonijai. Toks pa
naikinimas pradžioje turėtų 
tik “moralinės vertės,” o pas
kui galėtų būti “privalomu”. 
Išeina, kad pas Višinskį tai

JT sudaryta -karo belaisvių 
paieškosimų komisija į kurią 
įeina ir trijų bu v. ašies valsty
bių atstovai. Kaip ten bebūtų,: 
rusai į tą komisiją įeiti atsisa
kė ir paskelbė komisiją “nele
galia”.

Kodėl? Gal būt todėl, kad 
vien vokiečiai yra dar neatgą- 
vę 2,000,000 vokiečių karo be
laisvių ir civilių internuotų 
Rusijoje. O kur dar italai, kur 
japonai. Net ir prancūzų alsa- 
siečių dar daug laikoma Rusi
joje. Bet dėl šių klausimų so
vietų delegatai nesiteikia dis
kutuoti. Jiems rūpi £ik Igra- 
žios deklaracijos.
ANGLŲ HUMORAS

stipri-
Teisei

plėsti 
išlais-

Manoma, 
jis neda-

statistika 
pavartojo

Selwyh Lloydas, britų užsie
nio reikalų vice-ministeris ir 
delegatas prie JT, vyriškai te- 
siginąs nuo Višinskio atakų 
viename priėmime Paryžiuje 
paaiškino, kokias savybes šian 
dieną reikia turėti diploma
tui:

1. Nekaltoj mergelės kuklu- _ 
ma,

2. Arklio apetitą, dėl nuolat 
patyriamo vaišingumo,

3. Didžiausį pastovumą ne
užmirštant siekti savo tikslo,

4. Biblijos Jobo kantrumą,
išklausyti kitų sakomų ilgiau
sių kalbų... _

Tas paskutinis punktas be
ne labiausiai slegia. Dėl ne
baigiamų liaupsinimų J. Tau
tose Min. Lloydas priminė vie
ną Bernard Shaw mėgta anek
dotą.

Beklausydamas stygų kvar
teto, kartą vienas Bernard 
Show draugas, susižavėjęs jam 
pastebėjo:

“Ar nestebėtini tie muzikan
tai, juk jie jau 12 metų kartu 
griežia!”

Shaw strigtelėjo: “Kaip? 
Tiktai dvylika metų? O aš ma
niau, kad mes čia jau visą 
amžių išsėdėjome!”

J. Masiulis.

damiesi nuo bado, buvo iš Ryt 
prūsių nukeliavę Lietuvon, pa
sakoja, kad gyventojų naikini
mas tęsiamas, suvaryti į kol 
chozus, kuriuos bolševikai, ap
kraudami didelėmis duoklė
mis, sistematingai plėšia. Ba
dauja ir miestų gyventojai: 
darbininkai ir inteligentai. Tuo ' 
tarpu krašte pagaminamos gė
rybės vežamos į Rusiją.

“Liūdesys yra apgaubęs visą 
Lietuvą, lietuviai užmiršo juok 
tis...”— sako grąžintieji vokie
čiai. Bet giliu dėkingumu jie 
prisimena, kaip lietuviai, pa
tys
jais savo paskutiniuoju duo
nos kąsniu. “Imk, juk esi žmo 
gus kaip ir mes!”— ne kartą 
girdėjo jie iš lietuvių lūpų. 
“Visos lietuvių viltys” sako jie 
— “sudėtos f Vakarų pasaulį', 
daugiausia į Ameriką”.

Tokio mūsų tautos naikini
mo aky vaizdo je, visos mūsų 
pastangos turi būti suburtos ir* 
nukreiptos į Lietuvos laisvini
mo pagreitinimą ir mūsų bro
lių gelbėjimą.

Bolševikai laiko pavergę ne 
tik mūsų Tėvynę, bet ir dau- 

. gelį kitų kraštų. Jie siekia pa
vergti visą pasaulį. Todėl lais
vasis pasaulis, vadovaujamas 
didžiųjų Vakarų demokratijų, 
skubiai organizuojasi ir 
na savo jėgas Laisvei, 
ir Teisingumui apginti.

Taigi ir mes turime 
savo veikimą Lietuvai
vinti. Tam reikia lėšų. Jų rei
kia ne tik nuolatinei kovai 
prieš lietuvių tautos, žudytojus 
tęsti, bet ir būtinai atsargai su 
daryti, kad galėtumėm kiek
vienu atsitikimu sėgmingai at
likti iškilusius uždavinius.

Šiems reikalams Amerikos 
Lietuvių Taryba, savo meti- . 
niame suvažiavime, vienbal
siai nutarė paskelbti AŪKŲ’ 
RINKIMO VAJŲ. l

Jisai prasideda vasario 1 d. 
— ir tęsis, iki bus sukeltą $100,- 

ooo. ■ . o

Tad šiuo atsišaukimu krei
piamės į Amerikos lietuvius, 
kviesdami juos talkon.

Visi ir kiekvienas atskirai 
yra kviečiami savo darbu ir 
auka paremti ši Vajų. Jo tiks
lams turi būti panaudoti, visų 
pirma, Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjimai. 
Minėjimų progomis prašome 
patriotinės .lietuvių draugijos 
skirti kiek galint didesnes au
kas iš savo iždų arba daryti 
rinkliavas susirinkimuose.

Mūsų veikėjai miestuose ir 
sodžiuose, visose Jungtinėse 
Valstybėse, tepasirengia pa
siekti kiekvieną geros valios 
lietuvį — darbininką, profesio
nalą ar biznierių — kad jie 
duotų savo auką Lietuvos iš
laisvinimo reikalui.

Viešuose mitinguose, drau
giškuose pobūviuose, namuose 
ir darbovietovėse tebūnie visų 
mūsų vyriausia mintis per ši 
vajaus laikotarpį—padėti mū
sų vargstančiajai Tėvynei išsi 
gelbėtis iš 
jos.

Amerikos 
vykdomasis

bolševikinės tironi-

Lietuvių Tarybos 
komitetas.

r

lino paskutiniąsias valandas 
smulkiau buvo sužinota iš 

i T TXT A O TTT Andrejo Višinskio, kuris pas-
S1A1J i\ AS DUN GO 1K

TAIKA GRIŽO PAŠALYJE zssę
Višinskis dabar darė viską, 

kad prieš civilizuotą pasauli 
pasirodžius nekalta avele, aiš
kindamas, jog jis visą laiką 
buvęs didžiausias Stalino prie
šas. Jis net pasiūlė būti kalti
nimo liudininku teisme, kada 
bus teisiami jo tautiečiai ko
munistai už nusikaltimus. Bet 
šį teismą vakarų valstybės nie 
kad nesuruošė. Išlaisvintos 
tautos ir patys rusai mokėjo 
likviduoti tuos komunistų va
dus, kurie 
STALINAS 
HITLERIO

Tretysis pasaulinis karas (6)

pa-

nas kitą ryti. Visur prasidėjo 
sukilimai. Rusijos imperija 
pradėjo braškėti, politiniai ka
liniai Sibire sukilo ir pasileido 
per visą kraštą viską naikin
dami. Miestai, kurie dar bu-

SOVIETAI, kurie atsisakė 
su japonais pasirašyti sutartį, 
dabar bando konkuruoti su 
amerikiečiais, pasiūlydami ja
ponams didelį kieki anglių, 
trečdaliu pigiau už JAV, o 
taip pat medvilnę, .žibalą ir 
mineralus.... •

SALIAMONO kasyklose, ku
rios neseniai buvo atrastos 
Akaba Įlankoje, žydų geologai 
užtiko aukso gyslą, kuri nebu- 
vo žinoma net karaliaus Sa
liamono inžinieriams prieš 
3,000 metų. Tačiau Palestinos 
vyriausybė labiau įdomaujasi ’ 
vario rūda, kurios šioj vietoj 
yra labai daug.•

AR ŽINOTE, kad žmogus 
per savo amžių pramiega 16 
meiSf? Tą Įrodinėja vienas vo
kiečių daktaras Friz Bunge, 
aiškindamas, jog žmogus, pa 
siekęs 50 metų amžiaus, pra
leidžia 16 metų lovoje, 18 me
tų darbe, 800 dienų pasivaikš
čiojimui, 4000 dienų pasilinks
minimui, 1500 dienų prie sta
lo ir 500 dienų sirgimui. z

Per tą laiką žmogus suval
go 16000 svarų mėsos, 16000 
svarų duonos, 8000 svarų dar
žovių ir išgeria 8000 galionų 
įvairaus gėrimo.

sai išvažiuoti. .
Monotoniškas, kraštas, kai 

kurių, žmogaus organizmui 
būtinų, organinių medžiagų 
stoka pačioj gamtoj, retesnis 
aukštumos oras neigiamai vei
kia į žmogaus širdį ir kitus or- 
nanus ir pradeda, metus ar 
dvejus čia 'pagyvenus, šlubuo
ti. Taip pat čia gamtoj? aug
menijoje, vandeny beveik nėra 
kalkių ir dėl to, ne tik euro
piečiams po metų antrų iš
krenta dantys, bet ir visi čio
nykščiai gyventojai bedančiai. 
Taip pat daugumai europie
čių .po metų antrų pradeda 
tinti ir gesti kepenys ir nuo 
tos negerovės vienintelis vais
tas — kuogreičiausiai apleisti 
Kolumbiją. '
KRAŠTO EKONOMINĖS 
SĄLYGOS

Iš viduramžių ekonominių 
gyvenimo sąlygų kraštas pra
dėjo kilti tiktai paskutinį de
šimtmetį. Nors jis daro nepa
prastai sparčią pažangą, ta
čiau,' turint galvoj jo neišse
miamus gamtos turtus ir mil
žiniškus nenaudojamos žemės 
plotus, jis dar tebėra vystyk
luose. žemės ūkis, industrija, 
kalnų pramonė daro dąr tik 
pirmuosius žingsnius ir tai

taikingas viduramžių vergas, 
išbadėjęs, apsidangstęs de
šimtmečius lopomais skurliais, 
su mažais kūdikiais miega gat 
vių .pakraščiuose ar po asfa- 
tuotų skvernų palmėmis.

Beturčiui, nors ir sunkiau
sią darbą dirbant, neįmanoma 
išmaitinti savo gausių 
Sąžiningu būdu jis neturi per
spektyvų nė .per šimtmečius 
pakelti savo gyvenimo lygį. 
Dėl to čia šeimos savo vaikais 
rūpinasi tiktai iki 8 metų am
žiaus, nes tokį vaiką jau pa
leidžia į pasaulį duonos pelny
tis laikraščių, ar saldumynų 
pardavinėti, pasiuntiniu įmo< 
nei ar krautuvei ne tik sau, 
bet ir savo jaunesniu! broliu
kui ar sesutei. Jis dieną ir 
naktį gyvena gatvėje ir dėl 
to nė valstybė, nė Bažnyčia 
sau galvos nekvaršina.
DARBO GALIMUMAI

žemės ūkis ir industrija dar 
žengia pirmuosius vaiko žiags 
nius ir dėl to kraštas dar ne
spėja absorbuoti darbo jėgos 
pasiūlos. Esant gausybei viso
kiausios darbo jėgos pasiūlos, 
krašto pramonė ir verslai už 
darbą moka mažas kainas. Ei
linis darbininkas didmiesty 
uždirba nuo 2, 5 iki 3 pesų į

Bet svaras obuolių ar kriau
šių 2.00, vynuogių L50, žemės 
riešutų 6.00 ir t. et.

Eilinis čiabuvys .’.duonos ir 
mėsos nevalgo. Jo pagrindinis 
maistas yra iš virtų kukurūzų 
iškeptas paplotėlis.-dr < neva
lyto cukraus j padarytas skysti-

Tai pttStiyčiai ‘ ir .vakarie
nė. Pietums išsikepa kelis tam 
tikros rūšies bananus ir kartą 
ar du kartus į savaitę. 10 as
menų šeimai nusiperka svarą 
pigiausios mėsos.

Butai yra pasakiškai bran
gūs. Miesto centre 6-7 mažų 
kambariukų butas kaštuoja 
300-600 pesų į mėnesį, o mies
to pakrašty — 150-200. Čia bu 
tus yra įprasta nuomoti ke
lioms šeimoms susidėjus. Nors 
šeimos ir yra labai gausios, 
dažniausiai turi-tarp 10 ir 25 
narių, bet šiaip taip įsitenka.

(Sekančiame numery: “PRO 
AŠARAS LIETUVIAI KURIASI 
KOLUMBIJOJE”).

LIETUVIAI
PASAULYJE

• Australijoje Pranas Mi- 
kulčius iškovojo Viktorijos vai 
stybės bokso meistro titulą.

Denverio deklaracija greit 
nuskambėjo visame pasaulyje, 
ypatingai Kinijoje, dėl Man- 
džiurijai ir Išorinei Mongoli
jai duotų garantijų. - ■

Iki tam laikui kinų komu
nistai vedė didelį žaidimą vi
same Azijos konflikte. Jie iš
vijo Jungtinių Tautų kariuo
menę iš Korėjos, kurstė nera
mumus Birmanijoje, Malajuo
se, Indokinijo.e, Indonezijoje 

. ir Philipinuose. Bet su sovie
tais jie bendradrabiavo tik vie
noje operacijoje, okupuojant 
Hokkaido salą, toliausiai į 
šiaurę išlindusią japonų salą.

Jungtinės Tautos vengė bom 
barduoti Kinijos miestus. Bet 
kinai visą laiką gyveno baimė
je, jog bombos kiekvienu mo
mentu gali kristi ant jų galvų. 
Jų baimė buvo didelė dar ir 
dėlto, kad neturėjo jokių prie
monių represijomis atsakyti į 

• toki bambar^avimą. Keletą 
kartų jie kreipėsi į Maskvą, 
prašydami duoti atominių

, girdinti jų prašymo.
1953 metais lapkričio pabai

goje rusų slapti agentai įspė- 
- jo Kremlių, kad tarp 

Tungo ir Šveicarijos 
doriaus vyko slapti 
mai. Stalinas tuojau 
kad kinai neri pesekti jugosla
vų pavyzdžiu ir pradėti dery
bas su Jungtinėmis Tautomis.
VISI KARAI BAIGIASI 
DURTUVŲ KAUTYNĖMIS

Trečioji ir paskutinioji 
ro fazė prasidėjo 1954 m. 
landžio mėnesį, kada Jungti
nės'Tautos sustiprėjo tiek, jog 
galėjo pradėti kontra-ofenzy- 
vą visuose frontuose. Galuti
nas laimėjimas priklausė, kaip 
visad būna visų karų pabai
goje, nuo štabo viršininkų 
smegenų ir pėstininkų kojų.

Moderniški karai gali prasi
dėti ore, bet jie visad baigsis 
purviname kautynių lauke, ly
giai kaip prieš 300 metų. Jie

Mao Tse 
ambasa- . 
pasitari- 
suprato,

ka- 
ba-

taikingo sugyvenimo ir norėjo 
greičiau nusiginkluoti. $

Bet komunistai nuo pirmos 
dienos pradėjo vesti suktą po
litiką, pradėjo kovingai laiky
tis, nutraukdami visą eilę su
sitarimų, sabotuodami Jung-^vo išlikę sveiki nuo bombar- 
tinių Tautų Organizaciją, apsi davimų, degė kaip žvakės, pa
tverdami geležine uždanga ir' degti išsilaisvinusių kalinių.

mu, bet baigsis su 
rankoje.
STALINAS DINGO

durtuvu

armijai 
per Pri-

Jungtinių Tautų 
spaudžiant bolševikus 
pet balas, Ukrainoj Kijevo link 
ir Krime, didžioji Sovietų Ru
si, os valstybė ėjo į didesnį 
chaosą; Kruvinos riaušės , kilo 
pas Maskvos satelitus.

Rugsėjo 21 d. vienas sovietų 
generolas, paimtas į nelaisvę 
prie Varšuvos, padarė sensar 
cingą pareiškimą, tvirtindsi 
mas’jog Stalinas dingo, ir val
džioje jis pakeistas sovietų 
slaptosios policijos viršininku 
Beria.

Tai nebuvo gandai, kaip iš 
pradžių manė sąjungininkų 
žvalgyba. Stalinas tikrai din
go ir niekas vėliau negalėjo 
sužinoti, kas su juo atsitiko, ar*vietų valstybe ir reiškė jai dė- 
jis mirė nuo senatvės Ievoje, 
ar buvo nužudytas, ar kur ge
rai pasislėpė. Vėliau apie Sta

nespėjo pasislėpti.
PAPILDĖ 
KLAIDĄ

papildytos klaidosStalino
aiškios. Jau 1945 metais, tuoj 
po antro.o pasaulinio karo pa
baigos, buvo aišku, kad Stali
nas pralaimės. Tada sovietai 
pasaulyje ‘turėjo didelį presti
žą, daug tautų, nepažindamos 
arčiau komunizmo, gėrėjosi so

kingumą už paramą kare 
prieš Hitlerį. Vakarų demokra
tijos tada nuoširdžiai troško

vusis nuo likusio pasaulio. Pa
sekmėje atsirado Trumano 
doktrina, Marshallo planas, 
Schumano planas, Atlanto pak 
tas, Korėjos karas ir, paga
liau, tretysis pasaulinis karas.

Stalinas visai nepažinojo 
amerikiečių vienybės. Taip 
kaip ir visi diktatoriai, kurie 
buvo prieš jį, jis pradėjo tikė
ti į savo paties pučiamą pro
pagandą. Nors visą laiką jis 
kartojo:

— Svarbiausia Hitlerio klai
da buvo nemokėjimas sustoti. 
Hitleris ė. o per daug toli. Gi 
aš niekad nesileisiu į vylioj a- 
mas ir neperžengsiu ribos.

Bet Stalinas, kaip ir Hitle
ris, davėsi su vylioj imas savo 
pirmais pasisekimais. Jis ma
nė, kad jugoslavų kariuome
nė, netekusi Tito, bus bejėgi, 
bet tikrumoje pati sovietų ar
mija į karo pabaigą iširo. Sta
linui dingus, Rusija subyrėjo 
ir partijos nariai pradėjo vie-

TAIKA SUGRĮŽO

Siu 1952-1955 metų tragedi
ja pasibaigė be jokių paliaubų 
pasirašymo. Pas rusus ne
buvo vado, kuris padėtų pa
rašą ant sutarties. Kovos pa
sibaigė 1955 metų sausio /mė
nesį ir Jungtinių Tautų armi
ja prieš save matė didžiau
si chaosą. ’ •

Robert Sherwood, baigda
mas savo įsivaizduojamą re
portažą apie treti.į pasaulinį 
karą, rašo, jog* 1960 metais tai 
ka jau buvo visiškai gražinta 
visame pasaulyje.
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Popieriui pabrangus, 
prenumeratos kaina 
metams tokia: JAV 5, 
Kanadoj 6 doleriai

PRANCŪZŲ žurnalistas Mi
chel Gordy, puikiai mokąs ru
sų kalbą 1950 metais buvo Įsi
leistas dviems mėnesiams Į 
Rusiją. • Savo reportažus, jis 
dabar išleido > atskira knyga 
pavadinta “Viza į Maskvą’^.

Aišku, visur jį ištikimai ly
dėjo aiškintojai — šeiminin
kai. Lankėsi įvairiose vietose 
ir įstaigose tik pagal iš anks
to nustatytą planą. Tačiau 
vieną kitą kartą tas planas 
sušlubavo ir Gordey turėjo 
progos kiek žvilgterėti į neofi
cialiąją rusiško gyvenimo pu
sę. Jo pastabos apie žmonių 
laikyseną yra itin Įdomios. 
Gordey mano, kad rusai tar
pusavy daug daugiau leidžia
si pasakyti, kaip prieš sveti
mus.

Pav. per futbolo rungtynes, 
kuriose žaidė “Dynamo” enka
vedistų komanda prieš kitą ne 
enkavedistų komanda, publika 
itin buvo karšta ir nesivaržy
dama labai palaikė enkavedis
tų priešus plojimais ir šauks
mais. Vienas prie Gordey sė
dėjęs žiūrovas, reaguodamas į 

, Dynamo žiauriai nekorektiš
ką žaidimą, visa gerkle rėkė: 
“Čia jūs ne uniformoje — čia 
sportas — šalin brutalumus!**

• Iš keturių krepšinių ko-

Pasiruošę žygiui su šovinių “baronkom”.

mandų Australijoje geriausiai 
pasižymi “Vytis”, susidedanti 
iš: Urnevičiaus, ignotavičiaus, 
Jasinsko, Bravčenkos, Gurskio, 
Kurausko, Pyragiaus, Kito, ir 
Mirono, laimėjusi Australijos 
meisterio vardą.

• Į naują PLB Australijos 
tarybą išrinti: Vaičaitis, Ke
mešys, Bogušas, Kmitas ir Ka
zokas. Suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kuri pasiųsta VLI- 
Kui, kad būtų baigti partiniai 
nesusipratimai, įleistas Maž. 
Lietuvos atstovas, kaip galint 
greičiau patvirtintas susitari
mas su Diplomatijos šefu min. 
S. Lozoraičiu ir palaikomas 
tampresnis ryšis su organizuo
ta lietuvių visuomene.

• Dr. A. Laucius iš Ugnies 
žemės persikėlė į Rio Negro 
provinciją (Argentinoje) kur 
paskirtas vienos ligoninės vir
šininku.

• Danijoje R. Kaufmanas 
baigė karališką muzikos aka
demiją.*

• Anglijos “Lietuvių namų" 
direktoriais išrinkti: M. Bajo
rinas, R. -Raublys ir A. Žu
kauskas.

Lietuvos laisvinimo kovoje 
nudžiugino mus faktorius, ka
da į vergijos jungą velkančius 
tautiečius oro bangomis lietu
viškai prabilo Voice of Ameri
ca. Kad supratus kenčiančių
jų jausmus, kuriuos turėjo su
kelti ateinąs i§ laisvojo pasau
lio balsas, tenka mums prisi
minti pirmuosius bolševikinės 
okupacijos metus. Kokių stip
rių vilčių ir pr oš Vaičių- tada 
teikdavo vięnas kitas išlaisvi
nimo pasireiškimas, kurs pa
siekdavęs mus iš demokratinių 
šalių. Tai ką gi bekalbėti apie 
nūdieninį metą, kada raudo
nasis siaubas žymiai didesne 
priespauda ir nuožmiu inten- 
sivumu tęsia mūsų tautos žu- 

~ dymą::" ,'Taigr^etehka abejoti,~ 
kad Voice of America garsai 
šiam tamsiam ir kruvinam tau 
tos laikotarpy ne tik stiprina 
kenčiančiųjų viltis, bet kelia 
j-ų^dvasia ir teikia jėgų gyven
ti bei pakelti okupanto terorą.

Esant tokiai padėčiai, su
prantama, kad kiekviena lais
vojo pasaulio bet kuri parama 
yra didžiai vertinama ir bran
ginama.

Todėl su dideliu džiaugsmu 
praėjusią vasarą buvo sutikta 
žinia, kad kovon įsijungia Lais 
vdsios Europos lietuviškasis 
radijas. Dar kartą turėjom 
progos įsitikinti, kad JAV vi
suomenė nesilenkia jėgai ir 
likdama ištikima savo senajai 
tradicijai, laisvės idėjai stoja 
pavergtųjų tautų pusėn.

Tačiau, kaip dabar jau ryš
kėja, mūsų džiaugsmas buvo 
perankstyvas, nes pažadėtasai 
radijas dar iki šiol tyli. Kame 
to tylėjimo priežastis? Nagi 
eina gandai, kad Voice of Am
erica pareigūnai vieno Pabal
ti j o~ krašto padarė tam tikrai ' 
įstaigai siūlymą, kad Pabalčio 
kraštams užtenka Voice of 
America radijo patarnavimu 
L. E. radijas esą nereikalingas.

Sunku pasakyti ko šiuo savo 
veiksmu siekia Voice of Am
erica įstaiga. Vienok jos šį žy
gi tenka laikyti neapgalvotu. 
Veikiant abiem radijam, V. of 
A. ir L. E. savo darbą visada 
gali derinti, taigi lygiagretu
mas būtų išvengiamas, o apie 
kokią konkurenciją negali bū
ti nei minties. L. E. radijas 
turėtų dar tą pirmumą, kad 
jis, palaikomas visuomenės 
aukomis, savo veikloj bus lais
vesnis ir galės pasakyti tai, 
ko nepasakys V. of A., išeinant 
iš tos Voice of America būk
lės, kad jis turės derintis prie 
darbdavio nustatytų gairių. 
Pagaliau veik į visus paverg
tuosius kraštus, esančius ana
pus geležinės uždangos, kalba
ma per Voice of America ir 
Laisvosios Europos radijas. Tai 
kodėl šiuo atveju turėtų būti 
išskirti Pabalčio kraštai? Ar 
neleidimas pabaltiečiams nau
dotis Laisvosios Europos radi
ju turėtų, reikšti tų kraštų 
menkesnį vertinimą ar kitoniš 
ką jų politinį' traktavimą?

Tam nesinorėtų tikėti, nes 
JAV nekartą deklaravo, jog 
nepripažįstančios Pabalčio vai 
stybių aneksijos. Vis dėlto 
Laisvosios Europos radijo vei
kimo sulaikymas Pabalčio 
kraštams, sukėlė visuomenėje 
nemažą nerįmą ir rūpestį. Vi
sai suprantama, kad greitas ir 
planingas šio klausimo spren
dimas visuomenės būtų sutik
tas širdingai ir vertinamas,

kaip teisingumo laimėjimas, 
kuris žymiai turėtų prisidėti ir 
prie laisvės kovos sustiprinimo.

A. Sudavis

TOLI NUO MASKVOS
Laisvųjų vengrų spaudos a- 

gentūra paskelbė iš Bųdepes- 
to gautą įdomią naujieną. Ki
nematografų trustas neseniai 
pravedė Vengrijoje -ankietą — 
atsiklausimą, . kokios filmos 
vengrams labiausiai patiko. 
Daugiausiai balsų surinko fil
mos: “Mes norime gyventi”, 
“Toli nuo Maskvos" ir “Dan
goraižių šešėlyje"...

menų išsišokimas, siekiąs ne
pagrįstais skundais diskvalifi
kuoti kitų politinių įsitikini
mų asmenis bei politines* gru
pes ir tuo Aenkiąs Lietuvos 
laisvinimo bylai.

Neradus sklandaus ir vienin
go susitarimo šiais klausimais,

• kreiptis j nuosaikiąsias vi 
suomenės organizacijas bei po 
litines grupes ir išskirti i® vi
suomeninių veiksnių sklan- 
daus darbo trukdytojus,

• daryti žygių, kad Vasa-' 
rio 16 proga surinktos aukos 
būtų įšaldytos ir perduotos 
ALT, tik įvykdžius suminėtus 
reikalavimus.

ARGI NAUJIEJIATEIVIAINUTAUTO?

Atidarant aukštuosius litu
anistikos kursus (institutą) 
Brooklyne, kalbėjo prof. Pakš
tas ir trumpai “užvožė” trem
tiniams, atvykusiems į JAV, 
prikišdamas, kad jie staigiai 
nutauto. Mat, jie per mažai 
skaitą laikraščių ir ypač nesi
deda į lietuviškas vietines or
ganizacijas.

Norėtųsi atsakyti gerb. prof. 
Pakštui, kad šis jo gąsdinimas 
nutautimir yra tuščias, nieko 
-nepasakąs baubas. Lietuviai 
tremtiniai toli nuo suameriko- 
nėjimo. Jei daugelis tremtinių 
suspėjo per trumpą laiką .pra
mokti anglų kalbos, susirado 
geriau atlyginamą darbą, nu
sipirko automobilį ar išsimo
kėtinai namą, tai ’ nereikia tų 
pasiektų laimėjimų įrašyti į 
pasyvą, bet į aktyvą. Juk kiek 
vienas sutiks, kad turtingame 
krašte, kaip JAV, skurstantis 
ir vegetuojąs lietuvis nebus 
laikomas nei pažangiu nei kul
tūringu žmogumi. Pagaliau, ir 
savo kultūros įstaigas gali iš
laikyti tik pasiturį lietuviai, o 
ne kiauromis kišenėmis svajo
tojai. Nepriklausomos Lietuvos 
laikraščiuose dažnai buvo prie 
kaištaujama inteligentams dėl 
nesirūpinimo kelti savo mate
rialinę gerovę ir būti dides
niais realistais. Dabartinį lie
tuvių tremtinių, išsibarsčiusių 
po visą pasaulį, pakrypimas į 
realizmą reikėtų vertinti tei
giamai. Juk tik medžiagiškai 
pasiturį tautiečiai įstengs 
paremti kultūros ir labdaros 
darbus. Mums pavyzdžiu galė
tų būti žydai.

Kad. tremtiniai nemėgsta 
skaityti Amerikos lietuvių laik 
raščių, tai jau ne jų vienų kal
tė. Matai, daugumas lietuviš
kų laikraščių leidžiama siau
rų partijėlių ar n&t vienuoly
nų, kurie nieko nepakenčia, 
kas už jų partijėlės ar vienuo
lyno tvoros egzistuoja. O juk y- 
ra daug padorių lietuvių, kurie 
nenori tapti laisvamaniais, a- 
merikoniškais socialdemokra
tais, marijonais, ateitininkais, 
liaudininkais ar pranciškonais. 
Daugumas nori būti lietuviais, 
mylinčiais savo gimtąją žemę, 
savo Dievą ir lietuvišką kata
likų bažnyčią, savo tautą, sa-' 
vo papročius, savo meną ir 
kultūrą.

Daugumas tremtinių nedaly
vauja čia esamose organizaci
jose ar mažyčiuose susibūri
muose dėl tų pačių priežasčių: 
nenoro susmulkėti ir pasi
daryti mažo būrelio užgaidų., 
vykdymo įrankiu. O tokios or
ganizacijos, į kurią galėtų til

pti visi lietuviai, nėra. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė tik 
mėginama kurti, bet ir tai ne 
tokia, apie kurią tiek daug pri 
kalbėta ir prirašyta. Iš tos«di
delės organizacijos organiza
vimosi pradžios atrodo, kad ji 
JAV sudarys visų dabar esamų 
organizacijų federaciją. Taigi, 
bus antras labai didelis VLIK, 
kuris dėl jokio pozityvaus dar 
bo nesusitars ir tenkinsis au
kų rinkimu ir ginčais bei pa
siaiškinimais dėl pareigų ar 
uždavinių svarbumo. Duok, -Die 
ve, kad į ją visi sutilptume. 
Tada prasidėtų tikras lietuvių 
išeivių tautinės kultūros ir me
no renesansas.

M. Stonys

Aukos Vienybės 
popierio fondui
A. Masinauskas

Keamy, N. J. ............. 5.00
A. Karūsaitis

Brooklyn, N. Y........... . 2.00
Punckeliokas 2.00
J. G. Berzetis

Woodhaven, L. 1............ 2.00
Dr. Anastazija Gaeldneris

Flushing, L. I. 2.00
Frank Yocis ’ .

Maspeth, L. I................ 2.00
A. Račiūnas

New Britain, Conn. .. 1.00
Vladas Armalis

Baltimore, Md.............. 1.00
Juozas Andriejauskas *

Bronx, N. Y.  ......... . 1.00

Pavergtoje Lietuvoje
• Valst. Filharmonijos nau 

jas sezonas buvo pradėtas Kor 
sako simf. poema “Už taiką,” 
Stalino premija apdovanota 
Vainiūno raspodija smuikui su 
orkestru ir Beethoveno 9-ja 
simfonija. Simf. orkestrui de- 
rigavo Klenickis, chorui — K. 
Kaveckas, solistai buvo Gu
tauskas, Livontį Nikeeva, Rem 
šytė ir Muraško. -

• Vilniuje šilo gatvėj baig
ti statyti du gyvenamoji na
mai, skirti specialiai Spartuo
liams. Juose apgyvendinti ak
menskaldžiai spartuoliai Du- 
bovkiai, krosnių meisteris Sen 
cicki, tinkuotojas Strelcovas 
ir panašūs kiti “lietuviai”. 
Vilniaus statybos trestas stato 
dar keturis panašius namus 
spartuoliams, kuriuose faktiš
kai jų vardu bus apgyvendinti 
komunistai agitatoriai, norį H 
darbininkų išspausti paskutinį 
prakaitą.
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TAIKA EUROPOJE NEĮMANOMA,
KOL BUŠ' SOVIETŲ TIRONIJA

DAUGIAU AUKŲ LIETUVOS LAISVINIMUI 
Amerikos Lietuvių Tarybos atsišaukimas
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Antisemitizmas Rusijoj
Antisemitizmo srityje Stali

nas eina Hitlerio pėdomis.

Užtenka tik pažiūrėti kas de
dasi Rumunijoje! Diskriminuo 
jantis žydo vardas vėl iš nau
jo pasirodė oficialiuose popie
riuose, pase ir kariškuose do
kumentuose. Arba 
kijoje! Vyriausybė 
prkžasčių atšaukė 
vo ambasadorių ir
areštuojama Slanskio bendra
tį utiečių. Jo dešinioji ranka 
Geminder, trys viceministrai 
Reicin, London ir Hajdu ir 
daug kitų asmenų, užėmusių 
aukštus postus, jau uždaryti 
| kalėjimą.

Cekoslova- 
dėl rasinių 
vieną sa- 

vis daugiau

NORI PALENGVINTI 
ĮVAŽIAVIMĄ J JAV

Už kelių savaičių Kongrese 
bus diskutuojamas naujas įsta
tymo projektas, palengvinimui 
.imigracijos į JAV.

šitą projektą pereitais me
tais patiekė senatorius Herbert 
H. Lehman (N. Y.), kurį re
mia 14 kitų .senatorių, yra nu
kreiptas prieš pasenusią 
tų sistemą, pagal kurią 
gramai įleidžiami į JAV.

Pagal veikiančius imigraci
jos įstatymus, atidarytoji kvo
ta anglams, prancūzams, ai

triams ir belgams yra labai di
delė, iš šių kraštų kis met ga
li įvažiuoti 154.277 asmenys.

“šitos kvotos, pareiškė' sena
torius Lehman, patiekdamas 
savo projektą, niekad nebuvo 
išnaudotas. Priešingai, rytų 
Europos valstybių, kurių žmo
nės tikrai yra reikalingi prie
glaudos, jau yra keliem dig 
tams pirmyn užpildytos.

“Vieną ką mes galime padė
ti, eidami tiems žmonėms j pa 
galbą, pabėgusiems iš savo 
krašto, kur jų gyvybė dažnai 
esti pavojuje,
didesnį jų skaičių, 
projektas leistų 
prancūzų, anglų, 
kvotas perleisti 

kurios jas
Pirmenybė 
politiniai 

asmenims, 
tėvams, 

yra įsikūrę

Balutis, Sidzikauskas, at- 
iš New Yorko, dr. Kar- 
M. Brakas, V. Balickas, 
Baltrušaitis, pulk. Lans-

pos

Gražinimas nusavintų že- 
valstiečiams,
Įsteigimas laisvų sindika-

Čekoslovakijos teisingumo 
ministras žurnale Tvorba iš
vardindamas Slanskio ir “kli
kos” nusikaltimus, jog jie iš
naudoję savo užimtąją vietą 
sukelti perversmui prie Gott- 
walda ir norėję fašisjto Tito pa 
vyzdžiu atsiskirti nuo Sov. Są
jungos, puola žydus, sakyda
mas, kad jie esą didžiausi liau . .... j. . „ . . * . . - - Didelis velnias, sakoma, pa-dies priešai ir anglo-saksu a- p
gehtai 7 * vejingesis negu mažiukas, nes

-—---------------------------^galidaugiau—pikto padaryti.
Imkime, pavyzdžiui, Staliną.

Kavos ir bananu kraštas * ,

TARP MILIJONIERIU IR BASAKOJĘ
Kraštas pilnas visokių gamtos gerybių, bet darbininkai miršta badu — 

Europiečiams sunkiai pakeliamas kl imatas — Dėl butų brangumo, 
daug kas miega po palme...

Trukdyto jams netari 
būti vietos

L. T. S. Pirmojo Skyriaus 
Visuotinis narių susirinkimas 
įvykęs š. m. sausio mėn. 12 <L 
New Yorke, konstatavo:

1. kad Lietuvos išlaisvinimo 
darbą dirbančios lietuvių insti 
tucijos nėra vieningos:

2. kad toAia nevieninga būk
lė nuodija ir skaldo lietuvių 
visuomenę išeivijoje:

3. kad savitarpinis nesusL 
t a rimas dėl partinių interesų 
tiesioginiai kenkia Lietuvos 
laisvinimo darbams ir įžeidžia 
Lietuvos laisvės kovotojus, ko
vojančius krauju ir kančia dėl 
Tėvynės Laisvės Lietuvoje.

Todėl prašyta Ąą L. T. S-gos 
Centro Valdybą imtis skubios 
iniciatyvos Amerikos Lietuvių 
Taryboje:

• Tuojau patvirtinti Diplo
matijos Šefo ir VLLKo susita
rimą,

• Dar Ui Vasario 16 cLpa- 
skatinti VLIKą priimti Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovą 
į savo tarpą pilnateisiu nariu,

• Kad būtų pasmerktas™iti 
tinkamų politinių grupių as-

Taip kareiviai Korėjoje “vėdina” savo “patalynes”.

Broliai ir sesės lietuviai!
Mūsų Tėvynė Lietuva tebe- 

kenčia žiauriausią priespaudą, 
Auri pasaulio istorijoj neturi 
sau lygaus pavyzdžio. Sulaužę 
tarptautines sutartis, pamynę 
po kojomis visus žmoniškumo 
dėsnius, žudymais ir masinė
mis gyventojų deportacijomis 
bolševikai naikina lietuvių tau 
tą. Arti ketvirtadalio mūsų bro 
lių r yra išžudę arba ištrėmę 
i Sibiro vergų stovyklas. Tūks
tančiai senelių ir vaikų mirė, 
nepakeldami- pasibaisėtinų jų 
transportavimo sąlygų.

Praėjusiais metais Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus pa
stangomis gražintieji iš Lietu
vos vokiečiai, kurie tuoj po 
antrojo pasaulinio karo, gelbė-

tvarkymąsi ir gyvenimą.
Brangūs Broliai ir Sesers, 

noriu dar pridurti, kad šioji 
konferencija, kuria rengė Eu
ropos Sąjūdis, siekiąs Europos 
vieningumo laisvėje, bet ne 
vergijoje, yra istorinės reikš
mės įvykis, nes pirmąkart po 
karo pavergtųjų ir laisvųjų 
Europos kraštų atstovai apta
ria bendrai savo vargus, rū
pesčius ir nustato ateičiai gai- 

Baigiu ir visų Lietuvos 
atstovų dalyvavusių konferen
cijoje vardu siunčiu Jums mū
sų brolišką pasveikinimą ir 
tvirtinu, kad Londono Konfe
rencija sustiprina mūsų išsi
laisvinimo viltis.

(VIENYBĖS KORESPONDENTAS KOLUMBIJOJE)
dieną (1 pesas yra lygus 0,40 
JAV dolerio). Kvalifikuotas 
fabriko darbininkas uždirba 
iki 4 pesųį o sensacingas už
darbis yra 5 pesai į diena.

Socialinis draudimas, kuris 
dar tik .pereitais metais pradė
jo pirmuosius žingsnius, yra 
nereikšmingas ir netobulas. 
Profesinis būrimasis dar tik 
nepastebimai pradeda rutu- 
liuotis ir jo reikšmės dar ne
matyti.

žymesnieji fabrikai ir įmo
nės, kurios turi geros valios ir 
širdies, šiek tiek rūpinasi sa
vo darbininkais, nes duoda 
darbovietėj pietus, pasamdo 
gydytojus ir t. t. Tačiau tu
rint galvoj, kad čia įmonin- 
kai ir verslinininkai yra į- 
pratę pelnyti nemažiau kaip 
100% nuo pagamintų ar par
duotų prekių, tatai jų biudže
tuose nepadaro jokios spragos.
PRAGYVENIMAS

Nors darbininko uždarbiai 
yra juokingai maži, tačiau 
pragyvenimas yra verksmingai 
brangus, štai, iliustracijai, kai 
kurių būtiniausių produktų že
miausios rinkos kainos pesais 
už svarą: duona 0,50, .pras
čiausia jautiena mėsa 1,20, 
kiauliena 2,00, mėsos konser-:.. 
vai 4.00 (keturi!)", šaldyta žu
vis 1,50-2.00, konservuota 4 
uncijų dėžutė 1.00, lašiniai 2.- 
40, ' augaliniai riebalai 1.30, 
cukrus 0.25. ryžiai 0.25, ryžiai 
0.60, švieži 1.00, svogūnai 1.00, 
bubės 0.20-0.25. Tropikiniai 
vaisiai, palyginti, nėra bran
gūs, .pav. 3 bananaf O/TO, apel- ~ 
sinų ar mandarinų .tuz. 0.15- 
0.50, ananasas 0.30-0.50, ir t. t.

Nors Kolumbija, pagal savo 
geografinę padėtį, yra grynai 
tropikinis kraštas, tačiau dėl 
savo kainuotume turi gana į- 
vairaus klimato, žemumose y- 
ra karštas, labai drėgnas, su 
visais tropikiniais privalumais 
t. y. malerija, gyvatėmis, leb- 
ra ir t. t. klimatas. Aukštesnė
se vietovėse (1000-1500 metrų 
virš iūros lygio), kavos tėvy
nė, yra šiltas, drėgnas, amži
nos vasaros klimatas, o aukš
tose vietovėse yra iau vėso
kas, taip pat gana drėgnas, 
rudens klimatas.

Visi Kolumbijon suėmigra- 
vę lietuviai daugumoj spiečia
si Medellif.e ir jo apylinkėse, 
kur klimatas yra stipriai šil
tas, nes tas miestas guli apie 
1,500 metrų virš jūros lygio, 
ir krašto sostinėj Bogotoj, apie 
2,400 metrų virš jūros lygio.

Nors metų laikai čia irgi 
skirstomi į žiemą ir vasarą, ta^ 
čiau temperatūros ’skirtumo 
tarp žiemos ir vasaros nėra, 
tiktai žiemą lyja, o vasarą sau 
lė svilina. Taip pav. Medelline 
apskritus metus temperatūra 
tarp dienos ir nakties svyruo
ja nuo 68 iki 77 laipsnių, gi 
Bogotoj — 10-ar 15 laipsniais 
žemesnis. . /

Nors Kolumbijos miestuose, 
palyginti, gana apsčiai gyvena 
europiečių bei š. amerikiečių, 
tačiau tų miestų klimatas ne
vietiniams yra netinkamas. Jei 
ir yra po daugelį metų čia gy
venančių europiečių, tai jie 
stengiasi kas metai išvykti po 
keletą mėnesių . atostogų į Eu
ropą ar ^JAYv^ apskritai visi 
galvoja, anksčiau ar vėliau, vi-

daugiausiai svetimomis ranko
mis, bet jos pagaminimai ga
miniai toli gražu neaptenkina 
kad ir skurdžios rinkos parei
kalavimų.

Kraštas turi dar neišmatuo
tas gausybes įvairių gamtos 
turtų, bet viso Kolombijos eks 
Porto 90% sudaro... Kava. Nes 
kava yra toks augalas, kuris 
reikalauja nepaprastai menkos 
priežiūros ir šiame krašte ji 
ūžauga geriausios . pasaulyje 
rūšies. Nafta, auksas, anglis 
ir kiti mineralai bei metalai 
yra mažai eksplotuojami ir 
eksportuojami, tat antroj vie
toj eksporto stovi bananai.
GYVENTOJŲ LUOMAI

Sį kraštą visai netikėtai už
puolė, greičiausiai iš JAV, mo
derniškiausia civilizacija, jo 
gyventojams visai nė nepradė
jus lukštentis iš viduramžių 
būsenos, papročių, medžiagi- 

' nio ir dvasinio gyvenimo są
vokų, be jokid kultūrinio pa- 
žengimo bei pasirengimo. Tegu 
krašto dangų kasdiena raižo 
šimtai moderniškiausių kelei
vinių beh transporto lėktuvų, 
tegu per miestų gatves negali 
praeiti, nes josj; užtvenktos mo 
derniškiausiais automobiliais, 
tegu jau baigiamos .įrengti Me
delline ir Bogotoj televizijos 
stotys, bet tauta-Ų 1 dalinasi į 
tuos du luomus, į guriuos da
linosi prieš kelis šimtus metų 
t. y. į milijonierius ir pasako
jus. Milijonieriai skraido po vi 
są pasaulį, gyvena neįsivaiz
duojamo j prabangoj, nežino 
savo turtų apimties ir neišma
no kur padėti savo milijonus. 
Vargšas basakojis, ramus ~ir

JUNGTINĖS Tautos nutarė 
įsteigti pirmąją tarptautinę 
lėktuvų eskadrilę, ir, kas keis
čiausia, šis nutarimas huvo 
vienbalsiai priimtas.

JT, lygiai kaip ir mirusioji 
Tautų Sąjunga, turi vadovybę 
ir vėliavą, bet neturi kareivių. 
Yra komisarai ir teisėjai, bet 
nėra žandarų, kurie priverstų 
klausyti nutarimus. Bet dabar 
ji turės net ištisą eskadrilę iš 
25 lėktuvų.

Aišku, šie lėktuvai ne tai
kos išlaikymui tarp žmonių, 
bet kovai prieš skėrius.

Prieš tuos vabzdžius tautos 
dar gali susivienyti, bet kitais 
klausimais ne.

•
PIRMĄ kartą Bažnyčios is

torijoje, sausio 23 d., Popie
žius Pijus XII per telefoną 
davė mirštančiam paskutinį 
palaiminimą ir nuodėmių at
leidimą.

Jo švogeris grafas Mengari- 
ni, gulėdamas mirties patale, 
panorėjo paskutinį kartą iš
girsti Pijaus XII balsą. Tuojau 
jis buvo sujungtas telefųnu 
su Vatikanu ir Popiežius pasi
kalbėjęs su juo trumpą valan
dėlę davė išrišimą ir paskuti
nį palaiminimą.

SOVIETŲ rašytojas Ilyaj 
Ehrenburg, žinomam Anglijoje 
veislinių šunų augintojui Sir 
Joselynui atsiuntė užsakymą 
bet šis per telegramą atsakė: 
“Aš niekad neleisiu jokiam gy 

-------viui -peržengti getežinę uždan
gą be jo paties sutikimo”.

tinių partijų lyderiai, parla
mentarai.1 Pavergtuosius kraš
tus atstovavo įvairių politinių 
srovių atstovai. Lietuvą atsto
vavo 
vykę 
velis, 
prof,
koronskis, Bajorinas, Varkala, 
panelė Prapuolenytė ir čia kal
bąs dr. Bučkis.

Konferenciją sveikino Angli
jos, Belgijos Vyriausybės, per- ^jres. 
duodamos geriausius linkėji
mus.

Konferencijos darbuose ly
giomis dalyvavo laisvųjų ir pa 
vergtųjų kraštų atstovai. Dar
bų eigą sekė JAV stebėtojai, 
visų kraštų spaudos atstovai 
ir apie juos kalbėjo radijas. 
Konferencijoje buvo svarsto
ma esamoji pavergtuose kraš
tuose padėtis politinėje, ekono 
minėje, socialinėje, kultūrinė
je srityse ir buvo priimtos gai
rės, kaip po šių kraštų išsi
laisvinimo reikės tuose kraš
tuose tvarkyti komunistinio 
režimo suardytą gyvenimą vi
sose srityse ir kaip santykiau
ti su visa laisvąja Europa. 
Laisvųjų kraštų atstovai ener
gingai 
se ir 
proga 
kraštų 
kuriuo 
šitokios:

• Sąjungininkų 
išlaisvino Vakarų Europos pa
vergtas tautas, o Centro ir Ry
tų Europoje tik pasikeitė oku
pantai. Sovietų armija ne iš
laisvinti atėjo, bet pavergti.

• Tiek individuals, tiek 
tautinės laisvės nėra tuose 
kraštuose. Visos dvasinės, mo
ralinės vertybės niekinamos, 
religija persekiojama, tūkstan
čiai vyrų> ir moterų kalinami, 
tremiami, žudomi.

9 Visos Europos tautos sie
kia TIKROS taikos ir realios J ' • •
laisvės pavergtoms Sovietų 
tautoms. Laisvosios Tautos pa 
reiškia, kad tikra taika yra 
nesuderinama su dabartiniu 
Europos padalinimu, kad Eu
ropa.negali likti pusiau lais
va, pusiau^ pavergta, kad ne
galima;kalbėti apie pastovią, 
taiką/ kada daugiau 100 mili
jonų europiečių neša vergijos 
jungą. Tik tada taika bus į- 
manoma, kada Centro ir Rytų 
Europos kraštai, t. y. Lietuva, 
Latvija, Estija, Albanija, Bul
garija, Čekoslovakija, Lenkija, 
Rumunija, Vengrija, Jugoslav!! 
ja laisvę ir nepriklausomybę 
atgaus, kada jie laisvę atgavę 
galės bendrauti su visa Euro
pa lygiomis.

• Tik visų Europos tautų 
vienybė laiduos jų saugumą, 
pavergtieji kraštai tik laisvę 
atgavę įsijungs į bendrą Euro-

badaudami, dalinosi su

/

(Atkelta iš 1 psl.)
Kongresas, išnagrinėjęs jvai 

rius pasiūlymus tarp kurių 
svarbus buvo steigimas ipągal- 
b6s fondo, ėjimui i pagalbą 
tiems tremtiniams, kurių 2 
tūkstančiai kas mėnesį peržen 
gia geležinę uždangą, bėgdami 
nuo sovietų. Bet tam reikėtų 
800,000 dolerių sumos metdms.

Buvo dar ir kitų pasiūlymų, 
“ kaip: s- »'

1. Suvienijimas Rytų Euro
pos kraštų į vieną ekonominį 
komitetą, kada šie kraštai bus 
išlaisvinti iš po sovietų oku
pacijos,

2. 
mių

3. 
' tų.

Ketvirtadienį Albert Hall 
konferencija buvo užbaigta, 
milžinišku mitingu, kuriame 
dalyvavo virš 3,000 žmonių, ku 
rie plojo priimtai rezoliucijai, 
jog tikra ir pastovi taika ne
įmanoma tol, kol tautinė ne
priklausomybė ir asmens lais
vė nebus atstatyta anapus ge
ležinės uždangos.

Nenorėdami sudaryti nepa
togumų Anglijos vyriausybei, 
atstovai vengė agresyvinių 
kalbų sovietų atžvilgiu. Kal
bėdami apie atsistatymo pro
gramas, jie vengė aiškiai pasa
kyti, kaip tas išlaisvinimas į- 

. vyks.
Lenkų atstovas pareiškė, jog 

konferencijoje perdatųą: buvo 
kalbama apie taiką. Kitas^rei- 
kalavo sovietus išmesti iš visų 
tarptautinių organizacijų, ar
ba dar kitas, kad vakarų di
džiosios valstybės priverstų 
rusus atsitraukti iš okupuotų 
kraštų, kariškai darydamos 
spaudimą.

Sir Oswald Mosley šalinin- 
kai bandė Albert Hali sukelti 
manifestacijas, pertraukdami 
kalbėtojus ir reikalaudami 

Mūsų lietuviški ginčai išnyk greitos akcijos prieš Kremlių.

tai jsileidžiant 
Naujasis 

neišnaudotas 
airių ir belgų 
toms valsty- 
yra išnaudo- 

turėtų būti 
persekioja- 

amerikiečių 
svetimšalių, 

Amerikoje

be m s, 
? usios. 
duota 
miems 
piliečių 
kurie
giminėms ir specialistams, ku
rių Amerika yra reikalinga”.

šitas Lehmano projektas pa 
naikinti visus rasių skirtu
mus, kurie dabar yra imigra
cijos įstatyme.

dalyvavo mūsų darbuo- 
konferencijos baigimo 
buvo priimtas laisvųjų 

iniciatyva 
svarbiausios

nutarimas, 
mintys yra

kariuomenė

DRUOŽLĖS

Vyriausybės piimininkas Za
potocky Rude Fravo puslapiuo 
se atspausdino tikrą žydams 
karo paskelbimą.

Panašiai darosi ir pas kitus 
satelitus. Antisemitizmas pa
sidarė jau ne vien tik hitleri
ninkų įrankiu.

Šis antisemitizmas rie 
vakar prasidėjo 
ižnės uždangos. 
1948 metų buvo 
Čio^e Rusijoje.

Kodėl Stalinas staiga, prieš 
3 metus, nutarė pulti žydus, 
kurie pradžioje spalio revoliu
cijos buvo Rusijoje galingiau
siais? .

Dėl to, kad jis jiems priki
šo kosmopolitizmą ir palinki
mą vakarietiškai kultūrai. Nu
taręs sukurti rusišką naciona
lizmą, Stalinas* rado reikalą 
likviduoti visus" tuos elemen
tus, kurie per daug savyje 
šiojasi simpatijos svetimai 
turai.,

nuo 
anapus gele- 
Jis jau nuo 
pradėtas pa-

ne- 
kul

bu-

JUNGTINĖS TAUTOS BAIGIA DARBA
-(Atkelta iš 1 psl.) kas yra moralu nebūtinai turi 

būti privaloma... Ir genocido 
panaikinimas tuo principu 
nant ' rusams tik vėliau, 
kai nebeliks ko naikinti, 
privalomas.
KUR KARO BELAISVIAI?

ei
gai 
bus

KODĖL NEPRABYLA | PABALTIJO KRAŠTUS 
. LAISVOSIOS EUROPOS RADIJAS?

visą

tų, jei būtų 
ti sakrinstų 
ma, labai 
Niekas jos 
ginčų negalėtų vesti.

nutarta juos ves- Bet jie buvo sutvarkyti ir pa
kalba, kuri, sako- 
panaši mūsiškei./ 
nemoka, todėl ir

Maskva uždraudė kitų vals
čių diplomatams lankyti 22 So 
vietų Sąjungos miestuose. 
Turbūt komunistų tvarkdariai 
nespėja ten gatvių iššluoti.

Purvini nagai, sakoma, do
lerio nesupurvina.

Rusai žada dalyvauti būsi
moje pasaulinėje sporto Olim-

■ pijadoje. Turbūt nori pažiūrė
ti, ar jau gali demokratus pa
sivyti.

Tokiu būdu 1949 metais 
vo padarytas pirmasis “inteli
gencijos” valymas, kur iš 50 
aukų 49 buvo žydai. Nuo to 
momento Rusijoje karas žy
dams buvo paskelbtas ir buvo 
pradėtas tų “bezrodni” perse
kiojimas.

Kad pateisinus ši persekio
jimą, Stalinas šaukėsi Leniną 
j pagalbą. Dar 1907 metais bol 
ševizmo tėvas Londone buvo 
išsireiškęs-: “Mums nereikalin
ga partijoje žydiško spaudi
mo.” ....

Kitas argumentas buvo “iš
davystė”. Trys patys ~ garsiau
si revoliucionieriai: 
Kamenev 
raelitai.

♦ * *
Philadelphijoj kai kurie- lie

tuviai mano, kad svetimame 
puošniame viešbutyje būsią ge 
riau minėti Vasario 16-tą, ne
gu savoje Muzikalinio Namo 
salėje. Pagal Jurgį ir* * kepurė.

Mūsų liaudininkai, 
pasijuto “nečysti” ir 
savytarpio bolševikinę 
ką”.

matyt, 
pradėjo

“čyst-
Yksas.

šalinti iš salės.
Randolph Churchill, pre

mjero sūnus išdėstė mintį, ku
ri gal būt yra ir visų dalyvių, 
j og,^ vakarų ginklavimasis ga
lės įtikinėti sovietus ieškoti 
taikingo susitarimo.

— Yra galimas rytiškas Lo
carno, jei Kremlius panorės. 
Bet mes niekad netoleruosime 
rytietišką Miuncheną.

Konferencijos uždarymo die 
na iš Albert Hall per Amerikos 
Balso radiją, Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje, dr. S. -Bač- 
kis, pasakė kalbą:

Brangūs Broliai ir Sesers 
Tėvynėje,

Šiandieną iš Londono krei
piuosi į Jus su šiomis žinio
mis.

Š. m. sausio 21 d. prasidė
jus Londone Centro ir Rytų 
Europos kraštų konferencija 
baigia savo darbus sausio 24 
d. dideliu mitingu,, kur kalba 
Anglijos, Prancūzijos, Belgijos 
valstybių vyrai bei pavergtų
jų kraštų atstovai, šioje kon
ferencijoje dalyvavo visų lais
vųjų Europos Valstybių poli-

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti prenumera' 
tą ir paraginti kitus 
skaityti VIENYBĘ

Trocki,
ir ’Zinoviev buvo iz- / •

Rusus
Dar., caro 
ryti pagromus, jie mielai ėmė
si žydus persekioti, su tokiu 
pat užsidegimu kaip ir naciai.

Iš diplomatijos buvo nuša
linti. visi izraelitai. Praėjo tie 
laikai kada žibėjo Litvinovo ir 
kitų, „žvaigždė, Maiski iš Lon
dono, Umanski iš Washingto- 
no buvo sugražintas i Maskvą. 
Pastarasis vėliau žuvo.

Be jų tūkstančiai rašytojų 
ir valdininkų izraelitų kilmės 
dingo, nepalikę jokio pėdsako. 
Ir kas žino, gal būt, ir su jais 
bnvo pasielgta, kaip Katyne 
su lenkų karininkais, gal kur 
nors kitoj vietoj jie buvo iš
žudyti, gal būt net panaudo
jant tas pačias dujų kameras, 
kurias vartojo naciai.

kurstyti nereikėjo, 
laikais pripratę da-

Sensacingų nutarimų JT pe
reitą savaitę nepadarė. Apart 
daug technikinių klausimų 

* administraciniais reikalais, o 
taip pat mažai lietuvišką vi
suomenę įdomaujančių prob
lemų dėl JT globojamų kraš
tų. Trečioji — žmogaus teisių 
ir socialinė komisija
savaitę ginčinosi dėl su Aukš
tojo Komisaro tremtinių rei
kalams žinia išleistos knygos 
“Tremtinis pokariniame pa
saulyje”. ši knyga labai nepa
tiko rusams ir egyptiečiams. 
Beieškodami kompromisų kiti 
nusileido ir nutarė nesiimti dėl 
jos atsakomybę užbraukiant 
nurodymą ant viršelio, jog tai 
JT leidinys... Tai dar kartą į- 
rodo, kad vakariečiai per daž
nai rusams nusileidžia veng
dami juos “erzinti”. Toki nuo
laidų politika pavergtųjų tau
tų stebėto, ams tuo. labiau keis 
ta/kadkaikurkituf^buvojau 
parodyta neabejotino griežtu
mo. Visuotina ataka vis atide
dama...

Po dviejų mėnesių tuščių 
kalbų ir propagandos Višins
kis grįžo į Maskvą raportuoti' 
savo darbdaviams. 
kacĮ šioje JT sesijoje 
lyvaus.

Dar nesuvesta 
kiek kartų Višinskis
atominės bombos terminą, tik 
galima patvirtinti, kad ta bom 
ba tikrai jam labai rūpėjo ir 
jis ją nuolat linksniavo.

Paskutinis- Višinskio “triu
kas” buvo, kai j is,-matydamas, 
kad vakariečiai atomo bombos 
nenaikins, kol rusai nenaikins 
saveukarinių pajėgų kituose pa 
vidaluose ir kol nebus įvesta 
ginklavimosi ir nusiginklavi
mo griežta tarptautinė kontro 
lė, kvietė vakariečius bent 
“deklaratyviniai” atominę bom 
bą panaikinti. Tai yra jis pa
brėžė, kad reikia paskelbti, jog 
atominė bomba panaikinama, 
tai suteiks didžiausį džiaugs
mą visai žmonijai. Toks pa
naikinimas pradžioje turėtų 
tik “moralinės vertės,” o pas
kui galėtų būti “privalomu”. 
Išeina, kad pas Višinskį tai

JT sudaryta -karo belaisvių 
paieškosimų komisija į kurią 
įeina ir trijų bu v. ašies valsty
bių atstovai. Kaip ten bebūtų,: 
rusai į tą komisiją įeiti atsisa
kė ir paskelbė komisiją “nele
galia”.

Kodėl? Gal būt todėl, kad 
vien vokiečiai yra dar neatgą- 
vę 2,000,000 vokiečių karo be
laisvių ir civilių internuotų 
Rusijoje. O kur dar italai, kur 
japonai. Net ir prancūzų alsa- 
siečių dar daug laikoma Rusi
joje. Bet dėl šių klausimų so
vietų delegatai nesiteikia dis
kutuoti. Jiems rūpi £ik Igra- 
žios deklaracijos.
ANGLŲ HUMORAS

stipri-
Teisei

plėsti 
išlais-

Manoma, 
jis neda-

statistika 
pavartojo

Selwyh Lloydas, britų užsie
nio reikalų vice-ministeris ir 
delegatas prie JT, vyriškai te- 
siginąs nuo Višinskio atakų 
viename priėmime Paryžiuje 
paaiškino, kokias savybes šian 
dieną reikia turėti diploma
tui:

1. Nekaltoj mergelės kuklu- _ 
ma,

2. Arklio apetitą, dėl nuolat 
patyriamo vaišingumo,

3. Didžiausį pastovumą ne
užmirštant siekti savo tikslo,

4. Biblijos Jobo kantrumą,
išklausyti kitų sakomų ilgiau
sių kalbų... _

Tas paskutinis punktas be
ne labiausiai slegia. Dėl ne
baigiamų liaupsinimų J. Tau
tose Min. Lloydas priminė vie
ną Bernard Shaw mėgta anek
dotą.

Beklausydamas stygų kvar
teto, kartą vienas Bernard 
Show draugas, susižavėjęs jam 
pastebėjo:

“Ar nestebėtini tie muzikan
tai, juk jie jau 12 metų kartu 
griežia!”

Shaw strigtelėjo: “Kaip? 
Tiktai dvylika metų? O aš ma
niau, kad mes čia jau visą 
amžių išsėdėjome!”

J. Masiulis.

damiesi nuo bado, buvo iš Ryt 
prūsių nukeliavę Lietuvon, pa
sakoja, kad gyventojų naikini
mas tęsiamas, suvaryti į kol 
chozus, kuriuos bolševikai, ap
kraudami didelėmis duoklė
mis, sistematingai plėšia. Ba
dauja ir miestų gyventojai: 
darbininkai ir inteligentai. Tuo ' 
tarpu krašte pagaminamos gė
rybės vežamos į Rusiją.

“Liūdesys yra apgaubęs visą 
Lietuvą, lietuviai užmiršo juok 
tis...”— sako grąžintieji vokie
čiai. Bet giliu dėkingumu jie 
prisimena, kaip lietuviai, pa
tys
jais savo paskutiniuoju duo
nos kąsniu. “Imk, juk esi žmo 
gus kaip ir mes!”— ne kartą 
girdėjo jie iš lietuvių lūpų. 
“Visos lietuvių viltys” sako jie 
— “sudėtos f Vakarų pasaulį', 
daugiausia į Ameriką”.

Tokio mūsų tautos naikini
mo aky vaizdo je, visos mūsų 
pastangos turi būti suburtos ir* 
nukreiptos į Lietuvos laisvini
mo pagreitinimą ir mūsų bro
lių gelbėjimą.

Bolševikai laiko pavergę ne 
tik mūsų Tėvynę, bet ir dau- 

. gelį kitų kraštų. Jie siekia pa
vergti visą pasaulį. Todėl lais
vasis pasaulis, vadovaujamas 
didžiųjų Vakarų demokratijų, 
skubiai organizuojasi ir 
na savo jėgas Laisvei, 
ir Teisingumui apginti.

Taigi ir mes turime 
savo veikimą Lietuvai
vinti. Tam reikia lėšų. Jų rei
kia ne tik nuolatinei kovai 
prieš lietuvių tautos, žudytojus 
tęsti, bet ir būtinai atsargai su 
daryti, kad galėtumėm kiek
vienu atsitikimu sėgmingai at
likti iškilusius uždavinius.

Šiems reikalams Amerikos 
Lietuvių Taryba, savo meti- . 
niame suvažiavime, vienbal
siai nutarė paskelbti AŪKŲ’ 
RINKIMO VAJŲ. l

Jisai prasideda vasario 1 d. 
— ir tęsis, iki bus sukeltą $100,- 

ooo. ■ . o

Tad šiuo atsišaukimu krei
piamės į Amerikos lietuvius, 
kviesdami juos talkon.

Visi ir kiekvienas atskirai 
yra kviečiami savo darbu ir 
auka paremti ši Vajų. Jo tiks
lams turi būti panaudoti, visų 
pirma, Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjimai. 
Minėjimų progomis prašome 
patriotinės .lietuvių draugijos 
skirti kiek galint didesnes au
kas iš savo iždų arba daryti 
rinkliavas susirinkimuose.

Mūsų veikėjai miestuose ir 
sodžiuose, visose Jungtinėse 
Valstybėse, tepasirengia pa
siekti kiekvieną geros valios 
lietuvį — darbininką, profesio
nalą ar biznierių — kad jie 
duotų savo auką Lietuvos iš
laisvinimo reikalui.

Viešuose mitinguose, drau
giškuose pobūviuose, namuose 
ir darbovietovėse tebūnie visų 
mūsų vyriausia mintis per ši 
vajaus laikotarpį—padėti mū
sų vargstančiajai Tėvynei išsi 
gelbėtis iš 
jos.

Amerikos 
vykdomasis

bolševikinės tironi-

Lietuvių Tarybos 
komitetas.

r

lino paskutiniąsias valandas 
smulkiau buvo sužinota iš 

i T TXT A O TTT Andrejo Višinskio, kuris pas-
S1A1J i\ AS DUN GO 1K

TAIKA GRIŽO PAŠALYJE zssę
Višinskis dabar darė viską, 

kad prieš civilizuotą pasauli 
pasirodžius nekalta avele, aiš
kindamas, jog jis visą laiką 
buvęs didžiausias Stalino prie
šas. Jis net pasiūlė būti kalti
nimo liudininku teisme, kada 
bus teisiami jo tautiečiai ko
munistai už nusikaltimus. Bet 
šį teismą vakarų valstybės nie 
kad nesuruošė. Išlaisvintos 
tautos ir patys rusai mokėjo 
likviduoti tuos komunistų va
dus, kurie 
STALINAS 
HITLERIO

Tretysis pasaulinis karas (6)

pa-

nas kitą ryti. Visur prasidėjo 
sukilimai. Rusijos imperija 
pradėjo braškėti, politiniai ka
liniai Sibire sukilo ir pasileido 
per visą kraštą viską naikin
dami. Miestai, kurie dar bu-

SOVIETAI, kurie atsisakė 
su japonais pasirašyti sutartį, 
dabar bando konkuruoti su 
amerikiečiais, pasiūlydami ja
ponams didelį kieki anglių, 
trečdaliu pigiau už JAV, o 
taip pat medvilnę, .žibalą ir 
mineralus.... •

SALIAMONO kasyklose, ku
rios neseniai buvo atrastos 
Akaba Įlankoje, žydų geologai 
užtiko aukso gyslą, kuri nebu- 
vo žinoma net karaliaus Sa
liamono inžinieriams prieš 
3,000 metų. Tačiau Palestinos 
vyriausybė labiau įdomaujasi ’ 
vario rūda, kurios šioj vietoj 
yra labai daug.•

AR ŽINOTE, kad žmogus 
per savo amžių pramiega 16 
meiSf? Tą Įrodinėja vienas vo
kiečių daktaras Friz Bunge, 
aiškindamas, jog žmogus, pa 
siekęs 50 metų amžiaus, pra
leidžia 16 metų lovoje, 18 me
tų darbe, 800 dienų pasivaikš
čiojimui, 4000 dienų pasilinks
minimui, 1500 dienų prie sta
lo ir 500 dienų sirgimui. z

Per tą laiką žmogus suval
go 16000 svarų mėsos, 16000 
svarų duonos, 8000 svarų dar
žovių ir išgeria 8000 galionų 
įvairaus gėrimo.

sai išvažiuoti. .
Monotoniškas, kraštas, kai 

kurių, žmogaus organizmui 
būtinų, organinių medžiagų 
stoka pačioj gamtoj, retesnis 
aukštumos oras neigiamai vei
kia į žmogaus širdį ir kitus or- 
nanus ir pradeda, metus ar 
dvejus čia 'pagyvenus, šlubuo
ti. Taip pat čia gamtoj? aug
menijoje, vandeny beveik nėra 
kalkių ir dėl to, ne tik euro
piečiams po metų antrų iš
krenta dantys, bet ir visi čio
nykščiai gyventojai bedančiai. 
Taip pat daugumai europie
čių .po metų antrų pradeda 
tinti ir gesti kepenys ir nuo 
tos negerovės vienintelis vais
tas — kuogreičiausiai apleisti 
Kolumbiją. '
KRAŠTO EKONOMINĖS 
SĄLYGOS

Iš viduramžių ekonominių 
gyvenimo sąlygų kraštas pra
dėjo kilti tiktai paskutinį de
šimtmetį. Nors jis daro nepa
prastai sparčią pažangą, ta
čiau,' turint galvoj jo neišse
miamus gamtos turtus ir mil
žiniškus nenaudojamos žemės 
plotus, jis dar tebėra vystyk
luose. žemės ūkis, industrija, 
kalnų pramonė daro dąr tik 
pirmuosius žingsnius ir tai

taikingas viduramžių vergas, 
išbadėjęs, apsidangstęs de
šimtmečius lopomais skurliais, 
su mažais kūdikiais miega gat 
vių .pakraščiuose ar po asfa- 
tuotų skvernų palmėmis.

Beturčiui, nors ir sunkiau
sią darbą dirbant, neįmanoma 
išmaitinti savo gausių 
Sąžiningu būdu jis neturi per
spektyvų nė .per šimtmečius 
pakelti savo gyvenimo lygį. 
Dėl to čia šeimos savo vaikais 
rūpinasi tiktai iki 8 metų am
žiaus, nes tokį vaiką jau pa
leidžia į pasaulį duonos pelny
tis laikraščių, ar saldumynų 
pardavinėti, pasiuntiniu įmo< 
nei ar krautuvei ne tik sau, 
bet ir savo jaunesniu! broliu
kui ar sesutei. Jis dieną ir 
naktį gyvena gatvėje ir dėl 
to nė valstybė, nė Bažnyčia 
sau galvos nekvaršina.
DARBO GALIMUMAI

žemės ūkis ir industrija dar 
žengia pirmuosius vaiko žiags 
nius ir dėl to kraštas dar ne
spėja absorbuoti darbo jėgos 
pasiūlos. Esant gausybei viso
kiausios darbo jėgos pasiūlos, 
krašto pramonė ir verslai už 
darbą moka mažas kainas. Ei
linis darbininkas didmiesty 
uždirba nuo 2, 5 iki 3 pesų į

Bet svaras obuolių ar kriau
šių 2.00, vynuogių L50, žemės 
riešutų 6.00 ir t. et.

Eilinis čiabuvys .’.duonos ir 
mėsos nevalgo. Jo pagrindinis 
maistas yra iš virtų kukurūzų 
iškeptas paplotėlis.-dr < neva
lyto cukraus j padarytas skysti-

Tai pttStiyčiai ‘ ir .vakarie
nė. Pietums išsikepa kelis tam 
tikros rūšies bananus ir kartą 
ar du kartus į savaitę. 10 as
menų šeimai nusiperka svarą 
pigiausios mėsos.

Butai yra pasakiškai bran
gūs. Miesto centre 6-7 mažų 
kambariukų butas kaštuoja 
300-600 pesų į mėnesį, o mies
to pakrašty — 150-200. Čia bu 
tus yra įprasta nuomoti ke
lioms šeimoms susidėjus. Nors 
šeimos ir yra labai gausios, 
dažniausiai turi-tarp 10 ir 25 
narių, bet šiaip taip įsitenka.

(Sekančiame numery: “PRO 
AŠARAS LIETUVIAI KURIASI 
KOLUMBIJOJE”).

LIETUVIAI
PASAULYJE

• Australijoje Pranas Mi- 
kulčius iškovojo Viktorijos vai 
stybės bokso meistro titulą.

Denverio deklaracija greit 
nuskambėjo visame pasaulyje, 
ypatingai Kinijoje, dėl Man- 
džiurijai ir Išorinei Mongoli
jai duotų garantijų. - ■

Iki tam laikui kinų komu
nistai vedė didelį žaidimą vi
same Azijos konflikte. Jie iš
vijo Jungtinių Tautų kariuo
menę iš Korėjos, kurstė nera
mumus Birmanijoje, Malajuo
se, Indokinijo.e, Indonezijoje 

. ir Philipinuose. Bet su sovie
tais jie bendradrabiavo tik vie
noje operacijoje, okupuojant 
Hokkaido salą, toliausiai į 
šiaurę išlindusią japonų salą.

Jungtinės Tautos vengė bom 
barduoti Kinijos miestus. Bet 
kinai visą laiką gyveno baimė
je, jog bombos kiekvienu mo
mentu gali kristi ant jų galvų. 
Jų baimė buvo didelė dar ir 
dėlto, kad neturėjo jokių prie
monių represijomis atsakyti į 

• toki bambar^avimą. Keletą 
kartų jie kreipėsi į Maskvą, 
prašydami duoti atominių

, girdinti jų prašymo.
1953 metais lapkričio pabai

goje rusų slapti agentai įspė- 
- jo Kremlių, kad tarp 

Tungo ir Šveicarijos 
doriaus vyko slapti 
mai. Stalinas tuojau 
kad kinai neri pesekti jugosla
vų pavyzdžiu ir pradėti dery
bas su Jungtinėmis Tautomis.
VISI KARAI BAIGIASI 
DURTUVŲ KAUTYNĖMIS

Trečioji ir paskutinioji 
ro fazė prasidėjo 1954 m. 
landžio mėnesį, kada Jungti
nės'Tautos sustiprėjo tiek, jog 
galėjo pradėti kontra-ofenzy- 
vą visuose frontuose. Galuti
nas laimėjimas priklausė, kaip 
visad būna visų karų pabai
goje, nuo štabo viršininkų 
smegenų ir pėstininkų kojų.

Moderniški karai gali prasi
dėti ore, bet jie visad baigsis 
purviname kautynių lauke, ly
giai kaip prieš 300 metų. Jie

Mao Tse 
ambasa- . 
pasitari- 
suprato,

ka- 
ba-

taikingo sugyvenimo ir norėjo 
greičiau nusiginkluoti. $

Bet komunistai nuo pirmos 
dienos pradėjo vesti suktą po
litiką, pradėjo kovingai laiky
tis, nutraukdami visą eilę su
sitarimų, sabotuodami Jung-^vo išlikę sveiki nuo bombar- 
tinių Tautų Organizaciją, apsi davimų, degė kaip žvakės, pa
tverdami geležine uždanga ir' degti išsilaisvinusių kalinių.

mu, bet baigsis su 
rankoje.
STALINAS DINGO

durtuvu

armijai 
per Pri-

Jungtinių Tautų 
spaudžiant bolševikus 
pet balas, Ukrainoj Kijevo link 
ir Krime, didžioji Sovietų Ru
si, os valstybė ėjo į didesnį 
chaosą; Kruvinos riaušės , kilo 
pas Maskvos satelitus.

Rugsėjo 21 d. vienas sovietų 
generolas, paimtas į nelaisvę 
prie Varšuvos, padarė sensar 
cingą pareiškimą, tvirtindsi 
mas’jog Stalinas dingo, ir val
džioje jis pakeistas sovietų 
slaptosios policijos viršininku 
Beria.

Tai nebuvo gandai, kaip iš 
pradžių manė sąjungininkų 
žvalgyba. Stalinas tikrai din
go ir niekas vėliau negalėjo 
sužinoti, kas su juo atsitiko, ar*vietų valstybe ir reiškė jai dė- 
jis mirė nuo senatvės Ievoje, 
ar buvo nužudytas, ar kur ge
rai pasislėpė. Vėliau apie Sta

nespėjo pasislėpti.
PAPILDĖ 
KLAIDĄ

papildytos klaidosStalino
aiškios. Jau 1945 metais, tuoj 
po antro.o pasaulinio karo pa
baigos, buvo aišku, kad Stali
nas pralaimės. Tada sovietai 
pasaulyje ‘turėjo didelį presti
žą, daug tautų, nepažindamos 
arčiau komunizmo, gėrėjosi so

kingumą už paramą kare 
prieš Hitlerį. Vakarų demokra
tijos tada nuoširdžiai troško

vusis nuo likusio pasaulio. Pa
sekmėje atsirado Trumano 
doktrina, Marshallo planas, 
Schumano planas, Atlanto pak 
tas, Korėjos karas ir, paga
liau, tretysis pasaulinis karas.

Stalinas visai nepažinojo 
amerikiečių vienybės. Taip 
kaip ir visi diktatoriai, kurie 
buvo prieš jį, jis pradėjo tikė
ti į savo paties pučiamą pro
pagandą. Nors visą laiką jis 
kartojo:

— Svarbiausia Hitlerio klai
da buvo nemokėjimas sustoti. 
Hitleris ė. o per daug toli. Gi 
aš niekad nesileisiu į vylioj a- 
mas ir neperžengsiu ribos.

Bet Stalinas, kaip ir Hitle
ris, davėsi su vylioj imas savo 
pirmais pasisekimais. Jis ma
nė, kad jugoslavų kariuome
nė, netekusi Tito, bus bejėgi, 
bet tikrumoje pati sovietų ar
mija į karo pabaigą iširo. Sta
linui dingus, Rusija subyrėjo 
ir partijos nariai pradėjo vie-

TAIKA SUGRĮŽO

Siu 1952-1955 metų tragedi
ja pasibaigė be jokių paliaubų 
pasirašymo. Pas rusus ne
buvo vado, kuris padėtų pa
rašą ant sutarties. Kovos pa
sibaigė 1955 metų sausio /mė
nesį ir Jungtinių Tautų armi
ja prieš save matė didžiau
si chaosą. ’ •

Robert Sherwood, baigda
mas savo įsivaizduojamą re
portažą apie treti.į pasaulinį 
karą, rašo, jog* 1960 metais tai 
ka jau buvo visiškai gražinta 
visame pasaulyje.

4 psl.

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

PRANCŪZŲ žurnalistas Mi
chel Gordy, puikiai mokąs ru
sų kalbą 1950 metais buvo Įsi
leistas dviems mėnesiams Į 
Rusiją. • Savo reportažus, jis 
dabar išleido > atskira knyga 
pavadinta “Viza į Maskvą’^.

Aišku, visur jį ištikimai ly
dėjo aiškintojai — šeiminin
kai. Lankėsi įvairiose vietose 
ir įstaigose tik pagal iš anks
to nustatytą planą. Tačiau 
vieną kitą kartą tas planas 
sušlubavo ir Gordey turėjo 
progos kiek žvilgterėti į neofi
cialiąją rusiško gyvenimo pu
sę. Jo pastabos apie žmonių 
laikyseną yra itin Įdomios. 
Gordey mano, kad rusai tar
pusavy daug daugiau leidžia
si pasakyti, kaip prieš sveti
mus.

Pav. per futbolo rungtynes, 
kuriose žaidė “Dynamo” enka
vedistų komanda prieš kitą ne 
enkavedistų komanda, publika 
itin buvo karšta ir nesivaržy
dama labai palaikė enkavedis
tų priešus plojimais ir šauks
mais. Vienas prie Gordey sė
dėjęs žiūrovas, reaguodamas į 

, Dynamo žiauriai nekorektiš
ką žaidimą, visa gerkle rėkė: 
“Čia jūs ne uniformoje — čia 
sportas — šalin brutalumus!**

• Iš keturių krepšinių ko-

Pasiruošę žygiui su šovinių “baronkom”.

mandų Australijoje geriausiai 
pasižymi “Vytis”, susidedanti 
iš: Urnevičiaus, ignotavičiaus, 
Jasinsko, Bravčenkos, Gurskio, 
Kurausko, Pyragiaus, Kito, ir 
Mirono, laimėjusi Australijos 
meisterio vardą.

• Į naują PLB Australijos 
tarybą išrinti: Vaičaitis, Ke
mešys, Bogušas, Kmitas ir Ka
zokas. Suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kuri pasiųsta VLI- 
Kui, kad būtų baigti partiniai 
nesusipratimai, įleistas Maž. 
Lietuvos atstovas, kaip galint 
greičiau patvirtintas susitari
mas su Diplomatijos šefu min. 
S. Lozoraičiu ir palaikomas 
tampresnis ryšis su organizuo
ta lietuvių visuomene.

• Dr. A. Laucius iš Ugnies 
žemės persikėlė į Rio Negro 
provinciją (Argentinoje) kur 
paskirtas vienos ligoninės vir
šininku.

• Danijoje R. Kaufmanas 
baigė karališką muzikos aka
demiją.*

• Anglijos “Lietuvių namų" 
direktoriais išrinkti: M. Bajo
rinas, R. -Raublys ir A. Žu
kauskas.

Lietuvos laisvinimo kovoje 
nudžiugino mus faktorius, ka
da į vergijos jungą velkančius 
tautiečius oro bangomis lietu
viškai prabilo Voice of Ameri
ca. Kad supratus kenčiančių
jų jausmus, kuriuos turėjo su
kelti ateinąs i§ laisvojo pasau
lio balsas, tenka mums prisi
minti pirmuosius bolševikinės 
okupacijos metus. Kokių stip
rių vilčių ir pr oš Vaičių- tada 
teikdavo vięnas kitas išlaisvi
nimo pasireiškimas, kurs pa
siekdavęs mus iš demokratinių 
šalių. Tai ką gi bekalbėti apie 
nūdieninį metą, kada raudo
nasis siaubas žymiai didesne 
priespauda ir nuožmiu inten- 
sivumu tęsia mūsų tautos žu- 

~ dymą::" ,'Taigr^etehka abejoti,~ 
kad Voice of America garsai 
šiam tamsiam ir kruvinam tau 
tos laikotarpy ne tik stiprina 
kenčiančiųjų viltis, bet kelia 
j-ų^dvasia ir teikia jėgų gyven
ti bei pakelti okupanto terorą.

Esant tokiai padėčiai, su
prantama, kad kiekviena lais
vojo pasaulio bet kuri parama 
yra didžiai vertinama ir bran
ginama.

Todėl su dideliu džiaugsmu 
praėjusią vasarą buvo sutikta 
žinia, kad kovon įsijungia Lais 
vdsios Europos lietuviškasis 
radijas. Dar kartą turėjom 
progos įsitikinti, kad JAV vi
suomenė nesilenkia jėgai ir 
likdama ištikima savo senajai 
tradicijai, laisvės idėjai stoja 
pavergtųjų tautų pusėn.

Tačiau, kaip dabar jau ryš
kėja, mūsų džiaugsmas buvo 
perankstyvas, nes pažadėtasai 
radijas dar iki šiol tyli. Kame 
to tylėjimo priežastis? Nagi 
eina gandai, kad Voice of Am
erica pareigūnai vieno Pabal
ti j o~ krašto padarė tam tikrai ' 
įstaigai siūlymą, kad Pabalčio 
kraštams užtenka Voice of 
America radijo patarnavimu 
L. E. radijas esą nereikalingas.

Sunku pasakyti ko šiuo savo 
veiksmu siekia Voice of Am
erica įstaiga. Vienok jos šį žy
gi tenka laikyti neapgalvotu. 
Veikiant abiem radijam, V. of 
A. ir L. E. savo darbą visada 
gali derinti, taigi lygiagretu
mas būtų išvengiamas, o apie 
kokią konkurenciją negali bū
ti nei minties. L. E. radijas 
turėtų dar tą pirmumą, kad 
jis, palaikomas visuomenės 
aukomis, savo veikloj bus lais
vesnis ir galės pasakyti tai, 
ko nepasakys V. of A., išeinant 
iš tos Voice of America būk
lės, kad jis turės derintis prie 
darbdavio nustatytų gairių. 
Pagaliau veik į visus paverg
tuosius kraštus, esančius ana
pus geležinės uždangos, kalba
ma per Voice of America ir 
Laisvosios Europos radijas. Tai 
kodėl šiuo atveju turėtų būti 
išskirti Pabalčio kraštai? Ar 
neleidimas pabaltiečiams nau
dotis Laisvosios Europos radi
ju turėtų, reikšti tų kraštų 
menkesnį vertinimą ar kitoniš 
ką jų politinį' traktavimą?

Tam nesinorėtų tikėti, nes 
JAV nekartą deklaravo, jog 
nepripažįstančios Pabalčio vai 
stybių aneksijos. Vis dėlto 
Laisvosios Europos radijo vei
kimo sulaikymas Pabalčio 
kraštams, sukėlė visuomenėje 
nemažą nerįmą ir rūpestį. Vi
sai suprantama, kad greitas ir 
planingas šio klausimo spren
dimas visuomenės būtų sutik
tas širdingai ir vertinamas,

kaip teisingumo laimėjimas, 
kuris žymiai turėtų prisidėti ir 
prie laisvės kovos sustiprinimo.

A. Sudavis

TOLI NUO MASKVOS
Laisvųjų vengrų spaudos a- 

gentūra paskelbė iš Bųdepes- 
to gautą įdomią naujieną. Ki
nematografų trustas neseniai 
pravedė Vengrijoje -ankietą — 
atsiklausimą, . kokios filmos 
vengrams labiausiai patiko. 
Daugiausiai balsų surinko fil
mos: “Mes norime gyventi”, 
“Toli nuo Maskvos" ir “Dan
goraižių šešėlyje"...

menų išsišokimas, siekiąs ne
pagrįstais skundais diskvalifi
kuoti kitų politinių įsitikini
mų asmenis bei politines* gru
pes ir tuo Aenkiąs Lietuvos 
laisvinimo bylai.

Neradus sklandaus ir vienin
go susitarimo šiais klausimais,

• kreiptis j nuosaikiąsias vi 
suomenės organizacijas bei po 
litines grupes ir išskirti i® vi
suomeninių veiksnių sklan- 
daus darbo trukdytojus,

• daryti žygių, kad Vasa-' 
rio 16 proga surinktos aukos 
būtų įšaldytos ir perduotos 
ALT, tik įvykdžius suminėtus 
reikalavimus.

ARGI NAUJIEJIATEIVIAINUTAUTO?

Atidarant aukštuosius litu
anistikos kursus (institutą) 
Brooklyne, kalbėjo prof. Pakš
tas ir trumpai “užvožė” trem
tiniams, atvykusiems į JAV, 
prikišdamas, kad jie staigiai 
nutauto. Mat, jie per mažai 
skaitą laikraščių ir ypač nesi
deda į lietuviškas vietines or
ganizacijas.

Norėtųsi atsakyti gerb. prof. 
Pakštui, kad šis jo gąsdinimas 
nutautimir yra tuščias, nieko 
-nepasakąs baubas. Lietuviai 
tremtiniai toli nuo suameriko- 
nėjimo. Jei daugelis tremtinių 
suspėjo per trumpą laiką .pra
mokti anglų kalbos, susirado 
geriau atlyginamą darbą, nu
sipirko automobilį ar išsimo
kėtinai namą, tai ’ nereikia tų 
pasiektų laimėjimų įrašyti į 
pasyvą, bet į aktyvą. Juk kiek 
vienas sutiks, kad turtingame 
krašte, kaip JAV, skurstantis 
ir vegetuojąs lietuvis nebus 
laikomas nei pažangiu nei kul
tūringu žmogumi. Pagaliau, ir 
savo kultūros įstaigas gali iš
laikyti tik pasiturį lietuviai, o 
ne kiauromis kišenėmis svajo
tojai. Nepriklausomos Lietuvos 
laikraščiuose dažnai buvo prie 
kaištaujama inteligentams dėl 
nesirūpinimo kelti savo mate
rialinę gerovę ir būti dides
niais realistais. Dabartinį lie
tuvių tremtinių, išsibarsčiusių 
po visą pasaulį, pakrypimas į 
realizmą reikėtų vertinti tei
giamai. Juk tik medžiagiškai 
pasiturį tautiečiai įstengs 
paremti kultūros ir labdaros 
darbus. Mums pavyzdžiu galė
tų būti žydai.

Kad. tremtiniai nemėgsta 
skaityti Amerikos lietuvių laik 
raščių, tai jau ne jų vienų kal
tė. Matai, daugumas lietuviš
kų laikraščių leidžiama siau
rų partijėlių ar n&t vienuoly
nų, kurie nieko nepakenčia, 
kas už jų partijėlės ar vienuo
lyno tvoros egzistuoja. O juk y- 
ra daug padorių lietuvių, kurie 
nenori tapti laisvamaniais, a- 
merikoniškais socialdemokra
tais, marijonais, ateitininkais, 
liaudininkais ar pranciškonais. 
Daugumas nori būti lietuviais, 
mylinčiais savo gimtąją žemę, 
savo Dievą ir lietuvišką kata
likų bažnyčią, savo tautą, sa-' 
vo papročius, savo meną ir 
kultūrą.

Daugumas tremtinių nedaly
vauja čia esamose organizaci
jose ar mažyčiuose susibūri
muose dėl tų pačių priežasčių: 
nenoro susmulkėti ir pasi
daryti mažo būrelio užgaidų., 
vykdymo įrankiu. O tokios or
ganizacijos, į kurią galėtų til

pti visi lietuviai, nėra. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė tik 
mėginama kurti, bet ir tai ne 
tokia, apie kurią tiek daug pri 
kalbėta ir prirašyta. Iš tos«di
delės organizacijos organiza
vimosi pradžios atrodo, kad ji 
JAV sudarys visų dabar esamų 
organizacijų federaciją. Taigi, 
bus antras labai didelis VLIK, 
kuris dėl jokio pozityvaus dar 
bo nesusitars ir tenkinsis au
kų rinkimu ir ginčais bei pa
siaiškinimais dėl pareigų ar 
uždavinių svarbumo. Duok, -Die 
ve, kad į ją visi sutilptume. 
Tada prasidėtų tikras lietuvių 
išeivių tautinės kultūros ir me
no renesansas.

M. Stonys

Aukos Vienybės 
popierio fondui
A. Masinauskas

Keamy, N. J. ............. 5.00
A. Karūsaitis

Brooklyn, N. Y........... . 2.00
Punckeliokas 2.00
J. G. Berzetis

Woodhaven, L. 1............ 2.00
Dr. Anastazija Gaeldneris

Flushing, L. I. 2.00
Frank Yocis ’ .

Maspeth, L. I................ 2.00
A. Račiūnas

New Britain, Conn. .. 1.00
Vladas Armalis

Baltimore, Md.............. 1.00
Juozas Andriejauskas *

Bronx, N. Y.  ......... . 1.00

Pavergtoje Lietuvoje
• Valst. Filharmonijos nau 

jas sezonas buvo pradėtas Kor 
sako simf. poema “Už taiką,” 
Stalino premija apdovanota 
Vainiūno raspodija smuikui su 
orkestru ir Beethoveno 9-ja 
simfonija. Simf. orkestrui de- 
rigavo Klenickis, chorui — K. 
Kaveckas, solistai buvo Gu
tauskas, Livontį Nikeeva, Rem 
šytė ir Muraško. -

• Vilniuje šilo gatvėj baig
ti statyti du gyvenamoji na
mai, skirti specialiai Spartuo
liams. Juose apgyvendinti ak
menskaldžiai spartuoliai Du- 
bovkiai, krosnių meisteris Sen 
cicki, tinkuotojas Strelcovas 
ir panašūs kiti “lietuviai”. 
Vilniaus statybos trestas stato 
dar keturis panašius namus 
spartuoliams, kuriuose faktiš
kai jų vardu bus apgyvendinti 
komunistai agitatoriai, norį H 
darbininkų išspausti paskutinį 
prakaitą.
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J J KULTŪRINĖS NAUJIENOS
Liudas Dovydėnas, Lietuvo- " 

je už romaną ‘’Broliai Domei
kos” laimėjęs valstybinę pre
miją, atiduoda spaudai tris 
knygas: “Per Klausučių ūlytė
ję”, leidžia Gabija, “Tūkstan
tis ir viena vasara,” leidžia L. 
Vismantas ir “Naktis po Ra
tais,” leidžia Terra. Be šių 
knygų, rašytojas dirba prie di
džiulio veikalo “Klemas Dū
da”.

Jurgis Jankus baigia tvar
kyti spaudai didelį veikalą 
“Pušis,” o taip pat parengė ir 
naują novelių rinkinį. Be “Pa
klydusių paukščių,’’ netrukus

Pen Klubas pagerbė 
rašytoją A. Rannit

New Yorko PEN Klubas sau
sio 31 d. buvo suruošęs gar
bingą priėmimą PEN Klubo 
nariui ir poetui ir meno kriti
kui Aleksis Rannit, neseniai 
atvykusiam iš Europos ir šiuo 
metu gyvenančiam p. Lapie
nės vasarvietėje.
~N?ziūrint to, kad Aleksis 

Rannit yra estų tautybės, 
mums lietuviams yra ypatin
gai daug padėjęs, supažindinti 
pasaulį su mūsų žymiausiais

paklydę: paukščiai
(Ištrauka iš to paties vardo Gabijos išleidžiamo romano)

— Buvo jau pavasaris. Gy
venom Žaliakalny vieno buto 
namely. Prieš duris buvo du 
dideli alyvų kerai, ir jos buvo 
pačiam žydėjime, žiedai dide
li dideli, pilnaviduriai, tamsiai 
violetiniai, beveik vyšniąvi. Kai 
atidarydavai -langus, tai jų 
kvapu visi kambariai užtvin-

šiandien, dar turį vieną posėdį 
ir, jeigu derybos pasiseks, po 
posėdžio eisią kartu vakarie
nės.

“Jeigu grįžęs manęs dar ne
rastum, nenusimink, aš grįšiu. 
Gal truputi išgėręs, pasvyruo
damas, bet paryčiu tikrai bū
siu namie. O gal net abu kar

to, tai tekšt, tekšt, tekšt po 
po krutinę suskausta. Kad tau 
galas kur, kodėl tada nemylė
ti. Jeigu jau gluosnis gluosnį 
dulkėm apiberia, jeigu tas pa
prastas rugelis, kasdieninė mū 
su duona, ir toji mieliadulkėm 
laukus užtvindo ir medum vi
są orą prikvėpina, jeigu bitelė

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILM OS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

išeinančių iš spaudos, Vokieti
joj spausdinama kita J. Jan
kaus knyga — “Namas geroj 
gatvėj”. Tai bene produktin- 
giausias šiuo metu rašytojas, 
duodąs tikrai vertingų kūri
nių, ’a

Bernardo Brazdžionio —Vy
tės Nemunėlio na^a knygelė 
vaikams “Pietų vėjelis” šio- 

> mis dienomis išėjo iš spaudos.
Iliustracijas piešė dail. Povi
las Osmolskis.

, Vysk. Motiejaus Valančiaus 
* “Vaikų knygelės” naują leidi

mą išleidžia Gabijos leidykla. 
Knyga turėtų pasirodyti kovo 
mėnesį. Vaikams ir' jaunimui 
tai bus nepamainoma lektūra, 
o suaugusieji galės pasimokyti 
gražiausio mūsų gimtosios k&.l 
bos stiliaus.

dąilinininkais.
Jo paruoštos monografijos 

apie dail. V. K. Jonyną ir V. 
Kasiulį susilaukė didelį pasi
sekimą. Dabar ruošia naują 
knygą apie dail. Čiurlionį.

A. Rannit, kaip rašytojas-po 
etas , ir meno kritikas, yra pil
nai užsitarnavęs lietuvių tau
tos dėkingumą ir mes nuošir
džiai sveikiname 'jį kaip žmo
gų, kuris, nors neoficialiai, 
atstovauja ir mūsų tautą Pa
saulio Meno Kritikų Sąjungo
je.

. davo. Tame kvepėjime ėjo šil
tos ramios naktys, bet man 
jos nenešė džiaugsmo. Sunku
mas slėgė ir slėgė ir kartais 
būdavo taip, kad ėmė noras 
numirti. Tada verkdavau. Vin
cas miegodavo, o aš nusisuk
davau taip tyliai, kad jis ne
pabustų ir neišgirstų.

— Tuo laiku buvo mūsų kor
poracijos pobūvis. Buvome į- 
pratę į panašius pobūvius eiti 
abu, bet tą naktį Jis atsisakė. 
Esąs atvykęs užsienio firmos

* atstovas, jie jau posėdžiavę

tu pataikysiu! ir abu po tru
putį svyruodami”, juokavo at
sisveikindamas. . ■

v w».

“Na, aš tiek negersiu, kad 
reikėtų svyruoti,” — sakiau.

“Tiek gali negerti, bet kad 
būtų smagu, reikia. Būtinai”.

— Jis juokėsi ir buvo labai 
smagus. Ir išėjo palikęs mane 
besirengiant. Man šovė galvon 
mintis dar valandėlę jį sulai
kyti ir pasakyti, kad nebus 
smagu, kad negali būti sma
gu, kol jis širdy tebenešioja 
kažin kokį, man visiškai ne-

Pranas Lapė, pasižymėjęs sa 
vo meniškais viršeliais švedų 
ir amerikiečių knygoms, nu
piešė viršelį Gabios leidžia
mam Jurgio Jankaus romanui 
“Paklydę paukščiai”. Tai bus 

" dailininko šios srities debiutas 
lietuviškoje spaudoje. Knyga 
iš spaudos išeina vasario mė
nesį.

Leidykla Terra, veikianti 
Chicagoje, artimiausiu laiku 
žada išleisti eilę vertingų kny
gų: Balio Sruogos “Gedimino, 
sapnas,” oriento pasakų kny
gą “Verkiantieji gluosniai,” 
Antano Škėmos “šventoji In
ga,” Andre Gide “Pastoralinė 
simfonija” ir kt., kurių tarpe 
Antano Miškinio ir Ievos Si
monaitytės raštus.

Columbia Universitete, New 
Yorke, vasario mėn. ruošiama 
paroda, kurioje bus pavaizduo
ta lietuvių, latvių ir estų kul
tūrinis gyvenimas, jų spauda 
ir kt. Lietuviškojo skyriaus pa
ruošimu rūpinasi Generalinis 
Lietuvos Konsulatas New Yor
ke, talkininkaujant lietuviams 
studentams, besimokinantiems 
Columbia Universitete.

Juozas Švaistas —Balčiūnas 
paruošė spaudai tris knygas: 
“Savojo kraujo šauksmas,” 
apysakos ir vaizdeliai, ’ “Aukso 
kirvis,” stlizuotos pasakos iš 
dr. J. Basanavičiaus knygų ir 
“Petras širvokas, jo nuotykiai 
žemėje, pragare ir danguje,“ 
trijų dalių senų ir 'senesniųjų 
laikų vaizdas, parašytas mūsų 
žmonių-pasakų motyvais.

* iL.

Faustas Kirga šiomis dieno
mis išleido naują poezijos rin
kinį, pavadintą “šventieji ak
menys”.

RUDENIO KELIAS
ALEKSIS RANNIT

(Estų poetui iš tremties i Netv Y orkų atvykus)
O pilki tie sparnai rudeniniai 
ir pamišėlio žvilgis klaikus!
Beržai num.etė> lapų milinę, 1 • JJ • • • J I *■
Vl*XTTw Call orAluv Jiv vd UllZVttSV

Baltas mėnuo pienuotas ,rūkuose.
Kelias jo — paliai upę šviesus.
Skamba lapai sušlapusių uosių, - 
vėtros išplėstas žodis baisus.

Juodą upę nusraigstė žibintai 
rusančių gyvatynų vora.
Pasitinka ir žmogų, ir mintį 
iš sielograužų kalta lyra.

V ' .

Beržų rankos plasnoja mėlynėn, 
liesas veidas jų dangun lakus. — 
O pilki tie sparnai rudeniniai *
ir pamišėlio žvilgis klaikus.

Iš estų kalbos vertė B- B.

ŠIRDIS KURSTANTI UGNELĖ .
Pereitų metų pabaigoje pa- išeina iš spaudos, rasime visą

sirodžius pirmajam trimėnesi- 
nio literatūros žurnalo Gabi
jos numeriui, jo leidėjai gavo 
gražių sveikinimų ir linkėjimų 
iš tų žmonių, kuriems lietuviš
kas spausdintas žodis visuo
met buvo mielas ir brangus, 
kurie kiekvieną kultūrinį mū
sų pasireiškimą sutinka kaip 
didesnę būtinybę nei automo
bilis ar televizija. Kaip viena 
gražiai išsireiškė: “Gabija — 
tai širdis kurstanti ugnelė. 
Linkiu, kad ji pasiektų visų iš 
blaškytų lietuvių širdis.“. Tik
rai — tai ugnelė, mūsų gimto
jo žodžio meistrų sutelktinė 
ugnis, kuri šivečia niūriose 
tremties dienose ir palaiko lie
tuviškosios sąmonėj, lietuviš
kosios kultūrinės apraiškos de
gimą.

Gražu, kad Gabijos-žurnalui 
pavyko suburti mūsų kūrėjų 
elitą ir i§ dešinės, ir iš kairės,

mūsų literatūrinį ąžuolyną: 
Vincas Krėvė, Jurgis Savickis, 
Ignas šeinius, Petronėlė Orin- 
taitė, Stasiuš Būdavas, A. M. 
Katiliškis, Leonardas Žitkevi
čius, Jonas Aistis; Juozas Tys- 
liava, Henrikas Nagys, Graži
na Tulauskaitė, Henrikas Ra
dauskas, Stasys Santvaras, 
Vincai Maciūnas, Jonas Bra
zaitis ir kiti, šis žurnalo nu
meris iliustruotas dail. V. K. 
Jonyno darbais.

Kai mūsų kūrėjai bet kurio
se aplinkybėse reiškiasi savo 
kūryba, kai randasi žmonių, 
kurie rašytojų kūrybą pertei
kia skaitytojams knygų ar žur 
nalų pavidaluos, neturėtų vi
sam tam būti abejingi skaity
tojai, kuriems tiesioginiai vi
sa tai ir skiriama. Geros kny
gos ir geri žurnalai palaikyti 
— visų mūsų pareiga.

pelnytu priekaištą. Bet irgi ne
pasakiau. Pirma pagalvojau, o 
paskui norėjau pasakyti.. Rei
kia sakyti negalvojus, kai pra
dedi galvoti, pasidaro sunku. 
Net langą atsidariau, jam pro 
vartelius išeinant.

“Ar ką pasakysi?” paklausė 
išgirdęs atidarant langą. •

“Noriu dar kartą sudiev pa
sakyti,” tepasakiau.

—- Jis pamojo ranka ir aš 
pamojau. Jis~nuėjo, aš pasili
kau.

— Iš pobūvio grįžau po dvy
liktos. Parėjome kartu su Pra
nu. Jis gyveno pora gatvių to
liau,. ir jam visiškai nebuvo iš 
kelio manė palydėti. Ir šiaip 
abu buvom»ryienam kurse ir 
beveik kasdien kartu grįžda
vome ’mžitrdr^Tivom amžini 
bendrakeleiviai. ' Tik nuvykti 
ne visada pataikydavome į tą 
patį autobusą, bet grįždavom 
kartu. Tą naktį ir autobuso 
nelaukėm. Kažinkas pasakė, 
kad jis jau nuvažiavo, tai nu
ėjom .pėsti, pasikalbėdami apie 
žmones ir mokslą. O jis buvo 
ir pastabus ir labai daug skai
tė. Gatvės buvo tuščios. Paė
miau už parankės ir kelis žings 
nius paėjusi pasakiau:

“Kiekvienas galėtų pasakyti, 
kad eina du įsimylėjėliai”.

“O kodėl mes negalėtumėm 
būti įsimylėjėliai? Visos sąly
gos yra: ir pavasaris, i.r_pats 
alyvų žydėjimas, ir Girstupy 
lakštingalos iš kailio neriasi, 
ir mes abu jauni, ir abu stu
dentai”.

“Aš nebe jauna.”
“Nebe?” prukštėlėjo.
“žinoma. Ištekėjusi, turiu 

vyrą”.
“Ir ištekėjusi, ir vyrą tu

ri? O ar ištekėjusios jau pa
meta jaunystę ir nebenori my 
lėt?”

“Bet jos jau turi ir ką.”
“Kartais turi, o kartais ir 

neturi, ir taip ima noras tik
rai turėti, kai ir lakštingalos 
per naktį nuodėmes Iš taure
lės į taurelę tai srovėmis pils-

ir ta tarp žiedų piršliauja mei
lės virpulį iš vieno į kitą ne
šiodama, kodėl jau ištekėjusi 
"moteris iš pirmos dienos turė
tų savo pavasarį per tvorą iš
mesti?“— eina šalia alkūne 
mano ranką prispaudęs ir po
stringauja taip išlėto, taip 
stilingai, lyg žodžius ne saky
tų, bet rašyte rašytų.

— Ėmiau tada galvoti apie 
save ir apie tą, ką jis kalba. 
Ne apie jį patį, bet tik apie 
jo žodžius, ir vėl užėjo noras 
verkti. O dėl jo, atrodė, jog 
galiu verkti, kiek noriu. Jis ė-' 
jo tiesus, žiūrėdamas tolyn, 
nepasisukdamas net galvos į 
mano pusę/ bet kalbėjo/

“Va sustotumėm kur po aly
vom, ir aš pasakyčiau: Daivu- 
te, sustokim čia pasigėrėti aly 
vų kvapu ir pasibarstykim vie
nas kitą meiliadulkėm. Po to 

’aš tave vadinsiu mano myli
ma, tu mane vadinsi mano 
mylimas, ir mes turėsime daug 
gražių naktų, kvepiančiu mei
le ir alyvom. Daug dienų ir va
landų”.

“O paskui?” įsiterpiau.^ _
“Paskui vėl nebeturėtumėm, 

paskum vėl turėtumėm. Argi 
reikalinga taip be persto j imo 
turėti?”

“žinoma, ne be perstojo,” 
pritariau.

“O aš pagalvodavau. Ne sy
kį galvojau, kai važiuodavom 
autobosu ir šnekėjom apie 
Spinozą arba Bergsną, kad 
nereiktų tau prie savo gatvės 
kampo išlipti. Kam" žmogui rei 
kia, galvojau, turėti savo gat
vę, gatvėj namą, name vyrą ar 
žmoną. Galėtumėm, galvojau, 
autobosu važiuoti 4igi galo, o 
ten jau' bus koks gluosnis vaš
ku pražydęs, kokia ankstyvoji 
bitė nuo žiedo ant žiedo 
keliaus, ore bus meiliadulkių 

'ir medaus kvapo, ir mudu ga
lėtumėm juo pakvėpuoti. Nu- 
skinčiau gluosnio 'žiedą ir pa
sakyčiau. Daiva, tu mano my
lima, o tu pasakytum: Pranai, 
tu mano mylimas. Tada pasa
kyčiau: Daiva, mano mylima,

• aš noriu būti bite ir nesti į ta
vo žiedus meiladulkeš, o tu pa
sakytum: Pranai, mylimas ma
no, aš noriu, kad tu būtum 
bitė ir neštum į mano žiedus 
meiliadulkes. ir tada būtumėm 
visą pavasarį laimingi, ir apie 
mus visą laiką suktų; melia- 
dulkių kvapsnus debesys, ir 
lakštingalos po lašą...” *

“Pranai, kam tu taip kalbi?“ 
nutraukiau.

(Nukelta į 7 psl.)
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BkvzGKLYNO lietuviai gydytojai
DR. JANINA SNIEŠKA 

(DANTŲ GYDYTOJA)
408 Jay Str. Room 306, 

kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namu tel. TAylor 7-8231

* VALANDOS: 
9—1 2 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais 
uždaryta.

visą dieną 
po pietų

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

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

__ t < Chauncef St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

PETER GUSTAITIS, Jr„ M.D. 
87-20 85tK Street 

Woodhaven, L. I., N. Y.

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais 
tik susitarus 
Tel. Virginia

ir Švenud.

9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

DR. A. PETRIKĄ *“•
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

Tel. EVergreen 7-6868
- ■ — ■■ J

SAMUEL A. HERMAN
Dantų Gydytojas

• Kalba vokiškai ir-rusiškai.
j 120 West 59 Street New York City, N. Y.

Tel. Columbus-5-7427 - -

I DR. A. S. KASHLANSKY
į DANTŲ GYDYTOJA
1 222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y.

Tel.. TR. 7-9430

DR. ANNA MESSING
, Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, electroly^as, veido išlyginimas)..:■ 

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. TeL PL 7-1282L -----------------------^-7-— -77.................................■ ■ ' ,.J

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

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

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. f. /
STagg 2-4329

<4•a ____ ____________ ;_______
1 Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 1
radijo valandų, |

j kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 5,30 va- '
Į; landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
salė šeimyninėms pramogoms

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

Fabijonas NeveraviČius, gy
venąs Londone, šiuo metu bai
gia stamboką romaną. Veikalo 
siužetas apima karo ir kiek po 
kario laikotarpį. Knygą žada 
leisti Gabijos leidykla.

Aitvarų kvartetas, vedamas
4 muz. Alg. Kačanausko Brook- 

lyne, dažnai išvyksta koncer
tuoti į lietuvių kolonijas ryti
nėse valstybėse. Vasario 17 d. 
kvartetas koncertuoja Wilkes 
Barre, Pa. ruošiamame^ Lietu
vos nepriklausomybės sukak
ties minėjime. Kvartetas yra 
pakviestas koncertuoti ir’ į 
Welland, Ont., Kanadoje.

Birutė Vilkutaitytė - Gedvi
lienė, baigusi iliustracijas* P. 
Oriu tai tės knygai “Tapilė 
nuo Kražantės,” dirba prie 
Jurgio Jankaus knygos jauni
mui “Po raganas kirviu” ilius- 
traviipo. Dailininkė vis ^dau
giau reiškiasi su savo darbais 
lietuviškoje spaudoje.

ir iš vidurio. Apie tai kalba 
pirmasis žurnalo numeris, o ir 
antrajame, kuris vasario mėn. BŪKIT SVEIKI Dr. S. Biežis

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija bus skiriama ir už 
1951 m. išleistą geriausią gro
žinės literatūros veikalą. Pre
mija bus įteikta, greičiausia, 
kovo mėn. Chicagoje. Po to 
bus skiriama Aidų žurnalo 
premija Brooklyne.

Antanas Tulys, Lietuvoje už 
išleistą novelių krtygą “Aš bu
čiavau tavo žmoną" gavęs pre 
miją, paruošė naują novelių 
rinkinį, pavadintą “Pelenų die 
na”. Rašytojas nuolat gyvena 
JAV, šiuo metu Floridoje.

Leonardas Žitkevičius, Lie
tuvoje išleidęs eilę knygelių 
vaikams, JAV-ėse pasirodęs su 
“šilkais ir vilkais” — daino
mis vietinėmis ir sovietinėmis, 
parengė spaudai eilėraščius 
vaikams, pavadinta “Saulutė 
debesėliuos”.

LENGVIEJI SUŽEIDIMAI

Pagal apytikrius apskaičiavimus; lengves
nių sužeidimų įvyksta po vieną kas tris se
kundes. Tai reiškia, kad kas trečią sekundę 
kas nors mažiau ar daugiau susižeidžia. Tai 
labai didelis skaičius, šitaip skaičiuojant, per 
metus išeitų 10 milijonų tokių atsitikimų. Pa
gal tai vienas iš penkiolikos gyventojų kasmet 
susižeidžia.

Iš paviršiaus tai atrodo neįtikėtina, bet 
taip yra. Kodėl taip yra, vargiai galėtų kas 
nors paaiškinti, nes tikrumoje tik labai retas 
tcpagalvoja, kad susižeisti yra labai lengva, 
ir visai netikėtai šitai Įvyksta. Tik susižeidęs, 
jau kiekvienas pradeda rimčiau galvoti, kad 
tokios nelaimės galima buvo lengvai Išvengti. 
Bet bėda jau įvyko ir jos nebepataisysi.

Praktiškai kalbant, didžiuma susižeidimų 
yra lengvo pobūdžio ir net nereikalinga stro
pios priežiūros. Bet yra ir tokių atsitikimų, 
kur kaštuoja ir pinigų if laiko. Vienaip ’ar ki
taip kalbėsime, kiekvienas sužeidimas sudaro 
nuostoliu ir gyvybę pastato pavojun.

t

Pažvelkime, kaip kartais netikėtai susižei- 
dimai įvyksta, štai, sakysime šeimininkė, kuri, 
per daugel metų vaikščiodama, žino kiekvie
ną savo colį ir jai dar nėra nieko blogo įvykę. 
Ji, rodos, didžiausioje tamsoje negalėtų pada
ryti nė mažiausios klaidos. Bet štai, kartais 
gal susimąsčiusi, lipdama laiptais, paslysta ir 
sunkiai susižeidžia.

Ta pati šeimininkė, įgudusiai gamina val
gį, gal truputį skubėdama, nusipliko rankas 
verdančiu vandeniu. Kartais, kokio mažmožio* 
pritrūkusi, skubiai bėga į krautuvę skersai 
gatvės ir netikėtai patenka, po automobiliu.

Namo savininkas, pasilipęs kopėčiomis pa
taisyti langą, netekęs lygsvaros nukrinta ir, 
žiūrėk, koją nusilaužia.

Automobilio vairuotojas, dešimties metų 
neturėjęs susisiekimo nelaimės, žiiį-ėk, tampa 
netikėtos nelaimės auka.

Panašių pavyzdžių galima būtų priskaity- 
ti tūkstančius. Bet visur nelaimė įvyksta, kur 
kieno nors būta neapsižiūrėta. Todėl, norėda
mi nelaimės išvengti, turime būti visuomet 'at- 
sargūs.

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMA1 IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS .BARTENDERIS 
31 Šo. 3rd St., Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas EV. 4-8719

ALBERTS
ALBERT ELICE, Sav. 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.

j 246-48-50-52 54-56 GRAND ST., • BROOKLYN, N. T.
Telefonas EV. MMT
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PAUKŠČIAI

Gyva

4

JONAS SUTKAITIS,

J

na- 
ligi

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
44S Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

sakiau. “Dabar 
darosi aišku, ir aš 
išpažintį. Ir tikrai

Nepasijutau kaip 
ir kaip apsipyliau

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

mudu studentai, kad, 
vyrą, o aš nieko 

Na, taip sau...” — nu-

“ DAvenport 6-0259

RALPH K R U C H

PAKLYDĘ
(Atkelta iš 6 pusi.)

“Kad
tu turi 
neturiu, 
tilo.

“Bet kitam tavo žodis gali 
eiti per širdį, k^ip peilis.”

“Kitam galėtų, jeigu čia bū
tų, bet jis dabar negirdi. Jis 
Metropoly geria kavą su krup
niku ir žino, kad. parėjęs ras 
žmoną jau sugrįžusią ir pasi
ilgusią. Tik vieno nežino, kad 
čia buvo tie žodžiai kalbėti. Ir 
gerai jam. Kam jis turi žino
ti, kur vėjas kada pūtė ir bal
tą ramunės žiedą judino. Ar 
ne?”

— Tuo tarpu par ė jom 
mo. Jis palydėjo i kiemą 
pat durų.

“Sudie, Daiva, mylima ma
no, ir nedėk į širdį žodžių...”

— Pokkšt, pokšt, ppkšt — 
pyškėjimas ir ugnis nutraukė 
jo žodžius. Viskas labai keis
tai atrodė. Pranas ištraukė 
ranką. Jis dar spėjo krūptelė
ti, o paskum susisėdo prie laip 
tų - po alyvom. Salia stovėjo 
tamsus augštas vyras, bet ji 
pažinau. Iš karto pažinau.

“Vincai!” sušukau. Spiegte 
• suspiegiau ir daugiau nieko ne 

begalėj au ^pasakyti.
“Eik pranešk policijai,” bu

vo pirmi jo žodžiai.
“Policijai?” nustebusi pasa

kiau, bet tikrai pati nežino
jau kam. .

“Eik pranešk policijai,” pa
kartojo.

— Aš nejudėjau.
“Eik pranešk policijai,” be

veik šaukė.
“Ko stovi kaip kuolas. "Eik!” 

-“Bet kam?” aš jokio ryšio 
tarp daiktų ir įvykių dar ne- 

. galėjau surišti.
“Eik .pasakyk, kad nušoviau 

meilužį. Tavo meilužį supran
ti. Pasakyk, kad meilužį nušo
viau.” “ ’

“Jis nebuvo joks meilužis, 
ramiai pasakiau. Jau man ė- 
mė aiškėti sąmonėj.

“Sakau, eik. Ir tuoj! Grei
tai!” spyrė.

“Neisiu!” tada jau kietai pa
sakiau.
• “Eisi!”

“Ne!”
“Gulsi šalia jo!”
’“Guldyk, neisiu!”
“Gulsi!”
“žinau, kad tą gali, 

šalia «nieko .kito negulėjau, 
kaip tik šalia tavęs, ir gulti 
nenorėjau, tai nors negyvą 
paguldys!. Guldyk.” Dabar 
man buvo vistiek. Nebejaučiau 
jokios baimės nei nedrąsumo 
ir galėjau pasakyti viską.

“Ko stovi, šauk. Bus pats 
geriausis daiktas.. Bent nebe
reikės nei matyti nei girdėti' 
to pragaro, kurį dabar užvi
rė!.”

— Jis tylėjo.
“šauk. Bijai?” pakartojau, 

bet jis nė nesujudėjo.
'• — Tada nusisukau ir įėjau 
. vidun. Įėjo ir jis. Valandą žiū
rėjom vienas į. kitą labai pik
tai Kaip patys didžiausi prie
šai, norį vienas kitą sunaikin
ti, bet aš nežinau, ar kuris 
būtumėm tikrai to norėjęs. 
Bent aš to nenorėjau. Po gero 
laiko jis prašneko.

“Ir po to teisybes nenori sa
kyti?”

Kokios teisybės?”
Apie save ir jį. Apie tą ber

ną.”
—' Tada man viskas pra

skaidrėjo, 
atsisėdau 
ašarom.

“Gerai,’ 
man viskas 
tau atliksiu 
švenčiau negu kunigui.” Ir pa
pasakojau viską, ką jums pa
sakojau. Nieko neturėjau nei 
pridėti, nei nuslėpti, nes ir 
būnant su juo ir dirbant ir 
važiuojant net’ menkiausios 
meiliškos minties nebuvo atė
ję. Net ir tą paskutinę dieną, 
visa jo kalba man buvo tik 
smagus pavasarinis jumoras, 
kurį lygiai taip galėtum pasi
skaityti iš knygos arba pasi
klausytum iš scenos.

“Ir tai švenčiausia teisybė?” 
patylėjęs paklausė.

“švenčiausia”.
“Tai kodėl man tada nepa

sakei. Tada tuoj”.
“Tai tu nepasakei,” atkirtau. 

“Iš kur galėjau žinoti, kad tu 
apie jį galvojai, kai aš nieka
da nebuvau net pamaniusi. Su 
juo dirbau, su juo kartų važi
nėdavau dažnai į mokyklą ir 
kiekvieną sykį atgal, bet apie 
jį niekada nepagalvojau. Jis 
buvo labai mielas vaikas,.tu
rėjo drąsių minčių ir jumoro,

bet aš turėjau tave. Juk tu ži
nojai, kad aš turėjau tave, ir 
kam tau reikėjo mūsų gyveni
mą kartinti. Aš šią žiemą tiek 
verkiau, ir vis dėl tavo žodžių. 
Galvodavau, galvodavau, dėl 
ko tu mane kankini. Pergalvo
davau visus mūsų draugus, su 
kariais susitikdavom teatre, 
kavinėj ar ateidavau čia. Pa
galvodavau f apie profesorių 
Karklaitį, kuris mėgo tave er
zinti, jog vieną dieną mane 
suvalgysiąs ir apie daktarą 
Brazdi, kuris amžinai tvirtino, 
kad tau be pagrindo sekasi, 
galvojau ir apie kitus, bet apie 
tą berniuką net prisiminti sa
vo galvojimuose nebuvau pri
siminusi. o Dabar tikrai prisi
minsiu ir galvosiu..Ir jau gal
voj .u. Dabar atsimenu jo akis 
ir balsą, ir žodžius ir niekada 
nebeužmiršiu. Niekada nebega 
Įima užmiršti, kai žmogus taip 
kalba ir paskum suklumpaj 
tau po kojų.”

— Daugiau nebekalbėjau. 
Nieko nebesakiau, nors turėjau 
ir ką sakyti ir drąsos buvo.

rs vyras stovėjo tiesiai prieš 
mane kramtydamas apatinę 
lūpą ir rankoj tebelaikė pisto
letą, bet aš galvojau apie Pra
ną ir žinojau, kad vyrui to gal 
vojimo' niekada nebepasaky
siu. Galvojau labai greitai, 
kaip sirgdama, kaip dideliam 
karšty, nes man ėmę vaidintis, 
kad Pranas tikrai mane mylė
jo. Ne taip, kaip Vincas. Visiš
kai paprastai ir natūraliai. 
Vincas tik norėjo manęs. Kaip 
gero vyno, kaip svaigalo, no
rėjo tik sau, visiškai nebojo, ar 
vynui smagu, kai jis geriamas. 
O Pranas galvojo apie abu. 
“Sakyčiau: Daiva mylima ma
no, ir tu sakytum: Pranai; 
mylimas mano.” Ir jis apka
bintų, kaip bitė gluosnio žie
dą, ir apie mus būtų gelsvas 
meiliadulkių debesėlis, ir -.jis 
siūbuotų alyvų kvapo pritvin
kusiam ore, ir lakštingalos 
lašintų tekšt, tekšt, tekšt po 
saldžiai kartų, lašą širdin, nuo 
kurio darytųsi taip galimai 
saldu ir rugiai medum nusal
dintų pavasarį-..

2-9586

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

Tel. Virginia 9-3112

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI

SCHOLES BAKING, Inc&
LIETUVIŠKA DUOIS A—GERIAUStU L^jtĮNA

.J* I

V. LUKAS, vedies
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms,^ ikš- 
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome "'koge- 
riausiai.

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

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje. 
229 BEDFORD AVR» 

. Brooklyn 11, N.'Y.

DeKALB TAVERN 
VYNAS, L!

A. SINUS, sav, 
352 Onderdonk Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymai, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir f
63-26 53rd Driyr 

MASPETH 78,/N. Y.
NEwton 9-3215

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 

\ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
t VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
į VISI KVIEČIAMI
t ' 1883 MADISON STREET, 
k (Prie Forest Ave. stoties) 
> Tel: EV.

Kas gi tas Lokas?
<Atkelta iš 3 psl.)

Niekaip negaliu suprasti mū 
sų. partinių skirtumų. Juk mes 
neturim valdžios, bet atrodo, 
kad šios partijos ruošiasi sta
tyti savo kandidatus į Ameri
kos prezidento rinkimus, nes 
visur kitur jos beprasmės. '*

Visi žiūrim su pasigėrėjimu 
<į laikraštyje įdėtą 14 metų 
berniuko atvaizdą, laimėjusį' 
tikro Amerikos berniuko var
dą. Ten parašyta: jis lietuvis, 
lietuviškai kalbėjo per radiją.

. Ir visiems mums malonu. Tur
būt niekam nė galvą neatėjo 
mintis .paklausti, kokios jis 
partijos, kokio tikėjimo?

Todėl, jeigu tas Lokas turi 
tikslo apjungti visus lietuvius, 
tai jis nėra nei blokas, nei blo
gas ir tepasilieka tos kalbos 
tik -įsilinksminusių 'pasismagi
nimais. Mes matome, kad ši 
Lietuviškosios Bendruomenės 
idėja yra sveikiausia ir priim
tiniausia, nes ji prasiveržė ne
sustabdoma srove per visą A- 
meriką Ir jos nieks jau nesu
stabdys, o tam Lokui — pir
mapradžiui tenka lietuviškojo 
vienijimo garbė Amerikoje.

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolas namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenrhore 5-7285

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

JOSEPH LACH0WICZ
BARAS IR RESTORANAS 

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

Telefonas: EV. 4-8325

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET . BROOKLYN, N. Y
~ Gyvenamoji vieta: <r.

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 
- Teleįonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVE 

t Mūsų krautuvėje galima gauti bati^c 
tinkamų visiems keturiems metų Swains. 

Lietuviams ypač gerai žinoma n. 
■ mūsų avalinės kokybe. : • • •

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Paminklaii i

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) ' 
MIDDLE VILL^įE, QUEENS COUNTY. N. Y.

Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y^
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS

. Telefęnas, .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, ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

Reikalų Vedėjas 
BROOKLYN, N. T.

NOTARY PUBLIC

Direktorius
660 GRAND STREET,
TeL STagg 2-5043

Eastate of A. J. VALANTIEJUS^
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOJARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. - J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, zl Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME '
P. RADZEVIČIUS, Direktorius

Telefonai, STagg 2-4409
Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

" " ""'t... — ".......
. Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 

automobUlus įvairiems rriWW™

i'".

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP.
IŠ 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 moCcriaia.

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

Matthew Mažeika 
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., ‘ WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
bėralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir, laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš 
sąžiningą patarnavimą.

STANLEY P. ZUĘAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, * < Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV. 4-3049

sutelksiu

ALLIANCE CRYSTAL COČTAIL 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 GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

Savininkas

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

Cappiello

plokštelės.

11, N. Y

_ ________________ _ S-------------------------J 
ys.f - - ***

; NAUJAI ATIDARYTAS n

JUDUS’ RESTAURANT
! Julius daugmaudis,
b Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
I 273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y. b
i! EVergreen, 4-9533. . ;•

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas ~

'*■
J

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiat auskarai ir Lt.

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės

Juozas ir Izabelė Misiūnai, 
Savininkai

103-55 LEFFERTS ' BLVD.
RISHMOND HILL, N.

Virginia 3-3544

JONAS PATAŠIUS
Žiedai, laikrodžiai, jų t 

symas, kosmetika 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Męs taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

BROOKLYN 11, N. Y. - 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14^- 

TeL GR. 7-7697
-------------------------------- f

A J A R Ų š A K N£f S
A j arų šaknys gelb- 
sti nuo vidurių už* JK i J kietėjimo, gerai
veikia skilvį, pa- 

^7 deda pašalinti
rĄ* dieglius, nereHta-
\ \ . lingus pilvo ga-
į°l ’ žus, paskatina*ne

veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.

JOHN’S TAVERN :
JOHN SAUKUS, Sav. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

Tel.: 3-4138



J J KULTŪRINĖS NAUJIENOS
Liudas Dovydėnas, Lietuvo- " 

je už romaną ‘’Broliai Domei
kos” laimėjęs valstybinę pre
miją, atiduoda spaudai tris 
knygas: “Per Klausučių ūlytė
ję”, leidžia Gabija, “Tūkstan
tis ir viena vasara,” leidžia L. 
Vismantas ir “Naktis po Ra
tais,” leidžia Terra. Be šių 
knygų, rašytojas dirba prie di
džiulio veikalo “Klemas Dū
da”.

Jurgis Jankus baigia tvar
kyti spaudai didelį veikalą 
“Pušis,” o taip pat parengė ir 
naują novelių rinkinį. Be “Pa
klydusių paukščių,’’ netrukus

Pen Klubas pagerbė 
rašytoją A. Rannit

New Yorko PEN Klubas sau
sio 31 d. buvo suruošęs gar
bingą priėmimą PEN Klubo 
nariui ir poetui ir meno kriti
kui Aleksis Rannit, neseniai 
atvykusiam iš Europos ir šiuo 
metu gyvenančiam p. Lapie
nės vasarvietėje.
~N?ziūrint to, kad Aleksis 

Rannit yra estų tautybės, 
mums lietuviams yra ypatin
gai daug padėjęs, supažindinti 
pasaulį su mūsų žymiausiais

paklydę: paukščiai
(Ištrauka iš to paties vardo Gabijos išleidžiamo romano)

— Buvo jau pavasaris. Gy
venom Žaliakalny vieno buto 
namely. Prieš duris buvo du 
dideli alyvų kerai, ir jos buvo 
pačiam žydėjime, žiedai dide
li dideli, pilnaviduriai, tamsiai 
violetiniai, beveik vyšniąvi. Kai 
atidarydavai -langus, tai jų 
kvapu visi kambariai užtvin-

šiandien, dar turį vieną posėdį 
ir, jeigu derybos pasiseks, po 
posėdžio eisią kartu vakarie
nės.

“Jeigu grįžęs manęs dar ne
rastum, nenusimink, aš grįšiu. 
Gal truputi išgėręs, pasvyruo
damas, bet paryčiu tikrai bū
siu namie. O gal net abu kar

to, tai tekšt, tekšt, tekšt po 
po krutinę suskausta. Kad tau 
galas kur, kodėl tada nemylė
ti. Jeigu jau gluosnis gluosnį 
dulkėm apiberia, jeigu tas pa
prastas rugelis, kasdieninė mū 
su duona, ir toji mieliadulkėm 
laukus užtvindo ir medum vi
są orą prikvėpina, jeigu bitelė

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILM OS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

išeinančių iš spaudos, Vokieti
joj spausdinama kita J. Jan
kaus knyga — “Namas geroj 
gatvėj”. Tai bene produktin- 
giausias šiuo metu rašytojas, 
duodąs tikrai vertingų kūri
nių, ’a

Bernardo Brazdžionio —Vy
tės Nemunėlio na^a knygelė 
vaikams “Pietų vėjelis” šio- 

> mis dienomis išėjo iš spaudos.
Iliustracijas piešė dail. Povi
las Osmolskis.

, Vysk. Motiejaus Valančiaus 
* “Vaikų knygelės” naują leidi

mą išleidžia Gabijos leidykla. 
Knyga turėtų pasirodyti kovo 
mėnesį. Vaikams ir' jaunimui 
tai bus nepamainoma lektūra, 
o suaugusieji galės pasimokyti 
gražiausio mūsų gimtosios k&.l 
bos stiliaus.

dąilinininkais.
Jo paruoštos monografijos 

apie dail. V. K. Jonyną ir V. 
Kasiulį susilaukė didelį pasi
sekimą. Dabar ruošia naują 
knygą apie dail. Čiurlionį.

A. Rannit, kaip rašytojas-po 
etas , ir meno kritikas, yra pil
nai užsitarnavęs lietuvių tau
tos dėkingumą ir mes nuošir
džiai sveikiname 'jį kaip žmo
gų, kuris, nors neoficialiai, 
atstovauja ir mūsų tautą Pa
saulio Meno Kritikų Sąjungo
je.

. davo. Tame kvepėjime ėjo šil
tos ramios naktys, bet man 
jos nenešė džiaugsmo. Sunku
mas slėgė ir slėgė ir kartais 
būdavo taip, kad ėmė noras 
numirti. Tada verkdavau. Vin
cas miegodavo, o aš nusisuk
davau taip tyliai, kad jis ne
pabustų ir neišgirstų.

— Tuo laiku buvo mūsų kor
poracijos pobūvis. Buvome į- 
pratę į panašius pobūvius eiti 
abu, bet tą naktį Jis atsisakė. 
Esąs atvykęs užsienio firmos

* atstovas, jie jau posėdžiavę

tu pataikysiu! ir abu po tru
putį svyruodami”, juokavo at
sisveikindamas. . ■

v w».

“Na, aš tiek negersiu, kad 
reikėtų svyruoti,” — sakiau.

“Tiek gali negerti, bet kad 
būtų smagu, reikia. Būtinai”.

— Jis juokėsi ir buvo labai 
smagus. Ir išėjo palikęs mane 
besirengiant. Man šovė galvon 
mintis dar valandėlę jį sulai
kyti ir pasakyti, kad nebus 
smagu, kad negali būti sma
gu, kol jis širdy tebenešioja 
kažin kokį, man visiškai ne-

Pranas Lapė, pasižymėjęs sa 
vo meniškais viršeliais švedų 
ir amerikiečių knygoms, nu
piešė viršelį Gabios leidžia
mam Jurgio Jankaus romanui 
“Paklydę paukščiai”. Tai bus 

" dailininko šios srities debiutas 
lietuviškoje spaudoje. Knyga 
iš spaudos išeina vasario mė
nesį.

Leidykla Terra, veikianti 
Chicagoje, artimiausiu laiku 
žada išleisti eilę vertingų kny
gų: Balio Sruogos “Gedimino, 
sapnas,” oriento pasakų kny
gą “Verkiantieji gluosniai,” 
Antano Škėmos “šventoji In
ga,” Andre Gide “Pastoralinė 
simfonija” ir kt., kurių tarpe 
Antano Miškinio ir Ievos Si
monaitytės raštus.

Columbia Universitete, New 
Yorke, vasario mėn. ruošiama 
paroda, kurioje bus pavaizduo
ta lietuvių, latvių ir estų kul
tūrinis gyvenimas, jų spauda 
ir kt. Lietuviškojo skyriaus pa
ruošimu rūpinasi Generalinis 
Lietuvos Konsulatas New Yor
ke, talkininkaujant lietuviams 
studentams, besimokinantiems 
Columbia Universitete.

Juozas Švaistas —Balčiūnas 
paruošė spaudai tris knygas: 
“Savojo kraujo šauksmas,” 
apysakos ir vaizdeliai, ’ “Aukso 
kirvis,” stlizuotos pasakos iš 
dr. J. Basanavičiaus knygų ir 
“Petras širvokas, jo nuotykiai 
žemėje, pragare ir danguje,“ 
trijų dalių senų ir 'senesniųjų 
laikų vaizdas, parašytas mūsų 
žmonių-pasakų motyvais.

* iL.

Faustas Kirga šiomis dieno
mis išleido naują poezijos rin
kinį, pavadintą “šventieji ak
menys”.

RUDENIO KELIAS
ALEKSIS RANNIT

(Estų poetui iš tremties i Netv Y orkų atvykus)
O pilki tie sparnai rudeniniai 
ir pamišėlio žvilgis klaikus!
Beržai num.etė> lapų milinę, 1 • JJ • • • J I *■
Vl*XTTw Call orAluv Jiv vd UllZVttSV

Baltas mėnuo pienuotas ,rūkuose.
Kelias jo — paliai upę šviesus.
Skamba lapai sušlapusių uosių, - 
vėtros išplėstas žodis baisus.

Juodą upę nusraigstė žibintai 
rusančių gyvatynų vora.
Pasitinka ir žmogų, ir mintį 
iš sielograužų kalta lyra.

V ' .

Beržų rankos plasnoja mėlynėn, 
liesas veidas jų dangun lakus. — 
O pilki tie sparnai rudeniniai *
ir pamišėlio žvilgis klaikus.

Iš estų kalbos vertė B- B.

ŠIRDIS KURSTANTI UGNELĖ .
Pereitų metų pabaigoje pa- išeina iš spaudos, rasime visą

sirodžius pirmajam trimėnesi- 
nio literatūros žurnalo Gabi
jos numeriui, jo leidėjai gavo 
gražių sveikinimų ir linkėjimų 
iš tų žmonių, kuriems lietuviš
kas spausdintas žodis visuo
met buvo mielas ir brangus, 
kurie kiekvieną kultūrinį mū
sų pasireiškimą sutinka kaip 
didesnę būtinybę nei automo
bilis ar televizija. Kaip viena 
gražiai išsireiškė: “Gabija — 
tai širdis kurstanti ugnelė. 
Linkiu, kad ji pasiektų visų iš 
blaškytų lietuvių širdis.“. Tik
rai — tai ugnelė, mūsų gimto
jo žodžio meistrų sutelktinė 
ugnis, kuri šivečia niūriose 
tremties dienose ir palaiko lie
tuviškosios sąmonėj, lietuviš
kosios kultūrinės apraiškos de
gimą.

Gražu, kad Gabijos-žurnalui 
pavyko suburti mūsų kūrėjų 
elitą ir i§ dešinės, ir iš kairės,

mūsų literatūrinį ąžuolyną: 
Vincas Krėvė, Jurgis Savickis, 
Ignas šeinius, Petronėlė Orin- 
taitė, Stasiuš Būdavas, A. M. 
Katiliškis, Leonardas Žitkevi
čius, Jonas Aistis; Juozas Tys- 
liava, Henrikas Nagys, Graži
na Tulauskaitė, Henrikas Ra
dauskas, Stasys Santvaras, 
Vincai Maciūnas, Jonas Bra
zaitis ir kiti, šis žurnalo nu
meris iliustruotas dail. V. K. 
Jonyno darbais.

Kai mūsų kūrėjai bet kurio
se aplinkybėse reiškiasi savo 
kūryba, kai randasi žmonių, 
kurie rašytojų kūrybą pertei
kia skaitytojams knygų ar žur 
nalų pavidaluos, neturėtų vi
sam tam būti abejingi skaity
tojai, kuriems tiesioginiai vi
sa tai ir skiriama. Geros kny
gos ir geri žurnalai palaikyti 
— visų mūsų pareiga.

pelnytu priekaištą. Bet irgi ne
pasakiau. Pirma pagalvojau, o 
paskui norėjau pasakyti.. Rei
kia sakyti negalvojus, kai pra
dedi galvoti, pasidaro sunku. 
Net langą atsidariau, jam pro 
vartelius išeinant.

“Ar ką pasakysi?” paklausė 
išgirdęs atidarant langą. •

“Noriu dar kartą sudiev pa
sakyti,” tepasakiau.

—- Jis pamojo ranka ir aš 
pamojau. Jis~nuėjo, aš pasili
kau.

— Iš pobūvio grįžau po dvy
liktos. Parėjome kartu su Pra
nu. Jis gyveno pora gatvių to
liau,. ir jam visiškai nebuvo iš 
kelio manė palydėti. Ir šiaip 
abu buvom»ryienam kurse ir 
beveik kasdien kartu grįžda
vome ’mžitrdr^Tivom amžini 
bendrakeleiviai. ' Tik nuvykti 
ne visada pataikydavome į tą 
patį autobusą, bet grįždavom 
kartu. Tą naktį ir autobuso 
nelaukėm. Kažinkas pasakė, 
kad jis jau nuvažiavo, tai nu
ėjom .pėsti, pasikalbėdami apie 
žmones ir mokslą. O jis buvo 
ir pastabus ir labai daug skai
tė. Gatvės buvo tuščios. Paė
miau už parankės ir kelis žings 
nius paėjusi pasakiau:

“Kiekvienas galėtų pasakyti, 
kad eina du įsimylėjėliai”.

“O kodėl mes negalėtumėm 
būti įsimylėjėliai? Visos sąly
gos yra: ir pavasaris, i.r_pats 
alyvų žydėjimas, ir Girstupy 
lakštingalos iš kailio neriasi, 
ir mes abu jauni, ir abu stu
dentai”.

“Aš nebe jauna.”
“Nebe?” prukštėlėjo.
“žinoma. Ištekėjusi, turiu 

vyrą”.
“Ir ištekėjusi, ir vyrą tu

ri? O ar ištekėjusios jau pa
meta jaunystę ir nebenori my 
lėt?”

“Bet jos jau turi ir ką.”
“Kartais turi, o kartais ir 

neturi, ir taip ima noras tik
rai turėti, kai ir lakštingalos 
per naktį nuodėmes Iš taure
lės į taurelę tai srovėmis pils-

ir ta tarp žiedų piršliauja mei
lės virpulį iš vieno į kitą ne
šiodama, kodėl jau ištekėjusi 
"moteris iš pirmos dienos turė
tų savo pavasarį per tvorą iš
mesti?“— eina šalia alkūne 
mano ranką prispaudęs ir po
stringauja taip išlėto, taip 
stilingai, lyg žodžius ne saky
tų, bet rašyte rašytų.

— Ėmiau tada galvoti apie 
save ir apie tą, ką jis kalba. 
Ne apie jį patį, bet tik apie 
jo žodžius, ir vėl užėjo noras 
verkti. O dėl jo, atrodė, jog 
galiu verkti, kiek noriu. Jis ė-' 
jo tiesus, žiūrėdamas tolyn, 
nepasisukdamas net galvos į 
mano pusę/ bet kalbėjo/

“Va sustotumėm kur po aly
vom, ir aš pasakyčiau: Daivu- 
te, sustokim čia pasigėrėti aly 
vų kvapu ir pasibarstykim vie
nas kitą meiliadulkėm. Po to 

’aš tave vadinsiu mano myli
ma, tu mane vadinsi mano 
mylimas, ir mes turėsime daug 
gražių naktų, kvepiančiu mei
le ir alyvom. Daug dienų ir va
landų”.

“O paskui?” įsiterpiau.^ _
“Paskui vėl nebeturėtumėm, 

paskum vėl turėtumėm. Argi 
reikalinga taip be persto j imo 
turėti?”

“žinoma, ne be perstojo,” 
pritariau.

“O aš pagalvodavau. Ne sy
kį galvojau, kai važiuodavom 
autobosu ir šnekėjom apie 
Spinozą arba Bergsną, kad 
nereiktų tau prie savo gatvės 
kampo išlipti. Kam" žmogui rei 
kia, galvojau, turėti savo gat
vę, gatvėj namą, name vyrą ar 
žmoną. Galėtumėm, galvojau, 
autobosu važiuoti 4igi galo, o 
ten jau' bus koks gluosnis vaš
ku pražydęs, kokia ankstyvoji 
bitė nuo žiedo ant žiedo 
keliaus, ore bus meiliadulkių 

'ir medaus kvapo, ir mudu ga
lėtumėm juo pakvėpuoti. Nu- 
skinčiau gluosnio 'žiedą ir pa
sakyčiau. Daiva, tu mano my
lima, o tu pasakytum: Pranai, 
tu mano mylimas. Tada pasa
kyčiau: Daiva, mano mylima,

• aš noriu būti bite ir nesti į ta
vo žiedus meiladulkeš, o tu pa
sakytum: Pranai, mylimas ma
no, aš noriu, kad tu būtum 
bitė ir neštum į mano žiedus 
meiliadulkes. ir tada būtumėm 
visą pavasarį laimingi, ir apie 
mus visą laiką suktų; melia- 
dulkių kvapsnus debesys, ir 
lakštingalos po lašą...” *

“Pranai, kam tu taip kalbi?“ 
nutraukiau.

(Nukelta į 7 psl.)
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BkvzGKLYNO lietuviai gydytojai
DR. JANINA SNIEŠKA 

(DANTŲ GYDYTOJA)
408 Jay Str. Room 306, 

kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namu tel. TAylor 7-8231

* VALANDOS: 
9—1 2 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais 
uždaryta.

visą dieną 
po pietų

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave.

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

__ t < Chauncef St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

PETER GUSTAITIS, Jr„ M.D. 
87-20 85tK Street 

Woodhaven, L. I., N. Y.

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniais 
tik susitarus 
Tel. Virginia

ir Švenud.

9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

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

DR. A. PETRIKĄ *“•
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

Tel. EVergreen 7-6868
- ■ — ■■ J

SAMUEL A. HERMAN
Dantų Gydytojas

• Kalba vokiškai ir-rusiškai.
j 120 West 59 Street New York City, N. Y.

Tel. Columbus-5-7427 - -

I DR. A. S. KASHLANSKY
į DANTŲ GYDYTOJA
1 222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. Y.

Tel.. TR. 7-9430

DR. ANNA MESSING
, Gydomoji kosmetika

(Odos priežiūra, pašalinimas visų odos defektų, spuogų, 
gyvaplaukių, electroly^as, veido išlyginimas)..:■ 

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. TeL PL 7-1282L -----------------------^-7-— -77.................................■ ■ ' ,.J

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

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

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. f. /
STagg 2-4329

<4•a ____ ____________ ;_______
1 Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 1
radijo valandų, |

j kurios yra transliuojamos šeštadieniai* nuo 4,45 iki 5,30 va- '
Į; landos iš stoties WEVD (1330 klc. — 5000 W).

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
salė šeimyninėms pramogoms

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

Fabijonas NeveraviČius, gy
venąs Londone, šiuo metu bai
gia stamboką romaną. Veikalo 
siužetas apima karo ir kiek po 
kario laikotarpį. Knygą žada 
leisti Gabijos leidykla.

Aitvarų kvartetas, vedamas
4 muz. Alg. Kačanausko Brook- 

lyne, dažnai išvyksta koncer
tuoti į lietuvių kolonijas ryti
nėse valstybėse. Vasario 17 d. 
kvartetas koncertuoja Wilkes 
Barre, Pa. ruošiamame^ Lietu
vos nepriklausomybės sukak
ties minėjime. Kvartetas yra 
pakviestas koncertuoti ir’ į 
Welland, Ont., Kanadoje.

Birutė Vilkutaitytė - Gedvi
lienė, baigusi iliustracijas* P. 
Oriu tai tės knygai “Tapilė 
nuo Kražantės,” dirba prie 
Jurgio Jankaus knygos jauni
mui “Po raganas kirviu” ilius- 
traviipo. Dailininkė vis ^dau
giau reiškiasi su savo darbais 
lietuviškoje spaudoje.

ir iš vidurio. Apie tai kalba 
pirmasis žurnalo numeris, o ir 
antrajame, kuris vasario mėn. BŪKIT SVEIKI Dr. S. Biežis

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija bus skiriama ir už 
1951 m. išleistą geriausią gro
žinės literatūros veikalą. Pre
mija bus įteikta, greičiausia, 
kovo mėn. Chicagoje. Po to 
bus skiriama Aidų žurnalo 
premija Brooklyne.

Antanas Tulys, Lietuvoje už 
išleistą novelių krtygą “Aš bu
čiavau tavo žmoną" gavęs pre 
miją, paruošė naują novelių 
rinkinį, pavadintą “Pelenų die 
na”. Rašytojas nuolat gyvena 
JAV, šiuo metu Floridoje.

Leonardas Žitkevičius, Lie
tuvoje išleidęs eilę knygelių 
vaikams, JAV-ėse pasirodęs su 
“šilkais ir vilkais” — daino
mis vietinėmis ir sovietinėmis, 
parengė spaudai eilėraščius 
vaikams, pavadinta “Saulutė 
debesėliuos”.

LENGVIEJI SUŽEIDIMAI

Pagal apytikrius apskaičiavimus; lengves
nių sužeidimų įvyksta po vieną kas tris se
kundes. Tai reiškia, kad kas trečią sekundę 
kas nors mažiau ar daugiau susižeidžia. Tai 
labai didelis skaičius, šitaip skaičiuojant, per 
metus išeitų 10 milijonų tokių atsitikimų. Pa
gal tai vienas iš penkiolikos gyventojų kasmet 
susižeidžia.

Iš paviršiaus tai atrodo neįtikėtina, bet 
taip yra. Kodėl taip yra, vargiai galėtų kas 
nors paaiškinti, nes tikrumoje tik labai retas 
tcpagalvoja, kad susižeisti yra labai lengva, 
ir visai netikėtai šitai Įvyksta. Tik susižeidęs, 
jau kiekvienas pradeda rimčiau galvoti, kad 
tokios nelaimės galima buvo lengvai Išvengti. 
Bet bėda jau įvyko ir jos nebepataisysi.

Praktiškai kalbant, didžiuma susižeidimų 
yra lengvo pobūdžio ir net nereikalinga stro
pios priežiūros. Bet yra ir tokių atsitikimų, 
kur kaštuoja ir pinigų if laiko. Vienaip ’ar ki
taip kalbėsime, kiekvienas sužeidimas sudaro 
nuostoliu ir gyvybę pastato pavojun.

t

Pažvelkime, kaip kartais netikėtai susižei- 
dimai įvyksta, štai, sakysime šeimininkė, kuri, 
per daugel metų vaikščiodama, žino kiekvie
ną savo colį ir jai dar nėra nieko blogo įvykę. 
Ji, rodos, didžiausioje tamsoje negalėtų pada
ryti nė mažiausios klaidos. Bet štai, kartais 
gal susimąsčiusi, lipdama laiptais, paslysta ir 
sunkiai susižeidžia.

Ta pati šeimininkė, įgudusiai gamina val
gį, gal truputį skubėdama, nusipliko rankas 
verdančiu vandeniu. Kartais, kokio mažmožio* 
pritrūkusi, skubiai bėga į krautuvę skersai 
gatvės ir netikėtai patenka, po automobiliu.

Namo savininkas, pasilipęs kopėčiomis pa
taisyti langą, netekęs lygsvaros nukrinta ir, 
žiūrėk, koją nusilaužia.

Automobilio vairuotojas, dešimties metų 
neturėjęs susisiekimo nelaimės, žiiį-ėk, tampa 
netikėtos nelaimės auka.

Panašių pavyzdžių galima būtų priskaity- 
ti tūkstančius. Bet visur nelaimė įvyksta, kur 
kieno nors būta neapsižiūrėta. Todėl, norėda
mi nelaimės išvengti, turime būti visuomet 'at- 
sargūs.

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRŪS GĖRYMA1 IR VALGIAI 

LIETUVIS VIRĖJAS, LIETUVIS .BARTENDERIS 
31 Šo. 3rd St., Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas EV. 4-8719

ALBERTS
ALBERT ELICE, Sav. 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.

j 246-48-50-52 54-56 GRAND ST., • BROOKLYN, N. T.
Telefonas EV. MMT
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PAUKŠČIAI

Gyva

4

JONAS SUTKAITIS,

J

na- 
ligi

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
44S Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

sakiau. “Dabar 
darosi aišku, ir aš 
išpažintį. Ir tikrai

Nepasijutau kaip 
ir kaip apsipyliau

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

mudu studentai, kad, 
vyrą, o aš nieko 

Na, taip sau...” — nu-

“ DAvenport 6-0259

RALPH K R U C H

PAKLYDĘ
(Atkelta iš 6 pusi.)

“Kad
tu turi 
neturiu, 
tilo.

“Bet kitam tavo žodis gali 
eiti per širdį, k^ip peilis.”

“Kitam galėtų, jeigu čia bū
tų, bet jis dabar negirdi. Jis 
Metropoly geria kavą su krup
niku ir žino, kad. parėjęs ras 
žmoną jau sugrįžusią ir pasi
ilgusią. Tik vieno nežino, kad 
čia buvo tie žodžiai kalbėti. Ir 
gerai jam. Kam jis turi žino
ti, kur vėjas kada pūtė ir bal
tą ramunės žiedą judino. Ar 
ne?”

— Tuo tarpu par ė jom 
mo. Jis palydėjo i kiemą 
pat durų.

“Sudie, Daiva, mylima ma
no, ir nedėk į širdį žodžių...”

— Pokkšt, pokšt, ppkšt — 
pyškėjimas ir ugnis nutraukė 
jo žodžius. Viskas labai keis
tai atrodė. Pranas ištraukė 
ranką. Jis dar spėjo krūptelė
ti, o paskum susisėdo prie laip 
tų - po alyvom. Salia stovėjo 
tamsus augštas vyras, bet ji 
pažinau. Iš karto pažinau.

“Vincai!” sušukau. Spiegte 
• suspiegiau ir daugiau nieko ne 

begalėj au ^pasakyti.
“Eik pranešk policijai,” bu

vo pirmi jo žodžiai.
“Policijai?” nustebusi pasa

kiau, bet tikrai pati nežino
jau kam. .

“Eik pranešk policijai,” pa
kartojo.

— Aš nejudėjau.
“Eik pranešk policijai,” be

veik šaukė.
“Ko stovi kaip kuolas. "Eik!” 

-“Bet kam?” aš jokio ryšio 
tarp daiktų ir įvykių dar ne- 

. galėjau surišti.
“Eik .pasakyk, kad nušoviau 

meilužį. Tavo meilužį supran
ti. Pasakyk, kad meilužį nušo
viau.” “ ’

“Jis nebuvo joks meilužis, 
ramiai pasakiau. Jau man ė- 
mė aiškėti sąmonėj.

“Sakau, eik. Ir tuoj! Grei
tai!” spyrė.

“Neisiu!” tada jau kietai pa
sakiau.
• “Eisi!”

“Ne!”
“Gulsi šalia jo!”
’“Guldyk, neisiu!”
“Gulsi!”
“žinau, kad tą gali, 

šalia «nieko .kito negulėjau, 
kaip tik šalia tavęs, ir gulti 
nenorėjau, tai nors negyvą 
paguldys!. Guldyk.” Dabar 
man buvo vistiek. Nebejaučiau 
jokios baimės nei nedrąsumo 
ir galėjau pasakyti viską.

“Ko stovi, šauk. Bus pats 
geriausis daiktas.. Bent nebe
reikės nei matyti nei girdėti' 
to pragaro, kurį dabar užvi
rė!.”

— Jis tylėjo.
“šauk. Bijai?” pakartojau, 

bet jis nė nesujudėjo.
'• — Tada nusisukau ir įėjau 
. vidun. Įėjo ir jis. Valandą žiū
rėjom vienas į. kitą labai pik
tai Kaip patys didžiausi prie
šai, norį vienas kitą sunaikin
ti, bet aš nežinau, ar kuris 
būtumėm tikrai to norėjęs. 
Bent aš to nenorėjau. Po gero 
laiko jis prašneko.

“Ir po to teisybes nenori sa
kyti?”

Kokios teisybės?”
Apie save ir jį. Apie tą ber

ną.”
—' Tada man viskas pra

skaidrėjo, 
atsisėdau 
ašarom.

“Gerai,’ 
man viskas 
tau atliksiu 
švenčiau negu kunigui.” Ir pa
pasakojau viską, ką jums pa
sakojau. Nieko neturėjau nei 
pridėti, nei nuslėpti, nes ir 
būnant su juo ir dirbant ir 
važiuojant net’ menkiausios 
meiliškos minties nebuvo atė
ję. Net ir tą paskutinę dieną, 
visa jo kalba man buvo tik 
smagus pavasarinis jumoras, 
kurį lygiai taip galėtum pasi
skaityti iš knygos arba pasi
klausytum iš scenos.

“Ir tai švenčiausia teisybė?” 
patylėjęs paklausė.

“švenčiausia”.
“Tai kodėl man tada nepa

sakei. Tada tuoj”.
“Tai tu nepasakei,” atkirtau. 

“Iš kur galėjau žinoti, kad tu 
apie jį galvojai, kai aš nieka
da nebuvau net pamaniusi. Su 
juo dirbau, su juo kartų važi
nėdavau dažnai į mokyklą ir 
kiekvieną sykį atgal, bet apie 
jį niekada nepagalvojau. Jis 
buvo labai mielas vaikas,.tu
rėjo drąsių minčių ir jumoro,

bet aš turėjau tave. Juk tu ži
nojai, kad aš turėjau tave, ir 
kam tau reikėjo mūsų gyveni
mą kartinti. Aš šią žiemą tiek 
verkiau, ir vis dėl tavo žodžių. 
Galvodavau, galvodavau, dėl 
ko tu mane kankini. Pergalvo
davau visus mūsų draugus, su 
kariais susitikdavom teatre, 
kavinėj ar ateidavau čia. Pa
galvodavau f apie profesorių 
Karklaitį, kuris mėgo tave er
zinti, jog vieną dieną mane 
suvalgysiąs ir apie daktarą 
Brazdi, kuris amžinai tvirtino, 
kad tau be pagrindo sekasi, 
galvojau ir apie kitus, bet apie 
tą berniuką net prisiminti sa
vo galvojimuose nebuvau pri
siminusi. o Dabar tikrai prisi
minsiu ir galvosiu..Ir jau gal
voj .u. Dabar atsimenu jo akis 
ir balsą, ir žodžius ir niekada 
nebeužmiršiu. Niekada nebega 
Įima užmiršti, kai žmogus taip 
kalba ir paskum suklumpaj 
tau po kojų.”

— Daugiau nebekalbėjau. 
Nieko nebesakiau, nors turėjau 
ir ką sakyti ir drąsos buvo.

rs vyras stovėjo tiesiai prieš 
mane kramtydamas apatinę 
lūpą ir rankoj tebelaikė pisto
letą, bet aš galvojau apie Pra
ną ir žinojau, kad vyrui to gal 
vojimo' niekada nebepasaky
siu. Galvojau labai greitai, 
kaip sirgdama, kaip dideliam 
karšty, nes man ėmę vaidintis, 
kad Pranas tikrai mane mylė
jo. Ne taip, kaip Vincas. Visiš
kai paprastai ir natūraliai. 
Vincas tik norėjo manęs. Kaip 
gero vyno, kaip svaigalo, no
rėjo tik sau, visiškai nebojo, ar 
vynui smagu, kai jis geriamas. 
O Pranas galvojo apie abu. 
“Sakyčiau: Daiva mylima ma
no, ir tu sakytum: Pranai; 
mylimas mano.” Ir jis apka
bintų, kaip bitė gluosnio žie
dą, ir apie mus būtų gelsvas 
meiliadulkių debesėlis, ir -.jis 
siūbuotų alyvų kvapo pritvin
kusiam ore, ir lakštingalos 
lašintų tekšt, tekšt, tekšt po 
saldžiai kartų, lašą širdin, nuo 
kurio darytųsi taip galimai 
saldu ir rugiai medum nusal
dintų pavasarį-..

2-9586

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

Tel. Virginia 9-3112

SUTVARKOMI BIZNIO TAKSAI

SCHOLES BAKING, Inc&
LIETUVIŠKA DUOIS A—GERIAUStU L^jtĮNA

.J* I

V. LUKAS, vedies
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms,^ ikš- 
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome "'koge- 
riausiai.

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

W. J. DOWNER 
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje. 
229 BEDFORD AVR» 

. Brooklyn 11, N.'Y.

DeKALB TAVERN 
VYNAS, L!

A. SINUS, sav, 
352 Onderdonk Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymai, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir f
63-26 53rd Driyr 

MASPETH 78,/N. Y.
NEwton 9-3215

WINTER GARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas 

\ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS 
t VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
į VISI KVIEČIAMI
t ' 1883 MADISON STREET, 
k (Prie Forest Ave. stoties) 
> Tel: EV.

Kas gi tas Lokas?
<Atkelta iš 3 psl.)

Niekaip negaliu suprasti mū 
sų. partinių skirtumų. Juk mes 
neturim valdžios, bet atrodo, 
kad šios partijos ruošiasi sta
tyti savo kandidatus į Ameri
kos prezidento rinkimus, nes 
visur kitur jos beprasmės. '*

Visi žiūrim su pasigėrėjimu 
<į laikraštyje įdėtą 14 metų 
berniuko atvaizdą, laimėjusį' 
tikro Amerikos berniuko var
dą. Ten parašyta: jis lietuvis, 
lietuviškai kalbėjo per radiją.

. Ir visiems mums malonu. Tur
būt niekam nė galvą neatėjo 
mintis .paklausti, kokios jis 
partijos, kokio tikėjimo?

Todėl, jeigu tas Lokas turi 
tikslo apjungti visus lietuvius, 
tai jis nėra nei blokas, nei blo
gas ir tepasilieka tos kalbos 
tik -įsilinksminusių 'pasismagi
nimais. Mes matome, kad ši 
Lietuviškosios Bendruomenės 
idėja yra sveikiausia ir priim
tiniausia, nes ji prasiveržė ne
sustabdoma srove per visą A- 
meriką Ir jos nieks jau nesu
stabdys, o tam Lokui — pir
mapradžiui tenka lietuviškojo 
vienijimo garbė Amerikoje.

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolas namams 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenrhore 5-7285

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

JOSEPH LACH0WICZ
BARAS IR RESTORANAS 

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

Telefonas: EV. 4-8325

Telefonas: EVergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET . BROOKLYN, N. Y
~ Gyvenamoji vieta: <r.

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y. 
- Teleįonuoti po 5 vai. vakarais

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVE 

t Mūsų krautuvėje galima gauti bati^c 
tinkamų visiems keturiems metų Swains. 

Lietuviams ypač gerai žinoma n. 
■ mūsų avalinės kokybe. : • • •

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Paminklaii i

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) ' 
MIDDLE VILL^įE, QUEENS COUNTY. N. Y.

Tel. DAvenport 6-2393 DAvenport 6-2633

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y^
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS

. Telefęnas, .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, ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

Reikalų Vedėjas 
BROOKLYN, N. T.

NOTARY PUBLIC

Direktorius
660 GRAND STREET,
TeL STagg 2-5043

Eastate of A. J. VALANTIEJUS^
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOJARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. - J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, zl Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS FUNERAL HOME '
P. RADZEVIČIUS, Direktorius

Telefonai, STagg 2-4409
Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

" " ""'t... — ".......
. Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 

automobUlus įvairiems rriWW™

i'".

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP.
IŠ 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 moCcriaia.

Mokslus
128 E. 86th ST.,

Virš Lexington Ave. požeminio 
visur. Atskiri laukimo kambariai

Matthew Mažeika 
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., ‘ WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

Mes sutvarkome įvairių rūšių bei jurisdikcijų taksus: fe- 
bėralinius, valstybinius, municipalinius Jungtinėse Valsty
bėse ir užsienyje.
Adv. St. P. Zubavičius, kuris turi teisės praktikuoti bet 
kuriame Jungtinių Amerikos valstybių teisme, tvarko kny
gas bei rekordus pavieniams biznieriams, partneriams ir 
korporacijoms.
Patarnavimai atliekami ir, laiškais. Be to, daromi asmeniš
ki vizitai bet kuriose įstaigose čia ir užsienyje.
Prašoma kreiptis angliškai ar lietuviškai, o aš 
sąžiningą patarnavimą.

STANLEY P. ZUĘAWICZ (Zubavičius)
111 Ainslie Street, * < Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV. 4-3049

sutelksiu

ALLIANCE CRYSTAL COČTAIL 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 GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

Savininkas

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

Cappiello

plokštelės.

11, N. Y

_ ________________ _ S-------------------------J 
ys.f - - ***

; NAUJAI ATIDARYTAS n

JUDUS’ RESTAURANT
! Julius daugmaudis,
b Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
I 273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y. b
i! EVergreen, 4-9533. . ;•

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas ~

'*■
J

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiat auskarai ir Lt.

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės

Juozas ir Izabelė Misiūnai, 
Savininkai

103-55 LEFFERTS ' BLVD.
RISHMOND HILL, N.

Virginia 3-3544

JONAS PATAŠIUS
Žiedai, laikrodžiai, jų t 

symas, kosmetika 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Męs taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

BROOKLYN 11, N. Y. - 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14^- 

TeL GR. 7-7697
-------------------------------- f

A J A R Ų š A K N£f S
A j arų šaknys gelb- 
sti nuo vidurių už* JK i J kietėjimo, gerai
veikia skilvį, pa- 

^7 deda pašalinti
rĄ* dieglius, nereHta-
\ \ . lingus pilvo ga-
į°l ’ žus, paskatina*ne

veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknys 
$2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.

JOHN’S TAVERN :
JOHN SAUKUS, Sav. 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

Tel.: 3-4138



Padhtud DIDŽIAJAI VIENYBĖS ŠVENTEI PRAĖJUS

v

V. Tysliavienės iniciatyva ir 
pastangomis, šių metų rudenį, 
spalių 12 d., rengiamas pirma
sis Pabaltijo tautų kompozito
rių simfoninių kūrinių kon* 
certas. *

W. F. Laukaitis, teisėjas, S- 
LA prezidentas, be to, vicepre
zidentas Povylas Dargis ir 
iždo globėjas Juozas Maceina 
dalyvavo Vienybės koncerte.

Jonas Aistis, poetas, buvo 
atvykęs į New Yorką ir ta pro
ga lankėsi Vienybės įstaigoje.

Jon^s Tareila, veteranas vei
kėjas iš Waterbury, Conn su 
žmona ir dukra buvo atvykęs 
į New Yorką ir dalyvavo Vie
nybės koncerte.

J. Kranklys, Vienybės agen
tas, praneša, kad jis atlankęs 
Vakselius, Poderius, Schultzus 
ir kitus laikraščio skaitytojus, 
kurie, be savo 
dar 
dui.

davė aukų
prenumeratos, 
popierių fon-

V. Jankaus-Strumskis,
Vyt. Jonynas, A. Bendo-kas, 

rius ir A. šalčius sudarė panlo 
šiamąją komisiją Lietuvių Kul 
tūros Namams statyti Brook
lyne.

Ona Menderienė buvo atvy
kusi iš White Sulphur Springs, 
N. Y. dalyvauti savo švogerio 
Leono Slavicko laidotuvėse.

B. Zinis, žinomas vietos biz
nierius, 64 metų amžiaus, stai
ga mirė sausio 29 d. Liko žmo
na ir dvi dukteris. Laidojamas 
iš Garšvos koplyčios šį šešet- 
dienį.

Ji išlaikė kvotimus 
gydytojos praktikai

apy- 
susi- 
kiek-

at- 
čia 
bei

Dr. Irena Tallat Kelpšaitė- 
Giedrikienė, prieš trejus me
tus su vyru, inžinierium Stasiu 
Giedrikiu, atvykusi iš trem
ties, neseniai Ohio valstybėje 
išlaikė- kvotimus medicinai 
praktikuoti Daktarė Irena, 
kaip ir daugelis lietuvių gydy
tojų, įsikūrusių Amerikoje, 
pradžioje susidūrė su gana 
sunkiomis kliūtimis, išplau
kiančiomis iš vietos jstatymų. 
Bet, sakoma, nėra kliūčių, ku- 
rįų žmogus nenugalėtų. Ypač

mišri. Buvo sunku nuspręsti, 
katrie sudarė jos daugumą — 
senieji, ar v naujieji lietuviai. 
Devenienės žodžiais, tai buvę 
vien šimto nuošimčių lietu
viai... ■

Tiesa, publikoje buvo ir ki
tataučių, net žymių muzikų 
bei teatralų. Bet ypač daug 
svečių buvo iš kitų, net toli
mų miestų. Publikoje buvo pa
stebėti Tareilai iš Waterbury, 
Conn., Vainiūnienė iš Phila- 
delphijos, V. Abeciūnas iš New 
Britain, Conn., Jurkūnai, Lenk 
taičiai ir keliolika ktų iveny- 
biečių iš Stamford, Conn., tei
sėjas Laukaitis, Dalia Deveny- 
tė iš Providence, X I., dr. Vi
leišis, Nanertaį, . Gražulienė, 
Mickevičienė, Kižienė ir kiti iš 
Hartford, Conn., Valaičiai, Ja
kimavičius ir k. iš Philadel- 
phijos, Cvirka iš New Haven, 
Conn. Liūtienė iš Harrison, N. 
Y. ir t. t.

žodžiu, visi dalyvavusieji bu
vo sužavėti Vienybės 
tu ,jos programa ir 
laikraščio metinės 
nuotaika.

koncer- 
bendra 
šventės

New Yorko Lietuvių 
Vaizbos Butas atgyja

Sausio f6 d. įvyko pirmasis 
šiais metais New Yorko Lietu
vių Vaizbos Buto .susirinkimas, 
kuriame nutarta pagyvinti su-r 
lėtėjusį organizacijos veiki
mą. Savo laiku New Yorko Lie 
tuvių Vaizbos Butas buvo vie
nas iš aktyviausių Amerikoje 
ir buvo apie save subūręs -per 
šimtą lietuvių biznierių, pro
fesionalų ir ekonomistų, bet 
karo metu jo veikimas buvo vi 
siškai sustojęs.

Lietuvos Generalinio Konsu
lo New Yorke Jono Budrio pa 
stangomis prieš metus New 
Yorko Lietuvių * Vaizbos Butas 
vėl atgaivintas, o p. Budrys 
išrinktas Garbės Pirmininku.

Kaipo vieną iš konkrestes- 
nių veiklos žygių Vaizbos Bu
tas nutarė remti Pasaulio Lie
tuvių žinyno išleidimą, kurį 
spaudai ruošti baigia Anicetas 
Simutis. Tame žinyne be kitų 
lietuviams naudingų ir reika
lingų informacijų bus adresai 
visų svarbesnių šiapus geleži
nės sienos esančių lietuvių 
draugijų, laikraščių, parapijų, 
profesionalų ir lietuvių biznie
rių, kurie panorės į žinyną 
įsirašyti, šiuo metu New Yor
ko Vaizbos Buto pirmininku 
yra Ksaveras Strumskis, sekre
torių — Pijus Bukšnaitis ir 
iždininkas — Juozas Ambra
ziejus. - .
MIRĖ L. SLAVICKAS

Sausio 20 d. mirė Leonas 
Slavickas, ilgametis Juozo Gar
švos įstaigos tarnautojas, su
laukęs 71 metų amžiaus. Liko 
žmona Ieva, dvi dukterys, Te
resė, Marijona Vėževičienė, 
brolis Boleslovas, seserys Mag- 
delena Velykienė, Petronėlė 
Treigienė, trys anūkai ir daug 
giminių. Laidotuvėms rūpinosi 
Juozas Garšva. Velionis kilęs 
iš Liudvinavo valsč., Marijam
polės apskr., atvyko į šią ša
lį, būdamas jaunas. K. P.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Vasario 2 d. 4 vai. A. Ro- 
movėje, 4 Roebling St., Brook- 
lyne, įvyks spaudos konferen
cija. Pranešimą darys J. Bra
zaitis.

Vasario 2 d. 7 vai. vakare 
Alliance Hall, Brooklyne, įvyks 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas. Paskaitas skaitys 
pulk. Kraunaitis if* prof. Ben
derius, gi meninėje programo
je dalyvaus Vincė Jonuškaitė 
ir Henrikas Kačinskas. Po pro
gramos šokiai..

•
L. Taut. Akademinių Korpo

racijų Sambūrio visuotinas su
sirinkimas įvyks š. m. vasario 
3 d., sekmadienį, 5 v. p. p., 
Tautininkų Klube, 337 Union 
Avė. (prie Grand St.), Brook
lyn, N. Y.

Darbotvarkėje: Valdybos
rinkimas. Narių dalyvavimas 
būtinas. «

•Vasario 10 d. po pamaldų 
Apreiškimo Parapijos salėje, 
Brooklyne, šaukiamas Lietuvių 
Tremtinių D-jos susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 
ir svarstomi svarbūs reikalai.

vai. Ap-
salėje,

Vasario 10 d. 8:30 
reiškimo parapijos 
Brooklyne, įvyks iškilmingas 
Lietuvių Sporto Klubo “čarte- 
rio” įteikimas, dalyvaujant vi
siems sportininkams.. Po iškil
mių bus šokiai.

Vasario 13 d. 8 vai. vak. Da
riaus ir Girėno poste, Brook
lyne, 158 Grand St. šaukiamas 
legijonierių mėnesinis ir kar
tu specialus susirinkimas. ,

kalbos, 
progra-

šio kon

Dalis svečių Vienybės koncerte, praeitą sekmadienį. 
Is kairės: SLA Vykd. Tarybos nariai — iždo globėjas 
J. Maceina, vicepirm. P. Dargis, sekretorius dr. Vinikas 
ir prezidentas teisėjas Wm. F. Laukaitis.

Nei blogas oras, nei pikti lie
žuviai, kurie atkalbinėjo neiti 
į Vienybės koncertą, nesukliu- 
dė, ir praėjusį sekmadienį 
Webster salė “lūžo” nuo pub
likos: pritrūko kėdžių ir salės 
savininkai nebežinojo, kur jų 
gauti.

Kas būtų atsitikę, jeigu oras 
būtų buvęs gražesnis? Tikrai 
tada pusė publikos būtų pasi
likusi už durų...

Tai geriausias įrodymas, kad 
Vienybės koncertai yra 
New Yorko ir jo plačiųjų 
linkių lietuvių tradicinė 
tikimo vieta. Tą dieną
vienas jaučia pareigą vykti į 
Vienybės koncertą. Jis žino, 
kad meninė programa bus 
likta be priekaištų ir kad 
jis susitiks visus draugus 
pažįstamus.

Jei redaktoriui Juozui Tys- 
liavai išėjus į sceną dar. buvo 
keletas užpakalinių, kėdžių 
laisvų, tai, dar nebaigus j arni
ka Ibėt i, teko pristatyti net 
penkias eiles kėdžių, ir pavė
lavusieji jau turęjo remti sie
ną pečiais...

Senieji koncertų lankytojai 
žino, kad Vienybė juos neap
vilia. Publika mielai klausosi 
redaktoriaus Tysliavos 
kaip ir pačios meninės 
ipos.

Turiu (pažymėti, kad
certo programa publika buvo 
sužavėta. Tiek pianisto A. 
Mrozinsko . skambinimas, tiek 
rašytojo A. Gustaičio, dekla
mavimas, kurį jis dėl stipraus 
publikos juoko ne kartą turė
jo nutraukti, tiek dainininkės - 
Joan Francis dainavimas vi
siems patiko. Ypač ivsus. nu
stebino staigmena, Broadway 
ir televizijos žymi ^artistė 
Marietta Vore, kurt nemokė-J 
dama nė žodžio lietuviškai, 
taip gražiai padainavo “Aš bi
jau pasakyt, kaip tave aš my
liu...” Daugiausia pasisekimo, 
žinoma, turėjo Metropolitan 
operos artistas Algirdas .Bra
zis, šiuo metu žymiausias lie
tuvis dainininkas Amerikoje.

Koncerto publka buvo labai

IŠKILMINGAS
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo

34 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
Sekmadieni, Vasario 17 d. ’ 

WEBSTER HALL, 11th St. ir 3rd Ave.,
New York, N. Y. . Pradžia 4 vai. po pietų

Koncerto programoje: ....- . *
ALGIRDAS BRAZIS, Metropolitan operos artistas 
VINCĖ JONUŠKAITĖ, buv. Liet. op. solistė 
OPERETĖS CHORAS, M. Liuberskiui vadovaujant 

Dainininkams akompanuos pianistas A. MROZINSKAS.
Kalbės: Adv. C. PAULIS, J. AUDĖNAS, 

K. BIELINIS, J. TYSLIAVA. .
šokiams gros Adomo Jezavito orkestras.

Bilietų kainos: $2.00, $1.50, $1.00.
Rengia NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

Pikietavo Laisvę
Sausio 27 d. įvyko Laisvės 

šėrininkų suvažiavimas. ; Jiems 
sudrumstė nuotaiką liet, pat
riotų surengtas pikietas. Apie * 
20 jaunų vyrų su plakatais ir 
antikomunistinio turinio atsi
šaukimais tris 
jo prie Laisvės

•Laisvė jau 
savo .piknikus,
nančią vasarą Baltimorėjrir kt. 
Reikia tikėtis, kad vietos lie
tuviai — patriotai tai palaikys 
atmintyje ir, laikui., atėjus, 

^parengs pikietūs.
^M. Ruzgaitis

valandas budė- 
“kremliaus”.
pradėjo skelbti 
numatytus atei

PADĖKA
Aitvarų kvartetas nuošir

džiai dėkoja visiems jo suruoš
to N. Metų sutikimo svečiams, 
■programos dalyviams N. Boš- 
kuviš, St. Modzeliauskui, K. 
Vasiliauskui, J. Thomas ir jo 
orkestrui, ir mieliems talkinin
kams Vienybės ir Darbininko 
redakcijoms, J. Stukui, j r., p. 
D.. Klingai, SK Kontrimui, J. 
Mičiuliui, D. šulaičiui, p. Krei
vėnui ir p. Škabeikai. Jūsų vi
sų xfalyvavimas ir talkininka
vimas prisidėjo prie mūsų pa
rengimo pasisekimo. Visiems 
ačiū. Aitvarai

A YEAR
Accounts

CLUB WOW
Credited and 
Coin pounded

Quarterly

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS

Latest

Quarterly 
Interest-Dividend

first of SeveryInterest starts from the first of Severy 
month on sums from $25. to $10,000.

Deposits made on or before January 10. April 5, 
July 10, and October 5 will draw interest from the 

first df such months if left to the end of a 
quarterly dividend period.

THE

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

ifliiilii
ALBRECHT & KOELBER

mėsos urmo pardavimas
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y(

EVergreen 8-6322

Fasolino Memorials
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 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis*

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoli>o
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L

66-86 Sūth STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L

FASOLINO MEMORIALS
D A venport 6-1282

86-™ ST. CASINO TEATRAS
4-0257 
8-05 61210 East 86th Street BUtterfield

Nuo vasario 1 iki 7 d. į ■
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“MENSCHEN, TIERE, SENSATIONEN”
Su Harry Piel — Gerhard Dammann — Eugen Rex — Carl
Elisabeth Wendt — Ruth Eweler A
“SCHWARTZ AUF WEISS”
Su Hans Moser — Paul Horbiger — Hans Holt — Hanni
Elfriede, Datzig Auguste Punkosdy - Alfred Neugebauer - The. Danegger 
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Platen

Rosar
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Juozas Paukštis
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moteriai, kaip dr. jrena Tallat 
Kelpšaitė-Giedrikienė, tos kliu 
tys nepastojo kelio į tikslą. Ji, 
atvykusi čia, nė minutei nea
bejojo, kad anksčiau ar vėliau 
pavyks nugalėti tas kliūtis ir 
toliau tęsti savo profesijos dar 
bą. šiandien ji gali nuošir
džia^ didžiuotis savo laimėji
mu. Stasys ir Irena Giedrikiai 
atvyko pas savo sponsorius 
Vladą ir Izabelę Dilius, East 
Orange, N. J. Mat, inž. Stasys 
Giedrikis yra inžinieriaus Vla
do Dilio pusbrolis. Taigi, Diliai 

• nemažiau džiaugiasi, kad paga 
liau jų giminės tinkamai įsi
kuria naujoje tėvynėje. Gied
rikiai yra Vienybės skaitytojai 
ir nuoširdūs jos bičiuliai. Vie
nybės . personalas taip pat lin
ki sėkmės Giedrikiams, ypač 
daktarei Irenai, dabar gavusiai 
teisę praktikuoti

Iki šiol dr. Giedrikienė dirbo 
Newark© miesto ligoninėje.

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
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 į- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard 
ton, Conn.

Drive, Can-

Maspetho žinios
Iš Vokietijos, gauta žinių 

kad Kazys Budris, maspethie- 
tis pakeltas į seržantus.

Maspethiečiai, Jonas Narvi
lą ir Vladas Kuliešius, ^atidarė 
garažą ir mašinų taisymo vie
tą, “Brooklyn Garage,” 19 N. 
Leonard. St., Waterbury, Ct.

Abu biznieriai buvę Mespe- 
tho Klubo nariai: Jonas Nar
vilą buvęs L. klubo vicepirm. 
MIRĖ J. LEKUTIS

Sausio 8 d. Bronxe mirė Vie 
nybės - bičiulis Jonas Lekutis, 
sulaukęs 68 metų.amžiaus. Ve
lionis paliko nuliūdusią^žmaT. 
ną -Nelę, tris sūnus Joną, tJuo- 
zą ir Albertą, tris marčias ir 
keturis arfukus. Atvykęs 1901 
m. į šią šaJL velionis buvo uo
lus visuomenininkas, priklau
sė įvairioms draugijoms ir klu 
bams ir t. t. Jis buvo draugi
jų organizatorius ir jų pirmi
ninkas. Laidotuvėse dalyvavo 
gausus Bronxo lietuvių būrys, 
jų tarpe ir Aušros Vartų para
pijos vikaras kun. prof. Ra- 
ŽSitis. Bažnytinių apeigų me
tu trys kunigai atnašavo mi
šias.* Po laidotuvių, visi daly
viai grįžo į Lietuvių Demokra
tų Klubo salę pietums, kurių 
metu buvo pasakyta eilė kal
bų. Kalbė o Juozas Ksčenaitis, 
Adolfas Bložis, J. Kranklys, W. 
Shlaves ir k. Laidotuvių apei
gomis rūpinosi Juozas šalins- 
kas. J. Kranklys-

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį ir išgirsti objek
tyvų lietuvišką žodi visais svarbiais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių 
savaitrašti. .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Nepriklausoma Lietuva turi daug rimtų bendradarbių visuose konti

nentuose ir duoda daug žinių iš visų lietuviškosios bendruomenės ir vi
sos žmonijos , gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol.. visose Amerikose — 5.50, 
Kanadoje — 5 dol. Už laikraštį galima mokėti dalimis — pusmečiais, 
ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ Nepriklausomą Lietuvą gauna bargan ligi jie 
gauna darbo ir užsidirba.
ADRESAS: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., Ville 
Lassale, Montreal, P. Q., Canada. •

AR JAU MATEI NAUJĄ MUSŲ ŽURNALO NUMERĮ?! 
KARYS yra vienintelis lietuvių karių-veteranų žurna- 
iYH.lv 1D nalas pasaulyje. Jame rašo gausus būrys žy
mių bendradarbių, jį skaito daugybė lietuvių visuose kon
tinentuose. 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: £. 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 balandžio 1 d. 
įmokėję visą prenumeratą, šią knygą gaus tik už $1. Tad

.dabar 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 ir knyga), 
tas remia ir “Lietuvos Kariuomenės kūrtfnosi ir Nepri
klausomybės Kovų apžvalgos” išleidimą.

Nelaukdami nė dienos, visi rašome redak- ICARY^ 
cijai: 156 Steamboat Rd.. Great-Neck, L*. I., JYM.lv 1 O 
N. Y., arba adm.— 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. 
Kas kartą paskaitė bent vieną mūsų žurnalo numerį — 
tas niekados nebesiskyrė su KARIU! < •

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

, Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai v e sė

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
• Cr. Shimanskas, 

Ch. Mitchell
483 GRAND STREET, 

Brooklyn 11, N. Y.
EV. 8-4608

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kainomis įvairiausių 

baldų—stalų, kėdžių, spintų, sofų, lovų, matracų ir t.t.

Pats didžiausias pasirinkimas
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURMAT C0.,
. (Prieš Republic teatrą)

GRAND STREET - BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 4-1530

445

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

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

E. P. MITCHELL CO.
d •

Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2246

------------------- -- -------------------1
(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiuojant Broadway BMT Linija)

Dantų griežimas 
Užkliuvo už ūso 
Vokiečiai atkuto 
Pavasaris eina

JUOZAS TYSLIAVA
Prūseikcs bylai prasidėjus, 

— kaip ir buvo galima laukti, 
Laisvės ir Vilnies skiltyse pa
sigirs dantų griežimas.

Pavyzdžiui, Bimba rašo, kad 
Pijus Grigaitis ir Stasys Straz
das (pastarasis pakviestas liu
dyti Prūseikos byloje) — “du 
donosčikai, du. politiniai išsi
gimėliai...”

;“Bet,” -anot Bimbos, “plačio
ji . lietuvių visuomenė stovėjo 

„ir stovės su... Leonu Prūseika.” 
/ Taip rašo. Bimba dabar. Bet, 
ką jis apie Prūseika rašė anais 
“sklokos” laikais?
: Tik prisiminkime karikatū
rą Laisvėje, kur girtas Prūsei
ka guli po .stalu...

❖ ❖
' .Senovėje žmonės sakydavo: 

“Alus ne vanduo, kunigai ne 
piemenys?’

Saulė, kurią dabar redaguo
ja Amerikoje gimęs ir augęs 
kunigas, priešingai » kitiems 
mūsų -laikraščiams, retai kada 
kam šoka į akį, retai kada su 
kuo’ jį pasiginčija.

Bet Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės idėja, ypač jos pirš
liai tremtiniai, atrodo, šį kar
tą ir Mahanojaus Saulutei bus 
užkliuvę už ūso. Ji rašo:

“Mes seniai supratome, kad 
jokios bendruomenes, jokio 
bendro darbo negal bendrai 
vėsti tautininkai, socialistai 
komunistai ir katalikai. Jeigu . 
tie musu tremtiniai kitaip ma
no, tegu mano," bet tegu mums 
neinsąko>- kaip mums reikia 
Hiąnyti.”:,

V * *

.. Turingas anglių klodais Sa- 
.arĮp/ktaštąs' vėl- 'tampa karšta 
žarija' Vakarų Europos politi
kos 'rieškučiose.

kancleris Adenaueris 
pareiškė, kad -Bonno -Vokietija 
nė -nemananti dalyvauti. Euro
pos gynybos programoje, kol 
Saaro klausimas nebus išspręs

Bet, kaip tu jį, vaikine, iš
spręsi, kada prancūzai, ture- 

. darni 50 metų sutartį, tepra
dėjo ' kasti anglis.;.

Anglys, žinoma, neprotes
tuos, bet — ką pasakys milijo
nas • vokiečių, gyvenančių ta
me vieno tūkstančio' ketvirtai
nių mylių plote?

Tik atsiminkime 1936 me
tus, kai Saaro krašte įvyko 
plebiscitas...

Tik dabar pradeda ryškėti, 
kodėl prancūzai iš pat pradžių 
buvo priešingi Bonno Vokieti
jos dalyvavimui Vakarų Euro
pos valstybių sąjungoje. *

šiuo atve.u prancūzai rea
listai. » - Jie iš anl^to žinojo, 
kad ‘Vokietija bus tas |rečia- 

. sis, kuris, paprastai, laimi, kai 
du pešasi...

Visi vokiečiai,' nežiūrint jų 
politiško plauko/ yra įsitikinę, 

.kad tik Vakarams su Rytais 
pešantis, jie vėl galės dainuo-

* ti “Deutchland uber alles...”
• ’ Bet, atrodo, kad ir prancū-

zai'. neilgai šoks tą atbulinį, 
būtent, “alles uber Deutch- 
'and**,/ • .

bekaukti apie kai ku- 
^Ifa^’aihertkiečhis, kurie - an- 
jiąi,^iūlė.: okupuoti

JpeY^Tan^.dėMnitin^ ntetų?...

l”Tūo metu; kai čia, rytuose, 
barsukas,, nematydamas šešė- 
liQ,xįįhido atgal 4 olą, tai vi- 
duryaKariuosė jau pavasaris.

Bet/koks pavasaris?
Vėl -Išslliejufcl Ohio upė ap

sėmė ištisus ęiiestus taip, kad 
kąį- reikėjo su laivais 
plaukti, idant būtų galima iš- 
gefoėtl žmones, sulipusius ant 
stogų...

būdavo, Maironiui

SOVIETAMS PARYŽIUJE NEPASISEKĖ
Jungtines Tautos baigė darbą, priimdamos' sovietams nepalankias rezo

liucijas — Kodėl Krupavičius ir Brazaitis nesusitiko su Lozoraičiu?
Vienas Amerikos lietuvių 

savaitraštis paskelbė informa
ciją prieštaraujančią mano 
pranešimams. Pagal tą savait
raštį Lietuvos Diplomatijos še 
fas Min. St. Lozoraitis patekęs 
į JTO tik per Vliko delegacijos 
protekciją... jiems padedant...

štai, tau ir naujiena... Ji 
skamba kiek “shocking”... Vi
sų pirma Vliko delegacija — 
Mons. Krupavičius įr p. Bra
zaitis — visai LD šefo Pary
žiuje nematė — nerado reika
lo, o gal neturėjo laiko, su juo 
susitikti. Antra — ta Vliko de
legacija patį net visai JT Rū
muose nebuvo, o gal neturė
jo laiko ten nueiti ir susipa
žinti su JT Organizacijos dar
bais... ir jokių memorandumų 
nei JT šeštosios sesijos pirmi
ninkui, nei generaliniam sek
retoriui neįteikė, o tik nusiun
tė... 
kiu 
Įėjo 
eiti
neaišku.

Gal laikraštis turėjo galvo
je kokią kitą Vliko delegaciją,, 
tačiau pagal .visų žurnalistų 
dispozicijoje esančius sąrašus, 
jokia Vliko delegacija prie JT 
nėra ir nebuvo akredituota. 
Yra akreditavesi tiktai paskiri 
lietuviai žurnalistai: p. p.

per trečius asmenis. Ko- 
būdu Vliko delegacija ga- 
padėti Min. Lozoraičiui į- 

į JT pati ten nebuvusi —

g
g

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas

• Paryžiuje

Draugą ir Jonas

dr. Navakienė — atstovaujan
ti Nepriklausomą Lietuvą, dr. 
Bačkis —LAIC’ą, prof. Baltru- ‘ 
šaitis — Lithuanian Bulletin, 
pulk. Lanskorinskis ir A. Ma
ckevičius — Naujienas, E. Tu
rauskas
Masiulis — Vienybę.

šie asmenys turi JT akredi
tuotų žurnalistų korteles ir 
galj sesijos darbus sekti kaip 
žurnalistai ir kaip žurnalistai 
jie gali naudotis žurnalistams 
teikiamomis lengvatomis, in
formacijomis ir t. t.

Min. Lozoraitis sekė JT se
sijos darbus Paryžiuje, daly
vavo visoje eilėje posėdžių, bu 
vo priimtas oficialių JT vado
vybės asmenų ir tarėsi su į- 
vairių valstybių 
bei kalbėjo per 
kaip žurnalistas 
nalistų kviestas
kaip Nepriklausomos Lietuvos 
Diplomatijos šefas ir tuo titu
lu p. Lozoraitis gavo iš JT se
kretoriato — protokolo kvieti
mus posėdžiuose dalyvauti.

Ar tik ne žemo pavydo jaus
mas verčia kai kuriuos asme
nis skleisti prasimanymus su 
mintimi,: matomai,

o ne mes”... Tai bene dalies 
susmulkė,usios emigracijos dva 
sinio nusitrynimo ligos simp
tomai. < •

Vienybės skaitytojams, tur
būt, jau nusibodo korespon
dencijos iš JT^'darbų". Tikrai, 
tame 60 tautų babelyje ne
trūksta tuščios tauškalynės. 
Dažnai šalia beprasmių ginčų 
žaidžiama nieko nereiškian
čiomis ir jokių pasekmių ne
duodančiomis, . o kartais ir 
nieko neįtikinančiomis dekla
racijomis. Tačiau per visą tą., 
ermyderį dažnai pasigirsta ir 
TIESOS balsas Tiesos viešpa
tavimo laikotarpis dar neatė
jo, bet JT di 
tos TIESOS i 
singumą ir , 
žmonėms s-
taiką įgyvendinti. Tas idealas 
'dar dar toli, kaip Jono Biliū
no žiburėlis, bet reikia pripa
žinti, link jo ,einama, jis sie
kiamas.

(Nukelta į 4 psl.)

uguma rodo norą 
pekti, gerbūvį, tei 
laisvę tautoms ir 
keikti — tikrąją

Ibi'

GEN. EISENHOWERIS (kairėje) birželio mėnesio pabaigoje pasitraukia iš NATO 
vadovybės ir grįšiąs į Ameriką. Jo vietą užimsiąs gen, Alfred Grunther.

VASARIO ŠEŠIOUIKTOSIOS
MINĖJIMO IŠVAKARĖSE

JT delegatais 
JT radiją ne 
ar kaip žur- 
svečias, bet

Vyriausias vadas 
Atlanto laivyno

Elzbieta — naujoji Anglijos karalienė

Anglijos kara'lius Jurgis - VI 
mirė vasario 6 d. anksti rytą, 
miegodamas. Mirties priežas
tis — širdies priepuolis. Suve
renas buvo 56 metų amžiaus. 
Praeitą rudenį, jam buvo pa

daryta sunki plaučių operaci
ja, nuo kurios jis niekad kaip 
reikiant neatsigavo.

Princesė Elizbieta, 25 metų
•amžiaus moteris kuri šiuo me * burgho_ kunigaikščio. Tai bu
tu su vyru lankė britų koloni
jas Afrikoje, tapo Anglijos ir 
jos dominijų suverene. Apie 
tėvo mirtį jai buvo pranešta 
telefonu. Princesė, išgirdusi 
tą žinią, balsiai pravirko. Bet 
tuojau susitvarkė ir tą pačią

valandą pradėjo ruoštis grįžti 
namo. Ji pati įsakė paruošti 
kelionei lėktuvą.

Elzbieta yra pirmoji Angli
jos karalienė po Viktorijos, 
kurios valdymo metu buvo į- 
kurta britų imperija. 1947 m. 
lapkričio 29 d. ji ištekėjo už 
jūrų laivyno leitenanto Philip 
Mcuntbattan, dabartinio Edin-

Brangūs Tautiečiai:
Didvyriškas kap. Carlsen 

gis gelbint savąjį laivą sužadi
no jam viso pasaulfo širdingą 
dėmesį. Lietuvių tauta, žiau
raus bolševizmo bangų plau
nama, kovoja už savo buitį, už 
mūsų Tėvynės laisvą ateitį jau 
visą dešimtmetį. Bet jos bals- 
sas, atskirtas nuo laisvųjų Va
karų geležine uždanga, retai 
kada čia išgirstamas, nors 
kraujuose plukdoma, trėmimų 
ir vargo slopinama Lietuva 
desperatiškai šaukiasi Vakarų 
ir mūsų pagalbos, šaukiasi ne
nustodama vilties kovą laimė
ti.

Ir mes pagrįstai tikime, kad 
-Lietuva bus laisva. Dar nie
kuomet Lietuvos byla .laisvuo
se Vakaruose nebuvo sužadi
nusi visuomenėj ir vyriausy
bėse tiek dėmesio kaip šian-

zy-
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Tautos Fondo Valdytojas

taiką patikrinti taikiomis prie
monėmis yra palaidota. Vis 
didėjąs ginklavimosi rungty
niavimas, atrodo, ras paga
liau neišvengiamą išeitį nau
jam ginkluotam konflikte. Ja
me ir mes matome mūsų Tė
vynės išlaisvinimo galimumą. 
Nepabaigiamos ir be pasėkų 
kalbos apie taikos pasauliui

mi mūsų okupanto nusikalti
mai, Lietuva yra minima 
kaip pirmutinė Sovietų auka, 
patikrinimą terodo,. , kad viltis

“Mes neesame 
išdavikai”

Bet mes lietuviai, atvykę į 
Ameriką prieš kelis dešimt
mečius, arba dar tik vakar 
atsiradę šiame krašte, kurio 
vyriausybė ir visuomenė rodo 
tiek palankumo Lietuvos rei
kalui, neprivalome užmiršti, 
kad esame pirmutiniai ir pa
tys atsakomingieji Lietuvos 
laisvės kovotojai. Nei : valan
dai neprivalome užmiršti, kad 
-lietuvių tauta yra įvykių pa
statyta prieš likiminį sprendi
mą — žūtj ar išlikti. Mes tu
rime žinoti, kad su lietuvių 
tautos sužlugdymu žlugtų mū
sų broliai ir seserys, žlugtų 
mūsų tautos kultūrinis loby
nas, žlugtų pats tautinės' kul
tūros šaltinis ateičiai, tiek 
mums -visiems savas ir bran
gus.

Sukaupkime visas mūsų jė-

Lozoraitis priimtas 
i -TUKK prezidiumą

Tarptautinis Universalinės 
Kultūros Komitetas, įsteigtas 
prie Romos universiteto, sau
sio męn. 21 dienos, . posėdy, 
Prancūzijos Akademijos .rū
muose, išrinko min. Lozoraitį 
savo prezidiumo nariu. Itali
jos Užsienių Reikalų Ministe
rijos atstovas, buv. pasiunti
nys Lietuvoje bar. Di Giura tą 
proga tarė žodį, iškeldamas 
didelį lietuvių tautos vaidme
nį plečiant bei ginant vakarų 
kultūrą Rytų Europoje ir pa
brėždamas dabartinę sunkią 
Lietuvos padėtį. Min. Di Giura 
sveikino Lozoraičio išrinkimą 
dr prisimnė savo bendradar
biavimą su juo kaip su Lietu- ' 
vos Užsienių Reikalų Ministe- 
riu.

tume mūsų kovoj ančiai tautai

ti naujam -kūrybiniam gyveni- ■ 
mui, pagrįstam demokratijos 
pradais. Dėkimės į bendrąją 
laisvojo pasaulio kovą, kad - 
laisvė teisė ir žmoniškumas 
pakeistų smurtą, pavergimą, 
žmogaus žiaurų prievartavimą. 
Tuo patarnausim ir. mūsų 
tautai, jai skirdami geriausias 
mūsų pastangas. / ;'

Mūsų kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą buvome vienin0. 
Išlaisvinimo siekdami, turime 
pasilikti vieningi ligi kova bus 
laimėta, šiandien labiau vie
ningi, kaip kada nors esame 
buvę. Yra mūsų -tarpe ir to
kių, kad mes tos, momento 
diktuojamas, vienybės kaip ir 
pradedame netekti. Laikiniai 
nesutarimai mūsų kovos vado- 
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vaujančiame organe 
riausia.ame Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitete, 
VLIKo ir mūsų pasiuntinių 
santykiai tiekia 
nėms progų sėti dezorganiza
ciją pačioj' mūsų visuomenėj, . 
puoselėti asmeniniais ar gru- 
piais interesais grindžiamas 
mintis ir viltis, bandyti mūsų 
jėgas skaldyti. Neleistinas pa- 
raustinis darbas, kai tyra Lie
tuvos byla, tautos krauju ir 
jos vargais išskaidrinta, yra 
reikalinga vieningų vyriškų 
pastangų ją ginti ir visos ga- y 
limos, viešumos.

(Nukelta į 7 psl)

šią savaitę Paryžiuje prasi
dėjo 
trys 
liai: 
ano

sensacinga . byla, kurioje 
žymūs politiniai pabėgė- 
Dimitrov (bulgaras), Di- 

(rumunas) ir pulk. Kawa-
lewsky lenkas),- įrodys 
nistams šmeižikams, 
nėra jokie išdavikai.

vo pirmasis vyras, kurį Elzbie
ta įsimylėjo. “Tu esi vieno vy
ro žmona,” — kartą, erzinda
ma, pareiškė sesuo ~ princesė 
Margareta. “Visos merginos 
mėgsta jūrininkus,” — prince
sė Elzbieta atsakė.

šiuo metu jaunoji Anglijos 
karališkoj šeima turi sūnų ir 
dukterį. Elzbietai tapus kara
liene, šiuo metu Anglija turi 
tris gyvas karalienes: naujoji 
suverene, jos motina ir kara
lienė Marija, velionio karaliaus 
Jurgio VI motina.

Formalus karalienės Elzbie
tos vainikavimas įvyks tik po 
šešių mėnesių. Bet faktinai 
Elzbieta tapo 14,435,000 ket
virtainių mylių žemės ploto ir 
539,870,000 gyventojų valdovė 
tuojau po savo tėvo, karaliaus 
Jurgio VI, mirties.

komu- * 
jog jie

Andre

Tarptautinio Universiteto 
Kultūros Komiteto uždavinys 
yrą nustatyti ryšius tarp įvai
rių tautų kultūros atstovų ir 
prisidėti prie gilinimo kultū
ros kaip priemonės ginti žmo
gų nuo pavergimo ir barbari- 
jos.

Komiteto pirmininkas yra 
Romos Universiteto Rektorius 
prof. Cardinal!, o garbės pir
mininkas — buvęs Italijos mi- 
nisteris pirmininkas Orlando.
^Lietuvos diplomatijos šefas 

S. Lozoraitis vėl lankėsi Bon
ne,, kur turėjo eilę pasikalbė
jimų užsienių reikalų ministe
rijoje.

Min. S. Lozoraitis buvo pri
imtas Vokietijos užsienių rei
kalų viceministerio .ir abiejų 
politinių departamentų direk
torių.

Prieš kiek laiko 
Wurmser (tas pats, kuris by
linėjosi su Kravčenku) išleido 
knygą “Išdavikų internaciona
las” kurios tezė suglaustai yra 
sekanti: “Kiekvienas bet ku
rio krašto pilietis, kuris bėga 
nuo komunistinės valdžios ir 
sovietinimo artėjant sovietų 
tankams, yra savo krašto iš
davikas". Toje knygoje sten
giamasi 
munų, 
tentus.

lenkų rėzis-

teismą šį kartą stojo
manyti su 
amerikiečių 
D. McOor- 

vyriausiuoju

visaip apšmeižti ru- 
bulgarų,

Bet į 
ginti savo garbę neužginčija
mi rezistentai, kuriems sunku 
ką nors prikišti.

kelti į

■
Miręs karalius Jurgis VI

-

•. Vy-

neišlyginti.

“Tegul bėga mūsų upės į 
marias giliąsias.’’

Mūsų gimtojo Nemuno ižas, 
palyginti su Amerikos upių po
tvyniais, yra nieku dėtos naš
lės ašaros.

Są.ungininkai ilgai ginčijosi 
dėl Atlanto laivyno komanda
vimo. - Anglai visą laiką neno
rėjo nusileisti, kad laivynui 
komanduotų kitos tautybės 
admirolas. Bet štai praėjusią 
savaitę^ ir reikia 
anglų pritarimu, 
admirolas Lynde 
mick paskirtas
vadu Atlanto laivyno.

tiems

IŠ VISO PASAULIO
Iš Vokietijos į JAV išplaukė paskutinis DP transportas 

su 1272 asmenimis. Vokietijos stovyklose dar pasiliko 139000 DP.
• Argentinoje įvesta viena diena savaitėje be mėsos. Tas 

daroma dėl to, jog Argentina turinti išpildyti Anglijos užsaky
mą, gi

Vieno čiuožimo karnivalo metu, Frankfur te. Vokietijoje, pasirodė kaip čiuožikai, 
vaidindami “tris didžiuosius” — Staliną, Churchill ir Trumaną.

dėl sausos vasaros, daug galvijų krito.
Vokietijos parlamentas ratifikavo Schnmano planą.
Iranas nutarė savo naftą pardavinėti už pusę kainos. 
Didžioji dalis amerikiečių lėktuvų iš Vokietijos bus per- 

Prancūziją, kur įrengiami nauji aerodromai.
Mirė Harold Ickes, vienas iš artimiausių Roosevelto 

bendradarbių ir ryškiausių Amerikos asmenybių politiniame gy
venime, išbuvęs 13 metų vidaus reikalų sekretoriumi.

• Pietiniame ašigalyje anglams keliantis į Graham že
mę, argentiniečių karo laivas apšaudė. Anglai dėl to pareiš
kė protestą.

• Prieš užsidarant JT sesijai Paryžiuje anarchistai sukė
lė manifestacijas posėdžių salėje, apmėtydami tribūną, kiauši
niais ir lapeliais, kuriuose buvo parašyta: “Kol jūs Čia plepate, 
Korėjoje, Indokinijoj, Tunise žmonės miršta. Kolonijos turi bū
ti išlaisvintos!, Mes nenorime mirti nė už Staliną, nė už Tru- 
tnaną.
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