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DAINAVOS ANSAMBLIO
KOM ERTAS
CARNEGIE HALL

pavasariniame

išleido Gabijos lei-

ir Antanas Varnai, 
skaitytojai iš Flush-

šiomis dieno- 
atostogų į Ba-

Gegužės 4 d. panašus Stuko 
radijo koncertas bus Apreiški
mo parapijos salėj Brooklyne.

fab- 
savo 
nes

V. Vaitkevičius, taut, instr, or
kestro vad. Dainavos ansambly

*

Juozas ir Ona Garšvai- susi
laukė dukters, - kuriai duotas 
Kristinos vardas.

Grasilda Šliūpienė, dr. J. 
šliupo našlė, kaip pranešama 
iš Chicagos, ištekėjo už vaisti
ninko Antano Kartano.

K. Tunkevičius, užeigos sa
vininkas iš Kearny, N.■ X; ne
seniai buvo apiplėštai* Plėši
kai buvo suimti" tą pdčią die- 
na. . • • <

Vainauskai, Povylas. ir Sta
sė, Vienybės skaitytojai iš 
Great Neck, L. I., susilaukė 
sūnaus. <

P. Vainiūnas, su žmona Ele^ 
na. nuvykęs atostogų į 
Beach, Floridą, siunčia 
daug saulėtų linkėjimų.

Jurgis Jankus, rašytojas, yra 
autorius naujojo romano “Pa
klydę paukščiai,” kurį šiomis 
dienomis 
dykla.

Marija
Vienybės
ing, L. I., pereitą pirmadienį 
vienai savaitei išskrido trum
pų atostogų į Floridą.

Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

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

S. Borisienei, dainininkės 
Joan Francis motinai, praeitą 
antradienį Moterų Vienybė bu
vo surengusi pagerbimo pobū
vį.

M. Petkus, Vienybės 
toj as, kaip jo žmona 
praneša, šiuo metu 
sergąs.

Iz. Dilienė, I. Trečiokienė ir 
V.Budreckienė 
mis išvyksta 
hamas salas.

A. Sinušienė
nė su sūnum netrukus išvyks
ta šešioms savaitėms į Kalifor
niją.

į
O

SCHWABEN HALL

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

'PaitnU'5

Bilietai gaunami: Carnegie Hall kasoje, 57th Street ir 7th Avenue, New Yorke, 
Gabijoje, 335 Union Ave., Brooklyne, Vie nybėje ir BALFE. Taip pat pas A. S. Tre
čioką, 314 Walnut Street, Newark, N. J., per Lietuvių programos vedėją J. Stuką, 
I. Dilienę ir prof. J. Žilevičių.

Cleveland, 
j Kanadą, 
ir kitur.

Ohio, trečiu kartu 
Washington, D. C.

G. Peškienė, solistė, atvyksta 
su Dainavos ansembliu.

Miam, 
mums

Tel.: REgent 4-0257
BUtterfield 8-05 61 

24’ d.

Roma Kemejytė prašoma 
užeiti į Vienybės redakciją, at
siimti atėjusį iš Australijos 
laišką.

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA. . šis idealistas vyras, be 

riko, beveik neturi laiko 
asmeniškam gyvenimui, 
visi reikalai, kartais ir gana ne
malonūs, atsiremia į jo asme
nį.

skaity- 
mums tautinių šokėjų grupė. .

sunkiai

Vilniaus operos solistė

FELICIJA PUPĖNAITĖ
Vilniaus dramos teatro aktorius

JUOZAS PALUBINSKAS

Vyrų balsų kvartetas

AITVARAI

*•«!

J. Matulaitienės vadovaujama

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

86’™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street

Nuo balandžio 18 iki
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE^

“DER HERR OHNE WOHNUNG”
Su Lep Slezak, Paul Horbiger, Hermann-Thimig. Hilde von Soltz. 
Adele Sandrock. Hanna Wag. Karin Evans. Lizz Holzschun.

“MATURAREISE”
Su Margarete Schell. Willy Frey. Marianne Kober, Margrit
Winter. Anne-Marie Blanc.

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

KAINA 10c.1952 M. BALANDŽIO (APRIL) 25 D.

Jei Sovietų Rusija duos garantijų ir pakeis savo laikyseną

STALINO GLĖBĮINDIJA PUOLA Į

O taikos Korėjoje, kaip nematyti, taip negirdėti...

iro

savo te-❖

GUMBAS IR STEBUKLINGOS JO GYDUOLĖS

Ame-

(Nukelta į 4 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

PO

Hitler.

vaidinti atskirą žal

is Anglijos

žės 17

už kurį 
neatly-

teoretiškas 
jis .pasida-

susikrovė iš to 
tuo tarpu liau- 
mizerijoje. Gi 

nepasitenkinusi

' Tokia padėtis buvo prieš ke
lias dienas, bet. paskutiniu’mp-

niekad Anglija 
susirišimo su

neturėjo 
Europos

kliūtimi 
pasilieka

Esu tikras, kad prof. J. Ži
levičius plačiau parašys apie

6 Trumano valdymo me- 
negu per 156 metus nuo

8 gi armijos vadas visad 
pesimistiškas dėl derybų. 
Washingtone neslepiama, 
sąlygos karo veiksmams *

ne- 
ry-

žino-
Vie-

e 
*

kad pasitarimai nebus 
tik paprastas propagan- 
manevras.
šiam laikui, nežiūrint vi-

scenos veikalų, kurie 
pradžią, vidurį ir pa-

garantiją Vokietijai
duoti ir Amerika.

artimiausiu laiku

Amerikos lietuvių
5?

Rodos, kiekvienam aišku

svarbias paslaptis.
Paryžiuje lengvai susirgo gen. Eisenhoweris.
Taikos sutartis su vakarų Voiketija bus pasirašyta gegu- 

dieną, Bonoje.
Paskutinėmis žiniomis prezidentas Trumanas esąs pasi

ryžęs j gen. Eisenhowerio vietą paskirti gen. Ridgway. Gen. 
Clarkui būsianti pavesta vadovybė Tolimuose Rytuose, o gen. 
Grunther būsiąs paskirtas sausumos kariuomenės vyriausiuoju 
vadu.

daug bolševiku ar bent vis dir šio, savo varganoje kąsdieny- 
bančių jų naudai. beje besigrumiantieji su sun-

■ kūmais, tačiau skiriantieji sa-
. įmonės, KHte; metų metais Y0 gerįausįą energiją ir sutau-

4

■ ŽYMŪS KRITIKAI IR SVEČIAI 
DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTE

ŠI SEKMADIENI, BALANDŽIO 20 D.

Dainininkas Stasys Liepa iš 
Boston, Mass., kaip solistas da
lyvauja Dainavos Ansamblio 
koncertuose (Wilkes Barre ir 
New Yorke) ir dainuos barito
no partija Šimkaus kantatoj 
“Atsisveikinimas su Tėvyne”.

Feliksas Vaitkus, - majoras, 
Antrosios Lituanicos vairuoto
jas, kuris šiuo metu dirba ka
ro lėktuvų gamyboje Washing
ton© valstybėje, buvo atvykęs 
į New Yorką ir ta proga lan
kėsi pas, Gudus W. Orange, N.

M. Tamašauskienė praneša, 
kad jos vadovaujamas- Maspe- 
tho Lietuvių Moterų \-Klubas 
ruošiasi Motinos Dienai, kuri 
įvyks gegužės 11, Piliečių Klu
bo salėje. - .

Prof. dr. V. Kanauka .išrink
tas į Egzilų Liberalų Dembkr. 
Unijos T. K. Valstybėse lietu
vių grupės valdybą. Praėjusia
me Vienybės numery, vardi
nant išrinktosios valdybos są
statą, jo pavardė buvo praleis
ta. Redakcija atsiprašo^prof, 
dr. V. Kanaukos už šią klaidą.

Vincė Jonuškaitė, operos so
listė ir Aitvarų kvartetas ' ši 
sekmadienį išvyksta $ Water
bury, Conn., kur dalyvaus A- 
merikcs Liet. Taut. S-gos su
ruoštame koncerte.*

Felicija Pup^naitė, operos so 
listė, Juozas Palubinskas, dra
mos aktorius iš Baltlmorės, 
taut, šokių grupė ir Aitvarų 
kvartetas išpildys programą 
gegužės 11 d. Schwaben Hall 
įvykstančiame 
koncerte.

Dainavos Ansamblio koncer
te balandžio 20 d. Carnegie 
Hall, New Yorke, dalyvaus vi
sų didžiųjų New Yorko dien
raščių muzikos kritikai ir kita
taučių spaudos atstovai. Į kon
certą taip pat pakviestas New 
Yorko meras, Grover Whalen, 
eilė senatorių ir kongreso na
rių iš Washington©, Columbia 
ir New Yorko Universitetų pro 

"fesoriai ir kt. Dalyvaus žymių 
amerikiečių muzikų. Tikimasi, 
kad koncerte atsilankys ir gar
susis dirigentas, neseniai mi
nėjęs 85 m. sukakti, Arturo 
Toscanini, kuris pažadėjo atei 
ti, jei tik jo sveikata jam leis.

Svečių taip pat atvyksta iš 
artimųjų ir tolimesnių lietu
vių kolonijų. Kartu su Daina
vos Ansambliu atskiru autobu
su atvyksta gausus būrys chi- 
cagiečių.

Atrodo, kad lietuviai, kaip 
ir anamet, kai Carnegie Hall 
įvyko Čiurlionio Ansamblio 
koncertas, 57 gatvėj, anot New 
York Times, “sustabdys trafi- 
ką”.

Dainavos Ansamblio koncer
tas kaip žinoma įvyksta Car
negie Hall, tokioje vietoje, į ku
rią atkreipta visos Amerikos 
ir gal būt viso muzikinio pa-

saulio akys, šiandien, kai lie
tuvių tauta kovoja už laisvę, 
mes" ypač turime parodyti, kad 
neatsiliekame nuo kitų kultū
ringų tautų.

Bilietus į koncertą, kasdien 
galima gauti Carnegie Hall ka
soje (nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vak.), Vienybėje,
Gabijoje, pas Ginkų, J. Stuką 
ir kt.

METINIS AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS
GEGUŽĖS (MAY) 11 d., SEKMADIENĮ,

BROOKLYN, N. Y.

LXVII M. 17 N. 412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

SĄJUNGININKAI SUTINKA DERĖTIS

Daina viečiu, C- 
pagerbimas

Sekmadienį, tuoj po koncer
to, 8 vai. Moterų Vienybės na
rės ruošia pobūvį Ansamblio 
artistams ir vadovybei pagerb
ti Crystal salėje Great North
ern viešbutyje.

Norintieji dalyvauti šiame 
jaukiame pobūvyje prašomi re
zervuoti vietas pas p. Valaitie
nę ar p. Karvelienę.

Pavasarinis radijo 
koncertas ir balius

Balandžio 27 d., sekmadienį, 
4 v. p. p. Lietuvių Laisvės sve
tainėje, Elizabeth, N. J., bus 
pavasarinis radijo koncertas 
ir balius, kurį ruošia Jokūbo 
Stuko vadovaujama radijo va
landėlei remti kultūrinė orga
nizacija Rūta.

Programoje dalyvauja ope
ros solistė Suzana Griškaitė, 
Rūtos Radijo Dainos Ansamb
lis su muziku Kačanausku 
priešakyje, Aldonos Cvirkaitės 
Tautinių Šokėjų Grupė, prof. 
J. Žilevičiaus vadovaujamas 
Elizabetho liet. par. vyrų cho
ras, radijo juokdariai ir latvių

Antano Kasmočiaus 
mirties metinės

Balandžio 19 d. sukanka me
tai, kai mirė žinomas biznie
rius Antanas ‘Kasmočius, gy
venęs Great Nečke, kur jį kita
taučiai vadindavo “lietuvių 
meru”. Velionis išbuvo biznyje 
40 metų. Mirė, būdamas 67 me
tų amžiaus. Buvo artimas Vie
nybei žmogus, buvęs jos ben
drovės direktorius ir t. t. Ve
lionis paliko žmoną, dukterį 
ir sūnų. Kasmočiaus mirtis bu 
vo skaudus smūgis jo-šeimai, 
ypač žmonai, kuri po vyro lai
dotuvių tuojau apsirgo ir da
bar tebeserga. Duktė Alma, 
kuri buvo vyriausioji slaugė 
vienoje ligoninėje, dabar tvar
ko tėvo paliktą biznį. Sūnus 
Jeronimas, kuriam dar tik 16 
metų,* lanko mokyklą. Gražiai 
įrengtoje Kasmočių vietoje, 
Steamboat Inn, 89-91 Steam
boat Rd., Great Neck, L. I. yra 
baras, restoranas, salė ir dide
lis daržas, kur lietuviai ir ki
tataučiai ruošia pramogas.

Pirmoj eilėj Danutė Stankaitytė, sekr., Albinas Dzirvonas, pirm. 
Leonida Meškelytė pirm, vicepirm., antroj 
kasininkas ir P. Griganavičius, II vicepirm.

Dainavos Ansamblio valdo- 
mąjį aparatą sudaro Ansamb
lio valdyba, kurio pirmininku 
yra Albinas Dzirvonas. Ant sa
vo pečių jis neša sunkią ūkiš
ką ir organizacinę Ansamblio 
naštą-.

Albino Dzirvono tauri asme
nybė padarė tokią įtaką vi
siems ansambliečiams Vokieti
joje, kad jie išsilaikė neišsi- 
barstę ir kantriai laukė dienos, 
kada kompaktinėje padėty ga
lės kur nors nutūpti Ameriko
je. Tai pats didžiausias Albino 
Dzirvono nuopelnas, kurio dė
ka šiandien Ansamblis egzis
tuoja Amerikoje. Čia be ypa
tingo vargo Ansamblis pasipil
dė naujais.dainininkais ir, pa
lyginti per trumpą laiką, bet 
per didelį darbą pasiekė aukš
tumą. #

Be ^oncertų Carnegie Hall, 
New Yorke (balandžio 20 d. ir 
Wilkes Barre, Pa. balandžio 19 
d., Dainavos Ansamblis yra pa
kviestas į St. Louis, Missouri,

Kursai braižytojams
Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų Sąjungos, New Yorko 
Skyriaus, ve'dami kursai brai
žytojams prasidėjo balandžio 
16 d. Į kursus užsirašė 18 klau
sytojų. •

Pajuokos vyksta kiekvieną 
trečiadienį ir penktadienį 7:30 
vai. iki 9 vai. vakaro Apreiški
mo parapijos mokykloje, .kur 
patalpą nemokamai sutiko 
duoti klebonas kun. N. Pakal
nis, už ką yra jam nuoširdžiai 
dėkingi skyriaus valdyba, na
riai ir kursų klausytojai.

Nuo balandžio 1 d. Am. Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Centro Valdybos ad
resas yra šis: American Lithu
anian Engineers and Arch
itects Association, 160 Hendrix 
St. Apt. 3. Brooklyn 7, N. Y.

* **
J. Lenktaitis, Patria leidyk

los savininkas iš Stamford, Ct., 
lankėsi Vienybėje.

Populiarios bilietų kainos:
(Įskaitant Federalinius taksus)

$3.60, $3.00, $2.40, $1.80, $1.20

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 19 D., 8 VAL. VAKARO
įvyksta

DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS
KINGSTON HIGH SCHOOL AUDITORIUM 

WILKES BARRE, PA.
BILIETŲ KAINOS: $2.00 ir $3.00

Bilietai gaunami per Lietuvių Centro pirmininką, adv. J. Verbalių, 500 Bennett 
Bldg., Wilkes Barre, Pa. ir pas platintojus.

su specialiai šiam koncertui paruoštu repertuaru.
PRADŽIA 5 vai. p. p.

šokiams gros JOE THOMAS orkestras

NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandenis laidus, maudynes, virtuves ir vi-' 
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuoįame namus, dažome kambarius, korido
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

IRWING BARFUS & 
VINCENT KRIAUCUNAS

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590
(Taip pat galite šaukti: EV. 4-0862) -

Pasinaudokite šia proga
į DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino

mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracu ir 1.1

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURNIAT CO. Inc
(Prieš Republic teatrą)

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

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
{VAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

ALBERTS
Albert ELICE. Sav. v M Įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-4MT t

Idealistų darbas
Neturi sau lygaus 
Arklys ir asilas?
Linksmos istorijos

JUOZAS TYSLIAVA
Dainavos ansamblis, kon

certavęs Kingston, Pa. ir New 
York, N. Y:, sugrįžo į Chicagą.

Bet, ar mūsų publika, turė
jusi progos dalyvauti tuose 
dviejuose koncertuose, galėtų 
įsivaizduoti, kiek čia, šiame 
darbe, įdėta ryžto, valios, var
go, rūpesčio ir nemigos?...

Užtenka tik pagalvoti apie 
kelionę autobusais iš Chicagos 
į Kingstoną, iš Kingston© į 
New Yorką ir atgal į Chicagą...

Ir tai ne vieno, bet kelių de
šimčių dainos pramuštgalvių 
kelionė.

Tai idealistų darbas, 
jiems niekas niekados 
gins.

istorija 
yra marga savo įvykiais ir žy
giais.

Bet, skaitydami tų įvykių ir 
žygių istoriją, jūs niekur ne- • 
rasite parašyta, kad štai aš
tuoniasdešimt vyrų ir moterų 
choras būtų važiavęs tūkstan
tį mylių koncertuoti.

Vienybė buvo .pirmoji, kuri 
drįso į savo koncertą, įvykusį 
1942 m. New Yorke, pasikviesti 
Pirmyn chorą iš Chicagos.

čiurlioniečių, kaip ir daina- 
viečių koncertai, yra niekas 
kita, kaip tik pakartotini įrody
mai, kad geram sumanymui 
įvykdyti, reikalingi du daly-, 
kai: drįsti kviesti ir nebijoti 
sutikti.

■ < Kiek taf li^ia mane, aš, 
kaip , ir daugelis naujakurių, 
esu linkęs, manyti, kad Daina
vos ansamblis turėtų tęsti sa
vo gastroles ne tiek su koncer- 

•. tais, 'kiek su ištisinių veikalų 
statymu, kaip Nemunas žydi.

Atvirai pasakysiu: mūsų
publika jau atsivalgė tų kon
certų. Ko ji dabar yra nuošir
džiai pasiilgusi, tai—gerų mu
zikinių 
turėtų 
baigą.

šiuo 
samblis

atveju Dainavos an- 
neturi sau lygaus.

» ♦*
—Kiek ant adatos smalaga- 

lio galėtų sutilpti velnių?... 
kartą davatka paklausė kuni- 
gą-

Į Panašiai galvoja ir tas .Nau
jienų bendradarbis, kuris, no
rėdamas parašyti apie “kriau- 
čius”, par.ašė — ką?

Ogi kad... “Vienybės ir Lais
vės išorinė forma labai pana
ši viena į kitą...”

Arba, pavyzdžiui, jis mano, 
kad republikonų partijos “ark
lių* lenktynės” į Baltuosius Rū
mus yra “paniekos jausmas” 
demokratijai...

Tuo tarpu demokratų parti
jos simbolis yra asilas...

Sakykite, ar verta “polemi
zuoti” su žmogum, kurio de
magogijos arklys nepasiveja 
logikos asilo?

Įdomu, kiek kartų Naujie
noms dar teks aiškintis, kad . 
ne jos, bet jų leidžiamas Jau
nimas yra parašęs tuos “three 
cheers for
- Bet, ar Vilnies vaikai savo 
angliškam skyriuje niekados 
nėra gyrę Hitlerio?

Ar Staibio su Hitleriu bičiu- 
liavimosi laikais Vilnies, kaip 
ir Laisvės, valkai nevažiavo J 
Washingtoną pikietuoti Roose- 
velto?...

Skaitydamas tuos praeities 
blusinėjimus, žmogus neišven
giamai prisimeni aną linksmą 
dviejų našlių su vaikais gyve
nimo istoriją.

Lauke kilus triukšmui, žmo
na siunčia vyrą pažiūrėti, “kas 
ten darosi”.

Sugrįžęs vyras jai aiškina:
“Mano vaikai ir tavo vaikai 

muša mūsų vaikuti”

Kalbėdamas Amerikos laik
raščių direktorių suvažiavime, 
Achesonas išdėstė valstybės 
departamento pažiūras dėl so
vietų pasiūlymo sušaukti ketu
rių konferenciją.

Jo žodžiais Amerika visad , 
buvo ir yra pasiruošusi .kalbė
tis su Sovietų Rusija, jei tik ši 
parodys, kad yra pakeitusi sa
vo laikyseną ir duos progos ti
kėti, 
vien 
din is

Iki
sų tvirtinimų iš komunistų ir 
jų agentų pusės, joks rimtas
ženklas nebuvo rastas kas
do:

*1. Sovietų Rusija niekad 
atsisakė nuo dominavimo
tinėj Vokietijoje, niekad nesi
leido diskutuoti dėl rytų Vo
kietijos Jndtfstrijų nuosavybės.

2. Sovietų Rusija deda visas 
pastangas labiau įlįsti į vaka
rinę^ Vokietiją. —

3. Sovietai nori išlaikyti ve
to teisę dėl suvienytos Vokieti
jos vyriausybės veiksmų.

šitoks Achesono pareiški
mas leidžia' susidaryti idėją, 
koks bus bendras trijų atsaky
mas į .paskutiniąją sovietų no
tą.

šią savaitę bus paruoštas 
bendras amerikiečių, anglų ir 
prancūzų tekstas. Kiekvienas 
ministras paruoš projektus ir 
dabar juos norima subendrin
ti.

Kiekvienu atveju sąjungi
ninkai neuždaro pasitarimams 
duris ir neduoda Kominformo 
propagandai argumentų, atsi
sakydami visiškai tartis.

Bet priešingai, pamokyti

linimų, kad neatsitiktų taip 
kaip su keturių konferencija 
Paryžiuje.

Anglija pilnai sutinka su A- 
merika, kad nebūtų skubina
mas! sušaukti tokią konferen
ciją.

Savo notoje Londono vyriau 
sybė pastebi, kad ši konferen
cija galės susitikti, jei:

1. Sovietų Rusija duos garan 
tijas, jog ji leis pravesti ryti
nėje Vokietijoje laisvus rinki
mus tokiose sąlygose, kaip są- 
jungininkai ras tinkamomis, 
būtent kontroliuojant JT ko
misijai.

2. Sovietai duos paaiškini
mus dėl kai kurių klausimų,1 
kurie projekte kelia neaišku
mų, būtent vokiečių tautinės 
armijos įsteigimas ir rytų Vo
kietijos sienos.

Kol sovietai į šiuos'du punk
tus palankiai neatsakys, -tol 
nėra prasmės keturių konfe
renciją šaukti.

Washingtone galvojama, kad 
iš viso nėra ko skubėti su de
rybomis, nes už kelių mėnesių,

ANGLIJOS 
DUOTI

Atlanto pakto projektams rea- bus geresnė derantis su sovie- 
lizavusis, vakariečių padėtis ■ tiškuoju bloku.

Londonas mano, kad šiuo 
metu tarp Sovietų Rusijos ir 
Indijos vyksta labai svarbūs 
pasitarimai.

Po pasitarimų su Stalinu ir 
Vyšinskiu, Indijos ambasado
rius Radahakrishna vietoj vy
kęs tuojau į De? hi, kaip jis 
turėjo daryti, praėjusį penkta
dienį buvo atskridęs į Londo
ną.

Priešingai slindantiems gan 
dams, jis neatvežė iš Stalino 
jokio pasiūlymo ir su Churchi- 
Uiu nesimatė, bet Londone bu
vo sustojęs tik pasitarti su sa
vo kolega Indijos ambasado
riumi Londone Krishna Me
non, aptarti kokia būsianti iš 
anglų pusės reakcija, Indijai 
artimai susibičiuliavus su So
vietų Rusija.

Galutinai, abu ambasado
riai išskrido į Delhi.

Londone7galvojama, kad In
dijos vyriaūsybė yra nutarusi 
imtis svarbių „ žygių ir, gali
mas dalykas* kad Azijoje susi
darys naujos komplikacijos, 
tad Anglija skuba greičiau iš
spręsti susidariusį konfliktą su 
Egiptu. . __

Susitarimas dėl Suezo kana
lo kariškos apsaugos palankiai 
vyksta. Anglai gavę kitose vie
tose bazes, žada būti nuolai- 
desni Sueze. Transjordanijos 
vyriausybė leido anglams į- 
steigti aviacijos bazes 
ritorijoje.

Tačiau didžiausia 
su Egiptu derybose
Faruko noras būti Egipto ir 
Sudano karaliumi.

TAIKA AR KARAS KORĖJOJE I ’
Optimizmo nuotaika praėjo ir komedija toliau vaidinama

Ar prasidėjusios praėjusiais 
metais liepos 10 d. Kaesonge 
derybos, vėliau perkeltos po 
Pan-Man-Jon 'palapine, po vi
ses eilės incidentų, jau pasie
kusios tikslą?

Vienu metu atrodė, kad taip.
Iš kur gavosi toks tvirtas vi

sų įsitikinimas, kad šį pavasa- derantis “slaptai”. Gen. Ridg- 
rį Korėjoje būsianti pasirašy- way savo raporte skelbia, jog 
ta taika? per šias derybas buvo susitar-

Pirmiausiai tą patvirtino 
dar Lisabonoj Amerikos vals
tybės sekretorius Achesonas.

Tarptautinių įvykių komen
tatoriai, skelbdami, jog taika 
nedelsiant įsivieštausianti Ko
rėjoje, remiasi šiais faktais:

1. Didelė pažanga padaryta

Gumbas yra labai paslaptin
ga liga. Tai tautiška lietuviš
ka liga, žinoma jau mūsų pro
seneliams. Nors medicinos 
mokslas dar nėra ištyręs, ta
čiau atrodo, kad tai smarkiai 
užkrečiama liga. Kartais atsi
randa ištisa gumbo epidemija. 
Dabar ji pradėjo siautėti 
rikos Lietuvoje.

Kas yra gumbas, net 
vai sunkiai gali atsakyti.

dėjimas, o kitiems tik papil
vės. Tretiems negerumas vidu
riuose, ketvirtiems kažkoks lyg 
tulžies išsiliejimas ant šlapi
nimosi latako. Penktiems—bie- 
sas žino kas, gumbas ir tiek. 
Vienaip vyrams, kitaip mote
rims. Vienaip socialistams, ki
taip katalikams. Ir vėl kito
niškai demokratams. Ir dar ki- 
toniškiau fašistams. Paslaptin
ga ir daugiaveidė liga.

Bet patys būdingiausi gum
bo simptomai ar tik nebus — 
riksmas, šmeižtas, pamazgos i 
savo artimo veidą, kitoniškai 
galvojančio tautiečio apspjau- 
dymas ir panašūs procesai, ku
riuos žmogaus organizme su- 
kelia 'fanatizmo ir pagiežos ri
cina. Tariant šių dienų godžiais 
— tautinės vienybės j ieškoji
mas, konsolidacija ir krikščio
niškoji meilė artimui, draugiš
kumas tautiečiui lietuviui...

PRIVISO BOLŠEVIKŲ...
Kai pažiūri į kaikurių laik

raščių puslapius, tai matyti, 
kad lietuvių tarpe priviso itin

IR AMERIKA ŽADA 
GARANTIJAS VOKIETIJAI

Dar 
tokio 
kontinentu, kaip šį kartą, pasi 
rašiusi paktą su Europos ben
druomene ir duodama* Vokie
tijai garantiją.

Vokietijos federalinė respub
lika dar nepriklauso Atlanto 
paktui ir per vasario mėnesį 
vykusią Londone konferenciją 
tarp Achesono,’ Adenauerio, 
Edeno ir Schumano, buvo nu
tarta dar kurį laiką palaukti, 
kol padėtis Išryškės.

Ir taip Vokietija vieną die
ną komunistinio bloko užpul
ta negalėtų tikėtis 
pagalbos.

Tai žinoma yra 
išvedžiojimas, bet
rytų realistinis, jei amerikie
čių kariuomenė bus atšaukta 
iš Europos.

Gi duotoji Anglijos garanti
ja turėtų tada kitą reikšmę.

Psichologiškai ji garantija 
Prancūziją užtikrina, kad ne-

Nereikia taip šnekėti ir elgtis, kad iš to džiaug
tųsi ir kvatotusi tik Lietuvos priešai — Čia grei
čiausiai karo sukrėtimai paveikė Į mūsų psichiką

Rašo BRONYS RAILA

dina iš mūsų laikraščių kokią 
žinutę ar tarpusavio polemi
ką, tieji mūsų laikraščiai ir jų 
bendradarbiai jau su “pilnu 
pamatu” vadinami bolševizmo 
talkininkais. Kaip gi, juk tuo 
suteikiama medžiaga komunis 
tinei propagandai prieš lietu
viškus interesus...

ta 69 klausimais, 9 atidėti, iš 
kurių 8 nesvarbūs ir tik 1 svar 
bus, kuris liečia belaisvių pa
sikeitimą.

2. Jungtinėse Tautose labai 
didelę reikšmę priduoda tam 
faktui, jog Amerika atidėjo vie 
ram mėnesiui taikos sutarties 
su Japonija tvirtinimą. Mano
ma, kad Washingtonas tuo ne
nori varžyti .savo atstovus Pan 
Mun-Jon, kol? galutinai nesu
sitaria.

3. Sąjungininkų atstovai Ko 
rėjoje pasiryžę padaryti dide
lius nusileidimus belaisvių 
klausime.

4. Gen. Van Fleet praėjusią 
savaitę savo pareiškime pa
tvirtino, jog greitu laiku bū
sianti pasirašyta “garbinga tai 
ka,” 
buvo

5. 
kad
nutraukti dabar esančios pa

visokiose jo formose,— apšau
kiami esą faktinai bolševikai, 
daugiausia dėl to, kad nepu
čia į tą pačią dūdą, kaip ap- 
šaukėjams norėtųsi. Tremti
niai, pabėgusieji nuo bolševiz
mo, netekę Tėvynės ir viso, kas 
su jąja ir joje buvo brangiau-

vai remti, kitų tokių pat vien
genčių išvadinami bolševizmo 
talkininkais, “tikraisiais .Lietu
vos priešais,” duriančiais - peilį 
i partizano- nugarą! Toliau eiti 
gal ir nebėra kur.

Kai maskviniai ir stalininiai 
lietuvių laikraščiai persispaus-

VISA AMERIKA STEBĖJO
ATOMINĖS BOMBOS SPROGIMĄ

donųjų rusų tikslas buvo ir bus 
gaudyti viską, kas būtų gali
ma-panaudoti -lietuviams kir
šinti ir mūsų laisvės kovų sek
inės viltims mažinti. Bet kiek
vienam iš mūsų, rodos, turėtų 
būti dar aiškiau, kad—nereikia 
duoti pagrindo tokioms pole
mikoms atsirasti, nereikia sa
vo užkulisiniais veiksmais pri
gaminti medžiagos ir faktų, 
kurie daro- gėdą patriotinei lie 
tuvių visuomenei ir neša žalą 
visam mūsb rezistenciniam 
darbui. Nereikia taip šnekėti 
elgtis, kad iš to tik džiaugtųsi 
ir kvatotųsi Lietuvos priešas.

banga. . - '
Gen. Ridgway sako, kadbe 

faktiškos kapituliacijos nebus 
įmanoma pasirašyti .susitari
mo. Jo žodžiai buvo pasakoti 
po to, kada kinų gen. Pen pa
sakė: “Mes nebijome kovos, 
nes juo labiau kovojame, tuo 
labiau stiprėjame. Priešas su
tiko derėtis su mumis tik dėl 
to, kad mes jį smarkiai sumu- 
šome...” ' */ ’ /į

Ir paskutinysis posėdis tęsu
si vos tik porą minučių! • .. .

Komedija vaidinama toliau.

žiūrint, jog Anglija ir nėra Eu 
ropos armijos narys, ji turės 
kontaktą ir laiku reaguos, jei 
tik padėtis pasidarys gresian
ti vakarų Europai. Kartu, jei 
Anglija bus užpulta, visos Eu
ropos bendruomenės nariai eis 
J pagalbą anglams.

Pažymėtina, kad sutarty pa
žymėtas ir Gibraltaro vardas. 
Tai ne taip sau pripuolamai. 
Anglija su nepasitikėjimu žiū
ri į frankistinę Ispaniją, kuri 
su Portugalija ir arabų pasau
liu bando 
dimą.

Panašią 
ruošiasi 
Achesonas
pasiūlys .kongresui duoti tokią 
garantiją prieš sovietų agresi
ją.

Tikimasi, kad Achesono pa
siūlymas neiššauks prieštara
vimų ir bus priimtas dar šioj 
sesijoje.

Praėjusį antradienį milijo
nai amerikiečių, būdami na
muose, per televiziją galėjo bū 
ti liudininkais atominės bom
bos sprogimo Nevados dyku
moje.

Vietoje gi dalyvavo 1,500 ka
reivių, fotografų ir radijo ope-

< I" ■ —-.....■■■■■■ ' - ■ I

ratų, kuriems buvo leista šį 
kartą prisiartinti gan arti prie 
sprogimo vietos.

Bomba buvo numesta iš 30,- 
000 pėdų aukštumos ir eksper
tų žodžiais ji buvusi pati di
džiausia iš sprogusių Nevados 
dykumoje.

Šveicarijoje mirė buvęs Anglijos finansų - ministras 
Stafford Cripps.

• Prof. Frank Barnett pataria Amerikos vyriausybei įsteig
ti “laisvės legijoną ’ iš 10 pulkų, į kurį būtų priimami pabėgę 
raudonarmiečiai ir pavergtųjų kraštų kovotojai.

• Dar nenumalšinus New Jersey valstybėj kalinių sukili
mo, prasidėjo kitas Michigano valstybėje, kur sukilo virš 2,000 
kalinių. Paskutinėmis žiniomis, vienur ir kitur sukilimai baigia
mi numalšinti.

• Švedija vis atsisako prisidėti prie Atlanto pakto, norė
dama su savo neutralumu išlaikyti Suomijos nepriklaūsomybę> 
nes įsitikinusi, kad rusai ją tuojau visiškai okupuotų.

• Naujoji Bolivijos vyriausybė nutarė nacionalizuoti vi- 
akcionierius buvo ameri-

BOLIVIJOS REVOLIUCIONIERIŲ
UŽNUGARY STOVĖJO ARGENTINA

Bolivijai revoliucija bran
giai atsiėjo. Daugiau kaip 5000 
žmonių lavonų vežami sunk
vežimiais iš sostinės į La Paz 
kapines...

Ir dėl to niekas nesijaudina.
Kodėl? Gal dėl to, kad Boli

vija iš visų Pietų Amerikos šei 
mos narių yra pats išdykiau- 
sias vaikas.

Ji pasiskelbė nepriklausoma 
1823 metais, bet nuo to laiko 
turėjo 108 revoliucijas ir per
leido 73 prezidentus. Laimingi 
dar buvo tie, kurie mirė lovo
je. Villaroel, prieš kelis metus 
buvo paprasčiausiai pakartas...

Kaip tik po obalsiu “Tegy
vuoja Villaroel” buyo padary
ta paskutinioji revoliucija.

Anot Estenssoro, busimojo 
prezidento, Išbuvusio tremtyje
6 metus, revoliucija buvo da
roma krašto išlaisvinimui iŠ po
7 šeimų diktatūros ir Wash- 
intono įtakos.

Bolivijos žemė yra turtinga 
alavo kasyklom ir Aramayo su 
kitais bendrais 
didelius turtus, 
dis tebegyveno 
Amerika, būk
vien alava, norėjo perimti i sa
vo rankas ir naftos eksplotaci- 
Ją.

štai kodėl opozicija sukilo 
ir Argentinos diktatorius Pe- 
ron, kuris nelabai gerai sugy
vena su Washington!!, “parė
mė” sukilėlius.

sas alavo kasyklas, kurių svarbiausias 
kiečiai.

• Republikonai tvirtina, kad per 
tus, buvo daugiau sumokėta mokesčių, 
Washington© iki Roose velto.

• Harold Wilson žymus darbiečių partijos narys vyksta į 
Maskvą. Kiek anksčiau išvyko žymus Foreign Office valdininkas 
Paul Masson. Manoma, kad jiems esanti pavesta kokia nors ypa
tinga misija.

• Olandijoje areštuotas kapitonas Westerling, kuris savo 
laiku buvo suorganizavęs sukilimą prieš Indonezijos vyriausybę. 
Djakarta vyriausybe reikalauja išduoti, kad galėtų teisti už nu
sikaltimus.

• Mississipi, Missouri ir Raudonoji upė išsiliejusios prida
rė milžiniškus nuostolius ir virš 100J)00 asmenų liko be pastogės.

• Atsisakiusieji skraidyti 12 amerikiečių lakūnų nebus ati
duoti teismui, bet bus perkelti i aerodromų tarnybą.

• Jugoslavijoje nuteisti keturi sovietų šnipai. Vienas iš jų 
Bakov, buvęs jugoslavų atstovu prie JT, perdavęs sovietams ypa
tingai
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SILVER BELL BAKING CO

PAŽYMĖTINA SUKAKTIS DR. M. J. COLNEY ŽVEJAI LANKO LIETUVIŲ KOLONIJAS Mirė A. J. Brinius
WATEKBIRY, CONN. — 21- 

nomam visuomenininkui ir A- 
merikos Lietuvių Tautinės Są
jungos dabartiniam pirminin
kui dr. M- J- Coiney sukako 50 
metų, kai yra atvykęs į šią ša
lį. Ta proga jo artimieji ir prie- 
teliai, kurių jis su žmona tik
rai apsčiai turi, Velykų dieną 
buvo suruošę jaukų pobūvį. 
Dalyvavo keliasdešimts asme
nų, įvairių pažiūrų senųjų ir 
naujųjų ateivių. Tai iš dalies 
charakterizavo ir dr. Coiney 
veiklą, kuri pasižymi toleran
cija, visų pirma lietuviuiaukš- 
čiau visko.

Ne be pagrindo dr. Coiney 
vadinamas tremtinių tėvu. Jo 
ir žmonos nuolatiniu ir nenu
ilstamu rūpesčiu, šimtai išsiųs
ta paketėlių į Europą tremti
niams, per jų rankas šimtai
perėjo ir vis tebeina paguodos 
ir rūpesčių tremtinių laiškų ir 
jų pastangomis daug tremti
nių atvyko į šią šalį. O šiaip 
jau retai kuris į Waterbury 
atvykęs naujasis ateivis nebu
vo jų namuose, kur visuomet 
rasdavo šeimininkų užjautimo 
ir supratimo. Ir tai be išimties 
amžiaus, pažiūrų bei įsitikini
mų...

Dr. M. J. Coiney kažkaip su
sijęs su Waterburiu, su visa jo 
gausia . lietuvių kolonija. Nėra, 
rodos, visuomeninio darbo, nė
ra gražaus sumanymo, kur dr. 
Coiney nedalyvautų, kurio ne
paremtų, o jo žmona, ypač pa

ntu labdaros darbui. Darbui, 
kuris palengvino ne vienam 
tremtiniui sunkias nevilties 
dienas.

Ne kieno kito, o tik dr. Coi
ney pastangomis vietiniame 
radijo įvesta lietuviška valan
dėlė. Ji transliuojama kas šeš
tadienis, jau 260 kartų!

Sukakties proga, dr. Coiney 
ir jo žmonai, artimiausiai tal
kininkei, tenka palinkėti ir to
liau sėkmingai darbuotis užsi
brėžtuose bąruose.

J. Šakinis

Gerbiamas Redaktoriau:
Jūsų savaitraščio, Vienybės 

no. 15 skiltyse balandžio 11 d. 
tilpo gniūštė purvų stambaus 
visuomenininko J. Buivydo ir 
kartu mano adresu, po antraš
te “Žmonės, kurie nepažįsta 
sarmatos”. Tai rašo žmogus 
kuris iš tikrųjų netik besar
matis, bet dar yra ir didelis 
bailys, nes rašo pasislėpęs po 
“J. B.” kauke, o tame jo rašte 
nėra nė krislelio teisybės. Kiek 
tai liečia J. Buivydą, nemanau 
čia liesti. Jei matys reikalo, jis 
pats gali atsakyti. Apie save 
tepabrėšiu trumpai. Ten tarp 
kitko pasakyta:

''■“1940 metų pradžioje jis, A.

Vėliausiai iš Lietuvos pabėgę 3 lietuviai jūrininkai (iš kai
rės į dešinę) — kap. L. Kublickas, E. Paulauskas ir J. Grišma- 
nauskas — šiuo metu lankosi Amerikos lietuvių kolonijose.

Artimiausi jų pranešimai apie dabartinio meto gyvenimo 
sąlygas Lietuvoje bus Pittsburgh, Pa. balandžio mėn. 27 d. ir 
Philadelphia, Pa. gegužės mėn. 4 d.

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn. N. Y.

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 5 P.M.
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn. N. Y. 

Monk'-, Wed. & Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

NEW BRITAIN, CONN. — 
Balandžio 19 d. staiga mirė 
Antanas J. Brinius, žymus vie
tos veikėjas, ALT Sąjungos 32 
kuopos pirmininkas, Pil. Klu
bo iždininkas, Varpo klubo na
rys ir t. t.

Velionis Brinius čia išgyve
no daugiau, kaip 40 metų. Bu
vo giliai* sąmoningas visuome
ninio gyvenimo dalyvis ir pa
vyzdingas šeimos galva. Jo mir 
tis—skaudus smūgis New Bri- 
tano lietuviams, su kuriais ve
lionis tiek metų darbavosi.

Brinius paliko žmoną Tęsę, 
dvi dukteris Nellie Paskowski, 
Antoinette Dyer, du sūnus Jur 
gį ir Edvardą ir 10 anūkų.

Mirusiojo kūnas palaidotas 
.praeitą trečiadienį išršv. And
riejaus bažnyčios į šv Marijos 
kapus.

Velionis buvo ilgametis Vie
nybės skaitytojas ir jos platin
tojas. }

Užuojautos. likusiai velionio 
šeimai. P. P. Pilipausk'as

Chicagoje Įvyks 
skautų sąskrydis

Sąryšy su ^įvykstančiu skau- 
tų-vyčių sąskrydžiu gegužės 30, 
31 ir birželio 1 d. Chicagoje 
skelbiama visų JAV Rajone gy 
venančių skautų-vyčių regist
racija. Visų laipsnių skautai- 
vyčiai pateikia apie save šias 
žinias: vardą ir pavardę, am
žių, vyr. laipsnį, kada ir kur

(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 parem 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato j namus ne tik 

visokią duoną, bet ir tortus, kę
sus, pyragus ir pyragaičius.

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius. J

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

COLONIALBARRESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

pirmos rūšies maistas ir gėrimai.

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

GR. 4-2939
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sižymi savo veikla ir atsidavi- 
r---------------------------- -----

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 
<.—  ---------

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas -3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
nuo 10 vai. ryte iki 8 vai. vak.

3 • _ —

KARLONAS
Funeral Home 

: Lietuviams tarnauja dau- { 
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

J. GUTAUSKAS, Sav. 
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Philadelphia, Pa.

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc.
Laidotuvių Direktoriai

15 Trumbull Street
New Haven, Conn. Į

Tel.: 5-9229

Jankauskui iš Vermont valsty
bės padedant, buvo mėginęs iš 
siuvėjų išvilioti net 10,000 do

lerių, neva tremtiniams atga
benti. Tada A. Jankauskas, at
vykęs pas mus, pasakė: ‘Bal
tas atsiima tik ponus ir valdi
ninkus, bet darbininkai palie
kami- Dievo valiai’. Nepavyko 
apgauti.”

1. Jankauskas 1949 m., neigi 
kitais metais nesakė ir nega
lėjo taip sakyti, kad “Baltas 
atsiima tik ponus ir valdinin
kus,” nes jam ir visiems gerai 
buvo žinoma, kad Baltas atsi
ėmė visus lietuvius, kurie tik 
buvo per sietą praleisti. *

2. Jankauskas visą savo gy
venimą kovojo ir tebekovoja 
prieš visokius apgavikus ir 
šmugelninkus, tai jis ir nega
lėjo vykdyti tos apgavystės, 
kuri “nepavyko,” kaip tvirtina 
jūsų bendradarbis.

3. Jankauskas niekam nera
šė ir niekeno neprašė ne tik 
10,000 dolerių, bet nė vieno 
cento tremtiniams atgabenti, 
nes Vermonto valstybė pati 
apsirūpino finansais be niekie
no pagalbos.

Visiems 'žinoma, kad Balto 
pastangomis atvyko daugiau 
kaip 29,000 tremtinių. Per Ver
mont gubernatoriaus Gibsono 
įsteigtą komitetą, kuriame 
Jankauskas savo lėšomis dar
bavosi, atvyko apie 500. Gi tarp 
Jankausko ir Balto buvo glau
dūs ryšiai ir glaudus bendra
darbiavimas. Tai geriausiai ži
no ir gali pasakyti Balto pir
mininkas kun. Končius, Balto 
narė p-nia Devenienė, Vytau
tas Sirvydas, dr. Petras Vilei
šis ir daugelis kitų.

Kad Jankauskas savo lėšo
mis darbavosi tremtinių gelbė
jime, tai čia paduosime fak
tus:

“The Commission placed 
actual operhtion of its program, 
with the Employment Service 
Division. Detiled performance 
was carried out by a supervisor 
responsible for arranging the 
necessary, placement and fol
low-up steps. Valuable assist
ance in the work was furnish
ed by Anthony Jenkins of 
Burlington, International Re
presentative of the CIO., who 
contributed both his time and 
personal expenses. The Comm
ission offers its highest comm
endation to Mr. Jenkins for 
his efforts”. — Report to the 
Governor on Employment 
Security in Vermont 1949, 
page 32. — šią knygą galima 
gauti pas valstybės sekretorių, 
Montpelier, Vt.

A. Jenkins (Jankauskas).

WILLIAM VALAITIS
, Vuoktriopat automobilių taitymet 
73M. E. Moyamenring Avė 

Philadelphia, Pa.
TeL Howard 8-0596

Į1 Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita J;
VILIAUS BRAŽVILIAUS

! ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ’ ! s
'! ši leidyklos P ATRIA. leidžiama ir jos’nuosavoje • 

spaustuvėje spausdinama knyga skirta

SKAITYTOJUI LINKSMAI NUTEIKTI
Ji, lyg ana emigracinė komisija kaimyninėje stovykloje, į 

jau visai netoli nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius* 
skaitytojai, lyg pro linksmą rakto Skylutę J ;

J; pažiūrės į\nūsų išeivijos gyvenimą DP stovyklose ir Ame- 
rikos kolonijose. ’ ![

i TAI KNYGA, KURIĄ SKAITYS ;!
kaip naujieji taip ir senieji išeiviai.

KALORIJOS IR DOLERIAI
s jau galima užsisakyti šiuo adresu:_ • s

LEIDYKLA PATRIA :
Post Office Box 1291 ’ Įį

STAMFORD, CONNECTICUT I;
Telephone 48-2460 ;

'* P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai. , J'

davęs' skauto-vyčio įžodį, ir ar 
priklauso kuriam skautų vie
netui, einamas pareigas ir tiks 
lų adresą. Registracijos termi
nas — š. m. gegužės mėn. 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: A. Augusti
naitis 3727 So Lowe Ave., Chi
cago 9, Ill.

šis sąskrydis apima visus ir 
visų laipsnių skautus vyčius. 
Ir jojo tikslas rasti konkrečias 
išvadas skautinei veiklai išju
dinti. • j-..

SIMON’S CAFE"'
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmoj rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais it 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
.- LOWELL, MASS.

2-8568

UNION BRONZE FOUNDRY Į
High Grade Bronze Castings

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS J

(Pėda nuo Union Avenue) _ J Į

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696 ' ?

___  ________________— -------------- -—-*

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV.
113 SOUTH 34th STREET

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETERDAVIDONIS”"

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ROUTE 27-A, - ISLIP, f s L, N. Y.

Bay Shore 2996.

HOLLYWOOD INN & HALL -
ELZBIETA RŪDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

1____________________________________________________________________________________________' ■ ___________________________________________i

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa. '
S» NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Building Under Construct!*® 

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

• .ASSETS
Ftaat Mortgage Loans....................$3,316.834
Improvement Loans . .. . ............... 25,543
Loan*; on Strings Accounts   82.997 
Federal Heine Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and fn Banks .... 1,112,033 
Office Building and Equipment . . 166.666
Parking Lot—JL415 Race Street 22.723 
Dtfarttd Charges and Other Assets 15,791
•>TOTAL—39,917,517

LIABILITIES 
Members’ Share Accounts .............38,428,476
Advances—

Federal Home Loan Bank . . . 850.000
Loans In Process.............................. 55,431
Other Liabilities ............................ 10.311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserves..................... 3,520
General Reserves . . . 3295.*OO 
Surplus......................... 252.278 547.778

TOTAL—$9,917,587
CHARLES S. CHELEDEN. President

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ , 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE-VAISTU IR OPERACIJŲ *. «_ a.
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- 
rašytf <Thmstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, 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 į dr. Miller.

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE

DR. J. MILLER, D. C. Ph. C. 790 broad street, Newark, n. j
PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš New York — Hudaon Tubs išCortlant

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare St. 14tb St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.
Tel. Mitchell 2-0773 Nno stoties tik 4 blokai.

•:ot
2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9785

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

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

Tol -DrY

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

riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeimą, ypač jų 
; dukrelė, 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 knyga (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. Markeris, 3325 So. Hals ted St., Chicago 8, Ill.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4111
PHILADELPHIA. PA.

Modemiška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi salė m 
baru, pakelevingiems suteikiama nakvynė — viskas nemokatnai-

Nelaimėa valandą kreipkitės i mūrų ištaigą, dieną ar naktį 
—- mes visados pasirengę suteikti genausj patarnavimą.

Vokiečiai džiaugiasi gavę pirmąjį šarvuotį

LIETUVIAI PASAULYJE
pasinaudoda- 
lietuvių liau-

ruošiantis pa-

• Kanadoje Birutė Vaitkū- 
naitė paruošė libretą moder
niniam baletui, 
ma humoristine 
dies pasaka.

• Australijoj,
minėti birželio ,14-15 d. įvy
kius, su estais ir latviais suda
rytas bendras komitetas. Iš lie
tuvių paskirti atstovauti K.

Aukos Vienybės 
popierio fondui
Izabelė Dilienė

E. Orange, N. J. . .. 20.00
A. Vikrikas

Brooklyn, N. Y............ 15.00
Moterų Klubas

Maspeth, N. Y............. 10.
P. Klimas

Stirling, N. J................ 10.
S. Gudas

W. Orange, N. J.........
A. Grigaliūnas

Brooklyn, N. Y...........
P. K. Vaičiūnas

Brockton, Mass...........
^Skautai Vyčiai '

Brooklyn, N. Y. .......
P. Pusnikas

Brooklyn, N. Y.........
Dr. V. L. Ramanauskas

Cleveland, Ohio .......
J. šeštokas

Long Island City, L. I.
P. Wilchinskas

Brooklyn, N. Y. .....
S. Baranauskas

Bronx, N. Y. ............
A. V. Grunskis

Maspeth, N. Y.

Kemežys, J. Žukauskas ir M. 
Babinskas.

e Prof. J. Rauktys tvarko 
spaudai ruošiamą monografi
ją apie Lietuvos liepas ir liepy
nus.

• Vasario 16-ji gimnazija iš 
leido pirmą abiturientų laidą.

• Prancūzijoje pradėjo veik 
ti komitetas už Laisvąją Euro
pą. Į spaudos konferenciją bu
vo pakviesti iš lietuvių pusės 
Baltrušaitis, Lanskoronskis, Tu 
rauskas ir Masiulis.

• Rašytojas Antanas Gied
rius, balandžio 4 d. šventė 60 
metų sukaktį.

• Dail. A. Galdikas, gyve
nąs Prancūzijoje, jau gavo vi
zą imigruoti į J AVI

LIETUVIŲ KOLONIJA AMERIKOJE
LIETUVIAISPADIDĖJO 27,114

Balandžio 12 d. į New Yorką 
atvyko paskutinieji tremtiniai, 
gavę vizas pagal DP įstatymą 
ir tuo būdu užsibaigė pirmoji 
masinė imigracijos fazė į JAV, 
prasidėjusi 1948 m. spalių 30 
d., kai laivu “General Black” 
819 tremtinių pasiekė Ameri
kos krantus. Nuo to laiko lie
tuvių kolonija Amerikoje padi
dėjo 27,114 lietuviais. f

Vėliavomis papuoštoje prie
plaukoje DP komisijos pirmi
ninkas John W. Gibson ir kiti 
šalpos organizacijų pareigūnai 
pasitiko tremtinius ir trum
pomis iškilmėmis atžymėjo šį 
faktą.

BALF’ą atstovavo pirminin
ko pareigas einanti Alena De
venienė ir reikalų vedėjas Pet
ras Minkūnas.

Paskutinis DP sąraše buvo 
lenkas Zylka Josef.

Gibson savo kalboje pareiš
kė, kad baigiant šį imigracijos 
periodą iš buvusių 1,250,000 Eu 
ropoję DP paliko tiktai apie 
200,000,^augiausia ligoniai, in-
validai, seneliai arba jų šei
mos nariai, kurie nesutiko su 
jais skirtis. Vieno tremtinio į- 
kurdinimas kainavo apie apie 
$300.00 arba vienam JAV mo
kesčių mokėtojui apie $1.93, 
Viso atvyko 339,000 tremtinių, 
kurių 90,000 įsikūrė New Yor- 
ko valstybėje. Taip pat jis pa
brėžė, kad be savanoriškų or
ganizacijų talkos ši programa 
nebūtų taip puikiai pavykusi, 
nes tik jų pagalba pavyko pa
rūpinti pakankamai garantijų 
ir atvykusius sėkmingai įkur
dinti visoje Amerikoje.

Paskutinioje grupėje jau bu
vo tiktai 74 DP, nes visi kiti pa
bėgėliai vyko pagal DP įstaty
mo 10 paragrafą, kaip vokiečių 
kilmės pabėgėliai. Jų tarpe

randame nemaža taip pat Lie
tuvoje gimusių, kurie iš Lietu
vos pasitraukė 1941 metais.

Po visų iškilmių pirm. A. De
venienė ir P. Minkūnas padė
jo lietuviams atlikti muitinės 
formalumus fr'ta pačia proga 
susipažino su jų gyvenimu.

štai ‘Kalwies Martynas, žmo 
na Ona ir penki vaikai. Kal
wies stipraus sudėjimo, plačių 
pečių Klaipėdos krašto ūkinin
kas 
ma 
Vos 
nes 
tiją

(Pecas) Edmundas pa- 
kad dirbo Kaune Til- 

fabrike, bet atėjus bol-

Magnus Boris Židikų vals
čiuje turėjo stambų ūkį ir da
bar vyksta pas seserį į Chica
go

Petz 
šakojo, 
manso
ševikams gyvenimas pasidarė 
nepakenčiamas ir 1941 metais 
išvyko į Vokietiją. Dabar ne- 
vardine garantija vyksta į Ga. 
valstybę dirbti. Nuliūdo pagy
ręs, kad ten lietuvių veik nė
ra. BALFo pareigūnai davė or
ganizacijos adresą ir pažadėjo 
pasirūpinti kitur ji įkurdinti, 
jei gyvenimas pasirodys tenai 
persunkus.

dr. Pajau- 
pofesoriau-

taip toli

iš Deglių kaimo. Jis ir šei- 
gražiai kalba lietuviškai, 
tik pusę kelionės atliko, 
vyksta pagal darbo garan- 
net į Aliaską dirbti ūkyje.

Apsidžiaugė sužinojęs, kad 
Aliaskoje galės sutikti dar iš 
Lietuvos pažįstamą 
jį, kuris dabar ten 
ja.

Paklaustas, kodėl
važiuoja, paaiškino, kad Alias
koje uždarbiai daug aukštesni 
ir tikisi daugiau uždirbti ir su
taupyti grįžti į Lietuvą. Tiktai, 
tęsė Kalwies, į Lietuvą vargiai 
grįžime per New Yorką, nes at 
rodo; kad kelias per Sibirą bus 
trumpesnis.
TURĖJO PALIKTI 
SERGANTĮ VAIKĄ

Kromelis Jonas, žmona Ger
truda ir 6 vaikai iš Sartininkų 
Kromelis , Jonas, kaip gimęs 
Amerikoje, su trimis vyriau
siais vaikais atvyko kai.p JAV

Paskutinis lietuvis, pasinau
dojęs DP įstatymo 2 paragra
fu, yra Gintilas Adomas. Kilęs 
iš Mažeikių, Lietuvoje dirbo 
staliaus darbą. Bolševikams 
antrą kartą okupuojant Lietu
vą, kaip partizanas kovojo 
prieš bolševikus ir ties Papile 
buvo sužeistas. Visam amžiui 
liko šlubas ir 40% nedarbin
gas, tačiau nenusimena, nes ti 
kiši, kaip stalius, pelnyti Ame
rikoje sau, savo šeimai duoną.

(Nukelta į 6 psl.)

’ •*-

Paskutinysis DP, gavęs vizą įvažiuoti į JAV, lenkas J. 
Zylka stebi dangoraižius.

AR ĮSILEIS SIRGUSIUS DŽIOVA?
piliečiai, o žmona su trimis 
vaikais kaipDP. Ilgai vilkino 
išvykimą, nes konsulas nepra
leido sūnaus Raimundo, 9 me
tų amžiaus, dėl to, kad vaiku
tis nuo pat mažens paralyžuo
tas.-Ji turėjo palikti prieglau
doje prie Darmstadto. Sunkia 
širdimi tėvai atsisveikino su 
Raimundu, bet dėl likusių vai
kų labo paskutiniu transportu 
atvyko į Ameriką.

5.

5.

5.

3.

2

2.

2.

2.

1.

1.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vaL vak. SeknuuL nne ll->4:36 popiet

čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos masi
nos, šaldytuvai ir visi/kiti^ 
namų apyęangai reikalingi , 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
. JOKIOS ' -GARANTIJOS 

NEREIKIA

Laisvei švintant... (16) St. Butkus

“visTnorime būti paskutiniais
Bolševikai priartėjo prie Vil

niaus. Ilgiau pasilikti Vilniu
je pasidarė pavojinga. Naktį 
į sausio 5 d. didesnioji savano
rių ir karininkų grupė paliko 
Vilnių ir su savo ginklais pasi- 
traiMcė į Kauną. Vilniuje liko 
tik 25 savanoriai su keletą ka
rininkų laukti iki pat galo.

Kas liks tie* paskutinieji 25? 
Savanorių akimis _ žiūrint — 
laimingieji. Visi norėjo likti ir 
patekti į tų 25 grupę. Niekas 
nenorėjo pirmas iš Vilniaus 
trauktis.

Viršininkai ėmė skaičiuoti 
25 iš dešinės. Savanoriai bėga 
į dešinę ir čia prasideda susi
grūdimas. Pradeda skaičiuoti 
iš kairės. Ir jvėl susigrūdimas. 
Beveik visi prašo juos palikti. 
Viršininkai keletą kartų pa
bandė panašiai paskirti, bet 
vis nepasiseka. Grūdimasis ne
siliauja. Tenka 25 vyrus pa-, 
rinkti, iššaukiant pavardėmis, 
ar ; nurodant ranka, žinoma, 
tai nelabai malonu kitų at
žvilgiu. Nepaskirtieji jaučiasi 
užgauti, paniekinti, lyg jie bū
tų blogesni kareiviai už tuos 
paskirtuosius.
' Nepatekę į 25 grupę, surūgu

siais veidais paliko Vilnių ir 
mus. Mes. likę vieni, dar bud
resni pasidarėme, nes Vilnius 
gyveno labai neramias dienas. 
Į buvusias savo kareivines ne- 
begrįžome An^istoiome rūmuo 
se prieš Lukiškių aikšte.

Sausio 5 d. jau visai nera
mu. Girdėti už miesto šaudy
mas is tarp lenkų ir rusų. Mes 
25 turime dvi sargybas: savo

būstinės Jurgio prospekte 
(prieš Lukiškių aikštęs) ir vėlia 
vos Gedimino kalne, šiaip dąu 
guma laisvi esame.

Visi gavome lietuviškas ka
rines kepures ir ginkluoti po 
du vaikščiojame svarbesnėmis 
Vilniaus gatvėmis. Iki šiol tu
rint daugiau sargybų, o mažai 
savanorių, maža mūsiškių tesi- 
matydavo gatvėse. Dabar nuo
lat mums vaikščiojant, len
kams susidarė įspūdis, kad iš 
po nakties lietuvių karių Vil
niuje žymiai padaugėjo. Ypač, 
kad visi vaikščioja su karinė
mis kepurėmis, ko iki šiol ne
matydavo.

Lenkų legijoninkai pasidarė 
mandagūs. Mus prakalbindavo 
ir klausinėdavo, ką mes mano
me daryti: ar jiems padėsime 
Vilnių ginti, ar juos pulsime. 
Atsakydavome nežiną, ką mū- 

-sų viršininkai galvoja. Nelai
mės n>etu nebenorėjome jų er
zinti ar užgaulioti. •

Mane prakalbinę du jauni 
legijonieriai nusiskundė,... kad 
jų kariai visą dieną sušalę ir 
nevalgę kaunasi už miesto. Ki
ti net šautuvų neturi, tik re- 
revolveriais ar kitkuo ginkluo
ti. Pažiūrėję j mano gražų 
austrų raitininkų karabiną, 
vienas jų liūdnai pabrėžė:

— Jūs gerai aprengti ir gink 
luoti galėtumėt gerai kariauti.

Mat. ralikn turinč’uc ?er°s- 
drabužius. tei-

r* v * antis, iš kur mūsų tiek at
sirado. savanoriai . atsakydavo, 
kad naktį iš Kauno atvyko 
2,000 ir dar daugiau laukiama

kitą naktį. Iš 25 pasidarėme 
tūkstančius.

Kuo vakaras artyn, tuo len
kai neramyn. Į vakarą lenkų 
legijonieriai beveik dingo iš 
gatvių. Retai jų bepasirodyda- 
vo. Tik prabėgdavo su kokiu 
uždaviniu, ar raitas skubiai 
prajodavo. Tai praveždavo su
žeistąjį. Ir civiliai gatvėse ne
besirodė. Tik mes dar švaisty- 
davomės po artimesnes gatves.

Mūsiškiai pasiuntė savo žval 
gybą patikrinti, kas dedasi len 
kų eilėse. Grįžusi žvalgyba pra 
nešė, kad lenkai neatsilaiko ir 
rengiasi trauktis iš Vilniaus. 
Temstant jau ir mūsų neleido 
toliau nuo savo būstinės nuei
ti. Atšaukta sargyba iš Gedi
mino kalno. Liko viena vėlia
va be apsaugos.
PASKUI MUS
TRAUKIASI LENKAI

Sutemus visi susirinkome į 
savo būstinę. Tačiau keletas 
judriausiųjų neiškentė ir to
liau nuo savo būstinės šniukš
tinėjo, kas darosi mieste.

Atbėgo apdusę ir praneša 
karininkams, ką jie matę. Pa
sak jų, prie šv. Jokūbo bažny
čios privažiavo keletas kaimie
čių vežimų su šienu ir iš jų iš
šokę ginkluoti vyrai nubėgo už 
niūrų pasislėpti.

Sv. Jokūbo bažnyčia buvo ki 
toj pusėj Luklškio aikštės, va
dinas, prieš pat mūsų būstinę. 
O ten už mūrų pa^i.slėcė, ai'- 
ku. slapta Jvežti bolševikų ka
riai ar partizanai smogti iš už
pakalio ar šono pasitraukian
tiems lenkams.

Savanoriai prašo karininkus 
leisti tuos pasislėpusius pulti 
ir suimti. Karininkai nesutiko 
leisti. Sako: nebėra laiko, nes 
jau turime tuojau trauktis. 
Savanoriai nori kovos ir lieka 
nepatenkinti.

Apie 5-6 vai. pasiruošėme 
trauktis. Dar turime granatų, 
lengvąjį kulkosvaidį ir kitokio 
turto. Nešti būtų ,persunku. 
Pro mūsų šalį skuba namo po
ra miesto vežikų. Savanoriai 
nori juos sulaikyti, bet jie ne
klauso ir nori pravažiuoti. Tik 
atstačius į juos šautuvus, su
stoja.

Į vežikų vežimus susikrau
name savo karinį turtą ir pa
sijudiname žygiuoti. • Pro šalį 
ėję ar joję lenkų legijonieriai, 
pamatę mus išžygiuojančius, 
neramiai kitas kitam sušuko:

— Lietuviai jau pasitraukia! 
ir skubiai nulėkė tolyn.

Mane ir tą didįjį šaulį gim
nazistą Miką paskyrė atsitrau
kiančiųjų apsaugon — saugo
ti, kad priešas neužpultų mū
siškių iš užpakalio. Einame 
nutolę nuo saviškių, jų užpa
kalyje. Žiūrime, kad jų nepa- 
mestumėm iš savo akių. Jeigu 
gatvė tiesi, einame toliau atsi
likę, o kai mūsų “armija” už
sisuka ar į kitą gatvę ar į ko
kią kreivą, vadinas dingsta 
mums iš akių, bėgte bėgome 
artyn, kol vėl pamatome. Bai
su tamsiose gatvėse pasilikti ir 
pasimesti nuo savųjų, o mies
to dar gerai nepažinojome. Pa- 
kra'č’M visai nepažįstami.

— Mums davė pavo i n 2 ia il
sią uždavinį. - pasididžiuo
damas Mikas kreipiasi į mane. 
— Mudu patys paskutinieji 
traukiamės.

Kąip reikia spręsti pabėgė
lių problemas gerą pavyzdį pa
rodė turkai. Pereitais metais iš 
Bulgarijos ištremtoms 37,000 
pabėgėlių šeimų, iš viso 160,000 
žmonių, iš numatytų 25,000 
būstų 20,000 buvo paruošti jau 
pirmosiomis šių metų savaitė
mis. Likusieji 5,000 būstų bus 
baigti statyti iki vasaros. Visi 
pabėgėliai 
mi žemės 
gauna dar 
5 margus 
.pakinktus,
liūs etc. 100,000 naujų pabėgė
lių dar laukiama atvykstant.

Tuo 'metu, kai JAV nori, DP 
įstatymui pasibaigus, įsileisti 
iš Europos “virš kvotos” dar 
300,000, taip pat padidinti kvo 
tas tremtiniams iš už gel. už
dangos, ypač pabaltiečiams, o tams,- Europoje imigrantų svei 
Europoj likę tremtiniai tikisi, 
jog dabar, suradus nuostabius 
vaistus tuberkuliozei gydyti, ir 
tokiems bus 
JAV, kur yra 
nių ar gerų 
ką kitą rodo
niai Kanados politiniame gy
venime.

Ontario provincijos sveika
tos ministeris dr. MacKinnon 
Phillips pareiškė seimelyje,

ūkininkai įkurdina- 
ūky ir, be būsto, 
25 margus žemės ir 
ganyklų, taip pat 
reikalingus gyvu-

jog Kanada turėtų suvaržyti 
imigraciją sveikatos ir ekono
mijos sumetimais. Girdi, per 
pastaruosius 4 metus tremti
nių gydymas iš provincijos gy
dytojų pareikalavęs 70,000 dar
bo dienų ir iš provincijos iždo 
iščiulpęs 200,000 dol. Jo žo
džiais tariant, tarp tremtinių 
2.5 kartų daugiau džiovininkų 
negu tarp kanadiečių, be to, 
jie iš viso yra daugiau linkę į 
artritį ir kt. ligas. Todėl, be 
paprasto tikrinimo, reiktų į- 
vesti dar specialų, nustatantį, 
kiek naujieji emigrantai yra 
linkę į ligas iš viso.

Dr. W. L. Frosto, imigracijos
ir karantinų skyriaus viršinin- vusių ir gyyenusių sunkiausio- 
ko federaiinej sveikatos mini- se karo sąlygose žmonių,’kad 
sterijoj, .pareiškimu žurnalis-

bet esą ir tos ligos skleidėjai.
Vokietijoj palikti tremtiniai 

dėl tokio “lengviausio” jų prob 
lemos išsprendimo tegali ne
bent tiek palinkėti, jog mini
mieji gydytojai išgyventų su 
savo tautiečiais tiek pat žiau
riausių sukrėtimų, kiek jų te
ko prie nacių ir bolševikų iš
gyventi tremtiniams, kurie yra 
visko netekę, ir paskum pasiū
lyti tokiu būdu “spręsti” mini
mas problemas.

Tačiau dėl tokių 
v imu reagavo ir 
konservatorių “The
be and Mail,” vedamajame įro
dinėdamas, kad negi galima 
reikalauti iš ilgus metus bada-

samprota- 
torontiškis 
Daily Glo-

atvertos durys į 
nemaža jų gimi- 
,pažįstamų, visai 
kai kurie reiški-

katą ir plaučius tikrina 45 Ka
nados gydytojai.. Atvykę iš tų 
kraštų, kur jų sveikata Kana
dos gydytojų nebuvo patikrin
ta, dar kartą tikrinami pačioj 
Kanadoj. Jo nuomone, imi
grantų sveikatą reikėtų tikrin
ti dar griežčiau, neįsileisti nė 
vieno džiovininko. Be to, pa
tikrinti, ar nesirgo kas džiova 
emigranto šeimoj, nes, esą, jie 
ne tik sudarą naštą Kanadai,

jie savo stiprumu ir sveikatin
gumu pralenktų kandiečius? 
Kalbėdamas apie susirgusių 
naštą iždui,. sveikatos ministe
rs turėjo prisiminti ir paly
ginti ją taip .pat su ta nauda, 
kurią atnešė kraštui, o tuo pa
čiu padidėjusių įplaukų pavi
dalu ir iždui, kad ir iftiiiimojoj 
provincijoj 250,000 naujai įsi
kūrusių ateivių. Apskritai, po
karinių laikų imigrantai,— da
ro išvadą dienraštis, — yra 
sveiki ir padorūs.

Išėję iš miesto, galėjome dar 
toliau atsilikti nuo savųjų. To
li buvo galima juos matyti. Iš 
miesto išėjome ramiai, niekas 
mūsų nekliudė. Gatvės tuščios, 
lyg išmirusios. Langai tamsūs 
ir nieko juose nematyti.

Po valandos pradėjo trauk
tis lenkai. Į juos pradėjo šau
dyti pro langus ir iš užkampių, 
šaudė miesto gyventojų dalis, 
prijaučianti bolševikams.

Išėję į laukus, toli priešaky
je mūsų pamatėme žygiuojantį 
būrelį. Iškart pamanėme, gal 
bolševikai, bet paskui nusira
minome,. nes bolševikai nuo 
Vilniaus tolyn nežygiuos. Jie 
Vilnių puola.

žygiavome Lentvario link. 
Netrukus su Miku pamatėme, 
kad mūsų užpakalyje, kiek to
liau, iš lėto važiuoja automobi
lis. Kieno jis — neaišku. Mūsų 
grupelė susėdo pailsėti. Atsi
sėdome ir mes su Miku. Auto
mobilis sustojo.

Ilgiau mums sėdint, automo
biliu važiavusiems nusibodo 
laukti. Norėdami patirti, kas 
mes tokie, vienas jų išlipo ir 
lenkų vėliavėle uždengė auto
mobilio akį (priešakinę švie
są). šviesa aiškiai atmušė len
kiškas spalvas. Valandėlę pa
laikė vėliavėlę prie šviesos.

Manasis Mikas vėl panūdo 
šauti. Girdi, išausiu i viršų ir 
duosiu jiems ženklą važiuoti.

— Dėl Dievo meilės nepra
dėk, — sudraudžiau. — Išgąs
dinsi ir lenkus, ir saviškius. 
Pamanys, kad čia bolševikai.

A'fi •: ki'ms pradžius eiti, 
pakilome ir mudu. Taip len
kams ir nedavėme lokio ženk
lo. Supratau, kad ten važiavo 
jų vadai. Negavę jokio ženklo, 
važiavusieji automobiliu kas

kart pradėjo vis labiau atsilik
ti. Suprato, kad jų prie'šakyje 
nelenkai žygiavo.

Pasiekę mišką, mūsiškiai vėl 
susėdo pailsėti. Prie grupės 
prisijungėme ir mudu, nes už
pakalio apsauga jau nebuvo 
reikalinga. Gerokai pasėdėjus, 
į mišką įvažiavo ir lenkų au
tomobilis, paskui mus sekęs. 
Staiga miške pamatė mus sė
dinčius. Automobilyje sėdėjo 
aukšti lenkų karininkai, tur 
būt, generolai su pulkininkais. 
Tamsoje sunku pažinti. Didelė 
mis ir bailiomis akimis pradė
jo į mus dairytis. Mes į juos 
nekreipėme dėmesio ir nieko 
jiems nesakėme. Pravažiavę 
pro mus jau greičiau važiavo.
VOKIEČIAI NUGINKLAVO 
LENKUS

Perėję Lentvarį susitiko
me vokiečius. Ant kelio buvo 
pasistatę kulkosvaidį. Mus su
laikė, bet patyrę, kad esame 
lietuviai, praleido toliau eiti.

Jau buvo gili naktis ir rei
kalingas poilsis. Iš vokiečių 
gavome patalpas apsinakvoti. 
Kambariai nekūrenti, šaltoka.

Po mūsų tuojau i Lentvarį 
pradėjo plūsti iš Vilniaus pa
sitraukę lenkų legijonieriai. 
Vokiečiai juos sulaikydavo, nu
ginkluodavo ir internuodavo. 
Paskui juos perdavė lenkų va
dovybei.

Rytą atsikėlę, pamatėme dar 
žuose suvarytus lenkus, šalta, 
dreba. Mūsų savanoriai, šautu
vus per petį pasikabinę, nuėjo 
sula’kytu lenku pas’.ž’flrėti. 
D ■‘niurna savanoriu su užuo- 

’’Jūrė c i su’a’u<'ius len
kus. Užm’ršo tu išdidumą Vil
niuje. Bet mūsų didakis An
tanas negalėjo užmiršti. Jis 
pakartojo dažnai Vilniuje gir

dėtus legijonininkų pasigyri
mus: “Ot teraz nasza požą- 
dek!” (va, dabar mūsų tvar
ka). «

Legijonininkai, matydami, 
kad mūsų Antanas dar gink
luotas ir manydami, kad jis 
dar nepatekęs vokiečiams į na
gus, juokdamiesi rodo į atei
nantį vokietį:

— žiūrėk, jau ateina ir prie 
tavęs. Tuoj nuners nuo tavo 
pečių šautuvą.

— Nebijau! — atsakė Anta
nas.

Vokietis priėjo prie Antano, 
pažiūrėjo į jo kepurę ir paži
nęs lietuvį, draugiškai paplo
jo per petį:

— A, lietuvis! Geras karei
vis!

Lenkai nustebę išsižiojo. Pa
prastam kareiviui buvo neaiš
ki tuometinė politinė būklė, 
kodėl vienus nuginkluoja, o ki
tus ne.

Tą dieną ilgokai ir mes pa- 
alkome, kol iš mūsų grupės 
išsiųsti kareiviai parvežė mals 
to, gauto iš vokiečių. Kai par
vežė, tai ne tik tą dieną sočiai 
pavalgėme, bet dar ir kelionei 
turėjome.

Vokiečiai lenkų legijonierius 
susodino į prekinių vagonų 
traukinį ir išvežė toliau iš 
Lentvario. Traukiniui pajudė
jus. pradėjo dainuoti kažkokią 
liūdną patriotinę dainą.

Lietuviška vėliava Gedimi
no kalno pilies bokšte plėvėsa- 
vo iki sausid 6 d. Tą dieną, ru
sai bolševikai įsitaisę Vilniuje, 
VH^bre. dvi s'>a'vas
nupešė ir paliko tik raudoną
ja

Kita savaitę: MUS PALAI
KĖ AMERIKOS KARIAIS.
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SILVER BELL BAKING CO

PAŽYMĖTINA SUKAKTIS DR. M. J. COLNEY ŽVEJAI LANKO LIETUVIŲ KOLONIJAS Mirė A. J. Brinius
WATEKBIRY, CONN. — 21- 

nomam visuomenininkui ir A- 
merikos Lietuvių Tautinės Są
jungos dabartiniam pirminin
kui dr. M- J- Coiney sukako 50 
metų, kai yra atvykęs į šią ša
lį. Ta proga jo artimieji ir prie- 
teliai, kurių jis su žmona tik
rai apsčiai turi, Velykų dieną 
buvo suruošę jaukų pobūvį. 
Dalyvavo keliasdešimts asme
nų, įvairių pažiūrų senųjų ir 
naujųjų ateivių. Tai iš dalies 
charakterizavo ir dr. Coiney 
veiklą, kuri pasižymi toleran
cija, visų pirma lietuviuiaukš- 
čiau visko.

Ne be pagrindo dr. Coiney 
vadinamas tremtinių tėvu. Jo 
ir žmonos nuolatiniu ir nenu
ilstamu rūpesčiu, šimtai išsiųs
ta paketėlių į Europą tremti
niams, per jų rankas šimtai
perėjo ir vis tebeina paguodos 
ir rūpesčių tremtinių laiškų ir 
jų pastangomis daug tremti
nių atvyko į šią šalį. O šiaip 
jau retai kuris į Waterbury 
atvykęs naujasis ateivis nebu
vo jų namuose, kur visuomet 
rasdavo šeimininkų užjautimo 
ir supratimo. Ir tai be išimties 
amžiaus, pažiūrų bei įsitikini
mų...

Dr. M. J. Coiney kažkaip su
sijęs su Waterburiu, su visa jo 
gausia . lietuvių kolonija. Nėra, 
rodos, visuomeninio darbo, nė
ra gražaus sumanymo, kur dr. 
Coiney nedalyvautų, kurio ne
paremtų, o jo žmona, ypač pa

ntu labdaros darbui. Darbui, 
kuris palengvino ne vienam 
tremtiniui sunkias nevilties 
dienas.

Ne kieno kito, o tik dr. Coi
ney pastangomis vietiniame 
radijo įvesta lietuviška valan
dėlė. Ji transliuojama kas šeš
tadienis, jau 260 kartų!

Sukakties proga, dr. Coiney 
ir jo žmonai, artimiausiai tal
kininkei, tenka palinkėti ir to
liau sėkmingai darbuotis užsi
brėžtuose bąruose.

J. Šakinis

Gerbiamas Redaktoriau:
Jūsų savaitraščio, Vienybės 

no. 15 skiltyse balandžio 11 d. 
tilpo gniūštė purvų stambaus 
visuomenininko J. Buivydo ir 
kartu mano adresu, po antraš
te “Žmonės, kurie nepažįsta 
sarmatos”. Tai rašo žmogus 
kuris iš tikrųjų netik besar
matis, bet dar yra ir didelis 
bailys, nes rašo pasislėpęs po 
“J. B.” kauke, o tame jo rašte 
nėra nė krislelio teisybės. Kiek 
tai liečia J. Buivydą, nemanau 
čia liesti. Jei matys reikalo, jis 
pats gali atsakyti. Apie save 
tepabrėšiu trumpai. Ten tarp 
kitko pasakyta:

''■“1940 metų pradžioje jis, A.

Vėliausiai iš Lietuvos pabėgę 3 lietuviai jūrininkai (iš kai
rės į dešinę) — kap. L. Kublickas, E. Paulauskas ir J. Grišma- 
nauskas — šiuo metu lankosi Amerikos lietuvių kolonijose.

Artimiausi jų pranešimai apie dabartinio meto gyvenimo 
sąlygas Lietuvoje bus Pittsburgh, Pa. balandžio mėn. 27 d. ir 
Philadelphia, Pa. gegužės mėn. 4 d.

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn. N. Y.

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 5 P.M.
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M. 5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

385 Parkside Avenue
Brooklyn. N. Y. 

Monk'-, Wed. & Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

NEW BRITAIN, CONN. — 
Balandžio 19 d. staiga mirė 
Antanas J. Brinius, žymus vie
tos veikėjas, ALT Sąjungos 32 
kuopos pirmininkas, Pil. Klu
bo iždininkas, Varpo klubo na
rys ir t. t.

Velionis Brinius čia išgyve
no daugiau, kaip 40 metų. Bu
vo giliai* sąmoningas visuome
ninio gyvenimo dalyvis ir pa
vyzdingas šeimos galva. Jo mir 
tis—skaudus smūgis New Bri- 
tano lietuviams, su kuriais ve
lionis tiek metų darbavosi.

Brinius paliko žmoną Tęsę, 
dvi dukteris Nellie Paskowski, 
Antoinette Dyer, du sūnus Jur 
gį ir Edvardą ir 10 anūkų.

Mirusiojo kūnas palaidotas 
.praeitą trečiadienį išršv. And
riejaus bažnyčios į šv Marijos 
kapus.

Velionis buvo ilgametis Vie
nybės skaitytojas ir jos platin
tojas. }

Užuojautos. likusiai velionio 
šeimai. P. P. Pilipausk'as

Chicagoje Įvyks 
skautų sąskrydis

Sąryšy su ^įvykstančiu skau- 
tų-vyčių sąskrydžiu gegužės 30, 
31 ir birželio 1 d. Chicagoje 
skelbiama visų JAV Rajone gy 
venančių skautų-vyčių regist
racija. Visų laipsnių skautai- 
vyčiai pateikia apie save šias 
žinias: vardą ir pavardę, am
žių, vyr. laipsnį, kada ir kur

(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 parem 
keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato j namus ne tik 

visokią duoną, bet ir tortus, kę
sus, pyragus ir pyragaičius.

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius. J

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

COLONIALBARRESTAURANT
GUS TUNAITIS, Savininkas 

pirmos rūšies maistas ir gėrimai.

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

GR. 4-2939

41

sižymi savo veikla ir atsidavi- 
r---------------------------- -----

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 
<.—  ---------

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN.
Telefonas -3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
nuo 10 vai. ryte iki 8 vai. vak.

3 • _ —

KARLONAS
Funeral Home 

: Lietuviams tarnauja dau- { 
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

J. GUTAUSKAS, Sav. 
Įvairūs gėrimai, pirmos 

rūšies virtuvė 
201-203 E. Chapel Street 

New Haven, Conn.

ANTHONY MARTIN 
RESTORANAS ir BARAS 

3759 N. 7th STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Philadelphia, Pa.

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Inc.
Laidotuvių Direktoriai

15 Trumbull Street
New Haven, Conn. Į

Tel.: 5-9229

Jankauskui iš Vermont valsty
bės padedant, buvo mėginęs iš 
siuvėjų išvilioti net 10,000 do

lerių, neva tremtiniams atga
benti. Tada A. Jankauskas, at
vykęs pas mus, pasakė: ‘Bal
tas atsiima tik ponus ir valdi
ninkus, bet darbininkai palie
kami- Dievo valiai’. Nepavyko 
apgauti.”

1. Jankauskas 1949 m., neigi 
kitais metais nesakė ir nega
lėjo taip sakyti, kad “Baltas 
atsiima tik ponus ir valdinin
kus,” nes jam ir visiems gerai 
buvo žinoma, kad Baltas atsi
ėmė visus lietuvius, kurie tik 
buvo per sietą praleisti. *

2. Jankauskas visą savo gy
venimą kovojo ir tebekovoja 
prieš visokius apgavikus ir 
šmugelninkus, tai jis ir nega
lėjo vykdyti tos apgavystės, 
kuri “nepavyko,” kaip tvirtina 
jūsų bendradarbis.

3. Jankauskas niekam nera
šė ir niekeno neprašė ne tik 
10,000 dolerių, bet nė vieno 
cento tremtiniams atgabenti, 
nes Vermonto valstybė pati 
apsirūpino finansais be niekie
no pagalbos.

Visiems 'žinoma, kad Balto 
pastangomis atvyko daugiau 
kaip 29,000 tremtinių. Per Ver
mont gubernatoriaus Gibsono 
įsteigtą komitetą, kuriame 
Jankauskas savo lėšomis dar
bavosi, atvyko apie 500. Gi tarp 
Jankausko ir Balto buvo glau
dūs ryšiai ir glaudus bendra
darbiavimas. Tai geriausiai ži
no ir gali pasakyti Balto pir
mininkas kun. Končius, Balto 
narė p-nia Devenienė, Vytau
tas Sirvydas, dr. Petras Vilei
šis ir daugelis kitų.

Kad Jankauskas savo lėšo
mis darbavosi tremtinių gelbė
jime, tai čia paduosime fak
tus:

“The Commission placed 
actual operhtion of its program, 
with the Employment Service 
Division. Detiled performance 
was carried out by a supervisor 
responsible for arranging the 
necessary, placement and fol
low-up steps. Valuable assist
ance in the work was furnish
ed by Anthony Jenkins of 
Burlington, International Re
presentative of the CIO., who 
contributed both his time and 
personal expenses. The Comm
ission offers its highest comm
endation to Mr. Jenkins for 
his efforts”. — Report to the 
Governor on Employment 
Security in Vermont 1949, 
page 32. — šią knygą galima 
gauti pas valstybės sekretorių, 
Montpelier, Vt.

A. Jenkins (Jankauskas).

WILLIAM VALAITIS
, Vuoktriopat automobilių taitymet 
73M. E. Moyamenring Avė 

Philadelphia, Pa.
TeL Howard 8-0596

Į1 Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita J;
VILIAUS BRAŽVILIAUS

! ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ’ ! s
'! ši leidyklos P ATRIA. leidžiama ir jos’nuosavoje • 

spaustuvėje spausdinama knyga skirta

SKAITYTOJUI LINKSMAI NUTEIKTI
Ji, lyg ana emigracinė komisija kaimyninėje stovykloje, į 

jau visai netoli nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius* 
skaitytojai, lyg pro linksmą rakto Skylutę J ;

J; pažiūrės į\nūsų išeivijos gyvenimą DP stovyklose ir Ame- 
rikos kolonijose. ’ ![

i TAI KNYGA, KURIĄ SKAITYS ;!
kaip naujieji taip ir senieji išeiviai.

KALORIJOS IR DOLERIAI
s jau galima užsisakyti šiuo adresu:_ • s

LEIDYKLA PATRIA :
Post Office Box 1291 ’ Įį

STAMFORD, CONNECTICUT I;
Telephone 48-2460 ;

'* P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai. , J'

davęs' skauto-vyčio įžodį, ir ar 
priklauso kuriam skautų vie
netui, einamas pareigas ir tiks 
lų adresą. Registracijos termi
nas — š. m. gegužės mėn. 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: A. Augusti
naitis 3727 So Lowe Ave., Chi
cago 9, Ill.

šis sąskrydis apima visus ir 
visų laipsnių skautus vyčius. 
Ir jojo tikslas rasti konkrečias 
išvadas skautinei veiklai išju
dinti. • j-..

SIMON’S CAFE"'
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmoj rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais it 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
.- LOWELL, MASS.

2-8568

UNION BRONZE FOUNDRY Į
High Grade Bronze Castings

STANLEY SKIKAS
SAVININKAS J

(Pėda nuo Union Avenue) _ J Į

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696 ' ?

___  ________________— -------------- -—-*

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS, SAV.
113 SOUTH 34th STREET

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETERDAVIDONIS”"

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

Įvairiausi gėrimai ir valgiai.
ROUTE 27-A, - ISLIP, f s L, N. Y.

Bay Shore 2996.

HOLLYWOOD INN & HALL -
ELZBIETA RŪDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

1____________________________________________________________________________________________' ■ ___________________________________________i

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa. '
S» NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Building Under Construct!*® 

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

• .ASSETS
Ftaat Mortgage Loans....................$3,316.834
Improvement Loans . .. . ............... 25,543
Loan*; on Strings Accounts   82.997 
Federal Heine Loan Bank Stock. . 175.000
Cash on Hand and fn Banks .... 1,112,033 
Office Building and Equipment . . 166.666
Parking Lot—JL415 Race Street 22.723 
Dtfarttd Charges and Other Assets 15,791
•>TOTAL—39,917,517

LIABILITIES 
Members’ Share Accounts .............38,428,476
Advances—

Federal Home Loan Bank . . . 850.000
Loans In Process.............................. 55,431
Other Liabilities ............................ 10.311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Other Specific Reserves..................... 3,520
General Reserves . . . 3295.*OO 
Surplus......................... 252.278 547.778

TOTAL—$9,917,587
CHARLES S. CHELEDEN. President

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ , 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE-VAISTU IR OPERACIJŲ *. «_ a.
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- 
rašytf <Thmstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, 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 į dr. Miller.

Joseph Quartullo, New York 51, N. Y.
DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ JUS GALITE MATYT MANO BIURE

DR. J. MILLER, D. C. Ph. C. 790 broad street, Newark, n. j
PRIĖMIMO VALANDOS: Važiuoti iš New York — Hudaon Tubs išCortlant

Kasdien nuo 9 ryto iki 7:30 vakare St. 14tb St. ar 34th St. 20-30 min. iki Newarko.
Tel. Mitchell 2-0773 Nno stoties tik 4 blokai.

•:ot
2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS

941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9785

Naujai atidalytas lietuviškas restoranas ir baras

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

Tol -DrY

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

riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeimą, ypač jų 
; dukrelė, 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 knyga (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. Markeris, 3325 So. Hals ted St., Chicago 8, Ill.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4111
PHILADELPHIA. PA.

Modemiška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi salė m 
baru, pakelevingiems suteikiama nakvynė — viskas nemokatnai-

Nelaimėa valandą kreipkitės i mūrų ištaigą, dieną ar naktį 
—- mes visados pasirengę suteikti genausj patarnavimą.

Vokiečiai džiaugiasi gavę pirmąjį šarvuotį

LIETUVIAI PASAULYJE
pasinaudoda- 
lietuvių liau-

ruošiantis pa-

• Kanadoje Birutė Vaitkū- 
naitė paruošė libretą moder
niniam baletui, 
ma humoristine 
dies pasaka.

• Australijoj,
minėti birželio ,14-15 d. įvy
kius, su estais ir latviais suda
rytas bendras komitetas. Iš lie
tuvių paskirti atstovauti K.

Aukos Vienybės 
popierio fondui
Izabelė Dilienė

E. Orange, N. J. . .. 20.00
A. Vikrikas

Brooklyn, N. Y............ 15.00
Moterų Klubas

Maspeth, N. Y............. 10.
P. Klimas

Stirling, N. J................ 10.
S. Gudas

W. Orange, N. J.........
A. Grigaliūnas

Brooklyn, N. Y...........
P. K. Vaičiūnas

Brockton, Mass...........
^Skautai Vyčiai '

Brooklyn, N. Y. .......
P. Pusnikas

Brooklyn, N. Y.........
Dr. V. L. Ramanauskas

Cleveland, Ohio .......
J. šeštokas

Long Island City, L. I.
P. Wilchinskas

Brooklyn, N. Y. .....
S. Baranauskas

Bronx, N. Y. ............
A. V. Grunskis

Maspeth, N. Y.

Kemežys, J. Žukauskas ir M. 
Babinskas.

e Prof. J. Rauktys tvarko 
spaudai ruošiamą monografi
ją apie Lietuvos liepas ir liepy
nus.

• Vasario 16-ji gimnazija iš 
leido pirmą abiturientų laidą.

• Prancūzijoje pradėjo veik 
ti komitetas už Laisvąją Euro
pą. Į spaudos konferenciją bu
vo pakviesti iš lietuvių pusės 
Baltrušaitis, Lanskoronskis, Tu 
rauskas ir Masiulis.

• Rašytojas Antanas Gied
rius, balandžio 4 d. šventė 60 
metų sukaktį.

• Dail. A. Galdikas, gyve
nąs Prancūzijoje, jau gavo vi
zą imigruoti į J AVI

LIETUVIŲ KOLONIJA AMERIKOJE
LIETUVIAISPADIDĖJO 27,114

Balandžio 12 d. į New Yorką 
atvyko paskutinieji tremtiniai, 
gavę vizas pagal DP įstatymą 
ir tuo būdu užsibaigė pirmoji 
masinė imigracijos fazė į JAV, 
prasidėjusi 1948 m. spalių 30 
d., kai laivu “General Black” 
819 tremtinių pasiekė Ameri
kos krantus. Nuo to laiko lie
tuvių kolonija Amerikoje padi
dėjo 27,114 lietuviais. f

Vėliavomis papuoštoje prie
plaukoje DP komisijos pirmi
ninkas John W. Gibson ir kiti 
šalpos organizacijų pareigūnai 
pasitiko tremtinius ir trum
pomis iškilmėmis atžymėjo šį 
faktą.

BALF’ą atstovavo pirminin
ko pareigas einanti Alena De
venienė ir reikalų vedėjas Pet
ras Minkūnas.

Paskutinis DP sąraše buvo 
lenkas Zylka Josef.

Gibson savo kalboje pareiš
kė, kad baigiant šį imigracijos 
periodą iš buvusių 1,250,000 Eu 
ropoję DP paliko tiktai apie 
200,000,^augiausia ligoniai, in-
validai, seneliai arba jų šei
mos nariai, kurie nesutiko su 
jais skirtis. Vieno tremtinio į- 
kurdinimas kainavo apie apie 
$300.00 arba vienam JAV mo
kesčių mokėtojui apie $1.93, 
Viso atvyko 339,000 tremtinių, 
kurių 90,000 įsikūrė New Yor- 
ko valstybėje. Taip pat jis pa
brėžė, kad be savanoriškų or
ganizacijų talkos ši programa 
nebūtų taip puikiai pavykusi, 
nes tik jų pagalba pavyko pa
rūpinti pakankamai garantijų 
ir atvykusius sėkmingai įkur
dinti visoje Amerikoje.

Paskutinioje grupėje jau bu
vo tiktai 74 DP, nes visi kiti pa
bėgėliai vyko pagal DP įstaty
mo 10 paragrafą, kaip vokiečių 
kilmės pabėgėliai. Jų tarpe

randame nemaža taip pat Lie
tuvoje gimusių, kurie iš Lietu
vos pasitraukė 1941 metais.

Po visų iškilmių pirm. A. De
venienė ir P. Minkūnas padė
jo lietuviams atlikti muitinės 
formalumus fr'ta pačia proga 
susipažino su jų gyvenimu.

štai ‘Kalwies Martynas, žmo 
na Ona ir penki vaikai. Kal
wies stipraus sudėjimo, plačių 
pečių Klaipėdos krašto ūkinin
kas 
ma 
Vos 
nes 
tiją

(Pecas) Edmundas pa- 
kad dirbo Kaune Til- 

fabrike, bet atėjus bol-

Magnus Boris Židikų vals
čiuje turėjo stambų ūkį ir da
bar vyksta pas seserį į Chica
go

Petz 
šakojo, 
manso
ševikams gyvenimas pasidarė 
nepakenčiamas ir 1941 metais 
išvyko į Vokietiją. Dabar ne- 
vardine garantija vyksta į Ga. 
valstybę dirbti. Nuliūdo pagy
ręs, kad ten lietuvių veik nė
ra. BALFo pareigūnai davė or
ganizacijos adresą ir pažadėjo 
pasirūpinti kitur ji įkurdinti, 
jei gyvenimas pasirodys tenai 
persunkus.

dr. Pajau- 
pofesoriau-

taip toli

iš Deglių kaimo. Jis ir šei- 
gražiai kalba lietuviškai, 
tik pusę kelionės atliko, 
vyksta pagal darbo garan- 
net į Aliaską dirbti ūkyje.

Apsidžiaugė sužinojęs, kad 
Aliaskoje galės sutikti dar iš 
Lietuvos pažįstamą 
jį, kuris dabar ten 
ja.

Paklaustas, kodėl
važiuoja, paaiškino, kad Alias
koje uždarbiai daug aukštesni 
ir tikisi daugiau uždirbti ir su
taupyti grįžti į Lietuvą. Tiktai, 
tęsė Kalwies, į Lietuvą vargiai 
grįžime per New Yorką, nes at 
rodo; kad kelias per Sibirą bus 
trumpesnis.
TURĖJO PALIKTI 
SERGANTĮ VAIKĄ

Kromelis Jonas, žmona Ger
truda ir 6 vaikai iš Sartininkų 
Kromelis , Jonas, kaip gimęs 
Amerikoje, su trimis vyriau
siais vaikais atvyko kai.p JAV

Paskutinis lietuvis, pasinau
dojęs DP įstatymo 2 paragra
fu, yra Gintilas Adomas. Kilęs 
iš Mažeikių, Lietuvoje dirbo 
staliaus darbą. Bolševikams 
antrą kartą okupuojant Lietu
vą, kaip partizanas kovojo 
prieš bolševikus ir ties Papile 
buvo sužeistas. Visam amžiui 
liko šlubas ir 40% nedarbin
gas, tačiau nenusimena, nes ti 
kiši, kaip stalius, pelnyti Ame
rikoje sau, savo šeimai duoną.

(Nukelta į 6 psl.)

’ •*-

Paskutinysis DP, gavęs vizą įvažiuoti į JAV, lenkas J. 
Zylka stebi dangoraižius.

AR ĮSILEIS SIRGUSIUS DŽIOVA?
piliečiai, o žmona su trimis 
vaikais kaipDP. Ilgai vilkino 
išvykimą, nes konsulas nepra
leido sūnaus Raimundo, 9 me
tų amžiaus, dėl to, kad vaiku
tis nuo pat mažens paralyžuo
tas.-Ji turėjo palikti prieglau
doje prie Darmstadto. Sunkia 
širdimi tėvai atsisveikino su 
Raimundu, bet dėl likusių vai
kų labo paskutiniu transportu 
atvyko į Ameriką.

5.

5.

5.

3.

2

2.

2.

2.

1.

1.

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

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

Atdara pirmadieniais, ketvirtadieniais iki 9:30 vaL vak. SeknuuL nne ll->4:36 popiet

čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos masi
nos, šaldytuvai ir visi/kiti^ 
namų apyęangai reikalingi , 
dalykai.
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
. JOKIOS ' -GARANTIJOS 

NEREIKIA

Laisvei švintant... (16) St. Butkus

“visTnorime būti paskutiniais
Bolševikai priartėjo prie Vil

niaus. Ilgiau pasilikti Vilniu
je pasidarė pavojinga. Naktį 
į sausio 5 d. didesnioji savano
rių ir karininkų grupė paliko 
Vilnių ir su savo ginklais pasi- 
traiMcė į Kauną. Vilniuje liko 
tik 25 savanoriai su keletą ka
rininkų laukti iki pat galo.

Kas liks tie* paskutinieji 25? 
Savanorių akimis _ žiūrint — 
laimingieji. Visi norėjo likti ir 
patekti į tų 25 grupę. Niekas 
nenorėjo pirmas iš Vilniaus 
trauktis.

Viršininkai ėmė skaičiuoti 
25 iš dešinės. Savanoriai bėga 
į dešinę ir čia prasideda susi
grūdimas. Pradeda skaičiuoti 
iš kairės. Ir jvėl susigrūdimas. 
Beveik visi prašo juos palikti. 
Viršininkai keletą kartų pa
bandė panašiai paskirti, bet 
vis nepasiseka. Grūdimasis ne
siliauja. Tenka 25 vyrus pa-, 
rinkti, iššaukiant pavardėmis, 
ar ; nurodant ranka, žinoma, 
tai nelabai malonu kitų at
žvilgiu. Nepaskirtieji jaučiasi 
užgauti, paniekinti, lyg jie bū
tų blogesni kareiviai už tuos 
paskirtuosius.
' Nepatekę į 25 grupę, surūgu

siais veidais paliko Vilnių ir 
mus. Mes. likę vieni, dar bud
resni pasidarėme, nes Vilnius 
gyveno labai neramias dienas. 
Į buvusias savo kareivines ne- 
begrįžome An^istoiome rūmuo 
se prieš Lukiškių aikšte.

Sausio 5 d. jau visai nera
mu. Girdėti už miesto šaudy
mas is tarp lenkų ir rusų. Mes 
25 turime dvi sargybas: savo

būstinės Jurgio prospekte 
(prieš Lukiškių aikštęs) ir vėlia 
vos Gedimino kalne, šiaip dąu 
guma laisvi esame.

Visi gavome lietuviškas ka
rines kepures ir ginkluoti po 
du vaikščiojame svarbesnėmis 
Vilniaus gatvėmis. Iki šiol tu
rint daugiau sargybų, o mažai 
savanorių, maža mūsiškių tesi- 
matydavo gatvėse. Dabar nuo
lat mums vaikščiojant, len
kams susidarė įspūdis, kad iš 
po nakties lietuvių karių Vil
niuje žymiai padaugėjo. Ypač, 
kad visi vaikščioja su karinė
mis kepurėmis, ko iki šiol ne
matydavo.

Lenkų legijoninkai pasidarė 
mandagūs. Mus prakalbindavo 
ir klausinėdavo, ką mes mano
me daryti: ar jiems padėsime 
Vilnių ginti, ar juos pulsime. 
Atsakydavome nežiną, ką mū- 

-sų viršininkai galvoja. Nelai
mės n>etu nebenorėjome jų er
zinti ar užgaulioti. •

Mane prakalbinę du jauni 
legijonieriai nusiskundė,... kad 
jų kariai visą dieną sušalę ir 
nevalgę kaunasi už miesto. Ki
ti net šautuvų neturi, tik re- 
revolveriais ar kitkuo ginkluo
ti. Pažiūrėję j mano gražų 
austrų raitininkų karabiną, 
vienas jų liūdnai pabrėžė:

— Jūs gerai aprengti ir gink 
luoti galėtumėt gerai kariauti.

Mat. ralikn turinč’uc ?er°s- 
drabužius. tei-

r* v * antis, iš kur mūsų tiek at
sirado. savanoriai . atsakydavo, 
kad naktį iš Kauno atvyko 
2,000 ir dar daugiau laukiama

kitą naktį. Iš 25 pasidarėme 
tūkstančius.

Kuo vakaras artyn, tuo len
kai neramyn. Į vakarą lenkų 
legijonieriai beveik dingo iš 
gatvių. Retai jų bepasirodyda- 
vo. Tik prabėgdavo su kokiu 
uždaviniu, ar raitas skubiai 
prajodavo. Tai praveždavo su
žeistąjį. Ir civiliai gatvėse ne
besirodė. Tik mes dar švaisty- 
davomės po artimesnes gatves.

Mūsiškiai pasiuntė savo žval 
gybą patikrinti, kas dedasi len 
kų eilėse. Grįžusi žvalgyba pra 
nešė, kad lenkai neatsilaiko ir 
rengiasi trauktis iš Vilniaus. 
Temstant jau ir mūsų neleido 
toliau nuo savo būstinės nuei
ti. Atšaukta sargyba iš Gedi
mino kalno. Liko viena vėlia
va be apsaugos.
PASKUI MUS
TRAUKIASI LENKAI

Sutemus visi susirinkome į 
savo būstinę. Tačiau keletas 
judriausiųjų neiškentė ir to
liau nuo savo būstinės šniukš
tinėjo, kas darosi mieste.

Atbėgo apdusę ir praneša 
karininkams, ką jie matę. Pa
sak jų, prie šv. Jokūbo bažny
čios privažiavo keletas kaimie
čių vežimų su šienu ir iš jų iš
šokę ginkluoti vyrai nubėgo už 
niūrų pasislėpti.

Sv. Jokūbo bažnyčia buvo ki 
toj pusėj Luklškio aikštės, va
dinas, prieš pat mūsų būstinę. 
O ten už mūrų pa^i.slėcė, ai'- 
ku. slapta Jvežti bolševikų ka
riai ar partizanai smogti iš už
pakalio ar šono pasitraukian
tiems lenkams.

Savanoriai prašo karininkus 
leisti tuos pasislėpusius pulti 
ir suimti. Karininkai nesutiko 
leisti. Sako: nebėra laiko, nes 
jau turime tuojau trauktis. 
Savanoriai nori kovos ir lieka 
nepatenkinti.

Apie 5-6 vai. pasiruošėme 
trauktis. Dar turime granatų, 
lengvąjį kulkosvaidį ir kitokio 
turto. Nešti būtų ,persunku. 
Pro mūsų šalį skuba namo po
ra miesto vežikų. Savanoriai 
nori juos sulaikyti, bet jie ne
klauso ir nori pravažiuoti. Tik 
atstačius į juos šautuvus, su
stoja.

Į vežikų vežimus susikrau
name savo karinį turtą ir pa
sijudiname žygiuoti. • Pro šalį 
ėję ar joję lenkų legijonieriai, 
pamatę mus išžygiuojančius, 
neramiai kitas kitam sušuko:

— Lietuviai jau pasitraukia! 
ir skubiai nulėkė tolyn.

Mane ir tą didįjį šaulį gim
nazistą Miką paskyrė atsitrau
kiančiųjų apsaugon — saugo
ti, kad priešas neužpultų mū
siškių iš užpakalio. Einame 
nutolę nuo saviškių, jų užpa
kalyje. Žiūrime, kad jų nepa- 
mestumėm iš savo akių. Jeigu 
gatvė tiesi, einame toliau atsi
likę, o kai mūsų “armija” už
sisuka ar į kitą gatvę ar į ko
kią kreivą, vadinas dingsta 
mums iš akių, bėgte bėgome 
artyn, kol vėl pamatome. Bai
su tamsiose gatvėse pasilikti ir 
pasimesti nuo savųjų, o mies
to dar gerai nepažinojome. Pa- 
kra'č’M visai nepažįstami.

— Mums davė pavo i n 2 ia il
sią uždavinį. - pasididžiuo
damas Mikas kreipiasi į mane. 
— Mudu patys paskutinieji 
traukiamės.

Kąip reikia spręsti pabėgė
lių problemas gerą pavyzdį pa
rodė turkai. Pereitais metais iš 
Bulgarijos ištremtoms 37,000 
pabėgėlių šeimų, iš viso 160,000 
žmonių, iš numatytų 25,000 
būstų 20,000 buvo paruošti jau 
pirmosiomis šių metų savaitė
mis. Likusieji 5,000 būstų bus 
baigti statyti iki vasaros. Visi 
pabėgėliai 
mi žemės 
gauna dar 
5 margus 
.pakinktus,
liūs etc. 100,000 naujų pabėgė
lių dar laukiama atvykstant.

Tuo 'metu, kai JAV nori, DP 
įstatymui pasibaigus, įsileisti 
iš Europos “virš kvotos” dar 
300,000, taip pat padidinti kvo 
tas tremtiniams iš už gel. už
dangos, ypač pabaltiečiams, o tams,- Europoje imigrantų svei 
Europoj likę tremtiniai tikisi, 
jog dabar, suradus nuostabius 
vaistus tuberkuliozei gydyti, ir 
tokiems bus 
JAV, kur yra 
nių ar gerų 
ką kitą rodo
niai Kanados politiniame gy
venime.

Ontario provincijos sveika
tos ministeris dr. MacKinnon 
Phillips pareiškė seimelyje,

ūkininkai įkurdina- 
ūky ir, be būsto, 
25 margus žemės ir 
ganyklų, taip pat 
reikalingus gyvu-

jog Kanada turėtų suvaržyti 
imigraciją sveikatos ir ekono
mijos sumetimais. Girdi, per 
pastaruosius 4 metus tremti
nių gydymas iš provincijos gy
dytojų pareikalavęs 70,000 dar
bo dienų ir iš provincijos iždo 
iščiulpęs 200,000 dol. Jo žo
džiais tariant, tarp tremtinių 
2.5 kartų daugiau džiovininkų 
negu tarp kanadiečių, be to, 
jie iš viso yra daugiau linkę į 
artritį ir kt. ligas. Todėl, be 
paprasto tikrinimo, reiktų į- 
vesti dar specialų, nustatantį, 
kiek naujieji emigrantai yra 
linkę į ligas iš viso.

Dr. W. L. Frosto, imigracijos
ir karantinų skyriaus viršinin- vusių ir gyyenusių sunkiausio- 
ko federaiinej sveikatos mini- se karo sąlygose žmonių,’kad 
sterijoj, .pareiškimu žurnalis-

bet esą ir tos ligos skleidėjai.
Vokietijoj palikti tremtiniai 

dėl tokio “lengviausio” jų prob 
lemos išsprendimo tegali ne
bent tiek palinkėti, jog mini
mieji gydytojai išgyventų su 
savo tautiečiais tiek pat žiau
riausių sukrėtimų, kiek jų te
ko prie nacių ir bolševikų iš
gyventi tremtiniams, kurie yra 
visko netekę, ir paskum pasiū
lyti tokiu būdu “spręsti” mini
mas problemas.

Tačiau dėl tokių 
v imu reagavo ir 
konservatorių “The
be and Mail,” vedamajame įro
dinėdamas, kad negi galima 
reikalauti iš ilgus metus bada-

samprota- 
torontiškis 
Daily Glo-

atvertos durys į 
nemaža jų gimi- 
,pažįstamų, visai 
kai kurie reiški-

katą ir plaučius tikrina 45 Ka
nados gydytojai.. Atvykę iš tų 
kraštų, kur jų sveikata Kana
dos gydytojų nebuvo patikrin
ta, dar kartą tikrinami pačioj 
Kanadoj. Jo nuomone, imi
grantų sveikatą reikėtų tikrin
ti dar griežčiau, neįsileisti nė 
vieno džiovininko. Be to, pa
tikrinti, ar nesirgo kas džiova 
emigranto šeimoj, nes, esą, jie 
ne tik sudarą naštą Kanadai,

jie savo stiprumu ir sveikatin
gumu pralenktų kandiečius? 
Kalbėdamas apie susirgusių 
naštą iždui,. sveikatos ministe
rs turėjo prisiminti ir paly
ginti ją taip .pat su ta nauda, 
kurią atnešė kraštui, o tuo pa
čiu padidėjusių įplaukų pavi
dalu ir iždui, kad ir iftiiiimojoj 
provincijoj 250,000 naujai įsi
kūrusių ateivių. Apskritai, po
karinių laikų imigrantai,— da
ro išvadą dienraštis, — yra 
sveiki ir padorūs.

Išėję iš miesto, galėjome dar 
toliau atsilikti nuo savųjų. To
li buvo galima juos matyti. Iš 
miesto išėjome ramiai, niekas 
mūsų nekliudė. Gatvės tuščios, 
lyg išmirusios. Langai tamsūs 
ir nieko juose nematyti.

Po valandos pradėjo trauk
tis lenkai. Į juos pradėjo šau
dyti pro langus ir iš užkampių, 
šaudė miesto gyventojų dalis, 
prijaučianti bolševikams.

Išėję į laukus, toli priešaky
je mūsų pamatėme žygiuojantį 
būrelį. Iškart pamanėme, gal 
bolševikai, bet paskui nusira
minome,. nes bolševikai nuo 
Vilniaus tolyn nežygiuos. Jie 
Vilnių puola.

žygiavome Lentvario link. 
Netrukus su Miku pamatėme, 
kad mūsų užpakalyje, kiek to
liau, iš lėto važiuoja automobi
lis. Kieno jis — neaišku. Mūsų 
grupelė susėdo pailsėti. Atsi
sėdome ir mes su Miku. Auto
mobilis sustojo.

Ilgiau mums sėdint, automo
biliu važiavusiems nusibodo 
laukti. Norėdami patirti, kas 
mes tokie, vienas jų išlipo ir 
lenkų vėliavėle uždengė auto
mobilio akį (priešakinę švie
są). šviesa aiškiai atmušė len
kiškas spalvas. Valandėlę pa
laikė vėliavėlę prie šviesos.

Manasis Mikas vėl panūdo 
šauti. Girdi, išausiu i viršų ir 
duosiu jiems ženklą važiuoti.

— Dėl Dievo meilės nepra
dėk, — sudraudžiau. — Išgąs
dinsi ir lenkus, ir saviškius. 
Pamanys, kad čia bolševikai.

A'fi •: ki'ms pradžius eiti, 
pakilome ir mudu. Taip len
kams ir nedavėme lokio ženk
lo. Supratau, kad ten važiavo 
jų vadai. Negavę jokio ženklo, 
važiavusieji automobiliu kas

kart pradėjo vis labiau atsilik
ti. Suprato, kad jų prie'šakyje 
nelenkai žygiavo.

Pasiekę mišką, mūsiškiai vėl 
susėdo pailsėti. Prie grupės 
prisijungėme ir mudu, nes už
pakalio apsauga jau nebuvo 
reikalinga. Gerokai pasėdėjus, 
į mišką įvažiavo ir lenkų au
tomobilis, paskui mus sekęs. 
Staiga miške pamatė mus sė
dinčius. Automobilyje sėdėjo 
aukšti lenkų karininkai, tur 
būt, generolai su pulkininkais. 
Tamsoje sunku pažinti. Didelė 
mis ir bailiomis akimis pradė
jo į mus dairytis. Mes į juos 
nekreipėme dėmesio ir nieko 
jiems nesakėme. Pravažiavę 
pro mus jau greičiau važiavo.
VOKIEČIAI NUGINKLAVO 
LENKUS

Perėję Lentvarį susitiko
me vokiečius. Ant kelio buvo 
pasistatę kulkosvaidį. Mus su
laikė, bet patyrę, kad esame 
lietuviai, praleido toliau eiti.

Jau buvo gili naktis ir rei
kalingas poilsis. Iš vokiečių 
gavome patalpas apsinakvoti. 
Kambariai nekūrenti, šaltoka.

Po mūsų tuojau i Lentvarį 
pradėjo plūsti iš Vilniaus pa
sitraukę lenkų legijonieriai. 
Vokiečiai juos sulaikydavo, nu
ginkluodavo ir internuodavo. 
Paskui juos perdavė lenkų va
dovybei.

Rytą atsikėlę, pamatėme dar 
žuose suvarytus lenkus, šalta, 
dreba. Mūsų savanoriai, šautu
vus per petį pasikabinę, nuėjo 
sula’kytu lenku pas’.ž’flrėti. 
D ■‘niurna savanoriu su užuo- 

’’Jūrė c i su’a’u<'ius len
kus. Užm’ršo tu išdidumą Vil
niuje. Bet mūsų didakis An
tanas negalėjo užmiršti. Jis 
pakartojo dažnai Vilniuje gir

dėtus legijonininkų pasigyri
mus: “Ot teraz nasza požą- 
dek!” (va, dabar mūsų tvar
ka). «

Legijonininkai, matydami, 
kad mūsų Antanas dar gink
luotas ir manydami, kad jis 
dar nepatekęs vokiečiams į na
gus, juokdamiesi rodo į atei
nantį vokietį:

— žiūrėk, jau ateina ir prie 
tavęs. Tuoj nuners nuo tavo 
pečių šautuvą.

— Nebijau! — atsakė Anta
nas.

Vokietis priėjo prie Antano, 
pažiūrėjo į jo kepurę ir paži
nęs lietuvį, draugiškai paplo
jo per petį:

— A, lietuvis! Geras karei
vis!

Lenkai nustebę išsižiojo. Pa
prastam kareiviui buvo neaiš
ki tuometinė politinė būklė, 
kodėl vienus nuginkluoja, o ki
tus ne.

Tą dieną ilgokai ir mes pa- 
alkome, kol iš mūsų grupės 
išsiųsti kareiviai parvežė mals 
to, gauto iš vokiečių. Kai par
vežė, tai ne tik tą dieną sočiai 
pavalgėme, bet dar ir kelionei 
turėjome.

Vokiečiai lenkų legijonierius 
susodino į prekinių vagonų 
traukinį ir išvežė toliau iš 
Lentvario. Traukiniui pajudė
jus. pradėjo dainuoti kažkokią 
liūdną patriotinę dainą.

Lietuviška vėliava Gedimi
no kalno pilies bokšte plėvėsa- 
vo iki sausid 6 d. Tą dieną, ru
sai bolševikai įsitaisę Vilniuje, 
VH^bre. dvi s'>a'vas
nupešė ir paliko tik raudoną
ja

Kita savaitę: MUS PALAI
KĖ AMERIKOS KARIAIS.
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TAIKA KORĖJOJE?
Posėdžiai Pan Mun Jone juo 

> lotvn aaroi>i iubiau irumptMU.
Atstovai pasitenKina UK pa- 

saxvu "labą dieną’ ir 'su
diev ’. Tai viskas.

Tokiose sąlygose kaip gali
ma duoti pagrindą *anu_m>. 
kurie skelbia, kad taika Korė
joje artėja.

Kai kurie stebėtojai net jau 
datą nustatė, tvirtindami, kad 
gegužės 1 dieną būsianti pasi
rašyta sutartis, nes komunis
tai nori tą dieną padaryti dvi
guba švente.

Ar tai rimta?
Tikėtis galima. Tam priežas

tys yra sekančios.
Pirmiausiai įvykdytas slap

tus susitarimas dėl belaisvių 
pasikeitimo, kuris buvo pagrin 
diniu klausimu.

Antra, komunistai paskuti
niuose susitikimuose pasirodę 
lipiau sukalbamesni.

Trečia pasitarimuose tarp 
Stalino ir Indijos ambasado
riaus buvo paliestas taikos i- 
gyvendinimo Korėjoje klausi
mas.

Bet viskas priklauso nuo 
Maskvos. Jei ji tikrai nori tai
kos, tai gegužės 1 d. tikrai ga
lės būti taikos švente.

Tikėkime Rarrimano žo
džiams, jog “Pasaulis dar nie
kad nebuvo taip arti taikos, 
kaip šiandieną...”

Revoliucija, sakoma, ryja sa
vo vaikus. Tą matoma Čeko
slovakijoje, kur nemalonėn pa
teko' patys žymiausi komunis
tų-vadai: Clementis, Gemm- 
der, Kopriva, Slansky... Dabar 
atėjo Zapotockio ir Gottwaldo 
eilė.

Kodėl šis valymas tarp rau
donųjų? Kodėl šis kraštas ku 
ris buvo aršiausias Sovietų Ru
sijos pagelbininkas, dabar už
sitraukė tokį Kremliaus įtari
mą?

Tam yra dvi priežastys.
Čekoslovakija daugiau už ki

tus Maskvos satelitus savyje 
turi vakarų kultūros ir nori 

.. turėti atviras duris į vakarus.
Antra, tai Sovietų Rusija 

stengiasi perdaug išspausti iš 
Čekoslovakijos.

Stalinas visą laiką nenusto
ja čekus raginęs ir statęs nau
jus reikalavimus. Jau pereitais 
metais čekas darbininkas tu
rėjo dirbti 50 nuošimčiais dau
giau negu užpereitas metais.
Gi praėjusią savaitę ministras 
Gregor, pabuvojęs Maskvoje, 
savo tautiečiams atvežė įsaky
mą padidinti produkciją dar 
visu ketvirčiu!

“Tai bus atsimokėjimas So
vietų Rusijai už jos suteiktą 
pagalbą,” pasakė jis. Ar ne 
skaudus pasijuokimas? Ta pa
galba yra tokia, kad rusai bai
gia visai apiplėšti Cekoslovakir 
ją.

Ir kada taip darbininkas 
plėšiasi dirbdamas, ar manote, 
kad jis yra geriau maitina
mas? Nieko panašaus.

Maisto produktų didelis tru
kumas. Kavos svaras kainuo
ja net 8 dolerius! Bulvės, pa
grindinis neturtingųjų mais
tas, racionalizuotas. Rūbų nė
ra.

Tad nenuostabu, jog vienur 
kitur pasireiškia nepasitenki
nimai, murmėjimas ir net ban
doma streikuoti. Deja, anapus 
geležinės uždangos streikai ne
pripažįstami ir darbininkai, 
už streiką šaudomi.

Garsusis Lavrentiev, pakeitęs 
Pragoję Siliną, kaip Kremliaus 
akis stebi čekus ir stengiasi 
juos priversti eiti į koją, bet 
tas jam sunkiai sekasi. Jam y- 
ra sunku kovoti su “deviacio- 
n is ta is *1 Per daug jau jų atsi
rado Čekoslovakijoje. Jais pri
pildyti visi kalėjimai ir kon
centracijos stovyklos.

Reikia taip elgtis ir susitvar
kyti patiems, mums visiems, 
kad būtų galima su ramia są
žine atsakyti už visus mūsų 
viešus ir neviešus žodžius, ne
raudonuoti dėl mūsų viešu ir 
neviešų darbų? Bolševikai ir 
ckupantu batiaižiai visuomet 
mumyse jieškos ydų ir bjaury
bių. Bet jei galvosime“ ir veik
sime. kaip padorūs krikščionys 
ir sąžiningi patriotai, jie ma
žiau turės progos persDpatis- 
dinėti mūsų žinių ar straips
nių ištraukas, pagaliau nie
kam dėl to nebus rei baisu, 
?-i r f malonu. Ir "bolševikų” 
^karčius pad.u lietuvių tarpe 
tuoj sumažės.

čio ponų redaktorių tos srities 
veikią. O visų mūsų kolega žur
nalistas Stepas Vykintas, ku
ris, nežiūrėdamas savo labai 
trapios sveikatos, retu darbš
tumu, tyru idealizmu ir pasi-

kokios nors gadzinkos melodi
ja. Tokį skirtingą balsą mėgi
nama "užrėkti ’. Ginama krikš
čionybės principai, bet čia pat 
jie laužomi pagiežos, niekini
mo,- šmeižto ar paprasčiausio

Labai gaila, kad tie pagie
žos triukšmai ,ir tos visos kri
tikos taip nuobodžiai susiuva
mi, kad net Bimbai nebe vis
kas įdomu persispausdinti. 
Turbūt, net ir jis panašių ar-

Trumanas troško taikos 90-čiai metų. — Pirmą
jį sus.tikimą su Stalinu vadina “maloniausiu,” 

bet vėliau Įsitikino, kad su rusais 
tik vieni nemalonumai

PRIVISO IR NIEKŠU

Ką čia bekalbėti apie "bol
ševikus Tegu tik koks lietu
mis kiek prasikiša iš minios ir 
nesugeba ar jaučiasi negalįs 
prisitaikinti prie katarinkos to, 
kuris yra apsiskelbęs mūsų 
tautai, jos laisvės kovai ir 
mums visiems "vadovaujan- 
č u.” — tai greitai ima aiškėtu 
kaip tūli mūsų spaudos straips 
niaE^ode, kad čia turime rei
kalą su daug didesniais nieki
ai4*. vienybės ardytojais, avan
tiūristais, "žmonėmis po kau- 
k'-,“ arivistats ir demoraliza- 
toriais. .

Taip sakydamas, turiu gal
voje Darbininko 26 numerio 
vedamąjį ir atitinkamus straip 
snius jo spaudos puslapiuose. 
Draugas pranešė, jog Europoje 
apgailestaujama, kad mūsų 
spaudos dalis nepasiliovė “pul 
ti Vliką” ir įvairias lietuviško 
darbo asmenybes. Iš tikrųjų 
nepasiliovė, ir Darbininkas 
duoda geriausius pavyzdžius.

Tos niekinimo akcijos taiki
niu dabar tapo trys LAS (Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio) vei
kėjai,— Stepas Vykintas, J. 
Mašiotas ir S. Jakubickas. Kaip 
Darbininko vedamajame rašo
ma, jie esą ne tik avantiūris
tai, bet ir arivistai, egoistai, 
savanaudžiai, garbėtroškos, 
vienos paros būvyje triskart 
keitę ;savo įsitikinimus, įdavi- 
nėję naciams lietuvių tautą, 
jaunimą mokę Stalino konsti
tucijos, ciniškai brutalūs, pa
vojingi ir tt. (.')!.

Argi ne pamišimas? Argi ne 
pats nogliausias politinis gum
bas?...

Niekad nebuvau nei jokia
me “voldemarininkų” sąjūdy
je, nei Nacionalistų partijoje, 
nei LASe, ir neketinu būti. Bet 
šioksai tų asmenų teršimas 
man atrodo nesuderinamas nei 
su žmogaus, nei su lietuvio, 
nei juo labiau su kataliko gar
be. Mašioto ir Jakubicko asme 
niškai net nepažįstu, bet iš 
rimtų liudininkų esu girdėjęs, 
kad tų vyrų antikomunistinė 
akcija ir talka lietuvių rezis
tencijai nuo 1940 metų jokiu 
atveju nėra buvusi mažesnė už 
pranciškonų leidžiamo laikraš-

aukojimu bendrajam .tautos 
interesui yra nusipelnęs gal ne 
vienam iš mūsų būti pavyz
džiu,— ne. Vykintas tokio "ne- 
kaukuotu” tautiečių tulžies nė
ra nusipelnęs ir tomis pamaz
gomis nebus supurvintas.

Jei mes visi taip išmoktume 
daryti, kaip Darbininkas, tai 
surastume drumzlių ir gana 
nelaimingų atvejų kiekvienoje 
grupėje, politinėje ar religinė
je. Kadangi Liudas Gira buvo 
krikdemas ir net jų oficiozo re
daktorius, kadangi Salomėja 
Neris buvo ateitininkė, tai ko
kiam štukoriui gali užeiti pa
gunda mūsų krikdemus ir atei 
tininkus paversti lietuviškais 
išgamomis, dar blogesniais už 
avantiūristus ir Vliko penke-; 
tuko kritikus. Ir būtų daug ki
tų pavyzdžių.

Tai būtų toks pat pamiši-

melo pavyzdžiais. Ir ^a, toks 
Alantas ima ir pasirodo^ gana 
teisingas savo galvojimu,S kad 
krikščioniškasis žrpogus xper 
2000 metų neatskleidžia mora\ 
linio tobulėjimo žymių, o tik 
daugiau leidžiasi degraduotis. 
Ir dėl to gaila visiems, — ge
riems ir blogiems krikščio
nims...

Ta pati pagieža politikos rei 
kaluose. Jei ne j mano katarin- 
ką groji, -tai tu tik šunsnukis, 
enkavedistų draugas, šnipas, 
“Lietuvos priešas,“ tautininkų 
rėžimo atorūga ir, žinoma, 
valdžios troškėj as, kurią nori 
iš manęs atimti,— nors aš ir 
dar jos neturiu, bet Šventame 
Rašte ir mano partijos ambi
cijų programoje parašyta, kad 
tik aš ją ateityje turėsiu Lie
tuvoje, “kada ji bus išlaisvin
ta”...

tojų filosofijoms netiki.
Ir niekas jomis netiki. Brt 

kai siaučia gumbo epidcmi.a, 
kai tempėTafūra iškyla, tai tu
ri kasnors kliedėti.
NUOSTABIOS GYDUOLĖS

Kaip dabar sakoma, nebū
čiau pozityvus, jei gumbo ligos 
ir epidemijos faktą nustatęs, 
nepasiūlyčiau priemonių gy
dytis.

O priemonių vis dėlto yra 
Nei pikti pamokslai, nei grau
dūs verksmai, net nei Vliko re
zoliucijos, kaip praktika paro
dė, čia nieko nepadeda. Reikia 
griebtis stipresnių ir šimtme
čiais išbandytų gyduolių. Jei 
ne dr. Jonas Balys, tikriausiai 
būtume jas pamiršę ar visai 
nežinoję. Ir štai vartau nese
niai iš spaudos išėjusią gražią, 
įdomią, storą dr. J. Balio kny-

mas ir toks pat politinis gum
bas.
PAGIEŽA GLANDOSE

Galbūt, karo sukrėtimai yra 
atsiliepę į daugelio mūsų ger
biamųjų tautiečių psichiką. Pa 
tys žmonės čia jau ne tiek kal
ti, o tik aplinkybės. Nežinia 
kodėl tos karo aplinkybės į ne 
vieno mielojo tautiečio glau
das pripompavo pagiežos ir 
dar neregėto Įžūlumo. Tai sa
votiškas “kariškas gumbas”.

Pavyzdžiui, šiandien jau ne
begalima atsiliepti palankiai 
apie kokį naują neblogos ver
tės literatūrinį veikalą. Nega
lima,—jei tai neatitinka tai pa
čiai katarinkai ir nesiderina su

Ir jei kas su tuo nesutinka, 
ar paabejoja, ar mano, kad bū
tų galima kitaip galvoti ir 
dirbti, kita- dvasia mūsų rezis
tencinius santykius pagrįsti,— 
tasai jau “patarnauja genera
linei Stalino linijai ar tautiš
kai Paleckio talkai”... Toji 
gumbo liga galima pavadinti— 
paleckitis (angliškai tark “pa- 
leckaitis”). Naujienų redakci
niuose puslapiuose vienas ar
tojas iš Detroito jau ne kartą 
toje dvasioje uteliavosi. Jo tai
kinys vis būdavo —Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė. Kad 
Santarvės nebūtų, jis be abejo 
ramiau galėtų arti ir miegoti, 
ir gal netektų taip mirkti savo 
taurios pagiežos padaže.

gą — “Lietuvių Tautosakos Lo 
bynas”. Visa knygos antroji 
dalis skirta mūsų liaudies me
dicinos duomenims. Vienoje 
vietoje (77 pusi., II dalis) lyg 
tyčia surašyti trys gydymosi 
būdai nuo gumbo, arba pilvo 
skaudėjimo. Tai šimtmečiais 
išbandytos mūsų liaudies gy
duolės. Ko nebežino mokytieji, 
tą gerai žinojo mūsų mužikė
liai.

Paskutines Hitlerio valandos (4)AMERIKIEČIAI IŠGELBĖJO GERINGĄ
Hitleris bijojo patekti i nelaisvę, kad nebūtų rodomas pajuokai cirke — 
Gebelsas su vaikais, buvo pasiryžęs sekti Fiureri - Geringas tikėjosi tap

ti Reicho valdovu... bet Hitleris ji už išdavystę nutarė sušaudyti

Baltieji Rūmai įsigijo naują kiniško porcelano servizą, 
iš kurio jau buvo vaišinama Olandijos karališkoji pora.

Pažodžiui nurašau iš dr. Ba
lio veikalo tuos tris gydymosi 
būdus, nuo savęs patikslinda
mas, kuris būdas kam geriau
siai. galėtų padėti.

Pirmas būdas (labai geras 
pranciškonų Darbininkui). Rei 
kia taip kalbėti: “Ne gumbas, 
ne klynas, Kurisios dvaras, 
paskočiok, pasvoliok, Dvasia 

• Šventa pristok”.
Antras būdas (būtų artimes 

nis lotyniškai suprantančiam 
marionų Draugui). Reikia su
kalbėti ant arielkos: “Deus 
meus camineus, cro-cromia 
gumberia petelicta Sancta 
Maria”.

Trečias būdas (gal neblogas 
artojams viename kairiųjų 
dienraštyje). Reikia dešinės 

' r ankošf. piršto nagu - rėžti ap
link baiiib'a3 ir kalbėti: “Gum- 
bisa, gumbisa, viskas sukas ap
link* bambisą.” Taip kalbėti 
tris kartus, ir nustos tada 
skaudėti.

Tie, kurie vertino dr. Balio 
Lobyną, kaip įdomų mūsų tau
tosakos duomenų rinkinį, už
miršo priminti, kad ne visa 
mūsų tautosaka yra jau pase
nusi. Matome, kad ten galima 
rasti labai naudingų ir visai 
nepasenusių nurodymų,- kaip 
gydytis nuo kaikuriuos mūsų 
tautiečius apsėdusios politinio’ 
ir dvasinio gumbo epidemijos.

Tai tuo''tarpu ir viskas, -»— 
ligi sekančio antkryčio. •

BRONYS RAILA

Ne taip seniai iš spaudos iš
ėjo nepaprasta knyga, pava
dinta—“Mr. President”, kurią 
paruošė artimas prezidento 
Trumano bičiulis, radijo ko
respondentas William Hilman, 
davęs prezidento Trumano por
tretą, cituodamas jo žodžius, 
užrašus ir laiškus.

Teisingiau pasakius, tai pa
ties prezidento Trumano su 
nuostabiu atvirumu pavaizduo
tas .portretas. Dar niekad joks 
Amerikos valstybės preziden
tas neparašė savo ranka tokios 
nuostabios knygos.

Trumahas atidengia visą ei
lę asmeniškų pastabų iš savo 
užrašų knygelės ir spausdina 
laiškus, kas leidžia aiškiau pa
matyti, kokios linijos jis, kaip 
Amerikos prezidentas laikėsi.

Skaitydamas šią knygą, 
skaitytojas susipažįsta su A- 
merikos politikos užkulisiais ir 
dalyvauja prezidento šeimyniš
kame gyvenime. r

Si knyga yra viena tų, apie 
kurią šiais metais daugiausia 
kalbės.

"Aš noriu, pasakė preziden
tas Trumanas Hilmanui, kad 
žmonės pažintų prezidento pa
reigas. Aš noriu, kad jie mane 
pažintų tokį, koks aš esu.”

Savo dienorašty prezidentas 
Trumanas keliose vietose pa
mini ir Lietuvą.

1945 m.'gegužės 22 d. savo 
dienorašty- ikso: ■

“Vakar- turėjau ilgą pasikal
bėjimą su Joe Davies (buv. 
Amerikos ambasadoriumi Mas
kvoje Red.) rusų klausimu. Jis 
neįėjo pats telegrafuoti Molo
tovui, pasiūlydamas Stalinui

susitikti su manimi Aliaskoje, 
Sibire ar kuriame nors karo 
laive, šitų kraštų apylinkėje.

Aš pareiškiau, kad pasiųsiu 
Harry Hopkins pasimatyti su 
Stalinu, išdėstyti mano pažiū
ras ir, pareikšti, kad aš mielai 
norėčiau susitikti su juo “ant 
keturių akių”. Daviesui paaiš
kinau, kad Hopkinsą 'siunčiu 
todėl, jog turiu jam .pasitikėji
mo ir, pagaliau, dėl to, kad jis 
jau buvo tarpininku prie Ro- 
osevelto panašiose aplinkybė
se, kad Hopkinsas yra “libera
las”, bet ne “liberalas .profesio
nalas” (šiuos aš laikau pačiais 
žemiausioj o laipsnio politikie
riais).

Kad pasiekus pastovią taiką 
reikia, jog trys didžiosios vals-_ 
bes pareikštų viena kitai pasi
tikėjimą ir kad pačios nuošir
džiai norėtų taikos. Reikia dar, 
kad jos turėtų pasitikėjimą 
mažose tautose. Aš noriu tai- 

jkos ir aš esu-..visad-pasiruošęs 
sunkiai .dirbti, kad ją pasiekus. 
Mano, nuomone mes pasieksi
me.

Hopkins sutiko važiuoti- į Ru 
siją, puikiai supratęs mano no
rus ir pažadėjo aiškiai duoti 
suprasti dėdei Stalinui ko aš 
trokštu ir ko noriu pasiekti: 
taikos pasauliui bent 90 metų. 
Kad mes neturime jokios teri- 
torialiniais klausimais ambici
jos nei slaptų sumanymų kas 
liečia Lenkiją, Rumuniją, Bul
gariją, čekolslovakiją, Austri
ją, Jugoslaviją, Latviją, Lietu
vą, Estiją, ar kitą kraštą ir kad 
mūsų vienintelis tikslas yra pa 
saulinė taika.

(Nukelta į 6 psl.)

- Baltieji Rūmai visiškai nau
jai atremontuoti. Tas atsiėjo 
apie 6 milijonai dolerių.

Prezidentas Trumanas ir jo 
šeima apleido Blair House, ku
riuose buvo Įsitaisę prieš tre
jetą metų, kada architektai, 
mūrininkai ir dažytojai užėmė 
Baltuosius Rūmus.

Prezidentui Blair House bu
vo labai nepatogu gyventi, ap
linkiniai gyventojai truk
dė ir jis turėjo būti visus lan
gus uždaręs, vakarais nuleis
ti užlaidas. Tuo tarpu Baltieji 
Rūmai yra labiau diskretiški 
svetimai akiai.
PALOCIAI BE PATOGUMU

Baltieji Rūmai yra diskre- 
tiškesni, bet ne taip patogūs. 
Bent taip jie buvo iki šio re
monto. Prezidento maudymo- 
si*vfcambarys buvo įrengtas 
1877ffip»tais (tiesa Franklin 
Roįwm kairiajame rūmų 
spa/Bę įrengė didelę gimnasti
kos salę ir gražią maudyklę), 
elektros apšvietimas buvo į- 
rengtas 1892 metais. Indai bu
vo tokie prasti, kad preziden
tas Hooveris kartą pasakė sa
vo svečiui:

— Jei jūs būsite stalo cent
re, tai turėsite desertinį šauks 
telį sriubai valgyti. Jei jūs bū
site gale, teks pasitenkinti ša
kute!

žinoma, taip blogai nebuvo, 
bet Amerikos prezidentui, ku-

BALTIEJI RŪMAI LAUKIA NAUJO PREZIDENTO
ris šiandien vadovauja beveik 
viso pasaulio politikai, to buvo 
permaža.

Bet šalia šitų nedateklių, 
Baltuose Rūmuose buvo di
džiausių brangenybių. Jo ketu- 
riadešimt kambarių dabar turi 
pačius brangiausius baldus ir 
ypač labai moderniškai įreng
ta dvidešimt maudymosi kam
barių. Kai kurie kambariai y- 
ra virtę tikraK muziejais. Va
dinami klnišį51ia;»bariai turi 
niekur pasai^jpTneužtinkamo 
kiniško por^n^no kolekcijas. 
Bet labiausiai visus lankytojus 
stebina juodai 1 kuotas, auk
su papuoštas pianinas su Ame 
rikos ženklais, kuris yra pats 
brangiausias pasaulyje.
KODĖL TOKS VARDAS?

Kodėl šiuos palocius vadina 
Baltaisiais Rūmais? Papras
čiausiai dėl to, kad jie yra bal
ti, baltesni už visus kitus na
mus Pennsylvania Avenue, gal 
būt, net baltesni už visus na
mus Washingtone.

Bet jie nebuvo tokie, kaip 
buvo pastatyti.

1791 metais Washington© tik 
rumoje dar nebuvo, toj vietoj 
buvo platūs laukai, ir vienur 
kitur gal matėsi kokie penki 
še.si namai, vienišos farmos.

arba neturtingos užeigos. Pa
skelbus sąjungai, reikėjo pa
rinkti sostinei vietą. Pasirink
ti sostine iš vienų jau esančių 
miestų reiškė sukelti pavydą ir 
buvo nutarta statyti visai nau
ją miestą, kuris būtų federa
linės valdžios centru. Prancū
zų architektui Charles l’Enfant 
atvykusiam į Ameriką su La 
Fayette ir įsikūrusiam čia, bu
vo pavesta išplanuoti busimą
ją sostinę.

Rūmų statybai uJeifcė septy
nerius metus nub 172jiįkjrl799 
metų ir tik ant^asidfSierikos 
prezidentas juose ^įS^jo ap
sigyventi. George Washington, 
pirmasis prezidentas pasitrau
kė 1797 metais, pirm negu rū
mai buvo baigti, bet jo Įpėdi
nis John Adams juose įsikūrė 
1899 metais, negavęs iš Kon
greso kredito rūmų apmėblia- 
vimui ir turėjo savo pinigais 
pirktis baldus.

Vėliau ir kiti prezidentais iš 
savo pinigų, turėjo baldus pa
pildyti.

Kada prezidentas Harrison 
(1889-1893) įvedė rūmuose el
ektrą., vienas opozicijos politi
kierius pasakė:

— Harrison gerai padarytų 
apšviesdamas taip pat Kon
gresą! r

Tai iš savo pinigų preziden
tas Madison 1809-1813-1817) 
nudažė rūmus bši^gii, kurie po 
anglų atakos 1814 nTetais buvo 
smarkiai apdegę, palikę juodas 
žymes.

Praėjusiais metais lankyda
masis Washingtone Airijos mi 
nisteris pirmininkas Sir Basil 
Brooke, apgailestaudamas dėl 
savo pirmtakūnų darbo, su pa
sigėrėjimu pridūrė:

— Vis dėl to jie rimtai pri
darė nuostolių, jei dar ir dabar 
vyksta remonto darbai.

Tiesą pasakius, nebuvo tų 
metų, kad rūmai nebūtų re
montuojami.
JUOKINGAS INCIDENTAS

Pasakojama, kad 1947 me
tais prezidentas Trumanas nu
tarė rūmus naujai perdažyti, 
lankantis Meksikos pireziden- 
tui Alemanui buvo suruošti rū
muose iškilmingi pietūs. Į sve
čio garbę Trumanas pakėlė 
taurę ir visi turėjo atsistoti. 
Bet kaip dažai nebuvo pilnai 
išdžiūvę, visi pasijuto prisikli
javę prie kėdžių. EisenHowe- 
ris kuris buvo kariškoj unifor
moj atsistodamas pakėlė kėdę, 
senatorius Bloom griuvo ant 
žemės, kiti susidraskė kelnes. 
Abu prezidentai buvo laimin-

gesni, nes jų kėdės buvo muš
tos medžiaga...

Prezidento darbo kambarys 
anksčiau buvo pirmame aukš
te, bet dabar perkeltas į ant
rąjį aukštą, bet palikti tie pa
tys baldai: didelis rašomasis 
stalas, kuri karalienė Viktori
ja padovanojo prezidentui Ha
yes, /o^itrinoje guli plunksna, 
ra^^jjP^'prezidentas Monroe 
pars®^ izoliacionistinį pareiš
kimai kuris jau 130 metų ne
šiojamo vardą.

Gyvenimas Baltuose Rūmuo
se neturi jokių paslapčių ir 
korespondentai aprašinėja kiek 
vieną mažiausiį prezidento pa
judėjimą.

— Aš gyvenu kaip stiklo dė
žutėje, — sako Trumanas. — 
Vieną dieną sugalvos per tele
viziją perduoti mano kasdieni
nį maudymasį.
DEMOKRATIŠKI
PAPROČIAI

Prezidentai taip elgiasi ne 
dėl to, kad jie nori pasilikti 
populiariais, bet dėl to, kad 
jie tokiais yra, pasilikdami ir 
valdžioje paprastais žmonė
mis, nusimesdami ‘švarkus ir 
ministrus vadindami vardais

Jefferson Anglijos ambasa- 
sadorių priėmė apsiavęs šliu

rėmis, o Jackson pasiūlė savo 
pypkę danų admirolui Kirker.

Kada Washingtone lankėsi 
Anglijos karališkoji pora, dėl 
kaž kokių priežasčių jie pavė- 

1 lavo vakarienei pas preziden
tą Rooseveltą, Prezidentas su 
žmona juos pasitiko tarpdury 
šiais žodžiais:

— Neskubėkite, kada mes 
esame vieni, niekad nesėdame 
prie stalo anksčiau 9 valan
dos!

32 PREZIDENTAI
Baltuose Rūmuose gyventi 

31 prezidentas (neįskai tairc 
Washington©. Iš jų 27 bu^> 
anglo-saksų kilmės, ir 5 kito- 
tų kilmių, bet nė vieno ne
buvo slavų ar lotynų kilmės.

Tik vienas buvo perrinktas 
3 kartus: Franklin Roosevelt 
(1932-36-40-44) ir jis neužbai
gė savo ketvirtojo preziden
tavimo laikotarprio. Bet yra 
labai daug, kurie buvo išrinkti 
du kartus. Labai daug prezi
dentų, kurie neišbuvo pilno 
laiko: keturi buvo nužudyti, 
kiti mirė prezidentavimo metu 
ir iš 32 prezidentų tik vienas 
James Buchanan (1857-1861) 
buvo viengungis,

Kitą savaitę: LEG END ARI
NIS GEORGE WASHINGTON.
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Nors Gruodžio 17 pervers
mas buvo prieš 25 metus, bet 
kai kam, kurie stengiasi užsi
ginti neprikišę pirštų, pasilie
ka skaudžia nuospauda.

Neseniai Laike gen. Grigaliū- 
nas-Glovckįs, . pasakodamas a- 
pie 1926 metų perversmą, pri
minė, kaip dabartinis VLIKo 
pirmininkas kun. M. Krupavi
čius ėjo ranka rankon su A. 
Smetona, sveikindami viens ki 
tą, pasisekusiu perversmu ir 
net išsibučiavo. Krupavičius, 
Glovackio žodžiais tik iš “kuk
lumo” tada atsisakęs tapti pre
zidentu (šiandien pas jį tas 
“kuklumas” yra dingęs).

Į tai kun. Krupavičius Drau
ge (balandžio 21 d.) atsiliepė, 
tvirtindamas, kad‘visa ši isto
rija nuo pradžios iki galo 
esanti pramanyta. Atseit, gar
bingasis senukas generolas 
Glovackis meluoja.

“Nei šito, nei kito sukilimo 
nesu organizavęs, su Smetona 
nesu bučiavesis ir prezidento 
vietos po kalbamo perversmo 
man niekas nebuvo siūlęs”.

Krupavičius sako, kad prie 
perversmo nėra prikišęs pirš
to.

TRUMPA ATMINTIS
Jei Krupavičius neprikišo 

pirštų, tai ko jis tada bu
vo perversmo organizatorių 
štabe su buv. prez. A. Stulgins
kiu, A. Smetona, Voldemaru...?

Min. K. Balutis savo atsi
minimuose aiškiai rašo: «

“Matyt, mano kalba su Vol
demaru nugirdo kun. M. Kru
pavičius (Balutis kritiškai at
siliepė apie perversmą, saky
damas, kad jo pasėkos galė
siančios būti tragiškos, kad žai 
džiama s u Lietuvos Hkimu). 
Staiga prisiartinas jis (M. Kru 
pavičius) savo įprastu, ne tai 
piktu, ne tai pašaipos tonu ta
rė: — Kokių čia Tamstai įsa
kymų reikia? Ar nematei kas 
stulpuose prikalta?”

Jei Krupavičius perversmo 
nedarė, tai kodėl jis Įsakymus 
davinėjo? Argi ir K. Balutis 
meluoja?^^

Tegu atleidžia M. Krupa
vičius, bet iki šiam laikui nei 
K. Balučio, nei gen. Grigaliūno 
Glovackio neįtarėme meluo
jant.

Toliau Krupavičius rašo:
“Netikėjau ir dabar netikiu, 

kad Lietuvai kalbamu laiku bū 
tų gresęs bolševikų rimtas pa
vojus”.

Gal jis ir dabar netiki, 
būdamas Vliko pirmininku 
kaip netikėjo Lietuvą sovie
tams okupavus, nes tada pasi
siūlė nuoširdžiai su komunis
tais kolaboruoti.

To jis neprisimena, kaip ir 
prieš 25 metus vykusio per
versmo.

Nesinorėtų tikėti, kad jo at
mintis būtų susilpnėjusi. Jeigu 
taip, tai ligonių, praradusių at
mintį, net ir teismai nekalti
na...

ATRADO AMERIKĄ '
Chicagos Naujienos atrado 

Ameriką! Jei ne Ameriką, tai 
visdėl' to jos padarė didelį at
radimą. Tik pagalvokite, Nau
jienų bendradarbis Vidmon 
tas randa, kad Vienybė su Lais 
ve turi didelį panašumą, viena 
prasideda raide V, kita raide 
L ir abiejų pirmuose pusla
piuose dedamos redaktorių 
kolumnos.

Bet mes irgi padarėme atra
dimą. Vidmontas labai pana
šus į Staliną: vienas ir kitas 
turi po galvą, po dvi rankas, 
dvi kojas... Galima būtų rasti 
ir daugiau panašumo, nagri
nėjant Judviejų visas kūno ga
lūnes...

Bet jei pasakytumėme tik
rąją Vidmonto pavardę, tai pa 
našumas būtų dar didesnis ir 
kitais atžvilgiais...

Naujienoms nepatinka, kad 
Vienybė nenusilenkia vadisti-

Išsitiesęs minkštasuoly ir už
merkęs akis, visu savo kūnų 
Hitleris trukčiojo nuo kiekvie
no sprogimo viršuj bunkerio.

Staiga durys prasivėrė ir į 
kambarį tyliai įslinko ant pirš
tų galų žmogus, rankoj laiky
damas vaistams po oda leisti 
paruoštą švirkštą. Jis prisiar
tino prie Hitlerio, bet šis, dė
damasis miegąs, viena akim 
stebėjo, kaip anas pasilenkia 
prie jo apnuogintos rankos.

— Ak! Išdavikas! — sušuko 
Hitleris pašokdamas ant kojų.

— Mano Fiureri, aš nesu
prantu, ką tuo norite pasaky
ti.

Aš jums norėjau įleisti po 
oda vaistus, kaip tai darau jau 
ištisą eilę metų kasdieną.

— Taip, bet šį kartą norėjai 
man įleisti morfijų. Jūs visi 
norite mane padaryti bevaliu 
ir išvežti iš Berlyno.

— Aš esu jūsų ištikimasis 
Morell.

— Ištikimasis?! Buvai, gal 
būt, bet nebesi. Jūs visi pasi
darėte išdavikais. Tik. dėka 
anksčiau padarytų pasitarnavi 
mų, aš dar neįsakau sušaudy
ti. Bet tuojau pat apleisk šį 
bunkeri, aš nebenoriu daugiau, 
matyti...

Daktaras Morell, nuleidęs 
galvą, pradėjo verkti.

— Mano Fiureri, nesakyk 
taip, man, kuris visad jums 
buvo ištikimai atsidavęs, kaip 
šuo. Nevarykite žalyn, kaip ko
ki nusikaltėlį...

šitą atsitikimą daktaras Mo
rell papasakojo dviems me
tams praslinkus Niurembergo 
teisėjui Musmannui Liudwigs- 
burgs stovykloje.

Morell, prieš Hitleriui atei
nant į valdžią, buvd pagarsė
jęs tarp prostitučių, kaip abor 
tų specialistas ir 1936 metais 
Hoffmanas, tas pats kuris su- 
pažadino Hitlerį su E. Braun, 
pristatė jį Fiureriui ir savo 
šarlataniškumu sugebėjo pa
veikti į kitą didžiausį pasau
lyje šarlataną.

Ištisus devynerius metus jis 
buvo Hitlerio asmenišku dak
taru. Visas jo darbas buvo gy
dyti Hitlerį nuo ligų, kuriomis 
šis nesirgo.

Hitleris manė, kad negerda
mas alkoholinių gėrimų, nerū
kydamas ir nevalgydamas mė
sos, ilgiau išsilaikys sveikas. 
Morell tą jo teoriją patvirtino. 
Kada diktatorius jausdavosi 
pavargęs, jis jam įleisdavo po 
oda vaistų, arba kada jis turė
davo sakyti kalbą, duodavo er
zinančio narkotiko.
HITLERIS BIJOJO BŪTI 
RODOMAS CIRKE...

Paskutinėmis dienomis Hit
leris visai rimtai pradėjo gal
voti apie nusižudymą.

Buvusieji su juo bunkery, 
bandė atkalbinėti nuo tos min
ties.

— Jus, kuris mums visada 
statėte Frederiką Didįjį, pa
vyzdžiu, kad niekad nereikia 
nusiminti, jūs, kuris sakėte, 
kad tas kuris meta į mūšį pa
skutinį batalijoną, išeina lai
mėtoju, dabar staiga pakeitė- 
te nuomonę!

— Dėl to, kad aš esu išduo
tas. Aplink mane tėra tik išda
vikai. Mano štabo karininkai 
visą laiką melavo ir blogai ma
ne informavo.

— Bet jūs galite ką nors da
ryti.

— Ne, jei aš apleisiu Berly
ną, neatmušęs rusus, aš pra
rasiu prestižą.

— Tai kodėl jūs nenorite 
leistis užmušamu savo karei
vių priešaky, kovos lauke?

— Tai lengva pasakyti, bet 
yra didelė rizika. Įsivaizduoki
te, jei mane paims gyvą. Aš 
pasidarysiu pajuokos objektu 
ir mane net galės rodyti užda
rytą cirko narve. Jei mane pa
ims mirusį, mane galės patal
pinti į muziejų. Ne, aš nenoriu 
rizikuoti priešui patekti gyvas. 
Pagaliau, bus kiti, kurie mane 
paseks.

Tuos kitus Hitleris turėjo 
omeny dr. Gebelsą, savo pro
pagandos minister), kuris bu
vo visiškai atsidavęs Hitleriui.

— Mano Fiureri, jūs dar lai
mėsite, bet jei jūs nutarsite 
ieškoti amžino poilsio, aš jus 
seksiu ir mirty.
GEBELIO ŽMONĄ APDO
VANOJAMA UŽ IŠTIKIMYBĘ..

Gebelsas buvo pHe Hitlerio 
prisirišęs, kaip siamiška katė 
būna prisirišusi prie žmogaus. 
Kiekvienas jo vaikų turėjo var 
dą, kuris prasidėjo raide H, sa
vo viršininkui pagerbti.

— Mano Fiureri, — pasakė 
Gebelso žmona, — aš pilnai 
sutinku su vyru, kad tą dieną, 
kada ateis laikas mirti šalia 
jūsų, mes paimsime su savimi 
savo vaikus, nes gyvenimas 
jiems nieko nebeduos.

Vaikai, kurie nieko nežino
jo, apie jiems ruošiamą neti
kėtumą, įbėgo krykštudamas į 
Hitlerio kambarį. Jie buvo: 
Helga — 12 metų, Hilde — 11, 
Helmut — 9, Holde — 8, Hed- 
da — 6 ir Heide — 5 metų.

— Dėde Adolfai, sušuko Hel
mut, mes žaidžiame žaidimą, 
kad tas, kuris tiksliai - atspės 
kiek nukris bombų ant bunke
rio vienos valandos laikotar
py, laimi. Ar norite būti mūsų 
arbitru?

Ir Hitleris, glostydamas vai
ko galvutę, atsakė:

— Aišku, kad sutinku, aš 
jaučiu didelę garbę...

Jiems išbėgus, Gebelso žmo
na pravirko. Hitleris atsegė 
nuo savo švarko auksini par
tijos ženkliuką ir prisegė prie 
jos krūtinės.

— Jūsų atsidavimas mano 
atžvilgiu viršija visus mano į- 
sivaizdavimus.
Gebelsas nusilenkė padėko

damas u žtokią pagarbą.
Hitleris šį vienintelį partijos 

ženkliuką nešiojo 11 metų.
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nei lazdai ir atidengia tokius 
dalykus, kuriuos ji norėtų ma
tyti giliai paslėptus.

s Bet savo 93 numery Naujie
nos pačios save muša:

“Kur yra pozicija, ten turi 
būti ir opozicija, nes pastarą
ją panaikinus, gaunasi polici
nis rėžimas. Nejaugi karčios 
ir nemalonios tiesos parašy
mas yra šmeižtas?”

Kodėl Naujienos neatsako, 
kad tas, ką Vienybė rašo yra 
netiesa, kodėl faktais kitaip 
neįrodo? Jos nutyli faktus ir 
kabinasi tik prie straipsnio 
autoriaus arba leidėjo.

Vadinasi, jei vieną dieną pa
skelbsime, kad kuris nors mū
sų politikierius apsivogė, būsi
me palaikyti nusikaltėliais, ap
šaukti komunistais.

Anot Naujienų, senatorius 
Kefauveris yra didžiausias ko
munistas, nes atidengė visas 
Amerikos padugnes, iškelda^ 
mas į dienos šviesas visus ne
švarumus.

GERINGAS SVAJOJO
Nežiūrint, kad ir nepaten

kintas Hitleris buvo Geringo 
išvykimu į Berchtesgadeną, 
balandžio 22 d. jis nutarė nesi- 
žudyti, nes Įsitikino jog Gerin
gas būdamas pietuose, galėjo 
vadovauti armijai. Bet Jodl 
užprotestavo, sakydamas, jog 
kareiviai nesutiks muštis po 
Geringo vadovybe.

Tada Hitleris atsakė:
— Karinė kova dabar nebe

turi svarbos. Svarbiausias da
lykas yra derybos ir Geringas 
Siam dalykui yra tinkamiau- 
Alas.

Kada Geringas apie tai su
žinojo U gen. Kollerio, jo akys

sužibėjo. Netikėtai jis pasiju
to valstybės priešaky. Tas jam 
iš džiaugsmo užėmė kvapą. 
Bet kas bus jei Hitleris pa
skirs savo įpėdiniu Bormanną, 
kuris nekentė Geringo?

Ir, žiūrėdamas į veidrodį, 
jis pats sau pasakė:

— Istorija kaltins mane, 
kad aš nesiėmiau pareigos. Jis 
išsitraukė Hitlerio 1941 m. bir
želio 29 d. pasirašytą aktą:

“Jei kartais aš nebetekčiau 
ląisvės veikti, ar būčiau dėl 
kokios nors priežasties paša
lintas, Reicho maršalas Her
mann Gering pasidaro mano 
įpėdiniu visose mano parei
gose, valstybėje, partijoje ir 
armijoje.”

Geringas susimąstė. O kas 
atsitiktų, jei Hitleris supyktų 
ant jo, matydamas pakeliant 
nukritusią karūną? Koller pa
siūlė jam pasiųsti Hitleriui ra
dijo telegramą ir Geringas 
tuojau ėmėsi redaguoti prane
šimą, kartodamas, kad jis pro
testuoja prieš jam išreiškiamą 
garbę, palikdamas ištikimu 
Hitleriui ir tikėdamas į perga
lę. Telegrama buvo per- ilga ir 
Koller peredagavo . trumpiau:

“Mano Fiureri, jums nuta
rus pasilikti Berlyne ir ginti šį 
miestą, ar jūs leidžiate man 
paimti į savo rankas viso Rei
cho vadovybę, su pilna valdžia 
tiek vidaus tiek užsienių poli
tikoje, pagal jūsų aktą 1941 m. 
birželio 29 d.? Jei aš negausiu 
atsakymo 24 valandų bėgyje, 
aš manysiu, kad jūs nebeturi
te laisvės veikti ir turėsiu pa
sielgti, kaip man atrodys ge
riau. ■ . -

“Man trūksta žodžitf išreikš
ti jums šią sunkią valandą iš
tikimybę. Tegu Dievas jus sau
go. Aš tikiu, kad jūs galėsite 
apleisti Bėrimą.”

Patenkintas, Geringas pra
dėjo ruoštis ^itą dieną su lėk
tuvu skrisWpas EisenhowerI, 
sakydamas

r^-.^Aš žimuufr’kad- - kalbėdamas 
su. Eisenli^tflFįu', kaip žmogus 
žmogui, prieisime-prie susita
rimo.”

Tuo pačiu laiku Geringas į- 
sakė Kolleriui išleisti į vokie
čių tautą atsišaukimą, kuria^ 
me turėjo būti išdėstyta, kad 
Vokietija ir toliau tęs' kovą 
prieš bolševikus, bet prieš va
kariečius padedami ginklai.

Geringas pradėjo net susta
tinėti ministerių sąrašą, pats 
galvodamas pasiimti užsienių 
reikalų ministro portfelį.

Pietaudamas ’jis susimąstė. 
Jis pradėjo svajoti apie ateitį, 
kaip jis galės gerai gyventi. 
Jis mėgo liuksusą. Jo priva
čiuose namuose po salionus 
vaikščioja tigrai, o per priė
mimus, jis mėgdavo kaip ro
mėnų didikas užsidėti togą ir 
apsiauti sandalais, kartais jis 
užsidėdavo ant savo pečių le
opardo kailį, kartais bavaru 
baroną vaidino, apsimovęs 
trumpom kelnaitėm... Bet kokią 
uniformą dabar užsidės, kada 
taps Vokietijos valdovu?

Baigdamas pietauti jis gavo 
Iš Hitlerio telegarmą.

“Tai ką jūs.:padarėte verta 
' mirties bausmės! Tik dėka jū

sų padaryto pasitarnavimo 
praeity, aš neatiduosiu tribu
nolui, jei jūs .pats savo noru 
pasitrauksite iš pare.^gų, ku
rias šiuo metu užimate, kitaip 
aš imsiuos kitų priemonių. 
Adolf Hitler.” - x

Pirm negu atnešęs telegramą 
karininkas apleido kambarį, 
durys staiga atsidarė ir į kam
barį Įėjo būrys SS komanduo
jamų majoro.

“Aš labai apgailestauju, bet 
aš gavau iš Fiurerio įsakymą 
jus pašalinti nuo komandavi- 
vimo Ir areštuoti.”

Šita audra įvyko balandžio 
22 d., kada Hitleris sužinojo, 
jog Steineris neatliko savo už
davinio. Įvyko tikras žemės 
drebėjimas tada, kada jis ga
vo telegramą iš Geringo. Hit
lerio smilkinių gysJos išsipūtė, 
su savo paraližuotom rankom 
jis pradėjo konvulsingai ske 
rečlotis, kojas sutraukė ir pir
mą kartą savo gyvenime jis ne 
galėjo ištarti žodį

Paskui staiga prapliupo aud- 
dra:

R. Taft tiki, kad šypsena ir jam padės laimėti rinkimusKOKS YRA TIKRASIS AMERIKOSUŽSIENIŲ POLITIKOS KELIAS?
Senatorius Robert Taft ir Amerikos užsienių politika

Praėjusių metų pabaigoje 
pasirodė nedidelė 127 puslapių 
knygutė, parašyta senatoriaus 
Tafto ir pavadinta “Užsienių 
politika amerikiečiams”. Visas 
šios knygos turinys paskirtas 
aiškinimui, kokia turėtų būti 
Amerikos užsienių politika, ko
kių uždavinių ji turėtų siekti 
ir kokiais samprotavimais ji 
turėtų būti paremta. Knyga 
turi se.ptynius skyrius ir ketu
riuose iš jų kalba autorius apie 
Sovietų sąjungos pavojų įvai
riuose pasaulio kontinentuose 
ir aiškina, kaip tuos pavojus 
pašalinti.

Pačios pagrindinės senato
riaus Tafto užsienio politikos 
pažiūros sutelktos pirmame 
skyriuje, kurį jis pavadina: 
mūsų užsienių politikos tiks
lai..

Beje, knygos įžanginėj daly 
autorius R. Taftas pabrėžia, 
kad Amerikos užsienių .politi
ka nuo 1941 metų buvo veda
ma be tolimesnio pramatymo.

Amerikos politikos vadai vi
sas savo prielaidas parėmę 
klaidingais samprotavimais ir 
jais, kaip raudonu siūlu — nu
tiesę visą Amerikos užsienių 
.politikos ' Ilrii'

Tiesa, ji buvuši grindžiama 
gerais norais, bet esą nereikė
jo pamiršti didžiojo Pamokslo 
ant Kalno, kur pasakyta, kad 
jei daržininkas savo darže pa
stebi medį, neduodantį vaisių, 
jis jį išrauna... Taip turėję bū
ti padaryta ir Amerikos vado
vų: pamačius, kad gera’ valia 
neduoda pageidaujamų vaisių, 
reikėjo ją keisti.

Pagrindinis Amerikos užsie
nių politikos tikslas esąs: ap
saugoti Amerikos gyventojų 
laisves. Joms apsaugoti Ameri
ka yra kariavusi ir, jei reikės, 
kariaus ir toliau.

Antrasis Amerikos užsienių 
politikos tikslas — esąs taika. 
Ir taikos idealas turįs būti iš
laikytas visokiausiomis prie
monėmis, kol nėra tikrosios

Dr. B. T. DIRMEIKIS

“Opiomanas, išdavikas, niek 
šas, melagis...”

Ir po šios audros, jis sudri
bo kėdėje, apsipildamas ašaro
mis. Tuo metu Martin Bor
mann įėjo į kambarį ir pašnib
ždėjo jam į ausį:

— Atleiskite iš pareigų, areš 
tuokite, ir sušaudykite!

Tokie žodžiai Hitleriui visad 
buvo malonūs girdėti.

Tačiau Hitleris neįsakė tuo
jau pat Geringą sušaudyti. 
Jis jam atėmė visus ordenus, 
valdžią ir areštavo su visu šta
bu, liepdamas atiduoti teismui 
už išdavystę.

Reicho “kronprincas” iškar
to buvo pažemintas iš maršalo 
į paprastą kareivį. Tik vėliau 
Hitleris isakė jį sušaudyti. Bet 
šio bandito karjeroje įvyko 
grotestiškas atsitikimas, kuris 
ji išgelbėjo nuo mirties. Ame
rikiečiai jį suėmė, išgelbėda- 

-mi nuo SS kulkų.
Jis dar tikėjo, kad jam pa

siseks susikalbėti su Eisenho- 
weriu ir sakė, kad u.ž dviejų 
savaičių sugrįšiąs. Bet tik Niu
rembergo teisme aiškiai supra
to. jog būdamas" Gestapo įkū
rėju ir įsteigėju nežmoniškų 
koncentracijos stovyklų, jis 
prarado ne tik garbingo karei
vio, bet ir žmogaus vardą.

Kitą savaitę: HITLERIS 
PRAKEIKIA SAVO DRAU- 
G U S.

grėsmės Amerikos gyventojų 
laisvėms.

Išlaikyti taikai ir apsaugoti 
gyventojų laisvėms Amerikos 
užsienių politika iš seno laikė
si neutralumo ir nesikišimo į 
kitų valstybių reikalus dėsnio. 
Nuo Jurgio Washington© laikų, 
neutralumas ir nesikišiinas bu
vęs Amerikos užsienio politi
kos kelias. Ir tai nebuvęs izo- 
liacionizmas, bet tik vengimas 
sąjungų ir ryšių su kitais kraš
tais, kad Amerika išvengtų 
prievolės įstoti į karą kituose 
kraštuose. Tai buvo taip vadi
nama “laisvųjų rankų“ politi
ka.

Senatorius Taftas pasisako, 
kad jis visados manęs, jog bū
tinai reikės atsitraukti nuo 
šios “laisvųjų rankų” politi
kos, jei bus norima tarptauti
nės organizacijos priemonė
mis užtikrinti taiką pasauly ir 
taiką Amerikoj. Jis reiškia ap
gailestavimą, kad Amerika ne- 
prisidėjusi prie Tautų Sąjun
gos Genevoje. Bet, kai reikėjo 
kurtj po antro pasaulinio ka
ro Jungtinių Tautų Organiza
cijų, jis atvirai parėmęs, nes 
jo Įsitikinimu, reikia pasauliui 
turėti tarptautinę tvarką, pa
gal kurią būtų apsaugoma tai
ka ir laisvė ir kuri leistų su
tramdyti pradėtą, arba laukia
mą agresiją.

Taigi reikia pripažinti, sako 
R. Taft, kad tarptautinei tai
kai ir laisvei apsaugoti organi- 
cacija Junktinės Tautos, sle
pia savy preventyvynio apsi- 
saugojančio karo galimybę. Ir 
šitoji galimybė sudaranti, pati 
rimčiausį pavojų, nes ji reika
laujanti nuolatinio pasiruoši
mo karui ir palaikanti pasau
ly jausmą, kad kiekvienu me
tu gali būti pradėtas karas, 
kaip preventyvynis karas.

Jungtinių Tautų organizaci
ja taikos nei laisvių apsaugoti 
negalinti, nes jos pagrindas 
nesąs sveikas. Pati didžioji tos 
organizacijos liga esanti veto 
teisė, kuri panaikinanti visą 
organizacijos galią, leisdama 
jai veikti tik tada, kada yra 
penkių didžiųjų sutarimas. 
Toks dėsnis esąs ne tik nede
mokratiškas, bet ir absoliutiš
kai neveiklus. Jo vieton reikia 
pastatyti bešališką teismą ir 
daugumos sprendimą. Kad ir 
trumpas Jungtinių Tautų or
ganizacijos prityrimas jau pa
rodęs, kad kolektyvines prie
mones taikai ir laisvėms apsau 
goti nėra įmanoma pritaikyti. 
Geriausias pavyzdys esąs Ko
rėjos karas.

Senatorius Taftas teigia, kad 
jo įsitikinimu Amerikos užsie
nių politika negalinti būti pa
vadinta savanaudiška, jei ji 
remsis tik taika Amerikos gy
ventojams ir laisvių apsauga 
tik amerikiečiams. Sį tvirtini
mą senatorius Taftas pateisi
na, sakydamas, kad Amerika 
galinti būti pasauliui naudin
gesnė savo ūkine pagalba, ne
gu karo priemonėmis. Bet ir 
ūkinė pagalba neturinti būti 
tokia, kad viską, ką Amerikos 
gyventojai uždirba — turi bū
ti atiduota kitų kraštų pragy
venimui pagerinti, arba jų sau
gumui užtikrinti. Tokia pagal- 
bc,s politika anksčiau ar vėliau 
būtinai nuvesianti Ameriką į 
bankrotą. Pagalba turinti būti 
protinga ir sąlyguota: gelbėti 
tik ten, kur reikia ir tik tam,

kad būtų išvystyta kitų inicia
tyva.

Senatorius Taft aiškiai pasi
sako, kad Amerikos įstojimas 
į karą negal būti pateisintas 
noru apsaugoti laisvės ar tai
ką kituose kraštuose. Tas lais
ves norėjęs užtikrinti prezi
dentas Roose veltas .1941 me
tais. O kas iš tų pažadų išėjo?

1941 metais birželio 25 d. se
natorius Taftas pareiškęs:

“Keturioms paskelbtoms lais 
vėms užtikrinti pasauly mes 
siusime Į komunistinę Rusiją 
lėktuvus, tankus ir patrankas. 
Bet Stalinas mūsų pagalbos 
priemonėmis pasiliks valdžioj, 
ar Jūs manote, kad jis šiais 
keturias laisves įgyvendins Šuo 
mijoj, Estijoj, Latvijoj ir Lie
tuvoj? Ar Jūs manote, kad kas 
nors Rusijoj girdės ką nors a- 
pie šias laisves, karui pasibai
gus? Tikrai jei antrasis pasau
linis karas būtų buvęs vestas 
dėl šių laisvių, tai jis nebūtų 
atsiekęs savo tikslo. Ir reikia 
atvirai pasakyti: Amerika įsto
jo į karą uie dėl šių laisvių, o 
dėl to, kad buvo užpulta Pearl 
Harbor”.

Toliau ‘senatorius Taftas vi
su atvirumu aiškina, kad Ame 
rika įstpjo Į antrą pasaulinį 
karą ne’ dėl taikos ir laisvės 
kitų- kraštų, o dėl to, kad ji bi
jojosi, jog hitlerinės Vokietijos 
įsigalėjimas sudarys giesmę 
Amerikos laisvėms. Ir šian
dien Sovietų Sąjungos grėsmė 
esanti tokia didelė ir taip pa
vojinga Amerikos gyventojų 
laisvėms ir taikai, jog 'Visa A- 
merikos ūkinė ir karinė pagal
ba kitiems kraštams yra pa
galba pačiai Amerikai. Ameri
ka turinti ir toliau pagalbą 
teikti, nes Sovietų grasinimas 
esąs per daug akivaizdus ir 
Jungtinių Tautų nepajėgumas 
esąs per daug aiškus.

Baigdamas savo samprotavi
mus, senatorius Taft nurodo 
tris Amerikos užsienio politi
kos reikalavimus:

PIRMA: Amerikai reikia tu
rėti stiprią kariuomenę, kad ji 
galėtų kiekvienu metu atsa
kyti į komunistų grasinimus. 
Turint ypatingai stiprią avia
ciją, šis tikslas būtų pasiektas.

ANTRA: Amerika turinti ir 
toliau vykdyti protingą para
mos kitiems kraštams politiką. 
Sovietai turi aiškiai suprasti, 
kad jų agresija prieš kaikurias 
Europos valstybes bus Ameri
kos laisvių ir saugumo pažei
dimas.

TRECIA: Amerika ir toliau 
turi pasilikti sąjunginiuose ry
šiuose su Europos kraštais ir 
ypatingai su Anglija, kol ne
bus surasta priemonių sudary
ti tikrai veiklią tarptautinę or
ganizaciją.

Bet sudarydama sąjungos, 
kaip Atlanto Pakto organizaci
ją ar kitokias, Amerika turi 
pasilaikyti “laisvas rankas” — 
tatai reiškia, ji pati turi turė
ti galią nusistatyti, kur ir’ ka
da jai reikės kariauti.

Taip atrodo senatoriaus Taf
to užsienių politikos pažiūros. 
Esmėje jos beveik nieku nesi
skiria nuo dabar vedamos ame 
rikiečių užsienių politikos. Ir 
jei senatorius Taftas taptų A- 
merikos prezidentu, tegalima 
būtų laukti tik didesnio pa- 
griežtėjimo kovoj su komuniz
mu.
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TAIKA KORĖJOJE?
Posėdžiai Pan Mun Jone juo 

> lotvn aaroi>i iubiau irumptMU.
Atstovai pasitenKina UK pa- 

saxvu "labą dieną’ ir 'su
diev ’. Tai viskas.

Tokiose sąlygose kaip gali
ma duoti pagrindą *anu_m>. 
kurie skelbia, kad taika Korė
joje artėja.

Kai kurie stebėtojai net jau 
datą nustatė, tvirtindami, kad 
gegužės 1 dieną būsianti pasi
rašyta sutartis, nes komunis
tai nori tą dieną padaryti dvi
guba švente.

Ar tai rimta?
Tikėtis galima. Tam priežas

tys yra sekančios.
Pirmiausiai įvykdytas slap

tus susitarimas dėl belaisvių 
pasikeitimo, kuris buvo pagrin 
diniu klausimu.

Antra, komunistai paskuti
niuose susitikimuose pasirodę 
lipiau sukalbamesni.

Trečia pasitarimuose tarp 
Stalino ir Indijos ambasado
riaus buvo paliestas taikos i- 
gyvendinimo Korėjoje klausi
mas.

Bet viskas priklauso nuo 
Maskvos. Jei ji tikrai nori tai
kos, tai gegužės 1 d. tikrai ga
lės būti taikos švente.

Tikėkime Rarrimano žo
džiams, jog “Pasaulis dar nie
kad nebuvo taip arti taikos, 
kaip šiandieną...”

Revoliucija, sakoma, ryja sa
vo vaikus. Tą matoma Čeko
slovakijoje, kur nemalonėn pa
teko' patys žymiausi komunis
tų-vadai: Clementis, Gemm- 
der, Kopriva, Slansky... Dabar 
atėjo Zapotockio ir Gottwaldo 
eilė.

Kodėl šis valymas tarp rau
donųjų? Kodėl šis kraštas ku 
ris buvo aršiausias Sovietų Ru
sijos pagelbininkas, dabar už
sitraukė tokį Kremliaus įtari
mą?

Tam yra dvi priežastys.
Čekoslovakija daugiau už ki

tus Maskvos satelitus savyje 
turi vakarų kultūros ir nori 

.. turėti atviras duris į vakarus.
Antra, tai Sovietų Rusija 

stengiasi perdaug išspausti iš 
Čekoslovakijos.

Stalinas visą laiką nenusto
ja čekus raginęs ir statęs nau
jus reikalavimus. Jau pereitais 
metais čekas darbininkas tu
rėjo dirbti 50 nuošimčiais dau
giau negu užpereitas metais.
Gi praėjusią savaitę ministras 
Gregor, pabuvojęs Maskvoje, 
savo tautiečiams atvežė įsaky
mą padidinti produkciją dar 
visu ketvirčiu!

“Tai bus atsimokėjimas So
vietų Rusijai už jos suteiktą 
pagalbą,” pasakė jis. Ar ne 
skaudus pasijuokimas? Ta pa
galba yra tokia, kad rusai bai
gia visai apiplėšti Cekoslovakir 
ją.

Ir kada taip darbininkas 
plėšiasi dirbdamas, ar manote, 
kad jis yra geriau maitina
mas? Nieko panašaus.

Maisto produktų didelis tru
kumas. Kavos svaras kainuo
ja net 8 dolerius! Bulvės, pa
grindinis neturtingųjų mais
tas, racionalizuotas. Rūbų nė
ra.

Tad nenuostabu, jog vienur 
kitur pasireiškia nepasitenki
nimai, murmėjimas ir net ban
doma streikuoti. Deja, anapus 
geležinės uždangos streikai ne
pripažįstami ir darbininkai, 
už streiką šaudomi.

Garsusis Lavrentiev, pakeitęs 
Pragoję Siliną, kaip Kremliaus 
akis stebi čekus ir stengiasi 
juos priversti eiti į koją, bet 
tas jam sunkiai sekasi. Jam y- 
ra sunku kovoti su “deviacio- 
n is ta is *1 Per daug jau jų atsi
rado Čekoslovakijoje. Jais pri
pildyti visi kalėjimai ir kon
centracijos stovyklos.

Reikia taip elgtis ir susitvar
kyti patiems, mums visiems, 
kad būtų galima su ramia są
žine atsakyti už visus mūsų 
viešus ir neviešus žodžius, ne
raudonuoti dėl mūsų viešu ir 
neviešų darbų? Bolševikai ir 
ckupantu batiaižiai visuomet 
mumyse jieškos ydų ir bjaury
bių. Bet jei galvosime“ ir veik
sime. kaip padorūs krikščionys 
ir sąžiningi patriotai, jie ma
žiau turės progos persDpatis- 
dinėti mūsų žinių ar straips
nių ištraukas, pagaliau nie
kam dėl to nebus rei baisu, 
?-i r f malonu. Ir "bolševikų” 
^karčius pad.u lietuvių tarpe 
tuoj sumažės.

čio ponų redaktorių tos srities 
veikią. O visų mūsų kolega žur
nalistas Stepas Vykintas, ku
ris, nežiūrėdamas savo labai 
trapios sveikatos, retu darbš
tumu, tyru idealizmu ir pasi-

kokios nors gadzinkos melodi
ja. Tokį skirtingą balsą mėgi
nama "užrėkti ’. Ginama krikš
čionybės principai, bet čia pat 
jie laužomi pagiežos, niekini
mo,- šmeižto ar paprasčiausio

Labai gaila, kad tie pagie
žos triukšmai ,ir tos visos kri
tikos taip nuobodžiai susiuva
mi, kad net Bimbai nebe vis
kas įdomu persispausdinti. 
Turbūt, net ir jis panašių ar-

Trumanas troško taikos 90-čiai metų. — Pirmą
jį sus.tikimą su Stalinu vadina “maloniausiu,” 

bet vėliau Įsitikino, kad su rusais 
tik vieni nemalonumai

PRIVISO IR NIEKŠU

Ką čia bekalbėti apie "bol
ševikus Tegu tik koks lietu
mis kiek prasikiša iš minios ir 
nesugeba ar jaučiasi negalįs 
prisitaikinti prie katarinkos to, 
kuris yra apsiskelbęs mūsų 
tautai, jos laisvės kovai ir 
mums visiems "vadovaujan- 
č u.” — tai greitai ima aiškėtu 
kaip tūli mūsų spaudos straips 
niaE^ode, kad čia turime rei
kalą su daug didesniais nieki
ai4*. vienybės ardytojais, avan
tiūristais, "žmonėmis po kau- 
k'-,“ arivistats ir demoraliza- 
toriais. .

Taip sakydamas, turiu gal
voje Darbininko 26 numerio 
vedamąjį ir atitinkamus straip 
snius jo spaudos puslapiuose. 
Draugas pranešė, jog Europoje 
apgailestaujama, kad mūsų 
spaudos dalis nepasiliovė “pul 
ti Vliką” ir įvairias lietuviško 
darbo asmenybes. Iš tikrųjų 
nepasiliovė, ir Darbininkas 
duoda geriausius pavyzdžius.

Tos niekinimo akcijos taiki
niu dabar tapo trys LAS (Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio) vei
kėjai,— Stepas Vykintas, J. 
Mašiotas ir S. Jakubickas. Kaip 
Darbininko vedamajame rašo
ma, jie esą ne tik avantiūris
tai, bet ir arivistai, egoistai, 
savanaudžiai, garbėtroškos, 
vienos paros būvyje triskart 
keitę ;savo įsitikinimus, įdavi- 
nėję naciams lietuvių tautą, 
jaunimą mokę Stalino konsti
tucijos, ciniškai brutalūs, pa
vojingi ir tt. (.')!.

Argi ne pamišimas? Argi ne 
pats nogliausias politinis gum
bas?...

Niekad nebuvau nei jokia
me “voldemarininkų” sąjūdy
je, nei Nacionalistų partijoje, 
nei LASe, ir neketinu būti. Bet 
šioksai tų asmenų teršimas 
man atrodo nesuderinamas nei 
su žmogaus, nei su lietuvio, 
nei juo labiau su kataliko gar
be. Mašioto ir Jakubicko asme 
niškai net nepažįstu, bet iš 
rimtų liudininkų esu girdėjęs, 
kad tų vyrų antikomunistinė 
akcija ir talka lietuvių rezis
tencijai nuo 1940 metų jokiu 
atveju nėra buvusi mažesnė už 
pranciškonų leidžiamo laikraš-

aukojimu bendrajam .tautos 
interesui yra nusipelnęs gal ne 
vienam iš mūsų būti pavyz
džiu,— ne. Vykintas tokio "ne- 
kaukuotu” tautiečių tulžies nė
ra nusipelnęs ir tomis pamaz
gomis nebus supurvintas.

Jei mes visi taip išmoktume 
daryti, kaip Darbininkas, tai 
surastume drumzlių ir gana 
nelaimingų atvejų kiekvienoje 
grupėje, politinėje ar religinė
je. Kadangi Liudas Gira buvo 
krikdemas ir net jų oficiozo re
daktorius, kadangi Salomėja 
Neris buvo ateitininkė, tai ko
kiam štukoriui gali užeiti pa
gunda mūsų krikdemus ir atei 
tininkus paversti lietuviškais 
išgamomis, dar blogesniais už 
avantiūristus ir Vliko penke-; 
tuko kritikus. Ir būtų daug ki
tų pavyzdžių.

Tai būtų toks pat pamiši-

melo pavyzdžiais. Ir ^a, toks 
Alantas ima ir pasirodo^ gana 
teisingas savo galvojimu,S kad 
krikščioniškasis žrpogus xper 
2000 metų neatskleidžia mora\ 
linio tobulėjimo žymių, o tik 
daugiau leidžiasi degraduotis. 
Ir dėl to gaila visiems, — ge
riems ir blogiems krikščio
nims...

Ta pati pagieža politikos rei 
kaluose. Jei ne j mano katarin- 
ką groji, -tai tu tik šunsnukis, 
enkavedistų draugas, šnipas, 
“Lietuvos priešas,“ tautininkų 
rėžimo atorūga ir, žinoma, 
valdžios troškėj as, kurią nori 
iš manęs atimti,— nors aš ir 
dar jos neturiu, bet Šventame 
Rašte ir mano partijos ambi
cijų programoje parašyta, kad 
tik aš ją ateityje turėsiu Lie
tuvoje, “kada ji bus išlaisvin
ta”...

tojų filosofijoms netiki.
Ir niekas jomis netiki. Brt 

kai siaučia gumbo epidcmi.a, 
kai tempėTafūra iškyla, tai tu
ri kasnors kliedėti.
NUOSTABIOS GYDUOLĖS

Kaip dabar sakoma, nebū
čiau pozityvus, jei gumbo ligos 
ir epidemijos faktą nustatęs, 
nepasiūlyčiau priemonių gy
dytis.

O priemonių vis dėlto yra 
Nei pikti pamokslai, nei grau
dūs verksmai, net nei Vliko re
zoliucijos, kaip praktika paro
dė, čia nieko nepadeda. Reikia 
griebtis stipresnių ir šimtme
čiais išbandytų gyduolių. Jei 
ne dr. Jonas Balys, tikriausiai 
būtume jas pamiršę ar visai 
nežinoję. Ir štai vartau nese
niai iš spaudos išėjusią gražią, 
įdomią, storą dr. J. Balio kny-

mas ir toks pat politinis gum
bas.
PAGIEŽA GLANDOSE

Galbūt, karo sukrėtimai yra 
atsiliepę į daugelio mūsų ger
biamųjų tautiečių psichiką. Pa 
tys žmonės čia jau ne tiek kal
ti, o tik aplinkybės. Nežinia 
kodėl tos karo aplinkybės į ne 
vieno mielojo tautiečio glau
das pripompavo pagiežos ir 
dar neregėto Įžūlumo. Tai sa
votiškas “kariškas gumbas”.

Pavyzdžiui, šiandien jau ne
begalima atsiliepti palankiai 
apie kokį naują neblogos ver
tės literatūrinį veikalą. Nega
lima,—jei tai neatitinka tai pa
čiai katarinkai ir nesiderina su

Ir jei kas su tuo nesutinka, 
ar paabejoja, ar mano, kad bū
tų galima kitaip galvoti ir 
dirbti, kita- dvasia mūsų rezis
tencinius santykius pagrįsti,— 
tasai jau “patarnauja genera
linei Stalino linijai ar tautiš
kai Paleckio talkai”... Toji 
gumbo liga galima pavadinti— 
paleckitis (angliškai tark “pa- 
leckaitis”). Naujienų redakci
niuose puslapiuose vienas ar
tojas iš Detroito jau ne kartą 
toje dvasioje uteliavosi. Jo tai
kinys vis būdavo —Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė. Kad 
Santarvės nebūtų, jis be abejo 
ramiau galėtų arti ir miegoti, 
ir gal netektų taip mirkti savo 
taurios pagiežos padaže.

gą — “Lietuvių Tautosakos Lo 
bynas”. Visa knygos antroji 
dalis skirta mūsų liaudies me
dicinos duomenims. Vienoje 
vietoje (77 pusi., II dalis) lyg 
tyčia surašyti trys gydymosi 
būdai nuo gumbo, arba pilvo 
skaudėjimo. Tai šimtmečiais 
išbandytos mūsų liaudies gy
duolės. Ko nebežino mokytieji, 
tą gerai žinojo mūsų mužikė
liai.

Paskutines Hitlerio valandos (4)AMERIKIEČIAI IŠGELBĖJO GERINGĄ
Hitleris bijojo patekti i nelaisvę, kad nebūtų rodomas pajuokai cirke — 
Gebelsas su vaikais, buvo pasiryžęs sekti Fiureri - Geringas tikėjosi tap

ti Reicho valdovu... bet Hitleris ji už išdavystę nutarė sušaudyti

Baltieji Rūmai įsigijo naują kiniško porcelano servizą, 
iš kurio jau buvo vaišinama Olandijos karališkoji pora.

Pažodžiui nurašau iš dr. Ba
lio veikalo tuos tris gydymosi 
būdus, nuo savęs patikslinda
mas, kuris būdas kam geriau
siai. galėtų padėti.

Pirmas būdas (labai geras 
pranciškonų Darbininkui). Rei 
kia taip kalbėti: “Ne gumbas, 
ne klynas, Kurisios dvaras, 
paskočiok, pasvoliok, Dvasia 

• Šventa pristok”.
Antras būdas (būtų artimes 

nis lotyniškai suprantančiam 
marionų Draugui). Reikia su
kalbėti ant arielkos: “Deus 
meus camineus, cro-cromia 
gumberia petelicta Sancta 
Maria”.

Trečias būdas (gal neblogas 
artojams viename kairiųjų 
dienraštyje). Reikia dešinės 

' r ankošf. piršto nagu - rėžti ap
link baiiib'a3 ir kalbėti: “Gum- 
bisa, gumbisa, viskas sukas ap
link* bambisą.” Taip kalbėti 
tris kartus, ir nustos tada 
skaudėti.

Tie, kurie vertino dr. Balio 
Lobyną, kaip įdomų mūsų tau
tosakos duomenų rinkinį, už
miršo priminti, kad ne visa 
mūsų tautosaka yra jau pase
nusi. Matome, kad ten galima 
rasti labai naudingų ir visai 
nepasenusių nurodymų,- kaip 
gydytis nuo kaikuriuos mūsų 
tautiečius apsėdusios politinio’ 
ir dvasinio gumbo epidemijos.

Tai tuo''tarpu ir viskas, -»— 
ligi sekančio antkryčio. •

BRONYS RAILA

Ne taip seniai iš spaudos iš
ėjo nepaprasta knyga, pava
dinta—“Mr. President”, kurią 
paruošė artimas prezidento 
Trumano bičiulis, radijo ko
respondentas William Hilman, 
davęs prezidento Trumano por
tretą, cituodamas jo žodžius, 
užrašus ir laiškus.

Teisingiau pasakius, tai pa
ties prezidento Trumano su 
nuostabiu atvirumu pavaizduo
tas .portretas. Dar niekad joks 
Amerikos valstybės preziden
tas neparašė savo ranka tokios 
nuostabios knygos.

Trumahas atidengia visą ei
lę asmeniškų pastabų iš savo 
užrašų knygelės ir spausdina 
laiškus, kas leidžia aiškiau pa
matyti, kokios linijos jis, kaip 
Amerikos prezidentas laikėsi.

Skaitydamas šią knygą, 
skaitytojas susipažįsta su A- 
merikos politikos užkulisiais ir 
dalyvauja prezidento šeimyniš
kame gyvenime. r

Si knyga yra viena tų, apie 
kurią šiais metais daugiausia 
kalbės.

"Aš noriu, pasakė preziden
tas Trumanas Hilmanui, kad 
žmonės pažintų prezidento pa
reigas. Aš noriu, kad jie mane 
pažintų tokį, koks aš esu.”

Savo dienorašty prezidentas 
Trumanas keliose vietose pa
mini ir Lietuvą.

1945 m.'gegužės 22 d. savo 
dienorašty- ikso: ■

“Vakar- turėjau ilgą pasikal
bėjimą su Joe Davies (buv. 
Amerikos ambasadoriumi Mas
kvoje Red.) rusų klausimu. Jis 
neįėjo pats telegrafuoti Molo
tovui, pasiūlydamas Stalinui

susitikti su manimi Aliaskoje, 
Sibire ar kuriame nors karo 
laive, šitų kraštų apylinkėje.

Aš pareiškiau, kad pasiųsiu 
Harry Hopkins pasimatyti su 
Stalinu, išdėstyti mano pažiū
ras ir, pareikšti, kad aš mielai 
norėčiau susitikti su juo “ant 
keturių akių”. Daviesui paaiš
kinau, kad Hopkinsą 'siunčiu 
todėl, jog turiu jam .pasitikėji
mo ir, pagaliau, dėl to, kad jis 
jau buvo tarpininku prie Ro- 
osevelto panašiose aplinkybė
se, kad Hopkinsas yra “libera
las”, bet ne “liberalas .profesio
nalas” (šiuos aš laikau pačiais 
žemiausioj o laipsnio politikie
riais).

Kad pasiekus pastovią taiką 
reikia, jog trys didžiosios vals-_ 
bes pareikštų viena kitai pasi
tikėjimą ir kad pačios nuošir
džiai norėtų taikos. Reikia dar, 
kad jos turėtų pasitikėjimą 
mažose tautose. Aš noriu tai- 

jkos ir aš esu-..visad-pasiruošęs 
sunkiai .dirbti, kad ją pasiekus. 
Mano, nuomone mes pasieksi
me.

Hopkins sutiko važiuoti- į Ru 
siją, puikiai supratęs mano no
rus ir pažadėjo aiškiai duoti 
suprasti dėdei Stalinui ko aš 
trokštu ir ko noriu pasiekti: 
taikos pasauliui bent 90 metų. 
Kad mes neturime jokios teri- 
torialiniais klausimais ambici
jos nei slaptų sumanymų kas 
liečia Lenkiją, Rumuniją, Bul
gariją, čekolslovakiją, Austri
ją, Jugoslaviją, Latviją, Lietu
vą, Estiją, ar kitą kraštą ir kad 
mūsų vienintelis tikslas yra pa 
saulinė taika.

(Nukelta į 6 psl.)

- Baltieji Rūmai visiškai nau
jai atremontuoti. Tas atsiėjo 
apie 6 milijonai dolerių.

Prezidentas Trumanas ir jo 
šeima apleido Blair House, ku
riuose buvo Įsitaisę prieš tre
jetą metų, kada architektai, 
mūrininkai ir dažytojai užėmė 
Baltuosius Rūmus.

Prezidentui Blair House bu
vo labai nepatogu gyventi, ap
linkiniai gyventojai truk
dė ir jis turėjo būti visus lan
gus uždaręs, vakarais nuleis
ti užlaidas. Tuo tarpu Baltieji 
Rūmai yra labiau diskretiški 
svetimai akiai.
PALOCIAI BE PATOGUMU

Baltieji Rūmai yra diskre- 
tiškesni, bet ne taip patogūs. 
Bent taip jie buvo iki šio re
monto. Prezidento maudymo- 
si*vfcambarys buvo įrengtas 
1877ffip»tais (tiesa Franklin 
Roįwm kairiajame rūmų 
spa/Bę įrengė didelę gimnasti
kos salę ir gražią maudyklę), 
elektros apšvietimas buvo į- 
rengtas 1892 metais. Indai bu
vo tokie prasti, kad preziden
tas Hooveris kartą pasakė sa
vo svečiui:

— Jei jūs būsite stalo cent
re, tai turėsite desertinį šauks 
telį sriubai valgyti. Jei jūs bū
site gale, teks pasitenkinti ša
kute!

žinoma, taip blogai nebuvo, 
bet Amerikos prezidentui, ku-

BALTIEJI RŪMAI LAUKIA NAUJO PREZIDENTO
ris šiandien vadovauja beveik 
viso pasaulio politikai, to buvo 
permaža.

Bet šalia šitų nedateklių, 
Baltuose Rūmuose buvo di
džiausių brangenybių. Jo ketu- 
riadešimt kambarių dabar turi 
pačius brangiausius baldus ir 
ypač labai moderniškai įreng
ta dvidešimt maudymosi kam
barių. Kai kurie kambariai y- 
ra virtę tikraK muziejais. Va
dinami klnišį51ia;»bariai turi 
niekur pasai^jpTneužtinkamo 
kiniško por^n^no kolekcijas. 
Bet labiausiai visus lankytojus 
stebina juodai 1 kuotas, auk
su papuoštas pianinas su Ame 
rikos ženklais, kuris yra pats 
brangiausias pasaulyje.
KODĖL TOKS VARDAS?

Kodėl šiuos palocius vadina 
Baltaisiais Rūmais? Papras
čiausiai dėl to, kad jie yra bal
ti, baltesni už visus kitus na
mus Pennsylvania Avenue, gal 
būt, net baltesni už visus na
mus Washingtone.

Bet jie nebuvo tokie, kaip 
buvo pastatyti.

1791 metais Washington© tik 
rumoje dar nebuvo, toj vietoj 
buvo platūs laukai, ir vienur 
kitur gal matėsi kokie penki 
še.si namai, vienišos farmos.

arba neturtingos užeigos. Pa
skelbus sąjungai, reikėjo pa
rinkti sostinei vietą. Pasirink
ti sostine iš vienų jau esančių 
miestų reiškė sukelti pavydą ir 
buvo nutarta statyti visai nau
ją miestą, kuris būtų federa
linės valdžios centru. Prancū
zų architektui Charles l’Enfant 
atvykusiam į Ameriką su La 
Fayette ir įsikūrusiam čia, bu
vo pavesta išplanuoti busimą
ją sostinę.

Rūmų statybai uJeifcė septy
nerius metus nub 172jiįkjrl799 
metų ir tik ant^asidfSierikos 
prezidentas juose ^įS^jo ap
sigyventi. George Washington, 
pirmasis prezidentas pasitrau
kė 1797 metais, pirm negu rū
mai buvo baigti, bet jo Įpėdi
nis John Adams juose įsikūrė 
1899 metais, negavęs iš Kon
greso kredito rūmų apmėblia- 
vimui ir turėjo savo pinigais 
pirktis baldus.

Vėliau ir kiti prezidentais iš 
savo pinigų, turėjo baldus pa
pildyti.

Kada prezidentas Harrison 
(1889-1893) įvedė rūmuose el
ektrą., vienas opozicijos politi
kierius pasakė:

— Harrison gerai padarytų 
apšviesdamas taip pat Kon
gresą! r

Tai iš savo pinigų preziden
tas Madison 1809-1813-1817) 
nudažė rūmus bši^gii, kurie po 
anglų atakos 1814 nTetais buvo 
smarkiai apdegę, palikę juodas 
žymes.

Praėjusiais metais lankyda
masis Washingtone Airijos mi 
nisteris pirmininkas Sir Basil 
Brooke, apgailestaudamas dėl 
savo pirmtakūnų darbo, su pa
sigėrėjimu pridūrė:

— Vis dėl to jie rimtai pri
darė nuostolių, jei dar ir dabar 
vyksta remonto darbai.

Tiesą pasakius, nebuvo tų 
metų, kad rūmai nebūtų re
montuojami.
JUOKINGAS INCIDENTAS

Pasakojama, kad 1947 me
tais prezidentas Trumanas nu
tarė rūmus naujai perdažyti, 
lankantis Meksikos pireziden- 
tui Alemanui buvo suruošti rū
muose iškilmingi pietūs. Į sve
čio garbę Trumanas pakėlė 
taurę ir visi turėjo atsistoti. 
Bet kaip dažai nebuvo pilnai 
išdžiūvę, visi pasijuto prisikli
javę prie kėdžių. EisenHowe- 
ris kuris buvo kariškoj unifor
moj atsistodamas pakėlė kėdę, 
senatorius Bloom griuvo ant 
žemės, kiti susidraskė kelnes. 
Abu prezidentai buvo laimin-

gesni, nes jų kėdės buvo muš
tos medžiaga...

Prezidento darbo kambarys 
anksčiau buvo pirmame aukš
te, bet dabar perkeltas į ant
rąjį aukštą, bet palikti tie pa
tys baldai: didelis rašomasis 
stalas, kuri karalienė Viktori
ja padovanojo prezidentui Ha
yes, /o^itrinoje guli plunksna, 
ra^^jjP^'prezidentas Monroe 
pars®^ izoliacionistinį pareiš
kimai kuris jau 130 metų ne
šiojamo vardą.

Gyvenimas Baltuose Rūmuo
se neturi jokių paslapčių ir 
korespondentai aprašinėja kiek 
vieną mažiausiį prezidento pa
judėjimą.

— Aš gyvenu kaip stiklo dė
žutėje, — sako Trumanas. — 
Vieną dieną sugalvos per tele
viziją perduoti mano kasdieni
nį maudymasį.
DEMOKRATIŠKI
PAPROČIAI

Prezidentai taip elgiasi ne 
dėl to, kad jie nori pasilikti 
populiariais, bet dėl to, kad 
jie tokiais yra, pasilikdami ir 
valdžioje paprastais žmonė
mis, nusimesdami ‘švarkus ir 
ministrus vadindami vardais

Jefferson Anglijos ambasa- 
sadorių priėmė apsiavęs šliu

rėmis, o Jackson pasiūlė savo 
pypkę danų admirolui Kirker.

Kada Washingtone lankėsi 
Anglijos karališkoji pora, dėl 
kaž kokių priežasčių jie pavė- 

1 lavo vakarienei pas preziden
tą Rooseveltą, Prezidentas su 
žmona juos pasitiko tarpdury 
šiais žodžiais:

— Neskubėkite, kada mes 
esame vieni, niekad nesėdame 
prie stalo anksčiau 9 valan
dos!

32 PREZIDENTAI
Baltuose Rūmuose gyventi 

31 prezidentas (neįskai tairc 
Washington©. Iš jų 27 bu^> 
anglo-saksų kilmės, ir 5 kito- 
tų kilmių, bet nė vieno ne
buvo slavų ar lotynų kilmės.

Tik vienas buvo perrinktas 
3 kartus: Franklin Roosevelt 
(1932-36-40-44) ir jis neužbai
gė savo ketvirtojo preziden
tavimo laikotarprio. Bet yra 
labai daug, kurie buvo išrinkti 
du kartus. Labai daug prezi
dentų, kurie neišbuvo pilno 
laiko: keturi buvo nužudyti, 
kiti mirė prezidentavimo metu 
ir iš 32 prezidentų tik vienas 
James Buchanan (1857-1861) 
buvo viengungis,

Kitą savaitę: LEG END ARI
NIS GEORGE WASHINGTON.
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Nors Gruodžio 17 pervers
mas buvo prieš 25 metus, bet 
kai kam, kurie stengiasi užsi
ginti neprikišę pirštų, pasilie
ka skaudžia nuospauda.

Neseniai Laike gen. Grigaliū- 
nas-Glovckįs, . pasakodamas a- 
pie 1926 metų perversmą, pri
minė, kaip dabartinis VLIKo 
pirmininkas kun. M. Krupavi
čius ėjo ranka rankon su A. 
Smetona, sveikindami viens ki 
tą, pasisekusiu perversmu ir 
net išsibučiavo. Krupavičius, 
Glovackio žodžiais tik iš “kuk
lumo” tada atsisakęs tapti pre
zidentu (šiandien pas jį tas 
“kuklumas” yra dingęs).

Į tai kun. Krupavičius Drau
ge (balandžio 21 d.) atsiliepė, 
tvirtindamas, kad‘visa ši isto
rija nuo pradžios iki galo 
esanti pramanyta. Atseit, gar
bingasis senukas generolas 
Glovackis meluoja.

“Nei šito, nei kito sukilimo 
nesu organizavęs, su Smetona 
nesu bučiavesis ir prezidento 
vietos po kalbamo perversmo 
man niekas nebuvo siūlęs”.

Krupavičius sako, kad prie 
perversmo nėra prikišęs pirš
to.

TRUMPA ATMINTIS
Jei Krupavičius neprikišo 

pirštų, tai ko jis tada bu
vo perversmo organizatorių 
štabe su buv. prez. A. Stulgins
kiu, A. Smetona, Voldemaru...?

Min. K. Balutis savo atsi
minimuose aiškiai rašo: «

“Matyt, mano kalba su Vol
demaru nugirdo kun. M. Kru
pavičius (Balutis kritiškai at
siliepė apie perversmą, saky
damas, kad jo pasėkos galė
siančios būti tragiškos, kad žai 
džiama s u Lietuvos Hkimu). 
Staiga prisiartinas jis (M. Kru 
pavičius) savo įprastu, ne tai 
piktu, ne tai pašaipos tonu ta
rė: — Kokių čia Tamstai įsa
kymų reikia? Ar nematei kas 
stulpuose prikalta?”

Jei Krupavičius perversmo 
nedarė, tai kodėl jis Įsakymus 
davinėjo? Argi ir K. Balutis 
meluoja?^^

Tegu atleidžia M. Krupa
vičius, bet iki šiam laikui nei 
K. Balučio, nei gen. Grigaliūno 
Glovackio neįtarėme meluo
jant.

Toliau Krupavičius rašo:
“Netikėjau ir dabar netikiu, 

kad Lietuvai kalbamu laiku bū 
tų gresęs bolševikų rimtas pa
vojus”.

Gal jis ir dabar netiki, 
būdamas Vliko pirmininku 
kaip netikėjo Lietuvą sovie
tams okupavus, nes tada pasi
siūlė nuoširdžiai su komunis
tais kolaboruoti.

To jis neprisimena, kaip ir 
prieš 25 metus vykusio per
versmo.

Nesinorėtų tikėti, kad jo at
mintis būtų susilpnėjusi. Jeigu 
taip, tai ligonių, praradusių at
mintį, net ir teismai nekalti
na...

ATRADO AMERIKĄ '
Chicagos Naujienos atrado 

Ameriką! Jei ne Ameriką, tai 
visdėl' to jos padarė didelį at
radimą. Tik pagalvokite, Nau
jienų bendradarbis Vidmon 
tas randa, kad Vienybė su Lais 
ve turi didelį panašumą, viena 
prasideda raide V, kita raide 
L ir abiejų pirmuose pusla
piuose dedamos redaktorių 
kolumnos.

Bet mes irgi padarėme atra
dimą. Vidmontas labai pana
šus į Staliną: vienas ir kitas 
turi po galvą, po dvi rankas, 
dvi kojas... Galima būtų rasti 
ir daugiau panašumo, nagri
nėjant Judviejų visas kūno ga
lūnes...

Bet jei pasakytumėme tik
rąją Vidmonto pavardę, tai pa 
našumas būtų dar didesnis ir 
kitais atžvilgiais...

Naujienoms nepatinka, kad 
Vienybė nenusilenkia vadisti-

Išsitiesęs minkštasuoly ir už
merkęs akis, visu savo kūnų 
Hitleris trukčiojo nuo kiekvie
no sprogimo viršuj bunkerio.

Staiga durys prasivėrė ir į 
kambarį tyliai įslinko ant pirš
tų galų žmogus, rankoj laiky
damas vaistams po oda leisti 
paruoštą švirkštą. Jis prisiar
tino prie Hitlerio, bet šis, dė
damasis miegąs, viena akim 
stebėjo, kaip anas pasilenkia 
prie jo apnuogintos rankos.

— Ak! Išdavikas! — sušuko 
Hitleris pašokdamas ant kojų.

— Mano Fiureri, aš nesu
prantu, ką tuo norite pasaky
ti.

Aš jums norėjau įleisti po 
oda vaistus, kaip tai darau jau 
ištisą eilę metų kasdieną.

— Taip, bet šį kartą norėjai 
man įleisti morfijų. Jūs visi 
norite mane padaryti bevaliu 
ir išvežti iš Berlyno.

— Aš esu jūsų ištikimasis 
Morell.

— Ištikimasis?! Buvai, gal 
būt, bet nebesi. Jūs visi pasi
darėte išdavikais. Tik. dėka 
anksčiau padarytų pasitarnavi 
mų, aš dar neįsakau sušaudy
ti. Bet tuojau pat apleisk šį 
bunkeri, aš nebenoriu daugiau, 
matyti...

Daktaras Morell, nuleidęs 
galvą, pradėjo verkti.

— Mano Fiureri, nesakyk 
taip, man, kuris visad jums 
buvo ištikimai atsidavęs, kaip 
šuo. Nevarykite žalyn, kaip ko
ki nusikaltėlį...

šitą atsitikimą daktaras Mo
rell papasakojo dviems me
tams praslinkus Niurembergo 
teisėjui Musmannui Liudwigs- 
burgs stovykloje.

Morell, prieš Hitleriui atei
nant į valdžią, buvd pagarsė
jęs tarp prostitučių, kaip abor 
tų specialistas ir 1936 metais 
Hoffmanas, tas pats kuris su- 
pažadino Hitlerį su E. Braun, 
pristatė jį Fiureriui ir savo 
šarlataniškumu sugebėjo pa
veikti į kitą didžiausį pasau
lyje šarlataną.

Ištisus devynerius metus jis 
buvo Hitlerio asmenišku dak
taru. Visas jo darbas buvo gy
dyti Hitlerį nuo ligų, kuriomis 
šis nesirgo.

Hitleris manė, kad negerda
mas alkoholinių gėrimų, nerū
kydamas ir nevalgydamas mė
sos, ilgiau išsilaikys sveikas. 
Morell tą jo teoriją patvirtino. 
Kada diktatorius jausdavosi 
pavargęs, jis jam įleisdavo po 
oda vaistų, arba kada jis turė
davo sakyti kalbą, duodavo er
zinančio narkotiko.
HITLERIS BIJOJO BŪTI 
RODOMAS CIRKE...

Paskutinėmis dienomis Hit
leris visai rimtai pradėjo gal
voti apie nusižudymą.

Buvusieji su juo bunkery, 
bandė atkalbinėti nuo tos min
ties.

— Jus, kuris mums visada 
statėte Frederiką Didįjį, pa
vyzdžiu, kad niekad nereikia 
nusiminti, jūs, kuris sakėte, 
kad tas kuris meta į mūšį pa
skutinį batalijoną, išeina lai
mėtoju, dabar staiga pakeitė- 
te nuomonę!

— Dėl to, kad aš esu išduo
tas. Aplink mane tėra tik išda
vikai. Mano štabo karininkai 
visą laiką melavo ir blogai ma
ne informavo.

— Bet jūs galite ką nors da
ryti.

— Ne, jei aš apleisiu Berly
ną, neatmušęs rusus, aš pra
rasiu prestižą.

— Tai kodėl jūs nenorite 
leistis užmušamu savo karei
vių priešaky, kovos lauke?

— Tai lengva pasakyti, bet 
yra didelė rizika. Įsivaizduoki
te, jei mane paims gyvą. Aš 
pasidarysiu pajuokos objektu 
ir mane net galės rodyti užda
rytą cirko narve. Jei mane pa
ims mirusį, mane galės patal
pinti į muziejų. Ne, aš nenoriu 
rizikuoti priešui patekti gyvas. 
Pagaliau, bus kiti, kurie mane 
paseks.

Tuos kitus Hitleris turėjo 
omeny dr. Gebelsą, savo pro
pagandos minister), kuris bu
vo visiškai atsidavęs Hitleriui.

— Mano Fiureri, jūs dar lai
mėsite, bet jei jūs nutarsite 
ieškoti amžino poilsio, aš jus 
seksiu ir mirty.
GEBELIO ŽMONĄ APDO
VANOJAMA UŽ IŠTIKIMYBĘ..

Gebelsas buvo pHe Hitlerio 
prisirišęs, kaip siamiška katė 
būna prisirišusi prie žmogaus. 
Kiekvienas jo vaikų turėjo var 
dą, kuris prasidėjo raide H, sa
vo viršininkui pagerbti.

— Mano Fiureri, — pasakė 
Gebelso žmona, — aš pilnai 
sutinku su vyru, kad tą dieną, 
kada ateis laikas mirti šalia 
jūsų, mes paimsime su savimi 
savo vaikus, nes gyvenimas 
jiems nieko nebeduos.

Vaikai, kurie nieko nežino
jo, apie jiems ruošiamą neti
kėtumą, įbėgo krykštudamas į 
Hitlerio kambarį. Jie buvo: 
Helga — 12 metų, Hilde — 11, 
Helmut — 9, Holde — 8, Hed- 
da — 6 ir Heide — 5 metų.

— Dėde Adolfai, sušuko Hel
mut, mes žaidžiame žaidimą, 
kad tas, kuris tiksliai - atspės 
kiek nukris bombų ant bunke
rio vienos valandos laikotar
py, laimi. Ar norite būti mūsų 
arbitru?

Ir Hitleris, glostydamas vai
ko galvutę, atsakė:

— Aišku, kad sutinku, aš 
jaučiu didelę garbę...

Jiems išbėgus, Gebelso žmo
na pravirko. Hitleris atsegė 
nuo savo švarko auksini par
tijos ženkliuką ir prisegė prie 
jos krūtinės.

— Jūsų atsidavimas mano 
atžvilgiu viršija visus mano į- 
sivaizdavimus.
Gebelsas nusilenkė padėko

damas u žtokią pagarbą.
Hitleris šį vienintelį partijos 

ženkliuką nešiojo 11 metų.

f

nei lazdai ir atidengia tokius 
dalykus, kuriuos ji norėtų ma
tyti giliai paslėptus.

s Bet savo 93 numery Naujie
nos pačios save muša:

“Kur yra pozicija, ten turi 
būti ir opozicija, nes pastarą
ją panaikinus, gaunasi polici
nis rėžimas. Nejaugi karčios 
ir nemalonios tiesos parašy
mas yra šmeižtas?”

Kodėl Naujienos neatsako, 
kad tas, ką Vienybė rašo yra 
netiesa, kodėl faktais kitaip 
neįrodo? Jos nutyli faktus ir 
kabinasi tik prie straipsnio 
autoriaus arba leidėjo.

Vadinasi, jei vieną dieną pa
skelbsime, kad kuris nors mū
sų politikierius apsivogė, būsi
me palaikyti nusikaltėliais, ap
šaukti komunistais.

Anot Naujienų, senatorius 
Kefauveris yra didžiausias ko
munistas, nes atidengė visas 
Amerikos padugnes, iškelda^ 
mas į dienos šviesas visus ne
švarumus.

GERINGAS SVAJOJO
Nežiūrint, kad ir nepaten

kintas Hitleris buvo Geringo 
išvykimu į Berchtesgadeną, 
balandžio 22 d. jis nutarė nesi- 
žudyti, nes Įsitikino jog Gerin
gas būdamas pietuose, galėjo 
vadovauti armijai. Bet Jodl 
užprotestavo, sakydamas, jog 
kareiviai nesutiks muštis po 
Geringo vadovybe.

Tada Hitleris atsakė:
— Karinė kova dabar nebe

turi svarbos. Svarbiausias da
lykas yra derybos ir Geringas 
Siam dalykui yra tinkamiau- 
Alas.

Kada Geringas apie tai su
žinojo U gen. Kollerio, jo akys

sužibėjo. Netikėtai jis pasiju
to valstybės priešaky. Tas jam 
iš džiaugsmo užėmė kvapą. 
Bet kas bus jei Hitleris pa
skirs savo įpėdiniu Bormanną, 
kuris nekentė Geringo?

Ir, žiūrėdamas į veidrodį, 
jis pats sau pasakė:

— Istorija kaltins mane, 
kad aš nesiėmiau pareigos. Jis 
išsitraukė Hitlerio 1941 m. bir
želio 29 d. pasirašytą aktą:

“Jei kartais aš nebetekčiau 
ląisvės veikti, ar būčiau dėl 
kokios nors priežasties paša
lintas, Reicho maršalas Her
mann Gering pasidaro mano 
įpėdiniu visose mano parei
gose, valstybėje, partijoje ir 
armijoje.”

Geringas susimąstė. O kas 
atsitiktų, jei Hitleris supyktų 
ant jo, matydamas pakeliant 
nukritusią karūną? Koller pa
siūlė jam pasiųsti Hitleriui ra
dijo telegramą ir Geringas 
tuojau ėmėsi redaguoti prane
šimą, kartodamas, kad jis pro
testuoja prieš jam išreiškiamą 
garbę, palikdamas ištikimu 
Hitleriui ir tikėdamas į perga
lę. Telegrama buvo per- ilga ir 
Koller peredagavo . trumpiau:

“Mano Fiureri, jums nuta
rus pasilikti Berlyne ir ginti šį 
miestą, ar jūs leidžiate man 
paimti į savo rankas viso Rei
cho vadovybę, su pilna valdžia 
tiek vidaus tiek užsienių poli
tikoje, pagal jūsų aktą 1941 m. 
birželio 29 d.? Jei aš negausiu 
atsakymo 24 valandų bėgyje, 
aš manysiu, kad jūs nebeturi
te laisvės veikti ir turėsiu pa
sielgti, kaip man atrodys ge
riau. ■ . -

“Man trūksta žodžitf išreikš
ti jums šią sunkią valandą iš
tikimybę. Tegu Dievas jus sau
go. Aš tikiu, kad jūs galėsite 
apleisti Bėrimą.”

Patenkintas, Geringas pra
dėjo ruoštis ^itą dieną su lėk
tuvu skrisWpas EisenhowerI, 
sakydamas

r^-.^Aš žimuufr’kad- - kalbėdamas 
su. Eisenli^tflFįu', kaip žmogus 
žmogui, prieisime-prie susita
rimo.”

Tuo pačiu laiku Geringas į- 
sakė Kolleriui išleisti į vokie
čių tautą atsišaukimą, kuria^ 
me turėjo būti išdėstyta, kad 
Vokietija ir toliau tęs' kovą 
prieš bolševikus, bet prieš va
kariečius padedami ginklai.

Geringas pradėjo net susta
tinėti ministerių sąrašą, pats 
galvodamas pasiimti užsienių 
reikalų ministro portfelį.

Pietaudamas ’jis susimąstė. 
Jis pradėjo svajoti apie ateitį, 
kaip jis galės gerai gyventi. 
Jis mėgo liuksusą. Jo priva
čiuose namuose po salionus 
vaikščioja tigrai, o per priė
mimus, jis mėgdavo kaip ro
mėnų didikas užsidėti togą ir 
apsiauti sandalais, kartais jis 
užsidėdavo ant savo pečių le
opardo kailį, kartais bavaru 
baroną vaidino, apsimovęs 
trumpom kelnaitėm... Bet kokią 
uniformą dabar užsidės, kada 
taps Vokietijos valdovu?

Baigdamas pietauti jis gavo 
Iš Hitlerio telegarmą.

“Tai ką jūs.:padarėte verta 
' mirties bausmės! Tik dėka jū

sų padaryto pasitarnavimo 
praeity, aš neatiduosiu tribu
nolui, jei jūs .pats savo noru 
pasitrauksite iš pare.^gų, ku
rias šiuo metu užimate, kitaip 
aš imsiuos kitų priemonių. 
Adolf Hitler.” - x

Pirm negu atnešęs telegramą 
karininkas apleido kambarį, 
durys staiga atsidarė ir į kam
barį Įėjo būrys SS komanduo
jamų majoro.

“Aš labai apgailestauju, bet 
aš gavau iš Fiurerio įsakymą 
jus pašalinti nuo komandavi- 
vimo Ir areštuoti.”

Šita audra įvyko balandžio 
22 d., kada Hitleris sužinojo, 
jog Steineris neatliko savo už
davinio. Įvyko tikras žemės 
drebėjimas tada, kada jis ga
vo telegramą iš Geringo. Hit
lerio smilkinių gysJos išsipūtė, 
su savo paraližuotom rankom 
jis pradėjo konvulsingai ske 
rečlotis, kojas sutraukė ir pir
mą kartą savo gyvenime jis ne 
galėjo ištarti žodį

Paskui staiga prapliupo aud- 
dra:

R. Taft tiki, kad šypsena ir jam padės laimėti rinkimusKOKS YRA TIKRASIS AMERIKOSUŽSIENIŲ POLITIKOS KELIAS?
Senatorius Robert Taft ir Amerikos užsienių politika

Praėjusių metų pabaigoje 
pasirodė nedidelė 127 puslapių 
knygutė, parašyta senatoriaus 
Tafto ir pavadinta “Užsienių 
politika amerikiečiams”. Visas 
šios knygos turinys paskirtas 
aiškinimui, kokia turėtų būti 
Amerikos užsienių politika, ko
kių uždavinių ji turėtų siekti 
ir kokiais samprotavimais ji 
turėtų būti paremta. Knyga 
turi se.ptynius skyrius ir ketu
riuose iš jų kalba autorius apie 
Sovietų sąjungos pavojų įvai
riuose pasaulio kontinentuose 
ir aiškina, kaip tuos pavojus 
pašalinti.

Pačios pagrindinės senato
riaus Tafto užsienio politikos 
pažiūros sutelktos pirmame 
skyriuje, kurį jis pavadina: 
mūsų užsienių politikos tiks
lai..

Beje, knygos įžanginėj daly 
autorius R. Taftas pabrėžia, 
kad Amerikos užsienių .politi
ka nuo 1941 metų buvo veda
ma be tolimesnio pramatymo.

Amerikos politikos vadai vi
sas savo prielaidas parėmę 
klaidingais samprotavimais ir 
jais, kaip raudonu siūlu — nu
tiesę visą Amerikos užsienių 
.politikos ' Ilrii'

Tiesa, ji buvuši grindžiama 
gerais norais, bet esą nereikė
jo pamiršti didžiojo Pamokslo 
ant Kalno, kur pasakyta, kad 
jei daržininkas savo darže pa
stebi medį, neduodantį vaisių, 
jis jį išrauna... Taip turėję bū
ti padaryta ir Amerikos vado
vų: pamačius, kad gera’ valia 
neduoda pageidaujamų vaisių, 
reikėjo ją keisti.

Pagrindinis Amerikos užsie
nių politikos tikslas esąs: ap
saugoti Amerikos gyventojų 
laisves. Joms apsaugoti Ameri
ka yra kariavusi ir, jei reikės, 
kariaus ir toliau.

Antrasis Amerikos užsienių 
politikos tikslas — esąs taika. 
Ir taikos idealas turįs būti iš
laikytas visokiausiomis prie
monėmis, kol nėra tikrosios

Dr. B. T. DIRMEIKIS

“Opiomanas, išdavikas, niek 
šas, melagis...”

Ir po šios audros, jis sudri
bo kėdėje, apsipildamas ašaro
mis. Tuo metu Martin Bor
mann įėjo į kambarį ir pašnib
ždėjo jam į ausį:

— Atleiskite iš pareigų, areš 
tuokite, ir sušaudykite!

Tokie žodžiai Hitleriui visad 
buvo malonūs girdėti.

Tačiau Hitleris neįsakė tuo
jau pat Geringą sušaudyti. 
Jis jam atėmė visus ordenus, 
valdžią ir areštavo su visu šta
bu, liepdamas atiduoti teismui 
už išdavystę.

Reicho “kronprincas” iškar
to buvo pažemintas iš maršalo 
į paprastą kareivį. Tik vėliau 
Hitleris isakė jį sušaudyti. Bet 
šio bandito karjeroje įvyko 
grotestiškas atsitikimas, kuris 
ji išgelbėjo nuo mirties. Ame
rikiečiai jį suėmė, išgelbėda- 

-mi nuo SS kulkų.
Jis dar tikėjo, kad jam pa

siseks susikalbėti su Eisenho- 
weriu ir sakė, kad u.ž dviejų 
savaičių sugrįšiąs. Bet tik Niu
rembergo teisme aiškiai supra
to. jog būdamas" Gestapo įkū
rėju ir įsteigėju nežmoniškų 
koncentracijos stovyklų, jis 
prarado ne tik garbingo karei
vio, bet ir žmogaus vardą.

Kitą savaitę: HITLERIS 
PRAKEIKIA SAVO DRAU- 
G U S.

grėsmės Amerikos gyventojų 
laisvėms.

Išlaikyti taikai ir apsaugoti 
gyventojų laisvėms Amerikos 
užsienių politika iš seno laikė
si neutralumo ir nesikišimo į 
kitų valstybių reikalus dėsnio. 
Nuo Jurgio Washington© laikų, 
neutralumas ir nesikišiinas bu
vęs Amerikos užsienio politi
kos kelias. Ir tai nebuvęs izo- 
liacionizmas, bet tik vengimas 
sąjungų ir ryšių su kitais kraš
tais, kad Amerika išvengtų 
prievolės įstoti į karą kituose 
kraštuose. Tai buvo taip vadi
nama “laisvųjų rankų“ politi
ka.

Senatorius Taftas pasisako, 
kad jis visados manęs, jog bū
tinai reikės atsitraukti nuo 
šios “laisvųjų rankų” politi
kos, jei bus norima tarptauti
nės organizacijos priemonė
mis užtikrinti taiką pasauly ir 
taiką Amerikoj. Jis reiškia ap
gailestavimą, kad Amerika ne- 
prisidėjusi prie Tautų Sąjun
gos Genevoje. Bet, kai reikėjo 
kurtj po antro pasaulinio ka
ro Jungtinių Tautų Organiza
cijų, jis atvirai parėmęs, nes 
jo Įsitikinimu, reikia pasauliui 
turėti tarptautinę tvarką, pa
gal kurią būtų apsaugoma tai
ka ir laisvė ir kuri leistų su
tramdyti pradėtą, arba laukia
mą agresiją.

Taigi reikia pripažinti, sako 
R. Taft, kad tarptautinei tai
kai ir laisvei apsaugoti organi- 
cacija Junktinės Tautos, sle
pia savy preventyvynio apsi- 
saugojančio karo galimybę. Ir 
šitoji galimybė sudaranti, pati 
rimčiausį pavojų, nes ji reika
laujanti nuolatinio pasiruoši
mo karui ir palaikanti pasau
ly jausmą, kad kiekvienu me
tu gali būti pradėtas karas, 
kaip preventyvynis karas.

Jungtinių Tautų organizaci
ja taikos nei laisvių apsaugoti 
negalinti, nes jos pagrindas 
nesąs sveikas. Pati didžioji tos 
organizacijos liga esanti veto 
teisė, kuri panaikinanti visą 
organizacijos galią, leisdama 
jai veikti tik tada, kada yra 
penkių didžiųjų sutarimas. 
Toks dėsnis esąs ne tik nede
mokratiškas, bet ir absoliutiš
kai neveiklus. Jo vieton reikia 
pastatyti bešališką teismą ir 
daugumos sprendimą. Kad ir 
trumpas Jungtinių Tautų or
ganizacijos prityrimas jau pa
rodęs, kad kolektyvines prie
mones taikai ir laisvėms apsau 
goti nėra įmanoma pritaikyti. 
Geriausias pavyzdys esąs Ko
rėjos karas.

Senatorius Taftas teigia, kad 
jo įsitikinimu Amerikos užsie
nių politika negalinti būti pa
vadinta savanaudiška, jei ji 
remsis tik taika Amerikos gy
ventojams ir laisvių apsauga 
tik amerikiečiams. Sį tvirtini
mą senatorius Taftas pateisi
na, sakydamas, kad Amerika 
galinti būti pasauliui naudin
gesnė savo ūkine pagalba, ne
gu karo priemonėmis. Bet ir 
ūkinė pagalba neturinti būti 
tokia, kad viską, ką Amerikos 
gyventojai uždirba — turi bū
ti atiduota kitų kraštų pragy
venimui pagerinti, arba jų sau
gumui užtikrinti. Tokia pagal- 
bc,s politika anksčiau ar vėliau 
būtinai nuvesianti Ameriką į 
bankrotą. Pagalba turinti būti 
protinga ir sąlyguota: gelbėti 
tik ten, kur reikia ir tik tam,

kad būtų išvystyta kitų inicia
tyva.

Senatorius Taft aiškiai pasi
sako, kad Amerikos įstojimas 
į karą negal būti pateisintas 
noru apsaugoti laisvės ar tai
ką kituose kraštuose. Tas lais
ves norėjęs užtikrinti prezi
dentas Roose veltas .1941 me
tais. O kas iš tų pažadų išėjo?

1941 metais birželio 25 d. se
natorius Taftas pareiškęs:

“Keturioms paskelbtoms lais 
vėms užtikrinti pasauly mes 
siusime Į komunistinę Rusiją 
lėktuvus, tankus ir patrankas. 
Bet Stalinas mūsų pagalbos 
priemonėmis pasiliks valdžioj, 
ar Jūs manote, kad jis šiais 
keturias laisves įgyvendins Šuo 
mijoj, Estijoj, Latvijoj ir Lie
tuvoj? Ar Jūs manote, kad kas 
nors Rusijoj girdės ką nors a- 
pie šias laisves, karui pasibai
gus? Tikrai jei antrasis pasau
linis karas būtų buvęs vestas 
dėl šių laisvių, tai jis nebūtų 
atsiekęs savo tikslo. Ir reikia 
atvirai pasakyti: Amerika įsto
jo į karą uie dėl šių laisvių, o 
dėl to, kad buvo užpulta Pearl 
Harbor”.

Toliau ‘senatorius Taftas vi
su atvirumu aiškina, kad Ame 
rika įstpjo Į antrą pasaulinį 
karą ne’ dėl taikos ir laisvės 
kitų- kraštų, o dėl to, kad ji bi
jojosi, jog hitlerinės Vokietijos 
įsigalėjimas sudarys giesmę 
Amerikos laisvėms. Ir šian
dien Sovietų Sąjungos grėsmė 
esanti tokia didelė ir taip pa
vojinga Amerikos gyventojų 
laisvėms ir taikai, jog 'Visa A- 
merikos ūkinė ir karinė pagal
ba kitiems kraštams yra pa
galba pačiai Amerikai. Ameri
ka turinti ir toliau pagalbą 
teikti, nes Sovietų grasinimas 
esąs per daug akivaizdus ir 
Jungtinių Tautų nepajėgumas 
esąs per daug aiškus.

Baigdamas savo samprotavi
mus, senatorius Taft nurodo 
tris Amerikos užsienio politi
kos reikalavimus:

PIRMA: Amerikai reikia tu
rėti stiprią kariuomenę, kad ji 
galėtų kiekvienu metu atsa
kyti į komunistų grasinimus. 
Turint ypatingai stiprią avia
ciją, šis tikslas būtų pasiektas.

ANTRA: Amerika turinti ir 
toliau vykdyti protingą para
mos kitiems kraštams politiką. 
Sovietai turi aiškiai suprasti, 
kad jų agresija prieš kaikurias 
Europos valstybes bus Ameri
kos laisvių ir saugumo pažei
dimas.

TRECIA: Amerika ir toliau 
turi pasilikti sąjunginiuose ry
šiuose su Europos kraštais ir 
ypatingai su Anglija, kol ne
bus surasta priemonių sudary
ti tikrai veiklią tarptautinę or
ganizaciją.

Bet sudarydama sąjungos, 
kaip Atlanto Pakto organizaci
ją ar kitokias, Amerika turi 
pasilaikyti “laisvas rankas” — 
tatai reiškia, ji pati turi turė
ti galią nusistatyti, kur ir’ ka
da jai reikės kariauti.

Taip atrodo senatoriaus Taf
to užsienių politikos pažiūros. 
Esmėje jos beveik nieku nesi
skiria nuo dabar vedamos ame 
rikiečių užsienių politikos. Ir 
jei senatorius Taftas taptų A- 
merikos prezidentu, tegalima 
būtų laukti tik didesnio pa- 
griežtėjimo kovoj su komuniz
mu.
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Mr. President
(Atkelta iš 4 psi.)

Trumanas 1945 m. birželio 7 
d. galvojo

“Galima 
Francisco 
seks. Dar

išgelbėti taiką.
tvirtinti, jog San 

konferencija pasi- 
nepraradome visas

galimybes išgelbėti taiką. £
Socializmo Rusijoje nėra. Vi 

dutmis pilietis dalyvauja Kram
to valdyme tiek, kaip papras
tas anoniminis akcionieritŲS 
milžiniško trusto administra
vime. Bet mums nesvarbu, ką

ir tai būsiąs Europos

Potsdame Trumanas 
su Stalinu, tai ji pa-

malo-
rašo

tyti, kad jiems patinka tas rė 
žimas. kitaip jie nebūtų pasi
ruošę dėl jo mirti.

Jungtinės Amenia 
bės buvo sukurtos si 
terų. kurie savo kr 
jėgė nieko pasiekti 
sas r y t i nūs pa kraš ty 
kurtas šitų žmonių 
pasidarėme dideliu i 
rinčių pakenčiamų 
a§ darysiu viską, k 
kad jis išsilaikytų.

Jau keliaujant į 
keli senatoriai, kuri 
po Europą, papasakojo, kad 
Prancūzija. Italija ir Vokietija 
tapsiančios k o m maistiniais 
kraštais. Anglija irgi užsikrė- 
sianti, papiežius tapęs neuras- 
teninku 
galas.

Kada 
susitiko
kvietus pietums.

“Mes turėjome vieną 
niausiu pasikalbėjimu, 
Trumanas. Stalinas man pa-
tvirtiho. kad Rusija pasiruošu
si laikytis Jaltos susitarimų ir 
pažadėjo stoti karąn prieš Ja
poniją rugpiūčio mėnesį.

Tačiau 1946 m. sausio 5 d. 
menorandume, kurį jis sure
dagavo valstybės sekretoriaus 
Bymes dėmesiui, rašo:

“Aš galvojau, kad mes turi
me visu griežtumu protestuoti 
prieš rusų siekius Irane. Jų no
rai ten nepatenkinami. Jie pri 
mena įvykius Latvijoje, Esti
joje ir Lietuvoje. Jie primena 
tyroniją, kurią Rusija parodė 
Lenkijoje.

Potsdame mes atsidūrėme 
prieš įvykusį faktą ir tų dienų 
įvykiai mus beveik privertė su
tikti su rusų įvykdyta okupaci 
ja rytinėj Lenkijoj ir Vokieti
joj į rytus nuo Oderio. Tai bu
vo prievartavimas.

Tada mes troškome, kad 
Rusija stotų karan prieš Japo
niją, bet kaip vėliau suprato
me, mes ten visai nebuvome 
rusų reikalingi, 
jie mums tik 
namus...

Nėra jokių 
nuomone, jog 
'pulti Turkiją
šiaurį tarp Juodosios ir Vidur
žemio jūros. Nebent Turkija 
pasipriešins su geležine kumš
timi. Rusai tesupranta vieną 
kalbą: “Kiek turite divizijų?”

A§ manau, kad mes neturi
me ilgiau tęsti kompromisų po
litiką. Mes neturime pripažin
ti Rumuniją ir Bulgariją, kol 
šie kraštai neišpildys mūsų są
lygų, mes turime aiškiai paro 
dyti savo poziciją Irane, užsi-

Nuo to laiko 
sudaro nemalo-

abejonių, mano 
Rusija nori už- 
ir užgrobti są-

i 
i
* 
i

i
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MERGAIČIŲ STOVYKLA
Kiek šioj nuotraukoj kačiukų?
Firmas, teisingai suskaitęs ir 
praneš Vien, redakcijai, gaus 
dovanai įdomų romaną._____

nuo New Yorko, nuostabiaiNuo liepos 1 d., 72 mylios 
gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki 
14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 100 akrų miš
kas, privatus ežeras, žaidimo aikštė, pirmos rūšies maistas, 
gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai 
mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t.

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla
tesniu informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE —-----
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe

R. F. D. No. 4 MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dok Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti' iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir

Lietuvių studentų 
dėmesiui

Gegužės mėn. pabaigoje ■ į- 
vyksta Lietuvių Studentų S- 
gos centrinių organų rinkimai. 
Rinkimuose turi teisę dalyvau
ti Sąjungoje užsiregistravę lie
tuviai ar lietuvių kilmės stu
dentai, kurie dabar studijuoja 
JAV. Iki šiol neužsiregistravę 
studentai prašomi 
iki š. m. gegužės 
(pašto antspaudo 
liau užsiregistravę 
lyvauti rinkimuose.

Neužsiregistravę registruo
jasi pas Centro Valdybos sek
retorių Vyt. Lapatinską adre
su: 714 W. California Avenue, 
Urbana, Ill.

tai atlikti 
mėn. 10 d. 
data), vė- 

negalės da-

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesriėmis 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!

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, važiuojant Broadway BMT Linija).

(Atkelta iš 3 psl.)
NEPAMIRŠKIM MŪSŲ 
LIKUSIŲJŲ BROLIŲ

Ir taip per tuos pusketvirtų 
metų 27,000 lietuvių išsiskirstė 
po visą Ameriką, nuo New 
Yorko iki Aliaskos rasdami 
sau darbo ir pastogę. Daugelis 
pirmųjų atvykusių puikiai įsi
kūrė Amerikoje, ir, galbūt, ne 
vienas spėjo pamiršti praeities 
vargtPdienas. Tačiau dėl ligos, 
senatvės ir invalidumo pasili
kę Vokietijoje ir Austrijoje lie
tuviai per paskutinius atvy
kusius tremtinius prašė per
duoti laimingai įsikurusiems 
anų gailų prašymą — nepa
miršti jų ir padėti varge.

Nors oficialiai DP programa 
skaitos baigta, bet tikimasi ne
tolimoje ateityje sulaukti bent 
7,500 tremtinių, kurie laiku ga
vo garantijas ir perėjo visas 
komisijas, tačiau gruodžio 31 
d.; paskutinę vizų išdavimo die 
ną, jos negavo dėl to, nes įsta
tymo leistas vizų kontingentas 
liko išsemtas, šitaip visais ki
tais atžvilgiais jie buvo tinka
mi įvažiuoti į Ameriką. Tų 
tremtinių tarpe taip pat yra f 
apie 100 lietuvių. Dabar paaiš
kėjo, jog 'nors gruodžio 31 die
ną buvo išduotos visos vizos, 
tačiau apie 7,000 jų liko nesu
naudotų dėl tremtinio mirties, 
ligos ir kitų priežasčių. Kon- 
gresmanas Francis E. Walter 
įnešė į konkresą bilių, kuris 
suteiktų teisę konsulams iš
duoti tas nesunaudotas vizas 
tiems, kurių garantijos pradė
tos procesuoti. Yra daug vilčių, 
kad šis bilius bus priimtas.

Be, to, taip vadinamų “Ger
man ethnics’’ vykimas pagal 
DP įstatymo 10 paragrafą dar 
tęsis kelis, mėnesius, o politi
nių -pabėgėlių vykimas iš Ang
lijos, i Prancūzijos, Švedijos ir 
t. t. pagal DP įstatymo 3 c pa
ragrafą net dviejus metus. Pa
gal tuos DP įstatymo 3 c ir 10 
paragrafus manoma, kad dar 
atvyks apie 1000 lietuvių į JAV.

Tačiau nemanoma, kad DP 
biliumi pasibaigtų šis judėji
mas. Kongresmanas Emanuel 
Celler įnešė į Kongresą įstaty
mo projektą HR 7376, pagal 
kurį trijų metų laikotarpyje 
Amerika įsileistų vėl 300,000 
žmonių iš Europos. Jei tas įsta 
tatymas praeitų, nors daugiau
sia juo pasinaudotų vokiečių 
kilmės pabėgėliai ir italai, ta
čiau ir politiniams pabėgėliams 
nuo komunistų persekiojimo 
taip pat numatytas tam tikras 
vizų skaičius, šiandien dar sun 
ku permatyti, kada ir kokioje 
galutinoje formoje šis projek
tas taps įstatymu. BALF’o or
ganizacijos vadovybė artimai 
bendradarbiauja su kitomis 
tuo įstatymu suinteresuotomis 
organizacijomis ir stengiasi da 
ryti įtakos į senatorius ir kon- 
gresmanus, kad pats įstatymas 

. būtų priimtas ir būtų pravesti 
tokie punktai, kuriais pasilikę 
lietuviai gautų progos taip pat 
atvykti į JVA.

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kąmp, Fulton Str. (miesto centre) _

ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

Ofiso tel Li ster 8 8789 
Namų tel. TAylor 7 8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

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

Chauncey St.).

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

Woodhaven. L. 1..

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus

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

Sekmadieniais uždaryta

VALANDOS:
2 — 3 popiet »
6 — 8 vakare
Ketvirtadieniais ir ivcntad. 
tik svsitajus
Tel. Virginia 9-6125

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

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

Tel. EVergreen 7-6868

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika

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

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

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 g.. 8 unc ijos SI.00.

Brooklyn© lietuviai kreipiasi j
A. D ONOFRIO’S PHARMACY

500 Grand St. (Union ave k.) Brooklyn, N. Y.
Užsisakant per pistą kreiptis: 281 2‘ Cortelyou Rd., Brooklyn. N. Y.

ALBRECHT & KOELBER

mėsos urmo pardavimas
197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

spirti dėl Kielio, Reino ir Du
BUKIT SVEIKI ----------------------------------- Dr. S-Bieži,

VITAMINŲ REIKŠMĖ ŽMOGAUS KŪNUI
nojaus internalizavimo, išlai
kyti mūsų kontrolę Japonijoje, 
turime atstatyti Kiniją ir į- 
steigti centrinę jos vyriausybę. 
Mes turime tą patį padaryti 
Korėjoje, po to mes turime pa
reikalauti iš rusų, kad jie grą
žintų mums paskolintus lai
vus.

IS 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 Drive, Can
ton, Conn.

PERVEŽIMAS^
keleivių, bagažo ir daiktų

VITAMINAS C
Jis dažnai dar vadinamas skorbutine rūgš

timi. Kaip toks, jis seniai žinomas ir išstudi
juotas. žymesnis jo trūkumas pasireiškia rim
tu susirgimu, neretai užsibaigiančiu mirtimi. 
Kūnas nepajėgia sukrauti jo atsargų. Todėl jį 
reikia naudoti kasdien.

• Bagažas paimamas ir pristatoma 
! iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos 
tų.
Skambinti: 6 10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y. 

h------------------ .-------------------J

Lengviau yra suprasti vitamino C reikš
minę, pažvelgus, į ženklus, pasireiškiančius or
ganizme ryšium su jo trūkumu. Pradžioje 
žmogus pajunta fizini silpnumą, ypač perėjus 
sunkesniam darbui, šis nusilpimas didėja, šalia 
to ir protas ima silpnėti. Veido spalva nublun
ka. Į raumenis įsimeta įvairūs skausmai, su
tinsta dantų smegenys, parausta ir kraujuoja, 
dantys pradeda judėti ir kristi. Tąigi visoke
riopai kraujavimas pasireiškia ir po oda, kar
tais net gausiai. Virškinimas staigiai pakrinka, 
pradedama viduriuoti. Matymas nustoja ryš
kumo. įvairios komplikacijos įsimeta i plaučius 
ir inkstus, kas šiais atsitikimais ligonį labai 
nusilpnina.

šis vaizdas, žinoma, pasireiškia tik kraštu
tiniais atvejais. Bet lengvesnių formų esti ir 
dabar.

Vitaminas C. nors ne šiuo vardu ir ne da
bartine prasme, jau buvo žinomas per šimtme
čius. Senaisiais .laikais Afrikos puslaukinės 
tautos žinojo šiuos vitaminus. Iš kryžiuočių 
gadynės užkariavimų užrašų žinome, kad jų 
daug išmirė dėl šio vitamino stokos. Vitaminas 
C. vadhmri. galėjo būti nemenku talkininku 
Vytautui Didžiajam, narsiai prieš kryžiokus gy- 
nuriam I ietuvo žemes.

Senesniųjų laikų ilgose jūrų kelionėse jū
reiviai dažnai kentėjo nuo škorbuto. 1535 me
tais Kanados indėnai išgelbėjo anglų ekspedi
ciją, padėdami jai peržiemavoti. Jie pamokė 
juos išsivirti košę iš įvairių lapų ir jaunų me
džių šaknelių, kuriose yra vitamino C. Perei- < 
tame kare, vįenas gydytojas pasakoja, jis su 
savo draugais iškentė japonų žiaurią nelaisvę, 
vasaros metu žiemai rinkdami visokius žalė
sius, ir žiemą juos valgydavę, sumaišę su mais
tų. Kiti, to nežinodami, daugumoje pasimirė. 
Yra jau konstatuota, kad daugelis belaisvių 
Japonijoje mirė tik dėl šio vitamino stokos.

Suaugusiam žmogui šio vitamino reikia 
apie 1,000 vienetų, šis vitaminas apsčiai randa
mas vaisiuose, daržovėse, lapuose, medžiuose, 
jų šaknyse, liemenyje, šakose ir kt. Daugiausia 
jų yra citriniuose vaisiuose—apelsinuose, cit
rinose ir kt. Taipgi daug jų turi juodi serbentai, 
krienai, petruškos, žali pipirai, žemuogės, ra- 
pių lapai, pomidorai, žalia žolė. Taigi, pasirin
kimas didelis ir pigus.

Sakoma, jei dainininkas .pajėgia išdainuo
ti operos arijas, tai jau jis yra kvalifikuotas.

Vitaminas C yra labai jautrus ir jį galima 
sunaikint! per kelias minutes, čia kaip tik 
šeimininkė turi parodyti savo žinojimą ir su
manumą. Jei ji sugeba pagaminti valgį ir pa
duoti jį stalan. nesunaikinusi tų vitaminų, tai 
ji, kaip ir anas dainininkas, yra kvalifikuota.

Vitaminas C labai lengvi tirpsta vandenyse. 
Ilgas piirkinimas ir virinimas kartais kuone vi
są vitaminą ištirpdo vandeny, kuris dažniau
siai. kaip nereikalingas, išpilamas laukan su ki
tais brangiais vitaminai .

Tokiu atveju maistas palieka be vitamino, 
ir šeimininkė tik apgaudinėja save. Taip pat 
ir oras, tikriau sakant, deguonis, susijungęs su 
šiuo vitaminu, bežiūrint jį sunaikina. Reikia 
vengti neprileisti oro. Betgi metalas, varis, ir 
jo kombinacijos dar greičiau jį sunaikina. To
dėl šeimininkės privalo žiūrėti, kad puodai ir 
kiti indai neturėtų vario. Rauginimas ir neat
sargus konservavimas visiškai sunaikina vita
miną C. Pavyzdžiui, švieži agurkai ir kopūstai 
turi jo daug, o rūgintuose jis visiškai išnyksta. 
Supjaustytas, sudužęs vaisius ir daržovės grei
tai netenka vitamino kiekio.

Turint galvoje šiuos faktus, šeimininkės ir 
valgytojai privalo būti itin atsargūs. Norint 
daugiausia šio vitamino gauti, vaisius ir dar
žoves reikia valgyti žalius ir nelaikyti ilgesni 
laiką, kada paruošta duoti stalan. O jei kar
tais prisieina juos palaikyti ilgesnį laiką, tai 
būtinai reikia sklandžia uždengti, kad nepri
eitų oro. Su žievėmis ar lupinomis jie gali ilgai 
išsilaikyti. Kada prisieina virti, tai geriausia 
yra dėti į karštą vandenį ir tuojau virti. At- 
šildymas sunaikina kone visus C vitaminus, o 
taipgi ir daug kitų. Tą vandenį, žinant, kad 
jame yra daug vitaminų, galima sunaudoti, 
kur jis tinka.

Kiek žmogui kasdien reikia vitamino C? 
Labai nedaug. Vidutinis vaisių ar daržovių 
sunkos stiklas veik patenkinamas. Dar šiek 
tiek žalėsių pridėti prie maisto. Ir viskas. Ne
žindomi kūdikiai jau nuo pat pirmos dienos 
jo turi gauti iš šalies. Augantiems vaikams ir 
sunkiai dirbantiems jo reikia dvigubai.
VITAMINAS D

Jis nepakeičiamas ir absoliučiai reikalin
gas kūdikiams bei augantiems vaikams. Jis tu
ri tiesioginę įtaką į jaunų *kaulų augimą ir ju 
formavimą. Pasireiškus trūkumams, kaulai 
minkštėja, kojos įlinksta, krūtinė iškyla kaip 

karvelio ir pilvas, išsipučia. Kaulų stiprumas 
ir jų sveikas augimas pareina nuo pakanka
mo kiekio kalkių su fosforų. Bet gi abiejų gali 
būti pakankamai, o vis dėlto minėti ženklai 
pasireiškia ir tepranyksta tik, kai papildoma 
vitaminu D.

Nėščioms moterims vitamino D reikia ypa
tingai daug. Kiekvienam vidutiniškai reikia 
apie 400 vienetų kasdien.

Valgomasis maistas stebėtinai mažai šio 
vitamino turi. Daugiausia jo yra kiaušiniuose 
ir piene. Už tat abiejų nereikia šykštėti. Rie
biosios žuvys, ypač kepenys, turi jo daug. Tuo 
tarpu jo neturi vaisiai ir daržovės. Vitaminas 
D tirpsta tik riebaluose, todėl virinimas ar mir- 
kinimas vandenyje jo nenaikina, kaip tai esti 
su vitaminu C.

Ypač daug vitaminų yra saulės ulrafioleti- 
niuose spinduliuose. Todėl labai naudingos yra 
saulės vonios. Vitaminas D, priešingai C, turk 
pajėgumo sukrauti kūne rezervus, išsilaikan
čius ištisais mėnesiais. -

Saulės principu pasinaudojant, dabar dirb
tinais būdais galima įdėti vitamino D ir J mū
sų maistą, jį peršvietus ultrafioletiniais spin
duliais mechaniškomis priemonėmis. Daugiau
sia tai daroma su pienu, javais, džiovintais 
kiaušiniais ir oleomargarinu, kuris jau prilygs
ta geram sviestui beveik visais žvilgsniais. 
Toks maistas visados pažymimas, kad jis dirb
tinu būdu yra perleistas ultrafioletiniais spin
duliais.

Ir tas vitaminas D yra taip pat efektingas, 
kaip ir gaunamas iš kitų šaltinių. Tačiau bent 
kol kas yra vienas netikrumas, kad pramonin
kai dažnai nepasako, kiek to vitamino tikrai 
yra idėta. Tada žmogus negali tiksliai žinoti, 
ar jo jam trūksta ar yra pervišius. Vienas ir 
kitas neina sveikaton. Reikia tikėtis, kad ši
toks netikrumas netrukus bus pašalintas.
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GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS TERKELIŪNAS

IŠVYKA Į NEVVARKĄ
Balandžio 19 d. Brooklyno 

LAK stalo tenisininkai ir krep 
šininkai buvo nuvykę į New
ark, N. J. draugiškų rungtynių 
su vietos Lietuvių Sporto Klu
bu. Abiejuose frontuose šeimi
ninkai laimėjo: stalo tenisą 5- 
4 ir krepšinį 74-72.

Brooklyno LAK stalo tenisi
ninkai savo tarpe pasigedo Ga- 
runkščio ir tik Daukša savo at
liko, lengvai sudorojęs visus 
tris priešininkus. Dar vieną 
tašką pridūrė Naruševičius, o 
tretysis Žaidikas, Grabnickąs. 
šį kartą neiškovojo nė vienos 
pergalės. Pasekmės: Daukša 
(B)— Milinis 21-15, 21-17, Ra
simas (N) — Grabnickas 19- 
21,21-16,21-11, Znutas (N) —

min. Kalašinskas fiksuoja ga
lutinę pasekme 3-0.

Mūsiškiai žaidė įprastinės 
sudėties, tik vartuose buvo 
bandomas Vaitkevičius, kuris 
pasirodė visiškai neblogai. Be 
to, nebuvo Saldaičio ir vidurio 
saugų žaidė latvis Jančevskis. 
Džiugu, kad sekmadienį mūsiš
kiai neeikvojo energijos kal
boms ir tai išėjo tik į naudą.

Trenerio K. Brazausko nuo
mone, Magyar SC buvo stip
riausias vienetas, su kuriuo y- 
ra tekę žaisti lygos kl. pirme
nybėse. Pirmam kėliny jie bu
vo geresnį kondiciniai, bet po 
pertraukos mūsiškiai lėmė sa
vo energija ir pasiryžimu, be 
to, buvo gerelėsni techniškai. 
Mūsų vienuolikėj spragų nesi
matė, visi atliko savo, gal kiek

Latest 
Declared 

Interest Rate

Credited and
Q Compounded

Quarterly

On Regular Savings Accounts 
interest start&Jrom the first of every month 

on sums from S25. to 510,000.

Julv 10 and October 5 will draw interest ttom the 
first of such months it left to the end of a 

quarterly dividend period

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

"1 our DepoMls in This Bank Are Fully Insured I p to SIO.OOO 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr., Savininkas 
Er n es t Fa so lin o, Biz n io ved ė j as ~

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary,

ST. BREDIS, JR.
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN ii N. Y.

IV r?r-rn 7 9 394

W.M. J. DRAKE
(DRAGŪNAS)

85-03 Wareham PI.
JAMAICA ES I ATES 3. N. Y.

JAmaica 3 7722

Naruševičius 21-17, 22-20, Dau^ 
* kša (B)— Znutas 21-11, 21-10, 

Naruševičius (B) — Milinis 16- 
21, 24-22, 21 16, Daukša (B)— 
Rasminas 21-10, 21-11, Milinis 
(N) Grabnickas—21-10,21-16, 
Rasminas (N)—Naruševičius 21 
14, 14-21, 21-13, Znutas (N) — 
Grabnickas 21-12, 21-11.

Krepšinyje svečiai pradėjo 
daug žadančiai ir netrukus bu
vo sukalę pasekmę 10-0, gi šei
mininkams iš pradžių labai 
nelindo mėtymai. Vėliau new- 
arkiečiai atsigavo ir pradėjo 
daugiau reikštis. Brooklyno 
LAK komanda pirmąjį ketvirtį 
baigė 21-9, iki kėlinio pabaigos 
atplėšė iki 40-24 ir po trečio 
ketvirčio dar vedė 56-44. Pa
skutiniąsias ’dešimt minučių 
iniciatyva jau šeimininkų ran
kose ir per 4 min. jie išlygino 
pasekmę (60-60).Prasidėjo lenk 
tynės dėl pergalės — Brookly- 
nas pasivarė iki 62-60, Newar- 
kas atsakė bauda bei pilnu me
timu ir persvėrė iki 63-62, to
liau svečiai atsigavo iki 66-63, 
Newarkas vėl lipo ant kulnų 
(65-66Į, vėl Brooklynas ištem
pė iki 68-65. Tokia tvarka kap
stytas! iki .paskutiniosios mi
nutės, kai svečiai turėjo savo 
naudai 72-71. Tąsyk newarkie- 
čiai įmetė technišką baudą, 

; pagąjlaji. cįąr .uždejo._pilną me
timą ir Brooklynui pasivyti jau 
buvo per vėlu.

Buvo žaidžiama YWCA ne
didelėj salėj .Brooklyno viene- 
nete ryškėjo nerūpestingas 
dengimas, be to, neturėta pa
kaitų. Newark© LSK penketu
kas yra jaunas, entuziastingas 
ir, padirbėjęs^ gali būti visiš
kai geros kokybės vienetas.

Taškai: Newark© LSK: Mik- 
nevičius (21), Milinis (20), 
Rasminas (15), Navickas (8), 
Mackevičius (7), Strazdas (3), 
Znutas. Brooklyno LAK: Dauk 
ša (20), Ošlapas (18), Narbu
tas (15), Ruzgas (15), Kreivė
nas (4). Teisėjavo Jokūbaitis, 
Sarpalius.

išskirtini šie žaidikai:
Jėgeris, Steponavičius, Jokū

baitis, Kalašinskas.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

- Balandžiu 27 d. 2 vai. DAFB 
lygos kl. pirmenybių rungty
nės Lietuvių SK — Kollsman 
SC. Vieta Metropolitan Ovai, 
Maspethe. Savo aikštėje mū
siškiai prieš Kollsman SC bu
vo laimėję’8-0, o pas priešiniu 
kus taip pat buvo žaidę (lai
mėjo 3-1), bet pastarosios 
rungtynės buvo nuspręstos per 
žaisti. Kollsman SC lentelėj už
ima 7-tą v. (19 r., 21 tšk., 42- 
42 įv.). Po sekmadienio mūsiš
kiai iš 21 r. turi 39 tšk. ir įvar
čių santykį 111-22 Priežais- 
my, 1:15 vai. rungtyniauja re
zervinės komandos.

9 Lietuvių SK prašo pasku
bėti įsigyti bilietus į New .Yor
ko DAFB —Stuttgarto Kickers 
rungtynes (gegužės 4 d., Ran
dalls Island). Gegužės 1 d. 
klubas turi atsiskaityti su DA
FB ir vėliau negaus 30% savo 
naudai. Bilietų kaina $1.50. Jų 
galima gauti sekmadienio 
rungtynėse ar kreiptis į J. At- 
kdčių, 7807 — 97th Avė., Ozone 
Par 17, L. I.Telefonas Mitchell 
2-0720.
ŠACHMATININKAI

Balandžio 19 d. LAK šachma 
tininkai Metropolitan B. kl. 
pirmenybėse pralaimėjo prieš 
Queens Jamaica Chess Club 1,

14
5-4, 5 tšk. Iš mūsiškių Šukys 
nugalėjo Shelinsky ir Staknys 
su Borrow baigė lygiomis (abu 
lietuviai žaidė .juodais). Kitas 
partijas mūsiškiai pralaimėjo: 
Paškevičius prieš Berzin (lat
vis) r-Ga Imi n as prieš Stopz- 
Bobsick, Merkevičius prieš 
Draker, Vilpišauskas prieš 
Stool.

Balandžio 26 d. lietuviai žai
džia su Sunset Park Chess Club 
(Brooklyne).

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside.
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasoliao 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. I.
--- Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I.
CENTRALINIS OFISAS:

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

-..................... ..................................„... . ........-j

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN ii. N. Y. 
EVergreen 7 806t

ANTHONY"J. WESLAN 
(V1ŽI ANSKAS) 

16 Court Street, 
. BROOKLYN N. Y. 

MAin 5-1260

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingehavim-ui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.
63-26 53rd Drive,

MASPETH 78, N. Y.
NEwton 9-3215 *

Jt—

Tel. Virginia 9-3112

8015 JAMAICA AVE.,

4

7

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

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

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVU _ 

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: EV. 7-2043 1 *

Telefonas: E V ergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja 

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

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

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
! STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI į
j _ Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Į Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti I
I ' f

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika -— Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

Paminklai
J0S B E R M E L INC-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR IŠTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY. N. Y.
Tel. DAveaport 6-2393 DAvenport 6-2633

K JOSEPH VASTUNAS ' *
Real Estate & Insurance ' 

!; Paskolos namams
1008 Gates Avenue

Brooklyn, N. Y. !
GLenmore 5-7285

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co?
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SICREET, .

BROOKLYN 11, N, Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

------------------------ --------------
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 

darni laikrodžiai, žiedai, 
apyrankiai. auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

Į SENĄSIAS VĖŽES
Balandžio 20 d. Lietuvių SK 

futbolininkai DAFB lygos kl. 
pirmenybėse nugalėjo Magyar 
SC 3-0 (0-0). Priešininkai mū
siškiams užkūrė stiprų pasi
priešinimą, ir rungtynės galėjo 
patenkinti ir lepesnį futbolo 
mėgėją. Malonu, jog geltonai- 
žalieji pagaliau išbrido iš pa
skutiniuoju laiku demonstruo
tos formos nelygumo ir sek
madienį sužaidė iš peties.

Pirmam kėliny mūsiškiai žai 
dė_.pavėjui, bet kai kurių pro
gų neišnaudojo. Po pertraukos 
vėjas aptilo ir abi vienuolikės 
šia prasme turėjo vienodas są
lygas. 21 min. Adomavičius 
kirto baudą ir Magyar SC var
tininkas, nors kamuolį jau bu
vo turėjęs savo rankose, jį iš
leido į vartus. Tuoj pat gelto
nai — žaliųjų antpuolis ženk
linamas antruoju įvarčiu — 

• Kalašinskas kirto, pataikė i 
skersinį iš apačios, kamuolys 
nukrypo į vidų, atsimušė į kup 
stą ir vėl išmovė į aikštę, kur 
Adomavičius pakartotinai į- 
pleškino. Teisėjas jau buvo 
švilpęs po Kalašinsko šūvio ir 
taip išdilo bet kokie abejoji
mai dėl įvarčio autoriaus 39.

- GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
_ *

Patarnavimas pas

DM & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, M. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y..
• KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS

Telefonas. EVergreei; 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) •

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-504 3

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Eastate of A. J. VALANTIEJUS 
V. R. VALANTIEJUS, Mgr. 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. . Tel. NEwton 9-4464

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 ' Koplyčia Laidotuvėms

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

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

 1 
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CAPP1ELI.0 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 Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-7848
i i
------- -- - - ■ - --________________ - •------------ >f

I NAUJAI ATIDARYTAS J

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS,

Savininkas -• b
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS

273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
EVergreen 4-9533.

DEGTINĖS 
K R A U T U V Ė 

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697
k____________1_

AJARŲ ŠAKNYS
__ Ajarų šaknys gelb- 

sti nuo vidurių ut- 
© I___ ) kietėjimo, garai
L veikia skilvį, pa-

. deda pasalinti
Sv dieglius, nereika-
\ \ lingus * pilvo ga-

(°l ' žus, paskatina ne
veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
ajarų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo Ir potasl- 
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 Broadwav 

South Boston 27. Masa

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fok Street

J' Waterbury, Conn.
ni

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. Y.
' STagg 2-4329

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409
Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius {vairiems reikalams

Generalinis dažymo kontraktorius
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai
SENIAUSIAS LIETUVIU DAŽYMO KONTRAKTORZUS 

9432 lllth STREET, RICHMOND HILL. N. Y.
Tel. Virginia 9-6354

rai.pb KBCcal
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

I

I



Pref. J. Kaminskas, kariam

4 mĄorkas i r Apylinkė
VLIKas pavedė sudaryti Vyk
domąją Tarybą, susirgo ir tu
rėjo atidėti kelionę j Europą 
dviem savaitėm.

Adv. S. Briedis praneša, kad 
ryšium su trijų Lietuvos žve
jų atvykimu i New Yorką, bal. 
28 d. 8 v . v. Atletų klube įvyks 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
posėdis.

Dr. A. Narvidas, atlydėjęs 
1,287 tremtinių transportą iš 
Europos, sustojo aplankyti sa
vo giminaiti Julių Daugmaudį 
Brooklyne ir susipažinti su 
New Yorku.

Ieva Trečiokienė, Izabele Di
lienė ir Veronika Budreckienė 
siunčia mums linkėjimų iš 
Nassau, Bahamas, kur jos šiuo 
metu atostogauja.

V. Žukauskas su Brooklyno 
vaidintojų grupe balandžio 19 
d. vaidino “Melagėlį” New Bri-

Brooklymcčiu Vyšniausku firmoje. Middletown, N. Y., ir šiemet atidaroma mergaičių vasaros stovykla, angliškai 

vadinama Camp Wishe • Stovyklai kun prasidės liep. 1 vadovauja Vyšniauskų sūnūs ir marti. (Skelb. 6 psl.)

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Balandžio 27 d. 4 v. Lietuvių 
Laisvės svetainėje, Elizabeth, 
N. J. įvyks pavasarinis radijo 
koncertas ir balius, kurį ruošia 
J. Stuko vadovaujama radijo 
valandėlei remti kultūrinė or
ganizacija Rūta.

Panašus radijo koncertas į- 
vyks gegužės 4 d. Brooklyne, 
Apreiškimo parapijos salėje.

•
Sekmadienį, balandžio 27 d., 

4 v. p. p., 120 Balto skyrius ruo 
šia “lietuvišką popietę,” kuri 
įvyks St. Agnes parapijos sa
lėje, Greenport, L. I. Progra
moje — Motūzos filmos, vaka
rienė, šokiai, dainos ir t. t.

šeštadienį, gegužės 3 d. 5 v. 
Lietuvių Piliečių klubo salėje, 
60-39 56th Drive, Maspeth, N. 
Y. šaukiamas Lietuvių Audito-

tain. Conn.

METINIS AITVARŲ KVARTETO

i KONCERTAS
I GEGUŽĖS (MAY) 11 d., SEKMADIENĮ, ![

-----t--- —SCHWABEN HALL ------------1
; 474 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN, N. Y.
!; PROGRAMOJE DALYVAUJA:
į Vilniaus operos solistė

FELICIJA PUPĖNAITĖ
? Vilniaus dramos teatro aktorius

JUOZAS PALUBINSKAS
b . I1

J. Matulaitienės vadovaujama

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
;• Vyrų balsu kvartetas

AITVARAII •
i; su specialiai šiam koncertui paruoštu repertuaru.

PRADŽIA 5 vai. p. p.
;• šokiams gros JOE THOMAS orkestras <,
< ---------------------------------------------------—---------------------------------------~----------------~--------4

M. Tolišius, Laisvosios Euro
pos . Lietuvių Patariamosios 
Grupės narys, buvo nuvykęs į 

.Chicago.

Aldona šlepetytė, primabale
rina, gegužės 18 d. 3 vai. šoks 
Capitol viešbučio didžiojoje 
salėje, baleto — operos arijų 
spektakly.

A. Devenienė, A. Trečiokas, 
prel. J. Balkūnas ir P. Minkū- 
nas, kaip BALFo atstovai daly
vavo balandžio 9 d. New Yorke 
įvykusiame įvairių šalpos or
ganizacijų pasitarime.

Iz. Radzevičiūtė, dalyvavo 
Jungtinių Tautų konferencijo
je migracijos reikalais.

J. Ambraziejui, 75 metų am
žiaus sukakties proga pagerb
ti balandžio 26 d. Piliečių Klu
be ruošiamas bankietas.

M. Baronienė, chicagietė, 
praeitą savaitę išvyko į Vokie
tiją aplankyti savo dukters ir 
žento, Mildos ir Antano Vai
vadų. 

t

A- Vikrikas su žmona buvo 
nuvykęs j Hartfordą aplankyti 
ten sergančio giminaičio An
tano Vyšniausko. . <

Kazys Valinskas ir Jurgis Va 
linskas, broliai, buvo- atvykę iš 
Chicagos aplankyti savo pažįs
tamų Brooklyne ir ta proga 
aplankė Vienybės įstaigą.

DĖL 300,000 TREMTINIŲ ĮVAŽIAVIMO
Prezidento Trumario specia

li deklaracija ir kongresmano 
E. Celler įneštas į kongresą bi- 
lius HR 7376 įsileisti 3 metų 
laikotarpyje iš Europos į JAV 
300,000 žmonių suįdomino visą 
Amerikos visuomenę.

Kad bilius taptų įstatymu, 
reikia skubios ir efektyvios ak
cijos, reikia, kad plačioji Ame 
rikos visuomenė pritartų tam 
biliui ir savo kongresmanus ir 
senatorius paragintų balsuoti 
už jį.

Taip kaip 1948 m., svarstant 
DP įstatymą, lietuviai nebuvo 
pasyvūs, o aktyviai kovojo, už 
biliaus priėmimą, taip dabar 
lietuviai per Bendrąjį Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondą įsi
jungė į bendrą darbą ir sten
gias dar šiojo kongreso sesijo- 

-je tą bilių pravesti. BALF’as į- 
ėjo į tam tikslui sukurtą ko
mitetą “American Committee 
for Special Migration” ir sten
gias kontaktuoti visus kongres 
manus ir senatorius ir gauti jų 
daugumos pritarimą.

Didesniuose Amerikos mies
tuose American Aid Society 
iniciatyva bus sušaukti suinte
resuotų organizacijų atstovų 
susirinkimai steigti vietinius 
komitetus šianl Įstatymui pro

paguoti. BALF’o vadovybė re
komendavo American Aid So
ciety lietuvius visuomeninin
kus įvairiuose miestuose, kad 
jie būtų pakviesti į tuos susi
rinkimus.

BALF’o vadovybė prašo visų 
Amerikos lietuvių ir jų organi
zacijų žodžiu, raštu, telefonu 
ir telegramomis kontaktuoti 
savo valstybių senatorius ir 
kongresmanus ir prašyti juos 
remti įneštą Kongr. E. Celler 
bilių HR-7376.

Lietuviai ypatingai suinte
resuoti sekančiu pakeitimu: 
įstatymo projekte numatyta, 
kad politiniai pabėgėliai pabė
gę iš komunistų okupuotų kraš 
tų po 1945 m. gegužės 8 dienos 
išimties keliu bus įleidžiami 
į JAV. Lietuviai, remiami visų 
kitų tautybių ir religinių orga
nizacijų, deda pastangas, kad 
ši data būtų pakeista į 1939 m. 
rugsėjo dieną, nes jau 1939 m. 
rugsėjo mėnesį prasidėjo sovie 
tų Rusijos agresija ir pirmo
sios aukos pradėjo bėgti į va
karus. Todėl Amerikos lietu
viai kontaktuodami kongres
manus ir senatorius ir prašy
dami juos remti tą bilių bend
rai, prašomi atkreipti jų dėme 
sį į tą datos pakeitimą.

Lietuviai dalyvaus___
lojalumo eisenoje

Sį šeštadienį, balandžio 26 
d. New Yorke bus lojalumo pa 
radas, kuriame dalyvaus ir (lie
tuviai. Paradas prasidės 2 v. 
p. p. Lietuviai, to parado daly
viai, renkasi prie 92 Street ir 
Madison Ave., New Yorke.

Siame parade, kaip ir per
nai, dalyvaus įvairių tautybių 
bei organizacijų atstovai, reikš 
darni ištikimybę Amerikai ir
protestą Sovietų Sąjungai, sie- 
kančiai pavergti pasaulį.

Svarbu, kad parade būtų kuo 
daugiausia moterų su tautiš
kais kostiumais.

KOKS BUS DARIAUS GIRĖNO PAMINKLAS?

rijos Bendrovės Maspethe, Ine. 
metinis seimas, šėrininkai, ne
galį asmeniškai dalyvauti, pra
šomi išpildyti “Proxy” kitam 
savo draugui, įgaliodami bal
suoti už savo šėrus.

Kazys šertvydas, 826 9th 
Avė., (prie 54th str.) New Yor
ke, sugrįžęs iš ligoninės, yra 
sunkioj padėty ir būtų gerai, 
kad kas nors aplankytų ir pa
gelbėtų.

Vienybės atstovas
JOHN POŠKUS

177 Park St. New Britain, Ct 
iki 9 v. vakare

PERKANTIEMS NAMUS —į
PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE- IĮ 
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei- 
kia nuo 1913 m. Jį
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valstybių ''

Taupymo ir Skolinimo Lygos. '
Teirautis: Tel.: Elizabeth 2-5225. J. Kirk. '

Lithuanian Building & Loan Association 
2Š9 SECOND ST., ELIZABETH, N. J. J;

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS’ 
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS

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

-------------------------------- -------------------------------------- ---------------- I

NAMŲ SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalimam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išveng
site didelių pataisymų vėliau.

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido- 
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽININGAI.

IRWING BARFUS &
VINCENT KRIAUCUNAS

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590
(Taip pat galite šaukti: EV. 4-0862)

Pasinaudokite šia proga
*

Br. Garunkščiui, inžinieriui, 
jo žmona Irena padovanojo 
dukrelę Kristiną-Ramunę, kuri 
gimė balandžio 18 d. New Yor
ke. Tai jau antroji dukrelė Ga- 
runkščiams.

S. M. Karvelis mums prane
ša, kad velionio Petro Atkočai- 
čio atminčiai Lietuvių Siuvėjų 
Kontraktorių Sąryšis yra už
sakęs mišias, kurios įvyks ge
gužės 3 d. Angelų Karalienės 
bažnyčioje. Po mišių — pusry
čiai Lugerio restorane, 176 
Broadway, Brooklyne.

Gal daugelis nuoširdžių au
kotojų ir rėmėjų mano, kad 
Dariaus Girėno paminklo sta
tymo reikalas Brooklyne jau 
pamirštas ir niekuomet neį
vyks.

Tikrenybėj taip nėra.
Po to, kai Komitetas gavo 

iš New Yorko miesto Parkų 
Rūmų antrą pagerintą planą, 
taip vadinamą paminklą su 
vėliavos stiebu, reikalas pasi
taisė.

Nors apie šį naują projektą 
jau buvo spaudoje rašyta, bet

JOAN I RANCIS. žinoma lietuvaitė dainininkė, dainuoja Pikų Damos operoje šį

peakudirių, Hall New Yorke. Be to, dalyvauja A. Mivamskas. piamsus

čia trumpai pakartosim kaip 
jis atrodys.

. Prie grindinio šešios ketvir
tainės pėdos pločio, bus apie 
keturių pėdų aukščio pamink
las, kuriame bus įrašytas la
kūnų žygis. Iš šio pastato kils 
45 pėdų aukščio storas plie
ninis stiebas,, kurjame bus iš
kelta Amerikos vėliava. Nori
ma, kad ir Lietuvos vėliavą ga
lima būtų iškelti, bent svar
besniuose minėjimuose. Pa
minklas bus iš stipraus grani
to akmens, kad lengvai nesu- 

, sižalotų.
šio sumanymo aptarimui 

Fondo Komitetas turėjo kele
tą posėdžių, kuriuose taip pat 
dalyvavo kaip patarėjai:— 
prel. Balkūnas, J. Tysliava, V. 
Alksninis, inžinieriai — arki- 
telUai, V. Svipas A. Gudaitis, 
A. Novickis, K. Krulikas ir ki
ti. Posėdžiuose Lškilo įvairių 
minčių. Vieni siūlė statyti ar 
įsigyti gražų namą Dariaus Gi 
rėno atminčiai, bet kaip toks 
pastatas kainuotų daug pini
gų, kurių Fondo Komitetas ne
turi, todėl atsisakyta.

Pagaliau, po visų išsikalbė
jimų, kovo 28 d. nepaprastame 
susirinkime, kuriame buvo at
stovautos beveik visos Brook
lyno draugijos, 18 balsų prieš 
1, ir vienam susilaikius, užgy- 
rė aukščiau minėtą paminklą, 
nutariant pradėti statyti Litu- 
anica aikštėje Brooklyne.
Paminklo Statymo Komitetas:

KAM PASKIRTA 
AIDŲ PREMIJA?

Aidų grožinės literatūros pre 
mija sekmadienį, balandžio 20 
dieną, buvo vienbalsiai paskir
ta J. Aisčiui už jo lyrikos rin
kinį “Sesuo Buitis”.

Komisijos posėdyje dalyva
vo: A. Vaičiulaitis — pirm.. 
Bern. Brazdžionis — sekr. ir 
nariai: T. Dr. L. Andriekus,
Dr. J. Girnius, Pr. Naujokaitis, 
A. Nyka Niliūnas.

86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtterfield 8-0561 |

Nuo balandžio 25 iki gagužės 1 d.
J PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“ES LEBE DIE LIEBE”
b Su Johannes Heesters ir Lizz Waldmuller

ANNEMARIE, DIE BRAUT DER KOMPAGINIE” J;
Su Luci Englisch ir Paul Horbiger.

i! NAUJAUSIA SAVAITĖS APŽVALGA. ![
__________ —---------------

r

DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausiu baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

FURMAT CO. b
(Prieš Republic teatrą)

445 Grand Street

X

Brooklyn, N. Y
EVergreen 4-1530

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI
Vakarais muzika prie baro,

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) . GRamercy 7-9765

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GRRYMAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas — mūsų tautietis GEORGE RACHUN
MORGAN AVĖ. ir HARRISON PLACE, BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: HY 7-9758

WINTER GARDEN TAVERN, Inc-
$ VYTAUTAS BELECKAS, savininkas |
$ BARAS, RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKIMAMS i 

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS ;
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

$ 1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y. 5i
(Prie Forest Ave. stoties) (RIDGEWOOD)

Tel- FV

ALB RTS
albert elice. $*▼. 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimo*
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. 'Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.
DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%

Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.
246-48-50-52-54-56 GRAND STM BROOKLYN, N. Y.




