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Naujasis NATO vadas gen. Ridgway su šeima

RIDGWAY PAKEIS EISENHOWERI

Dr. B. T. DIRMEIKIS

JAV KONSTITUCIJA DAR GYVA
pa-

IŠ VISO PASAULIO

150,696

festavo
TRUMANAS SKELBIA

priemonių įgy- 
nors grasinimą.

• Antradieni rytą sovietai 
apšaudė prancūzų lėktuvą, pa
laikanti ^susisiekimą su Berly
nu, su žeisdami 2 keleivius.

Tai žmonės, kurie patys ne
pagydomai serga “vadizmo” li
ga.

civilių.
nenorės už 
Kurilių sa- 
yra užgro-

svar 
die- 
visų 
štai

tankumas yra 
Vienoj kvadrati- 
priskaitoma apie

dėl Azerbaidžiano. 
mėnesiams praslinkus 
šio energingo veiksmo, 
atšaukė savo kariuo-
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Saulėtekio šalis 
Spaudos problemos 
Dar apie pavardes 
Išsiaiškinti — ką?

JUOZAS TYSLIAVA

Politikoje, ypač valstybių 
santykiuose, tū. vienas aaiykas 
yra tikras, lai — nieko tikro...

Tokia mintis švaistosi, skai
tant pranešimus apie tai, kaip 
Japonija vėl grįz.o į laisvų ir 
nepriklausomų valstybių tar
pą.

Kaip žinoma, amerikiečiai 
nugalėjo, okupavo ir sudemo- 
kratino tą saulėtekio šalį. Vė
liau jai buvo įpiršta tokia kon
stitucija, kurioje draudžiama 
ginkluotis ir kariauti...

Bet štai praeina keletas me
tų, ir tie patys amerikiečiai, 
beveik maldaudami, .prašo ja
ponus greičiau ginkluotis...

Kodėl? Todėl, kad Sovietų 
Sąjunga ginkluojasi, ruošiasi 
užgrobti visą Aziją.

♦ **
Jau pernai metais Amerikos 

•laikraščių leioejai savo meti
nėje konvencijoje skundėsi ne
galį sudurti ga±ų su galais.

Ypač popierio trūkumas vir
to didele problema, šiai prob
lemai išspręsti, net kongresas, 
sudaręs specialią komisiją, ė- 
mėsi iniciatyvos.

Jeigu jau didžiųjų, anglų 
kalba leidžiamų, laikraščių iš
laidos yra didesnės, negu 
jamos, tai ką bekalbėti 
mūsų laikraščius?...

Mūsų laikraščiai, kurių 
dimas niekad nebuvo pelnin
gas, šiuo metu ypač yra sun-

pa- 
apie

lei-

Ir veltui save apgaudinėtu- 
me, manydami, kad šiuo atve
ju kada nors bus geriau.

Trei-

Mažo- 
pavar-

Balfo centras praneša, kad 
“į New Yorką atvyksta laivu... 
lietuviai: Bistram, Kibelius, 
Kolf, Neubart, Preikschat, 
Schulmeistrat, Skibba, 
chler...”

Ką šios suvokietintos 
sios Lietuvos lietuvių 
dės mums primena?

Ogi panašiai “suambrytas” 
kai kurių Amerikos lietuvių pa
vardes.

Deja, Amerikoje dar yra lie
tuvių, kurie mano, kad vokie
čio, airio, anglo ar prancūzo 
pavardė yra garbingesnė ir, 
svarbiausia, amerikoniškesnė...

Tai vergiškas galvojimas.
Graikai, kurių pavardės pa

našios mūsiškėms (Kaunas, 
Ralys, Pagonis) taip negalvoja.

* * ■>
* p'1' ’C

debesis insinuacijų, 
Stebėtojas pagaliau

Paleidęs 
Naujienų 
klausia:

“Prašom aiškumo: kur mū
sų priešas, ką atstovauja p. 
Tysliava, ir ką atstovauja LR 
Santarvė? Niekas nenori pik
tai įtarti nei p. Tysliavos, nei 
jo bendradarbių, tačiau išsiaiš
kinti yra būtinas reikalas...”

“Išsiaiškinti” — ką? Girdi,—
“Pirmiausia, dera p. Lozo

raičiui ir visiems jo karštiems 
rėmėjams pasigydyti nuo pra
eities vadizmo... Gyvenimo 
praktika parodė, kad ir mes 
galim būti nelaisvi nuo lietu
viškų Lattimore’u.”

Gerai, mėginsime išsiaiškin
ti.

Jeigu Vilko panagėje nebū
tų tos rakšties, kurią Lietuvos 
diplomatai vadina šefu, tai 
Naujienos ir jų bendradarbiai 
neužkabinėtų nei Vienybės, nei 
jos bendradarbių.

Na, o Vienybei, Nepriklauso
mai Lietuvai ir kitiems laik
raščiams, kurie mano, kad Vli- 
ko kova su Lietuvos diplomati
jos šefu daugiau, negu vienu 
atveju, yra panaši kovai su vė
jo malūnais, burnas užčiaupti 
nori — kas?

Ogi tie patys demokratai, 
kurie nuolat kalba apie spau
dos ir žodžio laisvę, — laisvę, 
kurios deja, jie nenori pripa
žinti kitiems.

JAPONIJA ATGAVO SUVERENUMĄ
Kaip joponija išnaudos atgautą suverenumą — Ar pasijutę laisvi negrįš 
prie fedoalinių tradicijų- - Visa Japonija yra 3000 salose, kur žemės dre
bėjimai vyksta du kartu per dieną —Kas valanda gimsta 115 japoniuku

Nuo pirmadienio taikos su
tartis su Japonija įsigalėjo ir 
kaip skelbia ministeris pirmi- 

‘ rinkas Yoshida, Japonija pra
deda savo politikoje naują e- 
rą, kuri jau nebebusianti agre
singa.

Ištisą savaitę Japonijoje bus 
švenčiama išreiškimui džiaugs 
mo, jog atgaunama savo vietą 
tarpe pasaulio tautų. Okupaci
nė kariuomenė, kuri iš 650,000 
žmonių jau buvo sumažinta iki 
200,000, dar bus . sumažinta, 
tuo tarpu krašto policijos jė
gos bus padidintos. Pagaliau, 
visai rimtai jau svarstomi apie 
japonų armijos atsteigimą...

1947 metų konstitucijoje ja
ponai buvo pasisakę prieš teisę 
kariauti ir turėti armiją, šis 
straipsnis dabar greičiausiai 
bus išbrauktas. Gen 'Ridgway 
neseniai pareiškė, jog jis tikįs, 
kad greitai japonai galės su sa 
vo jėgomis užtikrinti krašto 
apsigynimą nuo agresoriaus.

Sovietų atstovas gen. Kisien 
ko, okupacinės komisijos pa
skutiniame posėdy, prieš likvi
duojant ši organizmą, bandė 
protestuoti, pareikšdamas, jog 
amerikiečiai vieni nori okupuo 
ti Japoniją. Bet šis J o protes
tas pas japonus nesukėlė jo
kių atgarsių, gal tik kiek pas 
kairiuosius socialistus, kurie 
doktriniškai yra artimi kofnu- 
nistams, bet jų įtaka Japonijo
je yra menka.

Kaip japonai išnaudos at
gautą suverenumą? Ar jie pa
siliks amerikiečių pusėje, ar 
bandys suartėti sų Sovietų .Są
junga, .grynai iš ekonominio iš
skaičiavimo, nes Kinijos teri
torija japonams pasilieka di
džiausia rinka prekėms parduo 
ti ir žaliavoms gauti.

Bet kaip Maskva ir Pekinas 
nėra pasirašę San Francisco su 
tartį, jie negalės kol kas turė
ti oficialių ryšių su Japonija.

Bet yra kitas dar labai opus 
klausimas, su kuriuo sovietai 
laiko japonus savo malonėje, 
tai japonų belaisviai Sovietų 
Sąjungoje.

Nežiūrint, kad sovietai teka
riavo prieš japonus tik 7 die
nas, jų rankose dar yra 300.000 
japonų kariškių ir

Pagaliau, japonai 
miršti Sachalino ir 
lų, kurias sovietai 
bę.

Visos kitos problemos, yra 
...grynai vidaus pobūdžio.

Kyla klausimas, ar Japonij^, 
kuri paskutiniais metais pada
rė nemažai vidaus gyvenime 
reformų, ir toliau eis demokra 
tišku keliu, ar pasijutusi lais
va, grįš prie savo feodalinių 
tradicijų?

Vargu, ar vien propagandos 
užteks japonus, padaryti tik
rais demokratais, bet, kaip 
praktika parodė, jog su propa
ganda galima padaryti ir ko
munistus. Turėkime viltį, kad 
Japonijos vyriausybė pdsirū-

*
Faktas, “kad ir mes galime 

būti nelaisvi < nuo lietuviškų 
Lattimore’u”.

Tik prisiminkime 1936 me
tus, kai Vilnią ir Naujienos,' 
Laisvė ir Keleivis šoko bendro 
fronto kadrilį...

O ką jau bekalbėti apie pir
mąjį bolševikmetį, kai Lietu
vos partijų vadai, Smetonos 
režimo priešai, viešai, spaudo
je, garbino tėvą Staliną?...

Gal Naujienų Stebėtojui, ieš
kančiam “lietuviškų Lattimo- 
rų,” būtų įdomu dar kartą pa
siskaityti tuos pareiškimus, pa
skelbtus bolševikmečio spaudo
je? k *s juos turime.

N f ^stebėtume, jeigu Stebė
tojas ir save ten pastebėtų... 

pins pagerinti darbo žmonių 
gyvenimą, ir kad pramoninin
kai kurie prieš ^arą rūpinosi 
tik savo fabrikų progresu, pa
sirūpins ir žmonių gyvenimo 
progresu. Tas Japonijai išeis 
tik į naudą.

Geografine padėtim Japoni
ja yra tikra Azijos Anglija.

Jos teritorija susidaro iš 
3.000 salų, iš jų tik keturios yra 
svarbiausios:

Hokkaido “šiaurinė”. Nippon 
arba Hondo “svarbiausioji” Si- 
kok “keturių provincijų” ir 
Kiou-Siou “devynių apskričių”.. 
Visų salų plotas sudaro 146,690 
kv. mylių plotą (kiek mažesnis 
už Californijos valstybę).

Japonijoje vyksta beveik 
nuclatinis žemės drebėjimas ir 
yra nemažai vietovių kuriose 
500 kartų .per metus jaučia
mas sukrėtimas, tai yra beveik 
du kartus per dieną.

1923 metais žemės drebėji
mas Tokyo ir Yokohamoj su
ardė 110,000 ir, padegė 320,000 
namų. Tada žuvo apie ketvir
tis milijono žmonių.

Japonijos istorija prasideda 
tik nuo V ar VI amž., kada at
vyko korėjiečių raštininkai, iš
plėtę budizmą ir raštą. Per iš
tisus šimtmečius dvi giminės: 
Minomoto ir Taira ginčijosi 
dėl valdžios, nuolat tarpusavy
je kariaudamos. Pagaliau lai
mėjo Minomoto, atmušę mon
golų invaziją XIII šimtmetyje.

1542 metais pirmas santykių 
užmezgimas su vakarais: por
tugalas Mendez Pinto japo-

Po keturių metų japonai jau 
turėjo 300,000 titnaginių šau
tuvų.

Japonai ilgą laiką kovojo 
prieš krikčionybę ir leido pre
kiauti tik olandams.

Bet 1853 m. amerikiečių ad
mirolas Perry įteikė ultimatu
mą ir penki uostai buvo atida
ryti užsieniečių laivams. Prasi
dėjo Meidji epoka.

Svarbiausias naujojo rėžimo 
punktas buvo prekybos laisvė, 
industrializavimas miestų, įve
dimas europiško kalendoriaus, 
pravedimas geležinkelių, pas
kelbimas civilinio ir krimina
linio kodekso, atidarymas vals 
tybės banko ir, pagaliau, 1890 
metais buvo sušauktas pirma
sis parlamentas. Bet politiška
me gyvenime dominavo feoda
linės šeimos, kaip Satsuma, Na
gata, Tosa, Hisen... •

1895 metais pradeda pasi
reikšti japonų imperializmas. 
Prasideda karas su Kinija, ku
ri praranda Formozą, Pesca
dores ir yra priversta Korėjai 
duoti nepriklausomybę. 1904- 
1905 rusų-japonų karas, japo
nai prisijungia Korėją ir pa
ima po globa Mandžiūriją. Po 
pirmojo karo japonai užvaldė 
didžiąją dalį buvusių vokiečių 
kolonijų.

1931 metas jie prisijungia 
Mandžiūriją ir 1937 metais pra 
deda karą prieš Kiniją, o 1941 
m. gruodžio 7 bombarduoja 
Pearl Harbour.

Kas toliau buvo visi gerai ži
no.

Naujoji konstitucija, kuri 
buvo paskelbta 1947 metais at
ėmė visas teises mikadui, pa
vesdama visą valdžią parla
mentui, susidedančiam iš dvie 
jų atstovų rūmų.

Prieš 50 metų Japonija tetu
rėjo vos 30 milijonų gyvento
jų. šiandien priskaičiuojama 
85 milijonai. Sakoma, kad kas 
valandą gimsta 115 japonukų, 
kas sudaro apie 1 milijoną per 
metus.

Gyventojų 
fantastiškas, 
nėję mylioj 
pusantro tūkstančio gyventojų, 
kada iš visų Europos kraštų 
tankiausiai apgyventoji Belgi
ja neviršija 400 gyventojų.

Japonijoje yra dvi pagrindi
nės religijas: budizmas ir shin 

tcizmas, antrasis viršija pir
mąjį.

Japonai myli dirbti žemę, tik 
jos turi po mažą darželį. Vis 
dėl to per metu? jie išaugina 
13 milijonų tonų ryžių, 1,370,- 
000 tonų . kviečių, 54.000 tonų 
arbatos, 43,000 tonų šilko (ke
turis penktadalius viso pasau
lio produkcijos). Gyvulių au
gina nedaug. Jų religija jiems 
draudžia valgyti mėsą, o nedi
deli laukai neleidžia išlaikyti 
galvijus. Visoj Japonijoje tėra 
tik 20,000 avių ir pusantro mi
lijono jaučių, kuriuos vartoja 
kaip traukimo priemonę.

Bet japonai užtai yra pir
mieji pasaulyje žvę j ai u per me
tus pagauna 3,700,000 tonų žu
vų. ’ .

Prieš karą nukeliavęs į Ja
poniją europietis niekad ne
skalbdavo kojinių, nes galima 
buvo nusipirkti už nikelį vieną 
porą. Dviračius japonai parda
vinėjo už pusę dolerio, o laik
rodžius ant svorio (i doleris — 
svaras).

Industrilizuojaht kraštą mies 
to gyventojų skaičius augo ir 
Tokyo greit išaugo į milijoni
nį miestą, jog šiandien po New 
Yorko 4r Londono stovi trečio
je vietoje su 7 milijonais gy
ventojų.

KAS IŠAUGINO SOVIETŲ GRĖSMĘ?
Senatorius Robert Taft ir Amerikos užsieniu politika

Senatorius R. Taft savo kny
goje “Užsienių politika ameri
kiečiams,” ketvirtame skyriuje 
aiškina kaip išaugo Sovietų 
pasaulinė grėsmė taikai.

Pačioj skyriaus pradžioj au
torius R. Taft atvirai ir aiškiai 
pabrėžia, kad Amerikos politi
kos vadovaujantieji asmenys 
nesuprato, jog Rusijos komu-

WASHINGTON, D. C. — Fe
deralinio teismo teisėjas David 
A. Pine, paskelbdamas prezi
dento Trumano aktą, liečiantį 
plieno pramonės konfiskavi
mą, neteisėtą, pirešingai kitų 
juristų nuomonėms, įrodė, jog 
JAV konstitucija dar nėra mi
rusi raidė.
Pavyzdžiui, Aukščiausioji Teis 

mo teisėjas McReynold 1935 
metais pareiškė, kad “konsti
tucija yra mirusi”. Tai buvo 
ryšium su aukso standard© pa
naikinimu. Bet štai teisėjo 
Pine sprendimas rodo, kad šis 
165 metų senumo dokumentas 
tebėra visoje savo galioje.

Teisėjas Pine demokratas, 
kurį toms pareigoms prieš 12 
metų yra paskyręs preziden
tas Rooseveltas. šiuo sayo

“1946 metais aš buvau pa
siuntęs Stalinui ultimatumą”.

Kalbėdamas apie jrpatingą 
galią, kuri duoda teisę JAV 
prezidentui imtis sprendimų 
krizės atveju, Trumanas ati
dengė, jog 1946 metais jis bu
vo pasiuntęs Stalinui “ultima
tumą”, kviesdamas atšaukti 
savo kariuomenę iš Irano te
ritorijos, kada buvo kilęs kon
fliktas 
Dviem 
būk dėl 
sovietai 
menę iš Irano.

Buvęs tuo metu valstybės se
kretorius Byrnes spaudoje pa
neigė, jog joks “ultimatumas” 
tada per valstybės departa
mentą nebuvo rusams pasiųs
tas ir negalėjo būti, nes Ame
rika neturėjo 
vendinti kokį

Prezidentas Trumanas turėjo pasirinkti iš dviejų kandidatų - Atlanto val
stybės didesnę simpatiją rodė gen. Gruntheriui, bet paskyrimą patvirtino

Jau seniai viso pasaulio spau 
da statė klausimą, kas bus At
lanto armijos vyriausiuoju va
du, gen. Eisenhoweriui pasi
traukus iš pareigų?

Atlanto tarybos nariams pa
sisakius, kad šią vietą turi už
imti amerikietis, buvo linkę tik 
du kandidatai: dabartinis Ei
senhowerio štabo viršininkas 
gen Gurenther ir vyriausias 
Jungtinių Tautų jėgų vadas 
Kerėjoje gen. -Ridgway.

Pirmadienį pirmą kartą Pa
ryžiuje susirinkus Atlanto ta
rybos: 14 nariams, visiems nu
tarus,, buvo kreiptasi į prezi
dentą Trumaną, kad jis pa
skirtų vieną iš savo generolų.

nizmas savo prigimtimi yra 
agresingas. Amerikos vadovai, 
nesuprasdami Sovietų agresin- 
gumo, sakytum, tyčia vedė to
kią politiką, kuri iškėlė sovie
tus į vadovaujančią poziciją 
beveik visuose kontinentuose. 
R. Taftas tai vadina didele 

sprendimu teisėjas staiga 
skilbo visoje šalyje.

Bet plieno krizė šiuo spren
dimu dar anaiptol nesibaigia. 
Priešingai, Trumano adminis
tracijai apeliavus į Aukščiau
siąjį Teismą ir plieno pramo
nės streikui įsiliepsnojus, kri
zė faktinai tik dabar praside
da.

Pavyzdžiui, rašant šiuos žo
džius, gauta žinia, kad Apelia
cijos teismas ^Vashingtone pri
pažino prezidento Trumano ak 
tą teisėtą iki galutinį žodi tars 
Aukščiausias Teismas. Iš kitos 
pusės, iki Aukščiausiojo Teis
mo sprendimo, valdžia plieno 
liejyklas gražino savininkams.

Tuo tarpu reikalas sukasi 
aplink algų ir kitokių kompen
sacijų pakėlimą. Algų Stabili
zavimo Taryba pasiūlė pakelti 
26 c. į valandą. Bet kompanijos 
sutinka pakelti mokestį tik 
tuo atveju, jei valdžia leistų 
pakelti plieno gamybos kainas.

Kovoti už laisvę
Berlyne pasibaigė laisvųjų 

žurnalistų konferencija, ku
rioj dalyvavo ir lietuviai atsto
vai.

Vienbalsiai buvo priimta re
zoliucija. kviečianti visus ko
voti už Išlaisvinimą Rytų Eu
ropos.

“Mūsų uždavinys, sakoma at 
sišaūkime, įspėti laisvąsias tau 
tas apie pavojų, koks joms gre
sia iš komunizmo pusės. Jei jos 
nenori kovoti su agresoriumi— 
jas laukia neišvengiamas pa- 
voj us”.

Gražinus Japonijai suverenu 
mą ir paskyrus į Tokyo amba
sadoriumi. Robertą Murphy, 
MacArthuro įpėdiniui nebeli
ko kas ten veikią. Ir nežiūrint, 
kad gen. Eisehoweris į savo 
vietą rekomendavo gen. Gruen 
therį, Pentagone buvo tos nuo
monės, jog Tolimųjų Rytų 
frontui netekus viso savo ak
tualumo, į Europą tinkamiau
sias kandidatas yra gen. Ridg
way. *

Tokiu būdu prezidentas Tru- 
manas paskyrė gen. Ridgway į 
Eisenhowerio vietą, a gen. 
Clark į gen. Ridgway vietą To
limuose Rytuose.

trumparegyste, kad preziden
tas Rooseveltas, o vėliau ir 
prezidentas Trumanas susitel
kė į greitą karo laimėjimą, vi
sai neišsiaiškinę klausimų, kas 
bus po karo. Besąlyginės kapi
tuliacijos politika skatino Vo
kietijos besąlyginį pasiprieši- 
mą ir sunaikinimo visos Vokie
tijos, kur — kaip įvykiai paro
dė — atsirado politinė tuštu
ma, į kurią tuoj pat įsiveržė 
Sovietų Sąjunga.

Nuolaidos, padarytos Tehe
rano, Yaltos ir Potsdamo kon
ferencijose ir visa Amerikos 
politika Tolimuose Rytuose su
teikė sovietams vyraujančią 
padėtį. R. Taftas su nusistebė
jimu klausia, kas atsitiko, kad 
Amerikos valdžia padarė to
kias nedovanotinas klaidas, 
atiduodama sovietams ištisas 
tautas, teritorijas, zonas ir pui 
klausias strategines pozicijas.

(Nukelta į 4 psl.)

• Anglų vyriausiojo štabo viršininkas Sir William Slim 
per radijo pareiškė: “Aš galiu užtikrinti, kad už vieną atominę 
bombą, kurią priešas drįs ant mūsų numesti, jis gaus dvidešimt”.

Rytinėje Vokietijoje iš komunistų partijos pašalinta 
asmenys, kas sudaro 20 nuošimčių.
Praėjusią savaitę pirmą kartą po karo Romoje mani- 
50,000 naujų fašistų.
Brazilijos džiunglėse dingo lėktuvas Su 50 keleiviais.
Prieš Egipto karalių buvo padarytas pasikėsinimas. Bu

vo bandoma iš revolverio nušauti. Pasikėsintojas vietoje nužu
dytas.

• “Išdavikų internacionalo” autoriai prancūzai Jouvenelle 
ir Wurmser, kurie jau bylinėjosi su Kravčenko, pralaimėjo nau
ją bylą. Paryžiaus teismas pripažino abu komunistu kaltais, jog 
jų knygoje surašyti šmeižtai prieš pabėgusius iš sovietų okupuo
jamų kraštų veikėjus.

• Romoje atidaryta pirmoji požeminio traukinio linija.
• J. A. V. pagal paskutinę statistiką yra 156,197,000 gyven

tojų, tai yra 5 milijonai daugiau, negu buvo per paskutinj gyven
tojų surašymą 1950 metais.

• Churchillis, kuris paskutiniu laiku sunkiai prigirdi, pir
mą kartą praėjusią savaitę atstovų rūmuose turėjo užsidėjęs at- 
kustikinį aparatą.

• Generolui Eisenhoweriui Prancūzijos vyriausybė nutarė 
duoti ’’Medaille militaire,” pati aukščiausį ordeną, kuris duoda
mas generolams. *

• Dvidešimt tūkstančių jaunų komunistų praėjusią sa
vaitę buvo jsiveržę į prancūzų sektorių Berlyne, manifestuoda
mi prieš Vokietijos okupaciją.

• Anglijos karalienė Elžbieta II bus karūnuojama 1953 
metais birželio 2 d.

• Pagal British Digest Rusija liepos mėnesi darys sprogi
mo bandymus su H bomba, vadovaujant profesoriui Pontecorvo.

Atlanto Taryba, gavusi pre
zidento Trumano atsakymą, 
nežiūrint, kad daugelis narių 
kaip Anglija ir Prancūzija, bu
vo linkusios matyti Eisenho- 
werio vietoje Gruentherj, pa
tvirtina paskyrimą.

Gen. Ridgway, sužinojęs apie 
paskyrimą, kreipėsi telegrama 
į gen. Gruentherį, prašydamas 
ir toliau pasilikti štabo virši
ninku.

Gen. Gruenther yra vienas iš 
gabiausių štabo karininkų ir 
yra labai gerai susipažinęs su 
Atlanto armijos organizavimu, 
šiame kare jis buvo staiga pa- • 
šauktas iš karo akademijos j 
Eisenhowerio štabą Londone ir 
jam buvo pavesta per 5 dienas 
paruošti išlipimo š. Afrikoje 
planą. Paskui jis paruošė išli
pimo planą Sicilijoje ir opera
cijų planus Italijoje.

Diskutuojant Europos ka- 

ther reiškiasi optimistu:
“Karo pavojus aišku nėra pa 

šalintas, bet jei mes eisime tuo 
keliu, kurį pasirinkome, tai yra 
didelė galimybė, jog tretysis 
pasaulinis karas neįvyks. At
lanto armija dar nėra stipri, 
kad galėtų šiuo metu atmušti 
priešo puolimą. Bet ne tas 
bu, o progresas, kuri mes 
na iš dienos darome, tai 
mūsų pasiryžimas gintis, 
vienintelė kalba, kurią rusai 
supranta. Kokia yra kvailystė 
manyti, kad ginkluodamiesi 
mes priartiname karą. Lyg po
licija, kuri geriau ir geriau 
ginklu'/amasi didintii plėšimų 
skaičių.”

Maršalas Montgomery, kuris 
buvo pareiškęs, kad mielai su
tiks būti po Gruentherio vado
vybe, nieko dar nepasakė, kaip 
jis žiūri į Ridgway paskyrimą, 
su kuriuo paskutiniajame kare 
jis turėjo mažus ginčus.
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KALIFORNIJOS LIETUVIU ŽINIOS

Sėkmingas koncertas
LOS ANGELES, CALIF.— St. 

Šimkaus vardo choro koncer
tas, įvykęs balandžio 20. North 
Star Auditorium, pavyko visais 
atžvilgiais, nežiūrint to, kad 
šio choro koncertą dešinieji 
mėgino boikotuoti. Gausaus 
muzikos mėgėjų skaičiaus at
silankymas įrodė, kad menas 
laimėjo. Į šio choro koncertą 
nemažai atvyko ir iš kitų ko
lonijų, iš Long Beach, Santa 
Monica, Pasadena, Yucaipa, ir 
t. t. Viso buvo daugiau, kaip 
400 dalyvių, tai nepaprastas į- 
vykis šiame Pacifiko pakraš
tyje.

Atidarius užlaidą, nutyla 
maži ir dideli, pasigirsta muzi
ka ir astradoje pasirodo sce
niškuose kostiumuose Florence 
Korsakaitė ir VI. Baltrušaitis, 
kurie puikiai suvaidino antrą 
aktą iš Verdi cperos Traviata. 
Pirmą kartą šios kolonijos lie 
tuviai turėjo progos išgirsti sa
vo kalboje ir matyti savus ar
tistus šiame įspūdingame ir 
širdį virpinančiame Verdi vei
kale. Jie, tarsi, visus dvasioje 
su savimi būtų nusinešę į kaž
kokią nežinomą šalį kur už
mirštami visi pasaulio ginčai 
ir vargai, o pačioje aukštumo
je matoma tik meno grožybė ir 
jo paslaptys žmogaus tobuly
bei skirtas. Tai lietuvių tautos 
žvaigždės, kuriomis mes gali-

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. ,

OR. M. J. COLLEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas 3-4747 

HRJĖMIMU VALANDOS, 
ooo 10 vai. rvte iki 3 vai vak

KARLONAS I 
Funeral Home

I

Lietuviams tarnauja dau- į 
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

J. GUTAUSKAS, Sav. 
Įvairūs gėrimai, pintos 

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.

Tel.: 5-9229

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

Regent 9-4156

me didžiuotis ir su jų pasiau
kojimu meną įvertinti. Kita 
žvaigždutė, tai — Ona Biržiš- 
kaitė - Baranauskieiiė, kuri 
gražiai paskambino tris Fr. 
Liszt kūrinius, Sposalizio, 
Rhapsodie hongroise Nr. 6 ir 
Les jeux d'eaux a. La ville d’ 
Este kur ji sugebėjo parodyti 
savo aukštą techniką muzikoj, 
be to, savo siela palikdama 
klausytojams neužmirštiną į- 
spūdį.

Vėliau Florence Korsakaitė 
gražiai padainavo Kur bakūžė 
samanota, Plaukia sau laivelis 
ir pora kūrinių iš operos Ma
dame Butterfly ir Valkyrie.

Stasio Šimkaus vardo vyrų 
choras griausmingai užtraukė 
liaudies dainas: Per laukelį, 
Karo žygio daina ir Ramovė- 
nų maršas, o mišrus choras J. 
Gudavičiaus Kur giria žaliuo
ja, Šimkaus Tykus buvo vaka
rėlis, Paukštužėli, Šią naktelę 
ir M. Petrausko Neverkit prie 
kapo, mišrus choras su solistu 
VI. Baltrušaičiu.

Choro krikštynos: Choro 
krikšto tėvai, p-lė F. Korsa
kaitė ir prof. M. Biržiška, ku
rie ant astrados .perstatė cho
ro tikslus ir pasirašė, kad cho
ro darbe neliečiama nei politi- 
tika, nei religija, svarbiausias 
choro tikslas kelti meną ir me
ninę kultūrą Los Angeles ir 
apylinkės lietuvių tarpe. Pub
lika, išgirdus šio choro nusi
statymą, karštai plojo ir kartu 
su mumis džiaugėsi, kad paga
liau ir L. A. lietuviai susilaukė 
stipraus menininko, Lietuvos 
operos dainininko VI. Baltru
šaiti, kuris energingai vado
vauja chorams ir žada gražią 
ateitį meno srityje.

Mes jaučiamės laimingi, tu
rėdami lietuvių tarpe tokj ta
lentingą chorvedį ir gabų ar
tistą.

Tenka pasidžiaugti ir p-le 
-Korsakaite, kuri šioje šalyje 

gimusi ir augusi, bet neatsisa
ko kartu su lietuviais dalyvau
ti ir pramogose su savo balsu 
prisidėti, tai vis ačiū jos ma
mytei už tokį dukters išauk
lėjimą.

Visa programo eiga vykusiai 
atlikta. Artistai apdovanoti gė 
lėmis ir karštais aplodismen
tais. Užbaigta su Lietuvos him 
nu. šokiai ir bufetas tęsėsi iki 
vėlumos.

šiame parengime dalyvavo 
vo nemažai įdomių svečių: 
San Francisco operos scenos 
direktorius Armando Agnini, 
muzikas Spadoni, Dorothy 
Bersin, George Dalrymple, dr. 
O. J. C. Norem su žmona, Liet, 
konsulas dr. J. J. Bielskis su 
žmona, prof. K. Alminaukis su 
žmona, Helen Bartash-Swagg- 
art ir kiti.

Ona Račkienė

JULĖ M. SINKEVIČIŪTĖ, simpatiška ir labai patraukianti 
Worcesterio lietuvių karo veteranų posto būgnų ir trimitų 
mažamečių orkestro vadovė. Ji su savo orkestru dalyvaus 
trimitųruošiamoje muzikos pramogoje, gegužės 9 d. 7:30 v. 
v. Mechanic’s salėje, Worcester, Mass. Gail^, šiame paveiks
le nematyti to orkestro narių, kuriems Julė vadovauja.

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

j _________________________________________________________ i

Muzikos vakaras
WORCESTER, MASS. — Ge- 

gūžės 9 d. 7:30 v. v. Mechanics 
salėje, 321 Main St., bus mu
zikos vakaras, kurį rengia lie
tuvių karo veteranų organiza
cija. Programoje — paskilbęs 
būgnų ir trimitų korpas (Drom 
Corps), kurį sudaro jaunuoliai 
nuo 9 iki 18 metų amžiaus. Tai 
jauni, bet gerai išlavinti toje 
srityje jaunuoliai, kurie iki 
šiol jau yra gavę 50 garbės tau 
rių. Jų vadovė yra Julė Sinke
vičiūtė, gavusi Mass, valstybės 
gražuolės vainiką. Jos palydo
vės — Kvederaitė, Bakanaitė, 
Jesparaitė ir k. Be to, progra
moje dalyvaus veteranų dai
nininkų grupė, kuriai vado
vauja Jurgis Mozuraitis. Po 
programos bus šokiai, kuriems 
gros Alberto Juodžionio vado
vaujamas orkestras.

štai įdomiai programai reng
ti, yra sudarytas specialus ko-, 
mitetas, į kurį įeina šie patiki
mi vyrai: J. Listavičius, adv. G. 
Balčiūnas, D. Volungis, J, Jes- 
paras, V. Kriaunelis, A. šala- 
ševičius ir J. Jugis. 'x

Artinantis Motinų Dienai, 
visi galvoia, kokią dovaną nu
pirkti mamytei. — Nupirkite 
bilietą ir atsiveskite ją į vaka
rą — ji bus patenkinta ir tuo 
pačiu paremsite kultūrinį dar
bą, taio svarbų Worcesterio- ir 
apylinkės lietuviams.

Taigi, mūsų visų pareiga da
lyvauti tame muzikos vakare.

Julė Lendraitienė
r. • • "■ ---- i-----

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa. 
S33 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Building Under Constractio® 

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

ASSETS
Tint Mortore Loan*........$8,316.834
Improvement Loans ..................... 25.343
Loans on Savings Account* .... 82.997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175,000
Cash on Hand and in Banks .... 1,112.033 
Office Building and Equipment . . 166.666
Parking Lot   1415 Race Street 22.723 
Deferred Charges and Other Assets 15.791

TOTAL----$9.917,587
LIABILITIES

Member** Share Account* . . . . . $8,<28,Ą7< 
Advances—

Federal Home Loan Bank . . . 850.000
Loans In Process............................  55,431
Other, Liabilities ..............  10.311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Oilier Spe- iti< Reserve* .   3,520
General Reserve* . . . $295.500
Surplus.......................... 232.278 547.778

TOTAL----$9.917.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia. Pa.
TR. 7-6627

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

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

MINĖS XIETUVOS 
UNIVERSITETO SUKAKTĮ

Baltimore Md. — V. D. Uni
versiteto auklėtiniai, gyvenan
tieji Baltimorės mieste, gegu
žės 10 d. 7 vai. vakare šv. Al
fonso parapijos salėje ruošia
si paminėti Universiteto trisde 
šimties metų sukaktį.
* Minėjimas bus viešas, į kurį 
kviečiami visi kuo skaitlin
giausiai atsilankyti. Paskaitas 
skaitys Washingtone gyvenan
tieji V. D. niversiteto profeso
riai.

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
Šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2 8568

IŠ DOMINĖS 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 }- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerlo. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamsai 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” laikraštyj ę 
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 JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

JOKIOS GARANTIJOS 
NEREIKIA

DUODAMA IŠMOKĖJIMUI
15 MĖNESIŲ

Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos masi
nos, šaldytuvai ir visi kit’^ 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.

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

Atdara pirmadieniais, ketvirta dieniais Iki 9:30 vai. vak. Sekmad. b«o 11—-4: St popiet

SILVER BELL BAKING CO

^RaatBAMnG

PHILADELPHIA, PA.

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

GUS TUNAITIS, Savininkas 
PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4116
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo įstaiga: dideli graži, koplyčia, erdvi tali n 
baro, pakelevingiems teteikiama nakvynė — viskas nemokami 

Nelaimia valandą kretpkitia į mftsq įstaigą die>4 ar aaktj 
— mes visados pasirenti teteikti genantį patarnavimu.

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

BALČIŪNAS, savininkas

PATINKA IR NEPATINKA

uos

to-vak.

(18) St. Butkus

MUS PALAIKĖ AMERIKOS KARIAIS

ir

bet Lietu-

kariuomenę. Kai pro Kau-

Lie-
-

%

atvykus ir 
rūmuose,

Šalia šalpos BALFas juk rū
pinasi ir -tremtinių emigracija. 
Kaip šita sritis dabar atrodo, 
kai JAV pasiekė jau dauguma 
tremtinių?

jų 
vi-

Miku išli- 
prieiname 

kai

karštai 
Pagaliau 

kad atei-

Kaimiečiai 
kad mus

pabėgti. O jau ten iš žmo- 
sužinos, kur priima į

fc*r****e»i»***

ADAMS
RESTORANAS IR BARAS 

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

gal
mus vokiečiai stipriau saugas.

- • »
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DĖL GAUTINGO KALTINIMŲ IR BALFO VEIKLOS
tai yra nuo 1948 m., 
per metus nėra gavę* 
aukų kaip 50,000 dol.

ANTANAS

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.

SLLVER 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.

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

COLONIAL BAR RESTAURANT

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

GR. 4-2939

UNION BRONZE FOUNDRY

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn
TEL.: 3-4696

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALCH1UNAS. SAV. 

113 SOUTH 34th STREET
Arti Pennsylvanijos Universitetu ~

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

Naujai atidai/tas lietuviškas restoranai ir barai

T R A U N ’ S
N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA. PA.

Tel. PO 5-9566

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

riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin
ta, kaina 4 doleriai.
' 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. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8. Ill.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
f.TCFNSFD PENNA AND NEW JERSFY

1661-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA

■

Pripažindami spaudos laisvę, balandžio 18 d. paskelbėme 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Gautingo apylinkės Komiteto 
korespondenciją (kiek sutrumpintą), pasirašytą pirm. A. Jasai- _  __ _

K. B. Kriaučiūnas, Daynard įp sekretoriaus H. Sivocho, apie sunkią lietuvių džiovininkų iš viso visokių pajamų 
Drive, Canton, Conn., mums ra 
šo-

“Daug jau buvo talpinta laiš 
kų, apie Vienybės turinį,—kam 
patinka Vienybė kam ne. Man 
patinka Vienybė, tik nepatinka 
ilgi straipsniai. Būdavo, kaip 
tik ilgas koks straipsnelis, tai 
sakydavau: Jeigu jau tokis 
protingas ir daug rašai, tai 
pats ir persiskaityk... Bet štai 
ant laimės ar nelaimės, ėmiau 
ir perskaičiau Bronio Railos 
visą straipsnį. Apie stebuklin
gą Gyduolę nuo gumbo...

Tikėsit man, ar netikėsite, 
tą rytą visai nesijaučiau gerai, 
benebuvo gumbas man po krū
tine? Bet perskaitęs taip ste
buklingai pasveikau, kad tuo
jau griebiausi rašyti padėką 
Broniui Railai.

padėtį Gautingo sanatorijoje.
BALFas mums daro priekaištą, kam mes ši laišką paskelbė

me, pirm, nesusikambinę su BALFo centro valdyba, vadinasi ne
gavę jos aprobacijos.

Anoji korespondencija buvo parašyta ne vieno asmens, bėt 
komiteto, ir ją priėmė visuotinas susirinkimas, prašydamas duo
ti žodj viešai spaudoj pasisakyti. Neduoti vietos tokiai korespon
dencijai, reikštų spaudos laisvės suvaržymą, cenzūros įvediipą ir 
būtumėme tų žmonių-apkaltinti, jog stengiamės jų balsą nuslo
pinti, norime kaž ką nuslėpti.

Objektyvumui išlaikyti čia talpiname Balfo išsiuntinėtą 
spaudai Salomijos Narkeliūnai|ės padarytą pasikalbėjimą su 
BALFo Centro valdybos iždininku A. S. Trečioku “Dėl Gautingo 
kaltinimų ir BALF veiklos,” palikdami skaitytojui daryti išvadas.

BALFas 
daugiau 
1951 m. 
BALFas 
ir 85 c. 
nedau-

dabar

dra- 
ir pi

Iš tikrųjų, jeigu mokėčiau 
rašyti, tai tik taip rašyčiau, 
kaip Bronys Raila. Jeigu daug 
būtų tokių rašytojų, tai trigu- 
bai butų didesnė mūsų tauta. 
Nereikėtų jieškoti svetimos vai 
džios nei svetimos kultūros, nė 
palaimos kitokio tikėjimo šven 
tykioje... Antra pastaba Vieny
bei, kad dabar jau visas laik
raštis užpildomas tik na jųjų ir 
senieji Amerikos lietuviai, nors 
ir labai daug palaiko ir skaito, 
ir gana daug prisidėję prie 
laikraščio, bet apie juos tik ra
šo už dolerį, pažymėdami, kad 
jis dar gyvas ar miręs... Dar 
vienas: norėčiau žinoti, ar ge
rai gauna apmokėti už deda
mus paveikslus svetimtaučių 
diplomtų ir politikierių? Aš 
juos matau kasdien Amerikos 
laikraščiuose ir. aš jų nenoriu 
matyti lietuvių laikraščiuose... 
Ar jūs tokios nuomonės?”

Vienybė nieko nenori užmirš
ti. Ji mielai spausdina senųjų 
ir naujųjų ateivių straipsnius. 
Bet senieji lietuviai paskuti
niuoju laiku vis mažiau bera
šo. Ar gi jau būtų išvargę, gal 
akys susilpo ir rankos jau ne
be taip tvirtos?

Mes laukiame iš jų žinučių. 
Sukruskite.

Ar Vokietijoje tikrai paliko 
tiktai 75 lietuviai džiovininkai, 
esantieji vien Gautingo sana
torijoje?
Jeigu tiktai tiek tebūtų likę 

nelaimingų lietuvių Vokietijo
je, tai būtume laimingi, nes jų 
šelpimas nesudarytų didelės 
problemos, ir Amerikos lietu
viai lengvai galėtų juos nuola
tos ir veiksmingai šelpti. Ne
reikėtų ir vienos centrinės šal-
pos organizacijos. Pakaktų A- 
merikos lietuvių visuomenei 
tiktai nurodyti Gautingo adre
są ir paprašyti, kad visi tenai 
savo aukas siųstų.

Deja, skaudančia širdimi tu
riu pasakyti, kad šiuo metu 
vien Vokietijoje yra šelptinų 
net 8,440 lietuvių, kurių tarpe 
523 džiovininkai, 38 proto li
goniai, 471 chroniški ligoniai, 
682 seneliai, .per du tūkst. vai
kų ir kt. visi jie yra bent de
šimtyje sanatorijų, dvidešim
tyje ligoninių, penkiolikoje se
nelių prieglaudų ir šimtas de
vyniasdešimty} e įvairių kitų 
gyvenamų vietų. Be to, dar 
Austrijoje yra 207 lietuviai, be
veik išimtinai paliegėliai ir bū
tinai šelptini, Prancūzijoje — 
apie 1,200, Italijoje — apie 100 

. ir kituose kraštuose mažesni 
skaičiai.

Visų tų kraštų lietuviai šau
kiasi amerikiečių pagalbos. Pa 
gal išgales BALFas kaip tik ją 

• organizuotai ir siunčia.

tėra gavęs 46,470 dol. 
Aukotojų pageidavime 
giau 60% šios sumos buvo skir
ta šalpai, kiti — imigracijos ir 
įkurdinimo reikalams.

Kokia forma BALFas 
šalpą vykdo? . «.■

šelpiama ketveriopai: 
bužiais, maistu, vaistais
nigais. Drabužiai daugiausia 
surenkami iš lietuvių ir Ame
rikos visuomenės. Kadangi 
šiuo metu šelpiamųjų paliko 
apie 10,000 asmenų, o drabužių 
surenkama kasmet apie 100,- 
000 svarų, todėl stengiamasi 
vien geresnius atrinkti. Auko
tojai kartais prisiunčia labai 
suplyšusių drabužių, kuriuos 
kartais net nepatogu siųsti. 
Tokius tenka palikti čia pat 
vietoje, kaip skudurus parduo
ti ir tuos pinigus persiųsti šal
pai. Paprastai tarp 100,000 
sv. drabužių tokių skudurų su
sidaro apie 5,000 svarų.

Maistą BALF centras užper
ka urmu ir dideliais kiekiais. 
Maistas parenkamas toks, koks 
Vokietijoje dvigubai ir daugiau 
brangesnis. Kadangi persiunti-- 
mas nieko nekaštuoja, todėl 
vietoj pinigo, duodant atitin
kamą kiekį maisto, aukos vertė 
padidėja.

Taip pat BALFas kaip fede
ralinės valdžios pripažinta or
ganizacija, retkarčiais gauna 
iš CARE, kurios nariu ir mes 
esame, maisto .paketų, kurie vi 
si išdalinami ligoniams ir var
gingoms šeimoms. Tokių CARE 
paketų kasmet gaunam* už 
12,000 dol. Taip pat federalinė 
valdžia BALFui duoda retkar
čiais didesnius kiekius maisto,

ta $3,298.61. Valdyba, norėda
ma patenkinti aukotojų pagei
davimus nurodė įgaliotiniui, 
kad nusiųstą sumą pagal auko
tojų pageidavimus šitaip pa
skirstytų: seneliams ir ligo
ninis 1,399 dol., vargingiau- 
siems vaikučiams mokyklose 
400 dol., kitų pamirštiems džio
vininkams (kiti gauna betar
piai arba iš kitų organizacijų) 
350 dol., Diepholzo gimnazijai 
220 dol., našlaičiams 25 dol., iš
imtinai senelių šalpai 75 dol., 
Varelio miestelio seneliams 27 
dol,, vargingoms daugiavai
kėms šeimoms 415 dol. ir au
kotojų parinktiems asmenims 
— 387 dol. Austrijos lietuvių 
ligoninių, senelių ir vargingų 
šeimų šalpai, aukotojų pagei
davimų, išsiųsta 400 dol.

BALFo centro valdyba visą 
laiką pabrėžia, kad aukotojai 
pareikštų savo pageidavimus 
ar nurodytų, kam tos aukos 
turi būti paskirtos. Toks auko
tojų talkininkavimas BALFui 
padeda lengviau išspręsti kar
tais daug painių klausimų.

BALFas tačiau nenori sau 
nuopelnų ųž_ tas aukas. Sušelp
tiesiems kartu su auka, įduoda
mi aukotojų adresai, paragi
nant tiems geradariams betar
piai padėkoti. Vienas tokių at
vejų 
auka 
kaip 
buvo 
BALFo centro valdybos skati
nimu ir tarpininkavimu. Bet 
Gautingas pamiršo, kad, be jų, 
Vokietijoje lietuvių yra net 190 
vietų išsiskirsčiusių ir pašal
pos reikalingų.

ši naujoji pinigais šelpimo 
forma, pagal jų aukotojų pa
geidavimą, tiesa, paliečia 2,000 
3,000 lietuvių, kai tuo tarpu 
kokie 7,000 kitų nieko negau

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo i’FjĮaiktų7 

mieste ir už
miesty iki bet* 
kokio nuo- Į 
tolio
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stočių ir
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tų.
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Amerikos visuomenė BALFui 
patikėjo taip pat rūpintis trem 
tinių imigracija ir įkurdinimu. 
Kadangi buvo svarbu kiek ga
lint daugiau lietuvių įkurdin
ti ir sudaryti jiems sąlygas 
kuo greičiau savarankiškai už
sidirbti duoną, tai BALFas bu
vo išvystęs didžiausią akciją 
parūpinti garantijas ir padėti 
įvairius formalumus atlikti. 
Tos visos veiklos dėka 90% at
važiavusių gavo garantijas B- 
ALFo tarpininkavimu.

didžiuodamiesi galime sakyti,
Todėl šiandien, kai jau bai

giasi ta pirmoji imigracija, 
jog lietuviai patys pirmieji pra 
dėjo masiniai atvykti į JAV, ir 
dauguma jų jau čia gerai įsi
kūrė 1949 m. Imant vidurkį ir 
skaitant, kad vienas dirbanty
sis lietuvis per metus turi 2,000 
dol. pajamų, tai atvykę lietu
viai tremtiniai kasmet uždir
ba bent 30 milijonų dol. O ka
dangi lietuviai vieni pirmųjų 
čia suplaukė, tai jie tokias su
mas uždirba nuo 1950 metų.

Jei Amerikos lietuviai būtų 
buvę neorganizuoti ir ne taip 
jautrūs savo tautiečių vargui, 
gal būt, lietuviai daugumoje 
tik 1951 ir 1952 metais būtų at
vykę. Dabar BALFas mato, kad 
Vokietijoje likusiųjų tarpe yra 
tokių, kurie dar galėtų atvyk
ti į Ameriką. Tai Mažosios Lie
tuvos lietuviai, vad. repatrian
tai, kurie 1941 m., gelbėdamie
si nuo komunistų, išvyko iš 
Lietuvos į Vokietiją ir tie, ku
rie nespėjo pasinaudoti veiku
siu DP įstatymu. BALFas ener
gingai išvystė veiklą, rūpinda
masis, kad būtų priimtas nau
jas įstatymas, kuris suteiktų pvz., pereitais metais,ir šiemet na. Bet'tai įvyksta ne todėl, 
galimybę ir jiems atvykti į J- 
AV. ‘ ’

Tarp 27,000 naujai atvyku
sių tremtinių atsirado ir tokių, 
kuriuos BALFas ir Amerikoje 
turėjo gelbėti. Vieniems BALF 
padėjo persikelti į geresnes 
JAV valstybes, kitiems parūpi
no nemokamą gydymą, ligoni
nes, tretiems suteikė pinigines, 
pašalpas. Norėdamas kitus ap
saugoti nuo deportacijos, teikė 
teisinę pagalbą, patarimus, net 
mirusius laidojo ir t. t.

Jūs, kaip iždininkas, geriau
siai žinote finansinius reikalus. 
Tokiai šakotai veiklai reikia 
daug pinigų. Įdomu, kiek 
BALFas gauna iš lietuvių 
suomenės.

Kitų organizacijų mastu, 
kiam darbui reikėtų kasmet tu 
rėti bent .penkis milijonus do
lerių. Deja, mes lietuviai nega
lime tuo pasigirti.

Nuo to laiko, kai pasibaigė 
National War Fund donacijos,

esame gavę apie 220,000 sv. 
sviesto, sūrio, kiaušinių ir pie
no miltelių.

Jei tebūtų tiktai 75 džiovi
ninkai, visa tai jiems skiriant, 
tai tikrai galima būtų juos ef
ektingai paremti, bet kitaip 
yra, kai visa tai reikią.padalin
ti tarp 10,000 lietuvių visoje 
Europoje.. Todėl .pijome ir 
tebeprašome visuomenę, kad ji 
būtų duosnesnė.

Paskutiniu metu, kai Vokie
tijoj galima visko gauti už pi
nigus, atrodo, BALFas daugiau 
šelpia pinigais. Kas veikiama 
šioje srityje?

Vien tik į Vokietiją nuo 
1951 m. koVo mėn. 1 d. iki šių 
metų balandžio 16 d. BALFas 
yra persiuntęs per 20,000 dol. 
Stengiamasi, kad pinigai būtų 
persiųsti kuo geriausiu-kursu. 
Tuo įsitikino visi aukotojai ir 
šelpėjai. ,

šio mėnesio pradžioje trem
tinių šalpai Vokietijon pasiųs-

kad BALFas nenorėtų 
šelpti, o tik todėl, kad 
narna tiek aukų, kad 
būtų visus sušelpti.

Jei šiuo metu BALFas galė
tų kiekvienam šalpos reikalin
gam kas mėnesį kukliai .pragy
venti skirti po 100 DM ($20), 
tai jam reikėtų aukų gauti kas
met 2,5 mil. dolerių. Tuo tar
pu per aštuonerius savo veik
los metus BALFas nėra gavęs 
aukų nė pusės tiek.

Kai kas priekaištauja, kad 
BALFas daug išleidžia admi
nistracijos reikalams. Ar būti
na BALFui laikyti samdomus 
tarnautojus, o gal galima bū
tų išsiversti su savanoriškai 
talkininkaujančiais?

Jeigu BALFo uždavinys būtų 
vien tik pinigų surinkimas ir 
jų persiuntimas, tai, tuo atve
ju, manau, galėtume apseiti ir 
be tarnautojų. Tada ir admi
nistracijos išlaidų būtų tik

(Nukelta į 6 psl.)
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knygai pirkėjų atsirastų 
daugiau negu sapninin- 
ar Michaldos pranašys- 
O ir P. Panemunio var-

sapnininkų 
leisti ver- 

turi gabu-

Mes neturėjome 
spaudos, išskyrus 

atvejį, nedaug 
ir nedaug skai-

buvo ir Lindeno BALFo 
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matote, ji ne iš dangaus 
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Sausio 6 d. vakare traukiniu 
išvažiavome iš Lentvario. Ne
toli tenuvažiavome. Kaišiado
rių stotyje išlipome ir stoties 
laukiamajame kambaryje pra
leidome naktį. Čia radome 
traukinio belaukiančius ir len
kų legijonierius, pasitrauku
sius iš Vilniaus.

ši lenkų grupė nebuvo vo
kiečių saugoma. Gal tik aš ne
pastebėjau sargybos, nes len
kai po stotį vaikštinėjo, žino
ma, be ginklų. Mums pradėjus 
vakarieniauti, prie manęs pri
ėjo vienas jaunas legijonierius. 
Jis pradėjo skųstis. Girdi, su 
jumis drauge važiuoja ir jūsų 
karininkai, gaunate maistą ir 
nesate .palikti vieni. Mes savo 
vadų jau nuo Vilniaus nebe
matome. Esame palikti vieni 
savo likimui ir jau dvi dienos, 
Kai nieko burnoje neturėjome. 
Mūsų vadai pinigus susiėmę ir 
kažkur dingo.

Lenkas pradėjo teirautis, ar 
nebūtų galima įstoti J Lietu
vos kariuomenę. Jų daugelis 
pamestų legijoną ir pereitų 
pas lietuvius, nes mato geres
nę tvarką. Aš jam atsakiau, 
Kad kelionėje neįmanoma im
ti į 
ną juos veš, jei norės, galės 
ten 
nių 
tuvos kariuomenę.

Pro Kauną vežant

Gal nepasiseks ten pabėgti,— 
paabejojo lenkas.

Rytą Kaišiadorių stotyje su
lipome į traukinį. Stotis nuo 
miesto buvo atitverta aukšta 
vielų tvora. Pro vagono langus 
dairėmės į miestą. Kuo toliau 
tuo daugiau pradėjo rinktis 
žmonių prie tvoros, žiūri į 
mus, rankomis rodo 
savo tarpe šnekasi, 
pradėjo mums moti, 
tumėm prie tvoros.

Aš su gimnazistu 
pome iš vagono ir
prie tvoros. Nustebome, 
vienas kaimiečių mus prakal
bina angliškai. Jausdamiesi 
esą Lietuvoje, bet ne Anglijoje 
ar' Amerikoje, jiems atsakome 
lietuviškai. Kaimiečiai nu- 
džiuga ir sušunka:

—Ir lietuviškai mokate! Tur 
būt, esate Amerikos lietuviai?

— Ne Amerikos, 
vos, —atsakome.

Išsiaiškiname, 
mums papasakoja,
palaikė Amerikos kariais, šian
dien turgus, ^tieste paplito 
gandas, kad pro Kaišiadorius 
važiuoja Amerikos kariuome
nė. Metę turgų, atbėgo pažiū
rėti amerikonų. Nors mes ir ne 
amerikonai buvome, bet kai
miečiai lietuviai buvo paten
kinti, pamatę Lietuvos kariuo
menę.

Traukiniui pajudėjus iš sto
ties, kažkoks kipšiukas įlindo

Kad mes knygas skaitome Ir 
labai vertiname, visiems žino- 
noma. Net daugelis svetimtau
čių žino, kaip mūsų tauta ne
nuilsdama kovojo su Rusijos 
caro valdžia dėl lietuvių spau
dos laisvės. O savo nepriklau
somoje Lietuvoje mes išleisda- 
vome tokį knygų skaičių, jog 
dėl jo drąsiai galėdavome atsi
stoti šalia kultūringiausių Va
karų Europos tautų.

Prisiminę lietuviškų knygų 
kokybę, mes galime ir šiandien 
pasidžiaugti, 
geltonosios 
vieną kitą 
spausdinome
tėme kriminalinių— fantasti
nių romanų, kurie šiandien 
vyrauja JAV knygynuose. Ir 
Liudas Jakavičius, įsikūręs Ry
goje po 1904 m. ir pradėjęs leis 
ti populiarius kalendorius 
(Naminį draugą, ūkininkų ka
lendorių, Juokų kalendorių) ir 
Michaldos pranašystes su sap- 
ninkais, vėliau persikėlė į 
Šiaulius savo “kultūros” kelti, 
tačiau apie 1930 metus visiš
kai smuko jo biznis, nes lietu
viai jau turėjo pakankamai 
geresnių knygų už Michaldos 
pranašystes ar sapnininkus. To 
dėl senesnius ateivius prašome 
nesistebėti, kad mes sapninin
kų ir Michaldų ne tik nebeskai 

-tome, bet ir nesame jų matę. 
Ir mus juokas ima, kada čia, 
JAV, mes atradome ne tik lie
tuviškus sapnininkus su Mi- 
chaldomis ir Amžinais žydais, 
bet ir kiekviename žingsnyje 
matome pardavinėjant angliš

savanoriams į galvas. Kai pra
dėjo pro langus į viršų šaudy
ti, vos pavyko karininkams su
laikyti.
ATVYKSTAME Į SKURDŲ 
IR PURVINĄ KAUNĄ

Sausio 7 d, atvykome į Kau
ną. Po gražaus Vilniaus, Kau
nas mums sudarė skurdaus ir 
purvino miesto vaizdą. Namai 
žemi, tik po du aukštus, šali
gatviai daugiausia mediniai, 
svarbiosios gatvės grįstos ne
tašytais akmenimis. Ėjome iš 
geležinkelių stoties Vytauto 
prospekto šaligatviu. Lentos 
šlubuoja, nes buvo nepašalę. 
Vienoj vietoj kai tryško iš po 
lentų vanduo, tai net krūtinę 
aptėškė, o po 20 metų lietuvių 
valdymo Kaunas pasidarė gra
žuolis. Tik 1919 m. jį mačiu
siems, vėliau buvo sunku pa
žinti.

Mums iš Vilniaus atvykus, 
1919 m. sausio 6 d. buvo suda
ryta Kauno karo komendantū
ra. Pirmuoju jos komendantu 
buvo paskirtas poetas karinin
kas J. Mikuckis (dabar jis A- 
merikoje). Mes, vilniečiai, su
darėme komendantūros užuo
mazgą.

Būstinę gavome Laisvės alė
joje, tuojau už miesto sodo. Vė 
liau tuose rūmuose buvo Apy
gardos Teismas. Iš Vilniaus 
mūsų savanoriams 
apsigyvenus tuose

prieš juos pradėjo rinktis bū
riai nelietuviškos kilmės vai
kėzų. Iš pradžių jie tik žiopliš- 
kai spoksojo, bet nertukus pra
dėjo akmenimis svaidyti į prie 
durų pastatytus mūsų sargybi
nius. Teko kitiems savano
riams išeiti ir juos nuvaikyti. 
Savanoriams suėjus į vidų, vėl 
tie patys vaikėzai pradėjo rink 
tis ir akmenimis Svaidytis. Tik 
pavartojus griežtesnes priemo- 

~ nes, jau arti rūmų nebelindo 
ir akmenimis nebesisvaidė.
DAINUOJAME “PELĖDĄ”

Susitvarkę, tuojau 
me karines pamokas, 
kambariuose, kieme, 
davome ir į miestą, 
kalną. Mokymui pasirinkome 
aikštę, kur vėliau buvo pasta
tyta Prisikėlimo bažnyčia.

Kariuomenės žygiuodamos 
dainuoja, taigi ir mes negali
me atsilikti. Reikia ir mums 
žygiuojant dainuoti. Tuomet 
dar neturėjome karinių dainų. 
Teko dainuoti paprastas liau
dies dainas. Bandome vieną, 
kitą, trečią, bet netinka žy
giui pagal koją. Pagaliau už- 
traukėm “Pelėdą.” Gerai, tinka 
žygiui, žodžiai derinasi su% ko
jos statymu. Na, ir pasklido 
daina Kauno gatvėse, lipant į 

'"Žaliąjį kalną.
— Išėjo tėvelis, išėjo moti

nėlė, išėjo visi vaikai į mišką-...
“Pelėda” buvo pirmoji sava

norių daina Kaune. Vėliau ir 
kitos liaudies dainos buvo pri
taikytos žygiui. Iš Šiaulių at
vykę moksleiviai atnešė politi
nių kalinių dainas. Graži jų 
meliodija patiko pradėjo

prade j o- 
Mokėmės 
na, išei- 
į žaliąjį

kus “horoskopus”. Ar tai aukš
tos kultūros požymys?

Ir mes, lietuviai, turime tų 
lietuviškų sapnininkų ir Mi
chaldų pranašysčių gamintoją. 
Tai P. Panemunis Bostone. Tie 
jo “produktai”,matyti, nebeina, 
nes jis nuolat siuntinėja šim
tams lietuvių, gyvenančių JAV 
spausdintus raginimus įsigyti 
300 pusi. Egipto Juozapo sap
nininką už 2 dolerius. O tie 
neraliuoti dypukai nesiskubi
na siųsti 2 dol. ir įsigyti istori
nės vertės “mokslišką veika
lą”. Keisti ir neraštingi žmo
nės tie tremtiniai!

Juokai ■ lieka juokais. Tačiau 
ar ne būtų geriau, 
nemunis mestų tų 
gamybą ir pradėtų 
tingas knygas, jei
mų joms išleisti ir platinti. 
Galėtų, pavyzdžiui, išleisti vie
no ar 2 tomų lituanistinę enci
klopediją arba lietuvių tauto
sakos, arba literatūros vertin
gą veikalą. Tuo jis pasitarnau
tų lietuvių kultūrai ir taip pat 
pelnytus! duoną. Tikėkite, kad 
gerai 
daug 
kams 
tems.
das patektų į mūsų kultūros 
istoriją. Tuo jis pasistatytų 
sau amžiną paminklą.

Jau laikas būtų pakopti bent 
vieną kultūros pakopą aukš
čiau ir-mesti sapnininkų gami
nimą ir platinimą.

M. Stonys

Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita 
yjLIAUS BRAŽVILIAUS •

! ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ! !
si leidyklos PATRIA leidžiama ir jos nuosavoje 

spaustuvėje spausdinama knyga skirta

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

jau visai netoli4-nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius 
skaitytojai, lyg pro linksmą rakto skylutę

pažiūrės į mūsų išeivijos gyvenimą DP stovyklose Ir Ame
rikos kolonijose. '

KALORIJOS IR DOLERIAI
jau galima užsisakyti šiuo adresu:

prigyti. Teko pradėti kovą su 
tokiomis dainomis. Kitaip ne
galint išnaikinti, pačių karei
vių (ne poetų) buvo surinktos 
karinės dainos tokios pat me
lodijos, kaip pamėgtosios poli
tinio kalinio dainos. Ir pasise
kė! Karinė paplito, nustelbusi 
kalinio dainą.

Savanoriai pasirodė nesu
griuvę kariniui mokslui.

Kartą, labai šaltą dieną, ką 
tik atvykusius 3 savanorius 
kambary mokau rikiuotės. Tuo 
metu mūsų savanorius lankė 
krašto apsaugos ministeris , ka
rininkas M- Velykis. Staiga į 
mūsu^ kambarį įėjo ministeris 
karininkų lydimas. Sukoman
davau “domes” (pirmosiomis 
dienomis- vietoj “ramiai” ko- 
mauduodavo “domės”) ir “pa
garba kairėn”. Mano savano
riai puikiai pasirodė, lyg seni 
kareiviai. Karininkai paaiški
no, kad tik trečia diena, kai 
šie savanoriai atvykę. Nuste
bęs ministeris pagyrė, kad greit 
pažangą daro.
PIRMOSIOS MŪSŲ AUKOS

Kaune buvo neramu, nes 
tebesiautė vokiečiai, kurių tar
pe buvo daug “spartakininkų” 
(vokiškų komunistų), organi
zavosi vietos bolševikai, na, ir 
plėšikų nemaža.

Pačiame mieste veikė Kau
no komendantūros bepradedą 
organizuotis daliniai, o A. Pa
nemunėje 2 pėst. pulkas.

1919 m. sausio 11 d. Kaune 
kri:o pirmosios mūsų kariuo
menės aukos. Tą dieną apie 7 
vai. vak. iš 2 pėst. pulko buvo 

kareivių

sagybiniai ėjo to 
iššovė. Pirmuoju 
sargybinį Juozą 
antruoju šūviu

prie Raudonojo Kryžiaus ligo
ninės Kaune. Sargyba buvo ap 
sivilkusi savo drabužiais. Turė
jo tik karines lietuviškas ke
pures.

Apie 9 vai. vak. sargybiniai 
ėjo pro geležinkelių stotį Vy
tauto prospektu. Praeidami 
pro viešbutį, sargybiniai pama 
tė prie durų stovintį vokietį su 
ištiestu šautuvu. Nekreipdami 
į tai dėmesio, 
liau. Vokietis 
šūviu nušovė 
Kalasiūną, o
Antaną Zambacevičių.

Po šūvių iš viešbučio išbėgo 
dar keletas vokiečių suėmė gy
vus likusius 3 sargybinius ir nu 
varė į belaisvių stovyklą. Vė
liau juos paleido. Kaip paaiš
kėjo, vokiečių kareiviai buvo 
girti.

Kalasiūnas, kilęs nuo Zapiš- 
kio, savanoriu tarnavo tik 5 
dienas, o Zambacevičius, kilęs 
iš Sakių aps., savanoriu tarna
vo 8 dienas.

Kai jie žuvo, aš tuomet pa
truliavau žaliajame kalne, 
Ukmergės plente (vėliau Sa
vanorių prospektas). Išgirdau 
por£šūvių stoties link. Iš pra
džių didelio dėmesio nekrei
piau, nes tuomet panašių šau
dymų Kauno gatvėse 
pasitaikydavo. Grįžęs 
vines, iš savanorių 
kad bolševikai nušovė

dažnokai 
į karei- 
išgirdau, 
pora mū

s<?k!u. Tik ki‘a di**na patyrė
me. kad tai vokiečiu darbas.

Vasario 18 ar 19 d. naktį šan 
čiuose, Juozapavičiaus pros
pekte, vėl vokiečiai nušovė mū
sų viena savanorį Bronių Si-

mokaitį. Savanoriui einant 
gatve, į jį atkreipė dėmesį vie
nas vokietis. Tuoj jis įbėgo į 
kareivines, pasiėmęs šautuvą 
išbėgo lauk ir paleido į sava
norį šūvius. Ar šiuokart vokie
tis buvo girtas, ar blaivas, ne- 
bepamenu.

Tačiau pasitaikydavo, kad ir 
savo tarpe nusišaudavo. Kartą 
iš po nakties mūsų kareivinių 
viename kambaryje buvo pa
guldyti dviejų karių lavonai. 
Kaip buvo pasakojama, vienas 
karininko, o kitas kareivio. - 
Tuomet Kauno gatvės būdavo 
tamsios, reta kuri šiek tiek ap
šviesta. Ypač pavojingiausios 
vietos būdavo senamiestis ir 
žaliasis kalnas. Dažnai iš tam
saus užkampio prašvilpdavo 
šūvis pro patruliuojančius sa
vanorius.

Taip ir šį kartą. Patruliuoją 
savanoriai pastebėjo, kad kaž
kas už kampo slepiasi. Pagal
vojo, kad koks nors bolševikas 
ir norėjo jį suimti. Besislaps- 
tąs šovė ir užmušė vieną pa
trulį, kitas nušovė jį. Pasirodė, 
kad tai mūsų vienas karinin
kų. *

Kodėl jis slėpėsi ir šovė i pa
truliuojanti — neaišku. Gal 
tamsoje nepažino ir patruliuo
jančius palaikė ginkluotais bol 
ševikais. O gal girtas buvo, ar 
kitokios prlfžastys. Juk tais 
laikais buvo nemaža ir nielietu 
v‘u karlnlrku. kuriems Lietu- 

r.....................♦

va buvo n’ekK
Kitą savaitę: DURTYNIŲ 

KOVA LAISVĖS ALĖJOJE.
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Sėkmingas koncertas
LOS ANGELES, CALIF.— St. 

Šimkaus vardo choro koncer
tas, įvykęs balandžio 20. North 
Star Auditorium, pavyko visais 
atžvilgiais, nežiūrint to, kad 
šio choro koncertą dešinieji 
mėgino boikotuoti. Gausaus 
muzikos mėgėjų skaičiaus at
silankymas įrodė, kad menas 
laimėjo. Į šio choro koncertą 
nemažai atvyko ir iš kitų ko
lonijų, iš Long Beach, Santa 
Monica, Pasadena, Yucaipa, ir 
t. t. Viso buvo daugiau, kaip 
400 dalyvių, tai nepaprastas į- 
vykis šiame Pacifiko pakraš
tyje.

Atidarius užlaidą, nutyla 
maži ir dideli, pasigirsta muzi
ka ir astradoje pasirodo sce
niškuose kostiumuose Florence 
Korsakaitė ir VI. Baltrušaitis, 
kurie puikiai suvaidino antrą 
aktą iš Verdi cperos Traviata. 
Pirmą kartą šios kolonijos lie 
tuviai turėjo progos išgirsti sa
vo kalboje ir matyti savus ar
tistus šiame įspūdingame ir 
širdį virpinančiame Verdi vei
kale. Jie, tarsi, visus dvasioje 
su savimi būtų nusinešę į kaž
kokią nežinomą šalį kur už
mirštami visi pasaulio ginčai 
ir vargai, o pačioje aukštumo
je matoma tik meno grožybė ir 
jo paslaptys žmogaus tobuly
bei skirtas. Tai lietuvių tautos 
žvaigždės, kuriomis mes gali-

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA, PA.

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. ,

OR. M. J. COLLEY 
148 Grand Street 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas 3-4747 

HRJĖMIMU VALANDOS, 
ooo 10 vai. rvte iki 3 vai vak

KARLONAS I 
Funeral Home

I

Lietuviams tarnauja dau- į 
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET,
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

J. GUTAUSKAS, Sav. 
Įvairūs gėrimai, pintos 

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.

Tel.: 5-9229

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

Regent 9-4156

me didžiuotis ir su jų pasiau
kojimu meną įvertinti. Kita 
žvaigždutė, tai — Ona Biržiš- 
kaitė - Baranauskieiiė, kuri 
gražiai paskambino tris Fr. 
Liszt kūrinius, Sposalizio, 
Rhapsodie hongroise Nr. 6 ir 
Les jeux d'eaux a. La ville d’ 
Este kur ji sugebėjo parodyti 
savo aukštą techniką muzikoj, 
be to, savo siela palikdama 
klausytojams neužmirštiną į- 
spūdį.

Vėliau Florence Korsakaitė 
gražiai padainavo Kur bakūžė 
samanota, Plaukia sau laivelis 
ir pora kūrinių iš operos Ma
dame Butterfly ir Valkyrie.

Stasio Šimkaus vardo vyrų 
choras griausmingai užtraukė 
liaudies dainas: Per laukelį, 
Karo žygio daina ir Ramovė- 
nų maršas, o mišrus choras J. 
Gudavičiaus Kur giria žaliuo
ja, Šimkaus Tykus buvo vaka
rėlis, Paukštužėli, Šią naktelę 
ir M. Petrausko Neverkit prie 
kapo, mišrus choras su solistu 
VI. Baltrušaičiu.

Choro krikštynos: Choro 
krikšto tėvai, p-lė F. Korsa
kaitė ir prof. M. Biržiška, ku
rie ant astrados .perstatė cho
ro tikslus ir pasirašė, kad cho
ro darbe neliečiama nei politi- 
tika, nei religija, svarbiausias 
choro tikslas kelti meną ir me
ninę kultūrą Los Angeles ir 
apylinkės lietuvių tarpe. Pub
lika, išgirdus šio choro nusi
statymą, karštai plojo ir kartu 
su mumis džiaugėsi, kad paga
liau ir L. A. lietuviai susilaukė 
stipraus menininko, Lietuvos 
operos dainininko VI. Baltru
šaiti, kuris energingai vado
vauja chorams ir žada gražią 
ateitį meno srityje.

Mes jaučiamės laimingi, tu
rėdami lietuvių tarpe tokj ta
lentingą chorvedį ir gabų ar
tistą.

Tenka pasidžiaugti ir p-le 
-Korsakaite, kuri šioje šalyje 

gimusi ir augusi, bet neatsisa
ko kartu su lietuviais dalyvau
ti ir pramogose su savo balsu 
prisidėti, tai vis ačiū jos ma
mytei už tokį dukters išauk
lėjimą.

Visa programo eiga vykusiai 
atlikta. Artistai apdovanoti gė 
lėmis ir karštais aplodismen
tais. Užbaigta su Lietuvos him 
nu. šokiai ir bufetas tęsėsi iki 
vėlumos.

šiame parengime dalyvavo 
vo nemažai įdomių svečių: 
San Francisco operos scenos 
direktorius Armando Agnini, 
muzikas Spadoni, Dorothy 
Bersin, George Dalrymple, dr. 
O. J. C. Norem su žmona, Liet, 
konsulas dr. J. J. Bielskis su 
žmona, prof. K. Alminaukis su 
žmona, Helen Bartash-Swagg- 
art ir kiti.

Ona Račkienė

JULĖ M. SINKEVIČIŪTĖ, simpatiška ir labai patraukianti 
Worcesterio lietuvių karo veteranų posto būgnų ir trimitų 
mažamečių orkestro vadovė. Ji su savo orkestru dalyvaus 
trimitųruošiamoje muzikos pramogoje, gegužės 9 d. 7:30 v. 
v. Mechanic’s salėje, Worcester, Mass. Gail^, šiame paveiks
le nematyti to orkestro narių, kuriems Julė vadovauja.

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

j _________________________________________________________ i

Muzikos vakaras
WORCESTER, MASS. — Ge- 

gūžės 9 d. 7:30 v. v. Mechanics 
salėje, 321 Main St., bus mu
zikos vakaras, kurį rengia lie
tuvių karo veteranų organiza
cija. Programoje — paskilbęs 
būgnų ir trimitų korpas (Drom 
Corps), kurį sudaro jaunuoliai 
nuo 9 iki 18 metų amžiaus. Tai 
jauni, bet gerai išlavinti toje 
srityje jaunuoliai, kurie iki 
šiol jau yra gavę 50 garbės tau 
rių. Jų vadovė yra Julė Sinke
vičiūtė, gavusi Mass, valstybės 
gražuolės vainiką. Jos palydo
vės — Kvederaitė, Bakanaitė, 
Jesparaitė ir k. Be to, progra
moje dalyvaus veteranų dai
nininkų grupė, kuriai vado
vauja Jurgis Mozuraitis. Po 
programos bus šokiai, kuriems 
gros Alberto Juodžionio vado
vaujamas orkestras.

štai įdomiai programai reng
ti, yra sudarytas specialus ko-, 
mitetas, į kurį įeina šie patiki
mi vyrai: J. Listavičius, adv. G. 
Balčiūnas, D. Volungis, J, Jes- 
paras, V. Kriaunelis, A. šala- 
ševičius ir J. Jugis. 'x

Artinantis Motinų Dienai, 
visi galvoia, kokią dovaną nu
pirkti mamytei. — Nupirkite 
bilietą ir atsiveskite ją į vaka
rą — ji bus patenkinta ir tuo 
pačiu paremsite kultūrinį dar
bą, taio svarbų Worcesterio- ir 
apylinkės lietuviams.

Taigi, mūsų visų pareiga da
lyvauti tame muzikos vakare.

Julė Lendraitienė
r. • • "■ ---- i-----

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCIATION

Philadelphia, Pa. 
S33 NORTH BROAD STREET 

(Temporary Address)
New Building Under Constractio® 

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

ASSETS
Tint Mortore Loan*........$8,316.834
Improvement Loans ..................... 25.343
Loans on Savings Account* .... 82.997
Federal Home Loan Bank Stock. . 175,000
Cash on Hand and in Banks .... 1,112.033 
Office Building and Equipment . . 166.666
Parking Lot   1415 Race Street 22.723 
Deferred Charges and Other Assets 15.791

TOTAL----$9.917,587
LIABILITIES

Member** Share Account* . . . . . $8,<28,Ą7< 
Advances—

Federal Home Loan Bank . . . 850.000
Loans In Process............................  55,431
Other, Liabilities ..............  10.311
Employees’ Retirement Reserve . . 22.077
Oilier Spe- iti< Reserve* .   3,520
General Reserve* . . . $295.500
Surplus.......................... 232.278 547.778

TOTAL----$9.917.587
CHARLES S. CHELEDEN, President

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ 
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia. Pa.
TR. 7-6627

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

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

MINĖS XIETUVOS 
UNIVERSITETO SUKAKTĮ

Baltimore Md. — V. D. Uni
versiteto auklėtiniai, gyvenan
tieji Baltimorės mieste, gegu
žės 10 d. 7 vai. vakare šv. Al
fonso parapijos salėje ruošia
si paminėti Universiteto trisde 
šimties metų sukaktį.
* Minėjimas bus viešas, į kurį 
kviečiami visi kuo skaitlin
giausiai atsilankyti. Paskaitas 
skaitys Washingtone gyvenan
tieji V. D. niversiteto profeso
riai.

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
Šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2 8568

IŠ DOMINĖS 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 }- 
sitikinsite, kad knyga verta do 
lerlo. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamsai 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” laikraštyj ę 
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 JŪS GALITE MATYT MANO BIURE

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

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

JOKIOS GARANTIJOS 
NEREIKIA

DUODAMA IŠMOKĖJIMUI
15 MĖNESIŲ

Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos masi
nos, šaldytuvai ir visi kit’^ 
namų apyrangai reikalingi 
dalykai.

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

Atdara pirmadieniais, ketvirta dieniais Iki 9:30 vai. vak. Sekmad. b«o 11—-4: St popiet

SILVER BELL BAKING CO

^RaatBAMnG

PHILADELPHIA, PA.

r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

GUS TUNAITIS, Savininkas 
PIRMOS RŪŠIES MAISTAS IR GĖRIMAI.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4116
PHILADELPHIA. PA

Moderniika laidojimo įstaiga: dideli graži, koplyčia, erdvi tali n 
baro, pakelevingiems teteikiama nakvynė — viskas nemokami 

Nelaimia valandą kretpkitia į mftsq įstaigą die>4 ar aaktj 
— mes visados pasirenti teteikti genantį patarnavimu.

(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

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

BALČIŪNAS, savininkas

PATINKA IR NEPATINKA

uos

to-vak.

(18) St. Butkus

MUS PALAIKĖ AMERIKOS KARIAIS

ir

bet Lietu-

kariuomenę. Kai pro Kau-

Lie-
-

%

atvykus ir 
rūmuose,

Šalia šalpos BALFas juk rū
pinasi ir -tremtinių emigracija. 
Kaip šita sritis dabar atrodo, 
kai JAV pasiekė jau dauguma 
tremtinių?

jų 
vi-

Miku išli- 
prieiname 

kai

karštai 
Pagaliau 

kad atei-

Kaimiečiai 
kad mus

pabėgti. O jau ten iš žmo- 
sužinos, kur priima į

fc*r****e»i»***

ADAMS
RESTORANAS IR BARAS 

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

gal
mus vokiečiai stipriau saugas.

- • »
‘1 1 r ii' ■■ m ■ ■■■ai .

DĖL GAUTINGO KALTINIMŲ IR BALFO VEIKLOS
tai yra nuo 1948 m., 
per metus nėra gavę* 
aukų kaip 50,000 dol.

ANTANAS

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.

SLLVER 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.

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

COLONIAL BAR RESTAURANT

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

GR. 4-2939

UNION BRONZE FOUNDRY

SAVININKAS
(Pėda nuo Union Avenue)

Bridgeport, Conn
TEL.: 3-4696

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALCH1UNAS. SAV. 

113 SOUTH 34th STREET
Arti Pennsylvanijos Universitetu ~

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia. Pa.

Naujai atidai/tas lietuviškas restoranai ir barai

T R A U N ’ S
N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA. PA.

Tel. PO 5-9566

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

riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdin
ta, kaina 4 doleriai.
' 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. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8. Ill.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
f.TCFNSFD PENNA AND NEW JERSFY

1661-3 So. 2-nd Street Tel. DE 4-5136
PHILADELPHIA. PA

■

Pripažindami spaudos laisvę, balandžio 18 d. paskelbėme 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Gautingo apylinkės Komiteto 
korespondenciją (kiek sutrumpintą), pasirašytą pirm. A. Jasai- _  __ _

K. B. Kriaučiūnas, Daynard įp sekretoriaus H. Sivocho, apie sunkią lietuvių džiovininkų iš viso visokių pajamų 
Drive, Canton, Conn., mums ra 
šo-

“Daug jau buvo talpinta laiš 
kų, apie Vienybės turinį,—kam 
patinka Vienybė kam ne. Man 
patinka Vienybė, tik nepatinka 
ilgi straipsniai. Būdavo, kaip 
tik ilgas koks straipsnelis, tai 
sakydavau: Jeigu jau tokis 
protingas ir daug rašai, tai 
pats ir persiskaityk... Bet štai 
ant laimės ar nelaimės, ėmiau 
ir perskaičiau Bronio Railos 
visą straipsnį. Apie stebuklin
gą Gyduolę nuo gumbo...

Tikėsit man, ar netikėsite, 
tą rytą visai nesijaučiau gerai, 
benebuvo gumbas man po krū
tine? Bet perskaitęs taip ste
buklingai pasveikau, kad tuo
jau griebiausi rašyti padėką 
Broniui Railai.

padėtį Gautingo sanatorijoje.
BALFas mums daro priekaištą, kam mes ši laišką paskelbė

me, pirm, nesusikambinę su BALFo centro valdyba, vadinasi ne
gavę jos aprobacijos.

Anoji korespondencija buvo parašyta ne vieno asmens, bėt 
komiteto, ir ją priėmė visuotinas susirinkimas, prašydamas duo
ti žodj viešai spaudoj pasisakyti. Neduoti vietos tokiai korespon
dencijai, reikštų spaudos laisvės suvaržymą, cenzūros įvediipą ir 
būtumėme tų žmonių-apkaltinti, jog stengiamės jų balsą nuslo
pinti, norime kaž ką nuslėpti.

Objektyvumui išlaikyti čia talpiname Balfo išsiuntinėtą 
spaudai Salomijos Narkeliūnai|ės padarytą pasikalbėjimą su 
BALFo Centro valdybos iždininku A. S. Trečioku “Dėl Gautingo 
kaltinimų ir BALF veiklos,” palikdami skaitytojui daryti išvadas.

BALFas 
daugiau 
1951 m. 
BALFas 
ir 85 c. 
nedau-

dabar

dra- 
ir pi

Iš tikrųjų, jeigu mokėčiau 
rašyti, tai tik taip rašyčiau, 
kaip Bronys Raila. Jeigu daug 
būtų tokių rašytojų, tai trigu- 
bai butų didesnė mūsų tauta. 
Nereikėtų jieškoti svetimos vai 
džios nei svetimos kultūros, nė 
palaimos kitokio tikėjimo šven 
tykioje... Antra pastaba Vieny
bei, kad dabar jau visas laik
raštis užpildomas tik na jųjų ir 
senieji Amerikos lietuviai, nors 
ir labai daug palaiko ir skaito, 
ir gana daug prisidėję prie 
laikraščio, bet apie juos tik ra
šo už dolerį, pažymėdami, kad 
jis dar gyvas ar miręs... Dar 
vienas: norėčiau žinoti, ar ge
rai gauna apmokėti už deda
mus paveikslus svetimtaučių 
diplomtų ir politikierių? Aš 
juos matau kasdien Amerikos 
laikraščiuose ir. aš jų nenoriu 
matyti lietuvių laikraščiuose... 
Ar jūs tokios nuomonės?”

Vienybė nieko nenori užmirš
ti. Ji mielai spausdina senųjų 
ir naujųjų ateivių straipsnius. 
Bet senieji lietuviai paskuti
niuoju laiku vis mažiau bera
šo. Ar gi jau būtų išvargę, gal 
akys susilpo ir rankos jau ne
be taip tvirtos?

Mes laukiame iš jų žinučių. 
Sukruskite.

Ar Vokietijoje tikrai paliko 
tiktai 75 lietuviai džiovininkai, 
esantieji vien Gautingo sana
torijoje?
Jeigu tiktai tiek tebūtų likę 

nelaimingų lietuvių Vokietijo
je, tai būtume laimingi, nes jų 
šelpimas nesudarytų didelės 
problemos, ir Amerikos lietu
viai lengvai galėtų juos nuola
tos ir veiksmingai šelpti. Ne
reikėtų ir vienos centrinės šal-
pos organizacijos. Pakaktų A- 
merikos lietuvių visuomenei 
tiktai nurodyti Gautingo adre
są ir paprašyti, kad visi tenai 
savo aukas siųstų.

Deja, skaudančia širdimi tu
riu pasakyti, kad šiuo metu 
vien Vokietijoje yra šelptinų 
net 8,440 lietuvių, kurių tarpe 
523 džiovininkai, 38 proto li
goniai, 471 chroniški ligoniai, 
682 seneliai, .per du tūkst. vai
kų ir kt. visi jie yra bent de
šimtyje sanatorijų, dvidešim
tyje ligoninių, penkiolikoje se
nelių prieglaudų ir šimtas de
vyniasdešimty} e įvairių kitų 
gyvenamų vietų. Be to, dar 
Austrijoje yra 207 lietuviai, be
veik išimtinai paliegėliai ir bū
tinai šelptini, Prancūzijoje — 
apie 1,200, Italijoje — apie 100 

. ir kituose kraštuose mažesni 
skaičiai.

Visų tų kraštų lietuviai šau
kiasi amerikiečių pagalbos. Pa 
gal išgales BALFas kaip tik ją 

• organizuotai ir siunčia.

tėra gavęs 46,470 dol. 
Aukotojų pageidavime 
giau 60% šios sumos buvo skir
ta šalpai, kiti — imigracijos ir 
įkurdinimo reikalams.

Kokia forma BALFas 
šalpą vykdo? . «.■

šelpiama ketveriopai: 
bužiais, maistu, vaistais
nigais. Drabužiai daugiausia 
surenkami iš lietuvių ir Ame
rikos visuomenės. Kadangi 
šiuo metu šelpiamųjų paliko 
apie 10,000 asmenų, o drabužių 
surenkama kasmet apie 100,- 
000 svarų, todėl stengiamasi 
vien geresnius atrinkti. Auko
tojai kartais prisiunčia labai 
suplyšusių drabužių, kuriuos 
kartais net nepatogu siųsti. 
Tokius tenka palikti čia pat 
vietoje, kaip skudurus parduo
ti ir tuos pinigus persiųsti šal
pai. Paprastai tarp 100,000 
sv. drabužių tokių skudurų su
sidaro apie 5,000 svarų.

Maistą BALF centras užper
ka urmu ir dideliais kiekiais. 
Maistas parenkamas toks, koks 
Vokietijoje dvigubai ir daugiau 
brangesnis. Kadangi persiunti-- 
mas nieko nekaštuoja, todėl 
vietoj pinigo, duodant atitin
kamą kiekį maisto, aukos vertė 
padidėja.

Taip pat BALFas kaip fede
ralinės valdžios pripažinta or
ganizacija, retkarčiais gauna 
iš CARE, kurios nariu ir mes 
esame, maisto .paketų, kurie vi 
si išdalinami ligoniams ir var
gingoms šeimoms. Tokių CARE 
paketų kasmet gaunam* už 
12,000 dol. Taip pat federalinė 
valdžia BALFui duoda retkar
čiais didesnius kiekius maisto,

ta $3,298.61. Valdyba, norėda
ma patenkinti aukotojų pagei
davimus nurodė įgaliotiniui, 
kad nusiųstą sumą pagal auko
tojų pageidavimus šitaip pa
skirstytų: seneliams ir ligo
ninis 1,399 dol., vargingiau- 
siems vaikučiams mokyklose 
400 dol., kitų pamirštiems džio
vininkams (kiti gauna betar
piai arba iš kitų organizacijų) 
350 dol., Diepholzo gimnazijai 
220 dol., našlaičiams 25 dol., iš
imtinai senelių šalpai 75 dol., 
Varelio miestelio seneliams 27 
dol,, vargingoms daugiavai
kėms šeimoms 415 dol. ir au
kotojų parinktiems asmenims 
— 387 dol. Austrijos lietuvių 
ligoninių, senelių ir vargingų 
šeimų šalpai, aukotojų pagei
davimų, išsiųsta 400 dol.

BALFo centro valdyba visą 
laiką pabrėžia, kad aukotojai 
pareikštų savo pageidavimus 
ar nurodytų, kam tos aukos 
turi būti paskirtos. Toks auko
tojų talkininkavimas BALFui 
padeda lengviau išspręsti kar
tais daug painių klausimų.

BALFas tačiau nenori sau 
nuopelnų ųž_ tas aukas. Sušelp
tiesiems kartu su auka, įduoda
mi aukotojų adresai, paragi
nant tiems geradariams betar
piai padėkoti. Vienas tokių at
vejų 
auka 
kaip 
buvo 
BALFo centro valdybos skati
nimu ir tarpininkavimu. Bet 
Gautingas pamiršo, kad, be jų, 
Vokietijoje lietuvių yra net 190 
vietų išsiskirsčiusių ir pašal
pos reikalingų.

ši naujoji pinigais šelpimo 
forma, pagal jų aukotojų pa
geidavimą, tiesa, paliečia 2,000 
3,000 lietuvių, kai tuo tarpu 
kokie 7,000 kitų nieko negau

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo i’FjĮaiktų7 

mieste ir už
miesty iki bet* 
kokio nuo- Į 
tolio

ir pristatoma ' 
stočių ir

Bagažas paimamas 
iš visų gelež. ir aut. 
tų.
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567) 
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.
- - - ~ ~ - - —1

Amerikos visuomenė BALFui 
patikėjo taip pat rūpintis trem 
tinių imigracija ir įkurdinimu. 
Kadangi buvo svarbu kiek ga
lint daugiau lietuvių įkurdin
ti ir sudaryti jiems sąlygas 
kuo greičiau savarankiškai už
sidirbti duoną, tai BALFas bu
vo išvystęs didžiausią akciją 
parūpinti garantijas ir padėti 
įvairius formalumus atlikti. 
Tos visos veiklos dėka 90% at
važiavusių gavo garantijas B- 
ALFo tarpininkavimu.

didžiuodamiesi galime sakyti,
Todėl šiandien, kai jau bai

giasi ta pirmoji imigracija, 
jog lietuviai patys pirmieji pra 
dėjo masiniai atvykti į JAV, ir 
dauguma jų jau čia gerai įsi
kūrė 1949 m. Imant vidurkį ir 
skaitant, kad vienas dirbanty
sis lietuvis per metus turi 2,000 
dol. pajamų, tai atvykę lietu
viai tremtiniai kasmet uždir
ba bent 30 milijonų dol. O ka
dangi lietuviai vieni pirmųjų 
čia suplaukė, tai jie tokias su
mas uždirba nuo 1950 metų.

Jei Amerikos lietuviai būtų 
buvę neorganizuoti ir ne taip 
jautrūs savo tautiečių vargui, 
gal būt, lietuviai daugumoje 
tik 1951 ir 1952 metais būtų at
vykę. Dabar BALFas mato, kad 
Vokietijoje likusiųjų tarpe yra 
tokių, kurie dar galėtų atvyk
ti į Ameriką. Tai Mažosios Lie
tuvos lietuviai, vad. repatrian
tai, kurie 1941 m., gelbėdamie
si nuo komunistų, išvyko iš 
Lietuvos į Vokietiją ir tie, ku
rie nespėjo pasinaudoti veiku
siu DP įstatymu. BALFas ener
gingai išvystė veiklą, rūpinda
masis, kad būtų priimtas nau
jas įstatymas, kuris suteiktų pvz., pereitais metais,ir šiemet na. Bet'tai įvyksta ne todėl, 
galimybę ir jiems atvykti į J- 
AV. ‘ ’

Tarp 27,000 naujai atvyku
sių tremtinių atsirado ir tokių, 
kuriuos BALFas ir Amerikoje 
turėjo gelbėti. Vieniems BALF 
padėjo persikelti į geresnes 
JAV valstybes, kitiems parūpi
no nemokamą gydymą, ligoni
nes, tretiems suteikė pinigines, 
pašalpas. Norėdamas kitus ap
saugoti nuo deportacijos, teikė 
teisinę pagalbą, patarimus, net 
mirusius laidojo ir t. t.

Jūs, kaip iždininkas, geriau
siai žinote finansinius reikalus. 
Tokiai šakotai veiklai reikia 
daug pinigų. Įdomu, kiek 
BALFas gauna iš lietuvių 
suomenės.

Kitų organizacijų mastu, 
kiam darbui reikėtų kasmet tu 
rėti bent .penkis milijonus do
lerių. Deja, mes lietuviai nega
lime tuo pasigirti.

Nuo to laiko, kai pasibaigė 
National War Fund donacijos,

esame gavę apie 220,000 sv. 
sviesto, sūrio, kiaušinių ir pie
no miltelių.

Jei tebūtų tiktai 75 džiovi
ninkai, visa tai jiems skiriant, 
tai tikrai galima būtų juos ef
ektingai paremti, bet kitaip 
yra, kai visa tai reikią.padalin
ti tarp 10,000 lietuvių visoje 
Europoje.. Todėl .pijome ir 
tebeprašome visuomenę, kad ji 
būtų duosnesnė.

Paskutiniu metu, kai Vokie
tijoj galima visko gauti už pi
nigus, atrodo, BALFas daugiau 
šelpia pinigais. Kas veikiama 
šioje srityje?

Vien tik į Vokietiją nuo 
1951 m. koVo mėn. 1 d. iki šių 
metų balandžio 16 d. BALFas 
yra persiuntęs per 20,000 dol. 
Stengiamasi, kad pinigai būtų 
persiųsti kuo geriausiu-kursu. 
Tuo įsitikino visi aukotojai ir 
šelpėjai. ,

šio mėnesio pradžioje trem
tinių šalpai Vokietijon pasiųs-

kad BALFas nenorėtų 
šelpti, o tik todėl, kad 
narna tiek aukų, kad 
būtų visus sušelpti.

Jei šiuo metu BALFas galė
tų kiekvienam šalpos reikalin
gam kas mėnesį kukliai .pragy
venti skirti po 100 DM ($20), 
tai jam reikėtų aukų gauti kas
met 2,5 mil. dolerių. Tuo tar
pu per aštuonerius savo veik
los metus BALFas nėra gavęs 
aukų nė pusės tiek.

Kai kas priekaištauja, kad 
BALFas daug išleidžia admi
nistracijos reikalams. Ar būti
na BALFui laikyti samdomus 
tarnautojus, o gal galima bū
tų išsiversti su savanoriškai 
talkininkaujančiais?

Jeigu BALFo uždavinys būtų 
vien tik pinigų surinkimas ir 
jų persiuntimas, tai, tuo atve
ju, manau, galėtume apseiti ir 
be tarnautojų. Tada ir admi
nistracijos išlaidų būtų tik

(Nukelta į 6 psl.)

I

knygai pirkėjų atsirastų 
daugiau negu sapninin- 
ar Michaldos pranašys- 
O ir P. Panemunio var-

sapnininkų 
leisti ver- 

turi gabu-

Mes neturėjome 
spaudos, išskyrus 

atvejį, nedaug 
ir nedaug skai-

buvo ir Lindeno BALFo 
gautingiečiams. Taigi, 

matote, ji ne iš dangaus 
nukritusi, o atsirado

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

- J

jų su- 
negau- 
galima

Post Office Box 1291 
STAMFORD, CONNECTICUT 

Telephone 43-2460
P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

LAISVOS NUOMONĖS
Michaldos pranasystės

4

Laisvei švintant

Sausio 6 d. vakare traukiniu 
išvažiavome iš Lentvario. Ne
toli tenuvažiavome. Kaišiado
rių stotyje išlipome ir stoties 
laukiamajame kambaryje pra
leidome naktį. Čia radome 
traukinio belaukiančius ir len
kų legijonierius, pasitrauku
sius iš Vilniaus.

ši lenkų grupė nebuvo vo
kiečių saugoma. Gal tik aš ne
pastebėjau sargybos, nes len
kai po stotį vaikštinėjo, žino
ma, be ginklų. Mums pradėjus 
vakarieniauti, prie manęs pri
ėjo vienas jaunas legijonierius. 
Jis pradėjo skųstis. Girdi, su 
jumis drauge važiuoja ir jūsų 
karininkai, gaunate maistą ir 
nesate .palikti vieni. Mes savo 
vadų jau nuo Vilniaus nebe
matome. Esame palikti vieni 
savo likimui ir jau dvi dienos, 
Kai nieko burnoje neturėjome. 
Mūsų vadai pinigus susiėmę ir 
kažkur dingo.

Lenkas pradėjo teirautis, ar 
nebūtų galima įstoti J Lietu
vos kariuomenę. Jų daugelis 
pamestų legijoną ir pereitų 
pas lietuvius, nes mato geres
nę tvarką. Aš jam atsakiau, 
Kad kelionėje neįmanoma im
ti į 
ną juos veš, jei norės, galės 
ten 
nių 
tuvos kariuomenę.

Pro Kauną vežant

Gal nepasiseks ten pabėgti,— 
paabejojo lenkas.

Rytą Kaišiadorių stotyje su
lipome į traukinį. Stotis nuo 
miesto buvo atitverta aukšta 
vielų tvora. Pro vagono langus 
dairėmės į miestą. Kuo toliau 
tuo daugiau pradėjo rinktis 
žmonių prie tvoros, žiūri į 
mus, rankomis rodo 
savo tarpe šnekasi, 
pradėjo mums moti, 
tumėm prie tvoros.

Aš su gimnazistu 
pome iš vagono ir
prie tvoros. Nustebome, 
vienas kaimiečių mus prakal
bina angliškai. Jausdamiesi 
esą Lietuvoje, bet ne Anglijoje 
ar' Amerikoje, jiems atsakome 
lietuviškai. Kaimiečiai nu- 
džiuga ir sušunka:

—Ir lietuviškai mokate! Tur 
būt, esate Amerikos lietuviai?

— Ne Amerikos, 
vos, —atsakome.

Išsiaiškiname, 
mums papasakoja,
palaikė Amerikos kariais, šian
dien turgus, ^tieste paplito 
gandas, kad pro Kaišiadorius 
važiuoja Amerikos kariuome
nė. Metę turgų, atbėgo pažiū
rėti amerikonų. Nors mes ir ne 
amerikonai buvome, bet kai
miečiai lietuviai buvo paten
kinti, pamatę Lietuvos kariuo
menę.

Traukiniui pajudėjus iš sto
ties, kažkoks kipšiukas įlindo

Kad mes knygas skaitome Ir 
labai vertiname, visiems žino- 
noma. Net daugelis svetimtau
čių žino, kaip mūsų tauta ne
nuilsdama kovojo su Rusijos 
caro valdžia dėl lietuvių spau
dos laisvės. O savo nepriklau
somoje Lietuvoje mes išleisda- 
vome tokį knygų skaičių, jog 
dėl jo drąsiai galėdavome atsi
stoti šalia kultūringiausių Va
karų Europos tautų.

Prisiminę lietuviškų knygų 
kokybę, mes galime ir šiandien 
pasidžiaugti, 
geltonosios 
vieną kitą 
spausdinome
tėme kriminalinių— fantasti
nių romanų, kurie šiandien 
vyrauja JAV knygynuose. Ir 
Liudas Jakavičius, įsikūręs Ry
goje po 1904 m. ir pradėjęs leis 
ti populiarius kalendorius 
(Naminį draugą, ūkininkų ka
lendorių, Juokų kalendorių) ir 
Michaldos pranašystes su sap- 
ninkais, vėliau persikėlė į 
Šiaulius savo “kultūros” kelti, 
tačiau apie 1930 metus visiš
kai smuko jo biznis, nes lietu
viai jau turėjo pakankamai 
geresnių knygų už Michaldos 
pranašystes ar sapnininkus. To 
dėl senesnius ateivius prašome 
nesistebėti, kad mes sapninin
kų ir Michaldų ne tik nebeskai 

-tome, bet ir nesame jų matę. 
Ir mus juokas ima, kada čia, 
JAV, mes atradome ne tik lie
tuviškus sapnininkus su Mi- 
chaldomis ir Amžinais žydais, 
bet ir kiekviename žingsnyje 
matome pardavinėjant angliš

savanoriams į galvas. Kai pra
dėjo pro langus į viršų šaudy
ti, vos pavyko karininkams su
laikyti.
ATVYKSTAME Į SKURDŲ 
IR PURVINĄ KAUNĄ

Sausio 7 d, atvykome į Kau
ną. Po gražaus Vilniaus, Kau
nas mums sudarė skurdaus ir 
purvino miesto vaizdą. Namai 
žemi, tik po du aukštus, šali
gatviai daugiausia mediniai, 
svarbiosios gatvės grįstos ne
tašytais akmenimis. Ėjome iš 
geležinkelių stoties Vytauto 
prospekto šaligatviu. Lentos 
šlubuoja, nes buvo nepašalę. 
Vienoj vietoj kai tryško iš po 
lentų vanduo, tai net krūtinę 
aptėškė, o po 20 metų lietuvių 
valdymo Kaunas pasidarė gra
žuolis. Tik 1919 m. jį mačiu
siems, vėliau buvo sunku pa
žinti.

Mums iš Vilniaus atvykus, 
1919 m. sausio 6 d. buvo suda
ryta Kauno karo komendantū
ra. Pirmuoju jos komendantu 
buvo paskirtas poetas karinin
kas J. Mikuckis (dabar jis A- 
merikoje). Mes, vilniečiai, su
darėme komendantūros užuo
mazgą.

Būstinę gavome Laisvės alė
joje, tuojau už miesto sodo. Vė 
liau tuose rūmuose buvo Apy
gardos Teismas. Iš Vilniaus 
mūsų savanoriams 
apsigyvenus tuose

prieš juos pradėjo rinktis bū
riai nelietuviškos kilmės vai
kėzų. Iš pradžių jie tik žiopliš- 
kai spoksojo, bet nertukus pra
dėjo akmenimis svaidyti į prie 
durų pastatytus mūsų sargybi
nius. Teko kitiems savano
riams išeiti ir juos nuvaikyti. 
Savanoriams suėjus į vidų, vėl 
tie patys vaikėzai pradėjo rink 
tis ir akmenimis Svaidytis. Tik 
pavartojus griežtesnes priemo- 

~ nes, jau arti rūmų nebelindo 
ir akmenimis nebesisvaidė.
DAINUOJAME “PELĖDĄ”

Susitvarkę, tuojau 
me karines pamokas, 
kambariuose, kieme, 
davome ir į miestą, 
kalną. Mokymui pasirinkome 
aikštę, kur vėliau buvo pasta
tyta Prisikėlimo bažnyčia.

Kariuomenės žygiuodamos 
dainuoja, taigi ir mes negali
me atsilikti. Reikia ir mums 
žygiuojant dainuoti. Tuomet 
dar neturėjome karinių dainų. 
Teko dainuoti paprastas liau
dies dainas. Bandome vieną, 
kitą, trečią, bet netinka žy
giui pagal koją. Pagaliau už- 
traukėm “Pelėdą.” Gerai, tinka 
žygiui, žodžiai derinasi su% ko
jos statymu. Na, ir pasklido 
daina Kauno gatvėse, lipant į 

'"Žaliąjį kalną.
— Išėjo tėvelis, išėjo moti

nėlė, išėjo visi vaikai į mišką-...
“Pelėda” buvo pirmoji sava

norių daina Kaune. Vėliau ir 
kitos liaudies dainos buvo pri
taikytos žygiui. Iš Šiaulių at
vykę moksleiviai atnešė politi
nių kalinių dainas. Graži jų 
meliodija patiko pradėjo

prade j o- 
Mokėmės 
na, išei- 
į žaliąjį

kus “horoskopus”. Ar tai aukš
tos kultūros požymys?

Ir mes, lietuviai, turime tų 
lietuviškų sapnininkų ir Mi
chaldų pranašysčių gamintoją. 
Tai P. Panemunis Bostone. Tie 
jo “produktai”,matyti, nebeina, 
nes jis nuolat siuntinėja šim
tams lietuvių, gyvenančių JAV 
spausdintus raginimus įsigyti 
300 pusi. Egipto Juozapo sap
nininką už 2 dolerius. O tie 
neraliuoti dypukai nesiskubi
na siųsti 2 dol. ir įsigyti istori
nės vertės “mokslišką veika
lą”. Keisti ir neraštingi žmo
nės tie tremtiniai!

Juokai ■ lieka juokais. Tačiau 
ar ne būtų geriau, 
nemunis mestų tų 
gamybą ir pradėtų 
tingas knygas, jei
mų joms išleisti ir platinti. 
Galėtų, pavyzdžiui, išleisti vie
no ar 2 tomų lituanistinę enci
klopediją arba lietuvių tauto
sakos, arba literatūros vertin
gą veikalą. Tuo jis pasitarnau
tų lietuvių kultūrai ir taip pat 
pelnytus! duoną. Tikėkite, kad 
gerai 
daug 
kams 
tems.
das patektų į mūsų kultūros 
istoriją. Tuo jis pasistatytų 
sau amžiną paminklą.

Jau laikas būtų pakopti bent 
vieną kultūros pakopą aukš
čiau ir-mesti sapnininkų gami
nimą ir platinimą.

M. Stonys

Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita 
yjLIAUS BRAŽVILIAUS •

! ! ! KALORIJOS IR DOLERIAI ! !
si leidyklos PATRIA leidžiama ir jos nuosavoje 

spaustuvėje spausdinama knyga skirta

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

jau visai netoli4-nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius 
skaitytojai, lyg pro linksmą rakto skylutę

pažiūrės į mūsų išeivijos gyvenimą DP stovyklose Ir Ame
rikos kolonijose. '

KALORIJOS IR DOLERIAI
jau galima užsisakyti šiuo adresu:

prigyti. Teko pradėti kovą su 
tokiomis dainomis. Kitaip ne
galint išnaikinti, pačių karei
vių (ne poetų) buvo surinktos 
karinės dainos tokios pat me
lodijos, kaip pamėgtosios poli
tinio kalinio dainos. Ir pasise
kė! Karinė paplito, nustelbusi 
kalinio dainą.

Savanoriai pasirodė nesu
griuvę kariniui mokslui.

Kartą, labai šaltą dieną, ką 
tik atvykusius 3 savanorius 
kambary mokau rikiuotės. Tuo 
metu mūsų savanorius lankė 
krašto apsaugos ministeris , ka
rininkas M- Velykis. Staiga į 
mūsu^ kambarį įėjo ministeris 
karininkų lydimas. Sukoman
davau “domes” (pirmosiomis 
dienomis- vietoj “ramiai” ko- 
mauduodavo “domės”) ir “pa
garba kairėn”. Mano savano
riai puikiai pasirodė, lyg seni 
kareiviai. Karininkai paaiški
no, kad tik trečia diena, kai 
šie savanoriai atvykę. Nuste
bęs ministeris pagyrė, kad greit 
pažangą daro.
PIRMOSIOS MŪSŲ AUKOS

Kaune buvo neramu, nes 
tebesiautė vokiečiai, kurių tar
pe buvo daug “spartakininkų” 
(vokiškų komunistų), organi
zavosi vietos bolševikai, na, ir 
plėšikų nemaža.

Pačiame mieste veikė Kau
no komendantūros bepradedą 
organizuotis daliniai, o A. Pa
nemunėje 2 pėst. pulkas.

1919 m. sausio 11 d. Kaune 
kri:o pirmosios mūsų kariuo
menės aukos. Tą dieną apie 7 
vai. vak. iš 2 pėst. pulko buvo 

kareivių

sagybiniai ėjo to 
iššovė. Pirmuoju 
sargybinį Juozą 
antruoju šūviu

prie Raudonojo Kryžiaus ligo
ninės Kaune. Sargyba buvo ap 
sivilkusi savo drabužiais. Turė
jo tik karines lietuviškas ke
pures.

Apie 9 vai. vak. sargybiniai 
ėjo pro geležinkelių stotį Vy
tauto prospektu. Praeidami 
pro viešbutį, sargybiniai pama 
tė prie durų stovintį vokietį su 
ištiestu šautuvu. Nekreipdami 
į tai dėmesio, 
liau. Vokietis 
šūviu nušovė 
Kalasiūną, o
Antaną Zambacevičių.

Po šūvių iš viešbučio išbėgo 
dar keletas vokiečių suėmė gy
vus likusius 3 sargybinius ir nu 
varė į belaisvių stovyklą. Vė
liau juos paleido. Kaip paaiš
kėjo, vokiečių kareiviai buvo 
girti.

Kalasiūnas, kilęs nuo Zapiš- 
kio, savanoriu tarnavo tik 5 
dienas, o Zambacevičius, kilęs 
iš Sakių aps., savanoriu tarna
vo 8 dienas.

Kai jie žuvo, aš tuomet pa
truliavau žaliajame kalne, 
Ukmergės plente (vėliau Sa
vanorių prospektas). Išgirdau 
por£šūvių stoties link. Iš pra
džių didelio dėmesio nekrei
piau, nes tuomet panašių šau
dymų Kauno gatvėse 
pasitaikydavo. Grįžęs 
vines, iš savanorių 
kad bolševikai nušovė

dažnokai 
į karei- 
išgirdau, 
pora mū

s<?k!u. Tik ki‘a di**na patyrė
me. kad tai vokiečiu darbas.

Vasario 18 ar 19 d. naktį šan 
čiuose, Juozapavičiaus pros
pekte, vėl vokiečiai nušovė mū
sų viena savanorį Bronių Si-

mokaitį. Savanoriui einant 
gatve, į jį atkreipė dėmesį vie
nas vokietis. Tuoj jis įbėgo į 
kareivines, pasiėmęs šautuvą 
išbėgo lauk ir paleido į sava
norį šūvius. Ar šiuokart vokie
tis buvo girtas, ar blaivas, ne- 
bepamenu.

Tačiau pasitaikydavo, kad ir 
savo tarpe nusišaudavo. Kartą 
iš po nakties mūsų kareivinių 
viename kambaryje buvo pa
guldyti dviejų karių lavonai. 
Kaip buvo pasakojama, vienas 
karininko, o kitas kareivio. - 
Tuomet Kauno gatvės būdavo 
tamsios, reta kuri šiek tiek ap
šviesta. Ypač pavojingiausios 
vietos būdavo senamiestis ir 
žaliasis kalnas. Dažnai iš tam
saus užkampio prašvilpdavo 
šūvis pro patruliuojančius sa
vanorius.

Taip ir šį kartą. Patruliuoją 
savanoriai pastebėjo, kad kaž
kas už kampo slepiasi. Pagal
vojo, kad koks nors bolševikas 
ir norėjo jį suimti. Besislaps- 
tąs šovė ir užmušė vieną pa
trulį, kitas nušovė jį. Pasirodė, 
kad tai mūsų vienas karinin
kų. *

Kodėl jis slėpėsi ir šovė i pa
truliuojanti — neaišku. Gal 
tamsoje nepažino ir patruliuo
jančius palaikė ginkluotais bol 
ševikais. O gal girtas buvo, ar 
kitokios prlfžastys. Juk tais 
laikais buvo nemaža ir nielietu 
v‘u karlnlrku. kuriems Lietu- 

r.....................♦

va buvo n’ekK
Kitą savaitę: DURTYNIŲ 

KOVA LAISVĖS ALĖJOJE.
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DU PASAULIAI
Politiškai žemės planeta yra 

suskaldyta j dvi aaiis. Viena 
priKuuM) Sovietų Sąjungai ki
ta likusiam pasauliui.

Kada sovietiškoji dalis yra 
kompaktinė, monolitiška, kur 
politbiuras valdo ad nutum. 
kita dalis, nors ir labai turtin
ga. labai aukštos kultūros, yra 
smarkiai susiskaldžiusi. Kar
tais ji būna panaši i avių kai
menę. kuri yra išsiblaškiusi 
pievoje.

Šitoji pasaulio dalis tik labai 
vėlai, 1947 metais, pamatė, jog 
Sovietų bąjunga, net neispė- 
dama, ją varosi į skerdyklą. 
Pabudusi ji pašoko ir po Ame
rikos vadovybe, bando susigru
puoti. Ar pasiseks? Jei taip, 
pasaulinis karas bus išvengtas.

Atsisėdęs ant Kremliaus mū
rų Stalinas gieda taikos gies
mę. jog Rusija tiktai ji viena 
yra demokratiška, kad tik ji 
viena dirba dėl žmonių labo, 
kad ji viena rūpinasi tautų 
laisve, kad ji yra tikra Nojaus 
išsigelbėjimo arka.

Stalinas žino ką jis daro, 
giedodamas tokias giesmes.

Jis pažada labai greitai ką 
t.'k neri ir moka sužavėti nai
vų pasauli. Bet vieną kartą 
pagavęs ant meškerės jis mo
ka likviduoti tuos, kurie jam 
bando pasakyti “ne”.

Išlieka gyvi tik tie, kurie sa
ko “taip”. Su sąlyga, jei jie mo 
kės pasidaryti “taip-taip,” pas
kui “taip-taip-taip-taip,” ir 
pagaliau, tik “žmogišku mėš
lu. *

Visiems kraštams dabar, so
vietų pavergtiems, Stalinas bu
vo pažadėjęs pradžioje tautini 
nepriklausomumą, net nereika
laudamas būti marksistu-leni- 
nistu. Bet per trumpą laiką 
vienas po kito buvo likviduoti 
ir sunaikinti tie, kurie bandė 
ginti tautiškumą, galvoti ki
taip negu rusų tauta galvoja.

Tai paprasta istorija visų 
sovietų pavergtų kraštų.— . •

Ir šita euraziška jėga šian
dien terorizuoja pasauli tik dėl 
pačių vakariečių kaltės, nes tai 
jie davė progos Rusijai išaugti. 
Kalti ne dėl šio karo, bet jau 
dėl pirmojo didžiojo karo, ka
da nekreipė dėmesio i Lenino 
revoliuciją, kalti jau Versaly, 
kad pasisakė prieš Dunojaus 
konfederaciją.

Paskui Teherane, Jaltoje ir 
Potsdame Europa galutinai bu
vo atiduota sovietams.

Vakarai sucementavo Sovie
tų Sąjungą, padarė ją kolosa- 
line. Kaip toj pasakėčioj, mes 
buvome ta varna, kuriai iš sna 
po iškrito sūris, dėl to, kad la
pė mokėjo mielai pagirti mū
sų balsą...

Ir šiandien vakarai svajoja 
apie paliaubas, bet sovietai a- 
pie karą. Jei šiandien Kinija 
yra komunistinė, tai kalti irgi 
yra patys vakarai. Skaitant 
Baltąją Knygą, kyla klausimas 
kodėl Rooseveltas nutarė pa
galbą duoti komunistams, vie
toj nacionalistams? Tai pas
laptis. Istorijoje dar yra daug 
paslapčių.

Laisvoje pasaulio dalyje gal 
per vėlai susigriebta organi
zuoti gynimasis. Bet geriau vė
liau, negu niekad ir atrodo, tas 
pavyko.

Pirmasis Amerikos preziden
tas Jurgis Washingtonas savo 
atsisveikinimo laiške, kuris 
skaitomas kongrese kiekvie
nais metais, pataria gerai su
gyventi su kiekviena tauta ir 
auklėti taiką ir susitarimą tarp 
visų. Bet būsimosios didžiosios 
tautos tėvas kartu pastebi: 
“Būkite pasiruošę karui! Tai 
yra viena iš priemonių, pati ge 
riausia, kuri leffcžfS ' Išsaugoti 
taiką”.

(Atkelta iš 1 psl.)
Atsakymą jis randa tik vie

noj Amerikos valdžios prielai
doj: ji. mat, maniusi, kad So
vietų Sąjunga po karo būtinai 
būsianti kitokia — velnio pri
gimtis pasikeisianti i- angelo... 
Ir kai Churchillis, geriau pa
žindamas komunizmą, mėginęs 
griežčiau aiškinti Stalino pa
žiūras j pokarinę Europą ir 
pokarinius santykius — prezi
dentas Rooveltas buvęs tas, 
kurs ji vis .raminęs mintimis, 
kad ne dabar laikas ieškoti ne
santaikos tarp sąjungininkų... 
O kai Vaitos konferencijoj 
(1945 m. vasario 4-11 d. d.) jau 
per daug pasidarė aiškūs So
vietų Sąjungos tikslai, tada 
prezidentas Rooseveltas jau 
buvo sergantis žmogus ir ne
begalėjo daryti jokiu lemtin
gesnių sprendimų.

Visi valdžios žmonės buvo 
užsikrėtę klaidingomis pažiū
romis j komunizmą ir į Sovie
tų Sąjungą. Hopkino, Harri- 
ma.no, Stetiniaus — nekalbant

kių klaidų padaryti ir būti ak
lu iki tokio laipsnio jis negalė
jęs-.__________________________ _

Potsdamo konferencija (1945 
m. liepos 17 — rugpiūčio 2), 
senatoriaus Tafto nuomone 
pirmą kartą parodžiusi Ame
rikos valdžiai, jog jos politika 
su sovietais galinti būti pražū
tinga. Vis dėl to, nežiūrint toj 
konferencijoj atsiradusių abe
jonių, prezidentas Trumanas 
užgyręs visus Roosevelto susi
tarimus. Senatorius Vanden
berg padedamas valstybės sek
retoriaus Byrnes — pagaliau 
įtikinęs prezidentą Trumaną, 
kad Roosevelto politika su so
vietais paruošė kapą Amerikos 
saugumui. Ir tada prezidentas 
Trumanas pašalinęs iš val
džios Henry Wallace, įsteigęs 
Marshallio planą, suorganiza
vo Atlanto Pakto organizaciją.

Senatorius Taftas sveikina 
šį praregėjimą, kurs buvęs la
bai pavėluotas ir kurs nebuvęs 
pilnas, nes jis neapėmęs Azijos.

Kai. Ir» Uįr Korėjos karas teati- 
daręs akis Amerikos admini
stracijai, ir atidaręs tik po to, 
k a i Pietų Korėja buvo palikta 
be jokių ginklu.

Tos visos klaidos Europoje 
ir Azijoj dabar turinčios būti 
brangiai apmokėtos. Kas buvę 
galima pasiekti išmintimi, da
bar reikia mokėti skaudžia ir 
brangia kraujo auka. Sovietų 
agresija išsivysčiusi į visas pu
ses. Ir padėtis šiandien tokia, 
kad Sovietų Sąjunga graso A- 
merikai- daug daugiau, negu 
bet kada grasė Vokietija ar Ja
ponija.

R. Taftas įrodo skaičiais, 
kaip milžiniškai išaugo Sovie
tų Sąjunga, išnešiota Ameri
kos valdžios rankų, jos išpenė
ta ir apginkluota. Autorius bai 
gia dar vienu pakaltinimu A- 
merikos valdžiai, kad ji buvo 
tokia naivi, taip nerūpestinga 
ir taip nepriaugusi vadovybei, 
leisdama išaugti Sovietų Są
jungai.

Paskutinės Hitlerio valandos (5)

HITLERIS PRAKEIKIA SAVO DRAUGUS
“Vokietija turi žūti su manimi,” sakė Hitleris----- Speer buvo vienintelis
žmogus, kuris išdrįso Hitleriui pasakyti “ne”— Donkichotiškas projektas 
gintis Alpių kalnuose — Išpranašavo tarp sąjungininkų “šaltąjį karą”.

jau apie Alger Hiss, kurs vėliau 
pasirodė, kaip tikras sovietų 
šnipas, o Jaltos konferencijoj 
dalyvavo, kaip valstybės de
partamento patarėjęs, visi tie 
asmenys ir daugelis kitų kal
bėjo ir rašė, kad Sovietų Są
junga priklausanti prie demo
kratinių valstybių šeimos.

Ir tokios filosofijos rezulta
tas buvo tas, kad Jaltos konfe
rencijoj Amerikos vadovaujan
tieji žmonės priėmė visus Sta
lino žodžius už gryną auksą... 
Jie patikėjo, kad Sovietų Są
junga suteiks laisvę Lenkijai, 
Balkanų kraštams, Baltijos 
valstybėms ir bus širdinga tal- 

' kininkė Azijos žemyne. Už tai 
lengvai buvo jiems atiduotas 
Berlynas, buvo leista užimti 
Balkanai, buvo leista įsikurti 
80 mylių nuo Reino... Amerikos 
divizijos traukėsi iš įvairių už
imtų vietų, kad jas užleidus 
sovietams. Ir tas viskas buvo 
daroma su įsitikinimu, kad so
vietai turi ne velnišką, o ange
lišką prigimti...

Azijos žemyne atsitiko dar 
baisesnių ir nesuprantamesnių 
dalykų. , Ten sovietams buvo 
atiduota Mandžūrija, Sahali- 
įinas ir Kurilų salos. Pagaliau 
atiduota visa Kinija. Ir visa 
tai padaryta Amerikos valdžios 
rankomis.

R. Taftas, atpasakojęs visą 
Azijos ir Europos išpardavimo 
eigą klausia, ar tai nebuvo są
moninga Amerikos prezidento 
Roosevelto išdavystė, nes to-

Azijoj ir toliau buvo preziden
to Trumano vykdomas Kinijos 
išpardavimas. Dar 1950 m.
sausio 5 d. prezidentas kalbė
jęs, kad^Formoza neturinti jo
kios reikšmės Amerikos politi-

Toliau trijuose knygos sky
riuose senatorius Taftas aiški
na savo pažiūras, kaip jo ma-
nymu reikėtų dabar pasitikti 
ir sunaikinti Sovietų grėsmę, 
Bet apie tai kitą kartą.

KAS TVARKO JAV UŽSIENIU POLITIKĄ

Baltieji Rūmai pasidarė gražiausiais rūmais

Amerikos konstituciją prezi- 
.dentui nesuteikia pilnos teisės 
tvarkyti užsienių politiką.. Jis 
turi teisę ją tvarkyti tik su se
nato pritarimu.

Atrodytų, kad prezidentas 
yra partneris, bet tikrumoje 
jis vienas tvarko reikalus. Ta
čiau sehatas dviėm trečdaliais 
balsų daugurria privalo tvirtin
ti visas sutartis su svetimomis 
Valstybėmis ir aukštųjų dip
lomatų paskyrimus.

Iš šio atrodytų, kad prezi
dentas yra suvaržytas, tačiau 
jis lengvai suranda būdus tuos 
suvaržymus apeiti. Pavyzdžiui, 
vietoj tarptautinės _ sutarties, 
jis gali pasirašyti prezidentinį 
susitarimą. Tą jis pavartojo 
antrojo karo pradžioje, kai A- 
merika perleido Anglijai šim
tą naikintuvų, o Anglija perlei 
do Amerikai kaikurias salas 
arti Amerikos žemyno 99 me
tams. Prezidentiniams susita
rimams senato pritarimo ne
reikalinga.

} Tradicija, duoda prezidentui 
,:.kaikurjas. tgiseą, kaistai prr- 
. imti ambasadorius ir juos pri-2 

. pažinti. , I......  /'
Abu valstybiniai organai, se

natas ir prezidentas, , kurie 
tvarko užsienių politiką, yra 
atsakingi prieš valstybės pilie
čius, kurie periodiniai per rin-
kimus pareiškia savo pasiten-

A. GASIS-GASIŪNAS

kinimą arba nepasitenkinimą 
vedama politika.

Nebūtinai piliečiams reikia 
laukti rinkimų, kad išreiškus 
savo mintis ir norus. Jie gali 
savo norus pareikšti tiesiogi
niais ar netiesioginiais būdais. 
Tiesioginiai jie gali savo min
tis pareikšti raštišku būdu, tai 
yra rašydami laiškus.

Kiekvieną savaitę užsienių 
reikalų ministerija gauna ke
letą tūkstančių laiškų. Tie laiš
kai yra suklasifikuojami ir jų 
mintys yra patiekiamos spren
dimus darantiems valdinin
kams. Netiesioginiu būdu as
menys gali išsireikšti per dar
bo sąjungų/ bažnyčių, klubų ir 
kitokių organizacijų atstovus.

Visos tos nuomonės įm'amos 
dėmesin.

Valstybiniai organai kiek
vienam laiškui skiria didelę 
vertę. Atspaustos atvirutės ir 
laiškai nėra labai aukštai ver
tinami. Paprastai jie visi yra 
sudedami į krūvą, apskaičiuo
jamas jų skaičius ir išmetami 
laukan. Bet laiškas asmeniškai 
parašytas turi daug didesnę 
vertę. Gerai parašyti laiškai 
yra’’ departamentų viršininkų 
ir retkarčiais ministerio ir pre-
zidento perskaitomi.

Demokratinėje šalyje išrink
ti asmenys stengiasi patenkin
ti kuo daugiausiai asmenų ir 
todėl jie yra tik valstybės gy- 

. ventoj ų įrankiai. Jeigu įstatim 
davystės namai, kurių vadai 
kelius kartus savaitėje tariasi 
su prezidentu apie valstybės 
reikalus, apsvarsčius svarbų 
įstatymo projektą per balsavi
mą parodo sumišimą, tai yra 
pranyksta partinis solidarumas 
ir didelis skaičius atstovų ne
drįsta pareikšti savo mintis, 
susilaikydami nuo balsavimo, 
tada galima būti tikriems kad 
jie nežino savo apylinkės gy
ventojų minčių.

Kaipo pavyzdį galima pavar 
toti privalomos karo tarnybos 
įstatymo pasiūlimo atidėjimą. 
Jis buvo atidėtas kadangi šios 
šalies gyventojai buvo sumišę 
apie įstatymo reikalingumą, ir 
apie komunizmo pavojų. Jeigu 
įstatimdavystės namų nariai 

•būtų gavę daugiau laiškų tu
rinčių sekančią mintį:1 “Aš ži
nau, kad karinė prievolė yra 
nenaudinga talkos nrėttr, bet 
žinant komunizmo tikslus ir 
pavojų demokratijai, aš sutin
ku su karinės prievolės reika
lingumu...”, tikrai tas įstatymo 
projektas būtų buvęs priimtas.

(Nukelta į 6 psl.)

Balandžio 22, 23 ir 24 dienos 
praėjo be ypatingai didelių pa
sikeitimų šitame bunkery, ku
ris buvo panašus jūrų gelmė
se pasinėrusį povandeninį lai
vą.

Lauke jau buvo pavasaris. 
Sodelyje medžiai sužydėjo ir 
saulė pradėjo šildyti griuvė
siuose esančius lavonus.

Rusai artėjo. Balandžio 24 
dieną jie savo rankose turėjo 
jau ketvirti viso Berlyno ir 
120,000 vokiečių kareivių, sos
tinės gynėjų buvo paimta j ne
laisvę.

Viena rusų kolona įsibrovė 
prie Alexanderplatz, kur Weid- 
lingo žmonės atkakliai laikėsi. 
Užpakaly sugriautų namų, už
pakaly kalnų griuvėsių, apvers 
tų sunkvežimių ir visokių ba
rikadų, jie kovojo prieš plie
no potvynį, kuris vis didėjo. 
Nuo stogų ir iš įvairių skylių 
jie individualiai, kaip lapės 
užpultos urve, mušėsi, bet tu
rėjo gatvę po gatvės, namą po 
namo atiduoti rusams.
SPEĘR PRIEŠ HITLERĮ

Dar kovo 16 d. Hitleris buvo 
įsakęs visiems gauleiteriams 
sunaikinti visus industrinius į- 
rengimus, kaip tai gazo fabri
kus, vandentiekius, maisto ir 
rūbų sandėlius.* Armijai buvo 
duotas įsakymas susprogdinti 
-tiltus, geležinkelius, kanalus, 
automobilių.. kelius, laivus ir 
garvežius. Kasyklos, vandens 
rezervuarai, dokai, elevatoriai, 
kepyklos ir visą kitą, kas ga

gėtų palaikyti egzistenciją, tu
rėjo būti sunaikinta.

Hitleris norėjo, kad visa Vo
kietija žūtų drauge su juo. Pro 
vincijų gubernatoriai, pripra
tę klausyti įsakymų, ėmėsi 
juos vykdyti.

Bet ginklavimosi ministras 
Speer, sužinojęs apie Hitlerio 
sumanymą, apvažiavo visą Vo
kietiją, stengdamasis įtikinti 
•vietines administracijos val
džias nesiimti pildyti ši įsaky
mą.
- Sužinojęs, kad įsakymas yra 
sabotuojamas, Hitleris pasišau
kė Speerą. -

Speeras paaiškino, kad Vo
kietija neturinti jokios teisės 
naikinti savo kraštą ir jei ki
tos tautos norinčios ją sunai
kinti tai istorijoje gėda krisian-

- tii ant jų. Pagaliau vyriausybė

Balandžio 21 d. Speer buvo 
užregistravęs į plokštelę kalbą, 
kuri turėjo būti perduota per 
Hamburgo radiją, tuoj po Hit
lerio mirties. Speer skelbė, kad 
vokiečiai, išlaisvinti nuo duo
tos priesaikos Hitleriui, nepri
valo pildyti įsakymus, kuriuos 
jis buvo davęs. Po to, jis atvy
ko balandžio 23 dieną į Berly
ną, stengdamasis įtikinti Hit
lerį, kad po tiek didelių aukų, 
vokiečiai turi teisę nekentėti 
bent nuo krašto suardymo.

Bet prieš Speerą buvo ne 
žmogus, o akmens stovyla. Hit
leris nedarė jokio skirtumo 
tarp Vokietijos ir savo likimo. 
Tą jis aiškiai jau buvo išdės
tęs 1939 m. rugsėjo 1 d. Reich
stage:

— Kaip aš pasiryžęs paauko
ti savo gyvenimą dėl vokiečių 
tautos, vokiečių tauta turi bū
ti pasiruošusi padaryti tą pa
tį. Jei vokiečiai to nepadarys, 
tai jie turi būti laikomi išda
vikais.

Kokioj kitoj tautoj monar
chas , kuris drįso taip atsiliep
ti apie savo tautą, ją įžeisda
mas, dar būtų toliau soste? 
Kokiais burtais Hitleris suge
bėjo vokiečių tautą laikyti taip 
tvirtai savo rankoje, jog tas 
bendras kaltinimas neišaukė 
jokios reakcijos?

Maršalas Keitei sakė:
— Kada trys asmenys susi

renka, ne vienas iš jų nesijau
čia saugus, nes kiekvienas bi
jo, kad vienas iš kitų dviejų 
gali būti S. D. (Sicherheit 
Dienst) slaptosios policijos na
rys...

Ir tas pats Keitelis skundėsi, 
jog jo telefoniniai pasikalbėji
mai yra šnipinėjami.

Pagaliau, net ne dėl baimės 
■ represijų, didžiuma generolų 

nieko nenorėjo girdėti apie 
Hitlerio nušalinimą. Jo buvi
mas jiems, kaip karininkams, 
sudarė privilegijuotą gyveni
mą.

Kada Speer balandžio 24 die
ną apleido bunkerį, jis dar tu
rėjo galvą ant pečių.

Kaip tai atsitiko, kad jis iš
vengė to, ko nesugebėjo iš
vengti Geringas? <
SPEER BUVO DIDELIO 
TALENTO ARCHITEKTAS

Kada per Niurembergo teis-

mokėjo iš karto, nes buvo pa
keltas į SS generolus.

štabe Fegelein savo gimi
nystės ryšius naudojo autori
teto pakėlimui ir turėjo viską, 
ką tik norėjo.

Bet Hitleris nebuvo iš tų, ku 
rie dėl vieno nepasisekimo nu
simena. Jam visą laiką sekėsi. 
Jis įsakė generolui Gottlabui 
Bergeriui perkelti 35,000 anglų 
ir amerikiečių belaisvių į Ty
relį, kur laikyti, kaip įkaitus.

— Jei Vokietija turės žūti, 
šie belaisviai irgi turi žūti.

Berger vėliau skundėsi, kaip 
jis galėjo pėsčius 35,000 belais 
vlų nuvaryti į Tyrolį? Hitleris 
duodavo įsakymus mažai pa
galvodamas apie jų įvykdymą. 
Jis buvo įsakęs kiekvieną va
karą Wilhelmplatze Išstatyti 
5,000 amerikiečių belaisvių, 
kad jie žūtų nuo tų bombų, 
kurias amerikiečių lakūnai pa 
berdavo ant Berlyno 1945 m. 
vasario mėnesi. Jis buvo įsa
kęs 20,000 belaisvių nugabenti 
į Drezdeną ir ten palikti griu
vėsiuose žūti be maisto ir van
dens.
ALPIŲ TVIRTOVĖ

Spaudžiama iš visų pusių 
vokiečių armija, kurias beliko 
tik skeletas, mušėsi be jokio 
plano. Vienos divizijos buvo 
sunaikintos vietoje, kitos trau 
kėši į Bavariją,/ kuri Hitlerio 
žodžiais, turėjusi įtapti pasku
tine tvirtove. Ten už aukštų 
kalnų, kurie sudarytų natūra
lią ginimoši Meną, pasislėpusi 
vokiečių- armija: ir gamindama 
požemiuose ginklus,, galėtų at
laikyti sąjungininkus. Tam 
tikslui Mautendorte buvo pa
statytos dvi ' galingos radijo 
stotys. Bet karininkai tai lai
kė donkichotiška operacija.

'Gebelsas net sugalvojo isto
riją, kuzi buvo .paleista Vokie
tijoje, kad von ’ Ribbentrop 
stengiasi su anglais ir ameri
kiečiais susitarti, jog Oderis 
pasidarytų demarkacine Unija 

. tarp; vakarų^ sąjungininkų4 ir 
sovietų; Tada .Oderis dar nebu
vo rusų . peržengtas.’ Ir Von 
Krosing rašė: • > •. •:' /. : •

• — • Mes esame nutarę suari 
dyti sąjungininkų draugystę.:

Bet visų buvo didžiausias 
siurprizas/kadi .susirinkę būn-

Gen. Clark prezidento Tru- 
mano įsakymu paskiriamas va 
du Amerikos ginkluotų jėgų 
Tolimuose Rytuose, kur iki 
šiam laikui šias pareigas ėjo 
gen. Ridgway.

kery aplink stalą, rado Hitlerį 
nudžiugusį:

— Dabar aš juos turiu?
Radijo pranešime buvo skel

biama, kad tarp amerikiečių 
ir rusų karininkų įvyko susi
kirtimų dėl nustatymo okupa
cijos zonų. Rusai tvirtino, kad 
amerikiečiai laužo Jaltos susi
tarimus.

— štai kas yra gerai, — šau
kė Hitleris. — Jūs matote, jūs, 
ponai ir visa vokiečių tauta,, 
kad jūs abejojote ir aš buvau 
teisus sakydamas, kad ši są
junga ilgai nesitęs. Dvi skir
tingos politinės sistemos, su 
skirtingais siekimais negali 
eiti koja kojon. Bet ne tas 
sugriaus jų sąjungą: jie susi-, 
kabins viens kitam' į krutinę 
dėl to grobio, kurį jie laiko vi
sai natūraliai jįefns priklau
santį. Karas tarp jų gali kilti 
diena iš dienos, valanda iš va
landos”. . /y

(Iš visų pareiškimu, kuriuos 
Hitleris padarėJmnkery, šitas 
buvo mažiau kvailas, .tik jis. ap 
sigavo dėl datos-, ir šaltasis ka
ras tarp buvusių7sąjungininkų 
prasidėjo žymiai vėliau, negu 
jis tikėjosi. Red.)..-

■ Baigiantis .pasitarimui, at
nešė naują pranešimą.

;■ Hitleris jį. permetė akimis, 
paskui ninnetė^iSfcįiėnlr pašo
kęs: ant kojų;, ąpjeido kam- 

* barį raišdamas. Btfvę kamba
ry. pakėlę pranešimą. Jame 
buvo .'.skelbiama, kad rusai už
ėmė TempelhofO aerodromą, 
Silezijos stotį ir 'visą šiauryti- 
nę miesto dalį iki pat centro.

Kitą savaitę: DU LAKŪNAI 
KRENTA Iš DANGAUS Į PRA
GARĄ.

LEGENDARINIS JURGIS WASHINGTON 
IR T. JEFFERSONO 10 ĮSAKYMŲ

Mažai tėra žmonių apie ku
riuos būtų sukurta tokia graži 
legenda, kaip apie Jurgį Wa
shingtona. Bet jos čia nebelie- 
sime, o pasakysime tik, kad 
pirmasis Amerikos prezidentas 
buvo šimtanuošimtinis ameri
kietis.

Jo protėviai iš Anglijos at
vyko dar Cromwellio laikais, 
nenorėdami nusilenkti “arbū
zų galvoms” ir su atsivežtais 
pinigais įsigijo Virginijoje di
delius žemės plotus.

Per šimtą metų Washingto- 
nų šeimos nariai užimdavo 
administracijoje aukštas vie
tas ir buvo kariais. Jie išlaikė 
pamėgimą komanduoti, būti 
valdžioje ir dirbti.

Tos visos ypatybės randamos 
ir pas Jurgį Washingtona.

Netekęs anksti tėvo, jis bu
vo laimingas turėti tokią mo
tiną. kuri pilnai pateisino Na
poleono pasakymą: “Visi žmo
nės, kurie nuveikė didelius dar 
bus, turėjo geras motinas”.

Ji išmokslino, davė jam ge
rą išsilavinimą, koks buvo tais 
laikais šiame krašte, tvirtus 
raumenis ir nepaprastą šalta
kraujiškumą...

— Vien žinoti dar maža, — 
sakydavo ji. — Reikia kartu 
daug norėti.

Ji buvo labai ekonomiška.
— Išleisk mažiau, negu už

dirbi, — mokino ji.
Ji davė savo sūnui savotišką 

mišinį ambicijos ir paprastu
mo, aukštybės ir švelnumo, ego 
izmo ir žmoniškumo.

Kada Jurgis Washingtonas 
dvejojo ar sutikti jam būti pre
zidentu naujos tautos, ji pri

vertė jį nusileisti:

— Neužtenka vaiką pagim
dyti, reikia prižiūrėti jo pir
muosius žingsnius! Tai, ką aš 
dariau su tavimi, tu daryk su 
tėvyne!

Bet kada ji gulėjo mirties 
patale, sūnui negalint atvykti, 
jos paskutinieji žodžiai buvo:

— Aš irgi buvau jo reikalin
ga. Tas būtų leidę man pergy
venti lengviau...

Jurgis Washingtonas buvo 
tikras demokratas.

Kartą lankydamasis užfron
tėje, pastebėjo būrį kareivių 
sunkiai tempiančius iš duobės 
vežimą su šoviniais. Jis nulipo 
nuo arklio ir jiems pagelbėjo. 
Pamatęs šalimais stovinti jau
ną korporalą, kuris nieko ne
padėjo, paklausė:

— Kodėl jūs nepadedate?
— Dėl to, kad aš esu jų kor- 

poralas!
— Ak, gerai! — pastebėjo 

Washingtonas. — Kitą kartą, 
pašaukite mane ir aš tuojau at 
vyksiu. Nes aš esu jų genero
las!

Washington© patvarumas, ne 
pavargimas, drąsa davė daug 
pavyzdžių.

Pabaigoje 1776 metų prie 
Princeton, pennsylvaniečių mi
licijai mažėjant karingumui, 
jis paspaudė savo arklį penti
nais ir pasiekė pirmąsias lini
jas stengdamasis padrąsinti 
savo kareivius. Stačias balne, 
priešui apšaudant, išdrįso pri
siartinti iki priešo pozicijų per 
150 pėdų.

— Aš užtraukiau kepurę ant 
akių, — papasakojo vėliau vie
nas jo palydovų, kad negalė
čiau matyti jį mirštant.

Vienas sviedinys nukrito 
priešais jo arklį ir jis visas din

go dūmuose. Bet jiems išsiblaš 
kius, visi pamatė Washingtona 
sveiką sėdintį balne. Kareivių 
karingumas iš karto pakilo ir 
jie metėsi į ataką.

Prestižas Washingtono ka
riuomenėje buvo ' milžiniškas. 
Net prancūzai, kurie atvyko su 
La Fayette pagelbėti ameri
kiečiams pasiliko gražiausius 
prisiminimus apie jį. •

Tik savo prestižu jis išgelbė
jo Amerikos konstituciją, ku
riai priešinosi daugelis atsto
vų. .

— Jei jūs nenubalsuosite šią 
konstituciją, gerą ir blogą, 
kaip visi žmonių sukurti 
dalykai, — pareiškė Wahing- 
tonas Kongrese, — jūs pralei
site progą, kurios niekad nebe
sulauksite.

Konstitucija buvo priimta.
Vienas sunkiausių klausimų 

buvo išspręsti kiek turi būti at
stovų rūmų: vienii ar dveji. 
Jefferson, vienas iš geriausių 
kongresų atstovų buvęs Ameri
kos prezidentas nuo 1801 iki 
1809 stovėjo už vienus rūmus. 
Washingtonas už dvigubą par
lamentą, .

Jis pasikvietė pas save Jef- 
fersoną ir davė jam paragauti 
verdantį arbatos puoduką. Pa
gal tų laikų papročius. Jeffer- 
sonas įsipylė arbatą į lėkštutę, 
kad atauštų.

— štai kas yra teisingai!— 
pasakė Washingtonas. — Aš 
jums daviau puoduką ir lėkš
tute, kad neišsiplikintumėte 
burną. Duokite man senatą ir 
atstovų rūmus, kad blogai su
redaguotas įstatymas neapipli
kintų mūsų tautą!

Pirmieji Amerikos preziden
to rinkimai įvyko 1789 metais

kovo 4 dieną, šiaurinė Caroli
na ir Rhode Island dar tada 
nepriklausė . sąjungai. New 
Yorko valstybė dėl paskutinę 
valandą įvykusio incidento ne
galėjo paskirti rinkikus: Tiktai 
dešimt valstybių dalyvavo bal
savime. Washingtonas surinko 
69 balsus iš 120. Tai nebuvo 
jau tokia smarki pergalę. John 
Adams, sekęs iš paskui su 34 
balsais, buvo paskelbtas vice
prezidentu. Po keturių metų 
George . Washingtonas buvo 
perrinktas, bet jis atsisakė 
kandidatuoti trečią kartą ir no
rėjo baigti . savo gyvenimą 
Mount-Vernon.

Antrasis Amerikos preziden
tas John Adams, buvo išrink
tas 71 balsais prieš 68, nugalė
jęs Thomą Jeffeęsoną, pasi
stengė tuojau sureguliuoti tą 
nesusipratimą, kuris tęsėsi 
tarp Amerikos ir Prancūzijos 
dvejus metus.

John Adams buvo frankofi- 
las.

“Jei Kleopatros nosis būtų 
buvusi trumpesnė, — pasakoja 
Pascalis,— visas žemės, pavir
šius gal būtų pasikeitęs”.

Tas pats ir su Adams. Jei 
Paryžiaus aristokratai būtų 
mažiau mandagesni ir šokėjos 
mažiau malonesnės, gal būt, 
neapykanta prieš: Prancūziją 
būtų padidėjusi, nes Washing
tonas ne tik sulaužė 1777 metų 
amerikiečių prancūzų susitari
mą, bet prancūzų-anglų karui 
prasidėjus, paskelbė neutralu
mą ir pasirašė su Londonu su
tartį.

Prezidentaujant John Adam- 
sui Amerikoje susiformafo dvi 
didelės partijos. Dabartinieji 
republikonai, tada vadinosi fe- 
deralistais ir dabartinieji de
mokratai tada vadinosi repub- 
likonais. Nekalbant apie jų 
programas pasakysime .tik tiek, 
kad John Adamso federalistai

stovėjo už stiprią centrinę val
džią, kuri valdytų visas valsty
bes. Gi Jeffersono republiko
nai norėjo išlaikyti atskirų vai 
stybių valdžias.

Kada 1801 metais pasibaigė 
Adamso prezidentavimo termi
nas, Amerika pergyveno di
džiausius ginčus dėl rinkimų. 
Adams buvo išstatęs savo kan
didatūrą, bet pralaimėjo ir pa
sitraukė į savo gimtąją Mass
achusetts.

Baltuose Rūmuose jį pakei
tė Thomas Jeffersonas, ne be 
vargo, nes reikėjo 36 kartus 
balsuoti, kad būtų pasiekti re
zultatai.

Jeffersonas buvo liberalinės 
kultūros žmogus. Pirmasis jo 
aktas buvo paleisti politinius 
kalinius. Bet jis atsisakė nuša
linti federalistų partijai pri
klausančius valdininkus, tam 
kad juos pakeitus savo parti
jos žmonėmis.

Jeigu jie atlieka pareigas 
gerai, tegu tęsia darbą. Jei 
dirbs blogai, išmesime laukan, 
kaip blogus valdininkus, bet 
ne kaip federalists.

Ant savo stalo jis turėjo len
telę, kurioj turėjo surašęs de
šimt įsakymų:

10. Supykus, skaičiuoti iki 
dešimties pirm prabilant ir 
šimto, pirm reaguojant.

Kaip Adams, Jefferson irgi 
kurį laiką gyveno Europoje ir 
buvo sužavėtas Prancūzija, sa
kydamas: “Kiekvienas žmogus 
turi dvi tėvynes, savo kraštą 
ir Prancūziją”.

Bet, nežiūrint savo franko- 
filiškumo, jis mokėjo ginti A- 
merikos interesus.

Kada Ispanija Napoleonui 
perleido Mississipi žiotis ir vi
są kraštą dešiniame upės kraš
te iki Pacifiko, Jeffersonas su
prato, koks gręsia- Amerikai pa 
vojus įsitaisius Amerikos už
nugary tokiai didelei valstybei, 
kaip Prancūzija.

—Kol Naująjį Orleaną val
dė ispahai, mums ‘nebuvo pa
vojaus.

Napoleonas nusileido (1803 
metais), Louisiane jį mažiau 
domino, negu amerikiečių 
draugystė.

Bet Jeffersonas tarp saviš
kių susidūrė su didesniais sun
kumais negu su Prancūzija. 
Didžiuma S. valstybių nepalan
kiai žiūrėjo įsiterpiant naujai 
valstybei į sąjungą ir jautė, 
kad tuo mažėja jų valdžia.

AMERIKA TURI PAČIUS GERIAUSIUS IR 
BAISIAUSIUS PASAULYJE KALĖJIMUS

Jacksono kalėjimas ne pirmą kartą minimas — Jis anksčiau buvo tikrais 
orgijų namais — Vėliau virto pragaru, kur buvo auklėjama su švininėm 
lazdom — Alcatraz, vadinamas pragaru, yra žmoniškiausias kalėjimas

Nors sukilimai New Jersey ir 
Michigano kalėjimuose numal
šinti, bet didelis slogutis už
gulė Ameriką.

Priežastys, dėl kurių kali
niai sukilo, yra įvairios. Skun
džiamasi, jog esančios neuž
tenkamai erdvios patalpos, 
menka mediciniška priežiūra, 
sargų brutališkumas ir blogas 
maistas.

Tokių būdu po šių sukilimų, 
visuomenėj susidarė nuomonė, 
kad reikia peržiūrėti kalėjimų 
tvarką. Bet tas nebus lengva 
padaryti, lokaliniuose kalėji
muose, nes kiekvienoj valsty
bėj veikia kiti įstatymai, kita 
tvarka.

Kalėjimų administracijos, 
kurios nepriklauso nuo Wash
ington©^ dažnai nesupranta tik 
rujų auklėjimo užduočių.

Jacksone ne pirmą kartą į- 
vyksta kalinių sukilimas.

šitas milžiniškas kalėjimas, 
kurio pastatymas kainavo apie 
10 milijonų dolerių ir gali sa
vy sutalpinti 5000 kalinių, jau 
1945 metais stovėjo aktualijos 
priešaky, kada krim. sekimų 
direktorius John Dethmers pa 
skelbė raportą.

Dethmers anketą pradėjo, 
tūlam Joe Medley, nuteistam 
60-čiai metų už plėšikavimą, 
pabėgus su kalėjimo kasa, iš
einant paprasčiausiai per di
džiuosius vartus, matant kalė
jimo sargams.

Anketoje sakoma, jog sargai 
nedrįso sulaikyti, nes. Medley 
buvo per daug artimuose ry
šiuose su viršininkais.

Pasirodo, kad Jackson kalė
jime kaliniai, kurie turėjo ga
limybių pasidaryti sargus drau 
gaiš, buvo privilegijuojami ir 
laikomi kaip kokie pensijonie- 
riai poilsio namuose. Jie net 
galėjo priiminėti žmonas savo 
kamerose ir išbūti su jomis iš-, 
tisą naktį. Jiems buvo prista- 
lomi laisvai svaiginantieji ,gė- « 
rimai ir kai kurias kameras jie 
buvo pavertę tikrais kortų lo
šimo salionais. Kartais jie bu
vo net palydimi į miestą, kad 
galėtų dalyvauti bokso ar base 
ball rungtynėse...

Gi kaliniai, kurie dėl vienos 
ar kitos priežasties nenorėda
vo išeiti į miestą, neturėjo žmo 
nų, ar draugių, kurias galėtų 
priimti savo kameroje, buvo

palydimi į kalėjimo ligoninę, 
kur slaugės mielai sutikdavo 
pabūti “draugėmis”.

Skandalas, kurį sukėlė šio 
raporto paskelbimas, buvo mil 
žiniškas. M!ichigano valdžios 
pareigūnai bandė pradžioje vi 
sa tai slopinti. Bet kada pama
tė, jog tas neįmanoma padary
ti, reagavo. Tarnautojai buvo 
nušalinti ir naujieji gavo įsa
kymą būti griežtais.

Bet atitaisyti tvarką, kuri 
buvo tiek žemai kritusi, reikėjo 
turėti kvalifikuotus asmenis, 
inteligentiškai stiprius. Bet vie 
tos politika, priimant naujus 
tarnautojus, neleido to pada
ryti. Ir Jacksono kalėjimas pa
virto iš orgijų į pragarą be vil
čių. Lazdos, rimbai, arba net 
dažniausiai švininės lazdos pa
sidarė kasdieninė priemonė ka
linių auklėjimo, sargai ir jų 
viršininkai galvojo, kad tai ge
riausia priemonė priversti 
klausyti.

Neklaužadoms buvo speciali 
bausmė, vadinama “juodoji 
skylė”. Tai be langų, be vienti- 
liatoriaus pogrindis, kurio sie
nos būdavo šlapios ir kalinys 
būdavo paliekamas be čiužinio 
ir antklodės su visai menku 
daviniu maisto.

Atrodo, kad sargai, nustoję 
šalutinių pajamų, kuriuos gau
davo iš kalinių draugų, stengė
si savo pajamas kitokiu būdu 
pakelti, dalį maisto, skirto ka
liniams, parduodavo ir pasida
lindavo pinigus. Tą bent tvir
tina dabar kaliniai.

Jacksono kalėjimo skanda
las nėra išimtimi. Caldwellio 
kalėjime, kur viename sparne 
laikomos moterys kalinės, 
prieš porą metu' atrado, kad 
kiekvieną vakarą dalis moterų 
kalinių buvo nuvedamos į vyrų 
pusę...

Chicagoje krim. sekimo di
rektorius John Boyle rado, kad 
€ook kalėj itti'e kaliniai galė j o 
palaikyti santykius su moteri
mis, gauti alkoholinius gėri
mus ir net narkotikus.

Charlestons 1951 m. spalio 
mėnesį sukilo 1,300 kalinių. 
Bet jie turėjo greitai pasiduo
ti, nes neturėjo pasigavę sar
gybinius, kaip įkaitus.

Alcatraz yra vadinamas pra
garu. Bet paprasčiausiai dėl 
to, kad tarp kalinių yra patys

didžiausieji nusikaltėliai, kurie 
žino, kad jiems nėra Jokios 
vilties išeiti iš kalėjimo. Nie
kas nėra pabėgęs iš Alcatrazo, 
kuris pastatytas ant olos San 
Francisco įlankoje. Bet jei jo 
viduje yra griežta disciplina, 
tai ji kartu yra ir žmoniška. 
Dieną visi bendrai dirba mo
derniškose kalėjimo dirbtuvė
se įvairius naudingus daiktus. 
Alcatraze siuvamos kariuome
nei uniformos. Gi kameroje ka 
linys randa patogumus: prie 
lovos būna lempa su abažūru, 
tualeto kambarėlis, spinta, sta
las, minkšta kėdė ir gera lova. 
Kaliniai turi teisę patys skus
tis, turėti tualeto reikmenis, 
gali ant sienų pasikabinti fo
tografijas ir prenumeruoti 
laikraščius, žurnalus.

Drausmė ten, tiesa, yra ge
ležinė, bet ją prižiūri inteligen 
tiški sargybiniai, kurie turi 
autoritetą prieš kalinius.

Tas nereiškia, kad Alcatra
ze niekad neįvyksta dramų. 
1946 metais gegužės mėnesį 
buvo didelis sukilimas, jog net 
teko pašaukti marinų pulką 
jo numalšinimui. Bet jei pri
siminsime, kad Alcatraze kalė
jimo sąraše figūruoja pačių 
didžiausių gengsterių vardai, 
kurie vadinami visuomenės 
priešais numeris 1, tai galima 
■lengvai suprasti dalykus.

Kiekvienu atveju, kada maiš 
tas buvo numalšintas, anketa 
parodė, jog prieš sargus nieko 
negalima blogo pasakyti. Al
catraze niekad nebuvo skan
dalų ir net Al Capone, nežiū
rint savo milijonų ir draugų, 
bei savo galybės tarp politi
kierių, negalėjo išgauti Jokių 
privilegijų. Kada jis apleido 
kalėjimą, jis išbuvo iki pasku
tinės minutės, kiek turėjo sė
dėti.

Jei 1930 metais tebuvo tik 3 
federaliniai kalėjimai .visai A- 
merikos teritorijai, per pasku- 
niuosius dvidešimt metų buvo 
padėtos didelės pastangos juos 
padidinti.

Bet reikia pažiūrėti ir iš ki
tos pusės. Net kai kuriuose lo
kaliniuose -kalėjimuose įvairios 
labdarybės organizacijos sten
giasi su kalėjimų administra
cija tobulinti sistemą, kad ka
lėjimai taptų auklėjimo įstai
gomis, paruoštų kalinius gyve- -

1. Neatidėti kitai dienai, ką 
galima padaryti šiandieną.

2. Neleisti daryti kitam, jei 
galima padaryti pačiam.

3. Neišleisti savo pinigus, 
pirm juos neuždirbus.

4. Nepirkti tai, kas yra ne
reikalinga, motyvuojant kad 
pigiai parsiduoda.

5. žinoti, kad puikybė kai
nuoja brangiau negu alkis, 
troškulys ar šaltis.

6. Negailėtis, kad teko mažai 
valgyti.

7. Dirbti nuoširdžiai ir nie
kad nebus pavargstama.

8. Neabejoti nelaime, kuri 
dar neįvyko.

9. Į kiekvieną dalyką žiūrėti 
Iš gerosios pusės.

Tačiau viskas susitvarkė. Jef
fersonas nupirko Louisiane. už 
15 milijonų dolerių ir Amerika 
padidėjo 1,200,000 kvadrati
nėm myliom.

Kada 1809 metais jis atsisa
kė trečiu kartu būti perrenka
mas, paaiškino savo draugams:

— Nereikia priprasti prie 
valdžios, kaip prie prieskonių, 
kurie paskui pasidaro nebe
jaučiami.

Ir jis padėjo išrinkti savo 
draugą James Madison.

Kitą savaitę: MONROE, PIR
MASIS “IZIOLIACIONTSTAS”

turi palikti tautai galimybę at
statyti karo nualintą kraštą.

Į tai Hitleris atkirto:
— Jei karas turės būti pra

laimėtas, tauta turės irgi žūti. 
Tai neišvengiama.

Paskui pridūrė:
— Aš girdėjau, kad atvirai 

kalbate, jog karas jau pralai
mėtas. Įvertindamas jūsų dar
bus ir sugebėjimus, aš duodu 
progos jums atsipirkti, viešai 
pareiškiant, kad karas dar nė
ra pralaimėtas.

Speer valandėlę susimąstė ir 
iš lėto pašakė:

— Karas jau yra pralaimė
tas.

Nežiūrint, kad- Hitleris ką 
tik buvo įsakęs sušaudyti 8 ka
rininkus, kurie nesusprogdino 
vieno tilto pagal jo įsakymą, 
jis neįsakė Speerą tuojau pat 
sušaudyti, dėl priežasčių, ku
rias mes pamatysime vėliau. 
Tuo momentu jis pasitenkino 
tik pasakyti:

— Aš jums duodu 24 valan
das pagalvoti.
DAR VIENA NEPASISEKU
SI KONSPIRACIJA

Dar kol Tempėlhofo aero
drome buvo lėktuvų, Speeras 
buvo sugalvojęs konspiraciją, 
norėdamas Hitlerį, Gebelsą, 
Bormanną, Himmlerį ir dar 
kelis nacių aukštus pareigūnus 
susodinti į lėktuvą ir pasiųsti 
į Angliją. Bet paskutinį mo
mentą jo sąmokslininkai pa
būgo ir nuo projekto atsisakė. 
Tada Speer bandė vienas už
slopinti visus bunkery, įleisda
mas dujas per ventiliatorius.

Tačiau netikėtumai, kurie 
išgelbėjo Hitlerį iš keliolikos 
sąmokslų ir ši kartą neleido 
jam žūti. Kada Speer atvyko i 
slėptuvę, pamatė, jog kaminas, 
per kurį J bunkerį patenka o- 
ras buvo apstatytas 12 pėdų 
aukščio mūru ir jis negalėjo į- 
gyvendintl sumanymą.

mą paklausė Geringo, kodėl 
jis nepasakė “ne” Hitlerio bi&u 
riausiems planams, šis atsakė:

—• Parodykite man bent vie
ną žmogų, kuris būtų pasakęs 
“ne”!

Speer buvo išimtis ir išgyve
no, dėl to, kad iš pat pradžių 
Hitleris buvo susižavėjęs jo di
deliais gabumais. Naujoji Rei
cho kancelėrija buvo kaip tik 
Speero kūrinys.

Kartais klaidingai galvoj a- 
jama, kad Hitleris tesiįdomavo 
tik kariškais dalykais ir garbe. 
Jo pretenzijos būti1 artistu, vir
šijo stratego pretenzijas.

Bet vis dėl to Niuremberge 
Speer drauge su kitais naciais 
buvo teisiamas ir pripažintas 
kaltu, nuteistas 20 metų kalė
jimo.
HITLERIS SIUNTA

Aplink Hitlerį išdavimai pra 
dėjo plėstis ir nežiūrint savo 
šeštojo jausmo, kurį jis turėjo 
ypatingai didelį, nieko nežino
jo kas dedasi. Jis nežinojo 
Speero sumanymo, lygiai visai 
nežinojo, kad Himmleris, jo 
“ištikimas Heinrich,” tuo metu 
susitikinėjo su grafu Folke 
Bernadotte, aptarimui kapitu
liacijos.

Jis net nežinojo, kad jo bū
simais švogeris Herman Fe
gelein ėjo iš vien su Himmle- 
riu.

Fegelein didelis garbėtroška, 
visą laiką ieškojo Hitlerio silp
nąją vietą ir galutinai įsitiki
no, kad ji yra Eva Braun asme
nyje. Kada Hitleris pasigrobė 
Eva su jos seserimi Gretel iš 
tėvų namų, Fegelein suprato, 
kad žmogus, kuris sužavės 
Gretel, turėsi1 Evos leidimą i- 
žengti i Hitlerio kabinetą. P'i 
aštuonių dienų piršimosl, Fe
gelein susituokė su Gretel ir 
Hitleris buvo jo pirmuoju liu
dininku. Tas žinoma jam atsi-

TAI IRGI
Įėjęs į. savo ^yrių, fabrike, 

Vincas nustebo: naktyje kie
no tai buvo ; gerokai padirbė
ta. Sumirkusias alyva, nuola
tos barstomos medžio druož- 
lės, buvo apgrobtos, o jų vieto
je krūvelėmis ir vingiais -ne- 
rūpestiingai suputok, lyg pras
tai prižiūrimame miške, vove
ruškų krūmai: . išsimėtę, ir ant 

' takų, ir. tarp medžių šaknų. 
Pro dulkėtus langų stiklus, 
ankstybo ryto saulė drąsiai ver 
žėsi į vidų, parodydama mili
jonus skraidančių dulkių. ĮSky- 
riaus patalpos atrodė Unksmes 
nės ir erdvesnės, kaip kitomis 
dienomis. 

f •

Persirengdamas, Vincas pa
stebėjo vienam savo bendra
darbiui, kad Čia šiandiena iįė-r 
įprastai atrodo: ' ‘ ' 4

— Turėsime svečių,. — atsa
kė šis.’

Daugiau klausinėti nebuvo 
laiko. Kartu su skambučiu, 
supoškėjo presai, dūsliki švilpė 
suspausto oro atsukti čiaupai. 
Pro šalį praslinko baltutėlaitis 
Išdirbinių tikrintojias, vadina
mas inspektorium.

Vinco darbas nebuvo iš sun
kiųjų, bet varginantis. įmirkę 
pirštai nusidėvėdavo iki skaus
mingo jautrumo. Dažnai pasi
taikydavo įsipiautl. Todėl, člu- 
pinėjosi apgalvotai ir nuola
tos nenutrūkdamas.,

Retai kada judinamos me
džio druožlės, šlapios nuo te
palų, susimaišiusios su cigare
čių Ir cigarų liekanomis, vie
tomis skleidė tokį aitrų kvapą, 
kad jis iš karto griebdavosi už 
plaučių, versdamas čiaudėti.

Svečių nesimatė. Prieš pietų 
pertrauką* dirbantieji arčiau 
prie garsintuvo, išgirdo muzi-

PAŽANGA
ką,, nors, .išskirti ką nors, dėl 
mašinų keliamo triukšmo, ne
galėjo. Bosas išnešiojo kiekvie 
nam po lapą popierio. Ten bu
vo parašyta, kad šiandien su
eina dvidešimts penki metai, 
kai šis fabrikas sėkmingai dir
ba. Todėl kviečiami apsilanky
ti dirbančiųjų šeimų nariai, ar 
draugai, susipažinti su darbo 
eiga ir pasikeisti laimėjimais.

Pietų metu, arčiau valgyklos 
bei raštinių esančiuose kori
doriuose, stoviniavo ir painio
josi daugybė svečių. Sienose 
prikabinėta fabriko nuotrau
kų, statistinių žinių. Viela ati
tvertoje kertėje, trys muzikan
tai stengėsi surinkti Strauso 
valsą. Kuproje paskendęs pia
nistas, grūdus tesančio gaidžio 
tikslumu, kapojo klavišius. Pa
ilgėjusių plaukų smuikininkas, 
tarsi slėpdamasis, visu žandu 
prisispaudęs laikė smuiką, ku
rio žvygiuojimai nejuokais 
draskė praeinančių darbinin
kų ausis. Visai vaizdinga mer
gina, atrodė žinanti visokius 
taktus, vienodai šiūravo didžiu 
lį kontrabasą, ir didelėmis it 
pusdoleriai akimis, įžūliai dai
rėsi į apstojusius kelis stipres
nių ausų muzikos gerbėjus. 
Čia pat, vienas vaizbūnas dali
jo kramtomą gumą. Tos ap
čiuopiamos n‘au(|os, daugelis 
mėgino gauti pakartotinai, ap
ėję pasieniais — vėi ateidavo 
prie dalijančio. Bet tas gerai 
žinojo ką daro, todėl nedaug 
buvo laimingų.

Po kavos, grįžęs i savo sky
rių, jau rado svečių. Pradėjus' 
darbą, lankytojai pasidarė 
smalsesni. Ėjo grupėmis, veda
mi, ar pavieniui. Vieni iš jų, 
šokinėjo per dėžes, čiupinėjo

F. BOČIŪNAS

padarytas dalis, kaišiojo pano
sėn, klausinėjo. Kiti, kaip ži
nantieji savo vertę laikėsi šal
tai. Matė tik mašinas, gal dar 
skaičiavo padaromų gabalų 
skaičių.

“Bosas” priėjo su '•'enu “mis 
teriu,” paėmė iš Vinco rankų 
skylėmis išmargintą, storą 
plieno skardos gabalą, ir ‘aiš
kino:

— Čia, yra rėmo šonas. Jų 
yra du. Jie jungia visas kitas 
dalis. Anksčiau, juos vos spė- 
davome padaryti. Prieš tris 
metus, pastatėme naują maši
ną, dabar padarome keturis 
kartus daugiau.

— O taip, pažanga žinoma, 
— atsakė aukštasis “misteris.”

Vincas dirbo. Dėžių aplinkui 
daugėjo. Nugara, nuo vienodų 
judėsiu, buvo aptirpus. Susto
jo, apsidairė. Pro pravertą lan
gą, matėsi puiki, saulėta die
na. Prie didoko upelio, pasipuo 
šusio jau gelstančių lapų me
džiais, paslėptu šešėliuose ta
ku, pasirodė lėtai beslenkanti, 
puiki moters figūra.

Ūmai Vincas pajuto norą 
veržtis laukan, įtraukti me
džių paunksmėje švaraus oro, 
pajusti tos moters artumą, jos 
kvapą. Užmiršti momentui, vi
siškai, tą rūgščią aplinkumą, 
ir nugaros skausmingą sustin
gimą, kur, tartumei kas lėtai, 
atsargiai, bet vienodai, spaudė 
vinį į kūną. Pakėlė rankas į 
viršų, įtraukė krūtinėn oro, ir 
nusičiaudėjo...

Pradėjo vėl judėsius. Bet 
kas? Pro alyvas ir benzino du
jų tvaiką, pajuto švelnius kve
palus! Nejaugi čia pat kas jį 
stebi? Palenkęs galvą užmetė 
žvilgsnį atgal, ir pamatė dau-
gelį moterų. Aha- Viešnios ste

bi jo darbą. Tada pirmyn, te
gul pasižiūri. Tik, kada jos pra 
dėjo rinktis prie kaimyno ma
šinos, Vincas palydėjo jas aki
mis. Jų gal dvidešimts, “divor- 
suotos” ir netekėjusios, lenkė 
tepalu įmirkusius stalus, kėlė 
rūbus nuo įsikišusių plieno at
matų.

Staiga Vincas nuleido auto
matiškai pakeltą ranką, link
terėjo pasveikinimui galvą, ir 
čia pat keiktelėjo. Viena iš jų 
minutėlei buvo stabtelėjusi sa
vo žvilgsniu ties juo. Akyse, be 
prisiverstino smalsumo pama
tyti — nieko daugiau nebuvo, 
tuščias abejingumas ir nuo
vargis. Kada Vincas linkterė
jo, akys palengva nuslinko ki
tur.

Tai buvo Renata, tremtinė. 
Jis d'abar matė dar dvi jos 
drauges, ir gerai jam pažįsta
mas. Vincas pajuto kalstant 
veidą:

— Irgi, pažanga, — sumur
mėjo jis. Nematė ir nepažino, 
nors keletą minučių iš šonų 
stebėjo jo darbą. Neužkalbino, . 
nes matyti tarpe amerikonių 
studenčių, nepatogu kalbinti 
darbininką, nors ir pažįstamą. 
Ar, tai buvo taikymasis prie 
papročių, kurių čia reta?!. 
Greičiau, tai yra išdava iš na
mų aplinkumoje daug kur ir 
dabar tebekabančio jausmo, 
įtraukto dar iš motinos krū
ties, kuris šnabžda, kad jei aš 
nesėdžiu'su kuo viename suo
le, tai negaliu ir kitur su tuo 
asmeniu laisvai jaustis! Vin
cas šypsojos. Apžvelgė savo 
didžiulę patalpą ir pajuto, kad 
tie beplušą žmonės, jam pasi
darė dar artimesni.

O saulė, pasislėpė su savo 
visuomet atlaidžia šypsena, 
kartu paimdama ir tą vienin
telį dienos- džiaugsmą, kuris 
tilpo kelių kvadratinių pėdų . 
angoje praverto lango.

nimui, išlavinant jų kultūrinį 
lygį* išmokinant kokios nors 
specialybės..

Sakysim, Patrick Langham, 
kuris įžengė J Sing Sing kalėji
mą prieš dvidešimt metų už 
ginkluotą plėšikavimą, išėjo 
su universiteto diplomu, duo
dančiu jam teisę užsiimti ad
vokatūra. žinoma, ne visi ka
liniai iš Sing Sing išeina dak
tarais, advokatais, inžinieriais, 
bet didžiuma jų, atlikę baus
mę gali įeiti į normalų gyveni
mą.

Aldersone, tiesa federalinis 
kalėjimas, kaliniai lanko me
no mokyklą ir mokosi muzikos.

Amerikoje yra patys žmoniš- 
kiausi pasaulyje kalėjimai, bet 
yra ir tokių baisybių, kaip 
Jacksono. Tiesa, jie jau nyks
ta ir paskutinysis maištas 
Jacksone, tik paskubins tokių 
kalėjimų peorganizavimą.
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DU PASAULIAI
Politiškai žemės planeta yra 

suskaldyta j dvi aaiis. Viena 
priKuuM) Sovietų Sąjungai ki
ta likusiam pasauliui.

Kada sovietiškoji dalis yra 
kompaktinė, monolitiška, kur 
politbiuras valdo ad nutum. 
kita dalis, nors ir labai turtin
ga. labai aukštos kultūros, yra 
smarkiai susiskaldžiusi. Kar
tais ji būna panaši i avių kai
menę. kuri yra išsiblaškiusi 
pievoje.

Šitoji pasaulio dalis tik labai 
vėlai, 1947 metais, pamatė, jog 
Sovietų bąjunga, net neispė- 
dama, ją varosi į skerdyklą. 
Pabudusi ji pašoko ir po Ame
rikos vadovybe, bando susigru
puoti. Ar pasiseks? Jei taip, 
pasaulinis karas bus išvengtas.

Atsisėdęs ant Kremliaus mū
rų Stalinas gieda taikos gies
mę. jog Rusija tiktai ji viena 
yra demokratiška, kad tik ji 
viena dirba dėl žmonių labo, 
kad ji viena rūpinasi tautų 
laisve, kad ji yra tikra Nojaus 
išsigelbėjimo arka.

Stalinas žino ką jis daro, 
giedodamas tokias giesmes.

Jis pažada labai greitai ką 
t.'k neri ir moka sužavėti nai
vų pasauli. Bet vieną kartą 
pagavęs ant meškerės jis mo
ka likviduoti tuos, kurie jam 
bando pasakyti “ne”.

Išlieka gyvi tik tie, kurie sa
ko “taip”. Su sąlyga, jei jie mo 
kės pasidaryti “taip-taip,” pas
kui “taip-taip-taip-taip,” ir 
pagaliau, tik “žmogišku mėš
lu. *

Visiems kraštams dabar, so
vietų pavergtiems, Stalinas bu
vo pažadėjęs pradžioje tautini 
nepriklausomumą, net nereika
laudamas būti marksistu-leni- 
nistu. Bet per trumpą laiką 
vienas po kito buvo likviduoti 
ir sunaikinti tie, kurie bandė 
ginti tautiškumą, galvoti ki
taip negu rusų tauta galvoja.

Tai paprasta istorija visų 
sovietų pavergtų kraštų.— . •

Ir šita euraziška jėga šian
dien terorizuoja pasauli tik dėl 
pačių vakariečių kaltės, nes tai 
jie davė progos Rusijai išaugti. 
Kalti ne dėl šio karo, bet jau 
dėl pirmojo didžiojo karo, ka
da nekreipė dėmesio i Lenino 
revoliuciją, kalti jau Versaly, 
kad pasisakė prieš Dunojaus 
konfederaciją.

Paskui Teherane, Jaltoje ir 
Potsdame Europa galutinai bu
vo atiduota sovietams.

Vakarai sucementavo Sovie
tų Sąjungą, padarė ją kolosa- 
line. Kaip toj pasakėčioj, mes 
buvome ta varna, kuriai iš sna 
po iškrito sūris, dėl to, kad la
pė mokėjo mielai pagirti mū
sų balsą...

Ir šiandien vakarai svajoja 
apie paliaubas, bet sovietai a- 
pie karą. Jei šiandien Kinija 
yra komunistinė, tai kalti irgi 
yra patys vakarai. Skaitant 
Baltąją Knygą, kyla klausimas 
kodėl Rooseveltas nutarė pa
galbą duoti komunistams, vie
toj nacionalistams? Tai pas
laptis. Istorijoje dar yra daug 
paslapčių.

Laisvoje pasaulio dalyje gal 
per vėlai susigriebta organi
zuoti gynimasis. Bet geriau vė
liau, negu niekad ir atrodo, tas 
pavyko.

Pirmasis Amerikos preziden
tas Jurgis Washingtonas savo 
atsisveikinimo laiške, kuris 
skaitomas kongrese kiekvie
nais metais, pataria gerai su
gyventi su kiekviena tauta ir 
auklėti taiką ir susitarimą tarp 
visų. Bet būsimosios didžiosios 
tautos tėvas kartu pastebi: 
“Būkite pasiruošę karui! Tai 
yra viena iš priemonių, pati ge 
riausia, kuri leffcžfS ' Išsaugoti 
taiką”.

(Atkelta iš 1 psl.)
Atsakymą jis randa tik vie

noj Amerikos valdžios prielai
doj: ji. mat, maniusi, kad So
vietų Sąjunga po karo būtinai 
būsianti kitokia — velnio pri
gimtis pasikeisianti i- angelo... 
Ir kai Churchillis, geriau pa
žindamas komunizmą, mėginęs 
griežčiau aiškinti Stalino pa
žiūras j pokarinę Europą ir 
pokarinius santykius — prezi
dentas Rooveltas buvęs tas, 
kurs ji vis .raminęs mintimis, 
kad ne dabar laikas ieškoti ne
santaikos tarp sąjungininkų... 
O kai Vaitos konferencijoj 
(1945 m. vasario 4-11 d. d.) jau 
per daug pasidarė aiškūs So
vietų Sąjungos tikslai, tada 
prezidentas Rooseveltas jau 
buvo sergantis žmogus ir ne
begalėjo daryti jokiu lemtin
gesnių sprendimų.

Visi valdžios žmonės buvo 
užsikrėtę klaidingomis pažiū
romis j komunizmą ir į Sovie
tų Sąjungą. Hopkino, Harri- 
ma.no, Stetiniaus — nekalbant

kių klaidų padaryti ir būti ak
lu iki tokio laipsnio jis negalė
jęs-.__________________________ _

Potsdamo konferencija (1945 
m. liepos 17 — rugpiūčio 2), 
senatoriaus Tafto nuomone 
pirmą kartą parodžiusi Ame
rikos valdžiai, jog jos politika 
su sovietais galinti būti pražū
tinga. Vis dėl to, nežiūrint toj 
konferencijoj atsiradusių abe
jonių, prezidentas Trumanas 
užgyręs visus Roosevelto susi
tarimus. Senatorius Vanden
berg padedamas valstybės sek
retoriaus Byrnes — pagaliau 
įtikinęs prezidentą Trumaną, 
kad Roosevelto politika su so
vietais paruošė kapą Amerikos 
saugumui. Ir tada prezidentas 
Trumanas pašalinęs iš val
džios Henry Wallace, įsteigęs 
Marshallio planą, suorganiza
vo Atlanto Pakto organizaciją.

Senatorius Taftas sveikina 
šį praregėjimą, kurs buvęs la
bai pavėluotas ir kurs nebuvęs 
pilnas, nes jis neapėmęs Azijos.

Kai. Ir» Uįr Korėjos karas teati- 
daręs akis Amerikos admini
stracijai, ir atidaręs tik po to, 
k a i Pietų Korėja buvo palikta 
be jokių ginklu.

Tos visos klaidos Europoje 
ir Azijoj dabar turinčios būti 
brangiai apmokėtos. Kas buvę 
galima pasiekti išmintimi, da
bar reikia mokėti skaudžia ir 
brangia kraujo auka. Sovietų 
agresija išsivysčiusi į visas pu
ses. Ir padėtis šiandien tokia, 
kad Sovietų Sąjunga graso A- 
merikai- daug daugiau, negu 
bet kada grasė Vokietija ar Ja
ponija.

R. Taftas įrodo skaičiais, 
kaip milžiniškai išaugo Sovie
tų Sąjunga, išnešiota Ameri
kos valdžios rankų, jos išpenė
ta ir apginkluota. Autorius bai 
gia dar vienu pakaltinimu A- 
merikos valdžiai, kad ji buvo 
tokia naivi, taip nerūpestinga 
ir taip nepriaugusi vadovybei, 
leisdama išaugti Sovietų Są
jungai.

Paskutinės Hitlerio valandos (5)

HITLERIS PRAKEIKIA SAVO DRAUGUS
“Vokietija turi žūti su manimi,” sakė Hitleris----- Speer buvo vienintelis
žmogus, kuris išdrįso Hitleriui pasakyti “ne”— Donkichotiškas projektas 
gintis Alpių kalnuose — Išpranašavo tarp sąjungininkų “šaltąjį karą”.

jau apie Alger Hiss, kurs vėliau 
pasirodė, kaip tikras sovietų 
šnipas, o Jaltos konferencijoj 
dalyvavo, kaip valstybės de
partamento patarėjęs, visi tie 
asmenys ir daugelis kitų kal
bėjo ir rašė, kad Sovietų Są
junga priklausanti prie demo
kratinių valstybių šeimos.

Ir tokios filosofijos rezulta
tas buvo tas, kad Jaltos konfe
rencijoj Amerikos vadovaujan
tieji žmonės priėmė visus Sta
lino žodžius už gryną auksą... 
Jie patikėjo, kad Sovietų Są
junga suteiks laisvę Lenkijai, 
Balkanų kraštams, Baltijos 
valstybėms ir bus širdinga tal- 

' kininkė Azijos žemyne. Už tai 
lengvai buvo jiems atiduotas 
Berlynas, buvo leista užimti 
Balkanai, buvo leista įsikurti 
80 mylių nuo Reino... Amerikos 
divizijos traukėsi iš įvairių už
imtų vietų, kad jas užleidus 
sovietams. Ir tas viskas buvo 
daroma su įsitikinimu, kad so
vietai turi ne velnišką, o ange
lišką prigimti...

Azijos žemyne atsitiko dar 
baisesnių ir nesuprantamesnių 
dalykų. , Ten sovietams buvo 
atiduota Mandžūrija, Sahali- 
įinas ir Kurilų salos. Pagaliau 
atiduota visa Kinija. Ir visa 
tai padaryta Amerikos valdžios 
rankomis.

R. Taftas, atpasakojęs visą 
Azijos ir Europos išpardavimo 
eigą klausia, ar tai nebuvo są
moninga Amerikos prezidento 
Roosevelto išdavystė, nes to-

Azijoj ir toliau buvo preziden
to Trumano vykdomas Kinijos 
išpardavimas. Dar 1950 m.
sausio 5 d. prezidentas kalbė
jęs, kad^Formoza neturinti jo
kios reikšmės Amerikos politi-

Toliau trijuose knygos sky
riuose senatorius Taftas aiški
na savo pažiūras, kaip jo ma-
nymu reikėtų dabar pasitikti 
ir sunaikinti Sovietų grėsmę, 
Bet apie tai kitą kartą.

KAS TVARKO JAV UŽSIENIU POLITIKĄ

Baltieji Rūmai pasidarė gražiausiais rūmais

Amerikos konstituciją prezi- 
.dentui nesuteikia pilnos teisės 
tvarkyti užsienių politiką.. Jis 
turi teisę ją tvarkyti tik su se
nato pritarimu.

Atrodytų, kad prezidentas 
yra partneris, bet tikrumoje 
jis vienas tvarko reikalus. Ta
čiau sehatas dviėm trečdaliais 
balsų daugurria privalo tvirtin
ti visas sutartis su svetimomis 
Valstybėmis ir aukštųjų dip
lomatų paskyrimus.

Iš šio atrodytų, kad prezi
dentas yra suvaržytas, tačiau 
jis lengvai suranda būdus tuos 
suvaržymus apeiti. Pavyzdžiui, 
vietoj tarptautinės _ sutarties, 
jis gali pasirašyti prezidentinį 
susitarimą. Tą jis pavartojo 
antrojo karo pradžioje, kai A- 
merika perleido Anglijai šim
tą naikintuvų, o Anglija perlei 
do Amerikai kaikurias salas 
arti Amerikos žemyno 99 me
tams. Prezidentiniams susita
rimams senato pritarimo ne
reikalinga.

} Tradicija, duoda prezidentui 
,:.kaikurjas. tgiseą, kaistai prr- 
. imti ambasadorius ir juos pri-2 

. pažinti. , I......  /'
Abu valstybiniai organai, se

natas ir prezidentas, , kurie 
tvarko užsienių politiką, yra 
atsakingi prieš valstybės pilie
čius, kurie periodiniai per rin-
kimus pareiškia savo pasiten-

A. GASIS-GASIŪNAS

kinimą arba nepasitenkinimą 
vedama politika.

Nebūtinai piliečiams reikia 
laukti rinkimų, kad išreiškus 
savo mintis ir norus. Jie gali 
savo norus pareikšti tiesiogi
niais ar netiesioginiais būdais. 
Tiesioginiai jie gali savo min
tis pareikšti raštišku būdu, tai 
yra rašydami laiškus.

Kiekvieną savaitę užsienių 
reikalų ministerija gauna ke
letą tūkstančių laiškų. Tie laiš
kai yra suklasifikuojami ir jų 
mintys yra patiekiamos spren
dimus darantiems valdinin
kams. Netiesioginiu būdu as
menys gali išsireikšti per dar
bo sąjungų/ bažnyčių, klubų ir 
kitokių organizacijų atstovus.

Visos tos nuomonės įm'amos 
dėmesin.

Valstybiniai organai kiek
vienam laiškui skiria didelę 
vertę. Atspaustos atvirutės ir 
laiškai nėra labai aukštai ver
tinami. Paprastai jie visi yra 
sudedami į krūvą, apskaičiuo
jamas jų skaičius ir išmetami 
laukan. Bet laiškas asmeniškai 
parašytas turi daug didesnę 
vertę. Gerai parašyti laiškai 
yra’’ departamentų viršininkų 
ir retkarčiais ministerio ir pre-
zidento perskaitomi.

Demokratinėje šalyje išrink
ti asmenys stengiasi patenkin
ti kuo daugiausiai asmenų ir 
todėl jie yra tik valstybės gy- 

. ventoj ų įrankiai. Jeigu įstatim 
davystės namai, kurių vadai 
kelius kartus savaitėje tariasi 
su prezidentu apie valstybės 
reikalus, apsvarsčius svarbų 
įstatymo projektą per balsavi
mą parodo sumišimą, tai yra 
pranyksta partinis solidarumas 
ir didelis skaičius atstovų ne
drįsta pareikšti savo mintis, 
susilaikydami nuo balsavimo, 
tada galima būti tikriems kad 
jie nežino savo apylinkės gy
ventojų minčių.

Kaipo pavyzdį galima pavar 
toti privalomos karo tarnybos 
įstatymo pasiūlimo atidėjimą. 
Jis buvo atidėtas kadangi šios 
šalies gyventojai buvo sumišę 
apie įstatymo reikalingumą, ir 
apie komunizmo pavojų. Jeigu 
įstatimdavystės namų nariai 

•būtų gavę daugiau laiškų tu
rinčių sekančią mintį:1 “Aš ži
nau, kad karinė prievolė yra 
nenaudinga talkos nrėttr, bet 
žinant komunizmo tikslus ir 
pavojų demokratijai, aš sutin
ku su karinės prievolės reika
lingumu...”, tikrai tas įstatymo 
projektas būtų buvęs priimtas.

(Nukelta į 6 psl.)

Balandžio 22, 23 ir 24 dienos 
praėjo be ypatingai didelių pa
sikeitimų šitame bunkery, ku
ris buvo panašus jūrų gelmė
se pasinėrusį povandeninį lai
vą.

Lauke jau buvo pavasaris. 
Sodelyje medžiai sužydėjo ir 
saulė pradėjo šildyti griuvė
siuose esančius lavonus.

Rusai artėjo. Balandžio 24 
dieną jie savo rankose turėjo 
jau ketvirti viso Berlyno ir 
120,000 vokiečių kareivių, sos
tinės gynėjų buvo paimta j ne
laisvę.

Viena rusų kolona įsibrovė 
prie Alexanderplatz, kur Weid- 
lingo žmonės atkakliai laikėsi. 
Užpakaly sugriautų namų, už
pakaly kalnų griuvėsių, apvers 
tų sunkvežimių ir visokių ba
rikadų, jie kovojo prieš plie
no potvynį, kuris vis didėjo. 
Nuo stogų ir iš įvairių skylių 
jie individualiai, kaip lapės 
užpultos urve, mušėsi, bet tu
rėjo gatvę po gatvės, namą po 
namo atiduoti rusams.
SPEĘR PRIEŠ HITLERĮ

Dar kovo 16 d. Hitleris buvo 
įsakęs visiems gauleiteriams 
sunaikinti visus industrinius į- 
rengimus, kaip tai gazo fabri
kus, vandentiekius, maisto ir 
rūbų sandėlius.* Armijai buvo 
duotas įsakymas susprogdinti 
-tiltus, geležinkelius, kanalus, 
automobilių.. kelius, laivus ir 
garvežius. Kasyklos, vandens 
rezervuarai, dokai, elevatoriai, 
kepyklos ir visą kitą, kas ga

gėtų palaikyti egzistenciją, tu
rėjo būti sunaikinta.

Hitleris norėjo, kad visa Vo
kietija žūtų drauge su juo. Pro 
vincijų gubernatoriai, pripra
tę klausyti įsakymų, ėmėsi 
juos vykdyti.

Bet ginklavimosi ministras 
Speer, sužinojęs apie Hitlerio 
sumanymą, apvažiavo visą Vo
kietiją, stengdamasis įtikinti 
•vietines administracijos val
džias nesiimti pildyti ši įsaky
mą.
- Sužinojęs, kad įsakymas yra 
sabotuojamas, Hitleris pasišau
kė Speerą. -

Speeras paaiškino, kad Vo
kietija neturinti jokios teisės 
naikinti savo kraštą ir jei ki
tos tautos norinčios ją sunai
kinti tai istorijoje gėda krisian-

- tii ant jų. Pagaliau vyriausybė

Balandžio 21 d. Speer buvo 
užregistravęs į plokštelę kalbą, 
kuri turėjo būti perduota per 
Hamburgo radiją, tuoj po Hit
lerio mirties. Speer skelbė, kad 
vokiečiai, išlaisvinti nuo duo
tos priesaikos Hitleriui, nepri
valo pildyti įsakymus, kuriuos 
jis buvo davęs. Po to, jis atvy
ko balandžio 23 dieną į Berly
ną, stengdamasis įtikinti Hit
lerį, kad po tiek didelių aukų, 
vokiečiai turi teisę nekentėti 
bent nuo krašto suardymo.

Bet prieš Speerą buvo ne 
žmogus, o akmens stovyla. Hit
leris nedarė jokio skirtumo 
tarp Vokietijos ir savo likimo. 
Tą jis aiškiai jau buvo išdės
tęs 1939 m. rugsėjo 1 d. Reich
stage:

— Kaip aš pasiryžęs paauko
ti savo gyvenimą dėl vokiečių 
tautos, vokiečių tauta turi bū
ti pasiruošusi padaryti tą pa
tį. Jei vokiečiai to nepadarys, 
tai jie turi būti laikomi išda
vikais.

Kokioj kitoj tautoj monar
chas , kuris drįso taip atsiliep
ti apie savo tautą, ją įžeisda
mas, dar būtų toliau soste? 
Kokiais burtais Hitleris suge
bėjo vokiečių tautą laikyti taip 
tvirtai savo rankoje, jog tas 
bendras kaltinimas neišaukė 
jokios reakcijos?

Maršalas Keitei sakė:
— Kada trys asmenys susi

renka, ne vienas iš jų nesijau
čia saugus, nes kiekvienas bi
jo, kad vienas iš kitų dviejų 
gali būti S. D. (Sicherheit 
Dienst) slaptosios policijos na
rys...

Ir tas pats Keitelis skundėsi, 
jog jo telefoniniai pasikalbėji
mai yra šnipinėjami.

Pagaliau, net ne dėl baimės 
■ represijų, didžiuma generolų 

nieko nenorėjo girdėti apie 
Hitlerio nušalinimą. Jo buvi
mas jiems, kaip karininkams, 
sudarė privilegijuotą gyveni
mą.

Kada Speer balandžio 24 die
ną apleido bunkerį, jis dar tu
rėjo galvą ant pečių.

Kaip tai atsitiko, kad jis iš
vengė to, ko nesugebėjo iš
vengti Geringas? <
SPEER BUVO DIDELIO 
TALENTO ARCHITEKTAS

Kada per Niurembergo teis-

mokėjo iš karto, nes buvo pa
keltas į SS generolus.

štabe Fegelein savo gimi
nystės ryšius naudojo autori
teto pakėlimui ir turėjo viską, 
ką tik norėjo.

Bet Hitleris nebuvo iš tų, ku 
rie dėl vieno nepasisekimo nu
simena. Jam visą laiką sekėsi. 
Jis įsakė generolui Gottlabui 
Bergeriui perkelti 35,000 anglų 
ir amerikiečių belaisvių į Ty
relį, kur laikyti, kaip įkaitus.

— Jei Vokietija turės žūti, 
šie belaisviai irgi turi žūti.

Berger vėliau skundėsi, kaip 
jis galėjo pėsčius 35,000 belais 
vlų nuvaryti į Tyrolį? Hitleris 
duodavo įsakymus mažai pa
galvodamas apie jų įvykdymą. 
Jis buvo įsakęs kiekvieną va
karą Wilhelmplatze Išstatyti 
5,000 amerikiečių belaisvių, 
kad jie žūtų nuo tų bombų, 
kurias amerikiečių lakūnai pa 
berdavo ant Berlyno 1945 m. 
vasario mėnesi. Jis buvo įsa
kęs 20,000 belaisvių nugabenti 
į Drezdeną ir ten palikti griu
vėsiuose žūti be maisto ir van
dens.
ALPIŲ TVIRTOVĖ

Spaudžiama iš visų pusių 
vokiečių armija, kurias beliko 
tik skeletas, mušėsi be jokio 
plano. Vienos divizijos buvo 
sunaikintos vietoje, kitos trau 
kėši į Bavariją,/ kuri Hitlerio 
žodžiais, turėjusi įtapti pasku
tine tvirtove. Ten už aukštų 
kalnų, kurie sudarytų natūra
lią ginimoši Meną, pasislėpusi 
vokiečių- armija: ir gamindama 
požemiuose ginklus,, galėtų at
laikyti sąjungininkus. Tam 
tikslui Mautendorte buvo pa
statytos dvi ' galingos radijo 
stotys. Bet karininkai tai lai
kė donkichotiška operacija.

'Gebelsas net sugalvojo isto
riją, kuzi buvo .paleista Vokie
tijoje, kad von ’ Ribbentrop 
stengiasi su anglais ir ameri
kiečiais susitarti, jog Oderis 
pasidarytų demarkacine Unija 

. tarp; vakarų^ sąjungininkų4 ir 
sovietų; Tada .Oderis dar nebu
vo rusų . peržengtas.’ Ir Von 
Krosing rašė: • > •. •:' /. : •

• — • Mes esame nutarę suari 
dyti sąjungininkų draugystę.:

Bet visų buvo didžiausias 
siurprizas/kadi .susirinkę būn-

Gen. Clark prezidento Tru- 
mano įsakymu paskiriamas va 
du Amerikos ginkluotų jėgų 
Tolimuose Rytuose, kur iki 
šiam laikui šias pareigas ėjo 
gen. Ridgway.

kery aplink stalą, rado Hitlerį 
nudžiugusį:

— Dabar aš juos turiu?
Radijo pranešime buvo skel

biama, kad tarp amerikiečių 
ir rusų karininkų įvyko susi
kirtimų dėl nustatymo okupa
cijos zonų. Rusai tvirtino, kad 
amerikiečiai laužo Jaltos susi
tarimus.

— štai kas yra gerai, — šau
kė Hitleris. — Jūs matote, jūs, 
ponai ir visa vokiečių tauta,, 
kad jūs abejojote ir aš buvau 
teisus sakydamas, kad ši są
junga ilgai nesitęs. Dvi skir
tingos politinės sistemos, su 
skirtingais siekimais negali 
eiti koja kojon. Bet ne tas 
sugriaus jų sąjungą: jie susi-, 
kabins viens kitam' į krutinę 
dėl to grobio, kurį jie laiko vi
sai natūraliai jįefns priklau
santį. Karas tarp jų gali kilti 
diena iš dienos, valanda iš va
landos”. . /y

(Iš visų pareiškimu, kuriuos 
Hitleris padarėJmnkery, šitas 
buvo mažiau kvailas, .tik jis. ap 
sigavo dėl datos-, ir šaltasis ka
ras tarp buvusių7sąjungininkų 
prasidėjo žymiai vėliau, negu 
jis tikėjosi. Red.)..-

■ Baigiantis .pasitarimui, at
nešė naują pranešimą.

;■ Hitleris jį. permetė akimis, 
paskui ninnetė^iSfcįiėnlr pašo
kęs: ant kojų;, ąpjeido kam- 

* barį raišdamas. Btfvę kamba
ry. pakėlę pranešimą. Jame 
buvo .'.skelbiama, kad rusai už
ėmė TempelhofO aerodromą, 
Silezijos stotį ir 'visą šiauryti- 
nę miesto dalį iki pat centro.

Kitą savaitę: DU LAKŪNAI 
KRENTA Iš DANGAUS Į PRA
GARĄ.

LEGENDARINIS JURGIS WASHINGTON 
IR T. JEFFERSONO 10 ĮSAKYMŲ

Mažai tėra žmonių apie ku
riuos būtų sukurta tokia graži 
legenda, kaip apie Jurgį Wa
shingtona. Bet jos čia nebelie- 
sime, o pasakysime tik, kad 
pirmasis Amerikos prezidentas 
buvo šimtanuošimtinis ameri
kietis.

Jo protėviai iš Anglijos at
vyko dar Cromwellio laikais, 
nenorėdami nusilenkti “arbū
zų galvoms” ir su atsivežtais 
pinigais įsigijo Virginijoje di
delius žemės plotus.

Per šimtą metų Washingto- 
nų šeimos nariai užimdavo 
administracijoje aukštas vie
tas ir buvo kariais. Jie išlaikė 
pamėgimą komanduoti, būti 
valdžioje ir dirbti.

Tos visos ypatybės randamos 
ir pas Jurgį Washingtona.

Netekęs anksti tėvo, jis bu
vo laimingas turėti tokią mo
tiną. kuri pilnai pateisino Na
poleono pasakymą: “Visi žmo
nės, kurie nuveikė didelius dar 
bus, turėjo geras motinas”.

Ji išmokslino, davė jam ge
rą išsilavinimą, koks buvo tais 
laikais šiame krašte, tvirtus 
raumenis ir nepaprastą šalta
kraujiškumą...

— Vien žinoti dar maža, — 
sakydavo ji. — Reikia kartu 
daug norėti.

Ji buvo labai ekonomiška.
— Išleisk mažiau, negu už

dirbi, — mokino ji.
Ji davė savo sūnui savotišką 

mišinį ambicijos ir paprastu
mo, aukštybės ir švelnumo, ego 
izmo ir žmoniškumo.

Kada Jurgis Washingtonas 
dvejojo ar sutikti jam būti pre
zidentu naujos tautos, ji pri

vertė jį nusileisti:

— Neužtenka vaiką pagim
dyti, reikia prižiūrėti jo pir
muosius žingsnius! Tai, ką aš 
dariau su tavimi, tu daryk su 
tėvyne!

Bet kada ji gulėjo mirties 
patale, sūnui negalint atvykti, 
jos paskutinieji žodžiai buvo:

— Aš irgi buvau jo reikalin
ga. Tas būtų leidę man pergy
venti lengviau...

Jurgis Washingtonas buvo 
tikras demokratas.

Kartą lankydamasis užfron
tėje, pastebėjo būrį kareivių 
sunkiai tempiančius iš duobės 
vežimą su šoviniais. Jis nulipo 
nuo arklio ir jiems pagelbėjo. 
Pamatęs šalimais stovinti jau
ną korporalą, kuris nieko ne
padėjo, paklausė:

— Kodėl jūs nepadedate?
— Dėl to, kad aš esu jų kor- 

poralas!
— Ak, gerai! — pastebėjo 

Washingtonas. — Kitą kartą, 
pašaukite mane ir aš tuojau at 
vyksiu. Nes aš esu jų genero
las!

Washington© patvarumas, ne 
pavargimas, drąsa davė daug 
pavyzdžių.

Pabaigoje 1776 metų prie 
Princeton, pennsylvaniečių mi
licijai mažėjant karingumui, 
jis paspaudė savo arklį penti
nais ir pasiekė pirmąsias lini
jas stengdamasis padrąsinti 
savo kareivius. Stačias balne, 
priešui apšaudant, išdrįso pri
siartinti iki priešo pozicijų per 
150 pėdų.

— Aš užtraukiau kepurę ant 
akių, — papasakojo vėliau vie
nas jo palydovų, kad negalė
čiau matyti jį mirštant.

Vienas sviedinys nukrito 
priešais jo arklį ir jis visas din

go dūmuose. Bet jiems išsiblaš 
kius, visi pamatė Washingtona 
sveiką sėdintį balne. Kareivių 
karingumas iš karto pakilo ir 
jie metėsi į ataką.

Prestižas Washingtono ka
riuomenėje buvo ' milžiniškas. 
Net prancūzai, kurie atvyko su 
La Fayette pagelbėti ameri
kiečiams pasiliko gražiausius 
prisiminimus apie jį. •

Tik savo prestižu jis išgelbė
jo Amerikos konstituciją, ku
riai priešinosi daugelis atsto
vų. .

— Jei jūs nenubalsuosite šią 
konstituciją, gerą ir blogą, 
kaip visi žmonių sukurti 
dalykai, — pareiškė Wahing- 
tonas Kongrese, — jūs pralei
site progą, kurios niekad nebe
sulauksite.

Konstitucija buvo priimta.
Vienas sunkiausių klausimų 

buvo išspręsti kiek turi būti at
stovų rūmų: vienii ar dveji. 
Jefferson, vienas iš geriausių 
kongresų atstovų buvęs Ameri
kos prezidentas nuo 1801 iki 
1809 stovėjo už vienus rūmus. 
Washingtonas už dvigubą par
lamentą, .

Jis pasikvietė pas save Jef- 
fersoną ir davė jam paragauti 
verdantį arbatos puoduką. Pa
gal tų laikų papročius. Jeffer- 
sonas įsipylė arbatą į lėkštutę, 
kad atauštų.

— štai kas yra teisingai!— 
pasakė Washingtonas. — Aš 
jums daviau puoduką ir lėkš
tute, kad neišsiplikintumėte 
burną. Duokite man senatą ir 
atstovų rūmus, kad blogai su
redaguotas įstatymas neapipli
kintų mūsų tautą!

Pirmieji Amerikos preziden
to rinkimai įvyko 1789 metais

kovo 4 dieną, šiaurinė Caroli
na ir Rhode Island dar tada 
nepriklausė . sąjungai. New 
Yorko valstybė dėl paskutinę 
valandą įvykusio incidento ne
galėjo paskirti rinkikus: Tiktai 
dešimt valstybių dalyvavo bal
savime. Washingtonas surinko 
69 balsus iš 120. Tai nebuvo 
jau tokia smarki pergalę. John 
Adams, sekęs iš paskui su 34 
balsais, buvo paskelbtas vice
prezidentu. Po keturių metų 
George . Washingtonas buvo 
perrinktas, bet jis atsisakė 
kandidatuoti trečią kartą ir no
rėjo baigti . savo gyvenimą 
Mount-Vernon.

Antrasis Amerikos preziden
tas John Adams, buvo išrink
tas 71 balsais prieš 68, nugalė
jęs Thomą Jeffeęsoną, pasi
stengė tuojau sureguliuoti tą 
nesusipratimą, kuris tęsėsi 
tarp Amerikos ir Prancūzijos 
dvejus metus.

John Adams buvo frankofi- 
las.

“Jei Kleopatros nosis būtų 
buvusi trumpesnė, — pasakoja 
Pascalis,— visas žemės, pavir
šius gal būtų pasikeitęs”.

Tas pats ir su Adams. Jei 
Paryžiaus aristokratai būtų 
mažiau mandagesni ir šokėjos 
mažiau malonesnės, gal būt, 
neapykanta prieš: Prancūziją 
būtų padidėjusi, nes Washing
tonas ne tik sulaužė 1777 metų 
amerikiečių prancūzų susitari
mą, bet prancūzų-anglų karui 
prasidėjus, paskelbė neutralu
mą ir pasirašė su Londonu su
tartį.

Prezidentaujant John Adam- 
sui Amerikoje susiformafo dvi 
didelės partijos. Dabartinieji 
republikonai, tada vadinosi fe- 
deralistais ir dabartinieji de
mokratai tada vadinosi repub- 
likonais. Nekalbant apie jų 
programas pasakysime .tik tiek, 
kad John Adamso federalistai

stovėjo už stiprią centrinę val
džią, kuri valdytų visas valsty
bes. Gi Jeffersono republiko
nai norėjo išlaikyti atskirų vai 
stybių valdžias.

Kada 1801 metais pasibaigė 
Adamso prezidentavimo termi
nas, Amerika pergyveno di
džiausius ginčus dėl rinkimų. 
Adams buvo išstatęs savo kan
didatūrą, bet pralaimėjo ir pa
sitraukė į savo gimtąją Mass
achusetts.

Baltuose Rūmuose jį pakei
tė Thomas Jeffersonas, ne be 
vargo, nes reikėjo 36 kartus 
balsuoti, kad būtų pasiekti re
zultatai.

Jeffersonas buvo liberalinės 
kultūros žmogus. Pirmasis jo 
aktas buvo paleisti politinius 
kalinius. Bet jis atsisakė nuša
linti federalistų partijai pri
klausančius valdininkus, tam 
kad juos pakeitus savo parti
jos žmonėmis.

Jeigu jie atlieka pareigas 
gerai, tegu tęsia darbą. Jei 
dirbs blogai, išmesime laukan, 
kaip blogus valdininkus, bet 
ne kaip federalists.

Ant savo stalo jis turėjo len
telę, kurioj turėjo surašęs de
šimt įsakymų:

10. Supykus, skaičiuoti iki 
dešimties pirm prabilant ir 
šimto, pirm reaguojant.

Kaip Adams, Jefferson irgi 
kurį laiką gyveno Europoje ir 
buvo sužavėtas Prancūzija, sa
kydamas: “Kiekvienas žmogus 
turi dvi tėvynes, savo kraštą 
ir Prancūziją”.

Bet, nežiūrint savo franko- 
filiškumo, jis mokėjo ginti A- 
merikos interesus.

Kada Ispanija Napoleonui 
perleido Mississipi žiotis ir vi
są kraštą dešiniame upės kraš
te iki Pacifiko, Jeffersonas su
prato, koks gręsia- Amerikai pa 
vojus įsitaisius Amerikos už
nugary tokiai didelei valstybei, 
kaip Prancūzija.

—Kol Naująjį Orleaną val
dė ispahai, mums ‘nebuvo pa
vojaus.

Napoleonas nusileido (1803 
metais), Louisiane jį mažiau 
domino, negu amerikiečių 
draugystė.

Bet Jeffersonas tarp saviš
kių susidūrė su didesniais sun
kumais negu su Prancūzija. 
Didžiuma S. valstybių nepalan
kiai žiūrėjo įsiterpiant naujai 
valstybei į sąjungą ir jautė, 
kad tuo mažėja jų valdžia.

AMERIKA TURI PAČIUS GERIAUSIUS IR 
BAISIAUSIUS PASAULYJE KALĖJIMUS

Jacksono kalėjimas ne pirmą kartą minimas — Jis anksčiau buvo tikrais 
orgijų namais — Vėliau virto pragaru, kur buvo auklėjama su švininėm 
lazdom — Alcatraz, vadinamas pragaru, yra žmoniškiausias kalėjimas

Nors sukilimai New Jersey ir 
Michigano kalėjimuose numal
šinti, bet didelis slogutis už
gulė Ameriką.

Priežastys, dėl kurių kali
niai sukilo, yra įvairios. Skun
džiamasi, jog esančios neuž
tenkamai erdvios patalpos, 
menka mediciniška priežiūra, 
sargų brutališkumas ir blogas 
maistas.

Tokių būdu po šių sukilimų, 
visuomenėj susidarė nuomonė, 
kad reikia peržiūrėti kalėjimų 
tvarką. Bet tas nebus lengva 
padaryti, lokaliniuose kalėji
muose, nes kiekvienoj valsty
bėj veikia kiti įstatymai, kita 
tvarka.

Kalėjimų administracijos, 
kurios nepriklauso nuo Wash
ington©^ dažnai nesupranta tik 
rujų auklėjimo užduočių.

Jacksone ne pirmą kartą į- 
vyksta kalinių sukilimas.

šitas milžiniškas kalėjimas, 
kurio pastatymas kainavo apie 
10 milijonų dolerių ir gali sa
vy sutalpinti 5000 kalinių, jau 
1945 metais stovėjo aktualijos 
priešaky, kada krim. sekimų 
direktorius John Dethmers pa 
skelbė raportą.

Dethmers anketą pradėjo, 
tūlam Joe Medley, nuteistam 
60-čiai metų už plėšikavimą, 
pabėgus su kalėjimo kasa, iš
einant paprasčiausiai per di
džiuosius vartus, matant kalė
jimo sargams.

Anketoje sakoma, jog sargai 
nedrįso sulaikyti, nes. Medley 
buvo per daug artimuose ry
šiuose su viršininkais.

Pasirodo, kad Jackson kalė
jime kaliniai, kurie turėjo ga
limybių pasidaryti sargus drau 
gaiš, buvo privilegijuojami ir 
laikomi kaip kokie pensijonie- 
riai poilsio namuose. Jie net 
galėjo priiminėti žmonas savo 
kamerose ir išbūti su jomis iš-, 
tisą naktį. Jiems buvo prista- 
lomi laisvai svaiginantieji ,gė- « 
rimai ir kai kurias kameras jie 
buvo pavertę tikrais kortų lo
šimo salionais. Kartais jie bu
vo net palydimi į miestą, kad 
galėtų dalyvauti bokso ar base 
ball rungtynėse...

Gi kaliniai, kurie dėl vienos 
ar kitos priežasties nenorėda
vo išeiti į miestą, neturėjo žmo 
nų, ar draugių, kurias galėtų 
priimti savo kameroje, buvo

palydimi į kalėjimo ligoninę, 
kur slaugės mielai sutikdavo 
pabūti “draugėmis”.

Skandalas, kurį sukėlė šio 
raporto paskelbimas, buvo mil 
žiniškas. M!ichigano valdžios 
pareigūnai bandė pradžioje vi 
sa tai slopinti. Bet kada pama
tė, jog tas neįmanoma padary
ti, reagavo. Tarnautojai buvo 
nušalinti ir naujieji gavo įsa
kymą būti griežtais.

Bet atitaisyti tvarką, kuri 
buvo tiek žemai kritusi, reikėjo 
turėti kvalifikuotus asmenis, 
inteligentiškai stiprius. Bet vie 
tos politika, priimant naujus 
tarnautojus, neleido to pada
ryti. Ir Jacksono kalėjimas pa
virto iš orgijų į pragarą be vil
čių. Lazdos, rimbai, arba net 
dažniausiai švininės lazdos pa
sidarė kasdieninė priemonė ka
linių auklėjimo, sargai ir jų 
viršininkai galvojo, kad tai ge
riausia priemonė priversti 
klausyti.

Neklaužadoms buvo speciali 
bausmė, vadinama “juodoji 
skylė”. Tai be langų, be vienti- 
liatoriaus pogrindis, kurio sie
nos būdavo šlapios ir kalinys 
būdavo paliekamas be čiužinio 
ir antklodės su visai menku 
daviniu maisto.

Atrodo, kad sargai, nustoję 
šalutinių pajamų, kuriuos gau
davo iš kalinių draugų, stengė
si savo pajamas kitokiu būdu 
pakelti, dalį maisto, skirto ka
liniams, parduodavo ir pasida
lindavo pinigus. Tą bent tvir
tina dabar kaliniai.

Jacksono kalėjimo skanda
las nėra išimtimi. Caldwellio 
kalėjime, kur viename sparne 
laikomos moterys kalinės, 
prieš porą metu' atrado, kad 
kiekvieną vakarą dalis moterų 
kalinių buvo nuvedamos į vyrų 
pusę...

Chicagoje krim. sekimo di
rektorius John Boyle rado, kad 
€ook kalėj itti'e kaliniai galė j o 
palaikyti santykius su moteri
mis, gauti alkoholinius gėri
mus ir net narkotikus.

Charlestons 1951 m. spalio 
mėnesį sukilo 1,300 kalinių. 
Bet jie turėjo greitai pasiduo
ti, nes neturėjo pasigavę sar
gybinius, kaip įkaitus.

Alcatraz yra vadinamas pra
garu. Bet paprasčiausiai dėl 
to, kad tarp kalinių yra patys

didžiausieji nusikaltėliai, kurie 
žino, kad jiems nėra Jokios 
vilties išeiti iš kalėjimo. Nie
kas nėra pabėgęs iš Alcatrazo, 
kuris pastatytas ant olos San 
Francisco įlankoje. Bet jei jo 
viduje yra griežta disciplina, 
tai ji kartu yra ir žmoniška. 
Dieną visi bendrai dirba mo
derniškose kalėjimo dirbtuvė
se įvairius naudingus daiktus. 
Alcatraze siuvamos kariuome
nei uniformos. Gi kameroje ka 
linys randa patogumus: prie 
lovos būna lempa su abažūru, 
tualeto kambarėlis, spinta, sta
las, minkšta kėdė ir gera lova. 
Kaliniai turi teisę patys skus
tis, turėti tualeto reikmenis, 
gali ant sienų pasikabinti fo
tografijas ir prenumeruoti 
laikraščius, žurnalus.

Drausmė ten, tiesa, yra ge
ležinė, bet ją prižiūri inteligen 
tiški sargybiniai, kurie turi 
autoritetą prieš kalinius.

Tas nereiškia, kad Alcatra
ze niekad neįvyksta dramų. 
1946 metais gegužės mėnesį 
buvo didelis sukilimas, jog net 
teko pašaukti marinų pulką 
jo numalšinimui. Bet jei pri
siminsime, kad Alcatraze kalė
jimo sąraše figūruoja pačių 
didžiausių gengsterių vardai, 
kurie vadinami visuomenės 
priešais numeris 1, tai galima 
■lengvai suprasti dalykus.

Kiekvienu atveju, kada maiš 
tas buvo numalšintas, anketa 
parodė, jog prieš sargus nieko 
negalima blogo pasakyti. Al
catraze niekad nebuvo skan
dalų ir net Al Capone, nežiū
rint savo milijonų ir draugų, 
bei savo galybės tarp politi
kierių, negalėjo išgauti Jokių 
privilegijų. Kada jis apleido 
kalėjimą, jis išbuvo iki pasku
tinės minutės, kiek turėjo sė
dėti.

Jei 1930 metais tebuvo tik 3 
federaliniai kalėjimai .visai A- 
merikos teritorijai, per pasku- 
niuosius dvidešimt metų buvo 
padėtos didelės pastangos juos 
padidinti.

Bet reikia pažiūrėti ir iš ki
tos pusės. Net kai kuriuose lo
kaliniuose -kalėjimuose įvairios 
labdarybės organizacijos sten
giasi su kalėjimų administra
cija tobulinti sistemą, kad ka
lėjimai taptų auklėjimo įstai
gomis, paruoštų kalinius gyve- -

1. Neatidėti kitai dienai, ką 
galima padaryti šiandieną.

2. Neleisti daryti kitam, jei 
galima padaryti pačiam.

3. Neišleisti savo pinigus, 
pirm juos neuždirbus.

4. Nepirkti tai, kas yra ne
reikalinga, motyvuojant kad 
pigiai parsiduoda.

5. žinoti, kad puikybė kai
nuoja brangiau negu alkis, 
troškulys ar šaltis.

6. Negailėtis, kad teko mažai 
valgyti.

7. Dirbti nuoširdžiai ir nie
kad nebus pavargstama.

8. Neabejoti nelaime, kuri 
dar neįvyko.

9. Į kiekvieną dalyką žiūrėti 
Iš gerosios pusės.

Tačiau viskas susitvarkė. Jef
fersonas nupirko Louisiane. už 
15 milijonų dolerių ir Amerika 
padidėjo 1,200,000 kvadrati
nėm myliom.

Kada 1809 metais jis atsisa
kė trečiu kartu būti perrenka
mas, paaiškino savo draugams:

— Nereikia priprasti prie 
valdžios, kaip prie prieskonių, 
kurie paskui pasidaro nebe
jaučiami.

Ir jis padėjo išrinkti savo 
draugą James Madison.

Kitą savaitę: MONROE, PIR
MASIS “IZIOLIACIONTSTAS”

turi palikti tautai galimybę at
statyti karo nualintą kraštą.

Į tai Hitleris atkirto:
— Jei karas turės būti pra

laimėtas, tauta turės irgi žūti. 
Tai neišvengiama.

Paskui pridūrė:
— Aš girdėjau, kad atvirai 

kalbate, jog karas jau pralai
mėtas. Įvertindamas jūsų dar
bus ir sugebėjimus, aš duodu 
progos jums atsipirkti, viešai 
pareiškiant, kad karas dar nė
ra pralaimėtas.

Speer valandėlę susimąstė ir 
iš lėto pašakė:

— Karas jau yra pralaimė
tas.

Nežiūrint, kad- Hitleris ką 
tik buvo įsakęs sušaudyti 8 ka
rininkus, kurie nesusprogdino 
vieno tilto pagal jo įsakymą, 
jis neįsakė Speerą tuojau pat 
sušaudyti, dėl priežasčių, ku
rias mes pamatysime vėliau. 
Tuo momentu jis pasitenkino 
tik pasakyti:

— Aš jums duodu 24 valan
das pagalvoti.
DAR VIENA NEPASISEKU
SI KONSPIRACIJA

Dar kol Tempėlhofo aero
drome buvo lėktuvų, Speeras 
buvo sugalvojęs konspiraciją, 
norėdamas Hitlerį, Gebelsą, 
Bormanną, Himmlerį ir dar 
kelis nacių aukštus pareigūnus 
susodinti į lėktuvą ir pasiųsti 
į Angliją. Bet paskutinį mo
mentą jo sąmokslininkai pa
būgo ir nuo projekto atsisakė. 
Tada Speer bandė vienas už
slopinti visus bunkery, įleisda
mas dujas per ventiliatorius.

Tačiau netikėtumai, kurie 
išgelbėjo Hitlerį iš keliolikos 
sąmokslų ir ši kartą neleido 
jam žūti. Kada Speer atvyko i 
slėptuvę, pamatė, jog kaminas, 
per kurį J bunkerį patenka o- 
ras buvo apstatytas 12 pėdų 
aukščio mūru ir jis negalėjo į- 
gyvendintl sumanymą.

mą paklausė Geringo, kodėl 
jis nepasakė “ne” Hitlerio bi&u 
riausiems planams, šis atsakė:

—• Parodykite man bent vie
ną žmogų, kuris būtų pasakęs 
“ne”!

Speer buvo išimtis ir išgyve
no, dėl to, kad iš pat pradžių 
Hitleris buvo susižavėjęs jo di
deliais gabumais. Naujoji Rei
cho kancelėrija buvo kaip tik 
Speero kūrinys.

Kartais klaidingai galvoj a- 
jama, kad Hitleris tesiįdomavo 
tik kariškais dalykais ir garbe. 
Jo pretenzijos būti1 artistu, vir
šijo stratego pretenzijas.

Bet vis dėl to Niuremberge 
Speer drauge su kitais naciais 
buvo teisiamas ir pripažintas 
kaltu, nuteistas 20 metų kalė
jimo.
HITLERIS SIUNTA

Aplink Hitlerį išdavimai pra 
dėjo plėstis ir nežiūrint savo 
šeštojo jausmo, kurį jis turėjo 
ypatingai didelį, nieko nežino
jo kas dedasi. Jis nežinojo 
Speero sumanymo, lygiai visai 
nežinojo, kad Himmleris, jo 
“ištikimas Heinrich,” tuo metu 
susitikinėjo su grafu Folke 
Bernadotte, aptarimui kapitu
liacijos.

Jis net nežinojo, kad jo bū
simais švogeris Herman Fe
gelein ėjo iš vien su Himmle- 
riu.

Fegelein didelis garbėtroška, 
visą laiką ieškojo Hitlerio silp
nąją vietą ir galutinai įsitiki
no, kad ji yra Eva Braun asme
nyje. Kada Hitleris pasigrobė 
Eva su jos seserimi Gretel iš 
tėvų namų, Fegelein suprato, 
kad žmogus, kuris sužavės 
Gretel, turėsi1 Evos leidimą i- 
žengti i Hitlerio kabinetą. P'i 
aštuonių dienų piršimosl, Fe
gelein susituokė su Gretel ir 
Hitleris buvo jo pirmuoju liu
dininku. Tas žinoma jam atsi-

TAI IRGI
Įėjęs į. savo ^yrių, fabrike, 

Vincas nustebo: naktyje kie
no tai buvo ; gerokai padirbė
ta. Sumirkusias alyva, nuola
tos barstomos medžio druož- 
lės, buvo apgrobtos, o jų vieto
je krūvelėmis ir vingiais -ne- 
rūpestiingai suputok, lyg pras
tai prižiūrimame miške, vove
ruškų krūmai: . išsimėtę, ir ant 

' takų, ir. tarp medžių šaknų. 
Pro dulkėtus langų stiklus, 
ankstybo ryto saulė drąsiai ver 
žėsi į vidų, parodydama mili
jonus skraidančių dulkių. ĮSky- 
riaus patalpos atrodė Unksmes 
nės ir erdvesnės, kaip kitomis 
dienomis. 

f •

Persirengdamas, Vincas pa
stebėjo vienam savo bendra
darbiui, kad Čia šiandiena iįė-r 
įprastai atrodo: ' ‘ ' 4

— Turėsime svečių,. — atsa
kė šis.’

Daugiau klausinėti nebuvo 
laiko. Kartu su skambučiu, 
supoškėjo presai, dūsliki švilpė 
suspausto oro atsukti čiaupai. 
Pro šalį praslinko baltutėlaitis 
Išdirbinių tikrintojias, vadina
mas inspektorium.

Vinco darbas nebuvo iš sun
kiųjų, bet varginantis. įmirkę 
pirštai nusidėvėdavo iki skaus
mingo jautrumo. Dažnai pasi
taikydavo įsipiautl. Todėl, člu- 
pinėjosi apgalvotai ir nuola
tos nenutrūkdamas.,

Retai kada judinamos me
džio druožlės, šlapios nuo te
palų, susimaišiusios su cigare
čių Ir cigarų liekanomis, vie
tomis skleidė tokį aitrų kvapą, 
kad jis iš karto griebdavosi už 
plaučių, versdamas čiaudėti.

Svečių nesimatė. Prieš pietų 
pertrauką* dirbantieji arčiau 
prie garsintuvo, išgirdo muzi-

PAŽANGA
ką,, nors, .išskirti ką nors, dėl 
mašinų keliamo triukšmo, ne
galėjo. Bosas išnešiojo kiekvie 
nam po lapą popierio. Ten bu
vo parašyta, kad šiandien su
eina dvidešimts penki metai, 
kai šis fabrikas sėkmingai dir
ba. Todėl kviečiami apsilanky
ti dirbančiųjų šeimų nariai, ar 
draugai, susipažinti su darbo 
eiga ir pasikeisti laimėjimais.

Pietų metu, arčiau valgyklos 
bei raštinių esančiuose kori
doriuose, stoviniavo ir painio
josi daugybė svečių. Sienose 
prikabinėta fabriko nuotrau
kų, statistinių žinių. Viela ati
tvertoje kertėje, trys muzikan
tai stengėsi surinkti Strauso 
valsą. Kuproje paskendęs pia
nistas, grūdus tesančio gaidžio 
tikslumu, kapojo klavišius. Pa
ilgėjusių plaukų smuikininkas, 
tarsi slėpdamasis, visu žandu 
prisispaudęs laikė smuiką, ku
rio žvygiuojimai nejuokais 
draskė praeinančių darbinin
kų ausis. Visai vaizdinga mer
gina, atrodė žinanti visokius 
taktus, vienodai šiūravo didžiu 
lį kontrabasą, ir didelėmis it 
pusdoleriai akimis, įžūliai dai
rėsi į apstojusius kelis stipres
nių ausų muzikos gerbėjus. 
Čia pat, vienas vaizbūnas dali
jo kramtomą gumą. Tos ap
čiuopiamos n‘au(|os, daugelis 
mėgino gauti pakartotinai, ap
ėję pasieniais — vėi ateidavo 
prie dalijančio. Bet tas gerai 
žinojo ką daro, todėl nedaug 
buvo laimingų.

Po kavos, grįžęs i savo sky
rių, jau rado svečių. Pradėjus' 
darbą, lankytojai pasidarė 
smalsesni. Ėjo grupėmis, veda
mi, ar pavieniui. Vieni iš jų, 
šokinėjo per dėžes, čiupinėjo

F. BOČIŪNAS

padarytas dalis, kaišiojo pano
sėn, klausinėjo. Kiti, kaip ži
nantieji savo vertę laikėsi šal
tai. Matė tik mašinas, gal dar 
skaičiavo padaromų gabalų 
skaičių.

“Bosas” priėjo su '•'enu “mis 
teriu,” paėmė iš Vinco rankų 
skylėmis išmargintą, storą 
plieno skardos gabalą, ir ‘aiš
kino:

— Čia, yra rėmo šonas. Jų 
yra du. Jie jungia visas kitas 
dalis. Anksčiau, juos vos spė- 
davome padaryti. Prieš tris 
metus, pastatėme naują maši
ną, dabar padarome keturis 
kartus daugiau.

— O taip, pažanga žinoma, 
— atsakė aukštasis “misteris.”

Vincas dirbo. Dėžių aplinkui 
daugėjo. Nugara, nuo vienodų 
judėsiu, buvo aptirpus. Susto
jo, apsidairė. Pro pravertą lan
gą, matėsi puiki, saulėta die
na. Prie didoko upelio, pasipuo 
šusio jau gelstančių lapų me
džiais, paslėptu šešėliuose ta
ku, pasirodė lėtai beslenkanti, 
puiki moters figūra.

Ūmai Vincas pajuto norą 
veržtis laukan, įtraukti me
džių paunksmėje švaraus oro, 
pajusti tos moters artumą, jos 
kvapą. Užmiršti momentui, vi
siškai, tą rūgščią aplinkumą, 
ir nugaros skausmingą sustin
gimą, kur, tartumei kas lėtai, 
atsargiai, bet vienodai, spaudė 
vinį į kūną. Pakėlė rankas į 
viršų, įtraukė krūtinėn oro, ir 
nusičiaudėjo...

Pradėjo vėl judėsius. Bet 
kas? Pro alyvas ir benzino du
jų tvaiką, pajuto švelnius kve
palus! Nejaugi čia pat kas jį 
stebi? Palenkęs galvą užmetė 
žvilgsnį atgal, ir pamatė dau-
gelį moterų. Aha- Viešnios ste

bi jo darbą. Tada pirmyn, te
gul pasižiūri. Tik, kada jos pra 
dėjo rinktis prie kaimyno ma
šinos, Vincas palydėjo jas aki
mis. Jų gal dvidešimts, “divor- 
suotos” ir netekėjusios, lenkė 
tepalu įmirkusius stalus, kėlė 
rūbus nuo įsikišusių plieno at
matų.

Staiga Vincas nuleido auto
matiškai pakeltą ranką, link
terėjo pasveikinimui galvą, ir 
čia pat keiktelėjo. Viena iš jų 
minutėlei buvo stabtelėjusi sa
vo žvilgsniu ties juo. Akyse, be 
prisiverstino smalsumo pama
tyti — nieko daugiau nebuvo, 
tuščias abejingumas ir nuo
vargis. Kada Vincas linkterė
jo, akys palengva nuslinko ki
tur.

Tai buvo Renata, tremtinė. 
Jis d'abar matė dar dvi jos 
drauges, ir gerai jam pažįsta
mas. Vincas pajuto kalstant 
veidą:

— Irgi, pažanga, — sumur
mėjo jis. Nematė ir nepažino, 
nors keletą minučių iš šonų 
stebėjo jo darbą. Neužkalbino, . 
nes matyti tarpe amerikonių 
studenčių, nepatogu kalbinti 
darbininką, nors ir pažįstamą. 
Ar, tai buvo taikymasis prie 
papročių, kurių čia reta?!. 
Greičiau, tai yra išdava iš na
mų aplinkumoje daug kur ir 
dabar tebekabančio jausmo, 
įtraukto dar iš motinos krū
ties, kuris šnabžda, kad jei aš 
nesėdžiu'su kuo viename suo
le, tai negaliu ir kitur su tuo 
asmeniu laisvai jaustis! Vin
cas šypsojos. Apžvelgė savo 
didžiulę patalpą ir pajuto, kad 
tie beplušą žmonės, jam pasi
darė dar artimesni.

O saulė, pasislėpė su savo 
visuomet atlaidžia šypsena, 
kartu paimdama ir tą vienin
telį dienos- džiaugsmą, kuris 
tilpo kelių kvadratinių pėdų . 
angoje praverto lango.

nimui, išlavinant jų kultūrinį 
lygį* išmokinant kokios nors 
specialybės..

Sakysim, Patrick Langham, 
kuris įžengė J Sing Sing kalėji
mą prieš dvidešimt metų už 
ginkluotą plėšikavimą, išėjo 
su universiteto diplomu, duo
dančiu jam teisę užsiimti ad
vokatūra. žinoma, ne visi ka
liniai iš Sing Sing išeina dak
tarais, advokatais, inžinieriais, 
bet didžiuma jų, atlikę baus
mę gali įeiti į normalų gyveni
mą.

Aldersone, tiesa federalinis 
kalėjimas, kaliniai lanko me
no mokyklą ir mokosi muzikos.

Amerikoje yra patys žmoniš- 
kiausi pasaulyje kalėjimai, bet 
yra ir tokių baisybių, kaip 
Jacksono. Tiesa, jie jau nyks
ta ir paskutinysis maištas 
Jacksone, tik paskubins tokių 
kalėjimų peorganizavimą.
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LITUANISTIKOS INSTITUTO LĖŠOS
Lituanistikos Instituto gy

vavimu rūpinasi įvairių rūšių 
jo nariai Jų visų pastangomis 
veikia ir išlaikoma ši Vakarų 
pasaulyje esančių Lietuvių auk
ščiausia mokslo įstaiga.

Vieni yra mokslininkai na
riai, kiti rūpinasi Lituanistikos 
Instituto finansine sritimi — 
lėšų telkimu ir jų valdymu. Į 
pastarąją rūšį, be Instituto 
prezidento. įeina instituto iž
dui nusipelnę bei ypatingai 
vertingi asmenys.

Toliau į tą instituto narių 
grupę, kurie valdo iždą, įeina 
asmenys ar organizacijos bei 
kitokie junginiai, paaukoję Li
tuanistikos Instituto reikalams 
tam tikras sumas, būtent: na
riai fundatoriai, paaukoję ne 
mažiau kaip $1.000, nariai glo
bėjai, paaukoję ne mažiau kaip 
$500, nuolatiniai nariai, paau
koję nemažiau kaip S100, na
riai rėmėjai, paaukoję ne ma
žiau kaip $25 per metus, meti
niai nariai, paaukoję ne ma
žiau kaip $10 per mteus.

Paaukojusiems institutui di
desnes sumas teikiamas Litu
anistikos Instituto garbės na
rio vardas.

Šie Lituanistikos Instituto 
nariai, be kitko, bus skelbiami 
spaudoje, o garbės narių ir di
desnėmis sumomis prisidėju
sių prie Lituanistikos Institu
to pavardės bus dar ypatingu 
būdu sužymimos bei įamžina
mos instituto leidiniuose bei 
dokumentuose.

šiomis dienomis jau atida
rytos dviejuose lietuvių taupy-

mo ir skolinimo kasose Chica- 
goje Lituanistikos Instituto 
einamosios sąskaitos, į kurias 
norintieji paremti šią reikš
mingą bendrąją lietuvių aukš
tojo mokslo įstaigą kviečiami 
įnešti aukas arba įnašus, pa
gal kuriuos jie galės tapti jau 
minėtais įvairiais instituto na
riais. Įnešant į tas kasas pini
gus (pačiam ar siunčiant per
laidą, čekiu ar money orderiu), 
reikia pareikšti (rašyti), kad 
pinigai yra įnešami į (deposit 
to): 1) Institute-of Lithuanian 
adresuoti: Standard Federal 
Savings and Loan Association 
of Chicago, 4192 So. Archer 

.Ave., Chicago, Ill. arba 2) 
Institute of Lithuanian Stud
ies Account No. 4074 ir arde- 
suoti: Universal Savings and 
Loan Association, 1800 So.
Halsted St., Chicago, Illinois. 
Reikia taip pat neužmiršti pa
žymėti pilną įnešėjo vardą ir 
pavardę bei adresą, kad insti
tutas galėtų įnašininkus į- 
traukti į atitinkamų instituto 
narių sąrašą. Geriausia, kad į- 
našininkai apie įnašą su savo 
vardu ir pavarde bei adresu 
dar praneštų pačiam Lituanis
tikos Institutui, 281 Olmstead 
Rd., Riverside, Illinois (tel. 
Riverside 7-2482), o institutas 
atsiųs pakvitavimą.

Visuomenė maloniai kviečia
ma savo piniginiais bei medžią 
giniais įnašais ir aukomis rem
ti šią reikšmingą mūsų visų 
mokslo įstaigą.

Lituanistikos Institutas

Aukos Vienybės 
popierio fondui
A. Kulakauskas

Detroit, Mich................ 1.00
K. Liormanas

Philadelphia, Pa............ 1.00
Stephania Douvan 

Detroit, Mich............. 1.00
B. Menderis

Brooklyn, N. Y............. 1.00
P. Rayzis

Gardner, Mass............. 1.00
V. Jakubauskas 

New Britain, Conn..... 1.00

KAS TVARKO JAV 
UŽSIENIŲ POLITIKĄ?

(Atkelta iš 4 psl.)
Galima duoti kitą pavyzdį 

parodantį valstybės organų pa 
klusnumą gyventojų norams.

Per antrąjį pasaulinį karą 
gyventojai buvo spaudos, radi
jo, ir valstybinių organų ap
šviesti apie Sovietų Sąjungos 
gerumą. Tas buvo reikalinga, 
norint turėti mažiau karo au
kų tarpe amerikiečių ir norint 
lengviau karą laimėti. Tuoj po 
karo Sovietų Sąjunga pradėjo 
laužyti sutartis. Ką galėjo val
džia daryti, kai gyventojų dau
guma šaukė, jog mes rusų ne
suprantame, kad reikia mums 
nusileisti ir gyventi draugiš
kai. Tiktai mažuma gyventojų 
matė komunizmo pavojų, bet 
ką galėjo užsienių reikalų mi- 
nisteris ir prezidentas daryti? 
Nieko kito kaip tik klausyti 
gyventojų. Kilus Korėjos kon
fliktui daugumos asmenų akys 
atsivėrė, pasikeitė jų nuomo
nės. Nuo to laiko Amerikos už
sienių politika irgi pasikeitė. 
Pagrindinė priežastis politikos 
pasikeitimo buvo gyventojų 
minčių pasikeitimas, bet “ ne 
Pietinės Korėjos agresija.

Trumpai sakant, užsienių po 
litika yra sudaroma iš gyven
tojų nuomonių, per atstovus 
įstatymdavystės rūmuose ir 
ypatingai per šalies preziden
tą. Todėl nereikia prie stikliu
ko susėdus diskutuoti, kas ne
gera yra užsienio politikoj, t 
bet reikia laiške savo mintis 
išdėstyti ir pasiųsti atatinka
mam asmeniui į Washingtona.

MIRĖ
Vincas Matulevičius, 65 me

tų amžiaus, balandžio 27 d. Pa
laidotas bal. 30 d. Liko žmona 
Ona, penki sūnūs ir sesuo Ona 
Švedienė. Laidojo Ballas Fun
eral Home.

Jonas Matulaitis, 63 metų 
amžiaus, balandžio 28 d. Palai
dotas i§ Apreiškimo parapijos 
bažnyčios į šv. Jono kapus ge
gužės 1 čL Liko žmona Ona, se- 
sdo Ona Luobiklenė ir trys 
broliai — vienas Amerikoje ir 
du Lietuvoje. Laidojo S. Aro- 
miskis. ' .

8 p*l.

DĖL GAUTINGO KALTINIMŲ IR BALFO VEIKLOS r---------------------------------------------------------------------
Bn^yKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

(Atkelta iš 3 psl.) 
tiek, kiek jų būtų surišta su 
buhalterija, pakvitavimu ir pi
nigų persiuntimu. Bet gi BALF 
veikloje ši sritis tėra tik viena 
šaka. O kur gi maistas, dra
bužiai, avalynė, vaistai, taipgi 
emigracija ir įkurdinimas?

Tcdėl reikia ir‘sandėlio, rei
kia ir įstaigos, kuri dirbtų še
šias dienas per savaitę, nes ki
taip savo uždavinių negalėtu
me atlikti. BALFo direktoriai, 
kurių yra 21- ’ / \ kiekvienas 
turi rūpintis savo pragyveni
mu, ir todėl BALFui negali 
skirti ąšt'uonių valandų kas
dien. Todėl techniškiems dar
bams atlikti esame priversti 
samdyti tarnautojus. Jų skai
čius pareina nuo darbo gausu-

Koks tarnautojų pagrindinis 
darbas? ?

Kasdien t BALF įstaigą krei
piasi asmeniškai, raštu ar tele
fonu bent 40 interesantų, pra
šydami įvairių patarnavimų. 
Mažiausia dukart per savaitę 
atplaukia laivai su tremtiniais, 
kuriuos BALFas padeda išskirs 
tyti ir įkurdinti. Kasmet iš
siunčiama apie 200,000 sv. dra
bužių ir maisto. Techniškam 
darbui atlikti samdomi tarnau 
tojai, bet jiems temokama tik 
minimalus New Yorko sąlygo
mis atlyginimas.

Pasibaigus imigracijai ir į- 
kurdinimui ir atsisakius nuo 
daiktinės šalpos ir pasiliekant 
vien prie piniginės, direktoria- 
tas, gal būt, ir ras reikalo ap
sieiti visiškai be samdomosios

moralinės pramos, kuri gali 
būti verta dešimties tūkstan
čių dolerių.

Todėl BALFo direktoriatas 
ir įgaliojo pirmininką imtis tos 
sunkios misijos, kad jis išrū
pintų tų organizacijų ir vieti
nių valdžių paramą ir visokių 
lengvatų. Taip pat, jei bus ga
lima, stengtis sukoncentruoti 
ir Vokietijos pasiliekančius į 
didesnius vienetus, kad juos 
galima būtų lengviau materia
liai aprūpinti ir kad jie galėtų 
geriau tvarkyti savo kultūri
nius reikalus.

Pirmininkui BALFas atly
gins tiktai faktiškas kelionės 
išlaidas, kaip tai daroma yra 
ir visais atvejais. Neabejoju, 
kad iš jos bus dešimteriopai 
daugiau naudos, negu mums

DR. JANINA SNIEŠKA VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJA) 9—12 ryte

408 Jay Str. Room 306, _______
kamp. Fulton Str. (miesto centre) Ketvirtadieniais visą dieną 
Ofiso tel. ULster 8 8789 ir ieštadienuis po pietų
Namų tel. TAylor 7-8231 uždaryta.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

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

Chauncey St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

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

Woodhaven, L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELĮŪNAS

TAURĖS RUNGTYNĖS

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

mo.
Buvo laikas, kada samdėme 

per 15 darbininkų sandėliui ir 
8 darbininkus įstaigai. Suma
žėjus darbams sumažėjo ir dar 
bininkų skaičius, šiandien BA
LFas samdo tik 4 asmenis. Su 
pasididžiavimu turiu pabrėž
ti, kad beveik visi buvę BALFo 
tarnautojai gavo darbo švieti
mo ar kitose svarbiose žinybo
se, kur jie gauna dvigubai ar 
trigubai, negu mūsų organiza
cija jiems galėjo mokėti, šiuo 
metu dirbantieji tarnautojai, 
nemanau, kad norėtų, kad mū
sų įstaiga vien tik dėl jų egzi
stuotų. Pasibaigus BALFo už
daviniams, BALFo vadovybė jų 
ilgiau nelaikys, negu viešas 
reikalas to reikalauja.

jėgos.
Atliekant visas tas funkci

jas, neišvengiamos yra rašti
nės išlaidos: reikmens, telefo
nas ir telegrafas, pašto ženk
lai-ir kt. Taipgi, kovojant už 
lietuvių teises ir rūpinantis 
naujų imigracijos įstatymų pri 
ėmimu, reikia dalyvauti įvai
riose konferencijose.

Tokiais atvejais mes temo
kame tik faktiškas keliones ir 
nakvynės išlaidas, nes mes juk 
negalime norėti, kad žmonės, 
aukodami savo laiką ir suteik
dami mums savo kvalifikuotą 
patarnavimą,, dar turėtų ir 
šias keliones savo pinigais at
likti. Taipgi, turime padengti 
ir kitokias keliones, kaip, pvz., 
advokato, kuris vyksta Wash-

GYDYMAS BE VAISTU 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. 

Mont,’-. Wed. & Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

ingtonan, Ellis Island sulaiky
tųjų lietuvių reikalų ginti.

Visuomenėje teko girdėti ne
pasitenkinimų, kad BALFo di
rektoriatas-Įgalioja pirminin
ką kelionęi-Europon. Ar jo ke
lionė yra būtina tolesnei BALF 
egzistencijai?

Tuo reikalu buvo jau paaiš
kinta, bet, matyt, ne visus tai

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
.ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa- 
kyinus mes išpildome koge- 
rialfsiai.

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

pasiekė. Mat, padėtis yra to
kia. Kai. kurios organizacijos, 
baigiant šiam masiniam emi
gracijos pęriodui, likviduojasi, 
manydamos, kad jų tikslas jau 
pasiektas. BALFas atsistojo 
prieš klausimą: likviduotis ar 
tęsti savo veiklą. Jei tęsti, tai 
kodėl ir kaip. , i

Vokietijęję. Austrijoje ir kt. 
dar liko lietuvių: vieni nespėjo 
emigruoti, kiti dėl fizinių kliū
čių niekad negalės niekur iš
vykti. Ar rūpintis jais, ar pa
likti juos Dievo valiai?

Visi direktoriai vienbalsiai

kaštuos. Jau vien iš poros pir
mųjų pirmininko veiklos prane 
Šimų, kurie gauti cenare, atro
do, kad tos išlaidos jau yra ap
simokėjusios. Tai buvo BALFo 
darbui būtina kelionė, nes jį iš 
laikyti reikia darbo ir rūpesčio. 
Ir šitai kelionei mes jį išleido
me, nesutikę su BALFo likvi
daciją. Juk nebūtų buvę ir leng 
vesnio darbo, jei būtume su
manę jį likviduoti. Kiekvienam 
pasilikūsiam lietuviui būtume 
proporcingai išskirstę po 80 
centų, ir reikalas būtų buvęs 
užbaigtas. Tačiau, ar tai būtų 
buvę protinga ir žmoniška?

Labai nekuklus klausimas: 
ar Tamsta, kaip iždininkas, ir 
kiti valdybos nariai bei direk
toriai gaunate kokią algą ar 
atlyginimą už dalyvavimą po
sėdžiuose ir kt.?

Nė vienas valdybos narys, 
nei direktorius negauna jokios 
algos ir jokio atlyginimo už jo
kius posėdžius. Savo laiką, en
ergiją ir sugebėjimus aukoja
me, norėdami '^vien tik pagel
bėti savo tautiečiams, kurie tos 
pagalbos yra reikalingi. Mums 
patiems Amerikoje BALFo or
ganizacija nėra reikalinga, ir 

-iš jos mes jokios naudos netu
rime ir nesitikime turėti. Kaip 
lietuviai, jaučiame reikalą rū
pintis ne vien tik 75 Gautingo 
esančiais mūsų kraujo broliais, 
bet ir tais visais, išblaškytai- 

. siais po visa r Europą. Tiktai 
bendromis jėgomis mes tai ga
lėsime .pasiekti.

Vienas jūsų direktoriato na
rių yra Vienybės redakcijos ar
timas bendradarbis. Ar nebū
tų buvę organizacijai naudin
giau, jei prieš paskelbiant vi-

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414
J

nutarė, jogJbūtų nusikaltimas 
šiandien laikyti savo misiją at
likta, kada dar 10,000 lietuvių 
likimas kabo ore, tuo metu, 
kada mes Amerikoje, būdami 
privilegijuotoje padėtyje, ga
lim abiem kategorijom padėti: 
vieniems įsikurti geresnėse ša
lyse, kitiems suteikti medžiagi
nę pagalbą.

Tačiau BALFo veikimo sąly
gos, pasibaigus IRO, staiga la
bai pasunkėjo, nes netekome 
vieno svarbiausiojo mūsų ad
ministracijos išlaidų Vokieti
joje finansuotojo. Atsirado 
naujos tarptautinės organiza
cijos su centrais Ženevoje, ku
rios rūpinasi pasilikusiais. Su 
tomis organizacijomis, norint 
ir toliau veikti, svarbu sueiti į 
kontaktą, norint gauti mums 
reikalingos ir materialinės ir

suomenei tokį gautingiečių 
laišką, Vienybė būtų pirma per 
tą direktorių, savo artimą ben
dradarbį, patikrinusį keliamų 
dalykų tikrumą?

BALFo organizaciją remia vi 
sos keturios Amerikos lietuvių 
srovės ir direktoriate kiekvie
na turi po lygų direktorių skai
čių. Nors jos yra skirtingos sa
vo pažiūromis, bet BALFo rei
kale sutaria taip, kad kiekvie
nas direktorius laiko savo gar
be ir pareiga ginti teisingus 
BALFo reikalus.

Todėl negali būti net kalbos, 
kad kiekvieno direktoriaus pa
reiga yra žiūrėti, kad neišty
rus dalyko, visuomenei nebū
tų skelbiamos klaidingos ir 
tuo pačiu organizacijai ken
kiančios žinios.

VALANDOS:
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
J

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

— ■ — • ' — • -------------- • ~~j
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'------ JOHN DERUHA, M. D_______
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

'i Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. ' 
i[ Mokslus baigęs Europoje . b
; 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY ii
h Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš b 
'' visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moCeršna.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c., 8 u riejos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi Į
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

500 Grand St. (Union avė k.) Brooklyn, N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

ALBRECHT & KOELBER
mėsos urmo pardavimas

j 197 NORTH 6th ST., BROOKLYN U, N. Y.
!; —• EVergreen 8-6322

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS !
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

—__ i______________________ ___________________________________ —-------- 1

MERGAIČIŲ STOVYKLA
!• Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai 

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki
J; 14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 100 akrų miš-
;■ kas, privatus ežeras, žaidimo aikštė, pirmos rūšies maistas, J J 
b gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai Jį 
į! mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t. Į į

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla- Į į 
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe b

R. F. D. No. 4 5‘ MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570 i J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .——-- - - - - - -

BŪKIT SVEIKI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dr. S. Biežū

VITAMINŲ REIKŠMĖ ŽMOGAUS KŪNUI
VITAMINAS E.

Apie vitaminą E nedaug tikrų žinių turi
ma, nors jis jau žinomas per 30 metų. Tyrimai 
su žiurkėmis aiškiai įrodo, kad, jo stokuojant, 
patelės sunkiai veisėsi ir, jei apsiveisia, tai iš
simėtą. Su gyvuliais irgi veik tas pats paste
bėta.. Jaunos pelytės, penimos šiaip jau nor
maliu maistu, išskyrus vitaminą E, nepasiekia 
normalaus dydžio, esti silpnos, nuvytusiais 
raumenimis ir palieka nevaisingos. Panašių 
bandymų su žmogumi, suprantama negalima 
padaryti ir todėl bent šiuo metu nieko tikro ne
galima apie tai pasakyti. Tačiau apytikriai 
manoma, kad jo trūkumas per ilgesnį laiką 
veikia tiek į vyrų, tiek į moterų vaisingumą.

Kiek žmogui to vitamino kasdien reikia, 
dar nėra nustatyta. Jo gausiai yra sveikuose 
grūduose, salotose, palmių ir medvilnės grūdų 
alyvoje. Jo stambesnių trūkumų pas žmogų kol 
kas nepatikrinta. Atrodo, kad vidutinis valgis 
jo pakankamai suteikia.
VITAMINAS K.

Vitamino K vienintelis žinomas veikimas 
yra Išlaikyti kraują pajėgiantį sukrekėti. Kar
tais ėsti, kad kraujas, pasileidęs tekėti, teka be 
fu’tojimo keletu minučių. Tai yra nenormalus

stovis. Paprastai kraujas po 2-3 minučių sukre
ka ir tuo automatiškai uždaro indus, iš kurių 
jis veržiasi.

Vitaminas K esti veiklus, kai jis susimai
šo žarnose su tulžimi. Geltligės atveju, kuomet 
tulžis negali savo lataku patekti į mažąją žar
ną, vitaminas K negali veikti, nors jo būtų ir 
pakankamai. Taigi, tokiose ligose susižeidimas 
ir operacijos visada yra pavojingos dėl nesu
kontroliuojamo kraujo bėgimo, nes jis negali 
sukrekėti. Kraujo perleidimas arba įšvirkšti
mas vitamino K šią pavojingą padėtį gerokai 
pataiso.

Vitamino K reikalingas kiekis nėra tikrai 
žinomas. Praktiškame gyvenime jo trūkumų 
beveik nežinoma. Atrodo, ‘kad žmonės pakan
kamai jo turi. Jo šaltiriis fra dvejopas: žalios 
lapuotos daržovės: špinatai, kopūstai, salotos 
ir kt. Kiaulių kepenys ir kanapių grūdai taipgi 
jų daug turi. Be to, šis vitaminas dar ligi šiol 
mažai suprastu būdu yra gaminamas bakterijų 
žanrose.
BENDROS PASTABOS APIE VITAMINUS

Šiais laikais apie vitaminus bendrai tiek 
daug žinoma, kad būtų galima parašyti didžiu
lę kny<rą.

Tyrimai laboratorijose rodo, kad esama ir 
daugiau vitaminų arba jiems bendrų faktorių, 
bet jie dar nėra išstudijuoti. Bet reikia many
ti, mokslui vieną kurią nors dieną bus prieina
mi ir jie.

žinodami vitaminų reikšmę, jų svarbumą 
ir būtinumą, pažvelkime į praktišką pusę. Kaip 
žmogus gali žinoti, kad jis gauna pakankamai 
vitamihų ir tai visų, kokių jo organizmas rei
kalauja. Kur galima, nurodžiau net skaitlinė
mis, kiek kurio reikia. Todėl reikia stengtis mi
nimumą visuomet išlaikyti. Visais galimais bū
dais reikia vengti trūkumo. •

Šių dienų laikraščiai pilni pranešimų, ra
ginančių pirkti vitaminus. O oro bangomis net 
įsakoma jų įsigyti vaistinėse, jei nori būti svei
kas. Iš jų atrodo, kad jų reikia klausyti, jei gi 
nepaklausysi, tai jau nėra gyvenimo. Tiesa, 
tie vitaminai yra teisingai pagaminti, bet klau
simas kyla, kam didesnė nauda iš to: parda
vėjams ar pirkėjams. Pirmiausia, pardavėjai 
gauna didelį pelną, nes vitaminai nėra pigūs. 
Vartotojui tik kišenė palengvėja, o kiek nau
dos iš to nežinia, nes tik gydytojas gali pasa
kyti, kiek ir kam jų reikia. Todėl pirkti bet ko
kius vitaminus tik todėl, kad jie šauniai garsi
nami, neverta.

Gamta savo patvarkymais jsakė mums 
naudoti vitaminus maiste. Ir jų nepašykštėjo. 
Todėl reikia stengtis juos mokėti iš jos pasi
naudoti. Tik tokiais jau išimtinais atvejais, 
KM nėrallma jų ęautf normaliu būdu, galima

kreiptis į gydytoją, prašant, kad jis prirašytų 
vitaminų, pagamintų dirbtiniu būdu.
VITAMINAI KASDIENINIAM VARTOJIMUI

Norint užtikrinti vidutinį vitaminų ir mi
neralinių druskų kiekį,* šie valgiai rekomen
duojami kasdien:

Pienas — du stiklai, vaikams bent dvigu
bai daugiau.
Vaisiai — dvį paprastos porcijos, stiklinė 
apelsinų, pomidorų ar kitokios sunkos, 
švieži vaisiai dar geriau.
Daržovės — maišytos, dvi porcijos: viso
kios žalios ir geltonos daržovės, nevirtos, 
reikia valgyti kuo dažniausiai.
Kiaušiniai — bent du per dieną.
Mėsa ir žuvis — geroką porciją bent du 
syk per dieną. Valkai ir sunkiai dirbantie
ji dvigubai.
Sviestas ir magarinas — apie du šaukštu. 
Margarinas turi būti su vitaminų priedais, 
nes jis pats jų visiškai neturi. Palinkusie- 
Ji į tukimą gali porciją sumažinti.
Duona ir javų košė — dvi, tris riekutes 
duonos ir lėkštę košės arba dviguba por
cija vieno iš jų. Kaip duona, taip ir košė 
privalėtų būti iš grūdų, maltų su žieve, 
nes tokiuose yra daugiausia šių vitaminų. 
Mažas skirtumas tarp kviečių ir rugių 
duonos.

čia nurodyti kiekiai dažniausiai nepaten
kins apetito reikalavimų, bet tai ttk bendri nu
rodymai. Kiekvienas gali laisvai papildyti iki 
soties.

kuris paskutinėse 
nugalėjo Olden iš

rungtynės Lietu-

Kaip žinoma, Lietuvių SK 
vienuolikė National Amateur 
Cup varžybose New Yorko apy
gardoj yra laimėjusi pirmąją, 
vietą. Vadovybės patvarkymu, 
lietuviai buvo be rungtynių į- 
kelti į Rytinių valstybių baig
mines rungtynes? Dabar paaiš
kėjo geltonai — žaliųjų prieši-^ 
ninkas. Tai Lusitanos iš Lud
low, Mass., 
rungtynėse 
Trenton, N.

Pirmosios
vių SK — Lusitanos įvyks ge
gužės 11 d. New Yorke. Bus 
žaidžiama Eintracht Oval (37 
St. ir 20th Ave., Astoria, L. I.). 
Po savaitės, gegužės 18 d., bus 
rungtyniaujama Ludlow, Mass. 
Į antrąsias rungtynes bus vyks 
tama autobusu. Kurie iš futbo
lo mėgėjų norėtų išvykoje da
lyvauti, prašomi kreiptis į klu
bo sekretorių J. Atkočių, tel. 
Mitchell 2-0720. Vietų skaičius 
ribotas. Autobusu išvykstama 
tą pat dieną ryte ir grįžtama 
tuoj po rungtynių. 
5.00 dol.

Tuo būdu priartėja 
džioji akimirka mūsų
ninkams. Tikimasi, jog žiūro
vai mūsiškius moraliai palai
kys jų nelengvoj kovoj dėl JAV 
futbolo aukštumų. Smulkiau 
apie rungtynes kitą savaitę.
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

pZelione

pati di- 
futboli-

Buv. Laikinasis FASK pra
neša, jog Sporto žaidynių Cle
velande organizavimą nuo ba
landžio 15 d. perėmė Clevelan- 
do Lietuvių Sporto Klubas žai
bas, artimai bendradarbiauda
mas su naujai išrinktuoju Vyr. 
FASK.

Clevelando žaibas, papildo
mai prie Laik. FASK praneši
mo Nr. 5, liečiančio II-sias Lie
tuvių Sporto žaidynes Cleve- 
lande (gegužes 30, 31 ir birže
lio 1 d. d.), skelbia šią lengvo
sios atletikos programą: vy
rams (100 m, 400 m, 1500 m, 
4x100 m, į tolį, į aukštį, rutu
lys, diskas), moterims (60 m, 
4x60 m, į tolį, į aukštį, rutulys, 
diskas), jauniams (1000m, 1000 
m, 4x100 m, į tolį, į aukštį, ru
tulys — 12 svarų, diskas), mer
gaitėms (50 m, į tolį), jaunu
čiams (60 m, į tolį, rutulys —8 
svarų).

Jaunių gimimo datos riba— 
1933 m. gegužės 30 d., jaunučių 
ir mergaičių — 1936 m. gegu
žės 30 d.

žaidynių programa lieka ta 
pati, kuri buvo skelbta Laik. 
FASK pranešime Nr. 5.

Visi dar neužsiregistravę 
sporto klubui bei pavieniai 
sportininkai prašomi rašyti 
šiuo adresu: A. Bielskus, 770 
EE. 91st St., Cleveland 8, Ohio. 
Registracijos Aerminas—. ge
gužės 15 d.

Smulkesnės informacijos iš
siuntinėtos visiems sporto klu 
bams ir užsiregistravusiems 
sportininkams.
SVEČIAI EUROPOS

Tą 
jau nuo 12 vai., Tribo- 
stadijone, Randalls Ls- 
DAFB rengia didesnio 
sporto šventę. Dalyvaus

Stutt-

Gegužės 4 d. Lietuvių SK vie 
nuolikė, 'nerungtyniauja, 
dieną, 
rough 
land, 
masto
dviratininkai, gimnastai, cho
rai, bus tautiniai šokiai, para
duos visi DAFB klubai, o kul
minaciniam taške, 4 vai., bus 
tarptautinės futbolo rungty
nės DAFB rinktinė 
garto Kickers.

Neseniai baigtose Pietų Vo
kietijos aukštosios lygos pirme 
nybėse Stuttgarto Kickers už
ėmė 12. vietą (30 r., 27 tšk., 61- 
63 įv.). Iš viso šioj lygoj daly
vauja 16 vienuolikių. Pirmoji 
vieta atititeko VfB Stuttgart 
ir antroji FC Nuernberg.

Stuttgarto Kickers šiemet y- 
ra pirmutinyšis futbolo svetys 
iš Europos. Netrukus tokių pri
gūžės visa eilė. Tarp kitų, at
vyksta naujasis Anglijos meis
teris Manchester United ir ki-

ta Anglijos iškili komanda Tot
tenham Hospurs (pirmenybėse 
užėmė 3. vietą).

Gegužės 25 d., taip pat Ran
dalls Island, Manchester Unit
ed žais su Stuttgarto Kickers. 
Be to, numatomos rungtynės 
Manchester United-Tottenham 
Hotspurs. -------

Kaip paskutiniųjų ketverių 
metų patirtis rodo, daugis iš 
Europos atvykstančių vienuo
likių į rungtynes Dėdės Šamo 
žemėje žiūri kai.p į priedą prie 
savo turistinės kelionės. Dėl to 
rungtynės- įgauna atostoginio 
atspalvio ir ne-visuomet išlukš 
tenamas pilnas pajėgumas. 
Prisiminus JAV futbolo klasę, 
europiečiai, ir perdaug neįsi
tempę, paprastai išsiveža eilę 
pergalių, nors amerikiečių pa
sipriešinimas vis didėja.

Kai New Yorke ar kur kitur 
susitinka dvi europinės vienuo 
likęs, tąsyk daugiau pasisten
giama. Pakilaus žaidimo ten
ka laukti tarp Stuttgarto Kick
ers ir Manchester United, nes 
vokiečiai, atrodo, bus pasiryžę 
rimtai sukovoti su Anglijos 
meisteriu, žinoma, jei jie, vo
kiečiai, nebus perdaug nuvar
gę po vaišių, kurių vietos vo
kiečių sluogsniai jiems rengia 
bene kas vakaras.

Lietuviai advokatai

Be Ready for a Raing Day

Fank Fasolino, Sr.

ST. BREDIS, JR.
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N.

EVergreen 7-9394

Taupymo ir Skolinimo Lygo*.

Teirautis: Tel.: Elizabeth 2-5225. J. Kirk.

THE KINGS COUNTY 
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Member Federal Deposit Insurance Corporation

PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei- ! 
kia nuo 1913 m.
Narys: New Jersey f .tapymo tr Paskolą—Lygos, h Jungtuuu Valstybių .

Try the Sunni/ Savings Wa 

Now

fr

Ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NAUJA GYDUOLĖ

A

BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
televizijos aparatų, saldy- 
dulkių siurblių, prosų ra-

660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

J u ozas ir Izabelė Misiūnai, 
Savininkai 

103-55 LEFFERTS BLVD. 
RISHMOND HILL, N. Y. 

Virginia 3-3544

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

S. A. Chemoff, M. D 
Kraujo ir Odos ligos 

223 Second avenue, 
Room 14 

Tel. GR. 7-7697

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y,

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

o

THE WISE OLD OWL 5A7S PERKANTIEMS NAMUS

Start a SAVINGS BANK Account

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

W.M. J DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI. 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

Fasolino Memorials XNTHONY J. WESLAA' 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

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

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

Tel. Virginia 9-3112

Kiek liečia žiūrovus, vis dėl
to malonu mesti žvilgsnį į eu
ropinę futbolo klasę, kuri neto
limoj praeity mums buvo ap
čiuopiamai artima ir kurios 
pasigendame bežiūrėdami daž
nai varganų vietinių rungty
nių.
PRALAIMĖJIMŲ ŽENKLE

Praeitą savaitgalį New Yor
ke be perstojo pylė lietus ir 
dėl to sportinę programą teko 
apkarpyti. Nebuvo ko ir galvo
ti futbolo rungtynes Lietuvių 
SK-Kollsman SC, o ir uždarose 
patalpose mūsiškiai stalo teni
sininkai bei šachmatininkai 
buvo priversti efektingai išsi
maudyti... pralaimėjimuose..

Balandžio 24 d. LAK stalo te 
niso komanda, jau spėjusi pa
sipuošti DAFB . meisteryste ir 
jau parsinešusi taurę, žaidė 
užsilikusias rungtynes su pa
jėgiausiais varžovais-. Ukrai
nian National TTC. Pirmasis 
šių vienetų susitikimas buvo 
atnešęs pergalę mūsiškiams 
6-3. šį kartą lietuviai gavo py
los 1-8. Vienintelį tašką išgrie
bė Daukša, trijuose setuose 
nugalėjęs Bych (21-17, 11-21, 
21-6). Ukrainiečių komandoje 
buvo pasiruošęs žaisti Herzko- 
vich,' kuris JAV pirmenybėse 
Clevelande buvo patekęs į ket- 
virtbaigmę. Neatvykus Garunkš 
čiui, Herzkovich vienete nežai
dė, tik buvo pasirodęs dvejete.

Tai pirmasis LAK komandos 
pralaimėjimas pirmenybėse, 
šis suklupimas lentelėj nieko 
nepakeitė, bet mūsiškiams iš
likti gryniems taip ir nepasi
sekė. Ukrainiečiai savo balan
se turi du pralaimėjimus.

Balandžio 26 d. LAK šach
matininkai pasekė stalo teni
sininkus ir prapylė prieš Sun
set Park Chess Club 1-6 (Met
ropolitan B kl. pirmenybėse). 
Vienintelį tašką pelnė Paške
vičius, nugalėjęs Tennenbaum. 
Kiti mūsiškiai pralaimėjo? MII 
čius prieš Kupersmith, Stak- 
nys prieš Gustafson, Vilpišaus- 
kas prieš Mahon, Šukys prieš 
Wittenberg, Galminas 
Germalin, Merkevičius 
Gugliucci.

Gegužės 2 d. Lietuviai
džia su Westchester Bronx 
Chess Club. Gal būt, praeis lie
tingos dienos ir bus galima 
pradžiugti geresniais mūsiškių 
pash ekimais.

prieš 
prieš

žai-

JONAS SUTKAHTS, 
Laikrodininkas.x

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

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

340 GRAND STREET,
STagg

BROOKLYN 11, N. X 
2-4329

I

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

IŠ WWRL, 5000 kcl.
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-9293

PHILIP BENDER
AVALINES KRAUTUVE

> Mūsų krautuvėje galima gauti batg,^ 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

’ Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė. • 

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Telefonas: EVergreen 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

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS,

Eastate of A- J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41— 72nd Street, Maspeth, L. 1^ N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHALINS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotatimn

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotu vims NOTARV PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
’ automobilius įvairiems reikalams

• f ' 1 < 1 <

r

Ernest Fasolino, Biznio vedėjas.
GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 

MAUZOLIEJAI IR STATULOS.
Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary, 
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasollio 
Memorials paminklų parodas... 
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L 
CENTRALINIS OFISAS:

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282 --——------

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretu 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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDWARDAS MISIŪNAS

" SAVININKAI '
- - ’ 7 ’

Lietuyiska Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti • *

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

Paminklai
J0S- BERMEL

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dryc” Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY. N. Y.
el. DA\enport 6-2393 DAvenport 6-2633

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

Galite gauti radijo bei 
tuvų, skalbimo mašinų, 
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 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST.*, BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4 9533.

»

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams ' 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

r
JONAS PATAŠIUS 

žiedai, laikrodžiai, jų tai
symas, kosmetika 

religiniai dalykai. 
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SKREET
BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

Mes 
g aso 
geso

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai, auskarai ir t.t. ,

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės

O

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

plokštelės.

DAverport 6-0259

i

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

65 - Grand Avenue 
MasnettL N. Y.



LITUANISTIKOS INSTITUTO LĖŠOS
Lituanistikos Instituto gy

vavimu rūpinasi įvairių rūšių 
jo nariai Jų visų pastangomis 
veikia ir išlaikoma ši Vakarų 
pasaulyje esančių Lietuvių auk
ščiausia mokslo įstaiga.

Vieni yra mokslininkai na
riai, kiti rūpinasi Lituanistikos 
Instituto finansine sritimi — 
lėšų telkimu ir jų valdymu. Į 
pastarąją rūšį, be Instituto 
prezidento. įeina instituto iž
dui nusipelnę bei ypatingai 
vertingi asmenys.

Toliau į tą instituto narių 
grupę, kurie valdo iždą, įeina 
asmenys ar organizacijos bei 
kitokie junginiai, paaukoję Li
tuanistikos Instituto reikalams 
tam tikras sumas, būtent: na
riai fundatoriai, paaukoję ne 
mažiau kaip $1.000, nariai glo
bėjai, paaukoję ne mažiau kaip 
$500, nuolatiniai nariai, paau
koję nemažiau kaip S100, na
riai rėmėjai, paaukoję ne ma
žiau kaip $25 per metus, meti
niai nariai, paaukoję ne ma
žiau kaip $10 per mteus.

Paaukojusiems institutui di
desnes sumas teikiamas Litu
anistikos Instituto garbės na
rio vardas.

Šie Lituanistikos Instituto 
nariai, be kitko, bus skelbiami 
spaudoje, o garbės narių ir di
desnėmis sumomis prisidėju
sių prie Lituanistikos Institu
to pavardės bus dar ypatingu 
būdu sužymimos bei įamžina
mos instituto leidiniuose bei 
dokumentuose.

šiomis dienomis jau atida
rytos dviejuose lietuvių taupy-

mo ir skolinimo kasose Chica- 
goje Lituanistikos Instituto 
einamosios sąskaitos, į kurias 
norintieji paremti šią reikš
mingą bendrąją lietuvių aukš
tojo mokslo įstaigą kviečiami 
įnešti aukas arba įnašus, pa
gal kuriuos jie galės tapti jau 
minėtais įvairiais instituto na
riais. Įnešant į tas kasas pini
gus (pačiam ar siunčiant per
laidą, čekiu ar money orderiu), 
reikia pareikšti (rašyti), kad 
pinigai yra įnešami į (deposit 
to): 1) Institute-of Lithuanian 
adresuoti: Standard Federal 
Savings and Loan Association 
of Chicago, 4192 So. Archer 

.Ave., Chicago, Ill. arba 2) 
Institute of Lithuanian Stud
ies Account No. 4074 ir arde- 
suoti: Universal Savings and 
Loan Association, 1800 So.
Halsted St., Chicago, Illinois. 
Reikia taip pat neužmiršti pa
žymėti pilną įnešėjo vardą ir 
pavardę bei adresą, kad insti
tutas galėtų įnašininkus į- 
traukti į atitinkamų instituto 
narių sąrašą. Geriausia, kad į- 
našininkai apie įnašą su savo 
vardu ir pavarde bei adresu 
dar praneštų pačiam Lituanis
tikos Institutui, 281 Olmstead 
Rd., Riverside, Illinois (tel. 
Riverside 7-2482), o institutas 
atsiųs pakvitavimą.

Visuomenė maloniai kviečia
ma savo piniginiais bei medžią 
giniais įnašais ir aukomis rem
ti šią reikšmingą mūsų visų 
mokslo įstaigą.

Lituanistikos Institutas

Aukos Vienybės 
popierio fondui
A. Kulakauskas

Detroit, Mich................ 1.00
K. Liormanas

Philadelphia, Pa............ 1.00
Stephania Douvan 

Detroit, Mich............. 1.00
B. Menderis

Brooklyn, N. Y............. 1.00
P. Rayzis

Gardner, Mass............. 1.00
V. Jakubauskas 

New Britain, Conn..... 1.00

KAS TVARKO JAV 
UŽSIENIŲ POLITIKĄ?

(Atkelta iš 4 psl.)
Galima duoti kitą pavyzdį 

parodantį valstybės organų pa 
klusnumą gyventojų norams.

Per antrąjį pasaulinį karą 
gyventojai buvo spaudos, radi
jo, ir valstybinių organų ap
šviesti apie Sovietų Sąjungos 
gerumą. Tas buvo reikalinga, 
norint turėti mažiau karo au
kų tarpe amerikiečių ir norint 
lengviau karą laimėti. Tuoj po 
karo Sovietų Sąjunga pradėjo 
laužyti sutartis. Ką galėjo val
džia daryti, kai gyventojų dau
guma šaukė, jog mes rusų ne
suprantame, kad reikia mums 
nusileisti ir gyventi draugiš
kai. Tiktai mažuma gyventojų 
matė komunizmo pavojų, bet 
ką galėjo užsienių reikalų mi- 
nisteris ir prezidentas daryti? 
Nieko kito kaip tik klausyti 
gyventojų. Kilus Korėjos kon
fliktui daugumos asmenų akys 
atsivėrė, pasikeitė jų nuomo
nės. Nuo to laiko Amerikos už
sienių politika irgi pasikeitė. 
Pagrindinė priežastis politikos 
pasikeitimo buvo gyventojų 
minčių pasikeitimas, bet “ ne 
Pietinės Korėjos agresija.

Trumpai sakant, užsienių po 
litika yra sudaroma iš gyven
tojų nuomonių, per atstovus 
įstatymdavystės rūmuose ir 
ypatingai per šalies preziden
tą. Todėl nereikia prie stikliu
ko susėdus diskutuoti, kas ne
gera yra užsienio politikoj, t 
bet reikia laiške savo mintis 
išdėstyti ir pasiųsti atatinka
mam asmeniui į Washingtona.

MIRĖ
Vincas Matulevičius, 65 me

tų amžiaus, balandžio 27 d. Pa
laidotas bal. 30 d. Liko žmona 
Ona, penki sūnūs ir sesuo Ona 
Švedienė. Laidojo Ballas Fun
eral Home.

Jonas Matulaitis, 63 metų 
amžiaus, balandžio 28 d. Palai
dotas i§ Apreiškimo parapijos 
bažnyčios į šv. Jono kapus ge
gužės 1 čL Liko žmona Ona, se- 
sdo Ona Luobiklenė ir trys 
broliai — vienas Amerikoje ir 
du Lietuvoje. Laidojo S. Aro- 
miskis. ' .

8 p*l.

DĖL GAUTINGO KALTINIMŲ IR BALFO VEIKLOS r---------------------------------------------------------------------
Bn^yKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

(Atkelta iš 3 psl.) 
tiek, kiek jų būtų surišta su 
buhalterija, pakvitavimu ir pi
nigų persiuntimu. Bet gi BALF 
veikloje ši sritis tėra tik viena 
šaka. O kur gi maistas, dra
bužiai, avalynė, vaistai, taipgi 
emigracija ir įkurdinimas?

Tcdėl reikia ir‘sandėlio, rei
kia ir įstaigos, kuri dirbtų še
šias dienas per savaitę, nes ki
taip savo uždavinių negalėtu
me atlikti. BALFo direktoriai, 
kurių yra 21- ’ / \ kiekvienas 
turi rūpintis savo pragyveni
mu, ir todėl BALFui negali 
skirti ąšt'uonių valandų kas
dien. Todėl techniškiems dar
bams atlikti esame priversti 
samdyti tarnautojus. Jų skai
čius pareina nuo darbo gausu-

Koks tarnautojų pagrindinis 
darbas? ?

Kasdien t BALF įstaigą krei
piasi asmeniškai, raštu ar tele
fonu bent 40 interesantų, pra
šydami įvairių patarnavimų. 
Mažiausia dukart per savaitę 
atplaukia laivai su tremtiniais, 
kuriuos BALFas padeda išskirs 
tyti ir įkurdinti. Kasmet iš
siunčiama apie 200,000 sv. dra
bužių ir maisto. Techniškam 
darbui atlikti samdomi tarnau 
tojai, bet jiems temokama tik 
minimalus New Yorko sąlygo
mis atlyginimas.

Pasibaigus imigracijai ir į- 
kurdinimui ir atsisakius nuo 
daiktinės šalpos ir pasiliekant 
vien prie piniginės, direktoria- 
tas, gal būt, ir ras reikalo ap
sieiti visiškai be samdomosios

moralinės pramos, kuri gali 
būti verta dešimties tūkstan
čių dolerių.

Todėl BALFo direktoriatas 
ir įgaliojo pirmininką imtis tos 
sunkios misijos, kad jis išrū
pintų tų organizacijų ir vieti
nių valdžių paramą ir visokių 
lengvatų. Taip pat, jei bus ga
lima, stengtis sukoncentruoti 
ir Vokietijos pasiliekančius į 
didesnius vienetus, kad juos 
galima būtų lengviau materia
liai aprūpinti ir kad jie galėtų 
geriau tvarkyti savo kultūri
nius reikalus.

Pirmininkui BALFas atly
gins tiktai faktiškas kelionės 
išlaidas, kaip tai daroma yra 
ir visais atvejais. Neabejoju, 
kad iš jos bus dešimteriopai 
daugiau naudos, negu mums

DR. JANINA SNIEŠKA VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJA) 9—12 ryte

408 Jay Str. Room 306, _______
kamp. Fulton Str. (miesto centre) Ketvirtadieniais visą dieną 
Ofiso tel. ULster 8 8789 ir ieštadienuis po pietų
Namų tel. TAylor 7-8231 uždaryta.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

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

Chauncey St.).

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

Sekmadieniais uždaryta

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

Woodhaven, L. I.. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELĮŪNAS

TAURĖS RUNGTYNĖS

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

mo.
Buvo laikas, kada samdėme 

per 15 darbininkų sandėliui ir 
8 darbininkus įstaigai. Suma
žėjus darbams sumažėjo ir dar 
bininkų skaičius, šiandien BA
LFas samdo tik 4 asmenis. Su 
pasididžiavimu turiu pabrėž
ti, kad beveik visi buvę BALFo 
tarnautojai gavo darbo švieti
mo ar kitose svarbiose žinybo
se, kur jie gauna dvigubai ar 
trigubai, negu mūsų organiza
cija jiems galėjo mokėti, šiuo 
metu dirbantieji tarnautojai, 
nemanau, kad norėtų, kad mū
sų įstaiga vien tik dėl jų egzi
stuotų. Pasibaigus BALFo už
daviniams, BALFo vadovybė jų 
ilgiau nelaikys, negu viešas 
reikalas to reikalauja.

jėgos.
Atliekant visas tas funkci

jas, neišvengiamos yra rašti
nės išlaidos: reikmens, telefo
nas ir telegrafas, pašto ženk
lai-ir kt. Taipgi, kovojant už 
lietuvių teises ir rūpinantis 
naujų imigracijos įstatymų pri 
ėmimu, reikia dalyvauti įvai
riose konferencijose.

Tokiais atvejais mes temo
kame tik faktiškas keliones ir 
nakvynės išlaidas, nes mes juk 
negalime norėti, kad žmonės, 
aukodami savo laiką ir suteik
dami mums savo kvalifikuotą 
patarnavimą,, dar turėtų ir 
šias keliones savo pinigais at
likti. Taipgi, turime padengti 
ir kitokias keliones, kaip, pvz., 
advokato, kuris vyksta Wash-

GYDYMAS BE VAISTU 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. 

Mont,’-. Wed. & Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

ingtonan, Ellis Island sulaiky
tųjų lietuvių reikalų ginti.

Visuomenėje teko girdėti ne
pasitenkinimų, kad BALFo di
rektoriatas-Įgalioja pirminin
ką kelionęi-Europon. Ar jo ke
lionė yra būtina tolesnei BALF 
egzistencijai?

Tuo reikalu buvo jau paaiš
kinta, bet, matyt, ne visus tai

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
.ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito
kioms iškilmėms. Visus užsa- 
kyinus mes išpildome koge- 
rialfsiai.

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

pasiekė. Mat, padėtis yra to
kia. Kai. kurios organizacijos, 
baigiant šiam masiniam emi
gracijos pęriodui, likviduojasi, 
manydamos, kad jų tikslas jau 
pasiektas. BALFas atsistojo 
prieš klausimą: likviduotis ar 
tęsti savo veiklą. Jei tęsti, tai 
kodėl ir kaip. , i

Vokietijęję. Austrijoje ir kt. 
dar liko lietuvių: vieni nespėjo 
emigruoti, kiti dėl fizinių kliū
čių niekad negalės niekur iš
vykti. Ar rūpintis jais, ar pa
likti juos Dievo valiai?

Visi direktoriai vienbalsiai

kaštuos. Jau vien iš poros pir
mųjų pirmininko veiklos prane 
Šimų, kurie gauti cenare, atro
do, kad tos išlaidos jau yra ap
simokėjusios. Tai buvo BALFo 
darbui būtina kelionė, nes jį iš 
laikyti reikia darbo ir rūpesčio. 
Ir šitai kelionei mes jį išleido
me, nesutikę su BALFo likvi
daciją. Juk nebūtų buvę ir leng 
vesnio darbo, jei būtume su
manę jį likviduoti. Kiekvienam 
pasilikūsiam lietuviui būtume 
proporcingai išskirstę po 80 
centų, ir reikalas būtų buvęs 
užbaigtas. Tačiau, ar tai būtų 
buvę protinga ir žmoniška?

Labai nekuklus klausimas: 
ar Tamsta, kaip iždininkas, ir 
kiti valdybos nariai bei direk
toriai gaunate kokią algą ar 
atlyginimą už dalyvavimą po
sėdžiuose ir kt.?

Nė vienas valdybos narys, 
nei direktorius negauna jokios 
algos ir jokio atlyginimo už jo
kius posėdžius. Savo laiką, en
ergiją ir sugebėjimus aukoja
me, norėdami '^vien tik pagel
bėti savo tautiečiams, kurie tos 
pagalbos yra reikalingi. Mums 
patiems Amerikoje BALFo or
ganizacija nėra reikalinga, ir 

-iš jos mes jokios naudos netu
rime ir nesitikime turėti. Kaip 
lietuviai, jaučiame reikalą rū
pintis ne vien tik 75 Gautingo 
esančiais mūsų kraujo broliais, 
bet ir tais visais, išblaškytai- 

. siais po visa r Europą. Tiktai 
bendromis jėgomis mes tai ga
lėsime .pasiekti.

Vienas jūsų direktoriato na
rių yra Vienybės redakcijos ar
timas bendradarbis. Ar nebū
tų buvę organizacijai naudin
giau, jei prieš paskelbiant vi-

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414
J

nutarė, jogJbūtų nusikaltimas 
šiandien laikyti savo misiją at
likta, kada dar 10,000 lietuvių 
likimas kabo ore, tuo metu, 
kada mes Amerikoje, būdami 
privilegijuotoje padėtyje, ga
lim abiem kategorijom padėti: 
vieniems įsikurti geresnėse ša
lyse, kitiems suteikti medžiagi
nę pagalbą.

Tačiau BALFo veikimo sąly
gos, pasibaigus IRO, staiga la
bai pasunkėjo, nes netekome 
vieno svarbiausiojo mūsų ad
ministracijos išlaidų Vokieti
joje finansuotojo. Atsirado 
naujos tarptautinės organiza
cijos su centrais Ženevoje, ku
rios rūpinasi pasilikusiais. Su 
tomis organizacijomis, norint 
ir toliau veikti, svarbu sueiti į 
kontaktą, norint gauti mums 
reikalingos ir materialinės ir

suomenei tokį gautingiečių 
laišką, Vienybė būtų pirma per 
tą direktorių, savo artimą ben
dradarbį, patikrinusį keliamų 
dalykų tikrumą?

BALFo organizaciją remia vi 
sos keturios Amerikos lietuvių 
srovės ir direktoriate kiekvie
na turi po lygų direktorių skai
čių. Nors jos yra skirtingos sa
vo pažiūromis, bet BALFo rei
kale sutaria taip, kad kiekvie
nas direktorius laiko savo gar
be ir pareiga ginti teisingus 
BALFo reikalus.

Todėl negali būti net kalbos, 
kad kiekvieno direktoriaus pa
reiga yra žiūrėti, kad neišty
rus dalyko, visuomenei nebū
tų skelbiamos klaidingos ir 
tuo pačiu organizacijai ken
kiančios žinios.

VALANDOS:
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
J

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

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

— ■ — • ' — • -------------- • ~~j

r*—~~~~—~~~~~———---------- -

'------ JOHN DERUHA, M. D_______
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

'i Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. ' 
i[ Mokslus baigęs Europoje . b
; 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY ii
h Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš b 
'' visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moCeršna.

BRETOCOL POWDERS ir SYR. BRETOCOL
Geriausi vaistai nuo slogos ir kosulio.Bretocol Powders — 50 c. Syr Bre- 
tocol — 3 uncijos 50 c., 8 u riejos $1.00.

Brooklyno lietuviai kreipiasi Į
A. D’ONOFRIO’S PHARMACY

500 Grand St. (Union avė k.) Brooklyn, N. Y.
Užsisakant per paštą kreiptis: 2812 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

ALBRECHT & KOELBER
mėsos urmo pardavimas

j 197 NORTH 6th ST., BROOKLYN U, N. Y.
!; —• EVergreen 8-6322

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS !
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

—__ i______________________ ___________________________________ —-------- 1

MERGAIČIŲ STOVYKLA
!• Nuo liepos 1 d., 72 mylios nuo New Yorko, nuostabiai 

gražiame ūkyje, atidaroma stovykla mergaitėms, nuo 6 iki
J; 14 metų amžiaus. Visi stovyklos privalumai: 100 akrų miš-
;■ kas, privatus ežeras, žaidimo aikštė, pirmos rūšies maistas, J J 
b gyvenamosios kabinos, medikalė priežiūra, instruktoriai Jį 
į! mokytis dainuoti, šokti, jodinėti, plaukioti ir t. t. Į į

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla- Į į 
tesnių informacijų, prašoma kreiptis:

CAMP WISHE
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe b

R. F. D. No. 4 5‘ MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570 i J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .——-- - - - - - -

BŪKIT SVEIKI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dr. S. Biežū

VITAMINŲ REIKŠMĖ ŽMOGAUS KŪNUI
VITAMINAS E.

Apie vitaminą E nedaug tikrų žinių turi
ma, nors jis jau žinomas per 30 metų. Tyrimai 
su žiurkėmis aiškiai įrodo, kad, jo stokuojant, 
patelės sunkiai veisėsi ir, jei apsiveisia, tai iš
simėtą. Su gyvuliais irgi veik tas pats paste
bėta.. Jaunos pelytės, penimos šiaip jau nor
maliu maistu, išskyrus vitaminą E, nepasiekia 
normalaus dydžio, esti silpnos, nuvytusiais 
raumenimis ir palieka nevaisingos. Panašių 
bandymų su žmogumi, suprantama negalima 
padaryti ir todėl bent šiuo metu nieko tikro ne
galima apie tai pasakyti. Tačiau apytikriai 
manoma, kad jo trūkumas per ilgesnį laiką 
veikia tiek į vyrų, tiek į moterų vaisingumą.

Kiek žmogui to vitamino kasdien reikia, 
dar nėra nustatyta. Jo gausiai yra sveikuose 
grūduose, salotose, palmių ir medvilnės grūdų 
alyvoje. Jo stambesnių trūkumų pas žmogų kol 
kas nepatikrinta. Atrodo, kad vidutinis valgis 
jo pakankamai suteikia.
VITAMINAS K.

Vitamino K vienintelis žinomas veikimas 
yra Išlaikyti kraują pajėgiantį sukrekėti. Kar
tais ėsti, kad kraujas, pasileidęs tekėti, teka be 
fu’tojimo keletu minučių. Tai yra nenormalus

stovis. Paprastai kraujas po 2-3 minučių sukre
ka ir tuo automatiškai uždaro indus, iš kurių 
jis veržiasi.

Vitaminas K esti veiklus, kai jis susimai
šo žarnose su tulžimi. Geltligės atveju, kuomet 
tulžis negali savo lataku patekti į mažąją žar
ną, vitaminas K negali veikti, nors jo būtų ir 
pakankamai. Taigi, tokiose ligose susižeidimas 
ir operacijos visada yra pavojingos dėl nesu
kontroliuojamo kraujo bėgimo, nes jis negali 
sukrekėti. Kraujo perleidimas arba įšvirkšti
mas vitamino K šią pavojingą padėtį gerokai 
pataiso.

Vitamino K reikalingas kiekis nėra tikrai 
žinomas. Praktiškame gyvenime jo trūkumų 
beveik nežinoma. Atrodo, ‘kad žmonės pakan
kamai jo turi. Jo šaltiriis fra dvejopas: žalios 
lapuotos daržovės: špinatai, kopūstai, salotos 
ir kt. Kiaulių kepenys ir kanapių grūdai taipgi 
jų daug turi. Be to, šis vitaminas dar ligi šiol 
mažai suprastu būdu yra gaminamas bakterijų 
žanrose.
BENDROS PASTABOS APIE VITAMINUS

Šiais laikais apie vitaminus bendrai tiek 
daug žinoma, kad būtų galima parašyti didžiu
lę kny<rą.

Tyrimai laboratorijose rodo, kad esama ir 
daugiau vitaminų arba jiems bendrų faktorių, 
bet jie dar nėra išstudijuoti. Bet reikia many
ti, mokslui vieną kurią nors dieną bus prieina
mi ir jie.

žinodami vitaminų reikšmę, jų svarbumą 
ir būtinumą, pažvelkime į praktišką pusę. Kaip 
žmogus gali žinoti, kad jis gauna pakankamai 
vitamihų ir tai visų, kokių jo organizmas rei
kalauja. Kur galima, nurodžiau net skaitlinė
mis, kiek kurio reikia. Todėl reikia stengtis mi
nimumą visuomet išlaikyti. Visais galimais bū
dais reikia vengti trūkumo. •

Šių dienų laikraščiai pilni pranešimų, ra
ginančių pirkti vitaminus. O oro bangomis net 
įsakoma jų įsigyti vaistinėse, jei nori būti svei
kas. Iš jų atrodo, kad jų reikia klausyti, jei gi 
nepaklausysi, tai jau nėra gyvenimo. Tiesa, 
tie vitaminai yra teisingai pagaminti, bet klau
simas kyla, kam didesnė nauda iš to: parda
vėjams ar pirkėjams. Pirmiausia, pardavėjai 
gauna didelį pelną, nes vitaminai nėra pigūs. 
Vartotojui tik kišenė palengvėja, o kiek nau
dos iš to nežinia, nes tik gydytojas gali pasa
kyti, kiek ir kam jų reikia. Todėl pirkti bet ko
kius vitaminus tik todėl, kad jie šauniai garsi
nami, neverta.

Gamta savo patvarkymais jsakė mums 
naudoti vitaminus maiste. Ir jų nepašykštėjo. 
Todėl reikia stengtis juos mokėti iš jos pasi
naudoti. Tik tokiais jau išimtinais atvejais, 
KM nėrallma jų ęautf normaliu būdu, galima

kreiptis į gydytoją, prašant, kad jis prirašytų 
vitaminų, pagamintų dirbtiniu būdu.
VITAMINAI KASDIENINIAM VARTOJIMUI

Norint užtikrinti vidutinį vitaminų ir mi
neralinių druskų kiekį,* šie valgiai rekomen
duojami kasdien:

Pienas — du stiklai, vaikams bent dvigu
bai daugiau.
Vaisiai — dvį paprastos porcijos, stiklinė 
apelsinų, pomidorų ar kitokios sunkos, 
švieži vaisiai dar geriau.
Daržovės — maišytos, dvi porcijos: viso
kios žalios ir geltonos daržovės, nevirtos, 
reikia valgyti kuo dažniausiai.
Kiaušiniai — bent du per dieną.
Mėsa ir žuvis — geroką porciją bent du 
syk per dieną. Valkai ir sunkiai dirbantie
ji dvigubai.
Sviestas ir magarinas — apie du šaukštu. 
Margarinas turi būti su vitaminų priedais, 
nes jis pats jų visiškai neturi. Palinkusie- 
Ji į tukimą gali porciją sumažinti.
Duona ir javų košė — dvi, tris riekutes 
duonos ir lėkštę košės arba dviguba por
cija vieno iš jų. Kaip duona, taip ir košė 
privalėtų būti iš grūdų, maltų su žieve, 
nes tokiuose yra daugiausia šių vitaminų. 
Mažas skirtumas tarp kviečių ir rugių 
duonos.

čia nurodyti kiekiai dažniausiai nepaten
kins apetito reikalavimų, bet tai ttk bendri nu
rodymai. Kiekvienas gali laisvai papildyti iki 
soties.

kuris paskutinėse 
nugalėjo Olden iš

rungtynės Lietu-

Kaip žinoma, Lietuvių SK 
vienuolikė National Amateur 
Cup varžybose New Yorko apy
gardoj yra laimėjusi pirmąją, 
vietą. Vadovybės patvarkymu, 
lietuviai buvo be rungtynių į- 
kelti į Rytinių valstybių baig
mines rungtynes? Dabar paaiš
kėjo geltonai — žaliųjų prieši-^ 
ninkas. Tai Lusitanos iš Lud
low, Mass., 
rungtynėse 
Trenton, N.

Pirmosios
vių SK — Lusitanos įvyks ge
gužės 11 d. New Yorke. Bus 
žaidžiama Eintracht Oval (37 
St. ir 20th Ave., Astoria, L. I.). 
Po savaitės, gegužės 18 d., bus 
rungtyniaujama Ludlow, Mass. 
Į antrąsias rungtynes bus vyks 
tama autobusu. Kurie iš futbo
lo mėgėjų norėtų išvykoje da
lyvauti, prašomi kreiptis į klu
bo sekretorių J. Atkočių, tel. 
Mitchell 2-0720. Vietų skaičius 
ribotas. Autobusu išvykstama 
tą pat dieną ryte ir grįžtama 
tuoj po rungtynių. 
5.00 dol.

Tuo būdu priartėja 
džioji akimirka mūsų
ninkams. Tikimasi, jog žiūro
vai mūsiškius moraliai palai
kys jų nelengvoj kovoj dėl JAV 
futbolo aukštumų. Smulkiau 
apie rungtynes kitą savaitę.
ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

pZelione

pati di- 
futboli-

Buv. Laikinasis FASK pra
neša, jog Sporto žaidynių Cle
velande organizavimą nuo ba
landžio 15 d. perėmė Clevelan- 
do Lietuvių Sporto Klubas žai
bas, artimai bendradarbiauda
mas su naujai išrinktuoju Vyr. 
FASK.

Clevelando žaibas, papildo
mai prie Laik. FASK praneši
mo Nr. 5, liečiančio II-sias Lie
tuvių Sporto žaidynes Cleve- 
lande (gegužes 30, 31 ir birže
lio 1 d. d.), skelbia šią lengvo
sios atletikos programą: vy
rams (100 m, 400 m, 1500 m, 
4x100 m, į tolį, į aukštį, rutu
lys, diskas), moterims (60 m, 
4x60 m, į tolį, į aukštį, rutulys, 
diskas), jauniams (1000m, 1000 
m, 4x100 m, į tolį, į aukštį, ru
tulys — 12 svarų, diskas), mer
gaitėms (50 m, į tolį), jaunu
čiams (60 m, į tolį, rutulys —8 
svarų).

Jaunių gimimo datos riba— 
1933 m. gegužės 30 d., jaunučių 
ir mergaičių — 1936 m. gegu
žės 30 d.

žaidynių programa lieka ta 
pati, kuri buvo skelbta Laik. 
FASK pranešime Nr. 5.

Visi dar neužsiregistravę 
sporto klubui bei pavieniai 
sportininkai prašomi rašyti 
šiuo adresu: A. Bielskus, 770 
EE. 91st St., Cleveland 8, Ohio. 
Registracijos Aerminas—. ge
gužės 15 d.

Smulkesnės informacijos iš
siuntinėtos visiems sporto klu 
bams ir užsiregistravusiems 
sportininkams.
SVEČIAI EUROPOS

Tą 
jau nuo 12 vai., Tribo- 
stadijone, Randalls Ls- 
DAFB rengia didesnio 
sporto šventę. Dalyvaus

Stutt-

Gegužės 4 d. Lietuvių SK vie 
nuolikė, 'nerungtyniauja, 
dieną, 
rough 
land, 
masto
dviratininkai, gimnastai, cho
rai, bus tautiniai šokiai, para
duos visi DAFB klubai, o kul
minaciniam taške, 4 vai., bus 
tarptautinės futbolo rungty
nės DAFB rinktinė 
garto Kickers.

Neseniai baigtose Pietų Vo
kietijos aukštosios lygos pirme 
nybėse Stuttgarto Kickers už
ėmė 12. vietą (30 r., 27 tšk., 61- 
63 įv.). Iš viso šioj lygoj daly
vauja 16 vienuolikių. Pirmoji 
vieta atititeko VfB Stuttgart 
ir antroji FC Nuernberg.

Stuttgarto Kickers šiemet y- 
ra pirmutinyšis futbolo svetys 
iš Europos. Netrukus tokių pri
gūžės visa eilė. Tarp kitų, at
vyksta naujasis Anglijos meis
teris Manchester United ir ki-

ta Anglijos iškili komanda Tot
tenham Hospurs (pirmenybėse 
užėmė 3. vietą).

Gegužės 25 d., taip pat Ran
dalls Island, Manchester Unit
ed žais su Stuttgarto Kickers. 
Be to, numatomos rungtynės 
Manchester United-Tottenham 
Hotspurs. -------

Kaip paskutiniųjų ketverių 
metų patirtis rodo, daugis iš 
Europos atvykstančių vienuo
likių į rungtynes Dėdės Šamo 
žemėje žiūri kai.p į priedą prie 
savo turistinės kelionės. Dėl to 
rungtynės- įgauna atostoginio 
atspalvio ir ne-visuomet išlukš 
tenamas pilnas pajėgumas. 
Prisiminus JAV futbolo klasę, 
europiečiai, ir perdaug neįsi
tempę, paprastai išsiveža eilę 
pergalių, nors amerikiečių pa
sipriešinimas vis didėja.

Kai New Yorke ar kur kitur 
susitinka dvi europinės vienuo 
likęs, tąsyk daugiau pasisten
giama. Pakilaus žaidimo ten
ka laukti tarp Stuttgarto Kick
ers ir Manchester United, nes 
vokiečiai, atrodo, bus pasiryžę 
rimtai sukovoti su Anglijos 
meisteriu, žinoma, jei jie, vo
kiečiai, nebus perdaug nuvar
gę po vaišių, kurių vietos vo
kiečių sluogsniai jiems rengia 
bene kas vakaras.

Lietuviai advokatai

Be Ready for a Raing Day

Fank Fasolino, Sr.

ST. BREDIS, JR.
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N.

EVergreen 7-9394

Taupymo ir Skolinimo Lygo*.

Teirautis: Tel.: Elizabeth 2-5225. J. Kirk.

THE KINGS COUNTY 
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Member Federal Deposit Insurance Corporation

PASKOLŲ FONDAS žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei- ! 
kia nuo 1913 m.
Narys: New Jersey f .tapymo tr Paskolą—Lygos, h Jungtuuu Valstybių .

Try the Sunni/ Savings Wa 

Now

fr

Ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NAUJA GYDUOLĖ

A

BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
televizijos aparatų, saldy- 
dulkių siurblių, prosų ra-

660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

J u ozas ir Izabelė Misiūnai, 
Savininkai 

103-55 LEFFERTS BLVD. 
RISHMOND HILL, N. Y. 

Virginia 3-3544

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

S. A. Chemoff, M. D 
Kraujo ir Odos ligos 

223 Second avenue, 
Room 14 

Tel. GR. 7-7697

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y,

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
Telefonas, EVergreen 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

o

THE WISE OLD OWL 5A7S PERKANTIEMS NAMUS

Start a SAVINGS BANK Account

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

W.M. J DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PI. 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y 

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

Fasolino Memorials XNTHONY J. WESLAA' 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5-1260

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą,

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

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

Tel. Virginia 9-3112

Kiek liečia žiūrovus, vis dėl
to malonu mesti žvilgsnį į eu
ropinę futbolo klasę, kuri neto
limoj praeity mums buvo ap
čiuopiamai artima ir kurios 
pasigendame bežiūrėdami daž
nai varganų vietinių rungty
nių.
PRALAIMĖJIMŲ ŽENKLE

Praeitą savaitgalį New Yor
ke be perstojo pylė lietus ir 
dėl to sportinę programą teko 
apkarpyti. Nebuvo ko ir galvo
ti futbolo rungtynes Lietuvių 
SK-Kollsman SC, o ir uždarose 
patalpose mūsiškiai stalo teni
sininkai bei šachmatininkai 
buvo priversti efektingai išsi
maudyti... pralaimėjimuose..

Balandžio 24 d. LAK stalo te 
niso komanda, jau spėjusi pa
sipuošti DAFB . meisteryste ir 
jau parsinešusi taurę, žaidė 
užsilikusias rungtynes su pa
jėgiausiais varžovais-. Ukrai
nian National TTC. Pirmasis 
šių vienetų susitikimas buvo 
atnešęs pergalę mūsiškiams 
6-3. šį kartą lietuviai gavo py
los 1-8. Vienintelį tašką išgrie
bė Daukša, trijuose setuose 
nugalėjęs Bych (21-17, 11-21, 
21-6). Ukrainiečių komandoje 
buvo pasiruošęs žaisti Herzko- 
vich,' kuris JAV pirmenybėse 
Clevelande buvo patekęs į ket- 
virtbaigmę. Neatvykus Garunkš 
čiui, Herzkovich vienete nežai
dė, tik buvo pasirodęs dvejete.

Tai pirmasis LAK komandos 
pralaimėjimas pirmenybėse, 
šis suklupimas lentelėj nieko 
nepakeitė, bet mūsiškiams iš
likti gryniems taip ir nepasi
sekė. Ukrainiečiai savo balan
se turi du pralaimėjimus.

Balandžio 26 d. LAK šach
matininkai pasekė stalo teni
sininkus ir prapylė prieš Sun
set Park Chess Club 1-6 (Met
ropolitan B kl. pirmenybėse). 
Vienintelį tašką pelnė Paške
vičius, nugalėjęs Tennenbaum. 
Kiti mūsiškiai pralaimėjo? MII 
čius prieš Kupersmith, Stak- 
nys prieš Gustafson, Vilpišaus- 
kas prieš Mahon, Šukys prieš 
Wittenberg, Galminas 
Germalin, Merkevičius 
Gugliucci.

Gegužės 2 d. Lietuviai
džia su Westchester Bronx 
Chess Club. Gal būt, praeis lie
tingos dienos ir bus galima 
pradžiugti geresniais mūsiškių 
pash ekimais.

prieš 
prieš

žai-

JONAS SUTKAHTS, 
Laikrodininkas.x

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

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

340 GRAND STREET,
STagg

BROOKLYN 11, N. X 
2-4329

I

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

IŠ WWRL, 5000 kcl.
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-9293

PHILIP BENDER
AVALINES KRAUTUVE

> Mūsų krautuvėje galima gauti batg,^ 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

’ Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė. • 

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: E V. 7-2043

Telefonas: EVergreen 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

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS,

Eastate of A- J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41— 72nd Street, Maspeth, L. 1^ N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

SHALINS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotatimn

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotu vims NOTARV PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
’ automobilius įvairiems reikalams

• f ' 1 < 1 <

r

Ernest Fasolino, Biznio vedėjas.
GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 

MAUZOLIEJAI IR STATULOS.
Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary, 
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti Fasollio 
Memorials paminklų parodas... 
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L 
CENTRALINIS OFISAS:

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282 --——------

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretu 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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDWARDAS MISIŪNAS

" SAVININKAI '
- - ’ 7 ’

Lietuyiska Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti • *

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

Paminklai
J0S- BERMEL

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dryc” Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE. QUEENS COUNTY. N. Y.
el. DA\enport 6-2393 DAvenport 6-2633

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

Galite gauti radijo bei 
tuvų, skalbimo mašinų, 
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 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST.*, BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4 9533.

»

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui, stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS 
Real Estate & Insurance 

Paskolos namams ' 
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

r
JONAS PATAŠIUS 

žiedai, laikrodžiai, jų tai
symas, kosmetika 

religiniai dalykai. 
307 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SKREET
BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: EV. 7-5633

UL. 5-0083

Mes 
g aso 
geso

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai, auskarai ir t.t. ,

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės

O

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo,

nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

plokštelės.

DAverport 6-0259

i

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

Waterbury, Conn.

65 - Grand Avenue 
MasnettL N. Y.



J. KamUiskas, kaip jau buvo 
pranešta, turėjęs išvykti į Eu
ropą. staiga susirgo ir dabar, 
ligai pasunkėjus, nuvežtas į li
goninę Profesoriui 73 metai 
amžiaus.

V. Sidzikauskas. Audėnas. De 
venienė. Vacį. Biržiškas. Bla- 
zas. Kardelis. Krivickas. Mac
kevičius. Daugėla ir Params- 
kas turėjo konferenciją Wash- 
ingtcne.

K. Grinius ir J. Lauėka, 
Voice of America pareigūnai, 
netrukus su šeimomis išvyksta 
i Vokietiją, kur jiems pavesta 
eiti naujos pareigos.

J. Olšauskas, žinomas artis- 
tistas ir muzikas, buvo atvykęs 
su reikalais iš Amsterdam. N. 
Y. ir ta proga lankėsi Vienybės 
įstaigoje.

•
R. Misiūnas, biznierių Juozo 

ir Izabelės Misiūnų sūnus, šį 
sekmadienį susituokia su Juli
ana Peters. Santuoka Apreiš
kimo par. bažnyčioje, puota 
Paradise salėje.

Nancy Rekešienė, mūsų skai
tytojos Valerijos Kazlauskie
nės duktė, balandžio 19 d. sa
vo vyrui Albinui Rekešiui pa
dovanojo gražų sūnų, kuriam 
duotas Kristupo vardas.

Vyt. VHkutaitis, Amerika Pir 
tyje autoriaus sūnus, mūsų 
laikraščio skaitytojas, serga ir 
yra paguldytas Bush wick ligo
ninėje.

Dr. V. Dambrava, šiomis die
nomis išrinktas Laisvųjų žur
nalistų Federacijos, J. A. V-bė- 
se Unijos generaliniu sekreto
riumi.
TRYS NAUJOS KNYGOS

Gabijos leidykla šiomis die
nomis išleido tris naujas kny
gas: Jurgio Jankaus romaną 
“Paklydę paukščiai,’’, kaina 
$2.00, Stepo Zobarsko apysaką 
“Doleris iš Pitsburgo,” 80 c., 
vysk. Motiejaus Valančiaus 
“Vaikų knygelę,“ $1.80. Kny
gos gaunamos leidykloje šiuo 
adresu: Gabija, 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.

Kiek buvo kačiuku?
Vienybės 17 N. įdėjome nuo

trauką, klausdami kįek* yra ka
čiukų, žadėdami pirųiąj_am at
spėjusiam duoti dovaną—kny
ga.

Nuotraukoje tikrumoje yra 
tik du kačiukai, kurie žaidžia 
prieš du veidrodžius ir tokiu 
būdu susidaro didelio būrio ka
čiukų vaizdas.

Nors mes buvome pažadėję 
tik vieną dovaną, bet gavus iš 
karto tris teisingus atsakymus, 
paskyrėme tris dovanas.

Pirmajai teisingai atsakiu
siai, Alvyrai Rokytei, 337 49th 
Brooklyne, siunčiame Haufo 
pasakas “Karavanas.

Antrajam teisingai atsakiu
siam, Jurgiui Biazui, 69 Ridge 
Ave., Bridgeport, Conn, siun
čiame Vyties Nemunėlio kny
ga “Pietų Vėjelis”?

Trečiajai teisingai atsakiu
siai, Audronei Bagdonaitei, 
2145 W. 19th St., Chicago, Ill., 
siunčiama G. A. Buerger “Ba
rono Miunchhauzeno nuoty
kiai”.

Teisingus sprendimus dar at 
siuntė: A. Lugauskas, R. Žu
kauskas, V. Šimkus, Z. Bagdo
nas, A. šlapelytė, V. Mališaus- 
kaitė ir V. Karalius.

L. Makauskytė rado 9 kačių-

Lietuvos žvejai atvyksta Į Brooklyną Sėkminga pramoga

Pabėgę iš bolševikų okupuotos Lietuvos žvejai, kpt. L. Kub- 
lickas, E. Paulauskas ir J. Grišmanauskas, kurie šiuo metu lan
ko kolonijas, atvyksta ir į Brooklyną. Gegužės 11 d., 7 vai va-
kare Apreiškimo parapijos salėje žvejai papasakos apie gyve
nimą okupuotoje Lietuvoje ir kaip jiems pavyko ištrūkti iš 
bolševikų nagų. Publika prašoma nesivėluoti.

DĖDĖS AMBRAZIEJAUS PAGERBIMAS
Dėdės Juozo Ambraziejaus 

75 metų amžiaus sukakties mi
nėjimas, įvykęs praeitą šešta
dienį, Piliečių Klubo salėje, 
Brooklyne, buvo tikrai sėkmin
gas. žmonių buvo ^tiek, kiek 
tik salėje galėjo sutilpti. Šios 
sukakties minėjimą ruošė ALT 
Sandaros pirmoji kuopa prie
šaky su inž. A. Novickiu, P. Mi
kalausku ir k.

Po vakarienės, kuri buvo tik 
gerai ir gardžiai paruošta, 

prasidėjo programa. Ją atida
rė P. Mikalauskas ir po trum
po įžangos žodžio, pakvietė 
vakarą vesti inž. A. Novickį, 
kuris savo užduotį atliko pa
vyzdingai.

Buvo eilė kalbų ir daug svei
kinimų atsiųstų telegramomis 
ir laiškais. Tiek kalbose, tiek 
atsiųstuose sveikinimuose bu
vo reiškiama nuoširdi pagarba 
dėdei Ambraziejui, senam re
voliucionieriui, Didžiojo Vil
niaus Seimo dalyviui, didžiam 
patriotui ir veikėjui. Kalbas 
pasakė: konsulas Budrys, re- 

. daktorius Tysliava, dr.. Kanau- 
ka, Ginkus, Vitaitis, Spudienė, 
V. Jonuškaitė, inž. A. Maciū
nas, P. Juknys, klaipėdietis 
teisėjas Tolišius ir-k. Paskuti
nis kalbėjo, pats garbės sve
čias, papasakodamas šį tą iš 
savo praeities, padėkodamas 
už puotos surengimą ir visiems 
už dalyvavimą joje. Dėdė Am
braziejus, kaip visada, ragino 
mylėti Lietuvą ir visą, kas lie
tuviška. Buvo perstatyta ir 
Juozo Ambraziejaus šeima — 
žmona, dvi dukterys su žen
tais. Trečios dukters puotoje 
nebuvo, nes ji Indonezijoje, 
kur jos vyras eina Amerikos 
konsulo pareigas.

Publika buvo mišri visais at
žvilgiais. Buvo daug senųjų 
Ambraziejaus draugų, bet ne
mažai ir naujakurių. Kai ku- 
riuos-jų, kaip Novickius, ypač 
Birutę Novickienę, dėdė Am
braziejus gerai pažino, lanky
damasis Lietuvoje, prieš karą. 
Faktinai ir šis pagerbimas dė
dei Ambraziejui išplaukė iš B. 
Noviokienės iniciatyvos. Deja, 
pati iniciatorė dėl ligos nega
lėjo jame dalyvauti. Buvo ir 
tokių, kurie dėdę Ambraziejų

laikų. Pavyzdžiui, dr. Kanau- 
ka, mažas būdamas, girdėjo 
Juozą Ambraziejų sakant kal
bą Dzūkijoje.

Kaip jau Sakyta Juozui Am
braziejui pagerbti, jo deimanti 
nei amžiaus sukakčiai paminė
ti, puotą surengė vietos sanda- 
riečiai. Šia proga tenka paste
bėti, kad naujakurių dėka, 
ALT Sandaros pirmoji kuopa 
žymiai sustiprėjo. Jos eilės pa
pildytos rimtomis ir kultūrin
gomis jėgomis, kaip inž. Novic
kis, adv. Ošlapasjnž. švipas 
inzeilė kitų įdomių asmenybių. 
Dėdė Ambraziejus, kaip vienas 
senesniausių Sandaros veikėjų, 
yra šios kuopos garbės pirmi
ninkas.

Todėl, sveikinant dėdę Am
braziejų, sulaukusį deimanti
nės sukakties, kartu -tenka pa
sveikinti ir sandariečius, mo
kančius tinkamai įvertinti se
nuosius veikėjus, nusipelniu
sius Lietuvai ir lietuvybei.

Plačiau apie dėdę Ambrazie
jų bus kitame Vienybės nume
ryje. R.

r

kus, L. Tillson 1 ir J. Rann 4. pažinojo dar iš revoliucijos

Balfo 120 skyrius balandžio 
27 d. buvo šuruošęs Greenport, 
Long Island, gražiai pavykusią 
pramogą. Čia buvo rodoma 
Mctūzos filmos, Jadvygos Ma
tulaitienės šokėjų grupė šau
niai šoko ir padainavo lietuviš
kų liaudies dainų. Jautrias 
momentui pritaikytas kalbas 
pasakė kun. dr. Stasys Valiu- 
šaitis ir Balfo direktorius adv. 
St. Briedis. Pastarasis kalbėjo 
angliškai, kad reikalą suprastų 
ir jaunimas maža lietuviškai 
mokėdamas. Porą gražių eilė
raščių, savo pačios sukurtų 
apie Lietuvą, padeklamavo Se- 
tauket lietuvė Ona Bubnienė.

Po programos publika su
metė aukų, iš kurių apmokėjus 
pramogos išlaidas, liko 100 dol. 
pasiųsti Balfo Centrui.

Pramogos pasisekimui dau
giausia darbo įdėjo kun. St. 
Valiušaitis ir skyriaus vadovy-

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Šeštadieni, gegužės 3 d. 5 v. 
Lietuvių Piliečių klubo salėje, 
60-39 56th Drive, Maspeth, N. 
Y. šaukiamas Lietuvių Audito
rijos Bendrovės Maspethe, Ine. 
metinis seimas. Sėrininkai, ne
galį asmeniškai dalyvauti, pra
šomi išpildyti “Proxy” kitam 
savo draugui, įgaliodami bal
suoti už savo šėrus.

Sį sekmadienį, gegužės 4 d. 
12 v. Apreiškimo parapijos sa
lėje įvyksta Tremtinių Draugi
jos susirinkimas, kur kalbės 
prof. J. Brazaitis ir kiti.

Antradienį, gegužės 6 d., 8
vai. įvyksta Moterų Vienybės 
susirinkimas kuriame bus ren
kama valdyba.

Tradicinis Moterų Vienybės 
metinis šokių vakaras įvyks

METINIS AITVARŲ KVARTETO |

KONCERTAS
GEGUŽĖS (MAY) 11 d., SEKMADIENĮ,

SCHWABEN HALL +
474 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN, N. Y.

j! PROGRAMOJE DALYVAUJA: •
I % J

<! Vilniaus operos solistė i

FELICIJA PUPĖNAITĖ
!; Vilniaus dramos teatro aktorius s

JUOZAS PALUBINSKAS
![ J. Matulaitienės vadovaujama *' ![

TAUTINIŲ ŠOKIU GRUPE
Vyrų balsu kvartetas

AITVARAI
su specialiai šiam koncertui paruoštu repertuaru. • ;•

h Pradžia 5 vai. p. p. Bilietai po $1.50 ir $2.00
šokiams gros JOE THOMAS orkestras

— — ———------- k

bė — Benis Čeponis ir Pr. La- birželio 7 dieną, George Wash- r 
pienė. Pramogos jaukumui ington viešbutyje 23rd st. & 
daug padėjo vietos lietuvės su- Lexington Ave., New York, N. 
rengdamos dalyviams vaišes, Y. NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!
papuošdamos salę. Pobūviui 
daug šilumos pridavė ir Green- 
porto šv. Agnieškos parapijos 
klebonas Father Sullivan, ku
ris pasveikindamas susirinku
sius, pakartotinai pablėžė, kad 
jo bažnyčios salė lietuvių rei
kalams (bus atdara be jokio at
lyginimo.

Gegužės 11 d. 3 vai. 30 m. 
Brooklyne, Apreiškimo para
pijos salėje New Yorko skau
tai ruošia Motinos Dienos mi
nėjimą. Programoje bus pa
skaita ir meninė dalis, kurią iš
pildys skautai, ateitininkai ir 
Operetės choras.

Dokumentu iš Lietuvos gavimo reikalu
Daugeliui senosios kartos at

eivių, priąrtėjus pensijos gavi
mo laikotarpiui, paaiškėja, kad 
tam tikslui reikalinga gimimo 
metrikos ištrauka, šiandien iš 
Lietuvos "■ jokių dokumentų 
negalima gauti. Tenka bandy
ti metrikų klausimą sutvarky
ti vietoje. Tiems, kurie yra sa
vo laiku užsiregistravę Lietu
vos konsulatuose kaipo pilie
čiai, arba yra išsiėmę Lietuvos 
užsienio pasus keliavimui į 
Lietuvą? 'Lietuvos konsulatų 
i^Jūodami’gimimo metrikos iš
traukas atštojantys liudijimai. 
Tiems, kurie niekuomet nesi- 
registravo, niekuomet Lietuvo
je nebuvo ir, bendrai, niekur 
nekeliavo, o, be to, neturi ir

86-TH ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street BUtterfield 8-0561

Nuo gegužės 2 iki 8 d.
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

“WIR MACHEN MUSIK”
Su Viktor DcKowa — Use Wcncr — Grethe Weiser
Rolf Weih — Georg Thomalla_

“ULLI UND MAREI”
Su Eduard Kock — Attila Horbiger — Ludwig Auer — Anna Exl 
Marie Wiesinger.
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

Edith Oss —

jokio raštiško įrodymo apie sa
vo kilmę iš Lietuvos, sunku pa 
dėti. Tiems, kurie dar turi pas 
juos užsilikusius senus rusiš
kus pasus, kariuomenės šauki
mo, rezervo ar iš kariuomenės 
paleidimo .popierius, Lietuvos 
konsulatai irgi išduoda gimi
mo liudijimus.

Visi kiti gali gauti tokius 
liudijimus pristatę dviejų liu
dininkų pasirašytą pareiškimą 
(affidavit), kurie pažįsta tą 
asmenį nuo vaikystės ir liudi
ja, kad jie žino, jog jis tikrai 
ten ir tokia data gimęs. Su liu
dininkų pareiškimais reikia 
kartu ‘atsiųsti ir’kitolaus do
kumentus, kaip: miesto jung
tuvių ir taip pat vaikų gimimo 
metrikos ištraukas, iš kurių 
matyti, kokio amžiaus buvo 
suinteresuotasis asmuo kada 
jis vedė, arba kada jo ar jos 
vaikai gimė. Jei liudininkų pa
reiškimuose ir minėtuose do
kumentuose yra skirtingos gi
mimo datos, tai konsulatai gi
mimo liudijimų išdudti negali.

Konsulatų išduodami liudi
jimai apmokami trijų dolerių 
konsulariniu mokesčiu.
Lietuvos Generalinis Konsula
tas Jungt. Amerikos Valst.

Mes Įtaisome ir pataisome: .
šilumos sistemą, vand^is 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, 

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

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. L

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

A. Taiačka, pamokslininkas, 
praneša, kad kiekvieną sekma
dienį 1 vai. p. p. 411 S. 3rd St., 
Brooklyne, būna -lietuvių susi
rinkimai, kalbos ir giesmės. Į- 
ė j imas nemokamas.

IŠNUOMOJAMI du mebliuoti 
butai. Vienas iš vieno kamba
rio su vonia ir virtuve, kitas iš 
dviejų, kambarių, su vonia ir 
virtuve, Kaina 11 ir 12 doL sa

kaitei. 35 Brevoort Pi., Brook
lyne, šalia Bedford Ave. (va
žiuojant 8th Avė. požeminiu 
traukiniu, išlipti Franklin Ave 
stoty).

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 Brooklyn© 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FUMT CO. Ine,
(Prieš Republic teatrą)

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

Aitvarų kvartetas, kurio metinis koncertas įvyksta Schwa- 
ben Hali gegužės 11d. Siame koncerte dar dalyvauja operos so
listė Felicija Pupenaitė, Vilniaus dramos teatro aktorius Jus
tas Palubinskas ir Brooklyno tautinių šokių grupė. Koncerto 
pelnu bus paremtas B ALF a s.

f r

MIČIULI0 RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite , gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

r
E. P. MITCHELL CO

Manufactures of
FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21. N. Y.
GL 5-2248

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiuojant Broadway BMT Linija).

MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI

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

Telefonas: HY 7-9758




