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TIBETAS BANDĖ NUSIKRATYTI KINAIS

vos penkiolika mlnu-

singai 
gubai

amerikiečių 
pradžios bu-

Prancūzija pakeitė sa
manai kam pažįstamą

Prof. Mykolas Biržiška, Lietuvos Nepriklausomybės Atsta
tymo Deklaracijos akto signataras, rugpjūčio mėnesi švenčia 
70 metų amžiaus sukaktj.

fiį

metu Amerikos dcle- 
nukrito 30%.
Taft atvirai prisipa-bent kiek 

jo nueitą 
aptarti jo

Išryškinti

žuvo 115

Sen. R.
žįsta, kad sunku pasakyti, kur 
yra Amerikos ginklavimosi ri
ba, iki kurios galima eiti, ne-

<£/<<

--------------

LXVII M. 19 N. • <*12 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y. • 1952 M. GEGUŽĖS (MAY) 9 D. '• KAINA 10c.

BABAK ESU LIETUVIS - TURIU DALYVAUTI
Taip ir atsitiko 
Kas galva, tai... 
Naujienų pastaba 
Paštu skundžiasi

JUOZAS TYSLIAVA

Taftas, “arklių 
į Baltuosius Rū- 
nušlavė savo opo-

atsitiks republikonų par 
konvencijoje, dar per 
spėlioti.
tarpu, betgi, senatorius

Save gimtoje Ohio valstybė
je, kaip ir buvo galima laukti, 
senatorius 
lenktynėse” 
mus, šluote 
nentus.

Taip ir atsitiko.
Kas 

tijos 
anksti

Tuo
Taftas, kaip republikonų kan
didatas, turi daugiau balsų, 
negu generolas Eisenhoweris. 
_ Beje, Tafto šalininkai Wis
consin© valstybėje skelbė:

“We voted for Taft’s father. 
No income tax those days”.

Apie vieną Brooklyno siuvė
jų lokalo susirinkimą Laisvės 
reporteris praneša:

“Buvo į lokalo tarybą atsi
lankęs Juozas Tysliava ir Jur
gis Žaruolis. Jie reikalavo, kad 
lokalo taryba nutartų ir rei
kalautų maršuoti ‘lojalumo 
dienoj,’ baland. 26 d. Buvo at
siklausta unijos viršininkų ir 
jų atsakymas buvo: galite 
maršuoti, kur tik katram pa
tinka, bet negalite vartoti 
Amalgameitų lokalo vėliavos. 
Vadinas, Amalga meitai kriau- 
čiai stovi nuošaliai. Taip Tys
liavos, Žaruolio, Buivydo ir ki
tų tokių manievrai neišdegė”.

Laisvės reporterio minimi 
asmenys, Tysliava ir žaruolis, 
tame siuvėjų lokalo tarybos 
susirinkime lankėsi, kaip New 
Yorko Lietuvių Tarybos pa
siuntiniai. 

* *

REZISTENCINIAME DARBE
Kodėl aš padėjau parašą po Lietuvių Rezistencijos Santarvės pareiškimu? 
— Nesijaučiu tuo prasilenkęs su bendrais mūsų Tėvynės vadavimo reika 
Javiniais, priešingai — kaip Santarvės darbo dalyvis tą kovą tik remias

(Pasikalbėjimas su prof. Mykolu Biržiška)
Profesorius Mykolas Biržiš

ka, gimęs 1682 m. rugpiucio 
d. vieKsniuose, ateinantį rug- 
piūtį sulaukia 70 metų am
žiaus. Toji garbinga mūsų Tau 
tos veterano sukaktis pasitin
ka jį ne Lietuvoje, ne jo nu
mylėtame Vilniuje, bet už 
daugelio tūkstančių mylių nuo 

saulėtoje Kaiifor-

darbo 
šio

tęsėjų. Tai 
žilabarzdžio 
stipriausioji 
druska...

mokinių, jo 
derlingiausia 
viekšniečio sėkla, 
lietuviškos dvasios

Vienybės bendradarbis krei
pėsi j profesorių Mykolą Bir
žišką su keliais klausimais pa
sisakyti dėl vėliausių lietuviš
kojo politinio gyvenimo prob
lemų. čia žemiau pateikiame 
Įdomius ir reikšmingus Pro
fesoriaus atsakymus bei pasi
sakymus.

sakytų ir amžius nu- 
Greičiau priešingai — 
Tėvynėn čia laikinai 
dirbti toliau, kitus 

ir įkvėpti, galvoti apie 
Tautą, sielotis jos rei-

Tėvynės 
nijoje.

Su viltimis ir svajonėmis, 
darbu ir tikėjimu būdamas 
pakeliui Tėvynėn, Profesorius 
su žmona čia jau trečiuosius 
metus yra sustojęs savo arti
mųjų ratelyje, dukters ir žen
to Barauskų, trijų krykštau
jančių anūkų, Ventos, Vytuko 
ir Danutės, draugystėje.

Sustojęs ne paatostogauti ir 
ne pailsėti, kaip gal daugeliui 
vietovė 
rodytų, 
pakeliui 
prisėdęs 
skatinti 
lietuvių
kalais,' teikti talką pačiam da
lyvauti jos laisvės kovos sūku
riuose.

Kiekvieną, kuris turi progos 
sueiti į sąlytį su profesoriumi 
M. Biržiška, jo asmenybė ir 
būdas veikia nuostabiai ir ža
vinančiai. Per savo ilgą ir sod
rų amžių daug išmokęs ir daug 
kitus mokęs, jis vieno dalyko 
niekaip nesugebėjo išmokti,— 
pasenti...

Kai kitas kas jam tai sako, 
jis netiki,—bet liudininkas ma-

Apie tą patį^iuvėjų susirin-... tcų kad Profesorius gal niekad 
kimą Naujienų koresponden
tas Brooklynietis taip rašo:

“New Yorko Lietuvių Tary
ba kreipėsi Į P. T. su prašymu, 
kad lokalas paskolintų ištiki
mumo paradui švęsti vėliavas. 
Lokalo pirm. V. Zaveckas už
tikrino, kad lokalo P. T. vėlia
vas paskolins.' Vadinas, kriau- 
čiaf oficialiai parade nedaly
vaus, bet jų vėliavos plevė
suos... Iš visko galima matyti, 
kad tautiški žmonės jau nese
ka J. Tysliavos ir Juozo Gin
kaus bendrą frontą su komu
nistais...”

Tuo tarpu Darbininko re
porteris sako:

“Reikia pasidžiaugti, kad 
šiame susirinkime visais klau
simais buvo vieningai katali
kai, socialistai ir tautininkai.”

Gal būt tame siuvėjų susi
rinkime iš tikrųjų, anot Dar
bininko, “buvo vieningi kata
likai, socialistai ir tautinin
kai.”

Deja, to negalima pasakyti, 
perskaičius Laisvės ir Naujie
nų pranešimus.

Tuo tarpu, kai komunistų 
Laisvės reporteris tvirtina, kad 
“Tysliavos, žaruolio, Buivydo 
ir kitų tokių manievrai neišde
gė”, tai Brooklynietis Naujie
nose tebekalba apie “J Tyslia
vos ir 
frontą

Kas

Juozo Ginkaus bendrą 
su komunistais...“ 
tas Brooklynietis? 
klausimą tegalėtų atsa

kyti Naujienų redaktorius, sa
vo paties laikraštyje padaręs 
tokią pastabą:

“Kas užsideda kaukę, netei- 
puldamas kitą, tas dvi- 
nusikalsta.”

«
New York World-Telegram 

sako, kad anų laikų arkliais 
gabenamas paštas buvęs grei- 
tęsnis.

Anot laikraščio, neretai at
sitinka taip, kad laiškas, turė
jęs adresatą pasiekti kitą die
ną, klaidžioja visą savaitę.

Pavyzdžiui, mūsų laikraščio 
skaitytoja Veronika Jomantie
nė kartą man skundžiasi:

“Gyvendama 
nybę gaudavau 
Dabar, grjžus Į

savo amžiuje nėra buvęs toks 
gyvas, skaidrus, jaunas ir dar
bingas, energija ir tikėjimu 
turtingas, kaip dabar. Jis tvir
tai vairuoja savo gyvenimo 
tėkmę per visus šio laiko ne
gandų verpetus. Jis duoda 
konkretų atsakymą tolimosios 
Tėvynės vaikams, 
kiasi mūsų, svetur 
siu, pagalbos ir jų 
mes supratimo.

Kiekvieną dieną 
praleidžia bibliotekoje, 
damas medžiagą savo ir Lietu
vos veikalams. Seka lietuviš
ką spaudą. Kartkartėmis raš3 
mūsų laikraščiams. Veda pla
čią korespondenciją. Taiso ir 
papildo netrukus išleisimą sa
vo pagrindinį veikalą “Galvo
jimus apie Lietuvių Tautą”.

Visų šio laikraščio puslapių 
nepakaktų, norint 
išsamiau 
gyvenimo -kelią, 
mokslo 
taip giliai ir tirštai jo Įbrėžtus 
kultūrinės, visuomeninės ir po 
litinės veiklos bruožus Nepri
klausomosios Lietuvos kūrybos 
laikotarpyje.

Tačiau Mykolo Biržiškos var 
do paminėjimas kiekvienam iš 
karto blyksteli pačiomis ryš
kiausiomis žiežerbomis:— Va
sario šešioliktosios, Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstatymo 
Deklaracijos akto signataras, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos ilga
metis pirmininkas, lietuvių li
teratūros, tautosakos, lietuvių 
kultūros istorijos profesorius, 
Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versiteto rektorius, Vilniaus 
Universiteto rektorius...

Jo mokslo ir visuomenės dar 
bų, pradų ir žygių, atliktų pa
reigų ir titulų greit neišminė
tume. Juos Įvertins ir apie juos 
rašys dar daug mūsų tautos 
istorikų ateityje. Prof (torius 
atvedė mūsų gyveniman ir pa
liks galbūt patį didžiausią tur
tą — šimtus lituanistų, savo

kurie šau- 
išsiskirsčiu- 
kovos pras-

1. Tamstos parašas, kaip 
Garbės Nario, yra po Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės 1951. 
XI. 28 pareiškimu. Kas Tams
tą skatino remti LRS-ę?

Prieš kelis mėnesius Į- šį ir 
i kitus Tamstos man pateiktus 
klausimus buvau susilaikęs at
sakyti, nenorėdamas iššaukti 
nereikalingų, mano taip ne
mėgiamų, ginčų ir, beto, gal 
dar duoti progos sukelti įtari
mui arba net ir priekaištui, 
lyg norįs save Santarvės prie
kin iškišti ar iš viso pasigar
sinti. Dabar jau Santarvės va
dovybės sąstatas yra paskelb
tas, atsakingieji jos vyrai 
spaudoje pasireiškė. Santarvė 
ir santarvininkai pakankamai 
priplūsta, bet kaikurių tuo plū 
dimu pasireiškusių laikraščių 
redaktorių rašytuose man laiš
kuose maloniai, bet neteisin
gai, iš plūstamų santarvininkų 
tarpo kažkodėl esu išskiria
mas, tad noriu ar nenoriu — 
negaliu kažkaip nuodaliai lik
ti Tyg' koks nekaltas pilotėlfs.

Taigi, kas mane skatino San 
tarvę remti? Viena, Santarvės 
gimimas nebuvo man kokia' 
staigmena, bet, žinant tarp
tautinius VLIKo santvarkos 
pagrindus ir stebint su tuo la
biausiai susietas jo aspiracijas, 
iš viso jo veikimą, mano seniai 
laukta susidariusių santykių 
išdava. Iš ankstyvesnių mano 
pasisakymų Santarvės kūrėjai 
turėjo pagrindo laukti, jog jų

jai pasiūlė man garbės, narys- 
tę~Jiš pradžių, tiesa, kaiką ki
tą), sutikau, laikydamas tai 
sau garbe.

Toliau, gerai pažinodamas 
savo tautiečius ne nuo šian
dien, tad ir mūsų srovininkų ir 
jų spaudos papročius, kaip vi
suomenininkas ir kaip žurna
listas netrumpame savo gyve
nime pats nemažai gavęs pa- 
tirti ir šilta ir šalta, beto, su
sipažinęs su pelitinių emigra
cijų istorija ir-stebėdamas mū 
sų emigracinius politinius ir 
kitokius . išgyvenimus, nuotai
kas, svaičiojimus, neabejoju,' 
jog Santarvės iškilimas sukels 
prieš jų smarkius partiečių ir 
srovininkų puolimus, ne tik 
triukšmingus,, bėt ir įžūlius, 
užgaulingus šmežtus. Tad pri
tardamas S-vės siekimams ir 
numatydamas nelengvą san
tarvininkų kelią, laikiau mora
line savo pareiga prisiimti sau 
bent dalį šiokio ar tokio poli
tinio ir visupmeninio jų liki- 

šlokios ar tokios jų gar- 
kad ir tik kabutinės...

VIENĄ DIENĄ TAIKA, KITĄ DIENĄ KARAS... Šis kareivis per anksti užmovė 
makštį ant savo tanko patrankos. Paskutinėm žiniom iš Korėjos, ten jau seniai su
rastas kamprcmisas tarp abiejų pusių, bet., “vieni ir kiti dar negavo įsakymo pasira
šyti paliaubas.

KAIP ATREMTI SOVIETŲ PAVOJŲ?
Sen. R. Taft pažiūros pagal jo knygą “A Foreign Policy of Americans

Amerikos politika turinti bū
ti tokia, kad ji iš vienos pu
sės suteiktų pakankamai jėgų 
pasiekti pergalę, jei reikės ka
riauti, ir iš antros pusės—ne
provokuotų Sovietų Sąjungos 
pradėti puolimą.

Savo užsienių politikoj Ame
rika turi vaduotis bendru dės
niu: stiprėti pačiai ir stiprinti 
visus kitus, kurie yra pasiryžę 
kovoti prieš komunizmą.

Nuo to laiko, kai valstybės 
sekretorius Byrnes su velioniu 
Arthur Vandenberg pasuko 
administracijos mąstymą* prieš 
komunizmą keliais, nuo tada 
atvirai tariant palengva išau
go tam tikri dėsniai visoj A- 
merikos užsienių politikoj. 
Juos galima išreikšti septy
niuose punktuose:

1. Skubiai sukurti galingas 
Amerikos karines pajėgas.

2. Ūkiškai pagelbėti kraš-
______ , _ _____ „ tams, kurie nori ir gali pri-

tu į kongresą. Nominacijas, 
kuriose dalyvavo keturi kandi
datai, Laukaitis laimėjo dviejų 
balsų prieš vieną persvara.

Dr. B. T. DIRMEIKIS

4. Visur ir visados nedvipras
miškai įspėti Sovietus, kad jų 
agresija bet prieš kokią vals
tybę už nustatytos ribos suda
rys neabejotiną pagrindą Įsto
ti Amerikai j karą.

mo, 
bes,

(Nukelta 1 4 psi.)

Laukaitis - republikonų 
kandidatas Į kongresą

Iš Baltimorės pranešama, 
kad septintame kongresiniame 
Maryland© • valstybės distrikte 
teisėjas W. F.Įaukaitis, SLA 
prezidentas, ^/yraįį> nominuotas

3. Militariškai pagelbėti kra
štams, kurie yra pasiryžę, jei 
reikės, aktingai stoti į kovą 
prieš komunizmą.

Floridoje, Vie- 
penk tądien iais. 
New Yorką, aš

Profesorius . . . .. ..• k organizacija nebus
- ' man svetima, ir jie neapsiri

ko. Aptariant (korespondenci- 
niu būdu) steigiamos organi
zacijos pagrindus ir aš dalyva
vau. Kai Santarvės steigėjai 
kaikada pavadina mane jos 
“krikšto tėvu,” tam toks 
pagrindas, jog Santarvės var
dą aš jiems esu pasiūlęs. pri
imti kaip mažiausiai jos na
rius varžantį ir aiškiai nepar
tinį.

Jei būtų buvusi steigiama 
partija, su ja nebūčiau susidė
jęs, jei nepartinis Santarvės 
sambūris imtų virsti partija, 
iš jos išstočiau, žinoma, nei 
nepartinis Santarvės vardas, 
nei ne partinė jos veikla nei 
kiek nesukliudė įsikarščiavu
siems jos kaltintojams neteisin 
gai skelbti ją partija, kaip pil
no jos vardo LRS pradžiaraidės 
pigaus sąmojo mėgėjų apver
čiama “Lozoraičiui remti san
tarvė,” arba vėl Santarvės pa
reiškimo pasirašytojų rūpestin 
gai išvengtas rėžis, vardas, kad 
nebūtų pažeista monopolinė 
VLIKo rezistentų garbė, pole
mikoje vis viena iš nebūties 
esti iškeliamas, aišku, su iro
niškomis kabutėmis (“rezis
tentai” Los Angeles gatvėse!). 
Šiaip ar taip, Santarvės steigi
mui pritariau ir, kai jos steigė

jos negaunu anksčiau, kaip ki
tos savaites pirmadienf...”

Tuo tarpu iš Bręoklyno i 
New Yorką požeminiu trauki
niu

Pranešimų iš Indijos, Tibe
to sostinėje Lhassa Įvyko smar 
kūs mūšiai tarp kinų komu
nistų okupacinės kariuomenės 
ir tibetiečių, kurie reikalavo ki 
nūs pasitraukti iš Tibeto.

Minia žmonių apgulė minis
tro Sawang Ngabu (didžiausio 
kolaboranto su komunistais,

5. Tvirtas ir aiškus rėmimas 
Amerikos ginkluotomis pajėgo
mis visų kraštų kurie yra be
tarpiškoj Sovietų grėsmėj.

7. Pogrindžio jėgų, mobiliza
vimas kraštuose už geležinės 
uždangos.

Sen. R. Taft, sutikdamas, 
kad šie dėsniai yra pilnai pa
grįsti ir naudingi Amerikos po 
litikai, toliau aiškina priemo
nes, kuriomis galima ir reikė
tų tuos dėsnius įgyvendinti. 
Senatorius pasisako, kad iki 

"'šiol dabartinės administraci
jos naudotos priemonės pasiro- 

- dižusio&^nuostabfcū brangios.
šiais metais krašto apsau

gos biudžetas siekia 40 bilijo
nų dolerių, o pridėjus užsie
niui teikiamą paramą sudarys 
apie 50 bilijonų. 1953 metams 
šis biudžetas neabejotinai pa
didės. Ir galimas daiktas, kad 
vieną dieną, visai neturėdami 
karo, Amerika išleis saugumo 
re’kalams per 100 bilijonų do
lerių į metus.

Ūkinis apskaičiavimas aiš
kiai rodo, kad Amerika nega
lės tokios milžiniškos naštos 
ilgai panešti. Būtinai turės 
prasidėti infliacija, o kovai su 
ja bus reikalinga valdžios kon
trolė, kuri savo keliu atneš su
varžymą laisvių, privatinės ini 
ciatyvos ir pažangos. Jau ant
rojo karo 
rio vertė

pažeidus ūkinio gyvenimo ge
rovės kilimo.

Bet visokiausiu atveju išlai
kymas trijų su puse milijonų 
kareivių ir gamyba sunkios’ ar- 

5 tilerijos, lėktuvų ir tankų kaš
tuos Amerikai į metus 65 bili
jonus dolerių. Toji suma pri
lygsta metiniam Amerikos biu
džetui.

Vadinasi, visas Amerikos gy
ventojų prakaitas turės būti 
atiduotas apsaugai. Autoriaus 
teigimu — taip gyventi tiesa 
galima tik vienus — antrus 
metus, bet ne keletą ar kelio
lika metų. O juk nesą jokių 
davinių manyti, kad komunis
tų pavojus kasmet mažės. Prie 
singai — viskas rodo, kad jis 
kas met didės ir kartu didins 
Amerikos saugumo išlaidas. 
Pasidarys amžinas ratas: nuo
latinis Amerikos ubagavimas, 
jos jėgų silpninimas ir stumi- . 
mas į nusivylimą.

Įvertinęs visas šias aplinky
bes, senatorius Taft savo kny
goj siūlo atskirą planą, kuri 
jis paremia pagrindine minti
mi, kad darant išlaidas saugu
mo reikalams — pirmon vie
ton reikia mąstyti apie Ame
rikos teritorijos apsaugą. Ame
rika esanti centras visų lais
vių, ir jei tas centras 
bus sugriautas — laisvojo pa
saulio nebebus. Gi Amerikai 
apginti esą reikalinga stipri a- 
viaciios jėga ir stiprus jūros 
laivynas. Sausumos karinome-^ 
nes Amerikai' reikia tik tiek, 
kiek ji gali būti reikalinga ap
ginti aviacijos bazėms. Stipri 
atonrniais ginklais aprūpinta 
aviacija ir geras jūros laivy
nas Taft manymu sudaro vi
siškai oakankamas priemones 
Amerikai apsaugoti. Išlei
džiant- 30 bilijonų doleriu i 
metus — esą galima pasiekti 
to paties tikslo, koks siekia
mas dabar su 65 bilijonais.

kurio dėka kinu kariuomenė 
okupuoja kraštą) namus ir 
reikalavo, kad kinai pasitrauk
tų iš Tibeto, nes jų buvimas 
liaudyje didina mizeriją. Iš 
pradžių minia pradėjo mėtyti 
akenimis, bet kinų kareivioms 
pradėjus šaudyti, gatvėse kilo 
tikra kova. Tik atvykus kinų

kariuomenės pastiprinimui, bu 
vo likviduotas pasipriešini
mas.

Kol kas dar nežinoma kiek 
yra aukų. Didelis skaičius ti
betiečių suimti. Jie visi atsisa
ko išduoti vardus tų žmonių, 
kurie sukurstė maištą. Kinų 
komunistinė policija veda tar
dymą, stengiasi surasti šio 
maišto vadus.

• Po Anglijos ir Amerikos, dabar 
vo ambasadorių Maskvoje, paskirdama 
Joxe.

• Per paskutinę savaitę Korėjoje
kerių, 209 sužeisti ir 25 dingo be žinios. Nuo karo 
vo užmušta 17,013 amerikiečių karių.

• Atlante amerikiečių naikintuvui “Hobson”
lėktuvnešiu “Waps,” nuskendo 176 jūrininkai ir tik 61, kurie di
džiumoje buvo dčnyje, pavyko išsigelbėti. ®

• Churchillis per radiją pareiškė, kad karo baimė gazdi- 
na žmones vienodai abiejose geležinės uždangos pusėse ir tas 
duoda vilties, kad dalykai susitvarkys.

• Persijos finansų ministras Ali Amini vyksta Į Vokietiją 
pasiūlyti naftą mainais už mašinas. Iki šiam laikui vokiečiai 
Įsiveždavo amerikiečių naftą.

• Naujas prancūzų lėktuvas 120 pėdų ilgio, kuris gali pa
imti 150 keleivių, nuo šio sekmadienio pradeda skraidyti tarp 
Paryžiaus ir Casablancos.

> D. P. William Berger, rusų kilmės, kuris vaikščiodamas 
po Brooklyną gegužės 1 d. šaukė, kad nemyli Amerikos ir nori 
būti grąžintas į Rusiją, teismo nutarimu uždarytas Į ligoninę iš
tyrimui proto.

• Amerikiečių okupacinė kariuomenė Vokietijoje nebeten
ką privilegijos naudotis nemokamais tarnais, nemokamai važi
nėti geležinkeliais ir gyventi pusdykiai viešbučiuose.

• Gen. Ridgway atsiklausė Washington© leidimo susitikti 
Korėjoj su komunistų armijos vyriausuoju vadu ir padaryti pa
skutinį bandymą susitarti.

• Savivaldybių rinkimuose Hesse (Vokietijoje) krikščio
nys demokratai smarkiai pralaimėjo prieš socialistus.



SENATORIUS R. A. TAFT SVEČIAVOSI 
PAS CLEVELANDO LIETUVIUS

Ge-CLEVELAND, OHIO
gūžės 4 Lietuvių salėje J. P. 
žiūrio vadovaujamas Ameri
kos Lietuvių Politiškas klubas 
surengė labai gerai ir 'gausiai 
pavykusį Clevelando lietuviš
kosios visuomenės susirinkimą.

Tai buvo istorinis įvykis. Pas 
lietuvius, tarp kitų Amerikos 
žymių politiku, atvyko pats 
kandidatas į Amerikos prezi
dentus Robert A. Taft.

žymųjį Amerikos politika 
ir lietuvių bičiulį senatorių R. 
A. Taft iškilmingai sutiko.

Susirinkimą atidarė rašyto
jas K. S. Karpius, o visam su
sirinkimui vadovavo J. P. žiū-

Lietuvių vardu kalbėjo 
Julius Smetona.

adv.

ka-
ma-

Buvo jaukus momentas 
da senatorius R. A. Taft, 
lonia šypsena ir nuoširdžiai 
plodamas klausėsi Čiurlionio 
ansamblio vyrų choro, A. Mi
kulskiui vadovaujant.

Ir. pradėdamas savo politi
nę kalbą, lietuviams senato
rius R. A. Taft pirmiausiai pa
dėkojo už šaunias dainas čiur- 
lioniečiams.i

Savo ilgoje ir įdomioje kal
boje jis drąsiai smerkė Ameri
kos demokratų valdymą, pa
kartotinai pasisakydamas prieš 
rusų komunistinį 
mą.

R. A. Taft kelis 
brėžiančiai minėjo
vergtas Pabaltijo valstybes ir 
aiškiai pakartotinai pasisakė 
už Lietuvos laisvę.

.Ant. Vilkaitis

imperializ-

kartus pa-
rusų pa-

Aukos Vienybės 
popierio fondui
J. Budreckis

Elizabeth, N. J.
S. A. Karvelis

Brooklyn, N. Y. ...
J. Lazauskas

Brooklyn, N. Y.,
V. Kuras

Maspeth, L. I.........
P. Inca

Brooklyn, N. Y.
Petronėlė Martini

Brooklyn, N. Y. . .
A. Vekselis

Woodhaven, N. Y.
S. Rachelis

Maspeth, L. I. .......
Agnes Kupčinskienė

Brooklyn, N. Y. . . .
L Pažusis

Maspeth, L. I..........
S. Paltus

Los Angeles, Calif. .
J. E. Batvinis, Sr.

East Islip, N. Y. .
J. Kliukinskas

Stamford, Conn. ..
K. Dauknis

Philadelphia, Pa.
K. Bacevičius

Philadelphia, Pa. ...
J. Turauskas

Warehouse Point, Conn. 1.00
T. Janukevičius

Hartford, Conn. . .
' P. Gaurys

Brooklyn, N. Y.

25.00

. .. 10.00

6.00

5.00

5.00

4.00

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Minės Motinos Dieną
WILKES BARRE, PA.— Ge- 

gūžės 18 d. Lietuvių Progresy
vinis Klubas rengia Motinos 
Dienos minėjimą Lietuvių sve
tainėje, 206 ParriSh St., Wilkes 
Barre, Pa. su įdomia progra
ma: bus prakalbos, dainos, de
klamacijos ir bus duodamos 
dovanos seniausioms ir jau
niausioms motinoms, taip pat 
bus Door-Prize dėl dalyvaujan
čių. Po to bus vakarienė ir šo
kiai. Pradžia 4 vai. Vakarienė 
6 vaL O. Miliauskienė

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street ’ 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave.,

Vuoheriopat automobilių taitymaa 
730-2 E. Moyamenving Avė 

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

■ SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

Kas naujo Detroite
Balandžio 26 d. buvo išrink

ta Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro Valdyba: pirm. D. 
Medonis, vicepirm. K. Nava- 
saitis, sekr. V. čižauskas, ižd. 
J. Pilka ir fin. sekr. T. Dam
brauskas.

Organizacijos, kurios iki šiol 
ne užsiregistravo Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centre, pra 
somos užsiregistruoti pas cent 
ro valdybos sekretorių V. či- 
žauską, 1984 25th Str., Detroit 
16, tel. TA 6-1905.

Balan-
Pagerbė A. Galinską

PITTSTON, PA.
džio 27 d. Lietuvių Piliečių
Klube buvo suruoštas žino
mam lietuvių veikėjui A. Ga- 
linskui pagerbti bankietas.

Vakaro programą vedė J. 
Maceina. Vietinio klubo pirm. 
F. Jurevičius, kun. Kasakaitis, 
A. Miliauskas, V. Kamaraus
kas, M. Zujus, prof. B. Kasias, 
M. Kupris, A. Jankowski, F. 
Pinola ir D. Zelonis nupasako
jo A. Galinsko 
bant lietuvių 
keturiasdešimt 
palinkėjo jam 
eity.

nuopelnus dir- 
kultūros darbą 
metų bėgyje ir 
pasisekimo at- 

J. Stanislovaitis

Nauja programa
* Rytinių JAV Lietuvių Moky
tojų Sąjungos Centro Valdyba 
ėmėsi iniciatyvos sudaryti li
tuanistinių dalykų programas 
šeštadieninėms mokykloms ir 
lituanistikos klasėms parapi
nėse mokyklose.

Nustatyta, kad lituanistinių 
dalykų kursas šeštadieninėje 
ir parapinėje mokyklose būtų 
einamas aštuonerius metus 
mokantis šių dalykų: tikybos 
gimtąją' kalba, lietuvių kalbos 
ir literatūros, tėvynės pažini
mo, Lietuvos istorijos, Lietuvos 
geografijos ir tautinių tradici
jų.

Tam tikslui sudarytos minė
tųjų dalykų komisijos. Svarbu, 
kad atsilieptų ir savo 
ne pareikštų spaudoje 
dalykų specialistai.

Tikimasi programas
ti 2-3 mėnesių bėgyje, kad atei 
nančiais mokslo metais kursas 
būtų einamas ir išeinamas pa
gal naująsias programas.

' B. K. Nemunaitis

nuomo- 
minėtų

pareng-

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2 8568

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši Jdoml 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai j- 
sitiklnsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

Studentų dėmesiui
World Federation of United 

Nations Association ruošia 
New Yorke birželio 11 — 14 
laikotarpyje tarptautinį ekono
minių ir socialinių mokslų se
minarą, į kurį kviečiami pir
moje eilėje kitų šalių studen
tai, o amerikiečiams vietų skai 
čius būsiąs ribotas.

Seminaro dalyviai turės pro
gą susipažinti su Jungt. Tautų 
Organizacijos veikimu, nes tuo 
metu kaip tik vyks New Yorke 
Economic and Social Council 
14-ji sesija, kurioje studentai 
dalyvaus observantais.

Taigi numatoma, kad studen 
tams duos eilę paskaitų svar
besnieji J. Tautų delegatai ir 
Sekretoriato nariai.

Norintieji seminare dalyvau
ti studentai anketas — prašy
mus turi prisiųsti nevėliau 

• kaip gegužės 20 d. Su anketo
mis reikia nusiųsti penkis do
lerius registracijos mokesčio. 
Už valgį ir kambarį nakvynei 
turės patys užsimokėti. Nak- 
vynės studentams gyvenan
tiems už New Yorko ribų bus 
parūpintos pigiomis kainomis 
New Yorko International 
House, YMCA, YWCA ir t. t.

Būtų pageidautina, jei gali
mai -daugiau lietuvių studentų 
dalyvautų. Anketų ir smulkes
nių informacijų reikalu reikia 
kreiptis į: World Federation of 
United Nations Associations, 
45 East 56th Street, New York

Liet. Generalinis Konsulatas

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav. J; 

356 PA$K STREET,
NEW BRITAIN, CONN. J;

KUR GERIAUSIA PRALEISTI ATOSTOGAS
CHICAGO, ILL. — Pavasaris 

čionai ankstyvas, gražus šiltas, 
žmonės džiaugiasi ir sako, kad 
tai atpildas už anksyvą, šaltą 
ir sniegingą žiemą. Vieni džiau 
giasi, kad šiltas oras juos at
gaivino, išvarė visokias slogas, 
sugyvino, o kiti jaučiasi at
virkščiai: dėjuoja, kad jiems į- 
varė slogas, arba šiaip silpni
nančiai atsiliepė. Pav. veikėjas 
dr. A. Garmus pasakoja, kad 
praėjusią žiemą per didžiuo-

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

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.

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS
2207 N. 2nd STREET,

REgent 9-4156

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

{vairiausi gėrimai ir valgiaL
•A, ISLIP, In I., N. Y.

Bay Shore 2996.

WINTER CARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS; savininkas

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
ATSILANKYTI

BROOKLYN 27, N. Y.
• XRIDGEWOOD) 

2-9586

V7S/ KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Ave. stoties)

Tel: E V.

sius spiegus, kada čia buvo snie 
go kalnai, jautėsi labai gerai, 
kaip baltoji meška Lediniuo- 
tojo vandenyno pakrantėse. 
Dabar gi, orui atšilus, sako, 
kad pajutęs esąs silpnesnis.

Vasarai artėjant, darbinin
kai ir biznieriai išanksto jau 
planuoja kur ir kaip praleis 
atostogas. O gerų atostoginių 
vietų Chicagos apylinkėse ne
trūksta. Mūsiškių tarpe yra to
kių, kurie tyli įsigiję vasarna
mius ir laiko juos tik sau ir 
savo artimiesiems. Kiti vasar
vietes užlaiko bizniui, 
vasarvietes daugelis 
ne vien atostogauti, 
savaitgalį praleisti.

Chicagiečių tarpe netrūksta 
stambių vasarviečių savininkų. 
J. Bachūnas yra vienas iš di
džiausių rezortininkų visoj A- 
merikoj. Kitas iš lietuvių stam 
bių rezortininkų yra Pranas 
Bastis. Jisai plačiai žinomas 
Chicagos lietuvių tarpe kaipo 
visų gerų tautiškų darbų rėmė
jas. Jo vasarvietė, arba rezor- 
tas yra Wisconsino valstybėje, 
prie Pewaukee ežero, per 23 
mylias i vakarus nuo Milwau
kee. Iš Chicagos ta vieta auto- 
mobiliumi pasiekiama per po
rą valandų. Ta vieta užima a- 
pie 77 akerių. Didelis plotas ap 
augęs visokeriopais medžiais ir 
krūmais. Susižinoti su savinin
ku galima kreiptis 
Frank Bastis, 840 W. 
Chicago 8, Ill.

Į tokias 
važiuoja 
o taipgi

adresu:
33 Steet,

Saunoris

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Px.
235 NORTH BROAD STREET 

<Tem per ir y Addres»>
New Building Under Constractio* 

st 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION

ASSETS
Ftrrt Mertme L6u»..................... :
Improvement Loans..........................
Loans on Savings Accounts .... 
Federal Home Loan Bang Stock. . 
Cash on Hand and In Banks .... 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot— 1415 Race Street
XMt«rred Charges and Other Assets____________

TOTAL—$9 ,2 17,587
LIABILITIES

Members' Share Accounts . . .
Advances— ’

Federal Home Loan Bank . 
Loans In Process...................   .
Other Liabilities .............. ...
Employees' Retirement Reserve 
Other Specific Reserves....................
General Reserve* . . . $295.500 
Surplus........................... 252,278

18,316,834
25.543
82.997 

175.000 
1.112,033 

106.666
22,723
15.791

. $8,428,47*

. 850.000
55,431 
10.311 
22.077 
3,520

547,778
TOTAL----$9,917,587

CHARLES S. CHELEDEN, President

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627

1111 — -- 1  _ 1 1—'.i". - ■—   _

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

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus-gausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo 'Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kitl<| 
namų apyrangal reikalingi j 
dalykai. |
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

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

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

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

____________________________________ t________ .__________ I

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS .
(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
. TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALGHIUNAS, SAV. 
H3 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

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

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas Ir baras

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

TeL PO 5-9566 |
i 

------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 ML Vernon Street Telefonas Poplar 4111 
PHILADELPHIA. PA.

Moderailka laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi gali 
bara, pakekvingiemt tnteikiama nakvyni — viską* nemokami 

Nelaimi* valandą kreipkite* j mft*q įstaiga. dieną ar naktį 
— ne* vi**do* parirtnge suteikti genau*i patarnavimą.

Konferencijai pakaitomis plr 
mininkavo Mykblaičik ir Ma- 
ček. Iš lietuvių konferencijos 
prezidiume buvo Alena Deve- 
nienė. Pirmininkas Mykolaičik,

LIETUVIŲ DALYVAVIMAS 
BUVO AKTYVUS

prof, 
uni-

Dr. M. Gimbutienė ir 
S. Sužiedells lankėsi Yale 
versitete (New Haven, Conn.) 
pas profesorių dr. Ralph E. 
Turner, vyriausiąjį redaktorių

PAVERGTŲ KRAŠTŲ ŪKININKAI
VIENINGAI KOVOJA SU SOVIETAIS

ą

Žaliojo internacionalo kongrese buvo paminėtas dr. K. Grinius'

LIETUVAI DUODAMA PASIREIKŠTI
ŽMONIJOS KULTŪROS ISTORIJOJE

KALIFORNIJA ŽAVISI
Turėdamas laisvą valandėlę 

laiko, sumaniau parašyti kele
tą žodžių apie šį naują pasau
lį, Kalifornija vadinamą. Iš tik
rųjų, čia viskas yra kitaip, ne
gu New Yorke, ar kitoje ku
rioje valstybėje. Netikite? — 
Prašau atvažiuoti ir savo aki
mis įsitikinti, kad tai tiesa, o 
ne melas.

ma. Gana to, kad čia žmogui 
nereikia nešioti sunkių drabu
žių, kentėti šaltį, žodžiu, jeigu 
ištekliaus turite, atvažiuokite 
bent pamatyti šį linksmą ir 
gražų gėlių kraštą.

Daug ką dąr turėčiau rašy
ti, bet saulė nusileido, ranka 
rašyti negalėjo, nes širdis mie
go norėjo...

v—----- Vincas Graska

Jau trečią kartą Washingto- min. K. Škirpa ir prof. Vaclo- 
ne buvo susirinkę kongresai! vas Biržiška.
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybių, sovietų pavergtų kraštų 
ūkininkų atstovai. Tai buvo 
taip vadinamoji Internacionale 
Peasant Union (žaliojo inter
nacionalo) kongresas, kuris ba 
landžio 26-28 dienomis posė
džiavo Washington Kotelyje.

nės uždangos, sudaro Korėjos 
karo antrąjį frontą.

Visose 7 konferencijos komi
sijose lietuvių atstovai akty
viai pasireiškė. Politinėje ko
misijoje min. V. Sidzikauskas, 
J. Kardelis, M. Mackevičius, 
agrarinėje — J. Audėnas ir J. 
Daugėla, organizacinėje — A. 
Devenienė. Komisijose, kur

(ryšium -sū visa šiaurės rytų 
Europos sritimi), lietuvių kal
bą, tautosaką, liaudies meną ir 
papročius, teisę, dailę, litera
tūrą ir mokslą, ūkinius-socia-

VNESCO ruošiamos “žmonijos imtus santykius ir trumpą po- 
Mokslo’ ir Kultūros Istorijos’ 
(History of Mankind). Veika
las bus 6 tomų, paruoštas ir 
išleistas iki 1956 metų pabai
gos. Prieš tai keturis kartus 
per metus bus leidžiamas Pa
ryžiuje žurnalas Cahiers de

litinę apžvalgą. Straipsniai ga
li būti paruošti angliškai, pran 
cūziškai arba ispaniškai. Kai 
kurie galėtų pasirodyti jau pir 
mame žurnalo numeryje. Te
mos turi būti pateiktos iki bir
želio 4 d.

Ir dabar dar girdžiu kalbant, 
kad Kalifornijoje žmonės gy
vena 10 metų ilgiau, negu ki
tur. Aš vis dar netikiu, nors 
mano sūnus, gydytojas, yra tos 
pat nuomonės. Priešingai, man 
atrodo, kad čia gyvenimas yra 
10 metų trumpesnis, negu ki
tur.

Atsimenate, kokios ilgos die
nos ir savaitės būdavo Lietu
voje. Mėnesiai būdavo, atrody
davo metai. Bet, kai mes atva
žiavome į Ameriką, tai dienų 
nebuvo galima suskaityti, o sa
vaitės prabėgdavo, kaip die
nos Lietuvoje. Ir mėnuo čia 
atrodydavo, kaip metai Lietu
voje...

Taip dabar mums čionai,

Los Angeles, Calif.

Kur vasaroti?
Daugeliui pageidaujant to

kiu pavadinimu įvedamas sky
rius Pasaulio Lietuvių žinyne. 
Vasorviečių laikytojai lietu
viai J. A. V-bėse ir Kanadoje 
prašomi galimai skubiau su
teikti adręsus ir žinias apie 
savo laikomas vasarojimo vie
tas žinyno redaktoriui. Rank
raštis gegužės mėnesio gale 
atiduodamas spaustuvei, todėl 
informacijas reikia siųsti ga
limai skubiau, adresuojant: 
Mr. A. Simutis, 41 W. 82 St., 
New York 24, N. Y.

IPU kongrese dalyvavo 12 
tautų: lietuviai, atstovaujami 
liaudininkų ir ūkininkų Parti
jos, latviai, kurie tik šio kong
reso buvo priimti, estai, bulga
rai, lenkai, slovakai, kroatai, 
čekoslovakai, vengrai, rumu
nai, serbai ir albanai. Atstovų 
tarpe buvo tokie pasauliniai 
žymūs asmenys, kaip Mykolai
čik, Nagi, Maček, Dimitrov ir 
kiti.

Lietuvių delegacija sudarė: 
Alena Devenienė, lietuvių de
legacijos pirmininkė, min. V. 
Sidzikauskas, J. Audėnas, B. 
Paramskas, M. Mackevičius, J. 
Daugėla, prof. D. Krivickas, J. 
Kardelis ir H. Blazas. Kaip sve 
čiai kongrese dar dalyvavo:

atidarydamas konferenciją, pa 
siūlė vienos minutės atsistoji
mu pagerbti atmintį dr. K. Gri 
niaus, kurs iki savo mirties bu 
vo lietuvių atstovu prie IPU.

Tarp daugelio sveikinimų 
min. V. Sidzikauskas sveikino 
konferenciją VLIKo vardu, su
silaukdamas iš dalyvių gausių 
plojimų ir fotokorespondentų 
dėmesio.

A. Devenienė® pranešimas a- 
pie ūkininkų padėtį pavergto
je Lietuvoje buvo ypač įspū
dingas. Ypač konferencijoje ir 
vėliau už jos sienų nuskambė
jo pranešėjos žodžiai, kad tau
tos nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų, vedančios rezistencinę 
kovą su komunizmu už geleži-

Kalifornijoje, laikas bėga. __________________________________________________ __
Kaip New Yorke savaitė, tai ji
čionai viena diena. Jau antrus 
metus gyvename Kalifornijoje, 
bet atrodo, kad tepraėjo vos 
pora mėnesių. Taigi, a§ manau, 
ir mirtis čia ateis greičiau, ne
gu kitur...

Ką nešnekėtume, bet geres
nės vietos gyventi tur būt nė
ra,- kaip Kalifornija. Svarbiau
sia, čia klimatas yra labai įvai
rus; Mes pasirinkome Los An
geles, nes čia gyvena daug lie
tuvių. Vieni kitus aplankome. 
Dažniausiai vakarais, nes, kaip 
sakiau, čia dienos labai trum
pos. Apeini kelis kartus aplink 

- namą ir, žiūrėk, jau vakaras. 
Ypač tiems, kurie mėgsta gė
les. O kiek jų čia yra? Net akys 
mirga, bežiūrint. Gėlės aplink 
namus, pakelėse, laukuose — 
ištisus metus žydi.

Neisigąskite mirties, kuri ži
noma, jus ras ir Kalifornijoje. 
Mirti reikės visiems ir visur. 
Bet pagyventi čia tikrai gali-

PERVEŽIMAS
keleivių,.- bagažo ..ir daiktų

mieste ir nž- 
JLgAniA miesty iki bet 

kokio nuo 
tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos
tų-
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

Į_____

‘FANIBUKAI’ YRA TAUTŲ OPIUMAS 
AR ATOMINIO AMŽIAUS POEZIJA?

Kiekvieną mėnesį Amerikoje 
ątspaudžiami 80 milijonų kny
gų “Comics,” arba vadinamų 
“fanibųkų,” kuriuose su pa
veikslėlių pagalba papasakoja
ma kokia nors istorija, dažniau 
šiai visai ne komiška, kaip ga
lima būtų įsivaizduoti iš vardo.

Šalia to kas mėnesį* 6 mili
jardai “comics” atkarpų pasi
rodo 1900 Amerikos laikraš
čiuose.

Penkiasdešimt keturi nuo
šimčiai suaugusių skaitytojų 
kasdien pirmoje eilėje perbė
ga akim šiuos paveikslus ir tik
tai 32 nuošimčiai suaugusių 
skaitytojų sustoja prie veda
mojo.

Tik vienas amerikiečių laik
raštis atsisakė spausdinti 
“comics” ir, kai kas tvirtina, 
kad tą padarė^ norėdamas tap
ti originaliu. ' - ' ■-

Dėl “fanibųkų” ne tik lietu- 
ivškoje spaudoje jau buvo kri
tiškai atsiliepta, bet jie sukėlė 
smarkią. polemiką tarp anglų 
ir amerikiečių spaudos, visam 
tam pradžią davė Geoffrey 
Wagner straipsnis, atspausdin
tas anglų darbiečių savaitraš
tyje New Statesman and Na
tion.

štai ką jis ten rašė:
“1948 metais Amerika at

spausdino 800 milijonus kny

gų, iš kurių 700 milijonai buvo 
“comics”. Tarp kovo ir lapkri
čio mėnesių 1948 metais ame
rikiečių mokiniai “suvalgė” 
250 milijonų egzempliorių kri
minalinių “comics,” kurie lei
dėjams kas mėnesį atneša po 
18 milijonų dolerių pajamų, 
nes kiekvienas vaikas skaito 
tarp 10 ir 12 “comics” per sa
vaitę.

“Paprastai atspausti, 48 pus
lapių su ryškiom spalvom “rė
kiančių” viršelių jie pardavi
nėja po 10 centų ir žodžiai, ku
riuos jie vartoja paaiškinimui 
istorijų, yra patys paprasčiau
si. Nustebimui, ar pasiteisini
mui išreikšti, visad pasitenki
nama: Whammo! Aorrk! arba 
Ouggh!

“Kiekvienas jaunuolis ame-’ 
rikietis, kuris 1938 metais bu
vo šešių metų, iki šiai dienai 
“suvalgė” 18,000 tokių pilnų 
mirties, kraujo, išdavysčių ir 
kankinimų paveikslų”.

Paaiškinęs, kaip leidėjai mo
ka apeiti cenzūrą, kuri drau
džia garbinti nusikaltimus, po 
antgalviu “Nusikaltimas neap
simoka” arba “Teisėtumas nu
gali nusikaltimą,” iš 47 pusla
pių, kuriuose rodomi biauriau- 
si ir žiauriausi nusikaltimai,

tik vienas puslapis skiriamas 
teisėtumo laimėjimui ir kas 
charakteringa visi tie “su
permenai” yra fašistiško tipo.

šalia “superman” yra “wond 
erwoman,” su įspūdinga krūti
ne, kuri visad būna kuo ma
žiausiai apsirengusi. Ir taip ją 
galima matyti, surakinta, pri
rišta, kankinama, metama tig
rams ar krokodilams, -degi
nant jai kūne ženklus, bet kiek, 
vieną kartą ji išsilaisvina, su- 
piaustydama savo priešams 
gerkles arba nušaudama ir kt.

Į šitą straipsnį atsakė Balti
more Sun, aiškindamas kad 
“comics” nėra jau. taip blogi, 
kaip tvirtinama. Tai tik -mo- 
deriniame stiliuje atpasakoja
mi nuotykių romanai, pasakos, 
kurios pritaikintos* atominiam 
amžiui. “Čomfcs^Tfeinti poe
zija šitų neramių laikų. Jie tik 
paruošia jaunimą šitam kovin
gam pasauliui, kada skaldomi 
atomai. Ir tie, kurie nori ban
dyti pasakoti praėjusio šimt
mečio pasakas, yra iš anksto 
pasmerkti pralaimėjimui, jie 
atsilikę visu šimtmečiu ar net 

^daugiau.
Nežiūrint kaip yra kovoja

ma su tais “fanibukais,” jie 
plečiasi kaip kokia užkrečiama 
liga.

buvo paruošiamos kongreso re
zoliucijos, lietuviams atsto
vams teko įnešinėti pataisas, 
kad Lietuvos ir Pabaltijo vals
tybių reikalai būtų tinkamai 
paboti.
KONFERENCIJOS SVARBA

Prezidentas * Harry Trumą- 
nas sveikino kongresą raštu. 
Kongresas gi paskyrė reprezen
tuoti senatorių Hubert H. Hum
phrey. Tuomi pabrėžiamas 
svarbus vaidmuo, kuris skiria
mas žalajam Internacionalui 
Vakarų demokratijų kovoje 
su komunizmu už pavergtų 
tautų išlaisvinimą. Dr. Slavek, 
Vakarų ir Rytų Europos kon
ferencijos generalinis sekreto
rius vaizdžiai apibūdino lais
vajame pasaulyje esančių reikš 
mę. Jis pareiškė: “Už jūsų, at
stovai, aš regiu milijonus ko
munizmo pavergtų už geležinės 
uždangos ūkininkų, laukiančių 
išlaisvinimo. Jūsų pareiga lais
vajame pasaulyje daryti viską, 
kad toji laisvės valanda grei
čiau ateitų”.

Pirmadienį balandžio 28 d. 
pietų pertraukos metu visų 
tautų delegacijų atstovai buvo 
pakviesti prabilti per Voice of 
America į savo kraštus. Paverg 
tai Lietuvai kalbėjo J. Karde
lis.
PRIĖMIMAS PAS MIN. 
POVILĄ ŽADEIKĮ

Sekmadienį, balandžio 27 d. 
vakare lietuvių delegacija IPU 
kongrese priėmė min. Povilas 
Zadeikis. Priėmimas įvyko' pa
siuntinybės rūmuose Washing
tone ir .praėjo malonioje nuo
taikoje. Atitinkamas kalbas- 
pasakė A. Audėnas ir J. Kar
delis, o į jas atsakė šeiminin
kas.

Kongresas baigėsi pirmadie
nį, balandžio 28 d. iškilmingais 
pietumis, kuriuose dalyvavo 
visų tautų delegacijos, JAV 
Kongreso reprezentatai, aukšti 
svečiai, kurių tarpe mūsų mi- 
nisteris Washingtone Povilas 
žadeikis. Pasakyta daug nuo
širdžių kalbų, palinkėta, kad 
IPU kongreso troškimas ir dar
bas išlaisvinti pavergtus už ge
ležinės uždangos kraštus grei
čiau išsipildytų, nes tai kartu 
yra viso laisvojo pasaulio ir 
JAV nuoširdus troškimas.

h. b.

l’Hlstoire Mondiale (Journal of 
World History). Jame bus 
spausdinami straipsniai, pa
ruošti minėtam veikalui, ir 
kritiškos pastabos. Pirmas nu
meris bus išleistas 1953 m. ko
va mėnesį. ___

Su prof. Ralph E. Turner iš
siaiškinta, kad Lietuvą liečian
čių straipsnių gali būti apie 5- 
7, kiekvienas po 20 puslapių 
(600 žodžių puslapyje). Jie tu
ri liesti Lietuvos priešistorinę

Kas tais klausimais turėtų 
kokių pasiūlymų ar norėtų pla 
tesnės informacijos, prašoma 
rašyti Dr. M. Gimbutienei, 250 
Columbia Road, Dorchester, 
Mass. Ji yra sekretorė komisi
jos, sudarytos prie Patariamo
sios Lietuvių Grupės palaikyti 
ryšiui su minėto veikalo redak 
cija ir sutelkti bendradarbiams 
lietuvi*kai medžiagai paruošti, 
į komisiją įeina dar prof. dr. J. 
Puzinas ir prof. S. Sužiedells.

r—*^*—*—^^—*-——-----------------—
Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita
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! ’ ! KALORIJOS IR DOLERIAI ’ ! J Į
Ši leidyklos P ATRIA leidžiama ir jos nuosavoje J Į

spaustuvėje spausdinama knyga skirta

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

b jau visai netoli nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius . ;• 
skaitytojai, lyg pro linksmą rakto skylutę u

pažiūrės į mūsų išeivijos gyvenimą DP stovyklose ir Ame- < 
, rikos kolonijose. -

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

KALORIJOS IR DOLERIAI
jau galima užsisakyti šiuo adresu:

J LEIDYKLA PATRIA į
ų P°s* Office Box 1291

STAMFORD, CONNECTICUT
J; rAIKI/l Telephone 48-2460

P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.
----------—------ -

Laisvei švintant.. (19) St. Butkus

“DURTUVŲ KOVA LAISVES ALĖJOJE
Vėlai naktį, patruliuodami 

gatvėse, Laisvės alėjos ir Sava
norių prospekto gale išgirdome 
šauksmą. Sustoję klausomės, 
iš kur jis eina. Ogi'iš kalno.

Toje vietoje, Savanorių pros
pekto gale, labai staigus ir 
aukštas skardis. Suėjo daugiau 
mūsų patrulių ir ieškome pro 
kur pralįsti į kalną. Namų var
tai visur užrakinti. Savanoris 
nebūtų savanoris. Rado pro 
kur pralįsti ir pradėjo snieguo 
tu skardžiu, slidinėdami, kopti 
į kalną.

Kalno viršuje, tarp tvorų ra
do apvirtus! girtą žmogų. Gu
lėjo ir šaukė. Keista, kaip jis 
tarp tų tvorų pateko. Jo kiše
nėse rasta daug pinigų ir rak
tų. Ypač tie raktai mums bu
vo įtartini.

Girtojo šauksmą išgirdo ir 
vokiečiai. Jie taip pat atskubė
jo į tą vietą ir paskui mūsų 
savanorius pradėjo kopti į kal
ną. Radus tokį “brangų radi
nį” kilo ginčai tarp mūsų sa
vanorių ir vokiečių. Mūsiškiai 
nori suimtąjį varyti į liętuviš- 
kąją karo komendatūrą, o vo
kiečiai į vokiškąją. Po ilgų gin
čų, vokiečių esant daugiau, jie 
iš mūsų atėmė suimtąjį ir nu
sivarė.

Mes toliau patruliuojame gat* 
vėse. Gal praėjo kokia valan
da, žiūrime, tas pats asmuo 
pargrįžta iš vokiečių komenda- 
tūros. Mes jį sustabdome ir 
pradedame klausinėti, ką vo?

kiečiai su juo darė, žmogelis 
jau beveik išsipagiriojęs. Jis 
papasakoja, kad vokiečiai iš jo' 
atėmė visus pinigus ir raktus, 
ir pro duris išvarė. Nerašė jo
kio protokolo — tardymo, ne- 
siteiravo jo asmenybės ir neiš
davė jokio kvito apie pinigų ir 
raktų paėmimą. Vadinas, tie
siog apiplėšė.
‘"DURTUVŲ KOVA” 
LAISVĖS ALĖJOJ

Su vienu draugu, patruliuo
dami Savanorių prospekte 
(anksčiau vadinosi Ukmergės 
plentas), iš lėto leidomės že-z 
myn. Gatvė tamsi.

Apačioje, gatvės pabaigoje, 
išgirdome kažkokį triukšmą. 
Akis išplėtę pradėjome žiūrėti. 
Menkoje šviesoje pastebėjome 
kažką širmuliuojant. Dar ge
riau žiūrime. Matyti judantis 
šautuvas, lyg būtų kovojama 
durtuvais. Keista! Durtynių ko 
voje šaukiama “valio” ar “ura” 
o čia badosi tik keikdamiesi.

Pasiskubiname ir pradedame 
bėgti saviesiems į pagalbą, nes 
tuo metu ir Kaunas buvo pil
nas mūsų priešų. Iš senojo 
miesto irgi atskuba pora sava
norių patrulių. Vienas jų iššo
vė. Tamsoje tik pasirodė ugnis 
ir nuaidėjo šūvis. Tnr būt. iš 
ten bėcrf) didysis šanlvs moks
leivis Mikas, nes kiti savano
riai taupydavo šovinius ir ne
būdavo greiti šaudyti be tiks
lo.

Pasiruošę atbėgome įx kovos 
lauką ir nuspjauname. Ogi vie
nas mūsų patrulis kovoja su 
girtu piliečiu. Draudžiamuoju 
vaikščioti laiku, jau po 12 vai., 
vežiku važiavo pavėlavę girtas 
vyras, moteris ir dar kažkoks 
ramus žmogelis. Mūsų patru
lis sulaikė juos ir paklausė lei
dimo. Girtasis vyras užsi
gavo ir iš vežimo pradėjo pul
ti mūsų savanorį. Kai tik gir
tasis pasikelia nuo sėdynės, sa
vanoris šautuvu kumšteli į jo 
krūtinę ir šis vėl atsisėda. Taip 
tęsėsi ilgą laiką, kol mes atbė
gome. Moteris draudžia savo 
vyrą ir atsiprašo savanorio, bet 
įsiutęs girtasis nenurimsta. 
Tik kai atbėgome daugiau, gir
tasis šiek tiek apsiramino.

Išgirdę šūvį ir triukšmą, ri
kiuotėje atėjo vokiečių būrys. 
Puskarininkis, sustabdęs būrį, 
priėjo mūsų pasiteirauti, kas 
čia atsitiko. Moteriai verkiant

švelniai prašant, jau buvome 
važiavusius paleidę. Paaiškino
me vokiečiams, ir jie grįžo at
gal.
PAGAUNAME VAŽIUOJAN
ČIUS Į RAUDONĄJĄ ARMIJĄ

Bolševikai, užėmę Vilnių, 
Kaune pradėjo samdyti darbi
ninkus į raudonąją armiją. Su 
viliodavo nemaža žmonių pa
žadėta perą alga. Suviliotus vy
rus būriais po keliadešimt siųs
davo į Vilnių.

Viena dieną mūsų savano
riai susekė vieną tok| būr|, va-

žiuojantį į Vilnių. Greit pasiė
mė kulkosvaidį ir nubėgo 
už Kauno pastojo jiems kelią. 
Visą būrį suėmė. Vadus arešta
vo, o suviliotus darbininkus

ju.Bet keista, kodėl pas mane 
viduriai tvarkoje.

Pradedu įtarti. Užsimetęs 
milinę, išeinu į kiemą, čia už
tinku savanorius ne išvietėj, o

kulkosvaidžiu bėgti ne Laisvės 
alėja, bet Kęstučio gatve, ku
ri buvo tamsi. Bėgdamas šia 
gatve, nieko nesutikome. Kalė
jime jau radome atvykusią ~

so ir visa gerkle rėkia: “požar!” 
Į senio riksmą atbėgo mūsų 

milicininkas. Jam paaiškinu, 
kad jokio gaisro nėra, tik se
nis rėkia ar išsigandęs mūsų,

paleido namo, pasakę jiems 
pamokslą.

Po keleto dienų, žiūrime kai 
kurie tų paleistųjų vyrų, kurie 
buvo 'lietuviai, atėję į mūsų 
komendantūrą įstojo savano
riais į Lietuvos kariuomenę.

Kadangi tuo metu Kaune ir 
kitur trūko įvairių prekių, to
dėl ėjo didelė spekuliacya. Bu
vo draudžiama Iš Kauno išvež
ti žmonėms būtina prekė. Su- 
spekuliacija kovoti daug pa
dėjo ir savanoriai. Netamybos 
metu, vaikščiodami po miestą, 
arba ir patruliuodami visad at 
kreipdavo dėmesį į vežimus. 
Dažnai ir pagaudavo speku
liantus.

Kartą vienas savanoris, Jo
nas Norvilą, senamiesčiu iš lė
to ėjo namo ir sutiko keletą šie 
no vežimų. Nebūtų kaimietis, 
tuoj pastebėjo, kad arkliai per 
sunkiai veža Šieną. Priėjęs prie 
vieno vežimo, durtuvu dūrė į 
šieną. Durtuvas tik sučirškė, 
atsirėmęs į kažką kietą. Sava
noris tuoj visus vežimus atsi
varė į komendantūrą. Pas visus 
šieno viduje rado cukraus mai 
šus. Vežė pasamdyti Ūkininkai, 
o pačių spekuliantų nebuvo 
prie vežimų. Cukrų konfiskavę 
ūkininkus paleido.

Vieną naktį gulėdamas pa
stebiu. kad savanorius u^nn’ė 
kažkokia liga. Nuolat vis bėga 
ir bėga 1 išvietes kieme.

Tur būt, virėjas blogai valgi 
išvirė, kad savanorius pagavo 
viduriavimas, — iškart galvo-

apie vežimus. Mat, tą naktį 
pagavo spekuliantus su saldai
niais ir žvakėmis. Atvarę į mū
sų kiemą, paliko iki ryto, ne
pastatę sargybos. Užuodę sa
vanoriai vienas kitą prižadino 
ir išvalė vežimus. Rytą jau jie 
buvo tušti ir spekuliantus ne
buvo galima bausti, nes įrody
mu nebeliko, žadėjo daryti kra 
tas pas savanorius, bet taip ir 
praėjo.
DAŽNAI BĖGINĖJOME 
SARGYBAS SUSTIPRINTI

Lietuvos Banke nuolat dieną 
ir naktį stovėdavo savanorių 
pėstininkų ir kulkosvaidininkų 
sargybos. Sunkųjį kulkosvaidį 
nuolat laikydavome prieš di
džiąsias duris. Įeinantieji į 
banką jį visuomet matydavo. 
Neramesnėmis naktimis, kada 
pasigirsdavo gandų, kad gali 
vietos bolševikai ar vokiečiai 
spartakininkai pulti, sargy
bas sustiprindavo. Atsiųsdavo 
lengvąjį kulkosvaidį, kuris bū
davo pastatytas antrajame 
aukšte prie lango į Duonelai
čio ir Maironio gatves.

Vieną naktį pasigirdo gan
das, kad spartakininkai puls 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mą išbandys paleisti ten sė
dinčius bolševikus kalinius. Bu 
vn pabusta ,’us‘lprirta savano
riu s?r**vba. Mane ir dar vie
ną kulkosvaidininką paskyrė 
su lengvuoju kulkosvaidžiu.

Jau buvo vidurnaktis ir mus 
prikėlė iš miego. Man įsakė su

pėstininkų sargybą apie 15 sa
vanorių. Naktis praėjo ramiai. 
Rytą grįžome atgal.
UŽLMAME VILIAMPOLĖS 
TILTĄ

Vieną vakarą vadai įsako 
man paimti keletą savanorių ir 
nueiti perimti Vilijampolės til
to sargybą. Sargybos būstinę 
pasirinkti arčiau tilto.

Kai nuėjau prie tilto, jau 
buvo vėlus laikas. Dauguma 
žmonių miegojo. Ant tilto vo
kiečių sargybos neberadau. Pa 
statęs vieną savanorį sargybon 
su kitais nuėjau sargybos būs
tinės pasiješkoti. Nužiūrėjau 
vieną namą prieš pat tiltą.. Bū
tų visai patogu, nes pro langą 
visą tiltą matytum.

Pasibaladojau į duris prieš 
gatvę. Pro uždarytas langines 
matyta šviesa staiga užgęsta 
ir niekas iš vidaus neatsiliepia. 
Tylu ir po pakartotino pasibel
dimo. Užeinu iš kiemo ir vėl 
pasibaladoju. Išgirstu rusų kai 
ba klausimą: kas ten? Taip 
pat rusiškai atsakau, kad esa
me Lietuvos kareiviai ir norė
tumėm gauti vieną kambarį 
sargybos būstinei.

Staiga išgirstu langinės su
bildėjimą ir lango (iš gates 
pusės) sužvangėj.’mą. Tuokti 
pT* pasigirdo 
“požar. požar!” (gai ras v 
kiemo ateinu prie atdaro Lin
go ir raminu seną žydą, kad 
nebijotu, nes niekas jo neuž
puolė. Senis vis viena nek’au-

arba vaidindamas, kad tik ne
reikėtų mūsų įsileisti pas save. 
Ir priėjęs milicininkas jo ne
nuramina. Rėkia, ir tiek, žmo
nės į riksmą nebėgo. Matyt, pa 
matę ramiai stovinčius ir su 
seniu. besikalbančius kareivius 
ir policininką, suprato, kad jo
kio gaisro nėra. >

Su seniu nesusikalbėję, kiek 
toliau radome fabrikėlį. Jo 
sargą radome prie vartų būde
lėje, kurioje įtilpome ir mes. 
Sargas nesipriešino ir priėmė 
mus.

Kebliausia mūsų būklė buvo 
iš ryto, žmonės eina į darbus 
ar tarnybas ir jokių leidimų 
per tiltą vaikščioti neturi. O 
mums įsakyta be komendentū- 
ros leidimų nepraleisti. Kilo 
nesusipratimų. Tekdavo dau
gelį praleisti, nes juk žmogus 
turi nueiti į darbą. Pagaliau 
gavau iš komendantūros palie
pimą tą dieną praleisti ir be 
leidimų, nes žmonės dar nę- 
spėjo jų išsiimti.

Dar keletą dienų žmonės 
vaikštinėjo be leidimų, nors 
kasdien vis daugiau praeinan
čiųjų juos turėjo. Taip greit 
gauti būdavo sunku, nes tuo
met Įvairiais reikalais per ko- 

k?''d!?n praeida
vo r o kokus 4.0A9 .'moniu.

Ki ą savaitę: KAUNAS DA
VĖ Fl SĘ SAVANORIŲ.
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SENATORIUS R. A. TAFT SVEČIAVOSI 
PAS CLEVELANDO LIETUVIUS

Ge-CLEVELAND, OHIO
gūžės 4 Lietuvių salėje J. P. 
žiūrio vadovaujamas Ameri
kos Lietuvių Politiškas klubas 
surengė labai gerai ir 'gausiai 
pavykusį Clevelando lietuviš
kosios visuomenės susirinkimą.

Tai buvo istorinis įvykis. Pas 
lietuvius, tarp kitų Amerikos 
žymių politiku, atvyko pats 
kandidatas į Amerikos prezi
dentus Robert A. Taft.

žymųjį Amerikos politika 
ir lietuvių bičiulį senatorių R. 
A. Taft iškilmingai sutiko.

Susirinkimą atidarė rašyto
jas K. S. Karpius, o visam su
sirinkimui vadovavo J. P. žiū-

Lietuvių vardu kalbėjo 
Julius Smetona.

adv.

ka-
ma-

Buvo jaukus momentas 
da senatorius R. A. Taft, 
lonia šypsena ir nuoširdžiai 
plodamas klausėsi Čiurlionio 
ansamblio vyrų choro, A. Mi
kulskiui vadovaujant.

Ir. pradėdamas savo politi
nę kalbą, lietuviams senato
rius R. A. Taft pirmiausiai pa
dėkojo už šaunias dainas čiur- 
lioniečiams.i

Savo ilgoje ir įdomioje kal
boje jis drąsiai smerkė Ameri
kos demokratų valdymą, pa
kartotinai pasisakydamas prieš 
rusų komunistinį 
mą.

R. A. Taft kelis 
brėžiančiai minėjo
vergtas Pabaltijo valstybes ir 
aiškiai pakartotinai pasisakė 
už Lietuvos laisvę.

.Ant. Vilkaitis

imperializ-

kartus pa-
rusų pa-

Aukos Vienybės 
popierio fondui
J. Budreckis

Elizabeth, N. J.
S. A. Karvelis

Brooklyn, N. Y. ...
J. Lazauskas

Brooklyn, N. Y.,
V. Kuras

Maspeth, L. I.........
P. Inca

Brooklyn, N. Y.
Petronėlė Martini

Brooklyn, N. Y. . .
A. Vekselis

Woodhaven, N. Y.
S. Rachelis

Maspeth, L. I. .......
Agnes Kupčinskienė

Brooklyn, N. Y. . . .
L Pažusis

Maspeth, L. I..........
S. Paltus

Los Angeles, Calif. .
J. E. Batvinis, Sr.

East Islip, N. Y. .
J. Kliukinskas

Stamford, Conn. ..
K. Dauknis

Philadelphia, Pa.
K. Bacevičius

Philadelphia, Pa. ...
J. Turauskas

Warehouse Point, Conn. 1.00
T. Janukevičius

Hartford, Conn. . .
' P. Gaurys

Brooklyn, N. Y.

25.00

. .. 10.00

6.00

5.00

5.00

4.00

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Minės Motinos Dieną
WILKES BARRE, PA.— Ge- 

gūžės 18 d. Lietuvių Progresy
vinis Klubas rengia Motinos 
Dienos minėjimą Lietuvių sve
tainėje, 206 ParriSh St., Wilkes 
Barre, Pa. su įdomia progra
ma: bus prakalbos, dainos, de
klamacijos ir bus duodamos 
dovanos seniausioms ir jau
niausioms motinoms, taip pat 
bus Door-Prize dėl dalyvaujan
čių. Po to bus vakarienė ir šo
kiai. Pradžia 4 vai. Vakarienė 
6 vaL O. Miliauskienė

DR. M. J. COLNEY 
148 Grand Street ’ 

WATERBURY, CONN. 
Telefonas .3-4747 

PRIĖMIMO VALANDOS:

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave.,

Vuoheriopat automobilių taitymaa 
730-2 E. Moyamenving Avė 

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

■ SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn.

TeL: 5-9229

Kas naujo Detroite
Balandžio 26 d. buvo išrink

ta Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro Valdyba: pirm. D. 
Medonis, vicepirm. K. Nava- 
saitis, sekr. V. čižauskas, ižd. 
J. Pilka ir fin. sekr. T. Dam
brauskas.

Organizacijos, kurios iki šiol 
ne užsiregistravo Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centre, pra 
somos užsiregistruoti pas cent 
ro valdybos sekretorių V. či- 
žauską, 1984 25th Str., Detroit 
16, tel. TA 6-1905.

Balan-
Pagerbė A. Galinską

PITTSTON, PA.
džio 27 d. Lietuvių Piliečių
Klube buvo suruoštas žino
mam lietuvių veikėjui A. Ga- 
linskui pagerbti bankietas.

Vakaro programą vedė J. 
Maceina. Vietinio klubo pirm. 
F. Jurevičius, kun. Kasakaitis, 
A. Miliauskas, V. Kamaraus
kas, M. Zujus, prof. B. Kasias, 
M. Kupris, A. Jankowski, F. 
Pinola ir D. Zelonis nupasako
jo A. Galinsko 
bant lietuvių 
keturiasdešimt 
palinkėjo jam 
eity.

nuopelnus dir- 
kultūros darbą 
metų bėgyje ir 
pasisekimo at- 

J. Stanislovaitis

Nauja programa
* Rytinių JAV Lietuvių Moky
tojų Sąjungos Centro Valdyba 
ėmėsi iniciatyvos sudaryti li
tuanistinių dalykų programas 
šeštadieninėms mokykloms ir 
lituanistikos klasėms parapi
nėse mokyklose.

Nustatyta, kad lituanistinių 
dalykų kursas šeštadieninėje 
ir parapinėje mokyklose būtų 
einamas aštuonerius metus 
mokantis šių dalykų: tikybos 
gimtąją' kalba, lietuvių kalbos 
ir literatūros, tėvynės pažini
mo, Lietuvos istorijos, Lietuvos 
geografijos ir tautinių tradici
jų.

Tam tikslui sudarytos minė
tųjų dalykų komisijos. Svarbu, 
kad atsilieptų ir savo 
ne pareikštų spaudoje 
dalykų specialistai.

Tikimasi programas
ti 2-3 mėnesių bėgyje, kad atei 
nančiais mokslo metais kursas 
būtų einamas ir išeinamas pa
gal naująsias programas.

' B. K. Nemunaitis

nuomo- 
minėtų

pareng-

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2 8568

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS, 
K. B. Kraučiūno satyriškų ei
lių, tinkamų deklamavimui ir 
dainavimui, rinkinys, ši Jdoml 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą vaizduojanti knyga 
teparduodama po 1 dol. Užsi
sakykite. Pinigus autoriui ga
lėsite pasiųsti ir vėliau, kai j- 
sitiklnsite, kad knyga verta do 
lerio. Rašykite: K. B. Krau- 
ciunas. Daynard Drive, Can
ton, Conn.

Studentų dėmesiui
World Federation of United 

Nations Association ruošia 
New Yorke birželio 11 — 14 
laikotarpyje tarptautinį ekono
minių ir socialinių mokslų se
minarą, į kurį kviečiami pir
moje eilėje kitų šalių studen
tai, o amerikiečiams vietų skai 
čius būsiąs ribotas.

Seminaro dalyviai turės pro
gą susipažinti su Jungt. Tautų 
Organizacijos veikimu, nes tuo 
metu kaip tik vyks New Yorke 
Economic and Social Council 
14-ji sesija, kurioje studentai 
dalyvaus observantais.

Taigi numatoma, kad studen 
tams duos eilę paskaitų svar
besnieji J. Tautų delegatai ir 
Sekretoriato nariai.

Norintieji seminare dalyvau
ti studentai anketas — prašy
mus turi prisiųsti nevėliau 

• kaip gegužės 20 d. Su anketo
mis reikia nusiųsti penkis do
lerius registracijos mokesčio. 
Už valgį ir kambarį nakvynei 
turės patys užsimokėti. Nak- 
vynės studentams gyvenan
tiems už New Yorko ribų bus 
parūpintos pigiomis kainomis 
New Yorko International 
House, YMCA, YWCA ir t. t.

Būtų pageidautina, jei gali
mai -daugiau lietuvių studentų 
dalyvautų. Anketų ir smulkes
nių informacijų reikalu reikia 
kreiptis į: World Federation of 
United Nations Associations, 
45 East 56th Street, New York

Liet. Generalinis Konsulatas

QUALITY MARKET
VICTOR ABECUNAS, Sav. J; 

356 PA$K STREET,
NEW BRITAIN, CONN. J;

KUR GERIAUSIA PRALEISTI ATOSTOGAS
CHICAGO, ILL. — Pavasaris 

čionai ankstyvas, gražus šiltas, 
žmonės džiaugiasi ir sako, kad 
tai atpildas už anksyvą, šaltą 
ir sniegingą žiemą. Vieni džiau 
giasi, kad šiltas oras juos at
gaivino, išvarė visokias slogas, 
sugyvino, o kiti jaučiasi at
virkščiai: dėjuoja, kad jiems į- 
varė slogas, arba šiaip silpni
nančiai atsiliepė. Pav. veikėjas 
dr. A. Garmus pasakoja, kad 
praėjusią žiemą per didžiuo-

KARLONAS 
Funeral Home

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų.

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. 9-1181

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.

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS
2207 N. 2nd STREET,

REgent 9-4156

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

{vairiausi gėrimai ir valgiaL
•A, ISLIP, In I., N. Y.

Bay Shore 2996.

WINTER CARDEN TAVERN,
VYTAUTAS BELECKAS; savininkas

VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS
ATSILANKYTI

BROOKLYN 27, N. Y.
• XRIDGEWOOD) 

2-9586

V7S/ KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Ave. stoties)

Tel: E V.

sius spiegus, kada čia buvo snie 
go kalnai, jautėsi labai gerai, 
kaip baltoji meška Lediniuo- 
tojo vandenyno pakrantėse. 
Dabar gi, orui atšilus, sako, 
kad pajutęs esąs silpnesnis.

Vasarai artėjant, darbinin
kai ir biznieriai išanksto jau 
planuoja kur ir kaip praleis 
atostogas. O gerų atostoginių 
vietų Chicagos apylinkėse ne
trūksta. Mūsiškių tarpe yra to
kių, kurie tyli įsigiję vasarna
mius ir laiko juos tik sau ir 
savo artimiesiems. Kiti vasar
vietes užlaiko bizniui, 
vasarvietes daugelis 
ne vien atostogauti, 
savaitgalį praleisti.

Chicagiečių tarpe netrūksta 
stambių vasarviečių savininkų. 
J. Bachūnas yra vienas iš di
džiausių rezortininkų visoj A- 
merikoj. Kitas iš lietuvių stam 
bių rezortininkų yra Pranas 
Bastis. Jisai plačiai žinomas 
Chicagos lietuvių tarpe kaipo 
visų gerų tautiškų darbų rėmė
jas. Jo vasarvietė, arba rezor- 
tas yra Wisconsino valstybėje, 
prie Pewaukee ežero, per 23 
mylias i vakarus nuo Milwau
kee. Iš Chicagos ta vieta auto- 
mobiliumi pasiekiama per po
rą valandų. Ta vieta užima a- 
pie 77 akerių. Didelis plotas ap 
augęs visokeriopais medžiais ir 
krūmais. Susižinoti su savinin
ku galima kreiptis 
Frank Bastis, 840 W. 
Chicago 8, Ill.

Į tokias 
važiuoja 
o taipgi

adresu:
33 Steet,

Saunoris

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Px.
235 NORTH BROAD STREET 

<Tem per ir y Addres»>
New Building Under Constractio* 

st 202-04 North Broad Street 
STATEMENT OF CONDITION

ASSETS
Ftrrt Mertme L6u»..................... :
Improvement Loans..........................
Loans on Savings Accounts .... 
Federal Home Loan Bang Stock. . 
Cash on Hand and In Banks .... 
Office Building and Equipment . . 
Parking Lot— 1415 Race Street
XMt«rred Charges and Other Assets____________

TOTAL—$9 ,2 17,587
LIABILITIES

Members' Share Accounts . . .
Advances— ’

Federal Home Loan Bank . 
Loans In Process...................   .
Other Liabilities .............. ...
Employees' Retirement Reserve 
Other Specific Reserves....................
General Reserve* . . . $295.500 
Surplus........................... 252,278

18,316,834
25.543
82.997 

175.000 
1.112,033 

106.666
22,723
15.791

. $8,428,47*

. 850.000
55,431 
10.311 
22.077 
3,520

547,778
TOTAL----$9,917,587

CHARLES S. CHELEDEN, President

VINCO VIDGINIO
MAISTO KRAUTUVĖ
438 JEFFERSON ST.

Philadelphia, Pa.
TR. 7-6627
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JŪSŲ SVEIKATA PATAISOMA BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ
SĖKMINGAI PAGYDYTŲ PACIENTŲ PADĖKOS LAIŠKAI

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

Brangus dr. Miller, pareiga ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tamsta man grąžinai sveikatą ir 
norą gyventi. Daug metų kentėjau kryžiaus-gausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreiptas, ir sunkiai tepaeidavau, 
pasiremdamas lazda. “Progreso Italo 'Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų padėkos laiškus. Pradžioje buvau 
skeptiškas, bet, to, man trukdė ilga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, nes negalėjau pakelt skausmų.

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

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
Čia gaunami geriausi bal
dai, televizijos ir radijo 
aparatai, siuvamos maši
nos, šaldytuvai ir visi kitl<| 
namų apyrangal reikalingi j 
dalykai. |
DUODAMA IŠMOKĖJIMUI 

15 MĖNESIŲ
JOKIOS GARANTUOS

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

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

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė

Baras ir salės pramogoms

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

____________________________________ t________ .__________ I

UNION BRONZE FOUNDRY
High Grade Bronze Castings

SAVININKAS .
(Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
. TEL.: 3-4696

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ANTHONY BALGHIUNAS, SAV. 
H3 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS IR BARAS 

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

Naujai atidarytas lietuviškas restoranas Ir baras

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

TeL PO 5-9566 |
i 

------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LICENSED PENNA AND NEW JERSEY 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 ML Vernon Street Telefonas Poplar 4111 
PHILADELPHIA. PA.

Moderailka laidojimo įstaiga: dideli graži koplyčia, erdvi gali 
bara, pakekvingiemt tnteikiama nakvyni — viską* nemokami 

Nelaimi* valandą kreipkite* j mft*q įstaiga. dieną ar naktį 
— ne* vi**do* parirtnge suteikti genau*i patarnavimą.

Konferencijai pakaitomis plr 
mininkavo Mykblaičik ir Ma- 
ček. Iš lietuvių konferencijos 
prezidiume buvo Alena Deve- 
nienė. Pirmininkas Mykolaičik,

LIETUVIŲ DALYVAVIMAS 
BUVO AKTYVUS

prof, 
uni-

Dr. M. Gimbutienė ir 
S. Sužiedells lankėsi Yale 
versitete (New Haven, Conn.) 
pas profesorių dr. Ralph E. 
Turner, vyriausiąjį redaktorių

PAVERGTŲ KRAŠTŲ ŪKININKAI
VIENINGAI KOVOJA SU SOVIETAIS

ą

Žaliojo internacionalo kongrese buvo paminėtas dr. K. Grinius'

LIETUVAI DUODAMA PASIREIKŠTI
ŽMONIJOS KULTŪROS ISTORIJOJE

KALIFORNIJA ŽAVISI
Turėdamas laisvą valandėlę 

laiko, sumaniau parašyti kele
tą žodžių apie šį naują pasau
lį, Kalifornija vadinamą. Iš tik
rųjų, čia viskas yra kitaip, ne
gu New Yorke, ar kitoje ku
rioje valstybėje. Netikite? — 
Prašau atvažiuoti ir savo aki
mis įsitikinti, kad tai tiesa, o 
ne melas.

ma. Gana to, kad čia žmogui 
nereikia nešioti sunkių drabu
žių, kentėti šaltį, žodžiu, jeigu 
ištekliaus turite, atvažiuokite 
bent pamatyti šį linksmą ir 
gražų gėlių kraštą.

Daug ką dąr turėčiau rašy
ti, bet saulė nusileido, ranka 
rašyti negalėjo, nes širdis mie
go norėjo...

v—----- Vincas Graska

Jau trečią kartą Washingto- min. K. Škirpa ir prof. Vaclo- 
ne buvo susirinkę kongresai! vas Biržiška.
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybių, sovietų pavergtų kraštų 
ūkininkų atstovai. Tai buvo 
taip vadinamoji Internacionale 
Peasant Union (žaliojo inter
nacionalo) kongresas, kuris ba 
landžio 26-28 dienomis posė
džiavo Washington Kotelyje.

nės uždangos, sudaro Korėjos 
karo antrąjį frontą.

Visose 7 konferencijos komi
sijose lietuvių atstovai akty
viai pasireiškė. Politinėje ko
misijoje min. V. Sidzikauskas, 
J. Kardelis, M. Mackevičius, 
agrarinėje — J. Audėnas ir J. 
Daugėla, organizacinėje — A. 
Devenienė. Komisijose, kur

(ryšium -sū visa šiaurės rytų 
Europos sritimi), lietuvių kal
bą, tautosaką, liaudies meną ir 
papročius, teisę, dailę, litera
tūrą ir mokslą, ūkinius-socia-

VNESCO ruošiamos “žmonijos imtus santykius ir trumpą po- 
Mokslo’ ir Kultūros Istorijos’ 
(History of Mankind). Veika
las bus 6 tomų, paruoštas ir 
išleistas iki 1956 metų pabai
gos. Prieš tai keturis kartus 
per metus bus leidžiamas Pa
ryžiuje žurnalas Cahiers de

litinę apžvalgą. Straipsniai ga
li būti paruošti angliškai, pran 
cūziškai arba ispaniškai. Kai 
kurie galėtų pasirodyti jau pir 
mame žurnalo numeryje. Te
mos turi būti pateiktos iki bir
želio 4 d.

Ir dabar dar girdžiu kalbant, 
kad Kalifornijoje žmonės gy
vena 10 metų ilgiau, negu ki
tur. Aš vis dar netikiu, nors 
mano sūnus, gydytojas, yra tos 
pat nuomonės. Priešingai, man 
atrodo, kad čia gyvenimas yra 
10 metų trumpesnis, negu ki
tur.

Atsimenate, kokios ilgos die
nos ir savaitės būdavo Lietu
voje. Mėnesiai būdavo, atrody
davo metai. Bet, kai mes atva
žiavome į Ameriką, tai dienų 
nebuvo galima suskaityti, o sa
vaitės prabėgdavo, kaip die
nos Lietuvoje. Ir mėnuo čia 
atrodydavo, kaip metai Lietu
voje...

Taip dabar mums čionai,

Los Angeles, Calif.

Kur vasaroti?
Daugeliui pageidaujant to

kiu pavadinimu įvedamas sky
rius Pasaulio Lietuvių žinyne. 
Vasorviečių laikytojai lietu
viai J. A. V-bėse ir Kanadoje 
prašomi galimai skubiau su
teikti adręsus ir žinias apie 
savo laikomas vasarojimo vie
tas žinyno redaktoriui. Rank
raštis gegužės mėnesio gale 
atiduodamas spaustuvei, todėl 
informacijas reikia siųsti ga
limai skubiau, adresuojant: 
Mr. A. Simutis, 41 W. 82 St., 
New York 24, N. Y.

IPU kongrese dalyvavo 12 
tautų: lietuviai, atstovaujami 
liaudininkų ir ūkininkų Parti
jos, latviai, kurie tik šio kong
reso buvo priimti, estai, bulga
rai, lenkai, slovakai, kroatai, 
čekoslovakai, vengrai, rumu
nai, serbai ir albanai. Atstovų 
tarpe buvo tokie pasauliniai 
žymūs asmenys, kaip Mykolai
čik, Nagi, Maček, Dimitrov ir 
kiti.

Lietuvių delegacija sudarė: 
Alena Devenienė, lietuvių de
legacijos pirmininkė, min. V. 
Sidzikauskas, J. Audėnas, B. 
Paramskas, M. Mackevičius, J. 
Daugėla, prof. D. Krivickas, J. 
Kardelis ir H. Blazas. Kaip sve 
čiai kongrese dar dalyvavo:

atidarydamas konferenciją, pa 
siūlė vienos minutės atsistoji
mu pagerbti atmintį dr. K. Gri 
niaus, kurs iki savo mirties bu 
vo lietuvių atstovu prie IPU.

Tarp daugelio sveikinimų 
min. V. Sidzikauskas sveikino 
konferenciją VLIKo vardu, su
silaukdamas iš dalyvių gausių 
plojimų ir fotokorespondentų 
dėmesio.

A. Devenienė® pranešimas a- 
pie ūkininkų padėtį pavergto
je Lietuvoje buvo ypač įspū
dingas. Ypač konferencijoje ir 
vėliau už jos sienų nuskambė
jo pranešėjos žodžiai, kad tau
tos nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų, vedančios rezistencinę 
kovą su komunizmu už geleži-

Kalifornijoje, laikas bėga. __________________________________________________ __
Kaip New Yorke savaitė, tai ji
čionai viena diena. Jau antrus 
metus gyvename Kalifornijoje, 
bet atrodo, kad tepraėjo vos 
pora mėnesių. Taigi, a§ manau, 
ir mirtis čia ateis greičiau, ne
gu kitur...

Ką nešnekėtume, bet geres
nės vietos gyventi tur būt nė
ra,- kaip Kalifornija. Svarbiau
sia, čia klimatas yra labai įvai
rus; Mes pasirinkome Los An
geles, nes čia gyvena daug lie
tuvių. Vieni kitus aplankome. 
Dažniausiai vakarais, nes, kaip 
sakiau, čia dienos labai trum
pos. Apeini kelis kartus aplink 

- namą ir, žiūrėk, jau vakaras. 
Ypač tiems, kurie mėgsta gė
les. O kiek jų čia yra? Net akys 
mirga, bežiūrint. Gėlės aplink 
namus, pakelėse, laukuose — 
ištisus metus žydi.

Neisigąskite mirties, kuri ži
noma, jus ras ir Kalifornijoje. 
Mirti reikės visiems ir visur. 
Bet pagyventi čia tikrai gali-

PERVEŽIMAS
keleivių,.- bagažo ..ir daiktų

mieste ir nž- 
JLgAniA miesty iki bet 

kokio nuo 
tolio

Bagažas paimamas ir pristatoma 
iš visų gelež. ir aut. stočių ir uos
tų-
Skambinti: 6-10 ryto ir 6-10 vak.

Tel. CYpress 9-7879
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue, 
New York 57, N. Y.

Į_____

‘FANIBUKAI’ YRA TAUTŲ OPIUMAS 
AR ATOMINIO AMŽIAUS POEZIJA?

Kiekvieną mėnesį Amerikoje 
ątspaudžiami 80 milijonų kny
gų “Comics,” arba vadinamų 
“fanibųkų,” kuriuose su pa
veikslėlių pagalba papasakoja
ma kokia nors istorija, dažniau 
šiai visai ne komiška, kaip ga
lima būtų įsivaizduoti iš vardo.

Šalia to kas mėnesį* 6 mili
jardai “comics” atkarpų pasi
rodo 1900 Amerikos laikraš
čiuose.

Penkiasdešimt keturi nuo
šimčiai suaugusių skaitytojų 
kasdien pirmoje eilėje perbė
ga akim šiuos paveikslus ir tik
tai 32 nuošimčiai suaugusių 
skaitytojų sustoja prie veda
mojo.

Tik vienas amerikiečių laik
raštis atsisakė spausdinti 
“comics” ir, kai kas tvirtina, 
kad tą padarė^ norėdamas tap
ti originaliu. ' - ' ■-

Dėl “fanibųkų” ne tik lietu- 
ivškoje spaudoje jau buvo kri
tiškai atsiliepta, bet jie sukėlė 
smarkią. polemiką tarp anglų 
ir amerikiečių spaudos, visam 
tam pradžią davė Geoffrey 
Wagner straipsnis, atspausdin
tas anglų darbiečių savaitraš
tyje New Statesman and Na
tion.

štai ką jis ten rašė:
“1948 metais Amerika at

spausdino 800 milijonus kny

gų, iš kurių 700 milijonai buvo 
“comics”. Tarp kovo ir lapkri
čio mėnesių 1948 metais ame
rikiečių mokiniai “suvalgė” 
250 milijonų egzempliorių kri
minalinių “comics,” kurie lei
dėjams kas mėnesį atneša po 
18 milijonų dolerių pajamų, 
nes kiekvienas vaikas skaito 
tarp 10 ir 12 “comics” per sa
vaitę.

“Paprastai atspausti, 48 pus
lapių su ryškiom spalvom “rė
kiančių” viršelių jie pardavi
nėja po 10 centų ir žodžiai, ku
riuos jie vartoja paaiškinimui 
istorijų, yra patys paprasčiau
si. Nustebimui, ar pasiteisini
mui išreikšti, visad pasitenki
nama: Whammo! Aorrk! arba 
Ouggh!

“Kiekvienas jaunuolis ame-’ 
rikietis, kuris 1938 metais bu
vo šešių metų, iki šiai dienai 
“suvalgė” 18,000 tokių pilnų 
mirties, kraujo, išdavysčių ir 
kankinimų paveikslų”.

Paaiškinęs, kaip leidėjai mo
ka apeiti cenzūrą, kuri drau
džia garbinti nusikaltimus, po 
antgalviu “Nusikaltimas neap
simoka” arba “Teisėtumas nu
gali nusikaltimą,” iš 47 pusla
pių, kuriuose rodomi biauriau- 
si ir žiauriausi nusikaltimai,

tik vienas puslapis skiriamas 
teisėtumo laimėjimui ir kas 
charakteringa visi tie “su
permenai” yra fašistiško tipo.

šalia “superman” yra “wond 
erwoman,” su įspūdinga krūti
ne, kuri visad būna kuo ma
žiausiai apsirengusi. Ir taip ją 
galima matyti, surakinta, pri
rišta, kankinama, metama tig
rams ar krokodilams, -degi
nant jai kūne ženklus, bet kiek, 
vieną kartą ji išsilaisvina, su- 
piaustydama savo priešams 
gerkles arba nušaudama ir kt.

Į šitą straipsnį atsakė Balti
more Sun, aiškindamas kad 
“comics” nėra jau. taip blogi, 
kaip tvirtinama. Tai tik -mo- 
deriniame stiliuje atpasakoja
mi nuotykių romanai, pasakos, 
kurios pritaikintos* atominiam 
amžiui. “Čomfcs^Tfeinti poe
zija šitų neramių laikų. Jie tik 
paruošia jaunimą šitam kovin
gam pasauliui, kada skaldomi 
atomai. Ir tie, kurie nori ban
dyti pasakoti praėjusio šimt
mečio pasakas, yra iš anksto 
pasmerkti pralaimėjimui, jie 
atsilikę visu šimtmečiu ar net 

^daugiau.
Nežiūrint kaip yra kovoja

ma su tais “fanibukais,” jie 
plečiasi kaip kokia užkrečiama 
liga.

buvo paruošiamos kongreso re
zoliucijos, lietuviams atsto
vams teko įnešinėti pataisas, 
kad Lietuvos ir Pabaltijo vals
tybių reikalai būtų tinkamai 
paboti.
KONFERENCIJOS SVARBA

Prezidentas * Harry Trumą- 
nas sveikino kongresą raštu. 
Kongresas gi paskyrė reprezen
tuoti senatorių Hubert H. Hum
phrey. Tuomi pabrėžiamas 
svarbus vaidmuo, kuris skiria
mas žalajam Internacionalui 
Vakarų demokratijų kovoje 
su komunizmu už pavergtų 
tautų išlaisvinimą. Dr. Slavek, 
Vakarų ir Rytų Europos kon
ferencijos generalinis sekreto
rius vaizdžiai apibūdino lais
vajame pasaulyje esančių reikš 
mę. Jis pareiškė: “Už jūsų, at
stovai, aš regiu milijonus ko
munizmo pavergtų už geležinės 
uždangos ūkininkų, laukiančių 
išlaisvinimo. Jūsų pareiga lais
vajame pasaulyje daryti viską, 
kad toji laisvės valanda grei
čiau ateitų”.

Pirmadienį balandžio 28 d. 
pietų pertraukos metu visų 
tautų delegacijų atstovai buvo 
pakviesti prabilti per Voice of 
America į savo kraštus. Paverg 
tai Lietuvai kalbėjo J. Karde
lis.
PRIĖMIMAS PAS MIN. 
POVILĄ ŽADEIKĮ

Sekmadienį, balandžio 27 d. 
vakare lietuvių delegacija IPU 
kongrese priėmė min. Povilas 
Zadeikis. Priėmimas įvyko' pa
siuntinybės rūmuose Washing
tone ir .praėjo malonioje nuo
taikoje. Atitinkamas kalbas- 
pasakė A. Audėnas ir J. Kar
delis, o į jas atsakė šeiminin
kas.

Kongresas baigėsi pirmadie
nį, balandžio 28 d. iškilmingais 
pietumis, kuriuose dalyvavo 
visų tautų delegacijos, JAV 
Kongreso reprezentatai, aukšti 
svečiai, kurių tarpe mūsų mi- 
nisteris Washingtone Povilas 
žadeikis. Pasakyta daug nuo
širdžių kalbų, palinkėta, kad 
IPU kongreso troškimas ir dar
bas išlaisvinti pavergtus už ge
ležinės uždangos kraštus grei
čiau išsipildytų, nes tai kartu 
yra viso laisvojo pasaulio ir 
JAV nuoširdus troškimas.

h. b.

l’Hlstoire Mondiale (Journal of 
World History). Jame bus 
spausdinami straipsniai, pa
ruošti minėtam veikalui, ir 
kritiškos pastabos. Pirmas nu
meris bus išleistas 1953 m. ko
va mėnesį. ___

Su prof. Ralph E. Turner iš
siaiškinta, kad Lietuvą liečian
čių straipsnių gali būti apie 5- 
7, kiekvienas po 20 puslapių 
(600 žodžių puslapyje). Jie tu
ri liesti Lietuvos priešistorinę

Kas tais klausimais turėtų 
kokių pasiūlymų ar norėtų pla 
tesnės informacijos, prašoma 
rašyti Dr. M. Gimbutienei, 250 
Columbia Road, Dorchester, 
Mass. Ji yra sekretorė komisi
jos, sudarytos prie Patariamo
sios Lietuvių Grupės palaikyti 
ryšiui su minėto veikalo redak 
cija ir sutelkti bendradarbiams 
lietuvi*kai medžiagai paruošti, 
į komisiją įeina dar prof. dr. J. 
Puzinas ir prof. S. Sužiedells.

r—*^*—*—^^—*-——-----------------—
Su pirmais pavasario viščiukais iš spaudos išsirita
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! ’ ! KALORIJOS IR DOLERIAI ’ ! J Į
Ši leidyklos P ATRIA leidžiama ir jos nuosavoje J Į

spaustuvėje spausdinama knyga skirta

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

b jau visai netoli nuo skaitytojo. Pro šios knygos puslapius . ;• 
skaitytojai, lyg pro linksmą rakto skylutę u

pažiūrės į mūsų išeivijos gyvenimą DP stovyklose ir Ame- < 
, rikos kolonijose. -

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

KALORIJOS IR DOLERIAI
jau galima užsisakyti šiuo adresu:

J LEIDYKLA PATRIA į
ų P°s* Office Box 1291

STAMFORD, CONNECTICUT
J; rAIKI/l Telephone 48-2460

P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.
----------—------ -

Laisvei švintant.. (19) St. Butkus

“DURTUVŲ KOVA LAISVES ALĖJOJE
Vėlai naktį, patruliuodami 

gatvėse, Laisvės alėjos ir Sava
norių prospekto gale išgirdome 
šauksmą. Sustoję klausomės, 
iš kur jis eina. Ogi'iš kalno.

Toje vietoje, Savanorių pros
pekto gale, labai staigus ir 
aukštas skardis. Suėjo daugiau 
mūsų patrulių ir ieškome pro 
kur pralįsti į kalną. Namų var
tai visur užrakinti. Savanoris 
nebūtų savanoris. Rado pro 
kur pralįsti ir pradėjo snieguo 
tu skardžiu, slidinėdami, kopti 
į kalną.

Kalno viršuje, tarp tvorų ra
do apvirtus! girtą žmogų. Gu
lėjo ir šaukė. Keista, kaip jis 
tarp tų tvorų pateko. Jo kiše
nėse rasta daug pinigų ir rak
tų. Ypač tie raktai mums bu
vo įtartini.

Girtojo šauksmą išgirdo ir 
vokiečiai. Jie taip pat atskubė
jo į tą vietą ir paskui mūsų 
savanorius pradėjo kopti į kal
ną. Radus tokį “brangų radi
nį” kilo ginčai tarp mūsų sa
vanorių ir vokiečių. Mūsiškiai 
nori suimtąjį varyti į liętuviš- 
kąją karo komendatūrą, o vo
kiečiai į vokiškąją. Po ilgų gin
čų, vokiečių esant daugiau, jie 
iš mūsų atėmė suimtąjį ir nu
sivarė.

Mes toliau patruliuojame gat* 
vėse. Gal praėjo kokia valan
da, žiūrime, tas pats asmuo 
pargrįžta iš vokiečių komenda- 
tūros. Mes jį sustabdome ir 
pradedame klausinėti, ką vo?

kiečiai su juo darė, žmogelis 
jau beveik išsipagiriojęs. Jis 
papasakoja, kad vokiečiai iš jo' 
atėmė visus pinigus ir raktus, 
ir pro duris išvarė. Nerašė jo
kio protokolo — tardymo, ne- 
siteiravo jo asmenybės ir neiš
davė jokio kvito apie pinigų ir 
raktų paėmimą. Vadinas, tie
siog apiplėšė.
‘"DURTUVŲ KOVA” 
LAISVĖS ALĖJOJ

Su vienu draugu, patruliuo
dami Savanorių prospekte 
(anksčiau vadinosi Ukmergės 
plentas), iš lėto leidomės že-z 
myn. Gatvė tamsi.

Apačioje, gatvės pabaigoje, 
išgirdome kažkokį triukšmą. 
Akis išplėtę pradėjome žiūrėti. 
Menkoje šviesoje pastebėjome 
kažką širmuliuojant. Dar ge
riau žiūrime. Matyti judantis 
šautuvas, lyg būtų kovojama 
durtuvais. Keista! Durtynių ko 
voje šaukiama “valio” ar “ura” 
o čia badosi tik keikdamiesi.

Pasiskubiname ir pradedame 
bėgti saviesiems į pagalbą, nes 
tuo metu ir Kaunas buvo pil
nas mūsų priešų. Iš senojo 
miesto irgi atskuba pora sava
norių patrulių. Vienas jų iššo
vė. Tamsoje tik pasirodė ugnis 
ir nuaidėjo šūvis. Tnr būt. iš 
ten bėcrf) didysis šanlvs moks
leivis Mikas, nes kiti savano
riai taupydavo šovinius ir ne
būdavo greiti šaudyti be tiks
lo.

Pasiruošę atbėgome įx kovos 
lauką ir nuspjauname. Ogi vie
nas mūsų patrulis kovoja su 
girtu piliečiu. Draudžiamuoju 
vaikščioti laiku, jau po 12 vai., 
vežiku važiavo pavėlavę girtas 
vyras, moteris ir dar kažkoks 
ramus žmogelis. Mūsų patru
lis sulaikė juos ir paklausė lei
dimo. Girtasis vyras užsi
gavo ir iš vežimo pradėjo pul
ti mūsų savanorį. Kai tik gir
tasis pasikelia nuo sėdynės, sa
vanoris šautuvu kumšteli į jo 
krūtinę ir šis vėl atsisėda. Taip 
tęsėsi ilgą laiką, kol mes atbė
gome. Moteris draudžia savo 
vyrą ir atsiprašo savanorio, bet 
įsiutęs girtasis nenurimsta. 
Tik kai atbėgome daugiau, gir
tasis šiek tiek apsiramino.

Išgirdę šūvį ir triukšmą, ri
kiuotėje atėjo vokiečių būrys. 
Puskarininkis, sustabdęs būrį, 
priėjo mūsų pasiteirauti, kas 
čia atsitiko. Moteriai verkiant

švelniai prašant, jau buvome 
važiavusius paleidę. Paaiškino
me vokiečiams, ir jie grįžo at
gal.
PAGAUNAME VAŽIUOJAN
ČIUS Į RAUDONĄJĄ ARMIJĄ

Bolševikai, užėmę Vilnių, 
Kaune pradėjo samdyti darbi
ninkus į raudonąją armiją. Su 
viliodavo nemaža žmonių pa
žadėta perą alga. Suviliotus vy
rus būriais po keliadešimt siųs
davo į Vilnių.

Viena dieną mūsų savano
riai susekė vieną tok| būr|, va-

žiuojantį į Vilnių. Greit pasiė
mė kulkosvaidį ir nubėgo 
už Kauno pastojo jiems kelią. 
Visą būrį suėmė. Vadus arešta
vo, o suviliotus darbininkus

ju.Bet keista, kodėl pas mane 
viduriai tvarkoje.

Pradedu įtarti. Užsimetęs 
milinę, išeinu į kiemą, čia už
tinku savanorius ne išvietėj, o

kulkosvaidžiu bėgti ne Laisvės 
alėja, bet Kęstučio gatve, ku
ri buvo tamsi. Bėgdamas šia 
gatve, nieko nesutikome. Kalė
jime jau radome atvykusią ~

so ir visa gerkle rėkia: “požar!” 
Į senio riksmą atbėgo mūsų 

milicininkas. Jam paaiškinu, 
kad jokio gaisro nėra, tik se
nis rėkia ar išsigandęs mūsų,

paleido namo, pasakę jiems 
pamokslą.

Po keleto dienų, žiūrime kai 
kurie tų paleistųjų vyrų, kurie 
buvo 'lietuviai, atėję į mūsų 
komendantūrą įstojo savano
riais į Lietuvos kariuomenę.

Kadangi tuo metu Kaune ir 
kitur trūko įvairių prekių, to
dėl ėjo didelė spekuliacya. Bu
vo draudžiama Iš Kauno išvež
ti žmonėms būtina prekė. Su- 
spekuliacija kovoti daug pa
dėjo ir savanoriai. Netamybos 
metu, vaikščiodami po miestą, 
arba ir patruliuodami visad at 
kreipdavo dėmesį į vežimus. 
Dažnai ir pagaudavo speku
liantus.

Kartą vienas savanoris, Jo
nas Norvilą, senamiesčiu iš lė
to ėjo namo ir sutiko keletą šie 
no vežimų. Nebūtų kaimietis, 
tuoj pastebėjo, kad arkliai per 
sunkiai veža Šieną. Priėjęs prie 
vieno vežimo, durtuvu dūrė į 
šieną. Durtuvas tik sučirškė, 
atsirėmęs į kažką kietą. Sava
noris tuoj visus vežimus atsi
varė į komendantūrą. Pas visus 
šieno viduje rado cukraus mai 
šus. Vežė pasamdyti Ūkininkai, 
o pačių spekuliantų nebuvo 
prie vežimų. Cukrų konfiskavę 
ūkininkus paleido.

Vieną naktį gulėdamas pa
stebiu. kad savanorius u^nn’ė 
kažkokia liga. Nuolat vis bėga 
ir bėga 1 išvietes kieme.

Tur būt, virėjas blogai valgi 
išvirė, kad savanorius pagavo 
viduriavimas, — iškart galvo-

apie vežimus. Mat, tą naktį 
pagavo spekuliantus su saldai
niais ir žvakėmis. Atvarę į mū
sų kiemą, paliko iki ryto, ne
pastatę sargybos. Užuodę sa
vanoriai vienas kitą prižadino 
ir išvalė vežimus. Rytą jau jie 
buvo tušti ir spekuliantus ne
buvo galima bausti, nes įrody
mu nebeliko, žadėjo daryti kra 
tas pas savanorius, bet taip ir 
praėjo.
DAŽNAI BĖGINĖJOME 
SARGYBAS SUSTIPRINTI

Lietuvos Banke nuolat dieną 
ir naktį stovėdavo savanorių 
pėstininkų ir kulkosvaidininkų 
sargybos. Sunkųjį kulkosvaidį 
nuolat laikydavome prieš di
džiąsias duris. Įeinantieji į 
banką jį visuomet matydavo. 
Neramesnėmis naktimis, kada 
pasigirsdavo gandų, kad gali 
vietos bolševikai ar vokiečiai 
spartakininkai pulti, sargy
bas sustiprindavo. Atsiųsdavo 
lengvąjį kulkosvaidį, kuris bū
davo pastatytas antrajame 
aukšte prie lango į Duonelai
čio ir Maironio gatves.

Vieną naktį pasigirdo gan
das, kad spartakininkai puls 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mą išbandys paleisti ten sė
dinčius bolševikus kalinius. Bu 
vn pabusta ,’us‘lprirta savano
riu s?r**vba. Mane ir dar vie
ną kulkosvaidininką paskyrė 
su lengvuoju kulkosvaidžiu.

Jau buvo vidurnaktis ir mus 
prikėlė iš miego. Man įsakė su

pėstininkų sargybą apie 15 sa
vanorių. Naktis praėjo ramiai. 
Rytą grįžome atgal.
UŽLMAME VILIAMPOLĖS 
TILTĄ

Vieną vakarą vadai įsako 
man paimti keletą savanorių ir 
nueiti perimti Vilijampolės til
to sargybą. Sargybos būstinę 
pasirinkti arčiau tilto.

Kai nuėjau prie tilto, jau 
buvo vėlus laikas. Dauguma 
žmonių miegojo. Ant tilto vo
kiečių sargybos neberadau. Pa 
statęs vieną savanorį sargybon 
su kitais nuėjau sargybos būs
tinės pasiješkoti. Nužiūrėjau 
vieną namą prieš pat tiltą.. Bū
tų visai patogu, nes pro langą 
visą tiltą matytum.

Pasibaladojau į duris prieš 
gatvę. Pro uždarytas langines 
matyta šviesa staiga užgęsta 
ir niekas iš vidaus neatsiliepia. 
Tylu ir po pakartotino pasibel
dimo. Užeinu iš kiemo ir vėl 
pasibaladoju. Išgirstu rusų kai 
ba klausimą: kas ten? Taip 
pat rusiškai atsakau, kad esa
me Lietuvos kareiviai ir norė
tumėm gauti vieną kambarį 
sargybos būstinei.

Staiga išgirstu langinės su
bildėjimą ir lango (iš gates 
pusės) sužvangėj.’mą. Tuokti 
pT* pasigirdo 
“požar. požar!” (gai ras v 
kiemo ateinu prie atdaro Lin
go ir raminu seną žydą, kad 
nebijotu, nes niekas jo neuž
puolė. Senis vis viena nek’au-

arba vaidindamas, kad tik ne
reikėtų mūsų įsileisti pas save. 
Ir priėjęs milicininkas jo ne
nuramina. Rėkia, ir tiek, žmo
nės į riksmą nebėgo. Matyt, pa 
matę ramiai stovinčius ir su 
seniu. besikalbančius kareivius 
ir policininką, suprato, kad jo
kio gaisro nėra. >

Su seniu nesusikalbėję, kiek 
toliau radome fabrikėlį. Jo 
sargą radome prie vartų būde
lėje, kurioje įtilpome ir mes. 
Sargas nesipriešino ir priėmė 
mus.

Kebliausia mūsų būklė buvo 
iš ryto, žmonės eina į darbus 
ar tarnybas ir jokių leidimų 
per tiltą vaikščioti neturi. O 
mums įsakyta be komendentū- 
ros leidimų nepraleisti. Kilo 
nesusipratimų. Tekdavo dau
gelį praleisti, nes juk žmogus 
turi nueiti į darbą. Pagaliau 
gavau iš komendantūros palie
pimą tą dieną praleisti ir be 
leidimų, nes žmonės dar nę- 
spėjo jų išsiimti.

Dar keletą dienų žmonės 
vaikštinėjo be leidimų, nors 
kasdien vis daugiau praeinan
čiųjų juos turėjo. Taip greit 
gauti būdavo sunku, nes tuo
met Įvairiais reikalais per ko- 

k?''d!?n praeida
vo r o kokus 4.0A9 .'moniu.

Ki ą savaitę: KAUNAS DA
VĖ Fl SĘ SAVANORIŲ.
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VIENYBĖ KAS IŠLAISVINS LIETUVIŲ TAUTA? 
unit vman weekly Patamsių prokurorai jau duoda savo sprendimus.— Gumbo'įtakoje klie 

dėjimai tebesitęsia. - Išdavikų jieškotojai netikrame kelyje.
— Ar partijos turi teisę gyvuoti?
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TURIU DALYVAUTI
REZISTENCINIAME DARBE

Paskutinės Hitlerio valandos (6) YRA 5 EISENHOWERIAI
DU LAKŪNAI KRENTA IŠ DANGAUS

D.p'oįratire ofenzyva
Sunkom .i u'i Vok elijos ne- 

r.iMsja didčję.
tiue tunkumai yra įvairių 

rusių ir j.e vienas prie kito 
pr.sidėdam , vienas kilu pasi- 
prdydami sukelia tą pesimu- 
ii ą. kuris paskutiniu laiku la- 
b i jaučiamas vakarų valsty
bių kanceliarijose.

Kokie viso to rezultatai? To
kie. kad sutartis, kuri turėjo 
būti su vakarų Vokietija paši
rsšvte, būsianti, atidė a.

valstybės než no ką 
daryti. Ar bus gerai 
cuiart|, nebandant 
rusais susitarti dėl

Politinio gumbo epidemija, 
apie kurią čia kalbėjome prieš 
porą savaičių, tebesiautėja. šį 
kartą drugio krėtimas susitel
kė i Chicagos Naujienas.

Jau keletą kartų ten jieško- 
jo Lietuvos priešų pačių lietu
vių tarpe toksai Artojas (ži
noma. slapivardininkas). Ke
lis kartus jis arė Naujienų dir
va. O po jo dabar atėjo Stebė
tojas (irgi slapivardininkas) 
stebėti ir dairytis: kas gi bu
vo išarta, kiek vabalų ir virkš- 
ru pasirodė žemės paviršiuje?..

Ir stebėtojas pamatė artojo 
išartą Lietuvių Rezistencinę 
Santarvę. Ir jis pamatė, “kur 
mūsų priešas rausiasi,” — to
kiu vardu ir
ctraip°nis (98 nr.) buvo pava
dintas. Taisri, jau 
si rpsta^ ir jau žinoma, kur jis 
rausiasi.
F AS PASAUKĖ
JUOS PROKURORUS?

PARTIJOS IR POŠVAISTĖS

visas Naujienų

ir, priešas

būsianti 
rų 
e *i 

pi'-iraūyti 
pirma 
tc^drų rinkimo?

A’^otlo. jog Washingtone, 
Lo^d^re ir Paryžiuje susitarta 
j irmoj eilėj likviduoti Maskvos 
ofenzvvinę propagandą.

kodėl atsakyme Mask- 
bir prašoma smu’kmeniš- 

k'*; nurcdvfi kokie yra jos tik
ri ‘ irk’n?"i dėl Vokietijos su- 
venium'*. Maskvai davus ne- 
fike?ų ar iš~isukinėjanti atsa
komą vakariečiams, bus leng- 
V'* iredvt* kok»a yra Višinskio, 
Crntrwohl ir jų bendrų pro- 
p-^rda. Tada

su

numerius, 
“visuome- 

Išeivijoj. esan- 
spren-

padariusl .LRS 
tautos išlaisvi-

ištininkus”.

Adenaueris 
susigrąžinti

Nežiūrint viso 
riuo yra pridergti vakarų kan
celiarijų darbai, aiškiai mato
si su kokiais sunkumais vaka
riečiai susiduria.

Ir. esmes sovietų pasiūly
mas nieko nepakeičia, bet jis 
užpila vandens ant opozicijos 
malūnėlio Vokietijoje, Angli
joje ir Prancūzijoje.

Susivienijimo perspektyvos 
duoda vokiečių scčia-demokra
te ms naują kovos platformą

Pagaliau, 
socialistai

slaptumo, ku

prieš Adeną ugrį.
prancūzų ir anglų 
vis tebegyvena senomis vilti
mis atnaujinti su sovietais 
normalius santykius naujoje 
keturių konferencijoje, prieš 
ka seniau Bevinas ir Bliumas 
turėjo drąsos pasipriešinti, pe
rai žinodami, jog sovietų to- 
talitarvmas neša tokį pat pa
vojų, kaip ir nacių tatalitariz- 
mas.

Argi būturre atsidūrę kely 
be išėjimo. Ne. b-'t ivvko
t.j»s susigrūdimas derybų kely. 
Sutartis dėl Europos armijos 
pasilieka neratifikuota ir su
tartis su Vokietija atidedama...

rim-

Tas ncram’na Washington^, 
nes Europos gynimą Truma- 
nas ir Eisenhoweris buvo pa
sta "e savo politikos pagrindu. 
Je; čia nepasiseks, Amerika tu 
rėš pakeisti iš pagrindų savo 
pažiūras senojo pasaulio at
žvilgiu.

Matyt, tik dėl to Washing
tonas diskretiškai, kaip įma
noma 1952 metais, paleido vau 
ją pasiūlymą išspręsti Vokieti
jos prob’emą sušaukiant Ber: 
lyne keturių komisarų konfe
renciją.

Vargu ar šis pasiūlymas bus 
įrašytas į trijų atsakymą. Lon
donas ir Paryžius priešinasi. 
B’jo “nudegti pirštus’’ su to
kiu pasiūlymu, kuris nėra ge
rai paruoštas. Gi Vokietijoje į 
ji žiūrima su nepasitikėjimu. 
Socialdemokratai ga’ėtų pri
minti nepopuliarią “kontrolę” 
ir tas smarkiai pakenktų Ade
naueriui.

Pagaliau koks praktiškas re
zultatas galėtų būti pasiektas 
su gcn. Cuikovu? Ar tik nebus 
tas pats kas darosi su Austri
jos derybom, arba. Korėjoje.

J» užsitęstu mėnesius, kaip 
jau buvo 1949 ir 1951 metais.

Štai kodėl ateinančiose sa
vaitės žadama didelė dip
lomatinė ofenzyva. Jei tik va
kariečiai mokės tvirtai pasista
tyti. sovietai nedvejos padary
ti nuolaidas „(aišku laikinas), 
matydami, kad atmetus pasiū
lymą galės būti sumušti.

& ~ t'

Už dienos Naujienos '<(100 
r./.) pa.kclbė kitą ilgą strąips- 
ni ap.e santarvininkus iš Ang
lijoj parašytą J. Skaisčib, ir
gi slapivardininko. Naujas pro 
kuroras, peržvelgęs Santarvės 
biuletenio— keturis 
pa.kelbė sprendimą 
nes vardu’
ti lietuvių visuomenė- 
d mą jau yra 
kenkia lietuvių 
nimo kovai”...

Matote, kaip 
apeliacijos... Mes, tačiau, nc- 
,?me niekad skelbę sprendimo, 
kad liet, socialdemokratų par- 
t’*’? kenkianti mūsų tautos iš
laisvinimo kovai!

O minėtasis Naujienų Ste
bėtojas, kaip gumbo epidemi
jos metu įprasta, nagrinėjo 
dar ir Vienybe, kurioje rado 
“nuostabų bolševikišką pana
šumą”! Jo sprendimas toks: 
“Visas Vienybės kovos ginklo 
sma’galys yra nukreiptas tik 
prieš krikščionis demokratus, 
socialdemokratus ir liaudinin
ku0”.

Tame pat straipsnyje jis su
tinka, kad prieš kr kščionis dė
me kratus tas “smaigalys” esąs 
teisingai, nukreiptas. Bet ne- rą manija 
sferai. kad santarvininkai; :bei 
Vienybė esą tautininkai ir, ži
noma, remia vadizmą.J Tačiau 
r?me pat straipsnyje, cituoda
mas viena mano posakį, jog 
santarvininkai neketina daly- 
™>ut* žalingose mūsų politi- 
k’eriu or^iose. jisai man ar 
mums priskiria tokią intėnei-

griežtai ir be 
tačiau,

ją: — “Visos politinės partijos 
yra žalingos ir jos gali garinė
ti i pragarą” (išeina, kad mes 
nesame tautininkai, jeigu ir 
šia partiją siunčiame praga
ran...). “Lietuvą išlaisvins “re
zistencinės santarvės” 39 vy
rų partizanų būrys su Lozorai
čiu priešakyje... Gyvenimo 
praktika parodė, kad ir mes 
galim būti nelaisvi nuo lietu
viškų Lattimorių... Juoktis ga
lima”... ir tt.

No, Sir! Juoktis čia nėra la
bai ko. Geriau pritiktų verkti.
LATTIMORĖS IR KABUTĖS

Pirmiausia,, mes Lietuvos So
cialdemokratų Partijos ar A- 
merikos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos niekad nesame rašę 
su kabutėmis. Naujienos Lie
tuvių Rezistencinę Santarvę 
rašo tik su kabutėmis.“ Vadi
nasi jos joms nėra, tai tik juo
kų darbas, tai fikcija. Bet prieš 
tą “fikciją” kovojama ir ke
liom dešimtim straipsnių vie
tos negailima. Taigi, varomas 
visai tuščias darbas, nes su vė
jų malūnais tik Donkichotai 
kovodavo.

Antra, su Lattimorių j ieško
jimu gal gerokai nepataikyta. 
Prof. Lattimore Amerikoje lai
komas užsimaskavusiu bolše
vikinės Rusijos talkininku. 
Naujienos kursto galvoti, kad 
ir L R S gali būti nelaisva 
nuo komunistinių agentų įsi
brovimo Ų jos tarpą, tad reikia 
jos vengti, jąja nepasitikėti..

Graži mūsų spaudos moralė. 
Mes, anot kun. Krupavičiaus 
mėgstamo išsireiškimo, daro
me viską ir nuolat meldžiame 
Dievą, kad Lattimorės į jokią 
patriotinę lietuvių grupę ne
nepatektų. Ir kai dėl LRS, tai 
to pavojaus dar nejaučiame. 
Lattimorių j ieškoti geriau pri
derėtų kitur, — tarp kitų po
litinių grupių profesorių ir ne- 
prepesorių, kurių buvo pasiro '.- 
dę 1940 metų vasarą, bolševi
kams okupavus Lietuvą. Nuo 
to laiko kaikurfose grupėse at
sirado ir tebetrunka tam tik-

- liga, kuriai gęv-
rausiai tiktų, pagal bronchaf- 
tį, lotyniškas pavadinimas: pa 
leckaitis, žiūgždaitis, liūdgi- 
raitis ar panašiai.

Vadinasi, Lattimorių derė
tų kitur jieškoti, ne Santarvė
je, kuri jų nėra nei vieno da
vusi ir precendentų, ačiū Die
vus dar neturi.

pirmi mus puolė, pradėdami 
eiliniu prieš mus visuomenės 
j pėjimu, ir gerokai įsivarė

nuo

or- 
tei-

Jei Alantas ir parašė įdomų 
romaną, vardu Pragaro Poš
vaistės, tai dėl to nei man, nei 
Vienybei dar neatrodo, kad ir 
visos lietuviškos politinės par
ties būtų pragaro pošvaistės 
ir kad jas visas reikėtų pasiųs
ti .tikron peklon.

Nei Vienybė, nei Santarvė, 
nei šio straipsnio autorius taip 
nėra sakęs ir tokių intencijų 
neskelbę. Vienas kitas yra reiš
kę nuomonių, kad mūsų parti
jų esama gal kiek perdaug, kad 
tremties sąlygomis partijų už
davinys deja, negali būti 
valstybės valdymas ar opozici
ja valdančiai partijai. Bent aš 
laikaus tokios nuomonės 
1940 metų.

Jokiai partijai ir jokiai 
ganizacijai mes neturime
sės drausti gyvuoti, kaip ir 
mums nieks to drausti negali. 
Mes nesame pasmerkę nei vie
nos lietuviškos partijos, nei 
jos programos. Mes nesmer
kiame nei krikščionių demo
kratų blokų, nei jų partijų 
programų. Priešingai, ta par
tija ne mažiau reikalinga, kaip 
socialdemokratai ar kiti. Mus. 
Rezistencinės Santarvės na- 
ritis; kai kurios .partijos ar jų 
organai yra smerkę, ir kaip 
Naujienas parodė,— Lietuvos 
priexais vadinę. Mes nei vienos 
lietuviškos parttjos Lietuvos 
priešais nesame vadinę.

Tai fra faktai, ir protingas 
bei sąžiningas skaitytojas ga
li pasidaryti išvadas.

Mes kritikavome ir, jei bus 
reikalas, ketiname kritikuoti 
atskirų asmenų nuomones- ar 
ir partijų bei jų organų vardu 
viešai skelbiamus pareiškimus, 
kurie ' neatitinka tikrovę ir 
tiesą, kurie be pagrindo šmei
žia ar inkriminuoja LRS. Svar 
blausia, mes kėlėme aikštėn 
eilę politinių reiškinių, kurie, 
mūsų nuomone, yra žalingi 
Lietuvos laisvės ir lietuvių re- 
zi'tenc’jos uždaviniams. Mes 
kritikavome kaikuriuos grupių 
taktinius’įėjimus, ypač Reut- 

Slinegno tterybų ąų Lietuvos 
Diplomatiniu Šefu metodus bei 
padarinius. Kėlėme Vliko re
formos reikalą (ką jis pats jau 
pripažino, stiprių gyvenimo 
veiksnių spaudžiamas) ir 
privalėsime daryti toliau 
tuvįškojo intereso labui.

(Nugelta į 6 psl.)

nebepasi- 
permažai 

steigiantis 
LRS sky-

organi- 
nedalyvajaujančius vy 
moteris, nesiekdama 
ar nurungti, tik su- 
mūsų bendrą Lietu-

nesi-

grin-
tarnu

tai 
be

(Atkelta iš 1 psl.)
Gal prasilenkdamas su S-vės 

steigėjų man skinama joje po- 
z.cija, tikriau net gal tai pra
lenkdamas, tuojau 
tenkinau vis dėlto 
atsakinga garbe, ir 
Los Angeles mieste
riui, į jį įsispraudžiau papras
tu, eiliniu nariu. Esą lietuvis. 
Turiu tad ir noriu dalyvauti 
drauge su kitais tautiečiais re
zistenciniame darbe, tuo, žino 
ma, nė kiek nepretentuodamas 
į garbingo rezistento vardą. Vi 
sados laikydamas save VLIKo 
ir ALTo žinioje tiems darbams, 
kuriems būčiau jiems reika- 
lingas ir jaučiuos tam esąs 
tinkamas, pajėgus, bet seniai 
jau atpratęs nuo partinio mąs
tymo, dabartinei VLIKo srovių 
aritmetikos veiklai jaučiuos 
svetimas ir nenaudingas. To
kiam kaip aš nepartiečiui kaip 
tik tinkama vieta— Santarvė
je, kaip laisvoje nuo partijų 
kišimosi rezistencinio darbo 
organizacijoje, kur i apjungia 
kitose rezistencinėse 
zacijose 
rus ir 
silpninti 
stiprinti
vos vadavimo darbą.

Ne* tik būdamas, bet ir veik
damas kaip LRS narys, 
jaučiu tuo nei kėsinąsis 
IKo autoritetą, kiek šis 
džiamas ir apribojamas
saviu partijų ir kitų VLIKą su
darančių organizadijų susita
rimu, nei prasilenkiąs su ben
drais mūsų Tėvynės vadavimo 
reikalavimais, tik priešingai,— 
kaio Santarvės darbo dalyvis 
tą kovą tik remias.

Kaip Tamsta žiūri i vliki
ninkų ginčus su santarvinin
kais mūsų spaudoje?

Nors kaip santarvininkas 
pagrindiniams santarvininkų 
priekaištams pritariu, bet pa
čiu šiuo nepabaigiamu ginču 
nesižaviu, kiek jis atsirūgsta 
visuomenėje, na, ir kiek jis pa
deda tiesioginiam mūsų prie
šui — 
geriau 
mūsų 
Tiesa,

- reikalų 
' x-nimas

būtinas sveikiems santykiams 
tarp organizacijų nustatyti, 
taip pat ir jų aptarimas spau
doje, kad visuomenė rimtai 
crientuotųsi ir reaguotų.

Kita tiesa,—jog mes, santar
vininkai, turime čia grynesnę 
sąžinę už vlikininkus, kurie

mo kampanijon, tuo lyg tyčio
mis erzindami, tad ir “iššauk
dami vilką iš miško” — smar
kius santarvininkų priešpuo- 
puolius, atsikirtimus, nekartą 
labai taiklius ir kitai pusei ne
malonius. Tačiau ar daug vi
suomenei naudos Iš šitokios raš 
tijos—įsikarščiavusių šalių po
lemikos? Ar ji gali ramiai, tad 
ir rimtai sekti šitokio ginčo es
mę? Ar neseka ji labiau plunk
snos vikrumą, negu aptaria
mąjį dalyką? Ar nebaigia tū
las skaitytojas nekartą rankos 
numejimu ginčo sekimą: “na, 
abu labu — trauk juos vel
niai!?” Įkaitintas ginčas ar 
nejšaldo, ar nepadaro ne vie
no skaitytojo abejingu taip 
svarbaus mums reikalo, 
kamo rezistencinio 
nizavimo, atžvilgiu?

Taigi, — ne mes pradėjome, 
ne mes pravardžiavomės, ne 
mes kalti, Tik ir kita pusė, be 
abejo, savaip išsiteisina, pa
vyzdžiui, nurodydama kovo 
mėn. paskelbtą VLIK prašymą 
kuri laiką jo nebepulti, kad ra
miau persitvarkytų, ir jaučia
si čia esanti tvarkoje, tik 
“priešingas” abazas vis nenu- 
rimstąs ir puoląs... Negi prasi
dės naujas ginčas, kurį kasgi, 
pagaliau, išspręs? Aš santar
vininkas, tad “vienos šalies,” 
kad ir nekoks, reiškėjas, ne
koks būčiau ir teisėjas. Tik 
ima mane pagunda —ne teisti, 
saugok Dieve (tokios teisės nė 
iš katros šalies 
bet į kaikuriuos 
kams daromus 
žvilgterėti kad ir
ko, bet seno žmogaus rames- monė, sakytume? Tačiau prisi- 
nėmis akimis.

štai* prof. J. Kaminskas ėmė 
ir prikišo Santarvei, jog joje 
daugiausiai esą jaunų vyrų, 
supraskim — iš tokių nelau
kime rimtų darbų... Nelinkęs 
būčiau laikyti tai priekaištu, 
prisimindamas gerai žinomą 
prof. Kaminskui faktą, jog 
prieš 30 su viršum metų tokio 
pat jauno amžiaus buvo la
biausiai pasireiškę, labiausiai 
pasidarbavę skelbiant Nepri
klausomybės aktą Lietuvos Ta 
rybos vyrai: Antanas Smeto
na, Steponas Kairys, Jonas Vi
leišis, Jurgis šaulys ir Petras 
Klimas. Iš jaunų tad santar
vininkų, vlikininkų, altininkų 
ir t. t. laukiame tikrų Lietu
vos nepriklausomybės atstaty-

tin- 
susiorga-

nesu gavęs), 
santarvinin- 

priekaištus 
santarvinin-

tojų, — to mus moko netoli
moji praeitis. Prieš keleris me
tus kalbėdamas su prof. Z. 
Ivinskiu suabejojau, ar nebus 
tuometinis VLIKas savo dar
bui kiek persenas. Gi kai žiū
riu dabar, — tokie seneliai, 
kaip profesorius Kaminskas

Kipras Bielinis, Pijus Gri
gaitis, prelatas Krupavičius, 
L. Simutis arba Vacį. Sidzi
kauskas visuomenėje ir politi
koje taip jaunuoliškai sukinąs 
ir spardos, jog imu suprasti 
jaunių ir senių reikšmę poli
tinį darbą derinant ir pats 
Santarvėje drąsiau jaustis, lyg 
atjaunėdamas jaunų draugų 
tarpe. Taip prof. Kaminskas 
maloniai mums padeda augš- 
čiau vertinti santarvininkų 
sąstatą ir laukti iš jo naudin
gų Lietuvai darbų.

Arba vėl, — galima tik nu
sišypsoti, kai Naujienų sene
lis tėviškai pabara 36 jaunus 
ir nejaunus santarvininkus, 
jog savo pareiškimą pasirašę, 
girdi, negalvodami! Tiek, ro
dos, gilinomes ir lyginome sa
vo raštą, kurie gavome jį pa
sirašyti, jog jo paskelbimas 
gerokai susitrukdė, o čia iš ša
lies tik žvilgt į raštą ir — “ar 
pagalvojote”? Negi Amerikoje 
vien redaktoriai galvoja?! Na, 
tiek to, bet čia pat esame ba
rami nematą jau — jau į mus 
nutiesiamų enkavedistinių ar 
ar engebistinių “kanalų”. Tas 
jau blogiau! Kuris iš santarvi
ninkų nebuvo labiau ar ma
žiau paliestas enkavedistinės 
letenėlės ir štai tremtyje atsi
dūręs tiek bus apie ją pamir
šęs, jog enkavedisto nė iš tolo 
nematęs amerikietis turi 
jiems net pirštu 
ti: va! Kas per

šį 
parody- 

nesą-

bolševikinei maskolijai 
pažinti mūsų veikėjus, 

reikalus ir silpnybes, 
tarpusavinis ginčytinų 
ir klausimų išsiaiški- 

yra reikalingas tix net

minę, jog barėjęs yra ALTo 
vadovybės narys, tad vyras, ku 
riam VLIKo reikalai yra arti
mi ir gerai žinomi, bent tokie 
jam turi būti, tad žinoma ir 
ištikusi prieš keleris metus ne 
tiek pavojinga, kiek nemaloni 
“istorija,” kai iš vilkinės artu
mos tūla S-tė atsidūrusi Vil
niuje ratomskiniame (taip, ro
dos?) kabinete, galime supras
ti ir redaktoriaus susirūpini
mą, kad “nauja” rezistencinė 
organizacija -neįsiveltų į ėnge- 
bistinės pinklės... Galimu bū
ti jam dėl to tik dėkingi, ne
pykti dėl vieno kito (susirūpi
nus) išsprukusio žodelio ir pa
sižadėti būti apdairūs, iš viso 
caca — vaikeliai. ,

(Nukelta į 6 psl.)

Hitleris pakėlė Von Greim Į maršalus, paskirdamas nušalintojo Goeringo 
vietoje vadovauti vokiečių aviacijai— Berlynas buvo panašus Į dingusi pa
sauli — Bet šio nukritusio iš dangaus “angelo” sparnai jau buvo nupešioti 

ir Hitlerio generolų išsigelbėjimo vii tys buvo tuk nuodų bonkutėje...

IP R A G A R A Keturi generolo broliai jau galvoja gimtuosius
* namus paversti Į muziejų

BALTIEJI RŪMAI ŠIMTMEČIUS BUS 
ŠVARŪS, KAIP AMERIKIEČIŲ ŠIRDYS 

Prezidento Madison žmona išgelbėjo nuo anglų plėšimų prezidentūros ar
chyvus ir Jurgio Washington© portretą - Pietiečiai balsavo už “negrų drau- 
rą” - Prezidentas Monroe sukūrė tautinę vienybę ir parodė izoliacianizmą

Tai prez. James Madison 
žmona Dolly atidarė Baltuo
sius Rūmus, atstatytus po ang
lų-amerikiečių karo 1812-1814 
m. perdažytus baltai.

— Niekas, — pareiškė ji,— 
nebesuteps nei iš paviršiaus, 
nei iš vidaus. Jie pasiliks šva
rūs ir tyrūs per ištisus šimtme
čius, kaip amerikiečių širdys.
WASHINGTONO GAISRAS

Nuo karo pradžios su anglais 
(1812 m. balandžio 14 d.) ku
ris buvo sukeltas dėl prekybi
nių interesų, anglų neapykan
ta prieš amerikiečius, buvusius 
jų kelonistus, pasireiškė įvai
riais būdais, bet Washingtone 
1814 m. rugpjūčio 24 d. pasiekė 
patį aukščiausį laipsnį.

Miestas nebuvo fortifikuo- 
tas, net nebuvo ginamas. Pre
zidentas James 
rinktas 1809 m.) 
čiai, kurie galėjo 
lą, buvo apleidę
prisijungus prie armijos.

Anglų admirolas Cockburn 
artilerija sudaužė šį miestą be 
vyrų ir paskui anglų kareiviai, 
įsiveržę į griuvėsius, pradėjo 
plėšti, padeginėti ir versti pa
minklus. Pats Cockburn su sa
vo jūrininkais įsiveržė i atsto
vų rūmus šaukdamas:

— Ar reikia sudeginti šitą 
yankee demokratišką lizdą?

— Taip! suriko šimtai balsų.

Madison (iš- 
ir visi pilie- 
pakelti gink- 
miestą, kad

Bet pavažiavusi vie- 
už miesto, ji pasuko 
sugrjžo atgal į mies- 
jau anglų kariuome-

Ir admirolas pakišo fakelą 
po prezidento kėde.

Prieš keletą valandų Dolly 
Madison dar spėjo pabėgti, iš
siveždama vieninteliame veži
me, svarbesnius prezidentūros 
archyvus, 
ną mylią 
arklius ir 
tą, kada
nė veržėsi į sostinę. Ji buvo už
miršusi didįjį Jurgio Washing
ton© portretą, kuris kabojo 
priešais prezidento stalą. Kada 
su šiuo portretu ji nusileido į 
vežimą, vežikas negras, išgąz- 
dintas šūvių buvo pabėgęs ir ji 
pati turėjo paimti vadeles į 
rankas.

Naktį kilo tokia smarki aud
ra, jog istorikai pasakoja, kad 
Washingtonas niekad nematęs 
ir ji buvusi lyg grasinimu pa
degėjams anglų kareiviams, ku 
rle kitą rytą, saulei tekant, 
eveakuavo miestą. Prezidento 
rūmai buvo sudeginti, kaip ir 
visi kiti vieši pastatai.

Šita graži ir drąsi Dolly 
Madison, sakė La Fayette, jau 
buvo prezidentienė, pirm negu 
jos vyras tapo prezidentu. Tai 
ji tikrumoje nuo 1801 m. (Jeff- 
ersoną išrinkus) reprezentavo 
Baltuosius Rūmus, nes Jeffer- 
sonas buvo našlys, ir ne vie
na iš jo dukterų negyveno 
Washingtone. Rūmų priežiūrą

jis pavedė savo viceprezidento 
ir draugo žmonai, kuris po as
tuonių metų jį pakeitė. Dolly 
buvo garsi dėl savo puikios 
nuotaikos ir kritikos.
MADISON, TAI KARAS!

MaSiscn, remiamas Jeffer- 
sono, be didelių sunkumų bu
vo išrinktas per pirmąjį balsa
vimą 1809 m. Kiek sunkiau 
jam sekėsi antrą kartą.

Jo priešininkai vedė prieš jį 
kampaniją, šaukdami: “Madi
son, tai karas!”

Tais laikais Amerika buvo 
dar toli nuo tautinio susiprati
mo. .Vos tik paskelbus karą an
glams. federalistai išleido pro- 
klamacijąį,

— Partijų karas, tai ne tau
tinis, karas. Demokratų karas, 
tai ne amerikiečių karas.

Trys valstybės (Connecticut, 
Rhode Island ir Massachusetts) 
atsisakė duoti kareivių. Gene
rolas Hull be vieno šūvio pasi
davė anglams, kas davė progos 
anglams išžudyti visą forto 
Dearborn įgulą. O Dearborn, 
tai šiandieninė Chicago!

Tokiu būdu 1813 metais vi
ses rytinės ir šiaurinės valsty
bės, kurios turėjo pakelti ang- 
lu-kanadiečių invaziją, pasisa
kė prieš Madlsor^ą. Gi pietinės 
ir vakarinės valstybės balsavo 
už. Pagaliau Pennslyvania nu
lėmė su savo balsu balansą.

Keisčiausias šio balsavimo 
reiškinys tai, pietų valstybės, 
kurios buvo prieš vergų palei
dimą, balsavo už Madisoną, 
didelį “juodųjų draugą,” 
sakė patys negrai.

Jo plantacijose negrai 
tesi geriausiai.

Pagaliau 1817 metais jis pa- tybes, ko jo pirmtakūnams ne
sitraukė, apsigyvendamas vi
sam laikui savo plantacijoje 
Montepellier ir mirė 1836 me
tais turėdamas 85 metus, per

- visą gyvenimą nešiodamas tra
dicinį apsirengimą: juodas 
trumpas kelnes ir visad pudra
vo plaukus, supintus į kasą už
pakaly.
TAUTINĖ VIENYBĖ

J£mes Monroe, kuris jį pa
keitė Baltuose Rūmuose 1,817 
metais, buvo paprastas žmogus, 
aukšto ūgio, su ilgu veidu, iš
mintingos išvaizdos, atmestais 
atgal plaukais ir, sakema, kad 
jis buvo pats fotogeniškiausias 
iš visų prezidentų.

Jis visad buvo pasiruošęs tai 
kintis, bet mokėjo ir griežtumą 
parodyti. Jis buvo pats pirma
sis Amerikos politikas, kuris 
išdrįso stoti prieš Jurgį Wash- 
ingtoną.

Kada buvo pasirašyta Jay 
sutartis su anglais prieš pran
cūzus, Monroe, kuris tada bu
vo ambasadoriumi Paryžiuje, 
užprotestavo:

— Aš laikau šią sutartį pa
čia gėdingiausią!

Tuojau Washingtonas jį at
šaukė iš posto.

Laike Monroe orezidentav4- 
mo ivyko tiys svarbūs dalykai: 
tautinė vienybė, pirmasis inci
dentas tam vergijos šalininkų 
ir los priešininkų ir oficialus 
izioliacionizmo manifestavi
mas.

Vos tik išrinktas, Monroe 
važiavo visas valstybes.

kaip

jau-

ap-

buvo tikra draugiškumo kam- 
-■'panija ir jam pasisekė sukurti, 
ką vienas Bostono laikraštis 
pavadino, “Gero sutarimo. erą,” 
kitaip sakant, tautinę vienybę.

Monroe per tuos metus ke
lionės pavyko taip sucemen
tuoti Amerikos Jungtines Vals-

pasisekė per 28 metus.
Ir tačiau po 18L9 m. rimtas 

incidentas įvyko, kuris uždegė 
vėl visų paslėptas aistras.

Viena iš prancūzų perleista 
Amerikai teritorijų —Missouri, 
kreipėsi su prašymu, kad būtų 
priimta į sąjungą, kaip nepri
klausoma valstybė.

Kada šiaurinės valstybės bu
vo prieš vergiją nusistačiusios, 
pietinės, kur auginamos med
vilnės, renkamos negrų, palai
kė vergiją. Kiekviena iš tų gru
pių stengėsi išplėsti savo įta
ką, norėdamos į sąjungą savo 
grupei palankią valstybę. Geo
grafiškai Missouri buvo tarp 
dviejų grupių. Tad kokį jai į- 
statymą pritaikinti? Ar ji pa
siliks vergus? Ar paleis juodu
kus?

* Monroe pavyko įgyvendinti 
kompromisą: Missouri pasilai
kys vergiją, bet į sąjungą bus 
priimta kita valstybė Maine, 
prieš vergiją nusistačiusi.

Reikia manyti, kad šitokia 
politika amerikiečiams patiko, 
nes 1821 metais buvo triumfa- 
liškai perrinktas vienbalsiai, 
be vieno balso.

Po dviejų metų Mcnroe pasi
rašė dokumentą, kuris padarė 
jo vardą garsų, dabar dažnai 
vadinamą Monroe doktrina. 
Tai nebuvo nei įstatymas, nei 
dekretas, bet paprasčiausias 
prezidento kreipimasis į Kon- 
grėsą. Trumpai, Monroe pasi
sakė prieš Europos didžiųjų 
valstybių kišimąsi į Amerikos

vidaus reikalus „ir bet kokių 
būdų kolonialinės politikos tę
simą.

Tikrumoje šis pareiškimas 
buvo ištisai surašytas valsty
bės sekretoriaus Quincy Adams, 
kuris vėliau buvo šeštuoju A- 
merikos prezidentu, bet kaip 
Monroe šį pareiškimą pasira
šė, jis gavo jo vardą.

Neabejotina, kad prie šio pa
reiškimo bus prikišę ir anglai 
ranką. Ir štai kaip. Tais laikais 
ispanų kolonijos norėjo atsi
skirti nuo Ispanijos. Didžiosios 
Europos valstybės 1822 metais 
Veronoj nutarė pagelbėti ispa
nams numalšinti sukilėlius. 
Bet Anglija, kuri rėmė nepri
klausomybės karą, nes tikėjo
si tokiu būdu išplėsti savo pre
kyba su P. Amerikos kraštais, 
nelabai pritarė tam nutarimui, 
žinodama, ’ kad Ferdinandui 
VU tose kolonijose pasodinus 
prancūzų princus, bus sunku 
kontroliuoti. Dėl ’ to Londonas 
pradėjo nerimauti. Anglijos 
premjeras Canning pasiūlė A- 
merikai išleisti bendrą anglų- 
amerikiečių deklaraciją, bet 
Monroe atsisakė: '

— Mes nesame joks laivelis 
nuo Anglijos karo laivo!

Ir tuoj po to garsioji Monroe 
deklaracija buvo paskelbta.

Canning nieko daugiau, kaip 
to ir nereikalavo.

1825 m. kovo. 4 d. Monroe ap
leido Baltuosius Rūmus, pasi
traukdamas į Landon, Virgini
joje, kurį*laiką eidamas teisėjo 
pareigas. Jis mirė 1831 metais 
New Yorke, turėdamas 72 me
tus.

Kitą savaitę: IŠRINKUS 
ANDREW JACKSON, BALTUO 
SE ROMUOSE DEGTINĖ LIE
JOSI.^

* * *
■UŽMIRŠO” LIETUVĄ

Valstybės Departamentas pa
skelbė, jog Amerikos piliečiai, 
norėdami keliauti i sovietų 
kontroliuojamus kraštus, tu
rės gauti specialius leidimus 
ir išduodamuos e pasuose bus 
jspaudžiama toks įrašas: “Ši
tas pasas netinka keliauti į Al
baniją, Bulgariją, Kiniją, Če
koslovakiją, Vengriją, Lenki
ją, Rumuniją ar Sovietų Są
jungos Socialines Respublikas, 
Jeigu jis nėra specialiai valsty
bės departamento pripažintas 
tinkamas tokiai kelionei”.

Tarp išvardintų1 valstybių 
nesimato Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Ar jos buvo sąmo
ningai tame sąraše praleistos?

O gal tas reiškia, kad Vals
tybės Departamentas Baltijos 
valstybes įskaito į Sovietų Są
jungos Socialinių Respublikų 
tarpą? Nenorėtume tuo tikėti, 
nes ne kartą Washingtonas 
yra pareiškęs mūsų delegaci
joms, kad Amerika nepripa- 

3 žįsta Baltijos valstybių anek
sijos.

Mūsų veiksniai turėtų pra
šyti iš Washington© patiksli
nimo, ar nėra pakeistas nusi
statymas, Jei taip, tai kodėl 
įrašas pase nepilnas ir prašy
ti papildyti.

ŽIURKĖS IŠLENDA...

Viename lietuviškame (ne 
bolševikiniame) d ie n r ašty 
prieš kurį laiką tilpo vieno 
“kritiko” straipsnis pilnas pa
giežos prieš vieną Lietuvių Žur 
nalistų Sąjungos narį.

Kaip vėliau paaiškėjo, šią 
“kritiką” parašė asmuo, kuris 
nacių okupacijos metu Lietu
voje buvo vokiškų profesinių 
sąjungos tvarkytoju ir tada 
jau savo rašiniuose ir kalbose 
koliojęs lietuvių, patrijotus, 
prieš juos siundęs vokiečius ir 
vertęs garbinti Hitlerį...

Slapstęsis po kita pavarde, 
dabar išdrįso išlįsti į šviesą ir 
savo plunksną nukreipti prieš 
; tuos, kurie visą laiką kovojo 
prieš rudąjį ir raudonąjį Lie
tuvos priešą.

Ar anas dienraštis nežinojo 
to asmens praeities?

Kaip į tai žiūri Lietuvių Žur
nalistų Sąjunga? Kodėl ji ne
protestuoja ir leidžia kaž ko
kiems nacių batlaižiams šmeiž 
ti savo narius? Kaip į tai re
aguos ano dienraščio redakto
riai?

Argi lietuviškosios spaudos 
puslapiai bus užleisti rudo
sioms žiurkėms?

JOKIO SKIRTUMO
“Amerika yra labai kompli

kuotas kraštas,” pareiškė Li
bano parlamento sekretorius 
Alunir Busham, kuris šiuo me
tu lankosi Amerikoje. “Visai 
negalima atskirti vyrus nuo 
moterų, čia vyrai dažniausiai 
maišosi po virtuvę, o moterys 
valstybės departamente”.

Skirtumo kartais nemato ir 
patys amerikiečiai.

Sakysim, viena bostonietė 
gavo persiskyrimą iš teismo, 
nes įrodė, kad jos vyras šoka 
polką, kada orkestras grojo 
valsą ar tango.

Neatskiriama ir kitose srity
se.

Colorade, Boulver teatre bu
vo statoma Gounod opera 
Faustas ir, kaip • operos orga
nizatoriai vietoje negalėjo rąs- 
ti Margaritai verpimo rateli, 
scenoje pastatė elektrinę siu
vimo masiną...

SOVIETIŠKAME “ROJUJE”

Darbininkas, kuris pasivėla
vo į darbą 20 minučių, gali 
būti nubaustas iki 6 mėnesių 
priverčiamojo darbo stovyklos. 
Jei jis pasivėlavo tris kartus 
mėnesio bėgyje jam gresia, ke
turi mėnesiai kalėjimo...

Tokia tvarka yra visuose so
vietų valdomuose kraštuose.

Tą patvirtina Sir David Kel
ly, ilgus metus išbuvęs amba-

Nežiūrint, kad Tempelhofo 
aeredromas jau buvo rusų ran
kose, tas dar nereiškė, kad vis
kas baigta. Vokiečiams dar bu
vo likę du maži aerodromai 
Gatowe ir U ten pakilę maži 
lėktuvai galėjo pasiekti per 30 
minučių Berlyno centrą.

Išvijęs Goeringą Hitleris 
aviacijos viršininku pasirinka 
gen. Von Greim, įsakydamas 
jam tuojau atvykti iš Miun
cheno į Berlyną.

Von Greim ieškojo lakūno, 
kuris drįstų su juo leistis į to
kią pavojingą kelionę. Ir tokiu 
būdu, į paskiĮtines Hitlerio 
dešimt dienų istoriją patenka 
aviacijos kapitonas nedidelė 
moteris lakūne;, Hanna Reit- 
£ch kuri pagarsėjo perskrisda- 
ma Alpių kalnus su sklandytu
vu, tuo būdu laimėdama tarp
tautinę akrobatinės aviacijos 
premiją. Būdama vokiečių avia 
cijos instituto tarnautoja, ji į- 
redė savo sugebėjimus pras
kristi per balionų užtvarą. Per 
šešis šimtąjį bandymą, jos lėk 
tuvas sudužo, bet pasveikusi, 
ji vėl pradėjo skraidyti.

Von Greim manė, kad Hanna 
Reitsch tikriausiai jį galėsiant 
nugabenti į Berlyną su heli
kopteriu, bet paskutinysis, ku
rį Luftwaffe (vokiečių kariš
koji aviacija) turėjo, buvo su
daužytas per bombardavimą ir 
Hanna Reitsch su Von Greimu 
išskrido į Berlyną su bombone
šiu Focke Wulf 190.

Po karo Hanna Reitsch bu
vo suimta ir kurį laiką laikoma 
sąjungininkų armijos priežiū
roje, nes buvo manoma, kad ji 
padėjusi Hitleriui pabėgti į Ar
gentiną. Išteisinta, ji apsigy
veno mažame Oberursele mie
stely, netoli Franfurto, kur ji 
papasakojo Nurembergo teisė
jui Musmannui savo dramatiš
ką kelionę.
IŠ BERLYNO LIKO TIK 
GRUVĖSIŲ KRŪVA

Išskridę iš Reichlin, i§ karto 
susidūrė su. sovietų naikintų-, 
vais, bet nuo jų padėjo apsi
ginti bombonešį lydėję vokie- 

. čių naikintuvai ir Focke Wulf 
galėjo laimingai pasiekti Go- 
towa, kur nusileido tarpe arti
lerijos sviedinių sprogimų. Von 
Greim ir Hanna Reitsch ten 
persėdo į mažą lėktuvą 
“Storch”. Pats Greim paėmė 
valdyti lėktuvą, gi Hanna 
Reitsch pasiliko pusiau stačia 
užpakaly jo. Jų uždavinys bu
vo pasiekti centrines Berlyno 
gatves, kurias Hitleris jau bu
vo pavertęs nedideliom nusilei
dimo aikštelėm.

Bet leiskim pačiai Hanna 
Reitsch papasakoti:

“Jei jūs skrendate aukštai, 
rusai lengvai gali matyti ir pa
šauti iš priešlėktuvinių patran 
kų, bet jei skrendate žemai, 
vos tik viršum medžių viršū- 

- nių, tai jie negali greitai pa
matyti, o kada jus pamato, jūs 
jau būnate praskridę jų regė
jimo lauką.

“Mes perskridome visai pa- 
viršumi Wansee ežerų, o pas
kui virš Grunewaldo medžių,

sadoriumi Maskvoje, viename 
Londono laikraštyje.

Štai kodėl sovietai nesisku
bina pas save įsileisti net ko
munistuojančių dar bininkų 
ekskursijas, nes bijo, kad vie
nas kitas susidomės ir pasižiū
rės i» arčiau, kokiose sąlygose 
jų draugai dirba tame išgar
bintame “rojuje”.

KANTRYBĖ IR LAIKAS

Sužinojęs, kad žmona pa
gimdė sūnų, vienas imigravęs 
į Ameriką italas, pasiuntė sa
vo žmonai, pasilikusiai tėvynė 
je siuntinį, įdėdamas kelis do
lerius ir naujagimui rūbelių.

Siuntinys klaidžioję po 16 
Europos kraštų, pagaliau šio
mis dienomis pasiekė adresa
tą.

Jei dolerius dar galima buvo 
Išsikeisti, tai rūbeliai jau vi
sai netiko, nes anas kūdikis 
šiandien turi 46 metus am
žiaus.

Siuntinys buvo Usiųštas iŠ 
Bostono 1906 metais!

kaip staiga prapliupo šūviai. 
Tarp medžių mes pastebėjome 
rusų tankus, kurie iš visų gink
lų šaudė į mus. Ore buvo pilna 
dūmų nuo sprogimų ir aplink 
mus buvo tikras pragariškas 
triukšmas.

“Staiga lėktuve lyg kas blyk
stelėjo ir Von Greim suriko: 
“Mane sužeidė... Mano .dešinio
ji koja!” Aš negalėjau matyti 
kas atsitiko. As tik mačiau, 
kad jis daugiau ir daugiau ba
lo. Aš bandžiau perimti \airą, 
bet jis man pasakė: “Aš galiu 
dar valdyti,” bet tuoj jis. apal
po. Visa .laimė buvo,' kad jo 
kairioji koja nebuvo uždėta 
ant pedalo ir aš per jo petį su
griebiau už vairo, bandydama 
išsprukti iš to pragaro. Kele
tas kulkų prašovė rezervuarą 
ir benzinas pradėjo tekėti šo
nais. Aš bijojau, kad neįvyktų 
sprogimas, bet per stebuklą 
lėktuvas neužsidegė.

“Mes pasiekėme vargais Ber 
lyną. Greim atidarė akis ir pa
sakė: “Puiku, kapitone!” ir vėl 
išnaujo apalpo. Sprogimų dū
muose sunku buvo surasti Rei
cho kanceliariją, bet aš ją pa
žinau iš radijo bokštelio. Nuo 
jo aš jau žinojau kur veda ke
lias į slėptuvę. Aš vairavau lėk 
tuvą į Pergalės koloną, kuri 
randasi šalia zoologijos sodo. 
Pažinau Brandenburgo var
tus ir paskui nusileidau gatvė
je. Pagaliau mes pasiekėme 
tikslą”.

Kada Hannai Reitsch pasi
sekė išlįsti iš apšaudytojo lėk
tuvo, velkant paskui save Von 
Greim, ji pamatė prieš save 
tikrą dingusiojo pasaulio vaiz
dą.

Prieš ją buvo vien tik griu
vėsiai, medžiai išrauti ir ap
degę gulėjo aplink. Atrodė, kad 
visi gyvieji jau išžudyti, jokios 
būtybės nesimatė. Pati gražio
ji Unter de Linden aJėj-a buvo 
likusi tik griuvėsių krūva ir ša 
lims dar matėsi- kišą iš akme
nų plieno skeletai. Gražieji rū 
mai, atrodė apleisti prieš tūks 
tantį metų ir apgyvendinti 
vaiduokliais.

Staiga tarp to mirusio pa
saulio pasirodė gyvybė: per 
griuvėsius palengva riedėjo 
sunkvežimis. Jo šoferis, pama
tęs laibą aviatorių, kuris vilko 
kitą žmogų, šoko padėti, įkel
damas į sunkvežimį.
KELEIVIAI IŠ 
KITOS PLANETOS

Hitlerio slėptuvėje jie visus 
nustebino savo staigiu pasiro
dymu.

Aplinkui siaučiantis chaosas 
visus juos buvo privertęs už
miršti, kad kaž kur kitur dar 
gyvenama. Dabar, kada per tą 
chaosą prasiveržė du keleiviai, 
į juos buvo žiūrima, kaip pa
sirodžiusius iš kitos planetos.

Visų pirmasis klausimas bu
vo:

“Kokios naujienos iš Wenc- 
ko? Kas daroma likusioj o j Vo
kietijoje? Ar pasiseks iš čia iš
lįsti? Kaip?”

Bet į visus tuos klausimus 
jie negavo atsakymo, kol abu 
lakūnai nebuvo aptvarstyti 
nuo žaizdų. Tada, von Greimą 
priėmė pats Hitleris:

— Aš jus iškviečiau čia pa
sakyti, jog Goeringą už išda
vikišką elgesį pažeminau, atim 
damas visus laipsnius. Aš nie
kad jam neturėjau duoti pir
mąją vietą. Tai morfiomanas, 
tai bailys. Aš jus pašaukiau, 
norėdamas gražinti Luftwaffe! 
jos suterštą garbę, Goeringo 
asmeniu, kuris nebuvo vertas 
būti jos vadu.

Von Greim buvo ištikimai 
atsidavęs Hitleriui. Jis dar ti
kėjo į jį. Hitleris jam buvo vo
kiečių tautos dvasinis tėvas, 
bet su savo žaizda ir moraliniu 
smūgiu, kurį gavo pamatęs su 
daužytą sostinę, jo idealas tru
putį sumažėjo. Ir- neramumas 
pasirodė akyse, kad Hitleris 
jam pasakė: “Ir dabar Von 
Greim, aš jus skiriu maršalu ir 
duodu jums komanduoti Luft- 
waff (vokiečių karo aviaciją).

Luftwaffe? Bet kas iš jos li
ko.

— Aš šiuo metu dirbu prie 
plano, kaip atstumti rusus nuo 
Berlyno ir šitame plane jūsų 
aviacija turės suvaidinti svar
bią rolę. Hitleris ištiesė jam 
žemėlapį, parodydamas pirštu 
į Berlyno pietvakarius. — čia 
yra Wenck armija. Priešais jį 
yra trečioji rusų armija, bet 
jei jūs jam galėtumėte atida
ryti kelią, jis galės pralaužti ir 
išvaduoti Berlyną nuo apguli
mo.

— Mano Fireri, kaip aš jam 
galėsiu atidaryti kelią?

— Su visais bombonešiais. 
Jūs pailsėsit truputį, pasku 
išvyksite, kad parėmus koman 
davimą.

—Aš, mano Fiureri, esu jums 
labai dėkingas už suteiktą pa
sirinkimą. Tai kiekvieno karei
vio ambicija gauti maršalo laz
dą, bet aš ją gaunu tuo mo
mentu, kada jaučiuos fiziškai 
nepajėgiąs atlikti pareiga. Pa
galiau, vadovavimas, neturint 
priemonių įgyvendinti planus, 
parodo bejėgiškumą ir aš lin
kęs čia su jumis sutikti mirtį. 
Jei Goeringas suteršė Luftwaf
fe, leiskite man padėti šiai 
ginklo daliai atgauti savo gar
bę.
MAŽAS BUTELIUKAS SU 
CYANIURO NUODAIS

Tai dėl to jis buvo iššauktas 
ir turėjo skristi per visą pra
garą, rizikuoti savo gyvybę, 
atsistoti kovoti su kardu, ku
ris jau nebeturėjo ašmenų, o 
vien tik rankeną,.už, vadą, ku
ris jau nebeturėjo galvos. Von 
Greim maldavo, kad jam neį
sakytų atgal grįžti, bet begal
vis vadas spiresi,. kad pasiruoš
tų kelionei, kaip tik ateis va
landa atakai.

Sugrįžęs į savo kambarį, ku
ris jam bunkery buvo paves
tas, Von Greim pasižiūrėjo į ša
šo bendrakeleivį lakūnę Hanna 
Abu juodu išegzaminavo da
lykėlius, kuriuos Jiems įteikė 
Hitleris. Tai buvo mažos bon- 
kutės su cyaniuto potassium, 
lygiai tokios pat, kaip ir ki
tiem bunkery jau anksčiau iš
dalintos.

Von Greim, naujasis aviaci
jos maršalas, konferencijos sa
lėje tyliai klausėsi generolų 
diskusijų dėl naujojo operaci
jos plano, kuriu# buvo bando
ma nugalėti priešą. Visi jie kai 
bėjo apie Wenck, kuris buvo

Vokietija Ketvirtoji 
Didžioji Valstybė

Per šešis paskutiniuosius me
tus Vokietija padarė milžiniš
ką pažangą, išsikovodama ket
virtąją vietą tarp didžiųjų pa
saulio valstybių.

Be anglių produkcijos, kuri 
tebėra žemesnė už 1938 metus, 
vakarų Vokietija sumušo visus 
iktus produkcijos rekordus. Jos 
automobilių produkcija yra 
186 nuošimčiais didesnė už 
1938 metų. Tekstilės ir elek
triškų gaminių produkcija dvi
guba. . z . <

Vokietija jau varžosi su Pran 
cūzija dėl trečiosios, vietos eks
porte. Ji jau pradeda pralenkti 
Angliją ir Prancūziją Artimoje 
Azijoje, Pietų Amerikoje ir pie
tinėje Azijoję,

Vokietija atgauna kartu sa
vo politinę ir kultūrinę įtaką 
pasaulyje. Vakarai Ir rytai gin
čijasi dėl jos malonių. Sovie
tai siūlo Sarro kraštą, gi Ame
rika duoda vokiečiams viltį, 
kad jįe galės atsliriiti Lenkijos 
užimtas žemes.

Rusijoje, Amerikoje, Kana
doje ir Argentinoje vokiečių 
technikai dirba prie naujųjų 
ginklų išradimo. Jų inžinieriai 
vadovauja laboratorijoms Egip 
te ir Brazilijoje, o jų karinin
kai moko egiptiečių armiją.

Vokiečiai dabar jau garsiai 
kalba ir visai n e pasiryžę vai
dinti Europoje antraeilę rolę. 
Jie galvodami, kad Volketlja 
nėra tas kraštas iš kurio pada
roma satelitu. Jų noras domi
nuoti.

tik fantomas, apie Steinerą, 
dėl kurio nebegalima buvo da
ryti jokių iliuzijų, apie Busse, 
kuris buvo labai toli ir dabar 
apie “angelą,” kuris staiga 
tarp jų pasirodė, šitas "ange
las” su nupešiotais sparnai, su
sižeidęs čia skrisdamas, bet 
Fiureris žadėjo jį išgydyti. Ta
da jiems nereikės persipiauti 
liežuvius kramtant buteliukus 
su nuodais, kurie neša staigią 
mirtį.

Bet kada generolai išgirdo 
tą “angelą,” skundžiantis ir 
pasakojant koks yra pragaras 
aplink Berlyną, ir kaip bus sun 
ku prakirsti > kelią, visų jų 
žvilgsnis vėl buvo nukreiptas į 
buteliukus su nuodais, kurie 
jiems nešė pagalbą!

Kitą savaitę: HIMMLERIS, 
GESTAPO VADAS, ARBA BAI
SENYBĖ TARP BAISENYBIŲ.

Jei senatorius Taftas mano, 
kad iš Eisenhowerio pusės jam užtenkamai pinigų išleisti į 
negresia rimta konkurencija, Annapolio mokyklą, 
tai amerikiečiai žurnalistai gal 
voja kitaip ir jau apgulė jo 
gimtuosius namus Abilene, kad 
galėtų visuomenei patiekti į- 
domesnių smulkmenų iš "Ike” 
gyvenimo.

Kada tuoj po karo Eisenho
werio motinos paklausė (ji mi
rė 1946 metais), ar ji didžiuo
jasi savo sūnumi, ji gudriai pa
klausė:

— Kuriuo?
“Ike” tikrumoje turi keturis 

brolius: Arthur — profesorius, 
Edgard — advokatas, Earl — 
inžinierius ir Milton vaistinin
kas. Motina turėjo nemažai 
vargo kol išaugino visus šiuos 
berniukus ir “Ike” būtų pasi
rinkęs laivyno karininko karj-

erą, jei motina būtų turėjusi

Sakoma, .kad jaunystėje 
“Ike” buvo rimtai sužeistas į 
koją laike vienų futbolo rung
tynių ir daktaras net buvo pa
taręs nuplauti. “Ike” su ašaro
mis pasipriešino ir galutinai 
pasveiko...

Visi keturi “Ike” broliai yra 
tikri jo išrinkimu į preziden
tus, galvoja gimtuosius namus 
paversti muziejumi, kuriame 
tilptų visi pergalės prisimini
mai, kurių jis turi nemažai ga
vęs iš įvairių Europos miestų.

“Ike” tam nesipriešina.
— Joks iš šių daiktų man 

vienam nepriklauso. Tikrumo- 
priklauso miniai žmonių ku
rie man padėjo laimėti karą.

VAKARŲ GYNIMAS ATIDUOTAS
Į PATYRUSIO GENEROLO RANKAS 

Matthew B. Ridgway yra ne tik karys, bet ir diplomatas - Tai jo dėka bu
vo atstatyta pašlijusi padėtis — Maršalas Montgomery, buvęs karo metu 

gen. Ridgway viršininku, dabar bus jo pavaldiniu
Gen Eisenhowerio pakeiti

mas įvyko rekordiniu greitu
mu. Atlanto Tarybai telefonu 
susisiekus su prezidentu Tru- 
manu, gen. Matthew B. Ridg
way paskirtas Vakarų armijos 
vyriausiuoju vadu.

Pats geriausias kareivis, ku
rį šiuo metu Amerika turi, ge
riausiai užgrūdintas, patyręs 
kariškoje ir politiškoje srityje, 
vadinasi Matthew Ridgway. 
Duodamas jam įsakymą persi
kelti iš Tokijo į Rocquencourt, 
atpalaidodamas nuo Korėjos 
reikalų ir pavesdamas vakarų 
gynimą, Trumanas įrodė, kad 
Amerikai Europa yra svarbes
nė už Aziją.

Niekas tuo neabejoja, kad 
Amerikos prezidentui laisvės 
ginimo linija yra Elbė ir Rei
nas, bet dabar Pentagone Va
dai prisijungė prie šios nuo
monės. Kitaip sakhAt, Atlanto 
armija gauna visišką pritari
mą ir niekas jai nebesukliudys 
pasidaryti gyva, realia, su ku
ria priešas turėtų skaitytis?

Jei gen. Ridgway pavesta pa
vaduoti Eisenhowerį, tai kad 
jis galėtų tęsti Ike užsibriežtą 
uždavinį, ir pasistengtų at
statyti pašlijusią padėtį Euro
poj, kaip jam sekėsi padaryti 
Tolimuose Rytuose.

Kada, beveik prieš metus 
laiko, gen. MacArthur buvo at
šauktas, palikdamas Korėjoje 
Jungtinių Tautų armiją besi
traukiančią visu frontu, gen. 
Ridgway, kurio vafrdas plačiai 
publikai buvo mažai žinomas 
ir buvo pašauktas iš “rezervo,” 
vos spėjęs paimti VIII armijos 
komandavimą, įsitaisė be ma
žiausio jaudinimosi nuversto 
pusdievio vietoje. Jis greit iš
tyrė priežastis visų blogumų, 
kuriuos turėjo pakelti G.I. prie 
38 paralelės. Ar jie buvo pra
radę svarbesnius ginklus pasi
traukime prie Yalu? Ne. Bet 
nuo to laiko, kada jiems pa
žadėjo, jog Kalėdoms jie bus 
naifftiose, jie nebeturėjo jokio 
noro muštis. Jie užleisdavo be 
mūšio priešui teritoriją.

Ridgway nuomone ta 
torija” neturi svarbos, 
čia esame ne tam, kad
tumėmes žemės nuosavybės 
reikalais,” pareiškė jis tada 
savo proklamacijoje. “Aš nesi- 
i^teresuoju teritorija laimėta 
ar pralaimėta. Svarbiausia ką 
mes turime daryti, tai žudyti 
kinus, tiek kiek mes galime.”

Kareiviams, kuriuos Mao Tse 
Tungo žmonės buvo prispaudę, 
patiko naujo vado žodžiai. Ir 
jie taip gerai ėmėsi vykdyti 
įsakymą, jog tuoj padėtis bu
vo atstatyta ir iknai per Mask
vą pradėjo siūlyti derybas.

Kada gen. Ridgway atvyko i 
Korėją daug kas nusišypsojo. 
Jis buvo apsivilkęs paprasta 
uniforma be generolo žvaigž
džių ir skaitlingų ordenų, bet 
prie vienos ir kitos peties pri
sisegęs gra-natas. Tas kai kam 
pasirodė keista.

Šitos granatos, kurias jis ne
šiojasi prisikabinęs prie pečių 
nėra dekoratyvinės. Karo ko
respondentai dar Europos fron-

Bet jis ginčijosi dėl įsakymo su 
tokiu taktu, kad vienas (anglų 
karininkas pastebėjo amerikie
čių žurnalistui:

— Jūsų generolas Ridgway, 
sprendžiant iš jo kalbos ir el-

kad tai tikras anglų karinin-

paaiški-

iš mies- 
vokiečių

ofen- 
kaip

Ridg-

“teri- 
“Mes 

rūpin-

te manė, kad jis taip sau tyčia 
nešioja. Bet kartą Normandi
joje vienas korespondentas, 
pamatęs Ridgway grįžtantį tik 
su viena granata, juokais pa
klausė:

— Generole, jūs pametėte 
vieną granatą.

Ridgway į tai nieko neatsa
kė, bet jo adjutantas 
no.

■ — Ką tik išvažiavus 
telio, susidūrėme su
patruliu ir generolas metė vie
ną savo granatų. Be jos... mes 
sunkiai būtume išlindę... •

Bet vos tik atvykęs į Korėją 
jis sušaukė savo brigadierius, 
armija suprato, kad jos prieš
aky atsistojo tikras vadas, žu
vusiojo gen. Walkerio štabas 
patiekė jam pasitraukimo ope
racijų planą, nes kiniečių of
enzyva' darėsi brutali, o mora
le'’ '• J uhgtiriių Tautų armij os 
bloga.

— Ne, pasakė Ridgway, at
stumdamas planus. — Mane 
interesuoja tik puolimo pla- 

. nas!
šitas Pattono mokinys yra į- 

sĮtikinęs, kad karas tai 
zyva ir nieko daugiau, 
ofenzyva.

Gen? Matthew Bunker
way gimė 1895 m. kovo 3 d. 
Fort Monroc, Va., tai yra tuo
se Pietuose kurie Amerikai da
vė tiek didelių karo vadų, 
Eisenhower!, Marshall, Patton, 
Bradley ir kt.

Jis priklauso senai kariškių 
šeimai. Jo tėvas buvo artileri
jos pulkininkas.

Kada Matthew įstojo į West 
Point, jis prisiekė tapti gene
rolu. Ir tas jam pasisekė.

1919 metais jį užtinkame ka
pitonu, 1932 m. majoru, 1940 
m. pulkininku ir 1942 m. ge
nerolu.

Jis yra didelio ūgio ir tarp 
G. I. yra legendarinė asmeny
bė. Jis visada išėjo sveikas iš 
visų blogiausių fronte padėčių, 
lygiai kaip jam visad laimin
gai pasisekdavo diplomatinės 
misijos, kurios jam buvo anks
čiau pavedamos.

1942 m. jo parašiutistų divi
zija buvo gavusi ypatingą už
duoti: nusileisti Sicilijoje. Jam 
pasisekė numesti 2,000 savo ka 
rių, nei vienam nenusilaužius 
koją ir nesugadinus šautuvo. 
Gen. Clark, kada gavo raportą, 
nenorėjo tikėti. Po Sicilijos, 
jam teko pasirodyti su para- 
šiutistais Normandijoje.

Ridgway Europoje komanda
vo 18 parašiutininkų korpusui. 
Kada prasidėjo garsioji von 
Rundstedto ofenzyva, smarkiai 
suardžius! sąjungininkų lini
jas, Eisenhoweris turėjo pakeis , 
ti planus ir Ridgway, kuris ta
da buvo po Bradley vadovybe, 
perėjo su savo parašiutistais į 
Montgomery vadovybę, kuris 
vadovavo frontui prie Ardėnų. 
Montgomery jam davė uždavi
nį, kuris Ridgway nepatiko ir

anglų pėstininkai gali atlikti 
tą patį uždavinį, kuris paveda
mas amerikiečių f parašiutis- 
tams. Bet vis vien jis įvykdė.

šį kartą maršalas Montgo
mery bus Ridgway pavaldiniu.

Įdomu pastebėti, kad gen. 
MacArthur, prieš atšaukiamas 
į Ameriką, užrašė .tokias pas
tabas apie gen. Ridgway:

— Puikus karininkas gene
rolas, bet pavojingai protauja. 
Užtiktas skaitant Montaigne.

Vėliau, kad Ridgway apie tai 
sužinojo, jis pasitenkino tik 
pastebėti:

— Aš skaitau taip pat Sha
kespeare ir aš pakartosiu, ką 
jis yra pasakęs apie vieną savo 
herojų: “Tu esi kareivis, nie- . 
kas daugiau kaip kareivis, ne
kalbėk!”

Štai keliais žodžiais koks yra 
gen. Ridgway.

Europoje iš jo daug laukia
ma, kad vakarų armijai duotų 
sielą ir nervus. Nes tik .tada ši< 
tas gynimosi instrumentas pa
sidarys galingas ir priešas su
pras, jog agresija neapsimoka. 
Jam teks pasirūpinti šitą va
karietišką mozaika paversti į 
vieną tvirtą bloką ir tam, at
rodo, jis yra tinkamiausias po 
Eisenhowerio asmuo.

Kada prieš porą savaičių jis 
sužinojo, jog jam norima pa
vesti vakarų armijos komanda
vimą, jis paprastai atsakė:

— Aš išpildysiu įsakymą. Aš 
. .esu karys.

Jei pradžioje buvo daug kal
bama apie gen. Gruentherį, 
tai reikia pasakyti, jog būti va
du ir būti štabo viršininku yra 
du skirtingi dalykai. Taip kaip 
Eisenhoweris ir Ridgway yra 
gimę būti vadais, gen. Gruen- 
ther yra nepamainomas štabo 
viršininkas ir Ridgway-Gmen- 
ther sudarys geriausią ekipą, 
kuriai Vakarų Europa, Civili
zacija ir Taika galės pavesti 
savo ateitį.
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VIENYBĖ KAS IŠLAISVINS LIETUVIŲ TAUTA? 
unit vman weekly Patamsių prokurorai jau duoda savo sprendimus.— Gumbo'įtakoje klie 

dėjimai tebesitęsia. - Išdavikų jieškotojai netikrame kelyje.
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TURIU DALYVAUTI
REZISTENCINIAME DARBE

Paskutinės Hitlerio valandos (6) YRA 5 EISENHOWERIAI
DU LAKŪNAI KRENTA IŠ DANGAUS

D.p'oįratire ofenzyva
Sunkom .i u'i Vok elijos ne- 

r.iMsja didčję.
tiue tunkumai yra įvairių 

rusių ir j.e vienas prie kito 
pr.sidėdam , vienas kilu pasi- 
prdydami sukelia tą pesimu- 
ii ą. kuris paskutiniu laiku la- 
b i jaučiamas vakarų valsty
bių kanceliarijose.

Kokie viso to rezultatai? To
kie. kad sutartis, kuri turėjo 
būti su vakarų Vokietija paši
rsšvte, būsianti, atidė a.

valstybės než no ką 
daryti. Ar bus gerai 
cuiart|, nebandant 
rusais susitarti dėl

Politinio gumbo epidemija, 
apie kurią čia kalbėjome prieš 
porą savaičių, tebesiautėja. šį 
kartą drugio krėtimas susitel
kė i Chicagos Naujienas.

Jau keletą kartų ten jieško- 
jo Lietuvos priešų pačių lietu
vių tarpe toksai Artojas (ži
noma. slapivardininkas). Ke
lis kartus jis arė Naujienų dir
va. O po jo dabar atėjo Stebė
tojas (irgi slapivardininkas) 
stebėti ir dairytis: kas gi bu
vo išarta, kiek vabalų ir virkš- 
ru pasirodė žemės paviršiuje?..

Ir stebėtojas pamatė artojo 
išartą Lietuvių Rezistencinę 
Santarvę. Ir jis pamatė, “kur 
mūsų priešas rausiasi,” — to
kiu vardu ir
ctraip°nis (98 nr.) buvo pava
dintas. Taisri, jau 
si rpsta^ ir jau žinoma, kur jis 
rausiasi.
F AS PASAUKĖ
JUOS PROKURORUS?

PARTIJOS IR POŠVAISTĖS

visas Naujienų

ir, priešas

būsianti 
rų 
e *i 

pi'-iraūyti 
pirma 
tc^drų rinkimo?

A’^otlo. jog Washingtone, 
Lo^d^re ir Paryžiuje susitarta 
j irmoj eilėj likviduoti Maskvos 
ofenzvvinę propagandą.

kodėl atsakyme Mask- 
bir prašoma smu’kmeniš- 

k'*; nurcdvfi kokie yra jos tik
ri ‘ irk’n?"i dėl Vokietijos su- 
venium'*. Maskvai davus ne- 
fike?ų ar iš~isukinėjanti atsa
komą vakariečiams, bus leng- 
V'* iredvt* kok»a yra Višinskio, 
Crntrwohl ir jų bendrų pro- 
p-^rda. Tada

su

numerius, 
“visuome- 

Išeivijoj. esan- 
spren-

padariusl .LRS 
tautos išlaisvi-

ištininkus”.

Adenaueris 
susigrąžinti

Nežiūrint viso 
riuo yra pridergti vakarų kan
celiarijų darbai, aiškiai mato
si su kokiais sunkumais vaka
riečiai susiduria.

Ir. esmes sovietų pasiūly
mas nieko nepakeičia, bet jis 
užpila vandens ant opozicijos 
malūnėlio Vokietijoje, Angli
joje ir Prancūzijoje.

Susivienijimo perspektyvos 
duoda vokiečių scčia-demokra
te ms naują kovos platformą

Pagaliau, 
socialistai

slaptumo, ku

prieš Adeną ugrį.
prancūzų ir anglų 
vis tebegyvena senomis vilti
mis atnaujinti su sovietais 
normalius santykius naujoje 
keturių konferencijoje, prieš 
ka seniau Bevinas ir Bliumas 
turėjo drąsos pasipriešinti, pe
rai žinodami, jog sovietų to- 
talitarvmas neša tokį pat pa
vojų, kaip ir nacių tatalitariz- 
mas.

Argi būturre atsidūrę kely 
be išėjimo. Ne. b-'t ivvko
t.j»s susigrūdimas derybų kely. 
Sutartis dėl Europos armijos 
pasilieka neratifikuota ir su
tartis su Vokietija atidedama...

rim-

Tas ncram’na Washington^, 
nes Europos gynimą Truma- 
nas ir Eisenhoweris buvo pa
sta "e savo politikos pagrindu. 
Je; čia nepasiseks, Amerika tu 
rėš pakeisti iš pagrindų savo 
pažiūras senojo pasaulio at
žvilgiu.

Matyt, tik dėl to Washing
tonas diskretiškai, kaip įma
noma 1952 metais, paleido vau 
ją pasiūlymą išspręsti Vokieti
jos prob’emą sušaukiant Ber: 
lyne keturių komisarų konfe
renciją.

Vargu ar šis pasiūlymas bus 
įrašytas į trijų atsakymą. Lon
donas ir Paryžius priešinasi. 
B’jo “nudegti pirštus’’ su to
kiu pasiūlymu, kuris nėra ge
rai paruoštas. Gi Vokietijoje į 
ji žiūrima su nepasitikėjimu. 
Socialdemokratai ga’ėtų pri
minti nepopuliarią “kontrolę” 
ir tas smarkiai pakenktų Ade
naueriui.

Pagaliau koks praktiškas re
zultatas galėtų būti pasiektas 
su gcn. Cuikovu? Ar tik nebus 
tas pats kas darosi su Austri
jos derybom, arba. Korėjoje.

J» užsitęstu mėnesius, kaip 
jau buvo 1949 ir 1951 metais.

Štai kodėl ateinančiose sa
vaitės žadama didelė dip
lomatinė ofenzyva. Jei tik va
kariečiai mokės tvirtai pasista
tyti. sovietai nedvejos padary
ti nuolaidas „(aišku laikinas), 
matydami, kad atmetus pasiū
lymą galės būti sumušti.

& ~ t'

Už dienos Naujienos '<(100 
r./.) pa.kclbė kitą ilgą strąips- 
ni ap.e santarvininkus iš Ang
lijoj parašytą J. Skaisčib, ir
gi slapivardininko. Naujas pro 
kuroras, peržvelgęs Santarvės 
biuletenio— keturis 
pa.kelbė sprendimą 
nes vardu’
ti lietuvių visuomenė- 
d mą jau yra 
kenkia lietuvių 
nimo kovai”...

Matote, kaip 
apeliacijos... Mes, tačiau, nc- 
,?me niekad skelbę sprendimo, 
kad liet, socialdemokratų par- 
t’*’? kenkianti mūsų tautos iš
laisvinimo kovai!

O minėtasis Naujienų Ste
bėtojas, kaip gumbo epidemi
jos metu įprasta, nagrinėjo 
dar ir Vienybe, kurioje rado 
“nuostabų bolševikišką pana
šumą”! Jo sprendimas toks: 
“Visas Vienybės kovos ginklo 
sma’galys yra nukreiptas tik 
prieš krikščionis demokratus, 
socialdemokratus ir liaudinin
ku0”.

Tame pat straipsnyje jis su
tinka, kad prieš kr kščionis dė
me kratus tas “smaigalys” esąs 
teisingai, nukreiptas. Bet ne- rą manija 
sferai. kad santarvininkai; :bei 
Vienybė esą tautininkai ir, ži
noma, remia vadizmą.J Tačiau 
r?me pat straipsnyje, cituoda
mas viena mano posakį, jog 
santarvininkai neketina daly- 
™>ut* žalingose mūsų politi- 
k’eriu or^iose. jisai man ar 
mums priskiria tokią intėnei-

griežtai ir be 
tačiau,

ją: — “Visos politinės partijos 
yra žalingos ir jos gali garinė
ti i pragarą” (išeina, kad mes 
nesame tautininkai, jeigu ir 
šia partiją siunčiame praga
ran...). “Lietuvą išlaisvins “re
zistencinės santarvės” 39 vy
rų partizanų būrys su Lozorai
čiu priešakyje... Gyvenimo 
praktika parodė, kad ir mes 
galim būti nelaisvi nuo lietu
viškų Lattimorių... Juoktis ga
lima”... ir tt.

No, Sir! Juoktis čia nėra la
bai ko. Geriau pritiktų verkti.
LATTIMORĖS IR KABUTĖS

Pirmiausia,, mes Lietuvos So
cialdemokratų Partijos ar A- 
merikos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos niekad nesame rašę 
su kabutėmis. Naujienos Lie
tuvių Rezistencinę Santarvę 
rašo tik su kabutėmis.“ Vadi
nasi jos joms nėra, tai tik juo
kų darbas, tai fikcija. Bet prieš 
tą “fikciją” kovojama ir ke
liom dešimtim straipsnių vie
tos negailima. Taigi, varomas 
visai tuščias darbas, nes su vė
jų malūnais tik Donkichotai 
kovodavo.

Antra, su Lattimorių j ieško
jimu gal gerokai nepataikyta. 
Prof. Lattimore Amerikoje lai
komas užsimaskavusiu bolše
vikinės Rusijos talkininku. 
Naujienos kursto galvoti, kad 
ir L R S gali būti nelaisva 
nuo komunistinių agentų įsi
brovimo Ų jos tarpą, tad reikia 
jos vengti, jąja nepasitikėti..

Graži mūsų spaudos moralė. 
Mes, anot kun. Krupavičiaus 
mėgstamo išsireiškimo, daro
me viską ir nuolat meldžiame 
Dievą, kad Lattimorės į jokią 
patriotinę lietuvių grupę ne
nepatektų. Ir kai dėl LRS, tai 
to pavojaus dar nejaučiame. 
Lattimorių j ieškoti geriau pri
derėtų kitur, — tarp kitų po
litinių grupių profesorių ir ne- 
prepesorių, kurių buvo pasiro '.- 
dę 1940 metų vasarą, bolševi
kams okupavus Lietuvą. Nuo 
to laiko kaikurfose grupėse at
sirado ir tebetrunka tam tik-

- liga, kuriai gęv-
rausiai tiktų, pagal bronchaf- 
tį, lotyniškas pavadinimas: pa 
leckaitis, žiūgždaitis, liūdgi- 
raitis ar panašiai.

Vadinasi, Lattimorių derė
tų kitur jieškoti, ne Santarvė
je, kuri jų nėra nei vieno da
vusi ir precendentų, ačiū Die
vus dar neturi.

pirmi mus puolė, pradėdami 
eiliniu prieš mus visuomenės 
j pėjimu, ir gerokai įsivarė

nuo

or- 
tei-

Jei Alantas ir parašė įdomų 
romaną, vardu Pragaro Poš
vaistės, tai dėl to nei man, nei 
Vienybei dar neatrodo, kad ir 
visos lietuviškos politinės par
ties būtų pragaro pošvaistės 
ir kad jas visas reikėtų pasiųs
ti .tikron peklon.

Nei Vienybė, nei Santarvė, 
nei šio straipsnio autorius taip 
nėra sakęs ir tokių intencijų 
neskelbę. Vienas kitas yra reiš
kę nuomonių, kad mūsų parti
jų esama gal kiek perdaug, kad 
tremties sąlygomis partijų už
davinys deja, negali būti 
valstybės valdymas ar opozici
ja valdančiai partijai. Bent aš 
laikaus tokios nuomonės 
1940 metų.

Jokiai partijai ir jokiai 
ganizacijai mes neturime
sės drausti gyvuoti, kaip ir 
mums nieks to drausti negali. 
Mes nesame pasmerkę nei vie
nos lietuviškos partijos, nei 
jos programos. Mes nesmer
kiame nei krikščionių demo
kratų blokų, nei jų partijų 
programų. Priešingai, ta par
tija ne mažiau reikalinga, kaip 
socialdemokratai ar kiti. Mus. 
Rezistencinės Santarvės na- 
ritis; kai kurios .partijos ar jų 
organai yra smerkę, ir kaip 
Naujienas parodė,— Lietuvos 
priexais vadinę. Mes nei vienos 
lietuviškos parttjos Lietuvos 
priešais nesame vadinę.

Tai fra faktai, ir protingas 
bei sąžiningas skaitytojas ga
li pasidaryti išvadas.

Mes kritikavome ir, jei bus 
reikalas, ketiname kritikuoti 
atskirų asmenų nuomones- ar 
ir partijų bei jų organų vardu 
viešai skelbiamus pareiškimus, 
kurie ' neatitinka tikrovę ir 
tiesą, kurie be pagrindo šmei
žia ar inkriminuoja LRS. Svar 
blausia, mes kėlėme aikštėn 
eilę politinių reiškinių, kurie, 
mūsų nuomone, yra žalingi 
Lietuvos laisvės ir lietuvių re- 
zi'tenc’jos uždaviniams. Mes 
kritikavome kaikuriuos grupių 
taktinius’įėjimus, ypač Reut- 

Slinegno tterybų ąų Lietuvos 
Diplomatiniu Šefu metodus bei 
padarinius. Kėlėme Vliko re
formos reikalą (ką jis pats jau 
pripažino, stiprių gyvenimo 
veiksnių spaudžiamas) ir 
privalėsime daryti toliau 
tuvįškojo intereso labui.

(Nugelta į 6 psl.)

nebepasi- 
permažai 

steigiantis 
LRS sky-

organi- 
nedalyvajaujančius vy 
moteris, nesiekdama 
ar nurungti, tik su- 
mūsų bendrą Lietu-

nesi-

grin-
tarnu

tai 
be

(Atkelta iš 1 psl.)
Gal prasilenkdamas su S-vės 

steigėjų man skinama joje po- 
z.cija, tikriau net gal tai pra
lenkdamas, tuojau 
tenkinau vis dėlto 
atsakinga garbe, ir 
Los Angeles mieste
riui, į jį įsispraudžiau papras
tu, eiliniu nariu. Esą lietuvis. 
Turiu tad ir noriu dalyvauti 
drauge su kitais tautiečiais re
zistenciniame darbe, tuo, žino 
ma, nė kiek nepretentuodamas 
į garbingo rezistento vardą. Vi 
sados laikydamas save VLIKo 
ir ALTo žinioje tiems darbams, 
kuriems būčiau jiems reika- 
lingas ir jaučiuos tam esąs 
tinkamas, pajėgus, bet seniai 
jau atpratęs nuo partinio mąs
tymo, dabartinei VLIKo srovių 
aritmetikos veiklai jaučiuos 
svetimas ir nenaudingas. To
kiam kaip aš nepartiečiui kaip 
tik tinkama vieta— Santarvė
je, kaip laisvoje nuo partijų 
kišimosi rezistencinio darbo 
organizacijoje, kur i apjungia 
kitose rezistencinėse 
zacijose 
rus ir 
silpninti 
stiprinti
vos vadavimo darbą.

Ne* tik būdamas, bet ir veik
damas kaip LRS narys, 
jaučiu tuo nei kėsinąsis 
IKo autoritetą, kiek šis 
džiamas ir apribojamas
saviu partijų ir kitų VLIKą su
darančių organizadijų susita
rimu, nei prasilenkiąs su ben
drais mūsų Tėvynės vadavimo 
reikalavimais, tik priešingai,— 
kaio Santarvės darbo dalyvis 
tą kovą tik remias.

Kaip Tamsta žiūri i vliki
ninkų ginčus su santarvinin
kais mūsų spaudoje?

Nors kaip santarvininkas 
pagrindiniams santarvininkų 
priekaištams pritariu, bet pa
čiu šiuo nepabaigiamu ginču 
nesižaviu, kiek jis atsirūgsta 
visuomenėje, na, ir kiek jis pa
deda tiesioginiam mūsų prie
šui — 
geriau 
mūsų 
Tiesa,

- reikalų 
' x-nimas

būtinas sveikiems santykiams 
tarp organizacijų nustatyti, 
taip pat ir jų aptarimas spau
doje, kad visuomenė rimtai 
crientuotųsi ir reaguotų.

Kita tiesa,—jog mes, santar
vininkai, turime čia grynesnę 
sąžinę už vlikininkus, kurie

mo kampanijon, tuo lyg tyčio
mis erzindami, tad ir “iššauk
dami vilką iš miško” — smar
kius santarvininkų priešpuo- 
puolius, atsikirtimus, nekartą 
labai taiklius ir kitai pusei ne
malonius. Tačiau ar daug vi
suomenei naudos Iš šitokios raš 
tijos—įsikarščiavusių šalių po
lemikos? Ar ji gali ramiai, tad 
ir rimtai sekti šitokio ginčo es
mę? Ar neseka ji labiau plunk
snos vikrumą, negu aptaria
mąjį dalyką? Ar nebaigia tū
las skaitytojas nekartą rankos 
numejimu ginčo sekimą: “na, 
abu labu — trauk juos vel
niai!?” Įkaitintas ginčas ar 
nejšaldo, ar nepadaro ne vie
no skaitytojo abejingu taip 
svarbaus mums reikalo, 
kamo rezistencinio 
nizavimo, atžvilgiu?

Taigi, — ne mes pradėjome, 
ne mes pravardžiavomės, ne 
mes kalti, Tik ir kita pusė, be 
abejo, savaip išsiteisina, pa
vyzdžiui, nurodydama kovo 
mėn. paskelbtą VLIK prašymą 
kuri laiką jo nebepulti, kad ra
miau persitvarkytų, ir jaučia
si čia esanti tvarkoje, tik 
“priešingas” abazas vis nenu- 
rimstąs ir puoląs... Negi prasi
dės naujas ginčas, kurį kasgi, 
pagaliau, išspręs? Aš santar
vininkas, tad “vienos šalies,” 
kad ir nekoks, reiškėjas, ne
koks būčiau ir teisėjas. Tik 
ima mane pagunda —ne teisti, 
saugok Dieve (tokios teisės nė 
iš katros šalies 
bet į kaikuriuos 
kams daromus 
žvilgterėti kad ir
ko, bet seno žmogaus rames- monė, sakytume? Tačiau prisi- 
nėmis akimis.

štai* prof. J. Kaminskas ėmė 
ir prikišo Santarvei, jog joje 
daugiausiai esą jaunų vyrų, 
supraskim — iš tokių nelau
kime rimtų darbų... Nelinkęs 
būčiau laikyti tai priekaištu, 
prisimindamas gerai žinomą 
prof. Kaminskui faktą, jog 
prieš 30 su viršum metų tokio 
pat jauno amžiaus buvo la
biausiai pasireiškę, labiausiai 
pasidarbavę skelbiant Nepri
klausomybės aktą Lietuvos Ta 
rybos vyrai: Antanas Smeto
na, Steponas Kairys, Jonas Vi
leišis, Jurgis šaulys ir Petras 
Klimas. Iš jaunų tad santar
vininkų, vlikininkų, altininkų 
ir t. t. laukiame tikrų Lietu
vos nepriklausomybės atstaty-

tin- 
susiorga-

nesu gavęs), 
santarvinin- 

priekaištus 
santarvinin-

tojų, — to mus moko netoli
moji praeitis. Prieš keleris me
tus kalbėdamas su prof. Z. 
Ivinskiu suabejojau, ar nebus 
tuometinis VLIKas savo dar
bui kiek persenas. Gi kai žiū
riu dabar, — tokie seneliai, 
kaip profesorius Kaminskas

Kipras Bielinis, Pijus Gri
gaitis, prelatas Krupavičius, 
L. Simutis arba Vacį. Sidzi
kauskas visuomenėje ir politi
koje taip jaunuoliškai sukinąs 
ir spardos, jog imu suprasti 
jaunių ir senių reikšmę poli
tinį darbą derinant ir pats 
Santarvėje drąsiau jaustis, lyg 
atjaunėdamas jaunų draugų 
tarpe. Taip prof. Kaminskas 
maloniai mums padeda augš- 
čiau vertinti santarvininkų 
sąstatą ir laukti iš jo naudin
gų Lietuvai darbų.

Arba vėl, — galima tik nu
sišypsoti, kai Naujienų sene
lis tėviškai pabara 36 jaunus 
ir nejaunus santarvininkus, 
jog savo pareiškimą pasirašę, 
girdi, negalvodami! Tiek, ro
dos, gilinomes ir lyginome sa
vo raštą, kurie gavome jį pa
sirašyti, jog jo paskelbimas 
gerokai susitrukdė, o čia iš ša
lies tik žvilgt į raštą ir — “ar 
pagalvojote”? Negi Amerikoje 
vien redaktoriai galvoja?! Na, 
tiek to, bet čia pat esame ba
rami nematą jau — jau į mus 
nutiesiamų enkavedistinių ar 
ar engebistinių “kanalų”. Tas 
jau blogiau! Kuris iš santarvi
ninkų nebuvo labiau ar ma
žiau paliestas enkavedistinės 
letenėlės ir štai tremtyje atsi
dūręs tiek bus apie ją pamir
šęs, jog enkavedisto nė iš tolo 
nematęs amerikietis turi 
jiems net pirštu 
ti: va! Kas per

šį 
parody- 

nesą-

bolševikinei maskolijai 
pažinti mūsų veikėjus, 

reikalus ir silpnybes, 
tarpusavinis ginčytinų 
ir klausimų išsiaiški- 

yra reikalingas tix net

minę, jog barėjęs yra ALTo 
vadovybės narys, tad vyras, ku 
riam VLIKo reikalai yra arti
mi ir gerai žinomi, bent tokie 
jam turi būti, tad žinoma ir 
ištikusi prieš keleris metus ne 
tiek pavojinga, kiek nemaloni 
“istorija,” kai iš vilkinės artu
mos tūla S-tė atsidūrusi Vil
niuje ratomskiniame (taip, ro
dos?) kabinete, galime supras
ti ir redaktoriaus susirūpini
mą, kad “nauja” rezistencinė 
organizacija -neįsiveltų į ėnge- 
bistinės pinklės... Galimu bū
ti jam dėl to tik dėkingi, ne
pykti dėl vieno kito (susirūpi
nus) išsprukusio žodelio ir pa
sižadėti būti apdairūs, iš viso 
caca — vaikeliai. ,

(Nukelta į 6 psl.)

Hitleris pakėlė Von Greim Į maršalus, paskirdamas nušalintojo Goeringo 
vietoje vadovauti vokiečių aviacijai— Berlynas buvo panašus Į dingusi pa
sauli — Bet šio nukritusio iš dangaus “angelo” sparnai jau buvo nupešioti 

ir Hitlerio generolų išsigelbėjimo vii tys buvo tuk nuodų bonkutėje...

IP R A G A R A Keturi generolo broliai jau galvoja gimtuosius
* namus paversti Į muziejų

BALTIEJI RŪMAI ŠIMTMEČIUS BUS 
ŠVARŪS, KAIP AMERIKIEČIŲ ŠIRDYS 

Prezidento Madison žmona išgelbėjo nuo anglų plėšimų prezidentūros ar
chyvus ir Jurgio Washington© portretą - Pietiečiai balsavo už “negrų drau- 
rą” - Prezidentas Monroe sukūrė tautinę vienybę ir parodė izoliacianizmą

Tai prez. James Madison 
žmona Dolly atidarė Baltuo
sius Rūmus, atstatytus po ang
lų-amerikiečių karo 1812-1814 
m. perdažytus baltai.

— Niekas, — pareiškė ji,— 
nebesuteps nei iš paviršiaus, 
nei iš vidaus. Jie pasiliks šva
rūs ir tyrūs per ištisus šimtme
čius, kaip amerikiečių širdys.
WASHINGTONO GAISRAS

Nuo karo pradžios su anglais 
(1812 m. balandžio 14 d.) ku
ris buvo sukeltas dėl prekybi
nių interesų, anglų neapykan
ta prieš amerikiečius, buvusius 
jų kelonistus, pasireiškė įvai
riais būdais, bet Washingtone 
1814 m. rugpjūčio 24 d. pasiekė 
patį aukščiausį laipsnį.

Miestas nebuvo fortifikuo- 
tas, net nebuvo ginamas. Pre
zidentas James 
rinktas 1809 m.) 
čiai, kurie galėjo 
lą, buvo apleidę
prisijungus prie armijos.

Anglų admirolas Cockburn 
artilerija sudaužė šį miestą be 
vyrų ir paskui anglų kareiviai, 
įsiveržę į griuvėsius, pradėjo 
plėšti, padeginėti ir versti pa
minklus. Pats Cockburn su sa
vo jūrininkais įsiveržė i atsto
vų rūmus šaukdamas:

— Ar reikia sudeginti šitą 
yankee demokratišką lizdą?

— Taip! suriko šimtai balsų.

Madison (iš- 
ir visi pilie- 
pakelti gink- 
miestą, kad

Bet pavažiavusi vie- 
už miesto, ji pasuko 
sugrjžo atgal į mies- 
jau anglų kariuome-

Ir admirolas pakišo fakelą 
po prezidento kėde.

Prieš keletą valandų Dolly 
Madison dar spėjo pabėgti, iš
siveždama vieninteliame veži
me, svarbesnius prezidentūros 
archyvus, 
ną mylią 
arklius ir 
tą, kada
nė veržėsi į sostinę. Ji buvo už
miršusi didįjį Jurgio Washing
ton© portretą, kuris kabojo 
priešais prezidento stalą. Kada 
su šiuo portretu ji nusileido į 
vežimą, vežikas negras, išgąz- 
dintas šūvių buvo pabėgęs ir ji 
pati turėjo paimti vadeles į 
rankas.

Naktį kilo tokia smarki aud
ra, jog istorikai pasakoja, kad 
Washingtonas niekad nematęs 
ir ji buvusi lyg grasinimu pa
degėjams anglų kareiviams, ku 
rle kitą rytą, saulei tekant, 
eveakuavo miestą. Prezidento 
rūmai buvo sudeginti, kaip ir 
visi kiti vieši pastatai.

Šita graži ir drąsi Dolly 
Madison, sakė La Fayette, jau 
buvo prezidentienė, pirm negu 
jos vyras tapo prezidentu. Tai 
ji tikrumoje nuo 1801 m. (Jeff- 
ersoną išrinkus) reprezentavo 
Baltuosius Rūmus, nes Jeffer- 
sonas buvo našlys, ir ne vie
na iš jo dukterų negyveno 
Washingtone. Rūmų priežiūrą

jis pavedė savo viceprezidento 
ir draugo žmonai, kuris po as
tuonių metų jį pakeitė. Dolly 
buvo garsi dėl savo puikios 
nuotaikos ir kritikos.
MADISON, TAI KARAS!

MaSiscn, remiamas Jeffer- 
sono, be didelių sunkumų bu
vo išrinktas per pirmąjį balsa
vimą 1809 m. Kiek sunkiau 
jam sekėsi antrą kartą.

Jo priešininkai vedė prieš jį 
kampaniją, šaukdami: “Madi
son, tai karas!”

Tais laikais Amerika buvo 
dar toli nuo tautinio susiprati
mo. .Vos tik paskelbus karą an
glams. federalistai išleido pro- 
klamacijąį,

— Partijų karas, tai ne tau
tinis, karas. Demokratų karas, 
tai ne amerikiečių karas.

Trys valstybės (Connecticut, 
Rhode Island ir Massachusetts) 
atsisakė duoti kareivių. Gene
rolas Hull be vieno šūvio pasi
davė anglams, kas davė progos 
anglams išžudyti visą forto 
Dearborn įgulą. O Dearborn, 
tai šiandieninė Chicago!

Tokiu būdu 1813 metais vi
ses rytinės ir šiaurinės valsty
bės, kurios turėjo pakelti ang- 
lu-kanadiečių invaziją, pasisa
kė prieš Madlsor^ą. Gi pietinės 
ir vakarinės valstybės balsavo 
už. Pagaliau Pennslyvania nu
lėmė su savo balsu balansą.

Keisčiausias šio balsavimo 
reiškinys tai, pietų valstybės, 
kurios buvo prieš vergų palei
dimą, balsavo už Madisoną, 
didelį “juodųjų draugą,” 
sakė patys negrai.

Jo plantacijose negrai 
tesi geriausiai.

Pagaliau 1817 metais jis pa- tybes, ko jo pirmtakūnams ne
sitraukė, apsigyvendamas vi
sam laikui savo plantacijoje 
Montepellier ir mirė 1836 me
tais turėdamas 85 metus, per

- visą gyvenimą nešiodamas tra
dicinį apsirengimą: juodas 
trumpas kelnes ir visad pudra
vo plaukus, supintus į kasą už
pakaly.
TAUTINĖ VIENYBĖ

J£mes Monroe, kuris jį pa
keitė Baltuose Rūmuose 1,817 
metais, buvo paprastas žmogus, 
aukšto ūgio, su ilgu veidu, iš
mintingos išvaizdos, atmestais 
atgal plaukais ir, sakema, kad 
jis buvo pats fotogeniškiausias 
iš visų prezidentų.

Jis visad buvo pasiruošęs tai 
kintis, bet mokėjo ir griežtumą 
parodyti. Jis buvo pats pirma
sis Amerikos politikas, kuris 
išdrįso stoti prieš Jurgį Wash- 
ingtoną.

Kada buvo pasirašyta Jay 
sutartis su anglais prieš pran
cūzus, Monroe, kuris tada bu
vo ambasadoriumi Paryžiuje, 
užprotestavo:

— Aš laikau šią sutartį pa
čia gėdingiausią!

Tuojau Washingtonas jį at
šaukė iš posto.

Laike Monroe orezidentav4- 
mo ivyko tiys svarbūs dalykai: 
tautinė vienybė, pirmasis inci
dentas tam vergijos šalininkų 
ir los priešininkų ir oficialus 
izioliacionizmo manifestavi
mas.

Vos tik išrinktas, Monroe 
važiavo visas valstybes.

kaip

jau-

ap-

buvo tikra draugiškumo kam- 
-■'panija ir jam pasisekė sukurti, 
ką vienas Bostono laikraštis 
pavadino, “Gero sutarimo. erą,” 
kitaip sakant, tautinę vienybę.

Monroe per tuos metus ke
lionės pavyko taip sucemen
tuoti Amerikos Jungtines Vals-

pasisekė per 28 metus.
Ir tačiau po 18L9 m. rimtas 

incidentas įvyko, kuris uždegė 
vėl visų paslėptas aistras.

Viena iš prancūzų perleista 
Amerikai teritorijų —Missouri, 
kreipėsi su prašymu, kad būtų 
priimta į sąjungą, kaip nepri
klausoma valstybė.

Kada šiaurinės valstybės bu
vo prieš vergiją nusistačiusios, 
pietinės, kur auginamos med
vilnės, renkamos negrų, palai
kė vergiją. Kiekviena iš tų gru
pių stengėsi išplėsti savo įta
ką, norėdamos į sąjungą savo 
grupei palankią valstybę. Geo
grafiškai Missouri buvo tarp 
dviejų grupių. Tad kokį jai į- 
statymą pritaikinti? Ar ji pa
siliks vergus? Ar paleis juodu
kus?

* Monroe pavyko įgyvendinti 
kompromisą: Missouri pasilai
kys vergiją, bet į sąjungą bus 
priimta kita valstybė Maine, 
prieš vergiją nusistačiusi.

Reikia manyti, kad šitokia 
politika amerikiečiams patiko, 
nes 1821 metais buvo triumfa- 
liškai perrinktas vienbalsiai, 
be vieno balso.

Po dviejų metų Mcnroe pasi
rašė dokumentą, kuris padarė 
jo vardą garsų, dabar dažnai 
vadinamą Monroe doktrina. 
Tai nebuvo nei įstatymas, nei 
dekretas, bet paprasčiausias 
prezidento kreipimasis į Kon- 
grėsą. Trumpai, Monroe pasi
sakė prieš Europos didžiųjų 
valstybių kišimąsi į Amerikos

vidaus reikalus „ir bet kokių 
būdų kolonialinės politikos tę
simą.

Tikrumoje šis pareiškimas 
buvo ištisai surašytas valsty
bės sekretoriaus Quincy Adams, 
kuris vėliau buvo šeštuoju A- 
merikos prezidentu, bet kaip 
Monroe šį pareiškimą pasira
šė, jis gavo jo vardą.

Neabejotina, kad prie šio pa
reiškimo bus prikišę ir anglai 
ranką. Ir štai kaip. Tais laikais 
ispanų kolonijos norėjo atsi
skirti nuo Ispanijos. Didžiosios 
Europos valstybės 1822 metais 
Veronoj nutarė pagelbėti ispa
nams numalšinti sukilėlius. 
Bet Anglija, kuri rėmė nepri
klausomybės karą, nes tikėjo
si tokiu būdu išplėsti savo pre
kyba su P. Amerikos kraštais, 
nelabai pritarė tam nutarimui, 
žinodama, ’ kad Ferdinandui 
VU tose kolonijose pasodinus 
prancūzų princus, bus sunku 
kontroliuoti. Dėl ’ to Londonas 
pradėjo nerimauti. Anglijos 
premjeras Canning pasiūlė A- 
merikai išleisti bendrą anglų- 
amerikiečių deklaraciją, bet 
Monroe atsisakė: '

— Mes nesame joks laivelis 
nuo Anglijos karo laivo!

Ir tuoj po to garsioji Monroe 
deklaracija buvo paskelbta.

Canning nieko daugiau, kaip 
to ir nereikalavo.

1825 m. kovo. 4 d. Monroe ap
leido Baltuosius Rūmus, pasi
traukdamas į Landon, Virgini
joje, kurį*laiką eidamas teisėjo 
pareigas. Jis mirė 1831 metais 
New Yorke, turėdamas 72 me
tus.

Kitą savaitę: IŠRINKUS 
ANDREW JACKSON, BALTUO 
SE ROMUOSE DEGTINĖ LIE
JOSI.^

* * *
■UŽMIRŠO” LIETUVĄ

Valstybės Departamentas pa
skelbė, jog Amerikos piliečiai, 
norėdami keliauti i sovietų 
kontroliuojamus kraštus, tu
rės gauti specialius leidimus 
ir išduodamuos e pasuose bus 
jspaudžiama toks įrašas: “Ši
tas pasas netinka keliauti į Al
baniją, Bulgariją, Kiniją, Če
koslovakiją, Vengriją, Lenki
ją, Rumuniją ar Sovietų Są
jungos Socialines Respublikas, 
Jeigu jis nėra specialiai valsty
bės departamento pripažintas 
tinkamas tokiai kelionei”.

Tarp išvardintų1 valstybių 
nesimato Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Ar jos buvo sąmo
ningai tame sąraše praleistos?

O gal tas reiškia, kad Vals
tybės Departamentas Baltijos 
valstybes įskaito į Sovietų Są
jungos Socialinių Respublikų 
tarpą? Nenorėtume tuo tikėti, 
nes ne kartą Washingtonas 
yra pareiškęs mūsų delegaci
joms, kad Amerika nepripa- 

3 žįsta Baltijos valstybių anek
sijos.

Mūsų veiksniai turėtų pra
šyti iš Washington© patiksli
nimo, ar nėra pakeistas nusi
statymas, Jei taip, tai kodėl 
įrašas pase nepilnas ir prašy
ti papildyti.

ŽIURKĖS IŠLENDA...

Viename lietuviškame (ne 
bolševikiniame) d ie n r ašty 
prieš kurį laiką tilpo vieno 
“kritiko” straipsnis pilnas pa
giežos prieš vieną Lietuvių Žur 
nalistų Sąjungos narį.

Kaip vėliau paaiškėjo, šią 
“kritiką” parašė asmuo, kuris 
nacių okupacijos metu Lietu
voje buvo vokiškų profesinių 
sąjungos tvarkytoju ir tada 
jau savo rašiniuose ir kalbose 
koliojęs lietuvių, patrijotus, 
prieš juos siundęs vokiečius ir 
vertęs garbinti Hitlerį...

Slapstęsis po kita pavarde, 
dabar išdrįso išlįsti į šviesą ir 
savo plunksną nukreipti prieš 
; tuos, kurie visą laiką kovojo 
prieš rudąjį ir raudonąjį Lie
tuvos priešą.

Ar anas dienraštis nežinojo 
to asmens praeities?

Kaip į tai žiūri Lietuvių Žur
nalistų Sąjunga? Kodėl ji ne
protestuoja ir leidžia kaž ko
kiems nacių batlaižiams šmeiž 
ti savo narius? Kaip į tai re
aguos ano dienraščio redakto
riai?

Argi lietuviškosios spaudos 
puslapiai bus užleisti rudo
sioms žiurkėms?

JOKIO SKIRTUMO
“Amerika yra labai kompli

kuotas kraštas,” pareiškė Li
bano parlamento sekretorius 
Alunir Busham, kuris šiuo me
tu lankosi Amerikoje. “Visai 
negalima atskirti vyrus nuo 
moterų, čia vyrai dažniausiai 
maišosi po virtuvę, o moterys 
valstybės departamente”.

Skirtumo kartais nemato ir 
patys amerikiečiai.

Sakysim, viena bostonietė 
gavo persiskyrimą iš teismo, 
nes įrodė, kad jos vyras šoka 
polką, kada orkestras grojo 
valsą ar tango.

Neatskiriama ir kitose srity
se.

Colorade, Boulver teatre bu
vo statoma Gounod opera 
Faustas ir, kaip • operos orga
nizatoriai vietoje negalėjo rąs- 
ti Margaritai verpimo rateli, 
scenoje pastatė elektrinę siu
vimo masiną...

SOVIETIŠKAME “ROJUJE”

Darbininkas, kuris pasivėla
vo į darbą 20 minučių, gali 
būti nubaustas iki 6 mėnesių 
priverčiamojo darbo stovyklos. 
Jei jis pasivėlavo tris kartus 
mėnesio bėgyje jam gresia, ke
turi mėnesiai kalėjimo...

Tokia tvarka yra visuose so
vietų valdomuose kraštuose.

Tą patvirtina Sir David Kel
ly, ilgus metus išbuvęs amba-

Nežiūrint, kad Tempelhofo 
aeredromas jau buvo rusų ran
kose, tas dar nereiškė, kad vis
kas baigta. Vokiečiams dar bu
vo likę du maži aerodromai 
Gatowe ir U ten pakilę maži 
lėktuvai galėjo pasiekti per 30 
minučių Berlyno centrą.

Išvijęs Goeringą Hitleris 
aviacijos viršininku pasirinka 
gen. Von Greim, įsakydamas 
jam tuojau atvykti iš Miun
cheno į Berlyną.

Von Greim ieškojo lakūno, 
kuris drįstų su juo leistis į to
kią pavojingą kelionę. Ir tokiu 
būdu, į paskiĮtines Hitlerio 
dešimt dienų istoriją patenka 
aviacijos kapitonas nedidelė 
moteris lakūne;, Hanna Reit- 
£ch kuri pagarsėjo perskrisda- 
ma Alpių kalnus su sklandytu
vu, tuo būdu laimėdama tarp
tautinę akrobatinės aviacijos 
premiją. Būdama vokiečių avia 
cijos instituto tarnautoja, ji į- 
redė savo sugebėjimus pras
kristi per balionų užtvarą. Per 
šešis šimtąjį bandymą, jos lėk 
tuvas sudužo, bet pasveikusi, 
ji vėl pradėjo skraidyti.

Von Greim manė, kad Hanna 
Reitsch tikriausiai jį galėsiant 
nugabenti į Berlyną su heli
kopteriu, bet paskutinysis, ku
rį Luftwaffe (vokiečių kariš
koji aviacija) turėjo, buvo su
daužytas per bombardavimą ir 
Hanna Reitsch su Von Greimu 
išskrido į Berlyną su bombone
šiu Focke Wulf 190.

Po karo Hanna Reitsch bu
vo suimta ir kurį laiką laikoma 
sąjungininkų armijos priežiū
roje, nes buvo manoma, kad ji 
padėjusi Hitleriui pabėgti į Ar
gentiną. Išteisinta, ji apsigy
veno mažame Oberursele mie
stely, netoli Franfurto, kur ji 
papasakojo Nurembergo teisė
jui Musmannui savo dramatiš
ką kelionę.
IŠ BERLYNO LIKO TIK 
GRUVĖSIŲ KRŪVA

Išskridę iš Reichlin, i§ karto 
susidūrė su. sovietų naikintų-, 
vais, bet nuo jų padėjo apsi
ginti bombonešį lydėję vokie- 

. čių naikintuvai ir Focke Wulf 
galėjo laimingai pasiekti Go- 
towa, kur nusileido tarpe arti
lerijos sviedinių sprogimų. Von 
Greim ir Hanna Reitsch ten 
persėdo į mažą lėktuvą 
“Storch”. Pats Greim paėmė 
valdyti lėktuvą, gi Hanna 
Reitsch pasiliko pusiau stačia 
užpakaly jo. Jų uždavinys bu
vo pasiekti centrines Berlyno 
gatves, kurias Hitleris jau bu
vo pavertęs nedideliom nusilei
dimo aikštelėm.

Bet leiskim pačiai Hanna 
Reitsch papasakoti:

“Jei jūs skrendate aukštai, 
rusai lengvai gali matyti ir pa
šauti iš priešlėktuvinių patran 
kų, bet jei skrendate žemai, 
vos tik viršum medžių viršū- 

- nių, tai jie negali greitai pa
matyti, o kada jus pamato, jūs 
jau būnate praskridę jų regė
jimo lauką.

“Mes perskridome visai pa- 
viršumi Wansee ežerų, o pas
kui virš Grunewaldo medžių,

sadoriumi Maskvoje, viename 
Londono laikraštyje.

Štai kodėl sovietai nesisku
bina pas save įsileisti net ko
munistuojančių dar bininkų 
ekskursijas, nes bijo, kad vie
nas kitas susidomės ir pasižiū
rės i» arčiau, kokiose sąlygose 
jų draugai dirba tame išgar
bintame “rojuje”.

KANTRYBĖ IR LAIKAS

Sužinojęs, kad žmona pa
gimdė sūnų, vienas imigravęs 
į Ameriką italas, pasiuntė sa
vo žmonai, pasilikusiai tėvynė 
je siuntinį, įdėdamas kelis do
lerius ir naujagimui rūbelių.

Siuntinys klaidžioję po 16 
Europos kraštų, pagaliau šio
mis dienomis pasiekė adresa
tą.

Jei dolerius dar galima buvo 
Išsikeisti, tai rūbeliai jau vi
sai netiko, nes anas kūdikis 
šiandien turi 46 metus am
žiaus.

Siuntinys buvo Usiųštas iŠ 
Bostono 1906 metais!

kaip staiga prapliupo šūviai. 
Tarp medžių mes pastebėjome 
rusų tankus, kurie iš visų gink
lų šaudė į mus. Ore buvo pilna 
dūmų nuo sprogimų ir aplink 
mus buvo tikras pragariškas 
triukšmas.

“Staiga lėktuve lyg kas blyk
stelėjo ir Von Greim suriko: 
“Mane sužeidė... Mano .dešinio
ji koja!” Aš negalėjau matyti 
kas atsitiko. As tik mačiau, 
kad jis daugiau ir daugiau ba
lo. Aš bandžiau perimti \airą, 
bet jis man pasakė: “Aš galiu 
dar valdyti,” bet tuoj jis. apal
po. Visa .laimė buvo,' kad jo 
kairioji koja nebuvo uždėta 
ant pedalo ir aš per jo petį su
griebiau už vairo, bandydama 
išsprukti iš to pragaro. Kele
tas kulkų prašovė rezervuarą 
ir benzinas pradėjo tekėti šo
nais. Aš bijojau, kad neįvyktų 
sprogimas, bet per stebuklą 
lėktuvas neužsidegė.

“Mes pasiekėme vargais Ber 
lyną. Greim atidarė akis ir pa
sakė: “Puiku, kapitone!” ir vėl 
išnaujo apalpo. Sprogimų dū
muose sunku buvo surasti Rei
cho kanceliariją, bet aš ją pa
žinau iš radijo bokštelio. Nuo 
jo aš jau žinojau kur veda ke
lias į slėptuvę. Aš vairavau lėk 
tuvą į Pergalės koloną, kuri 
randasi šalia zoologijos sodo. 
Pažinau Brandenburgo var
tus ir paskui nusileidau gatvė
je. Pagaliau mes pasiekėme 
tikslą”.

Kada Hannai Reitsch pasi
sekė išlįsti iš apšaudytojo lėk
tuvo, velkant paskui save Von 
Greim, ji pamatė prieš save 
tikrą dingusiojo pasaulio vaiz
dą.

Prieš ją buvo vien tik griu
vėsiai, medžiai išrauti ir ap
degę gulėjo aplink. Atrodė, kad 
visi gyvieji jau išžudyti, jokios 
būtybės nesimatė. Pati gražio
ji Unter de Linden aJėj-a buvo 
likusi tik griuvėsių krūva ir ša 
lims dar matėsi- kišą iš akme
nų plieno skeletai. Gražieji rū 
mai, atrodė apleisti prieš tūks 
tantį metų ir apgyvendinti 
vaiduokliais.

Staiga tarp to mirusio pa
saulio pasirodė gyvybė: per 
griuvėsius palengva riedėjo 
sunkvežimis. Jo šoferis, pama
tęs laibą aviatorių, kuris vilko 
kitą žmogų, šoko padėti, įkel
damas į sunkvežimį.
KELEIVIAI IŠ 
KITOS PLANETOS

Hitlerio slėptuvėje jie visus 
nustebino savo staigiu pasiro
dymu.

Aplinkui siaučiantis chaosas 
visus juos buvo privertęs už
miršti, kad kaž kur kitur dar 
gyvenama. Dabar, kada per tą 
chaosą prasiveržė du keleiviai, 
į juos buvo žiūrima, kaip pa
sirodžiusius iš kitos planetos.

Visų pirmasis klausimas bu
vo:

“Kokios naujienos iš Wenc- 
ko? Kas daroma likusioj o j Vo
kietijoje? Ar pasiseks iš čia iš
lįsti? Kaip?”

Bet į visus tuos klausimus 
jie negavo atsakymo, kol abu 
lakūnai nebuvo aptvarstyti 
nuo žaizdų. Tada, von Greimą 
priėmė pats Hitleris:

— Aš jus iškviečiau čia pa
sakyti, jog Goeringą už išda
vikišką elgesį pažeminau, atim 
damas visus laipsnius. Aš nie
kad jam neturėjau duoti pir
mąją vietą. Tai morfiomanas, 
tai bailys. Aš jus pašaukiau, 
norėdamas gražinti Luftwaffe! 
jos suterštą garbę, Goeringo 
asmeniu, kuris nebuvo vertas 
būti jos vadu.

Von Greim buvo ištikimai 
atsidavęs Hitleriui. Jis dar ti
kėjo į jį. Hitleris jam buvo vo
kiečių tautos dvasinis tėvas, 
bet su savo žaizda ir moraliniu 
smūgiu, kurį gavo pamatęs su 
daužytą sostinę, jo idealas tru
putį sumažėjo. Ir- neramumas 
pasirodė akyse, kad Hitleris 
jam pasakė: “Ir dabar Von 
Greim, aš jus skiriu maršalu ir 
duodu jums komanduoti Luft- 
waff (vokiečių karo aviaciją).

Luftwaffe? Bet kas iš jos li
ko.

— Aš šiuo metu dirbu prie 
plano, kaip atstumti rusus nuo 
Berlyno ir šitame plane jūsų 
aviacija turės suvaidinti svar
bią rolę. Hitleris ištiesė jam 
žemėlapį, parodydamas pirštu 
į Berlyno pietvakarius. — čia 
yra Wenck armija. Priešais jį 
yra trečioji rusų armija, bet 
jei jūs jam galėtumėte atida
ryti kelią, jis galės pralaužti ir 
išvaduoti Berlyną nuo apguli
mo.

— Mano Fireri, kaip aš jam 
galėsiu atidaryti kelią?

— Su visais bombonešiais. 
Jūs pailsėsit truputį, pasku 
išvyksite, kad parėmus koman 
davimą.

—Aš, mano Fiureri, esu jums 
labai dėkingas už suteiktą pa
sirinkimą. Tai kiekvieno karei
vio ambicija gauti maršalo laz
dą, bet aš ją gaunu tuo mo
mentu, kada jaučiuos fiziškai 
nepajėgiąs atlikti pareiga. Pa
galiau, vadovavimas, neturint 
priemonių įgyvendinti planus, 
parodo bejėgiškumą ir aš lin
kęs čia su jumis sutikti mirtį. 
Jei Goeringas suteršė Luftwaf
fe, leiskite man padėti šiai 
ginklo daliai atgauti savo gar
bę.
MAŽAS BUTELIUKAS SU 
CYANIURO NUODAIS

Tai dėl to jis buvo iššauktas 
ir turėjo skristi per visą pra
garą, rizikuoti savo gyvybę, 
atsistoti kovoti su kardu, ku
ris jau nebeturėjo ašmenų, o 
vien tik rankeną,.už, vadą, ku
ris jau nebeturėjo galvos. Von 
Greim maldavo, kad jam neį
sakytų atgal grįžti, bet begal
vis vadas spiresi,. kad pasiruoš
tų kelionei, kaip tik ateis va
landa atakai.

Sugrįžęs į savo kambarį, ku
ris jam bunkery buvo paves
tas, Von Greim pasižiūrėjo į ša
šo bendrakeleivį lakūnę Hanna 
Abu juodu išegzaminavo da
lykėlius, kuriuos Jiems įteikė 
Hitleris. Tai buvo mažos bon- 
kutės su cyaniuto potassium, 
lygiai tokios pat, kaip ir ki
tiem bunkery jau anksčiau iš
dalintos.

Von Greim, naujasis aviaci
jos maršalas, konferencijos sa
lėje tyliai klausėsi generolų 
diskusijų dėl naujojo operaci
jos plano, kuriu# buvo bando
ma nugalėti priešą. Visi jie kai 
bėjo apie Wenck, kuris buvo

Vokietija Ketvirtoji 
Didžioji Valstybė

Per šešis paskutiniuosius me
tus Vokietija padarė milžiniš
ką pažangą, išsikovodama ket
virtąją vietą tarp didžiųjų pa
saulio valstybių.

Be anglių produkcijos, kuri 
tebėra žemesnė už 1938 metus, 
vakarų Vokietija sumušo visus 
iktus produkcijos rekordus. Jos 
automobilių produkcija yra 
186 nuošimčiais didesnė už 
1938 metų. Tekstilės ir elek
triškų gaminių produkcija dvi
guba. . z . <

Vokietija jau varžosi su Pran 
cūzija dėl trečiosios, vietos eks
porte. Ji jau pradeda pralenkti 
Angliją ir Prancūziją Artimoje 
Azijoje, Pietų Amerikoje ir pie
tinėje Azijoję,

Vokietija atgauna kartu sa
vo politinę ir kultūrinę įtaką 
pasaulyje. Vakarai Ir rytai gin
čijasi dėl jos malonių. Sovie
tai siūlo Sarro kraštą, gi Ame
rika duoda vokiečiams viltį, 
kad jįe galės atsliriiti Lenkijos 
užimtas žemes.

Rusijoje, Amerikoje, Kana
doje ir Argentinoje vokiečių 
technikai dirba prie naujųjų 
ginklų išradimo. Jų inžinieriai 
vadovauja laboratorijoms Egip 
te ir Brazilijoje, o jų karinin
kai moko egiptiečių armiją.

Vokiečiai dabar jau garsiai 
kalba ir visai n e pasiryžę vai
dinti Europoje antraeilę rolę. 
Jie galvodami, kad Volketlja 
nėra tas kraštas iš kurio pada
roma satelitu. Jų noras domi
nuoti.

tik fantomas, apie Steinerą, 
dėl kurio nebegalima buvo da
ryti jokių iliuzijų, apie Busse, 
kuris buvo labai toli ir dabar 
apie “angelą,” kuris staiga 
tarp jų pasirodė, šitas "ange
las” su nupešiotais sparnai, su
sižeidęs čia skrisdamas, bet 
Fiureris žadėjo jį išgydyti. Ta
da jiems nereikės persipiauti 
liežuvius kramtant buteliukus 
su nuodais, kurie neša staigią 
mirtį.

Bet kada generolai išgirdo 
tą “angelą,” skundžiantis ir 
pasakojant koks yra pragaras 
aplink Berlyną, ir kaip bus sun 
ku prakirsti > kelią, visų jų 
žvilgsnis vėl buvo nukreiptas į 
buteliukus su nuodais, kurie 
jiems nešė pagalbą!

Kitą savaitę: HIMMLERIS, 
GESTAPO VADAS, ARBA BAI
SENYBĖ TARP BAISENYBIŲ.

Jei senatorius Taftas mano, 
kad iš Eisenhowerio pusės jam užtenkamai pinigų išleisti į 
negresia rimta konkurencija, Annapolio mokyklą, 
tai amerikiečiai žurnalistai gal 
voja kitaip ir jau apgulė jo 
gimtuosius namus Abilene, kad 
galėtų visuomenei patiekti į- 
domesnių smulkmenų iš "Ike” 
gyvenimo.

Kada tuoj po karo Eisenho
werio motinos paklausė (ji mi
rė 1946 metais), ar ji didžiuo
jasi savo sūnumi, ji gudriai pa
klausė:

— Kuriuo?
“Ike” tikrumoje turi keturis 

brolius: Arthur — profesorius, 
Edgard — advokatas, Earl — 
inžinierius ir Milton vaistinin
kas. Motina turėjo nemažai 
vargo kol išaugino visus šiuos 
berniukus ir “Ike” būtų pasi
rinkęs laivyno karininko karj-

erą, jei motina būtų turėjusi

Sakoma, .kad jaunystėje 
“Ike” buvo rimtai sužeistas į 
koją laike vienų futbolo rung
tynių ir daktaras net buvo pa
taręs nuplauti. “Ike” su ašaro
mis pasipriešino ir galutinai 
pasveiko...

Visi keturi “Ike” broliai yra 
tikri jo išrinkimu į preziden
tus, galvoja gimtuosius namus 
paversti muziejumi, kuriame 
tilptų visi pergalės prisimini
mai, kurių jis turi nemažai ga
vęs iš įvairių Europos miestų.

“Ike” tam nesipriešina.
— Joks iš šių daiktų man 

vienam nepriklauso. Tikrumo- 
priklauso miniai žmonių ku
rie man padėjo laimėti karą.

VAKARŲ GYNIMAS ATIDUOTAS
Į PATYRUSIO GENEROLO RANKAS 

Matthew B. Ridgway yra ne tik karys, bet ir diplomatas - Tai jo dėka bu
vo atstatyta pašlijusi padėtis — Maršalas Montgomery, buvęs karo metu 

gen. Ridgway viršininku, dabar bus jo pavaldiniu
Gen Eisenhowerio pakeiti

mas įvyko rekordiniu greitu
mu. Atlanto Tarybai telefonu 
susisiekus su prezidentu Tru- 
manu, gen. Matthew B. Ridg
way paskirtas Vakarų armijos 
vyriausiuoju vadu.

Pats geriausias kareivis, ku
rį šiuo metu Amerika turi, ge
riausiai užgrūdintas, patyręs 
kariškoje ir politiškoje srityje, 
vadinasi Matthew Ridgway. 
Duodamas jam įsakymą persi
kelti iš Tokijo į Rocquencourt, 
atpalaidodamas nuo Korėjos 
reikalų ir pavesdamas vakarų 
gynimą, Trumanas įrodė, kad 
Amerikai Europa yra svarbes
nė už Aziją.

Niekas tuo neabejoja, kad 
Amerikos prezidentui laisvės 
ginimo linija yra Elbė ir Rei
nas, bet dabar Pentagone Va
dai prisijungė prie šios nuo
monės. Kitaip sakhAt, Atlanto 
armija gauna visišką pritari
mą ir niekas jai nebesukliudys 
pasidaryti gyva, realia, su ku
ria priešas turėtų skaitytis?

Jei gen. Ridgway pavesta pa
vaduoti Eisenhowerį, tai kad 
jis galėtų tęsti Ike užsibriežtą 
uždavinį, ir pasistengtų at
statyti pašlijusią padėtį Euro
poj, kaip jam sekėsi padaryti 
Tolimuose Rytuose.

Kada, beveik prieš metus 
laiko, gen. MacArthur buvo at
šauktas, palikdamas Korėjoje 
Jungtinių Tautų armiją besi
traukiančią visu frontu, gen. 
Ridgway, kurio vafrdas plačiai 
publikai buvo mažai žinomas 
ir buvo pašauktas iš “rezervo,” 
vos spėjęs paimti VIII armijos 
komandavimą, įsitaisė be ma
žiausio jaudinimosi nuversto 
pusdievio vietoje. Jis greit iš
tyrė priežastis visų blogumų, 
kuriuos turėjo pakelti G.I. prie 
38 paralelės. Ar jie buvo pra
radę svarbesnius ginklus pasi
traukime prie Yalu? Ne. Bet 
nuo to laiko, kada jiems pa
žadėjo, jog Kalėdoms jie bus 
naifftiose, jie nebeturėjo jokio 
noro muštis. Jie užleisdavo be 
mūšio priešui teritoriją.

Ridgway nuomone ta 
torija” neturi svarbos, 
čia esame ne tam, kad
tumėmes žemės nuosavybės 
reikalais,” pareiškė jis tada 
savo proklamacijoje. “Aš nesi- 
i^teresuoju teritorija laimėta 
ar pralaimėta. Svarbiausia ką 
mes turime daryti, tai žudyti 
kinus, tiek kiek mes galime.”

Kareiviams, kuriuos Mao Tse 
Tungo žmonės buvo prispaudę, 
patiko naujo vado žodžiai. Ir 
jie taip gerai ėmėsi vykdyti 
įsakymą, jog tuoj padėtis bu
vo atstatyta ir iknai per Mask
vą pradėjo siūlyti derybas.

Kada gen. Ridgway atvyko i 
Korėją daug kas nusišypsojo. 
Jis buvo apsivilkęs paprasta 
uniforma be generolo žvaigž
džių ir skaitlingų ordenų, bet 
prie vienos ir kitos peties pri
sisegęs gra-natas. Tas kai kam 
pasirodė keista.

Šitos granatos, kurias jis ne
šiojasi prisikabinęs prie pečių 
nėra dekoratyvinės. Karo ko
respondentai dar Europos fron-

Bet jis ginčijosi dėl įsakymo su 
tokiu taktu, kad vienas (anglų 
karininkas pastebėjo amerikie
čių žurnalistui:

— Jūsų generolas Ridgway, 
sprendžiant iš jo kalbos ir el-

kad tai tikras anglų karinin-

paaiški-

iš mies- 
vokiečių

ofen- 
kaip

Ridg-

“teri- 
“Mes 

rūpin-

te manė, kad jis taip sau tyčia 
nešioja. Bet kartą Normandi
joje vienas korespondentas, 
pamatęs Ridgway grįžtantį tik 
su viena granata, juokais pa
klausė:

— Generole, jūs pametėte 
vieną granatą.

Ridgway į tai nieko neatsa
kė, bet jo adjutantas 
no.

■ — Ką tik išvažiavus 
telio, susidūrėme su
patruliu ir generolas metė vie
ną savo granatų. Be jos... mes 
sunkiai būtume išlindę... •

Bet vos tik atvykęs į Korėją 
jis sušaukė savo brigadierius, 
armija suprato, kad jos prieš
aky atsistojo tikras vadas, žu
vusiojo gen. Walkerio štabas 
patiekė jam pasitraukimo ope
racijų planą, nes kiniečių of
enzyva' darėsi brutali, o mora
le'’ '• J uhgtiriių Tautų armij os 
bloga.

— Ne, pasakė Ridgway, at
stumdamas planus. — Mane 
interesuoja tik puolimo pla- 

. nas!
šitas Pattono mokinys yra į- 

sĮtikinęs, kad karas tai 
zyva ir nieko daugiau, 
ofenzyva.

Gen? Matthew Bunker
way gimė 1895 m. kovo 3 d. 
Fort Monroc, Va., tai yra tuo
se Pietuose kurie Amerikai da
vė tiek didelių karo vadų, 
Eisenhower!, Marshall, Patton, 
Bradley ir kt.

Jis priklauso senai kariškių 
šeimai. Jo tėvas buvo artileri
jos pulkininkas.

Kada Matthew įstojo į West 
Point, jis prisiekė tapti gene
rolu. Ir tas jam pasisekė.

1919 metais jį užtinkame ka
pitonu, 1932 m. majoru, 1940 
m. pulkininku ir 1942 m. ge
nerolu.

Jis yra didelio ūgio ir tarp 
G. I. yra legendarinė asmeny
bė. Jis visada išėjo sveikas iš 
visų blogiausių fronte padėčių, 
lygiai kaip jam visad laimin
gai pasisekdavo diplomatinės 
misijos, kurios jam buvo anks
čiau pavedamos.

1942 m. jo parašiutistų divi
zija buvo gavusi ypatingą už
duoti: nusileisti Sicilijoje. Jam 
pasisekė numesti 2,000 savo ka 
rių, nei vienam nenusilaužius 
koją ir nesugadinus šautuvo. 
Gen. Clark, kada gavo raportą, 
nenorėjo tikėti. Po Sicilijos, 
jam teko pasirodyti su para- 
šiutistais Normandijoje.

Ridgway Europoje komanda
vo 18 parašiutininkų korpusui. 
Kada prasidėjo garsioji von 
Rundstedto ofenzyva, smarkiai 
suardžius! sąjungininkų lini
jas, Eisenhoweris turėjo pakeis , 
ti planus ir Ridgway, kuris ta
da buvo po Bradley vadovybe, 
perėjo su savo parašiutistais į 
Montgomery vadovybę, kuris 
vadovavo frontui prie Ardėnų. 
Montgomery jam davė uždavi
nį, kuris Ridgway nepatiko ir

anglų pėstininkai gali atlikti 
tą patį uždavinį, kuris paveda
mas amerikiečių f parašiutis- 
tams. Bet vis vien jis įvykdė.

šį kartą maršalas Montgo
mery bus Ridgway pavaldiniu.

Įdomu pastebėti, kad gen. 
MacArthur, prieš atšaukiamas 
į Ameriką, užrašė .tokias pas
tabas apie gen. Ridgway:

— Puikus karininkas gene
rolas, bet pavojingai protauja. 
Užtiktas skaitant Montaigne.

Vėliau, kad Ridgway apie tai 
sužinojo, jis pasitenkino tik 
pastebėti:

— Aš skaitau taip pat Sha
kespeare ir aš pakartosiu, ką 
jis yra pasakęs apie vieną savo 
herojų: “Tu esi kareivis, nie- . 
kas daugiau kaip kareivis, ne
kalbėk!”

Štai keliais žodžiais koks yra 
gen. Ridgway.

Europoje iš jo daug laukia
ma, kad vakarų armijai duotų 
sielą ir nervus. Nes tik .tada ši< 
tas gynimosi instrumentas pa
sidarys galingas ir priešas su
pras, jog agresija neapsimoka. 
Jam teks pasirūpinti šitą va
karietišką mozaika paversti į 
vieną tvirtą bloką ir tam, at
rodo, jis yra tinkamiausias po 
Eisenhowerio asmuo.

Kada prieš porą savaičių jis 
sužinojo, jog jam norima pa
vesti vakarų armijos komanda
vimą, jis paprastai atsakė:

— Aš išpildysiu įsakymą. Aš 
. .esu karys.

Jei pradžioje buvo daug kal
bama apie gen. Gruentherį, 
tai reikia pasakyti, jog būti va
du ir būti štabo viršininku yra 
du skirtingi dalykai. Taip kaip 
Eisenhoweris ir Ridgway yra 
gimę būti vadais, gen. Gruen- 
ther yra nepamainomas štabo 
viršininkas ir Ridgway-Gmen- 
ther sudarys geriausią ekipą, 
kuriai Vakarų Europa, Civili
zacija ir Taika galės pavesti 
savo ateitį.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

11141 JAMAICA AVE.

Virginia 7-4111
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Bronys Raila... Amerikoje gimsta daugiau negu prieš karą Pasikalbėjimas su prof. Mykolu Biržiška BR^GKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
(Atkelta iš 4 psl.)

RIMTŲ PROBLEMŲ NEBUS
GALIMA UŽTYLĖTI

Prof St. Žymantas ir kiti
bendradarbiai šio laikraščio

Pereitų metų vaikų “der
lius” Amerikoje buvo rekordi
nis! Taip skelbia U S News 
and World Report.

Keturi milijonai vaikų gimė 
praėjusiais metais ir gimimo

kitų rudeni 3,575,000 vaikų 6 
metų amžiaus, tai yra 30% dau 
giau negu praėjusiais metais, 
susirinks prie pradinių mokyk
lų duru. Teks daugeliui atsa
kyti, kol nebus pastatytos nau-

(Atkelta iš 4 psl.) /
Esu tikras, jog ir daugelį ki

tų santarvininkams daromų 
priekaištų spaudoje lengvai 
jų nugriaunamų, bet ypačiai

puslapiuose yra suminėję jau 
dešimtis panašių pirmaeilės 
reikšmės mūsų politinių ir re
zistencinių problemų. Teigi
mai ir išvados buvo visuomet 
pagrindžiami gyvenimo fak
tais, dokumentais, pareiški
mais ar laikraščių straipsnių

skaičius padidėjo 30% už prieš 
karinius metus. Nuo 1940 me
tų vaikų skaičius dešimties me 
tų amžiaus padidėjo iki 40% 
šeimų skaičius padidėjo 25% 
ir Amerikos gyventojų pasie
kė 155 milijonus, tai yra dvi
gubai daugiau negu prieš 50

1Q£ mokyklos. Iki I960 metų 
teks pastatyti 600,000 naujų 
klasių ir priimti 750,000 naujų 
mokytojų.

R. TAFTAS...

slapukų įžūliai vis kartojamų, 
nekartą galėtume nukaitinti, 
suneitralinti, kaikada gal net 
— sakyčiau kalbiškai gal ne
vykusiai bet iš esmės teisin
gai: “suprietelinti”. Tas tebū
tų Santarvės ir bendrajai nau
dai.

ištraukomis. Ar mes teikėme 
klaidingus faktus, ar mes kly
dome savo išvadose?

O ką matėme kaikurioje mū 
sų brolių lietuvių spaudoje? 
Ar buvo atremtas, ar parody
tas, kaip klaidingas, nors vie
nas mūsų pagrindinis tvirtini
mas dėl egzilinės vyriausybės, 
dėl autentiško Vliko struktū
ros nelegalaus iškraipymo, dėl 
seimų ir vyriausybių žaidimo, 
dėl suvereninių organų apta
rimo, dėl Berno, Paryžiaus ir 
Baden Badeno konferencijų, 
dėl rezistencinės problemos 
esmės sprendimo, dėl krašto 
rezistencijos “pražiopsojimo,” 
dėl žalingo tautiniams intere
sams mūsų rezistencijos veikė
jų diskriminavimo, šmeižimo 
ir aiškaus noro juos politiškai 
ir morališkai nudobti laikra
ščių puslapiuose (tas lengviau
sia, bet gyvenimas eina savo 
keliu) ir tt. ir tt.

Vietoj to,— atsirado tik sla
pukų, kurie “visuomenės var
du” pradėjo skelbti sprendi
mus, jog rezistencinė organi
zacija... kenkia lietuvių tautos 
išlaisvinimo kovai!... Tokių be
gėdiškų nonsensų skelbimas 
apibūdina dienraštį, kurio re
daktorius yra Lietuvos išlais
vinimo veiksnių talkininkas. 
Aiškiai apibūdina ne tik lietu
vių visuomenės, bet ir mūsų 
laisvės kovą suprantančių ki
tataučių akyse. % »

Tai yra liūdnas gumbas. Mes 
tikime, kad savo laisvę per 
sunkią kovą laimėjusi lietuvių 
tauta Tėvynėje tinkamu laiku 
įvertins kiekvieno darbą, ir
todėl — kartoju, 
tome būtino reikalo smulkiai 
dalyvauti tokių “(diskusijų” ža
lingose orgijose.
KAS LIETUVĄ IŠLAISVINS?

Naujienų Stebėtojas tvirti
na, jog mes manome, kad “Lie 
tuvą išlaisvins 
santarvės 
būrys su 
je”...

No, Sir!
tą, bet mes taip nemanome.

Mes niekad nemanėme ir 
nemanome, kad Lietuvą išlais
vins tie kažkodėl 38 vyrai par
tizanai. Nemanome, kad išlais 
vintų ir su Lozoraičiu prieša-

nema-

rezistencinės 
38 vyrų partizanų 

Lozoraičiu priešaky-

Ačiū už komplimen-

kyje. Nemanome, kad Lozorai
tis išlaisvins. Nemanome, kad 
ir visas Vlikas išlaisvins. Ne
manome, kad ir liet, socialistų 
sąjunga su Grigaičiu prieš
akyje išlaisvins. Grigaitis daug 
metų laisvino Lietuvą nuo 
Smetonos, net su Bimba susi
dėjęs, — bet vis nieko neišėjo...

Dar daugiau! Nemanome, 
kad ir visi čia į krūvą susidė
ję “veiksniai” Lietuvą išlais
vins. Esame tikri, kad reikės 
daug didesnių jėgų ir daug 
žymesnės paramos. O ir ta pa
ti didžioji parama laisvos Lie
tuvos mums neatneš ant to- 
rielkos, — jei patys lietuvių 
tautos vaikai savo žemėje tin
kamu momentu pristigtų dva
sinės ir fizinės jėgos Lietuvos 
nepriklausomybę de facto at-
statyti.

metų.
Yra pavojus, kad mokyklos 

negalės sutalpinti vaikų, kada

Mussolinio sūnus 
pardavinėja nosines

Didžiumai italų fašistų va
dams pavyko išsigelbėti nuo 
mirties ir prisiglausti Argenti
noje. Siame krašte, tarp italų 
pabėgėlių svarbiausias jos na
rys yra Mussolinio sūnus Vit
torio.

Nežiūrint, kad Argentinos 
? prezidentas Peron buvo pareiš

kęs, jog jis nedarys jokių kliū
čių fašistų vadams apsigyven
ti Argentinoje, Vittorio Musso
lini į Argentiną atvyko slaptai, 
užsiauginęs barzdą ir užsidė
jęs juodus akinius, kišenėje tu 
rėdamas netikrus pipierius. 
Kada šita jo apgaulė paaiškė
jo, jis gavo tik mažą pabaudą.

Pradžioje jis vertėsi sunkiai. 
Buvo prekių išvežiotoju, kavi
nės tarnautoju, žurnalistu ir 
radijo tarnautoju. Bet po to, 
kai susikrovė šiek tiek kapita
lo, atidarė nosinių dirbtuvę, 
kuri dabar puikiai veikia ir iš 
jos pelno jis išlaiko naujųjų 
fašistų organą II Risorgimento.

Tarp italų fašistų nėra jau 
toks vieningas sugyvenimas. 
Dino Grandį, kuris gyvena tur
tingai, tas kuris Didžioje Ta
ryboje paruošė Mussolinio pra
laimėjimą ir Patini, Milano 
prefektas, laikosi nuošaliai. 
Carlo Scorza, paskutinysis fa
šistų partijos sekretorius, gy
vena atsiskyręs ir rašo tik A- 
merikos laikraščiams. Tikrasis

(Atkelta iš 1 psl.)
Autorius čia pat skuba pa

sakyti, kad reikalaudamas pir- 
mon vieton ginti Ameriką, jis 
toli gražu nemanąs, kad rei
kia palikti likimui ir Dievo va
liai kitus kraštus. Amerikos 
saugumas esąs surištas su Eu
ropos ir kitų kontinentų sau
gumu. Afrika, Azija ir kitos 
sritys, kur komunizmas plečia 
savo įtaka — jokiu būdu ne
gali būti pamirštos. Kova prieš 
komunizmą esanti pasaulinio 
masto. Bet tatai dar nereiškia, 
kad visus kraštus turi ginti A- 
merikos kareivis.

Amerika turinti pagelbėti a- 
viacijos ir jūrų pajėgomis, ji 
turinti tiekti ginklus ir visa 
kita kovai reikalingą paramą, 
bet esą didelė klaida kitų kraš 
tų apsaugai siųsti Amerikoj 

.pėstininką. ,^..
Autorius sakosi gerai žinąs, 

•kad karo atveju nei aviacija, 
nei jūrų jėgos negali teritori
jos' užimti ir negali vien pa
diktuoti taiką. Turi ateiti .pės
tininkas, ir jis taria galutiną 
žodį priešui. Bet aviacija ir jū
rų jėgos griaus priešo susisie
kimą, naikins jo ūkinį pajėgu
mą, demoralizuos jo dvasią ir 
paruoš sąlygas kapituliacijai. 
Amerikos sąjungininkų pėsti
ninkai tegul eis paskui Ame
rikos aviaciją ir tegul talki
ninkaus galutinai pergalei.

Amerika turinti vengti ant
rosios Korėjos, nes Korėjos 
karas jau parodęs, kas atsitin
ka, kai kovoj ame -ten, kur prie 
šas nori, o ne ten, kur mes no
rime ir kaip mes norime.

naujųjų fašistų vadas Argenti
noje yra Enzo Grossi, buvęs 
jūrų karininkas.
i-

Kitą savaitę KAIP SUTIKTI 
KOMUNISTŲ PAVOJŲ EURO
POJE?

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
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EV er green 4-8802

I”--"- ■ ------- • =

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414
J

Tačiau būtų sunkiau, kitą 
kartą ir visai nebūtų galima 
suneitralinti ar prieteliškai 
pašildyti piktai mums svaido
mų žodelių, paprastų pravar
džiavimų. Taigi, vilkinių Nau
jienų, Draugo, Darbininko ir 
Tėviškės žiburių suniekinama 
santarvininkai “vienybės ar
dytojai,” “fašistais,” “vadis- 
tais,” “intrigantais,” “avantiū
ristais’ ’ir dar kuriais ten is- 
tais bei galgonais. Betrūksta 
gal tik mano 4-mečio anūkėlio 
Vytuko mėgiamų “banditų”. 
Nei aiškios smerkė jų intenci
jos, nei prokuroriškas ar net 
isteriškas smerkimo tonas ne
leidžia mums nei mėginti ap
versti visą tą pravardžiavimą 
“viršum kojom” — kažkokiuo 
santarvininkų garbės žodynu.

Kas kita, jog santarvinin
kams dėl šių pravardžiavimų 
nei šilta, nei šalta. Jeigu nesą-' 
me nei intrigantai nei dvantiū 
ristai, nei fašistai, n.ei va- 
distai, nesiekiame ardyti nei 
tautinės vienybės nei vienin
gos kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, tik 
priešingai — esame paprasti 
Lietuvos žmonės, siekią atsta
tyti Nepriklausomą ir Demo
kratinę Lietuvos Respubliką, 
tad demokratai, kurie netik 
pripažįsta tautinės ir kovinės 
vienybės būtinumą, bet ir 
stengiasi padaryti ja rimtesne, 
visuotinesne, tad ir tikresne,— 
negi jaudinsimės ar gąsdinsi- 
mės, jei kas mus, VLIKo lai
minamas, pravardžiuoja!

Kiek atsimenu, ne tik “vie
nybės ardytoju” ir “fašistu” 
buvau apšaukiamas, bet dar 
“tautiniu renegatu,” “parda- 
viku” (“parsidavėliu”), “išda
viku,” “valio-patriotu,” vyru
ku, kuriam “patriotizmas ap
simoka,” “lenkininku,” “bolše- 
vikininku,” “vokietininku,” 
“smetonininku” arba net iš vi
so žmogumi/“be principų, be 
pažiūrų, be moralės” ir dar be 
kažko, — bet ar tai man nors 
kiek sutrukdė visuomeninį ar 
politinį darbą dirbti taip, kaip 
pravardžiuojamas jį dirbau, 
jau nekalbant apie tai, jog 
kaip vienų Zar kitų būdavau 
puolamas ,taip ir visuomenėje 
čia vienų čia kitų pritarimo 
vis gaudavau. Taip ir dabar 
vlikininkų pravardžiuojamiems 
santarvininkams netrūksta nei 
ryžtingumo toliau savo darbą 
varyti, nei sau nei savo darbui 
pritarimo visuomenėje.

Kadaise mano brolis Vikto
ras (Lietuvos mokslo istorijo
je gabiausias matematikas, tas 
pats, kuris dabar, geraširdžių 
tautiečių rūpesniu, viename 
Chicagos klube naktimis pa
vyzdingai valo moterų nužni- 
kus, ten pat, deja, tik savo gal 
voje, sprendžia matematines 
problemas, o jau kitiems kaiką 
ir parašo, pasak redaktoriaus, 
tulžies, bet dar ne kraujo 
plunksna), tebebūdamas dar 
studentas kažko taip smarkiai 
su savo draugu buvo susikir- 
tęs, jog vienas su kitu nusto
jo sveikinęs!. Kai praėjus dau
geliui metų jiedu vėl suėjo,

labai pradžiugo ir išsibučiavo. 
čia pat prisiminė visam savo 
amžiui tarpusavius santykius 
buvę nutraukę, tik priežasties, 
dėl ko gi jie buvo taip smar
kiai susikirtę, nebeatsiminė ir 
toliau gražiai bendravo.

Būkime tikri, jdg kaikas pa
našu virs ilgainiui tarpusaviuo 
se mūsų politinių organizacijų 
ir veikėjų santykiuose, su tuo 
skirtumu, jog mūsų Tautos is
torikai, ne vien politinės, bet 
ir kultūrinės jos istorijos tyri
nėtojai — vieni šalčiau, kiti 
karščiau — atvaizduos būsimo 
sioms kartoms mūsų dabarti
nius ginčus, nesusipratimus ir 
smarkavimus, savaip juos nu- 
šviesdami ir savaip įvertinda
mi jų-dalyvius ir herojus. Ta
čiau dabartinėje visuomenėje 
— primenu — viso to atrūgos 
nėra nei sveikos, nei naudin
gos. Tegalima kiek save guos
ti, jog nuomonių susikirtimai 
yra neišvengiami ir būtini, 
smarkavimai — suprantami ir 
būdingi, nešvarūs šmeižtai ir 
išsišokimai — apgailėtini. Bet 
kur kitur ir kaip kitaip be jų 
išsiverčiamą?

3. Kaip Tamsta manai, ar 
artimiausioje ateityje nusista- 
tys normalesni santykiai VLIK 
ir Santarvės tarpe?

Kaip VLIKui, taip ir San- 
tarvei turi rūpėti tų santykių 
sunormavimas. Nei išdidus vli
kininkų tretiravimas Santar
vės žmonių, nei tarpusavis, vie 
nų pas kitus, silpnybių ir viso
kių necnatų j ieškojimas ir 
gaudymas, nei tarpusaviai gin 
čai ir priekaištavimai spaudo
je negali amžinai tęstis. Tas 
kiekvienam aišku, kaip ir pa
reinanti iš to tautinė ir politi
nė žala.

Santarvės ir VLIKo santy
kių sutvarkymas yra vienas iš 
kelių, labiau ar mažiau reikš
mingų, tvarkytinių vilkinių 
reikalų, kiek VLIKas laiko sa
ve įr siekia būti centrine mū
sų rezistencijos organizaciją, 
jungiančia ar bent kontaktuo
jančia mūsų politinius veiks
nius ir šiaip politines organi
zacijas užsienyje, kurios sie
kia Lietuvos atvadavimo iš bol 
ševikinės Maskolijos. Ne mes 
jam galime diktuoti, ką ir kaip 
turi jis daryti, tik ne vien mes 
aiškiai matome, jog dabartinė 
būklė _ negali pasilikti ta pati, 
bet ir jis pats tai mato ir jieško 
šiokios ar tokios/ išeities. Su
prantam, bus čia dar nemažai 
trynimosi, reikalų ir net ambi
cijų ■ susikirtimo bei visokio 
svyravimo, pažangų ir atžan- 
gų, bet reikalas jau kiek paė
jęs iš vietos. Jo organizacinis 
sustingimas turėtų kiek atsi
leisti.

Santarvė, suprantama, to
liau plės savo organizaciją ir 
veikimą, jungdamas bendram 
darbui linkusius į ją nepatinin- 
kus, nesrovininkus, nebent 
kuris — partijos ar srovės 
šalininkas panorėtų savo sro
vinį ar partinį darbą papildy
ti ar pagilinti dar santarviniu. 
Santarvės darbas eis, kaip ė- 
jęs, vis viena, ar jo santykiai 
su VLIKu bus sutvarkyti, ar 
ne. Apgailėtina būtų jei jie ir 
toliau liktų nesutvarkyti, nes 
laikas tik vis labiau ir labiau 
šalintų vieną nuo kito, kad ir 
ginčai bei priekaištavimai bū
tų nutrūkę. Tas atsilieptų jųjų 
nusistatymui ir jųjų darbui tik 
jau ne teigiamai. O gi tas jųjų 
darbas, nemažiau nedaugiau, 
tik skiriamas svarbiausiam 
mūsų Tautos reikalui — Tėvy
nei išlaisvinti!

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

468 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulcoo Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8 8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

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

Chauncey 8t.).

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D. 

87-20 85th Street 
Woodhaven, L. L. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

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

Sekmadieniais uždaryta

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

VALANDOS: %,
9—12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso S'ftgg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3§34

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

Tel. EVergreen 7-6868 
-------------------------------------------------

' '' •' - .......... ~ ' i
DR. A. S. KASHLANSKY

DANTŲ GYDYTOJA
222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N Y. 

Tel. TR. 7-9430

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterimi

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

Brooklyno lietuviai kreipiasi j
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
197 NORTH 6 th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

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. 

Monk,’.. Wed. 8 Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

r

L

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

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

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla- 
tesnių informacijų, prašoma kreiptis: 1

CAMP WISHE
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe

R. F. D. No. 4 ’ MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570 !!

IRK J1 ifWWWR 9 V. . r? -

Lietuviai advokatai
PERKANTIEMS NAMUS

JAmaica 3 7722

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham Pi 
JAMAICA ESTATES 3, ?

ST. BREDIS, JR.
% 197 Havemeyer Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-9394

PASKOLŲ FONDAS „žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narvs New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valstybių 

Taupymo ir Skolinimo 1 ygos
Teirautis: Tel : Elizabeth 2-5225. J Kirk

Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

THE'WISE OLD OWL SAYS:

Like AQ Smart People WI1 Re joke When Elect This Savers' Choice

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Gegužės 11 d. New Yorko 

lietuviai futbolininkai žengia į 
didįjį bandymą. Tą dieną 3 
vaL Eintracht Oval (37th St. 
ir 20th Ave., Astoria, L. I.) į- 
vyksta National Amateur Cup 
Rytinių valstybių baigmės rung 
tynės Lietuvių SK —Lusitanos 
iš . Ludlow, Mass. Nugalėtojas 
bus sprendžiamas iš dviejų 
rungtynių ir gegužės 18 d. bus 
žaidžiama Ludlow Mass. Abie
jų rungtynių įvarčių balansas 
lems minėtos taurės Rytinių 
valstybių meisterį.

žiūrovams primenama, jog 
rungtynės įvyks ir nevisiškai 
palankiose gamtos sąlygose, 
žaidimą atšauktu galjmla iki 
sekmadienio 6 vai. ryto, gi vė
liau priešininkai bus pajudėję 
iš savo vigvamo ir tokiu būdu 
teks rungtyniauti, nebent triuš 
kinančiai lytų ir Lietuvių SK 
pasiryžtų nurašyti 200 dol. 
svečiams reikalingų kelionpi
nigių į nuostolius.

Visiškai natūralu, kad ši dvi
kovė turėtų sutraukti rekordi
nį lietuvių žiūrovų skaičių,’ 
Neabejotina, jog aikštėn pa
trauks ne vien tik prisiekę fut
bolo mėgėjai, bet ir visi kiti 
tautiečiai. Mūsų futbolininkai, 
taip toli pažengę National 
Amateur Cup varžybose, už
sitarnavo visuotinio visuome
nės dėmesio.

Praeitą savaitę buvo -minė
ta, jog futbolininkai į Ludlow, 
Mass, antrosioms rungtynėm 
vyksta autobusu ir kad gali 
prisidėti ir žiūrovai. Dabar ga
vome žinių, jog futbolininkų 
vadovybė nutarusi važiuot; au 
tomobiliais. Kaip ten iš tikrų
jų bus, sunku pasakyti. Klubo 
sekretorius J. Atkočius mums 
praneša, jog ši painiava bus 
galutinai išspręsta gegužės 11 
d. po rungtynių.

Susilaikydami nuo bet kokių 
s popierinių apskaičiavimų ar 

pranašavimų, kas laimės gegu
žės 11d., tikimės visi pasima- 

' tyti Eintracht Ovai, kur būsi
me liudininkais, kaip geltonai 
žalieji laikys .egzaminą dėl 
JAV futbolo aukštumų. Lusi
tanos yra komanda, kuri nese
niai \ National Challege Cup 
varžybose buvo susitikimi su 
German-Hungarian ir po stip
roko pasipriešinimo pralaimė
jo 1-4.

čių sporto šventę, kuri buvo į- 
vairi ir sutraukė 21,000 žiūro
vų. Dėmesio centre buvo tarp
tautinės futbolo rungtynės 
DAFB rinktinė — Stuttgarto 
Kickers. Svečiai iš Vokietijos 
turėjo pasitenkinti minimale 
pergale 4-3. Pirmas kėlinys pri 
klausė šeimininkams 1-0 (John 
Souza įvartis).

Stuttgarto Kickers, bent pir
mose rungtynėse Dėdės Šamo 
žemėje, toli gražu nepademon
stravo tokios klasės, kurią per 
nai ir užpernai rodė Eintracht 
Frankfurt ir Hamburgo SV šie 
metinių gastruolių gynimas 
buvo labai skylėtas, vienuolikė 
paliko labai vidutinišką įspū
dį ir prie geresnės sėkmės DA
FB All Stars nieko nebūtų nu
stebinę savo pergale. Pastebė
tina, jog DAFB rinktinė šie
met jau brandesnis vienetas ir 
sužaidžia visiškai patenkina
mai.

Mačius blankų Stuttgarto 
Kickers žaidimą, nenuostabu, 
jog jie Pietų Vokietijos aukš
tosios lygos pirmenybėse ’ ne
pajėgė iškopti aukščiau 12. 
vietos. Galimas dalykas, toles
nėse rungtynėse svečiai pasi
temps, jei tik bus iš ko. Gegu
žės 25 d. jų laukia dvikovė su 
Anglijos meisteriu Manchester 
United. Jei vokiečiai neper
augs sekmadieninės formos, 
neatrodo, jog jie sudarys ang
lams rimtesnio galvosūkio.
NUOMONĖS

Start a SAVINGS BANK Account Now

THE KINGS COUNTY
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrimd Avenue

Member Federal Deposit Insurance ( <>rporatton

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą, .

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

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

Tel. Virginia 9-3112

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH. N. J. ALFRED J. WENTZ 

225 S. 4th Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7 8067

Kad tos dvasinės ir fizinės 
jėgos mūsų tautos gyviesiems 
vaikams Tėvynėje nepristigtų, 
kad iš užsienio lietuvių tarpo 
būtų suteikta jiems galimai di 
desnė parama, kad Lietuvos 
laisvės bylą ir mūsų išlaisvini
mo valios rimtumą demokra
tinis pasaulis vis daugiau su
prastų, — toks yra pagrindinis 
Lietuvių Rezistencijos Santar
vės uždavinys. Galvojame, kad 
toksai uždavinys neturėtų juk 
būti svetimas kiekvienai rim
tai mūsų politinei partijai ar 
patriotinei organizacijai užsie
nyje.

Sėkantį kartą mėginsiu pa
aiškinti Naujienų stebėtojui jo 
paties straipsnyje taip drama
tiškai pastatytą klausimą:

KĄ ATSTOVAUJA LRS?

BŪKIT SVEIKI------------------------- --------- Dr. S. Biežis

KAS REIKIA ŽINOTI’ APIE ŠIRDĮ

6 pel.

BENDROS PASTABOS
Jau nuo neatmenamų laikų žmonės vaiz

davosi širdį savo gyvenimo pasireiškimo centru. 
Jie ir tais laikais, kad ir nieko nesuvokdami, 
vis dėlto jautė, kad širdis yra ta svarbioji jėga, 
tas motoras komplfkuotoje mašinoje, iš kurios 
pareina visas gyvenimo impulsas.

Todėl apie širdį susidarė daugybė visokių 
išsireiškimų, kurie ir šiais laikais tebevartoja
mi, nors jie dabar suprantami tik kaip kalbos 
puošmena, ir nieko nereiškia -anatomiškai ar 
fiziologiškai, žmogus, norėdamas ką nors stip
riai ir aiškiai pareikšti, visuomet kreipiasi į 
širdį, tuo parodydamas savo tikrąji jausmą ir 
nusistatymą. Jis sako: Myliu iš širdies, dėkoju 
nuoširdžiai ar iš širdies gilumos, sveikinu nuo
širdžiai, linkiu nuoširdžiai to ir to, mano nuo
širdus pareiškimas, mano širdis džiaugiasi, jis 
yra nuoširdus žmogus, jis savo širdį parodė

arba, liūdesio atsitikimais, sakoma, man širdį 
skausta, širdis plyšta iš gailesčio, nuoširdžiai 
užjaučiu, nuoširdžiai atsiprašau ir t. t. Nėra 
reikalo juos visus skaičiuoti, nes daugumą jų 
žinome ir kasdiena savo kalboje vartojame.

Vargiai kas galėtų tiksliai išaiškinti, kodėl 
širdį pasirinkta visokių svarbesnių išsireiški
mų ir jausmų centru, o ne smegenis, kurie tik
rumoje tuo centru yra. Tai pagaliau ir netaip 
svarbu. Matyt, visais laikais žmonės jautė kad 
širdis yra svarbiausias organas, iš kurio viskas 
išplaukia.

Čia jau labai daug tiesos yra šiandieniniu 
supratimu, nes širdis iš tikrųjų yra vienas 
svarbiausiųjų žmogaus kūno organų, jei ne 
pats svarbiausias. Ir dėlto niekas nesiginčija. 
Todėl kiekvienam svarbu susipažinti su širdi
mi. Kiekvienas turi pažinti jos veikimą, jo ri
bas, kad būtų sveikesnis ir Ilgiau gyventų.

žmogus gali .tam tikrą laiką gyventi be 
vandens, savaitėmis išbūti be maisto. Jis taipgi 
gali gyventi su puse plaučių, su vienu inkstu, ir 
net keliolika valandų — be inkstų. Jis gali net 
pusėtinai gerai gyventi be daugelio kitų kūno 
organų arba tik su jų dalimis, tačiau be širdies 
plakimo jis negali būti gyvas nė vienos minu
tės. Ir žmogus turi tik vieną širdį. Ir tuo pačiu 
momentu, kai ji sustoja plakusi, užgesta ir pati 
gyvybė.

Taigi, be širdies plakimo nėra ir negali bū
ti gyvybės. Todėl širdis ir yra taip svarbi. To
dėl ją galima visiškai teisingai vadinti svar
biuoju gyvybės palaikymo centru arba jėgainės 
šaltiniu. Dėl, to yra svarbu žinoti ir mokėti 
kaip su ja elgtis, kad ji kuo ilgiausiai mums 
tarnautų.
ŠIRDIES STRUKTŪRA

Norint turėti aiškesnį širdies vaizdą, būti
nai reikia šiek tiek susipažinti su jos struktūra.

širdis beveik išimtinai susideda iš gabalo 
specialių raumenų, kurių viduje yra keturios 
kiaurynės, vadinamos kamaraitėmis, per kurias 
kraujas teka. Tie raumenys veikla savarankiš

kai, automatiškai, nepriklausą nuo žmogaus 
valios, tai išsltiesdami — atsileisdami ir šitaip 
varydami kraują .po visą organizmą. Jie turi 
savotiškos ypatybės daugintis, jei kartais pri
reikia didesnio pajėgumo, kas širdį, kad ir lai
kinai, bet gerokai sustiprina.

Pati širdis yra apgaubia tampria ir labai 
stipria plėve, tarsi maišu, kuris apsaugoja ją 
nuo įvairių staigmenų, širdis yra priešakinėje 
žemutinėje kuone ties viduriu) krūtinės ląs
toje, gaubiama plaučių beveik iš visų pusių, 
išskyrus tik dalį, kur susiduria su priešakine 
krūtinės siena.

Normaliai širdis yra žmogaus kumščio di
dumo ir kriaušės pavidalo. Ji sveria nuo pusės 
iki vieno svaro, nors tikrumoje tai daugiausia 
pareina nuo žmogaus amžiaus, jo kūno sudė
ties, užsiėmimo ir sveikatos. Juo žmogus dau
giau ir ilgiau dirba sunkų fizinį darbą ar ver
čiasi sunkia atletika, tai ir jo širdis atitinkamai 
didėja ir sunkėja. Kraštutniais atsitikimais, 
širdis esti net triskart ir keturiskart padidėju
si, tada ji vadinama “jaučio širdimi,” nes tas 
gyvulys žinomas, kaip turįs labai didelę širdį.
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KREPŠINIS NEWARKE 
i

Balandžio 26 d. Newark, N. J. 
LSK krepšininkai vietos YW
CA salėje žaidė atsigriebimo 
ir kartu sezono uždarymo 
rungtynes su Bostono LSK 
Prie negausaus žiūrovų skai
čiaus, rungtynės nepasižymėjo 
gražiu žaidimo stiliumi. Ne
malonaus įspūdžio paliko kai 
kurių žaidikų “amerikinio žai
dimo stilius” savotiškas su
pratimas. Beveik visa rungty
nių eiga buvo apylygė, nors 
jau antroje minutėje šeiminiu 
kai vedė 10-4. Vis dėlto bosto
niečiai susiima, beveik vien to 
limais mėtymais pasekmę iš
lygina, persveria ir pirmąjį 
ketvirtį baigia 17-15 savo nau
dai.

Antarame ketvirty ta pati 
žaidimo eiga, tik svečiai ge
riau išnaudojo praėjimus prie 
krepšio, tiksliau mėto baudas 
ir laimi kėlinį. Nors trečio ket
virčio pasekmė 53-52 newar- 
kiečių naudai, bet šeimininkai, 
žaisdami daugiau pavieniais 
prasiveržimais, neįstengia pa
veikti laimėjimo prieš koman
diniai geresnius svečius, kurie 
pagaliau laimi 76-74.

Taškai: Bostono LSK: Ple- 
vockas (31), Leveckis (15), Ru- 
džiūnas (14), Skabeikis (12), 
Mitkus (4). Newarko LSK: Mė- 
linis (29), Monkevičius (19) 
Razminas (10), Minkevičius 
(7), Znutas (2), Strazdas (0). 
Teisėjavo VI. Sarpalis, Alg. Jo
kūbaitis. a.-ys
VIDUTINIŠKI SVEČIAI

Gegužės 4 d. Triborough sta
dione, Randalls Island, DAITB 
buvo surengusi didesnę vokle-

J. S., Darbininke matęs 
Brooklyno LAK stalo teniso ko 
mandos nuotrauką, galvoja, 
jog:... “ar nebūtų. galima mū
sų stalo tenisininkams įsigyti 
uniformas, t. y. vienodus, tam
sesnės spalvos megztinukus 
(trumpom rankovėm). Tąsyk 
nebūtų to margumo, kuris, at
rodo, buvo populiarus iki šiol. 

. Tie megztinukai ne kažin ką 
kainuoja ir didelių išlaidų ne
būtų. Vienodais megztinukais 
apsivilkę stalo tenisininkai at
rodytų tikrai kaip komanda, o 
ne pripuolamai surankioti mė
gėjai, kurių marškiniai įvai
riaspalviai, kaklaraščiai dar 
margesni, vieni daugiau, kiti 
mažiau pasiraitoję rankoves 
ir k-

Iš savo pusės norime pasi
džiaugti, kad skaitytojai paga 
liau sukruto ir pasidalina nuo
monėmis apie mūsų sportinę 
veiklą. Laukiame daugiau pa
sisakymų, kuriuose trumpai ir 
rimtai parašytus, stengsimės 
skelbti.

Italas pardavinėjo
Mussolinio kaulus

grafienei,

pasiseki- 
susirasti

. Vienas neapolitanietis Luigi 
LaSsini, kuris dar užvakar bu
vo bedarbiu, pasidarė beveik 
milijonierių, dėka savo genia- 
liškos idėjos.

šita idėja jam atėjo į galvą, 
suradus atmatų dėžėje kaulą. 
Jis pardavė jį kaip Dučės “re
likviją,” vienai italų 
gaudamas 5,000 lirų.

Padrąsintas tokiu 
mu, jis pasirūpino
daugiau kaulų ir pradėjo jups 
pardavinėti už įvairias kainas, 
garantuodamas, kad tai tikrai 
Mussolini liekanos. *

Italijoje Mussolinio garbin
tojų dar yra didelis skaičius, 
tad Lassini biznis plėtėsi. Po 
kelių mėnesių jis jau galėjo iš
sinuomoti puikų butą, turėjo 
automobilį ir nemažai pinigų. 
Pasirodo, kad jis pardavė dau
giau kaip 
šonkaulių...

Nelaimei, 
apgaviką ir

šimtą Mussolinio

policija sučiupo 
uždarė į kalėjimą.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

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 
prekės turi gerą vardą.

34* GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
STagg 2-4329

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai nuo Haven teatro)

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr.» Savininkas
Ernest Fasolino, Biznio vedėjas.

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary, 
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti FasoliBO 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L
Pamįnklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I. 
CENTRALINIS OFISAS:

66-56 80tli STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5 1260

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIVS 

nų 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

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 1

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 *IKI 3 VAL. PP.
IŠ WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-9293

PHILIP BENDER 
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 

Lietuviams ypač gerai žinoma 
.l.u. - - mūsų avalinės kokybė. ■

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: EVs 7-2043

Telefonas: EVer green 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y..
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 

Telefonas, EVergreFE 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
r (ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Aye., Brooklyn, N. Y,
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Eastate of A. J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-44^4

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, - Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia *7-4499 Koplyčia Laidotuvima

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių Jcabaretų mieste. Geriausioi
• 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) v GRamercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti

į 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- BE RM EL rac-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY, N. Y.
Tel. DAvenport 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

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SliREET, 
BROOKLYN ®! 1, N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

Mes 
gaso 
geso

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduc 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Ocįos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

NAUJA GYDUOLĖ
> Alexander’s Nauja 
I Maistinga Gyduolė 
* yra mišinys riešu

tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo$

Į°l 
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. Svaęas $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

’ Waterbury, Conp.

DAvenport 6-0259
K A I. P H K R V C H 

FOTOGRAFAS 
65 • 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.



Bronys Raila... Amerikoje gimsta daugiau negu prieš karą Pasikalbėjimas su prof. Mykolu Biržiška BR^GKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
(Atkelta iš 4 psl.)

RIMTŲ PROBLEMŲ NEBUS
GALIMA UŽTYLĖTI

Prof St. Žymantas ir kiti
bendradarbiai šio laikraščio

Pereitų metų vaikų “der
lius” Amerikoje buvo rekordi
nis! Taip skelbia U S News 
and World Report.

Keturi milijonai vaikų gimė 
praėjusiais metais ir gimimo

kitų rudeni 3,575,000 vaikų 6 
metų amžiaus, tai yra 30% dau 
giau negu praėjusiais metais, 
susirinks prie pradinių mokyk
lų duru. Teks daugeliui atsa
kyti, kol nebus pastatytos nau-

(Atkelta iš 4 psl.) /
Esu tikras, jog ir daugelį ki

tų santarvininkams daromų 
priekaištų spaudoje lengvai 
jų nugriaunamų, bet ypačiai

puslapiuose yra suminėję jau 
dešimtis panašių pirmaeilės 
reikšmės mūsų politinių ir re
zistencinių problemų. Teigi
mai ir išvados buvo visuomet 
pagrindžiami gyvenimo fak
tais, dokumentais, pareiški
mais ar laikraščių straipsnių

skaičius padidėjo 30% už prieš 
karinius metus. Nuo 1940 me
tų vaikų skaičius dešimties me 
tų amžiaus padidėjo iki 40% 
šeimų skaičius padidėjo 25% 
ir Amerikos gyventojų pasie
kė 155 milijonus, tai yra dvi
gubai daugiau negu prieš 50

1Q£ mokyklos. Iki I960 metų 
teks pastatyti 600,000 naujų 
klasių ir priimti 750,000 naujų 
mokytojų.

R. TAFTAS...

slapukų įžūliai vis kartojamų, 
nekartą galėtume nukaitinti, 
suneitralinti, kaikada gal net 
— sakyčiau kalbiškai gal ne
vykusiai bet iš esmės teisin
gai: “suprietelinti”. Tas tebū
tų Santarvės ir bendrajai nau
dai.

ištraukomis. Ar mes teikėme 
klaidingus faktus, ar mes kly
dome savo išvadose?

O ką matėme kaikurioje mū 
sų brolių lietuvių spaudoje? 
Ar buvo atremtas, ar parody
tas, kaip klaidingas, nors vie
nas mūsų pagrindinis tvirtini
mas dėl egzilinės vyriausybės, 
dėl autentiško Vliko struktū
ros nelegalaus iškraipymo, dėl 
seimų ir vyriausybių žaidimo, 
dėl suvereninių organų apta
rimo, dėl Berno, Paryžiaus ir 
Baden Badeno konferencijų, 
dėl rezistencinės problemos 
esmės sprendimo, dėl krašto 
rezistencijos “pražiopsojimo,” 
dėl žalingo tautiniams intere
sams mūsų rezistencijos veikė
jų diskriminavimo, šmeižimo 
ir aiškaus noro juos politiškai 
ir morališkai nudobti laikra
ščių puslapiuose (tas lengviau
sia, bet gyvenimas eina savo 
keliu) ir tt. ir tt.

Vietoj to,— atsirado tik sla
pukų, kurie “visuomenės var
du” pradėjo skelbti sprendi
mus, jog rezistencinė organi
zacija... kenkia lietuvių tautos 
išlaisvinimo kovai!... Tokių be
gėdiškų nonsensų skelbimas 
apibūdina dienraštį, kurio re
daktorius yra Lietuvos išlais
vinimo veiksnių talkininkas. 
Aiškiai apibūdina ne tik lietu
vių visuomenės, bet ir mūsų 
laisvės kovą suprantančių ki
tataučių akyse. % »

Tai yra liūdnas gumbas. Mes 
tikime, kad savo laisvę per 
sunkią kovą laimėjusi lietuvių 
tauta Tėvynėje tinkamu laiku 
įvertins kiekvieno darbą, ir
todėl — kartoju, 
tome būtino reikalo smulkiai 
dalyvauti tokių “(diskusijų” ža
lingose orgijose.
KAS LIETUVĄ IŠLAISVINS?

Naujienų Stebėtojas tvirti
na, jog mes manome, kad “Lie 
tuvą išlaisvins 
santarvės 
būrys su 
je”...

No, Sir!
tą, bet mes taip nemanome.

Mes niekad nemanėme ir 
nemanome, kad Lietuvą išlais
vins tie kažkodėl 38 vyrai par
tizanai. Nemanome, kad išlais 
vintų ir su Lozoraičiu prieša-

nema-

rezistencinės 
38 vyrų partizanų 

Lozoraičiu priešaky-

Ačiū už komplimen-

kyje. Nemanome, kad Lozorai
tis išlaisvins. Nemanome, kad 
ir visas Vlikas išlaisvins. Ne
manome, kad ir liet, socialistų 
sąjunga su Grigaičiu prieš
akyje išlaisvins. Grigaitis daug 
metų laisvino Lietuvą nuo 
Smetonos, net su Bimba susi
dėjęs, — bet vis nieko neišėjo...

Dar daugiau! Nemanome, 
kad ir visi čia į krūvą susidė
ję “veiksniai” Lietuvą išlais
vins. Esame tikri, kad reikės 
daug didesnių jėgų ir daug 
žymesnės paramos. O ir ta pa
ti didžioji parama laisvos Lie
tuvos mums neatneš ant to- 
rielkos, — jei patys lietuvių 
tautos vaikai savo žemėje tin
kamu momentu pristigtų dva
sinės ir fizinės jėgos Lietuvos 
nepriklausomybę de facto at-
statyti.

metų.
Yra pavojus, kad mokyklos 

negalės sutalpinti vaikų, kada

Mussolinio sūnus 
pardavinėja nosines

Didžiumai italų fašistų va
dams pavyko išsigelbėti nuo 
mirties ir prisiglausti Argenti
noje. Siame krašte, tarp italų 
pabėgėlių svarbiausias jos na
rys yra Mussolinio sūnus Vit
torio.

Nežiūrint, kad Argentinos 
? prezidentas Peron buvo pareiš

kęs, jog jis nedarys jokių kliū
čių fašistų vadams apsigyven
ti Argentinoje, Vittorio Musso
lini į Argentiną atvyko slaptai, 
užsiauginęs barzdą ir užsidė
jęs juodus akinius, kišenėje tu 
rėdamas netikrus pipierius. 
Kada šita jo apgaulė paaiškė
jo, jis gavo tik mažą pabaudą.

Pradžioje jis vertėsi sunkiai. 
Buvo prekių išvežiotoju, kavi
nės tarnautoju, žurnalistu ir 
radijo tarnautoju. Bet po to, 
kai susikrovė šiek tiek kapita
lo, atidarė nosinių dirbtuvę, 
kuri dabar puikiai veikia ir iš 
jos pelno jis išlaiko naujųjų 
fašistų organą II Risorgimento.

Tarp italų fašistų nėra jau 
toks vieningas sugyvenimas. 
Dino Grandį, kuris gyvena tur
tingai, tas kuris Didžioje Ta
ryboje paruošė Mussolinio pra
laimėjimą ir Patini, Milano 
prefektas, laikosi nuošaliai. 
Carlo Scorza, paskutinysis fa
šistų partijos sekretorius, gy
vena atsiskyręs ir rašo tik A- 
merikos laikraščiams. Tikrasis

(Atkelta iš 1 psl.)
Autorius čia pat skuba pa

sakyti, kad reikalaudamas pir- 
mon vieton ginti Ameriką, jis 
toli gražu nemanąs, kad rei
kia palikti likimui ir Dievo va
liai kitus kraštus. Amerikos 
saugumas esąs surištas su Eu
ropos ir kitų kontinentų sau
gumu. Afrika, Azija ir kitos 
sritys, kur komunizmas plečia 
savo įtaka — jokiu būdu ne
gali būti pamirštos. Kova prieš 
komunizmą esanti pasaulinio 
masto. Bet tatai dar nereiškia, 
kad visus kraštus turi ginti A- 
merikos kareivis.

Amerika turinti pagelbėti a- 
viacijos ir jūrų pajėgomis, ji 
turinti tiekti ginklus ir visa 
kita kovai reikalingą paramą, 
bet esą didelė klaida kitų kraš 
tų apsaugai siųsti Amerikoj 

.pėstininką. ,^..
Autorius sakosi gerai žinąs, 

•kad karo atveju nei aviacija, 
nei jūrų jėgos negali teritori
jos' užimti ir negali vien pa
diktuoti taiką. Turi ateiti .pės
tininkas, ir jis taria galutiną 
žodį priešui. Bet aviacija ir jū
rų jėgos griaus priešo susisie
kimą, naikins jo ūkinį pajėgu
mą, demoralizuos jo dvasią ir 
paruoš sąlygas kapituliacijai. 
Amerikos sąjungininkų pėsti
ninkai tegul eis paskui Ame
rikos aviaciją ir tegul talki
ninkaus galutinai pergalei.

Amerika turinti vengti ant
rosios Korėjos, nes Korėjos 
karas jau parodęs, kas atsitin
ka, kai kovoj ame -ten, kur prie 
šas nori, o ne ten, kur mes no
rime ir kaip mes norime.

naujųjų fašistų vadas Argenti
noje yra Enzo Grossi, buvęs 
jūrų karininkas.
i-

Kitą savaitę KAIP SUTIKTI 
KOMUNISTŲ PAVOJŲ EURO
POJE?

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
kymus mes išpildome koge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EV er green 4-8802

I”--"- ■ ------- • =

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414
J

Tačiau būtų sunkiau, kitą 
kartą ir visai nebūtų galima 
suneitralinti ar prieteliškai 
pašildyti piktai mums svaido
mų žodelių, paprastų pravar
džiavimų. Taigi, vilkinių Nau
jienų, Draugo, Darbininko ir 
Tėviškės žiburių suniekinama 
santarvininkai “vienybės ar
dytojai,” “fašistais,” “vadis- 
tais,” “intrigantais,” “avantiū
ristais’ ’ir dar kuriais ten is- 
tais bei galgonais. Betrūksta 
gal tik mano 4-mečio anūkėlio 
Vytuko mėgiamų “banditų”. 
Nei aiškios smerkė jų intenci
jos, nei prokuroriškas ar net 
isteriškas smerkimo tonas ne
leidžia mums nei mėginti ap
versti visą tą pravardžiavimą 
“viršum kojom” — kažkokiuo 
santarvininkų garbės žodynu.

Kas kita, jog santarvinin
kams dėl šių pravardžiavimų 
nei šilta, nei šalta. Jeigu nesą-' 
me nei intrigantai nei dvantiū 
ristai, nei fašistai, n.ei va- 
distai, nesiekiame ardyti nei 
tautinės vienybės nei vienin
gos kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, tik 
priešingai — esame paprasti 
Lietuvos žmonės, siekią atsta
tyti Nepriklausomą ir Demo
kratinę Lietuvos Respubliką, 
tad demokratai, kurie netik 
pripažįsta tautinės ir kovinės 
vienybės būtinumą, bet ir 
stengiasi padaryti ja rimtesne, 
visuotinesne, tad ir tikresne,— 
negi jaudinsimės ar gąsdinsi- 
mės, jei kas mus, VLIKo lai
minamas, pravardžiuoja!

Kiek atsimenu, ne tik “vie
nybės ardytoju” ir “fašistu” 
buvau apšaukiamas, bet dar 
“tautiniu renegatu,” “parda- 
viku” (“parsidavėliu”), “išda
viku,” “valio-patriotu,” vyru
ku, kuriam “patriotizmas ap
simoka,” “lenkininku,” “bolše- 
vikininku,” “vokietininku,” 
“smetonininku” arba net iš vi
so žmogumi/“be principų, be 
pažiūrų, be moralės” ir dar be 
kažko, — bet ar tai man nors 
kiek sutrukdė visuomeninį ar 
politinį darbą dirbti taip, kaip 
pravardžiuojamas jį dirbau, 
jau nekalbant apie tai, jog 
kaip vienų Zar kitų būdavau 
puolamas ,taip ir visuomenėje 
čia vienų čia kitų pritarimo 
vis gaudavau. Taip ir dabar 
vlikininkų pravardžiuojamiems 
santarvininkams netrūksta nei 
ryžtingumo toliau savo darbą 
varyti, nei sau nei savo darbui 
pritarimo visuomenėje.

Kadaise mano brolis Vikto
ras (Lietuvos mokslo istorijo
je gabiausias matematikas, tas 
pats, kuris dabar, geraširdžių 
tautiečių rūpesniu, viename 
Chicagos klube naktimis pa
vyzdingai valo moterų nužni- 
kus, ten pat, deja, tik savo gal 
voje, sprendžia matematines 
problemas, o jau kitiems kaiką 
ir parašo, pasak redaktoriaus, 
tulžies, bet dar ne kraujo 
plunksna), tebebūdamas dar 
studentas kažko taip smarkiai 
su savo draugu buvo susikir- 
tęs, jog vienas su kitu nusto
jo sveikinęs!. Kai praėjus dau
geliui metų jiedu vėl suėjo,

labai pradžiugo ir išsibučiavo. 
čia pat prisiminė visam savo 
amžiui tarpusavius santykius 
buvę nutraukę, tik priežasties, 
dėl ko gi jie buvo taip smar
kiai susikirtę, nebeatsiminė ir 
toliau gražiai bendravo.

Būkime tikri, jdg kaikas pa
našu virs ilgainiui tarpusaviuo 
se mūsų politinių organizacijų 
ir veikėjų santykiuose, su tuo 
skirtumu, jog mūsų Tautos is
torikai, ne vien politinės, bet 
ir kultūrinės jos istorijos tyri
nėtojai — vieni šalčiau, kiti 
karščiau — atvaizduos būsimo 
sioms kartoms mūsų dabarti
nius ginčus, nesusipratimus ir 
smarkavimus, savaip juos nu- 
šviesdami ir savaip įvertinda
mi jų-dalyvius ir herojus. Ta
čiau dabartinėje visuomenėje 
— primenu — viso to atrūgos 
nėra nei sveikos, nei naudin
gos. Tegalima kiek save guos
ti, jog nuomonių susikirtimai 
yra neišvengiami ir būtini, 
smarkavimai — suprantami ir 
būdingi, nešvarūs šmeižtai ir 
išsišokimai — apgailėtini. Bet 
kur kitur ir kaip kitaip be jų 
išsiverčiamą?

3. Kaip Tamsta manai, ar 
artimiausioje ateityje nusista- 
tys normalesni santykiai VLIK 
ir Santarvės tarpe?

Kaip VLIKui, taip ir San- 
tarvei turi rūpėti tų santykių 
sunormavimas. Nei išdidus vli
kininkų tretiravimas Santar
vės žmonių, nei tarpusavis, vie 
nų pas kitus, silpnybių ir viso
kių necnatų j ieškojimas ir 
gaudymas, nei tarpusaviai gin 
čai ir priekaištavimai spaudo
je negali amžinai tęstis. Tas 
kiekvienam aišku, kaip ir pa
reinanti iš to tautinė ir politi
nė žala.

Santarvės ir VLIKo santy
kių sutvarkymas yra vienas iš 
kelių, labiau ar mažiau reikš
mingų, tvarkytinių vilkinių 
reikalų, kiek VLIKas laiko sa
ve įr siekia būti centrine mū
sų rezistencijos organizaciją, 
jungiančia ar bent kontaktuo
jančia mūsų politinius veiks
nius ir šiaip politines organi
zacijas užsienyje, kurios sie
kia Lietuvos atvadavimo iš bol 
ševikinės Maskolijos. Ne mes 
jam galime diktuoti, ką ir kaip 
turi jis daryti, tik ne vien mes 
aiškiai matome, jog dabartinė 
būklė _ negali pasilikti ta pati, 
bet ir jis pats tai mato ir jieško 
šiokios ar tokios/ išeities. Su
prantam, bus čia dar nemažai 
trynimosi, reikalų ir net ambi
cijų ■ susikirtimo bei visokio 
svyravimo, pažangų ir atžan- 
gų, bet reikalas jau kiek paė
jęs iš vietos. Jo organizacinis 
sustingimas turėtų kiek atsi
leisti.

Santarvė, suprantama, to
liau plės savo organizaciją ir 
veikimą, jungdamas bendram 
darbui linkusius į ją nepatinin- 
kus, nesrovininkus, nebent 
kuris — partijos ar srovės 
šalininkas panorėtų savo sro
vinį ar partinį darbą papildy
ti ar pagilinti dar santarviniu. 
Santarvės darbas eis, kaip ė- 
jęs, vis viena, ar jo santykiai 
su VLIKu bus sutvarkyti, ar 
ne. Apgailėtina būtų jei jie ir 
toliau liktų nesutvarkyti, nes 
laikas tik vis labiau ir labiau 
šalintų vieną nuo kito, kad ir 
ginčai bei priekaištavimai bū
tų nutrūkę. Tas atsilieptų jųjų 
nusistatymui ir jųjų darbui tik 
jau ne teigiamai. O gi tas jųjų 
darbas, nemažiau nedaugiau, 
tik skiriamas svarbiausiam 
mūsų Tautos reikalui — Tėvy
nei išlaisvinti!

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

468 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulcoo Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. ULster 8 8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
1357 Bushwick Ave. 

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

Chauncey 8t.).

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D. 

87-20 85th Street 
Woodhaven, L. L. N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

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

Sekmadieniais uždaryta

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

VALANDOS: %,
9—12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso S'ftgg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3§34

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

Tel. EVergreen 7-6868 
-------------------------------------------------

' '' •' - .......... ~ ' i
DR. A. S. KASHLANSKY

DANTŲ GYDYTOJA
222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N Y. 

Tel. TR. 7-9430

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterimi

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

Brooklyno lietuviai kreipiasi j
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
197 NORTH 6 th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

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. 

Monk,’.. Wed. 8 Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

r

L

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

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

Stovyklavimas tęsis 8 savaites. Kaina: $290.00. Dėl pla- 
tesnių informacijų, prašoma kreiptis: 1

CAMP WISHE
Dirs. Mr. & Mrs. A. A. Wishe

R. F. D. No. 4 ’ MIDDLETOWN, N. Y.
Tel.: Mdtn. 94-2570 !!

IRK J1 ifWWWR 9 V. . r? -

Lietuviai advokatai
PERKANTIEMS NAMUS

JAmaica 3 7722

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham Pi 
JAMAICA ESTATES 3, ?

ST. BREDIS, JR.
% 197 Havemeyer Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-9394

PASKOLŲ FONDAS „žemu nuošimčiu teikia paskolas LIE
TUVIŲ STATYBOS IR PASKOLOS B-vė, Elizabeth, N. J. vei
kia nuo 1913 m.
Narvs New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtinių Valstybių 

Taupymo ir Skolinimo 1 ygos
Teirautis: Tel : Elizabeth 2-5225. J Kirk

Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

THE'WISE OLD OWL SAYS:

Like AQ Smart People WI1 Re joke When Elect This Savers' Choice

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Gegužės 11 d. New Yorko 

lietuviai futbolininkai žengia į 
didįjį bandymą. Tą dieną 3 
vaL Eintracht Oval (37th St. 
ir 20th Ave., Astoria, L. I.) į- 
vyksta National Amateur Cup 
Rytinių valstybių baigmės rung 
tynės Lietuvių SK —Lusitanos 
iš . Ludlow, Mass. Nugalėtojas 
bus sprendžiamas iš dviejų 
rungtynių ir gegužės 18 d. bus 
žaidžiama Ludlow Mass. Abie
jų rungtynių įvarčių balansas 
lems minėtos taurės Rytinių 
valstybių meisterį.

žiūrovams primenama, jog 
rungtynės įvyks ir nevisiškai 
palankiose gamtos sąlygose, 
žaidimą atšauktu galjmla iki 
sekmadienio 6 vai. ryto, gi vė
liau priešininkai bus pajudėję 
iš savo vigvamo ir tokiu būdu 
teks rungtyniauti, nebent triuš 
kinančiai lytų ir Lietuvių SK 
pasiryžtų nurašyti 200 dol. 
svečiams reikalingų kelionpi
nigių į nuostolius.

Visiškai natūralu, kad ši dvi
kovė turėtų sutraukti rekordi
nį lietuvių žiūrovų skaičių,’ 
Neabejotina, jog aikštėn pa
trauks ne vien tik prisiekę fut
bolo mėgėjai, bet ir visi kiti 
tautiečiai. Mūsų futbolininkai, 
taip toli pažengę National 
Amateur Cup varžybose, už
sitarnavo visuotinio visuome
nės dėmesio.

Praeitą savaitę buvo -minė
ta, jog futbolininkai į Ludlow, 
Mass, antrosioms rungtynėm 
vyksta autobusu ir kad gali 
prisidėti ir žiūrovai. Dabar ga
vome žinių, jog futbolininkų 
vadovybė nutarusi važiuot; au 
tomobiliais. Kaip ten iš tikrų
jų bus, sunku pasakyti. Klubo 
sekretorius J. Atkočius mums 
praneša, jog ši painiava bus 
galutinai išspręsta gegužės 11 
d. po rungtynių.

Susilaikydami nuo bet kokių 
s popierinių apskaičiavimų ar 

pranašavimų, kas laimės gegu
žės 11d., tikimės visi pasima- 

' tyti Eintracht Ovai, kur būsi
me liudininkais, kaip geltonai 
žalieji laikys .egzaminą dėl 
JAV futbolo aukštumų. Lusi
tanos yra komanda, kuri nese
niai \ National Challege Cup 
varžybose buvo susitikimi su 
German-Hungarian ir po stip
roko pasipriešinimo pralaimė
jo 1-4.

čių sporto šventę, kuri buvo į- 
vairi ir sutraukė 21,000 žiūro
vų. Dėmesio centre buvo tarp
tautinės futbolo rungtynės 
DAFB rinktinė — Stuttgarto 
Kickers. Svečiai iš Vokietijos 
turėjo pasitenkinti minimale 
pergale 4-3. Pirmas kėlinys pri 
klausė šeimininkams 1-0 (John 
Souza įvartis).

Stuttgarto Kickers, bent pir
mose rungtynėse Dėdės Šamo 
žemėje, toli gražu nepademon
stravo tokios klasės, kurią per 
nai ir užpernai rodė Eintracht 
Frankfurt ir Hamburgo SV šie 
metinių gastruolių gynimas 
buvo labai skylėtas, vienuolikė 
paliko labai vidutinišką įspū
dį ir prie geresnės sėkmės DA
FB All Stars nieko nebūtų nu
stebinę savo pergale. Pastebė
tina, jog DAFB rinktinė šie
met jau brandesnis vienetas ir 
sužaidžia visiškai patenkina
mai.

Mačius blankų Stuttgarto 
Kickers žaidimą, nenuostabu, 
jog jie Pietų Vokietijos aukš
tosios lygos pirmenybėse ’ ne
pajėgė iškopti aukščiau 12. 
vietos. Galimas dalykas, toles
nėse rungtynėse svečiai pasi
temps, jei tik bus iš ko. Gegu
žės 25 d. jų laukia dvikovė su 
Anglijos meisteriu Manchester 
United. Jei vokiečiai neper
augs sekmadieninės formos, 
neatrodo, jog jie sudarys ang
lams rimtesnio galvosūkio.
NUOMONĖS

Start a SAVINGS BANK Account Now

THE KINGS COUNTY
Savings Bank

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrimd Avenue

Member Federal Deposit Insurance ( <>rporatton

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandą, .

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

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

Tel. Virginia 9-3112

Lithuanian Building & Loan Association
269 SECOND ST., ELIZABETH. N. J. ALFRED J. WENTZ 

225 S. 4th Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

EVergreen 7 8067

Kad tos dvasinės ir fizinės 
jėgos mūsų tautos gyviesiems 
vaikams Tėvynėje nepristigtų, 
kad iš užsienio lietuvių tarpo 
būtų suteikta jiems galimai di 
desnė parama, kad Lietuvos 
laisvės bylą ir mūsų išlaisvini
mo valios rimtumą demokra
tinis pasaulis vis daugiau su
prastų, — toks yra pagrindinis 
Lietuvių Rezistencijos Santar
vės uždavinys. Galvojame, kad 
toksai uždavinys neturėtų juk 
būti svetimas kiekvienai rim
tai mūsų politinei partijai ar 
patriotinei organizacijai užsie
nyje.

Sėkantį kartą mėginsiu pa
aiškinti Naujienų stebėtojui jo 
paties straipsnyje taip drama
tiškai pastatytą klausimą:

KĄ ATSTOVAUJA LRS?

BŪKIT SVEIKI------------------------- --------- Dr. S. Biežis

KAS REIKIA ŽINOTI’ APIE ŠIRDĮ

6 pel.

BENDROS PASTABOS
Jau nuo neatmenamų laikų žmonės vaiz

davosi širdį savo gyvenimo pasireiškimo centru. 
Jie ir tais laikais, kad ir nieko nesuvokdami, 
vis dėlto jautė, kad širdis yra ta svarbioji jėga, 
tas motoras komplfkuotoje mašinoje, iš kurios 
pareina visas gyvenimo impulsas.

Todėl apie širdį susidarė daugybė visokių 
išsireiškimų, kurie ir šiais laikais tebevartoja
mi, nors jie dabar suprantami tik kaip kalbos 
puošmena, ir nieko nereiškia -anatomiškai ar 
fiziologiškai, žmogus, norėdamas ką nors stip
riai ir aiškiai pareikšti, visuomet kreipiasi į 
širdį, tuo parodydamas savo tikrąji jausmą ir 
nusistatymą. Jis sako: Myliu iš širdies, dėkoju 
nuoširdžiai ar iš širdies gilumos, sveikinu nuo
širdžiai, linkiu nuoširdžiai to ir to, mano nuo
širdus pareiškimas, mano širdis džiaugiasi, jis 
yra nuoširdus žmogus, jis savo širdį parodė

arba, liūdesio atsitikimais, sakoma, man širdį 
skausta, širdis plyšta iš gailesčio, nuoširdžiai 
užjaučiu, nuoširdžiai atsiprašau ir t. t. Nėra 
reikalo juos visus skaičiuoti, nes daugumą jų 
žinome ir kasdiena savo kalboje vartojame.

Vargiai kas galėtų tiksliai išaiškinti, kodėl 
širdį pasirinkta visokių svarbesnių išsireiški
mų ir jausmų centru, o ne smegenis, kurie tik
rumoje tuo centru yra. Tai pagaliau ir netaip 
svarbu. Matyt, visais laikais žmonės jautė kad 
širdis yra svarbiausias organas, iš kurio viskas 
išplaukia.

Čia jau labai daug tiesos yra šiandieniniu 
supratimu, nes širdis iš tikrųjų yra vienas 
svarbiausiųjų žmogaus kūno organų, jei ne 
pats svarbiausias. Ir dėlto niekas nesiginčija. 
Todėl kiekvienam svarbu susipažinti su širdi
mi. Kiekvienas turi pažinti jos veikimą, jo ri
bas, kad būtų sveikesnis ir Ilgiau gyventų.

žmogus gali .tam tikrą laiką gyventi be 
vandens, savaitėmis išbūti be maisto. Jis taipgi 
gali gyventi su puse plaučių, su vienu inkstu, ir 
net keliolika valandų — be inkstų. Jis gali net 
pusėtinai gerai gyventi be daugelio kitų kūno 
organų arba tik su jų dalimis, tačiau be širdies 
plakimo jis negali būti gyvas nė vienos minu
tės. Ir žmogus turi tik vieną širdį. Ir tuo pačiu 
momentu, kai ji sustoja plakusi, užgesta ir pati 
gyvybė.

Taigi, be širdies plakimo nėra ir negali bū
ti gyvybės. Todėl širdis ir yra taip svarbi. To
dėl ją galima visiškai teisingai vadinti svar
biuoju gyvybės palaikymo centru arba jėgainės 
šaltiniu. Dėl, to yra svarbu žinoti ir mokėti 
kaip su ja elgtis, kad ji kuo ilgiausiai mums 
tarnautų.
ŠIRDIES STRUKTŪRA

Norint turėti aiškesnį širdies vaizdą, būti
nai reikia šiek tiek susipažinti su jos struktūra.

širdis beveik išimtinai susideda iš gabalo 
specialių raumenų, kurių viduje yra keturios 
kiaurynės, vadinamos kamaraitėmis, per kurias 
kraujas teka. Tie raumenys veikla savarankiš

kai, automatiškai, nepriklausą nuo žmogaus 
valios, tai išsltiesdami — atsileisdami ir šitaip 
varydami kraują .po visą organizmą. Jie turi 
savotiškos ypatybės daugintis, jei kartais pri
reikia didesnio pajėgumo, kas širdį, kad ir lai
kinai, bet gerokai sustiprina.

Pati širdis yra apgaubia tampria ir labai 
stipria plėve, tarsi maišu, kuris apsaugoja ją 
nuo įvairių staigmenų, širdis yra priešakinėje 
žemutinėje kuone ties viduriu) krūtinės ląs
toje, gaubiama plaučių beveik iš visų pusių, 
išskyrus tik dalį, kur susiduria su priešakine 
krūtinės siena.

Normaliai širdis yra žmogaus kumščio di
dumo ir kriaušės pavidalo. Ji sveria nuo pusės 
iki vieno svaro, nors tikrumoje tai daugiausia 
pareina nuo žmogaus amžiaus, jo kūno sudė
ties, užsiėmimo ir sveikatos. Juo žmogus dau
giau ir ilgiau dirba sunkų fizinį darbą ar ver
čiasi sunkia atletika, tai ir jo širdis atitinkamai 
didėja ir sunkėja. Kraštutniais atsitikimais, 
širdis esti net triskart ir keturiskart padidėju
si, tada ji vadinama “jaučio širdimi,” nes tas 
gyvulys žinomas, kaip turįs labai didelę širdį.
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KREPŠINIS NEWARKE 
i

Balandžio 26 d. Newark, N. J. 
LSK krepšininkai vietos YW
CA salėje žaidė atsigriebimo 
ir kartu sezono uždarymo 
rungtynes su Bostono LSK 
Prie negausaus žiūrovų skai
čiaus, rungtynės nepasižymėjo 
gražiu žaidimo stiliumi. Ne
malonaus įspūdžio paliko kai 
kurių žaidikų “amerikinio žai
dimo stilius” savotiškas su
pratimas. Beveik visa rungty
nių eiga buvo apylygė, nors 
jau antroje minutėje šeiminiu 
kai vedė 10-4. Vis dėlto bosto
niečiai susiima, beveik vien to 
limais mėtymais pasekmę iš
lygina, persveria ir pirmąjį 
ketvirtį baigia 17-15 savo nau
dai.

Antarame ketvirty ta pati 
žaidimo eiga, tik svečiai ge
riau išnaudojo praėjimus prie 
krepšio, tiksliau mėto baudas 
ir laimi kėlinį. Nors trečio ket
virčio pasekmė 53-52 newar- 
kiečių naudai, bet šeimininkai, 
žaisdami daugiau pavieniais 
prasiveržimais, neįstengia pa
veikti laimėjimo prieš koman
diniai geresnius svečius, kurie 
pagaliau laimi 76-74.

Taškai: Bostono LSK: Ple- 
vockas (31), Leveckis (15), Ru- 
džiūnas (14), Skabeikis (12), 
Mitkus (4). Newarko LSK: Mė- 
linis (29), Monkevičius (19) 
Razminas (10), Minkevičius 
(7), Znutas (2), Strazdas (0). 
Teisėjavo VI. Sarpalis, Alg. Jo
kūbaitis. a.-ys
VIDUTINIŠKI SVEČIAI

Gegužės 4 d. Triborough sta
dione, Randalls Island, DAITB 
buvo surengusi didesnę vokle-

J. S., Darbininke matęs 
Brooklyno LAK stalo teniso ko 
mandos nuotrauką, galvoja, 
jog:... “ar nebūtų. galima mū
sų stalo tenisininkams įsigyti 
uniformas, t. y. vienodus, tam
sesnės spalvos megztinukus 
(trumpom rankovėm). Tąsyk 
nebūtų to margumo, kuris, at
rodo, buvo populiarus iki šiol. 

. Tie megztinukai ne kažin ką 
kainuoja ir didelių išlaidų ne
būtų. Vienodais megztinukais 
apsivilkę stalo tenisininkai at
rodytų tikrai kaip komanda, o 
ne pripuolamai surankioti mė
gėjai, kurių marškiniai įvai
riaspalviai, kaklaraščiai dar 
margesni, vieni daugiau, kiti 
mažiau pasiraitoję rankoves 
ir k-

Iš savo pusės norime pasi
džiaugti, kad skaitytojai paga 
liau sukruto ir pasidalina nuo
monėmis apie mūsų sportinę 
veiklą. Laukiame daugiau pa
sisakymų, kuriuose trumpai ir 
rimtai parašytus, stengsimės 
skelbti.

Italas pardavinėjo
Mussolinio kaulus

grafienei,

pasiseki- 
susirasti

. Vienas neapolitanietis Luigi 
LaSsini, kuris dar užvakar bu
vo bedarbiu, pasidarė beveik 
milijonierių, dėka savo genia- 
liškos idėjos.

šita idėja jam atėjo į galvą, 
suradus atmatų dėžėje kaulą. 
Jis pardavė jį kaip Dučės “re
likviją,” vienai italų 
gaudamas 5,000 lirų.

Padrąsintas tokiu 
mu, jis pasirūpino
daugiau kaulų ir pradėjo jups 
pardavinėti už įvairias kainas, 
garantuodamas, kad tai tikrai 
Mussolini liekanos. *

Italijoje Mussolinio garbin
tojų dar yra didelis skaičius, 
tad Lassini biznis plėtėsi. Po 
kelių mėnesių jis jau galėjo iš
sinuomoti puikų butą, turėjo 
automobilį ir nemažai pinigų. 
Pasirodo, kad jis pardavė dau
giau kaip 
šonkaulių...

Nelaimei, 
apgaviką ir

šimtą Mussolinio

policija sučiupo 
uždarė į kalėjimą.

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas. 

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 
prekės turi gerą vardą.

34* GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
STagg 2-4329

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai nuo Haven teatro)

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr.» Savininkas
Ernest Fasolino, Biznio vedėjas.

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO STILIAUS PAMINKLAI, 
MAUZOLIEJAI IR STATULOS.

Fasolino Memorial firma, kuri stato paminklus, Calvary, 
Mt. St. Mary ir visose kitose Long Island kapinėse, lietu
viams yra žinoma daugiau, kaip 40 metų.

Darbas atliekamas artistiškai, sąžinin
gai ir prieinamomis kainomis.

Pasirinkimas neribotas. Tik reikia aplankyti FasoliBO 
Memorials paminklų parodas...
DIRBTUVĖ IR PARODA:

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. L
Pamįnklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I. 
CENTRALINIS OFISAS:

66-56 80tli STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L
FASOLINO MEMORIALS

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y. 

MAin 5 1260

Anthony Grigalis
KONTRAKTOKIVS 

nų 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

JONAS PATAŠIUS 
žiedai, laikrodžiai, jų tai

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. 

307 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 1

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 *IKI 3 VAL. PP.
IŠ WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-9293

PHILIP BENDER 
AVALINĖS KRAUTUVĖ

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams. 

Lietuviams ypač gerai žinoma 
.l.u. - - mūsų avalinės kokybė. ■

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: EVs 7-2043

Telefonas: EVer green 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAS GARŠVA

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y..
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 

Telefonas, EVergreFE 8-9770

STEPHEN AROMISKIS
r (ARMAKAUSKAS)

423 Metropolitan Aye., Brooklyn, N. Y,
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME 
MATHEW P. BALLAS, 

Direktorius 
660 GRAND STREET, 
Tel. STagg 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Eastate of A. J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-44^4

SHAUNS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, - Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia *7-4499 Koplyčia Laidotuvima

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefoną*, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARY PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių Jcabaretų mieste. Geriausioi
• 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) v GRamercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti

į 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- BE RM EL rac-

H. H. ALTHOFF, Pres.
PAVYZDŽIAI IR ĮSTAIGA 

PRIEŠAIS NAUJUS VARTUS Į ŠV. JONO KAPINES
Kampe Metropolitan ir 8-th Street (Dry Harbor Road) 

MIDDLE VILLAGE, QUEENS COUNTY, N. Y.
Tel. DAvenport 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

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello

plokštelės

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

taisome viską, kas priklauso 
pečiams. Parduodame naujus 

pečius žemomis kainomis. 
Patarnavimas garantuotas.

244 ROEBLING SliREET, 
BROOKLYN ®! 1, N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

Mes 
gaso 
geso

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas

Taisomi laikrodžiai, parduc 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai, auskarai ir t.t.

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y.

(Ray’s Liquor Store) 
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai, 

Savininkai
103-55 LEFFERTS BLVD. 

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Ocįos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

NAUJA GYDUOLĖ
> Alexander’s Nauja 
I Maistinga Gyduolė 
* yra mišinys riešu

tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

galvos skaudėjimų, 
ir lytiško silpnumo$

Į°l 
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. Svaęas $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

THOMAS MATAS
REAL ESTATE 
81 Fox Street 

’ Waterbury, Conp.

DAvenport 6-0259
K A I. P H K R V C H 

FOTOGRAFAS 
65 • 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
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Alena Devenienė, einanti B- 
ALFo pirmininko pareigas, su 
A. S. Trečioku, prel. J. Balkū- 
nu ir adv: K. Paulus, Wash
ingtone aplankė 23 kongres- 
manus ir prašė juos paremti 
pravesti įstatymą dėl tremti
nių įsileidimo.

A. Mackevičius, biznierius, il
gametis mūsų laikraščio skai
tytojas. buvo gana sunkiai su
sirgęs, bet šiuo metu, kaip gir
dėti, sveiksta.

Petronėlė Martini, užsimo- 
mokėdama savo prenumeratą, 
ta proga užrašė Vienybę sūnui 
Juozui, gyvenančiam Floridoje 
ir. be to, savo jaunystės drau
gei Barborai Mayron, gyvenan
čiai Washington© valstybėje.

Paul A. Zorianda, siuvėjų 
kcntraktorius Povylo ir Kotri- 
nos Zorlandų sūnus, iki šiol 
buvęs kariuomenės tarnyboje 
Japonijoje, perkeliamas į Ko
rėją.

Adv. S. Briedis nuo birželio 
1 d. savo ofisą esantį 197 Have- 
meyer St., perkelia į savo na
mus, 37 Sheridan Ave., Brook- 
lyne.

Ona Menderienė mums pra
neša, kad jos ir jos vyro Myko
lo ūkyje, Withe Sulphur Srings, 
N. Y., netrukus atidaromas va
saros atostogų sezonas.

Kazys ir Aldona Krulikai 
balandžio 15 d. susilaukė pir
mojo sūnaus, kuriam duotas 
Richardo-Kazio vardas.

Pranė Lapienė praneša, kad 
kad gegužės 31 d. įvyksta jos 
vasarvietės, Stony Brook 
Lodge, atidarymas,, kurios me
tu, “po mažų vaišių, bus dide
lė ir puiki meninė programa”.

Viktoras Sodeika, tarnaująs 
JAV kariuomenėje, praleidęs 
atostogas Bronxe pas savo 
motiną Marijoną šodeikienę ir 
gimines Petrą ir Emiliją Dik- 
sonus, -išvyko į naują paskyri
mo vietą Aliaskoje.

Dr. J. Petkevičius, kaip New 
England Mutual Life Insuran
ce kompanija praneša, nese
niai pradėjo dirbti jos žinio
je. Jo įstaiga yra 527, 5 Avė., 
N. Y. 17.

R- Prasčiūnas, prieš keletą 
metų atvykęs iš Europos, šio
mis dienomis nupirko Lituanica 
restoraną. esantį Lituanica 
Square, Brooklyne.

J. Zakarauskas praneša, kad 
Liet. Piliečių klubo metinis iš
važiavimas busais į Laisvės 
parką Linden, N. J. bus birže
lio 22d.

Dr. Vyt. Avižonis netrukus 
atidarys savo kabinetą New 
Yorke, kur jis priiminės ligo
nius tris dienas savaitėje su 
•akių, ausų ir gerklės ligomis.

Kun- J. Baltrūnas, 240 E. 
14th St., New Yorke, konsek
ruojamas į vyskupus gegužės 
18 d.
“DUNDA KLUMPĖS 
KAIP PATRANKOS...”

Taip dainuos Aitvarų kvar
tetas, šokant J. Matulaitienės 
vadovaujamai taut, šokių gru
pei gegužės 11 d. Schwaben 
Hall, Brooklyne. Tai bus šau
nus šio sezono užbaigimo kon
certas. Publikos laukia tokios 
naujienos, kaip Vilniaus dra
mos teatro aktorius J. Palu
binskas ir Vilniaus operos so
listė F. Pupėnaitė, kuri taip 
pat dainuos kartu su vyrų 
kvartetu. Aitvarai turi paruo
šę specialią programą. Prog
ramos dalis bus skirta Moti
noms pagerbti. O šokiams gros 
karštas ir nepailstantis Joe 
Thomas orkestras.

Atsilankę į -koncertą kartu 
parems ir tremtinius Vokieti
joje, nes koncerto pelnu bus 
remiamas BALFas. Koncerto 
pradžia 5 vai. p. p. Salė pasie

kiama važiuojant Myrtle Ave. 
Line iki Knickerbocker Ave. 
stoties.
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiu as
menim^ bei organizacijoms, su 
ruošusiems mano 75 metų ju
biliejaus proga bankietą, mane 
asmeniškai per spaudą ar te
legramomis s v e ikinusiems. 
Bankieto dalyviams, ypač Ge- 
raliniam Konsului Budriui, ma
no bičiuliams, pažįstamiems, 
giminėms ir visiems geros va
lios lietuviams reiškiu didelį 
ačiū.

Juozas Ambraziejus

SIUVĖJŲ KONTRAKTORIAI PAGERBĖ PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS VEIKLA
SAVO BUVUSIO PIRMININKO ATMINTI

Velionis Petras Atkočaitis 
buvo ilgametis Lietuvių Siu
vėjų Kontraktorių Sąjungos 
pirmininkas. Jis ir mirė būda
mas tose pareigose. Taigi, savo 
gerbiamo pirmininko atmin
čiai, kontraktoriai užsakė mi
šias, kurios įvyko gegužės 3 d. 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje. Po mišių kontrak
toriai su šeimomis bei arti
miausiais draugais susirinko 
Petro Lugerio restorane, kur 
buvo patiekti gardūs pusryčiai.

Prie stalo E. P. Mitchell pa
kvietė visus dalyvius atsistoti 
ir vienos minutės laikotarpye 
pagerbti buvusio pirmininko, 
draugo ir bendradarbio atmin
tį.

Pusryčių susirinko 33 asme
nys. Dalyvavo: našlė Petronė
lė Atkočaitienė, sūnus Jonas 
Atkočaitis su žmona ir dukre
le, Matuliai, Karveliai, E. P. 
Mitchell, Diržiai, šalaviejienė 
su dukra, Bubeliai, Zorlandai, 
Pratapai, Pačėsa, Vaiginiai, 
Mičiulienė, M. Buika, velionio 
Atkočaičio sekretorė Karpiūtė 
su motina, Budraitienė, adv. 
Smith, Tysliava, Šimėnai.

Pusryčiai buvo suruošti Lu
gerio restorane, nes čia velio
nis mėgdavo dažnai lankytis.

Nuo Petro Atkočaičio mir
ties jau praėjo trys mėnesiai, 
bet jo draugai jaučiasi, lyg jis 
dar tik vakar buvo jų tarpe.

R.

Maspetho Lietuviu Auditorijos seimas
Praeitą šeštadienį, gegužės 

3 d., Liet. Pil. Klubo patalpose 
įvyko metinis Maspetho Audi
torijos seimas, kuris šį kartą 
savo nuotaika buvo skirtingas 
nuo buvusių seimų. Seimo daly 
vių nuotaiką kėlė tas faktas, 
kad valdyba pagaliau įsigijo 
namus, kurie 100% atitin
ka tiek organizacijos, tiek vi
suomenės reikalavimams. Na
mai, nupirkti Maspethe, Audi
torijos korpofacijai kaštavo 
40,000 dol. Jų įrengimas, ma
noma, kaštuos apie 15,000 dol.

Seimui pirmininkavo Petr. 
Mikalauskas, dabartinis Audi
torijos pirmininkas. Be šėri- 
ninkų seime dalyvavo eilė sve
čių, kurie taip pat buvo pa
kviesti tarti žodį. Visi sveiki
no sėkmingą Auditorijos žygį.

Be namų, nupirktų Maspe
the, Auditorija dar turi stam
bų žemės sklypą, kuriame yra 
restoranvagonas. Už tai Audito 
rija gauna gerą nuomą, šis že
mės sklypas, kaip ir sumany
mas įsigyti salę Maspethe, bu
vo pradėta 1926 m. Vienas pir
mųjų- šio sumanymo vykdyto
jų buvo Pranas Jočys. Jis tebė
ra aktyvus šio darbo dalyvis. 
Jočys Auditorijos korporacijos 
viceprezidentas? Jauosios kar
tos žmogus, Petras šlapikas, 
nemažiau rūpinasi šio suma
nymo .vykdymu. Faktinai, Pra
nas Jočys ir Petras šlapikas 
yra tie dviejų kartų atstovai, 
kurie nuolatos rūpinosi, kad 
Maspetho lietuviai turėtų savo 
namus, šiuo atveju jie, įsigy
dami didesnius ir patogesnius 
namus, pralenkė ir broklynie- 
čius.

Dabar, kai sumanymas bai
giamas vykdyti, greičiau gau
nami ir talkininkai. Šerai taip 
pat gyviau perkami. Pavyz
džiui, Ant. Matulis savo kalbo-

j e pareiškė: “Atsiminkime, kad 
dabar į mus yra atkreiptos a- 
kys ir kitų kolonijų lietuvių, 
kurių talkos mes privalome ei
ti ieškoti.” Maspetho Moterų 
Pil. Klubo pirmininkė M. Ta
mašauskienė pareiškė, kad jos 
vadovaujamas klubas pirmo
sios savo pramogos pelną ski
ria Auditorijai.

Kaip ten bebūtų, bet Maspe
tho lietuviai, įsigydami savo 
namus, parodė, kad Amerikos 
lietuviai dar nepailso veikti ir 
organizuotis. V. R.

Artinasi didysis General Fe
deration of Women Clubs su
važiavimas. ši Federacija yra 
didžiaušia -pasaulinė moterų 
organizacija, apimanti vienuo 
lika - milijonų pasaulio moterų 
kurios centras yra JAV, Wa
shingtone ir šios Federacijos 
nariu yra ir Pabaltijo Moterų 
Taryba.

Kaip 1950 metais Bostone, 
taip ir šiais metais Minneapo- 
ly, lietuvės moterys šioje kon
ferencijoje dalyvaus. Lietuves 
atstovaus Llgija Bičiunaitė-Dir 
kienė Pabaltijo Moterų Tary
bos Lietuvių Atstovybės sekre
torė. Ji jau lietuves atstovavo 
Bostono Konferencijoje, ku
rioje įsigijo populiarumo ir tu
rėjo dideli pasisekimą. Tuo 
remdamosi, konferencijoje ji 
išnaudojo daug progų, iškėli
mui mūsų Tėvynės tragiškos 
būklės ir mūsų nelaimių. Ji ta
da kalbėjo per 200 radijo sto
čių į pasaulio moteris ir tarė 
žodį lietuvėms ir lietuviams, 
esantiems už geležinės uždan
gos. Tuo metu dar nebuvo A- 
merikos Balso ir tai buvo vie
nas iš pirmųjų lietuviškų žo
džių apie mūsų, užsieniuose 
esančių lietuvių, pastangas ir 
darbus, ^padedant 'tautos ka
mienui siekti Lietuvos laisvės.

Šiais metais, balandžio 3 d., 
General į Federation of Wo
men j. Globs pirmininkės Mrs. 
Houghton kvietimu, Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkė

VAIKU IR MERGAIČIŲ STOVYKLA
Liepos 1 d. atidaroma pavyzdingai įrengta vaikų ir mer- s 

gaičių vasaros stovykla, esanti labai gražiame Oxoboxo pa- !; 
ešeryje, Montville, Conn, (netoli New ' London). Priimami !; 
nuo 6 iki . 14 metų amžiaus,vaikai ir mergaitės. Geriausias :; 
maistas ir priežiūra, taip pat visos žaidimo ir auklėjimo ; 
galimybės. Stovyklą tvarko }ir ją prižiūriftoje srityje patyrę ; 
specialistai, Albertas ir Albina Pilveliai. Mokestis: 375 dol.
8 savaitėms, 195 dol. 4 savaitėms.. Dėl platesnių informa- s 
cijų, kreiptis: * •*- l

CAMP OXOBOXO J
ALBERT A. PILVELIS, Direktorius ;

237 .BLAKE ST. ' T^iržeHo 20'd.
NEW HAVEN, CONN . CASH5 OXOBOXO

Tel. 54442 MONTVILLE, CONN
--- .-------- ~-------~__________________________ j

¥t" st. casino teatras
210 East 86th Street SŽI

Nuo gegužės 9 iki 15 d,
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE . ‘ \

“VERLORENES RENNEN” I
Su O. W. Fischer — Elfe Gerhart — Curd Jaergcns — Anni Hartmann 
Melanie Horeschofsky — Gandolf Buschbeck. . . - ----- i

“ALES FUER VERONIKA”
Su Hans Moser '— Gretl Thcimcf*— Theo Lingen — Willy Eicherbcrgcr 
Grcthc Weiser — Hildc Hildbrand. ' -
NAUJAUSIA SAVAITES' APŽVALGA. r

METINIS AITVARŲ KVARTETO

KONCERTAS
GEGUŽĖS (MAY) 11 d., SEKMADIENĮ,

SCHWABEN HALL
buvo pristatyta Olandijos ka
ralienei Juliana! Washingtone. 
Savo trumpoje kalboje pirmi
ninkė paminėjo Pabaltijo tau
tų sunkią padėtį ir prašė ka
ralienės daromas skriaudas 
kelti laisvajame pasaulyje. Ka
ralienė šiltais žodžiais sutiko 
pabaltietę, pažadėdama jos 
prašymą išpildyti ir sakėsi vi
somis išgalėnils kovosianti už 
mažųjų tautų laisvę ir jų tei
ses.

Talačkai minėjo — 
sidabrinę sukakti

Balandžio 27 d. Petras ir Ju
zė Talačkai iš Bronx, N. Y. 
minėjo savo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį.

Po pamaldų Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje New Yor
ke, tos .pačios parapijos salėje 
įvyko iškilminga puota, kur 
dalyvavo apie 200 svečių. Baž
nyčioje mišias atlaikė kun. Ra 
žaitis, o puotą atidarė kun. 
Gurinskas. Vakaro programą 
vedė A. Stanevičius. Buvo pa
kviesta kalbėti visa eilė sve
čių bei viešnių. Be paties va
karo vedėjo Stanevičiaus, kal
bėjo kun. Gurinskas, kūn. Ra
žaitis, P. Grebliauskienė, Ant. 
Talačka, Vienybės agentas J. 
Krunklys, A. Kviešas, J. ša- 
linskas, M. Vaškevičienė, “svo
čia” Stasė Grigaliūnienė ir 
“svotas” P. Baltaduonis. Pa
galiau buvo pakviesti patys 
garbės svečiai, Petras ir Juzė 
Talačkai, kurie padėkojo tiek 
puotos rengėjams, tiek jos da
lyviams, tiek už gražias ir ver
tingas dovanas. Talačkai ap
gailestavo, kad šioje puotoje 
negalėjo dalyvauti jų sūnus, 
kuris šiuo metu tarnauja ka
riuomenėje.

šia proga Juzė Talačkienė 
Krunkliui pareiškė, kad ji skai
tanti Vienybę taip pat 25 me
tai.

Puotą suruošė ir ja rūpino
si: S. Kavaliauskienė, Anna 
GarŲičius, U. Misevičienė, R.
šilkaitienė, T. Kalėdienė, M. 
Baltaduonienė, Domicėlė Kau- 
lakis, Julė Kviešas, Ona Bra
zaitis, A. Sveikačiūtė, F. Ka
lėdienė, Barbara Pupelis, K. 
Kavaliauskas, J. Misevičius, V. 
Kalėda, A. Kavaliauskas, A. 
Kvieša, A. šniūras ir k. Tai 
buvo tikrai graži .puota, kuria 
svečiai buvo patenkinti.

J. Krunklys

Lietuvio gyvenimas bolševiki
nėje priespaudoje ir jo kova 
už savo buvimo, tautos ir re
ligijos teises plačiai pavaiz
duojama tik ką iš spaudos iš
ėjusioje lietuvio žvejo —

JUOZO GRIŠMANAUSKO
knygoje

“Tolimieji kvadratai”
Čia aprašyta ir žvejų pabėgi
mo istorija. Knygą galima gau 
ti pas liet, spaudos platintojus
ir pas patį leidėją Juozą Kapo
čių, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y., prisiun- 
čiant 2 dol. pinigais ar money 
orderiu.

Organizacijų dėmesiui
Gegužės mėnesio gale Pa

saulio Lietuvių žinynas ati
duodamas spaudai, todėl orga
nizacijų vadovai prašomi pa
skubinti žinių atsiuntimą, ku
rie iki šiol to dar nesate pa
darę. žinios reikalingos tokios: 
organizacijos pavadinimas, pir 
mininko, sekretoriaus ar rei
kalų vedėjo vardas pavardė ir 
adresas. Taipgi pageidauja
mas organizacijų įsikūrimo da 
tos ir narių skaičius, bet jų 
po ranka neturint dėl to žinių 
išsiuntimo prašoma nedelsti. 
Visas informacijas siųsti ži
nyno redaktoriui: Mr. A. Si
mutis, 41 W. 82 St., New York 
24, N. Y.

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bęi išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Greit Neck, L. I.

TELEFONAI: i
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) ;. , (Rcz.)

KAS JIS?
X—•

Vencijietis keliautojas, gimęs 
1254 metais ir miręs 1323 me
tais, kuris mokėjo užsitarnau
ti Mongolijos imeperatoriaus 
Kublai simpatiją, lankydama
sis jo rūmuose.

Vėliau buvo pasidaręs gu
bernatoriumi vieno Kinijos 
miesto. Bet išsiilgęs gimtojo 
krašto, iškeliavo atgal į Euro
pą, pravažiuodamas visą Kini
ją, Indokinijoją ir Persiją, ku
rie iki tam laikui nebuvo ži
nomi jokiam europiečiui.

Kas jis?
Pirmas teisingai atspėjęs ir 

pranešęs Vienybei to keliauto
jo vardą, gaus dovami įdomią 
knygą.

474 KNICKERBOCKER AVE., BROOKLYN. N. Y.
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Vilniaus operos solistė

FELICIJA PUPĖNAITĖ
Vilniaus dramos teatro aktorius

JUOZAS PALUBINSKAS
■ J • ,

J. Matulaitienės vadovaujama

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Vyrų balsų kvartetas

AITVARAI
su specialiai šiam koncertui paruoštu repertuaru.
Pradžia 5 vai. p. p. Bilietai po $1.50 ir $2.00

šokiams gros JOE THOMAS orkestras

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!
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 BARTUS &
VINCENT KRIAUCUNAS

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

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

* 
-------------------------- ,_________________________________________________ ' - . ~/

i ■ ... . ’

Pasinaudokite šia proga
I DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino-
I mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
į sofų, lovų, matracų h* 1.1.

i PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

i Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin-
I

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyn© 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

FURM AT CO. Ine.
> (Prieš Republic teatrą) <

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

h MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje.
Bet, svarbiausia, jus čia turite tą patį, šimto 
procentą vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

!; MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
ĮVAIRUS GERYMAI IR UŽKANDŽIAI • i Į

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

1 Telefonas: HY 7-9758 |

E P. MITCHELL CO.
I

Manufactures of
FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, 
GL 5-2246

N.

J

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važluolant Broadway BMT Linija).

ALBERTS^
ALBERT ELICE, Sav. (steigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldą išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai
DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%

Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.
246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 7-4MT

*

KAINA 10c.
RbVl

1

IŠ VISO PASAULIO
centrinio sektoriaus vadas, pakel-

1927

t<Įtaikai.

tapo nugalė tą

’V*

prieš tai prie 
du prancūzų

skraido 
perga- 
keletą

kitiems 
lakūnams 

pavyko iš 
New Yorką

ir 6 Benelux kraštų, 
žmonių, kuriems va- 
prancūzų maršalas

• Gen. Juin, Europos 
tas į Prancūzijos Maršalus.

• Austrijos kancleris

1930 metais, 
prancūzų 

ir Bellonte

LXVIi M. 20 N. 412 BEDFORD AVE., BROOKLYN 11, N. Y. 1952 M, GEGUŽES (MAY) 16 D.

Išnuomoti planetą 
Po SLA rinkimų... 
Brolvaikių žygiai 
Skaitytojo žodis

JUOZAS TYSLIAVA
- Kas gi pagaliau tos “skrai
dančios lėkštės”, apie kurių 
pasirodymą kalbama visuose 
kontinentuose?

Ar, kaip jau ir kai kurie 
mokslininkai spėlioja, tai yra 
kitos planetos žvalgai?

Na/jeigu jau ir taip būtų...
Dabar, kai mes nepajėgiame 

išspręsti savo problemų, ypač 
suvaldyti Stalino banditų, tai 
gal ir geriau būtų, jeigu mūsų 
žemę laikinai užimtų kitos 
planetos gyventojai.

Na, sakysime, mes savo pla
netą išnuomojame Marso gy
ventojams...

Ką gali žinoti. Gal pagaliau 
mes išmoktume gyventi.

Buvo įprasta manyti, kad 
SLA rinkimai baigiasi senosios 
Vykdomosios Tarybos perrin
kimu.

Bet ši kartą buvo labai gra
žiai apsirikta.

šie rinkimai žymiai pakeis 
dabartinį SLA Vykdomosios 
Tarybos veidą.

Pirmiausia, dabartinis pre
zidentas teisėjas Laukaitis 
šiuos rinkimus pralaimėjo savo 
oponento advokato Kalinaus
ko naudai.

Be to, E. Mikužiūtė, SLA iž
do globėjos pareigose išbuvusi 
20 metų, dabar tą vietą turi 
užleisti Alenai Devenienei.

Taigi, dar pora tokių 
mų, ir visi 
pareigūnai 
žmonėmis:

senieji SLA 
bus pakeisti

rinki- 
centro 
kitais

-Tik to dar betrūko...
Koje saloje, Korėjoje, yra 

apie 180,000 belaisvių, kuriuos 
saugoja, prižiūri ir, žinoma, 
maitina amerikiečiai.

Ir štai vieną gražią dieną 
tie belaisviai paima į nelaisvę 
Amerikos armijos generolą, 
tos didžiulės belaisvių stovyk
los . komendantą...

Paima ir vėl paleidžia, bet 
su sąlyga, kad būtų priimta 
ir įvykdyta eilė 
patiektų sąlygų...

Tai skandalas, 
dabar atrodo, net
rališka Amerikos karo vadovy
bė neketina toleruoti.

tų belaisvių

kurio, kaip 
ir labai libe-

v *

Vienas mūsų koresponden
tas rašo apie naujakurius, ku
rie, pavyzdžiui, New Britaine 
perka namus, biznio įmones ir 
t. t.

Naujakuriai, kurių daugu
ma vos prieš porą metų atvy
ko, taip stiprinasi ne tik Con
necticut, bet ir kitur.

Tokie reiškiniai pastebimi 
beveik kiekviename mieste.

Senieji lituviai amerikiečiai, 
kurių daugumai teko čia išgy
venti, kaip sakoma, šalto ir 
karšto, kartais net su pavydo 
jausmu pasveikina tą nepap
rastą naujakurių pažangą.

Senieji lietuviai amerikiečiai, 
čiai, kurie čia sukūrė kolonijas 
ir kartu padėjo atsistatyti Lie
tuvos valstybei, negali nesi
džiaugti savo brolvaikių lai
mėjimais.

Vienas mūsų laikraščio skai
tytojas, siųsdamas savo pre
numeratą, taip parašė:

“Nenoriu būti skaičiuje tų 
žmonių, kurie po keletą mė
nesių nemoka savo prenume
ratos. Todėl siunčiu dešimtinę 
prenumeratai ir popierio fon
dui. Man būtų jdomu žinoti, 
ar skaitytojas, kuris delsia sa
vo prenumeratos mokėjimą ir 
tuo būdu skriaudžia laikraštį, 
sutiktų bent vieną dieną dirb
ti tokioje dirbtuvėje, kur ne
gaunama atlyginimo?

Nejaugi jis mano, kad laik
raštininkai, lyg kokie vergai, 
jam turi dirbti už dyką. Sar
mata taip galvoti, bet dar di
desnė sarmata taip daryti”.

Turiu pastebėti, kad cituo
jamo laiško autorius yra kele
to laikraščių skaitytojas.

Kas pakeis Staliną, kuriam dabar yra 72 metai? — Kam Stalinas dabar 
patiki valdžios raktus, kada ilsisi prie Juodosios jūros? — Ar Molotovas 
bus tuo laiminguoju įpėdiniu? — Gal garsiajai “Troikai” (Molotov, Ma 
----- lenkov ir Beria) bus pavesta tvarkyti valstybės reikalus?

Stalino įpėdinys- 
||| tės problema nuo- 

. i lat suka gaivas 
Europos žurnalis
tams ir net rim
tasis Londono The 
Economist nepa
gailėjo vietos ke
lis kartus apšvies
ti savo skaitytojus 
apie m as koliško 
“Derby”, kuris pra 
sidės tuoj po Sta
lino mirties daly
vių šansus.
Pagal anglų sa

vaitraštį, arklys 
M a 1 enkovas tu
rįs' tvirčiausias ko
jas, kaip kompar
tijos f a k t inasis 
tvarkytojas. Taigi 
esą daug šansų, 

kad jis savo kanopą į Krem
liaus sostą įkels. Paryžiaus 
spauda daugiau šansų duoda 
gal ir senokam, bet labai užsi
spyrusiam kuinui Molotovui, o 
jei ne — tai pagal France-Soir 
galėtų ir visa “TROIKA” atsi
durti pryšakyje — būtent Mo
lotovas su Malenkov (partija) 
ir Berija (policija — MVD)...

Tiesa, Stalinui jau 73 metai 
ir kad ir kaip dievinamas — 
prieis ir jis liepto galą... Nors 
paviršutiniškai žiūrint Polit- 
biuras atrodo visiškai vienin
gas ir jokių nesklandumų nė
ra, kaip pav. Stalinas išvyks
ta pailsėti — žiemavoti Į savo 
vilą Sotči. Esą- Stalinas prisl*. 
menąs buvusi baisų susiskaldy 
mą partijos vadovybėje per Le
nino ligą ir po jo mirties. Sta
linas tokios klaidos nebedary
siąs — jis jau įkvėpęs sovie
tuose naują šūkį: “Stalinas, tai 
Leninas šiandieną”. Auksinis 
išradimas — nusakantis “Who 
is Who”... Tačiau vistiek po 
mirties, o gal jau ir prieš,įpė
dinystės klausimas turės spręs 
tis. Ir tas sprendimas šiandie
ną nei liaudžiai, nei “liaudies 
priešams” dar nėra žinomas.

Niekas nežino, ar Stalinas 
jau yra parašęs savo politinį 
testamentą. Spėjama, kad jis 
rašo besilsėdamas tik savo me
muarus, kuriais būsią atsaky
ta Churchilliui. Kaip ten be
būtų su testamentu sutinka
ma, kad nėra jokio klausimo, 
kad Jozifo Vasarionovičiaus 
vietą užimtų jo sūnus Vasili 
Stalinas—aviacijos generolas. 
Tiesa Vasilius padarė labai 
greitą karinę karjerą pasinau
dodamas savo padėtimi, ta
čiau jo įtaka partijoje esanti 
lygi nuliui ir jis aukščiau par
lamento — Aukščiausios Tary- 
-bes nario pareigų politinėje 
plotmėje nėra nuėjęs. Be to ir 
pats tėvas Stalinas nemanąs 
eiti Napoleono pėdomis ir sa
vo dinastijos neįkurdinsiąs.

Tarpe Politibiuro narių te
oretikų, kaip Stalinas nėra — 
nėra nei ypatingų politikų, iš
skyrus Molotovą, kuris turėtų 
didelį tarptautinių problemų 
patyrimą, pažįsta daug užsie
nio valstybių vyrų ir artimų, 
kaip bet kuris kitas iš Polit- 
biuro narių, su Stalinu iki šiol 
yra bendradarbiavęs.

Molotovas jau seniai ir nuo
latos statomas visoj sovietinėj 
propagandoj šalia Stalino. Po- 
litbiuro sąrašuose hierarchi
nėje tvarkoje Molotovo vardas 
eina tuoj po Stalino. Tiek 
Maskvoje tiek kituose Rusijos 
miestuose viešose vietose, par
kuose, ministerijose Molotovo 
portretas nuolatos figūruoja 
šalia Stalino. Dailininkai yra 
pripiešę aibes paveikslų Stali
no su šalia jo Molotovu. Kaip 
Hitleris taip ir kompartijos va 
dai mėgsta būti vaizduojami su 
vaikais rankose ar jų apsupti. 
Oficialieji rėžimo dailininkai 
yra tokių paveikslų primalia- 
voję tiek ir tiek. Sovietų vnf-

JONAS MASIULIS
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje

kams Molotovas yra dėdė Via
česlavas... Garsiausias neva pa 
veikslas esąs kur šalia Stalino 
stovi Molotovas^ apsimovęs bal 
tom kelnėm . (kas skaitosi pas 
bolševikus labai elegantiška) 
ir ant rankų laiko meragaitę,

kuri jam glosto apvalų skruos
tą...

Molotovo didžiausias handi
kapas bene bus jo amžius — 
jam jau 62 metai. Jei Stalinas 
dar pagyventų keletą metų, 
tai jau ir Molotovas pasidary
tų seniuku, O’ be tb yra žino
ma, kad Rusijoje senatvės kul
tą praktikuoti nėra įprasta.

Jei
Tas klausimas sprendžiamas 
antra
Triumviratas jau 
praktiškai veikia,
kaip seniausias amžiumi jam 
vadovauja- ir Molotbvui pa
gelbsti kontroliuojantis 6 mi
lijonus partijos kadrų 
kovas ir valdąs visą 
Berija.

Toks sprendimas ar

ne Molotovas tai kas?

Y-.į - Z'

■<

■

hypotesė — “Troika”, 
keli metai 
Molotovas,

Malen- 
policiją

tik ne

•S-

PAVASARIO SAULĖ PRAŠVITO MEILIAI...

valdomas

pasisekę 
koma n-

Korėjoje vėl buvo 
sukilę belaisviai

Jau trečią kartą Korėjoje 
sukyla komunistai belaisviai.

Sį kartą sukilimas įvyko Ko- 
je saloje, kur laikomi 70,000 
patys aršiausi komunistai be
laisviai, norį po paliaubų grįž
ti atgal į komunistų 
sritis.

Belaisviams buvo 
pasigrobti stovyklos
dantą gen. Dodd, kurį vėliau 
paleido, gavę iš stovyklos ko- 
mandanto pavaduotojo užtik
rinimą, kad su jais bus žmoniš 
kiau elgiamasi, nebus tardomi 
ir pan.

šitas sukilimas, kaip ir du 
pirmieji, komunistų buvo su
kelti tam, kad galėtų šanta
žuoti Pan-Man-Jom derybose, 
ir priversti Jungtines Tautas 
pakeisti nusistatymą dėl be
laisvių repatrijacijos.

logiškiausiai .ir atrodytų ir 
spėjama, kad toks triumvira
tas jau veikia- ir veiks su Sta
lino palaiminimu. Tačiau vis
kas tada eis sklandžiai ir grar 
žiai tik iki kol vienas iš tų tri
jų nepradės stumti ar nustelb
ti kitus du...

Berods ir šiandieną .polįt- 
biure kartais būna nuomonių 
apsikeitimų ir nevienodų pa
žiūrų kapitalistinio pasaulio 
atžvilgiu. Arbitro rolę čia vai
dina Stalinas ir jam pasakius 
savo nuomonę, visi jai nusilen 
kia ir švelniai ją seka. O kas 
gi būtų tokiu arbitru TROI- 
KAI valdant? - Į

(Nukeltai 5 psL)

KALINAUSKAS IR DEVENIENĖ IŠRINKTI
I SUSIVIENIJIMO VYKDOMĄJĄ TARYBĄ

Mūsų žiniomis, SLA Vykdo
mosios Tarybos rinkimų duo
menys yra tokie:
Prezidentui:

W. F. Laukaitis 1747
Ch. Kalinauskas ........... 1892

Viceprezidentui:
P. Dargis
P. Gribienė

Iždininkui:
K.

A.
Iždo

Gugis 
Ginkus .. 
S. Trečiokas 
globėjams: 
Maceina .
Mikužiūtė 
Devenienė 
Būdvytis

2580
958

. . 1731
. . . 1317
... 545

K. Kalinauskas iš Bostono ir 
busimoji iždo globėja — Ale
na Deyenienė ir Waterbury,, 
Conn. Kiti SLA Vykd. Tarybos 
nariai — tie patys. Pažymėti
na iždininko pareigomis, be 
adv. K. Gugio, kandidatavo 
Ginkus ir Trečiokas. Pastarieji 
du pasidalinę balsais, žinoma, 
padėjo išrinkti Gugį. Priešin
gu atveju, jeigu Ginkus su Tre
čioku būtų susitarę, tai šiuose 
rinkimuose būtų pralaimėjęs 
ir adv. Gugis.

. 2161 v

... . 1825 

..... 2066 
... 864

E.
A.
S.

Daktarui Kvotėjui:
Dr. S. Biežis ........... 2321
Dr. A. Šliupaitė 1256
Pagal šiuos duomenis, būsi- 

masis SLA prezidentas — adv.

Tik 6 valandos 
per Atlantą...

Kada prieš 25 metus,
metais gegužės 20 d. jaunas 
amerikietis aviatorius Charles 
Lindbergh, pakilęs New Yor
ke su savo “Spirif of Saint 
Louis” perskrido Atlantą, po 
33 vai. 50 min. nusileisdamas 
Paryžiuje, buvo didžiausia sen 
sacija. Atlantas 
tas.

Keliom dienom 
šinga kryptimi
lakūnai Nungesser ir Coli ban
dė realizuoti perskridimą, bet 
dingo Atlante ir tik po trijų 
metų, 
dviems 
Costes
Paryžiaus pasiekti 
po 37 vai. 18 min.

1939 m. vasario mėnesį buvo 
atidaryta pirmoji oro linija ir 
šiandien virš Atlanto 
keliasdešimt lėktuvų, 
bendami kasdien pc 
tūkstančių keleivių.

Gi dabar anglai žada arti
miausioje ateity paleisti į su
sisiekimą sprausminį lėktu
vą Comet, kuris perskris At
lantą per 6 valandas... ir tai 
nebus jokin sensncijn.

AR SOVIETŲ ARMIJA GALĖS UŽIMTI 
VAKARŲ EUROPĄ PER TRIS DIENAS? 
Triukšmas dėl admirolo Fechtelerio ‘raporto’ - Prancūzu laikraštis tvirti
na, kad jis esąs tikras, bet admirolas ginasi, niekad tokio raporto nerašęs

Visa Europa tapo sukelta 
ant kojų dėl pasirodžiusio 
prancūzų dienrašty Le Monde, 

z kuris laikomas Prancūzijos vy 
riausybės oficiozu ir jos užsie
nių reikalų ministerijos rupo
ru, Amerikos laivyno viršinin
ko admirolo Fechtelerio sensa
cingo raporto.

Kas tame dokumente sensa
cingo, kad jo paskelbimas su
kėlė tokią audrą?

Le
JAV 
•teler 
tarp
tą, kurį sausio 24 dieną pa
siuntė Amerikos vyriausiam* 
kariškam organui — National 
Security Council.

Nesileisdami į šio raporto 
smulkmenas, pacituosime tik 
jo antraštes ir to pilnai pa
kaks.

Sovietų atakos atveju (kuri 
įvyks 1960 metais):

1. Anglija būsianti sunaikin
ta per dvidešimt keturias va-

Monde “atidengia”, jog 
laivyno admirolas Fech- 
1952 metais sausio mėn. 

10 ir 17 d. parašė rapor-

landas ir jos uostai pasidarys re, tuoj po to pasitraukė iš re- 
laivynui nebetinkami. dakcijos, paaiškindamas, kad

2. Europos armijos divizijos dabar, kada pasaulis gyvena 
atsilaikys tik TRIS DIENAS. per daug rimtoj padėty, nega-* ’

3. Sovietai užims visus aero
dromus Prancūzijoje, Olandi
joje ir Belgijoje.

4. Amerikiečiams pasidarys 
neįmanoma persikelti per At
lantą ir išlipti Europos krante.

5. Bet, “panaudojant arabų 
nacionalizmą, ką amerikiečių 
vadai pagaliau suprato”, ame
rikiečių jėgos galės būti mes
tos Į ataką iš Viduržemio 
jūrio bazių ir iš Turkijos 
Įima bus pulti Kaukazą.

šita “sensacija” buvo 
skelbta kaip tik tą dieną, 
da Quai d’Orsay rūmuose
vo pasirašoma Europos armi
jos sutartis, tos armijos, kuri 
pagal šį “raportą” tegalėsianti 
atsilaikyti tik tris dienas.

Sitckį raportą, kaip tvirti
na visa dešinioji prancūzų 
spauda, tegalėjo paskelbti tik 
Maskvos agentai, nes su 5 pa
ragrafu, pabrėžiant, jog Ame
rika nori išnaudoti arabų na
cionalizmą, norima supykinti 
Prancūziją su Amerika. . •

Vienas iš svarbiausių Le 
Monde redaktorių Remy Rou-
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EUROPOS ARMIJA TURĖS 42 DIVIZIJAS
Praėjusią savaitę Paryžiuje 

be didelių kalbų ir iškilmių bu 
vo pasirašyta sutartis, kuri 
bus istoriška, nes ji užregist- 

. ruoja Europos armijos gimi
mą.

šešių kraštų atstovai: Pran
cūzijos, Italijos, Belgijos, Ol
andijos, Liuksemburgo ir Va
karų Vokietijos padėjo para
šus ant sutarties, susidedan
čios fš 131 paragrafo.

Aišku, dar visos kliūtys ne
nugalėtos ir ši rudenį tų kraš
tų parlamentai tars savo žodį. 
Bet kaip ten bebūtų, oficialiai 
Europos armija skaitoma už
gimusi.

Nebuvo tai lengvas darbas.
Nemažai sunkumų buvo dėl 

Vokietijos. Nugalėta Vokietija 
diena iš dienos kėlė galvą, gal 
kiek per greitai ir baimė, kad 
atgims germanizmo pavojus 
pas visus kėlė nerimą.

Kitas sunkumas buvo dėl 
Anglijos izollacionizmo ir jos 
atsisakymo, pradžioj pareikšto 
darbiečių, o vėliau patvirtino 
ir konservatorių, įsijungimas į 
bendrą armiją, šitas atsisaky
mas suteikė vakarų Vokietijai 
dar didesni vaidmenį suvaidin
ti naujoje Europos armijoje.

Buvo ir finansinių sunkumų, 
Pagaliau diplomatiniai sunku
mai, dėl visą laiką vedamos so
vietų ofenzyvos, kuri stengėsi 
sukliudyti šitos jėgos užgimi
mui, nes ji neleis Kremliaus 
svajonių įgyvendinimą.

Pagal prancūzų projektą da 
bnr bus įsteigta Europos armi-

ją ir tuos, kurie bijo vokiečių 
militarizmo atgimimo, galima 
nuraminti, jog sutartis kliu
dys vokiečiams veikti virš koa
licijos, pagaliau yra anglų ga
rantija, Atlanto paktas... f

Tokiu būdu palengva, nežiū
rint visų -kliūčių, vakarų Eu
ropos svajonė pasidarė realy
be. Maskva prieš save turės ne 
palaidą grupę valstybių, be jo
kio gynimosi, kur raudonoji 
armija būtų galėjusi sėkmin
gai šienauti.

šita Europos armija sudarys 
kartu ir,tvirtą garantiją pa
saulio

šitai armijai suorganizuoti 
dar reikės 18 mėnesių. Nors 
skaičiai dar nėra oficialūs, bet 
manoma, kad ją sudarys 12 
prancūzų divizijų, 12 italų, 12 
vokiečių 
1,400,000 
dovaus 
Juin.

Senate komisijai nutarus nu
braukti 1 bilijoną dolerių 
tiems 7,900 milijonams, ku
riuos Trumano administracija 
buvo numačiusi kaip pagalbą 
Europos kraštams, gen. Eisen- 
howeris laišku kreipėsi į užsie
nio komisijos pirmininką se
natorių Connaly, išdėstyda
mas,’ kad bet koks sumažini
mas pagalbos galės sukelti Eu
ropos gynime rimtu sunkumų, 
kas priverstų peržiūrėti viso 
pasaulio gynimosi akcija

Įima žaisti su tokiomis sensa
cijomis, ypač tokiame rimta
me dienrašty kaip Le Monde.

Į tai. atsakydamas,, ^dienraš
čio vyrlaūšas rdirektorius ne
paneigė raporto tikrumą, bet 
dar pabrėžė: “Mūsų silpnu
mas, baimės jautimas ir tikė
jimas į draugus ir sąjunginin
kus nesustiprins pasaulio ir 
vakarų valstybių solidarumo”.

Admirolas Fechteler tuojau 
paskelbė:

— Atspausdintas Paryžiaus 
dienraštyje dokumentas, ku
riame man primeta tvirtini
mą, būk tai Sovietų-Rusija ga
li užgrobti vakarų Europą per 
tris dienas, yra paprasčiausia 
fantazija.

Londonas, skubėdamas ad
mirolui Fechteleriui į pagalbą, 
pareiškė, jog šis dokumentas 
nuo .pradžios iki galo sufalsi
fikuotas Le Monde redakcijo
je.

Tikras ar netikras šis rapor
tas, bet jis pasėjo piktybės grū 
dą ir diplomatams dabar teks 
daug pasidarbuoti, kad paša
linus įtarinėjimus.

FigI, kuris buvo priimtas Anglijos 
karalienės ir Churchillio, kreipėsi į Sovietų Rusiją su atsišau
kimu, kad būtų greičiau pasirašyta taikos sutartis su Austrija. 
Kancleris iš Londono atvyksta į VVashingtoną.

• Prezidentas Trumanas praėjusią savaitę šventė 68 me- 
sukaktj.
• Visame pasaulyje praėjusią savaitę buvo minima septin- 

kartą pergalės diena.
• Prancūzų komunistų intelektualų laikraštis Action, dėl

nepristaikymo prie Maskvos linijos, partijos centro komiteto 
nutarimu uždarytas, nelaukiant kol jo vyr. redaktorius Yves 
Farge sugris iš Kinijos. Techn. redaktorius Pierre Herve jau se
niau buvo išmestas iš partijos.

• Gen. Vandėnberg, JAV aviacijos viršininkas, pareiškė, 
kad rusai už dviejų metų pajėgs pradėti atominę ataką prieš 
Ameriką. Jei ir toliau nebus stiprinama .Amerikoje aviacija, už 
dviejų metų rusai ją viršys ore.

• Anglijoje savivaldybių rinkimuose konservatoriai pra
laimėjo 420 vietas darbiečiams. Kyla klausimas, ar Churchillis 
neturėsiąs atsitatydinti ir skelbti naujus parlamento rinkimus.

• Sovietų Įsakymū rytinėje Vokietijoje iš pareigu atleis
tas vidaus reikalų ministras Stenoff ir jo vietoj paskirtas la
biau sovietams patikimas ir “energingesnis” Stoph.

• Japonija daro žygius, kad būtų priimta į Jungtinių Tau
tų Organizaciją, bet greičiausiai, dėl sovietų “niet”, tas jai ne
pavyks.

• Gen. Ridgway, buvęs J. T. armijos vyriausias vadas To
limuose Rytuose, sugrįžo į Ameriką padaryti prezidentui prane
šimą. prieš pakeisdamas gen. Eisenhoweri.




