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BAMBUKINĖ UŽTVARA apsaugo ne tik nuo laukini ų žvėrių, bet ir nuo komunistų 
partizanų. Prancūzai Indokinijoje, neturė darni spygliuotos vielos, savo postus apsf- 
tveria bambukine tvora, pro kurią naktimis negali prasivežti Ho Chį Minh partizanai.

412 Bedford Ave., Brooklyn 11 N. Y
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KINAI ĮŽENGĖ Į INDOKINIJĄ
Kol kas dar tik techniškos kinų komunistų dalys remia Indokinijos parti 

zanus — Trys jau atsakė Maskvai—Rusai Rytų Vokietijoje 
organizuoja tautinę vokiečių armiją

Atkutusioje 
kietijoje taip 
praaeaa kelti galvas naciai.

Tai žymu ir rytų Vokietijoje, 
kur sovietai savo buvusiems 
priešams plačiai atvėrė kalėj i- 

' mų duris.'
Sugrįžę ] laisvę, naciai, ži

noma, nepamiršta savo ' ’“pa
šaukimo”.

Jie pirmiausia puola tuos, 
kurių nespėjo sunaikinti anais 
Hitlerio viešpatavimo laikais.

Rudieji, kaip ir raudonieji, 
atrodo, nieko iieišmoko ir nie
ko neužmiršo.

Iš praeities klaidų, atrodo, 
nelinkę mokytis ir buvę Klai
pėdos naciai.

Visokie Pagaliai, Schudna- 
giai, Szameitaiai, Kurschatai, 
ir kiti iš lietuvių išbėgę, bet 
vokiečių nepasiviję .žmogiga- 

. liai dabar užsisėdo ant Mažo
sios’ Lietuvos Tarybos pirmi-, 
ninko Erdmundo Simonaičio, 
kuris, girdi, norįs, atplėšti 
nuo Vokietijos pusę Rytų Prū
sijos...

Išdavoje, Simonaičiui atim
ta .vokiečių valdžios pašalpa, 
kurią jis gauoavo, kaip buvęs 

- kacetininkas.
Bet, ar mūsiškiai, vadinami 

didlietuviai, yia geresni šiuo 
atveju?

Ar ne jie, bent kai kurie jų, 
•tebesįpriešina Mažosios Lietu
vos atstovybei Vlike?

Amerikos krašto apsaugos se 
kretoriaus Robert Lowet pa
reiškimas. jog Indokinijos sie
ną peržengė kinų komunistų 
kariucmenė, Paryžiuje sukėlė 
didelį susijaudinimą.

Bet vėliau paaiškėjo, kad 
taip išsireikšdamas, jis norėjo 
tik pasakyti, jog Indokinijos 
sieną peržengė kai kurios kinų 
komunistų dalys, ne staiga, bet 
iš lengvo insifiltruodamos į Ho 
Chi Minh partizanų eiles.

J?u seniai kinai komunistai 
mažais daliniais stiprina Indo 
kinijoj kovojančius komunis
tus partizanus. Prieš tris savai 
tęs gen. Salan paskelbė, kad 6 
ar 7 tūkstančiai kinų kariuo
menės technikų pasienio zo
noje remia Ho Chi 
tizanus. Paskutiniu 
partizanų veikimas 
sustiprėjo (jie gavo
Ii kiekį naujų ginklų), jog vie
tomis prancūzai turėjo atsi
traukti.

Bet R. Lowet skuba pareikš
ti. kad tas faktas padėties dar 
nepakeičia ir tai dar nesąs tik
ras karas.

Kiek yra svarbi Indokinijos 
pozicija ,verta prisiminti prezi
dento Tr.umano pareiškimą 
kongrese;

— Mes negalime sau leisti 
palikti Korėją ar Indokiniją

Minh.par- 
' laiku tų 

ant tiek 
labai dide-

komunistams, nes tas reikštų 
praradimą pačių svarbiausių 
strateginių punktų.

Diena vėliau gen. Bradley 
pasakė:

—Jei Mao Tse Tungo armija 
įsiverš į Indokiniją, Amerikos 
aviacija puls Kinijos konti
nentą.

Washingtonas mano, jog ne
žiūrint šių kelių tūkstančių ki
nų insifiltravimo į Indokiniją, 
agresija dar nepapildyta pla
čiu maštabu. Bet R. Lowet pa
stebi, kad tokia nesikišimo pa
dėtis leidžia kinams laisvai pa 
siruošti ir sutrauk.fi savo armi
ją į Indokinijos pasienį, lygiai 
kaip pereitais metais jie pada
rė Kerėjoje.

Kiekvienu atveju padėtis In
dokinijoje sunki. Prancūzai ten 
laiko sukišę 150,000 geriausių 
savo kareivių ir penkis metus 
kiša, kaip į kiaurą maišą, pi
nigus karo vedimui. '..~

Kaip jau buvo Vienybėje ra
šyta, sąjungininkai atsakė į 
Maskvos pasiūlymą dėl taikos 
pasirašymo su Vokietija, pa
statydami tris klausimus:

1. Kokią centrinę vyriausybę 
įsivaizduoja Sovietų Sąjunga 
Vokietiją suvienijus?

2. Kaip sovietai įsivaizduoja 
suvienytos .Vokietijos vyriau
sybės veikimą?

3. Ar bus Vokietijos ginkla
vimosi programa apribota ir 
kokias gaus garantijas sąjun
gininkai?

Berlyne galvojama, kad jei 
ir prasidės su sovietais dery
bos, tai jos iširs nedavusios 
jokių rezultatų. Sovietai jau 
dabar yra Vokietijoje visiškai 
pilnai įsitvirtinę ir žada suor
ganizuoti tautinę vokiečių ar
miją, kurios kadras iš 1,800 mi 
licijos karininkų, jau baigia 
mokslus sovietų karo mokyto
se.

MILŽINIŠKAS URAGANAS SIAUTĖ
ŠEŠIOSE J. V. VALSTYBĖSE

Nematytas apokolipsiškoje 
istorijoje uraganas pereitą sa
vaitę praūžė per Amerikos še
šias—valstybes;—Arkansas, Ala- 
bama, Kentucky, Missouri, 
Mississipi ir Tenessee...

Tiesa, kad “lietuviškas poli
tikierius, kaip ir kiekvienas 
politikierius, yra tik politikie
rius.”

Bet ką jūs pasakytumėte a- 
pie tuos mūsų veikėjus, kurie 
nepajėgia suvesti savo asme
niškų sąskaitų?

Pavyzdžiui, aš pažįstu du 
tokius veikėjus, kurie jau 40 
metų neišsitenka vienoje drau
gijoje.

Mat, jaunį būdami, tie du 
veikėjai -iankydavosP pas tą 
pačią merginą ir, žinoma, ja 
nepasidalindavo.

Mergina, ištekėjusi už tre
čiojo, šiandien jau močiutę, 
jau jos vaikai su vaikais, bet 
tie du veikėjau tebesipeša...

♦
Vienas mūsų bendradarbis 

(J. Z.) rašo:
“Aš esu patenkintas tuo ‘ne

patenkintu’ skaitytoju, kuris 
Naujienose pranešė, kad Vie
nybei šviečia Kinijos diktato
riaus Moa Tse Tungo saulė. 
Dabar man aišku, kas buvo į- 
skundęs Vienybę. Tai tas pats 
maniakas, kuris, bežiūrėda
mas i Stalino saulę, nepastebė- Gen. Ridgway, JT jėgų Ko

RIDGWAY
Rusai Rytuose turi 
virš 5,000 lėktuvu

veik visur buvo nutraukti te
lefono laidai.

Į vietą išskubėjo sumobili
zuoti gelbėtojai. Astuoni dide- 
li lėktuvai Nevados kalnuose 
numetė galvijams pašarą. Rau 
donasis Kryžius paskyrė žmo
nių pagalbai 250,000 dolerių ir 
vyriausybė duos paskolas, kad 
nukentėję galėti5 vėl įsikurti.

Ligoninės visur

pavasario dova-

iš pamatų at

Ir ten kur prūžė vėjas mir
tis praėjo... 232 žuvo, 1,500' su
žeisti ir 3,000 liko be pastogės.

Vietomis keliai pasidarė pa
našūs, kaip per artilerijos ug
nimi bombarduotą frontą, šim. 
tai žmonių, likusių be pasto
gės, traukėsi, 
perpildytos.

Tai ironiška 
na.

Namai buvo
plėšti ir kaip popieriaus lape
liai nusviesti, kai kurie mies
teliai kaip Searcy, Judsonia, 
Bald-Kuib, Georgeto visai liko 
nuo žemėlapio nutrinti. Dyes- 
burge policijos automobilis bu
vo nusviestas per 900 pėdų ir 
visi jame buvę žmonės žuvo.

Judscnia miestely žuvo visa 
šeimyna, atvykusi iš kaimo i 
restoraną paviešėti. Scottsville 
visi septyni šeimos nariai nu
skendo nuo staiga patvinusios 
upės.

Bet kiti šimtai žmonių išli
ko nesužeisti. Vienas aklas, 77 
metų amžiaus, išliko visai ne
liestas savo name 
vidury, kada jo 
sunkiai sužeista.

griuvėsių
žmona buvo

nė gyvuliai.
60,000 galvi-

Neišsigelbėjo
Priskaitoma virš 

izoliuotų Nevados snieguo- 
kur jiems gresia mirtis.’ Be-

jų
se

SIŪLO ĮSILEISTI DAR 
300,000 PABĖGĖLIŲ

Prezidentas Trumanas krei
pėsi į Kongresą su pasiūlymu 
įsileisti į Ameriką dar 300,000 
pabėgėlių iš Europos.

“Komunistiška tiranija, rašo 
prezidentas, pakeitė nacišką. 
Rezultate, nuo raudonojo te
roro * kas mėnesi iš Rytų Vo
kietijos į vakarus atbėga tūks
tančiai vokiečių. Kiek mažiau 
atbėga iš kitų komunistų val
domų kraštų, šitie pabėgėliai, 
rizikuodami savo gyvybe, nele- 
legaliai peržengia sienas, pra
siverždami užminuotus laukus, 
apeidami skaitlingas sargybas, 
šiuo metu vakarų Vokietijoje 
yra 18,000 pabėgėlių ir jų skai
čius kas mėnesį didėja po 
1.000 žmonių.

Jis siūto garantuoti pagalbą 
usigelbėjusiems iš sovietų 
domųjų kraštų ir plačiau 
daryti duris dėl pabėgėlių.

Prezidento pasiūlymas 
keistų DP aktą, pagal kuri
vo duetą galimybė Amerikoje 
apsigyventi 400.000 
liams iš komunistų 
mų

val- 
ati-

pa-
bu-

pabėgė-
okųpuoja-

jo, kad Vienybė yra savaitraš
tis”.

Tame skunde, kad Vienybei 
“šviečia“ Stalino saulė, yra 
tiek tiesos, kiek ir ten, kur sa
koma, kad ji leidžiama tris kar 
tus savaitėje...

Dėl to mes nesijaudinome. 
Dar mažiau dėmesio kreipiame 
į tuos “nepatenkinto“ skaity
tojo plepalus, kad Vienybei 
“šviečia“ Moa Tse Tungo sau
lė.

* * * u

Kalbant apie tuos skundus...
1941 m. gegužės 13 d. Brook

lyno Laisvė, kurios pastogėje 
tada buvo organizuojami ko
munistų būriai prezidentui 
Rooseveltui pikietuoti. rašė, 
kad Vienybė — Churchillo or
ganas...

Mat, tada Vienybė teigė, kad 
Amerika privalo gelbėti Angli
ją...

Bet jau tų pačių metų bir
želio mėnesį, rudiesiems susi
kibus su raudonaisiais. Laisvė 
ir, žinoma, Vilnis tvirtino, kad 
Vienybė — Hitlerio organas...

-rėjoje vadas, pareiškė, jog jo 
žinomis sovietai Sibire užbaigė 
kariškus pasiruošimus.

šiuo metu sovietų Tolimuo
se Rytuose turi daugiau kaip 
5,000 lėktuvų ir jų povandeni
niai laivai pasiruošę veikti Ja
ponijos jūroje.

Nežiūrint, kad Amerika ne
turi jokio noro politiškai Ja
poniją kontroliuoti, oareiškė 
jis. bus priešinamasi, kad so
vietai neįgyvendintų savo am
bicingus siekimus. Jei ameri
kiečiai iš Korėjos būtų pasi
traukę. šiandien sovietai nuo 
Japonijos būtų tik per 20 mi
nučių kelio.

Karo pabaigoje, kai Vienybė 
remė Roosevelto kandidatūrą 
ketvirtajam terminui, kažkas 
parašė:

“Aš niekad nemaniau, kad 
Vienybė būtų tokia komunis
tiška...”

Dabar, štai, ta pati Vienybė 
jau “moatsetungiška“...

Idijotų pasakos.

Vienybės korespondentas bu- sluoksniai susiorganizavo: svar 
vo priimtas adv. Antano Olio, bu, kad jų jėgos būtų įtra’uk- 
Chicago Sanitary District Pir
mininko, ir turėjo progos, pa
tirti iš jo eilę minčių bei in
formacijų, -naudingų ir įdomių 
Amerikos lietuviams.

Antanas Olis yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos vicepirmi
ninkas ir aktingai talkininkau- 

-ja visuose Tarybos žygiuose. 
^Paklaustas, kaip šiuo metu at- 

rodo Lietuves laisvinimo byla, 
Antanas Olis pareiškė-

— Mano įsitikinimu — pa
lengva, bet tikrai artėjame į 
galutiną tikslą. Bendroji. tarp 
tautinė padėtis vystosi kas
dien vis palankiau pavergtų 
tautų laisvinimo reikalui. Jei 
prieš keletą metų buvo dide
lio vargo surasti įtakingą as
menį, kurs įdomautus] Lietu
vos laisvės atstatymo klausi
mais. tai šiandieną jau esame 
ieškomi patys, kad vis plačiau 
ir pagrindiniau tais reikalais 
kalbėtume. Kantriai ir su vil
timi laukdami, eilę metų tikė
jome, kad pagaliau vieną die
ną teisybė turės įveikti melą. 
Man rodos, kad bendros pašau 
linės taikos reikalas yra įsto
jęs į gerą kelią. Pilnos ir visuo 
tinės taikos įgyvendinimo są
lygos jau yra suprastos, ir be
lieka kantriai laukti gerų re
zultatu. Mūsų pačių pastangos 
Lietuvos laisvinimui, be abejo 
neturi sumažėti.

— Kaip Jūs vertinate gin
čus ir nepasitenkinimus dėl 
Vliko veiklos?

— Aš būčiau linkęs žiūrėti j, 
Vliką, kaip į grupę žmonių, 
kurie reikalingi Lietuvos lais
vinimo darbui. Labai gerai, 
kad grupę- sudarytu asmenys 
iš įvairių organizuotos lietuvių 

- visuomenės sluoksnių. Nereikė
tu žiūrėti, kada ir kaip tie

tos į laisvinimo darbą, 
supratimu. — 
savintis kokių nors valdžios 
teisių ir vaidinti vyriausybę, 
parlamentą ar prežidentą... 
Jis yra sutelktinis lietuvių 
bendruomenės organas, jis tu
ri talkininkauti visiems ki- 
tiems bendro darbo veiks- 
niams, turi atlikti ^soecifinius 
uždavinius, nustatytus bendru 
susitarimu, ir veikti konsoli
duojančiai į visas lietuvių jė
gas. . -

— O kąip Tamsia žiūrite Į 
tą įkyrų VLIKO ir Diplomati
nio šefo ginčą?

— Man rodos, kad čia nė ra
ko ginčytis: Diplomatijos še
fas ir visos atstovybės turi aiš
kią savo veiktos sritį, turi savo 
atsakomybės rėmus, turi žino
mas savo darbo tradicijas. Tal
kos būdu — VLIKAS. — kaip 
ir kiti laisvinimo veiksniai — 
galėtu Diplomatijos šefui ir 
atstovybėms padėti, kur reikia. 
Viršenybės klausimas čia visai 
nereikalingas: VLIKAS nepri
klauso nuo Diplomatijos šefo, 
o taip pat Diplomatijos šefas 
— nepriklauso nuo VLIKO. 
Kiekvienas yra viršininkas ša
šo srityje, o Lietuvos laisvės 
idealas — yra pati geroji tai
syklė visoms sritims ir visiems 
lietuviams.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklą?

— Aš visados buvau įsitiki
nės, kad Amerikos Lietuviu 
Taryba šalia uždavinių telkti 
visus Amerikos lietuvius Lie
tuvos laisvinimo bylai turi plės' 
ti savo įtaką amerikiečiu vi
suomenėj. Lietuvos reikalams 
mes galime patarnauti tiek,

Mano
VLIKAS negali 

nors 
vaidinti 

ar 
sutelktinis

Tokia Tarybos

krautų.

“ZEMLIANKOS” Korėjos fronte yra labai rradoje. Nežiūrint, kad vedamos taikos de
rybos, kareiviai iš smėlio maišų statosi to kilis “palocius,” kuriuose galėtų apsisaugo
ti nuo priešo bombardavimų.

i
i

Pasikalbėjimas su ALT vicepirmininku Antanu Oliu

BŪTINAS REIKALAS SUSTIPRINTI
ĮTAKĄ AMERIKIEČIŲ VISUOMENĖJE 

Sustiprinimas lietuvių Įtakos Amerikos vidaus politikoj teigiamai atsilieps 
Į visus Lietuvos laisvinimo reikalus — ALT šalia Lietuvos laisvinimo dar

bo, turi dėti pastangų plėsti savo Įtaką amerikiečių visuomenėje, kad 
turėtume savo ramsčių Amerikos administracijoje 

kad mes savo įtaka galėsime 
paveikti amerikiečių nūsistaty 
mą. Kai nieko nereikšime A- 
merikos politiniame gyvenime 
—tai nieko nereikš mūsų min
tys ir Lietuvos-reikalais. Ne vi- 
si^ir visur viską galime pada
ryti, bet turėtume vienas kitą 
paremti — pastumti ar pa
traukti — į vis įtakingesnę 
poziciją, kad tuo būdu turėtu- 
me stipresniu savų rams- 
čių Amerikos administracijoj 
bei politikoj,
veiklą nebūtų partinė, ji galė
tų duoti labai naudingų -vaisių - 
Lietuvos reikalui.

— Būtų įdomu iš Jūsų pa
tirti apie besartinančius rinki
mus balandžio 8 d., ypač dėl 
to, kad tuose rinkimuose turi- / 
me ir lietuvių kandidatų.

— Aš ką tik minėj a u,*,kad . 
lietuvių įtakos sustiprinimas 
mas Amerikos vidaus politikoj 
turėtų teigiamai atsiliepti į vi
sus Lietuvos laisvinimo reika
lus. Ir manau, kad nereikia nei 
aiškinti, jog visi lietuviai, gy
venantieji Illinois valstybėj, 
turėtų savo balsais paremti lie 
tuvius kandidatus: Balandžio 
8 dieną įvystantieji primary 
rinkimai yra labai svarbūs 
Chicagos lietuviams. Aš tikiu, 
kad visi lietuviai balsuotojai 
gerai Supranta, ką reiškia tu
rėti savo tautietį vadovaujan- 
čioj administracijos vietoj.

šia mintimi baigė Antanas 
Olis pasikalbėjimą su Vieny
bės korespondentu. Antanas 
Olis jau du metai vadovauja 
Chicagos Sanitary’ District į- 
stagai, kurios metinis biudže
tas siekia $30,000,000.

Kaip tos įstaigos pirminin
kas, Antanas Olis parodė dide
li administracinį sugebėjimą, 
taktą ir sumanumą. B. D.

IŠ VISO PASAULIO
• J. Foster Dulles, republikonų patarėjas prie Valstybės 

Departamento, nutarė pasitraukti iš pareigų ir pasišvęsti rin
kiminei kampanijai.

• Balandžio 1 d. i Ameriką atvyksta Olandijos karalienė 
Julijana ir princas Bernardas.

• Trieste įvyko didelės riaušės, kurias sukėlė italai, rei
kalaudami laisvąją teritoriją priskirti prie Italijos.

• Amerikiečių inžinierius išrado individualinį tanką, ku
ris galės būti aptarnautas vieno žmogaus.

• Du amerikiečių sprausiriniai lėktuvai sumušė pasauli
nį rekordą, nuskrisdami 3.000 mylių per 4 vai. 48 min.

• Prancūzijoje amerikiečių kareiviui netyčia suvažinėjus 
vieną darbininką, prancūzų komunistai buvo suruošę manifes
tacijas prieš Ameriką.

• Brazilijoje, paskelbtas apsaugos stovis po komunistų 
bandymo Natale susprogdinti amunicijos sandėlius.

• Gen. MacArthur puola dabartinę Amerikos - vyriausy
bę. kad ji veda į karą Europą.

• “Mr. President" yra labiausiai šiuo metu skaitoma 
Amerikoje knyga, kurioj aprašoma Trumano biografija ir jo po
litika. Joje Trumanas sako, kad gen. Eisenhoweris nėra iš ge
riausių generolų.

• Nepasisekus Korėjoje su viešomis • derybomis sąjungi
ninkai galvoja pradėti slaptas derybas, ko taip nori komunistai, 
ne kartą pareiškę, kad belaisvių klausimas galėsiąs būti išspręs
tas slaptose derybose.

sutrauk.fi
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YRA VIENAS DEMOKRATINIS .KELIAS
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tariant — Norėdami būti demokratais turėtume pripažinti pagrindinius

BAIGTA SU WINDS0RU DINASTIJA
demokratijos dėsnius ir attinkamai elgtis, pripažindami teisę kurti

Editorial and Bumocss Ottuc:
4 I 2 Bedford Avrow.
Breekhn U N Y 

EVergrcca 4-086?

Entered aj Second Class Matter 
CVeSr: —TyT -at the Pot Otfk<-

ot Brookon N Y

S-bseripaon Rates
V $ A oer vear __ ___ _  _ $5 00
CAN ATA and others countries So.00

Advertising Rates on App.uauon

PERSEKIOJAMAI
Argi Pietų Afrikos ministe- 

ris p.iniTiniiAs Me.anas butų 
prisiekęs sukaustyti humaniš
kumą? Atrodo, kad taip, ir 
rutias negalį jį sulaikyti nuo 
tokio fmatizmo.

Ar žinote, su kokia -neapy
kanta jis persekioja negrus, 
indusus. mulatus ir žydus, ku
rie tikrumoje sudaro tris ket
virtadalius Pietų Afrikos vals
tybes gyventojų?

•
Neva tai išsaugojimui balto

sios rasės, visus tuos nelaimin
guosius barbariškiausiais dek
retais yra sukaustęs taip, jog 

' jie tegali dirbti tik pačius sun
kiausius ir nešvariausius dar-/ 
bus. eksplcituojami baltųjų.

Paskutinis jo antirasinis ak
tas nukreiptas prieš mulatus 
(gimusius iš mišrių vedybų). 
Iki šiam laikui jie dar buvo 
laimingesni už negrus, kurie 
ten jau seniai neturi jokių ci
vilinių teisių. Mulatai dar ga
lėjo balsuoti. Bet dabar Tiems 
ta teisė atimta.

$

Penki Vyriausiojo Tribunolo 
teisėjai protestuodami pareiš
kė, kad balsavimas parlamen
te buvęs neteisėtas, nes šis nu
tarimas laužąs konstituciją.

Melanas dėl to nusileido? 
Nieko panašaus. Jis paruošė 

- naują įstatymą, kuris tribuno
lo teisėjams uždraus kištis į 
parlamento nutarimus.

Toks rasizmas perėjo visas 
ribas ir ©.pozicija bandotkovoti 
prieš pastorių Melaną, teologi
jos daktarą vieno Olandijos 
universiteto,-tą Dievo ministe
rs, kuris vedą tokią kriminalis
tinę politiką.-Bet ar protestan
tų Bažnyčia; kurios tarnu yra 
Melanas, pasmerks jo politi
ką?

- t
Kas keisčiausia, tame daly

ke tai, kad Londonas tyli, lei
džia Melanui daryti tokius .da
lykus. Gal būt, Churchillis ir 
nepritaria Melano politikai, 
tuo nei kiek neabejojame, bet 
Londonas šiandien būdamas

Sakomės ešą demokratais. 
Todėl turėtume pripažint šiuos 
pagrindinius-"clėsnius ir atitin
kamai elgtis.

Demokratija reiškia vi>ų re- 
spektuoti:;a—tei-'-ę uuu; f - sava 
nuemonę, ją reikšti ir ją gin
ti. Demokratija reiškia, kad, 
jei esama nuomonių skirtumo, 
diskutuojama, bandoma vie
nas kitą įtikinti, bandoma su
tarti darant kompromisus. 
Mes žinome, kad demokratinė 
santvarka nuo sovietinės tuo 
ir skiriasi, kad Sovietijoje dis
kutuoti negalima, nes ten opo
nentas tiesiog užmušamas, ir 
tiek.

Kalbant apie tarpusavio gru 
pių santykius demekratijoje, 
reikia pripažinti teisę kurti 
organizacijas. Pripažinimas 
teisės į politinį veikimą . tik 
tam tikroms privilegijuotoms 
grupėms, (pav. toms, kurios y- 
ra VLIKe atstovaujamos) ir 
išjungimas kitų organizacijų 
savaime yra priešingas demo
kratijai.

Iš viso, nieko bendro su de
mokratija neturi vienos ar ki

ltos organizacijos pripažinimas 
ar nepripažinimas. Kiekvienas 
pol. veikėjas savo gfiipę“af or- 
ganizaciją skaito geriausia. 
Priešingu atveju jis jai juk ne- 
priklaurytų. Bet kiekvienas 
turi žinoti, kad ir kiti turi tei-
sę būti to paties įsitikinimo. 
Štai kodėl demokratinė san
tvarka, tam kad j F normaliai 
funkcionuotų, reikalauja vi
daus santykiuose tarpusavio 
tolerancijos minimumo, subren 
dirn.o, ir visuotino teisės pri
pažinimo principų viešojo^vei 
kimo pagrindo.

Kaip yra su tų esminių de
mokratijos principų taikymu 
pas mus? Kaip su jais galima 
suderinti visus tuos aštrius 
puolimus prieš LRS ir jos vei
kėjus? Kaip su tais pagrindi
niais demokratinio veikimo 
.principais gali suderinti savo 
paties žodžius prof. Kamins
kas, tartus dar tokia kiekvie
nam lietuviui brangios dienos 
proga kaip Vasario 16: “VLIK 
ir mūsų pasiuntinių santykiai 
teikia tiems žmonėms progų 
sėti dezorganizaciją pačioj 
mūsų visuomenėje puoselėti
asmeniniais ar grupiniais inte
resais grindžiamas mintis ir 
viltis, bandyti mūsų jėgas skal 
dyti. Neleistinas paraustinis 
darbas... tos pastangos yra su 
vi.su griežtumu smerktinos”. 
Arba, “Pas kai kuriuos avan-

Rašox^'/ 
ST. ŽYMANTAS 

Londonas

tiurlstinius elementus reiškia
mas noras,“ sakė lis Philadel- 
phijoje (ž. Naujienos 1951. I. 
19), “kad mūsų kovos vado
vaujantį organą sudarytų nau
ji žmonės, šitos tendencijos 
kaip ir kiti separatiniaj sąjū
džiai, yra mūsų kovai žalingos, 
smerktinos ir nugalėtinos“ pa
reiškia prof. J. Kaminskas. Ne 
bolševikai yra priešas, kurį rei
kia nugalėti, bet LRS! Drau
gas 1952. II. 6. stačiai kalba 
apie “priešų užsimojimus su
ardyti mūsų vienybę... “Ban
dymas suorganizuoti kitą 
VLIKui lygiagrečią organizaci
ją (rezistencinę santarvę) taip 
pat nėra sveikas reiškinys. 
Baisu, kad tai nebūtu tiesio
giai ar netfešTogiai priešų pa
diktuota”. Lygiai panašiu sti
liumi kalba ir rašo bolševiki
niai laikraščiai Tiesa, Soviets- 
kaja Litva, Tėvynės Balsas, tik 
ten tais priešais vadinami 
Churchillis, Trumanas, ir... tie 
patys LRS nariai ir veikėjai!

P. Brazaičiui LRS buvimas 
■'"yra skaldomas reiškinys (su
prantama, Lietuvių Fronto bu
vimas yra teigiamas reiški
nys), “tokia buvo VLIKo nuo
monė, sako jis, “manau, kad ji

rė sustiprinti VLIK’o veiks
mingumą, reprezentatyvumą ir 
darbingumą (sic!). Nagi ir 
pats prof. Kaminskas Montre- 
aly pripažino, kad VLIKas yra 
krizėje, iš kurios išeiti jis ma
to kelią — įvesti MLT atstovą. 
Bet yra, ir gali būti, kitų nuo
monių, kaip krįzę išspręsti, ir 
štai Dirva 1952. II. 14 d. straip
sny “Senas klausimas naujoje 
šviesoje“ rašo: “VLIKo viduji
nės organizacijos reikale nebe 
ML atstovo klausimas yra svar 
biausias. Čia jau reikia pagrin
dinės reformom, kuri pašalintų 
tą kritišką padėtį.”

Todėl .prie ko čia visi tie 
kaltinimai avantiūrizmu, jėgų 
skaldymu, sepiratiniu judėji
mu, priešų pastangos ir pan? 
Ar tai nereiškia paprasto noro 
kitiems suversti bėdą, kad iš
vengti problemos sprendimo? 
Visa bėdą, kad problema mūsų 
išvengti nenori. Jei yra prob
lemos ir sunkumai, demokrati
nis įprastas kelias joms spręs
ti yra tik vienas — susirinkti, 
diskutuoti ir tartis bei susitar
ti.. Sutarti net dėl to, kas vie
nus nuo kitų skiria, kaip sako 
min. Balutis “agree to disagree 
in. a gentlemanly way”, nes ir 
tas kas skiria neturėtų kliudy
ti suderintai dirbti bendro 
Lietuvos laisvinimo darbo, jei 
Lietuvos interesai, o ne kokie 
kitokie yra aukščiau statomi.

nėra pasikeitusi.“ “LRS reikia 
laikyti “erzatz” kreatūra, iš
dava veiksnių laikino pobū
džio nesutarimo“ rašo Tėviš
kės žiburiai 1952. II. 14. “Oro 
pūslė” šaukia Naujienos, “ša
šai ant ligoto VLIKo kūno“ 
sako p. Sidzikauskas, įvelda- 
mas be reikalo ir be jokio pa
grindo į mūsų nešvarius vi
daus barnius ir ministrą Balu
tį, kad įvaryti kylį tarp jo ir 
LRS ir pamiršdamas, kad VLI- 
Kas turi būti tikrai labai sun- 
kus ligonis, jei tokie “baisūs“ 
šašai jį apipuolė.
° Sunku suprasti, kodėl LRS 
taip bijoma, jog net įtariama, 
kad ji nori pakeisti VLIKą, 
nors LRS tokių tendencijų nie 
kad nereiškė ir niekad nema
nė, kad viena organizacija ga
li pakeisti 10 organizacijų at
stovų sudarytą organą. Nesu
prantama, pagaliau prie ko čia
LRS, jei Darbininkas 1952. II. 
12 pats reiškia viltį, kad gru
pės pasiųs į VLIKą naujus pa
čius tinkamiausius ir stipriau
sius * žmones, nesuprantama, 
kuo kliūva LRS, *^01 pagaliau 
pats VLIKas 1952. I. 31 nuta-

Senas carinės Rusijos emigran 
tas Gercenas - 1864 Naujiems 
Metams savo dienyne rašė 
“We are humiliating ourselves 
in each other’s eyes. Is it old 
age? The laurels are fading, 
there remain only old faces 
trying to look young. No har
mony in domestic Life. The 
task is growing more difficult, 
the egoism/ more obstinate — 
and it >• wKl all fall on the 
rising generation. Everywhere 
around, gloom, horror arrdr 
blood.”

Neveltūi sakoma, emigrantai 
nesikeičia. Susigriebė ir VLIKo 
atstovai, 1952. II. 23 pareiški
mu kviesdami visus vengti vi
so, kas skaldomai gali veikti 
lietuviškas jėgas ir visuomenę, 
j u tarpe rašinių tiek prieš 
VLIKą. tiek prieš kitus veiks
nius bei asmenis, dirbančius 
laisvinimo darbo bare, b.ypa-

^Europoje yra artimai susigy
venę du kraštai, kuriuos riša 
jau ilgų metų draugystė ir są
junga, tai Anglija ir Prancūzi
ja. Šio karo pradžioje —Vokie
tijos divizijoms veržiantis į* 
Prancūziją, Churchillis buvo 
net pasiūlęs suteikti prancū
zams ir anglams bendrą pilie
tybę. Toliau kare netruko įro
dymų, puikiausios draugystės 
tarp anglų ir prancūzų, kurie 
nuo 1914-18 metų karo surišti 
neatmezgama draugyste su 
JAV, be kurios Europa ir civi
lizacija vargu šiandieną ar ga
lima būtų gelbėti.

Kas dedasi Anglijoje tuoj at
skamba Prancūzijoje ir jei 
Prancūzija žavisi anglų Tegen-* 
dariniu atsparumu, pasiryži
mu, anglų humoru ir jų pilie
tiškumu, lojalumu .puikia san
tvarka, kur taip gražiai deri
nasi monarchija su demokra
tija, reikia pripažinti, kaci\ir 
Prancūzija turi tam tikros įta
kos į Did. Britaniją. \

Nekalbant apie madas, dai
lę, literatūrą seniai spindan- 
čią iš Paryžiaus, po Didžiosios 
Revoliucijos į Angliją nukelia
vo nemažai ir “revoliucinių“ 
idėjų, palaipsniui pri vedusių 
kraštą iki socialistų vyriausy
bės, kas jau tikrai Anglijai bu
vo naujiena.

Pažangios idėjos Anglijoje 
paplito ne tiktai liaudyje, bet 
ir aristokratijos tarpe.

Anglija, atitekdama į mote
rų. rankas — dviejoms Elzbie- 
toms ir senajai 80 metų kara
lienei Marijai — tikrumoje da
bar yrą rankose vyro, kuris 
galėtų vieną gražią dieną tam
pyti karalystės siūlus — tai 
Lordas Louis Mountbatten — 
“karalius Liudvikas,” kuris- no
ris įvesti Anglijoje per savo 
sūnėną Pilypą “liaudies mo
narchiją,” pats pasilikdamas 
pilkąją naujosios karalienės 
dvaro eminencija. Senoji kon
servatorių gvardija bijo, kad 
jis su savo Battenbergų dinas- 
tlja nenumestų Windsoru.-----

tingai užkulisinės akcijos prieš 
asmenis. Visa tai teisinga. Tik 
reikia skirti sveiką kritiką ir 
savo nuomonės, kad ir aštrios 
reiškimą nuo “skaldomų” ra
šinių. Antra vertus, VLIKo na
rių labai pavėluota rekomen-

dacija turėtų būti privaloma 
visiems, be jokios išimties, o 
pirmoje eilėje patiems VLIKo 
nariams Amerikoje besilankan
tiems. VLIKas pats pripažino, 
kad išlaisvinimo bare dirba ne 
vien VLIKas, bei ir kiti veiks
niai ir asmenys. Akcija sustab 
dytina ir prieš juos, o išsiaiš
kinimas ir visų lietuvių jėgų 
apjungimas užsieny pasiekti- 
nas visų drauge, visiems bend
rai tariantis ir susitariant. Ki
to, kelio nėra. Ir joks kitas ke
lias nėra ir nebus demokrati
nis.

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje
Seniesiems konservatoriams 

nepatinkąs Mountbatteno še
šėlis už Elzbietos ir Pilypo pe
čių. Esą girdėti balsų: “Jei jis 
pradės karalystės reikalais rū
pintis — bus baigta su impe
rija, mes einame tiesiog į rau
donąjį socializmą, kuriam va
dovauja Aneurin Bevan ir ta
da vyriausybės galva bus tik 
Jos Didenybės liaudies komi
saras...”

Admirolas Liudvikas Mount- 
battenas, didysis Indijos likvi
datorius, yra tam tikra naujo
sios karalystės pilkoji eminen
cija. Jis faktinai išauklėjo, su
formavo. nukalė savo sūnėną 
Edimburgo kunigaikštį. 1947 
metais jis “suruošė” Elzbietos 
ir Pilypo vedybas. Jis britų 
bendrucmenei įkvėpė emanci
pacijos idėjas, kurios pagelbė
jo užmiršti Kiplingą ir Dirsaelį 
ir jaunosioms kartoms davė 
revoliucionieriškų minčių. Sa
koma, kad Jurgis VI atnešė pa
prastumą ir demokratišką dva
sią ir monarchijos institucijas, 
gi su Mountbattenais, dede ir 
sūnėnu, dvilktelėjo Bukingha- 
mo Rūmuose priemiesčių dva
sia įsiveržė Crippso ir Bevano 
draugai.

Mountbattenas yra didžiau
sias priešas visokių iškilmių ir 
formalybių. Jei Elzbieta ir Pi
lypas jam leis veikti, manoma, 
karalystę jis greit padarys 
“liaudies monarchija”.

Mountbattenas yra iš tokių 
kurie žavi ir duoda progų mi
nioms svajoti.

Lordas Liudvikas yra.. .kara
lienės Viktorijos ainis iš moti
nos pusės. O jo tėvas Liudvikas 
Battenbergas (tapęs Mount- 
battenu 1917 pagal karaliaus 
Jurgio V įsakymą) buvo sūnus 
princo Aleksandro Hesse ir ru
sų caro Nikalojaus II sūnėnas. 
Taigi vokiškos kilmės šeima. 
Dėl tos priežasties jam teko 
atsistatydinti iš Pirmojo Jūrų 
Lordo pareigų 1914 metais.

Jo gyvenimas — tikras ro
manas. Jis pagelbėjo pertvar
kyti Imperijos struktūrą ir ka
ro laivyno .mūšio metodus, — 
jis tapo moderniausia Anglijos 
istorijos figūra. <

Prieš 15 metų Mountbatte
nas buvo jaunas, turtingas jū
rų karininkas praleidžiąs daug 
laiko Prancūzijos kurotuose. 
Jis sukėlė prieš save puritonus 
dėl laisvų neceremoningų rū
bų, minkštų apykaklių ir pa
prastos “kairės” žmonių laiky
senos. Jį net pašalino iš “Royal 
Yacht Squadron” klubo už tai, 
kad jo automobilis prancūziš
kas Hispano suiza buvo nuda

žytas per daug ryškiomis spal
vomis...

Pirmą kartą į atvirą kon
fliktą su tradicionalistais Lor
das Mountbattenas išėjo 1936 
metais. Tada Eduardas VHI jį 
buvo paskyręs savo laivyno 
patarėju. Edwyna jo žmona, 
nepaisydama konservatorių pa 
tarimų tuoj aus • susidraugavo 
su Mrs. Simpson. Vėliau, kai 
Eduardas VIII pasitraukė nuo 
sosto — Mountbattenaį atvirai 
palaikė “įsimylėjusių” pusę. To 
užteko konservatoriams, kurie 
pradėjo nuo jo trauktis ir pri
siminė, kad Mountbattenas y- 
ra Battenbergas...

1939 metais karas .viską su
tvarkė. Mountbattenas buvo 
paskirtas “Kelly” karo laivo 
vadu ir 5-tos torpėdininkų es
kadros viršininku. Po dviejų 
mėnesių jis tapo garsus. Siau
rės jūroje patruliuojantis “Ke
ly” tris kartus torpeduotas bu
vo Mountbatteno parvestas į 
uostą. To užteko, kad Anglijos 
provincijos gyventojai išsikirp 
tų Mountbatteno fotografiją Iš 
.populiariųjų iliustruotų žurna
lų ir pasikabintų ant sienos.

“Kelly” už kelių savaičių bu
vo nuskandintas Mountbat te- 
nui iki paskutinės minutės ne- 
apleidžiant kapitono tiltelio 
po Luftwaffes bombomis prie 
Kretos salos. Tas epizodas da
vė idėją Amerikoje plačiai ži
nomai filmai “In Which We 
Serve” ir padarė Mountbatteno 
vardą neišdildomu.

Už trijų metų, ištikimas sa
vo jaunystės idėjoms Attlee 
nutaria evakuoti Indiją. Gana 
lengva imperiją užkariauti, bet 
sunku ją išlaikyti. dar sun
kiau iš jos išsikraustyti.

Reikėjo pasitraukti draugiš
kai ir gražiuoju, kad evakua
cija neatrodytų kapituliacija 
ar pabėgimas. Tokiai operaci
jai reikėjo vyro su politiko uos 
le, su maharadžos prestižu ir 
su patyrimu plaukioti “dide
liuose vandenyse”... Toks žmo
gus buvo Mountbattenas —ka- 
raliaus J urgio VI pusbrolis ir 
darbiečių draugas.

Lordas Liudvikas ir Lady 
Mountbatten išlaviravo tarp > 
rad£ų ir respublikonų, tarp 
Nehru ir senųjų kastų atstovų 
kaip gabiausias diplomatas. 
Nehru susibičiuliavo su. Lady 
Mountbatten ir vice-karaliui 
prisipažino, neturįs jokio gink
lo prieit tokį grožį ir žavingu
mą. Kada Mountbatten perda
vė prieš išsirikiavusius pulkus 
trijų šimtų metų senumo Bri- 

x tų imperiją buvusiam anglų 
kalėjimų kaliniui Nehru ir ka
da > prieš minių minias abu

(Nukelta į 7 psl.)

•s*

KULTŪRINĖS
“NAUJIENOS v

ALTas skundžiasi, jog žmo
nės per mažai aukoja ir prašo 
dėti visas pastangas, kad bū
tų pasiektas $100,000.00 vajus.

Kaip tą pasiseks padaryti, 
sunku pasakyti.

Iš patiektos ALTO apyskai- 
. tos matyti, kad pereitais me

tais buvo surinkta tik $43,751.- 
84 ir išlaidų padaryta $37,770.- 
40.

Stambesnės išlaidos šios: 
centro raštinės tarnautojui 
$2,852.24 prof. R. Lemkinui 
$961.IQ, V. Sidzikauskui (sau
sio-kovo mėn.) $450.00, repre
zentacijai $686.75, genocido pa 
rodos išlaidos (katalogo at
spausdinimas), $924.00, laiškų 
akcija genocido konvencijos 
reikalu $415.00, ALT suvažia
vimo 1950 m. išlaidos $1,135.67, 
ALT knygų tikrinimo išlaidos 
338.75, akcija Washingtone ir 
BALFo seimas sausio 5-8 d. 
$1,224.00, akcija Washingtone 
gegužės mėn. $1,083.17, išlai
dos, surištos su kelionėmis įvai 

- riomis progomis $2,819.63, per
vesta VLIKui $10,857.00, avan
sas Informacijos Centro eina
mosioms išlaidoms $12,000.00...

Kaip matome vien tik įvai
rioms kelionėms buvo išleista 
daugiau kaip 6,000 dolerių, tuo 
tarpu visuomenininkams ir 
kultūrininkams sušelpti teiš
leista tik $685.85.

Išeina taip, kad New Jersey 
lietuviai savo aukomis (buvo 
surinkta $659.85), vos sugebė
jo apmokėti ALT reprezenta
ciją, New Y’orko lietuviai (bu- 
vo surinkta $1,434.15) vos ap- 
mokėjo vieną kelionę į Wash- 
ingtoną, gi visų Chicagos lietu 
vių aukų ($10,780,08) neužte
ko avansui Informacijos Cent
rui.

Tačiau kiek buvo, vargta, 
kiek vietos visuomenininkų 
pasidarbuota laisvu nuo darbo 
laiku, kad kuo daugiau surin
kus pinigų ir tik tam, kad bū
tų suruošta kaž kokia repre
zentacinė arbatėlė, kad lėktu
vais keli nariai galėtų nuskris
ti į WashingtOną, kad būtų 
spausdinami biuleteniai, kurių 
niekas neskaito ir nemato... .

ALTas turėtų suprasti, kad 
tūkstančiai yra sunkiai suren
kami ir per daug lengvai juos 
nereikia mėtyti per langą...silpnas, yra reikalingas Trans- 

ilvanijos aukso. Gi Melanas 
grasina anglams nutraukti 
aukso siuntimą, jei tik bus ki
šamasi į jo valdymą.

Kitur anglai neleidžia taip 
elgtis. Per keletą tūkstančių 
mylių kitame Afrikos krašte 
Aukso Pakrantėje šią savaitę 
ministeriu pirmininku buvo iš
rinktas negras Kwame Nikru- 
mah. Jo laimė, kad jis negyve- 

» na Pietų Afrikoje, neš ten bū
tų uždarytas į stovyklą ir mu
šamas “sjamboku,” hipopota
mo botagu.

•
Nei kiek nešvelnesni rasiniai 

persekiojimai vyksta ir Sovie
tų Rusijoje.

Israeli© vyriausybės pirmi
ninkas Ben Gurion kreipėsi į 
Kremlių, prašydamas nedary
ti kliūčių žydams emigruoti į 
Palestiną, žydai, pamatę kaip 
jų milijonai buvo išnaikinti 
nacių, dabar išsigandę pasku
tiniųjų persekiojimų Sovietų 
Rusijoje, stengiasi gelbėti sa
vuosius. Bet Stalinas lygiai 
persekioja Jokūbo vaikus, kaip 
ii- Hitleris.

Tad to leidimo Gurion ne
sulaukė. Stalinas visai nepasi
ryžęs žydus Išleisti.

Visas žydų nusikaltimas yra 
tame, kad apšaukti kosmopo
litais, jie pasidarė politiniai 
nepatikimais. žydai nenori 

. Staliną garbinti, kas reikalau
jama marksizmo dogmoje. Ir 
kaip senosios Romos imperijos 
laikais jų proseniai, atsisakę 
garbinti Kaligulą, buvo žudo
mi, taip ir prie komunistų rė
žimo nesivaržoma su masinėm 
egzekucijom. Juk Katyno 
žmogžudystė įrodė, kad bolše
vikai yra net dar žiauresni už 
hitleriškus žvėris.

Napoleonas Lietuvoje (8)

SNIEGO PŪGOJ TRAUKIASI
NAPOLEONO ARMIJOS LIKUČIAI

Veltui išlaukęs penkias sa
vaites Maskvoje, tikėdamasis, 
kad Rusijos caras prašys tai
kintis, Napoleonas pasuko at
gal, norėdamas perkelti savo 
štabą į vakarines rusų provin
cijas.

Išėjusi iš Maskvos, Didžioji 
Armija, pakeliui tirpo kaip vaš 
kas, persekiojama iš pasalų 
kazokų. Rusų valstiečiai pran
cūzams nebedavė jokios prie
glaudos ir Napoleono armija iš 
tvarkingos kariuomenės pavir
to į tikrą bėglių minią. Badas 
ir šaltis persekiojo visus.

Bet dėl šitos katastrofos Na
poleonas dar nenusiminė, jis 
tikėjosi Vilniuje surinkti armi
ją ir pakelti kareivių moralę. 
Tačiau su tais savo Didžiosios 
Armijos likučiais jis nebega
lėjo tikėtis padiktuoti carui 
taikos sąlygas, nei tęsti toliau 
karą. Buvo tam reikalinga su
kurti tuojau naują armiją. 
Tad Napoleonas nutarė pasi
traukti iš armijos ir skubiai 
grįžti į Paryžių.

Laimingai pasprukęs iš Bc- 
rezinos nuo rusų apsupimo. Na 
poleonas su savo patarėjais 
svarstė, kaip jam geriau pasi
elgti. Ar neapleisti kariuome
nę, kas galėtų dar išlaikyti 
moralę, ar grįžti; Paryžių, kur 
nepasisekusi prieš rusus kam
panija grasino sostui. Pagaliau 
jis pasirinko antrąjį sprendi
mą.

Gruodžio 5 d. sušaukęs mar
šalus, išdėstė savo nutarimą, 
palikdamas Neapolio karalių 
Murata komanduoti armijai ir 
su keliais palydovais vienose 
rogėse ir 3 vežimuose išvyko 
į kelionę. Iki Vilniaus jį lydėjo 
vienas eskadronas raitelių, ku
rie buvo prisiekę imperatorių 
gyvą neatiduoti rusams.

Gruodžio 6 d. atvykęs į Vil
nių, Napoleonas vengė važiuo
ti centrinėmis gatvėmis. Šaltis 
vis stiprėjo ir keli lydėję jį ka
reiviai pakeliui mirė. Sustojęs 
trumpam laikui Rumšiškėse, 
kitą dieną atvyko j Kauną.

Trumpai pasišildęs, jis per
sikėlė per Nemuną, kurį prieš 
šešis mėnesius su savo didele ir 
gražia armija buvo peržengęs. 
Tęsti toliau kelionę sunkiuose 
ratuose buvo neįmanoma dėl 
gilaus sniego, ir buvo rastos 
gražios rogės.

Apleisdamas armiją Napole
onas manė, kad Muratas pajėgs 
sulaikyti rusus prie Nemuno ir 
patarė jam organizuoti Vilniu
je štabą, o jei turėtų, trauktis, 
tai būtinai išlaikyti Kauną.

Tačiau dideli šalčiai ir snie
go pūgos naikino didžiosios ar 
mijos likučius žiauriau negu 
rusų kazokai, kurie staiga pa
sirodydavo įvairiose vietose 
ant savo mažiukų arklių ir su
mušę prancūzų dalinį, vėl stai
ga dingdavo.

Prancūzams atsitraukimas 
pasidarė tikra katastrofa, ži

nia apie Napoleono išvykimą 
į Paryžių, armijoje greit pas
klido ir smarkiai* sugadino ka
rių moralę. Jie pamatė, kad va 
das juos visai apleido. Kiekvie
nas pradėjo elgtis pagal savo 
supratimą ir armijoje įsivieš-* 
patavo didžiausia anarchija. 
Iždo vežimai buvo pačių pran
cūzų kareivių apiplėšti.

Gruodžio 8 ir 9 d. Vilnių už
griuvo bėgliai. Bijojimas perse
kiojančio priešo, kėlė didžiau
sią .paniką ir niekas nenorėjo 
būti paskutiniuoju užpakaly. 
Visi paskutinėmis jėgomis va
rėsi į priekį. Kareiviai, ieško
dami maisto ir prieglaudos, 
pradėjo verstis plėšikavimais.

Šitos gražios ir trumfuojan- 
čios pradžioje karo armijos li
kučiai, sudarė baisų vaizdą. 
Kareiviai, pusiau sušalę, daž
niausiai be ginklų, apdriskę, 
arba apsidangstę įvairiom ska
rom ir antklodėm, senais mai
šais, gyvulių kailiais arba net 
užsidėję ant pečių bažnytinius 
rūbus, vėliavas slinko sniego 
pūgoje. Kojas buvo apsivynio
ję nuo šalčio įvairiais skudu
rais, kai kurie įsiavę į moteriš
kas skrybėles... Mizerija slėgė 
šitą armiją žmonių. Daugelis 
jų vos vos pajėgė vilkti kojas 
sniege, tikėdamiesi Lietuvos 
miesteliuose rasti pastogę ir 
maistą. Kiti iš nuovargio kris
davo kely ir mirdavo nuo šal
čio ir alkio.

Muratas, atvykęs į Vilnių 
stengėsi su tokia armija sulai
kyti rusus, bet priešas nedavė 
atsikvėpti nė valandėlę. Jo a- 
vangardas sudarytas iš kavale
rijos ir ant rogių uždėtos arti
lerijos, buvo per daug stiprus, 
kad .prancūzai galėtų atmušti. 
Baimė kad kazokai staiga pa
sirodys, tarp prancūzų kėlė pa 
niką ir Klurat atsisakė nuo 
Vilniaus ginimo.

Maršalas Ney, pasilikęs už
pakaly, dar stengėsi sulaikyti 
rusus, kad galima būtų eva
kuoti miestą. Bet rusams buvo 
palikti didžiausi kiekiai mais
to ir ginklų, nespėjo net su
sprogdinti šovinių atsargas. 
Nespėjo evakuoti nė ligonių, 
ne masės kareivių, kurie buvo 
išsiblaškę priemiesčiuose.

Gruodžio 10 d. po didelio 
priešinimosi maršalas Ney pa
sitraukė iš Vilniaus. Ir rusams 
įeinant į miestą vyko žiaurios 
scenos. Kazokai metėsi ant su
žeistųjų, juos žudydami, pieš
dami žydus ir mesdami per 
langus.

Prie Panerių, besitraukia 
prancūzai, dėl slidaus kelio, ve
žimams vieno ant kito sugriu
vus ir užsiblokavus keliui pra
rado paskutiniąją artileriją, 
bagažą ir iždą.

Prancūzams Vilnius buvo 
antroji Berezina.

Nei kiek negeriau sekėsi ir 
Kaune. Pasinaudodamas užša
lusiu Nemunu, Muratas.perve
dė visą kariuomenę traukda
masis per Vilkaviškį į Kara
liaučių. '

Poltavo kazokai visą laiką 
prancūzams lipo ant kulnų.

Gruodžio 13 d. maršalas Ney 
su savo 350 kareivių iki pasku
tinio laikėsi prieš rusus, kad

davus didžiajai armijai atsi
traukti, irgi persikėlė per Ne
muną, bet pamatęs kazokus 
jau belaukiančius Vilkaviškio 
kely, panemunių pasuko į Za- 
piški, per Griškabūdį į Nau
miestį.

šiaurėje maršalas Macdonal- 
dui sekėsi geriau su evakuaci
ja. Jam pasisekė daugiau išgel
bėti kareivių. ■-—

Didžioji Armija susilaukė ta
da didelius nuostolius, kuriuos 
joks istorikas tiksliai neapskai 
čiavo. Sakoma, kad iš 560,000 
kareivių, kuriuos Napoleonas 
turėjo po savo valdžia Rusijo
je, per Nemuną nepersikėlė nė 
150.000 Daugiau 80% prancūzų 
žuvo. Rusų nuostoliai irgi bu
vo milžiniški iš 450,000 karei
vių kurie pradėjd kariauti, tik 
pusė liko gyvų. 1812 metų ka
tastrofa buvo didžiausia kokią 
kada pasaulis anksčiau buvo 
matęs.

Prancūzams atsitraukus, Lie
tuva iš naujo buvo rusų oku
puota. Pirmiausiai į Vilnių į- 
žengė gen. Caplic, paskui atvy
ko adm. Cičagov, o kiek vėliau 
feldmaršalas Kutuzov. Vėliau į 
Lietuvą sugrįžo ir buvęs Lietu
vos gubernatorius princas 
Rimski-Korsakov, kuris perė
mė savo pareigas.

Gruodžio 22 d. į Vilnių atvy
ko* caras paskelbdamas visuo
tiną amnestiją tiems, kurie 
emigravo su prancūzų armija. 
Jis leido sugrįžti į kraštą. Ki
tiems, kurie atsisakė grįžti, tur 
tai buvo konfiskuoti.

Lietuvos kariuomenės liki
mas buvo neaiškus. Apie 6,000 
kareivių pasitraukusius su pran 
cūzais, buvo norėta inkorpo
ruoti į lenkų armiją. Dėl to su 
si jaudino laik. Lietuvos vy
riausybė pasitraukusi į Varšu

vą, ir prašė, jog šiems pulkams 
būtų palikta autonomija. Jie 
liko ImĖtrviškais pulkais iki 
1813 metų, kada buvo visai lik
viduoti. z, >

Varšuva buvo menka prie
glauda lietuviams pabėgėliams. 
Ji irgi drebėjo nuo rusų pavo
jaus ir visos įstaigos buvo eva
kuotos į Krokuvą, šis miestas 
tačiau irgi negalėjo priešin
tis ir 1813 metų balandžio 30 
d. kiekvienas Lietuvos vyriau
sybės narys pasirinko laisvę ir 
vietą pagal savo nuomonę... 
Vyriausybė galutinai išsiskirs
tė.

Kada Napoleonas atvyko į 
Lietuvą visi jo laukė kaip iš
laisvintojo. Bet jo rūpestis tik
rumoje buvo nugalėti rusus, 
tad pas lietuvius ieškojo tik 
kariškos paramos. Jei jis įstei
gė Lietuvos vyriausybę, tai tik 
tam, kad tas uždavinys būtų 
lengviau realizuotas.

Reikia pripažinti, Napoleo
nas Lietuvoje nerado pilną gy
ventojų pritarimą. Didikai, gel 
bedami savo padėtį ir bijoda
mi, kad sugrįžę rusai neatimtų 
dvarus, vengė artimiau kola
boruoti. Gi valstiečiai, impera
toriui atsisakius panaikinti 
baudžiavą, irgi nustojo rėmę 
prancūzus.

Kovose, kurias Lietuva vedė 
XIX amžiuje dėl laisvės atga
vimo visad prisiminė 1812 me
tus, jog valstybės Nepriklau
somybės atgavime didelį fak
torių sudaro socialinės refor
mos. Tačiau reikėjo viso pus
mečio, kad valstiečiai atgautų 
laisvę, ir šimto metų, kad lie
tuviuose įsisąmonintų grynai 
tautiniai interesai, kurie leistų 
sukurti Nepriklausomybę.

Aišku, už tokias mintis tuo
jau apšauks komunistu. Bet ar 
ne per daug jau vartojame po
lemikoje žodį komunistas? Ka
da nebegalima atsikirsti jo
kiais argumentais, tai tas tuoj 
apšaukiamas komunistu!

Maži vaikai susipykę, tuoj 
pradeda rėkti:

— Tavo tėvas vagis!
— Ne, tavo tėvas vagis!
Pasiskaičius laikraščiuose po 

lemikas, susidaro įspūdis, jog 
visi esame komunistai. Ir dar 
kokie? Baisesni ir už patį Sta
liną, 

e
Sakysim, Kanadoje, tarp L- 

AS įvyko skilimas, pasirodė 
naujas laikraštėlis,Laisvoji Lie 
tuvos Naujoji Informacija. Ir 
kokiais argumentais jis atker
ta Laisvajai Lietuvai? Ar ko
kiais politiniais idėjiniais iš
vedžiojimais.

Ne! Lyg tie du vaikai. Tu 
esi žulikas, tavo bičiuliai yra 
žulikai ir visi jūs esate žūlikai.

Pasiskaičius sužinome, kad 
St. Jokubicko šalininkai dr. B. 
nusipirko diplomą už cigare
tes, inž. C. ir maj. A. esą ko
munistai, B. komjaunuolis, 
žurnal. ž. baigęs Maskvos ko- 
minformo mokyklą, V. slapto
sios bolševikų žvalgybos agen
tas...

Jei Naujoji Informacija pa
teikia tokias geras “informa
cijas*, matyt ji turi savo*agen
tus Kremliuje. Sveikiname! 
Gražioj kompanijoje esame at- 

^atsidūrę. Iš vienos ir kitos pu
sės tik šnipai, komunistai ir 
enkavedistai...

(Nukelta į 6 psl.)

VYTAUTO
Vytautas Alantas nereikalin

gas supažindinimo su skaitan
čiųjų lietuvių visuomene, iš po 
jo plunksnos Lietuvos laikais 
yra pasirodę nemažas skaičius 
novelių ir keletas stambių ver
tingų scenos veikalų. Juose au
torius pasireiškė kaip intelek-, 
tualistinis realistas, diastoli- 
nės filosofijos atstovas, tobu
lesnių gyvenimo formų j ieško
tojas. Kiekviename savo vei
kale autorius iškelia vieną ar 
keletą aktualiųjų socialinio ar 
politinio gyvenimo problemų fr 
jas visapusiškai nagrinėja.

Gvildendamas žmogaus są
žinės konfliktus su priimtomis 
gyvenimo sistemomis, V. Alan
tas pasilieka objektyvus ir ne
priklausomas^ siekdamas tie
sos, jis nevaržo savęs viena ku
ria doktrina. Jam yra svetimas 
naivus teigiAias “arba Roma 
arba Maskva,” kurio psichozėn 
tam tikros srovės veikiama yra 
patekusi šiandieninė literatū
ra. V. Alantas a priori neužker 
ta sau nė vieno pažinimo ke- 

. lio, neatmeta nesvarstęs jokio 
sprendimo. Tai ypač teigiamas 
jo kūrybos bruožas.

šiemet V. Alantas patiekė 
skaitytojams romaną Pragaro 
Pošvaistės, kuris £avo brandu
mu ir originalumu pralenkia 
ankstyvesniuosius autoriaus kū 
rinius ir kuris galėtų užimti 
garbingą vietą bet kurios dide
lės kultūringos tautos litera
tūroje. Mūsų rašliava nedaug 
teturi Pragaro Pošvaisčių lygio 
veikalų.

šiame romane autorius na
grinėja tautinės lietuvių bui
ties problemas, iškelia jo ir gy
venamojo laikmečio santykį, ir 
.pasiūlė konkrečią idėją kaip 
išsilaikymo ir tautinės tvirty- 
bės pagrindą šiandieninėje eti
nėje krizėje ir idealų maišaty
je. •

Autorius savo svarbesniuo
sius veikėjus pasirenka iš lie
tuvių inteligentų tarpo vokie
čių okupacijoje. Istorikas Leo
nas Girkalnis, Vilniaus univer
siteto docentas, jaunas moksli
ninkas, šalia savo tiesioginių 
pareigų, aktyviai reiškiasi re
zistencijoje, rašinėja į slaptą 
spaudą,^ą platina. Pogrindžio 
veikloje^jam padedami0—suža
dėtinė Aldona Skaisgirytė, bi
čiulis Nargeliūnas ir Aldonos 
draugė Kristina. Nargeliūno. 
žodžiais tariant, tai buvo “nar 
si ketveriukė”. Kiekvienas pa
siruošęs guldyti galvą už drau
gus. Dramatinių įvykių gran
dinėje šioji draugų ketveriukė 
tampa sunaikinta, jos idealai 
Išniekinti ir sutrypti. Rašyto
jas iškelia lietuvių tautos tra
giškos lemties problemą, ir 
sprendžia klausimą, kokiais 
būdais lietuvių tauta turėtų 
kovoti, kokių principų savo 
kančios ir kovos kelyje laiky
tis. ~

Problemai precizuoti, auto
rius sugretina tris idėjų siste
mas: skeptiškąją, lietuviškąją

šioje apysakoje autorė su 
jai vienai būdingu stiliaus 
graikštumu iškelia kątik iš
tekėjusios moters sielos pro
blemas, jaunamartės svars
tymus ir iš jų išplaukiančius 
įvykius. Knyga 220 psl., kai
na $2.50, ganama šiuo adresu

GABIJA
335 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N.‘ Y.

ALANTO ‘PRAGARO POŠVAISTĖS’ PRALENKIA
ANKSTYVESNIUOSIUS JO KŪRINIUS

Idėjiniu ir meniniu atžvilgiu “Pragaro Pošvaistės” yra stiprus veikalas — 
Mūsų rašliava nedaug teturi tokio lygio veikalų — Šis V, Alanto romanas 

turėtų luti kiekvieno lietuvio knygų lentynoje
Rašo G. I. ŽIDONYTĖ-VĖBRIENĖ '

ir krikščioniškąją. Skeptiškąjį 
ir nusivylusįjį gerai atstovau
ja Nargeliūnas. Jis nebetiki į 
nieką: gyvenime, jo nuomone, 
likęs tik milžiniškas, begėdiš
kas, klaikus juokas. Vieninte
lis žmogaus tikslas esąs išsilai
kyti, nuolat krentant į prara
ją tikėti, kad praraja be dug
no, kad niekados nenukrisi 
(300 p.).

Senovės lietuviškųjų tradi
cijų reiškėju yra Girkalnis. Jo 
pasaulis nepažeidžiamas, tai 
šventų idealų pasaulis, kuriuo 
suabejojimas būtų savęs žudy
mas. Kunigaikščių Lietuvos'ai
nis, jis iškelia senojo tikėjimo 
vaidmenį lietuvių gyvenime. 
Tik senajame lietuvių tikėjime 
jis randa paguodą savo siau
bingiems iškyvenimams, atsa
kymą į savo iškankintos dva
sios klausimus ir abejones. Jo 
nuomone, krikščionybė priėju
si bankrotą, ir jei ji dar tebe
silaikanti, tai tik dviejų tūks
tančių metų įsibėgėjimo dėka 
(329 p.). Jos efektyvumas esąs 
lygus nuliui, ji nepajėgusi iš
auklėti žmogaus, kuris, po -il
gų šimtmečių skelbtos artimo 
meilės, išsivystęs į nebesuval
domai pasiutusį žvėrį. Gėrio ir

blogo kova vykstanti amžinai. 
“Nei viena nei kita pusė jokių 
paliaubų neprašo ir nepripa
žįsta, ir niekad nė viena pusė 
nei laimi nei pralaimi“ (329). 
Dabarties problema glūdi ta
me, ar lietuvis kovoje su niek
šais turi kapituliuoti, atsukti 
antrą žandą, jeigu į vieną jau 
gavo smūgį, ar turi kovoti (ap
linkybių nustatomais būdais) 
iki paskutinių^!.*,, ir • — kuni
gaikščio Margio žodžiais —lai
mėti arba mirti. Girkalnis yra 
kelyje į ši antrą — lietuvišką
jį kovos būdą, bet jo sąžinę dar 
drumsčia šių laikų netikra ir 
nenuoširdi moralė, jis dar ne
pajėgia grįžti Prie senojo «mū
sų bočių galvojimo. Atkeršijęs 
savo priešui, jis neramus, išgy
vena didelį sąžinės konfliktą, 
nors teberusenantis jame mū
sų bočių etinis palikimas jam 
sako, kad švelnumu sužvėrėju
sio priešo nenugalėsi, ir turi 
ginti savo teisę į gyvenimą ir 
laisvę realistinėmis priemonė
mis.

Be skepticizmo ir lietuvių ti
kėjimo, autorius nagrinėja ir 
krikščionybės idėją, kurios rei
škėjais yra zakristijonas Dze- 
dulinis, klebonas kun. Rimgau

das ir dr. Matūzas. Visai natū
ralu, kad Dzedulionio vaikiškas 
krikščionybės supratimas ne
atlaiko kritikos. Bet taip pat 
naiviai krikščionybė yra dės
toma ir kun. Rimgaudo (Lietu
vą Dievas mylįs, tai ir bau
džiąs, — už .mūsų padarytas 
klaidas, nuodėmingą gyveni
mą...) Visdėlto dr. Matūzo nuo
mone, samaritiečio kelias esąs 
pats tauriausias, krikščioniško 
ji idėja tebenešiojanti savo kil
nią ir garbingą aureolę.

Autorius smulkiau į krikš
čionybės problemas nesigilina. 
Jis tik teigia, kad praktiškai 
krikščionybė yra nebeatitaiso
mai nusigyvenusi. Jis neanali
zuoja šio bankroto priežasčių, 
nenagrinėja krikščioniškųjų 
tiesų esmės. Lygiai taip pat jis 
nuodugniau negvildena ir lie
tuvių tikėjimo kaip tikėjimo. 
Jis daugiau kreipia dėmesį į 
patriotinę, tradicinę to tikėji
mo reikšmę. Dėl to knygoje 
šiuo klausimu pasitaiko netiks
lumų. Lietuvių tikėjimą auto
rius vadina pagonyste ar stab
meldyste. šitaip pravardžiavo 
mus kryžiuočiai ir jų benc*/- 
drimhkar,' kuriems rūpė j o pa
teisinti lietuvi} tautos naiki-

ČIURLIONIO PRISIMINIMAS
Rašo AEEKSIS RANNIT

.    ,     .     -.JA v.

Iš visų prangenybių — dva
sinių brangenybių, kurias me
no mylėtojai paėmė su savim, 
apleidžiant Senąjį Pasaulį, 
Čiurlionio prisiminimas yra 
vienu iš skaudžiausių o- kartu 
ir laimingiausių.

Jau virš 10 metų mes nema
tom šio planetariško, kosmiš- 
ko dailininko originalų, — tik
riausia jie, kaip ir mes patys, 
dar daugiau išbluko, dar dau
giau įgavo legendarinės, ne
permatomai metafizinės at
mosferos. Čiurlionis buvo Lie
tuvos pirmuoju dideliu susiža
vėjimu, o pirmieji jausmai gi 
neužmirštami. Ir dabar per 
pergyvenimų dūmus ir tolumų 
rūkus jis šviečia kaip tylusis, 
bet neužgęstantis žiburys, švie 
čiąs, kol lietuvių tauta bus gy
va, nes kitoms tautoms jis nie
kuomet nebus tokiu sielos apsi 
reiškimu, kokiu jis vyra lietu
viams. Titanas ir -intymios 
gamtos misterijos reiškėjas, jie 
škotojas paskutinės paslapties, 
transcendentinės visumos, ku
ri yra nepasiekiama, lietuviš
kos o kartu ir pusiau orienta- 
liškos mistikos skelbėjas (gal 
pastebėjot, kad terminas — 
simbolis “Kristus” arba “Die
vas” jam neegzistuoja if dva
siniai jis stovi arčiau Laotse, 
negu krikščioniškosios filosofi
jos). Besąlyginis emocionalu
mo vertėjas į gryniausias, — 
abstrakčias ir simbolines for
mas, o kartu ir empiriškos 
tvirtovės poetas. Taip, jo pri
siminimas yra vienas iš kūry
biškiausių ir laimingiausių.

Čiurlionio kūryba yra labai 
problematiška, tačiau būtų 
klaidinga manyti, kad žiūro
vui nuoširdžiai norinčiam ją 
suprasti, pažinti, jo paveikslai 
iš viso yra neprieinami, per 
daug filosofiški, nesuprantami.

Čiurlionio paslaptingų kom
pozicijų grožį atjausti, jų pras
mę suvokti pirmiausia gali tas, 
kuris jaučia Lietuvos gamtos 
vienkartinį originalumą, kūris 
matė ir stebėjo ir pavasario 
saulėtą srovenimą, ir vasaros 
vakarų keistą liūdesį Lietuvos 
laukuose, rudens spalvingumą 
ir žiemos pusiau abstraktiškas 
vizijas. Nes pirmas ir gal es
mingiausias Čiurlionio kūry
bos elementas, tai gilus gam
tos lyrizmas, tai nepaprastai 
subtili Lietuvos laukų, miškų, 
upių, kalnų-kalnelių ritmo bei 
grožio išraiška.

Antras Čiurlionio dailės ele
mentas — tai liaudies poezijas

pradas, kurio neišsiamiamu 
šaltiniu dailininkui buvo dai
nos, pasakos, ^padavimai.

šiuos liaudies kūrybos ele
mentus Čiurlionis savo mene 
sujungė, susų©įsų. bendra žmo 
nijos poezija, tos poezijos vaiz
dais, jos simbolika bei jos pras 
me.

Si poezija bei jų simbolika ir 
sudaro Čiurlionio paveikslų li
teratūrinį ir filosofinį turinį. 
Tas turinys yra įvairus: mato
me ir žmogaus gyvenimo pras
mės gvildenimą (žalčio sona
toje, “Karalaičio kelionėje“ bei 
kituose darbuose), ir antgam
tinės idėjos vaizdavimą (.pa
veiksluose, p a v ad i n tuose 
“Rex,” Vasaros sonatoje, Vasa
ros cikle ir kituose), ir gilini
mąsi į gamtos dinamiką (— 
Pavasario sonata), — gamtos 
gyvenimo paslaptingumo vaiz
davimas (— Saulės sonata),— 
ir visą eilę kūrinių, kur Čiur
lionis lyg stebi tragišką kovą, 
tikrovėje reiškiasi tarp dvie
jų gyvenimo principų, gyveni
mo pratlų: Mirties ir Atgimi
mo, Džiaugsmo ir Liūdesio, 
Proto ir Chaoso. (— Laidotu
vių ciklas, “Demonas,” “Juo
doji saulė,” “Mintis su laivu 
jūroje”).

Trečias Čiurlionio kūrybos 
elementas arba esminė jo ta
pybos savybė, liečianti dau
giausia formalistinę pusę, — 
tai visų pirma įvedimas į tapy
bą formų, paimtų iš muzikos 
srities (kaip fugos, sonatos ir 
kt.), be to, išnaudojimas tapy
bos tikslams tų jausmų bei 
vaizdų (associajacijų), kurias 
sukelia mumyse, mūsų vaiz
duotėje, mūsų pasąmonėje mu
zika.

Be grynai kompozicinių, 
tiesiog moksliškų muzikos for
mų, Čiurlionis Išnaudojo ir tą 
aplinkybę, kad muzika (garsai 
apskritai) ir spalvos bei lini
jos sukelia mumyse labai pa
našių, net analogiškų vaizdų, 
įspūdžių bei emocijų, charak
teringų ir muzikai Ir tapybai.

Kaip žinome, muzikos įspū
džiuose didžiausią; vaidmenį 
vaidina vaizdai ir .asociacijos, 
paimtas iš erdvės srities, iš mū 
sų erdvės pajutimo. Pavyz
džiui “melodijos” .pajutimas 
negali iškilti mūsų vaizduotė
je be erdvės ir laiko pajutimo, 
nes melodijos pajutimas, jos 
esmė yra lyg tonų “judesys“, 
tiksliau —lyg “plaukiančio pro 
tonus energijos pojūtis”.

Dėl šito tonų “judesio” jun
giančio mūsų vaizduotėje to
nus į “melodijos liniją”, į vie
ną vienetą ir nustatančio me
lodijos ir muzikos charakterį 
bei ritmą, mes nenoromis per- 
nešame visus1 muzikos įspū
džius ir tonų santykius į erd
vės sritį. Tokio psichinio reiš
kinio įtakoje randasi visas mu
zikos klausimo procesas. Ypač 
sudėtinga pav., simfoninė mu
zika, daro mums kažkokios er
dvėje veikiančios ir dinamiš
kai plaukiančios “fizinės” ma
sės įspūdį.

Daugeliui žmonių šitos erd
vės ir laiko asocijacijos negau
na ryškesnių pavidalų, o tuo 
tarpi! jos kaip tik vaidina di
delę rolę, suartindamos muzi
kos įspūdžius su tais įspū
džiais, kuriuos mums suteikia 
erdves menas: tapyba, archi
tektūra ir skulptūra.

Čiurlionis, kaip galime spręs 
ti iš jo paveikslų ir iš kitų 
duomenų, turėjo nepaprastą 
jautrumą spalvoms ir garsams 
kaip muzikas — kompozito
rius ir kartu kaip dailininkas. 
Be abejonės, muzika jam duo
davo impulso dailės kūryboje, 
sustiprindavo ir pakeldavo 
nuotaiką, įvesdavo į kūrybinę 
ekstazę. Yra aišku, kad tapy
damas Čiurlionis išnaudodavo 
tuos muzikos Išgyvenimus, iš
vesdamas muzikos vaizdus bei 
asocijacijas iš “neaiškios” pa
sąmonės srities ir suteikdamas 
jems plastinę, t. y. linearinę, 
koloristinę, daiktišką ar ab
strakčią išraišką. Be to, daž
nuose savo darbuose išeida
mas iš muzikinių formų, Čiur
lionis sukūrė originalią, savo
tišką sonatos formą tapyboje, 
kuri buvo geriausia priemonė 
išreikšti dailininko pasaulė
žiūrai, jo idealizmui, jo misti
nei lyrikai.

Čiurlionio darbuose tamp
riai, neatskiriamai rlšasi visi 
mūsų paminėti, jo kūrybos ele
mentai: gilūs gamtos lyrizmai, 
liaudies bei žmonijos simboli
ka, paslėpta prasmė ir paga
liau iš muzikos paimtosios for
mos.

Visi šie elementai jungiasi į 
vieną organišką vienetą, ypač 
Čiurlionio žymiausiuose kūri
niuose — jo sonatose, ir iš jų, 
gal būt, gražiausioje “Pavasa
rio“ sonatoje. Si sonata savo 
nepaprasta, švelnia instrumen-

(Nukelta į 6 psl.)

nimą. Lietuviai stabų neturėjo 
ir niekad jų negarbino (prie
šingu atveju tų stabų netrūktų 
Vokietijos ir Vatikano muzie
juose — juk visa tai buvo dar 
taip neseniai). Lietuvių tiky
bos pagrinde buvo tikėjimas 
Praamžiui ir žmogaus sielos 
nemarumu. To meto liaudies 
vaizduotėje, beabejo, buvo įvai
rių “dievų," laumių ir kitokių 
būtinybių. Tačiau folklorą rei
kėtų aiškiau skirti nuo tikėji
mo, kuris buvo Išdava mūsų 
išmintingiausių jų protėvių tūk 
stantmečio galvojimo.

Knygoje tolydžio juntamas 
autoriaus apgailestavimas, kad 
lietuviai neteko savo senojo 
tikėjimo, kuris, kaip logiška 
galvojimo išvada kiekvieno są
žinei ir protui buvo priimti
nas ir visus lietuvius darniai 
jungė į vieną šeimą, šio žmo
giško, liberališko tikėjimo pa
keitimas nauju, įnešė painiavą 
į tyrą lietuvio sąžinę, sugriovė 
jo pažiūras į gyvenimą ir su
ardė lietuvių vienybę. Autorius 
giliai sudomina skaitytoją sa
vo iškeltomis problemomis, 
nors galutinai šiame veikale jų 
dar neišspręndžia. Atlikta ta
čiau daug. Ne didaktiškomis, 
o subtiliomis psichologiškomis 
priemonėmis autorius jausmin 
gai perteikia šimtmečius trun
kantį šiurpų lietuviu tautos 
tragedijos vaizdą, įteikdamas 
skaitytojams grynai lietuviškos 
pasaulėžiūros be j moralės pa
grindus. Jis talentingai iškelia 
lietuvio pasąmonėje glūdinčius 
ėsmingiausiuesius mūsų tautos 
idealus, besąlyginį būtinumą 
juos suprasti ir įsisąmoninti.

Ne tik idėjiniu, bet ir meni
niu atžvilgiu Pragaro Pošvais- 

—tės- yra stiprus veikalas. Pi r 
moji jo teigiama savybė yra jo 
aįctualumas. Autorius aprašo 
įvykius, kuriuos mes patys 
esame skaudžiai išgyvenę, vys
to temą, kurios apmatai ir at
audai nepagydomais randasi į- 
siraižė nevieno lietuvio sielo
je. Veikalas teapima vos keleto 
mėnesių laikotarpį, tačiau sa
vyje sukaupia pakankamai dra 
matinės medžiagos, kurios in
tensyvumas suteikia veikalui 
momentalų charakterį.

Okupacija, tardymai gesta
po požemiuose, vokiečių kariuo 
menės masinis traukimasis, 
pabėgėlių košmarai, Berlyno 
bombardavimai, — Štai fonas 
tragiškai Girkalnio ir Skaisgi
rytės meilei, kuri sudarė šio 
stipriai intelektualistinio vei
kalo vedamąją intrygą.

Veikalo metodas psichologi
nis. Veikėjų poelgiu motyvai, 
išplaukiu iš jų kultūrinio bei 
intelektualinio lygmens, su
prantami ir aiškūs. Ideologi
nių vertybių ir jų konfliktų ba
zė tiksli ir ribota.

Įvykių raida logiška, fabulai 
rutuliuojantis psichologiniai 
veikalo efektai intesyvėja, iš
vados savaime ir sėkmingai ri- 
šasi. Leisti skaitytojui laisvai 
paklajoti autoriaus sukurtame 
pasauly, stengtis susidaryti sa
vo išvadas — yra vienas svar
biausių rašytojų uždaviniu. V. 
Alantas šį uždavinį atliko. Jo 
pasisekimas glūdi veikalo idė
jiniame bei forminiame bran
dume, stilingume. Pasakojimo 
sklandumas, situacijų natūra
lumas ir definicijų precizišku
mas pokalbiuose, visa tai su
daro efektyvias priemones for
muluojant jam didžiąsias savo 
idėjas, kuriant nuosavą’ filoso
fiją.

šio klasiško veikalo detalėse, 
tačiau, neišvengta tam tikrų 
kompozicinių trūkumų. Pav.. 
parsidavėlio — jaunojo Dzedu- 
lionio — pirmasis susitikimas 
su Girkalniu ir Aldona, taip 
pat jo vizitas pas Nargeliūną 
nenatūralus, ar jų motyvai 
per giliai užslėpti. Girkalnio 
vizijų bei ekstazių priežastims 
suvokti skaitytojui taip pat pa
likta per daug laisvės, šie ir 
kiti neišryškinti pasažai bea
bejo pareina ir nuo V. Alanto 
retkarčiais nepilnai išbaigtų 
charakterių. Pav., Dzedulionio 
asmenybė prašosi gilesnio psi
chologinio patislinimo. Ir kitų 
veikėjų atžvilgiu, pilnam meis- 
teri*kumui išvystyti autorius

Paklydę paukščiai
Kai Jurgis Jan- t kus v°kietij°j i$-

f V leid0 knygą Nak- 
ant morM ir 

1 kai ta knyga bu-
Premiju(>ta» ji. 

šukėlė daug svar- 
stymM ir RaJbų 
dėl jos nepapras

tumo, dėl išsiskyrimo iš kitų 
savo temos aktualumų ir dau
gelio pergyventos žiaurios tik
rovės realiu atvaizdavimu. Da
bar J. Jankus pasirodo su nau
ju kūriniu — “Paklydusiais 
paukščiais”. Tai ir vėl nepap
rasta knyga, šviežia savo tema, 
patraukli pasakojimo lengvu
mu.

Rankraštį, prieš atiduodant 
leidėjui, yra skaitęs vieninte
lis žmogus, paprastas ir nela
bai uolus skaitytojas, bet ne
galėjęs padėti, kol nebaigęs. 
Kodėl, jis ir pats tikrai nega
lėjęs pasakyti. “Ji kitokia, ne
gu kitos,” tepasakė.

Autorius apie savo naująjį 
veikalą taip kalba: “Tie, kurie 
į knygą žiūri kaip į realų gy
venimą, esanti ir savarankiš
kai egzistuojantį anapus mū
siškės realybės, turėtų sutikti 
šiltai, bet kaip sutiks tie, ku
riems knyga yra tik mūsiškės 
realybės pavaizdavimas kon
krečiam tikslui? Gali sutikti ir 
gana kreiva akim, nes joje ar
ba ko nors pasiges, arba ras 
ką nors ne taip ir nereikalin
ga.” j

Romanas “Paklydę paukš
čiai” leidžiamas dviem tomais: 
pirmasis iš spaudos jau išėjo, 
antrasis tebėra spaudoje. Vir
šelį piešė dail. Pranas Lapė, 
leidžia “Gabijos” leidykla.

•
Dail. V. K. Jonyną plačiai 

mini American'Artist žurnalas 
balandžio numery. Įdėtas pa
ties redaktoriaus Ernest W. 
Watson straipsnis ir 8 V. Jo
nyno darbai, iš kurių 2 per vi
są puslapį ir vienas spalvuo- 

-tas.—Tai—pirmas__atsitikimas,
kad būtų skirta tiek vietos lie
tuviui dailininkui.

pritrūksta polėkio, kuris jo 
charakteriams suteiktų dau
giau gyvybės, jėgos, gaivalin
gumo. Autorius yra intelektu
alinio tipo rašytojas. Tad ne
nuostabu, kad intelektualisti- 
nė veikalo pusė yra stipresnė 
už jausminę.

Tačiau yra vietų, kur rašy
tojo intelektas užleidžia vie
tą širdžiai. Minint didžią ir 
laimingą mūsų senovę, auto
rius realistinis, palyginti “kas
dieniškas '■ stilius tampa iškil
mingai epišku ar švelniai ly
rišku.

žavūs pasažai skirti mūsų 
sostinės grožiui išryškinti 
ar jos reikšmei pabrėžti. Kitur 
vėl autorius su giliu jausmu 
atgaivina prieš mūsų akis slė- 
pingai duksinčius senovės 
Lietuvos miškus, jų aikštelėse 
prie tūkstantmečių ąžuolų 
regime stovinčius aukurus, ant 
kurių rusena Amžinoji Ugnis.

Skaitytojo vaizduotėj pražy
giuoja vaidilos, skelbdami am
žinąją ir didingą Lietuvos lem
tį, graikščios vaidelutės švys
teli laikų sutemose. Graudi ir 
nepaprastai didinga priešų ap
gultos Pilėnų kunigaikščio 
Margio genties susideginimo 
scena. Ryžtingai nuskamba 
bečių testamentas mums. Įsta
biai nuotaikingi dausų apray- v 
mai primena Čiurlionio mis
tiškus pasaulius ir užburia 
skaitytoją.

Visa tai su kaupu atperka 
retkarčiais pasitaikančius sti
liaus netobulumus, mažiau tin 
karnai pavartotus sakinius ar 
žodžius. Pav., “vokyta” (42 p.), 
“užknackino bobšę” 424 p.), 
sunkiai derinasi su autoriaus 
šiaip rimtu stilium. Iškilmin
game pasaže, kalbant apie die
vų valią, žodis “subedžiojo” 
nepakankamai muzikalus nei 
įtaigus.

Tačiau tai tėra tik smulk
menos, kokių galėtume užtik
ti ir Nobelio premijų veikaluo
se. Bendrai — gi Pragaro Poš- 
švaistės yra retas ir stambus 
įnašas į mūsų literatūrą, ku
riuo nuoširdžiai džiaugiasi 
kiekvienas lietuviško meniš
ko žodžio mylėtojas. Sis V. 
Alanto romanas turėtų būti 
kiekvieno raštingo lietuvio 
knygų lentynoje.
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PERSEKIOJAMAI
Argi Pietų Afrikos ministe- 

ris p.iniTiniiAs Me.anas butų 
prisiekęs sukaustyti humaniš
kumą? Atrodo, kad taip, ir 
rutias negalį jį sulaikyti nuo 
tokio fmatizmo.

Ar žinote, su kokia -neapy
kanta jis persekioja negrus, 
indusus. mulatus ir žydus, ku
rie tikrumoje sudaro tris ket
virtadalius Pietų Afrikos vals
tybes gyventojų?

•
Neva tai išsaugojimui balto

sios rasės, visus tuos nelaimin
guosius barbariškiausiais dek
retais yra sukaustęs taip, jog 

' jie tegali dirbti tik pačius sun
kiausius ir nešvariausius dar-/ 
bus. eksplcituojami baltųjų.

Paskutinis jo antirasinis ak
tas nukreiptas prieš mulatus 
(gimusius iš mišrių vedybų). 
Iki šiam laikui jie dar buvo 
laimingesni už negrus, kurie 
ten jau seniai neturi jokių ci
vilinių teisių. Mulatai dar ga
lėjo balsuoti. Bet dabar Tiems 
ta teisė atimta.

$

Penki Vyriausiojo Tribunolo 
teisėjai protestuodami pareiš
kė, kad balsavimas parlamen
te buvęs neteisėtas, nes šis nu
tarimas laužąs konstituciją.

Melanas dėl to nusileido? 
Nieko panašaus. Jis paruošė 

- naują įstatymą, kuris tribuno
lo teisėjams uždraus kištis į 
parlamento nutarimus.

Toks rasizmas perėjo visas 
ribas ir ©.pozicija bandotkovoti 
prieš pastorių Melaną, teologi
jos daktarą vieno Olandijos 
universiteto,-tą Dievo ministe
rs, kuris vedą tokią kriminalis
tinę politiką.-Bet ar protestan
tų Bažnyčia; kurios tarnu yra 
Melanas, pasmerks jo politi
ką?

- t
Kas keisčiausia, tame daly

ke tai, kad Londonas tyli, lei
džia Melanui daryti tokius .da
lykus. Gal būt, Churchillis ir 
nepritaria Melano politikai, 
tuo nei kiek neabejojame, bet 
Londonas šiandien būdamas

Sakomės ešą demokratais. 
Todėl turėtume pripažint šiuos 
pagrindinius-"clėsnius ir atitin
kamai elgtis.

Demokratija reiškia vi>ų re- 
spektuoti:;a—tei-'-ę uuu; f - sava 
nuemonę, ją reikšti ir ją gin
ti. Demokratija reiškia, kad, 
jei esama nuomonių skirtumo, 
diskutuojama, bandoma vie
nas kitą įtikinti, bandoma su
tarti darant kompromisus. 
Mes žinome, kad demokratinė 
santvarka nuo sovietinės tuo 
ir skiriasi, kad Sovietijoje dis
kutuoti negalima, nes ten opo
nentas tiesiog užmušamas, ir 
tiek.

Kalbant apie tarpusavio gru 
pių santykius demekratijoje, 
reikia pripažinti teisę kurti 
organizacijas. Pripažinimas 
teisės į politinį veikimą . tik 
tam tikroms privilegijuotoms 
grupėms, (pav. toms, kurios y- 
ra VLIKe atstovaujamos) ir 
išjungimas kitų organizacijų 
savaime yra priešingas demo
kratijai.

Iš viso, nieko bendro su de
mokratija neturi vienos ar ki

ltos organizacijos pripažinimas 
ar nepripažinimas. Kiekvienas 
pol. veikėjas savo gfiipę“af or- 
ganizaciją skaito geriausia. 
Priešingu atveju jis jai juk ne- 
priklaurytų. Bet kiekvienas 
turi žinoti, kad ir kiti turi tei-
sę būti to paties įsitikinimo. 
Štai kodėl demokratinė san
tvarka, tam kad j F normaliai 
funkcionuotų, reikalauja vi
daus santykiuose tarpusavio 
tolerancijos minimumo, subren 
dirn.o, ir visuotino teisės pri
pažinimo principų viešojo^vei 
kimo pagrindo.

Kaip yra su tų esminių de
mokratijos principų taikymu 
pas mus? Kaip su jais galima 
suderinti visus tuos aštrius 
puolimus prieš LRS ir jos vei
kėjus? Kaip su tais pagrindi
niais demokratinio veikimo 
.principais gali suderinti savo 
paties žodžius prof. Kamins
kas, tartus dar tokia kiekvie
nam lietuviui brangios dienos 
proga kaip Vasario 16: “VLIK 
ir mūsų pasiuntinių santykiai 
teikia tiems žmonėms progų 
sėti dezorganizaciją pačioj 
mūsų visuomenėje puoselėti
asmeniniais ar grupiniais inte
resais grindžiamas mintis ir 
viltis, bandyti mūsų jėgas skal 
dyti. Neleistinas paraustinis 
darbas... tos pastangos yra su 
vi.su griežtumu smerktinos”. 
Arba, “Pas kai kuriuos avan-

Rašox^'/ 
ST. ŽYMANTAS 

Londonas

tiurlstinius elementus reiškia
mas noras,“ sakė lis Philadel- 
phijoje (ž. Naujienos 1951. I. 
19), “kad mūsų kovos vado
vaujantį organą sudarytų nau
ji žmonės, šitos tendencijos 
kaip ir kiti separatiniaj sąjū
džiai, yra mūsų kovai žalingos, 
smerktinos ir nugalėtinos“ pa
reiškia prof. J. Kaminskas. Ne 
bolševikai yra priešas, kurį rei
kia nugalėti, bet LRS! Drau
gas 1952. II. 6. stačiai kalba 
apie “priešų užsimojimus su
ardyti mūsų vienybę... “Ban
dymas suorganizuoti kitą 
VLIKui lygiagrečią organizaci
ją (rezistencinę santarvę) taip 
pat nėra sveikas reiškinys. 
Baisu, kad tai nebūtu tiesio
giai ar netfešTogiai priešų pa
diktuota”. Lygiai panašiu sti
liumi kalba ir rašo bolševiki
niai laikraščiai Tiesa, Soviets- 
kaja Litva, Tėvynės Balsas, tik 
ten tais priešais vadinami 
Churchillis, Trumanas, ir... tie 
patys LRS nariai ir veikėjai!

P. Brazaičiui LRS buvimas 
■'"yra skaldomas reiškinys (su
prantama, Lietuvių Fronto bu
vimas yra teigiamas reiški
nys), “tokia buvo VLIKo nuo
monė, sako jis, “manau, kad ji

rė sustiprinti VLIK’o veiks
mingumą, reprezentatyvumą ir 
darbingumą (sic!). Nagi ir 
pats prof. Kaminskas Montre- 
aly pripažino, kad VLIKas yra 
krizėje, iš kurios išeiti jis ma
to kelią — įvesti MLT atstovą. 
Bet yra, ir gali būti, kitų nuo
monių, kaip krįzę išspręsti, ir 
štai Dirva 1952. II. 14 d. straip
sny “Senas klausimas naujoje 
šviesoje“ rašo: “VLIKo viduji
nės organizacijos reikale nebe 
ML atstovo klausimas yra svar 
biausias. Čia jau reikia pagrin
dinės reformom, kuri pašalintų 
tą kritišką padėtį.”

Todėl .prie ko čia visi tie 
kaltinimai avantiūrizmu, jėgų 
skaldymu, sepiratiniu judėji
mu, priešų pastangos ir pan? 
Ar tai nereiškia paprasto noro 
kitiems suversti bėdą, kad iš
vengti problemos sprendimo? 
Visa bėdą, kad problema mūsų 
išvengti nenori. Jei yra prob
lemos ir sunkumai, demokrati
nis įprastas kelias joms spręs
ti yra tik vienas — susirinkti, 
diskutuoti ir tartis bei susitar
ti.. Sutarti net dėl to, kas vie
nus nuo kitų skiria, kaip sako 
min. Balutis “agree to disagree 
in. a gentlemanly way”, nes ir 
tas kas skiria neturėtų kliudy
ti suderintai dirbti bendro 
Lietuvos laisvinimo darbo, jei 
Lietuvos interesai, o ne kokie 
kitokie yra aukščiau statomi.

nėra pasikeitusi.“ “LRS reikia 
laikyti “erzatz” kreatūra, iš
dava veiksnių laikino pobū
džio nesutarimo“ rašo Tėviš
kės žiburiai 1952. II. 14. “Oro 
pūslė” šaukia Naujienos, “ša
šai ant ligoto VLIKo kūno“ 
sako p. Sidzikauskas, įvelda- 
mas be reikalo ir be jokio pa
grindo į mūsų nešvarius vi
daus barnius ir ministrą Balu
tį, kad įvaryti kylį tarp jo ir 
LRS ir pamiršdamas, kad VLI- 
Kas turi būti tikrai labai sun- 
kus ligonis, jei tokie “baisūs“ 
šašai jį apipuolė.
° Sunku suprasti, kodėl LRS 
taip bijoma, jog net įtariama, 
kad ji nori pakeisti VLIKą, 
nors LRS tokių tendencijų nie 
kad nereiškė ir niekad nema
nė, kad viena organizacija ga
li pakeisti 10 organizacijų at
stovų sudarytą organą. Nesu
prantama, pagaliau prie ko čia
LRS, jei Darbininkas 1952. II. 
12 pats reiškia viltį, kad gru
pės pasiųs į VLIKą naujus pa
čius tinkamiausius ir stipriau
sius * žmones, nesuprantama, 
kuo kliūva LRS, *^01 pagaliau 
pats VLIKas 1952. I. 31 nuta-

Senas carinės Rusijos emigran 
tas Gercenas - 1864 Naujiems 
Metams savo dienyne rašė 
“We are humiliating ourselves 
in each other’s eyes. Is it old 
age? The laurels are fading, 
there remain only old faces 
trying to look young. No har
mony in domestic Life. The 
task is growing more difficult, 
the egoism/ more obstinate — 
and it >• wKl all fall on the 
rising generation. Everywhere 
around, gloom, horror arrdr 
blood.”

Neveltūi sakoma, emigrantai 
nesikeičia. Susigriebė ir VLIKo 
atstovai, 1952. II. 23 pareiški
mu kviesdami visus vengti vi
so, kas skaldomai gali veikti 
lietuviškas jėgas ir visuomenę, 
j u tarpe rašinių tiek prieš 
VLIKą. tiek prieš kitus veiks
nius bei asmenis, dirbančius 
laisvinimo darbo bare, b.ypa-

^Europoje yra artimai susigy
venę du kraštai, kuriuos riša 
jau ilgų metų draugystė ir są
junga, tai Anglija ir Prancūzi
ja. Šio karo pradžioje —Vokie
tijos divizijoms veržiantis į* 
Prancūziją, Churchillis buvo 
net pasiūlęs suteikti prancū
zams ir anglams bendrą pilie
tybę. Toliau kare netruko įro
dymų, puikiausios draugystės 
tarp anglų ir prancūzų, kurie 
nuo 1914-18 metų karo surišti 
neatmezgama draugyste su 
JAV, be kurios Europa ir civi
lizacija vargu šiandieną ar ga
lima būtų gelbėti.

Kas dedasi Anglijoje tuoj at
skamba Prancūzijoje ir jei 
Prancūzija žavisi anglų Tegen-* 
dariniu atsparumu, pasiryži
mu, anglų humoru ir jų pilie
tiškumu, lojalumu .puikia san
tvarka, kur taip gražiai deri
nasi monarchija su demokra
tija, reikia pripažinti, kaci\ir 
Prancūzija turi tam tikros įta
kos į Did. Britaniją. \

Nekalbant apie madas, dai
lę, literatūrą seniai spindan- 
čią iš Paryžiaus, po Didžiosios 
Revoliucijos į Angliją nukelia
vo nemažai ir “revoliucinių“ 
idėjų, palaipsniui pri vedusių 
kraštą iki socialistų vyriausy
bės, kas jau tikrai Anglijai bu
vo naujiena.

Pažangios idėjos Anglijoje 
paplito ne tiktai liaudyje, bet 
ir aristokratijos tarpe.

Anglija, atitekdama į mote
rų. rankas — dviejoms Elzbie- 
toms ir senajai 80 metų kara
lienei Marijai — tikrumoje da
bar yrą rankose vyro, kuris 
galėtų vieną gražią dieną tam
pyti karalystės siūlus — tai 
Lordas Louis Mountbatten — 
“karalius Liudvikas,” kuris- no
ris įvesti Anglijoje per savo 
sūnėną Pilypą “liaudies mo
narchiją,” pats pasilikdamas 
pilkąją naujosios karalienės 
dvaro eminencija. Senoji kon
servatorių gvardija bijo, kad 
jis su savo Battenbergų dinas- 
tlja nenumestų Windsoru.-----

tingai užkulisinės akcijos prieš 
asmenis. Visa tai teisinga. Tik 
reikia skirti sveiką kritiką ir 
savo nuomonės, kad ir aštrios 
reiškimą nuo “skaldomų” ra
šinių. Antra vertus, VLIKo na
rių labai pavėluota rekomen-

dacija turėtų būti privaloma 
visiems, be jokios išimties, o 
pirmoje eilėje patiems VLIKo 
nariams Amerikoje besilankan
tiems. VLIKas pats pripažino, 
kad išlaisvinimo bare dirba ne 
vien VLIKas, bei ir kiti veiks
niai ir asmenys. Akcija sustab 
dytina ir prieš juos, o išsiaiš
kinimas ir visų lietuvių jėgų 
apjungimas užsieny pasiekti- 
nas visų drauge, visiems bend
rai tariantis ir susitariant. Ki
to, kelio nėra. Ir joks kitas ke
lias nėra ir nebus demokrati
nis.

JONAS MASIULIS 
Vienybės korespondentas 

Paryžiuje
Seniesiems konservatoriams 

nepatinkąs Mountbatteno še
šėlis už Elzbietos ir Pilypo pe
čių. Esą girdėti balsų: “Jei jis 
pradės karalystės reikalais rū
pintis — bus baigta su impe
rija, mes einame tiesiog į rau
donąjį socializmą, kuriam va
dovauja Aneurin Bevan ir ta
da vyriausybės galva bus tik 
Jos Didenybės liaudies komi
saras...”

Admirolas Liudvikas Mount- 
battenas, didysis Indijos likvi
datorius, yra tam tikra naujo
sios karalystės pilkoji eminen
cija. Jis faktinai išauklėjo, su
formavo. nukalė savo sūnėną 
Edimburgo kunigaikštį. 1947 
metais jis “suruošė” Elzbietos 
ir Pilypo vedybas. Jis britų 
bendrucmenei įkvėpė emanci
pacijos idėjas, kurios pagelbė
jo užmiršti Kiplingą ir Dirsaelį 
ir jaunosioms kartoms davė 
revoliucionieriškų minčių. Sa
koma, kad Jurgis VI atnešė pa
prastumą ir demokratišką dva
sią ir monarchijos institucijas, 
gi su Mountbattenais, dede ir 
sūnėnu, dvilktelėjo Bukingha- 
mo Rūmuose priemiesčių dva
sia įsiveržė Crippso ir Bevano 
draugai.

Mountbattenas yra didžiau
sias priešas visokių iškilmių ir 
formalybių. Jei Elzbieta ir Pi
lypas jam leis veikti, manoma, 
karalystę jis greit padarys 
“liaudies monarchija”.

Mountbattenas yra iš tokių 
kurie žavi ir duoda progų mi
nioms svajoti.

Lordas Liudvikas yra.. .kara
lienės Viktorijos ainis iš moti
nos pusės. O jo tėvas Liudvikas 
Battenbergas (tapęs Mount- 
battenu 1917 pagal karaliaus 
Jurgio V įsakymą) buvo sūnus 
princo Aleksandro Hesse ir ru
sų caro Nikalojaus II sūnėnas. 
Taigi vokiškos kilmės šeima. 
Dėl tos priežasties jam teko 
atsistatydinti iš Pirmojo Jūrų 
Lordo pareigų 1914 metais.

Jo gyvenimas — tikras ro
manas. Jis pagelbėjo pertvar
kyti Imperijos struktūrą ir ka
ro laivyno .mūšio metodus, — 
jis tapo moderniausia Anglijos 
istorijos figūra. <

Prieš 15 metų Mountbatte
nas buvo jaunas, turtingas jū
rų karininkas praleidžiąs daug 
laiko Prancūzijos kurotuose. 
Jis sukėlė prieš save puritonus 
dėl laisvų neceremoningų rū
bų, minkštų apykaklių ir pa
prastos “kairės” žmonių laiky
senos. Jį net pašalino iš “Royal 
Yacht Squadron” klubo už tai, 
kad jo automobilis prancūziš
kas Hispano suiza buvo nuda

žytas per daug ryškiomis spal
vomis...

Pirmą kartą į atvirą kon
fliktą su tradicionalistais Lor
das Mountbattenas išėjo 1936 
metais. Tada Eduardas VHI jį 
buvo paskyręs savo laivyno 
patarėju. Edwyna jo žmona, 
nepaisydama konservatorių pa 
tarimų tuoj aus • susidraugavo 
su Mrs. Simpson. Vėliau, kai 
Eduardas VIII pasitraukė nuo 
sosto — Mountbattenaį atvirai 
palaikė “įsimylėjusių” pusę. To 
užteko konservatoriams, kurie 
pradėjo nuo jo trauktis ir pri
siminė, kad Mountbattenas y- 
ra Battenbergas...

1939 metais karas .viską su
tvarkė. Mountbattenas buvo 
paskirtas “Kelly” karo laivo 
vadu ir 5-tos torpėdininkų es
kadros viršininku. Po dviejų 
mėnesių jis tapo garsus. Siau
rės jūroje patruliuojantis “Ke
ly” tris kartus torpeduotas bu
vo Mountbatteno parvestas į 
uostą. To užteko, kad Anglijos 
provincijos gyventojai išsikirp 
tų Mountbatteno fotografiją Iš 
.populiariųjų iliustruotų žurna
lų ir pasikabintų ant sienos.

“Kelly” už kelių savaičių bu
vo nuskandintas Mountbat te- 
nui iki paskutinės minutės ne- 
apleidžiant kapitono tiltelio 
po Luftwaffes bombomis prie 
Kretos salos. Tas epizodas da
vė idėją Amerikoje plačiai ži
nomai filmai “In Which We 
Serve” ir padarė Mountbatteno 
vardą neišdildomu.

Už trijų metų, ištikimas sa
vo jaunystės idėjoms Attlee 
nutaria evakuoti Indiją. Gana 
lengva imperiją užkariauti, bet 
sunku ją išlaikyti. dar sun
kiau iš jos išsikraustyti.

Reikėjo pasitraukti draugiš
kai ir gražiuoju, kad evakua
cija neatrodytų kapituliacija 
ar pabėgimas. Tokiai operaci
jai reikėjo vyro su politiko uos 
le, su maharadžos prestižu ir 
su patyrimu plaukioti “dide
liuose vandenyse”... Toks žmo
gus buvo Mountbattenas —ka- 
raliaus J urgio VI pusbrolis ir 
darbiečių draugas.

Lordas Liudvikas ir Lady 
Mountbatten išlaviravo tarp > 
rad£ų ir respublikonų, tarp 
Nehru ir senųjų kastų atstovų 
kaip gabiausias diplomatas. 
Nehru susibičiuliavo su. Lady 
Mountbatten ir vice-karaliui 
prisipažino, neturįs jokio gink
lo prieit tokį grožį ir žavingu
mą. Kada Mountbatten perda
vė prieš išsirikiavusius pulkus 
trijų šimtų metų senumo Bri- 

x tų imperiją buvusiam anglų 
kalėjimų kaliniui Nehru ir ka
da > prieš minių minias abu

(Nukelta į 7 psl.)
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KULTŪRINĖS
“NAUJIENOS v

ALTas skundžiasi, jog žmo
nės per mažai aukoja ir prašo 
dėti visas pastangas, kad bū
tų pasiektas $100,000.00 vajus.

Kaip tą pasiseks padaryti, 
sunku pasakyti.

Iš patiektos ALTO apyskai- 
. tos matyti, kad pereitais me

tais buvo surinkta tik $43,751.- 
84 ir išlaidų padaryta $37,770.- 
40.

Stambesnės išlaidos šios: 
centro raštinės tarnautojui 
$2,852.24 prof. R. Lemkinui 
$961.IQ, V. Sidzikauskui (sau
sio-kovo mėn.) $450.00, repre
zentacijai $686.75, genocido pa 
rodos išlaidos (katalogo at
spausdinimas), $924.00, laiškų 
akcija genocido konvencijos 
reikalu $415.00, ALT suvažia
vimo 1950 m. išlaidos $1,135.67, 
ALT knygų tikrinimo išlaidos 
338.75, akcija Washingtone ir 
BALFo seimas sausio 5-8 d. 
$1,224.00, akcija Washingtone 
gegužės mėn. $1,083.17, išlai
dos, surištos su kelionėmis įvai 

- riomis progomis $2,819.63, per
vesta VLIKui $10,857.00, avan
sas Informacijos Centro eina
mosioms išlaidoms $12,000.00...

Kaip matome vien tik įvai
rioms kelionėms buvo išleista 
daugiau kaip 6,000 dolerių, tuo 
tarpu visuomenininkams ir 
kultūrininkams sušelpti teiš
leista tik $685.85.

Išeina taip, kad New Jersey 
lietuviai savo aukomis (buvo 
surinkta $659.85), vos sugebė
jo apmokėti ALT reprezenta
ciją, New Y’orko lietuviai (bu- 
vo surinkta $1,434.15) vos ap- 
mokėjo vieną kelionę į Wash- 
ingtoną, gi visų Chicagos lietu 
vių aukų ($10,780,08) neužte
ko avansui Informacijos Cent
rui.

Tačiau kiek buvo, vargta, 
kiek vietos visuomenininkų 
pasidarbuota laisvu nuo darbo 
laiku, kad kuo daugiau surin
kus pinigų ir tik tam, kad bū
tų suruošta kaž kokia repre
zentacinė arbatėlė, kad lėktu
vais keli nariai galėtų nuskris
ti į WashingtOną, kad būtų 
spausdinami biuleteniai, kurių 
niekas neskaito ir nemato... .

ALTas turėtų suprasti, kad 
tūkstančiai yra sunkiai suren
kami ir per daug lengvai juos 
nereikia mėtyti per langą...silpnas, yra reikalingas Trans- 

ilvanijos aukso. Gi Melanas 
grasina anglams nutraukti 
aukso siuntimą, jei tik bus ki
šamasi į jo valdymą.

Kitur anglai neleidžia taip 
elgtis. Per keletą tūkstančių 
mylių kitame Afrikos krašte 
Aukso Pakrantėje šią savaitę 
ministeriu pirmininku buvo iš
rinktas negras Kwame Nikru- 
mah. Jo laimė, kad jis negyve- 

» na Pietų Afrikoje, neš ten bū
tų uždarytas į stovyklą ir mu
šamas “sjamboku,” hipopota
mo botagu.

•
Nei kiek nešvelnesni rasiniai 

persekiojimai vyksta ir Sovie
tų Rusijoje.

Israeli© vyriausybės pirmi
ninkas Ben Gurion kreipėsi į 
Kremlių, prašydamas nedary
ti kliūčių žydams emigruoti į 
Palestiną, žydai, pamatę kaip 
jų milijonai buvo išnaikinti 
nacių, dabar išsigandę pasku
tiniųjų persekiojimų Sovietų 
Rusijoje, stengiasi gelbėti sa
vuosius. Bet Stalinas lygiai 
persekioja Jokūbo vaikus, kaip 
ii- Hitleris.

Tad to leidimo Gurion ne
sulaukė. Stalinas visai nepasi
ryžęs žydus Išleisti.

Visas žydų nusikaltimas yra 
tame, kad apšaukti kosmopo
litais, jie pasidarė politiniai 
nepatikimais. žydai nenori 

. Staliną garbinti, kas reikalau
jama marksizmo dogmoje. Ir 
kaip senosios Romos imperijos 
laikais jų proseniai, atsisakę 
garbinti Kaligulą, buvo žudo
mi, taip ir prie komunistų rė
žimo nesivaržoma su masinėm 
egzekucijom. Juk Katyno 
žmogžudystė įrodė, kad bolše
vikai yra net dar žiauresni už 
hitleriškus žvėris.

Napoleonas Lietuvoje (8)

SNIEGO PŪGOJ TRAUKIASI
NAPOLEONO ARMIJOS LIKUČIAI

Veltui išlaukęs penkias sa
vaites Maskvoje, tikėdamasis, 
kad Rusijos caras prašys tai
kintis, Napoleonas pasuko at
gal, norėdamas perkelti savo 
štabą į vakarines rusų provin
cijas.

Išėjusi iš Maskvos, Didžioji 
Armija, pakeliui tirpo kaip vaš 
kas, persekiojama iš pasalų 
kazokų. Rusų valstiečiai pran
cūzams nebedavė jokios prie
glaudos ir Napoleono armija iš 
tvarkingos kariuomenės pavir
to į tikrą bėglių minią. Badas 
ir šaltis persekiojo visus.

Bet dėl šitos katastrofos Na
poleonas dar nenusiminė, jis 
tikėjosi Vilniuje surinkti armi
ją ir pakelti kareivių moralę. 
Tačiau su tais savo Didžiosios 
Armijos likučiais jis nebega
lėjo tikėtis padiktuoti carui 
taikos sąlygas, nei tęsti toliau 
karą. Buvo tam reikalinga su
kurti tuojau naują armiją. 
Tad Napoleonas nutarė pasi
traukti iš armijos ir skubiai 
grįžti į Paryžių.

Laimingai pasprukęs iš Bc- 
rezinos nuo rusų apsupimo. Na 
poleonas su savo patarėjais 
svarstė, kaip jam geriau pasi
elgti. Ar neapleisti kariuome
nę, kas galėtų dar išlaikyti 
moralę, ar grįžti; Paryžių, kur 
nepasisekusi prieš rusus kam
panija grasino sostui. Pagaliau 
jis pasirinko antrąjį sprendi
mą.

Gruodžio 5 d. sušaukęs mar
šalus, išdėstė savo nutarimą, 
palikdamas Neapolio karalių 
Murata komanduoti armijai ir 
su keliais palydovais vienose 
rogėse ir 3 vežimuose išvyko 
į kelionę. Iki Vilniaus jį lydėjo 
vienas eskadronas raitelių, ku
rie buvo prisiekę imperatorių 
gyvą neatiduoti rusams.

Gruodžio 6 d. atvykęs į Vil
nių, Napoleonas vengė važiuo
ti centrinėmis gatvėmis. Šaltis 
vis stiprėjo ir keli lydėję jį ka
reiviai pakeliui mirė. Sustojęs 
trumpam laikui Rumšiškėse, 
kitą dieną atvyko j Kauną.

Trumpai pasišildęs, jis per
sikėlė per Nemuną, kurį prieš 
šešis mėnesius su savo didele ir 
gražia armija buvo peržengęs. 
Tęsti toliau kelionę sunkiuose 
ratuose buvo neįmanoma dėl 
gilaus sniego, ir buvo rastos 
gražios rogės.

Apleisdamas armiją Napole
onas manė, kad Muratas pajėgs 
sulaikyti rusus prie Nemuno ir 
patarė jam organizuoti Vilniu
je štabą, o jei turėtų, trauktis, 
tai būtinai išlaikyti Kauną.

Tačiau dideli šalčiai ir snie
go pūgos naikino didžiosios ar 
mijos likučius žiauriau negu 
rusų kazokai, kurie staiga pa
sirodydavo įvairiose vietose 
ant savo mažiukų arklių ir su
mušę prancūzų dalinį, vėl stai
ga dingdavo.

Prancūzams atsitraukimas 
pasidarė tikra katastrofa, ži

nia apie Napoleono išvykimą 
į Paryžių, armijoje greit pas
klido ir smarkiai* sugadino ka
rių moralę. Jie pamatė, kad va 
das juos visai apleido. Kiekvie
nas pradėjo elgtis pagal savo 
supratimą ir armijoje įsivieš-* 
patavo didžiausia anarchija. 
Iždo vežimai buvo pačių pran
cūzų kareivių apiplėšti.

Gruodžio 8 ir 9 d. Vilnių už
griuvo bėgliai. Bijojimas perse
kiojančio priešo, kėlė didžiau
sią .paniką ir niekas nenorėjo 
būti paskutiniuoju užpakaly. 
Visi paskutinėmis jėgomis va
rėsi į priekį. Kareiviai, ieško
dami maisto ir prieglaudos, 
pradėjo verstis plėšikavimais.

Šitos gražios ir trumfuojan- 
čios pradžioje karo armijos li
kučiai, sudarė baisų vaizdą. 
Kareiviai, pusiau sušalę, daž
niausiai be ginklų, apdriskę, 
arba apsidangstę įvairiom ska
rom ir antklodėm, senais mai
šais, gyvulių kailiais arba net 
užsidėję ant pečių bažnytinius 
rūbus, vėliavas slinko sniego 
pūgoje. Kojas buvo apsivynio
ję nuo šalčio įvairiais skudu
rais, kai kurie įsiavę į moteriš
kas skrybėles... Mizerija slėgė 
šitą armiją žmonių. Daugelis 
jų vos vos pajėgė vilkti kojas 
sniege, tikėdamiesi Lietuvos 
miesteliuose rasti pastogę ir 
maistą. Kiti iš nuovargio kris
davo kely ir mirdavo nuo šal
čio ir alkio.

Muratas, atvykęs į Vilnių 
stengėsi su tokia armija sulai
kyti rusus, bet priešas nedavė 
atsikvėpti nė valandėlę. Jo a- 
vangardas sudarytas iš kavale
rijos ir ant rogių uždėtos arti
lerijos, buvo per daug stiprus, 
kad .prancūzai galėtų atmušti. 
Baimė kad kazokai staiga pa
sirodys, tarp prancūzų kėlė pa 
niką ir Klurat atsisakė nuo 
Vilniaus ginimo.

Maršalas Ney, pasilikęs už
pakaly, dar stengėsi sulaikyti 
rusus, kad galima būtų eva
kuoti miestą. Bet rusams buvo 
palikti didžiausi kiekiai mais
to ir ginklų, nespėjo net su
sprogdinti šovinių atsargas. 
Nespėjo evakuoti nė ligonių, 
ne masės kareivių, kurie buvo 
išsiblaškę priemiesčiuose.

Gruodžio 10 d. po didelio 
priešinimosi maršalas Ney pa
sitraukė iš Vilniaus. Ir rusams 
įeinant į miestą vyko žiaurios 
scenos. Kazokai metėsi ant su
žeistųjų, juos žudydami, pieš
dami žydus ir mesdami per 
langus.

Prie Panerių, besitraukia 
prancūzai, dėl slidaus kelio, ve
žimams vieno ant kito sugriu
vus ir užsiblokavus keliui pra
rado paskutiniąją artileriją, 
bagažą ir iždą.

Prancūzams Vilnius buvo 
antroji Berezina.

Nei kiek negeriau sekėsi ir 
Kaune. Pasinaudodamas užša
lusiu Nemunu, Muratas.perve
dė visą kariuomenę traukda
masis per Vilkaviškį į Kara
liaučių. '

Poltavo kazokai visą laiką 
prancūzams lipo ant kulnų.

Gruodžio 13 d. maršalas Ney 
su savo 350 kareivių iki pasku
tinio laikėsi prieš rusus, kad

davus didžiajai armijai atsi
traukti, irgi persikėlė per Ne
muną, bet pamatęs kazokus 
jau belaukiančius Vilkaviškio 
kely, panemunių pasuko į Za- 
piški, per Griškabūdį į Nau
miestį.

šiaurėje maršalas Macdonal- 
dui sekėsi geriau su evakuaci
ja. Jam pasisekė daugiau išgel
bėti kareivių. ■-—

Didžioji Armija susilaukė ta
da didelius nuostolius, kuriuos 
joks istorikas tiksliai neapskai 
čiavo. Sakoma, kad iš 560,000 
kareivių, kuriuos Napoleonas 
turėjo po savo valdžia Rusijo
je, per Nemuną nepersikėlė nė 
150.000 Daugiau 80% prancūzų 
žuvo. Rusų nuostoliai irgi bu
vo milžiniški iš 450,000 karei
vių kurie pradėjd kariauti, tik 
pusė liko gyvų. 1812 metų ka
tastrofa buvo didžiausia kokią 
kada pasaulis anksčiau buvo 
matęs.

Prancūzams atsitraukus, Lie
tuva iš naujo buvo rusų oku
puota. Pirmiausiai į Vilnių į- 
žengė gen. Caplic, paskui atvy
ko adm. Cičagov, o kiek vėliau 
feldmaršalas Kutuzov. Vėliau į 
Lietuvą sugrįžo ir buvęs Lietu
vos gubernatorius princas 
Rimski-Korsakov, kuris perė
mė savo pareigas.

Gruodžio 22 d. į Vilnių atvy
ko* caras paskelbdamas visuo
tiną amnestiją tiems, kurie 
emigravo su prancūzų armija. 
Jis leido sugrįžti į kraštą. Ki
tiems, kurie atsisakė grįžti, tur 
tai buvo konfiskuoti.

Lietuvos kariuomenės liki
mas buvo neaiškus. Apie 6,000 
kareivių pasitraukusius su pran 
cūzais, buvo norėta inkorpo
ruoti į lenkų armiją. Dėl to su 
si jaudino laik. Lietuvos vy
riausybė pasitraukusi į Varšu

vą, ir prašė, jog šiems pulkams 
būtų palikta autonomija. Jie 
liko ImĖtrviškais pulkais iki 
1813 metų, kada buvo visai lik
viduoti. z, >

Varšuva buvo menka prie
glauda lietuviams pabėgėliams. 
Ji irgi drebėjo nuo rusų pavo
jaus ir visos įstaigos buvo eva
kuotos į Krokuvą, šis miestas 
tačiau irgi negalėjo priešin
tis ir 1813 metų balandžio 30 
d. kiekvienas Lietuvos vyriau
sybės narys pasirinko laisvę ir 
vietą pagal savo nuomonę... 
Vyriausybė galutinai išsiskirs
tė.

Kada Napoleonas atvyko į 
Lietuvą visi jo laukė kaip iš
laisvintojo. Bet jo rūpestis tik
rumoje buvo nugalėti rusus, 
tad pas lietuvius ieškojo tik 
kariškos paramos. Jei jis įstei
gė Lietuvos vyriausybę, tai tik 
tam, kad tas uždavinys būtų 
lengviau realizuotas.

Reikia pripažinti, Napoleo
nas Lietuvoje nerado pilną gy
ventojų pritarimą. Didikai, gel 
bedami savo padėtį ir bijoda
mi, kad sugrįžę rusai neatimtų 
dvarus, vengė artimiau kola
boruoti. Gi valstiečiai, impera
toriui atsisakius panaikinti 
baudžiavą, irgi nustojo rėmę 
prancūzus.

Kovose, kurias Lietuva vedė 
XIX amžiuje dėl laisvės atga
vimo visad prisiminė 1812 me
tus, jog valstybės Nepriklau
somybės atgavime didelį fak
torių sudaro socialinės refor
mos. Tačiau reikėjo viso pus
mečio, kad valstiečiai atgautų 
laisvę, ir šimto metų, kad lie
tuviuose įsisąmonintų grynai 
tautiniai interesai, kurie leistų 
sukurti Nepriklausomybę.

Aišku, už tokias mintis tuo
jau apšauks komunistu. Bet ar 
ne per daug jau vartojame po
lemikoje žodį komunistas? Ka
da nebegalima atsikirsti jo
kiais argumentais, tai tas tuoj 
apšaukiamas komunistu!

Maži vaikai susipykę, tuoj 
pradeda rėkti:

— Tavo tėvas vagis!
— Ne, tavo tėvas vagis!
Pasiskaičius laikraščiuose po 

lemikas, susidaro įspūdis, jog 
visi esame komunistai. Ir dar 
kokie? Baisesni ir už patį Sta
liną, 

e
Sakysim, Kanadoje, tarp L- 

AS įvyko skilimas, pasirodė 
naujas laikraštėlis,Laisvoji Lie 
tuvos Naujoji Informacija. Ir 
kokiais argumentais jis atker
ta Laisvajai Lietuvai? Ar ko
kiais politiniais idėjiniais iš
vedžiojimais.

Ne! Lyg tie du vaikai. Tu 
esi žulikas, tavo bičiuliai yra 
žulikai ir visi jūs esate žūlikai.

Pasiskaičius sužinome, kad 
St. Jokubicko šalininkai dr. B. 
nusipirko diplomą už cigare
tes, inž. C. ir maj. A. esą ko
munistai, B. komjaunuolis, 
žurnal. ž. baigęs Maskvos ko- 
minformo mokyklą, V. slapto
sios bolševikų žvalgybos agen
tas...

Jei Naujoji Informacija pa
teikia tokias geras “informa
cijas*, matyt ji turi savo*agen
tus Kremliuje. Sveikiname! 
Gražioj kompanijoje esame at- 

^atsidūrę. Iš vienos ir kitos pu
sės tik šnipai, komunistai ir 
enkavedistai...

(Nukelta į 6 psl.)

VYTAUTO
Vytautas Alantas nereikalin

gas supažindinimo su skaitan
čiųjų lietuvių visuomene, iš po 
jo plunksnos Lietuvos laikais 
yra pasirodę nemažas skaičius 
novelių ir keletas stambių ver
tingų scenos veikalų. Juose au
torius pasireiškė kaip intelek-, 
tualistinis realistas, diastoli- 
nės filosofijos atstovas, tobu
lesnių gyvenimo formų j ieško
tojas. Kiekviename savo vei
kale autorius iškelia vieną ar 
keletą aktualiųjų socialinio ar 
politinio gyvenimo problemų fr 
jas visapusiškai nagrinėja.

Gvildendamas žmogaus są
žinės konfliktus su priimtomis 
gyvenimo sistemomis, V. Alan
tas pasilieka objektyvus ir ne
priklausomas^ siekdamas tie
sos, jis nevaržo savęs viena ku
ria doktrina. Jam yra svetimas 
naivus teigiAias “arba Roma 
arba Maskva,” kurio psichozėn 
tam tikros srovės veikiama yra 
patekusi šiandieninė literatū
ra. V. Alantas a priori neužker 
ta sau nė vieno pažinimo ke- 

. lio, neatmeta nesvarstęs jokio 
sprendimo. Tai ypač teigiamas 
jo kūrybos bruožas.

šiemet V. Alantas patiekė 
skaitytojams romaną Pragaro 
Pošvaistės, kuris £avo brandu
mu ir originalumu pralenkia 
ankstyvesniuosius autoriaus kū 
rinius ir kuris galėtų užimti 
garbingą vietą bet kurios dide
lės kultūringos tautos litera
tūroje. Mūsų rašliava nedaug 
teturi Pragaro Pošvaisčių lygio 
veikalų.

šiame romane autorius na
grinėja tautinės lietuvių bui
ties problemas, iškelia jo ir gy
venamojo laikmečio santykį, ir 
.pasiūlė konkrečią idėją kaip 
išsilaikymo ir tautinės tvirty- 
bės pagrindą šiandieninėje eti
nėje krizėje ir idealų maišaty
je. •

Autorius savo svarbesniuo
sius veikėjus pasirenka iš lie
tuvių inteligentų tarpo vokie
čių okupacijoje. Istorikas Leo
nas Girkalnis, Vilniaus univer
siteto docentas, jaunas moksli
ninkas, šalia savo tiesioginių 
pareigų, aktyviai reiškiasi re
zistencijoje, rašinėja į slaptą 
spaudą,^ą platina. Pogrindžio 
veikloje^jam padedami0—suža
dėtinė Aldona Skaisgirytė, bi
čiulis Nargeliūnas ir Aldonos 
draugė Kristina. Nargeliūno. 
žodžiais tariant, tai buvo “nar 
si ketveriukė”. Kiekvienas pa
siruošęs guldyti galvą už drau
gus. Dramatinių įvykių gran
dinėje šioji draugų ketveriukė 
tampa sunaikinta, jos idealai 
Išniekinti ir sutrypti. Rašyto
jas iškelia lietuvių tautos tra
giškos lemties problemą, ir 
sprendžia klausimą, kokiais 
būdais lietuvių tauta turėtų 
kovoti, kokių principų savo 
kančios ir kovos kelyje laiky
tis. ~

Problemai precizuoti, auto
rius sugretina tris idėjų siste
mas: skeptiškąją, lietuviškąją

šioje apysakoje autorė su 
jai vienai būdingu stiliaus 
graikštumu iškelia kątik iš
tekėjusios moters sielos pro
blemas, jaunamartės svars
tymus ir iš jų išplaukiančius 
įvykius. Knyga 220 psl., kai
na $2.50, ganama šiuo adresu

GABIJA
335 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N.‘ Y.

ALANTO ‘PRAGARO POŠVAISTĖS’ PRALENKIA
ANKSTYVESNIUOSIUS JO KŪRINIUS

Idėjiniu ir meniniu atžvilgiu “Pragaro Pošvaistės” yra stiprus veikalas — 
Mūsų rašliava nedaug teturi tokio lygio veikalų — Šis V, Alanto romanas 

turėtų luti kiekvieno lietuvio knygų lentynoje
Rašo G. I. ŽIDONYTĖ-VĖBRIENĖ '

ir krikščioniškąją. Skeptiškąjį 
ir nusivylusįjį gerai atstovau
ja Nargeliūnas. Jis nebetiki į 
nieką: gyvenime, jo nuomone, 
likęs tik milžiniškas, begėdiš
kas, klaikus juokas. Vieninte
lis žmogaus tikslas esąs išsilai
kyti, nuolat krentant į prara
ją tikėti, kad praraja be dug
no, kad niekados nenukrisi 
(300 p.).

Senovės lietuviškųjų tradi
cijų reiškėju yra Girkalnis. Jo 
pasaulis nepažeidžiamas, tai 
šventų idealų pasaulis, kuriuo 
suabejojimas būtų savęs žudy
mas. Kunigaikščių Lietuvos'ai
nis, jis iškelia senojo tikėjimo 
vaidmenį lietuvių gyvenime. 
Tik senajame lietuvių tikėjime 
jis randa paguodą savo siau
bingiems iškyvenimams, atsa
kymą į savo iškankintos dva
sios klausimus ir abejones. Jo 
nuomone, krikščionybė priėju
si bankrotą, ir jei ji dar tebe
silaikanti, tai tik dviejų tūks
tančių metų įsibėgėjimo dėka 
(329 p.). Jos efektyvumas esąs 
lygus nuliui, ji nepajėgusi iš
auklėti žmogaus, kuris, po -il
gų šimtmečių skelbtos artimo 
meilės, išsivystęs į nebesuval
domai pasiutusį žvėrį. Gėrio ir

blogo kova vykstanti amžinai. 
“Nei viena nei kita pusė jokių 
paliaubų neprašo ir nepripa
žįsta, ir niekad nė viena pusė 
nei laimi nei pralaimi“ (329). 
Dabarties problema glūdi ta
me, ar lietuvis kovoje su niek
šais turi kapituliuoti, atsukti 
antrą žandą, jeigu į vieną jau 
gavo smūgį, ar turi kovoti (ap
linkybių nustatomais būdais) 
iki paskutinių^!.*,, ir • — kuni
gaikščio Margio žodžiais —lai
mėti arba mirti. Girkalnis yra 
kelyje į ši antrą — lietuvišką
jį kovos būdą, bet jo sąžinę dar 
drumsčia šių laikų netikra ir 
nenuoširdi moralė, jis dar ne
pajėgia grįžti Prie senojo «mū
sų bočių galvojimo. Atkeršijęs 
savo priešui, jis neramus, išgy
vena didelį sąžinės konfliktą, 
nors teberusenantis jame mū
sų bočių etinis palikimas jam 
sako, kad švelnumu sužvėrėju
sio priešo nenugalėsi, ir turi 
ginti savo teisę į gyvenimą ir 
laisvę realistinėmis priemonė
mis.

Be skepticizmo ir lietuvių ti
kėjimo, autorius nagrinėja ir 
krikščionybės idėją, kurios rei
škėjais yra zakristijonas Dze- 
dulinis, klebonas kun. Rimgau

das ir dr. Matūzas. Visai natū
ralu, kad Dzedulionio vaikiškas 
krikščionybės supratimas ne
atlaiko kritikos. Bet taip pat 
naiviai krikščionybė yra dės
toma ir kun. Rimgaudo (Lietu
vą Dievas mylįs, tai ir bau
džiąs, — už .mūsų padarytas 
klaidas, nuodėmingą gyveni
mą...) Visdėlto dr. Matūzo nuo
mone, samaritiečio kelias esąs 
pats tauriausias, krikščioniško 
ji idėja tebenešiojanti savo kil
nią ir garbingą aureolę.

Autorius smulkiau į krikš
čionybės problemas nesigilina. 
Jis tik teigia, kad praktiškai 
krikščionybė yra nebeatitaiso
mai nusigyvenusi. Jis neanali
zuoja šio bankroto priežasčių, 
nenagrinėja krikščioniškųjų 
tiesų esmės. Lygiai taip pat jis 
nuodugniau negvildena ir lie
tuvių tikėjimo kaip tikėjimo. 
Jis daugiau kreipia dėmesį į 
patriotinę, tradicinę to tikėji
mo reikšmę. Dėl to knygoje 
šiuo klausimu pasitaiko netiks
lumų. Lietuvių tikėjimą auto
rius vadina pagonyste ar stab
meldyste. šitaip pravardžiavo 
mus kryžiuočiai ir jų benc*/- 
drimhkar,' kuriems rūpė j o pa
teisinti lietuvi} tautos naiki-

ČIURLIONIO PRISIMINIMAS
Rašo AEEKSIS RANNIT

.    ,     .     -.JA v.

Iš visų prangenybių — dva
sinių brangenybių, kurias me
no mylėtojai paėmė su savim, 
apleidžiant Senąjį Pasaulį, 
Čiurlionio prisiminimas yra 
vienu iš skaudžiausių o- kartu 
ir laimingiausių.

Jau virš 10 metų mes nema
tom šio planetariško, kosmiš- 
ko dailininko originalų, — tik
riausia jie, kaip ir mes patys, 
dar daugiau išbluko, dar dau
giau įgavo legendarinės, ne
permatomai metafizinės at
mosferos. Čiurlionis buvo Lie
tuvos pirmuoju dideliu susiža
vėjimu, o pirmieji jausmai gi 
neužmirštami. Ir dabar per 
pergyvenimų dūmus ir tolumų 
rūkus jis šviečia kaip tylusis, 
bet neužgęstantis žiburys, švie 
čiąs, kol lietuvių tauta bus gy
va, nes kitoms tautoms jis nie
kuomet nebus tokiu sielos apsi 
reiškimu, kokiu jis vyra lietu
viams. Titanas ir -intymios 
gamtos misterijos reiškėjas, jie 
škotojas paskutinės paslapties, 
transcendentinės visumos, ku
ri yra nepasiekiama, lietuviš
kos o kartu ir pusiau orienta- 
liškos mistikos skelbėjas (gal 
pastebėjot, kad terminas — 
simbolis “Kristus” arba “Die
vas” jam neegzistuoja if dva
siniai jis stovi arčiau Laotse, 
negu krikščioniškosios filosofi
jos). Besąlyginis emocionalu
mo vertėjas į gryniausias, — 
abstrakčias ir simbolines for
mas, o kartu ir empiriškos 
tvirtovės poetas. Taip, jo pri
siminimas yra vienas iš kūry
biškiausių ir laimingiausių.

Čiurlionio kūryba yra labai 
problematiška, tačiau būtų 
klaidinga manyti, kad žiūro
vui nuoširdžiai norinčiam ją 
suprasti, pažinti, jo paveikslai 
iš viso yra neprieinami, per 
daug filosofiški, nesuprantami.

Čiurlionio paslaptingų kom
pozicijų grožį atjausti, jų pras
mę suvokti pirmiausia gali tas, 
kuris jaučia Lietuvos gamtos 
vienkartinį originalumą, kūris 
matė ir stebėjo ir pavasario 
saulėtą srovenimą, ir vasaros 
vakarų keistą liūdesį Lietuvos 
laukuose, rudens spalvingumą 
ir žiemos pusiau abstraktiškas 
vizijas. Nes pirmas ir gal es
mingiausias Čiurlionio kūry
bos elementas, tai gilus gam
tos lyrizmas, tai nepaprastai 
subtili Lietuvos laukų, miškų, 
upių, kalnų-kalnelių ritmo bei 
grožio išraiška.

Antras Čiurlionio dailės ele
mentas — tai liaudies poezijas

pradas, kurio neišsiamiamu 
šaltiniu dailininkui buvo dai
nos, pasakos, ^padavimai.

šiuos liaudies kūrybos ele
mentus Čiurlionis savo mene 
sujungė, susų©įsų. bendra žmo 
nijos poezija, tos poezijos vaiz
dais, jos simbolika bei jos pras 
me.

Si poezija bei jų simbolika ir 
sudaro Čiurlionio paveikslų li
teratūrinį ir filosofinį turinį. 
Tas turinys yra įvairus: mato
me ir žmogaus gyvenimo pras
mės gvildenimą (žalčio sona
toje, “Karalaičio kelionėje“ bei 
kituose darbuose), ir antgam
tinės idėjos vaizdavimą (.pa
veiksluose, p a v ad i n tuose 
“Rex,” Vasaros sonatoje, Vasa
ros cikle ir kituose), ir gilini
mąsi į gamtos dinamiką (— 
Pavasario sonata), — gamtos 
gyvenimo paslaptingumo vaiz
davimas (— Saulės sonata),— 
ir visą eilę kūrinių, kur Čiur
lionis lyg stebi tragišką kovą, 
tikrovėje reiškiasi tarp dvie
jų gyvenimo principų, gyveni
mo pratlų: Mirties ir Atgimi
mo, Džiaugsmo ir Liūdesio, 
Proto ir Chaoso. (— Laidotu
vių ciklas, “Demonas,” “Juo
doji saulė,” “Mintis su laivu 
jūroje”).

Trečias Čiurlionio kūrybos 
elementas arba esminė jo ta
pybos savybė, liečianti dau
giausia formalistinę pusę, — 
tai visų pirma įvedimas į tapy
bą formų, paimtų iš muzikos 
srities (kaip fugos, sonatos ir 
kt.), be to, išnaudojimas tapy
bos tikslams tų jausmų bei 
vaizdų (associajacijų), kurias 
sukelia mumyse, mūsų vaiz
duotėje, mūsų pasąmonėje mu
zika.

Be grynai kompozicinių, 
tiesiog moksliškų muzikos for
mų, Čiurlionis Išnaudojo ir tą 
aplinkybę, kad muzika (garsai 
apskritai) ir spalvos bei lini
jos sukelia mumyse labai pa
našių, net analogiškų vaizdų, 
įspūdžių bei emocijų, charak
teringų ir muzikai Ir tapybai.

Kaip žinome, muzikos įspū
džiuose didžiausią; vaidmenį 
vaidina vaizdai ir .asociacijos, 
paimtas iš erdvės srities, iš mū 
sų erdvės pajutimo. Pavyz
džiui “melodijos” .pajutimas 
negali iškilti mūsų vaizduotė
je be erdvės ir laiko pajutimo, 
nes melodijos pajutimas, jos 
esmė yra lyg tonų “judesys“, 
tiksliau —lyg “plaukiančio pro 
tonus energijos pojūtis”.

Dėl šito tonų “judesio” jun
giančio mūsų vaizduotėje to
nus į “melodijos liniją”, į vie
ną vienetą ir nustatančio me
lodijos ir muzikos charakterį 
bei ritmą, mes nenoromis per- 
nešame visus1 muzikos įspū
džius ir tonų santykius į erd
vės sritį. Tokio psichinio reiš
kinio įtakoje randasi visas mu
zikos klausimo procesas. Ypač 
sudėtinga pav., simfoninė mu
zika, daro mums kažkokios er
dvėje veikiančios ir dinamiš
kai plaukiančios “fizinės” ma
sės įspūdį.

Daugeliui žmonių šitos erd
vės ir laiko asocijacijos negau
na ryškesnių pavidalų, o tuo 
tarpi! jos kaip tik vaidina di
delę rolę, suartindamos muzi
kos įspūdžius su tais įspū
džiais, kuriuos mums suteikia 
erdves menas: tapyba, archi
tektūra ir skulptūra.

Čiurlionis, kaip galime spręs 
ti iš jo paveikslų ir iš kitų 
duomenų, turėjo nepaprastą 
jautrumą spalvoms ir garsams 
kaip muzikas — kompozito
rius ir kartu kaip dailininkas. 
Be abejonės, muzika jam duo
davo impulso dailės kūryboje, 
sustiprindavo ir pakeldavo 
nuotaiką, įvesdavo į kūrybinę 
ekstazę. Yra aišku, kad tapy
damas Čiurlionis išnaudodavo 
tuos muzikos Išgyvenimus, iš
vesdamas muzikos vaizdus bei 
asocijacijas iš “neaiškios” pa
sąmonės srities ir suteikdamas 
jems plastinę, t. y. linearinę, 
koloristinę, daiktišką ar ab
strakčią išraišką. Be to, daž
nuose savo darbuose išeida
mas iš muzikinių formų, Čiur
lionis sukūrė originalią, savo
tišką sonatos formą tapyboje, 
kuri buvo geriausia priemonė 
išreikšti dailininko pasaulė
žiūrai, jo idealizmui, jo misti
nei lyrikai.

Čiurlionio darbuose tamp
riai, neatskiriamai rlšasi visi 
mūsų paminėti, jo kūrybos ele
mentai: gilūs gamtos lyrizmai, 
liaudies bei žmonijos simboli
ka, paslėpta prasmė ir paga
liau iš muzikos paimtosios for
mos.

Visi šie elementai jungiasi į 
vieną organišką vienetą, ypač 
Čiurlionio žymiausiuose kūri
niuose — jo sonatose, ir iš jų, 
gal būt, gražiausioje “Pavasa
rio“ sonatoje. Si sonata savo 
nepaprasta, švelnia instrumen-
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nimą. Lietuviai stabų neturėjo 
ir niekad jų negarbino (prie
šingu atveju tų stabų netrūktų 
Vokietijos ir Vatikano muzie
juose — juk visa tai buvo dar 
taip neseniai). Lietuvių tiky
bos pagrinde buvo tikėjimas 
Praamžiui ir žmogaus sielos 
nemarumu. To meto liaudies 
vaizduotėje, beabejo, buvo įvai
rių “dievų," laumių ir kitokių 
būtinybių. Tačiau folklorą rei
kėtų aiškiau skirti nuo tikėji
mo, kuris buvo Išdava mūsų 
išmintingiausių jų protėvių tūk 
stantmečio galvojimo.

Knygoje tolydžio juntamas 
autoriaus apgailestavimas, kad 
lietuviai neteko savo senojo 
tikėjimo, kuris, kaip logiška 
galvojimo išvada kiekvieno są
žinei ir protui buvo priimti
nas ir visus lietuvius darniai 
jungė į vieną šeimą, šio žmo
giško, liberališko tikėjimo pa
keitimas nauju, įnešė painiavą 
į tyrą lietuvio sąžinę, sugriovė 
jo pažiūras į gyvenimą ir su
ardė lietuvių vienybę. Autorius 
giliai sudomina skaitytoją sa
vo iškeltomis problemomis, 
nors galutinai šiame veikale jų 
dar neišspręndžia. Atlikta ta
čiau daug. Ne didaktiškomis, 
o subtiliomis psichologiškomis 
priemonėmis autorius jausmin 
gai perteikia šimtmečius trun
kantį šiurpų lietuviu tautos 
tragedijos vaizdą, įteikdamas 
skaitytojams grynai lietuviškos 
pasaulėžiūros be j moralės pa
grindus. Jis talentingai iškelia 
lietuvio pasąmonėje glūdinčius 
ėsmingiausiuesius mūsų tautos 
idealus, besąlyginį būtinumą 
juos suprasti ir įsisąmoninti.

Ne tik idėjiniu, bet ir meni
niu atžvilgiu Pragaro Pošvais- 

—tės- yra stiprus veikalas. Pi r 
moji jo teigiama savybė yra jo 
aįctualumas. Autorius aprašo 
įvykius, kuriuos mes patys 
esame skaudžiai išgyvenę, vys
to temą, kurios apmatai ir at
audai nepagydomais randasi į- 
siraižė nevieno lietuvio sielo
je. Veikalas teapima vos keleto 
mėnesių laikotarpį, tačiau sa
vyje sukaupia pakankamai dra 
matinės medžiagos, kurios in
tensyvumas suteikia veikalui 
momentalų charakterį.

Okupacija, tardymai gesta
po požemiuose, vokiečių kariuo 
menės masinis traukimasis, 
pabėgėlių košmarai, Berlyno 
bombardavimai, — Štai fonas 
tragiškai Girkalnio ir Skaisgi
rytės meilei, kuri sudarė šio 
stipriai intelektualistinio vei
kalo vedamąją intrygą.

Veikalo metodas psichologi
nis. Veikėjų poelgiu motyvai, 
išplaukiu iš jų kultūrinio bei 
intelektualinio lygmens, su
prantami ir aiškūs. Ideologi
nių vertybių ir jų konfliktų ba
zė tiksli ir ribota.

Įvykių raida logiška, fabulai 
rutuliuojantis psichologiniai 
veikalo efektai intesyvėja, iš
vados savaime ir sėkmingai ri- 
šasi. Leisti skaitytojui laisvai 
paklajoti autoriaus sukurtame 
pasauly, stengtis susidaryti sa
vo išvadas — yra vienas svar
biausių rašytojų uždaviniu. V. 
Alantas šį uždavinį atliko. Jo 
pasisekimas glūdi veikalo idė
jiniame bei forminiame bran
dume, stilingume. Pasakojimo 
sklandumas, situacijų natūra
lumas ir definicijų precizišku
mas pokalbiuose, visa tai su
daro efektyvias priemones for
muluojant jam didžiąsias savo 
idėjas, kuriant nuosavą’ filoso
fiją.

šio klasiško veikalo detalėse, 
tačiau, neišvengta tam tikrų 
kompozicinių trūkumų. Pav.. 
parsidavėlio — jaunojo Dzedu- 
lionio — pirmasis susitikimas 
su Girkalniu ir Aldona, taip 
pat jo vizitas pas Nargeliūną 
nenatūralus, ar jų motyvai 
per giliai užslėpti. Girkalnio 
vizijų bei ekstazių priežastims 
suvokti skaitytojui taip pat pa
likta per daug laisvės, šie ir 
kiti neišryškinti pasažai bea
bejo pareina ir nuo V. Alanto 
retkarčiais nepilnai išbaigtų 
charakterių. Pav., Dzedulionio 
asmenybė prašosi gilesnio psi
chologinio patislinimo. Ir kitų 
veikėjų atžvilgiu, pilnam meis- 
teri*kumui išvystyti autorius

Paklydę paukščiai
Kai Jurgis Jan- t kus v°kietij°j i$-

f V leid0 knygą Nak- 
ant morM ir 

1 kai ta knyga bu-
Premiju(>ta» ji. 

šukėlė daug svar- 
stymM ir RaJbų 
dėl jos nepapras

tumo, dėl išsiskyrimo iš kitų 
savo temos aktualumų ir dau
gelio pergyventos žiaurios tik
rovės realiu atvaizdavimu. Da
bar J. Jankus pasirodo su nau
ju kūriniu — “Paklydusiais 
paukščiais”. Tai ir vėl nepap
rasta knyga, šviežia savo tema, 
patraukli pasakojimo lengvu
mu.

Rankraštį, prieš atiduodant 
leidėjui, yra skaitęs vieninte
lis žmogus, paprastas ir nela
bai uolus skaitytojas, bet ne
galėjęs padėti, kol nebaigęs. 
Kodėl, jis ir pats tikrai nega
lėjęs pasakyti. “Ji kitokia, ne
gu kitos,” tepasakė.

Autorius apie savo naująjį 
veikalą taip kalba: “Tie, kurie 
į knygą žiūri kaip į realų gy
venimą, esanti ir savarankiš
kai egzistuojantį anapus mū
siškės realybės, turėtų sutikti 
šiltai, bet kaip sutiks tie, ku
riems knyga yra tik mūsiškės 
realybės pavaizdavimas kon
krečiam tikslui? Gali sutikti ir 
gana kreiva akim, nes joje ar
ba ko nors pasiges, arba ras 
ką nors ne taip ir nereikalin
ga.” j

Romanas “Paklydę paukš
čiai” leidžiamas dviem tomais: 
pirmasis iš spaudos jau išėjo, 
antrasis tebėra spaudoje. Vir
šelį piešė dail. Pranas Lapė, 
leidžia “Gabijos” leidykla.

•
Dail. V. K. Jonyną plačiai 

mini American'Artist žurnalas 
balandžio numery. Įdėtas pa
ties redaktoriaus Ernest W. 
Watson straipsnis ir 8 V. Jo
nyno darbai, iš kurių 2 per vi
są puslapį ir vienas spalvuo- 

-tas.—Tai—pirmas__atsitikimas,
kad būtų skirta tiek vietos lie
tuviui dailininkui.

pritrūksta polėkio, kuris jo 
charakteriams suteiktų dau
giau gyvybės, jėgos, gaivalin
gumo. Autorius yra intelektu
alinio tipo rašytojas. Tad ne
nuostabu, kad intelektualisti- 
nė veikalo pusė yra stipresnė 
už jausminę.

Tačiau yra vietų, kur rašy
tojo intelektas užleidžia vie
tą širdžiai. Minint didžią ir 
laimingą mūsų senovę, auto
rius realistinis, palyginti “kas
dieniškas '■ stilius tampa iškil
mingai epišku ar švelniai ly
rišku.

žavūs pasažai skirti mūsų 
sostinės grožiui išryškinti 
ar jos reikšmei pabrėžti. Kitur 
vėl autorius su giliu jausmu 
atgaivina prieš mūsų akis slė- 
pingai duksinčius senovės 
Lietuvos miškus, jų aikštelėse 
prie tūkstantmečių ąžuolų 
regime stovinčius aukurus, ant 
kurių rusena Amžinoji Ugnis.

Skaitytojo vaizduotėj pražy
giuoja vaidilos, skelbdami am
žinąją ir didingą Lietuvos lem
tį, graikščios vaidelutės švys
teli laikų sutemose. Graudi ir 
nepaprastai didinga priešų ap
gultos Pilėnų kunigaikščio 
Margio genties susideginimo 
scena. Ryžtingai nuskamba 
bečių testamentas mums. Įsta
biai nuotaikingi dausų apray- v 
mai primena Čiurlionio mis
tiškus pasaulius ir užburia 
skaitytoją.

Visa tai su kaupu atperka 
retkarčiais pasitaikančius sti
liaus netobulumus, mažiau tin 
karnai pavartotus sakinius ar 
žodžius. Pav., “vokyta” (42 p.), 
“užknackino bobšę” 424 p.), 
sunkiai derinasi su autoriaus 
šiaip rimtu stilium. Iškilmin
game pasaže, kalbant apie die
vų valią, žodis “subedžiojo” 
nepakankamai muzikalus nei 
įtaigus.

Tačiau tai tėra tik smulk
menos, kokių galėtume užtik
ti ir Nobelio premijų veikaluo
se. Bendrai — gi Pragaro Poš- 
švaistės yra retas ir stambus 
įnašas į mūsų literatūrą, ku
riuo nuoširdžiai džiaugiasi 
kiekvienas lietuviško meniš
ko žodžio mylėtojas. Sis V. 
Alanto romanas turėtų būti 
kiekvieno raštingo lietuvio 
knygų lentynoje.
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LIETUVOS UNIVERSITETUI 30 METU
(Atkelta iš 3 psl.)

Universitetai skaudžiai su
sidūrė su patalpų klausiniu. 
Valdžia, nors kartais ir neno
romis. parūpinu patalpų ati- 
11 .i..rvo.m.a nuo •■iitų nema
žiau svarbiu įstaigų. 1925-VI- 
14 d buvo pašventintas kerti
nis akmuo būsimam Fizikos 
Chemijos Institutui kurio tu
ris buvo suplanuotas virš 33,- 
000 kubiniu metrų (1.2 milijo
nai kubiniu pėdu) ir kurio nau 
dingas grindų plotis buvo virš 
1.2 akerio. Šitie rūmai turėjo 
4 aukštus ir buvo pastatyti 
Vėsu’avoje ant gražaus ir aukš 
to Nemuno kranto

Buvo įkurta centrinė Univer
siteto Biblioteka, kuri surinko 
lituanistikos retenybes, turėjo 
daugybę mokslo veikalų ir už
ėmė didžiules patalpas centri
niuose universiteto rūmuose, 
čia šimtai studentų ir mokslo 
personalo nariai galėjo ramiai 
studijuoti ir semti žinias iš 
milijoninės bibliotekos. Nuo
pelnas bibliotekos sukūrimui ir 
išplėtimui tenka paskirti jos 
kūrėjui ir nepailstamam vedė
jui Prof. Vaclovui Biržiškai.

1929 metais buvo padėtas ir 
pašventintas kertinis akmuo 
antrai stambiai universiteto 
statybai — Universiteto Akių 
ir Universiteto Ausų. Nosies ir 
Gerklės Ligų Klinikoms — li
goninėms. šie rūmai buvo pa
statyti Kaune. Vytauto pros- 
pekt’e ir kainavo valdžiai vien 
statyba per <2 milijonus litų, o 
vidaus įtaisymais ir invento
rium apie 1 milioną^litų. Akių 
klinikos statyba nepailstamai 
rūpinosi prof. Petras Avižonis, 
Akių Klinikas steigėjas jos 
tobulintojas ir vedėjas 
iki pat mirties 1939-X-17 d. 
Akių Klinika buvo pagarsėjusi 
visoje Lietuvoje kaipo gydykla 
ir akių gydytojų mokykla. Au-

tauto Didžiojo Universitetu 
pagerbimui Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto jo 500 

• metų mirties sukaktuvių pro
ga.

Ncž.ūrjnt pradžiom >unkumų 
darbas universitete ėjo pirmyn 
studentu .skaičius kas karta di
dėjo ir univer>itetas įgijo pa
sitikėjimu ne vien liet aviškoje 
visuomenėje, bet ir Lietuvos 
mažumu tarpe. Taip jau 1927 
metai" universitetas turėjo 
3.064 studentus iš kurių 800 bu 
vo žydu tautybės ir 70 lenkų. 
Studentai buvo sutverę |>er 50 
savo organizacijų. Jau 1927 m. 
Universitetas buvo- išleidęs per 
200 diplomuotu specialistų. 
Laikui bėgant Universiteto stu 
dentų skaičius dar augo ir tar
pais siekdavo netoli 6,000. Stu
dentai turėjo savo Atstovybę.

Mokestis už mokslą buvo nu 
statytas palyginti labai žemas, 
tik 75 litai už semestrą į ku
rną sumą įėjo visi mokslo mo
kesčiai. t. y. studentas nebetu- 
nejo jokių kitokių išlaidų už 
paskaitas, praktikos darbus, 
laboratorijas etc. Didelis nuo
šimtis studentų buvo paliuo- 
suojamas nuo šio mokesčio ir 
nemažai neturtingų studentų 
naudojosi stipendijomis, žo
džiu buvo sudarytos sąlygos 
mokytis nežiūrint turto, bet 
gabumų ir darbštumo pagrin
du. Valdžia padengdavo visas 
universiteto išlaidas ir turėda
vo kasmetai žymių nuostoliu iš 
un i versi t eto.

Kad universitetas buvo svar 
bus Lietuvai netenka nei kiek 
abejoti. Per Universitetą Lie
tuva suėjo į sąlytį su mokytuo
ju pasauliu. Universiteto leidi
niai/ kištie buvo skaičiuojami 
šimtais, buvo siunčiami į kitų 
kraštų universitetus ir-mokslo 
įstaigas gaunant pamainoms

ga mažoms tautoms, Lietuvos 
Universitetas gali būti geriau
siu liudininku kokią kūrybinę 
galia išvysto mažos tautos sū
nūs kai tauta gyvena nepri
klausomu gyvenimu, nepriklau 
somoje valstybėje. Kuris iš di
džiųjų Lietuvos kaimynu per 
visą žinoma istoriją yra sutei
kęs tiek kultūriniu galimumų 
tautai, kiek per trumputį ne
priklausoma gyvenimą šiame 
šimtmetyje Lietuvos žmonių 
valdžia yra suteikusi satfo pi
liečiams. Lietuvos gyvento
jams. Kuris iš Lietuvos didžių
jų kaimynu yra tiek paklojęs 
pinigo Lietuvos gyventojų kul
tūriniam lygiui pakelti, kai jis 
laikė užgrobęs mūsų kraštą? 
Nežiūrint savo turtų ir galimy
bių Lietuvos okupantai steng
davosi iščiulpti krašto turtus, 
nusmukdinti gyvenimo lygį ir 
nuslopinti kultūrinį gyvenimą. 
Tad nenuostabu, kad įvairūs 
Lietuvos okupantai stengiasi 
visaip užmigdyti tautos sąmo
nę kad lengviau galėtų suvirš
kinti grobį. Todėl jie visomis 
priemonėmis stengiasi sunai
kinti tautos švietimo židinius 
kad užmigdžius tautą amžių 
miegu. Tik prjsiminkime 1831 
metus kada po nepavykusio 
bandymo laisvę atgauti buvo 
rusų likviduotas Vilniaus Uni
versitetas, o po antrojo nepa
vykusio bandymo laisvę atgau
ti buvo uždrausta net ir lietu
viška spauda. (1864). Ir moder
nieji Lietuvos., okupantai neat
siliko: vieni reformavo iki vi
sai/ nesureformavo unįversite-^ 
tųs į sau pageidaujamus nu
tautinimo įrankius, o. kiti su- 
paraližavo jų veiklą iki visiš
ko uždarymo. O mokslo perso
nalas buvo persekiojamas ir 
gaudomas į koncentracijos sto
vyklas. * V. Av.
Į-------------------------------------------------------- ------------- ------

Čiurlionis...,
(Atkelta iš 5 psl.) 

tacija, savo kūrybinių vaizdų 
estetika, savo r.įminiu orna- 
mentalumu, jaunatvišku verž
lumu ir niuansu turtingumu, 
prilygsta, sakyčiau Claude 
Debussy, baletui “Jeux".

*
Meno istorija yra pilna žūs

tančių ir žuvų . i dailės še
devrų, menkai įkainuotų ir už
mirštų didelių asmenybių. Iš 
daugelių šimtų tegul būna pa
minėti nors Melozzo čia Forli, 
Alessando Moreu > ir Eustache 
Le Sueur. Lio ardo da Vinči 
kūrinių likimas yra visiems ži
nomas. El Greco ir Grunewald 
buvo galutinai prįpažintj tik 
prieš 50 metų! Massac i o laukia 
dar šiandien (jau virš 500 me
tų) tinkamo įvertinimo savo 
genijui.

Laikas yra pa‘s didžiausias 
kritikas, tačiau ir jis klysta.

žiauri ir tendencinga yr.a 
toji “teisybė,” kuri veržiasi iš 
vieno Van Gogho draugo žo
džių: “dailininku — panašiai, 
kai.p ir kiaulių - - vertė pasida
ro aiški tik jiems mirus“ (!).

Padavimas apie Čiurlionį, 
nežiūrint viso tragizmo, dėka 
tapytojo — muzikalisto kūri
nių “metafiziniai — tautinės” 
esencijos ir dvasinės bei for
malios substancijos originalu
mo, yra muš"''Įpareigojanti tik
rovė.

Lietuvių kritikų ir rašytojų 
uždavinys yra padaryti ją gy
vą kitoms tautoms. Heroizmas, 
kuriuo Čiurlionis ieškojo • kos
minių paslapčių rakto ir užka
riavo naujas teritorijas vaiz
duojamam menui, jo ortodok
siškas, besąlyginis atsidavimas 
kūrybinei minčiai, jo meilė 
Lietuvos gamtai ir lietuvių 
liaudies dvasiai yra verti, kad 
pasaulis pažintų šį vienišą vi
satos filosofą.

VAKAR IR RYTOJ
(Atkelta iš 5 pusi.)

Nei kiek negeriau ir su Nau
jienom. Jos irgi viską žino, vis
ką mato ir, atrodo, visur turi 
savo agentus, nes savo apžval
goj tvirtina, kad Vienybės ben
dradarbis Bronius Raila buvęs 
komunistų slaptos spaudos 
bei', radarbiu.

Niekad neteko matyti, kad 
slaptoj spaudoj autoriai pasi
rašinėtų savo tikra pavarde. 
Reiškia Naujienos komunistų 
laikraščio redakcijoje turėjo 
sąvo žmogų. Vietoj rašydamos 
visokias nesąmones, Naujienos 
geriau, ranką ant širdies užsi- 
dėjusios, pasakytų, kodėl jos 
taip visai neseniai pasidarė 
ultra patrijotiniu laikraščiu?

Kol kas galima atsakyti Nau 
jienų apžvalgos antgalviu: 
Kuo kvepia, tuo kitus tepa.

PAREIŠKIMAS
“L. V. L. S-gos CK Biulete

nyje” No. 3 pasirodė žinutė 
“Sąjungos įgaliotiniai,” kurių 
tarpe paminėta ir mano pa
vardė. Su dideliu nusistebėji
mu turiu pareikšti, kad šitai 
padaryta be mano žinios. Man
ding, liberalinė doktrina tai 
dar ne partinis bilietas.

Žurn. J. Cicėnas
Omaha, Nebr.. 1950 m. kovo 
mėn.

IŠNUOMOJAMAS didelis, švie
sus, su trims' langais, švarus 
kambarys, su baldais, dėl dvie
jų žmonių. Galima naudotis 
virtuve. Patogus susisiekimas, 
privatus įėjimas iš Scholes St. 
166 Manhattan Ave. (kampas 
Scholes St.), Brooklyn, Tel.: 
EV 7-9844. (2)

BkkzGKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
DR. JANINA SNIEŠKA 

(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (miesto centre) 
Ofiso tel. Ul.ster 8 8789 
Namų te!. TAylor 7-8231

VAI. ANDOS: 
9—12 ryte 
2—7 vakare 
susitarus 
Ketvirtadieniais vis$ dieną 
ir šeštadieniais po pietų

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:
1357 Bushwick Ave.

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

Chauncey St.). 
_ _______  <

12:30 — 2"
6 — 8 
ir susitarus

Sekmadieniais uždaryta

PETER GUSTAITIS, Jr„ M. D. VALANDOS: 
2 — 3 popiet

87-20 85th Street 6 — 8 vakare.
Ketvirtadieniai* ir Jventad.

Woodhaven. L. I., N. Y. tik susitartu
TeL Virginia 9-6125

DR. BLADAS K. VENCIUS
VALANDOS: 
9 — 12 ryte

. (DANTŲ GYDYTOJAS!

499 Grand Street
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
TeL Ofiso STagg 2-0706 
Namų — 'Jamaica 6-3834

DR. A. PETRIKĄ VALANDOS: 
9 — 12 ryte

t

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868 
-------------------------------------------

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

DR. ANNA MESSING
Gydomoji kosmetika -

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

Kalba prancūziškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai.
130 West 57th St., New York City, N. Y. TeL PL 7-1282

sų Nosies ir Gerklės Klinikos 
steigimu ir statyba rūpinosi 
prof. Radzvickas. o po jo mir
ties prof. J. Zubkus. ši įstaiga 
pasiekė aukšto tobulumo ir gal 
būt, ne vienas šio straipsnio 
skaitytojas atsimins kaip jo pa 
šlijusi sveikata ten buvo su
grąžinta. '

šias stambias statybas sekė 
ir lydėjo visa eilė mažesnių, 
skirtų laboratorijoms, muzie
jams ir kitokios paskirties tiks
lams. Be to. universitetui buvo 
duetą visa eilė senesniųjų pa
statų, kurie buvo perdirbti ir 
pritaikyti mokymo ir mokslo 
reikalams. Tur būt daugiausiai 
naujų statybų teko Medicinos 
Fakultetui ir jo įstaigoms, li
goninėms. Taip didžiuliai Me
dicinos Fakulteto Rūmai (teo
retinėms katedroms) 1931-1932 
metais buvo pastatyti Kaune, 
Mickevičiaus gatvėje, o visas 
Universiteto statybas apvaini
kavo didžiulės Universiteto Kli 
nikos pastatytos Žaliakalnyje

tų kraštų universitetų leidi
nius. Universiteto gražusis Bo
tanikos Sodas keisdavosi auga
lais su viso pasaulio botanikos 
sodais. Un-to mokslo persona-- 
la.s rašė užsienio mokslo žur
naluose, dalyvaudavo tarptau
tiniuose mokslininkų suvažia
vimuose su savo pranešimais 
ir sueidami į asmenines pažin
tis su kitų kraštų mokslinin
kais įgydavo simpatijų savo 
tėvynei. Kitų kraštų universi
tetai ir mokslo įstaigos duoda
vo stipendijas ir sąlygas tobu
lintis būsimiems Lietuvos uni
versiteto dėstytojams. Bendrai, 
kad įvertinus mūsų universi-, 
teto reikšmę*tektų rašyti atski
rą veikalą.

Ką tautai reiškia turėti savo 
universitetą yra sunku ir ap
rašyti trumpame straipsnyje. 
O ką tautai reiškia Nepriklau
somybė rodos nereikėtų nė aiš
kinti. Tiems kurie netiki, kad 
Nepriklausomybė yra reikalin-

MIČ1ULIO RŪBU KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. *
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. ^Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO.
■ ^Manufactures of

FINET CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2246

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, važiuojant Broadway BMT Linija).

r———-----------------——

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

J1 Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandoj 10-2 ir 4-9. 
b Mokslus baigęs Europoje
;! 128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
b Virš Lexington Ave. požeminio traukinio Jtoties. Lengva privažiuoti ii 
i[ visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

ant aukštu Neries krantu 1940 
metais, čia buvo . sutalpintos 
visos Universiteto Klinikos, ku
rios dar neturėjo patalpų ir 
buvo vietos paguldyti virš 
1,000 ligonių. Vien statyba kai
navo virš 15 milionų litų.

Kuriantis universitetui bu
vo ir daugiau svarbiu proble
mų. Trūko inteligentinių pajė
gų. mokslo personalo, pasiruo
šusių studentų. Net keista da
bar atrodo, bet tada buvo rim
tas klausimas ar lietuvių kalba 
galės išsilaikyti universitete 
kaip dėstomoji kalba. Dalis 
trūkstamu profesorių buvo at
sikviesta iš užsienių (Rusijos, 
Vokietijos. Šveicarijos ir t. t.), 
jiems buvo leista dėstyti jų 
kalba kol pramoks lietuviškai. 
Stambi dalis studentijos ne
mokėjo pakankamai lietuviš
kai, lietuviu kalba neturėjo 
reikalingų žodžiu — terminų 
pritaikytų mokslo reikalams. 
Todėl dėstytojai turėjo ją pri
taikyti mokslo reikalavimams, 
sudaryti naujus terminus, juos 
suvienodint.

1922-IV-12 d. Seimas priėmė 
Universiteto Statutą, kuris žy
miai skyrėsi nuo Valstybės Ta
rybos Vilniaus Un-to statuto. 
Vietoje Teologijos Fakulteto 
buvo įsteigtas Teologijos —Fi
losofijos Fakultetas ir vietoje 
Socialinių Mokslų buvo įsteig
tas Humanitariniu mokslų ir 
Teisiu Fakultetai. 1925-III 31 
d buvo įsteigtas septintas fa
kultetas — Evangelikų Teolo
gijos Fakultetas, kjrio vadovu 
buvo paskirtas P. <rakubėnas.

1930 metais Lietuvos Uni- 
ver® tetas buvo pavadintas Vy

BŪKIT SVEIKI-------------------------------- Dr. S. Biežis

LIGONIO GERA NUOTAIKA 
YRA SVARBUS FAKTORIUS

ti psl.

Susirgus plaučių uždegimu galutinės pa
sekmės pareina nuo šių trijų faktorių: Pirma 
— ligonio organizmo atsparumas. Antra — 
bakterijos, sukeliančios plaučių uždegimą, yra 
nevienodo nuodingumo laipsnio. Vienos jų li
gonį veikia lėtai, kitos staigiai. Ir. jei pirmuo
ju atveju ligonis ’gana lengvai perserga, tai 
antruoju atveju, liga kartais ligonį net mirti
nai pritrenkia. Paskutiniuoju atsitikimu mir
tingumas. esti gana didelis. Trečia: Tai pats 
gydymas. Apie jį čia plačiau pakalbėsime.

Plaučių uždegimas prasideda staigiai ir 
plinta gana skubiai. Staigumas matuojamas ne 
dienomis, bet valandomis, kartais dar net 
greičiau.

Paimkime vidutinio tipo atsitikimą: Pra
džioje tik visai maža plaučių dalis esti paliesta, 
vėliau bakterijos nesulaikomai dauginasi taip, 
kad kartais telieka vos maža dalis sveikų plau
čiu. Jei ligonio atsparumas ar tinkamas gydy
mas nesulaiko šio plitimo, tai liga persimeta 
net į visą kūną. Bakterijų nuodai įsigauna į 
krauia. o jis juos išnešioja po visą kūną.

Ligoniui atsiradus tokioje stadijoje, nere
tai kepenyse, inkstuose ir kituose organuose 
pasireiškia daugybė vočių, pilnų pavojingų 
nuodų, kurie kartais tuos organus visiškai su
naikina. Tokiu atveju padėtis tampa ne tik 
rimta, bet tiesiog kritiška, iš kurios retas Iš
slysta.

Tuo pačiu metu širdis labai ištvinksta. ji 
nebepajėgia tinkamai savo darbo atlikti. Iš 
šios pusės tat susidaro ligoniui pavojus. Pa
našus dalykai įvyksta, kai ligonis, nenujaus
ti .’k. besiartinančio pavojaus, manydamas,

tai menkniekis ir sivaime praeis. pat< nra- 
d<r’a ramintis. Už tai nereta; sumoka gyvybes 
kaina.

Nūdien daugeliu atveju galima . suteikti 
tikslią pagalbą, jei ji tik laiku-pareikalaujama. 
Šio dalyko negalima pamiršti.

Dar prieš keliolika metų, kada nebuvo iš
rasta sulfa ir penicilino, plaučių uždegimu 
sergančiųjų likimas buvo visiškai neaiškus. Ta
da visos viltys buvo . sudedamos į jo širdies 
stiprumą, jei atlaikys, tai laimė, jei ne— blo
gai. Dabar gi naujieji vaistai reikalus pagrin
diniai pakeitė. Tenai, kur pirmiau reikėdavo 
mažiausiai savaitės, iki paaiškėdavo, katron 
pusėn liga slenka, dabar visiškai normalus da
lykas, jei ligonis atsikelia per dvi, tris paras. 
Šie vaistai veikia bakterijas. Ir čia glūdi visas 
jų paslaptingumas. Tik reikia žinoti dožą, nes 
kitaip gali .pažeisti kepenis, inkstus ir kt. or
ganus. Pastaruoju metu bandoma skiepyti 
žmones nuo šios ligos, bet tai dar yra tyrimo 
stadijoje.
LIGONIO GERA NUOTAIKA — 
SVARBUS FAKTORIUS

Baimė, nežiūrint, iš kur ji pareitų, teikia 
nepasitikėjimą savimi. Ji mažina fizinį ir pro
tinį pajėgumą. Kitaip sakant, kai žmogus bi
jo. tai ir kūno pajėgumas silpniau veikia . Iš 
kitos gi pusės, kada asmuo pasitiki savimi, tai 
ir kūnas išvysto daugiau atsparumo, kartais 
Tie t iki neįtikėtino laipsnio. Pasitikėjimas sa
vimi sukelia atsargos energiją, kuri kartais at
lieka neįmanomus veiksnius.

Šie dalykai vaidina labai svarbų vaidme
nį. Neretai taip svarbų, kad nulemia ir paties 
ligonio pasveikimą. Taigi, ligonio nuotaika, 
kokia ji bebūtų, gera ar bloga, privalo bū?i tin
kamai vertinama.

Yra patirtis faktas, kad ligonis', nežiūrint 
kuo jis besirgtu, vaizduojasi ir dažnai Jsitiki- 
na, kad jis nebepasveik-siąs. Deja, dažnai taip 

ir įvyksta. Jam esant tokioje nuotaikoje, kai 
kurie fiziologiniai veiksmai sunenormalėja: 
širdies plakimas susilpnėja, liaukos kartais net 
visiškai pakrinka, apetitas dingsta, nemiga 
kankina, vadinasi, jis negali tinkamai pailsėti, 
o jo jėgos dar labiau menkėja. Jis nuolatos 
galvoja, kad jam nėra išeities. Tai kam čia be
kovoti, nebereikalingas pastangas dėti — daž
nai jis sau kartoja. Dažnai tokie, vilties nete
kę ligoniai nebenori nei gydytojo patarimo, 
nei gydymo priemonių prisiimti Iš tokios ne
lemtos nuotaikos jie ieško kuo skubiausios iš
eities — amžinai užmerkti akis.

Kiekvienoje ligoje nuotaika turi didžiulės 
reikšmės. Gydytojai tai labai aukštai vertina 
ir neretai pagal Ilginio nuotaiką išvadas pa
sidaro.

Seniai yra sakoma, kad sveikame kūne 
sveika dvasia, šios tiesos niekas nepakeitė. Gi 
fizinis skausmas paliečia nervų, o tuo pačiu ir 
dvasios, veikimą. Liga kiekvienu atveju su
trukdo normalias kūno funkcijas, gi iš jų neiš
siskiria ir proto veikimas. Todėl klausimas, 
kaip ligonis gali gerai galvoti.

Nereikia ligonio smerkti, kad jam kaip fi
ziškai nesveikam, kartais protinis tinklas ne
gali normaliai veikti. Ir aukščiausio proto žmo
nėms susirgus, dažnai pasireiškia nusivylimas 
gyvenimu.
APLINKA IR LANKYTOJAI

• Jei ligonis yra tvirtai nusistatęs pasiryžti 
pasveikti, tai tokia jo galvosena dažnai teikia 
gerų pasekmių. Bet, jei jis sužlunga, taj kri
zės atveju toks beviltiškumas veikia neigia
mai. Todėl kovoje su liga visuomet yra svarbu 
ligonį nuteikti optimistiškai ir jam pakartoti
nai įkalbėti visus pasveikimo galimumus.

šiuo atveju ligonio šeimos nariai privalo 
turėtų aiškų supratimą. Giminės ar šiaip jau 
lankytojai kartais gali suvaidinti labai svarbų 
vaidmenį. Reikia visiems aiškiai suprasti: kai 
asmuo serga rimtesne liga, kuri tęsiasi ilgesnį 
laika be žymesnio pagerėjimo, ligonio sampro
tavimu, jo viltis išgyti pamažu mažėja1 ir pa
galiau jis jos visiškai netenka.

Pirmiausia reikia žinoti, kad gydytojas 

stengiasi panaudoti visas žinomas priemones, 
kad ligonį greičiausiai išgydytų. Gydytojo pa
stangomis visi privalo pasitikėti. Kitaip nega
nia tikėtis gerų pasekmių.

Antra, visi, kurie ką nors bendra turi su 
ligoniu, privalo gydytojui padėti. Ir štai kaip: 
Visus jo patvarkymus vykdyti, jo nurodymams 
nesipriešinti ir neabejoti jais. Tai būtina ligo
nio gerovei.

Dabar pažiūrėkime, kuo šeima ir lankyto
jai gali ligoniui padėti. Visų pirma jie priva
lo ligonį kiekvieną kartą padrąsinti, suteikti 
jam daugiau vilties. Net ir tuo atveju, kai ligo
nis pradeda netekti vilties, jų tiesioginė parei
ga yra tą jo nuotaiką kelti, mėginti jį įtikinti, 
kad jis netrukus pasveiksiąs. Panašūs padrą
sinimai ligoniui teikia daugiau jėgų kovai su 
liga, ir tai jam labai svarbu.

Betgi esti, kad dažnai lankytojai, net šei
mos nariai, nieko bloga nemanydami, suteikia 
ligoniui meškos patarnavimą savo pastango
mis. Neretai tenka išgirsti maždaug tokius pa
šnekesius:

— Kaip tū, Joneli, blogai atrodai. Taip iš
blyškęs, tur būt, tau jau labai blogai. Gaila 
man tavęs.

— Tu šiandien daug karščio turi. Tur būt, 
liga eina blogyn.

Arba, atsigręžęs į savo draugą, jis sako:
— žiūrėk, kaip sunkiai jis kosti, kvapo ne

gali atgauti. Jį bežiūrint uždusins.
Arba dar geriau: lankytojas, pažiūrėjęs J 

vaistus, pauostęs juos ir net kartais paragavęs, 
autoritetingai pareiškia:

— Kokie Čia vaistai, jie tavęs, Joneli ne
išgydys.

Tokie ir panašūs išsireiškimai yra ligoniui 
tikri nuodai. Jie atima jam paskutinę vilt) pa
sveikti.

žinoma, to niekas nedaro pikta valia, bet 
pasėkos vistlek yra‘blogos. Jeigu jau lankyto
jas negali ar nežino tarti ligoniui ką nors pa
drąsinančio, tai tekul geriau nieko nesako, n 
tik palinki jam skubiai pagyti, ir tegul pasi
šalina nuo jo, palikdamas j| ramybėje, nes ra
mybė ligoniui yra visuomet reikalinga.
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ŠIMTAS ĮVARČIŲ
Lietingą kovo '23 d. parytį 

futbolo mėgėjai buvo rimtai 
palaidoję viltį apie DAFB ly
gos kl. pirmenybių rungtynes 
Lietuvių SK — Schlesier SV. 
Klaustuko ženkle pakibo ir pa
tys futbolininkai, kurių į aikš
tę susirinko tik penki.. Vis dėl
to rungtynės, kad ir pavėluo
tai, buvo pravestos ir čia į tal
ką šoko rezervinės atstovai, 
tik ką baigę savo pirmenybių 
rungtynes su Eintracht A (lie
tuviai pralaimėjo 1-3. Garbės 
įvartis Bagdžiūno).

Taip sulopyta vienuolikė pra 
šoko visas viltis ir pelnė įvar
čiais gausią pergalę 12-0 (4-0). 
Queens Soccer Field žaidimui 
buvo tinkama ir jei čia sekma
dienį lijo, tai nebent įvarčiais.,.

Pusdešinis puolikas Kalašins 
kas buvo ypatingai uolus šau
lys ir įskėlė šešius gabalus. Vie
nas iš tų'šešių, 61 min. atžy
mėtas, ir buvo Lietuvių SK šim 
tasis įvartis DAFB lygos kl. 
pirmenybėse. Kiti įvarčiai: 
Bagdžiūnas (sekmadienį žai
dęs dvejas rungtynes) — 2, Jo
kūbaitis — 2, Gražys—1, J. Si
monavičius—1.

Mūsiškių sudėtis: Skobeika, 
Kiveris — Ch. Simonavičius, 
Jėgeris — Janceviskis — Vyt. 
Kligys. J. Simonavičius —Ka- 
lašinskas — Jokūbaitis— Gra
žys — Bagdžiūnas.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Kovo 30 d. Lietuvių SK žai
džia DAFB lygos kl. pirmeny
bių rungtynes su Schwaben SC. 
Vieta — Queens Soccer Field 
(222nd St. ir Braddock Ave., 
Bellerose, L. I. — lietuvių aikš
tė). Pradžia 3 vai. Priežaismis, 
1:15 vai., tarp tų pačių rezer
vinių komandų.

Sekmadieninis priešininkas, 
Schwaben SC, lentelėj užima 
6-tą vietą (16 r., 19 tšk.( 44- 
21 įv.). Lietuvių SK lentele] 
patogiai pirmauja (18 r., 34

žiau vieno dolerio ir mėnesinio 
mokesčio po 25 c. Nariai rėmė
jai patys nusiskina įstojimo ir 
mėnesinius mokesčius.

Balsavimo teisę klubo susi
rinkimuose turi tik aktyvūs 
sportininkai ir aktyvūs nariai.

Blankų galima gauti pas 
Lietuvių SK valdybos narius, 
per futbolo rungtynes arba 
rašyti klubo sekretoriui J. At- 
kočiui, 7807 —97th Avė., Ozone 
Park 17, L. L, N. Y. Atkočiaus 
telefonas — MIchigan2-0720. 
Tik paskelbus vajų,-į klubą jau 
yra įsirašę apie 20 narių. Tiki
masi. kad visuomenė neliks a- 
bejinga ir parems klubo nuo
širdžias pastangas sustiprėti 
nariais ir toliau plėsti sportinę 
veiklą.
SVEČIAI Iš VOKIETIJOS

Gegužės 4 d. Randalls Island 
stadione New Yorke numato
mos tarptautinės futbolo rung 
tynės tarp New Yorko DAFB 
rinktinės ir Stuttgarto Kick
ers. Tai jau tretysis po karo 
svetys iš Vokietijos. Iki šiol 
esame matę Hamburgo SV ir 
Eintracht Frankfurto vienuo
likes, kurios JAV pademonst
ravo iškiliąją Vokietijos fut
bolo klasę. Stuttgarto Kickers 
taip pat viena iš pajėgiųjų ko
mandų, žaidžianti Pietų Vokie
tijos aukštoj lygoj.

Lietuvių SK šioms rungty
nėms yra gavęs išplatinti 100 
bilietų po 1.50 dol. Už parduo
tus bilietus klubas gauna 30%. 
Patartina, kad lietuviai fut
bolo mėgėjai bilietus į šias 
rungtynes pirktų pas saviškius. 
Bilietų galima gauti iš Lietu
vių SK pareigūnų per futbolo 
rungtynes arba kreiptis į klu
bo sekretorių J. Atkočių, 7807 
— 97th Avė., Ozone Park 17, 
L. L, N. Y. Gavus money orde
ri ar čekį, bilietai bus prisiųs- 
ti.

Credited and 
Compounded 
. Quarterly

On Regular Savings Accounts 
Interest starts from the first of every month 
-----------on sums from 525 to $ 10,000.

Deposits Made On or Before Monday, 
April7, Will DrawInterestFrom April 1.

1.35 BROADWAY at BEDFORD AVE.
5.39 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank \re I'ully Insured Up to SIO.OOO.
Member f ederal Deposit Insurance Corporation

Fasolino Memorials
Fank Fasolino, Sr., 
Ernest Fasolino, 

GAUNAMI ĮVAIRIAUSIO 
mauzoliejAF

Savininkas
Biznio vedėjas.

STILIAUS PAMINKLAI, 
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 Fasoliao 
Memorials paminklų parodas... ?— 
DIRBTUVĖ IR PARODA: 4

79-12 METROPOLITAN AVE., MIDDLE VILLAGE, L. I.
Paminklų paroda:

66-86 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. I.
CEN TRALINIS OFISAS:

66-56 80th STREET, MIDDLE VILLAGE, L. L
FASOLINO MEMORIALS

r

8015 JAMAICA AVE.,
(Skersai nuo Haven teatro)

(PRIEŠ PAT ŠVENTO JONO KAPŲ VARTUS)
DAvenport 6-1282Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
radijo valandų,

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

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside
N. J. Tel. WAverly 6-3325.

Tel. Virginia 9-3112

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.

89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L
TELEFONAI:

Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389
(Biznio) (Rez.) ,

J

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS 

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
--------------------- Tetefonas:EVergTeen 4-9293-----------------------

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija -E- Muzika — Sportas

_  —  ----------------------------—— ’ 
Lietuviai .advokatai .

S I . BREDIS, J R. 
197 Havemeyer Street, 
BROOKLYN 11. N. Y.

I Vergrecn 7-9 394

W.M. J. PRjfcKE 
> DRAGŪNĄ^

85-03 VVareham PI.
JAMAICA ES I ATES 3. N. Y 

JAmaica 3-7722

225 S. 4th Street 
BROOK I Y N 11 N.

I Vergreen 7 806 7

( tl/l ANSKAS)
16 Court Street

MAin 5 1260

W. J. DOWNER
Pirmas lietuvis vaistinin

kas Amerikoje.
229 BEDFORD AVE.,

. Brooklyn U, N. Y.
I

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui: medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 
• dengimui, dažymui ir tt. •

63-26 53rd Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams
1008 Gates Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
GLenmore 5-7285

J JONAS PATAŠIUS :■ 
s žiedai, laikrodžiai, jų tai-^ 

symas, kosmetika ir 
religiniai dalykai. Į;

307 GRAND STREET
J; Brooklyn, N. Y. !

tšk, 103-21 įv.). Antroj vietoj 
eina Magyar SC (19 r. 28 tšk.. 
59 — 30 įv.), trečioj vietoj 
Sportfreunde Passaic (17 r., 27 
tšk., 76-33 įv.). ir ketvirtoj 
Minerva SC-(18 r., 27‘tšk;, 53- 
28 įv.). Toliau GAAC, Schwab
en SC, Kollsman ir t. t. (iš vi
so, 13 komandų).
ŠACHMATININKAI

Kovo 14 d. Brooklyn© Lietu
vių Atletų Klubo šachmati
ninkai turėjo draugiškas rung
tynes su Brooklyn© Chess Club 
ir jas baigė lygiomis (4,5 — 4, 
5 tšk.). Pirmoj lentoj už LAK 
žaidė Škėma (iš Bostono) ir 
savo partiją laimėjo. Toliau: 
Staknys (Itšk.), Šukys (0), 
Trojanas (0), Merkevičius 
(0.5), Vilpišauskas (1), Mrlčius 
(0.5), Milukas (0), Volskis (0.- 
5). Praeitais metais prieš tą pa 
tį klubą mūsiškiai buvo pralai
mėję 3,5 — 6,5 tšk.

Kovo 21 d. Brooklyn© Chess 
Clubo pakviestas mūsų šach
matininkas Staknys šoko į tal
ką šio klubo rungtynėse su 
Staten Island Chess Club.*Pa- 
sekmė 5,5 — 5, 5 tšk.

- LAK šachmatininkų atstovas 
Staknys dalyvavo New Yorko 
Metropolitan lygos šachmati
ninkų atstovų sueigoje. Gali
mas dalykas, kad mūsiškiai ga 
lės įsijungti į šios lygos koma n 
dines pirmenybes.
SUVAŽIAVIMAS *

Laikinasis Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas skelbia, 
kad JAV ir Kanados sporto 
klubų atstovų ir sporto dar
buotojų suvažiavimas šaukia
mas balandžio 6 d. Chicago j e. 
Suvažiavimas įvyks Lietuvių 
Vyčių salėje, 2453 West 47th 
St. Pradžia 1 vai.

Iki šiol neužsiregistravę da
lyviai prašomi rašyti šiuo ad
resu: Vytautas Radys, 4545 So. 
Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
VERBUOJA NARIUS

New Yorko Lietuviu Sporto 
Klubas skelbia narių telkimo 
vajų, kuris bus tęsiamas iki 
liepos 1 d. Sportininkai ir 
sporto bičiuliai kviečiami į 
talką. Narių kvalifikacijos: ak
tyvūs sportininkai, aktyvūs 
nariai (ne sportininkai, bet 
norį aktyviai darbuotis klube, 
taigi, sporto darbuotojai) ir 
nariai rėmėjai. Be to, klubas 
savo nuožiūra skiria garbės 
narius.

Aktyvūs sportininkai 4 (ne 
vien tik futbolininkai) įstoji
mo mokesčio nemoka. Aktyvūs 
nariai, t. y. sporto darbuotojai, 
įstodami į klubą moka nema-

Iš PARYŽIAUS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

kaip seniausi draugai atsibu
čiavo — ne anglai pralaimėjo 
— Nehru prisipažino nugalė
tas.

Istorija parodys, ar Mount- 
battenas per anksti į Indiją 
atvyko ar per anksti išvyko. 
Tačiau, jei Indija yra draugiš
ka britams valstybė ir savo no
ru jų Commonwelth’o narys, 
tai čia yra ir Mountbatteno 
nuopelnu. Kaip prancūzai pa
galvoja apie tai kas šiandieną 
dedasi jų Indokinijoje, dažnas 
mato anglų politikoje dėl ''In
dijos gilią ir didingą išmintį.

Mažasis Anglijos princas 
Charles — Karolis nešioja 
Mountbatteno pavarde. Su Jur 
giu VI Windsoru karaliavimas 
pasibaigė.

J. Masiulis

*---- ----------:—:----- -—Gydymas be vaistų ir operacijų

Albert Scolnick
CHIROPRACTOR

1039 Brighton Beach Ave.
Brooklyn. N. Y.

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

NIGHTINGALE 8 1500
* 385 Parkside Avenue 

v Brooklyn N Y. * 
Mond . Wed B I ri.

1-4 P. M. 7 9 P M. 
INgersoll 2 8490

__________________________________ J

MAISTAS
QUALITY MEAT MARKET 

Pirmos rūšies mėsa.
Priimami užsakymai vesr 

tuvėms ir kitokioms 
puotoms.

Savininkai:
Ch. Shimanskas, 

Ch. Mitchell
483 GRAND STREET,

Brooklyn 11, N. Y.
EV. 8-4608 

------------------------------------------- 1

THOMAS MATAS ■:
REAL ESTATE 
81 Fox Street

Waterbury, Conn. ![

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji Ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn N. Y.

PHIUP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ -

Mūsų krautuvėje galima gauti batų, 
tinkamų visiems keturiems metų sezonams.

Lietuviams ypač getai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

245-247 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: EV. 7-2043

Telefonas: EV ergreen 7-7411
KLEEN KOL COAL GO.

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, EVergre/n 8-9770_ . . ft

~ STEPHEN AROMISKIS “
(ARMAKAUSKAS)

123 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS, ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-5043 ’ 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 9-4464

SHALINS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHAUNS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėms

ROGERS^UNERAL HOME "
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonas, STagg 2-4409

Koplyčia Laidotuvėms NOTARE PUBLIC

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

J

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.

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. 

-------------------------;--------------- ;_________________________________________________l

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy
tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų.

Jau 36 metai, kai Cappiello sąžiningai tarnauja visiems 
savo klijentams.

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka Cappiello J 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

I CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen .8-7848 .
•»................ .. . .... ...... —- —a--------------------------- -----------—J

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 4-9533.

Generalinis , dažymo kontraktorius
STANLEY PETRASH

Pataisymo — pertaisymo darbai
SENIAUSIAS LIETUVIŲ DAŽYMO KONTRAKTORIUS

9432 lllth STREET. RICHMOND HILL. N. Y.
Tel. Virginia 9-6354

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes__taisome—viską.—kj-s—priklauso—
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

BROOKLYN 11. N., t.
Telefonai: EV. 7-5633 ' 

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Laikrodininkas
Taisomi laikrodžiai, parduo 
darni laikrodžiai, žiedai 
apyrankiai. auskarai ir t.t..

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N. Y», 

ų------------------------------------- -—/ ■

DEGTINĖS
KRAUTUVĖ

(Ray’s Liquor Store)
Didelis įvairių rūšių degtinės 

ir vyno pasirinkimas.
Juozas ir Izabelė Misiūnai,

Savininkai
103-55 LEFFERTŽ BLVD.

RISHMOND HILL, N. Y.
Virginia 3-3544

S. A. Chernoff, M. D.
Kraujo ir Odos ligos 

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

Tel. GR. 7-7697

A J A R U ŠAKNYS
__ A j arų šaknys gelb- 

sti nuo vidurių už- 
f&l___ ] kietėjimo, gerai
t veikia skilvį, pa-

1 deda pašalinti
dieglius, nereika- 

\ \ lingus pilvo ga
lo) ' žus, paskatina ne

veikliuosius kūno organus ir 
taip pat naudinga mažakrau- 
jams. Mokslininkai sako, kad 
a j arų šaknys turi šių minera
lų: sulfuro, fosforo ir potasi- 
jaus. Visi šie mineralai reika
lingi žmogaus organizmui. A- 
jarus galima gerti kaip arbatą, 
taip pat naudinga juos kram- 
tyti ir seiles ryti. Ajarų šaknyi 
S2.50 svaras. Mažiau perkant, 
6 uncijos už $1.00.

ALEXANDER’S CO, 
414 West Broadway 

South Boston 27. Masa

JOHN’S TAVERN 1
JOHN SAUKUS, Sav. | 

217 Avenue B 
Bayonne, N. J.

Tel.: 3-4136 ,

1 po.



PaAtnM AAewforkas irApylinkėij;,4
J. VaBušaitis iš Stamford, 

Conn, užsisakė- 48 bilietus į 
Dainavos Ansamblio koncertą 
New Yorke.

Slt pas Zobarskas ir Juozas 
Sodaitis, Gabijos leidyklos sa
vininkas, šį’savaitgalį išskren
da į Chicagą, kur kovo 30 d. 
dalyvaus Liet. Rašytojų Drau
gijos premijos įteikimo iškil
mėse.

Marijona Jurkšaitė, žinoma 
Baltimorės veikėja, savo gim
tadienio proga balandžio 20 d. 
atvyksta i Dainavos Ansamblio 
koncertą, Carnegie Hall.

O. Kavaliauskienė, neseniai 
grįžusi iš atostogų Floridoje, 
organizuoja Philadelphijos lie
tuvius į Dainavos Ansamblio 
koncertą New Yorke.

Dr. V. Avižonis, akių, ausų, 
nosies ir gerklės ligų specialis
tas atidarė kabinetą 12 Shore
Lane, Bay Shore, L. I. pas dr. 
H. Groth.

Vyt. Maželis neseniai baigė 
New Yorko fotografijos insti
tute studijas.-

H. Krištaponis prašomas už
eiti -į Vienybės redakciją, atsi
imti atėjusį iš Europos laišką.

F. Dobkevičius, JAV armijos 
seržantas, šiomis dienomis su
grįžo iš Korėjos.

N. Cerekas iš Hartford, Conn, 
praneša, kad į Dainavos An
samblio koncertą atsilankys ir 
to miesto Imigracijos ir Natū
ralizacijos įstaigos vedėjas 
Francis Sarah Smith.

Antanas Vaivada, kuris šiuo 
metu yra valdžios tarnyboje, 
Vokietijoje, praturtėjo dar vie
nu šeimos nariu: žmona jam 
padovanojo dukterį.

Albertas Sinkus, Scrantono 
Sinkų sūnus, kaip pranešama 
iš Washingtono, neseniai žu
vęs kovose su komunistais Ro- 
rėjoje.

Br. Daukšienė? mūsų laikraš
čio skaitytoja,, buvo atskridusi 
iš Floridos dalyvauti Vikrikų 
žento Juozo Jagmino laidotu
vėse.

Juozas Ginkus, rinkimuose į 
SLA Pildomąją Tarybą, .pasku
tinėmis žiniomis, iš 53 balsavi
mų kuopų yra gavęs 492 bal
sus, Gugis — 467.

Iškilmingos Juozo 
Jagmino laidotuvės

Velionis Juozas Jagminas
Praeitą šeštadienį, kovo 22 

d., įvyko Juozo Jagmino, mū
sų kaimynų Vikrikų žento, lai
dotuvės. Tai buvo iškilmingos 
laidotuvės. Angelų Karalienės_ 
bažnyčioje, kur buvo pilna 
žmonių, įvyko gedulingos mi
šios, kurias atnašavo specia
liai iš Romos atskridęs velionio 
brolis kun. Alfonsas Jagminas. 
Jam asistavo kunigai, Skriau- 
denis ir Pikturna. Prie kitų 
dviejų altorių mišias atnaša
vo kunigai, Aleksiūnas ir Gu- 
rinskas. Apeigų metu bažny
čioje giedojo šeši šv. Patriko 
katedros solistai. Vargoninkui 
Dulkėj asistavo sūnus ir žen
tas. Buvo nepaprastai daug 
gėlių. Taip pat nepaprastai 
daug mišių buvo užsakyta. Lai 
dotuvėse, be velionio artimųjų 
ir giminių, daug buvo atvyku
sių iš kitų valstybių. Mirusiojo 
kūnas palaidotas šv. Jono ka
puose. Laidotuvėmis rūpinosi 
Juozas Garšva.

Velionis Juozas Jagminas, 
palyginti, dar buvo jaunas 
žmogus, vos 46 metų amžiaus. 
Apie 28 metus jis išdirbo New 
Yorko Telefono kompanijoje. 
Jos atstovai taip pat dalyvavo 
laidotuvėse. Velionis paliko 
žmoną, du mažamečius sūnus, 
motiną ir du brolius. Velionis 
buvo sąmoningas lietuvis, ge
ras amerikietis ir pavyzdingas 
vyras bei tėvas.

I

Dainavos ansamblio choras, kuris balandžio 20 d. koncertuos Carnegie Hall, New Yorke.

_________________________________ ________________________ sNAMŲ SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
žilumos sistemą, vandenis laidus, maudynes, virtuves ir vi-

N 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. KREIPKITeS TUO
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽININGAI.IRWING'\BARFUS & VINCENT KRIAUCUNAS
_ Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

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

KITATAUČIAI APIE DAINAVOS ANSAMBLĮ
Štai ką sako kitataučiai apie 

Dainavos Ansamblį, kurio, kon
certas bus balandžio 20 d. 
Carnegie Hall, New Yorke.

Aš puikiai prisimenu Daina
vos Ansamblio koncertus Ha
nau, Vokietijoje, 1947 metais. 
Džiaugiuosi, kad Ansamblis sa
vo veiklą tęsia šioje šalyje ir 
skleidžia lietuviškąją dainą 
amerikiečių visuomenėje.

Howard J. McGrath 
Attorney General, Washington

Jūs tiek daug atsiekėt! Ma- 
no nuoširdžiausi linkėjimai ir 
sėkmės.

Senatorius Harry P. Cain 
Washington, D. C.

Jūsų koncertas buvo vienas 
geriausių, ir aš jo niekad neuž
miršiu. Sveikinu.

•- Lucile Newton
Amerikos Raudonasis Kryžius 

Jeigu daugiau tokių koncer-
tų -būtų įvairiose pasaulio sos
tinėse, kaip Dainava rengia, 
tai padėtų sustiprinti tarptau
tinius santykius. Jūsų koncer
tas tikrai paliko nepaprastą 
įspūdį.

G. P. Grumbly, 
IRO Vokietija

Dainavos Ansamblis, kurį tu 
rėjau laimės- išgirsti, tikrai yra 
puikus.

James Hayes 
Katalikų Kapelionas

Aš esu sužavėtas Dainavos 
Ansamblio koncertu.

Roger H. Ferger, 
-Cincinatti Enquirer, Leidėjas

Dainavos Ansamblio koncer
tas, įvykęs Chicagos Museum

Įspūdinga Dainavos
Ansamblio reklama

Dainavos Ansamblio didžiu
lis reklaminis plakatas prie 
Carnegie Hall New Yorke tu
rėtų jaudinti kiekvieną lietu
vį. Stambiomis raidėmis New 
Yorko visuomenei pranešama; 
kad Lietuvių Tautinis Ansam- 

-lis Dainava iš Chicagos. ba
landžio 20 d., 5:30 vai. po pie
tų rengia koncertą Carnegie 
Hall. Plakatą puošia milžiniš
ka Dainavos Ansamblio foto 

’su jo dirigentu S. Sodeika.

of Science and Industry, buvo 
vienas geriausių mano atsimi
nime.

Robert L. Brown
Museum of Science and

Industry
Aš esu laimingas, turėjęs 

progos išgirsti Dainavos An
samblio koncertą.

Bob Natkin, 
Redaktorius American Family

Magazine

Iš 60 koncertų, įvykusių šiais 
metais Muziejuje, Dainavos 
Ansamblio buvo pats geriau
sias.

Ruth Crossell 
Supervisor of Special Events 
Museum of Science and Indus
try, Chicago.

MELAGĖLIS” PRAĖJO 
PASISEKIMU

Brooklyno Vaidintojų Tru
pė, pereitą sekmadienį 2 kar
tus suvaidino T. Guthke’s ‘‘Me 
lagėlis”. Vaidinimas pavyko 
labai gerai, žiūrovai gyvai re
agavo ir nesigailėjo katučių 
vaidintojams. Vaizdavo kepė
ją — E. Juzumas, Jurgelį — V. 
Žukauskas, kalvį —V. žeberta- 
vičius, Barbutę — L. Kašiubai- 
tė ir senelę Mortą — E. Bro- 
kaitė. Režisavo dramos akto
rius Vitalis Žukauskas, kuris 
yra Trupės vadovas. Dekoraci
jos buvo darytos pagal dai. P. 
Osmolskio eskizus.

Linkėtina dažniau Trupei pa 
sirodyti, neužmesti vaidinimų, 

«Ucurių Brooklyne labai trūksta, 
nors gyvena nemažai profe

sionalų aktorių. Pr. R.

SU PRAMOGOS IR
• SUSIRINKIMAI '

Kovo 28 d. įvyks Lietuvių A. 
Piliečių Klubo biznio skyriaus 
susirinkimas, kuriame bus .par
duota finansinė apyskaita.

Balandžio 6 d. 4 vai. Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook
lyne, Motuzai rodys filmas, ku
riose užfiksuotos Preveniškių 
žudynės.

ANGLŲ kalbą lengva moky
tis pačiam vienam iš paveiks
lų. Dvi knygos ir viena valan
da pamokos tekainuoja $3.00. 
EV. 8-4591, -163 -Tenth St. 
Brooklyne.

5:30 valanda po pietų

DAINAVOS ANSAMBLIO 
KOACERT 
CARNEGIE HALL

Populiarios bilietų kainos:
(Įskaitant Federalinius taksus)

$3.60, $3.00, $2.40, $1.80, $1.20
Bilietai gaunami: Carnegie Hall kasoje, 57th Street ir 7th Avenue, New Yorke, 
Gabijoje, 335 Union Ave., Brooklyne, Vienybėje ir BALFE. Taip pat pas A. S. Tre
čioką, 314 Walnut Street, Newark, N. J.,per Lietuvių programos vedėją J. Stuką, 
I. Dilienę ir prof. J. Žilevičių.

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 19 D., 8 V AL. VAKARO
jvvkstaDAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS

KINGSTON HIGH SCHOOL AUDITORIUM

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems 

mano mylimo vyro Juozo 
laidotuvių dalyviams ir pa- 
reiškusiems man savo užuo
jautos jausmus. Dėkoju vi
siems už gausias geliąs ir mi- r 
šias. Dėkoju kunigams, Alek- 
siūnui, Gurinskui, Pikturnai, 
Skriaudeniui. Ypač didelė pa

dėka priklauso velionio broliui 
Alfonsui, atskridusiam iš Ro
mos ir atlaikiusiam gedulingas 
mišias bažnyčioje. Dėkoju var
goninkui Dulkei ir jo asisten
tams, sūnui ir žentui, kaip ir 
šv. Patriko katedros solistams. 
Reiškiu padėką laidotuvių di
rektoriui Juozui Garšvai ir jo 
padėjėjams. Dar karta dėkoju 
visiems, kurie mane liūdesio 
valandą teikėsi paguosti. Ačiū.

Alice Jagminienė

MIRĖ
Kovo 8 d. mirė Ignas Berna

tavičius, 73 metų amžiaus, gy
venęs Brooklyne. Liko žmona 
Marijona, sūnus Nikodemas ir 
visa eilė artimų gėmmių. Pa
laidotas Kalvarijos • kapuose. 
Laidotuvėmis rūpinosi V. Va- 
lantiejienė.

WILKES BARRE, PA.
BILIETŲ KAINOS: S2.00 ir S3.00

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

UŽ SAVAITES IR VELYKOS

Juozas

sakysite Palmių Sekmadienį ir nusigąsUe, kad tiek ma
žai bus laiko, o jūs dar nepasirūpinote Velykų dovanomis.

Bet dabar dar yra laiko. Ir dabar pats laikas nusi
pirkti tų mūsų pAčių pagamintų velykinių šokoladinių 
kiaušinių, kiškiukų, paukštelių, visokio dydžio saldainių 
dėžučių, pliušinių lėlų, zuikiu ir kitų velykinių dovanų. 
Visa jau paruošta ir Jūsų laukia.

Juozo Ginkaus Saldainiu Krautuvėje
495 (JhRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EV. 4-9293

Su dovana ar be jos turėsi savo bičiuliams pasiųsti Ve
lykų sveikinimą. Čia rasi naujai išleistų atvirukų net su 
dvidešimt rūšių tekstų, kurios specialiai parengė Bernar
das Brazddžionis. Artimieji kreipkitės čia, kiti kaip 
kam patogiau, į Colney, Waterbury, Conn., ir Stp. Minkų, 
So. Boston, Mass.

Ginkus, SLA 38 kuopos narys, kandidatas j SLA Pildomosios Tarybos iždininkus.

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

FURMAT CO. Ino.
(Prieš Republic teatrą)

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

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausio* 
rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

DU ORKESTRAI, “FLOOR SHOW” IR ŠOKIAI 
Vakarais muzika prie baro.

80 ST. MARKS PLACE NEW YORK, N. Y.
(8th St. ir 1st Avenue) GRamercy 7-9765

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUON^l—GERIAUSlA 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.
T ei. E V erįreen 4-8802
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MALONI VIETA SUSITIKTI PO DARBO

RESTORANAS IR BARAS
„ ĮVAIRUS GĖRYMAI.IR UŽKANDŽIAI

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

Telefonas: HY 7-9758

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

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

ALBERTS
ALBERT ELICE- Sav. {steigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

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




