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Prašomi įsidėmėti fe
Metinis Vienybės koncertas, 

kurio programa bus ne tik la
bai įdomi, bet ir grięžtai skir
tinga nuo buvusių šio laikraš
čio koncertų, jau yra ruošia
mas ir jis įvyks 1953 nu sausio 
25 d. Webster Hall, New York.

Stepas Malinauskas, gavęs 
vienos popieriaus bendrovės 
stipendiją, išvyko specializuo
tis popieriaus gamyboje j 
Syracuse universitetą.

J. Budrys, Gen. Lietuvos 
Konsulas New Yorke, su žmo
na lengvai susižeidė automo
bilio? katastrofoje ir porą die
nų išgulėjo ligoninėje.

Dr. M. Alseikaitė-Gimbutie
nė kultūros istorikė, Vienybės 
bendradarbė, buvo atvykusi į 
New Yorką ir čia aktyviai da
lyvavo Columbijos universite
to suorganizuotame mokslo, 
filosofijos ir religijos kongre
se. Ta pačia proga ji turėjo 
pasitarimus su lietuviais kul
tūrininkais.

Nijolė Stadalnikaitė, atvy
kusi į JAV prieš 3 metus, sėk
mingai baigė Stąmfordo aukš
tesniąją mokyklą, gaudama 
stipendiją studijuoti muziką 
Hartfordo kolegijoje. Kaip pia 
nistė, ji jau spėjo pasireikšti 
ir per radiją. '

Henrikas žemelis, LRS Vyr. 
Komiteto narys, išvyko į Ka
nadą, kur organizaciniais rei
kalais lankysis St. Catharines, 
Londono, Hamiltono ir Toron
to miestuose.

Vyt. Maželis, fotografas spė
jęs plačiai .pasižymėti, spalio 
27 d. atidaro savo darbų paro
dą foto reikmenų krąutuvėje 
Willoughby, 110 W. 32 St. New 
Yorke.

Algirdas Brazis, Metropoli
tan operos artistas, grįždamas 
į New Yorką, pakeliui buvo pa 
tekęs i automobilių nelaimę, 
bet jis nebuvo sužeistas.

A. Simutis praneša, kad Pa
saulio Lietuvių žinynas jau 
renkamas. Nežiūrint to, infor
macijos apie organizacijas dar 
priimamos. Knyga bus 400 psl.

Daneta Railienė, Vienybės 
bendradarbio B. Railos žmona, 
gyvenanti Los Angeles, Calif, 
neseniai turėjo labai sunkią 
akies ašarų kanalo operaciją 
(penkias valandas turėjo iš
būti po narkozu). Operacija 
pavyko ir šiuo metu baigia 
sveikti namuose.

J. Vedegys pradėjo dirbti te 
levizijoje, orkestracijos sky
riuje Kate Smith programoje.

Laimė Šeštokienė, rašytoja, 
Vienybės skaitytoja, šiomis 
dienomis iš Newark, N. J. su 
vyru agr. A. šeštoku ir sūne
lių Vincu, persikėlė nuolati
niam apsigyvenimui į Los An
geles.

M. Baronienė, išbuvusi visą 
vasarą pas dukterį ir žentą, 
Mildą ir Antaną Vaivadus, Vo
kietijoje, šiomis dienomis grįž
ta į Chicagą, pakeliui sustoda
ma New Yorke.

Petronėlė Zinienė ir jos dūk 
tė Aldona, nuvykusios į Maine 
valstybę atostogų, siunčia 
murųs^savo linkėjimus.

Prof K. V. Banaitis savo mu.
zikos studiją perkėlė į 377 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y., Joje 
dėstoma pianas ir visi teoreti
niai muzikos dalykai. Priima
mi vaikai ir suaugusieji. To
liau gyvenantieji, teoretinius 
dalykus ga<Ji studijuoti susira
šinėjimo keliu.
THE NEW YORK TIMES 
APIE BALTŲ SIMFONINĮ . 
KONCERTĄ NEW YORKE

Teko patirti, kad Baltijos 
tautų simfoniniu koncertu, ku 
ris įvyks spalio 12 d. Carnegie 
Hall, New Yorke, domisi ir ki
tataučiai. New Yorko spauda 
taip pat pranešinėja apie šį 
koncertą. Pavyzdžiui, praėjusį 
pirmadienį New York Times 
muzikos skyriuje buvo įdėtas 
pranešimas, liečiąs busimąjį 
baltų simfoninį koncertą.

Tą pačią spalio 12 d. savo 
gastroles Amerikoje pradeda 
Danijos karališkas simfonijos 
orkestras, kurio taip pat ne
kantriai laukia visi skandina
vų kilmės amerikiečiai.

TRYS SAVAITES LIKO IKI 
SIMFONINIOBALTŲ

Vos trys savaitės beliko iki 
Baltijos Tautų Simfoninio 
Koncerto, kuriam buvo ruošia
masi beveik metai laiko. Tiek 
laiko skyrus vieno koncerto su 
rengimui, rodo, kad tai bus 
vienas didžiausių įvykių Ame
rikos lietuvių kultūros gyveni
me. Lietuvių orkestrinių veika 
lų kūryba, kuri iki šiol mums 
Amerikoje tebuvo pažįstama 
tik iš polkučių ir pan., paga
liau bus parodoma pilname sa 
vo didume ir grožyje.

Lietuviškoje šio nepaprasto 
koncerto programoje bus at
stovaujami keturi žymiausieji 
Lietuvos simfoninių veikalų 
kompozitoriai: Gruodis, Jaku- 
bėnas, Kačinskas ir Bacevičius.

•Dėl Gruodžio, tenka paaiš
kinti, kad visi jo kūriniai liko 
okupantams ir spėjama, kad 
jie iš Lietuvos buvo išvežti į 
Maskvą. Didelis nuostolis buvo 
padarytas lietuvių tautai, kad 
Gruodžio veikalų nuorašai ne
buvo persiųsti į Ameriką. Ne
žiūrint visų sunkumų, šio kon
certo rengėjai pasirūpino, kad 
ir šis žymusis mūsų kompozi
torius, prieš metus miręs Lie
tuvoje, būtų reprezentuojamas 
pirmajame simfoniniame kon
certe, kuris yra rengiamas di
džiausiame pasaulio muzikos 
centre, New Yorke.

Komp. V. Bacevičiaus dėka, 
specialiai šiam koncertui buvo 
paruošta orkestracija iš vieno 
Gruodžio kūrinio pianui, “Lie
tuvoje” parašytas populiariu 
ir visų mėgiamu liaudies mo-

Senatorius W. Benton 
pasveikino J. Stuką

Jokūbo J. Stuko vadovauja
ma “Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo valandėlė per 12 metų 
daug nuveikusi lietuvių kultū
rinėje srityje. Tą pripažįsta ne 
tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai.

“Lietuvos Atsiminimų” 12 
metų sukakties proga, senato
rius William Benton iš Conn, 
tos valandėlės direktoriui J. 
Stukui atsiuntė tokio turinio 
pasveikinimo -telegramą.

“Geriausi linkėjimai Lietu
vos Atsiminimų 12 metų’ pro
ga. Yra malonu pažymėti, kad 
Jūs padedate Amerikoje išlai
kyti didžiąsias tradicijas Lie
tuvos žmonių, kurie mindomi 
priespaudėjo batų jų pačių tė
vynėje. Visos lietuvių sukaktys 
primena Lietuvos žmonių ne
palaužiamą dvasią ir jų didžią 
laisvės meilę, kuria niekas ne
gali sunaikinti. Aš sakau lie- 

* tuviams draugams, kad kol A- 
merika bus laisva, mes padė
sime visiems laisvę mylintiems 
žmonėms atstatyti ir išlaikyti 
nepriklausomybę”.

Panašių sveikinimų J J. Stu- 
kas gavo ir iš daugiau.

Gi Brooklyno Amerikos Lie
tuvių Veteranų postas per Ant. 
Linkų įteikė jam bronzinę len
telę su atatinkamu įrašu, at
sidėkodamas už rėmimą lietu
viu veteranu.

Reikia pažymėti, kad “Lie
tuvos Atsiminimu” valandėlė
yra vedama tikrai kultūringai.

Sezono pradžia
Rudens pramogų sezono ati

darymo garbė šiemet tenka 
Angelų Karalienės parapijos 
chorui, kuriam vadovauja var
goninkas P. Dulkė. Rugsėjo 21 
d. 5 v. v. (sekmadienį) šv. Sta 
nislovo salėje (Greenpoint) į- 
vyksta metinis tos parapijos 
choro koncertas.

Muziko Dulkės energijos dė
ka, tas choras ir vasaros metu 
nenutraukė savo darbo. Todėl 
reikia manyti, kad ir ruošiamo 
koncerto programa bus įdomi.

Šia proga noriu pažymėti,' 
kad P. Dulkė jau 25 metai dar
buojasi šioje parapijoje. Ne
nuostabu, kad ir pats choras 
jau gali pasigirti savo ilgame
čiais nariais, kaip, pavyzdžiui, 
Ona Ginkuvienė, kuri šiame 
chore dainuoja 30 metų.

Linkiu P. Dulkės vadovauja
mam chorui sėkmės šio kon
certo proga. K. Kraučiūnas

Komp. J. Gruodis

tyvu, Tykiai, tykiai, Nemunėlis 
teka.

Kaip jau buvo minėta, kon
certe bus statomi du Jakubėno 
veikalai orkestrui— Raspodija 
ir Legenda.

Jeronimas Kačinskas šiame 
koncerte dalyvauja kaip diri
gentas ir kompozitorius. Spa
lio 12 d. girdėsime fragmentą 
iš jo veikalo “Didžioji švento
sios žemės Misterija”, šį kūri
nį kompozitorius parašė Vo
kietijoje būdamas, “kada ne
turėjo nei popierio, nei pini
gų”. Kačinsko, kaip ir kitų 
mūsų kompozitorių veikalai, 
liko Lietuvoje arba buvo su
naikinti karo audroje.

V. Bacevičius, berods, yra 
vienintelis lietuvių kompozito
rius, kurio veikalai jau buvo 
statomi Amerikoje. Jo pirmoji 
simfonija ir kiti veikalai buvo 
pastatyti Flint, Mich., Buffalo, 
N. Y., ir garsiajame vasarinių 
koncertų centre Chautauqua, 
N. Y., diriguojant N. Y. Filhar
monijos dirigentui Autori." Pir
moji Bacevičiaus simfonija, pa 
rašyta kompozitoriui esant vos

KONCERTO
17 metų amžiaus, spalio 12 d. 
pirmą kartą statoma New 
Yorke. « 1

Be lietuvių veikalų, kaip ži
nia, šiame koncerte bus stato
mi latvių ir estų simfoniniai 
veikalai, apie kuriuos — kitą 
kartą.

Pažymėtina, kad koncerte 
taip pat bus grojami Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos himnai.

NAMAI PARDAVIMUI
RICHMOND HILL — Arti 

Rockaway Blvd. Gražus vienos 
šeimos namas, atskiras, šešių 
kambarių, du garažai. Karšto 
vandens šildymo sistema. Na
mas tuščias naujam savinin
kui. Reikia tik dekoruoti. 
$8,500.

WOODHAVEN — Atskiras 
dviems šeimoms namas, 4 ir 5 
kambarių apartmentai. Du ga
ražai, aliejum apšildomas. Ap
atinis apartmentas 4 kamba
rių su porčiais dabar tuščias. 
Kaina tiktai $11,500.

NAMŲ SAVININKAMS: Mes 
galime jūsų apartmentą iš
nuomoti. Turim šimtus užsire
gistravusių .tenantų, sutinkan
čių mokėti iki $75 į mėnesį ar
ba daugiau. Savininkams pa
tarnavimas nemokamas. Pa
rinksime jums gerus tenantus. 
Turintieji tuščią apartmentą 
kreipkitės į mus patarimui 
bei patarnavimui.

ORMAN & MICHELSON 
Real Estate ir Insurance 

111-15 Jamaica Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

Telefonas Virginia 9-0842

PRAMOGOS IR 
SUSIRINKIMAI

šeštadienį, rugsėjo 20 d. New 
Yorko skautų vyčių dr-vė ren
gia arbatėlę — pasilinksmini
mą Apreiškimo par. patalpose. 
Pradžia 6 v. v. Programoje: 
užkandžiai, trumpa meninė da 
lis ir šokiai. Įėjimas $1.00.^

•
Vietos Lietuvių Vaizbos Buto 

susirinkimas bus rugsėjo 25 d. 
Tautininkų Klubo patalpose, 
337 Union Avė. Kiekvieno na
rio dalyvavimas būtinas, nes 
bus svarstoma reorganizacijos 
reikalai, tap pat taupymo ir 
skolinimo bendrovės (Savings 
and Loan Ass.) steigimo klau
simas.

•

šeštadeninės Maironio mo
kyklos mokslo pradžia šį šeš
tadienį. Mokiniai renkasi 15 
minučių prieš 10 valandą ry
te. Po iškilmingų pamaldų, 
•mokiniai ir jų tėvai renkasi į 
mokyklos salę. Iškilmės bus 
Apreiškimo parapijos patalpo
se.

NAUJA PROGRAMA
Vienintelis vokiečių kalba ki 

no Wagner Teatre nuo rugsėjo 
19 iki 25 pirmą kartą Brookly- 
ne bus rodoma linksma filmą 
“Gruss und Kuss auš der Wa
chau” ir “Ein Ganzer Keri”.

REIKALINGA moteris, norinti 
dirbti nuo 4 v. p. p. iki 11 v. v. 
kepyklos krautuvėje. Dėl in
formacijų, kreiptis: J. Lukas, 
532 Grand St., Brooklyn, N. Y.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ 
KLUBAS (WARA) 

Brooklyno ir ^apylinkės spor
tininkams praneša, kad klubas 
turi įsigijęs farmą Catskills 
kalnuose, kur galima medžio
ti ir žvejoti. Dėl platesnių in
formacijų prašoma kreiptis į 
Igno Pečinsko užeigą, 404 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 
Norintiems vykti tiesiog į klu
bo farmą, adresas yra toks: 
Townersville, Greene County, 
New York Club House (Platte 
Clove) Elka Park. (Trys keŲ*r- 
tys mylios nuo vieškelio).

CARNEGIE HALL
SEKMADIENĮ, SPALIO 12-d., 1952 m., 2:30 vai. po pietų

BALTIJOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS
" ’i į. •

Pirm; kartį Amerikoje bus statomi
LIETUVIŲ, LATVIŲ, IR ESTŲ KOMPOZITORIŲ SIMFONINIAI VEIKALAI

DIRIGUOJA:
JERONIMAS KAČINSKAS — BRUNO SKULTE — ENDEL HALAM

Programoje: Gruodis, Jakubėnas, Bacevičius, Medina, Vitols, Tubin.

f BILIETŲ KAINOS: $4.00, $3.00, $2.00

Iš anksto gaunami lietuviškų laikraščių redakcijose ir įstaigose.

PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS.

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūiies darbo drabužių

* * • ' *

pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

, E. P. MITCHELL CO
| Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN.13*

1245 BROADWAY 5 BROOKLYN 21, N. Y. 
GL 5-2244

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

NORITE GEROS — MENIŠISOS

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO, 

ŠEIMOS, 
VAIKŲ, 
įvairių progų nuotraukų? 

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS,

baigęs New York Institute of Photography, 
422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.

skambinti tel. HY 7-4677

—AUTOMOBIUŲ SAVININKAMS- 
Lietuviai specialistai atidarė collision ir auto taisymo dirb
tuvę. Atliekami visi collision dažymo ir mašinos taisymo 

darbai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamos 
mašinos.

M. and Z. Auto Collision Works' 
BODIES & FENDERS STRAIGHTENED 

COMPLETE D U C O
AUTO PAINTING REFINISHING

1506-16 MYRTLE AVENUE
J. MALDUTIS Bet. Gates Ave. and Linden St.
Z. ŽALIAUSKAS BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 6-6438

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų.

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4938

l------------------------------------------------------------------------------- /

Pasinaudokite šia proga
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausiu baldu — 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.

FU RMAT CO. Ine.
(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERT. =
ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

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

STEAMBOAT INN I
ALMA KASMOČIUS, Vedėja

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

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L L

—
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AŠTRĖJA RINKIMINĖ KAMPANIJA
Triukšmas dėl nieko 
Apokalipsinė mįslė 
Tai ne prieš gerą? 
Kur šiaurės ašigalis

JUOZAS TYSLIAVA
Rinkiminėje kovoje dėl prie

monių nesivaržoma. Ypač, kai 
norima “sudirbti” oponentas.

štai senatorius Nixon pasi
gyrė, kad jo kampanijai finan
suoti, draugai Kalifornijoje 
sudėję 18,235 dolerių.

To užteko, kad republikonų 
partijos kandidatas vicepirmi
ninko vietai būtų apšauktas ir 
šiokiu ir dar kitokiu.

Tuo tarpu, demokratų par
tijos kandidatai šiuo atveju 
nėra nė kiek geresni.

Politikams, kurie- prieš rin
kimus pešasi, bet po rinkimų 
sveikinasi, Nietzsche turi tris 
žodžius:

“Null und Nix”.
♦

Pranešimai apie “skrajojan
čias lėkštes” tebesikartoja.

Kurį laiką net buvo pradė
ta manyti, kad tie paslaptingi 
dangaus daiktai esą rusiškos 
kilmės.

Pavyzdžiui, Vienybė pakarto
jo yieno prancūzų laikraščio 
pranešimą apie tai, kad nor
vegai radę nukritusią “lėkštę” 
su rusiškais įrašais...

Kitų, patvirtinančių tą pra
nešimą, žinių betgi negauta.

Nežiūrint to, “lėkštės” tebe- 
skraido.

Jos buvo pastebėtos viršum 
Baltijos jūrų. Vos praeitą sa
vaitę FBI agentai jas matė čia 
pat. Amerikoje...

Rodos, duotum peilį ir pini
gą tam, kas įspėtų šią apoka
lipsinę mįslę. • * “ ■** -V

♦t*
O tuo tarpu Pan Amerikos 

oro linijos lakūnai, William B. 
Nash ir William H. Forten
berry, rašo, kaip praeitą vasa
rą, liepos 14 naktį, jiedu skri
dę viršum ’’skrojančių lėkščių”.

Netoli Norfolk, Virginijos 
valstybėje, apačioje savo lėk
tuvo lakūnai pastebėjo išsiri
kiavusias aštuonias raudonos 
šviesos “lėkštes”, kurios skri
dusias apie 12,000 mylių į va
landą....
■ Savo pranešime lakūnai sa
ko:

“Nors mes ir nežinome, kas 
tai galėtų būti, vis dėlto esa
me linkę manyti, kad tie keis
ti, bet išmintingai vairuoja
mi daiktai yra ne iš šios pla- 

-feg hiaiAog (auiB^noĮuAAap) 
„o^ĮASSioą., jį SBąonupuno sfep 
U03 soCĮįJEd hąsĮunuio^ soSunf

*♦* 

netos”.
Sakoma, kad busimajame 

grėsė, tarp kitų reformų, bū- 
terminas.

Bet tai niekis, palyginti su 
klausimu, būtent, kas po to 
kongreso?

Kaip žinoma, paskutinis So
vietų komunistų partijos kon
gresas įvyko prieš pat antrąjį 
pasaulinį karą, kuriam vartus 
atkėlė garsusis Stalino. Hitle
rio paktas.

Daugelis ženklų rodo,’kad ir 
šis kongresas šaukiamas ne 
prieš gerą.

»♦

Amerikos ir Danijos laikraš
tininkai aplankė Grenlandiją, 
tą didžiausią pasaulio salą, 
kur dabar nepaprastas darby
metis.

Aplankę aviacijos bazes, iš 
kur Amerikos lėktuvai galės 
bombarduoti “bet kurią Eura
zijos vietą”, laikraštininkai 
taip pat matėsi su eskimu 
Odaq, vieninteliu gyvu admi
rolo Peary ekspedicijos daly
viu,— ekspedicijos, kurios me
tu (1909 m. balandžio 9 d.) bu
vo atrasta /taurinis ašigalis.

Laikraštininkams susidomė
jus “pirmuoju” Odaą’o vardu, 
vietos danų pareigūnas pareiš
kė:

“Čia taip maža gyventojų, 
kad jiems užtenka ir po vieną 
vardą.*’

Pasiaiškinimui dėl Nixono 18,000 dol., republikonai šleido 75,000... 
— Stevensonas pasmerkė Tafto-Hartley darbo Įstatymą — AFL 

nutarė remti rinkimuoc demokratų kandidatą
Prieš kurį laiką, specialios į- 

staigos, besipraktikuojančios 
visuomenės nuomonės tyrimu, 
paskelbėm jog amerikiečių už 
Eisenhowerj pasiryžę balsuoti 
60% ir už Stevensoną 40%.

Bet į tas visas pranašystes 
reikia žiūrėti labai atsargiai. 
Visi tur būt prisimena, kaip 
tas “neklystantis” Gallupas ap 
sigavo 1948 m. “užtikrintai” 
išpranašavęs Dewey pergalę.

Kuris kandidatų laimės, pri
klausys nuo įvairių įvykių. 
Jau dabar viena ir kita pusė 
stengiasi iškelti, kad labiau su- 
juodinus priešininką.

štai vienas iš tokių su juo
dinimui yra “iškeltas”.senato
riaus Nixono 18,000 dolerių fon 
das. Mat Nixon būk paskuti
niųjų dviejų 
vo šalininkų 
dolerių aukų 
propagandai.
me randa korupciją, bandymą 
papirkti.

Pasklidus tai istorijai iškilo 
klausimas, ar Nixonui never
tėtų atsisakyti iš kandidatavi
mo. Bet Nixon nutarė pasilikti 
kandidatu ir todėl per radi
ją kreipėsi į Amerikos visuo
menę “pasiaiškindamas” dėl 
to fondo.

Republikonų partijai kašta
vo 75,000 dolerių senatoriaus 
Nixono kalba, kurią jis pasakė 
rugsėjo 23 d. per televiziją, šio 
je kalboje senatorius iš Kali
fornijos išaiškino, kaip jis ga
vo tuos 18,000 dolerių savo

metų bėgy iš sa- 
gavęs apie 18,000 
ir juos naudojęs 
Demokratai ta-

18,000 dolerių kaštavo r 75,000 
dolerių...

Bet. reikia pasakyti, kad se
natoriaus kalba visais atžvil
giais gera. Jis Nixon, milijo-

nams televizijos žiūrovų išaiš
kino ne tik apie tuos 18,000 do
lerių, kuriuos jo rėmėjai jam 
sudėjo, bet taip pat išdėstė vi
są savo gyvenimą.

Davęs smulkmenišką savo 
finansinių reikalu atskaitą, ta 
pačia proga republikonų kan
didatas yiceprezidento vietai 
pasiūlė, kad tokią pat atskai
tą suteiktų ir jo oponentai — 
Stevensonas su Sparkmanu. 
Tarp kita ko, senatorius Nixo- 
nas prisipažino, kad jis banke 
turįs vos 4,500 dolerių, tuo 
tarpu, kai jo namai Washing
tone ir Kalifornijoje tebėra 
dar neišmokėti ir tuo būdu jo 
skolos siekiančios 41,000' dole
rių.

Senatorius Nixonas savo dra
matiškoje ir gana jaudinan
čioje kalboje pareiškė, kad. jis 
neketina pasitraukti iš kovos 
su komunistais ir sukčiais lau
ko. Kiek tai liečia jo kandida
tūrą į viceprezidentus, tai jis 
palieka spręsti partijai ir pla
čiajai visuomenei.

Po šios kalbos, Nixonas iš
vyko pasitarimui su gen. Eisen 
howeriu, kuris, beje, senato, 
riui atsiuntė sveikinimo tele
gramą. Baigus Nixonui kalbėti, 
republikonų partijos centrą už 
plūdo tūkstančiai telegramų, 
kurių 98 nuošimčiai buvo se
natoriaus naudai.

Artėjant rinkimų dienai Ste- 
vensono pozicija tvirtėja. Jis 
pasirodė esąs gabus kalbėto
jas ir moka neį kiek neblogiau 
už EHsenhowerį sužavėti klau
sytojus.

Vienas iš svarbesnių jo pasi
sekimų buvo Amerikos Darbo 
Federacijos konferencijoje.

Stevensonas buvo nepalygi 
namai su didesniu entuazmu 
išklausytas, negu Eisenhowe- 
ris, gal dėl to, kad jis pasmer
kė Ta f to-Hartley darbo įstaty
mą.

Baigiant kalbėti, 800 konfe
rencijos atstovų pasitiko Ste- 
vensoną išskėstomis rankomis 
ir pirmą kartą Ąmerikos isto
rijoje AFL davė savo pritari
mą kandidatui J respublikos 
prezidentus.

Savo rezoliucijoje AFL priė
mė sprendimą, kviečiant dar
bininkiją balsuoti už Steven - 
soną. Tai yra labai reikšmin
gas įvykis, įsidėmint, jog ALF 
turi 8 milijonus narių.

Maskvos satelitai 
pergyvena krizę

Dėl nesiliaujančio “spaudi
mo”, kad būtų išpildytos įvai
rios “programos”, Maskvos sa
telitai pergyvena ekonominius 
sunkumus.

Pagal JT ekonominės komi
sijos raportą, satelitų produk
cija neatsiekė užsibrėžto tiks
lo ir jaučia didelį žaliavų tru
kumą.

Maisto
teles vėl 
kijo j e ir

Dideli neramumai
Kurdistane

Irano provincijoje Kurdista
ne įvyko smarkūs susirėmimai

išdavimas pagal kor 
iš naujo įvestas Len_ 
čekoslovakfjoje.

Demokratų kandidatas gub. A. Stevensonas moka nei kiek 
neblogiau už gen. Eisenhowerj sužavėti klausytojus.'

ATEITY LĖKTUVAI MUŠIS BE LAKŪNU 
Korėjos fronte Amerika turi 1800 lėktuvų robotų

Prieš savaitę žurnalistai tu
rėjo progos Korėjoje pamaty
ti išbandant pirmuosius lėktu
vus robotus, valdomus per ra
diją.

šie lėktuvai kiekvienu mo
mentu galės būti panaudoti 
bombardavimui priešo pozici
jų ir pirmieji bandymai, pada
ryti iš lėktuvnešio Boxer, davė 
gerus rezultatus.

Lakūnai paruošė pakilimui 
lėktuvą ir patys nuo jo pasi
traukė. Nuo to momento jis 
pasidarė paklusnus per radiją 
duodamiems signalams, ku
rtuos davinėjo pirm jo pasikė
lęs kitas lėktuvas. Lėktuvo ro
boto priešaky yra įtaisytas 
mažas televizijos siųstuvas, 
jog lakūnas, sėdėdamas kitam 
lėktuve per 100 mylių, lengvai 
gali valdyti, lyg pats sėdėtų 
jame.

Anot kariškių, ateity 
veiksmuose dalyvaus tik

karo 
tokie

lėktuvai robotai, ir nebus pa
vojaus lakūnams nukristi prie
šo pusėje. 1800 lėktuvuose jau 
įrengti tokie robotai. Bet tai 
tik pradžia, nors per radiją 
valdomų lėktuvų technika jau 
viršija visas mūsų svajones.

Kontroliuojant lėktuvą su 
televizijos pagalba leidžia tiks
liai matyti objektyvą ir net 
vesti oro kautynes su priešo 
lėktuvais.

Bandymas kontroliuoti lėk
tuvus iš tolo nėra naujas da
lykas. Jau bombonešiai B-29 
yra perskridę Atlantą, lakū
nams ne vienu pirštu nepaju
dinus vairą. Gi du lėktuvai B- 
17 be lakūno perskrido Ramų
jį vandenyną iš Havajų iki Ka 
lifornijos.

Be abejo, sovietai irgi turi 
tokius lėktuvus robotus, tad 
galimas dalykaš, kad ateities 
kare lėktuvai, mušis vieni be 
žmonių.

šių už žemės padalinimą vals
tiečiams, ir policijos.

Manifestantai apdaužė ak
menimis gubernatoriaus rū
mus. Policijai pradėjus šaudy
ti, buvo sužeista 60 žmonių.

Reikėjo net iš lėktuvų mė
tyti atsišaukimus,'kad gyven
tojai nurimtų ir būtų sugrą
žinta tvarka. Bet padėtis pasi
lieka įtempta.

vadovybė, besilankydama Washingtone National Conference on Citizenship proga, 
Arlington tautinėse kapinėse, žuvusį Lietuvoje, Itn. S. L. Harrį. Prie paminklo, pri
deda vainiką, SLA naujasis prezidentas adv. Kalinauskas. Iš kairės i dešinę stovi:

SLA 
pagerbė 
klaupęs
SLA generalinis sekretorius dr. M. Vinikas, Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys Amerikoje P.
Žadeikis, pasiuntinybės valdininkas S. Žadeikis ir SLA viceprezidentas P. Dargis (Žiūrėk 
korespondenciją trečiame puslapyje).

STALINAS NIEKO NEDAVĖ KINAMS
Sovietai ir toliau pasilieka tikraisiais Mandžiūrijos geležinkelio šei 

mininkais — Kinai sovietams “lei do” pasilikti Port-Arthure

Pasibaigus kinų_sovietų de
ryboms Maskvoje, kurios užsi
tęsė keturias savaites, buvo iš
leistas komunikatas, bet, rei
kia pripažinti, visai “liesas”.

Yra žinoma, kad sovietai tu
rėjo interesą išlaikyti 
kontrolėj Mandžiūrijos 
žinkelį ir laivyno bazę 
Arthure. Mainais kinai
labiau efektyvesnę ekonominę 
pagalbą. Kaip tik dėl šių da
lykų ir buvo laukiama susita
rimo.

savo 
gele- 
Port- 
prašė

Bet derybose to nebuvo pa
siekta, Sovietai, tiesa, atsisakė 
nuo Mandžiūrijos geležinkelio 
administravimo, bet pasiliko 
prie savo pozicijų Port-Arthu- 
re, kuris šiuo metu yra oku
puotas kinų ir sovietų laivų. 
Bet atsisakydami nuo geležin
kelio kontrolės, sovietai nepa
darė didelę auką, jie pasilieka 
šeimininkais jo galų, nes, kaip 
žinome, šis geležinkelis prasi
deda. sovietų’ teritorijoje 
baigiasi Port-Arthure.

ir

JOKIOS TAIKOS SU KINU KOMUNISTAIS, 
KOL NEBUS BAIGTAS KORĖJOJE KARAS

Stengdamasis užkirsti kelią 
gandams, jog Japonija žadan
ti pasirašyti taiką su komu
nistine Kinija, Japonijos vy
riausybės pirmininkas Shigeru 
Yoshida pareiškė, kad pirm 
kalbant apie taiką su Mao Tse

VIEN TIK SU ATOMINE BOMBA 
NEGALIMA BUS LAIMĖTI KARĄ

Gen. Bradley, Amerikos vy
riausiojo štabo viršininkas, 
lankydamasis Europoje, laik
raštininkams pareiškė, jog At
lanto .valstybės esančios per 
daug optimistiškos ir daro di
delę klaidą sulėtindamos apsi
ginklavimą.

Jų optimizmas yra tame, jog 
per daug pasitiki atomine bom 
ba ir nesistengia paruošti ka
riuomenę.

Atlanto Tarybos nutarimu 
šiais metais turėjo jau būti su
organizuota 50 divizŲų, o iki 
1954 metų pabaigos 97 divizi
jos.

Šitoks divizijų skaičius už
tektų tik atmušimui agresijos, 
bet jokiu būdu neužtenkamas 
kontrofenzyvai, ar karo laimė
jimui.

Nežiūrint
bombų būtų pavesta Atlanto 
armijai, reikia, kad ji turėtų 
stiprią sausumos kariuomenę, 
kuri priverstų priešą koncent-

ruotis puolimui. Jei priešas ga 
lės žygiuoti 300 pėdų tarpais 
tarp kareivio, tai jis galės ju
dėti pirmyn, net jei priešaky 
jo sąjungininkai turės didelį 
skaičių atominių bombų.

Gen. Bradley padarė išvadą, 
rekomenduodamas kiekvienai 
valstybei tuojau įvesti karinę 
tarnybą, kaip galima ilgesnę, 
pareikšdamas, jog jis esąs ša
lininkas, kad bendroje armijo
je dalyvautų vokiečiai ir ispa
nai.

Tungu, reikia, kad būtų, baig
ta kinų komunistų agresija 
Korėjoje, pakeistos kai kurios 
vietos savitarpio pagalbos pak 
to tarp Rusijos ir Kinijos, ku
ri nukreipta prieš Japoniją ir 
gražinti visi karo belaisviai 
kurie laikomi Kinijoje dar nuo 
antrojo karo pabaigos.

Bet kaip šios sąlygos komu
nistams niekad nebus priimti
nos, Japonija dar pasiliks ku
rį laiką “karo stovy” su komu
nistinėmis Azijos valstybėmis, 
per tą laiką, stengdamasi išplės 
ti savo bendradarbiavimą su 
laisvuoju pasauliu.

Jo pervedimas kinams turė
tų pilną prasmę tik tuo atveju, 
jei sovietai visai pasitrauktų 
iš Port-Arthuro.

Sovietų pasilikimui Port- 
Arthure, motyvuota tuo, jog 
Japonijoje dar yra amerikie
čiai ir tarp Kinijos ir Japoni
jos dar negreit būsianti pasi
rašyta taika.

Ar kinai tikrai norėjo, kad 
rusai pasiliktų Port-Arthure?

Visa tai yra tik diplomatiš
kas triukas. Vietoj, kad jėga 
išlaikyti šią poziciją, sovietai 
sudarė vaizdą, jog patys ki
nai prašo to.

Tokiu būdu sovietai gavo vis 
ką ką norėjo, bet kartu sudaro 
įspūdį, lyg jie būtų kinams pa
darę malonę. Chou en Lai, tur 
būt, norėjo, kad ta “malonė” 
pasireikštų realesne forma, tai 
yra ekonomiška ir kariška pa
galba. Bet apie ją' komunika
te visai nekalbama.

Tikrumoje visoj 
joje ^nusileidimus 
sovietai, bet kinai 
Chou en Lai bus 
entuziazmu, kada 
Maskvos į Pekiną.

Kaip sakant, iš
besio, iš visos tos reklamos, ku 
ri buvo padaryta kinų delega
cijai atvykus į Maskvą, iškrito 
tik keli lašai...

šioj istori- 
padarė ne 

ir vargu, ar 
sutiktas su 

sugrįš iš

didelio de-

kiek atominių

APLINK

pro.

Čekoslovakijoje 
žmonės badauja

Čekoslovakijoje vyksta
testo manifestacijos dėl mais
to trukumo. Pats vyriausybės 
pirmininkas Zapotocki prisi
pažįsta, kad buvo liudininku 
vienos tokios manifestacijos, 
kur alkani žmonės reikalavo 
duonos.

PRANCŪZIJA GRASINA IŠSTOTI Iš JT

Paskutiniame savo laiške Tu 
niso bejui (vyriausybės pirmi
ninkui) Prahcūzijos preziden
tas Auriolis, nors ir labai trum 
pai, bet griežtai išdėstė Pran
cūzijos poziciją konflikte tarp 
Tuniso ir Prancūzijos.

Kalbama, kad Prancūzija 
esanti pasiryžusi eiti iki galo 
ir visai nemananti pripažinti 
kompetetingu JT įsikišimą į 
šį konfliktą.

Jei JT rudens sesijoje Tuni
so klausimas bus įrašytas į 
darbotvarkę, Prancūzija grasi-

na pasitraukti tokiu atveju iš 
Jungtinių Tautų OraganizacL 
jos.

Milžiniškas
sprogimas...

Tur būt, nenorėdama atsilik 
ti nuo Anglijos, Amerika žada 
šį rudenį Eniwetok saloje pa
daryti tokį sprogimą, kokio 
dar niekad niekas nėra matęs 
ir girdėjęs.

Anot mokslininkų pareiški
mo, šifas bandymas būsiąs pra 
džia pavojingiausio amžiaus.

• Amerika, Australija ir Naujoji Zelandija atmetė Chur- 
chillio reikalavimą pakviesti Angliją į .Pacifiko konferenciją, 
aiškindamos tuo, kad tada tektų kviesti Prancūziją, Olandiją ir 
Filipinus.

• Praėjusią savaitę Korėjoje buvo užmušta 40 amerikie
čių, sužeista 161 ir be žinios dingo 4.

• Mao Tse Tungo Kinijos delegacija, vedusi Maskvoje de
rybas, apleido sovietų sostinę. Į aerodromą palydėjo Molotovas 
ir dar keletas Politbiuro narių.

• Jugoslavijos diktatorius maršalas Tito priėmė Church- 
illio kvietimą apsilankyti AngHjoje.

• Tarptautinė bepročių organizacija, kurios centras yra 
Indijoje, New Delhi, išsiuntinėjo kvietimus Stalinui, Mao Tse 
Tungui, Churchilliui ir Trumanui su pasiūlymu: “Pasidarykit 
mūsų organizacijos nariais ir jūs tapsite žymiai protingesni”.

• Vakarų Vokietijos vyriausybės ministras Seenbohon vie
noj savo paskutinėje kalboje reikalavo, kad prie Vokietijos bū
tų sugražinti sudėtai. Kaip matome, istorija kartojasi.

• Amerikos armija išbandė “kišeninį” helicopterj XH-26, 
tesveriantį 270 svarų, kuris galįs pakelti dvigubai didesnį svorį. 
Jis varomas sprausminio motoro, įtaisyto sparnų galuose.

• Lybane be mažiausio kraujo praliejimo gen. Chenab pa
darė perversmą. Buvęs prezidentas Bechara el Khoury atsista
tydino ir persikėlė gyventi į Prancūziją.

• Paryžiuje prie Operos, taisant gatvę, darbininkai iškasė 
žmogaus griaučius. Manoma, kad tai esą Liudviko XV meilužės 
markizos Pompadour liekanos. Mat ji buvusi palaidota Kapuci
nų koplyčioje, stovėjusioj šioj vietoj, kuri per revoliuciją buvo 
sugriauta.

• 12 anglų lakūnų, izoliuoti Grenlando leduose, laukia kol 
bus suorganizuota pagalba jiems išgelbėti.

• James Byrnes, buvęs valstybės sekretorius Trumano 
vyriausybėje, pareiškė, jog jis balsuosiąs už gen. Eisenhowerj.



Ai i įeri kos Į j ( 'tt i \ j į į Savaitė
PHILADELPHIJOS LIETUVIAI IRGI

ORGANIZUOJASI Į A. L. BENDRUOMENĘ

PHILADELPHIA, PA. — Se
nosios lietuvių • kartos veikė
jams pasenus, kitiems numi
rus, lietuviškas kultūrinis ir 
kitokis veikimas, mūsų kolo
nijoj, visiškai nusilpo. Vasaros 
laikų piknikų — gegužinių pa
rengimai kur nors laukuose, 
kurie pirmiau buvo priprasta 
laikyti kas antrą ar kiekvieną 
sekmadierų, vienos ar kitos 
draugijos, klubo, ar parėmi
mui kokio nors laikraščio nau-_ 
dai, visai išėjo iš papročio. Ir 
jais daugiau niekas nesirūpi
na.

Čia gimusi ir augusi jau lie
tuvių jaunoji karta savo tėvų 
praeities darbais nesidomi, sa
vo sumanymų ir iniciatyvos ir 
gi neturi. Visu kuo jie naudo
jasi tai tėvų atliktais darbais, 
bet ir jų jie mažai paiso gera
me stovyje juos prižiūrėti ir 
užlaikyti. Dvi didžiosios salės, 
kuriose seniau įvykdavo viso
kie parengimai, dabar virto tik 
gėrimam erdvingos vietos, 
kaip seniams, jaunimui, taip ir 
svetimtaučiams. Biznio požiū-

rėtų augti, su kuriuo galėtų į- 
sigyti gerą ūkį ar bent parką, 
vasaros metu gegužinėms ruo
šti. Dabar kad ir surengia kas 
nors išvažiavimą į laukus tai 
reikia mokėti iki $100!

Išnyko dainos, sceniški pa
rengimai, prakalbos, kuriomis 
senosios kartos kalbėtojai va
žinėdami po lietuvių kolonijas, 
sutvėrė organizacijas, pašelpi- 
nes ir apšvietos draugijas, plė
tojo spaudą, organizavo klu
bus, svetaines, ir tt. Net šo
kiai, tas jaunimo ekspresijos 
eksponatas, Išeina iš mados. 
Viskas šiandien susibūrė į ra
dijo ir televizijos aparatus, Iš 
kurių mokomės visko, prikibę, 
prie gėrimų baro...

Viena iš pasputinių vilčių 
lietuviškam judėjimui ir kul
tūrai palaikyti mūsų miesto 
kolonijoj, ir kitur, tai kelių 
šimtų pribuvusių ir apsigyve
nusių pastoviai, lietuvių nau
jakurių. šių žodžių rašytojas 
tik jais pasitiki ir į juos \ su
dėjęs viltį, kad tik jie palai
kys lietuvišką veiklumą mūsų

riu einant rodos kapitalas tu- merdėjančioj kolonijoj per
daugel metų.

VILIUS BRAŽVILIUS

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

KARLONAS 
Fanerai Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

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

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

Philadelphia, Pa.
<--------------------------------—----- •

Tyliai, be didelės reklamos 
spaudoje, čia dirbama nuo pa
baigos pereitų metų, organi
zuojant vietos lietuvius į Ame
rikos Lietuvių Bendruomenę, 
šis sąjūdis nėra naujas. Tą 
mintį kėlė pirmiau pavieniai 
veikėjai ir rašytojai, bet ji nie
kad nebuvo pradėta organizuo 
ti, ji glūdėjo pavieniuose as
menyse nesuradus platesnio 
pritarimo senesnės kartos vei
kėjuose Iki papildė tą spragą 
nauji lietuviai atėjūnai.

Platesniam susipažinimui su 
šios organizacijos tikslhis ir 
siekiais yra* šaukiamas masinis 
susirinkimas spalių 5 d., 2:30 
vai po pietų, Lietuvių Tautinėj 
Svetainėje, 928 East Moymen- 
sing Avė. Be kalbų bus įdomi 
menine programa. P. S.

Ruošiasi vajui
BINGHAMTON, N. Y. — Siu 

metų rugsėjo mėn. 19 d. įvy
kusiam Binghamton, N. Y. B- 
ALF’o 51-mo skyriaus susirin
kime, nutarta šių metų spalio 
mėn. pravesti Binghamton, N. 
Y. BALFo piniginį vajų. Vajų 
vadovauti, pavesta skyriaus vai 
dybai, kviečiant į talką vietos 
parapijos kleboną, lietuviškas 
organizacijas.

Tikimasi, kad miesto gera
širdžiai lietuviai nelaukdami 
rinkėjų atsilankymo, patys as
meniškai aukas įteiks. Pinigus 
priims ir aukas rinks v-bos 
nariai: V. Grigaliūnas, E. Iš_ 
kauskienė, E. Bučinskienė, O. 
Ingelevičienė, P. Woska, A. Le- 
pa, St. Šiaučiūnas, A. Gegžna.

ALT Binghamton skyrius, 
norėdamas išpildyti skirtą pi
niginę kvotą, š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. surengė A. Lepos va
sarvietėj išvažiavimą, pasi
linksminimą, į kurį suvažiavo 
gausus būrys netik vietinių, 
bet ir iš tolimesnių apylinkių 
lietuvių. Programą išpildė 
akordijonu naujakurys L. Ba- 
joriūnas, grodamas lietuviškas 
dainas.

Išvažiavimas — pasilinksmi
nimas davė 70 dolerių pelno, iš 
kurių 50 c|ol. pasiųsta ALT 
centrui. Tokiu būdu, Bingham- 
tono ALT skyrius skirtą 1952 
metų kvotą, sumoje 400 dole
rių jau yra išpildęs.

CLEVELANDE ĮSISTEIGĖ RADIJO KLUBAS

CLEVELAND, OHIO. — Jau 
ketvirtuosius metus sėkmingai • 
veikianti Lietuvių radijo valan 
dėlė perorganizuota visuome
niniais pagrindais. Jos tolimes
nį vadovavimą ir tvarkymą 
pasiėmė naujai įsisteigęs radi
jo klubas.

šiuo reikalu rugsėjo 21 d. 
Lietuvių salėje įvyko Cleve
land© visuomenės susirinki
mas. Jį atidarė ir platų bei iš
samų pranešimą .padarė šios 
radijo valandėlės organizato
rius Jaunutis Ndsvytis.

Ligi šių metų vasaros Cleve- 
lande veikusi radijo valandėlė 
tvarkoma: rašytojo B?lio Au
gino (buv. Kauno radijo pra
nešėjo), J. Nasvyčio ir Šukio.

Tačiau valandėlės išlaiky
mas yra nelengvas — reikia 
daug lėšų, o jų nevisuomet pa
kankamai pavyksta surasti iš 
skelbimų. Tad ir kreiptasi pa
ramos į visuomenę.

Kiek ši reforma bus naudin- 
f i

ga — parodys ateitis. Gal ir 
bus sukelta daugiau pinigų. 
Tačiau vos tik reformai prasi
dėjus, cievelendiškiai jau la
bai daug’ nusiskundžia: būtent 
naujasis pranešėjas turi visai 
netinkamą radijo darbui bal
są, blogai kirčiuoja ir daro 
kalbos klaidų. Sunku suprasti, 
kodėl jis pastatytas prie mik

rofono. Visuomenė galvoja, 
jog jis tik laikinai. Juo labiau 
tai yra skubiai sutvarkytinas 
reikalas, kada Clevelande yra 
visais atžvilgiais labai geras 
pranešėjas poetas Balys Augi
nąs. Ir šio B. Augino, turint 
tik vieną radijo pusvalandį 
per savaitę, visai pakanka. O 
jeigu reikia kartais pagelbėti, 
tai visai tinkamu yra Jaunu
tis Nasvytis, kuris yra nepa
lyginti tobulesnis už naująjį 
pranešėją. 

J**

Būtų miela, jeigu prie gero
jo pranešėjo Balio Augino, bū
tų surasta -radijo pranešėjo 
pareigoms tinkanti moteris. 
Atrodo, tai būtų galima įgyven 
dinti. Juk per Tautos šventės 
minėjimą programoje dalyva
vusios moters balsas ir kirčia
vimas’ buvo be priekaištų.

Susirinkime kalbėtasi atei
ties reikalais. Aptarti pagrin
dai laikinojo statuto, kuriuos 
referavo Juozas Stempužis. 
Diskusijose dalyvavo: B. Gai- 
džiūnas, E. Karėnas, St. Laz_ 
dinis, J. Leonas, J. Nasvytis, 
V. Rocevičius, Steponavičius ir 
kit.

Radijo klubo valdybon iš
rinkti: Balys Auginąs, Jaunu
tis Nasvytis, Juozas Stempužis, 
Alfonsas Mikulskis ir V. Roce
vičius, kandidatais: Genė Mo- 
destavičienė ir Aleksandras 
Laikūnas.

KąLqR| JqS
IR DOLERIAI

PAW RIA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
MArket 7-1685

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET,
LOWELL, MASS.

2-8568

Liberty federal savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
SM NORTH BROAD STKZXT 

(TMaporaty Addr***)
Mev Bmldinc Under Coactrnctlea 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITIOM 
** or DECEMBER SL, l**l

ASSETS
Wet Unmm....................
Raororeowet Loan* .......................... 25.54*
Ixmm on Srrtnci Arenant, .... 82.9PT

Has* Lo«n Bink Stnct. . 175.000
C**h an Hand «n<J in Btnki .... 1,112.03* 
offir, Bcildlnc and Ecutpmant . . 16S.S6*
Farklnc Let— 1415 Race Street 22,72*
XMam* Oteargaa aad Other Aaeeta 15.7*1

TOTAL----*• ,017^*7

Federal Has* Lwa Bant . . . *50.00*
Leant In Proceai ............................. 55,431
OUm- LiaMlitiM ............................. 10.311
Eaptoyeea' Retirement Rraaree . . 22.077
Other Sperl fir Reterrae.................... *.52*
General Raaarraa . . . *295.500
kxataa.......................... 252.278 547.77*

TOTAL----09.917,5 S'"
0ELARLE8 8. CHELKDKN', Fratidaat

:■ BACH’S CAFE
J Alus, vynas, likeris.

< Visada draugiška nuotaika.
i 6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
' JE 5-9643L------------------- .—

Radijo piknikas
Liet. Radijo Kbrp. didžiulis 

metinis “Piknikas Po Stogu“ 
įvyks sekmadieny, rugsėjo 28 
d. ’ Brockton Fair Grounds, 
Brocktone.

■Kalbės senatorius Henry 
Cabot • Lodge, kurį perstatys 
Lietuvos Garbės Konsulas, ad
vokatas Ant. Shalna. Jų kal
bos bus transliuojamos tiesiog 
nuo. Brockton Fair Grounds 
per stotį WBMS, 7090, kilocyc
les 4 vai. p. p. Tai pirmas kar
tas, kad lietuvių pikniko pro
grama bus transliuojama per 
radiją. *

Dainuos 35 vyrų choras, va
dovaujamas J. Gaidelio. 
Gros Falcons radijo orkestras 
šokių kontestams. Gražios do
vanos šokių kontesto laimėto
jams ir naudingos laimėjimo 
ir įžangos dovanos.

Pirmą kartą lietuviškam pik 
nike matysite gražią “Jauno
sios ir jos pamergių aprėdalų 
parodą’’ (“The Bride or To
morrow”), kurią perstatys I. J. 
Fox, Inc. per lietuvį vedėją 
Bernardą Koritį.

Bus užkandžių, ir gėrimų. 
Taip pat bus pardavinėjamos 
knygos.
Steponas ir Valentina Minkai.

HARTFORDO LIETUVIU ŽINIOS
HARTFORD, CONN. — Vie

tos Liet. Amer. Pil. Klubas ren 
gia spalio 12 d. 3 vai. p. p. klu
bo įkurdinimo sukakties minė
jimą su nepaprastu meniniu 
koncertu, kurio programą iš
pildys žymūs operos daininin
kai: Suzana Griškaitė. I. Nau- 
ragis ir muzikas Vyt.- Mari j o- 
šius. Klubiečiai šiam meniš
kam koncertui ruošiasi labai 
rūpestingai. Klubo direktoriai, 
ypač J. Pilky, S. Morkus ir Al. 
Sabeika daug dirba, kad su
kaktis gerai pavyktų.

Operos solistas, Ip. Nauragis 
pirmu kartu pasirodys mūsų 
scenoje.

Teko patirti, kad šio kon
certo repertuaras bus labai į- 
domus ir gražus. Sveikinimų

gams ir * bičiuliams sveikinimų 
šios sukakties proga 5 d. spa
lio.

Ponai Yelinevskiai, kita lie
tuvių šeima, minėjo sidabrinę 
vedybų sukaktį, kurią jų gar- 

•bei surengė ų dukrelė ir bičiu
liai. ' L u.

Hartfordo lietuviai ALT sky
riaus nariai rengiasi minėti 
Vasario 16 d. 1953 m. su Čiur
lionio Asamblio koncertu did
žioje miesto auditorijoje Bush
nell Memorial.

Visuomenininkai ir organi
zacijų vadai ' rengiasi įkurti 
ALB-nės apylinkę ir tuo tiks
lu greitai šauks posėdį. MC.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Julius Kazėnas, Vytautas Rau 
linaitis ir Liudas Sagys.

A. Vilkaitis
SUSILAUKĖ DVYNUKŲ

Cleveland, Ohio. — Ilgame
tis “Čiurlionio” ansamblio na
rys ir uolus visuomenės veikė
jas, Vytautas Raulinaitis su
silaukė dvynukų: dukrelės ir 
sūnelio, kuriems duoti vardai 
Aldona-Ingrida ir Vytautas- 
Andrius.

KADA KONCERTUOS 
CIURLIONIECIAI?

Worcester, Mass. — Ryšium 
su norimu surengti Worcester, 
Mass. “Čiurlionio” ansamblio 
koncertu, patirta, jog tai ga
lės įvykti tik tuo atveju, jeigu 
bus galimumo suderinti numa 
tytą koncertų eilę. A. V-is

KALB^f^UN@IA
M. STONYS

Spalio ar spalių mėnuo.
Teisingai Vienybės skaityto

jas J. M. pastebėjo, kad Lie
tuvoje buvo vartojama daugi
skaitos lytis—“spalių mėnuo”.

Tai buvo anksčiau, prieš 
1930 m. Vėliau ir Lietuvoje im
ta vartoti vienskaitos lytis — 
“spalio mėnuo”.
Kodėl? f
O gi todėl, kad vardininko 

linksniu reiškiami mėnesių 
vardai turėjo tik vienskaitą 
(buvo vartojamos tik vien
skaitos lytis): sausis, vasaris, 
kovas, balandis, gegužė, birže
lis, liepa, rugpiūtis, rugsėjis, 
spalis (ne spaliai), lapkritis, 
gruodis.

Jeigu vardininko linksnyje 
vartojame tik vienskaitos ly
tis, aiSku, kad ir kilmininko 
linksnyje tevartotinos vienskai 
tos lytys. Todėl spalio mėnuo. 
Amerikos lietuviai teisingai ir 
logiškai susidarė ir vartojo 
spalio mėnesį.

WILLIAM VALAITIS
Vitohttiopat automobilių teuymat
730-2 E. Moyamenmng Avi

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
. AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229

LIETUVIAI PAGERBĖ ŽUVUSĮ AMERIKIETĮ KARĮ
Leitenantą Samueli L. HarrĮ, kuris 1920 metais žuvo Kaune — SLA 

veikėjai dalyvavo National Conference on Citizenship - .

WALLY’S 
RESTAURANT

! Geri žmonės, geri gėrimai, !
geras maistas i!

865 BANK STREET 
WATERBURY, CONN.

Tel. 3-9838

QUALITY MARKET
n VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.1---------------- ------- ----- >

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. 

-........ - ■■ — i

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius. u

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

į UNION BRONZE FOUNDRY Į
High Grade Bronze Castings

STANLEY SKIKAS i
;; SAVININKAS I;

(Pėda nuo Union Avenue)

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

Atsiusta paminėti
Politikos žurnalas LIETUVA, 

liepos-rugsėjo mėnesių Nr. 1. 
Leidžia PLG. Redaguoja: J. 
Audėnas, dr. B. Nemickas, V. 
Rastenis ir V. Vaitiekūnas. 
Adresas: Lietuva, 16 W. 58 St„ 
New York 19, N.. Y. Metinė pre
numerata $2.00.

Balys Rukša. UGNIES PAR
DAVĖJAS. Poezija. 96 psl. Iš
leido Baltija, Toronto (Kana
doje).

B. Daubaras. NERAMU BU
VO LAISVĖS ALĖJOJE... Apy
saka. 113 psl. Iliustravo K. Dar 
gis. Išleido Nida, 3 Southern 
Row, L London W 10, Anglija.

Balys Rukša ŽEMĖS RAN
KOSE Poezija. 80 psl. Išleista 
Kanadoje. . ’

kalbas, sukakties minėjimo 
proga, pasakys prel. Jonas Am- 
botas, Gub. John Lodge ir kiti 
aukštieji sostinės ir valstybės 
pareigūnai.

♦ *
♦

Vietos liet, kolonijos vetera
nai Mašiotai Antanas ir Petro
nė, mini savo vedybinio gyve
nimo ‘ auksinę sukaktį. Senelis 
A. Mašiotas ir jo žmona švęs
dami 50 metų vedybų sukaktį 
pasiekė sunokusio amžiaus, 
Antanas 84 metų, o Petronė 
75 metų amžiaus. Jų namų du 
rys bus atdaros visiems drau-

GREITA PAGALBA
SAK SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai Sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (bcmorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

UŽKANDINĖ (Luncheonette) 
ir namas pardavimui. Čia par. 
duodama ledai (Ice Cream, pa 
tentuoti vaistai, užkandžiai ir 
t. t. Bendros savaitinės 6 die
nų pajamos $600. Trijų aukš
tų namas, gaso šiluma ir kiti 
įtaisymai. Įvairių tautų, dau
giausia lietuvių, gyvenama ap
ylinkė. Kreiptis tiesiai į savi
ninką — 1616 S. 2nd Street, 
Philadelphia 48, Pa.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

PHILADELPHIA. PA.

I

ETTORE GALENO, Inc.

n------------------------------------- ------------------
PHILADELPHIA, FA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALGHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

1 PETER DAVIDONIS "
. VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

WASHINGTON, D. C. — Be
veik ištisą praeitą savaitę Wa
shingtone ■ posėdžiavo septin
toji metinė konferencija, va
dinama: National Conference 
on Citizenship, kurios metu 
patrijotines kalbas pasakė pre
zidentas Trumanas, Roosevel- 
tienė ir daugelis kitų.

Konferencija buvo globoja
ma teisingumo ministerijos ir 
joje dalyvavo taip pat žinomų 
lietuvių veikėjų grupė, atsto
vaujanti Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje, būtent: adv. 
Kalinauskas iš Bostono, nau
jai išrinktas dviems metams 
SLA prezidentas, Povilas Dar- 
gis iš Pittsburgh, vicepreziden
tas, ir dr. Matas Vinikas, ilga
metis SLA generalinis sekre
torius.

šia proga minėtoji lietuvių 
grupė pagerbė atmintį leite
nanto Samuel L. Harris, Ame
rikos piliečio iš Pennsylvani
jos, kuris 1920 metais žuvo 
Kauno priemiestyje, eidamas 
savo pareigas, kaipo kariškis, 
kurio kūnas buvo atgabentas 
Amerikon ir palaidotas Arling
ton tautinėse kapinėse.

Ant jo kapo yra pastatytas 
didelis paminklas, kuriame y- 
ra iškalti dviejų valstybių ženk 
lai: Erelis, kaipo JAV ir Vytis 
— Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos emblemos." Abie
jose granito paminklo pusėse 
yra įrašyta amerikiečių ir lie
tuvių kalbomis biografinės ži
nios apie tą šaunų jauną ame
rikietį.

Adv. Kalinauskas padėjo gė
lių vainiką SLA vardu. Kiti du 
tos organizacijos nariai stovė
dami ramiai atidavė pagarbą 
Amerikoj priimtu būdu.

Vainiko padėjimo iškilmėse 
taipgi dalyvavo Povilas žadei- 
kis, Lietuvos ilgametis (nuo 
1935) akredituotas JAV, Lietu
vos Nepaprastas Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministras; drauge 
su Pasiuntinybės valdininku 
Stasiu Žadeikių.- šia proga bu
vo padaryta keletas nuotraukų 
kurių vieną dedame pirmame 
puslapyje.

Ministras P. žadeikis besi
kalbėdamas su SLA viršinin
kais, pasakė: kad jų atsilan
kymas Arlingtone, o taipgi ir 
Lietuvos Pasiuntinybėje, jam 
priminė ALT’o lankymas! val
diškose įstaigose Washingtone 
ir k£d esą pasigendama tos jų 
veiklos sustiprinimo, ypatingai 
šiais prezidento rinkiminiais 
metais.

•
Antradienį, rugsėjo 16 d. per 

Washington© radijo stotį gir
dėta lietuviškos melodijos. Tai

buvo Bill Herson’o radijo pro
grama, j kurią paprastai įpina 
ma įvairių tautų melodijos, 
šalia amerikoniškos muzikos.

Nors Herson paprastai iš 
anksto nieko neskelbia apie 
savo kasdieninę radijo pro
gramą, betgi daugeliui pavyko 
pripuolamai išgirsti keletą lie
tuviškų liaudies melodijų, įdai
nuotų Kipro Petrausko, Kami- 
lijos Jozevskaitės. V. Grigaitie
nės ir A. Sodeikos.

šios lietuviškos melodijos 
buvo maloni staigmena ypač, 
kad paaiškinimus davė Mirga

žadeikytė ir Stasys žadeikis. 
Jiedu taipgi padarė paaiškini
mus apie Lietuvos būklę pir
miau ir dabartinę sovietų oku
paciją.

šia proga galima paminėti, 
kad minėti du asmens ne pir
mą kartą čia Amerikoje gau
na progos angliškai kalbėda
mi prisidėti prie Lietuvos var
do garsinimo. Sąryšy su tuo 
keletas asmenų, girdėjusių mi
nėtas transliacijas, per Lietu
vos Pasiuntinybę pareiškė sa
vo komplimentus, kalbamos 
programos dalyviams.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
LOS ANGELES, CALIF. —

Jau išėjo iš spaudos Lietuvių 
Dienų spalio mėn. numeris. 
Telpa apie 40 puikių nuotrau
kų iš lietuvių gyvenimo Ame
rikoje ir kituose pasaulio kraš
tuose. Viršelyje — Lietuvaitės 
su trispalve Chicagos gatvėse. 
Turinyje: J. Viekšnys, Artimo 
keliu, Adlai Stevenson kalba, 
J. t Bertulis,’ St. Šimkus davė 
antausį, A. S. žvangulis, Lie
tuvos Atsiminimų radijo va
landa, M. Katiliškio novelė 
Duobkasiai, Maršalo Maner- 
heimo atsiminimai ir kt. Vie
nas numeris siunčiamas susi
pažinimui nemokamai. Metinė 
prenumerata: $3.00. Adminis
tracijos adresas: Lietuvių Die
nos, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif.

Lietuvių Dienų leidykla išlei 
do prof. Biržiškos knygą “Lie
tuvių Tautos Kelias”. Kaina 
$3.00.

— L. Valiukas persikėlė iš 
Dayton, Ohio, į Los Angeles.

PROGA NAUJAKURIUI labai 
prieinama kaina įsigyti gerą, 
daugiau kaip 30 metų veikian
tį, drabužių valymo ir taisymo 
biznį. Patalpos su trijų kam
barių butu. Visi įtaisymai. Nuo 
ma vos 35 dol. mėnesiui. Savi
ninkai turi išvykti į kitą mies
tą. Pageidaujama, kad šį biz
nį perimtų kas nors iš nauja
kurių. Puiki proga pelningam 
bizniui ir savarankiam gyveni
mui. Kreiptis: Daniels Clea
ners, 277 Nassau Ave., Braak- 
lyn, N. Y.

ŽYMUS EUROPOS AUKSAKALIS

Kars Jewelers
: 218 E. 14th St. New York 3, N Y.

1 (Šalia Jeffersono kinoteatro) Tcl. GRamercy 3-5 875

Žinomų šveicariškų firmų laikrodžiai .
OMEGA, LONGINES, PAUL BUHRE, TISSO, DOXA ir kt. 

i; TAISOMI SUDĖTINGIAUSI LAIKRODŽIAI, TURIME IŠ 
i ŠVEICARIJOS IMPORTUOTŲ DALIŲ,
i RAŠTIŠKAI GARANTUOTŲ
: TAISYMAS, PERDIBIMAS, NžSAKYMAI

įvairaus aukso, platinos ir sidabro juvelyrinių dirbinių
PARDAVIMUI TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ: ŽIEDŲ 

SU BRILIJANTAIS, AUSKARAI, APYRANKĖS 
APYRANKĖS SU KRYŽELIAIS

1 Sužiedotuvių žiedai iš raudono aukso 14-18 karatų

ŽEMOS KAINOS
Klausykite mūsų radijo programų sekmadieniais nuo 8 iki 9 vai. ryto, 

penktadieniais nuo 7 iki 8 vakaro iš WHOM 1480 ks.’ stoties
Vios prekės parduodamos 18 mėnesių kreditan. Kalbame į- 
vairiomis Europos kalbomis.

Į Kreipkitės į Aleksandrą BRANDTĄ ;
Ypatinga nuolaida duodama tiems, kurie pirks pagal šį skelbimą

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.

(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentadienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI j 

! ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės Vaizdai. Visas pa- j 
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS Į 

i; ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius j 
i; savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos j 
;; parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 1 

iliustruota, kaina 3 doleriai. !
i! ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuviu gyvenimo romanas. 
? 450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
i! ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug ;
] parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var- ' 

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, Ill. J 
? gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė- 
į dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai.

V’sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
j' Rašykite:
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ADAMS’ CAFE -
RESTORANAS IR BARAS

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

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav. !

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9566 <

—-------------—-------- ----------------—----- ---------- ---------- ------------------------- -- 4

HOLLYWOOD INN & HALL
i ELZBIETA RUDAUSKIENĖ,

Savininkė »

Baras ir salės pramogoms ■
2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.

Tel. Virginia 7-9880 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Laisvei švintant... (38) St. Butkus |

ŽEMAIČIAI SU VĖLIAVOMIS MUS PASITINKA ' Į
Žygiuojame apsupti bermontininkus — Priešas traukiasi be mūšio

— Kumečiai mus mieliau priimdavo, negu dvarininkai
• Latviai anksčiau pradėjo 

pulti bermontininkus. Paga
liau ir mūsiškiai pradėjo juos 
pulti. Lapkričio 21 d. ir mūsų 
bątalijonas pasijudino. Jis ga
vo uždavinį pasiekti Kurtuvė
nų apylinkę ir užimti fronto 
barą prie Ventos-Dubysos per
kaso. Tuo būdu mūsų batali
jomis turėjo užeiti priešui į 
užpakalį, kurio stipriausios jė
gos buvo Radviliškyje ir Šiau
liuose. Būtų tekę užkirsti prie
šui kelią trauktis iš Šiaulių 
plentu pro Bubius ir vieške
liais pro Kurtuvėnus.
' Pajudėjome iš savo pozici

jų naktį. Naktis buvo ,biauri. 
Smarkiai snigo “bobų kąs
niais” Mūsų batalijoną vedė 
takais, krūmais ir laukais vie
nas vietos gyventojas lietuvis 
ūkininkas, gerai pažįstas šias 
apylinkes. Vedė užpulti prie
šą iš jo nelaukiamos vietos. 
Gera savo žemėje kariauti, 
kur visi gyventojai yra palan
kūs ir padeda.

Beinant priešais į dešinę pa
sirodė į dangų kylančios ra- 
kietos, bet netrukus vėl ramu. 
Matyt, priešas laukia mūsų ir 
žvalgosi. O ties Radviliškiu ki
ti pulkai atkakliai puola ten 
Mlprų priedą, 1

Rytą pasiekėme Sulinktų 
vienkiemį, prie to pat vardo 
didelių pelkių, bet snigti ne- 
perstoja. Drimba dideliais kąs
niais ir iš tolo nieko nematy
ti. Mūsų kuopa puola per pel
kę, nes priešas iš tos pusės ne
sitiki puolimo. Pelkės kupstai 
aukščiau kelių, o mažesniam 
vyrui dažnai net aukščiau. Eiti 
labai sunku, o su sunkiuoju 
kulkosvaidžiu tiesiog neįma
noma. Nespėjom pėstininkams 
eiti ir greit toli atsiliekam. 
Pagaliau visai nutrūksta mū
sų ryšiai su pėstininkais. Greit 
apsnigo jų pėdas ir nebežino
me, kur jie nužygiavo.

Palieku kulkosvaidininkus ir 
per kupstus lai ploju tolyn pa
tikrinti, ar dar toli tokia pra
keikta pelkė tęsiasi ir kur nu
žygiavo mūsų kuopa. Einu, per 
kupstus lipu, bet pelkės galo 
nerandu. Ir neberandu kuopos 
pėdsakų. Netekęs vilties, grįž
tu prie savo kulkosvaidžių.

Kulkosvaidininkai, pasilikę 
vieni ir ilgai manęs nesulauk
dami, palengva ritosi pelke 
pirmyn. Radau juos jau toli 
paristūmusius. Visi apsnigti, 
kaip vaikų nulipdyti sniego 
dėdukai ir pro tirštą snigimą 
nebegaliu.pažinti, kas jie:-ma

no vyrai, o gal bermontinin
kai užeina į mūsų užpakalį. 
Tik visai arti priėjęs pažinau 
savo vyrus. Kadangi eiti pir
myn nebeįmanoma, kulkosvai
dininkus gražinu į Sulinkių 
vienkiemį. Greit pas mus at
vyko ir kuopos vado pasiųstas 
vienas kareivis su pranešimu, 
kad liktumėm vienkiemyje ir 
lauktumėm, kol kelias bus iš
valytas nuo priešo.

Priešais prasidėjo šaudymas. 
Mūsiškiai užpuolė priešą. Greit 
šaudymas nutilo — priešas 
pradėjo trauktis. Kitos mūsų 
batalijono kuopos buvo smar
kiau susipešusios su priešu. 
Paėmė ir belaisvių. Nemaža 
kareiviai turėjo juoko, kai vie
name name ant aukšto užtiko 
striuką buką vokietuką, pasi
slėpusi ūkininko vilnose. Ma
tyt, mūsų kareiviams pasislė
pusi vokietį užrodė gyventojai. 
Kareiviai užlipo ant aukšto ir 
pastebėjo, kad vilnose kažkas 
blizga, lyg katės akys. Durtu
vus atkišę priėjo arčiau, o gi 
blizga vokietuko akiniai. Lš 
vilnų pakilo ir vokiečio rankos.

Priešas smarkiai bėgo 
mums teko greit žygiuoti pir
myn, niekur nebesutinkant 
bermontininkų, pasipriešinimo.

Pro Šiaulėnus, Tytuvėnus, 
Pašiaušę lapkričio 22 d. vasa
rą pasiekėme Bazilionų apyiin 
kę. Nors visas kelias buvo sun
kus, nes turėjome važiuoti rį- 
tais, o ne rogėmis snieguotu 
keliu, bet prieš pat Bazilionus 
mūsų arkliai visai nebępalraų- 
kė. Vietos kalnuotos, keliai Ję_ 
du apkaustyti, slidū^,./fi
liams nebetraukiant, ’ vęžtous 
kareiviai stūmė.

Vėlai vakare, jau suėmus, 
mano kulkosvaidžių būrj^ pū
stojo netoli Bazilionų ^jniesie- 
lio Padegliukų dvarely}ė: ‘ čia 
pat buvo ir plentas Šiaulėnai 
Tauragė. Kadangi oras šalto
kas, apsistojome dvaro savi
ninko namuose. Radome tuš
čią vieną didelį kambarį, tik 
su vienu baldu — spinta. Sa
vininkas mūsų karininką pasi
kvietė pas save į kambarius ir 
ten jam paruošė lovą, bet apie 
mus kareivius nesirūpino. Jis 
buvęs rusų karininkas prisigė
ręs caro armijos raugo/ kur 
kareivis buvo šuns vietoje.

Mums kareiviams fronte 
daug nereikėjo. Užteko tik 
duoti šiaudų kambary pasi
tiesti guolį. Patys savo valia 
tvarkytis nenorėjome, nes bu
vome savo žemėje, o ne prie
šų. Visur jautėme mums rodo
mą gyventojų rūpestingumą, 
taipgi to pat laukėme ir iš 
dvarininko, bet apsirikome. 
Jis praeidavo pro šalį, pasižiū 
rėdavo, kaip kareiviai, sėdėda
mi ant grindų ir atsirėmę į šie 
nas snaudė, bet nė žodžio apie 
šiaudus. O mūsų buvo tik 24 
vyrai

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PAREGIMUS?
Jury Komisija paskirstė premijas— Pirmoji premija teko Jonui Le

onui, antroji — J. Kariui ir trečioji Vincui Alksniniu!

Skelbdami anketą “Kodėl 
lietuviai mažiau lanko paren
gimus”, mes niekad nesitikė
jome, susilaukti tiek daug at
sakymų.

Esame tikri, kad tie atsaky
mai suplaukė ne dėl premijų, 
kurios buvo mažos dr labiau 
simboliškos, bet dėl to, kad 
kiekvienas rado reikalingu pa
sisakyti visiems taip opiu klau 
simu.

Per kelis Vienybės numerius 
skaitytojai galėjo sekti aiški
nimus, kodėl lietuviai mažiau 
lanko parengimus.

Pasibaigus anketos termL 
nui, buvo sudaryta komisija, 
kuri paskirstė tris žadėtas pre
mijas.

Primename, kad - pirmąją 
premiją — 10 dolerių skyrė J. 
Ginkus, New Yorko lietuvių 
radijo programos direktorius, 
antrąją premiją — Vienybės 
metinę prenumeratą skyrė Vie 
nybės redakcija ir trečią pre
miją — J. Bražviliaus knygą

;; Anne M. Sabliskas ;
Pirmoji Lietuvaitė 

CHIROPRAKTORE
Ligoniai priimami antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. n

S Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
ir pagal susitarimą p

902 BELMONT AVENUE, i 
h Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236
t ------------------ - —--------- -----

“Doleriai ir kalorijos” skyrė 
leidykla Patria.
JURY KOMISIJOS 
NUTARIMAS

Savaitraščio Vienybės suda
ryta Jury komisija iš: Stasio 
Butkaus, Rapolo Kručo ir An
tano Sodaičio 1952 m. rugsėjo 
mėn. 22 d. peržiūrėjo atsaky
mus gautus f šio laikraščio pa
skelbta (Vienybė Nr. 26 1952) 
anketą “Kodėl lietuviai ma
žiau lanko parengimus”.

Komisijai iš viso buvo pa
teikta devyniolika atsakymų, 
gautų į. minėtą anketą. Susi
pažinusi su atsakymų turiniais, 
juos apsvarsčiusi, komisija pri 
ėjo nuomonę, kad visuose at
sakymuose - pateikiama konkre
čių pavyzdžių — priežasčių, 
kurių dėlei mažiau lankoma 
parengimai. Iš patiektų pavyz 
džių galima daryti išvadą, kad 
mūsų visuomenėje, seniau at
vykusioj ir naujakuriuose, yra

sumažėjusi lietuviško idealiz
mo dvasia ir daugelio asme
niniai bei privatūs reikalai y- 
ra nustelbę visuomeniškos pa
reigos jausmą, kas supranta
ma, neigiamai atsiliepia ir Į 
parengimų lankymą. Šia pras
me i anketą ryškiai yra atsa
kęs Jonas Leonas, todėl komi
sija 
NUTARĖ:

Už atsakymus į anketą “Ko
dėl lietuviai mažiau lanko pa
rengimus”

Pirmąją premiją skirti JO
NUI LEONUI, 6820 Superior 
Ave., Cleveland, Ohid, antrąją 
premiją — J. KARIUI, 106 
Barnum Ave., Bridgeport, 
Conn, ir trečiąją premiją —• 
VINCUI ALKSNINIUI, RFD 
Mansfield Center, Conn.

Jury Komisija:
Stasys Butkus j 
Rapolas Kručas 
Antanas Sodaitis

GEORGE RACHUN ■:
RESTORANAS IR BARAS J;

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. ;!
Tel. HY 7-9758.

j The DRIFTWOOD BAR AND GRILL į. 
s žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų

‘ New Yorke.
254 Whter St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St. J 

!; New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.
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Piktumas paėmė ir mane. 
Juk toji apylinkė man gerai 
pažįstama. Tik už 6 kilometrų 
nuo čia mano gimtoji vieta. 
Tik už 6 kilometrų mano tė
vai, broliai ir kiti saviškiai. Ir 
štai savojoj gimtinėj nepalan
kiausiai mus sutiko. Ir tai dėl 
to, kad mums pasisekė ne pas 
ūkininkus apsistoti, bet dvare, 
ir dargi pono troboje. Pas ku
mečius būtų žmoniškiau.

Troboje pakvipo obuolių kva 
pas. Jis sklido nuo spintos. Ka
reiviai tuoj aptiko ant spintos 
uždengtus obuolius.

— Būrininke, ar galima tuos 
obuolius nudžiauti, — pasitei
ravo manęs kareiviai.

Perpykęs leidau ir bema
tant visi pono obuoliai atsidū
rė kareiviu kišenėse. Atėjus 
prie kareivių karininkui, ka
reiviai ir jam davė obuoliu. 
Karininkas nežinojo, kad- tie 
obuoliai vogti, nes kareiviai 
niekur nevogdavo, bet gauda
vo iš gyventoju. Taigi manė, 
kad ir šį karta iš kur nors va_ 
vo. Įsidėjęs kelis obuolius i ki
šenę, viena valgydamas įėjo į 
pono kambarį. Ponas žiūri, 
kad karininkas valvo io obuolį. 
Išeina į mūsų kambarį pasi
žiūrėti, oei ant spintos nė vie
no obuolio. lėies atval nusi
skundė mūsų karininkui, kad 
kareiviai io obuolius nukniau
kė. Karininkui nasidarė nema
lonu ir teisinosi, kad ir iis iš 
kareiviu craves, nes manes, kad 
jie iš kur nnrs eave.

Rvtoiaus diena buvo sekma
dienis. Lapkričio 23 d. Ruošia
mės, žygiuot* J Kartuvėmis,

bet čia įsakymas pasitraukti į 
savo senąsias pozicijas ir leisti 
bermontininkams laisvai iš že 
maitijos pasitraukti į Vokieti
ją. Tai įsakymas Santarvės 
misijos, kuriai vadovavo pran
cūzų generolas Nisselis.

Kareivių tarpe kilo didelis 
nepasitenkinimas ir piktumas. 
Bermontininkai sumušti ir ap
supti, belieka tik galutinai 
juos užgniaužti ir paimti ;jų 
karinį turtą, o štai čia santar
vininkai (prancūzai, anglai, 
italai, japonai) liepia pasi
traukti. Ką daryti’ Mažesnis 
didesniųjų turi klausyti. Trau
kiamės atgal laimėję. I bažny
čią atvykę žmonės, kurių tar
pe man buvo daug pažįstamų, 
klausinėja, kodėl mes traukia
mės. Sunku ką nors ir atsaky
ti. Kadangi gen. Nisselis pran
cūzas, tai prancūzus daugiau
sia ir kaltinome.

Mums pasitraukus į senąsias 
pozicijas, bermontininkai pa
sijuto ramūs. Nė nemane trau
ktis. Vėl plėšė mūsų gyvento
jus, žudė žmones ir šeiminin
kavo po žemaičių žemę. Nebe
sulaukdama bermontininkų 
pasitraukimo, mūsų kariuome
nė vėl pajudėjo. Tik šį kartą 
peštis nebeteko. Bermontinin
kai bėgo be kovų.

Gruodžio 9 ir mūsų batali- 
jonas pajudėjo. Šį kartą jau 
kitais keliais, pasienio link, šis 
žygis jau buvo nebe kovos žy
gis. bet triumfo Daugely mies
telių ir bažnytkaimių gyven
tojai iškilmingai mus pasitik
davo. Kai kur rasdavome pa
ruoštus garbės vartus, išsiri

kiavusias mokyklas, namai bū
davo papuošti lietuviškomis vė 
liavomis.

Gruodžio 15 d. pasiekėme 
tuomet buvusią sieną, t. y. 
Klaipėdos krašto, kuris aną
met dar nebuvo priskirtas prie 
Lietuvos. Bermontininkai pa
bėgo į- Vokietiją, žemaičių 
kraštas laisvai atsikvėpė.

žemaičiuose prabuvome vi
są žiemą. 1920 m. pavasarį at
sikėlėme į Suvalkų kraštą 
prieš lenkus.

Kitą savaitę: LENKAI PA
STOJA KELIĄ Į VILNIŲ.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MICHEISONla

Virginia 9-0842 Ir
Virginia 7-4f If

1H-1S JAMAICA AVE.
Rich mood HiH 13, M. Y. ( /



Ai i įeri kos Į j ( 'tt i \ j į į Savaitė
PHILADELPHIJOS LIETUVIAI IRGI

ORGANIZUOJASI Į A. L. BENDRUOMENĘ

PHILADELPHIA, PA. — Se
nosios lietuvių • kartos veikė
jams pasenus, kitiems numi
rus, lietuviškas kultūrinis ir 
kitokis veikimas, mūsų kolo
nijoj, visiškai nusilpo. Vasaros 
laikų piknikų — gegužinių pa
rengimai kur nors laukuose, 
kurie pirmiau buvo priprasta 
laikyti kas antrą ar kiekvieną 
sekmadierų, vienos ar kitos 
draugijos, klubo, ar parėmi
mui kokio nors laikraščio nau-_ 
dai, visai išėjo iš papročio. Ir 
jais daugiau niekas nesirūpi
na.

Čia gimusi ir augusi jau lie
tuvių jaunoji karta savo tėvų 
praeities darbais nesidomi, sa
vo sumanymų ir iniciatyvos ir 
gi neturi. Visu kuo jie naudo
jasi tai tėvų atliktais darbais, 
bet ir jų jie mažai paiso gera
me stovyje juos prižiūrėti ir 
užlaikyti. Dvi didžiosios salės, 
kuriose seniau įvykdavo viso
kie parengimai, dabar virto tik 
gėrimam erdvingos vietos, 
kaip seniams, jaunimui, taip ir 
svetimtaučiams. Biznio požiū-

rėtų augti, su kuriuo galėtų į- 
sigyti gerą ūkį ar bent parką, 
vasaros metu gegužinėms ruo
šti. Dabar kad ir surengia kas 
nors išvažiavimą į laukus tai 
reikia mokėti iki $100!

Išnyko dainos, sceniški pa
rengimai, prakalbos, kuriomis 
senosios kartos kalbėtojai va
žinėdami po lietuvių kolonijas, 
sutvėrė organizacijas, pašelpi- 
nes ir apšvietos draugijas, plė
tojo spaudą, organizavo klu
bus, svetaines, ir tt. Net šo
kiai, tas jaunimo ekspresijos 
eksponatas, Išeina iš mados. 
Viskas šiandien susibūrė į ra
dijo ir televizijos aparatus, Iš 
kurių mokomės visko, prikibę, 
prie gėrimų baro...

Viena iš pasputinių vilčių 
lietuviškam judėjimui ir kul
tūrai palaikyti mūsų miesto 
kolonijoj, ir kitur, tai kelių 
šimtų pribuvusių ir apsigyve
nusių pastoviai, lietuvių nau
jakurių. šių žodžių rašytojas 
tik jais pasitiki ir į juos \ su
dėjęs viltį, kad tik jie palai
kys lietuvišką veiklumą mūsų

riu einant rodos kapitalas tu- merdėjančioj kolonijoj per
daugel metų.

VILIUS BRAŽVILIUS

A. MIEŽIS
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

KARLONAS 
Fanerai Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

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

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

Philadelphia, Pa.
<--------------------------------—----- •

Tyliai, be didelės reklamos 
spaudoje, čia dirbama nuo pa
baigos pereitų metų, organi
zuojant vietos lietuvius į Ame
rikos Lietuvių Bendruomenę, 
šis sąjūdis nėra naujas. Tą 
mintį kėlė pirmiau pavieniai 
veikėjai ir rašytojai, bet ji nie
kad nebuvo pradėta organizuo 
ti, ji glūdėjo pavieniuose as
menyse nesuradus platesnio 
pritarimo senesnės kartos vei
kėjuose Iki papildė tą spragą 
nauji lietuviai atėjūnai.

Platesniam susipažinimui su 
šios organizacijos tikslhis ir 
siekiais yra* šaukiamas masinis 
susirinkimas spalių 5 d., 2:30 
vai po pietų, Lietuvių Tautinėj 
Svetainėje, 928 East Moymen- 
sing Avė. Be kalbų bus įdomi 
menine programa. P. S.

Ruošiasi vajui
BINGHAMTON, N. Y. — Siu 

metų rugsėjo mėn. 19 d. įvy
kusiam Binghamton, N. Y. B- 
ALF’o 51-mo skyriaus susirin
kime, nutarta šių metų spalio 
mėn. pravesti Binghamton, N. 
Y. BALFo piniginį vajų. Vajų 
vadovauti, pavesta skyriaus vai 
dybai, kviečiant į talką vietos 
parapijos kleboną, lietuviškas 
organizacijas.

Tikimasi, kad miesto gera
širdžiai lietuviai nelaukdami 
rinkėjų atsilankymo, patys as
meniškai aukas įteiks. Pinigus 
priims ir aukas rinks v-bos 
nariai: V. Grigaliūnas, E. Iš_ 
kauskienė, E. Bučinskienė, O. 
Ingelevičienė, P. Woska, A. Le- 
pa, St. Šiaučiūnas, A. Gegžna.

ALT Binghamton skyrius, 
norėdamas išpildyti skirtą pi
niginę kvotą, š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. surengė A. Lepos va
sarvietėj išvažiavimą, pasi
linksminimą, į kurį suvažiavo 
gausus būrys netik vietinių, 
bet ir iš tolimesnių apylinkių 
lietuvių. Programą išpildė 
akordijonu naujakurys L. Ba- 
joriūnas, grodamas lietuviškas 
dainas.

Išvažiavimas — pasilinksmi
nimas davė 70 dolerių pelno, iš 
kurių 50 c|ol. pasiųsta ALT 
centrui. Tokiu būdu, Bingham- 
tono ALT skyrius skirtą 1952 
metų kvotą, sumoje 400 dole
rių jau yra išpildęs.

CLEVELANDE ĮSISTEIGĖ RADIJO KLUBAS

CLEVELAND, OHIO. — Jau 
ketvirtuosius metus sėkmingai • 
veikianti Lietuvių radijo valan 
dėlė perorganizuota visuome
niniais pagrindais. Jos tolimes
nį vadovavimą ir tvarkymą 
pasiėmė naujai įsisteigęs radi
jo klubas.

šiuo reikalu rugsėjo 21 d. 
Lietuvių salėje įvyko Cleve
land© visuomenės susirinki
mas. Jį atidarė ir platų bei iš
samų pranešimą .padarė šios 
radijo valandėlės organizato
rius Jaunutis Ndsvytis.

Ligi šių metų vasaros Cleve- 
lande veikusi radijo valandėlė 
tvarkoma: rašytojo B?lio Au
gino (buv. Kauno radijo pra
nešėjo), J. Nasvyčio ir Šukio.

Tačiau valandėlės išlaiky
mas yra nelengvas — reikia 
daug lėšų, o jų nevisuomet pa
kankamai pavyksta surasti iš 
skelbimų. Tad ir kreiptasi pa
ramos į visuomenę.

Kiek ši reforma bus naudin- 
f i

ga — parodys ateitis. Gal ir 
bus sukelta daugiau pinigų. 
Tačiau vos tik reformai prasi
dėjus, cievelendiškiai jau la
bai daug’ nusiskundžia: būtent 
naujasis pranešėjas turi visai 
netinkamą radijo darbui bal
są, blogai kirčiuoja ir daro 
kalbos klaidų. Sunku suprasti, 
kodėl jis pastatytas prie mik

rofono. Visuomenė galvoja, 
jog jis tik laikinai. Juo labiau 
tai yra skubiai sutvarkytinas 
reikalas, kada Clevelande yra 
visais atžvilgiais labai geras 
pranešėjas poetas Balys Augi
nąs. Ir šio B. Augino, turint 
tik vieną radijo pusvalandį 
per savaitę, visai pakanka. O 
jeigu reikia kartais pagelbėti, 
tai visai tinkamu yra Jaunu
tis Nasvytis, kuris yra nepa
lyginti tobulesnis už naująjį 
pranešėją. 

J**

Būtų miela, jeigu prie gero
jo pranešėjo Balio Augino, bū
tų surasta -radijo pranešėjo 
pareigoms tinkanti moteris. 
Atrodo, tai būtų galima įgyven 
dinti. Juk per Tautos šventės 
minėjimą programoje dalyva
vusios moters balsas ir kirčia
vimas’ buvo be priekaištų.

Susirinkime kalbėtasi atei
ties reikalais. Aptarti pagrin
dai laikinojo statuto, kuriuos 
referavo Juozas Stempužis. 
Diskusijose dalyvavo: B. Gai- 
džiūnas, E. Karėnas, St. Laz_ 
dinis, J. Leonas, J. Nasvytis, 
V. Rocevičius, Steponavičius ir 
kit.

Radijo klubo valdybon iš
rinkti: Balys Auginąs, Jaunu
tis Nasvytis, Juozas Stempužis, 
Alfonsas Mikulskis ir V. Roce
vičius, kandidatais: Genė Mo- 
destavičienė ir Aleksandras 
Laikūnas.

KąLqR| JqS
IR DOLERIAI

PAW RIA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

808 North 2nd St., Philadelphia, Pa.
MArket 7-1685

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav.

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET,
LOWELL, MASS.

2-8568

Liberty federal savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa.
SM NORTH BROAD STKZXT 

(TMaporaty Addr***)
Mev Bmldinc Under Coactrnctlea 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITIOM 
** or DECEMBER SL, l**l

ASSETS
Wet Unmm....................
Raororeowet Loan* .......................... 25.54*
Ixmm on Srrtnci Arenant, .... 82.9PT

Has* Lo«n Bink Stnct. . 175.000
C**h an Hand «n<J in Btnki .... 1,112.03* 
offir, Bcildlnc and Ecutpmant . . 16S.S6*
Farklnc Let— 1415 Race Street 22,72*
XMam* Oteargaa aad Other Aaeeta 15.7*1

TOTAL----*• ,017^*7

Federal Has* Lwa Bant . . . *50.00*
Leant In Proceai ............................. 55,431
OUm- LiaMlitiM ............................. 10.311
Eaptoyeea' Retirement Rraaree . . 22.077
Other Sperl fir Reterrae.................... *.52*
General Raaarraa . . . *295.500
kxataa.......................... 252.278 547.77*

TOTAL----09.917,5 S'"
0ELARLE8 8. CHELKDKN', Fratidaat

:■ BACH’S CAFE
J Alus, vynas, likeris.

< Visada draugiška nuotaika.
i 6029 TORRESDALE AVĖ., 

Philadelphia 24, Pa.
' JE 5-9643L------------------- .—

Radijo piknikas
Liet. Radijo Kbrp. didžiulis 

metinis “Piknikas Po Stogu“ 
įvyks sekmadieny, rugsėjo 28 
d. ’ Brockton Fair Grounds, 
Brocktone.

■Kalbės senatorius Henry 
Cabot • Lodge, kurį perstatys 
Lietuvos Garbės Konsulas, ad
vokatas Ant. Shalna. Jų kal
bos bus transliuojamos tiesiog 
nuo. Brockton Fair Grounds 
per stotį WBMS, 7090, kilocyc
les 4 vai. p. p. Tai pirmas kar
tas, kad lietuvių pikniko pro
grama bus transliuojama per 
radiją. *

Dainuos 35 vyrų choras, va
dovaujamas J. Gaidelio. 
Gros Falcons radijo orkestras 
šokių kontestams. Gražios do
vanos šokių kontesto laimėto
jams ir naudingos laimėjimo 
ir įžangos dovanos.

Pirmą kartą lietuviškam pik 
nike matysite gražią “Jauno
sios ir jos pamergių aprėdalų 
parodą’’ (“The Bride or To
morrow”), kurią perstatys I. J. 
Fox, Inc. per lietuvį vedėją 
Bernardą Koritį.

Bus užkandžių, ir gėrimų. 
Taip pat bus pardavinėjamos 
knygos.
Steponas ir Valentina Minkai.

HARTFORDO LIETUVIU ŽINIOS
HARTFORD, CONN. — Vie

tos Liet. Amer. Pil. Klubas ren 
gia spalio 12 d. 3 vai. p. p. klu
bo įkurdinimo sukakties minė
jimą su nepaprastu meniniu 
koncertu, kurio programą iš
pildys žymūs operos daininin
kai: Suzana Griškaitė. I. Nau- 
ragis ir muzikas Vyt.- Mari j o- 
šius. Klubiečiai šiam meniš
kam koncertui ruošiasi labai 
rūpestingai. Klubo direktoriai, 
ypač J. Pilky, S. Morkus ir Al. 
Sabeika daug dirba, kad su
kaktis gerai pavyktų.

Operos solistas, Ip. Nauragis 
pirmu kartu pasirodys mūsų 
scenoje.

Teko patirti, kad šio kon
certo repertuaras bus labai į- 
domus ir gražus. Sveikinimų

gams ir * bičiuliams sveikinimų 
šios sukakties proga 5 d. spa
lio.

Ponai Yelinevskiai, kita lie
tuvių šeima, minėjo sidabrinę 
vedybų sukaktį, kurią jų gar- 

•bei surengė ų dukrelė ir bičiu
liai. ' L u.

Hartfordo lietuviai ALT sky
riaus nariai rengiasi minėti 
Vasario 16 d. 1953 m. su Čiur
lionio Asamblio koncertu did
žioje miesto auditorijoje Bush
nell Memorial.

Visuomenininkai ir organi
zacijų vadai ' rengiasi įkurti 
ALB-nės apylinkę ir tuo tiks
lu greitai šauks posėdį. MC.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Julius Kazėnas, Vytautas Rau 
linaitis ir Liudas Sagys.

A. Vilkaitis
SUSILAUKĖ DVYNUKŲ

Cleveland, Ohio. — Ilgame
tis “Čiurlionio” ansamblio na
rys ir uolus visuomenės veikė
jas, Vytautas Raulinaitis su
silaukė dvynukų: dukrelės ir 
sūnelio, kuriems duoti vardai 
Aldona-Ingrida ir Vytautas- 
Andrius.

KADA KONCERTUOS 
CIURLIONIECIAI?

Worcester, Mass. — Ryšium 
su norimu surengti Worcester, 
Mass. “Čiurlionio” ansamblio 
koncertu, patirta, jog tai ga
lės įvykti tik tuo atveju, jeigu 
bus galimumo suderinti numa 
tytą koncertų eilę. A. V-is

KALB^f^UN@IA
M. STONYS

Spalio ar spalių mėnuo.
Teisingai Vienybės skaityto

jas J. M. pastebėjo, kad Lie
tuvoje buvo vartojama daugi
skaitos lytis—“spalių mėnuo”.

Tai buvo anksčiau, prieš 
1930 m. Vėliau ir Lietuvoje im
ta vartoti vienskaitos lytis — 
“spalio mėnuo”.
Kodėl? f
O gi todėl, kad vardininko 

linksniu reiškiami mėnesių 
vardai turėjo tik vienskaitą 
(buvo vartojamos tik vien
skaitos lytis): sausis, vasaris, 
kovas, balandis, gegužė, birže
lis, liepa, rugpiūtis, rugsėjis, 
spalis (ne spaliai), lapkritis, 
gruodis.

Jeigu vardininko linksnyje 
vartojame tik vienskaitos ly
tis, aiSku, kad ir kilmininko 
linksnyje tevartotinos vienskai 
tos lytys. Todėl spalio mėnuo. 
Amerikos lietuviai teisingai ir 
logiškai susidarė ir vartojo 
spalio mėnesį.

WILLIAM VALAITIS
Vitohttiopat automobilių teuymat
730-2 E. Moyamenmng Avi

Philadelphia, Pa.
Tel. Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
. AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229

LIETUVIAI PAGERBĖ ŽUVUSĮ AMERIKIETĮ KARĮ
Leitenantą Samueli L. HarrĮ, kuris 1920 metais žuvo Kaune — SLA 

veikėjai dalyvavo National Conference on Citizenship - .

WALLY’S 
RESTAURANT

! Geri žmonės, geri gėrimai, !
geras maistas i!

865 BANK STREET 
WATERBURY, CONN.

Tel. 3-9838

QUALITY MARKET
n VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.1---------------- ------- ----- >

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. 

-........ - ■■ — i

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius. u

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

į UNION BRONZE FOUNDRY Į
High Grade Bronze Castings

STANLEY SKIKAS i
;; SAVININKAS I;

(Pėda nuo Union Avenue)

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

Atsiusta paminėti
Politikos žurnalas LIETUVA, 

liepos-rugsėjo mėnesių Nr. 1. 
Leidžia PLG. Redaguoja: J. 
Audėnas, dr. B. Nemickas, V. 
Rastenis ir V. Vaitiekūnas. 
Adresas: Lietuva, 16 W. 58 St„ 
New York 19, N.. Y. Metinė pre
numerata $2.00.

Balys Rukša. UGNIES PAR
DAVĖJAS. Poezija. 96 psl. Iš
leido Baltija, Toronto (Kana
doje).

B. Daubaras. NERAMU BU
VO LAISVĖS ALĖJOJE... Apy
saka. 113 psl. Iliustravo K. Dar 
gis. Išleido Nida, 3 Southern 
Row, L London W 10, Anglija.

Balys Rukša ŽEMĖS RAN
KOSE Poezija. 80 psl. Išleista 
Kanadoje. . ’

kalbas, sukakties minėjimo 
proga, pasakys prel. Jonas Am- 
botas, Gub. John Lodge ir kiti 
aukštieji sostinės ir valstybės 
pareigūnai.

♦ *
♦

Vietos liet, kolonijos vetera
nai Mašiotai Antanas ir Petro
nė, mini savo vedybinio gyve
nimo ‘ auksinę sukaktį. Senelis 
A. Mašiotas ir jo žmona švęs
dami 50 metų vedybų sukaktį 
pasiekė sunokusio amžiaus, 
Antanas 84 metų, o Petronė 
75 metų amžiaus. Jų namų du 
rys bus atdaros visiems drau-

GREITA PAGALBA
SAK SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai Sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (bcmorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atlete’s foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes. arba pinigus 
grąžinam. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

UŽKANDINĖ (Luncheonette) 
ir namas pardavimui. Čia par. 
duodama ledai (Ice Cream, pa 
tentuoti vaistai, užkandžiai ir 
t. t. Bendros savaitinės 6 die
nų pajamos $600. Trijų aukš
tų namas, gaso šiluma ir kiti 
įtaisymai. Įvairių tautų, dau
giausia lietuvių, gyvenama ap
ylinkė. Kreiptis tiesiai į savi
ninką — 1616 S. 2nd Street, 
Philadelphia 48, Pa.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE

CAFE
1700 Frankford Ave.,

PHILADELPHIA. PA.

I

ETTORE GALENO, Inc.

n------------------------------------- ------------------
PHILADELPHIA, FA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA
ANTHONY BALGHIUNAS, SAV. 

113 SOUTH 34th STREET 
Arti Pennsylvanijos Universiteto

1 PETER DAVIDONIS "
. VYNAI — LIKERIAI — ALUS

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

WASHINGTON, D. C. — Be
veik ištisą praeitą savaitę Wa
shingtone ■ posėdžiavo septin
toji metinė konferencija, va
dinama: National Conference 
on Citizenship, kurios metu 
patrijotines kalbas pasakė pre
zidentas Trumanas, Roosevel- 
tienė ir daugelis kitų.

Konferencija buvo globoja
ma teisingumo ministerijos ir 
joje dalyvavo taip pat žinomų 
lietuvių veikėjų grupė, atsto
vaujanti Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje, būtent: adv. 
Kalinauskas iš Bostono, nau
jai išrinktas dviems metams 
SLA prezidentas, Povilas Dar- 
gis iš Pittsburgh, vicepreziden
tas, ir dr. Matas Vinikas, ilga
metis SLA generalinis sekre
torius.

šia proga minėtoji lietuvių 
grupė pagerbė atmintį leite
nanto Samuel L. Harris, Ame
rikos piliečio iš Pennsylvani
jos, kuris 1920 metais žuvo 
Kauno priemiestyje, eidamas 
savo pareigas, kaipo kariškis, 
kurio kūnas buvo atgabentas 
Amerikon ir palaidotas Arling
ton tautinėse kapinėse.

Ant jo kapo yra pastatytas 
didelis paminklas, kuriame y- 
ra iškalti dviejų valstybių ženk 
lai: Erelis, kaipo JAV ir Vytis 
— Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos emblemos." Abie
jose granito paminklo pusėse 
yra įrašyta amerikiečių ir lie
tuvių kalbomis biografinės ži
nios apie tą šaunų jauną ame
rikietį.

Adv. Kalinauskas padėjo gė
lių vainiką SLA vardu. Kiti du 
tos organizacijos nariai stovė
dami ramiai atidavė pagarbą 
Amerikoj priimtu būdu.

Vainiko padėjimo iškilmėse 
taipgi dalyvavo Povilas žadei- 
kis, Lietuvos ilgametis (nuo 
1935) akredituotas JAV, Lietu
vos Nepaprastas Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministras; drauge 
su Pasiuntinybės valdininku 
Stasiu Žadeikių.- šia proga bu
vo padaryta keletas nuotraukų 
kurių vieną dedame pirmame 
puslapyje.

Ministras P. žadeikis besi
kalbėdamas su SLA viršinin
kais, pasakė: kad jų atsilan
kymas Arlingtone, o taipgi ir 
Lietuvos Pasiuntinybėje, jam 
priminė ALT’o lankymas! val
diškose įstaigose Washingtone 
ir k£d esą pasigendama tos jų 
veiklos sustiprinimo, ypatingai 
šiais prezidento rinkiminiais 
metais.

•
Antradienį, rugsėjo 16 d. per 

Washington© radijo stotį gir
dėta lietuviškos melodijos. Tai

buvo Bill Herson’o radijo pro
grama, j kurią paprastai įpina 
ma įvairių tautų melodijos, 
šalia amerikoniškos muzikos.

Nors Herson paprastai iš 
anksto nieko neskelbia apie 
savo kasdieninę radijo pro
gramą, betgi daugeliui pavyko 
pripuolamai išgirsti keletą lie
tuviškų liaudies melodijų, įdai
nuotų Kipro Petrausko, Kami- 
lijos Jozevskaitės. V. Grigaitie
nės ir A. Sodeikos.

šios lietuviškos melodijos 
buvo maloni staigmena ypač, 
kad paaiškinimus davė Mirga

žadeikytė ir Stasys žadeikis. 
Jiedu taipgi padarė paaiškini
mus apie Lietuvos būklę pir
miau ir dabartinę sovietų oku
paciją.

šia proga galima paminėti, 
kad minėti du asmens ne pir
mą kartą čia Amerikoje gau
na progos angliškai kalbėda
mi prisidėti prie Lietuvos var
do garsinimo. Sąryšy su tuo 
keletas asmenų, girdėjusių mi
nėtas transliacijas, per Lietu
vos Pasiuntinybę pareiškė sa
vo komplimentus, kalbamos 
programos dalyviams.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
LOS ANGELES, CALIF. —

Jau išėjo iš spaudos Lietuvių 
Dienų spalio mėn. numeris. 
Telpa apie 40 puikių nuotrau
kų iš lietuvių gyvenimo Ame
rikoje ir kituose pasaulio kraš
tuose. Viršelyje — Lietuvaitės 
su trispalve Chicagos gatvėse. 
Turinyje: J. Viekšnys, Artimo 
keliu, Adlai Stevenson kalba, 
J. t Bertulis,’ St. Šimkus davė 
antausį, A. S. žvangulis, Lie
tuvos Atsiminimų radijo va
landa, M. Katiliškio novelė 
Duobkasiai, Maršalo Maner- 
heimo atsiminimai ir kt. Vie
nas numeris siunčiamas susi
pažinimui nemokamai. Metinė 
prenumerata: $3.00. Adminis
tracijos adresas: Lietuvių Die
nos, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif.

Lietuvių Dienų leidykla išlei 
do prof. Biržiškos knygą “Lie
tuvių Tautos Kelias”. Kaina 
$3.00.

— L. Valiukas persikėlė iš 
Dayton, Ohio, į Los Angeles.

PROGA NAUJAKURIUI labai 
prieinama kaina įsigyti gerą, 
daugiau kaip 30 metų veikian
tį, drabužių valymo ir taisymo 
biznį. Patalpos su trijų kam
barių butu. Visi įtaisymai. Nuo 
ma vos 35 dol. mėnesiui. Savi
ninkai turi išvykti į kitą mies
tą. Pageidaujama, kad šį biz
nį perimtų kas nors iš nauja
kurių. Puiki proga pelningam 
bizniui ir savarankiam gyveni
mui. Kreiptis: Daniels Clea
ners, 277 Nassau Ave., Braak- 
lyn, N. Y.

ŽYMUS EUROPOS AUKSAKALIS

Kars Jewelers
: 218 E. 14th St. New York 3, N Y.

1 (Šalia Jeffersono kinoteatro) Tcl. GRamercy 3-5 875

Žinomų šveicariškų firmų laikrodžiai .
OMEGA, LONGINES, PAUL BUHRE, TISSO, DOXA ir kt. 

i; TAISOMI SUDĖTINGIAUSI LAIKRODŽIAI, TURIME IŠ 
i ŠVEICARIJOS IMPORTUOTŲ DALIŲ,
i RAŠTIŠKAI GARANTUOTŲ
: TAISYMAS, PERDIBIMAS, NžSAKYMAI

įvairaus aukso, platinos ir sidabro juvelyrinių dirbinių
PARDAVIMUI TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ: ŽIEDŲ 

SU BRILIJANTAIS, AUSKARAI, APYRANKĖS 
APYRANKĖS SU KRYŽELIAIS

1 Sužiedotuvių žiedai iš raudono aukso 14-18 karatų

ŽEMOS KAINOS
Klausykite mūsų radijo programų sekmadieniais nuo 8 iki 9 vai. ryto, 

penktadieniais nuo 7 iki 8 vakaro iš WHOM 1480 ks.’ stoties
Vios prekės parduodamos 18 mėnesių kreditan. Kalbame į- 
vairiomis Europos kalbomis.

Į Kreipkitės į Aleksandrą BRANDTĄ ;
Ypatinga nuolaida duodama tiems, kurie pirks pagal šį skelbimą

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.

(Prie Šv. Jono kapų)

Paminklai ir nauzoliejai statomi visuose kapuose. Atdara 
kasdien, įskaitant sekmadienius ir šentadienius. 

Sutaupysite, pirkdami tiesiog iš gamintojų.
Tel. DA 6-2356

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI j 

! ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės Vaizdai. Visas pa- j 
saulis žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS Į 

i; ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius j 
i; savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos j 
;; parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje. 316 puslapių, 1 

iliustruota, kaina 3 doleriai. !
i! ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuviu gyvenimo romanas. 
? 450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
i! ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug ;
] parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var- ' 

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, Ill. J 
? gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė- 
į dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai.

V’sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius!
j' Rašykite:
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ADAMS’ CAFE -
RESTORANAS IR BARAS

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

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav. !

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, PA.
Tel. PO 5-9566 <

—-------------—-------- ----------------—----- ---------- ---------- ------------------------- -- 4

HOLLYWOOD INN & HALL
i ELZBIETA RUDAUSKIENĖ,

Savininkė »

Baras ir salės pramogoms ■
2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.

Tel. Virginia 7-9880 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Laisvei švintant... (38) St. Butkus |

ŽEMAIČIAI SU VĖLIAVOMIS MUS PASITINKA ' Į
Žygiuojame apsupti bermontininkus — Priešas traukiasi be mūšio

— Kumečiai mus mieliau priimdavo, negu dvarininkai
• Latviai anksčiau pradėjo 

pulti bermontininkus. Paga
liau ir mūsiškiai pradėjo juos 
pulti. Lapkričio 21 d. ir mūsų 
bątalijonas pasijudino. Jis ga
vo uždavinį pasiekti Kurtuvė
nų apylinkę ir užimti fronto 
barą prie Ventos-Dubysos per
kaso. Tuo būdu mūsų batali
jomis turėjo užeiti priešui į 
užpakalį, kurio stipriausios jė
gos buvo Radviliškyje ir Šiau
liuose. Būtų tekę užkirsti prie
šui kelią trauktis iš Šiaulių 
plentu pro Bubius ir vieške
liais pro Kurtuvėnus.
' Pajudėjome iš savo pozici

jų naktį. Naktis buvo ,biauri. 
Smarkiai snigo “bobų kąs
niais” Mūsų batalijoną vedė 
takais, krūmais ir laukais vie
nas vietos gyventojas lietuvis 
ūkininkas, gerai pažįstas šias 
apylinkes. Vedė užpulti prie
šą iš jo nelaukiamos vietos. 
Gera savo žemėje kariauti, 
kur visi gyventojai yra palan
kūs ir padeda.

Beinant priešais į dešinę pa
sirodė į dangų kylančios ra- 
kietos, bet netrukus vėl ramu. 
Matyt, priešas laukia mūsų ir 
žvalgosi. O ties Radviliškiu ki
ti pulkai atkakliai puola ten 
Mlprų priedą, 1

Rytą pasiekėme Sulinktų 
vienkiemį, prie to pat vardo 
didelių pelkių, bet snigti ne- 
perstoja. Drimba dideliais kąs
niais ir iš tolo nieko nematy
ti. Mūsų kuopa puola per pel
kę, nes priešas iš tos pusės ne
sitiki puolimo. Pelkės kupstai 
aukščiau kelių, o mažesniam 
vyrui dažnai net aukščiau. Eiti 
labai sunku, o su sunkiuoju 
kulkosvaidžiu tiesiog neįma
noma. Nespėjom pėstininkams 
eiti ir greit toli atsiliekam. 
Pagaliau visai nutrūksta mū
sų ryšiai su pėstininkais. Greit 
apsnigo jų pėdas ir nebežino
me, kur jie nužygiavo.

Palieku kulkosvaidininkus ir 
per kupstus lai ploju tolyn pa
tikrinti, ar dar toli tokia pra
keikta pelkė tęsiasi ir kur nu
žygiavo mūsų kuopa. Einu, per 
kupstus lipu, bet pelkės galo 
nerandu. Ir neberandu kuopos 
pėdsakų. Netekęs vilties, grįž
tu prie savo kulkosvaidžių.

Kulkosvaidininkai, pasilikę 
vieni ir ilgai manęs nesulauk
dami, palengva ritosi pelke 
pirmyn. Radau juos jau toli 
paristūmusius. Visi apsnigti, 
kaip vaikų nulipdyti sniego 
dėdukai ir pro tirštą snigimą 
nebegaliu.pažinti, kas jie:-ma

no vyrai, o gal bermontinin
kai užeina į mūsų užpakalį. 
Tik visai arti priėjęs pažinau 
savo vyrus. Kadangi eiti pir
myn nebeįmanoma, kulkosvai
dininkus gražinu į Sulinkių 
vienkiemį. Greit pas mus at
vyko ir kuopos vado pasiųstas 
vienas kareivis su pranešimu, 
kad liktumėm vienkiemyje ir 
lauktumėm, kol kelias bus iš
valytas nuo priešo.

Priešais prasidėjo šaudymas. 
Mūsiškiai užpuolė priešą. Greit 
šaudymas nutilo — priešas 
pradėjo trauktis. Kitos mūsų 
batalijono kuopos buvo smar
kiau susipešusios su priešu. 
Paėmė ir belaisvių. Nemaža 
kareiviai turėjo juoko, kai vie
name name ant aukšto užtiko 
striuką buką vokietuką, pasi
slėpusi ūkininko vilnose. Ma
tyt, mūsų kareiviams pasislė
pusi vokietį užrodė gyventojai. 
Kareiviai užlipo ant aukšto ir 
pastebėjo, kad vilnose kažkas 
blizga, lyg katės akys. Durtu
vus atkišę priėjo arčiau, o gi 
blizga vokietuko akiniai. Lš 
vilnų pakilo ir vokiečio rankos.

Priešas smarkiai bėgo 
mums teko greit žygiuoti pir
myn, niekur nebesutinkant 
bermontininkų, pasipriešinimo.

Pro Šiaulėnus, Tytuvėnus, 
Pašiaušę lapkričio 22 d. vasa
rą pasiekėme Bazilionų apyiin 
kę. Nors visas kelias buvo sun
kus, nes turėjome važiuoti rį- 
tais, o ne rogėmis snieguotu 
keliu, bet prieš pat Bazilionus 
mūsų arkliai visai nebępalraų- 
kė. Vietos kalnuotos, keliai Ję_ 
du apkaustyti, slidū^,./fi
liams nebetraukiant, ’ vęžtous 
kareiviai stūmė.

Vėlai vakare, jau suėmus, 
mano kulkosvaidžių būrj^ pū
stojo netoli Bazilionų ^jniesie- 
lio Padegliukų dvarely}ė: ‘ čia 
pat buvo ir plentas Šiaulėnai 
Tauragė. Kadangi oras šalto
kas, apsistojome dvaro savi
ninko namuose. Radome tuš
čią vieną didelį kambarį, tik 
su vienu baldu — spinta. Sa
vininkas mūsų karininką pasi
kvietė pas save į kambarius ir 
ten jam paruošė lovą, bet apie 
mus kareivius nesirūpino. Jis 
buvęs rusų karininkas prisigė
ręs caro armijos raugo/ kur 
kareivis buvo šuns vietoje.

Mums kareiviams fronte 
daug nereikėjo. Užteko tik 
duoti šiaudų kambary pasi
tiesti guolį. Patys savo valia 
tvarkytis nenorėjome, nes bu
vome savo žemėje, o ne prie
šų. Visur jautėme mums rodo
mą gyventojų rūpestingumą, 
taipgi to pat laukėme ir iš 
dvarininko, bet apsirikome. 
Jis praeidavo pro šalį, pasižiū 
rėdavo, kaip kareiviai, sėdėda
mi ant grindų ir atsirėmę į šie 
nas snaudė, bet nė žodžio apie 
šiaudus. O mūsų buvo tik 24 
vyrai

KODĖL LIETUVIAI MAŽIAU LANKO PAREGIMUS?
Jury Komisija paskirstė premijas— Pirmoji premija teko Jonui Le

onui, antroji — J. Kariui ir trečioji Vincui Alksniniu!

Skelbdami anketą “Kodėl 
lietuviai mažiau lanko paren
gimus”, mes niekad nesitikė
jome, susilaukti tiek daug at
sakymų.

Esame tikri, kad tie atsaky
mai suplaukė ne dėl premijų, 
kurios buvo mažos dr labiau 
simboliškos, bet dėl to, kad 
kiekvienas rado reikalingu pa
sisakyti visiems taip opiu klau 
simu.

Per kelis Vienybės numerius 
skaitytojai galėjo sekti aiški
nimus, kodėl lietuviai mažiau 
lanko parengimus.

Pasibaigus anketos termL 
nui, buvo sudaryta komisija, 
kuri paskirstė tris žadėtas pre
mijas.

Primename, kad - pirmąją 
premiją — 10 dolerių skyrė J. 
Ginkus, New Yorko lietuvių 
radijo programos direktorius, 
antrąją premiją — Vienybės 
metinę prenumeratą skyrė Vie 
nybės redakcija ir trečią pre
miją — J. Bražviliaus knygą

;; Anne M. Sabliskas ;
Pirmoji Lietuvaitė 

CHIROPRAKTORE
Ligoniai priimami antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v. n

S Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
ir pagal susitarimą p

902 BELMONT AVENUE, i 
h Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4236
t ------------------ - —--------- -----

“Doleriai ir kalorijos” skyrė 
leidykla Patria.
JURY KOMISIJOS 
NUTARIMAS

Savaitraščio Vienybės suda
ryta Jury komisija iš: Stasio 
Butkaus, Rapolo Kručo ir An
tano Sodaičio 1952 m. rugsėjo 
mėn. 22 d. peržiūrėjo atsaky
mus gautus f šio laikraščio pa
skelbta (Vienybė Nr. 26 1952) 
anketą “Kodėl lietuviai ma
žiau lanko parengimus”.

Komisijai iš viso buvo pa
teikta devyniolika atsakymų, 
gautų į. minėtą anketą. Susi
pažinusi su atsakymų turiniais, 
juos apsvarsčiusi, komisija pri 
ėjo nuomonę, kad visuose at
sakymuose - pateikiama konkre
čių pavyzdžių — priežasčių, 
kurių dėlei mažiau lankoma 
parengimai. Iš patiektų pavyz 
džių galima daryti išvadą, kad 
mūsų visuomenėje, seniau at
vykusioj ir naujakuriuose, yra

sumažėjusi lietuviško idealiz
mo dvasia ir daugelio asme
niniai bei privatūs reikalai y- 
ra nustelbę visuomeniškos pa
reigos jausmą, kas supranta
ma, neigiamai atsiliepia ir Į 
parengimų lankymą. Šia pras
me i anketą ryškiai yra atsa
kęs Jonas Leonas, todėl komi
sija 
NUTARĖ:

Už atsakymus į anketą “Ko
dėl lietuviai mažiau lanko pa
rengimus”

Pirmąją premiją skirti JO
NUI LEONUI, 6820 Superior 
Ave., Cleveland, Ohid, antrąją 
premiją — J. KARIUI, 106 
Barnum Ave., Bridgeport, 
Conn, ir trečiąją premiją —• 
VINCUI ALKSNINIUI, RFD 
Mansfield Center, Conn.

Jury Komisija:
Stasys Butkus j 
Rapolas Kručas 
Antanas Sodaitis

GEORGE RACHUN ■:
RESTORANAS IR BARAS J;

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y. ;!
Tel. HY 7-9758.

j The DRIFTWOOD BAR AND GRILL į. 
s žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų

‘ New Yorke.
254 Whter St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St. J 

!; New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.
—  — ------------------------- ----- ------—— ——4

Piktumas paėmė ir mane. 
Juk toji apylinkė man gerai 
pažįstama. Tik už 6 kilometrų 
nuo čia mano gimtoji vieta. 
Tik už 6 kilometrų mano tė
vai, broliai ir kiti saviškiai. Ir 
štai savojoj gimtinėj nepalan
kiausiai mus sutiko. Ir tai dėl 
to, kad mums pasisekė ne pas 
ūkininkus apsistoti, bet dvare, 
ir dargi pono troboje. Pas ku
mečius būtų žmoniškiau.

Troboje pakvipo obuolių kva 
pas. Jis sklido nuo spintos. Ka
reiviai tuoj aptiko ant spintos 
uždengtus obuolius.

— Būrininke, ar galima tuos 
obuolius nudžiauti, — pasitei
ravo manęs kareiviai.

Perpykęs leidau ir bema
tant visi pono obuoliai atsidū
rė kareiviu kišenėse. Atėjus 
prie kareivių karininkui, ka
reiviai ir jam davė obuoliu. 
Karininkas nežinojo, kad- tie 
obuoliai vogti, nes kareiviai 
niekur nevogdavo, bet gauda
vo iš gyventoju. Taigi manė, 
kad ir šį karta iš kur nors va_ 
vo. Įsidėjęs kelis obuolius i ki
šenę, viena valgydamas įėjo į 
pono kambarį. Ponas žiūri, 
kad karininkas valvo io obuolį. 
Išeina į mūsų kambarį pasi
žiūrėti, oei ant spintos nė vie
no obuolio. lėies atval nusi
skundė mūsų karininkui, kad 
kareiviai io obuolius nukniau
kė. Karininkui nasidarė nema
lonu ir teisinosi, kad ir iis iš 
kareiviu craves, nes manes, kad 
jie iš kur nnrs eave.

Rvtoiaus diena buvo sekma
dienis. Lapkričio 23 d. Ruošia
mės, žygiuot* J Kartuvėmis,

bet čia įsakymas pasitraukti į 
savo senąsias pozicijas ir leisti 
bermontininkams laisvai iš že 
maitijos pasitraukti į Vokieti
ją. Tai įsakymas Santarvės 
misijos, kuriai vadovavo pran
cūzų generolas Nisselis.

Kareivių tarpe kilo didelis 
nepasitenkinimas ir piktumas. 
Bermontininkai sumušti ir ap
supti, belieka tik galutinai 
juos užgniaužti ir paimti ;jų 
karinį turtą, o štai čia santar
vininkai (prancūzai, anglai, 
italai, japonai) liepia pasi
traukti. Ką daryti’ Mažesnis 
didesniųjų turi klausyti. Trau
kiamės atgal laimėję. I bažny
čią atvykę žmonės, kurių tar
pe man buvo daug pažįstamų, 
klausinėja, kodėl mes traukia
mės. Sunku ką nors ir atsaky
ti. Kadangi gen. Nisselis pran
cūzas, tai prancūzus daugiau
sia ir kaltinome.

Mums pasitraukus į senąsias 
pozicijas, bermontininkai pa
sijuto ramūs. Nė nemane trau
ktis. Vėl plėšė mūsų gyvento
jus, žudė žmones ir šeiminin
kavo po žemaičių žemę. Nebe
sulaukdama bermontininkų 
pasitraukimo, mūsų kariuome
nė vėl pajudėjo. Tik šį kartą 
peštis nebeteko. Bermontinin
kai bėgo be kovų.

Gruodžio 9 ir mūsų batali- 
jonas pajudėjo. Šį kartą jau 
kitais keliais, pasienio link, šis 
žygis jau buvo nebe kovos žy
gis. bet triumfo Daugely mies
telių ir bažnytkaimių gyven
tojai iškilmingai mus pasitik
davo. Kai kur rasdavome pa
ruoštus garbės vartus, išsiri

kiavusias mokyklas, namai bū
davo papuošti lietuviškomis vė 
liavomis.

Gruodžio 15 d. pasiekėme 
tuomet buvusią sieną, t. y. 
Klaipėdos krašto, kuris aną
met dar nebuvo priskirtas prie 
Lietuvos. Bermontininkai pa
bėgo į- Vokietiją, žemaičių 
kraštas laisvai atsikvėpė.

žemaičiuose prabuvome vi
są žiemą. 1920 m. pavasarį at
sikėlėme į Suvalkų kraštą 
prieš lenkus.

Kitą savaitę: LENKAI PA
STOJA KELIĄ Į VILNIŲ.
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Kas atsitinka, kada pradedama dauginti iš nuliaus? — Draugas te

bekartoja seną pasakėčią — Vien gerų norų neužtenka.
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Tegu viens kitą ryja
Jei revoliucija visad drasko 

savo vaikus, tai šiais laikais ji 
juos ryja.

Įrodymas?
Ar bereikia geresnio, kaip 

paskutinis “valymas" prancu_ 
zų komunistų tarpe, nubali
nant du žymius \adus Marty 
ir Tillon.

Šitas nušalinimas daug ką 
nusteb.no, nes Marty buvo vie
nas “griežtųjų”, visą laiką sto
vėjęs už revoliuciją, kitus va
dindamas “minkštariugariais”. 
Partijoje jis buvo garsus dar 
kitu vardu, kaip “Juodosios 
jūros matrosas”, už dalyvavi
mą rusų revoliucijoje.

Net Leninas ir Trockis apie 
jį sakydavo:

— Tai vienintelis revoliuci
onierius Prancūzijoje!

Dabar šis “vienintėlis revo
liucionierius” išmestas pro du
ris, drauge su kitu savo drau
gu Tihon.

Koks jų nusikaitimas?
Iš partijos komunikato suži

nome, kad jie apkaltinti nu
krypimu nuo bendros linijos...

Mat, vietoj aklai pildę Krem 
liaus “ukazus”, kaip yra įpra
tę daryti visi “gerieji ’ komu
nistai, kuriems tėvynė tai So
vietų Sąjunga, išdrįso tuos 
“ukazus” kritikuoti ir reikšti 
savo asmeninę nuomonę.

Tokių dalykų komunistų par 
tijoje nepripažįstama.

Tai yra mirtinas nusikalti
mas ir už tai, anapus geležinės 
uždangos, kur komunistai yra 
valdžioje, žmonės kariami.

•
Pašalintiems prancūzų ko

munistams Marty ir Tillon ne
gresia toks pavojus, šį kartą 
jie nebus pakarti, kaip Kosto
vas Sofijoje, Rajk Budapešte, 
ar Kotchi Tiranoj. Jie net ne
bus uždaryti į kalėjimą, kaip 
Gomulka Varšuvoje, Slanski 
Pragoję, ar Luca Bukarešte.

Bet kėlias atgal jiems už
kirstas, nežiūrint kaip juodu 
atgailautų ir bučiuotų tą ran
ką, kuri juos nubaudė. Jų ka
rjera partijoje baigta.

Baigta ,nes išdrįso pakelti 
galvą prieš “geniališkąjį” Sta
liną, kuris aplink save tenori 
matyti tik robotus, o ne mo
kančius protauti ir savaip 
mąstyti.

•i ~

-W.

Bet Marty ir Tillon vargu ar 
iš partijos patrauks su savim 
kitus narius.

Pas komunistus jau tokia 
tradicija, kada vienas išmeta
mas, kiti jį stengiasi kuo smar 
kiaušiai apspjaudyti nors ir 
patys gali, susilaukti tokio pat 
likimo.

Visi jie nariai seka pasili
kusius vadus ir remia komu
nistų spaudą, visai nepagalvo
dami, kad tuo sau neria kilpą 
ant kaklo ir nustoja būti žmo
giškomis asmenybėmis.

Ar tai laisvė, kada partijoje 
viešpatauja tokia diktatūra? 
Kada nariai išbuvę partijoje 
daugiau kaip ketvirtį šimtme
čio, išmetami per vieną minu
tę, vien tik dėl to, kad nepati
ko Kremliuje sėdinčiam ūso- 
tam gruzinui?

Tai primena labiau senoje 
Romoje gladijatorių grumty
nes, kur minia nykščio nulen
kimu mirčiai nusmerkdavo 
gladijatorių.

Lygiai ir Šiandien komunis
tai, kaip pasiutę šunys, ryja 
viens kitą, besistengdami įti
kti Kremliaus diktatoriui.

Bet tegu jie viens kitą ryja. 
Mažiau jų liks.

Visi sutinkame, kad mūsų 
vidiniai nesutarimai, bergždi 
ginčai nedaro mums jokios 
garbės, parodo mūsų silpnumą 
ir kompromituoja mus visus. 
O kas blogiausia, tai didžiai 
kenkia Lietuvos laisvės reika
lui. 
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Niša, tai yra aišku. Visa tai 
įgrota kiekvienam iki gyvo 
kaulo. Bet kaip nebus ginčų, 
jai “vadovaujantis veiksnys” 
tiek košės privirė?
DAUGYBA IS NULIAUS

Tuo tarpu tikros išeities vis 
dar nematyti. Kodėl? Dejuo
jame dėl esamų negerovių, bet 
juk dejavimais nieko pataisy-* 
ti negalima. Reikia ieškoti mū 
sų bėdų tikrų priežasčių ir rei
kia jas šalinti. Pasirinkti tin
kamiausius kelius ir metodus 
yra skonio reikalas. Galima, 
pav., steigti ir “VLIKo autori
tetui ir VT darbingumui tirti 
komisijas”...

O rodos, būtų nesunku įnešti 
ah kurną ir rasti vienokias ar 
kitokias išeitis, jei mūsų lie
tuviškoje vidaus politikoje bū
tų vadovaujamasi paprastu 
paprasčiausiomis aritmetikos 
taisyklėmis. Pavyzdžiui, du pa
dauginus iš dviejų yra keturi. 
Tuo tarpu yra įspūdžio, kad 
mes dauginame 2 iš įvairiau
sių žinomų ir nežinomų skai
čių, iki nuliaus imtinai, ir pa
skui stebimės, kad negauname 
keturių, arba kad du padaugi
nus iš nuliaus — nulis tik ir 
gaunamas.
SKYSTAS PENAS

Iš VLIKo pasitraukus kraš
tutiniams, sakoma, būk . ten 
užviešpatavusi visai nauja at
mosfera. Pagyvensime, pama
tysime.

VLIKe tebėra dr. J. Grinius, 
kuris pereitais metais skelbė, 
kad min. Lozoraitis yra tik 
“persona privata”.

Dabartinis VLIKo pirminin
ko pavaduotojas dr. P. Karve
lis nelabai jau seniai .pačiame 
VLIKe dar mandriau skelbė: 
min. Lozoraitis — “samozvan- 
cas”.

Tad kaip dabar norima ben
dradarbiauti “praktiškai” su 
min. Lozoraičiu,— kaip su per
sona privata, ar kaip su Liet, 
uvos Diplomatijos šefu?

Buvo ir lieka neaišku. O kol 
bus neaišku, kol nežinosime, 
iš kiek norime du dauginti, 
nesitikėkime perdaug, kad bū
tinai gausime keturis.

Paprastai demokratinė tai
syklė, kaip anoji aritmetinė, 
rodos; siūlytų: nusistatykime 
pirma patys, apsispręskime ir

Rašo J. KERNIUS

apspręskite patys. Ir visuome
nei pasakykime. Tada bus aiš
ku, ir bus vienaip ar kitaip. 
Priešingu atveju iš to, “prak
tiško bendradarbiavimo” bus 
tokie patys rezultatai, kaip iš 
tų paliaubų derybų Korėjoje. 
Nes arba dr. P. Karvelis pa
keitė sayo ankstyvesnę nuo
monę, kad Lietuvos Diploma
tijos šefas negali jokių žygių 
daryti svetimose įstaigose Lie
tuvos reikalu etc., ir jei pakei
tė, tai tegul tai ir pareiškia,— 
arba iš to “praktiško bendra
darbiavimo” nieko nebus. O 
pasakėčiomis apie gražiausius 
sutarimus ir pasikeitusią at
mosferą nereikėtų daugiau vi
suomenės Skystai penėti.
BET PASAKĖČIOS 
VĖL TEBESAKOMOS

Tačiau tas skystas penas nei 
nemano išsibaigti, ir čia gali
me nurodyti naujų faktų.

VLIKo pirmininku formaliai 
tebėra, nors, ir sunkiai sergan
tis, prel. M. Krupavičius, krik
ščionių demokratų partijos pir 
mininkas. Jo pažiūros ir nusi
statymai dėl bendradarbiavi
mo su Lietuvos Diplomatijos 
šefu jau seniai žinomi iš dau
gelio jo viešų pareiškimų per 
ELTĄ ar kituose laikraščiuose, 
o taip pat iš jo laikysenos ir 
balsavimo, kai praėjusiais me
tais buvo tvirtinamas Reutlin- 
geno susitarimas. Krikdemų 
bloko penkiukė jį tada atme
tė.

Kaip buvo pranešta, VLIKo 
pirmininko pareigoms eiti lai
kinai išrinktas dr. P. Karvelis, 
Ūkininkų Sąjungos atstovas, 
vienas iš krikdemų bloko bu
vusios penkiukės (dabar tre
jukės), autorius žinomosios re 
zoliucijos, pagal kurią ir buvo 
atmestas Reutlingeno susitari

mas dėl bendradarbiavimo su 
Lietuvos Diplomatijos šefu. Ar 
turėtų taip dabar išeiti: su Lie 
tuvos Diplomatijos šefu ryž
tasi iš bėdos "praktiškai ben
dradarbiauti”, bet formaliai 
su juo bendradarbiauti vistiek 
negalima, nes juk jis “samo- 
zvancas”?...

Trečias faktas: — Chicagos 
dienraštis Draugas, kaip vi
siems žinoma, yra mūsų krik
demų bloko politinės linijos 
gynėjas. Jo puslapiuose dažnai 
pareiškiamos tos grupės, nuo
monės bei nusistatymai. Po 
diplomatų ir VLIKo (dr. Kar
veliui dalyvaujant...) pasitari
mų ir susitarimo Paryžiuje, po 
to susitarimo patvirtinimo ir 
visos VLIKo “reorganizacijos” 
bei “konsolidacijos”, po naujo 
VLIKo pakvietimo Diplbmati- 
jos .šefui “pradėti praktišką 
bendradarbiavimą”, Draugas 
paskelbia ilgą straipsnį “Dip
lomatijos šefo klausimu”. Re
dakcija, prie straipsnio nuo sa
vęs pasisako, kad siekiant “to
bulesnės tautos vienybės, yra 
reikalinga plačiau išsikalbėti, 
išsiaiškinti visais klausimais, 
kurie Kečia visus Lietuvos 
laisvinimo veiksnius”...

Tuo tarpų neliesime visų sa
votiškų Draugo straipsnio iš
vedžiojimų, — įrodyti, kad Lie 
tuvos Diplomatijos šefo visiš
kai nėra ir negali būti. Pažy
mėsime tik vieną vietą, kurio
je sakoma, kad Lietuvos užs. 
reikalų ministerio Urbšio pa
tvarkymas, kuriuo sudaroma 
Lietuvos Diplomatijos šefo in
stitucija užsienyje, “yra nieki
nis ir jokios teisėtinės reikš
mės neturintis. Užs. reik. min. 
Urbšys savo telegrama nega
lėjo įsteigti ir neįsteigė diplo
matijos Šefo institucijos užsie
nyje”. Taigi, turime čia tik nu
lį.

Simfoninė muzika Lietuvoje 
tik paskutiniuoju laiku buvo 
pasidariusi populiari platesnės 
visuomenės tarpe. Visą pirmą 
Nepriklausomybės laikotarpį 
mes pergyvenome po visiška 
Valstybės operos diktatūra. 
Aukštai iškilusi opera nustelbė 
kitas dar nepradėjusias kles
tėti muzikos meno šakas ir net 
tikrai apsišvietusių inteligen
tų tarpe sukūrė tvirtą įsitiki
nimą, kad su opera prasideda 
ir baigiasi aukštasis muzikos 
menas. Ir dabar dar daugelis 
tremtinių neigia Amerikos 
miestų kultūringumą, taikin
dami jiems “neklaidingą” kri
terijų: ar juose yra opera? 
Tuo tarpu daugelis net ne 
siinteresuoja klausimu—ar yra 
simfoninis orkestras? O juk 
tų orkestrų Amerikoje yra be
veik kiekviename didesniame 
mieste ir jų dauguma aukšto 
lygio ir gausiai lankomi.

Simfoninė muzika ir Lietu
voje paskutiniuoju laiku prieš 
tremtį buvo pradėjusi smar

VLADAS JAKUBĖNAS
Chicago, Ill.

*

Ar atlaikys visuomenės viduriai?
Tad kyla- klausimas: kaip 

galimas betkoks, o juo labiau 
“praktiškas bendradarbiavi
mas” su tuo, ko visai nėra, kas 
yra niekinis, kitaip sakant tik
tai nulis? Ko yra verti tie su
sitarimai su nuliu? Kodėl nu
lis vėl kviečiamas į naujus iš
siaiškinimus? Kokia iš to bus 
nauja “praktika”? Kaip galė
jo ministerial Balutis ir žadei- 
kis daryti ilgą konferenciją 
Londone su nuliu? Kodėl jie, 
kaip maži vaikeliai komikuo
se, tą nulį pripažįsta savo 
veiklos šefu, skelbia visuome
nei pranešimus apie pasitari
mų vaisius’ su tuo nuliu ir tt.?

< Al

Draugo straipsnis .įrodo, .kad 
krikdemų blokas nuo savo pa
sakėčių visai nemano atsisa
kyti. Tai įrodo ir krikšč. demo
kratų New Yorke konferenci
jos rezoliucija. Tai įrodė Dar
bininko straipsniai, pagal ku
riuos ne tik Diplomatijos še
fas, bet ir visi kiti ministerial 
jiems yra beveik nuliai ir prie 
to — neveiklūs tautos valios 
uzurpatoriau \ Krupavičius ir 
Karvelis tų nutarimų ir pasi
sakymų nėra nei atmetę, nei 
pataisę, nei iš viso dėl jų dar 
nepasisakę.

Taigi, politinė aritmetika ir 
toliau lieka ta pati ir visai aiš-

ki. Jei VLIKo pirmininką Kru
pavičių ar Karvelį (einančius 
maždaug ‘^Lietuvos preziden
to” pareigas, bet, žinoma ne 
“samozvancus”...) praktiška
me bendradarbiavime sudau
ginti su Lietuvos Diplomatijos 
šefu, kuris pagal jų partiečių 
nusistatymą yra tik niekinis 
ir nulius, — tai išdavoje tegau 
sime tik nulių. Visuomenės vi
duriai gal ir stiprūs, bet tų vi
sų pasakėčių penas per skys
tas, kad dar ilgiau išlaikytų 
sveiką virškinimą.
GERŲ NORŲ NEUŽTENKA %

VLIKe jau naujas žmogus 
— Vyk. Tarybos pirmininkas 
K. Zaikauskas. Nežiūrint jo 
pasikarščiavimų Chicagos liau 
dininkų suvažiavime LDš ir 
LRS adresu, linkime jam sėk
mės. Naujas žmogus — gal bus 
nauji vėjai. Gal ta atmosfera 
praskaidrės. Tačiau gerų norų 
maža. Reikia aiškiai nusista
tyti ir apsispręsti, kaip ir kiek 
norima dauginti du, kad ga
vus keturis.

Girdėti, kad K. Zaikauskas 
tikrai nori su visais nuošir
džiai susitarti. Netik su Lietu
vos Diplomatijos šefu, bet ir 
su LRS. Bet kaip susitarti su 
Lietuvos Diplomatijos šefu? 
Pagal VLIKo teisių komisijos 
nutarimą? Kaip sutarti su 
LRS? Pagal V. Tarybos pada
rytą LRS pasmerkimą? Jei 
taip, tai dauginsime du Jš nu
lio, Jr vėl bus tik nulis. Ir tai 
tikriausiai.

kiai kilti. Kaune 1935-38 metų 
laikotarpy palaipsniui išaugo 
Valstybės radiofono orkestras, 
kuris gabių ir nuoseklių diri
gentų — Balio Dvariono, a vė
liau Jeronimo Kačinsko — va
dovybėje smarkiai pakilo sa
vo lygiu? Prasidėjus II Pasau
liniam Karui, kai mums atite
ko Vilnius, ten tapo perkeltas 
ir Radiofono orkestras, jis iš
syk nustebino šiaip mums prie 
šiškai nusiteikusią lenkų vi
suomenę savo menišku ir tiks
liu grojimu. Filharmonijos 
koncertai pasidarė lietuviams 
vilniečiams lyg savotiška me
no šventovė, lyg kad savo lai
ku Kaune opera. Įdomu, kad 
ir dabar iš tremtinių, kurie 
vertina ir mėgsta simfoninę 
lųuziką, daugiausia yra gyve
nę per karą Vilniuje.

Nevien simfoniniai koncer
tai vystėsi: išaugo pas mus ir 
nemaža simfoninė literatūra. 
Vieną kitą kūrinį turėjome jau 
iš senesnės kartos muzikų: J. 
Naujalio, Ciurlionies. Vienu ki 
tu simfoniniu veikalu pasireiš
kė ir St. Šimkus. Gausus šioje 
srityje buvo mūsų iki šiol gal 
žymiausias instrumentalistas 
J. Gruodis. Kiek nuošaliai čio 
stovi K. V. Banaitis, pasišven
tęs labiausiai vokaliniam ir ka 
meriniam menui. Užtat kiek 
jaunesni (dabar, deja, jau ne_ 
bevisai jauni) mūsų kompozito 
riai visi gan gausiai pasireiškė 
simfoniniame mene. Iš jų gau
siausias — V. Bacevičius, to
liau seka VI. Jakubėnas, A. Ra
čiūnas, J. Gaidelis, Kl. Griauz
dė, kartu su visa grupe dabar
tinėje tarybinėje Lietuvoje pri 
augusių jaunų lietuvių kom
pozitorių — visi jie turi nema
žai simfoninių kūrinių. Keletą 
simfoninių poemų naujoviška
me stiliuje turi ir Jer. Kačins
kas.

Didelio pasisekimo kurti 
simfoninius veikalus Lietuvoje 
teikė faktas, kad kiekvienas 
nors kiek padoraus lygio sim
foninis veikalas galėjo būti 
lengvai atliktas. Valstybės ra
diofonas, kartą priėmęs veika
lą pastatymui, automatiškai 
išsirašydindavo orkestro balsus 
ir pasidarydavo partitūros nuo 
rašą, pasiimdamas šią visą me 
džiagą į savo biblioteką. Deja, 

. visos šios partitūros su visa 
medžiaga pasiliko už geležinės 
uždangos.

Jau vien iš to išeinant būtų 
sunku suruošti simfoninį kon
certą vien iš lietuvių kūrinių,

siekiant duoti kuo geriausią 
lietuviškos simfoninės muzikos 
vaizdą. Be to, nėra tikra, ar 
mūsų visuomenė, kuri vos tik 
buvo pradėjusi susipažinti su 
simfonine muzika, pakanka
mai paremtų tokį koncertą.

Todėl V. Tysliavienės suma
nyta idėja ruošti bendrą trijų 
Baltijos tautų koncertą, yra 
natūrali ir sveikintina. Reikia 
žinoti, kad latvių ir estų muzi
kos gyvenimas buvo jau iš 
XIX šimtmečio labiau, išvysty
tas, negu pas mus ir jų visuo
meninės simfoniją ir išviso in
strumentinę muziką itin ver
tina. Kadangi New Yorkas su 
apylinkėmis turi gan gausias 
latvių ir estų naujųjų ateivių 
kolonijas, ir kadangi dar kiek
vienos tautos muziką diriguos 
tos pačios tautos dirigentas, 
tai gaHma laukti nemažo pub
likos antplūdžio.

Kalbant apie lietuvių pro
gramą visų pirma galima pa
sidžiaugti dėl dirigento pasi
rinkimo: Jeronimas Kačinskas 
yra asmuo, kuriam išviso nau- 
joviškesnė, o ypač lietuvių sim 
foninė muzika buvo visuomet 
labai artima. Jis Lietuvoje yra 
po keletą kartų dirigavęs kone 
visus žymesnius lietuviškus 
simfoninius kūrinius, juos ypač 
kruopščiai ir sąžiningai paruoš 
damas. J. Kačinsko klausa yra 
fenomenalu

Kačinskui, aišku, turi pri- 
priklausyti galutinas žodis dėl 
programos sudarymo. New 
Yorko koncerte, tarp kitko, 
numatyta atlikti Jakubėno 
“Raspodiją”, pirmą kartą J. 
Kačinsko atliktą 1940 m. Kau
ne ir vėliau daug kartų pakar
totą, taip pat “Legendą”, kuri 
buvo atlikta Lietuvoje 1943 m. 
V. Bacevičiaus simfonijos į- 
traukimą į programą tenka 
vertinti labai teigiamai: nors 
šio talentingo moderninio kom 
ppzitoriaus kūryba platesnei 
lietuvių publikai buvo kiek to-' 
limesnė, bet ji buvo užtat itin 
vertinama mūsų rimtų muzi
kų, o užsienio pasirodymuose 
ypač susilaukdavo palankių 
atsiliepimų. Malonu pažymėti, 
kad J. Gruodžio vardas, be ku
rio jokia lietuviška simfoninė 
programa yra nepilna, vis dėl
to figūruosiąs per numatomą 
koncertą, nežiūrint to, kad visi 
jo originaliai veikalai liko už 
geležinės uždangos. Emigraci
jos sąlygomis tai bus gražus 
pagarbos pareiškimas šiam 
1946 m. Lietuvoje mirusiam 
mūsų didžiam kūrėjui.

(Nukelta J 8 psl.)
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Laiškai nuo Pacifiko (3) Bronys Raila

KAIP PAJIEŠKOMAS BANDITAS...
Los Angeles yra ramus, šva

rus ir doras miestas.
Nors vardas ir angeliškas, bet 

kągi,—r visgi miestas ne vienų 
angelų apgyventas. Yra šiek 
tiek ir paprastų žmonių, jų 
tarpe net ir nusikalstančiųjų.

Bet mūsų švento miesto 
banditizmas gana nedidelis. 
Buvo čia, man atvažiavus, toks 
žydelis Micky Cohen. Gemble- 
ris, linksmų namelių laikyto
jas ir šiaip gal koks sukčius. 
Nesant įdėmesnių temų, spau
da per kelis mėnesius sieksni
nėmis raidėmis pūtė jo garsius 
darbus, kol vyrukas pateko į 
kalėjimą. Paskui už užstatą, 
rodos, išėjo.

O šiaip vis tik eiliniai nužu
dymai, vagystės, šmuklerystės. 
Nėra kuo pasigirti. Mums čia 
gyvenant, yra įspūdis, kad su 
tokia Chicaga visdėlto nekaip 
negalėtume susilyginti. Mes 
čia Hollywoode tik pagamina
me geras kaubojiškas ir gengs 
teriškas filmas, o jau tuos žy
gius realiai vykdyti kažkodėl 
paliekame Chicagai ir New 
Yorkui.

Galbūt, Chicagos dvasinė 
atmosfera atitinkamai nutei
kia ir mūsų vienintelį katali
kišką dienraštį Draugą. O ne, 
— ne kad tėvai marijonai pa
tys būtų pasidarę banditais... 
Nuteikia teigiamai: jiems už
eina noras ir lietuvių tarpe su-

j ieškoti visus nusikaltėlius, - titulii. Ir gengsteris, ir gem-
banditus, juos nubausti ir tuo 
apsaugoti sveikąją lietuvišką
ją visuomenę.

4Užsimojimas visai geras ir 
remtinas.

Vienas iš Draugo redaktorių, 
mano kolega kunigas J. Pruns 
kis prieš praėjusias Kalėdas 
man buvo parašęs gražų laiš
ką ir užsakęs straipsnį tema— 
lietuvio meilė lietuviui...

Tema svarbi, ir dėl jos prin
cipe tuojau susitarėme. Bet aš 
tik iškėliau keletą aplinkybių 
ir sąlygų, kuriomis toks straip 
snis sėkmingiausiai galėtų at
likti savo paskirtį. Kolega 
Prunskis, atrodo, su jomis ne
sutiko, ir todėl jam straipsnio 
nebeparašiau.

Nuo to laiko pasirūpinau ati 
džiau pasidomėti, kaip Drau
gas ir kaikurie kiti katalikiški 
laikraščiai pritaiko praktikoje 
tą gražų dėsnį — lietuvio mei
lę lietuviui.

Pasidariau pluoštelį iškarpų 
per keletą mėnesių. Labai ne
rūpestingai, mažai ir daugiau 
tik tai, kas mane tiesiogiai ar 
bent netiesiogiai lietė. Ir kai 
dabar jas peržvelgiau, pasiro
dė, kad kas jau kas, bet aš — 
tai tikras banditas.

Esu įgijęs visas reikalingas 
kvalifikacijas tam garbingam

bleris, ir piktas kaubojus ir, 
kas bjauriausia, visai atsiskle- 
dęs moralinis, religinis, kultū
rinis jiŲ politinis mūsų tautos 
žudytojas.

Vieno tik belaukiu, — kada 
marijonai ir pranciškonai ma
ne pasodins į elektrinę kėdu
tę. o pievų jie negali pasitikėti 
ir palaukti, kas bus vėliau. Jie 
patys ir,tuojau mane nori nu
teisti. .

Tikriausia, ne visi jie že
maičiai. Bet būdas tai kaip tų 
tikrų žemaičių apie kurių stip
rybę savo garsioje odėje poe
tas Butkų Juzė yra rašęs:

Je kumet melstys rėk
Puoterius ons pel kaip iš 

maiša.
Ont kuo supyka, ton keik, 
Su joudu purvu sumaišą.

štai koks banditas paj ieško
mas Draugo ir jo kaimynų pus 
lapiuose...

Kad jis yra tautinės vieny
bės skaldytojas, Vilko griovė
jas, bendro darbo ardytojas ir 
šiaipjau eilinis nusikaltėlis, 
tai savaime aišku dr daug kar
tų buvo pasakyta. Bet jis dar 
yra.„

Avantiūristas su ragais.
Bailys tupintis ant tvoros.
Žmogus, dėl kurio gaila, kad 

atvyko Amerikon.

Vienas iš pasigailėtinų ra
šeivų, kurie donkichotiškai 
skerėčiojasi vidury lauko, ku
rie yra akli ir dėl kurių tam
saus proto gėda kalbėti.
. •‘Tautininkų dvasios vadas”.

Agresyvus lozoraitininkų. va 
das Amerikoje.

Tautininkų ideologijos išnie
kinto j as.

Dezertyras — pabėgėlis iš 
tautinės kovos lauko.

.Teikiantis meškos patarna
vimą lietuvių tautai, kovojan
čiai žūtbūtinę kovą.*

Smeigėj as peilio į nugarą 
Lietuvos partizanui.

Dievo ignoruotojas, nešantis 
žalą mūsų tautos dorinei są
monei.

Pats sau pasirašęs moralinio 
bankroto aktą.

Politinio ir lytinio liberaliz
mo atstovas, ’ priešingas pa
čiam meilės ir šeimyninės do
rovės idealui.

šūkaujantis totalistas.
Lojantis šuva, nes neturi ko 

veikti.
Pagonis... Profanas ir mūsų 

protėvių religijos falsifikato- 
rius. i

Dergėjas... Nichilstas su Įn
irtimu.

Lietuviškos pagonybės skeL 
bėjas, kuri nesiskiria nuo ate
istinio komunizmo ir praktiš
kai reiškiasi žmogaus sužvėrė
jimu.

Žmogus, daugiausia duodan
tis progų džiaugtis bolševi
kams.

Gaila, kad į LRS eina ne tik 
tokie Railos, bet ir šiek tiek

garbingesnio vardo žmonės.
žmogus, kuris dūksta pačio

je neapykantoje krikščionybei.
Teikia mūsų tautai pasalū

niškus smūgius į nugarą.

4^
Litanija toli gražu nebaigta. 

Banditas pasižymi dar sekan
čiais bruožais...

Mūsų tautos dorinės sąmo
nės nuodytojas.

Dievo ir maldos išnlekinto- 
jas. ' • .

Maldos išniekinimais galėjęs 
grabe apversti a. a. Smetoną.

Begėdiškai šlykščių, ciniškų 
išsireiškimų autorius.

Konvertitas, neofitas...
Bolševikinių ateistų padug

nių atmata.
Tautininkų valdžios polici

jos objektas.
Buvęs Ir pasilikęs raudonas.
Politiškai ne raudonas, bet 

religiškai raudonas.
Komunistas... Atkakliai lai

ko ne Markso, Lenino ir ne 
Smetonos, Voldemaro, bet Vol
taire, Baudelaire, Šliūpo ir 
žiūrio frontą.

Viešpatie, grąžink jam bent 
protą, kurio jis nustojo kartu 
su religinio ir dorinio jausmo 
netekimu.

Tai Saulius, neatsivertęs į 
Paulių. -

Vyras, pasižymėjęs brutalu
mu, barbariškumu, etniškumu, 
pritvinkusia neapykanta prieš 
katalikų bažnyčią ir krikščio
nybę.

“Ideologas”, “literatūros kri 
tikas”, “recenzentas”, “rašy
tojas”, “taūtinlnkas’\ “origina

las”, “Bronys Raila” (tarp ka
bučių...)

Dviveidis Janušas, kuris klie 
di.

Pirklys-žydelis, iš kaimo į 
kaimą vežiojantis molinius 
puodus ir adatas.

Raudonasis bedievybės tru
badūras.

žmogus, kuris susideda iš 
dviejų, tik tame pačiame kūne 
sutelpančių.

Neturintis nei minimum es
tetinės, intelektualinės ir mo
ralinės kultūros.

Gi paskutinis Tėvynės Sargo 
žurnalo numeris dar prideda:

Masonų tarnas.
Labai nesimpatingas farizė- 

jas.
Vienas iš tokių, kuris turėtų 

iš politikos pasitraukti į apsi- 
mąstymų tylą...

Kaip matote, mano nusikal
timų padaryta ir tebedaroma 
apsčiai. Al Capone ir Frank 
Costello, palyginus su manimi, 
yra tikri šventieji.

Jei kada drįsčiau sugrįžti i 
nepriklausomą ' Lietuvą, krik
demų įrengtoje koncentraci
jos stovykloje vietelė man jau 
garantuota ligi gyvos galvos.

O gal ir švino kulkelė. O gal 
ir tai perbrangu. Tokiam niek
šui pakaks šlapios virvės kar
tuvėse. Nes augščiau cituota
me prokuratūras torkvemačttš- 
kame akte išvardintieji mano 
nusikaltimai yra tikrai bausti
ni.

(Nukelta i 7 psl.)

“Žinot, pasiutusiai daug mo
kytojų atsirado”.

Visiškai sutinkame su Tėviš
kės Žiburių (nr. 37) aiškini
mu, kad dažnai “moralus pra
deda berti įmonės savo gyve
nimo kritiškiausiais momen
tais nepajėgę išsilaikyti tinka
moje augštumoje”, kad “dabar 
štai koks buvęs okupanto agen 
tas drįsta dėstyti viešai spau
doje savo teorijas... drįsta ko- 
lioti asmenis,, kurie lietuviško
jo reikalo sargyboje kančių 
patyrė ir vos gyvybę išsaugo
jo... prisiglaudęs kuriame par
tijos laikraštėlyje, nei nemirk
čiodamas suvedinėja sąskaitas 
su savo ir to laikraštėlio poli
tiniais priešais— patriotizmo 

: mokydamas tuos, prie kurių 
netiktų neparaudus prieiti”.

Bravo Tėviškės žiburiams, 
kad pagaliau pasakė tiesą sa
vo redaktoriams! Bravo, kad 
jos redaktoriai mušasi į krūti
nę! - ~ (

Skaitytojams bus geriau su
prantama, jei priminsime, kad 
vienas Tėviškės Žiburių re-’ 
daktorių sovietų okupacijos 
metu bendradarbiavo komunis: 
tinėje spaudoje:

Po ranka turime Tarybų Lie 
tuvos 1940 m. gruodžio 13 d. 
Nr. 64, kuriame vienas dabar-1 
tinių Tėviškės Žiburių redak
torių, pasirašydamas pilna pa
varde, rašė: “Balsuosime už 
tikruosius liaudies sūnus ir 
dukras”. Is

j
Bet dar kartą bravo, kad 

Tėviškės Žiburiai sau pamoks 
lą pasakė. Tik, ar buvo verta 
daryti viešą išpažinti?

Skaitytojui šį kartą duoda- 
me išspręsti cgalvosukį. Ąrt,ąt- 
spės, kokios bausmės buvo pa
skirtos šiems penkiems nusi
kaltėliams sovietų kontroliuo
jamoje Rytų Vokietijoj?

1. Moteris, kuri nusipirko ba 
tus vakarinėje Berlyno dalyje, 
su tikslu juos parduoti?

2. Prekybininkas, vakarinėje 
Berlyno dalyje nusipirkęs 32C 
svarų vinių?

3. Senų daiktų supirkinėto. 
tojas, vakarinėje Berlyno- da 
lyje nupirkęs keletą paveiks
lų?

4. Mokytojas iš Nimsdorfo. 
nemorialiai elgęsis su maža j 
mečiais mokiniais?

5. Liaudies milicininkas iš
prievartavęs jauną merginą?

Štai liaudies teismų sprendi
mai:

' 1. fl metai kalėjimo, konfis
kuojant visą turtą (Potsdamo

• Volkstime nr.; 154).
2. 7 metai kalėjimo, konfis

kuojant visą turtą (Schweri- 
no Deinokrat nr. 168).

3. 9 metai kalėjimo, konfis
kuojant visą turtą (Sachichesl 
Tageblatt, rugpiūčio 5 d.).

4. 2 metai kalėjimo.
5. 9 mėnesiai kalėjimo.
Ir po viso to tegu stalinis- 

tai pasakoja, kad anapus ge- 
leižnės uždangos teismo spren 
dimai nemaišomi su politika!

•
Mūsų stalinistai mėgsta tvir 

tinti, kad nėra pasaulyje ge
resnio krašto, kaip Sovietų Są
junga.

Panašiai stengiasi ’ įrodinėti 
ir Karpinski savo brošiūroje1 
“Sovietų piliečio teisės ir pa-| 
reigos”, kuri skirta stalinisti
nė! propagandai.

Bet visa bėda tame, kad Kar 
pinski sėdėdamas Kremliuje, 
nematė vakarų kraštų gyveni
mo, ir jo pasigyrimai sovieti
niu rėžimu mus tik stebina.

Gavosi visai priešingi rezul
tatai, kokių siekė šis Karpins
ki.

Štai pavyzdžiui ką jis kalba 
apie lyčių lygybę:

“Kada didžiumoj buržuazi
nėse valstybėse moterys netu
ri teisės balsuoti, sovietų kon
stitucijoje moterims pripažįs
tama visiška lygybė”.

■ Ar Amerikoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Belgijoje ir k. mote.

Pasaulėžiūra yra gana savo
tiškas išradimas. Galima sakyt, 
kad kiekvienas žmogus turi vie 
ną ar kitą pasaulėžiūrą. Bet 
taip pat visiškai nesunkiai ga
lima apseiti ir be pasaulėžiū
ros. Užtat tokia turtinga kaip 
anglų kalba visiškai neturi žo
džio “pasaulėžiūra” ir kai kar
tais nori jį panaudoti, varto
ja vokiškąjį Weltanschauung. 
Panašiai ir prancūzai.

Tiesa ir vieni ir kiti turi 
giminingą pasaulėžiūrai žodį
— ideologiją, kuris tačiau taip 
pat nėra didelėje madoje. Ro
dos, būtų keista rašyti straips
nį anglų ar prancūzų kalba ir 
pavadinti jį “Literatūra ir 
ideologija”,

Mūrų tačiau daug kas be pa
saulėžiūros negali išsiversti. 
Dar daugiau — gangreit į vis
ką mes žiūrim pro pasaulėžiū
ros akinius. Mes kalbame ne 
tik apie literatūrą ir pasaulė
žiūrą, bet taip pat apie vals
tybę ir pasaulėžiūrą (arba 
valstybės pasaulėžiūrą!), mo* 
kyklą ir pasaulėžiūrą ir t. t.

Mus šiuo atžvilgiu gali pra
lenkti tik sovietai, kurie net 
zoologijos be pasaulėžiūros ne
nori pripažinti.

Aure, juk ir pas mus net at
siranda reikalas kurti naują 
partiją politikai nuo pasaulė
žiūros atskirti, lyg rodos iš vi
so politika dar ir šiandien ga
lėtų turėti bent ką bendro su 
pasaulėžiūra visame išmintin
game pasauly, nekalbant tik 
apie kominformo kraštus.

Bet grįžkime prie literatū
ros ir pasaulėžiūros. Kad tūlas 
o la Gobis) neąpšauktų nihi
listais, prileiskime, kad kiek
vienas žmogus turi šiokią ar 
tokią pasaulėžiūrą. Rašytojas 
yra žmogus, vadinas, ir jis tu
ri pasaulėžiūrą. Tačiau po to 
dar nebūtų galima pakartoti 
geometrijos vadovėlio formu
lę: kas ir reikėjo įrodyti.

Sekantis klausimas atsisto
ja tuojau pat prieš akis: neuž
tenka turėti pasaulėžiūrą, bet 
ją reikia turėti tokią, o ne ki-

- tokią. ■ Kj-aSima'būtų sutikti ir 
įvertinti žmogaus pastangas 
susidaryti savo nuomonę apie 
daiktus ir įvykius, arba sukur
ti savo pasaulėžiūrą. Tačiau 
mūsų pasaulėžiūriniai apašta
lai ne tokią pasaulėžiūrą turi 
galvoje. Jie nori įpiršti tam 
tikrą pasaulėžiūrą, be kurios 
žmogus ne žmogus ir rašyto
jas ne rašytojas.

Vot su šiuo ir negalima su
tikti. Berods pagrindinė kūrė
jo (vadihas ir rašytojo) ypa
tybė, kad jis mato ir jaučia 
nuogą tikrą gyvenimą. Jis ma
to vaizdus ir situacijas, kaip 
jos yra iš tikrųjų, o ne taip 
kaip jos atrodo aplink jį esan. 
tiems arba kaip apie tai kal
ba viešoji opinija.

Keistai dažnai atrodo žmo
gui kerėjo vaizduojamas pa
saulis, bet ne dėlto, kad jis 
(tas vaizd. pasaulis) būtų keis 
tas, bet dėlto, kad jis pats 
(skaitytojas) nemoka į pasau
lį žiūrėti savo akimis, o į jį 
žiūri pro svetimus akinius 
(tradicijas, viešą opiniją, pa
saulėžiūrą). Tik su viena są
lyga būtų 'galima sutikti, kad 
rašytojas turi turėti pasaulė
žiūrą, jei toji pasaulėžiūra bus

jo (paties rašytojo), o ne kie
no nors kito sukurta ir jam 
padiktuota.

Jei kūrėjas pasisavina sveti
mą, kitų sukurtą pasaulėžiū
rą, jis nebegali būti kūrėjas. 
Jis jau pasidaro įrankis kieno 
nors rankose (pasaulėžiūros, 
doktrinos ar rėžimo). Vadinas, 
jis jau nebėra laisvas. O 
laisvės negali būti kūrybos.

aiškus daly- 
neverta būtų 
nekeista, kai 
kito sakinio

be

Tai rodos toks 
kas, kad apie jį 
ir kalbėti. Ir ar 
dažnai už vieno
ar vaizdo pasisavinimą rašyto
ją apkaltina plagiatu, o tuo 
pačiu metu agituoja jį pasisa
vinti ištisą minties pastatą, 
kad ir patį gražiausią. Lyg ro
dos briliantų 
vagystė.

APIE ARTIMO IR TOLIMO
Vokiečių filosofas K. Jaspers, 

kuriam ir mūsų J. Girnius pa
skyrė savo disertaciją, yra pa
sakęs: ’’Kas tik žmoniją myli, 
tas visiškai nieko nemyli. My
li tas, kas šitą konkretų žmo
gų myli”. Be abejo tame posa
kyje yra daug tiesos pasakyta. 
Žmonių, kurie kalba apie žmo
nijos, darbo klasės, ateinančių 
kartų meilę, gal ir negalima 
pavadinti be meilės žmonė
mis, tačiau jie artimo meilę pa 
keičia tolimo meile.

Tokių šiais laikais (ir se
niau) yra daug ir dažnai jie 
vadinami idealistais. Prisimin
kime tik. Stalino komunistinio 
rojaus idėją, arba Hitlerio 
tūkstanties metų taikos idėją.

Filosofijoje ir literatūroje to 
limo meilės problema nekartą 
jau buvo paliesta. Užteks čia 
paminėti Nietschės ir Dosto
jevskio vardus.

Pirmasis tolimo meilę nagri
nėjo iš teigiamos pusės, ją 
priešpastatydamas prieš krikš
čionišką artimo meilę, antra
sis — iš neigiamos, sujungda
mas ją su tuo laiku madingo
mis socialistinėmis idėjomis.

Atrodo, kad tik per nesusi
pratimą ir mūsų K. Girtautas 
pasidarė tolimo meilės propa- 
gatorius savo knygoje “Skaus
mo pergalė”.

Sakau per nesusipratimą, 
nes šiaip jau visa knyga para
šyta labai krikščioniškoje dva
sioje.

Vijoklė (pagrindinė šios kny 
gos veikėja) tolimo meilės te
oriją išdėsto savo fantastiška
me laiške dar labiau fantastiš
kai vienuolei. Ten Ji žavisi ta 
vienuole tarp ko dar ir dėlto, 
kad toji vienuolė myli dešim
tis ir šimtas. Ir čia pat laiko 
egoiste motiną, kuri myli tik 
savo vaiką. Dėlto Jaspers tą 
vienuolę (ir Vijoklę) pavadin
tų nieko nemylinčia, aš gi no
rėčiau Jas abi pavadinti toli
mos meilės atstovėmis.

Iš viso pati K. (Sirtauto kny
ga ir ypač jo idealizuojama 
Vijoklė abi yra keistos.

Įžangoje autorius nori įti
kinti skaitytoją, kad čia pa
vaizduota tikra (jo kaimynė) 
tremtinė — mergaitė, kurios 
dienoraštis — laiškai kažku
riuo būdu pakliuvo į jo rankas.

Skaitytojas sunkiai patikės, 
kaip tikroje istorijoje galėtų

vogimas nebūtų

jauna gimnazis, 
užsienyje galėtų

atsitikti, kad 
tė atsidūrusi 
sapnuoti apie karininkų ra
movę, vyną proferansą ir an- 
stolį, kaip dar jaunesnė gim
nazistė galėjo suvedžioti ko- 
mendatūros sargybinį, kaip 
laivu plaukdama galėjo ligoni
nės šefui (turbūt ne lietuviui 
sakyti pasakas ir eilėraščius, iš 
kur galėjo atsirasti tokie kaip 
Bernardas ir jo sesuo Krista, 
kurie net lietuviškai ėmė mo
kytis, kaip Vijoklė galėjo su
eiti į artimus ryšius su Los 
Angeles (gal Kalifornijos?) se 
natoriumi

Tačiau
čia. Visas blogumas,, kaži auto
rius bando idealizuoti Vijoklę, 
nors ji tokio idealizavimo vi
siškai nėra verta. . Juo labiau 
ji nėra verta būti pavyzdys 
tremtinei mergaitei (lietuvai
tei ar kitai).

Kas iš tikrųjų yra Vijoklė, 
ją K. Girtautas pa_ 
Tai yra paprasta 
egocentrikė mergai- 
ji daug kalba apie

ir t. t. ir t. t.
visas blogumas ne

Net kaimynės dukters

taip kaip 
vaizdavo, 
egoistė ir 
tė. Tiesa,
Dievą ir dar daugiau apie tė
vynę. Bet kodėl? Tik dėlto, 
kad Dievas ją išgelbėtų nuo 
jos sielos kančių ir kad tėvynė 
padarytų ją laimingą. Į moti
nos ir savo mylimo Aniceto 
mirtį ji žiūri visiškai egoistiš
kai.
Ados mirtis piktai panaudoja
ma jos kvailos sielos kan
čioms pakreipti kita vaga (iš
gelbėja nuo sa^Žudybės!). O 
viso to priežastimi ir yra, kad 
Vi j oklė- vietoj ;'ąttimo meilės 
pasirinko tolimo ‘meilės kelią 
(atrodo, prieš autoriaus valią). 
Juk ji nieko arti savęs nemyli: 
ji myli tėvynę (tik dėlto, kad 
jos neturi), ji myli Tadą, tik 
ne kaip brolį, bet kaip parti
zano įasmeninimą. Ji net myli 
Maironį!

Kartoju, nieko nebūtų blo
ga literatūriniame veikale pa
vaizduoti egoistės ir egocentri- 
kės mergaitės gyvenimą

* tikrą, o ne fantastišką), 
dar bandyti jį idealizuoti 
žin ar priderėtų ^autoriui,
ris iš esmės yra krikščioniškas 
ir kurio skausmo ir kančių 
priežastis didžiausia, ir yra, 
kad kai kas artimo meilę pa
keitė tplimo meile, arba idea
lo meile.

(tik 
bet 
ka- 
ku-
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Čia anglai darys atominius bandymus, kuriuos mažai kas matys

REVOLIUCIJA VAKARŲ APSIGYNIME?
Ar anglu atominiai bandymai Australijoje apvers aukštyn kojom vi

są vakaru strategiją?— Chur chilis siūlys gaminti naujus ginklus
Be liudininkų, be laikrašti

ninkų ir be amerikiečių stebė
tojų, tik nedidelė grupė anglų 
mokslininkų, vienas admiro
las ir keliadešimt aviacijos 
specialistų, šiomis dienomis 
Australijoje darys atominį 
bandymą, kuris, gal būt, pri
vers pakeisti visus vakarų gy
nimosi planus.

Nežiūrint visos paslapties, 
Londone kalbama, jog šis ban
dymas turėsiąs didelės reikš-. 
mės Europos saugumui.

Jei bus atsiekta tų rezulta
tų, kurių laukiama, o laukia
ma tikrai fantastiškų, tai 
Churchillis gruodžio mėnesį 
Atlanto bloko valstybėms pa
siūlys naują gynimosi planą, 
kuris bus revoliucionieriškas ir 
mažiausiai 15 metų prašoks 
Rigdway štabo išdirbtus pla
nus.

Anglija pasiūlys sąjunginin-^ 
kanis gamintis moksliškus gin
klus, vietoj senų klasiškų, ku
rias: pasitenkinimą šiandieną.

šitas atominis bandymas 
Australijoje, kartu parodo, jog 
Anglija stengiasi pralenkti A_ 
meriką atominės energijos sri
tyje, kaip jai yra pasisekę pa
siekti aviacijoje.

Montebello tai bus anglų Bi
kini be fotografų ir filmuoto- 
jų. Tai bus labaratorijos Biki
ni.

Kokie bus tie bandymai, ku
rie turės apversti aukštyn ko
jom visą vakarų strategiją, te
žino tik du Anglijos vyriausy
bės nariai: Churchillis ir lor
das Cherwell. Visi kiti težino 
tik blankiai. Bet vis dėlto ga
lima susidaryti vaizdą, kad 
Australijoje bus išbandyta ne

atominė bomba, o naujas pa
būklas, kažkas panašus į ra
dijo diriguojamą Taketą.

Montebello, kur bus daromi 
bandymai, yra visai neapgy
vendintas salynas.

Ten jau šeši mėnesiai anglų 
mokslininkai ir technikai da
ro pasiruošimus. Čia buvo at
vilkti seni laivai, kurie bus tai 
kiniu.. Tačiau svarbiausios ope 
racijos vyks ne čia, o per 1000 
mylių Wocmeroje, pietinėj Au
stralijoje, kur įrengtos rake
toms leidyklos. Tai iš ten bus 
paleisti sviediniai, kurie turės 
kristi Montebello salyne.

Woomeroj, kur mokslininkai 
turi įsirengę tikrą štabą, jau 
antri metai dirba 4,000 specia
listų.

šį kartą, anglai nori išlaiky
ti, paslaptį ir nuo amerikiečių, 
keršydami už tai, kad jie pra
džioje nebuvo prileisti prie 
atominių paslapčių.

Anglijos vyriausybė jau da
bar prašė sušaukti Atlanto Ta 
rybą posėdžiui gruodžio 15 d. 
ir Churchillis be abejo tada 
pasiūlys gaminti moksliškus 
ginklus, kainuojančius žymiai 
pigiau, negu klasiškus.

šią vasarą Churchillis pada
rė parlamente pareiškimą, ku
ris nustebino visą pasaulį: jis 
sulėtino apsiginklavimo pro
gramą, nors pats pirma buvo 
smarkus ginklavimosi šalinin
kas. Tada jis pasakė:

“Ruoštis trečiajam karui, 
kaip mes ruošėmės antrajam, 
yra tuščias pinigų leidimas. 
Nauji ginklai mums leis pada
ryti didesnę ekonomiją ir pa
didins karišką jėgą”.

Sakydamas tuos žodžius 
Churchillis be abejonės žinojo 
ko jis laukia iš Montebello 
bandymų.

Skautai pasižymi ...
vaidinimo mene

Praėj usį šeštadienį' per J. 
Ginkaus vedamą radijo .pro
gramą New Yorko skautai per
davė R. Kisieliaus parašytą 
įdomų radijo vaidinimą—^mon
tažą iš siu dienų Lietuvos gy
venimo. . i“’,‘

Vaidino A. Bichnevičiūte, 
M. Plečkaitytė, J. Ulėnas, J. 
Pupius, S. Matyckas, R. Kisie
lius, akordeonu dainoms pri
tarė R. Kezys ir pianu akom- 
ponavo A. Grigaitis.

ŠACHMATININKŲ SUEIGA
Spalio 17 d. 3 vai. Brooklyn o 

LAK patalpose, 168 Marcy 
Ave., - Brooklyn 11, šaukiamas 
New Yorke ir apylinkėse gyve
nančių šachmatininkų visuo
tinis susirinkimas. Bus taria
masi dėl žieminės veiklos. Visi 
šachmatų mėgėjai ^kviečiami 
dalyvauti, šia proga prisimin
tina, jog Lietuvių Atletų Klu
bo šachmatų komanda praei
tame sezone buvo dalyvavusi 
Metropolitan B. kl. pirmeny
bėse, kur užėmė 4. vietą (iš 9). 
šiam sezonui lauktina geres
nių pasekmių, nes į New Yor- 
ką galutinai persikėlė Škėma, 
be to, galės reguliariai žaisti 
Repečka. Be kita ko, numato-į 
mos lietuvių individuates- pri- 
menybės, kaip kiekvienais me
tais.

H W

ALEKSANDRAS IR LEONARDA

rys neturi teisės balsuoti?
Arba toliau savo brošiūroje 

116 psl. tas Karpinski rašo:
“Sovietų Sąjungoje matome 

moteris dirbančias tokius dar
bus, kurie anksčiau buvo lai
komi tik vyriškais, kaip tai 
plieno liejiko, kalvio, mašinis
to...” <

Nemanau, kad Amerikoje 
moterys laikytų už didelę lai
mę, dirbti plieno liejykloje 
sunkų darbą, arba kalvėje su 
dideliu kūju kalti karštą gele
žį-

Ar motinos Sovietų Sąjun. 
goję geriau aprūpintos?

Labai apsiriktume.
Štai ką Karpinski rašo:*
“Laike kūdikio maitinimo 

perijodo, draudžiama versti 
moteris dirbti naktimis ir virš
valandžius...”

Vadinasi kitu perijodif, Sta
lino išlaisvintos moterys yra 
verčiamos dirbti naktimis ir il
gus viršvalandžius, kas laisva
jame vakarų pasaulyje jau se
niai nepraktikuojama ir dar
bininkų unijos su tuo kovoja.

Mano tėviškėje buvo jūros 
įlanka, vardu Gilina. Ir kadai
se gyveno jaunas čigonas, var
du Aleksandras. Su.šiuo Alek
sandru man teko kartą kalbė
tis Akershuso tvirtovėje, kur 
jis sėdėjo įkištas už kažkokį 
nusikaltimą. Dabar skaitau 
laikraščiuose, kad pavojingas 
nusikaltėlis miręs: jį palaužė 
kameros oras. Man jis pasipa
sakojo, kad kartą nužudęs mer 
gaitę...

Tačiau šiandien aš per daug 
ėmiau galvoti apie jo pasako
jimą ir pakrikęs pradėjau jį iš 
vidurio. Pradėsiu iš pradžių,.

Šiaurė j e gyvena stambieji ir 
smulkieji žvejai. Stambusis 
žvejys yra pagarbos vertas 
žmogus, turįs silkėms gaudyti 
tinklus, klėtis ir pilnus maisto 
sandėlius. Jis dėvi be galo sto
rus ir plačius drabužius, norė
damas' atrodyti nutukęs ir tuo 
pareikšti, jog galis sau leisti ir 
pasismaguriauti. Jis stropiai 
moka mokesčius bažnyčiai ir 
vyriausybei, o Kalėdoms parsi
veža namo daug degtinės. Tuo
jau galima pamatyti, kur gy
vena stambusis žvejys, nes jis 
savo namus apkala lentomis 
ir nudažo juos raudonai, o du
ris ir langus — baltai. O jo 
dukteris ir sūnus galima pa-

^KNUT HAMSUN:
---- -------  

žinti iš daugelio brangių daik
tų, kuriuos jie užsideda'eidami 
į bažnyčią.

Tenai, kur stovi t ̂ Stambaus 
žvejo, Jenso Olajaus,'? valtys, 
vieną dieną atplaukė "didelis 
būrys čigonų. Tatai įvyko ank
styvą pavasarį. Čigonai at^lau 
kė nuosavoje valtyje ir/ va
dovaujami milžino senojo Alek 
Sandro, išlipo į krantą. Gražus 
dvidešimties metų amžiaus 
vyras, išlipęs į sausumą, nuėjo 
į Jenso Glajaus trobą ir pa
prašė išmaldos. Tai buvo jau
nasis Aleksandras.

Tatai įvyko mano vaikystė
je. Mes, vaikai, tuojau pažino
me Aleksandrą, nes, būdamas 
jaunesnis, jis žaisdavo su mu
mis ir mainydavosi blizgančio
mis sagomis bei metalo gaba
lėliais.

Jensas Glajus, išdidus ir kil
nus žmogus, niekam nieko ne
skolingas, įsakė, kad čigonai 
plauktų sau tolyn ir nesitikėtų 
iš jo ko nors gauti. Tačiau 
Aleksandras vaidino akiplėšą 
ir drąsuolį: jis, nors tris kar
tus buvo vejamas, to nepaisė 
ir liko stovėti, kur stovėjęs.

— Tu gali gauti darbo,— ta
rė Jensas Olajus.

— Kokio darbo?

— Tu gautum taisyti katilus 
ir puodus. O mums, vyrams, 
išplaukus žvejoti, tu padėtum 
mano žmonai ir dukteriai.

Jaunasis Aleksandras apsi
suko, nusileido prie kranto, 
kur stovėjo valtis, ir pasitarė 
su saviškiais. Grįžęs atgal, jis 
pareiškė išdidžiajam Jensui 
Olajui, kad* norįs gauti tarny
bą. O, iš tikrųjų, jis buvo susi
taręs su savo tėvu prideramai 
apvogti stambųjį žvejį.

Po kiek laiko Jensas Olajus 
ir jo sūnus išplaukė žvejoti. 
Namuose liko tik jo žmona ir 
duktė. Duktė vadinosi Leonar
da. Ji turėjo ne daugiau, kaip 
dvidešimt metų.

— Jaunasis Aleksandras pa
doriai jsitaisė. Jis nusimanė 
apie galvijų ligas ir jas gydė 
ir tikrai mikliai taisė dubenis 
bei kitus namų apyvokos reik
menis. Stambiojo žvejo žmona 
greitai jam pradėjo reikšti 
ypatingos rūšies jausmus, nors 
ji jau baigė ketvirtą dešimtį. 
Tačiau čigonas pamelavo ir pa 
sakė, kad jis turįs mylimąją, 
kurią palikęs savo tėvo valty
je, o apie kokią nors kitą mo
terį nenorįs nė pagalvoti. Tas 
dalykas garbingai žvejo žmo
nai suteikė daug karčių kan
čių. Nuo to ji ėmė akylai sau
goti nuo čigono savo dukterį.

O kai tik iš žemės išėjo paša
las, ji tučtuojau jaunąjį Alek
sandrą pristatė kasti durpių 
ir tokiu būdu laikė jį atokiai 
nuo namų. Tenai, durpynuose, 
Aleksandras dainuodavo nesu
prantamas dainas ir visados 
tvarkingai atlikdavo dienos 
darbą. Jis buvo žvalus čigonas.

Leonarda su juo kalbėjosi re 
tai. Taip, Leonarda su juo kal
bėjosi retai, o kito—iš viso nie 
ko nedarė, nes nepamiršo es
anti Jenso Olajaus duktė.

Tačiau pavasaris — toks pa
vojingas laikas! Orui visiškai 
atšilus, Aleksandro akys tapo 
didelės, ir blizgėjo, kaip žvaigž 
dės. Kai jam reikėdavo praeiti 
pro Leonardą, tai jis dažnai 
tyčiomis stengdavosi ją palies
ti.

Kažkokiu būdu iš Leonar
dos skrynios, kurioje ji laikė 
savo drabužius ir papuošalus, 
dingo vienas po kito keletas 
daiktų, nors užraktas buvo vi
siškoje tvarkoje. Paaiškėjo, 
kad buvo išlaužtas skrynios 
dugnas. Ir Leonarda apkaltino 
Aleksandrą vagyste.

— Ne, aš nevogiau, — atsa
kė jis. — Tačiau aš, gal būt, 
galėčiau tau tuos daiktus su
rasti, jeigu šį vakarą tu pa
liktum atdaras savo kambario 
duris.

Ji pasižiūrėjo į jį ir tučtuo
jau atrėžė:

— Ar tu jau rytoj nori išlėk
ti iš šių namų? > ’ ' ' '■
Tačiau čigonas mokėjo pra

šyti ir sužavėti moteris savo 
raudonomis lūpomis, tamsia 
oda ir akimis. O be to, meilėje 
jis buvo meisteris ir’ kietas de
spotas.

Kitą dieną Leonarda sėdėjo 
kieme ir mezgė. Aleksandras 
priėjo prie jos ir tarė:

— Leisk man vis dėlto čia 
pasilikti ir sutik kartu su ma
nim nueiti į durpyną. Aš dau
giau niekados tau nekalbėsiu 
tokių dalykų, kaip dabar.

Keletas jo žodžių padarė jai 
įspūdžio ir ji, pakėlus galvą, 
dirstelėjo į jį. Jis stovėjo prieš 
ją be kepurės. Jo plaukai buvo 
nudrikę ant akių, o raudonas 
lūpos — nepalyginamai gra
žios. Leonarda atsakė:

Taip taip, mes galėtume ta
tai pamėginti.

Ji pasilenkė ant savo rank
darbio ir paraudo. Čigonas ge
rai žinojo, ką darė meilinda
mas is mergaitei ir prašydamas 
ją kartu su juo eiti* į durpyną. 
Jis norėjo jai prisilaižyti, nes 
taip pat gerai žinojo, jog ne 
jos, bet motinos rankose visa 
valdžia.

Dienos bėgo.
(Bus daugiau)

nusteb.no
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Tegu viens kitą ryja
Jei revoliucija visad drasko 

savo vaikus, tai šiais laikais ji 
juos ryja.

Įrodymas?
Ar bereikia geresnio, kaip 

paskutinis “valymas" prancu_ 
zų komunistų tarpe, nubali
nant du žymius \adus Marty 
ir Tillon.

Šitas nušalinimas daug ką 
nusteb.no, nes Marty buvo vie
nas “griežtųjų”, visą laiką sto
vėjęs už revoliuciją, kitus va
dindamas “minkštariugariais”. 
Partijoje jis buvo garsus dar 
kitu vardu, kaip “Juodosios 
jūros matrosas”, už dalyvavi
mą rusų revoliucijoje.

Net Leninas ir Trockis apie 
jį sakydavo:

— Tai vienintelis revoliuci
onierius Prancūzijoje!

Dabar šis “vienintėlis revo
liucionierius” išmestas pro du
ris, drauge su kitu savo drau
gu Tihon.

Koks jų nusikaitimas?
Iš partijos komunikato suži

nome, kad jie apkaltinti nu
krypimu nuo bendros linijos...

Mat, vietoj aklai pildę Krem 
liaus “ukazus”, kaip yra įpra
tę daryti visi “gerieji ’ komu
nistai, kuriems tėvynė tai So
vietų Sąjunga, išdrįso tuos 
“ukazus” kritikuoti ir reikšti 
savo asmeninę nuomonę.

Tokių dalykų komunistų par 
tijoje nepripažįstama.

Tai yra mirtinas nusikalti
mas ir už tai, anapus geležinės 
uždangos, kur komunistai yra 
valdžioje, žmonės kariami.

•
Pašalintiems prancūzų ko

munistams Marty ir Tillon ne
gresia toks pavojus, šį kartą 
jie nebus pakarti, kaip Kosto
vas Sofijoje, Rajk Budapešte, 
ar Kotchi Tiranoj. Jie net ne
bus uždaryti į kalėjimą, kaip 
Gomulka Varšuvoje, Slanski 
Pragoję, ar Luca Bukarešte.

Bet kėlias atgal jiems už
kirstas, nežiūrint kaip juodu 
atgailautų ir bučiuotų tą ran
ką, kuri juos nubaudė. Jų ka
rjera partijoje baigta.

Baigta ,nes išdrįso pakelti 
galvą prieš “geniališkąjį” Sta
liną, kuris aplink save tenori 
matyti tik robotus, o ne mo
kančius protauti ir savaip 
mąstyti.

•i ~

-W.

Bet Marty ir Tillon vargu ar 
iš partijos patrauks su savim 
kitus narius.

Pas komunistus jau tokia 
tradicija, kada vienas išmeta
mas, kiti jį stengiasi kuo smar 
kiaušiai apspjaudyti nors ir 
patys gali, susilaukti tokio pat 
likimo.

Visi jie nariai seka pasili
kusius vadus ir remia komu
nistų spaudą, visai nepagalvo
dami, kad tuo sau neria kilpą 
ant kaklo ir nustoja būti žmo
giškomis asmenybėmis.

Ar tai laisvė, kada partijoje 
viešpatauja tokia diktatūra? 
Kada nariai išbuvę partijoje 
daugiau kaip ketvirtį šimtme
čio, išmetami per vieną minu
tę, vien tik dėl to, kad nepati
ko Kremliuje sėdinčiam ūso- 
tam gruzinui?

Tai primena labiau senoje 
Romoje gladijatorių grumty
nes, kur minia nykščio nulen
kimu mirčiai nusmerkdavo 
gladijatorių.

Lygiai ir Šiandien komunis
tai, kaip pasiutę šunys, ryja 
viens kitą, besistengdami įti
kti Kremliaus diktatoriui.

Bet tegu jie viens kitą ryja. 
Mažiau jų liks.

Visi sutinkame, kad mūsų 
vidiniai nesutarimai, bergždi 
ginčai nedaro mums jokios 
garbės, parodo mūsų silpnumą 
ir kompromituoja mus visus. 
O kas blogiausia, tai didžiai 
kenkia Lietuvos laisvės reika
lui. 
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Niša, tai yra aišku. Visa tai 
įgrota kiekvienam iki gyvo 
kaulo. Bet kaip nebus ginčų, 
jai “vadovaujantis veiksnys” 
tiek košės privirė?
DAUGYBA IS NULIAUS

Tuo tarpu tikros išeities vis 
dar nematyti. Kodėl? Dejuo
jame dėl esamų negerovių, bet 
juk dejavimais nieko pataisy-* 
ti negalima. Reikia ieškoti mū 
sų bėdų tikrų priežasčių ir rei
kia jas šalinti. Pasirinkti tin
kamiausius kelius ir metodus 
yra skonio reikalas. Galima, 
pav., steigti ir “VLIKo autori
tetui ir VT darbingumui tirti 
komisijas”...

O rodos, būtų nesunku įnešti 
ah kurną ir rasti vienokias ar 
kitokias išeitis, jei mūsų lie
tuviškoje vidaus politikoje bū
tų vadovaujamasi paprastu 
paprasčiausiomis aritmetikos 
taisyklėmis. Pavyzdžiui, du pa
dauginus iš dviejų yra keturi. 
Tuo tarpu yra įspūdžio, kad 
mes dauginame 2 iš įvairiau
sių žinomų ir nežinomų skai
čių, iki nuliaus imtinai, ir pa
skui stebimės, kad negauname 
keturių, arba kad du padaugi
nus iš nuliaus — nulis tik ir 
gaunamas.
SKYSTAS PENAS

Iš VLIKo pasitraukus kraš
tutiniams, sakoma, būk . ten 
užviešpatavusi visai nauja at
mosfera. Pagyvensime, pama
tysime.

VLIKe tebėra dr. J. Grinius, 
kuris pereitais metais skelbė, 
kad min. Lozoraitis yra tik 
“persona privata”.

Dabartinis VLIKo pirminin
ko pavaduotojas dr. P. Karve
lis nelabai jau seniai .pačiame 
VLIKe dar mandriau skelbė: 
min. Lozoraitis — “samozvan- 
cas”.

Tad kaip dabar norima ben
dradarbiauti “praktiškai” su 
min. Lozoraičiu,— kaip su per
sona privata, ar kaip su Liet, 
uvos Diplomatijos šefu?

Buvo ir lieka neaišku. O kol 
bus neaišku, kol nežinosime, 
iš kiek norime du dauginti, 
nesitikėkime perdaug, kad bū
tinai gausime keturis.

Paprastai demokratinė tai
syklė, kaip anoji aritmetinė, 
rodos; siūlytų: nusistatykime 
pirma patys, apsispręskime ir

Rašo J. KERNIUS

apspręskite patys. Ir visuome
nei pasakykime. Tada bus aiš
ku, ir bus vienaip ar kitaip. 
Priešingu atveju iš to, “prak
tiško bendradarbiavimo” bus 
tokie patys rezultatai, kaip iš 
tų paliaubų derybų Korėjoje. 
Nes arba dr. P. Karvelis pa
keitė sayo ankstyvesnę nuo
monę, kad Lietuvos Diploma
tijos šefas negali jokių žygių 
daryti svetimose įstaigose Lie
tuvos reikalu etc., ir jei pakei
tė, tai tegul tai ir pareiškia,— 
arba iš to “praktiško bendra
darbiavimo” nieko nebus. O 
pasakėčiomis apie gražiausius 
sutarimus ir pasikeitusią at
mosferą nereikėtų daugiau vi
suomenės Skystai penėti.
BET PASAKĖČIOS 
VĖL TEBESAKOMOS

Tačiau tas skystas penas nei 
nemano išsibaigti, ir čia gali
me nurodyti naujų faktų.

VLIKo pirmininku formaliai 
tebėra, nors, ir sunkiai sergan
tis, prel. M. Krupavičius, krik
ščionių demokratų partijos pir 
mininkas. Jo pažiūros ir nusi
statymai dėl bendradarbiavi
mo su Lietuvos Diplomatijos 
šefu jau seniai žinomi iš dau
gelio jo viešų pareiškimų per 
ELTĄ ar kituose laikraščiuose, 
o taip pat iš jo laikysenos ir 
balsavimo, kai praėjusiais me
tais buvo tvirtinamas Reutlin- 
geno susitarimas. Krikdemų 
bloko penkiukė jį tada atme
tė.

Kaip buvo pranešta, VLIKo 
pirmininko pareigoms eiti lai
kinai išrinktas dr. P. Karvelis, 
Ūkininkų Sąjungos atstovas, 
vienas iš krikdemų bloko bu
vusios penkiukės (dabar tre
jukės), autorius žinomosios re 
zoliucijos, pagal kurią ir buvo 
atmestas Reutlingeno susitari

mas dėl bendradarbiavimo su 
Lietuvos Diplomatijos šefu. Ar 
turėtų taip dabar išeiti: su Lie 
tuvos Diplomatijos šefu ryž
tasi iš bėdos "praktiškai ben
dradarbiauti”, bet formaliai 
su juo bendradarbiauti vistiek 
negalima, nes juk jis “samo- 
zvancas”?...

Trečias faktas: — Chicagos 
dienraštis Draugas, kaip vi
siems žinoma, yra mūsų krik
demų bloko politinės linijos 
gynėjas. Jo puslapiuose dažnai 
pareiškiamos tos grupės, nuo
monės bei nusistatymai. Po 
diplomatų ir VLIKo (dr. Kar
veliui dalyvaujant...) pasitari
mų ir susitarimo Paryžiuje, po 
to susitarimo patvirtinimo ir 
visos VLIKo “reorganizacijos” 
bei “konsolidacijos”, po naujo 
VLIKo pakvietimo Diplbmati- 
jos .šefui “pradėti praktišką 
bendradarbiavimą”, Draugas 
paskelbia ilgą straipsnį “Dip
lomatijos šefo klausimu”. Re
dakcija, prie straipsnio nuo sa
vęs pasisako, kad siekiant “to
bulesnės tautos vienybės, yra 
reikalinga plačiau išsikalbėti, 
išsiaiškinti visais klausimais, 
kurie Kečia visus Lietuvos 
laisvinimo veiksnius”...

Tuo tarpų neliesime visų sa
votiškų Draugo straipsnio iš
vedžiojimų, — įrodyti, kad Lie 
tuvos Diplomatijos šefo visiš
kai nėra ir negali būti. Pažy
mėsime tik vieną vietą, kurio
je sakoma, kad Lietuvos užs. 
reikalų ministerio Urbšio pa
tvarkymas, kuriuo sudaroma 
Lietuvos Diplomatijos šefo in
stitucija užsienyje, “yra nieki
nis ir jokios teisėtinės reikš
mės neturintis. Užs. reik. min. 
Urbšys savo telegrama nega
lėjo įsteigti ir neįsteigė diplo
matijos Šefo institucijos užsie
nyje”. Taigi, turime čia tik nu
lį.

Simfoninė muzika Lietuvoje 
tik paskutiniuoju laiku buvo 
pasidariusi populiari platesnės 
visuomenės tarpe. Visą pirmą 
Nepriklausomybės laikotarpį 
mes pergyvenome po visiška 
Valstybės operos diktatūra. 
Aukštai iškilusi opera nustelbė 
kitas dar nepradėjusias kles
tėti muzikos meno šakas ir net 
tikrai apsišvietusių inteligen
tų tarpe sukūrė tvirtą įsitiki
nimą, kad su opera prasideda 
ir baigiasi aukštasis muzikos 
menas. Ir dabar dar daugelis 
tremtinių neigia Amerikos 
miestų kultūringumą, taikin
dami jiems “neklaidingą” kri
terijų: ar juose yra opera? 
Tuo tarpu daugelis net ne 
siinteresuoja klausimu—ar yra 
simfoninis orkestras? O juk 
tų orkestrų Amerikoje yra be
veik kiekviename didesniame 
mieste ir jų dauguma aukšto 
lygio ir gausiai lankomi.

Simfoninė muzika ir Lietu
voje paskutiniuoju laiku prieš 
tremtį buvo pradėjusi smar

VLADAS JAKUBĖNAS
Chicago, Ill.

*

Ar atlaikys visuomenės viduriai?
Tad kyla- klausimas: kaip 

galimas betkoks, o juo labiau 
“praktiškas bendradarbiavi
mas” su tuo, ko visai nėra, kas 
yra niekinis, kitaip sakant tik
tai nulis? Ko yra verti tie su
sitarimai su nuliu? Kodėl nu
lis vėl kviečiamas į naujus iš
siaiškinimus? Kokia iš to bus 
nauja “praktika”? Kaip galė
jo ministerial Balutis ir žadei- 
kis daryti ilgą konferenciją 
Londone su nuliu? Kodėl jie, 
kaip maži vaikeliai komikuo
se, tą nulį pripažįsta savo 
veiklos šefu, skelbia visuome
nei pranešimus apie pasitari
mų vaisius’ su tuo nuliu ir tt.?

< Al

Draugo straipsnis .įrodo, .kad 
krikdemų blokas nuo savo pa
sakėčių visai nemano atsisa
kyti. Tai įrodo ir krikšč. demo
kratų New Yorke konferenci
jos rezoliucija. Tai įrodė Dar
bininko straipsniai, pagal ku
riuos ne tik Diplomatijos še
fas, bet ir visi kiti ministerial 
jiems yra beveik nuliai ir prie 
to — neveiklūs tautos valios 
uzurpatoriau \ Krupavičius ir 
Karvelis tų nutarimų ir pasi
sakymų nėra nei atmetę, nei 
pataisę, nei iš viso dėl jų dar 
nepasisakę.

Taigi, politinė aritmetika ir 
toliau lieka ta pati ir visai aiš-

ki. Jei VLIKo pirmininką Kru
pavičių ar Karvelį (einančius 
maždaug ‘^Lietuvos preziden
to” pareigas, bet, žinoma ne 
“samozvancus”...) praktiška
me bendradarbiavime sudau
ginti su Lietuvos Diplomatijos 
šefu, kuris pagal jų partiečių 
nusistatymą yra tik niekinis 
ir nulius, — tai išdavoje tegau 
sime tik nulių. Visuomenės vi
duriai gal ir stiprūs, bet tų vi
sų pasakėčių penas per skys
tas, kad dar ilgiau išlaikytų 
sveiką virškinimą.
GERŲ NORŲ NEUŽTENKA %

VLIKe jau naujas žmogus 
— Vyk. Tarybos pirmininkas 
K. Zaikauskas. Nežiūrint jo 
pasikarščiavimų Chicagos liau 
dininkų suvažiavime LDš ir 
LRS adresu, linkime jam sėk
mės. Naujas žmogus — gal bus 
nauji vėjai. Gal ta atmosfera 
praskaidrės. Tačiau gerų norų 
maža. Reikia aiškiai nusista
tyti ir apsispręsti, kaip ir kiek 
norima dauginti du, kad ga
vus keturis.

Girdėti, kad K. Zaikauskas 
tikrai nori su visais nuošir
džiai susitarti. Netik su Lietu
vos Diplomatijos šefu, bet ir 
su LRS. Bet kaip susitarti su 
Lietuvos Diplomatijos šefu? 
Pagal VLIKo teisių komisijos 
nutarimą? Kaip sutarti su 
LRS? Pagal V. Tarybos pada
rytą LRS pasmerkimą? Jei 
taip, tai dauginsime du Jš nu
lio, Jr vėl bus tik nulis. Ir tai 
tikriausiai.

kiai kilti. Kaune 1935-38 metų 
laikotarpy palaipsniui išaugo 
Valstybės radiofono orkestras, 
kuris gabių ir nuoseklių diri
gentų — Balio Dvariono, a vė
liau Jeronimo Kačinsko — va
dovybėje smarkiai pakilo sa
vo lygiu? Prasidėjus II Pasau
liniam Karui, kai mums atite
ko Vilnius, ten tapo perkeltas 
ir Radiofono orkestras, jis iš
syk nustebino šiaip mums prie 
šiškai nusiteikusią lenkų vi
suomenę savo menišku ir tiks
liu grojimu. Filharmonijos 
koncertai pasidarė lietuviams 
vilniečiams lyg savotiška me
no šventovė, lyg kad savo lai
ku Kaune opera. Įdomu, kad 
ir dabar iš tremtinių, kurie 
vertina ir mėgsta simfoninę 
lųuziką, daugiausia yra gyve
nę per karą Vilniuje.

Nevien simfoniniai koncer
tai vystėsi: išaugo pas mus ir 
nemaža simfoninė literatūra. 
Vieną kitą kūrinį turėjome jau 
iš senesnės kartos muzikų: J. 
Naujalio, Ciurlionies. Vienu ki 
tu simfoniniu veikalu pasireiš
kė ir St. Šimkus. Gausus šioje 
srityje buvo mūsų iki šiol gal 
žymiausias instrumentalistas 
J. Gruodis. Kiek nuošaliai čio 
stovi K. V. Banaitis, pasišven
tęs labiausiai vokaliniam ir ka 
meriniam menui. Užtat kiek 
jaunesni (dabar, deja, jau ne_ 
bevisai jauni) mūsų kompozito 
riai visi gan gausiai pasireiškė 
simfoniniame mene. Iš jų gau
siausias — V. Bacevičius, to
liau seka VI. Jakubėnas, A. Ra
čiūnas, J. Gaidelis, Kl. Griauz
dė, kartu su visa grupe dabar
tinėje tarybinėje Lietuvoje pri 
augusių jaunų lietuvių kom
pozitorių — visi jie turi nema
žai simfoninių kūrinių. Keletą 
simfoninių poemų naujoviška
me stiliuje turi ir Jer. Kačins
kas.

Didelio pasisekimo kurti 
simfoninius veikalus Lietuvoje 
teikė faktas, kad kiekvienas 
nors kiek padoraus lygio sim
foninis veikalas galėjo būti 
lengvai atliktas. Valstybės ra
diofonas, kartą priėmęs veika
lą pastatymui, automatiškai 
išsirašydindavo orkestro balsus 
ir pasidarydavo partitūros nuo 
rašą, pasiimdamas šią visą me 
džiagą į savo biblioteką. Deja, 

. visos šios partitūros su visa 
medžiaga pasiliko už geležinės 
uždangos.

Jau vien iš to išeinant būtų 
sunku suruošti simfoninį kon
certą vien iš lietuvių kūrinių,

siekiant duoti kuo geriausią 
lietuviškos simfoninės muzikos 
vaizdą. Be to, nėra tikra, ar 
mūsų visuomenė, kuri vos tik 
buvo pradėjusi susipažinti su 
simfonine muzika, pakanka
mai paremtų tokį koncertą.

Todėl V. Tysliavienės suma
nyta idėja ruošti bendrą trijų 
Baltijos tautų koncertą, yra 
natūrali ir sveikintina. Reikia 
žinoti, kad latvių ir estų muzi
kos gyvenimas buvo jau iš 
XIX šimtmečio labiau, išvysty
tas, negu pas mus ir jų visuo
meninės simfoniją ir išviso in
strumentinę muziką itin ver
tina. Kadangi New Yorkas su 
apylinkėmis turi gan gausias 
latvių ir estų naujųjų ateivių 
kolonijas, ir kadangi dar kiek
vienos tautos muziką diriguos 
tos pačios tautos dirigentas, 
tai gaHma laukti nemažo pub
likos antplūdžio.

Kalbant apie lietuvių pro
gramą visų pirma galima pa
sidžiaugti dėl dirigento pasi
rinkimo: Jeronimas Kačinskas 
yra asmuo, kuriam išviso nau- 
joviškesnė, o ypač lietuvių sim 
foninė muzika buvo visuomet 
labai artima. Jis Lietuvoje yra 
po keletą kartų dirigavęs kone 
visus žymesnius lietuviškus 
simfoninius kūrinius, juos ypač 
kruopščiai ir sąžiningai paruoš 
damas. J. Kačinsko klausa yra 
fenomenalu

Kačinskui, aišku, turi pri- 
priklausyti galutinas žodis dėl 
programos sudarymo. New 
Yorko koncerte, tarp kitko, 
numatyta atlikti Jakubėno 
“Raspodiją”, pirmą kartą J. 
Kačinsko atliktą 1940 m. Kau
ne ir vėliau daug kartų pakar
totą, taip pat “Legendą”, kuri 
buvo atlikta Lietuvoje 1943 m. 
V. Bacevičiaus simfonijos į- 
traukimą į programą tenka 
vertinti labai teigiamai: nors 
šio talentingo moderninio kom 
ppzitoriaus kūryba platesnei 
lietuvių publikai buvo kiek to-' 
limesnė, bet ji buvo užtat itin 
vertinama mūsų rimtų muzi
kų, o užsienio pasirodymuose 
ypač susilaukdavo palankių 
atsiliepimų. Malonu pažymėti, 
kad J. Gruodžio vardas, be ku
rio jokia lietuviška simfoninė 
programa yra nepilna, vis dėl
to figūruosiąs per numatomą 
koncertą, nežiūrint to, kad visi 
jo originaliai veikalai liko už 
geležinės uždangos. Emigraci
jos sąlygomis tai bus gražus 
pagarbos pareiškimas šiam 
1946 m. Lietuvoje mirusiam 
mūsų didžiam kūrėjui.

(Nukelta J 8 psl.)
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Laiškai nuo Pacifiko (3) Bronys Raila

KAIP PAJIEŠKOMAS BANDITAS...
Los Angeles yra ramus, šva

rus ir doras miestas.
Nors vardas ir angeliškas, bet 

kągi,—r visgi miestas ne vienų 
angelų apgyventas. Yra šiek 
tiek ir paprastų žmonių, jų 
tarpe net ir nusikalstančiųjų.

Bet mūsų švento miesto 
banditizmas gana nedidelis. 
Buvo čia, man atvažiavus, toks 
žydelis Micky Cohen. Gemble- 
ris, linksmų namelių laikyto
jas ir šiaip gal koks sukčius. 
Nesant įdėmesnių temų, spau
da per kelis mėnesius sieksni
nėmis raidėmis pūtė jo garsius 
darbus, kol vyrukas pateko į 
kalėjimą. Paskui už užstatą, 
rodos, išėjo.

O šiaip vis tik eiliniai nužu
dymai, vagystės, šmuklerystės. 
Nėra kuo pasigirti. Mums čia 
gyvenant, yra įspūdis, kad su 
tokia Chicaga visdėlto nekaip 
negalėtume susilyginti. Mes 
čia Hollywoode tik pagamina
me geras kaubojiškas ir gengs 
teriškas filmas, o jau tuos žy
gius realiai vykdyti kažkodėl 
paliekame Chicagai ir New 
Yorkui.

Galbūt, Chicagos dvasinė 
atmosfera atitinkamai nutei
kia ir mūsų vienintelį katali
kišką dienraštį Draugą. O ne, 
— ne kad tėvai marijonai pa
tys būtų pasidarę banditais... 
Nuteikia teigiamai: jiems už
eina noras ir lietuvių tarpe su-

j ieškoti visus nusikaltėlius, - titulii. Ir gengsteris, ir gem-
banditus, juos nubausti ir tuo 
apsaugoti sveikąją lietuvišką
ją visuomenę.

4Užsimojimas visai geras ir 
remtinas.

Vienas iš Draugo redaktorių, 
mano kolega kunigas J. Pruns 
kis prieš praėjusias Kalėdas 
man buvo parašęs gražų laiš
ką ir užsakęs straipsnį tema— 
lietuvio meilė lietuviui...

Tema svarbi, ir dėl jos prin
cipe tuojau susitarėme. Bet aš 
tik iškėliau keletą aplinkybių 
ir sąlygų, kuriomis toks straip 
snis sėkmingiausiai galėtų at
likti savo paskirtį. Kolega 
Prunskis, atrodo, su jomis ne
sutiko, ir todėl jam straipsnio 
nebeparašiau.

Nuo to laiko pasirūpinau ati 
džiau pasidomėti, kaip Drau
gas ir kaikurie kiti katalikiški 
laikraščiai pritaiko praktikoje 
tą gražų dėsnį — lietuvio mei
lę lietuviui.

Pasidariau pluoštelį iškarpų 
per keletą mėnesių. Labai ne
rūpestingai, mažai ir daugiau 
tik tai, kas mane tiesiogiai ar 
bent netiesiogiai lietė. Ir kai 
dabar jas peržvelgiau, pasiro
dė, kad kas jau kas, bet aš — 
tai tikras banditas.

Esu įgijęs visas reikalingas 
kvalifikacijas tam garbingam

bleris, ir piktas kaubojus ir, 
kas bjauriausia, visai atsiskle- 
dęs moralinis, religinis, kultū
rinis jiŲ politinis mūsų tautos 
žudytojas.

Vieno tik belaukiu, — kada 
marijonai ir pranciškonai ma
ne pasodins į elektrinę kėdu
tę. o pievų jie negali pasitikėti 
ir palaukti, kas bus vėliau. Jie 
patys ir,tuojau mane nori nu
teisti. .

Tikriausia, ne visi jie že
maičiai. Bet būdas tai kaip tų 
tikrų žemaičių apie kurių stip
rybę savo garsioje odėje poe
tas Butkų Juzė yra rašęs:

Je kumet melstys rėk
Puoterius ons pel kaip iš 

maiša.
Ont kuo supyka, ton keik, 
Su joudu purvu sumaišą.

štai koks banditas paj ieško
mas Draugo ir jo kaimynų pus 
lapiuose...

Kad jis yra tautinės vieny
bės skaldytojas, Vilko griovė
jas, bendro darbo ardytojas ir 
šiaipjau eilinis nusikaltėlis, 
tai savaime aišku dr daug kar
tų buvo pasakyta. Bet jis dar 
yra.„

Avantiūristas su ragais.
Bailys tupintis ant tvoros.
Žmogus, dėl kurio gaila, kad 

atvyko Amerikon.

Vienas iš pasigailėtinų ra
šeivų, kurie donkichotiškai 
skerėčiojasi vidury lauko, ku
rie yra akli ir dėl kurių tam
saus proto gėda kalbėti.
. •‘Tautininkų dvasios vadas”.

Agresyvus lozoraitininkų. va 
das Amerikoje.

Tautininkų ideologijos išnie
kinto j as.

Dezertyras — pabėgėlis iš 
tautinės kovos lauko.

.Teikiantis meškos patarna
vimą lietuvių tautai, kovojan
čiai žūtbūtinę kovą.*

Smeigėj as peilio į nugarą 
Lietuvos partizanui.

Dievo ignoruotojas, nešantis 
žalą mūsų tautos dorinei są
monei.

Pats sau pasirašęs moralinio 
bankroto aktą.

Politinio ir lytinio liberaliz
mo atstovas, ’ priešingas pa
čiam meilės ir šeimyninės do
rovės idealui.

šūkaujantis totalistas.
Lojantis šuva, nes neturi ko 

veikti.
Pagonis... Profanas ir mūsų 

protėvių religijos falsifikato- 
rius. i

Dergėjas... Nichilstas su Įn
irtimu.

Lietuviškos pagonybės skeL 
bėjas, kuri nesiskiria nuo ate
istinio komunizmo ir praktiš
kai reiškiasi žmogaus sužvėrė
jimu.

Žmogus, daugiausia duodan
tis progų džiaugtis bolševi
kams.

Gaila, kad į LRS eina ne tik 
tokie Railos, bet ir šiek tiek

garbingesnio vardo žmonės.
žmogus, kuris dūksta pačio

je neapykantoje krikščionybei.
Teikia mūsų tautai pasalū

niškus smūgius į nugarą.

4^
Litanija toli gražu nebaigta. 

Banditas pasižymi dar sekan
čiais bruožais...

Mūsų tautos dorinės sąmo
nės nuodytojas.

Dievo ir maldos išnlekinto- 
jas. ' • .

Maldos išniekinimais galėjęs 
grabe apversti a. a. Smetoną.

Begėdiškai šlykščių, ciniškų 
išsireiškimų autorius.

Konvertitas, neofitas...
Bolševikinių ateistų padug

nių atmata.
Tautininkų valdžios polici

jos objektas.
Buvęs Ir pasilikęs raudonas.
Politiškai ne raudonas, bet 

religiškai raudonas.
Komunistas... Atkakliai lai

ko ne Markso, Lenino ir ne 
Smetonos, Voldemaro, bet Vol
taire, Baudelaire, Šliūpo ir 
žiūrio frontą.

Viešpatie, grąžink jam bent 
protą, kurio jis nustojo kartu 
su religinio ir dorinio jausmo 
netekimu.

Tai Saulius, neatsivertęs į 
Paulių. -

Vyras, pasižymėjęs brutalu
mu, barbariškumu, etniškumu, 
pritvinkusia neapykanta prieš 
katalikų bažnyčią ir krikščio
nybę.

“Ideologas”, “literatūros kri 
tikas”, “recenzentas”, “rašy
tojas”, “taūtinlnkas’\ “origina

las”, “Bronys Raila” (tarp ka
bučių...)

Dviveidis Janušas, kuris klie 
di.

Pirklys-žydelis, iš kaimo į 
kaimą vežiojantis molinius 
puodus ir adatas.

Raudonasis bedievybės tru
badūras.

žmogus, kuris susideda iš 
dviejų, tik tame pačiame kūne 
sutelpančių.

Neturintis nei minimum es
tetinės, intelektualinės ir mo
ralinės kultūros.

Gi paskutinis Tėvynės Sargo 
žurnalo numeris dar prideda:

Masonų tarnas.
Labai nesimpatingas farizė- 

jas.
Vienas iš tokių, kuris turėtų 

iš politikos pasitraukti į apsi- 
mąstymų tylą...

Kaip matote, mano nusikal
timų padaryta ir tebedaroma 
apsčiai. Al Capone ir Frank 
Costello, palyginus su manimi, 
yra tikri šventieji.

Jei kada drįsčiau sugrįžti i 
nepriklausomą ' Lietuvą, krik
demų įrengtoje koncentraci
jos stovykloje vietelė man jau 
garantuota ligi gyvos galvos.

O gal ir švino kulkelė. O gal 
ir tai perbrangu. Tokiam niek
šui pakaks šlapios virvės kar
tuvėse. Nes augščiau cituota
me prokuratūras torkvemačttš- 
kame akte išvardintieji mano 
nusikaltimai yra tikrai bausti
ni.

(Nukelta i 7 psl.)

“Žinot, pasiutusiai daug mo
kytojų atsirado”.

Visiškai sutinkame su Tėviš
kės Žiburių (nr. 37) aiškini
mu, kad dažnai “moralus pra
deda berti įmonės savo gyve
nimo kritiškiausiais momen
tais nepajėgę išsilaikyti tinka
moje augštumoje”, kad “dabar 
štai koks buvęs okupanto agen 
tas drįsta dėstyti viešai spau
doje savo teorijas... drįsta ko- 
lioti asmenis,, kurie lietuviško
jo reikalo sargyboje kančių 
patyrė ir vos gyvybę išsaugo
jo... prisiglaudęs kuriame par
tijos laikraštėlyje, nei nemirk
čiodamas suvedinėja sąskaitas 
su savo ir to laikraštėlio poli
tiniais priešais— patriotizmo 

: mokydamas tuos, prie kurių 
netiktų neparaudus prieiti”.

Bravo Tėviškės žiburiams, 
kad pagaliau pasakė tiesą sa
vo redaktoriams! Bravo, kad 
jos redaktoriai mušasi į krūti
nę! - ~ (

Skaitytojams bus geriau su
prantama, jei priminsime, kad 
vienas Tėviškės Žiburių re-’ 
daktorių sovietų okupacijos 
metu bendradarbiavo komunis: 
tinėje spaudoje:

Po ranka turime Tarybų Lie 
tuvos 1940 m. gruodžio 13 d. 
Nr. 64, kuriame vienas dabar-1 
tinių Tėviškės Žiburių redak
torių, pasirašydamas pilna pa
varde, rašė: “Balsuosime už 
tikruosius liaudies sūnus ir 
dukras”. Is

j
Bet dar kartą bravo, kad 

Tėviškės Žiburiai sau pamoks 
lą pasakė. Tik, ar buvo verta 
daryti viešą išpažinti?

Skaitytojui šį kartą duoda- 
me išspręsti cgalvosukį. Ąrt,ąt- 
spės, kokios bausmės buvo pa
skirtos šiems penkiems nusi
kaltėliams sovietų kontroliuo
jamoje Rytų Vokietijoj?

1. Moteris, kuri nusipirko ba 
tus vakarinėje Berlyno dalyje, 
su tikslu juos parduoti?

2. Prekybininkas, vakarinėje 
Berlyno dalyje nusipirkęs 32C 
svarų vinių?

3. Senų daiktų supirkinėto. 
tojas, vakarinėje Berlyno- da 
lyje nupirkęs keletą paveiks
lų?

4. Mokytojas iš Nimsdorfo. 
nemorialiai elgęsis su maža j 
mečiais mokiniais?

5. Liaudies milicininkas iš
prievartavęs jauną merginą?

Štai liaudies teismų sprendi
mai:

' 1. fl metai kalėjimo, konfis
kuojant visą turtą (Potsdamo

• Volkstime nr.; 154).
2. 7 metai kalėjimo, konfis

kuojant visą turtą (Schweri- 
no Deinokrat nr. 168).

3. 9 metai kalėjimo, konfis
kuojant visą turtą (Sachichesl 
Tageblatt, rugpiūčio 5 d.).

4. 2 metai kalėjimo.
5. 9 mėnesiai kalėjimo.
Ir po viso to tegu stalinis- 

tai pasakoja, kad anapus ge- 
leižnės uždangos teismo spren 
dimai nemaišomi su politika!

•
Mūsų stalinistai mėgsta tvir 

tinti, kad nėra pasaulyje ge
resnio krašto, kaip Sovietų Są
junga.

Panašiai stengiasi ’ įrodinėti 
ir Karpinski savo brošiūroje1 
“Sovietų piliečio teisės ir pa-| 
reigos”, kuri skirta stalinisti
nė! propagandai.

Bet visa bėda tame, kad Kar 
pinski sėdėdamas Kremliuje, 
nematė vakarų kraštų gyveni
mo, ir jo pasigyrimai sovieti
niu rėžimu mus tik stebina.

Gavosi visai priešingi rezul
tatai, kokių siekė šis Karpins
ki.

Štai pavyzdžiui ką jis kalba 
apie lyčių lygybę:

“Kada didžiumoj buržuazi
nėse valstybėse moterys netu
ri teisės balsuoti, sovietų kon
stitucijoje moterims pripažįs
tama visiška lygybė”.

■ Ar Amerikoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Belgijoje ir k. mote.

Pasaulėžiūra yra gana savo
tiškas išradimas. Galima sakyt, 
kad kiekvienas žmogus turi vie 
ną ar kitą pasaulėžiūrą. Bet 
taip pat visiškai nesunkiai ga
lima apseiti ir be pasaulėžiū
ros. Užtat tokia turtinga kaip 
anglų kalba visiškai neturi žo
džio “pasaulėžiūra” ir kai kar
tais nori jį panaudoti, varto
ja vokiškąjį Weltanschauung. 
Panašiai ir prancūzai.

Tiesa ir vieni ir kiti turi 
giminingą pasaulėžiūrai žodį
— ideologiją, kuris tačiau taip 
pat nėra didelėje madoje. Ro
dos, būtų keista rašyti straips
nį anglų ar prancūzų kalba ir 
pavadinti jį “Literatūra ir 
ideologija”,

Mūrų tačiau daug kas be pa
saulėžiūros negali išsiversti. 
Dar daugiau — gangreit į vis
ką mes žiūrim pro pasaulėžiū
ros akinius. Mes kalbame ne 
tik apie literatūrą ir pasaulė
žiūrą, bet taip pat apie vals
tybę ir pasaulėžiūrą (arba 
valstybės pasaulėžiūrą!), mo* 
kyklą ir pasaulėžiūrą ir t. t.

Mus šiuo atžvilgiu gali pra
lenkti tik sovietai, kurie net 
zoologijos be pasaulėžiūros ne
nori pripažinti.

Aure, juk ir pas mus net at
siranda reikalas kurti naują 
partiją politikai nuo pasaulė
žiūros atskirti, lyg rodos iš vi
so politika dar ir šiandien ga
lėtų turėti bent ką bendro su 
pasaulėžiūra visame išmintin
game pasauly, nekalbant tik 
apie kominformo kraštus.

Bet grįžkime prie literatū
ros ir pasaulėžiūros. Kad tūlas 
o la Gobis) neąpšauktų nihi
listais, prileiskime, kad kiek
vienas žmogus turi šiokią ar 
tokią pasaulėžiūrą. Rašytojas 
yra žmogus, vadinas, ir jis tu
ri pasaulėžiūrą. Tačiau po to 
dar nebūtų galima pakartoti 
geometrijos vadovėlio formu
lę: kas ir reikėjo įrodyti.

Sekantis klausimas atsisto
ja tuojau pat prieš akis: neuž
tenka turėti pasaulėžiūrą, bet 
ją reikia turėti tokią, o ne ki-

- tokią. ■ Kj-aSima'būtų sutikti ir 
įvertinti žmogaus pastangas 
susidaryti savo nuomonę apie 
daiktus ir įvykius, arba sukur
ti savo pasaulėžiūrą. Tačiau 
mūsų pasaulėžiūriniai apašta
lai ne tokią pasaulėžiūrą turi 
galvoje. Jie nori įpiršti tam 
tikrą pasaulėžiūrą, be kurios 
žmogus ne žmogus ir rašyto
jas ne rašytojas.

Vot su šiuo ir negalima su
tikti. Berods pagrindinė kūrė
jo (vadihas ir rašytojo) ypa
tybė, kad jis mato ir jaučia 
nuogą tikrą gyvenimą. Jis ma
to vaizdus ir situacijas, kaip 
jos yra iš tikrųjų, o ne taip 
kaip jos atrodo aplink jį esan. 
tiems arba kaip apie tai kal
ba viešoji opinija.

Keistai dažnai atrodo žmo
gui kerėjo vaizduojamas pa
saulis, bet ne dėlto, kad jis 
(tas vaizd. pasaulis) būtų keis 
tas, bet dėlto, kad jis pats 
(skaitytojas) nemoka į pasau
lį žiūrėti savo akimis, o į jį 
žiūri pro svetimus akinius 
(tradicijas, viešą opiniją, pa
saulėžiūrą). Tik su viena są
lyga būtų 'galima sutikti, kad 
rašytojas turi turėti pasaulė
žiūrą, jei toji pasaulėžiūra bus

jo (paties rašytojo), o ne kie
no nors kito sukurta ir jam 
padiktuota.

Jei kūrėjas pasisavina sveti
mą, kitų sukurtą pasaulėžiū
rą, jis nebegali būti kūrėjas. 
Jis jau pasidaro įrankis kieno 
nors rankose (pasaulėžiūros, 
doktrinos ar rėžimo). Vadinas, 
jis jau nebėra laisvas. O 
laisvės negali būti kūrybos.

aiškus daly- 
neverta būtų 
nekeista, kai 
kito sakinio

be

Tai rodos toks 
kas, kad apie jį 
ir kalbėti. Ir ar 
dažnai už vieno
ar vaizdo pasisavinimą rašyto
ją apkaltina plagiatu, o tuo 
pačiu metu agituoja jį pasisa
vinti ištisą minties pastatą, 
kad ir patį gražiausią. Lyg ro
dos briliantų 
vagystė.

APIE ARTIMO IR TOLIMO
Vokiečių filosofas K. Jaspers, 

kuriam ir mūsų J. Girnius pa
skyrė savo disertaciją, yra pa
sakęs: ’’Kas tik žmoniją myli, 
tas visiškai nieko nemyli. My
li tas, kas šitą konkretų žmo
gų myli”. Be abejo tame posa
kyje yra daug tiesos pasakyta. 
Žmonių, kurie kalba apie žmo
nijos, darbo klasės, ateinančių 
kartų meilę, gal ir negalima 
pavadinti be meilės žmonė
mis, tačiau jie artimo meilę pa 
keičia tolimo meile.

Tokių šiais laikais (ir se
niau) yra daug ir dažnai jie 
vadinami idealistais. Prisimin
kime tik. Stalino komunistinio 
rojaus idėją, arba Hitlerio 
tūkstanties metų taikos idėją.

Filosofijoje ir literatūroje to 
limo meilės problema nekartą 
jau buvo paliesta. Užteks čia 
paminėti Nietschės ir Dosto
jevskio vardus.

Pirmasis tolimo meilę nagri
nėjo iš teigiamos pusės, ją 
priešpastatydamas prieš krikš
čionišką artimo meilę, antra
sis — iš neigiamos, sujungda
mas ją su tuo laiku madingo
mis socialistinėmis idėjomis.

Atrodo, kad tik per nesusi
pratimą ir mūsų K. Girtautas 
pasidarė tolimo meilės propa- 
gatorius savo knygoje “Skaus
mo pergalė”.

Sakau per nesusipratimą, 
nes šiaip jau visa knyga para
šyta labai krikščioniškoje dva
sioje.

Vijoklė (pagrindinė šios kny 
gos veikėja) tolimo meilės te
oriją išdėsto savo fantastiška
me laiške dar labiau fantastiš
kai vienuolei. Ten Ji žavisi ta 
vienuole tarp ko dar ir dėlto, 
kad toji vienuolė myli dešim
tis ir šimtas. Ir čia pat laiko 
egoiste motiną, kuri myli tik 
savo vaiką. Dėlto Jaspers tą 
vienuolę (ir Vijoklę) pavadin
tų nieko nemylinčia, aš gi no
rėčiau Jas abi pavadinti toli
mos meilės atstovėmis.

Iš viso pati K. (Sirtauto kny
ga ir ypač jo idealizuojama 
Vijoklė abi yra keistos.

Įžangoje autorius nori įti
kinti skaitytoją, kad čia pa
vaizduota tikra (jo kaimynė) 
tremtinė — mergaitė, kurios 
dienoraštis — laiškai kažku
riuo būdu pakliuvo į jo rankas.

Skaitytojas sunkiai patikės, 
kaip tikroje istorijoje galėtų

vogimas nebūtų

jauna gimnazis, 
užsienyje galėtų

atsitikti, kad 
tė atsidūrusi 
sapnuoti apie karininkų ra
movę, vyną proferansą ir an- 
stolį, kaip dar jaunesnė gim
nazistė galėjo suvedžioti ko- 
mendatūros sargybinį, kaip 
laivu plaukdama galėjo ligoni
nės šefui (turbūt ne lietuviui 
sakyti pasakas ir eilėraščius, iš 
kur galėjo atsirasti tokie kaip 
Bernardas ir jo sesuo Krista, 
kurie net lietuviškai ėmė mo
kytis, kaip Vijoklė galėjo su
eiti į artimus ryšius su Los 
Angeles (gal Kalifornijos?) se 
natoriumi

Tačiau
čia. Visas blogumas,, kaži auto
rius bando idealizuoti Vijoklę, 
nors ji tokio idealizavimo vi
siškai nėra verta. . Juo labiau 
ji nėra verta būti pavyzdys 
tremtinei mergaitei (lietuvai
tei ar kitai).

Kas iš tikrųjų yra Vijoklė, 
ją K. Girtautas pa_ 
Tai yra paprasta 
egocentrikė mergai- 
ji daug kalba apie

ir t. t. ir t. t.
visas blogumas ne

Net kaimynės dukters

taip kaip 
vaizdavo, 
egoistė ir 
tė. Tiesa,
Dievą ir dar daugiau apie tė
vynę. Bet kodėl? Tik dėlto, 
kad Dievas ją išgelbėtų nuo 
jos sielos kančių ir kad tėvynė 
padarytų ją laimingą. Į moti
nos ir savo mylimo Aniceto 
mirtį ji žiūri visiškai egoistiš
kai.
Ados mirtis piktai panaudoja
ma jos kvailos sielos kan
čioms pakreipti kita vaga (iš
gelbėja nuo sa^Žudybės!). O 
viso to priežastimi ir yra, kad 
Vi j oklė- vietoj ;'ąttimo meilės 
pasirinko tolimo ‘meilės kelią 
(atrodo, prieš autoriaus valią). 
Juk ji nieko arti savęs nemyli: 
ji myli tėvynę (tik dėlto, kad 
jos neturi), ji myli Tadą, tik 
ne kaip brolį, bet kaip parti
zano įasmeninimą. Ji net myli 
Maironį!

Kartoju, nieko nebūtų blo
ga literatūriniame veikale pa
vaizduoti egoistės ir egocentri- 
kės mergaitės gyvenimą

* tikrą, o ne fantastišką), 
dar bandyti jį idealizuoti 
žin ar priderėtų ^autoriui,
ris iš esmės yra krikščioniškas 
ir kurio skausmo ir kančių 
priežastis didžiausia, ir yra, 
kad kai kas artimo meilę pa
keitė tplimo meile, arba idea
lo meile.

(tik 
bet 
ka- 
ku-
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Čia anglai darys atominius bandymus, kuriuos mažai kas matys

REVOLIUCIJA VAKARŲ APSIGYNIME?
Ar anglu atominiai bandymai Australijoje apvers aukštyn kojom vi

są vakaru strategiją?— Chur chilis siūlys gaminti naujus ginklus
Be liudininkų, be laikrašti

ninkų ir be amerikiečių stebė
tojų, tik nedidelė grupė anglų 
mokslininkų, vienas admiro
las ir keliadešimt aviacijos 
specialistų, šiomis dienomis 
Australijoje darys atominį 
bandymą, kuris, gal būt, pri
vers pakeisti visus vakarų gy
nimosi planus.

Nežiūrint visos paslapties, 
Londone kalbama, jog šis ban
dymas turėsiąs didelės reikš-. 
mės Europos saugumui.

Jei bus atsiekta tų rezulta
tų, kurių laukiama, o laukia
ma tikrai fantastiškų, tai 
Churchillis gruodžio mėnesį 
Atlanto bloko valstybėms pa
siūlys naują gynimosi planą, 
kuris bus revoliucionieriškas ir 
mažiausiai 15 metų prašoks 
Rigdway štabo išdirbtus pla
nus.

Anglija pasiūlys sąjunginin-^ 
kanis gamintis moksliškus gin
klus, vietoj senų klasiškų, ku
rias: pasitenkinimą šiandieną.

šitas atominis bandymas 
Australijoje, kartu parodo, jog 
Anglija stengiasi pralenkti A_ 
meriką atominės energijos sri
tyje, kaip jai yra pasisekę pa
siekti aviacijoje.

Montebello tai bus anglų Bi
kini be fotografų ir filmuoto- 
jų. Tai bus labaratorijos Biki
ni.

Kokie bus tie bandymai, ku
rie turės apversti aukštyn ko
jom visą vakarų strategiją, te
žino tik du Anglijos vyriausy
bės nariai: Churchillis ir lor
das Cherwell. Visi kiti težino 
tik blankiai. Bet vis dėlto ga
lima susidaryti vaizdą, kad 
Australijoje bus išbandyta ne

atominė bomba, o naujas pa
būklas, kažkas panašus į ra
dijo diriguojamą Taketą.

Montebello, kur bus daromi 
bandymai, yra visai neapgy
vendintas salynas.

Ten jau šeši mėnesiai anglų 
mokslininkai ir technikai da
ro pasiruošimus. Čia buvo at
vilkti seni laivai, kurie bus tai 
kiniu.. Tačiau svarbiausios ope 
racijos vyks ne čia, o per 1000 
mylių Wocmeroje, pietinėj Au
stralijoje, kur įrengtos rake
toms leidyklos. Tai iš ten bus 
paleisti sviediniai, kurie turės 
kristi Montebello salyne.

Woomeroj, kur mokslininkai 
turi įsirengę tikrą štabą, jau 
antri metai dirba 4,000 specia
listų.

šį kartą, anglai nori išlaiky
ti, paslaptį ir nuo amerikiečių, 
keršydami už tai, kad jie pra
džioje nebuvo prileisti prie 
atominių paslapčių.

Anglijos vyriausybė jau da
bar prašė sušaukti Atlanto Ta 
rybą posėdžiui gruodžio 15 d. 
ir Churchillis be abejo tada 
pasiūlys gaminti moksliškus 
ginklus, kainuojančius žymiai 
pigiau, negu klasiškus.

šią vasarą Churchillis pada
rė parlamente pareiškimą, ku
ris nustebino visą pasaulį: jis 
sulėtino apsiginklavimo pro
gramą, nors pats pirma buvo 
smarkus ginklavimosi šalinin
kas. Tada jis pasakė:

“Ruoštis trečiajam karui, 
kaip mes ruošėmės antrajam, 
yra tuščias pinigų leidimas. 
Nauji ginklai mums leis pada
ryti didesnę ekonomiją ir pa
didins karišką jėgą”.

Sakydamas tuos žodžius 
Churchillis be abejonės žinojo 
ko jis laukia iš Montebello 
bandymų.

Skautai pasižymi ...
vaidinimo mene

Praėj usį šeštadienį' per J. 
Ginkaus vedamą radijo .pro
gramą New Yorko skautai per
davė R. Kisieliaus parašytą 
įdomų radijo vaidinimą—^mon
tažą iš siu dienų Lietuvos gy
venimo. . i“’,‘

Vaidino A. Bichnevičiūte, 
M. Plečkaitytė, J. Ulėnas, J. 
Pupius, S. Matyckas, R. Kisie
lius, akordeonu dainoms pri
tarė R. Kezys ir pianu akom- 
ponavo A. Grigaitis.

ŠACHMATININKŲ SUEIGA
Spalio 17 d. 3 vai. Brooklyn o 

LAK patalpose, 168 Marcy 
Ave., - Brooklyn 11, šaukiamas 
New Yorke ir apylinkėse gyve
nančių šachmatininkų visuo
tinis susirinkimas. Bus taria
masi dėl žieminės veiklos. Visi 
šachmatų mėgėjai ^kviečiami 
dalyvauti, šia proga prisimin
tina, jog Lietuvių Atletų Klu
bo šachmatų komanda praei
tame sezone buvo dalyvavusi 
Metropolitan B. kl. pirmeny
bėse, kur užėmė 4. vietą (iš 9). 
šiam sezonui lauktina geres
nių pasekmių, nes į New Yor- 
ką galutinai persikėlė Škėma, 
be to, galės reguliariai žaisti 
Repečka. Be kita ko, numato-į 
mos lietuvių individuates- pri- 
menybės, kaip kiekvienais me
tais.

H W

ALEKSANDRAS IR LEONARDA

rys neturi teisės balsuoti?
Arba toliau savo brošiūroje 

116 psl. tas Karpinski rašo:
“Sovietų Sąjungoje matome 

moteris dirbančias tokius dar
bus, kurie anksčiau buvo lai
komi tik vyriškais, kaip tai 
plieno liejiko, kalvio, mašinis
to...” <

Nemanau, kad Amerikoje 
moterys laikytų už didelę lai
mę, dirbti plieno liejykloje 
sunkų darbą, arba kalvėje su 
dideliu kūju kalti karštą gele
žį-

Ar motinos Sovietų Sąjun. 
goję geriau aprūpintos?

Labai apsiriktume.
Štai ką Karpinski rašo:*
“Laike kūdikio maitinimo 

perijodo, draudžiama versti 
moteris dirbti naktimis ir virš
valandžius...”

Vadinasi kitu perijodif, Sta
lino išlaisvintos moterys yra 
verčiamos dirbti naktimis ir il
gus viršvalandžius, kas laisva
jame vakarų pasaulyje jau se
niai nepraktikuojama ir dar
bininkų unijos su tuo kovoja.

Mano tėviškėje buvo jūros 
įlanka, vardu Gilina. Ir kadai
se gyveno jaunas čigonas, var
du Aleksandras. Su.šiuo Alek
sandru man teko kartą kalbė
tis Akershuso tvirtovėje, kur 
jis sėdėjo įkištas už kažkokį 
nusikaltimą. Dabar skaitau 
laikraščiuose, kad pavojingas 
nusikaltėlis miręs: jį palaužė 
kameros oras. Man jis pasipa
sakojo, kad kartą nužudęs mer 
gaitę...

Tačiau šiandien aš per daug 
ėmiau galvoti apie jo pasako
jimą ir pakrikęs pradėjau jį iš 
vidurio. Pradėsiu iš pradžių,.

Šiaurė j e gyvena stambieji ir 
smulkieji žvejai. Stambusis 
žvejys yra pagarbos vertas 
žmogus, turįs silkėms gaudyti 
tinklus, klėtis ir pilnus maisto 
sandėlius. Jis dėvi be galo sto
rus ir plačius drabužius, norė
damas' atrodyti nutukęs ir tuo 
pareikšti, jog galis sau leisti ir 
pasismaguriauti. Jis stropiai 
moka mokesčius bažnyčiai ir 
vyriausybei, o Kalėdoms parsi
veža namo daug degtinės. Tuo
jau galima pamatyti, kur gy
vena stambusis žvejys, nes jis 
savo namus apkala lentomis 
ir nudažo juos raudonai, o du
ris ir langus — baltai. O jo 
dukteris ir sūnus galima pa-

^KNUT HAMSUN:
---- -------  

žinti iš daugelio brangių daik
tų, kuriuos jie užsideda'eidami 
į bažnyčią.

Tenai, kur stovi t ̂ Stambaus 
žvejo, Jenso Olajaus,'? valtys, 
vieną dieną atplaukė "didelis 
būrys čigonų. Tatai įvyko ank
styvą pavasarį. Čigonai at^lau 
kė nuosavoje valtyje ir/ va
dovaujami milžino senojo Alek 
Sandro, išlipo į krantą. Gražus 
dvidešimties metų amžiaus 
vyras, išlipęs į sausumą, nuėjo 
į Jenso Glajaus trobą ir pa
prašė išmaldos. Tai buvo jau
nasis Aleksandras.

Tatai įvyko mano vaikystė
je. Mes, vaikai, tuojau pažino
me Aleksandrą, nes, būdamas 
jaunesnis, jis žaisdavo su mu
mis ir mainydavosi blizgančio
mis sagomis bei metalo gaba
lėliais.

Jensas Glajus, išdidus ir kil
nus žmogus, niekam nieko ne
skolingas, įsakė, kad čigonai 
plauktų sau tolyn ir nesitikėtų 
iš jo ko nors gauti. Tačiau 
Aleksandras vaidino akiplėšą 
ir drąsuolį: jis, nors tris kar
tus buvo vejamas, to nepaisė 
ir liko stovėti, kur stovėjęs.

— Tu gali gauti darbo,— ta
rė Jensas Olajus.

— Kokio darbo?

— Tu gautum taisyti katilus 
ir puodus. O mums, vyrams, 
išplaukus žvejoti, tu padėtum 
mano žmonai ir dukteriai.

Jaunasis Aleksandras apsi
suko, nusileido prie kranto, 
kur stovėjo valtis, ir pasitarė 
su saviškiais. Grįžęs atgal, jis 
pareiškė išdidžiajam Jensui 
Olajui, kad* norįs gauti tarny
bą. O, iš tikrųjų, jis buvo susi
taręs su savo tėvu prideramai 
apvogti stambųjį žvejį.

Po kiek laiko Jensas Olajus 
ir jo sūnus išplaukė žvejoti. 
Namuose liko tik jo žmona ir 
duktė. Duktė vadinosi Leonar
da. Ji turėjo ne daugiau, kaip 
dvidešimt metų.

— Jaunasis Aleksandras pa
doriai jsitaisė. Jis nusimanė 
apie galvijų ligas ir jas gydė 
ir tikrai mikliai taisė dubenis 
bei kitus namų apyvokos reik
menis. Stambiojo žvejo žmona 
greitai jam pradėjo reikšti 
ypatingos rūšies jausmus, nors 
ji jau baigė ketvirtą dešimtį. 
Tačiau čigonas pamelavo ir pa 
sakė, kad jis turįs mylimąją, 
kurią palikęs savo tėvo valty
je, o apie kokią nors kitą mo
terį nenorįs nė pagalvoti. Tas 
dalykas garbingai žvejo žmo
nai suteikė daug karčių kan
čių. Nuo to ji ėmė akylai sau
goti nuo čigono savo dukterį.

O kai tik iš žemės išėjo paša
las, ji tučtuojau jaunąjį Alek
sandrą pristatė kasti durpių 
ir tokiu būdu laikė jį atokiai 
nuo namų. Tenai, durpynuose, 
Aleksandras dainuodavo nesu
prantamas dainas ir visados 
tvarkingai atlikdavo dienos 
darbą. Jis buvo žvalus čigonas.

Leonarda su juo kalbėjosi re 
tai. Taip, Leonarda su juo kal
bėjosi retai, o kito—iš viso nie 
ko nedarė, nes nepamiršo es
anti Jenso Olajaus duktė.

Tačiau pavasaris — toks pa
vojingas laikas! Orui visiškai 
atšilus, Aleksandro akys tapo 
didelės, ir blizgėjo, kaip žvaigž 
dės. Kai jam reikėdavo praeiti 
pro Leonardą, tai jis dažnai 
tyčiomis stengdavosi ją palies
ti.

Kažkokiu būdu iš Leonar
dos skrynios, kurioje ji laikė 
savo drabužius ir papuošalus, 
dingo vienas po kito keletas 
daiktų, nors užraktas buvo vi
siškoje tvarkoje. Paaiškėjo, 
kad buvo išlaužtas skrynios 
dugnas. Ir Leonarda apkaltino 
Aleksandrą vagyste.

— Ne, aš nevogiau, — atsa
kė jis. — Tačiau aš, gal būt, 
galėčiau tau tuos daiktus su
rasti, jeigu šį vakarą tu pa
liktum atdaras savo kambario 
duris.

Ji pasižiūrėjo į jį ir tučtuo
jau atrėžė:

— Ar tu jau rytoj nori išlėk
ti iš šių namų? > ’ ' ' '■
Tačiau čigonas mokėjo pra

šyti ir sužavėti moteris savo 
raudonomis lūpomis, tamsia 
oda ir akimis. O be to, meilėje 
jis buvo meisteris ir’ kietas de
spotas.

Kitą dieną Leonarda sėdėjo 
kieme ir mezgė. Aleksandras 
priėjo prie jos ir tarė:

— Leisk man vis dėlto čia 
pasilikti ir sutik kartu su ma
nim nueiti į durpyną. Aš dau
giau niekados tau nekalbėsiu 
tokių dalykų, kaip dabar.

Keletas jo žodžių padarė jai 
įspūdžio ir ji, pakėlus galvą, 
dirstelėjo į jį. Jis stovėjo prieš 
ją be kepurės. Jo plaukai buvo 
nudrikę ant akių, o raudonas 
lūpos — nepalyginamai gra
žios. Leonarda atsakė:

Taip taip, mes galėtume ta
tai pamėginti.

Ji pasilenkė ant savo rank
darbio ir paraudo. Čigonas ge
rai žinojo, ką darė meilinda
mas is mergaitei ir prašydamas 
ją kartu su juo eiti* į durpyną. 
Jis norėjo jai prisilaižyti, nes 
taip pat gerai žinojo, jog ne 
jos, bet motinos rankose visa 
valdžia.

Dienos bėgo.
(Bus daugiau)
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tai-

mūsų laik-
ir veikėja

J. M. Bujauskas yra ilgame
tis Vienybės skaitytojas.

jau įsigijote bilietus į 
simfoninį koncertą, Car- 
Hall, New Yorke, spalio

it 1

Dr. B. K. Vencius, išbuvęs 
visą mėnesį Maine valstybėje, 
kur jis praleido savo atostogas 
bemedžiodamas, grįžo prie sa
vo nuolatinio profesijos darbo.

J. J. Bačiūnas iš Sodus, Mich. 
pirmiausia atsiliepė į Xavero 
Strumskio kvietimą padėti 
komp. Banaičiui parašyti lie
tu višKą operą, pradžiai atsiųs
damas 50 dolerių.

Dr. M. J. Vinikas praneša, 
kad SLA Vykdomosios ^Tarybos 
nariai taip pat dalyvaus Bal
tijos tautų simfoniniame kon
certe. nes spa'lio 11 d. jie su
sirinks savo posėdžiui New 
Yorke

V. Alksninis, mūsų bendra
darbis iš Conn, valstybės, at
vykęs aplankyti savo brolį ir 
jo šeimą Maspethe, ta proga 
buvo užsukęs ir į Vienybės į- 
staigą.

J. žilius, mūsų skaitytojas iš 
Great Neck, N. Y., įsigijo bi
lietą į baltų simfoninį koncer
tą ir ta pačia proga paaukojo 
Vienybės popierio 
dolerių.

K. Namaksienė, 
raščio skaitytoja
Bostone, buvo susirgusi ir jai 
padaryta operacija, po kurios, 
kaip mums pranešama, ligonė 
sveiksta.

f

šį SEKMADIENI NEW YORKE MINĖS
LIETUVOS UNIVERSITETO SUKAKTĮ

BALTŲ TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS

V. Venciuvienė, žinomo dan
tų gydytojo žmona, šiomis die
nomis kartu su sūnum Armu 
automobiliu išvyko porai sa
vaičių į Meksikos sostinę, kur 
pastarasis studijuoja medici
ną.

Joan Francis, lietuvaitė dai- 
ninkė, gavusi Valstybės De
partamento stipendiją daina
vimui bei muzikai studijuoti, 
rugsėjo 24 d. išvyko į Paryžių.

Kl. Vitkevičius, chicagietis 
veikėjas, senas mūsų laikraš
čio skaitytojas, paviešėjęs mė
nesį laiko pas gimines ir drau
gus New Yorke, grįžo į Chica-

J. Jakubauskas siunčia mums 
linkėjimus iš Chicagos, kur jis 
jau sugrįžo, išbuvęs rytinėse 
valstybėse apie tris savaites.

S. Kontrimas, J. Valaitis ir 
J. Butkus Brooklyne surinko 
daugiau, kaip 200 dolerių prof. 
M. Biržiškai jo 70 metų am
žiaus sukakties minėjimo pro
ga. Pinigai pasiųsti minėjimo 
komitetui į Kaliforniją.

Pavyzdingas Vienybės skai
tytojas yra tas, kuris laiku su
moka savo prenumeratą. Siun 
čiant prenumeratą, prašoma 
nepamiršti ir Popierio Fondo. 
Šiais aukštų kainų laikais, tik 
bendromis jėgomis tegalima 
išleisti gerą laikraštį, šiuo at
veju, kiekvieno skaitytojo 
ka yra pageidaujama.

J. M. Bujauskas 
naujoje vetoje

žinomas laidotuvių direkto
rius J. M. Bujauskas savo įstai 
gą perkėlė į naują vietą, į ant 
ruosius savo namus, gretimai 
buvusiųjų, kuriuos jis parda
vė Kearny lietuvių finansinei 
bendrovei (Schuyler Savings 
and Loan Ass.) Dabartinis Bu- 
jausko įstaigos adresas: 24 
Davis Ave., Kearny, N. Y. Ta 
proga ši penktadienį naujai ir 
moderniškai įrengtoje įstaigo
je įvyksta artimesnių Bujaus- 
kų draugų pobūvis.

J. M. Bujauskas laidojimo 
biznyje yra nuo 1916 m. Bet 
aplamai biznyje jis yra jau 
nuo 1907 m. Jis yra buvęs mais 
to krautuvės, saliūno biznyje 
ir t. t.

Ar 
Baltų 
negie 
12 d.? Kiekvienu atveju bus vi
siems patogiau, o rengėjams 
didelė parama, jei bilietus į 
koncertą įsigysite iš anksto. Bi 
lietų galima gauti BALFe, VIE
NYBĖJE, GABIJOJE ir k. Bi
lietai taip pat parduodami 
Carnegie Hali kasoje. Bilietų 
kainos $4>00, -3.00 ir $2.00.

šį sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
New Yorke įvyksta Lietuvos 
Universiteto įsikūrimo 30-ties 
metų sukakties minėjimas.

11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne, įvyks 
minėjimui pritaikintos iškil
mingos pamaldos.

3 vai. p. p. Washington Ir
ving High School įvyks Aka
demija. kurią atidarys prof. V. 
Kanauka. Paskaitas skaitys 
prof. Vaclovas Biržiška ir prof. 
J. Puzinas.

Po Akademijos seks meninė 
dalis, dalyvaujant Operetės 
chorui ir dramos aktoriui H. 
Kačinskui.

Lietuviai kviečiami kuo gau
siausiai šiame minėjime daly
vauti. Į Akademiją prašoma

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Spalio 1 d. 8 vai. vak. Ap
reiškimo parap. salėje Brook
lyne, Didžiojo New Yorko BA- 
LF Vajaus Komitetas šaukia 
susirinkimą į kurį kviečiami 
visų draugijų ir plačios visuo
menės atstovai, pasitarimams 
dėl sėkmingo vajaus pravedi
mo.

•
Spalio 2 d. 8 v. v. L. A. Pilie

čių klube, t 280 Union -Avė. 
Brooklyne, SLA 38 kuopa šau
kia susirinkimą. Prof. J. Pa
jaujis skaitys įdomią paskaitą 
apie Aliaską, kurioje jam te
ko išgyventi keletą metų.•
- Spalio 4 d., šeštadienį, 7 v. 
v. Angelų Karalienės parapi
jos salėje, Brooklyne, BALFo 
100 skyrius rengia šokių vaka
rą su užkandžiais. Į vakarą 
kviečiami atsilankyti visi, ku
rie užjaučia šalpos darbą.

BALF SEIMAS BOSTONE
BALFo direktoriai savo po

sėdyje nutarė šeštąjį BALF
seimą šaukti 1953 metais sau- 
rio 9-10 d. Boston, Mass. 
Statler viešbutyje.

Pobūvis Bronxe
Po vasaros kaitrų ir atosto

gų, Bronxo Lietuvių Demokra
tų Klubas taip pat pradėjo sa
vo rudeninio veikimo sezoną. 
Rugsėjo 11 d. klubo patalpose 
įvyko narių ir svečių pobūvis, 
kurie nusitęsė iki vėlumos, šį 
pobūvį surengė J. Sartauskas, 
Lioną Bozenko, M. šodeikienė, 
A. Diksonienė, O. Bložienė, S. 
Tiškienė ir St. Bozenko. Visi 
šio klubo nariai, kaip ir dau
guma Bronxo lietuvių, yra 
Vienybės skaitytojai.’

J. Kranklys

NAMAI PARDAVIMUI
RICHMOND HILL — Atski- 

ras namas su garažium. Dvie
jų šeimų, vienas apartamentas 
trijų kambarių, kitas keturių. 
Keturių kambarių butas tuš
čias. Kaina dabar $12,500.

RICHMOND HILL — Vienos 
šeimos namas, šešių kambarių, 
aliejum šildomas, atskiras. 
Yra garažas. Parduodama kar
tu su Bendix skalbiamąją ma
šina ir kitomis ekstra reikme
nimis. Namas tarp Jamaica ir 
Atlantic Avė. Kaina $10,500.

RICHMOND HILL — Arti 
Jamaica Avenue, atskiras 13 
kambarių namas. Penki kam
bariai pirmame aukšte savi
ninkui. o išnuomoti atskirai 
už S63 į savaitę. Lotas 100x50. 
Aliejum apšildomas. Kaina 
$17.850.

NAMŲ SAVININKAMS: Mes 
galime jūsų apartmentą iš
nuomoti. Turim šimtus užsire
gistravusių tenantų, sutinkan
čių mokėti iki $75 į mėnesį ar
ba daugiau. Savininkams pa
tarnavimas nemokamas. Pa
rinksime jums gerus tenantus. 
Turintieii tuščią apartmentą 
kreipkitės i mus patarimui 
bei patarnavimui.

ORMAN & MICHELSON 
Real Estate ir Insurance 

111-15 Jamaica Avenue
• Richmond Hill, N. Y.

Telefonas Virginia 9-0842

nesivėluoti ir atvykti punktu
aliai 3 vai. p. p. Įėjimas vi
siems nemokamas. Washing
ton Irving High School yra 
Manhattan, 40 Irving Place ir 
16th St. kampas, važiuoti iki 
Union Square.

Prieš tai, šį šeštadienį, rug
sėjo 27 d. 7 vai vak. Vyt Ba_ 
lecko svetainėje, 1883 Madison 
St., Brooklyne, ruošiamas aka
deminis alutis. Norintieji da
lyvauti, prašomi registruotis 
savo organizacijų valdybose. 
Dalyvio mokestis 2 doleriai.

šį Lietuvos Universiteto su
kakties minėjimą ruošia bu
vusios akademinės organizaci
jos Lietuvoje, dabar atsikūru
sios New Yorke, arba čia įsi
steigusios, kurių nariai daugu
moje ,yra baigę ar lankę Lie
tuvos Universitetą.

Minėjimui ruošti Komitetą 
(pagal alfabetinę tvarką) su
daro šios organizacijos: 1

Akademinių Tautininkų Kor 
poracijų Sambūrį atstovauja 
P. Ališauskas, dr. B. Nemickas 
ir D. Penikas.

Ateitininkų Sendraugius — 
dr. Radzivanas.

Dantų Gydytojų Draugiją— 
dr. Kregždienė.

Fraternitas Lituanica Kor
poraciją — dr. H. Brazaitis.

Gydytojų Draugiją — dr. V. 
Kanauka, dr. V. Paprockas ir 
dr. A. Dumbrys.

Lietuvių Inžinierių Draugi
ją — inž. J. Valaitis.

Lietuvių Mokytojų Draugi
ją — A. Bendorius.

Lietuvių - Teisininkų Draugi
ją — P. Minkūnas.

Lituanistikos Institutą— St. 
Mickevičiūtė.

Skautų • Vyčių; Korporacij ą— 
H. Lukoševičius.

Reikia tikėtis, kad New Yor
ko ir apylinkių visuomenė gau
siai atsilankys į šį minėjimą 
ir tuo parodys, jog ji jautriai 
prisimena nepriklausomos Lie
tuvos atsiektus laimėjimus.

(Atkelta iš 4 psl.)
Porą žodžių dėl latvių ir es

tų. Bruno Skulte buvo Latvi
joje iškilęs kaip talentingas

Bruno Skulte

jaunos kartos dirigentas ir 
kompozitorius. Tremtyje jis 
nepaprasta energija buvo su
organizavęs Oldenburgo sto
vykloje1 latvių operą, gyvavu
sią keleris metus ir davusią 
keletą gražių pastatymų.

Prof. J. Vitols, kurio kūri
niai bus grojami, yra laikomas 
latvių muzikos patriarchu, jis 
buvo žymiu kompozicijos pro
fesorium Petrapilyje Rimsko 
Korsako vo aplinkumoje. 1919 
jis grįžęs į Latviją suorganiza
vo Konservatorija ir jai iki 
tremties vadovavo. 1947 m. jis

REIKALINGA moteris, norinti 
dirbti nuo 4 v. p. p. iki 11 v. v. 
kepyklos krautuvėje. Dėl in
formacijų, kreiptis: J. Lukas, 
532 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Gražių spalvotų lietuviškų 
atvirukų, su šūkiu Help free ’ 
Lithuania, galima gauti Vie
nybės redakcijoje, Gabijoje ir 
Atletų Klube Brooklyne.

CARNEGIE

mirė Liubecke 86 metų am
žiaus, iki pat mirties dienos 
uoliai dalyvaudamas latvių 
kultūrinėje veikloje. Pas J. Vi- 
tolį, tiek Petrapilyje, tiek ir 
Rygoje mokėsi visa eilė lietu
vių muzikų, jų tarpe J. Tallat 
— Kelpša, St. Šimkus ir VI. 
Jakubėnas.

Endel Kalam yra žinomas 
kaip gabus estų muzikos gyve
nimo organizatorius britų zo
noje Vokietijoje. Kartu jis yra 
pasirodęs kaip tikslus ir rim
tas dirigentas. E. Tubinas, ku
rio simfoniją jis diriguos, gy
vena Švedijoje, kur yra labai 
išgarsėjęs: jo visi kūriniai 
spausdinami švedų leidyklų, 
simfonijos grojamos visoje 
Skandinavijoje, o kritikai jį 
apibudina, kaip “antrą Sibe
lijų”. Amerikoje Tubino kūry
ba praskambės pirmą kartą.

Baltų simfoninis koncertas 
bus neabejotinai stambiu įvy
kiu, tiek kultūrinėje, tiek ir 
politinėje srityje.

Bet neužmirškime, kad toks 
žygis yra sunkus ir rizikingas, 
reikalauja didelio organizuo
tumo ir kruopščių pasiruoši- 
rųošimų, surištų su dideliu dar 
bu ir laiko naudojimu. Tokio 
koncerto išlaidos yra milžiniš
kos, jos gali būti padengtos 
tik jei bus didelė parama iš vL 
sų trijų tautų visuomenės tar
po. Tikimės, kad ir lietuviai 
neatsiliks nuo kitų ir plačiai 
dalyvaus šiame įdomiame ir 
meniškame koncerte.

VI. Jakubėnas

1883 MADISON STREET,
(Prie Forest Ave. stoties) 

BROOKLYN 27, N. Y.
Tel: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD)

VYTAUTAS BELECKAS 
savininkas

Baras, Restoranas, Salė susi 
rinikimams ir kitokioms 

puotoms

WINTER GARDEN

NORITE GEROS — MENIŠKOS

FOTOGRAFIJOS:
> PORTRETO,

ŠEIMOS,
VAIKŲ, 
įvairių progų nuotraukų?

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS,

baigęs New York Institute of Photography, 
422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.

skambinti tel. HY 7-4677
----------■ ■■■---------------------------------- -=---=-77;^-^-.-—............   -............ 1

-AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS- 
Lietuviai specialistai atidarė collision ir auto taisymo dirb
tuvę. Atliekami visi collision dažymo ir mašinos taisymo 

darbai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamos 
mašinos.

M. and Z. Auto Collision Works 
BODIES & FENDERS STRAIGHTENED 

COMPLETE D U C O
AUTO PAINTING REFINISHING

1506-16 MYRTLE AVENUE
J. MALDUTIS Bet; Gates Ave. and Linden‘St.
Z. ŽALIAUSKAS BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 6-6438
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Laukaitis į kongresą 
Walter Badei] Smith 
Tumanui švilpaujant 
Kantrus jis, ar žinai

JUOZAS TYSLIAVA
Amerikos lietuvių visuome

nė žino, kad teisėjas Laukai
tis yra republikonų partijos 
kandidatas į,kongresą.

Bet, tai vyksta Baltimorėje 
(septintame kongresiniame 
distrikte), ir plačioji mūsų vi
suomenė šiuo atveju mažai ką 
jam gali padėti.
. Nežiūrint to, šiuo mūsų tau
tiečio kandidatavimu į kon
gresą (Atstovų Butą) negali 
nesidomėti ir kitų vietovių lie
tuviai. 1

Teisėjo Laukaičio laimėji
mas būtų visų Amerikos lietu
vių laimėjimas.

Tai būtų pirmasis lietuvis 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kongrese.

Sėkmės jam šiame istorinės 
svarbos žygyje.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
TAUTU SIMFONINIU

BALTIJOS |
KONCERTU

KO SIEKIA LIETUVIŲ REZISTENCINE SANTARVE? 
Ar tiesa, kad LRS pati veržiasi Į VLIKą? — Kokia yra padėtis, pa
sitraukus iš VLIKo dviem grupėm? — Pasitarimai tarp diplomatų ir 

VLIKo — Ar LRS nesiruošia būti politine partija?

Ryšium su paskutiniais įvykiais, pasklido įvairių gandų apie 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės tariamas pretenzijas, kuriuos x 
pakartojo ir kai kurie laikraščiai.

Vienybės korespondentas, ieškodamas objektyvios informa
cijos, kreipėsi į LRS Vyr. Komiteto Amerikos Reik. Sekretorių
S. Mackevičių, ir pateikė jam keletą klausimų
aktuliausių:

Kaip LRS žiūri į Vliką po to, 
kai iš jo pasitraukė dvi grup
ės?

Principinis LRS nusistaty
mas VL1K0 atžvilgiu yra daug 
kartų viešai pareixstas. Kaipo 
institucija, VLIKas gali būti 
labai naudingas, ir LRS niekad 
nesiekė jo sugriauti. Manau, 
nesuklysiu pasakęs, kad did
žioji dalis mūsų visuomenės 
galvoja, kaip ir LRS: būtent, 
VLIKas reikalingas gilių re
formų. Tai geriausiai įrodo tas 
faktas, kad net pats VLIKas 
yra sudaręs “VLIKo autorite
tui ir VT darbingumui tirti ko-

, pradėdamas nuo

sienyje, reikia, kad jau šian
dien įvairūs veiksniai, srovės 
ir grupės tarpusavyje aiškin
tųsi, šalintų tiesusipratimus.

Ar Jums neatrodo, kad Pa
ryžiuje įvykęs.___ pasitarimas
tarp Lietuvos Diplomatijos ir 
VLIKo atstovų padėtį žymiai 
pagerino?

Padėtį tegalima vertinti pa
gal realius davinius. Paryžiu
je tebuvo sutarta, kad Diplo
matijos ir VLIKo bendradar
biavimas turės reikštis L. Dipl. 
šefo ir VLIKo pirmininko su-

ih

sitikimais. Jie dar nėra pra
sidėję, ir sunku kalbėti apie jų 
būsimus rezultatus. Tuo tarpu, 
kaip žinoma, VLIKo pirminin
kas sunkiai serga. Teko girdė-
ti, kad netrukus VLIKo būsti
nę paliks, ir atvyks Amerikon, 
VT narys dr. M- Brakas. VT 
užsienio reikalus tvarkyti pa
vesta dr. P. Karveliui, tad jam, 
normaliai, tektų pavaduoti 
sergantį VLIKO, pirmininką. 
Tačiau, netolimos praeities fak 
tų šviesoje, labai abejotina, ar 
dr. Karvelis yra. pats tinka
miausias asmuo ; tai misijai. 
Kalbama, kad jis ir dabar ne
nori min. S. Lozoraičio pripa
žinti L. Dipl. šeftį. Atrodo, kad 
vieningas darbas dar nėra ar
timas, ir kelias <į jį nėra leng
vas. , J

(Nukelta į 4 psl.)

Prašomi įsidėmėtiv
Metinis Vienybės koncertas, 

kurio programa bus ne tik la
bai įdomi, bet ir griežtai skir
tinga nuo buvusių šio laikraš
čio koncertų, jau yra ruošia
mas ir jis įvyks 1953 m. sausio 
25 d. Webster Hall, New York.

SEKMADIENĮ, SPALIO 12 d., 1952 ni., 2:30 vai. po pietų

BALTIJOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS
Pirmą kartą Amerikoje bus statomi*

LIETUVIŲ, LATVIŲ, IR ESTŲ KOMPOZITORIŲ SIMFONINIAI VEIKALAI
DIRIGUOJA:

JERONIMAS KAČINSKAS — BRUNO SKULTE — ENDEL KALAM
Programoje: Gruodis, Jakubėnas, Bacevičius, Medins, Vitols, Tubin.-

; . BILIETŲ KAINOS: $4.00, $3.00, $2.00

Iš anksto gaunami lietuviškų laikraščių redakcijose ir įstaigose.

PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS.

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

r..- . ... . » -------
E. P. MITCHELL CO.

Manufactures of
FINE CLOTHES FOR MEN

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

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

fr

LATVĖ ADVOKATĖ . /

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams, reikalingiems teisinių 
patarimų?

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4938 ,

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

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

FIRNUT CO. Ine.
(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERTS
ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

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

STEAMBOAT INN i
ALMA KASMOCIUS, Vedėja 1

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

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L I.

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

♦ ♦ 
♦

Tik to betrūko, kad šiame 
rinkiminės kampanijos įkarš
tyje generolas Walter Badell 
Smith imtų Ir prabiltų:

“Aš tikiu, kad komunistų 
yra net mano paties organiza
cijoje”.

Tai sakydamas, centrinės 
saugumo agentūros (Central 
Intelligence Agency) viršinin
kas eina dar toliau: jis mano, 
kad kiekvienoje svarbesnėje 
valdžios įstaigoje yra komu
nistų... i

Republikonams, pasiryžu- 
siems tapti nauja šluota Wa- 
shingtone;-la 'tik ir reikėjo. -

Tuo labiau, kad, anot gene
rolo Smith, net Valstybės De
partamentas šiuo atveju dar 
nėra išsišukavęs.

♦ ♦ 
♦

O tuo tarpu prezidentas 
Trumanas švilpauja.

Nuvykęs į Montaną, jis gyrė 
Stevensoną ir, žinoma, peikė 
Eisenhowerį.

Girdi, tuojau po karo gene- 
rplas Eisenhoweris, tebebūda
mas Amerikos karo jėgų virši
ninku Europoje, pasakęs, -kad 
Sovietų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstybės turėtų pasilikti drau 
gaiš...

Bet, tai tik viena medalio 
pusė. Jeigu republikonų dram
blys, kaip ir kiekvienas dramb
lys, turi gerą atmintį, tai jis 
dabar privalo pakartoti Tru- 
mano žodžius:

“I laike old Joe. He’s a de
cent fellow...”

♦ ♦
♦

Sakoma, kad buvęs Egipto 
karalius Farukas atvykęs į Ita
liją su 265 poromis batų...

Tai būdinga monarchui, ku
ris netekęs sosto, vėliau basto
si po pasaulį.

Nekitaip yra ir su buvusiu 
Anglijos karalium, Windsoro 
kunigaikščiu, tebesiblaškančiu 
tarp dviejų kontinentų.

Karo metu, kai Windsoro 
kunigaikštis buvo paskirtas 
Bahamas salų gubernatorium, 
buvo manyta, kad jis ten pasi
liks ir pagaliau aprims. Bet, 
kur tau! C

Išskyrus degtinę, kurios] 
Windsoro kunigaikštis, matyt, 1 
jau atsigėrė, jis tebėra ištiki-j 
mas visiems seniems savo pa
pročiams.

«« *
Kantrus, ar žinai, tas Dėdė 

Samas.
Turiu galvoje buvusį Ame

rikos komunistų partijos vadą 
Browderį ir jo žmoną, kuriuos 
teisingumo organai pagaliau 
ėmė ir sučiupo.

Nekalbant apie Browderj, 
kuriam Amerikos kalėjimai — 
paprasta brasta, jo žmona, 
kaip neteisėtai imigravusi Ir 
vėliau melagingai priesiekusi,

misiją”, šiandien visiems jau 
pernelyg aišku, kad VLIKas 
neapjungia visų pozityvių tau
tinių visuomeninių, politinių, 
rezistencinių jėgų, nors tai bu
vo numatyta, pirmoje ir pa
grindinėje VLIKo 1944. II. 16 
deklaracijoje. Dviejų grupių 
pasitraukimas neišsprendžia 
visų problemų ir nesudaro re
formos, kuri leistų VLIKui tap 
ti tuo, kuo jis tikrai turėtų 
būti, t. y. Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu.

Jūsų nuomone, kaip toji re
forma galėtų būti įvykdyta?

Tikrai, nelaikykite manęs 
stebuklingu gydytoju.. Ųž yirr 

'IK6 dabartinius negalavimus 
LRS, pati jame nedalyvauda
ma, nėra atsakinga. Kad juos 
pašalinti, pirmoje eilėje, rei
kia visų geros valios. Kad VL
IKo veikla pasidarytų tikslin
ga ir prasminga, reikia kreip
ti dėmesio tik į bendruosius 
lietuviškus šios dienos užda
vinius, o ne į tarpusavio rung
tynes. Visų, lietuviškųjų jėgų ir 
pastangų atstovų konferencija 
šia prasme galėtų turėti labai 
didelės reikšmės. Norint pa
siekti visų lietuviškųjų jėgų 
vieningumo ir našaus darbo 
Lietuvos laisvinimo bare už-

Ar George Kennan 
gris i Maskvą?

Pravda neseniai pradėjo 
smarkų puolimą prieš Ameri
kos ambasadorių George Ken
nan, kam šis prieš Sovietų Są
jungą paskelbęs “aštrius kal
tinimus”.

Visa tai atsitiko dėl papras
to Kennan pasakymo Londone 
(kur jis šiuo metu dalyvauja 
Amerikos ambasadorių .konfe
rencijoje) :

— Kada aš galvoju apie sa
vo gyvenimą Maskvoje, aš ly
ginu jį su tuo, kurį pažinojau 
Berlyne 1941-1942 metais, ka
da aš buvau internuotas.

Dėl Pravdos puolimų Ache- 
sonas irgi plačiai komentavo, 
bet atsisakė pasakyti, kokios 
bus pasekmės šios audros. Lon 
done tarp diplomatų galvoja^ 
ma, kad neteks stebėtis, jei 
Kennan nebegrįš į Maskvą.

Manoma, kad jei Kennan ir 
pasiliks ambasadoriumi, tai jis 
tol negrįš, kol Višinskis neat
siprašys. Kas atsitinka labai 
retai.

seniai turėjo būti deportuota 
atgal į Rusiją.

Bet, tai ilga, gal 12 metų, is
torija, kurią būtų galima iš
reikšti, maždaug, taip:’

Turi išvykti, bet gali pasi
likti... Gali pasilikti, bet turi 
išvykti...

Berods, dar ir dabar nežinia, 
kuo baigsis Ši Browderienės 
deportacijos istorija.

Tai pirmas koncertas, kuriame bus statomi Baltijos tautų kompozi
torių simfoniniai kūriniai — Koncerto programą išpildys orkestras 
iš 65 New Yorko Filharmonijos orkestro ir NBC simfonijos narių — 
Diriguos lietuvis Jeronimas Kačinskas, latvis Bruno Skulte ir estas 

Endel Kalam — Toscanini linki didžiausio pasisekimo

Baltų simfoniniu koncertu, 
įvykstančiu spalio 12 d., Car
negie Hall New Yorke yra di
delis kitataučių _ susidomėji
mas.

Arthur© Toscanini, kuris 
šiuo metu diriguoja koncer
tams Europoje, iš Londono at
siuntė sveikinimą Baltijos tau

tų simfoninio koncerto rengė
jams, linkėdamas didžiausio 
pasisekimo.

Kadangi tai yra pirmas kon
certas, kuriame bus statomi 
mūsų kompozitorių simfoni
niai kūriniai ir kuriame daly
vaus daug kitataučių svečių ir 
žymesnių muzikų, yra svarbu,

LIETUVOS HIMNAS (diri- 
guoja Jeronimas Kačinskas) 
Vlado Jakubėno: Rapsodija 
ir Legenda
J. Gruodžio “Lietuvoje”
J. Kačinsko Preliudas “Pas
kutinė Vakarienė”
V. Bacevičiaus Pirmoji Sim
fonija

NAUJI NERAMUMAI EGIPTO ŽEMĖJE
Kova tarp diktatoriaus Neguibo ir Wafdo partijos aštrėja — Waf- 

distams atsisakius duoti žinių, jų partija tapo nelegali
Ar Egipto diktatorius gen. 

Neguibas taip pat greitai lik
viduos Mustafa Nahas, kaip 

’jam pasisekė padaryti su ka
raliumi Faruku ir ministeriu 
pirmininku Ali Maher?

Bet, pradžioj klausimas, ko
dėl Egipto diktatoriaus, kuris 
yra tapęs administracijos 
ir spaudos pilnu šeimininku, 
jaučiasi grasinamas iš WaXdo 
partijos lyderio?

•Ar tai dėl to, kaip manoma, 
kad Nahas jam kliudo, protes
tuodamas prieš galimą -susi
tarimą su Londonu ir Sudanu?

Dėl to reikia abejoti. Negui- 
bui būtų labai lengva įrodyti, 
kad Nahas ne visad buvo tokių 
pažiūrų Anglijos atžvilgiu.

Tikrumoje jis turi kitas prie 
žastis. Jis nori jau ir taip su
silpnintą Wafd partiją visai 
likviduoti ir įsteigti savo na
cionalistinę partiją, kuri būtų 
pilnai jo rankose. Jis nori pa
šalinti iš kelio vienintelį asme
nį, kuris dar Egipte turi didelį 
prestižą ir gali jam pakišti ko
ja.

Kuris jų laimės?
Nahas jaučiasi palaikomas 

visų Wafdo partijos didžiųjų 
politikierių. Jie kabinasi už jo, 
kaip u& kokios gelbėjimosi 
juostos.

Bet jis turi dar ir kitas at
ramas, kurias slepia. Kairėje 
turi progresistinį elementą, 
kuris bijosi Neguibo “fašizmo” 
ir nenori jam dovanoti, kam 
jis pakorė du jų agitatorius. 
Dešinėje jis turi Faruko šali
ninkus, didelius žemvaldžius, 
kurie bijo dėl savo turtų ir ti
kisi, Neguibą nušalinus, išgel
bėti savo žemes.

šitos opozicijos nariai yra 
skaitlingi. Neguibas tai žino. 
Tad praėjusią savaitę, kalbė
damas Kaire darbininkų mitin 
ge, jis davė demagogiškus pa
žadus.

Įsisteigė Lietuvių 
Kovotojų Sąjunga

Paryžiuje įsisteigė buvusių 
lietuvių karių ir kojotoj ų są
junga, pasivadinusi Lietuvių 
Kovotojų Sąjunga, šis jungi
nys įeina į oficialiai veikiančią 
BuVusių Karlų Tarptautinę Fe 
deraciją su centru Paryžiuje.

Lietuvių Kovotojų Sąjungos 
valdybą sudaro: pirm. V. Ba
ranauskas, vicepirm. A. želnis 
ir J. Kuznecovas, sekr. J. Ma
siulis ir G. žebertavlčius, Ižd. 
J. Vaitauskas ir narys E. Vai- 
ciekauskas.

Pulk. J. Lanskoronskis vien
balsiai išrinktas Garbės Pirmi
ninku.

Gi Nahas pasitiki savimi ir 
pareiškė:

“Tik Alląhas ('Dievas) ir tau 
ta galės mane priversti apleis
ti partiją!”

Egipte Allaho valia išreiškia 
ma per “Brolių musulmonų” 
sąjungą, kuri dirodą visišką pa 
ramą gen. Neguibuį, gi tauta, 
jei įr bandys tai neįsi
vaizduojama, kaip 'felahai ga
lės pasipriešinti kareivių dur
tuvams ir tankams.

Kaip ten bebūtų, kova tarp 
gen. Neguibo ir Nahas aštrėja. 
Neguibas pasiryžęs wafdistus 
visai likviduoti, bet -tą jis daro 
atsargiai, nors jau atviras ka
ras Wafdo partijai.paskelbtas.

Wafdo partija, atsisakė pa
tiekti vidaus reikalų ministe

rs savo partijos narių sąrašą, 
kaip to reikalauja nauji Ne
guibo įstatymai ir pašalinti iš 
partijos vadovybės Nahą, ko 
ko vyriausybė reikalavo.

Tuoj po šio nutarimo paskel 
bimo, Wafdo partija pasidarė 
nelegali ir laikoma likviduota.

Nuo pirmadienio Kaire vieš
patauju. ąįiarmp stpvisM Karei
viai su durtuvais ant šautuvų 
patruliuoja gatvėse ir prieš vai 
diškas įstaigas ir bankus išsta
tyti tankai.

Vargu ar Neguibas nusileis. 
Derybos, kurios vyko užkulisy 
iširo.

Bet Wafd partija irgi taip 
lengvai nežada pasiduoti. Ji 
ne tik galinga, bet ir gerai su-* 
siorganizavusi.

GRAŽIAI PAMINĖJO VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO 30 METŲ SUKAKTĮ

Universiteto rūmai Kaune

kad ir mūsų visuomenė koncer 
tą remtų, gausiai jame atsi
lankydama.’ Tokiais atvejais 
yra paliečiamas mūsų presti
žas ir garbė, ir svarbu parody
ti, kad mes nesame atsilikę 
nuo kitų kultūringų tautų, kad 
mes taip pat vertiname savo 
muzikos kūrėjų darbus.

Koncerto programa, kaip ži
nia, atliks orkestras sudarytas 
iš 65 New Yorko Filharmonijos 
Orkestro ir NBC simfonijos na 
rių, diriguojant Jeronimui Ka
činskui, latviui Bruno Skulte ir 
estui Endel Kalam. Tai rinkti
niai New Yorko muzikai, ku
rie yra. groję, ^diriguojant žy
miausiems.. pasauliniams diri
gentams, jų tarpe Toscanini, 
Bruno Walter, Mitropoulos, 
Cantelli ir kiti.

Šio nepaprasto koncerto pro
grama bus tokia:

ESTIJOS HIMNAS (Diriguo- 
4 ja Endel Kalam)
Tubin’o Penktoji Simfonija 

-LATVIJOS HIMNAS (Diri
guoja Bruno Skulte)
J. Vitols kūriniai:
Brangenybės (Jewel Suite) 
Rapsodija smuikui ir orkes
trui — Norma Auzin, solistė 
Dramatiškas Overtiūras

APLINK^

Trys lietuvių kompozitoriai, 
kurių veikalai bus statomi, as
meniškai dalyvaus koncerte: 
J. Kačinskas — kaip dirigen
tas, V. Jakubėnas, kuris spe
cialiai šia proga atvyksta į 
New Yorką ir V. Bacevičius, 
gyvenąs New Yorke.

Latvių kompozitorius J. Vi
tols yra miręs tremtyje prieš 
keletą metų, bet koncerte da
lyvaus jo našlė, gyvenanti ne
toli New Yorko.

Reikia tikėtis, kad E. Tubi- 
nas gyvenąs Švedijoje, turės 
progos koncertą išgirsti per 
.“Voice, of Americą? radiją-..

Kadangi Efaltų simfoninis - ?
koncertas prasideda punktu- 
liai 2:30 vai. p. p., Carnegie va 
dovybė prašo visus iŠ anksto 4 
įsigyti bilietus, nes yra labai 
sunku 'trumpame laike prieš -
koncertą aprūpinti keletą tūks . *
tančių žmonių bilietais. Car
negie Hall kasoje, kur bilietai 
jau pardavinėjami, atdara kas 
dien nuo ryto iki vakaro. Ma- 
žiausias koncerto .pavėlavimas 
gali padidinti išlaidas keliais 
šimtais dolerių, nes visi tar
nautojai ir orkestro nariai yra 
unijos priežiūroje. Kiekvienas 
lietuvis yra prašomas koope
ruoti.

New Yorke ir jo apylinkėse 
gyveną buvę Lietuvos Vytauto 
Didžiojo Universiteto dėstyto
jai ir klausytojai, kurių čia yra 
apie 500, spalio 27 ir 28 d. iš
kilmingai paminėjo Lietuvos 
mokslo židinio 30 metų sukak
tį.

Minėjimo išvakarėse, šešta
dienį, įvyko tradicinis akade
minis alutis, sutraukęs žymų 
būrį buvusių Lietuvos univer
siteto profesorių, studentų ir 
garbingų svečių.

Sekmadienį į šia intencija 
laikomas pamaldas, įvykusias 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyne, susirinko gra 
žus būrys lietuvių visuomenės. 
Po pietų įvyko iškilmingas mi
nėjimo aktas Washington 
High School didžioje salėje, į 
kurią suplaukė arti tūkstančio 
lietuvių visuomenės.

Atidaromąjį žodį tarė minė
jimui ruošti komiteto pirmi
ninkas prof. dr. Vladas Ka
nauka, išdėstydamas priežas
tis, vertusias atsteigti Lietuvos 
augštąją mokyklą, pažymėda
mas jos pirmesnes sunkias dar

bo sąlygas ir nušviesdamas 
didžius Lietuvos mokslo lai
mėjimus. .

Pagerbus žuvusius ir miru
sius' Universiteto mokomojo 
personalo narius ir buvusius 
studentus, prof. Vaclovas Bir
žiška skaitė paskaitą, iškelda
mas lietuvių tautos ryžtą mok- 
slintis ir davė Lietuvos moks
lo ir jo institucijų istorinę ap
žvalgą visais laikais. Po to se
kė prof. dr. Jono Puzino pa
skaita —. “Vilnius prieš Gedi
mino laikus”. Dr. Puzino pa
skaitos mokslinis lygis yra aki
vaizdus įrodymas, kokį indėlį 
Lietuvos Universitetas yra įn- 
nešęs į mokslą.

Meninėje dalyje gražiai pasi 
rodė muziko Liuberskio vado
vaujamas Operetės choras mi
nėjimui pritaikintomis daino
mis ir dramos aktorius H. Ka
činskas žavingai atliktomis 
deklamacijomis.

šis minėjimas yra graži Lie
tuvos akademikų solidarumo 
demonstracija ir Metuvių tau
tos mokslo meilės įrodymas.

• Vokietijos protestantų bažnyčios pirmininkas vyskupas
Dibelius, patriarcho Aleksėjo ir Sovietų vyriausybės kviečiamas, 
vyksta į Maskvą. '

• Edenas ir.Schumanas i Jungtinių Tautų sesijos posė
džius žada atvykti ne anksčiau lapkričio 10 dienos.

• Popiežius, kalbėdamas vienuolių viršininkėms, pastebė
jo, kad nebūtų siaurų pažiūrų ir moterų vienuolių rūbus pri
taikintų labiau moderniškiems laikams.

• Jugoslavų karinė delegacija šiuo metu lankosi Graiki
joje ir Turkijoje su tikslu susipažinti su tų kraštų karine padė
timi.

• Prancūzų povandeninis laivas “Sybille” nuskendo Vi
duržemio jūroje prie Tulono su 51 asmeniu. Niekam nepavy
ko išsigelbėti. Laivas liko gulėti dugne.

• Austrija prašys JT, kad būtų baigta su jos okupacija ir 
greičiau pasirašyta taika.

• Vienas prancūzas prie Bordeaux rado Atlanto pakrašty 
plūduriuojantį buteli su rašteliu, kad jis buvęs įmestas ameri
kiečių hidrografinės įstaigos 1951 m. lapkričio 28 d. prie Ame
rikos krantų. Butelis pats vienas perplaukė Atlantą per 10 me
nesių.

• Prancūzų radikalų-socialistų lyderis Daladier, tas pats 
kuris pasirašė su Hitleriu Miunchene sutartį, dabar pasisakė, 
kad iš Indokinijos būtų atitraukta prancūzų kariuomenė Ir su
šaukta “keturių” konferencija.

• Sovietų delegacijai Jungtinių Tautų sesijoje vadovaus 
Višinskis. Be jo j delegaciją dar įeis Malikas, žorinas ir Gramyko.

• Bulgarijoje teisiami 40 asmenų už šnipinėjimą. Tarp 
kaltinamųjų yra 28 katalikų dvasiškiai.

• Spalio 5 d. anglams bus ypatingai svarbi. Nuo tos die
nos arbata, kuri buvo racionuota nuo 1939 m., bus parduodama 
laisvai. Tačiau kiti produktai, kaip sviestas, margarinas, mėsa— 
pasilieka dar ant kortelių.

• šeši anglų lakūnai tvirtina matę “skraidančią lėkštę” 
Šiaurės jūroje, kur vyko sąjungininkų laivyno manevrai




