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SNIEČKUS KREMLIUJE KALBĖJOUŽ STALINĄ, BET NE UŽ LIETUVĄ 
Motinos prakeiktas, lietuvių tautoss išdavikas, Antanas Sniečkus ne 

pirmą kartą niekina ir žlugdo lietuvių tautą

NUSIBODĘ JURIDINIU KABLIUKŲ IEŠKOTOJAI
Ginčas dėl Diplomatijos Šefo, tai daina be galo — Kabliukų įieško 

ne svetimieji, bet mes patys —“Zirzeklių” niekad netrukdavo
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Pakrato apsaugojimo lini
ja. statoma vokiečių inžinierių 
pasai Atlanto sienos” pavyz
dį. darbams panaudojant len
ku darbininkus ir politinius 
kaliniu^. ✓

Užpakali c" linija, užminuo
ta, prr C rrv’Iav Į kramto gilu
mą, kurioj daugely vietų j- 
rengtos V ? šbndvkles.

Iš šių šaudyklų sovietai daž
nai dar<; pratimus ir švedų 
žveiai vra mate, kaip
laidomos V ? raketos.

©

Bet vėliausiu laiku, ten įvy
ko naujų ūaiyuų.

\ įsos \ -m ^audyklos Sietino 
rajuixv buvo perkeltos i kraš
te gilumą.

Iš to daromos išvados, kad 
sovietai bandys daug galinges- 
nius sviedinius negu N-'Z, ku
rie galči būti leidžiami is kraš
to gilumos ir ^audyklos nebus 
išslat; t -s priešo laivyno ap
šaudymui.

Per radiją diriguojamų bom
bų centras, kuris buvo Steli
ne, neseniai perkeltas upe j 
Opole, o vėliau geležinkeliu j 
Karpatų kalnus, prie pat Če
koslovakijos sienos.

Rusijos komunistų kongre
se Maskvoje kaip jau rašėme 
praėjusios savaitės Vienybės 
numeryje. Sniečkus puolė Ei- 
senhowerj už jo kalbą apie pa- 
’•prortu'u kraštų išlaisvinimą.

o-.iecs.us tuo aar s.aną _pa- 
prinunė, no.s ir netj- 

.id, sau Lietuva yra okupuu- 

..i, sa.eėsaus viešpačiai pada
re kiaioą, nes Lietuvoj varčias 
pateko į didžiąją pasaulio 
spaudą. į pirmuosius jos pus
lapius.

Sniečkus Eisenhowerį pava
dino ■’imperialistu”, kuris “vėl 
t ui loja prieš l.etuvių tautą, 
tikėdamasis ją pavergti.”

iš tikrųjų gi patsai Snieč
kus, stovėdamas svetimųjų bol 
.cvikų kongrese, simbolizavo 
pasauliui, ka. pavergė Lietu
vą ir kas jos nepavergė.

Kai Sniečkus rusiškai drabs- 
*ė Eisenhowerj, jam plojo ne 
..etuvių tauta, o merdintis po- 
litbiuras, beiškylantis prezi- 
č:urnas, koihunistai didžiaru- 
. ..i . Lietuvių tauta nebūvu j 
kongresą kviesta. Net ir kvie- 
kami, lietuviai nebūtų ten va
žiavę. Atvyko tik nedoras Sta- 
.i.?G batlaižy-—Antanas Snie
čkus ir į jį panašūs okupanto 
bernai.

Tai, ką Sniečkus pavadino 
lojimu, buvo Eisenhowerio kai 
ba Amerikos legijonieriams. 
Eisenhoweris kalbėjo į savo bu 
vusius ginklo draugus, kurie 
jau du kartu kovojo dėl pa
vergtų tautų išlaisvinimo. Ei
senhoweris įvardijo valstybes, 
kurias pavergė Sovietų Sąjun
ga. P.rmoje vietoje jisai, sumi-- 
nėjo Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Paskui jis tarė žodį ir apie 
kitas pavergtąsias šalis —Len
kiją, Čekoslovakiją ir taip to
liau. Eisenhoweris tarė:

“Šios valstybės, anksčiau bu
vusios nepriklausomos, dabar 
dūsta Sovietų tironijoje. Ame
rikos sąžinė niekad nepažins 
ramybės, ligi tos tautos vėl 
bus savo likimo valdovės ’...

Baigdamas savo kalbą, Ei-- 
enhow’eris dar pareiškė:

“Mes nenurimsime ir vi«:am 
pasauliui, iškaitant ir Krem
lių. privalome pranešti, kad 
mes nenurimsime, ligi paverg
tosios pasaulio tautos atgaus 
teise pilniausioje laisvėje pa
sirinkti savo kelią”.

Maskvoje Sniečkus irgi kal
bėjo apie “Lietuvos kelia”. Bot 
Sniečkaus kelias tėra šunkelis,

kurį lietuvių tautai primetė 
sovietų okupantai. Sniečkaus 
šuntakis veda į Sibirą, į Ber- 
ijos vergų stovyklas. Berija ir
gi sėdėjo bolševikų kongrese ir, 
vai būt, teikėsi savo kruvinais 
delnais paploti savo ištikimam 
Kremliaus bernui Antanui 
Sniečkui. Sniečkus sakėsi ne
norįs būti “Eisenhowerio ver- 

Jis noris būti Stalino ir 
maskolių vergu.

Betgi Sniečkaus nurodytas 
keaas nėra lietuvių tautos ke
lias. Lietuvių tauta turi gar
bingą ir didingą valstybingu
mo ir nepriklausomybės tradi
ciją. Lietuva atsisakė sveti
miems vergauti ir nevergaus. 
Lietuvių tauta nori būti laisva 
ir niekam nevergaus!

Sniečkus Maskvoje kalbėjo 
už Staliną, bet ne už lietuvių 
tautą. Ir ne pirmą sykį Snieč
kus niekino ir žlugdė savąją 
lietuvių tautą. 1941 metais ji
sai matė Sibiran išvežamus sa
vo artimus giminaičius su šei
momis. Kai jo sesuo verkė ir 
maldavo, kad jisai gelbėtų sa
vo giminaičius ir jų kūdikius, 
Sniečkus nusijuokęs- tarė: “Iš
veža tik keletą kekšių ir kri- 4 *■
minalistų. Nėra ko jaudintis”. 
Taip jisai juokėsi, kad jo pa
ties kūno ir kraujo giminę gy
vuliniuose vagonuose vežė į 
vergiją ir mirtį. Vėliau, kai tas 
pats Sniečkus su rusų durtu
vais ir tankais grįžo į Lietuvą, 
tikroji jo motina pabėgo į Va
karus nuo savo sūnaus — nuo 
to, kuri jį pagimdė, kurį savo 
krūtimi penėjo, dėl kurio nak
timis nemigo. Bet vargšės Ma
rlenos Sniečkienės sūnus—ne 
dėl tėvų kaltės ir ne dėl tau
tos kaltės—užaugo plėšriu žvė
rim. Tai tokį tautos išsigimė
lį Kremliaus ^suokalbininkai 
ya-irinko Maskvos kongreso 
tribūnoje pasistatyti paverg
tai lietuvių tautai išdergti.

Prieš aštuonerius metus, su 
neišpasakytu • gailesčiu savo 
širdyje, senutė Marijona Snie- 
ėkuvienė bėgo nuo savo sū
naus. Ji ir mirė svetimoje že
mėj, dūsaudama ir kalbėda
ma: “Dievas neišklausė mano 
maldų. Jis ' mano paklydusio 
sūnaus nepašaukė iš šio pikto 
pasaulio. Aš jau nebeturiu sū
naus ir niekados nenoriu ma- 
tvti nei jo, nei jo piktų drau
gą? ’L

Iš Eisenhowerio kalbos buvo 
buvo matyti, kaip arti Ameri

kos sąžinė stovi prie Marijo
nos Sniečkuvienės krikščioniš
kos sąžinės, ir kaip toli ji yra 
nuo Antano Sniečkaus sąžinės, 
kai jis ten tūpčioja prieš Krem 
liaus tironus, kurie pavergė 
Lietuvą.

Antanui Sniečkui tiek miela 
yra suokalbininkų ir verginto- 
jų gaujos draugystė Sniečkus 
Maskvoje neatstovauja lietu
vių tautos ir neina tautos pa
sirinktu keliu — Mindaugo, 
Gedimino, Kęstučio, Vytauto, 
Kazimiero ir Žygimantų, Va
lančiaus, Basanavičiaus, Ku
dirkos, Maironio, Važganto ir 
knygnešių keliu.

Laisvasis pasaulis žino, kad 
Antanas Sniečkus į kongreso 
tribūną Maskvoje kopė per sa
vo brolių ir seserų lavonus.

Po jo kalbos plačiausiai 
Amerikoje skaitomas New 
Yorko dienraštis Daily Jįews 
įsidėjo tokf paveikslą: iš kon
greso tribūnos gerai nusipe
nėjęs Malenkovas šaukia, A- 
meriką kaltindamas “žmogėd
rišku imperializmu”, o po jo 
kojomis guli kaukuolių krūva. 
Ant jų įrašyti vardai: Lietuva, 
Latvija, Estija, Lenkija, Čeko
slovakija, Rumunija... 7r ig tų 
kaukuolių girdėtis balsas: 
“Klausykite, kas ten šneka...”

Tai taip Sniečkaus kliedėji
mus vertina Amerikos sąžinė 
— ir nelaimingos lietuvės mo
tinos, Marijonos Sniečkuvie
nės sąžinė...

Diplomatijos šefo instituci
ja jau nuo seniau pasidariusi 
vyriausiu mūsų partinės i pan
dos ginčų objektu. Ir tiems gin 
čams nesimato galo, nors tas 
klausimas buvo tiek smulkiai 
išlukštentas, jog berods neliko 
nieko naujo, pasakyti, jei ne
kartoti senų argumentų.

Kae tiems ginčams davė pa
grindą? Tai Vliko ir diploma
tų santykiai, kurie iki pasku
tinių dienų nėra dar sutvar
kyti', nors oficialiuose komuni
katuose ir kalbama apie ben
dradarbiavimą.

Labai dažnais atvejais susi
darydavo įspūdis, kad visas 
ginčas iškilęs ne dėl Diploma
tijos šefo institucijos, bet gry
nai dėl asmens.

VYT. GEDRIMAS zirzia ne iš reikalo, o iš įprati
mo.

Laiškai nuo Pacifiko (6)NEPAGRĮSTAS LAICISTŲ

You con gef
Two for Bridge 

and it’s just as easy to
GET TWO TO VOTE

Wouldn’t it be a lot of satisfaction 
to help add to the greatest crowd 
that ever stormed the polls—in the 
hottest election of the century?

Be sure you’re registered to vote. 
Be sure you vote. And you’ll be 
doing your friends a favor if you 
nudge them on the subject.

“See you at the polls!” See that 
you see your friends at the polls. 
November 4. ?

Galima visiškai neklydus sa
kyti, jei minėtoms Diplomati
jos šefo pareigoms būtų buvęs 
paskirtas kitas asmuo ir dar 
priedo kurios nors partijos pa
tikėtinis — tų visų ginčų ne
būtų buvę.

Verta vienas pastebėti, kad 
tuos visus ginčus veda ir viso
kių judrinių kabliukų įieško 
ne svetimieji, o mes patys.

Svetimieji žino ir pripažįsta, 
o mes vis sakome, kad tai yra 
niekinga vien dėl to, kad toms 
pareigoms paskirtas tas, o ne 
kitas asmuo, arba kad min. 
Urbšys, siųsdamas tą telegra
mą, neatsiklausė tų išminčių, 
kurie dabar, po 12 metų, taip 
išdidžiai rodo savo juridinę 
drąsą ir jaučiasi, lyg mes gy
ventume normalų valstybės 
nepriklausomą gyvenimą.
MAŽIAUSIAI 
NEIŠMINTINGA...

Jei pasirinkti juridinį kelią 
aiškinant mūsų vadovaujančių 
organų buvusius ir esamus 
veiksmus, tai juk yra vienodai 
taikomas visiems atliktiems 
ir atliekamiesiems veiksniams, 
o ne tik išskirtinai Diplomati
jos šefo institucijai. Einant 
tuo keliu toliau, galima pa
klausti, kokį juridinį pagrin
dą turi ir pagal kokį konstitu
cijos straipsnį veikia Vlikas, 
politinės partijos? Pagaliau 
juk visokie okupantų veiksmai 
taip pat nebuvo numatyti jo
kiose konstitucijose ir jie kaip 
tokie yra niekingi, o mes vis 
dėlto nesėdėjome rankų sudė
ję ir nelaukėme, kol enkave
distas ar gestapininkas ims už 
gerklės, bet organizavome pa
sipriešinimą, sukūrėme visų 
pagarbos susilaukusią rezisten

ciją, jos organus ir t. t. žo
džiu, spontantiškai kovojome 
dėl savo ’krašto laisvės ir tą, 
kovą be paliovos tęsiame ir da 
bar. Ar tokiais laikais mes tu
rėjome savo veiksmams patei
sinti ieškoti užuovėjos juridi
niuose paragrafuose?

Atrodo, kad tokiais nenor
maliais laikais, kai 2-jo pa
saulinio karo išdavoje buvo 
atsidūrusi Lietuvos valstybė, 
kalbėti apie juridinius pagrin
dus yra mažiausiai neišmin
tinga, nes karo metas, kaip 
taisyklė, užkerta kelią norma
liam teisės egzistavimui ir pa
stato vadovaujančius organus 
ir asmenis į tokią padėtį, jog 
jei jie laikytųsi įstatymo rai
dės ir juridinės normos, tikrai 
būtų priversti atlikti daug ne
naudingų savo kraštui veiks
mų. Tokiais laikais kartais pri 
sieina atlikti naudingą savo 
kraštui žygį, o tik paskui, jei 
reikia, ieškoti juridinio pag
rindo. Ir šiuo atveju, gal būt, 
reikėtų daugiau jaudintis tuo 
atveju, jei minėtos min. Urb
šio telegramos nebūtų buvę...
ZIRZEKLIŲ VISAIS LAI
KAIS NETRUKDAVO...
. -Pagaliau tų juridinių prie
kabiautojų nuraminimui gali
ma nurodyti, jog šis klausimas 
ir iš juridinės pusės yra išna
grinėtas ir pripažintas teisė
tu. Ir tą darbą atliko ne koks 
nors praeinantis laikraščio 
bendradarbis, bet žinomas mū 
su tarptautinės teisės autori
tetas prof. Krivickas. Bendrai, 
tikriems j uristadis, tarptauti
nės teisės žinovams, diploma
tams ir valstybininkams šis 
klausimas nekelia jokio abejo
jimo.

w šia prasme tenka teigiamai 
vertinti paskutinį mūsų buv. 
ministerio Berlyne K. Škirpos 
pasisakymą, kur jis dar kartą 
nušviečia objektyvioje įvykių 
šviesoje tos telegramos kilmę, 
paaiškindamas, jog min. Urb
šys buvo autorizuotas padary
ti ši žygi vyriausybės vardu.

Kokį tikslą tad turi tie, ku
rie jau kelintus metus vis iš 
naujo grįžta prie klausimo ta
riamo juridinio nagrinėjimo? 
Vargu ar jį galima laikyti nau
dingu Lietuvos laisvinimui ir 
visų jėgų apjungimui laisvės 
kovai. Tiesa, vadinamųjų ne
patenkintųjų ir savo rūšies pa 
tentuotų zirzeklių visais lai
kais netrūkdavo. Jie kartais

Bet būtų žymiai geriau, jei 
jie savo zirzė j imą nukreiptų 
pozityvesniu ir visiems lietu
viams priimtinu keliu...

P. DANTAS

LITERATŪRA IR MENAS

Bronys Raila

Divizijų štabai šiuo metu y- 
ra įsitaisę Kaliningrade (buv. 
Karaliaučiuje), Gumbinėje, Įs- 
rutėje, Tilžėje ir Klaipėdoje.

Lucke stovi vyriausioji in
žinerijos dalių vadovybė, ku
riai pavesta statyti įsitvirtini
mo liniją prie Mozūrų ežerų.

Gi Kalingradas surištas tie
sioginėmis oro susisiekimo li
nijomis su Leningradu, Sieti
nu. Berlynu ir Varšuva.

Nežiūrint to, kad visame Bal 
tijos pajūry, nuo Stetino iki 
Lenkijos yra daug dalių pri
klausančių laivynui ir sausu
mos kariuomenei, dar nepa
stebėtas masinis lėktuvų buvi
mas. Tik Kalingrado hydro- 
planų bazėje yra 50 lėktuvu, 
priklausančiu sovietų laivynui.

Tai vis faktai, kurie prašosi 
analizuojami.

Pavyzdingas V’ienybės 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 tal
ka yra pageidaujama.

Vis dažniau mūsų spaudoje 
pasimaišo nauji, daug kam ne
girdėti žodžiai: laicistas, lai- 
cizmas...

Kas dėl to kaltas? Nagi, 
Vlikas. Iš ten jie sklinda. Esą, 
ten buvo penkios “katalikiš
kos” ar “klerikališkos” grupės 
ir — penkios “laicistų” grupės. 
Du blokai — klerikalizmo ir 
laicizmo... Dabar gi tas santy
kis pasikeitęs laicistų nau
dai (?).

Daug kas to antrojo žodžio 
net reikšmės nežino, o kariau
ja jau kelinti metai.

Paviršutiniškiausiai tariant, 
laicizmas ir laicistai, tai yra 
tokie kultūrpolitiniai sąjū
džiai ir žmonės, kurie siekia, 
kad viešasis valstybinis gyve
nimas atskirai tvarkytųsi nuo 
religinio ir bažnytinio. Visoms 
religijoms pripažįstama lygy
bė ir laisvė, tačiau, kaip sako
ma, valstybė turi būti atskir
ta nuo bažnyčios. Valstybė te
pripažįsta savo civilinę metri
kaciją. Valstybės išlaikomose 
mokyklose nedėstoma religija. 
Laicistai — tai “pasauliečiai” 
(iš lotyniško laicus), kurie ma
no, kad religinis, bažnytinis, 
kuniginis, klero elementas tu
ri būti daugiau ar mažiau at
ribotas nuo grynųjų valstybi
nių ir politinių reikalų.

Laicizmas — tai priešingybė 
klerikalizmui.

Prancūzija ir ypač Jungti
nės Amerikos valstybės yra 
ryškiausi laicistinių kraštų pa

vyzdžiai. Todėl, kas yra ištik- 
rųjų laicizmas, Amerikos lietu
viai geriausiai gali žinoti iš 
šios šalies gyvenimo praktikos, 
be didelių išvedžiojimų.

Ir Sovietų Rusija yra “lai
cistinė”, tačiau ji .religiją ir 
bažnyčią ne tik atskyrė nuo 
valstybės, bet jas naikina 
rmurto priemonėmis, kas yra 
laisvės dėsnio užgniaužimas ir 
visiškas laicizmo doktrinos iš
kreipimas.

Ispanija,' Italija, Lenkija, 
Lietuva... — buvo kraštai, ku
riuose daugiau ar mažiau vy
ravo klerikalinės valstybės 
bruožai.

Amerikiečiui mūsų klerikalų 
ir laicistų kovos atrodytų ge
rokai keistos, pasenusios, ne
reikalingos. Bet lietuvių tarpe 
jos gadino ir tebegadina krau
ją.

Tos visos polemikos, ginčai, 
šmeižtai, keiksmai bažnyčios 
ir “bedievybės”, krikščionybės 
ir “pagonybės” klausimais, Lie 
tuvos vadavimo ir vilkiniais 
reikalais, tie visi “dezertyrai", 
“tautos moralės žlugdytojai", 
“masonai“, “bolševikai” mūsų 
kariauninkų lūpose, gaiži sva

jonė, kad “ateityje turės būti 
tik katalikiška Lietuva, arba 
jokios”, — visa tai žymia dali
mi yra išraiška mūsų lietuviš
kų klerikalų ir laicistų idėjinio 
rungtyniavimo.

PAGYRIMAS
Praė j usią vasarą skaičiau 

Drauge (192 nr.) ne dažnai 
pasitaikančio ramumo ir iš
minties dr. K. Šidlausko strai
psnį apie “Daugumos diktatū
ra”. Ten užtikau savotišką pa
sisakymą ir apie lietuvišką 
laicizmą :

“Mūsų nelaimė, kad rusų ni
hilistų Įtakoj išugdytas lietu
viškas laicizmas yra buvęs ir 
likęs toks radikalus, kas truk
dė kiekvieną griežtesni katali
kiškos linijos pravedimą poli
tikoj ir slopino politinėmis tra 
dicijomis ir taip neturtingą 
mūsų valstybinį gyvenimą”...

Labai būdingas ir keistas pa
sisakymas. Pradėkime nuo to 
sakinio antrojo galo.

Tai argi-tik katalikiška li
nija politikoje tesurenka mums 
taip trūkstamas tradicijas 
valstybiniame gyvenime? Kai 
Lietuvos' valstybė dar nebuvo 
katalikiška, — ar ji jokių gerų 
tradicijų neturėjo ir negalėjo, 
turėti? Ar tik kleras kuria tra
dicijas, o laicistai to negali da
ryti? Ar jų sukurtos tradicijos 
būtinai yra tautai “nelaimė”, 
ir tik katalikų atneštos —“ląi- 
mė”?...

Patyrimas rodo, kad kelių 
pastarųjų istorijos šimtmečių 
bėgyje mūsų tautai atneštos 
katalikiškos ir kitos klero tra
dicijos” valstybiniu ir tautiniu 
požiūriu nebuvo Liėtuvai nei

smarkiai džiugios, nei labai 
laimingos. Didelė, graži mūsų 
valstybė buvo sužlugdyta. 
Anno metu, palyginti, gausin
ga mūsų tauta katalikiškų ap
aštalų buvo apkarpyta, suža
lota, nutautinta. Lietuviškos 
“laicistinės” tradicijos gal bū
tų buvusios geresnės...

Dar didesnė . nesąmonė man 
atrodo tvirtinimas, kad lietu
viškas laicizmas buvo “išugdy
tas rusų nihilistų įtakoj”.

_ Pirmiausia, nihilizmas (vis
ko niekinimas ir neigimas) nie 
ko bendro neturi su laicizmu.

Antra, laicizmui išaugti nė
ra būtinas “ugdymas” ar pa- 
kurstymas iš šono, nes laicis
tai savaime atsirasdavo, atsi
randa ir atsiras visur ten, kur 
pasireiškia smarkesnis ir ža
lingas (prof. S. Šalkausko pras 
me...) klerikalizmas valstybi
niame ar visuomeniniame gy
venime.

Trečia jei jau kalbėti apie 
užsienines įtakas, tai rusų “ni
hilistų” laicizmas bei liberaliz
mas kilo dėl pravoslaviškos 
samoderžavijos naminių prie
žasčių ir Vakarų Europos dva
sinio poveikio (pradedant nuo 
dekabristu 19 amžiaus pra
džioje ir vėliau kitais būdais). 
Vakarų, ne rytų padaras...

Ketvirta, pirmieji lietuviški 
“laicistai“, dr. J. Basanavičius 
ir ypač dr. Vincas Kudirka, ne
mėgo rusų ir savo dvasinį lo
byną turtino Vakarų mokslo ir 
meno duomenimis.

Penkta, laisvamanis ir griež
čiausias laicistas “radikalus” 
laicistas dr. Jonas šliupas, ku
rio rolė lietuviškame laicizme 
gana žymi, dvasiškai galutinai 
susiformavo per 30 metų gy

venimo Amerikoje ir savo gin
klus ėmėsi daugiausia iš ang
losaksų filosofijos.

Prof. Vladas Dubas, galima 
sakuti, buvo “su prancūzė j ęs”... 
Ir tt. ir tt.

Lietuvišką laicizmą ugdė ne 
“rusų nihilistai”, bet lietuviš
ko klerikalizmo specialios są
lygos ir tam tikra dalimi Va
karų Europos ir Amerikos filo
sofijos bei gyvenimo įtaka.

Anot dr. K. Šidlausko, lietu
viški laicistai buvę ir likę ra
dikalūs, t', y. griežti, užsispyrę, 
atkaklūs ir kraštutiniai... Iš 
pat šaknų nusistatę prieš kle
rikalus!

Najau, tokio komplimento 
tai negalima buvo tikėtis. Toks 
lietuviškų laicistų pagyrimas, 
mano nuomone, yra nepagrįs
tas ir dar visiška? nenupel
nytas. Tokiais pagyrimais gali 
būti tik užmigdytas mūsų lai
cistų budrumas. Draugas gal 
to ir norėtų...

Juk Nepriklausoma Lietuva 
dar nebuvo išėjusi iš klerikali
nės valstybės statuto. Krikde
mų laikais klerikalizmas žydė
jo. Liaudininkų — socialistų 
laikotarpėlis buvo per trum
pas ką nors reformuoti. Paga
liau, juos tuoj krikdemai su 
nacionalistais jėga nušalino. 
Pasilikę valdžioje vieni tauti
ninkai, nors šiaipjau daugu
moj bene “laicistai”, tačiau 
praktikoje nieko nedarė ir ne
norėjo daryti laicistinei vals
tybei sukurti.

Bažnyčia nebuvo atskirta 
nuo Valstybės. Kunigai gavo 
algas. Jie atlikinėjo visą met
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E. Dervojedaitienė — Balti
jos žuvėdra, kuri gyvena Ve- 
nezueloje, parašė iš paukščių 
gyvenimo vaikams knygelę 
“Tetulė Giedrė”, kuriai ieško 
leidėjo.

Aleksandras šepetys, Kana
doje įsikūręs dailininkas, turi 
savo meno studiją — Shępy 
Art Studios, Edmonton, Alber
ta. Dailininkas už savo darbus 
šiais metais Floridoje gavo 
tarptautinę premiją, šiuo me
tu, be kitų darbų, dalininkas 
piešia viršelį V. Andriukaičio 
knygai “Audra žemaičiuose”, 
kurią leidžia’ “Gabija”.

Romain Rolland, žymiojo 
prancūzų autoriaus ir Nobelio 
premijos laureto, romaną “Pet 
ras ir Liucija” artimomis die
nomis išleidžia “Gabijos” lei
dykla.

Jonas Aistis paskutiniu lai
ku ruošia spaudai savo visą 
poeziją, be to, redaguoja Kazio 
Binkio ir Antano Miškinio po
ezijų knygas. Leis “Terra”.

A. Markevioius, šiuo metu 
studijuojąs Paryžiuje, į lietu
vių kalbą išvertė A. Camus ro
maną “L’Etranger”, kurį iš- 
leidykla Terra.

Jurgis Savickis baigė tvar
kyti “žemė dega” ir rankraštį 
jau atsiuntė leidyklai Terra. 
Knyga bus leidžiama dviejuo
se tomuose. Pirmasis tomas 
•pasirodys kovo mėnesį.

C. Grincevičiaus naujausias 
veikalas “Vidurnakčio vargo
nai” jau baigiama spausdinti. 
Leidžia Liet. Knygos Klubas.

A. Kučiūnas, gyvenąs Chica_ 
' goję, ruošiasi savo operinės 

studijos vakarui, kuris įvyks 
gruodžio mėnesio pradžioje.

Atsiųsta paminėti
Dr. V. Tercijonas. JUOZAS 

AMBRAZIEJUS Kovotojas už 
lietuvių tautos teises ir 1905 
metų revoliucijos veikėjas. 56 
psl. Išleido ALT Sandara Pir
moji kuopa Brooklyne.

rikaciją. Valstybės savo metri
kacijos neturėjo. Visos valsty
bės mokyklos buvo ir liko pri
verstinai konfesinės. Valstybė 
savo lėšomis net išlaikė univer 
sitete specialų teologijos-filo
sofijos fakultetą, kuris ruošė 
šimtus mokytojų, vėliau dak
tarų ir taip gausų “profesorių” 
politikuojančios katalikybės 
mokslui skleisti ir klerikalinei 
politikai vykdyti. Ir t. t.

šiandien dažnai kalbama, 
kaip tautininkai katalikus per 
sekiojo, kaip religiją “nieki
no”... Ką gi, dabar tautinin
kai gal mato, kaip jie apsi
riko. Net ir stipriai remdami 
klerikalizmą, jie jo toli gražu 
nepasotino ir turbūt niekad 
niekas nepasotintų.

Man rodos, kad ir Amerikos 
lietuviai “laicistai” toli kražu 
nėra nusipelnę kokio didelio 
pagyrimo.

Katalikai čia yra sukūrė mi- 
lionines bažnyčių, mokslo, kul
tūros ar labdaros įstaigas ir 
tebėra duosnūs savo aukomis 
joms išlaikyti (nors daugiau
sia jau nebe lietuvybės intere
sams).

“Laicistai” to tjk trupinius 
tėra padarę ir neatrodo, kad 
ruoštųsi padaryti. Taip, Lietu
vos laisvės kovoms ir valstybei 
atstatyti jie yra nemažai, gal 
daugiau už kitus aukoję, bet 
čia apčiuopiamų stambių kul
tūrinių institucijų nesudarė. 
Gal tik žodžiais pasišvaisto...

(Nukelta į 6 psl.)
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Sakoma, kad džiunglėse esą 
smaugliai milžiniškos gyvatės, 
savo žvilgsniu sugeba užhip
notizuoti mažą gyvulėli, jog 
šis nebegali pabėgti ir žūna.

Panašiai būna ir tarp žmo
nių.

Vieni iš jų aktyvūs, nieko 
nebiją, pasiryžę kovoti kiek
vienu momentu, kiti gi nedr:s- 
dami šiems prieštarauti, pasi
duoda, ir būna sumindžiojami.

Vienybės skaitytojas A. K. 
pasakoja tokį atsitikimą, ku
ris tik parodo, kaip komunis
tai varo propagandą ir koks 
yra mūsų nervžtumas tai pro
pagandai atsikirsti.

•
Jaunas lietuviukas 16 metų 

S. J., lankąs High School New 
Yorke, važiuodamas požemi
niu traukiniu, buvo nepažįsta
mo keleivio užklaustas, ar ne
žinąs, kuri dabar esanti va
landa.

Lietuviukas, pasižiūrėjęs Į? 
laikrodi, pasakė laiką, bet a- 
nas keleivis nepasitraukė.

— O ar žinai kuri dabar va
landa Maskvoje?

— Nežinau.
— O kodėl nežinai?
Lietuviukas atsakęs, kad tas 

jam visai neįdomu.
Bet nepažįstamasis pradėjo 

kuo gražiausiomis spalvomis 
piešdamas pasakoti apie kraš
tą, kurio sostinė esanti Mask
va. Lietuviukas susidomėjęs 
klausėsi tylėdamas, nedrįsda
mas pasisakyti, ką jis žino a- 
pie tą kraštą ir jo valdovo 
kraugeriškus darbus.

Nors jis ir salėjo atsikirsti, 
turėdamas tvirtus argumentus 
bet tvlėjo, kairi ir anas mažas 
žvėriukas prieš smauglio 
ryklio žvilgsni.

Vis dėl to, dar jis turėjo tiek 
jėgų, jog nutraukė klausęsis 
Stalino sirenos giedojimo ir iš
lipo...

Bet kiek yra tokiu, kurie ne
išlipa ir karta’s net pritaria...

Ar girdėjot? Kristupą Ko- 
lumbą nori paskelbti šventuo
ju?

Pagaliau, kas čia stebėtina. 
Juk jis gimė Italijoje.

“Amerikos atradimas buvo 
padarytas Dievo įsakymu. Ko
lumbas Amerikos ieškojo tik 
pildydamas Dievo įsakymą. Jis 
pats save laikė Dievo pasiun
tiniu”. Taip tvirtina pranciš
konas tėvas Scipioni, pasiėmęs 
į rankas Kolumbo bylą. “Ar 
šita jo stebuklinga kelionė ne
buvo išpranašauta pranašo 
Izajaus?”

Vargu, ar tokie argumentai 
palenks šventąją Kongregaci
ją palankiam sprendimui, ži
nant, kad Kolumbas nebuvo 
jau toks šventas ir blogai elgė
si su Amerikos gyventojais. 
Pagaliau, Kolumbas turėjo net 
kelias žmonas...

“Bet Ispanijos karalius Fer
dinandas irgi turėjo kelias 
žmonas, tačiau tas nesukliu- 
dė jį paskelbti šventuoju”, už
sispyrusiai aiškina tėvas’ Sci- 
nioni.

Bet kol kas Vatikanas pasi
tenkino tik atšvęsti Kolumb’o 
atmintį.

Kai kurie amerikiečių moks
lininkai skelbia, jog Chicagai 
ir Cleveland™ gresia potvynio 
pavojus. Tiesa negreitai, bet 
vieną dieną Michigano ežeras 
tikrai užtiesiąs * šiuos miestus.,

— Didieji ežerai vis daugiau 
gauna vandens iš Kanados 
šiaurės ledynų. Kiekvienais 
metais ežero vanduo pakyla po 
vieną colį...

Bet potvynis įvyks dar ne 
rytoj ir chicagiečiai su cleven- 
diškiais gali būti ramūs. Pagal 
mokslininkų apskaičiavimus 
Chicago ir Clevelandas bus 
apsemti tik 3,000 metais...

Reiškia, dar yra gražaus lai
ko, net 1048 metai!

Japonija skundžiasi Jungti
nėms Tautoms, kad komunis-

DOSTOJEVSKIS
Susidomėjimas F. Dostojev- 

skiu (1821-1881) nuolat au
ga*). Kasmet pasirodo po ke
letą veikalų apie jį vien tik 
anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis. W. S. Maugham 
(pats žinomas rašytojas) Dos
tojevskio Brolius Karamazovus 
laiko vienu iš dešimties geriau 
siu romanų visoje literatūroje. 
Tačiau ne savo stiliumi ir lite
ratūrinėmis savybėmis jis už
sitarnavo to vardo, bet savo 
minties gilumu ir originalumu, 
šia prasme jis net buvo savo
tiškas pranašas, nes laikas iš
ryškino ir suaktualino tai, kas 
anksčiau atrodė utopiška arba 
tiesiog beprotiška.

Ar neutopiškas atrodė anais 
laikais (ypač Vakarų skaity
tojui) visas tas gyvenimas, ku
rį jis aprašė savo Biesuose? 
O šiandien tai tapo žiauri gy
venimo tikrovė, kuri net pra
lenkė rašytojo fantaziją.

Iš viso, daug kelių veda j 
Dostojevskio, kaip ir į kiekvie
no didelio rašytojo, kūrybą. 
Kai kas ją lygina su kalnų 
masyvu (Andre Gide). Kaip 
tokia, ji kartu ir įdomi ir gąs
dinanti. Įdomi dėlto, kad sle
pia savyje daug nežinomų pa
slaptingų perėjimų, tarpkelių 
ir vieną už kitą augštesnių 
viršukalnių, bet kartu ir gąs
dinanti savo tamsiais šešėliais, 
prarajomis ir bedugnėmis. 
Kiekvienas, kuris imasi nagri
nėti Dostojevskio kūrybą, turi 
žinoti, ko jis ten jieško. Kiek
vienas gali pasirinkti savo ta
ką, kuriuo jis tikisi patekti į 
pačias Dostojevskio kūrybos pa 
slaptis. Tačiau aišku, kad toks 
tikėjimas yra iliuzija, nes kaip 
kalnų masyve kiekviena viršu
kalnė tik atidaro akis į naujas, 
dar aukštesnes viršukalnes, 
taip ir Dostojevskio kūryboje 
kiekvienas žmogus ir kiekvie
na nauja karta ras ką nors 
naujo, kas anksčiau buvo ne
pastebėta, arba kas anksčiau 
buvo laikoma nesąmone, arba 
tiesiog beprotybe.
‘Geriausias Dostojevskio kū

rybos interpretatorius yra 
pats gyvenimas. Kadangi šiuo 
metu aktualiausia problema 
yra laisvės problema (gal dėl
to, kad jos gana maža bepali
ko ir kad grėsmė laisvei nieka
dos nebuvo tokia didelė), tie 
Dostojevskio veikalai susilau
kia daugiausia dėmesio, ku
riuose laisvės problema nagri
nėjama. šiuo atžvilgiu Biesai 
atsistoja į pirmą vietą, nes, 
anot vieno kritiko, Biesai yra 
“politinis testamentas”, kurį 
Dostojevskis paliko šių dienų 
žmogui. Dostojevskio tyrinėto- 
tojas C. M. Woodhouse Biesus 
pavadino “rankvedžiu į revo
liuciją”.

*)A. Maceinos knyga apie Dosta- 
jevskio “Didįjį Inkvizitorių” po ka
ro buvo išleista net dviem laidom.

tinę Kinija per paskutiniuo
sius dvejus metus repatrijavo 
tik 19 japonų belaisvių.

Jei rapatrijacija vyks tokiu 
greičiu, pareiškė Masatako 
Urano, japonų atsovas, tai rei
kės aštuonių šimtmečių, kad 
būtų baigta rapatrijacija ir 
būtų gražinti iš Kinijos 59,000 
japonų.

Tikrai tas Mao Tse Tungas 
“kiniškai” elgiasi.

Lenkijoje rinkimąms, kurie 
įvyks spalio 24 dieną, jau su
daryti sąrašai. Varšuvos mies
te sąrašo priešaky figūruoja 
prezidentas Bierut, o antruo
ju numeriu seka maršalas Ro- 
kosowski, lenkų armijos vy
riausias vadas.

Priminsime tiems, kurie jau 
gal pamiršo, kad Rokosowskis 
yra sovietų “paskolintas” Leh- 
kijai vadovauti armijai.

Tas įrodo, kad Lenkijoje net 
sovietų piliečiai gali būti ren
kami.

Įdomu, kas atsitiktų, jei 
prancūzų liberalai Išstatytų 
kandidatu j parlamentą gen. 
Ridgway?

IR JO DIDYSIS
VINCAS TRUMPA

Tai, kas Biesuose nagrinėja
ma labai plačiai, sutrauktai ir 
daugiau teoretiškai išdėstyta 
Didž. Inkvizitotoriaus legendo
je. Dėl to ir susidomėjimas ja 
toks didelis.

žinoma, iš to nereikia dary
ti išvadas, kad Biesai ir Didy
sis Inkvizitorius yra Dostojev
skio kūrybos viršūnė. Praeis 
dar kiek laiko, ir gyvenimas 
iškels naujus jo kūrybos aspek 
tus. Kol kas tačiau prieš mūsų 
akis stovi tik šita viršukalnė. 
Bandykim į ją kopti. Paskati- 
mu lietuviškai visuomene gali 
būti ir A. Maceinos knyga Di
dysis Inkvizitorius.
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Kaip minėjom, mūsų dėme
sio centre yra laisvės proble
ma, kaip ją suprato Dostojev
skis. Tačiau būtų didžiausia 
klaida paimti vieną kurį epi
zodą iš visos Dostojevskio kū
rybos, kuriame jis aiškiausiai 
tą problemą iškėlė (pav. D. 
Inkvizitoriaus legendą) ir tik 
juo vienu pasirėmus aiškinti 
Dostojevskio “istorijos filoso
fiją”, “metafiziką”, ar '“isto- 
riosofiją”. Man atrodo, tokią 
klaidą kaip tik padarė A. Ma
ceina. Tai iš viso priešinga vi
sam Dostojevskio galvojimo 
būdui (jo dialektikai), tai ne
išvengiamai sužalotų visą jo 
minčių pasaulį. Niekados Dos
tojevskis nebandė savo min
čių sistematizuoti (sistema 
Dostojevskiui kaip dialektikui 
iš viso buvo svetimas dalykas), 
jis jas išbarstė po visus savo 
raštus ir įdėjo t savo romanų 
veikėjų lūpas. Tuščia taip pat 
būtų klausti, kur Dostojevskis 
kalba pats, kur ne. Visa yra vie 
no ir to paties žmogaus, j ieš
kančio, kenčiančio, nusidedan- 
čio ir pakylančio, niekšo ir 
šventojo išraišką, žmogus yra 
pagrindinis ir vienintelis Do
stojevskio kūrybos veikėjas, 
žmogus neužbaigtas, nepaženk 
lintas jokia etiketą, nei geras 
nei blogas, nei teigiamas nei 
neigiamas. Tai yra Dostojevs
kio dialetika, tai yra jo antro
pologija, £urią Berdojevas taip 
vykusiai ipavadino “antropolo
gija judėjime”. Tikrai, Dosto
jevskis yra genialus dialetikas, 
bet visiškai ne dėlto, kad, anot 
Maceinos, “idėjos jo kūryboje 
užima reikšmingą, tiesiog cen
trinę vietą”.

Nusidėjimas ir Dievo jieško- 
jimas yra ta pagrindinė ašis, 
apie kurią sukasi visa Dosto
jevskio filosofija. Tačiau jis jų 
neišskiria, jis jų nepaverčia 
dviem prieštaraujančiais ir 
tarp savęs kovojančiais prin
cipais.

Jo veikaluose nerasime tipų 
(žmogų turi galvoj Dostojev
skis, ne tipą), kurie būtų pa
statyti ant tiesaus ir gražaus 
kelio į Dievą, lygiai taip pat 
nerasim ir tokių, kurie žygiuo
tų tamsiuoju nusidėjimo keliu. 
Jis mato ir žino tik vieną, — 
gyvenimo, kelią. “Laiptai į nu
sidėjimą yra visiems tie patys, 
sako Alioša savo broliui Di- 
mitrijui. Aš esu ant pirmos pa
kopos, tu truputį augščiau, 
pavyzdžiui, ant tryliktos. Ma
no nuomone, tai visiškai tas 
pats dalykas”. Tai pagrindinė 
mintis, kurią Dostojevskis no
rėjo atvaizduoti savo Didžiojo 
Nusidėjėlio Gyvenime ir kurią 
jis atskleidžia visuose savo ro
manuose. Atskiri veikėjai vaiz
duoja tik atskirą fazę tame 
didžiajame žmogaus kelyje į 
nuodėmę... ir Dievą. Užtat vi
sados jie sudaro lyg tam tikrą 
vienetą, kokiu yra, pav., Bro
liuose Karamazovuose ir se
nis Karamazovas ir visi ketu
ri jo sūnūs. z

Kada senis Karmazovas a- 
pie savo ir sūnaus Dimitrijaus 
meilužę Grušenką sako, kad ji 
galbūt didesnė šventoji, negu 
visos vienuolynų vienuolės, ka 
da kitas ją vadina ir “mote
rim bestija” ir “moterim an
gelu”, kada D. Karamazovas ją

INKVIZITORIUS
vadina tigre, nekuklumo kara
liene, pragariška moterim, o 
Alidsa žavisi jos naivia ir 
miela veido išraiška, — nei 
vienas jų neklysta ir visi iš
reiškia ir paties Dostojevskio 
mintį.

Planuodamas savo Didžiojo 
Nusidėjėlio Gyvenimą, Dosto
jevskis šitaip nusakė savo 
r? pagrindinę idėją: “Pagrin
dinis klausimas, kuris bus ke
liamas per visą veikalą, yra 
tas, kuris sąmoningai ir nesą
moningai kankino mane visą 
gyveninį, būtent, Dievo egzis
tencijom klausimas. Savo gyve
nimo tėkmėj herojus bus iš ei
lės ateistas, tikintysis, fanati
kas, heretikas, paskum vėl ti
kintysis”. Be abejo, tik litera
tūriškai reikia visa tai atvaiz
duoti “iš eilės”, tik literatūriš
kai reikia įvesti tokias nedia- 
lektiškas sąvokas, kaip laikas 
ir vieta, gyvenime visos tos fa
zės susijungia į vieną momen
tą ir viename asmeny. “Nega
liu pakęsti minties, sako Iva
nas Karamazovas Aliošai, kad 
kilnus nusiteikimo ir širdies 
žmogus pradeda Madonos ir 
baigia Sodomos idealu. Kas 
dar baisiau, kad žmogus su 
Sodomos idealu neatsisako sa
vo sieloje Madonos idealo, ir 
jo širdis dega tuo idealu, nuo
širdžiai dega, lygiai taip pat, 
kaip jaunystės ir nekaltybės 
dienomis.”

Ivanui tai yra nepakeliama, 
baisu, inkvizitorius už tai varo 
šimtus ir tūkstančius ant lau
žo, bet Dostojevskiui tai nėra 
baisu, nes tai yra gyvenimas.- 
Tas tikrasis realusis gyveni
mas, kuriame visi prieštaravi
mai susitinka ir kovoja. Tik 
Vakarų žmogui kartais gali at 
rodyti, kad tai yra augštesnė 
sfera, kurioje, anot Nikalojaus 
Kuesiečio, galimas priešingu
mų supuolimas (coincidentia 
oppositorum)..JĘik Vakarų psi
chologams kartais atrodė, kad 
Dostojevskis vaizdavo vien 
kraštutines situacijas (Gren- 
zsituationen). Dostojevskiui 
tai buvo tikroji realybė, pa
prasta ir kasdieniška, štai kur 
yra Dostojevskio dialektikos 
esmė ir visas jos įdomumas.

Gali atrodyti paradoksu pa
sakymas, kad Dostojevskis iš
kėlė žmogų ligi negirdėtų augs 
tumų, pastatydamas jį visako 
centre. Juk didelė dauguma jo 
vaizduojamų žmonių yra tikra 
to žodžio prasme .padugnių 
žmonės: nusikaltėliai, žmog
žudžiai, alkoholikai, prostitu
tes, savo luomo ir savo krašto 
išmatos (emigrantai), lytiniai 
iškrypėliai, impotentai, epilep
tikai ir t. t. ir t. t. Tačiau ir 
juose, ir galbūt ypač juose, 
Dostojevskis matė tikrą žmo
gų.

(Pabaiga kitą savaitę)

MIRGA MARGA

Moteris... 'J* •
Juo toliau moteris eina, tuo 

mažiau ji vertinga!rf’
Trys pavojingi daiktai: ug

nis, jūra ir mylinti moteris.
Moters ašaros — apmaudos 

šaltinis.
Moteris būtų gardumynų 

lėkštė, jei velnias į ją nebūtų 
savo karčių pipirų pribėręs.

Moteris viena akimi verkia, 
kita — išjuokia vyrą.

Kur yra šunų, šokinėja blu
sos, kur yra duonos — grau
žiasi žiurkės, kur yra moterų 
— kikena velnias.

Moterų ir arklių be ydos ne
rasi.

Moteris valgo už du, sukta 
kaip keturi, turi užgaidų kaip 
šeši, ir aistrų — kaip astuoni.

(Pietų Prancūzijos priežo
džiai).

Parinko A. S.

VESTUVĖS
i--------------LIUDAS DOVYDĖNAS------------

Ištrauka iš netrukus Išleidžiamos apysakos “Per Klausučių ūly- 
tėlę”. Knygą leidžia “Gabija”.

*Į
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— Kelią, statinė žengia! — 
šaukė visa gerkle svotas, pasi
stojęs ant kėdės. -— Jaunųjų 
statinė žengia, broliukai, sesy
tės, nebūkit kiaulės, duokit 
kelią!

Tuo tarpu šeši vyrai nešė 
kažką sunkaus ant rakšluoščių 
užtiesę margą paklode apsi
dengę. Nešė pro dvejas duris, 
užgultas įsilinksminusių ves
tuvininkų, norinčių pamatyti 
“jaunųjų statinę”.

Nešėjus lydėjo savo kastan- 
tinka grodams Klementas, pri
tariant dviems smuikininkams, 
kurių vienas, su didele barzda, 
nebenulaikydamas smičiaus, 
pirštais barbeno į smuiko šo
nus ir kaukte kaukė kažin ko
kią blevyzgą, labai tinkančią į 
maršo taktą.

Įnešus nešulį į pirkią, užsi
kimšusią vestuvininkais, pra
sidėjo derybos tarp jaunosios 
svoto ir jaunojo svočios kas 
turėtų atkimšti jaunųjų stati
nę.

ūsuotas, pilvotas svotas, pla 
čia juosta susijuosęs gražiai 
išrašytus marškinius, atsinešė 
smilgų krapylą ir ilgą rank
šluostį, girdi, tai bus velniui iš
varyti, kuris įlenda į jaunųjų 
alų, ir apsišiuostyti ūsus, kai 
ims gerti alų, mūsų apyninį.

Svočia, liekna juodplaukė, 
šilkine skara apsisiautusi pe
čius. tikino, kad jos vienas žo
dis, jos tik vienas žodelis, ati
darys visas voles ir voleles, te
lieka gerti, ir netingėti.

Svoto, piršlio ginčus taikliai 
lydėjo Klemento kastantinko 
muzika kaip iš dangaus nukri
tusi, kai samdytieji muzikan
tai sukniubo ant savo dūdų ir 
armonikos.

Pajauniai ir pamergiai ėmė 
šaukti, norim gerti, norim sil
kę paskandinti, kuri atplaukė 
su svočiule storule.

Dabar Klementas buvo gra
žiai svoto paprašytas sugroti 
.pati geriausį maršą, kokį jisai 
begali.

Klementas valandėlę svyra
vo, kol pasitaikė proga pažvelg 
ti į užstalę, kur sėdėjo Albutė, 
Leokadija ir Adomas, kaip 
brangūs svečiai ir bičiuliai to
kio gero muzikanto.

Albina pagavo Klemento 
žvilgsni, bet jinai greit nu
kreipė akis į šventą Jurgį ant 
sienos, kuris aukštai iškėlęs 
dzidą smeigė karalaitės baisų 
smaką.

Klemento žvilgsnį Albinai 
pastebėjo ir Adomas, netikėtai 
sustojęs papsėti savo visada 
užgesusią pypkę, ir jis linkėjo 
Klementui, kad jam neišeitų 
geras maršas, nes visi tik apie 
muzikantą, visi tik jį kalbina...

Lyg tai supratęs, lyg keršy
damas Adomui, Klementas už
grojo skardų maršą, kurio ir 
Adomas nebuvo girdėjęs.

Svočia, aukšta liekna su juo 
da skara per pečius, priėjo 
prie storo, nuraudusio svoto ir, 
akimis rodydama į Klementą, 
tarė:

— Tai muzika, muzika, kau
lu smegenėles pasiekia.

Už stalo sėdinti, alaus gėru
si. švitėjo Leokadija, į savo 
smaugtą liemenį įsirėmusi ran 
ką ir dažnai apsidairydama, 
kaip svietas klausosi muzikan- 

'to. kuris ir dėl jos— gal tik dėl 
jos — taip gražiai groja.

Albutė žiūrėjo į stalą ir sa
vo dailiu plonu piršteliu raši
nėjo ant kampo alaus valke
lėje pasidažydama. Jai kaito 
galva nuo alaus ir muzikos, 
bet jinai atrodė visai nieku 
nesidominti. Ir tai labai pati
ko Adomui, kuris sekdamas iš 
šalies, stebėjo jos gražiai sudė
tas, avietėmis raudonuojan-
čias lūpeles.

Ei, rupūžės, gana jums
tos muuzikoos.!— Subaubė bal-
sas balsas iš po antklodės, ku
ria buvo pridengta jaunųjų 
statine.

Ūmai prišokęs vienas pajau
nys nutempė antklodę ir... pa
sirodė du pajauniai, suguldyti 
ant plačios lentos, kupras iš
lenkę, — po antklode tatai at
rodė statinė.

Pasileido juokas, nuo lentos 
nulipusiems pajauniams po 
nosimis kaišiojimas stiklinių 
ir ąsočių.

— Išlaistė jie alų čiurlėmis, 
galvijai! — šaukė balsas iš 
priemenės.

— Ne ten pakišote ąšotį, — 
atsiliepė iš seklyčios, kur jau
nieji sėdėjo už stalo, rimti 
kaimynai ir svečiai, gerdami 
žalius ir raudonus gėrimus.

Juokas, šūkavimai pripildė 
pirkią ir seklyčią, kol keturi vy 
rai atnešė ant rankšluoščių 
ąžuolinę statinę alaus.

Dabar vėl teko groti maršą, 
kurio niekas neklausė, nes vi
si užgriuvo statinę, stebėdami 
kaip šaus volė — ar dar pajė
gi svočiule storulė, ar dar neiš
sikvėpęs svotas pilvotas...

Svotas apsisuko galvą su 
svočios skara ir su dideliu kir
viu iš viso vieko — taip reikėjo 
parodyti — trenkė į statinės 
volę.

Ije, tai ne Blauzdžių kaimo 
bačkelė volelė, čia tau, broly
ti, Dauniūnų kaimo statinė 
geležinė, volė auksinė, tai jos 
ir čiurkšlė pračiurškia pro sto
gą ir pro ąžuolą šimtameti.

Suplakta nešant, statinė ū- 
žė. šnypštė, bet svotas vis ne
pajėgė volės apgalėti... Ak, 
toks svotas, pernai dvėsusiems 
katinams uodegas traukti.

Jį nustumia šitos ša
lies, jaunosios, svotas, ir jis 
taip pat trenkia iš viso vieko, 
bet volė nejuda, tik alus švok
ščia.

Dar paims kirvį šitos šalies 
^svočia, bet jinai savo miela 
lankele pytomis stalą kloja, 
erškėčius sodina ir vinis pli
kais pirštais rauna.

Svočiai ir kirvio nereik, ji 
kaip koks burtininkas,, savo 
miela rankele pešte išpeša vo
lę, o alus — tryška į visas pu
ses. Ir jauniems ir seniems jo 
tenka, ne vienam ir akis pu
tomis it sniegu užkrėtė.

Tai alus, tai mace svočiulės 
gražulės, svotelio kubilėlio, 
jau jiems ne po vestuves važi
nėti, bet krikštynėlės kelti, ir 
vis ne dėl vieno, bet vis dvy- 
nučiams, trynučiams.

Tose kalbose mieliai ir taik
liai pritapo Leokadija, jinai 
sava palyginimais, žvalumu 
tuojau įsipynė į visą vestuvinę 
šutvę, palikusi už stalo Ado
mą su Albina. Greit apie ją ir 
Klementą sukosi vestuvės.

Adomas, susitaikęs su liki
mu, papsėjo — nuostabus rei
kalas —jau uždegtą pypkę, tik 
Albina neturėjo kaip ir su 
kuo. Jinai jau buvo išrašiusi 
visą velkelę, kad jai atnešė di
delį molinį puodą pusnimis 
putojančio alaus. Tai buvo ge
riama už jaunuosius, todėl 
derėjo ligi dugno išgerti. Gėrė 
Adomas, mirkčiodamas slap
čia Albutei, gėrė Albutė, savo 
žvilgsnį nukreipdama į putas.

Bet alus nesmuko žemyn, o 
kirto į galvą. Albutė pirmą 
kartą savo gyvenime pajuto 
nuostabų pasikeitimą galvoje 
ir krūtinėje. Ją apėmė links
mumas, ji norėjo šokti, dai
nuoti. O ir ašaros kalbėjo už 
pirmojo žvilgsnio.

Seimininkė, jauna guvi mo
teris, suspėjo išklausinėti Kle
mentą, Leokadiją, kas jie, kur 
jie keliauja, kas kokį darbą 
dirba?

Muzikantai, atleido nuo gro
jimo Klementą ir visus ketu
ris tolimus svečius nuvedė ir 

stalo, netoliese
jaunųjų. Tai buvo šviesiaplau
kė liesa, labai gyvų mėlynų 
akių jaunoji ir storulis, pra- . 
plikęs brunetas, kaip jį visi

vadino, tartoko ponas. Sužino
jęs kur keliauja keturi mal
dingi keleiviai, jaunasis pasa
kė, kad tai labai puiku, nes 
visas šis margas gyvenimas y- 
ra ne kas daugiau kaip nuola
tine, nuotykinga kelionė šiūr, 
kad taip, ir jis priminė medi, 
kuris labai neseniai žaliavo, 
bet, štai, jis įsakė nukirsti, me 
dis virsta,— iš jo išplaunamos 
lentos. Ir kas bus iš to medžio: 
ar loplys ar grabas? Kas pa
sakys? Pakėlęs trumputę ran
ką į aukštį, klausė jaunave
dys? Ir medis kelionėje.

Jaunosios motina’vos nepra
virko, bet jaunasis paaiškino, 
kad verkti nėra ko, nes taip 
yra lemta ir medžiui ir žmo
gui, ir nieko čia tu, žmogau, 
nepadarysi.

Pasakė oraciją ir piršlys, 
kuris išaugęs ant Ventos kran
tų, kad ten stebėtų vaikus, 
plaukiančius į lopšius, o po to, 
— kad juos laiku apvesdinus. 
Ar tai blogas darbas, šioje ly-* 
gioje Žemaitijos karalystėje.

Klementas atsisakė. Ne. Jis 
galįs šokti, groti, ir nieko dau
giau. Ir nieko daugiau.

Tada buvo prašomas Ado
mas, jis, kaip vyresnysis, kaip 
su dideliais ūsais. Ne, tai ne jo 
darbas. Jis gali rugius sėti, 
karvių teliukus priimti, bet 
kalbas sakyti, — kanaunykų, 
kunigų amatas.

Jaunasis užsispyrė, bet Ado
mas tik ranka pamojo, girdi, 
jam reikia globoti šioji jauna 
ir nepatyrusi £arka, o ne kal
bas sakyti, ir jis parodė į Al- 
butę, nušvitusią ir labai links
mą, gal nuo žalio gėrimo, gal 
nuo nesenų pragyvenimų.

— Tokiam globoti aš nepa-' 
tikėčiau ir pernai išmirusio 
avinėlio, — nusišypsojo svočia, 
juodomis, giliomis akimis sek
dama Adomą ir Albiną.

— Kas tau pavedė, tu senas 
špitolės kriene! — Sau vienas 
nusikeikė Klementas ir kiše
nėje įbrukta ranka gniaužė 
maža peiliuką.

Bet kas nors turi kalbėti, 
nesgi mieli sveteliai labai jau 
įžeistų jaunuosius, pertraukda 
mi gyvo žodžio.

Prabilo Leokadija, ant Aldu
tės peties kiek pasirėmusi, 
ryškiu skambiu balsu dėlioda
ma žodelius:

“...ko ten kniaukia katinas 
rainasis, kaip jau buvo sakyta, 
klausia motulė sengalvėlė, o 
jai buvo atsakyta: Tai marte
lė viendienėlė svirnely pris
nūdo, o pilkasis katinėlis per
daug lašinių prisiriaumojo, 
vandenėlio geidžia.”

Vestuvininkai nusikvatojo, 
nes jinai ir balsu labai taikliai 
suriaumojo katinėlio balsu.

“...prie pečiaus, kertelėje 
ginčijasi rankšluostis su kuod- 
kiliu, kuris iš jų baltesnis, o 
juoš pertraukia šaukštas pa- 
pečkyje pas vištas mindomas: 
Paklauskit martelę, paklaus
kit dar miegančią".

— Liežuvinga, kad ją kirmė
lės! — Tarė jaunojo svočią.

— Ir skusta ir pešta, — pri
duria jaunosios svotas.

“...einant per laukelį, gegu
tei kukuojant, regi, iš dirvos 
išlindusios visos bulvės žiūri į 
saulutę, žemele neapdengtos, 
raselės nuplautos, saulelės nu- 
žvilgintos. Ir klausia tėvas, gas 
padorėlis senas: “Kas taip so
dino, kas taip bulveles augi
na?". Jam atsako patvoryje 
susirietusi žagrė: “Tai marte
lė. tai mūs naujoji".

Leokadija švitėjo savo veido • 
skaistumu, jos balti dantys ir 
dailiai lankstytos lūpos, saky
tum-, medum varvėjo, kaip sa
kė jaunosios motina, truputį 
žvaira moteriškė.

pasodino už

“Bet verskime kitą lapą, šo- 
neliu geresniu" —kalbėjo Le
okadija. Mačiau einant per kie 
mėlį jauną martelę, tai visų 
stogų kaminai pasvyro, nes 
geidė pamatyti jaunąją, visų 
liepų žiedai dar kartą prasi
skleidė per Visus šventus, geis 
darni pamatyti martelę, norė
dami išvysti jaunąją. Obelų 
šaknelės veržėsi paviršiun, sa
vo žemėtas akeles trynė, ‘ nes 
geidė pamatyti martelę, norė
jo pamatyti jaunąją. -|

Valandėlę patylėjusi ir visus 
permetusi akimis, Leokadija 
lyg kažką norėjusi sakyti, bet 
ūmai sugriebusi stiklą su žaliu 
gėrimu, tarė į Klementą: “Tai 
išgerkime už jaunamartes!”
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Kleiną ruduo, ir nykioj kasdienybėj ge
riausias laso draugas bus lietuviškoji 
knyga. Skaityk naujausias “Gabijos” lei
dyklos išleistas knygas — žymiųjų mū
sų rašytojų kūrinius

JURGIS JANKI S

NELĖ

t 
t*i

Asilo ir Dramblio lenktynės (2)

NEGRAI IR DARBININKAI UŽ STEVENSONA

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI
Kr.vgj ^kauvioią {Stengia suintriguoti nuo pačių pirmu 

.. rus ,ip:u priverčia romaną skaitė ti neatsitraukiant ligi
:\i\ku: ,n;o puslapio ’ — Nepr I letuvj <H Nagvs).
i romas psį ka'.na S 2 20 1! tomas 2'5 ps! $2 60

M AZALAITĖ

MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS 
knvga o t -.krutu rimta n Jom;” — Naujienos t P. Du- 
s, __ Jt skaitosi lengvai talpina dailių gamtos vaiz

dų ’ — Draugas 'A I and<K rgis >.
2 2C’ psi kaina S 2 i" U

JURGIS SAVICKIS

RAUDONI BATUKAI
“Raudonieji ’ batukai tikrai šviežia ir didelė knyga. Ji 

vra mcistcnška — Gabija (J Aistis). ------ Jurgis Sa
vickis — novelės meistras’’. -— Draugas (A. R.J.
i '4 ps! . kaina S1 50

MOTIEJUS KALANČIUS

VAIKU KNYGELĖc.

Kr.vgelė skinama visiems: ir jauniems ir suaugusiems. Pir- 
mien ras gražiausių apsakymų ir pedagoginių pamokymų, 
o suaugusieji galės pasimokyti gražiausios mūsų gimtosios 
kalbos stiliaus
1 oO psl . kaina S 1 80

STEPAS ZOBARSKAS

DOLERIS Iš PITSBURGO
lai lengvu, gražiu stiliumi parašytos dvi apysakaitės, skir

tos jauniems skaitytojams. Apysakaičių veiksmas vyksta 
1 ictuvoje Iliustruota dailininku P. Osmolskio ir V. Vijei- 
kio piešiniais.
5” ps!.. kaina 80 c.

JUOZAS KĖKŠTAS

RAMYBĖ MAN
Jauno, bet spėjusio parodyti savitą veidą, rašytojo poezi
joj rinkinys.
45 psl.. kaina 80 c.

Rašykite leidyklai laiš
ką, ir knygos Jums bus 
atsiųstos i namus.

GABIJA

HENRY J. W0NS0N
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautietį. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NI. 8-6222 TR. 5-5796

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

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA <
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

Gyvoji Bažnyčia Jėzaus Kristaus
543 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y,

; Atdara: Sekmadieniais 3 v. p .p. Antradieniais 7 v. v.
; Trečiadieniais 7 v. v. šeštadieniais 7 v. v. Pranešimai su 

paaiškinimais. Slaptybės atidengimas — Efiz. — 3-9. Ant-
;• rasis Jėzas sugrįžimas — Jono Ev. 14-3-18. Nepaliksiu jūsų 

našlaičiais. Aš sugrįšiu jūsų pasiimti. Būkime pasiruošę
; susitikti. Lietuviškos giesmės. Skirtingi pamokslai. Ligonių 
į gydymas.
t VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS.
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335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

Nors rinkiminėje kampani
joje stengiamasi iškelti į vie
šumą visokius administracijos 
’’skandalus“, bet eilinį balsuo
tojas įdomaujasi pirmoj eilėj 
ne dėl administracijos aparato 
pakeitimo, o socialiniais klau
simais, kaip tai, pensijų, medi
ciniškais patarnavimais, pa
naikinimu Tafto-Hartley įsta
tymo ir kt.

Šį kartą * darbininkų unijos 
įsijungė į rinkiminę kampani
ją ir visu savo svoriu žada pa
laikyti demokratų kandidatą 
Stevensoną.

Ne pirmą kartą darbininkų 
unijos pradeda įdomautis po
litika. Nuo F. D. Roosevelto 
išrinkimo, per 20 metų demo
kratų valdymo laikotarpį, jos 
vis labiau pradeda stebėti A- 
merikos politiką ir kiekviena 
kartą įgauna vis didesnę įta
ką. N

Amerikos Darbo Federabįja 
(AFL) šiandien turi apie 8 mi
lijonus narių, gi CIO turi apie 
4 milijonus. John L. Lewis, se
nas angliakasių teisių gynėjas, 
yra priešaky nepriklausomos 
angliakasių unijos kuri stip
riai susiklausiusi, apima 300.- 
000 angliakasių.

Praėjo tie laikai, kada ame
rikiečių darbininkų unijų na
riai vengė kištis į politiką ir 
tesirūpino vien tik savo gyve
nimo pagerinimu.

Prieš mėnesį AFL savo kon
grese aiškiai pasisakė už Ste
vensoną ir pareikšdama, kad 
nepasiliks neutralia rungty
niavime į Baltuosius Rūmus.

Tik vieną kartą AFL savo is
torijoje buvo padariusi tokį 
pareiškimą, išstodama 1924 
metais už republikonų progre- 
sistą La Follette (kuris tačiau 
buvo nugalėtas).
GINČAI DĖL TAFT- 
HARTLEY ĮSTATYMO

Unijos iškėlė vieną joms la
bai svarbia problemą, tai pa
naikinimas prieš darbininkiš
ko įstatymo, žinomo Tafto- 
Hartley vardu.

Stevensonas pasisakė už šio 
įstatymo atšaukimą. Eisenho- 
werls, kad jis būtų paliktas ga
lioje.

Nuo to momento, suvažiavę 
iš visų Amerikos miestų AFL 
ir CIO atstovai pareiškė:

— šitie rinkimai yra gyvybi
niai dėl mūsų organizacijų. 
Mes noiįme ne tik išlaikyti 
gautus pagerinimus, bet juos 
dar išvystyti. Jei Stevensonas 
laimės, konservatyviški įstaty
mai bus sutvirtinti. Tad mes 
visomis jėgomis kovosime už 
tai, kad Stevensonas laimėtų.

Bet jei jis pralaimės? Ar 
susikurs darbininkų partija?

Į tai visų vienbalsis atsaky
mas:

— Ne! Nes niekas Ameriko
je nesijaučia proletaru. Kiek
vienas darbininkas turi paten-

ETTORE GALENO, Ine.
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
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Bronys Raila...
(Atkelta iš 4 psl.)

Tad nėra reikalo jų girti: Jo
kio "radikalumo“ jie neparodo 
ir dabar.

O turės parodyti. Gyvenimas 
to reikalauja.
rĄteiffes Europa, kaip čia A- 

mertk'os Jungtinės Valstybės, 
greičiausia eis federalizmo ke
liu, taigi bus daugiau ir laicis
tinė, negu ligšiol.

Ateities Lietuva, nubloškus! 
bolševizmo jungą, išgyvenusi 
didelius socialinius ir dvasi
nius pasikeitimus, tenka spėti, 
taip pat bus daugiau laicisti
nė, negu ligšiol yra buvusi. Ne 
mes, bet gyvenimas tokią pa
dėtį sudarys.

Klerikalizmas, su ta nauja 
tikrove skaitydamasis, aišku, 
mokės atsižadėti savo “radika
lumo” ir daugiau įvertins tole
rancijos priedermę. Jis supras, 
kad jam nebus nei prasmės, 
nei galimybės kryžiokiškais bū 
dais terorizuoti tautą.

O laicistai liberalai1 turės iš
mokti daugiau solidarumo ir 
metodo. Tiek kultūrinės kūry
bos, tiek politikos srityje. 
Idant susidarytų sveika pu
siausvyra ir našus visų gyvųjų 
lietuviškų j ū elementų bendra
darbiavimas —bendrajam tau
tos pažangos labui.

Kitame numeryje — APIE 
AŠTRIĄ TTKYB/> RE VALS
TYBĖS

kinamą gyvenimą. Amerikoje 
nėra kxaMU kovos kaip Euro
poje.

Tačiau nežiūrint tas pasta
bos, Amerikos darbininkų uni
jos įgauna vis didesnės jėgos, 
su kuria jau nebegalima ne. i- 
skaityti. Nors kartais tie jų 
reikalayimai atrodo ir keisti.

štai Chicagos taxi-girls 
(merginos, kurios šoka už at
lyginimą restoranuose su sve
čiais) patiekė ilgiausi lapą rei
kalavimų. šitos merginos iš 
Amalgamated Hostess Union 
reikalauja, kad šokių plokšte
lių paviršius būtu sumažintas, 
nes šiuo metu grojami šokiai 
būna ilgi ir jos nuvargsta...

1948 metais trys ketvirtada
liai unijistų balsavo už Tru- 
maną, kas su negrų balsais da
vė užtikrintą pergalę. Kaip 
bus šį kartą?

CIO žymus veikėjas M. Zon 
aiškina: ■>

— Mes manome, kad 85% 
mūsų narių klausys, šitą išva
dą mes darome iš to. kad pa
prašius savo narių atsiųsti po 
1 dolerį palaikymui kampani
jos už Stevensoną, atsiliepė 
toks nuošimtis.

Dėl to 1 dolerio Zon taip 
aiškina:

—Republikonai turi daug 
pinigu. Eisenhowerio operacija 
yra Big Men. “Jei republikonai 
bus išrinkti, tai pramoninkų 
balsai bus geriau išklausyti 
vyriausybėje”, šitaip sakom* ne 
mes, bet Eisenhowerio kampa
nijos rėmėjų pirmininkas 
Paul Hoffmann yra pasakęs 
savo kalboje 1952 m. gegužės 
8 d.

Republikorfai kaltina Ste
vensoną, kad jis dedasi “šliau
žiojančio socializmo” čempijo- 
nu.

— O jūs, atkerta Stevenso
nas, jūs esate šuoliais lekian
čios reakcijos atstovai!

Tai yra ioracti rinkiminės 
kompanijos dialogai.
GRĮŽIMAS ATGAL

Bet unijistai, kurie turi la
bai gerą archyvą, rado ir nau
doja savo propagandinėje bro
šiūroje tekstus?'kurie primena 
Eisenhowerio žodžius, pasaky
tus prieš ketverius metus:

“Jei amerikiečiai tereikalau
ja tik socialinio saugumo, tai 
to jie gali gauti tuojau pat, 
užtenka tik pakliūti į kalėji
mą ir turės valgyti ir pastogę 
(Iš jo kalbos pasakytos Galv- 
ersone 1948 m. rugsėjo 11 d.).

Toj pačioj epokoj, generolas, 
kuris matyt nenumatė, kad 
jam teks rungtyniauti rinki
muose. sakė:

“Kariškos valdžios subordi- 
navimas po civiline valdžia 
bus geriau užtikrintas, kada 
kariškiai vengs ieškoti augštų 
politikos postų!” 
NEGRU POZICIJA

Jei darbininkų unijų balsai 
sudaro didelį skaičių, tai su 
negrais rinkimuose irgi skaito
masi.

Per paskutiniojo šimtmečio 
pabaigą ir pirmąjį ketvirtį XX 
amžiaus, negrai balsuodavo už 
republikonus, prisiminimui Ab
raham Lincoln, didįjį republi- 
koną, kuris juos išlaisvino 
1860-1865 metais.

Bet nuo Roosevelto laikų, 
jie pakrypo Į demokratų pusę 
ir Stevensono antirasistiniai 
pareiškimai tik sutvirtina juos 
šioje pozicijoje.

John H. Johnson jau dešimt 
metu vadovaująs didžiausiai 
negrų leidyklai, kuri leidžia 
negrų žurnalus ir laikraščius 
kaip Ebony, Jet, Tan, pareiš
kė:

— Per dešimt metų mano 
laikraščiai “nerėmė“ jokio kan 
didato. bet šį kartą aš atvirai 
vedu propagandą už demokra
tą. nes dėka demokratų, juo
dųjų padėtis yra žymiai page
rėjusi nuo 1942 metų, šiandien 
97% mūsiškių moka skaityti ir 
mes vedame galutiną kovą už

lygybę tarp baltų ir juodų dar
bo srityje (dėl priėmimo į 
darbą ir algos vienodumo). 
Mes neturime jokios simpati
jos komunizmui. Negrai šir
dies gilumoje yra religingi, 
kad galėtų tapti komunistais. 
Mes tenorime būti tik ameri
kiečiais, kaip kiti, ir tą mes pa
sieksime. Vis daugiau ir dau
giau mūsų tarpe atsiranda ad
vokatų, rašytojų, dailininkų, 
gydytojų... Paskutinioji Nobe
lio premija už taiką buvo duo
ta Amerikos negrui Ralph 
Bunche. Kas tai būtų galėjęs 
išpranašauti prieš 25 metus? 
Toks žmogus būtų buvęs palai
kytas bepročiu. Bet mes turi
me dar nemalonumų, susidu
riame su kliūtimis, tačiau* pro
gresas vyksta. Ir jis vystysis 
jei Stevensonas laimės, štai 
kodėl mes negrai balsuosime 
už Stevensoną.

Panašiai tvirtina ir Detroite 
negras Lewis Martin, redaguo
jąs Michigan Chronicle.

—■ Negrų dauguma balsuos 
už demokratą, nes negrai no
ri išgauti tokias ipat teises kaip 
ir baltieji. Unijos mus palai
ko toj kovoj. Amerikoje jau y- 
ra 25 negrai milijonieriai, ku
rie susikrovė turtus pardavi
nėdami kosmetiką, arba steig
dami bankus ir draudimo įstai 
gas dėl negrų.

Panašiai kalba ir negrų pa
storius Adam Clayton Powell, 
kuris posėdžiauja Capitoly de
mokratų eilėse.

Kitą savaitę: KAIP KIEK
VIENAS IŠ KANDIDATŲ TI
KISI LAIMĖTI RINKIMUS?

Laisvei švintant...
(Atkelta iš 3 psl.) 

pasidaro, nešaukdamas tarnų. 
Jis tai tyčia darė, norėdamas 
lenkams parodyti, kad ir lie
tuviai moka ponais būti.

Vakarienę valgant šaukia 
tarnaitę iš didžiulio atsivežto 
kumpio papiaustyti į lėkštę. 
Tarnaitei piaustant kumpį, 
Steponavičius pasiteiravo, ar 
ji turi vaikų. Turiu keletą, — 
atsakė tarnaitė.

—Na, tai atsipiauk vaikams 
parnešti,— paliepė mūsų Vin
cas.

Tarnaitė piaujasi mažą ga
balėlį ir iš blogosios .pusės. Tai 
pamatęs, Steponavičius šau
kia: “Plauk iš gerosios pusės 
ir didelį gabalą, kad visi vai
kai iki soties pavalgytų!” Iš
važiuojant iš Vilniaus, Stepo
navičiui dar daug maisto liko, 
kurį atidavė tarnaitei ir dar 
pinigais nemaža pridėjo.

— Tegul pamini lietuvius iš 
gerosios pusės, nes iki šiol 
jiems buvo kalbama tik blogai 
apie mus,—pabrėžė mūsų Vin
cas.

Viešbutyje lovos buvo paties 
tos švariai. Įsikalbėjus su tar
naite, kaip čia elgėsi bolševi
kų kariai, ji papasakojo, kad 
ir jiems buvo pakloję lovas 
baltai, kaip ir dabar mums. 
Bet kur tau! Jų kariai į bal
tas švarias lovas atsigulė su 
purvinais batais, nenusiavę 
jų. Visą patalynę sudirbo ir 
kaip tvarte kambariai atrodė. 
Ne tik kareiviai, bet ir jų ka
rininkai švaros nepaisė.

(Pabaiga kitą savaitę)

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽEJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (hemorrhoidai) 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.

! GEORGE RACHUN Į:
RESTORANAS IR BARAS

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

: The DRIFTWOOD BAR AND GRILL
Žuvies maistas ir gėrimai. Vienas seniausių barų

, New Yorke.
. 251 Water St. Tarpe Peck Slip St ir Beackman St ’!

New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551. !'

r—
NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS,
AKIŲ. ALSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30 E. 60th St. New York City

Tekt. ML'rray Hill 8 8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

M. D.
V AL ANDOS-A -
Susitarus: antrad , ketv. įr 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., tree, ir 
perikt. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS
91 Hanson Place 
Brooklyn 17. N. Y.

STerling 9-5285

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 iki 12 ir 
nuo . 5 iki 8 v. v. Šeštad. 
visą dieną ir pagal susitarimą

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

Woodhaven, L. I., N. Y.

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:
_ . . , . 12:50 — 11357 Bush wick Ave. e — 8

Ofiso tel. GLenmore 5-3094 šeštad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 Ketvirtadieniais ir Šventa

dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais 

Tel. EVergreen
uždaryta
7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJA) 1 — 7 vai.

408 Jay Str. Room 306, susitarus
kamp. Fulton Str. (Brooklyne) Ketvirtadieniais visą dieną

Ofiso tel. ULster 8 8789 ir šeštadieniais po pietų
Namų tel. TAylor 7-8231 uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:

(DANTŲ GYDYTOJAS)
9 — 12 ryte
2 — 9 vakare

499 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai. Nervai, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moteris*.

--------------------------- -------- -—--- —
AINA I. BIRNBAUM, D. M. D. ''—>

, DANTŲ GYDYTOJA
! 2 East 54th Street VALANDOS: S

New York. N. Y.
; Tel. PL. 3-7138 ofic.

Tel. EN. 9-7489 namų.

5—8 vai. po piet 
Šeštadieni 10—6. 
Pirmadieni uždaryta.

[ JOSEPH ZABNER, M. D.
.... ............................................. '-’7

VALANDOS: i;
> AKIŲ GYDYTOJAS Trečiadieni ir šešt. 10—12

35 E. 7th Street Pirm.. Tree.. Penkt. 6—8.
j New York. N. Y. Tel. OR 4-8038

■■■ L- ------------- '.1 ----------------- ...L-l- ------------------------------ !---------

i SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

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

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

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

I LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
' JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS - ;

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 V AL. PP. |
IS WWRL, 5000 kcL

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-9293



GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKELIpNAS

SWISS FC - LIETUVIU SK 5-3
Lombardo (Urugvajus), 4. Kor 
kidija (Sovietų Sąjunga), 5. 
Lovelette (JAV), 6. Del Vec
chio (Argentina), 7. Gasza 
(Argentina), 8. Hougland (JA 
V). 9. Bernedo (Čili), 10. Ago
ta y Lara (Urugvajus).
PAGALIAU PRISIPAŽINO

Komsomolskaja Pravda rug
sėjo 13 d. numery prisipažįsta, 
kad sovietų sportininkai olim
piniuose žaidimuose Helsinky 
pralaimėjo. Sovietų sportinin
kams straipsnyje dafomi prie
kaištai, kad jie išdavę savo 
kraštą ir “komunistinį spor
tą”, pasiekdami tokius mažus 
rekordus.

Išvadoje komunistų organas 
prisipažįsta, kad sovietai lai
mėjo tik 2 pirmąsias vietas, 8 
antrąsias ir 7 trečiąsias!

Tai yra staigus posūkis, pri
simenant. kad komunistinė 
spauda visą laiką tvirtino, jog 
žaidimuose jie pasirodė geres
ni už amerikiečius.

Komsomolskaja Pravda Šitą 
pralaimėjimą aiškina dėl spor 
tininkų tingėjimo ir dėl to. 
kad jie rimtai nesitreniravo.

Straipsny ypač smarkiai kri 
tikuojami maratono bėgikai 
Vanine ir Moskašenkov, bėgi
kai Semenov ir Welsvelbd ir 
treneris N. Karakunov.

Credited and 
Compounded 

Quarterly

On Regular Savings Accounts 
Merest staris the lust ot the month 

on sums irom S25 to S I 0 000 
posits made on or before January 10. April 

e 10. and October 5 will draw interest from tl 
irst of such months if left to the end of the

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured L’p to SI0,000
Member f ederal Deposit Insurance Corporation

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
radijo valandų,

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

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

Virginia 9-3112

g Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.

(Skersai nuo Haven teatro)

vetera- 
įleidžia

mūsiš-

Spalio 12 d. prie 700 žiūro
vų Lietuvių SK vienuolikė pra
laimėjo prieš vieną iš pirmų
jų DAFB aukštosios lygos ko
mandų Swiss FC 3-8 (2-4).^ 
Pasekmė neatitinka žaidimo i 
eigai, nes priešininkai nebuvo! 
tiek pranašūs, tik geltonai—S 
žaliųjų vartininkas Mezernic-§ 
kis pasirodė pasigailėtinai.! 
Kartais sušlubuodavo ir dengi-i 
mas. Iškiliau sužaidė naujasis® 
lietuvių žaidikas Kantz, savo 
laiku gyvenęs ir futbolo pra
mokęs Vienoje. Kantz netru
kus buvo atitrauktas į saugus 
ir čia jis sistematingai ardė 
šveicarų antpuolius, šalia jo 
patenkinamai reiškėsi Jėgeris 
ir Savičius.

Pirmąjį įvartį pasiekė Saba
liauskas, iš tolo įpylęs 1-0, bet 
priešininkai netrunka pasiek
ti 3-1 (vienas įvartis iš baudi
nio). Tada į aikštę įeina Ado
mavičius, perima vadovauti 
puolimui, Krantz pereina į 
saugus, o Steponavičius išima
mas. Netrukus Adomavičius iš
naudoja priešininkų padavimą 
vartininkui ir pagražina iki 2- 
3. Iki kėlinio pabaigos Swiss 
FC. pakelia iki 4-2.

Po pertraukos priešininkai 
pasiekia iki 6-2, čia Adomavi
čius įpila baudinį, mūsiškiai 
turi įsileisti dar vieną gabalą 
ir -žaidikams dirigavęs Artu-i 
ras Andriulis, pavaduodamas; 
trenerį Brazauską, keičia vartij 
ninką. šį postą užima 
nas Abramikas, kuris 
dar vieną įvartį.

Statistiniai imant,
kiai prieš Swiss FC nebuvo mo 
kiniukai. Puolikai surengdavo 
dažnų antpuolių, buvo ir šau
doma. Virš vartų LKS paleido 
2 šūvius, šalia vartų — 9, var
tininkui į rankas — 8 ir buvo 
pelnę 3 kampinius (šveicarai 
5). Įvairių baudų LSK mušė: 
16, tiek pat ir priešininkai. j

Kitos rungtynės: Elizabeth: 
SC-Eintracht SC 1-0, Minerva" 
SC-Hoboken FC 0-3, Greek- 
Americans SČ-Brooklyno DSC 
1-0 Hota SC-Newarko SC 1- 
5, German Hungarian SC- 
Sport Club N. Y. 7-2.

Lietuvių SK rezervinė nuga-1 
Įėjo Swiss FC antrąją 3-1. Įvarl 
čių autoriai: Lapė (baudinis),! 
Vaitkevičius (tolima bauda),! 
Beleckas. Mūsų rezervinė iš 5r. 
turi 5 tšk. įv. 11-18 ir lentelė
je ūžimai v. (iš 12).
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Spalio 19 d. Lietuvių SK pir
menybių rungtynėse susitinka 
su Greek American SC Pra
džia 3 vai., Queens , Soccer 
Field, Bellerose, L. I. (mūsiš
kių nuomojama aikštė). Nuo 
1:15 vai. rungtyniauja rezervi
nės komandos. I

Sekmadieninis priešininkas, 
Greek American SC, po 5 r. tu
ri 3 tšk. įv. 11-15, ir 10. v. Lie-' 
tuvių SK yra surinkęs 3 tšk./ 
įv. 12-27 ir užima 9 v. ( 
BE BUTAUTO j

Po . paskutiniųjų Europos j 
krepšinio pirmenybių (1951, * 
Paryžiuj), lietuvis Butautas 
(Sovietų Sąjunga) buvo iškel
tas kaip vienas geriausių žai- 
dikų, individualinėj klasifika
cijoj po Mrazek (Čekoslovaki
ja) užėmęs antrą vietą.
• šiemet, po olimpinių žaidi
mų Helsinky, Paryžiaus spor
to dienraštis L’Eųuipe yra pa
skelbęs naują 10-ties geriausių 
olipinių krepšininkų sąrąša. Į 
jį Butautas ar kitas kuris lie
tuvis, kurie buvo įtraukti į So
vietų Saiuneos rinktine, nena- 
teko. Išskirtinis dešimtukas 
atrodo taip: 1. Pionin (JAV), 
2. Mrazek (Čekoslovakija), 3.

Gerbiamas Redaktoriau:
Vienybės 38 Nr. Sporto Gy

venime tilpusiame straipsnyje 
“skaudus faktas” pateiktos 
mintys labai vienšališkai nu
šviečia aprašomąjį objektą. 
Todėl čia vienu kitu žodžiu no 
riu tą klausimą paryškinti/

Tas amerikiečių futbolo 
(soccer) laikraštyje — Natio
nal Soccer New tilpęs faktas, 
kurį žinutės autorius vadina 
skaudžiu, yra pasekmė prieš 
tai buvusių skaudesnių dalykų.

Kas sekė Chicagos lietuvių 
spaudą, arba aktyviai dalyva
vo vietinėje sporto veikloje, 
tas žino, kokioje padėtyje bu
vo Chicagos liet, futbolo ko
manda, veikusi LSK Perkūno 
rėmuose. Taupant laikraščio 
vietą, čia nėra galimybės smul 
kmeniškai paais’kinti kaip daei 
ta prie to “skaudaus” fakto. 
Viena tik pažymėtina, kad ko
manda nesulaukdama jokios 
paramos iš mūsų sporto mėgė
ju jau nuo šio pavasario prak
tiškai nebeegzistavo ir neda
lyvavimas rudens rato pirme
nybėse jau tada buvo bemaž 
išsisprendęs. Tik dėl futbolo 
sekc. vadovo (ne kokios nors 
vadovybės) neapsižiūrėjimo 
nebuvo atlikti formalumai, 
apie tai nepranešant lygai ir 
su ja nesutvarkant reikalų, ki
lusių sąryšyje su susidariusio
mis aplinkybėmis. Bet dalyką 
svarstant iš kitos pusės ir su
tvarkius atitinkamus forma
lumus liet, sportui būtų tas 
pats nuostolis, tik jis gal būtų 
patylomis nuėjęs ir... užmirš
tas. Tačiau argi mes turėtume 
apgailestauti tik tada kada 
mūsų juodos dėmės išplaukia 
viešumon?

Todėl pabaigai dar norėtų
si užakcentuoti, jog perdrąssu 
būtu kaltinti pačius futboli
ninkus ar jų vadovus dėl lietu
viu vardo juodinimo. Reiktu 
patiems sporto mėsrėiams su- 
nma^tvti ir sudaryti benUmi- 
nimaliais sporto vienetu egzi
stavimui sąlygos, o tada i« 
’mūsų sporto atstovų laukti 
efektyvių pasekmių.

Ed. šulaitis 
Chicago, Ill.

PHILIP BENDER
KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS IR ARMONIKA

Žemos kainos.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos„ir_ispapi_škos 

Dainos *
V. Krochmalnas
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas
Puikūs valgiai

ČIA RENKASI LIETUVIAI. UKRAINIEČIAI IR KITI.

219 2nd Avė. (arti 14 St.) New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS 
sale šeimyninėms pramogoms 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS)
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

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

Direktorius Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC

J. M. BUYAUSKAS
NAŪJAI ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: KEarny 2-2588

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y..

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
.Telefonas. EVergreen 8-9770

SHALINS FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS . IR KITUR) 
EVergreen 7-4774

I PATRICK FUNERAL HOME
I 635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119
I ROGERS FUNERAL HOME

P. RADZEVIČIUS, Direktorius 
Telefonas. STagg 2-4409 ,

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11, N. Y.

Eastate of A. J. VALANTIEJUS 
V. R. VALANTIEJUS, Mgr. 

GENERAL INSURANCE AGENT
( 54-41 — 72nd Street, Maspeth, L. I., N: Y.
į NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

į Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja
i automobilius {vairiems reikalams
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86 ™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street

Nuo spalio 17 iki
PIRMĄ KARIĄ AMERIKOJE

Te! : RFgtnt 
BUtterlicld 

23 d.

4 025 7
8 0561

“DIE BEIDEN SCHWESTERN”
Su Gi'cl.1 Uhlen — Marina v Ditmar — Ida Wust — O \V I tuber 

i rich Ponto — Georg Alexander
“KEUT’ SPIELT DER STRAUSS”
Su Paul Horbtgcr — Michael Bohnen -— l ee Parrv — Grell I Ihimcr

NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.
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WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei 
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 3-2613

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties. 

_________________________________________________________________________ I

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
s EVergreen 8-6322 ?-~--- ------ -- ------

MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi gerą vardą.

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
STagg 2-4329

_____ ________________ .________________________________________________________2

LEONA’S BAR & RESTAURANT

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

EVergreen 4-9414

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, Įvairiausi gėrimai

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL 
• 

STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 
SAVININKAI 

Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.
Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas 

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y.
- --------------- - -------- ...» — - —  ——    - - — ■—  — — —— —   ... . j|

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

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos

. . CAPPIELLO KRAUTUVĖ
706 GRAND ST., BROOKLYN

EVergreen 8-7848

Cappiello 

plokštelės.,

11, N. Y.

i

NAUJAI ATIDARYTAS

JULIUS’ RESTAURANT
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas t Į
ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS

273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y. ;!
EVergreen 4-9538. ’’

»

ST. BREDIS, JR.
37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN II, N. Y.

AP 7 708 5

WM. J. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 W’areham Pl. 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y. 

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN
(VIŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN N. Y.

MAin 5-1260

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimut. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215

■— ■ - -------- 1
1 JOSEPHVASTUNAS

n Real Estate & Insurance h 
Paskolos namams

] 108-07 LIBERTY AVĖ., !
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239 !!
t-—— ---- - —4

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodiniu kas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seųi laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

[ JONAS PATAŠIUS į
j žiedai, laikrodžiai, jų tai-n

symas, Kosmetika ir ' 
religiniai dalykai. !i 307 GRAND STREET

j Brooklyn, N. Y. JĮ -....—----- -
ROEBLING SUPPLY Co.'

I. FISHMAN
Mes taisome viską, kas priklauso 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SEREET, 

BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: F V. 7 563 3 

UL. 5-008 3
- - _______ -*'

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET

Brooklyn 11, N. Y.

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

223 SECOND AVENUE, 
Room 14

’ Tel. GR. 7-7697 
i_________________________ )

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja ' J Maistinga Gyduolė 

Y*yra mišinys riešu- 
tų,uogų, šaknų ir 

GĄ yra varto-
\ \ jama nuo visokių
į°l * nerviškų ligų ir 

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastiprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

:: THOMAS MATAS I
REAL ESTATE J’ 
81 Fox Street 

b Waterbury, Conn. j

*
J

9

DAver.port 6-0259

RALPH KRVCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
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BALFAS RUOŠIASI RUDENS VAJUI
Faustus Kiršu, poetas, 

atvykęs Iš Bostono aplankyti 
savo draugų New Yorke Jr apy 
linkėse.

Šlepetys praneša,
17 d. 8 v. v. Lietu-

Klubo patalpose,

Adv. J. 
kad spalio 
vių Atletų 
168 Marcy Ave., Brooklyne, bus
New Yorko Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis.

H. Vainiūnienė, Philadelphi- 
Tbs lietuvių bankinės įstaigos 
(Liberty Federal) direktorė, 
lankėsi New Yorke.

Vizgirda, inžinierius, su 
savo draugų kitataučių 
atvykęs iš Bostono į Bal- 
tautų simfonini koncertą,

Didžioji) New Yorko lietu
viškųjų organizacijų .sudary
tasis BALFo rudens vajaus ko 
mltetas galutinai aptarė va
jaus tvarką ir J| pradeda spa
lio 26 d. Jis užtruks iki lapkri
čio 16 d.

Pagrindinis vajaus tikslius 
jungtinėmis jėgomis surinkti 
didesni kieki aukų, kad, dar 
prieš žiemą jos pasiektų Vo
kietijos sanatorijose, senelių 
prieglaudose. stovyklose bei 
privačiai gyvenančius lietu
vius

Per visą vajaus laikotarpi, 
vajaus komitetas kviečia visus

kuo 
but ų 

kuo daugiausia.

gali, parapini. organizacijų bū.sti- 
su- nių ir HAlJEo rastinėje.
A u  ------------------------- —--------------

pora 
buvo 
tijos 
praeik) sekmadienį.

J. Januškevičius, mūsų ko
respondentas Philadelphijoje, 
šiomis dienomis lankėsi New 
Yorke.

VI. Jakubėnas, žinomas kom 
pozitorius, kurio pora kūrinių 
buvo sugrota baltų simfoni
niame kųpcerte, grįžo 
Chlcagą.

J. Gražulienė, mūsų 
pondentė Hartforde,
dienomis lankėsi New Yorke.

atgal i

kores- 
šiomis

J. Jakimavičius, Vienybės 
skaitytojas ir bičiulis Phila- 
delphijoje, buvo atvykęs į bal
tų simfoninį koncertą New 
Yorke.

H. Tareilaitė, žinomo veikė
jo veterano Jono Tareilos duk
tė iš Waterburio, lankėsi New 
Yorke, ir ta proga dalyvavo 
vo baltų simfoniniame kon
certe.

Broniaus šnūtkaus, gyvenau 
čio Maspeth. N. Y., dukrelė Rū
ta, neatsargaus automobilisto 
buvo prie namų suvažinėta. 
Gavusi pirmąją pagalbą ligo
ninėje. dabar gydoma namuo
se.

Povilui Kubiliui, senam vie- 
nybiečiui. gyvenančiam Mas- 
peth. N. Y., ant kojos užkrito 
cementinis blokas ir sulaužė 
kaulą. Gydosi namuose, prižiū 
r mas dr. Misevičiaus.

bes pirmininkė, praneša; kad 
spalio 21 d. 8 v. v. p. Damku- 
vienės namuose įvyksta pager
bimo pobūvis Onai Valaitienei, 
buvusiai ilgametei Moterų Vie 
nybės pirmininkei.

Vincas Trumpa, Vienybės 
bendradarbis, iš Kalifornijos 
atvyksta į New Yorką. Ta pa
čia proga žada aplankyti ki
tus rytinių valstybių miestus.

Maspetho lietuvių 
klubas kraustosi

Maspetho Lietuvių 
Klubas šį šeštadienį 

namus.kraustytis

Piliečių 
baigia 

kuriuos 
Lietuvių Auditorijos b-vė nu
sipirko praeitą pavasarį. Tie 
dideli, erdvūs ir gražūs namai 
su salėmis pramogoms yra 69- 
61-63 Grand Ave. Maspethe.

Mire A, Bubnys

kioč ligos mirė buvęs ilgame
tis lietuvių siuvėjų unijos de
legatas Antanas Bubnys, su
laukęs 59 metų amžiaus. Kū-

lyčioje. Laidojamas šį šešta
dienį iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios į šv Jono kapus. Gi
liame liūdesyje liko žmona 
Ona. sūnus Antanas ir duktė 
Dorothy.
ALB NEW YORKE
PLEČIA VEIKLĄ

Laikinajam ALB Komitetui 
prašant. New Yorko lietuvių 
laikinasis komitetas sutiko ei
ti New Yorko Apygardos val-

Šią apygardos valdybą suda
ro: pirm. J. Šlepetys, vicepirm. 
V Jonynas. V. Rastenis ir J. 
Makauskis. nariai V. Alksni-

J Montvila. A Benderius. J. 
Lukas, sekr. P. Boley.

čiuose 
linkės, 
steigti

Yorke ir jo priemies- 
numatyta įsteigti 7 apy 
gi vėliau numatoma į- 
20 apylinkių tolimesnė-

Dainų Šventė
Spalio 19 d.» 5 vai. po pietų 

Jackson’s Auditorium, Harri
son, N. J. yra rengiama didžiu
lė Dainų Šventė, kurioje bus 
atliekama visai nauja progra
ma.

Be tradicinio atskirų chorų 
pasirodymo girdėsime New 
Yorko apylinkės Jungtinį cho
rą diriguojamą P. Dulkės. Abie 
Jų apylinkių Jungtinį moterų 
chorą diriguoja koinp. J. Ži
levičius. Jungtinį abiejų apy
linkių vyrų chorą diriguoja 
Alg. Kačianauskas. Didįjį New 
Jersey ir New Yorko apylinkių 
jungtinį chorą diriguos P. Sa
kas ir komp. J. Žilevičius.

Brooklyno 
grupei 
tienė.

t a utinių šokių 
vadovauja J. Matulai-

kurioje įvyks Dainų 
talpina apie 1500 žino-

Salė, 
šventė, 
nių. šventė bus fotografuoja
ma ir filmuojama. Po progra
mos šokiai grojant Joe. 
mas orkestrui.

Gabija atidaryta 
ir sekmadieniais

Tho-

Gabijos knygynas sekmadie
niais iš tolimesnių apylinkių į 
pamaldas susirenkančių lietu
vių patogumui yra atidaromas 
nuo 12 iki 2 vai. popiet, šiokia
dieniais knygynas atidarytas 
nuo 10 vai. iki 7 vai. vakaro. 
Knygyno adresas: Gabija. 335 
Union Ave., Brooklyn 11. N. Y. 
Telefonas EV. 8-6163.

NAMAI PARDAVIMUI
WOODHAVEN — Dviejų Šei

mų namas prie pat Forest Par
ko. patogiausioj vietoj. Alie
jum šildomas. Abu butai bus 
tušti naujam savininkui. Abu 
butai turi po keturis didelius 
kambarius, moderniški, pato
gūs. Kaina tik $14.900.

RICHMOND HILL — Vienos 
šeimos atskirai pastatytas na
mas. Septyni kambariai. Skly
pas 50x100. Aliejum šildomas. 
Kaina $10.800.

RICHMOND HILL — Tarp 
Atlantic ir Jamaica Avenue. 
Vienos šeimos, šešių kamba
rių namas su nauja apšildymo 
sistema, aliejum kūrenama. 
Gražus namas, puikioj apylin
kėje. arti mokyklų, krautuvių 
ir tt. Lotas 40x100. Kaina $14.- 
750.

NAMŲ SAVININKAMS — 
Išnuomojame butus be išlaidų 
savininkui. Turime daug te- 
nantų. kurie mokėtų iki $75 į 
mėnesį ir daugiau.

ORMAN & MICHELSON
Real Estate ir Insurance 

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

Telefonas Virginia 9-0842

r
PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo 
toho

Bagažas paimama* 
ii visų fdež. ir aut. 
n-

ir pristatoma 
stoūų ir ūog-

Skambinti 6-10 rvto ir 610 rak 
TeL CYpress 9-7879 

<nearsi’tepus, skambina
LUdlow 8-7567)

’ M. Shulgin Transportation 
2068 Anthony Avenue,

n< wyorkiečiu.s, kas 
prisidėti, kad aukų 
rinkta
kūnu? sukelti bus vykdoma vi-
duus rinkliavų aukų lapui., ir PRAMOGOS IR 
dėžutėmis, vajaus užbaigai mirus
ruošiamas koncertas, lapkfTrttKj SUSIRINKIMAI

vakare 
Klubo

T. Klu-

16 d. toje pat salėje, kurioje 
buvo BALF’o vajaus užbaigtu- 
vės ir pernai. Lost Bat a lion 
Hall. 93-29 Queens Blvd . Elm
hurst, N. Y Koncerto bilietai 
Jau atspausdinti ir platinami. 
Ju kaina $1 50.

Koncerto programa išleidžia 
ma su savo pranešimais. Vie
no psl. kaina 20 dol., bet gali
ma dalyvauti ir smulkesniais 
skelbimais, atitinkamai pasi
renkant vietą. Taipgi leidinyje 
bus paskelbti ir visi leidinio 
rėmėjai, paaukoję nemažiau, 
kaip 1 doL Be organizacijų ir 
prekybininkų, jame gali būti 
ir pavienių asmenų sveikini
mai. *

Naujove šių metų vajuje bus 
tai, jog organizuojama loteri
ja ir jos laimėtojams paskir
tos penkios piniginės dovanos: 
75, 50, 25. 15 ir 10 dolerių. Lo
terijos ^bilietėlis kaštuos 25 c. 
Laimėjimų paskirstymas įvyks 
vajaus užbaigimo koncerto 
metu.

Įvairių vajaus skyrių komi
sijos savo darbų jau pradėjo. 
Joms reikalingi gausūs talki
ninkai: aukų rinkėjai. loteri
jos ir koncerto bilietų platin
tojai, programos skelbimų rin
kėjai. Po vajaus bus paskelb
ta, kas kokion talkon atėjo. 
Talkininkai i aukų rinkėjus 
kviečiami kreiptis į savo arti
miausius postus, kurie ir šie
met. kaip ir pernai veiks prie
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Spalio 17 d. 8 vai.
Brooklyno Tautininkų 
pa t a 11 x >se šaukiamas 
bo narių susirinkimas. Nežiū
rint dalyvaujančių skaičiaus, 
šis susirinkimas skaityba le-

Dantų Gydytojų Draugijos 
susirinkimas įvyksta spalio 18 
d. (šeštadieni). 6 vai. vakare, 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje, kumpas Roebling St. ir 
So. 4th. Brooklyne.

Programoje įdomi paskaita. 
Po susirinkimo arbatėlė.

kimo Parapijos salėje, Brook
lyne. (64 Havemeyer St.) šau
kiamas Lietuvių Kultūros Na
mų organizacijos .susirinkimas, 
kuriame bus svarstomas 
tūtas ir kiti klausimai.

Visi lietuviai kviečiami 
lyvauti.

sta-

da-

Spalio 19 d. Elizabeth. N. J. 
kviečiamas Am. Liet. Tautinės 
Sąjungos naujo skyriaus stei
giamasis susirinkimas. Jisai į- 
vyks 3 vai. po piet Lietuvių

Lituanistikos Instituto Bro
oklyno seminaras spalio 19 d. 
pradeda paskaitas.

Prof. J. Brazaitis 9:45 — 11 
vai. skaitys apie lietuvių lite
ratūra. Paskaitos vyksta Ap
reiškimo Parapijos salėje, 
Brooklyne.

BROOKLYNO VAIDINTOJU T RUP F. 
malonui kviečia—. Jus i

NAUJO SEZONO. ATIDARYMĄ 
. 1952 m. spalio 26 d. 7 vai. v.

APREIŠKIMO PARAPIJOS .SALĖJE
Sezoną pradedame T> GUTHK.TS

“MELAGĖLIO”
atnauimtinu

Veiks turtingas bufetas 
Savo atsilankvmn paremsiu tolimesnį trupes dailų.

Įėjimas: vaik. 50 c. suaugusiems $1.00 Pradžia punktualiai 
BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ

inksmų vaidinimo mažiems

Spalio 19., sekmadieni, 6:30 vai. vak.
LIETI Viv SPORTO KLI BAS 

rehgia
IŠKILMINGĄ TAURIU ĮTEIKIMO

VAKARĄ
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

PROGRAMOJE: DOBUŽINSKIENe, S. MODZELIAUSKAS. 
A. VASILIAUSKAS. A. MROZINSKAS.

Svečių tarpe bus ir Vokiečių Futbolo lygos prezidentas 
Mr. AUGUST STEUER ir kt.
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GERA SVEIKATA
Dr. R. H. GOLDSTEIN 

259 UNION AVINUI
Bimtklyn II N Y

<’
-

Gydytojo už
duotis—rūpin

tis žmogaus 
sveikata. Tu
me darbe jam 
padedu klini
kos, ligoninės 
ir 
šios
tikslas 
jų priežastis,

moks las. 
skilteles 

ais
kinti Ilgas Ir 
idant žmogus mokėtų geriau 
rūpintis savo sveikata.

Niekas neturi tobulos svei
katos. Visi, kurie skaitys šią 
skiltį, turės progos Ja pasinau
doti. šie straipsniai, betgi ne
pakels jūsų šeimos gydytojo. 
Prireikus, visada . patartina 
kreiptis J jl patarimo ir pagal
bos.

Bet aš tikiu, kad taikus pa
skatins daugiau galvoti apie 
savo sveikatą. AŠ tikiu, kad 
tuo būdu jūs išvengsite dauge
lio pavėlavimų, nes laikas daž 
nai reiškia gyvybės, ar mirties 
skirtumą, sveikatos ir nesvei
katos ateitį.

Gerai sveikatai palaikyti y- 
ra du būdai: Pirmas, gydyto
jo teikiamos gydymo priemo
nės. ir. antras, ligai išvengti 
priemonės, kurias dažniausiai 
Jūs patys pasirenkate. Šiuo 
paskiausiu klausimu aš kaip 
tik žadu rašyti.

Duok, Dieve, jums visiems 
geros sveikatos.

IŠNUOMOJAMAS gražiausioj 
Brooklyno dalyje Flatbush, ar
ti BMT linijos, lietuvių šeimo
je, vyrui atskiras kambarys su 
baldais ir pilnu užlaikymu. 
Skambinti telefonu: ULster 
9-4039.

IŠNUOMOJAMI du gražūs 
kambariai su teise naudotis 
virtuve. Dėl informacijų, krei
ptis: I). Donela, 301 Water St., 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMS kambarys 
vyrui arba vedusiai porai be 
vaikų. Galima naudotis ir ki
tais kambariais bei virtuve. 
Kreiptis: P. Shary, 298 Irving 
Ave., Brooklyn. Skambinti: 
GLenmore 6-3469.

GERIAUSLS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
ORMAN & MKHELSON

111-11 JAMAICA AVE.

Lietuviu Sporto Klubas

ĮVYKS 5-ji NEW JERSEY

Gros Joe. Thomas orkestrasPo programos šokiai
BUS BUFETAS.

PRADŽIA 5 V AL. P.* P.ĮĖJIMAS TIK S1.00
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VISI Į DAINŲ ŠVENTĘ!
1952 M. SPALIO MĖN. 19 D. SEKMADIENĮ,

JACKSON’S AUDITORIUM
756 HARRISON AVE., HARRISON. N. J.

Dainų Šventė
šventėje dalyvauja: Elizabeth. Bayonne. Paterson. Newark, Linden, “Rūtos” radijo 
dr-jos Harrison-Kearny, Maspeth. Brooklyn ^.preiškimo par., Angelų Karalienės par) 
chorai ir Brooklyno tautinių šokių grupė.

maloniai kviečia
Šventės Rengimo Komitetas

WINTER GARDEN 
TAVERN,

1883 MADISON STREET,
(Pn< Ave c(ottek)

BROOKLYN 27, N. Y.
Tel: EV. 2 9586 (1(11X4 WOOD)

Baras, Restoranas, Halė .stisl- 
rinlkimums ir kitokioms 

puotoms

VYTAUTAS BELEC KAS 
savininkas

. NORITE GEROS — MENIŠKOS

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO.

SEIMOS,
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 ‘
-------------------------------------------------------------------------- -----------Tirfi

—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

COMPLETE
AUTO PAINTING

J MALDUTIS
Z ŽALIAUSKAS

El’ertjreeu

STRAIGHTENED 
D U C O 

REFINISHING 
1506-16 MYRTLE AVENUE 
Ikf. lutes Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y.
6-6-/3X

LATVE ADVOKATE

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, matracų ir 1.1.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
■ 

; Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno

Į 

lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.o m m. k
(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERTS H
albert elice, Sav. {steigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.
DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%

Geros rūšys. Prieinamos kainos. Pilnas patarnavimas.
246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

TeleYonas: EV. 7-4367

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

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

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

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)

f
i



Ameri l\O5 Lietuvi avaitė
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ — —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------————    ”

VILIUS BRAŽVILIUS

Lietuvių demokratų vadai Chicagoje matėsi su Illinois 
valstybės vicegubernatorium Sherwood Dixon rinkiminės 
kampanijos reikalais. Iš kairės i dešinę: Jack Jaitis, Lie
tuvių Demokratų Lygos sekretorius, vicegubernatorius 
Sherwood Dixon, Al. G. Kumskis, Lietuvių Demokratų 
Komiteto pirm, ir Alphonse Wells, kandidatas j municipa
linio teismo teisėjus.

KALIFORNIJOS LIETUVĘ! ŽINIOS
Amerikos lietuviu žurnalistas—Miltonas Starkus

Cf

F WALLY’S ~ į 
'RESTAURANT!
J Geri žmonės, geri gėrimai, Į 

geras maistas i
865 BANK STREET

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

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 tal
ka yra pageidaujama.

KARTONAS 
Funeral 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 7-496ri

Res. Cheltenham 2562 
Philadelphia, Pa.

________________________________j

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

2-8568
I____________ ______________ /

/ou have to
& plug it in > 
or it won't light

your vote is the 
"Power that makes 
"Democracy Burn

* Steady and Bright

V ~

Anne M. Sabliskas
i Pirmoji Lietuvaitė S
;• CHIROPRAKTORE I;
S Ligoniai priimami antradieniais ir S 

ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v.
S Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
/ ir pagal susitarimą h

902 BELMONT \ AVENUE, I
s ’ Brooklyn 8, N. Y. ;;
i APlcgatc 7-4236 ji

-—-—.—— ----- ———j

LOS ANGELES, CALIF. — 
Tai nėra dažnas reiškinys, 
greičiau tai gana retas reiški
nys, kad iš lietuvių tėvų Ame
rikoje gimęs ir augęs jaunas 
lietuvis, čia augštąjį mokslą 
išėjęs, tobulai kalbos išmokęs, 
neatitrūksta nuo lietuviško vi
suomeninio, kultūrinio ir poli
tinio veikimo.

Los Angeles lietuvių koloni
ja turi tokį vieną savo tarpe. 
Tai Amerikos lietuvis žurna
listas Miltonas Starkus. -Ka
dangi jis yra retenybė, “išim
tis iš taisyklės”, nors ir džiu
gus, bet r^tas fenomenas, tai 
daugelis to net neįvertina, 
bent nesuvokia reikšmės ir ro
lės, kokią- toks asmuo gali su
vaidinti lietuviškuose reika
luose.

Tik pernai baigęs valstybi
niame Kalifornijos universite
te žurnalistikos ir literatūros 
studijas, Miltonas Starkus ta
čiau nebėra naujokas mūsų 
spaudos, darbe. Dar studijuo
damas, jis jau buvo čia leidžia
mo lietuvių magazino “Lietu
vių Dienų” vienas iš redakto
rių, angliškojo skyriaus vedė
jas, paruošęs ir atspausdinęs 
daug straipsnių lietuviškais 
reikalais. Tą darbą jis tęsia 
toliau.

Tobulai mokėdamas anglų ir 
lietuvių kalbas, jis pavyzdin
gai išvertė V. Ramono “Kry
žių ’ romaną, kuris, galimas 
dalykas, neužilgo bus išleistas. 
M. Starkus taip pat yra išver
tęs ir atspausdinęs visos eilės 
kitų lietuvių rašytojų darbų.

Savo uoliu talkininkavimu 
jis yra prisidėjęs beveik pr.e 
kiekvieno didesnio ir viesesnio 
lietuvių pasirodymo, ar tai 
parengdamas spaudai bei drau 
gijoms informacijas anglų 
kalba, atlikdamas vertimus, 
suredaguodamas rezoliucijas, 
ar dalyvaudamas kaip prane
šėjas. Ypač veikliai buvo pri
sidėjęs prie prof. M. Biržiškos 
70 metų sukakties šventės pa
ruošimo, kasmet talkininkau
ja ALT Los Angeles skyriaus 
Vasario 16 d. minėjimams ir 
kitur.

Tačiau ypatingai malonu 
pažymėti, kada Organizacinė 
lietuvių žurnalistų komisija 
per laikraščius pakvietė regis

truotis lietuvius žurnalistus, 
Miltonas Starkus čia buvo vie
nas iš pirmųjų, kuris atsiliepė 
į pakvietimą. Los Angeles lie
tuvių žurnalistų skyrius jį pir-. 
mame susirinkime išrinko sa
vo sekretoriumi. Kažin ar Mil
tonas Starkus tuo metu nebu
vo vienintelis Amerikos lietu
vis angliškai rašantis žurna
listas, taip vadinamas “čia gi
męs’’, kuris pajuto norą ir rei
kalą tuojau aktyviai įsijungti 
į organizuotų žurnalistų dar
bą...

Jei būtų dešimtys tokių Mil- 
tonų Starkų mūsų spaudos ir 
literatūros dirvonuose, jie 
greit’ sužaliuotų ne usnimis, 
bet vešliais lietuviško reikalo 
javais. Lietuviams žurnalis
tams yra tikras džiaugsmas 
turėti jį savo kolegijos tarpe.

B. R.

Kultūringas 
gimtadienis

HARTFORD, CONN. — Spa- 
lio 11 d. p. Leonaitienės bute 
jos dukrelė Laimutė minėjo 
savo gimtadienį. Prisirinko pil 
nas butas tėvų ir vaikų (jau
nimo).

Gražiai paruoštas vaisių sta
las. Tyli plokštelių muzika iš 
operų ir geriausių kompozito
rių. Smagiai sudainuota ir pa
sišokta. Bet maloniausia buvo 
Laimutės muzika. -Ji Hartfor
do konservatorijos studentė - 
stipendiatė. Laimutė graži 
jautri mergaitė. Ypač prie pia
no. Lengvi judesiai, įsijauti
mas i muziką, nuolatinis klau
siamas žvilgsnis į mamą, ją da 
ro žavia. Paskambino, padai
navo ir kitos mergaitės — ko
legijų studentės.

Daugiau tokių parengimų ir 
pabendravimų tėvų su vaikais, 
ir čia turėsime lietuvišką šei
mą ir lietuviškus namus.

J. G.

Kj^Lq R| J qS 
ir doleriai 

‘ PAARIA
Knyga gaunama leidykloje PATRIA 

Post Office Box 1291, Stamford, Conn.

PHILADELPHIJOS NAUJIENOS
PHILADELPHIA, PA.— 1901 

metais ‘ bemokslių lietuvių at
eivių čia buvo suorganizuota 
Pirmoji Lietuvių Statybos ir 
Paskolos bendrovė, vadinama 
First Lithuanian Building and 
Loan Association.

Pradėjus su mažu kapitalu, 
ši bendrovė augo* pergyvenda
ma visas ekonomiškas krizes. 
Tiesa, depresijos laikotarpiu 
daug lietuvių nukentėjo, pra
rasdami namus, pirktus su pa
skola iš bendrovės. Pirkėjai, 
sumažėjus darbams, negalėda
mi paskolų mokėti bendrovė 
turėjo imti į savo rankas, kad 
ivelbėjus savo kailį. Kitaip 
juk ir negalėjo būti.’ Tačiau 
mūsų žmonės,. praradę nuosa
vybes, .pirmiatisia smerkė ir 
bendroves vadus.;

Bet dabar... po ilgų mėtį ir 
išgyventų ekonominių sunku
mu m u ji iškilo. Pačioje miesto 
širdyje ji pasistatė naujus na
mus, kur įtaisyta salės susirin
kimams ir t. t. Daugiau kaip 
2.000 Safe Deposit dėžučių ir 
kiti patogumai. Bendrovės šil
dąs iš lauko nakties metu 
šviečia Liberty Savings and 
Loan Assaciation. Jos turtas 
siekia $11,000,000. Garbė lietu
viams, jos reikalų vedėjams.

Snalio 5 d. buvo Philadel- 
phijos Lietuvių Bendruomenės

metinis susirinkimas, įvykęs 
Tautinėj Svetainėje, 928 E. 
Moyamenšing Avė. Susirinki
me dalyvavo 350 asmenų, vyrų 
ir moterų, daugiausia nauja
kurių. Pirmininkui paaiškinus 
bendruomenės svarbą, josios 
siekius ir uždavinius, pakvie
tė iždininką prof. J. Puziną 
patiekti visų metų finansinį 
raportą. Bendruomenei 1953 
metams vadovauti išrinkti šie 
asmenys: adv. S. Mankas (a- 
merikietis), adv. Vytas Myko
laitis (naujakurys), p-lės Fran 
ces Jasaitė ir Elena šaulytė 
(amerikietės), Juozas Jankus 
ir Z. Jankauskas (“senaku- 
riai”) kun. S. Raila (šv. Kaz. 
parapijos vikaras atvykęs iš 
Lietuvos 1939), J. švedas (gi
męs Philadelphijoje, užaugęs 
Lietuvoj), J. Cesonis, Br. Dir- 
mauskas, Ber. Žukauskas, Vyt. 
Volertas ir p-nia Roznikienė, 
naujakuriai.

❖ ❖

Spalio 19 d. Essex viešbuty
je, 2 vai. po pietų, Bendruo
menė surengė lauretui rašyto
jui prof. V. Krėvei šaunų po
būvį su paskaitomis ir menine 
dalimi, kurioje dainavo p-lė 
.Augaitytė, buvusi Lietuvos ope 
ros solistė.

* *

iiBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Philadelphia, Pa. 
S*S NORTH BROAD STREET 

(Temporary Addreaa) ,
New Baildin g Under ConstmctWa 

at 202-04 North Broad Street
STATEMENT OF CONDITION 
4-8 OF DECEMBER 31. 1M1

ASSETS
FHt Mnrtcac* Txxm ....... 
laiprnvefrent Lsian, ........................
Loan* on Sarins* Anmnnt* . . . 
Federal Hoof Loan Rank Stork. 
Cash on Hand and in Bank* . . . 
OflfSre Ruildint and Equipment .

.•8,318.884 

. 23. ••.43
82.997 

175,000
. 1.112.033 
. l«6.Hfl«

Parking IxX — 1413 Rare Street 22.723 
Dafarrad Ckumcea and Other As*eu 15,791

TOTAL---- 39.917,5ŽT

UABn.TTIES 
*9awtirrr' Share Amount* ...............*8,428.474
Ad»ance» —

Federal Home Loen Bank ... 350.000
Lean* In Proeea* .............................. 53.431
Other Liabilities .............................. 10,311
Employee,' Retirement Reaerra . . 22.077
Other Specter Reserve*. 3.520
General Reaerrea . . . 3295,500 
kxptaa........................... 232.278 547,778

TOTAL----$9.91 7.5«-
CHARLES S. CHEI-EDEN, President

ij BACH’S CAFE 1
J J Alus, vynas, likeris.

Visada draugiška nuotaika.!; 
i 6029 TORRESDALE AVĖ., ! 
!; Philadelphia 24, Pa. J J 
; JE 5 9643 1;

I; WILLIAM VALAITIS ;
Visokeriopa* automobilių taisymas 

į! 730-2 E. Moyamensing Avė 
Philadelphia, Pa. 

Tel. Howard 8-0596
-F“-*'-k“J*

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 

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

ETTORE GALENO, Ine.
IVY LEAF GRILL

Antonia Smith, Sav.
42 SCHUYLER STREET 

AMSTERDAM. N. Y.------------------------ 1
REUMATIŠKI SKAUSMAI
Dcksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 

daugelio skirtingų elementų, turi sa- 
vvįc galingą šilumą Šildydama galin
gai ištarpms rcumatiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau isigvk DEKENS 
OINTMENT, arba . rašykite j dirbtu
vę Kaina 2 07. $ 1 00. 4 oz. $2 00. 
Ekstra didelė dėžė — 16 o?. $5 00.

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

A. MIEŽIS '
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgent 9-4156

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.
<—--------------------------------------- .-----

QUALITY MARKET
1; VICTOR ABECUNAS, Sav.

356 PARK STREET,,
WBW BRITAIN, CONNI ______:__ ,

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

HOTEL GRUSH
RESTORANAS ir BARAS

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

patogius ir nebrangius kambarius.

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

’ • UNION BRONZE FOUNDRY ?
High Grade Bronze Castings 

STANLEY SKIKAS
- . SAVININKAS

< Mžffeėda ntfo Uaion Avenue)

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

IT’ ..... 2—
, PHILADELPHIA, PA.

MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ANTHONY BALCHIUNAS. SAV.

113 SOUTH 34th STREET

PETER DAVIDONIS

7954 METROPOLITAN AVENUE 
MIDDLE VILLAGE 79, N. Y.

(Prie Šv. Jono kapu)

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

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

............... 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LTCFNSFD PENNA AND NEW JERSEY

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Moderniška laidojimo įstaiga: didelė graži koplyčia, erdvi tall ta ,
baru, pakdevingiems suteikdama nakvynė — viskas nemokamai.

Nelaimėt valandą kreipkitės j mūsa įstaigl. drena Ir naktį
— met vitadot pasirengę tnteikti genantį patarnavimą.

i

*
Lietuvių Muzikalinės svetai

nės bendrovė spalio 12 d. tu
rėjo parengus savo nariams ir 
šiaip svečiams “Naujojo Baro 
Aplaistymo” šaunų parengi
mą. žiemių miesto dalies Re- 
publikonų Klubas, 1220 Wal
lace St., norėdamas nemoka
mai pavaišinti narius ir sve
čius surengė spalio 17 d. pa
rengimą.

Reporteris

DIEPHOLZO GIMNAZIJAI
BOSTON, MASS — Ameri

kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Bostono Skyriaus nariai 
įsipareigojo šelpti vieną Diep- 
holzo gimnazijos mokinį, siun
čiant jam 20 dolerių kas mė
nuo. Aukoti pasižadėjo: V. An
driušis, P. Bliumas, A. Brlčkus, 
R. Gasiūnas, dr. B. Kalvaitis, 
J. Kasmauskas, A. Latvėnas, 
L. Lendraitis, dr. A. Liauba, A. 
Matjoška, .S. Minkus, S. Moc
kus, D. Nikolskis, A. Strockis, 
A. Sčiuka, V. Vaičjurgis, V. Va- 
kauzas, B. Veltas, A. Vilniškis,
Ig. Vileniškis.

SALDAINIAI
Iš EUROPOS :

Dabar galite gauti impor
tuotų saldainių, pagamintų iš 
įvairių vaisių. Kaina 90 c. 
svaras ir 10 c. pašto išlaidoms. 
Tuojau atsiųskite vieną dole
rį, ir gausite tų skanių sal
dainių. Artinantis šventėms, 
užsisakykite saldainių sau ir 
draugams. Krautuvėms spe
ciali nuolaida. Dėl užsakymų 
ir platesnių informacijų, 
kreiptis: B. Mhrrthalka, 3 N. 
Leonard St.. Waterbury, Conn. 
Tel. 3-8187.

VYNAI — U
2327 Brown Street

=IIA1 — ALUS
Philadelphia. Pa.

ADAMS’ CAFE
RESTORANAS

941 SPRING GARDEN,
Tel. PO

IR BARAS
PHILADELPHIA, PA. 

5-9785

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

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

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, ‘ 

Savininkė

Baras Ir salės pramogoms

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

------------------------ ----------------- -—--------------- --------——-»

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI
' ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdai. Visas pa

saulis- žino Čikagą, bet netokią, kokia aprašyta ČIKAGOS 
ŠEŠĖLIUOSE. Upton Sinclair rašė apie Čikagos lietuvius ! 
savo romane RAISTAS, bet netiek daug, kiek apie juos ! 
parašyta šitoje naujojoje novelių knygoje, 316 puslapių, ' 
illusfruota, kaina 3 doleriai.
ŠIRDIES RŪMAI — Amerikos lietuviu gyvenimo romanas, j; 
450 puslapių, iliustruota, kaina 4 doleriai.
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinis romanas, kuriame tiek daug ji 
parašyta apie Amerikos lietuvių gyvenimo sunkumus, var-

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 3, Ill.
gus ir kovas dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jono šliupo, “dė
dės šerno ir kun. Dembskio atvaizdai, kaina 3 doleriai.
V^sos trys knygos sykiu tik už 8 dolerius! J
Rašykite:

t



Ateina ruduo, ir nykioj kasdienybėj ge
riausias Tavo draugas bus lietuviškoji 
knyga. Skaityk naujausias “Gabijos” lei
dyklos išleistas knygas — žymiųjų mū
sų rašytojų kūrinius:

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI
Knyga skaitytoją įstengia suintriguoti nuo pačių pirmų

jų puslapių, priverčia romaną skaityti neatsitraukiant ligi 
paskutinio puslapio...-’ — Nepr. Lietuva (H. Nagys).
I tomas ' . psl.. kaina $2.20, II tomas 225 psl.., $2.60

MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
‘ knyga iš tikrųjų rimta ir įdomi”. — Naujienos (P. Du- 
lakis>. — Ji skaitosi lengvai, talpina dailių gamtos vaiz
dų’ —- Draugas (A. Landsbergis).-
2 20 psl.. kaina $2 50

JURGIS SAVICKIS

RAUDONI BATUKAI
‘‘Raudonieji batukai” tikrai šviežia ir didelė knyga. Ji 
yra meisienška ’ . — Gabija (J. Aistis). ------ 'Jurgis Sa
vickis — novelės meistras”. — Draugas (A. R.).
1>4 psL. kaina $1.50

VAIKU KNYGELĖ
Knvgclė skiriama visiems: ir jauniems ir suaugusiems. Pir
mieji ras gražiausių apsakymų ir pedagoginių pamokymų, 
o suaugusieji galės pasimokyti gražiausios mūsų gimtosios 
kalbos stiliaus. x
160 psl... kaina $1.80

• STEPAS ZOBARSKAS

DOLERIS Iš PITSBURGO
* Tai lengvu, gražiu stiliumi parašytos dvi apysakaitės, skir

tos jauniems skaitytojams. Apysakaičių veiksmas vyksta 
Lietuvoje. Iliustruota dailininkų P. Osmolskio ir V. Vijci- 
kio piešiniais.
5 7 psl.. kaina 80 c.

JUOZAS KĖKŠTAS

RAMYBĖ MAN
Jauno, bet spėjusio parodyti savitą veidą, rašytojo 
jo? rinkinys. ~ 
45 psl., kaina 80 c.

poezi-

DOSTOJEVSKIS IR JO DIDYSIS INKVIZITORIUS

Rašykite leidyklai laiš- GABIJA
ką, ir knygos Jums bus
atsiųstos j namus. 335 Union Ave., Brooklyn 11

HENRY J. W0NS0N
(Vencevičius)

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

NL 8-6222 , TR. 5-5796

Gyvoji Jėzaus Kristaus‘Bažnyčia
543 LEONARD ST., BROOKLYN, N. Y.

Moldos už ligonius kiekvieną sekmadienį 3 v. v. p. p. Ant
rasis Jėzaus sugrįžimas — Jono Ev. 14-318. Nepaliksiu jūsų 
našlaičiais. Aš sugrįšiu jūsų pasiimti Būkite pasiruošę susi
tikti. Jėz. 55-6. Jieškokite Dievo, kol jis yra randamas, šau
kitės jo, kol jis yra arti. Lietuviškos giesmės. Skirtingi pa
mokslai.
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS.

(Pabaiga)
Savo “Užrašuose iš'įnirusių 

namų”, aprašydamas Sibiro 
kalinių ir tremtinių gyvenimą 
(pats Dostojevskis tarp jų pra
leido daug metų), vienoje vie
toj jis sako: “Kiek didžiulių 
jėgų žuvo čia veilin’ Na, viską 
pasakykim: taip, tai buvo ne
paprasti žmonės, galbūt patys 
talentingiausi, patys pajėgiau
sieji iš visų”. Dostojevskis 
žmogaus vertę matuoja ne ko
kiu nors moraliniu matu, ne 
proto ir valios galia (vadina
mas “euklidinis protą ” ir sau
valė susilaukia iš Dostojevskio 
baisios atakos), bet žmogaus 
santykiu su Dievu. Dėlto Dos
tojevskiui žmogaus problema 
yra tuo pačiu ir Dievo proble
ma. Užtat tikėjimo ir religijos 
klausimai užima tokią svarbią 
vietą Dostojevskio kūryboje.

Bet ir vėl būtų klaidinga 
bandyti uždėti Dostojevskiui 
kokius nors konfesinius rėmus. 
Jo tikėjimas buvo laisvas tikė
jimas, laisvas žmogaus santy
kiavimas su Dievu, paremtas 
laisva žmogaus sąžine. Vienin
telį tarpininką tam Dievo ir 
žmogaus jis tepripažįsta Kris
tų, kaip dievožmogį, vadinas, 
kaip Dievą ir žmogų kartu. Iš 
čia plaukia visa toji aštri kri
tika, su kuria jis puolė visas 
konfesijas, pirmoje eilėje Ro
mos bažnyčią, nes visos jos pa
vergia. žmogų, arba atima iš 
žmogaus teisę laisvai santy
kiauti su Dievu. Ir visa Romos 
bažnyčios sukurtą civilizaciją 
Dostojevskis pakartotinai puo
lė kaip tik dėlto, kad ji užmu
šė Kristų, kad ji iš Kristaus 
padarė stabą, antikristą. Dėl
to. pagal Dostojevskį, katali
kybė yra pavojingesnė už atei
zmą, kurio iš tikru i u Dostojev
skis visiškai negalėjo Įsivaiz
duoti. Teisinau Andre Gide 
nasakvmu. nėra labiau krikš
čioniško ir mažiau katalikiško 
rašytojo, kaip Dostojevskis.

e
šitokis netarpiškas, nuogas, 

arba laisvas žmogaus pastaty
mas prieš Dievą ir yra jo di
džiausias išaugštinimas. Ir 
Dostojevskis pasitiki žmogumi, 
jis mano, kad žmogus gali lai
svai, be jokių paskatinimų ir 
įspėjimų, be prievartos ir be 
drausmės, be autoriteto ir be 
stebuklų, ir be paslapties pa
žintį, sekti ir mylėti Dievą. 
Simboliškai jis tai atvaizduo
ja ir D. inkvizitoriaus legen
doje, kada Kristui pasirodžius 
Sevilijos mieste žmonės iš 
karto jį pažįsta... ir seka. Tai, 
anot Ivano Karamazovo (be 
abejo, ir paties Dostojevskio) 
pati įdomiausia ir svarbiausia 
legendos vieta. Ir kas dar įdo
miau, Jį pažįsta ir seka i?e ko
kie rinktiniai, ne miesto cent
ro gyventojai, ne intelektualai 
ar elitas, bet Jį pažįsta ir se
ka priemiesčių lūšnų ir siaurų

VINCAS TRUMPA

gatvelių žmonės, turgaus aikš
tės minia. Ir jiems ns laisvas 
santykiavimas tu Dievu ineia 
jokia našta, nes jie iii pagrin
džia tikėjimu ir mule. jie 
laimingi. Bet čia įsikiša inkvi
zitorius. Jis tai surušiuoja į 
silpnuosius ir stipriuosius,. \ 
rinktinius ir masę, į .a’dovus ir 
vedamuosius, į tuos, kurie ži
no, kur yra laimė ir kurie su
su: irūpinę išvesti žmones į la
mingą gyvenimą, ir i tuos, 
rie to nežino. Tarp :o ir Blesų 
“'didvyrių” Stavrogino. Kiru - 
vo, Siga levo nėra esminio skir
tumo. Visiems jiėms laisvė yra 
baisi našta, jeigu ne jiems pa
tiems, tai jų’vedamiems žmo
nėm". Inkvizitorius kalba apie 
“laisvės naštą”, Kirilovas apie 
“baisią laisvę”. Palyginus' D. 
Inkvizitoriaus legendą su B;e- 
sais, galima suprasti, kodėl 
Dostojevskis manė, kad socia
lizmas ir ateizmas yra tos .pa
čios Romos bažnyčios auklėti
niai. Jei<ru Biesams motto ga
lėtu eiti Bielinskio nosakis 
“liaudis yra tokia kvaila, kad 
ja prievarta re’kia vesti i lai
me”. tai D. Inkvizitoriaus le
gendai ta nati nasakvma rei
kštu tik truputi parafrazuoti: 
“liaudis yra tokia siinna. kad 
ia nripvarta reikia vesti j iš
ganymą”.

Inkvizitoriui (ne Dostojevs
kiui) minia yra silpna. Ji gali 
klysti, ji gali, kaip kadaise 
Adomas, pastatytas prieš lais
vės problemą, suklupti ir nusi
dėti. Reikia ją apsaugoti nuo 

.to, reikia jai duoti žibintą, ku
ris nušviestų kelią, reikia jai 
duoti mokytoją, kuris jai pa
sakytų, kas yra gera ir kas yra 
bloga, reikia jai vadovo, kuris 
ją vestų tiesiu ir tikru keliu, 
reikia jai teisėjo, kuris ją baus 
tų už jos klaidas. Dėlto ir rei
kalingas inkvizitorius, kaip or
ganizacijos, tvarkos, valdžios 
ir drausmės atstovas. Vietoj 
asmeniško, vadinasi, laisvo ke
lio į Dievą, jis nori - dubti pri
valomai bendrą kelią. Pirma
sis tinka tik - išrinktiesiems, 
antrasis — visiems. “Juo galės 
žygiuoti žmonija, kaip gyvu
lių banda, kartais botagu įpla
kama, kartais duona pavilio
ja ma, kartais stebuklais ir pa
slaptimi pagąsdinama. Ir žmo
nės bus laimingi, nes jiems * 
nereikės patiems- atsistoti 
prieš “baisią” gero blogo' pro
blemą, jiems nereikės!“ph'tiems 
vilkti sunkios laisvės ‘ha*tns. 
Ir inkvizitorius (ne Dbstbtev- 
skis) sukuria savo teorija; kad 
laisvė ir laimė yra nėsuderi- 
namos. kad tarp iii yta nrv'š- 
taravimae. Jam, kain lygiai vi
su spalvų diktatoriams^ ir* 
dams. tinka aneščiaų.^rritn^^i 
Piplinsk’o žodžiai. Jjp Vist' lo
bai o-prai žino, kur vrt Wttjp, 
o jei kas su ju laimės sampra

ta nesutinka, tuos reikia pa
bausti. Jų nuomone, ir inkvi- 
z.vijos laužai ir koncentraci
jos stovyklos tėra tik vienu 
mokykla į laimę. Visi, kas pr.t- 
Miiasi jų gerovei ir laimingai 
ateičiai, tėra heretikai — nu
sidėjėliai (inkvizitoriaus pras
me), arba kriminalistai—pra- 
siKaltėliai (diktatoriaus pras
me ).

Štai, mano nuomone, pag
rindinė mintis, kurią Dostojev 
kis labai suglaustai išdėstė. D. 
Inkvizitoriaus legendoje ir ku
lia daug plačiau atskleidė 
Biesuose. Tai yra kartu ir tos 
minties kritika. Paskutinis 
Kristaus pabučiavimas yra ge
riausias inkvizitoriaus teorijos 
pasmerkimas.

Būdamas nuoseklus dialek- 
t kas. Dostojevskis pasitenki
na tik inkvizitoriaus teorijos 
kritika. Jis pats nebando spręs 
t i, kaip galima laisvę ir lai
mę suderinti. Dėlto jo legen
dos Kristus ir tyli. Kiekvienas 
toks suderinimo bandymas ei
tu prieš pačią laisvę, nes rei
kėtų ją žodžiais nusakyti, ar
ba aptarti. O tai jau būtų lais
vės užmušimas. Teisingu H. 
Bergsono pasakymu, “kiekvie
na laisvės definicija turėtų 
pateisinti determinizmą”, va
dinas, būtų priešinga laisvei. 
Užtat Bergsonas ir pasitenki
na pasakymu, kad “laisvė yra 
konkretus “aš” santykis su 
veiksmu, kurį jis atlieka'’. 
Kaip tik dėlto, kad mes esame 
laisvi, to santykio ir nėra ga
lima aptarti. Su tokia nuomo
ne, manau, visiškai sutiktu ir 
Dostojevskis.

Galutinoje sąskaitoje lais
vės, laimės, gero ir blogo pro
blemą Dostojevskis suveda į 
Dievą ir į Kristų, čia jis ran
da jai vienintelį sprendimą. 
Bet vėliakos, būdamas dialekti 
kas, Dostojevskis nei nebando 
nusakyti, kas yra Dievas ir kas 
yra Kristus. Dėl Dievo jis ga
lėtų pasakyti kartu su vokie
čių mistikų meisteriu Eckhar- 
tu: “Kodėf tu .plepi apie Die
vą? Visa, ką tu gali apie Ji pa
sakyti, yra priešinga tiesai”, 
štai antras pagrindas, dėlko 
Kristus inkvizitoriaus legen
doje tyli. Dostojevskio Kristus 
yra dar mažiau kalbus, ne
gu evangelistų Kristus. Dosto
jevskio Kristus yra nusižemi
nęs. paniekintas Kristus. Jo 
nuomone. Rytu bažnyčia yra 
arčiau tokio Kristaus, bet ne 
aukštosios hierarchijos, ne si
nodo, ne Pobedonoscevo- baž
nyčia. kuri Ivgiai gerai galėtu 
būti Tvano Karamaznvo poe
mos didvyris, kain juo buvo 
anas kardinolas ir inkvizito
rius.

(Nukelta į 6 psl.)

Skriaudą daro laikraščiui tas 
skaitytojas, kuris, laikui atė
jus, nemoka prenumeratos.

IŠRINKOTE
TINKAMIAUSIĄ ASMENĮ

BALSUOKITE UŽ ST EV EN SON Ą

Todėl, kad
STEVENSONAS
STEVENSONAS
STEVENSONAS
STEVENSONAS

STEVENSONAS

STEVENSONAS

STEVENSONAS

STEVENSONAS

STEVENSONAS

STEVENSONAS
e

STEVENSONU

užtikrins munis gerbūvį 
ir pelningą darbą 
pasirūpins naujais 
eilinio žmogaus laimėjimais 
supažindins su- geresnio 
rytojaus buitimi 
pašalino Republikonų netvarką 
Illinois valstybėje .todėl mes 
galime juo pasikliauti ir nacionalėje 
valdžioje 
skelbė teisių lygybę, kaip Illinois 
gubernatorius, jis tai darys ir 
Prezidentu būdamas 
yra pripažintas skriaudžiamųjų čempi- 
jonu. jis ir toliau kovos už bendrą tei
singumą, 
nori, kad būtų atidarytos durys į 
Ameriką skriaudžiamiems ir 
persekiojamiems . *
bjaurisi karinėmis avatiūromis, ir todėl 
jis stengsis mums laiduoti tik teisingumu 
laisve ir saugumu pagrįstą taiką, 
yra labjausiai kvalifikuotas vadovauti- 
Jungtinėms Valstybėms ir padėti 
Laisvajam Pasauliui grumtis 
prieš komunizmą 
stengsis gražinti laisvę visoms paverg
toms tautoms, vengiant bereikalingų 
aukų tiek iš mūsų, tiek iš jų pusės, 
mes galim pasitikėti mūsų vadovavimui į

LAISVĘ — TEISINGUMĄ — SAUGUMĄ 
GERESNĮ BENDRĄ GYVENIMĄ 

Lapkričio 4 balsuokite už

STEVEASOAA
New York Volunteers for Stevenson 

399 Madison Avenue. N. Y. C.
Murrayrill 8-7500

Laisvei švintant... (42)

IŠKELIAMA LIETUVOS TRISPALVĖ
Kariuomenes parado pasižiūrėti suplaukė minios vilniečių — Belauk

dami manęs, net dešii ti minučių pavėlino vėliavos iškilmes
Gerai išsimiegojęs, rytą iš

ėjau į gatvę pasidairyti.
_• Vargingos moterys su kūdi
kiais ant rankų ir kiti vargin
gieji slankioja gatvėmis ir iš 
mūsų kareivių prašo duonos. 
Daugiausia kalbėjo lietuviškai. 
Staiga išmoko.

Seku miesto gatvėse gyven
tojų nuotaiką. Aš seku juos, 
nejaučiu, kad ir jie seka mane. 
Pagaliau vienas pusamžis žmo 
gus sulaiko mane, atsiprašo ir 
paklausia, ar moku rusiškai. 
Nerįso, matyt, klausti, ar mo
ku lenkiškai. Pradedame šne
kėti. Jis pasisako, kad jau se
niai sekąs mane ir laukęs pro
gos mane prakalbinti.

— Pas jus kariuomenėje vi
sai demokratiška, — sako šis 
vilnietis. — Ne taip, kaip pas 
lenkus buvo. Kaip matau iš 
laipsnių, tamsta esi puskarinin 
kis, bet draugiškai ir be oficia- 

' lumo kalbėjai su eiliniais ka
reiviais. Jie net drįso iš tams
tos popierosų paprašyti. Bet 
to. ir karininkai su tamsta 
kalbėjo draugiškai, be oficia
lumo. Girdi, mums tai neįpras
ta, nuostabu. —

Aš jam paaiškinau, dėl ko 
jam atrodo tokie demokratiški 
santykiai tarp mūsų. Pabrė
žiau, kad pas mus po papras
to eilinio kareivio miline, ypač 
dabar mobilizavus atsarginius, 
slepiasi nemažo augšto moks
lo žmonių, ne vien tik papras
tas darbininkas ar ūkininkas.

Gatvėje .pasigirdo karinio 
dūdų orkestro garsai. Vilnie
čiai pradėjo bėgti į atžygiuo
jančiųjų pusę. Pasukau ir aš. 
Ogi atžygiuoją su .policijos or
kestru policijos dalinys, Vil
niaus miestui skirtas. Vyrai 
surinkti dailūs, augšti, nau
jais gražiais drabužiais apvilk
ti, kepurės aukštos, paradinės 
(tai dar labiau vyrus ilgina), 
baltos pirštinaitės, šautuvai 
trumpi — tikra gvardija. Vil
niečiai nepažino, kad tai poli
cija, bet pagalvojo, jog iš tik
rųjų gvardija.

— Lietuvos gvardija žygiuo
ja? — balsai savo tarpe šūka
vo vilniečiai. Tik kai vėliau 
tuos pačius vyrus pamatė gat
vėse budinčius, suprato, jog 
tai negvardija. Daug lenkaičių 

įsimylėjo j mūsų policininkus.

St. Butkus

Aušros Vartuose buvo iškil
mingos padėkos pamaldos. Rin 
kosi atvykusios organizacijos 
su savo vėliavomis, kariai, šau 
liai ir kt. Aušros Vartų link gat 
vės pripildytos žmonių. Pri
pratus prie tiesių ir plačių 
Kauno gatvių, atrodė keistos 
siauros ir kreivos Vilniaus gat 
vės. Atvykęs prie Aušros Var
tų, radau marias žmonių ir vė
liavų. Aušros Vartų paveikslas 
buvo atidengtas ir iškilmingai 
spindėjo tarp žvakių. Sukilo 
kažkoks ypatingas jausmas. 
Juk per 20 metų buvo atkak
liai ilsėkis Aušros Vartų, Vy
tauto grabo ir Gedimino pilies. 
Šiandien ftai jau mūsų.

Po pamaldų buvo kariuome
nės paradas Katedros aikštėje 
ir iškilmingas lietuviškos vė
liavos pakėlimas Gedimino kai 
no pilies bokšte. Bokštas jau 
buvo kitoks, negu 1919 m., nes 
lenkai jį perstatė.

Prieš kariuomenės paradą 
susitikau vieną Vilniaus lietu
vių moksleivį jaunuolį. Vyru
kas didesnis patriotas, negu iš 
Nepriklausomos Lietuvos da
lies. Jau jis nuo manęs neats

tojo. Jaučiau, kad jam malo
nu būti drauge su Lietuvos ka
reiviu. Juk tiek ilgai tų karei
vių laukė. Einame su juo drau
ge Gedimino, gatve j Katedros 
aikštę, žmonių pilna gatvė, 
mes visi skuba į kariuomenės 
paradą.

Tuo tarpu siauromis gatvė
mis atslinko ilga sovietų tan
kų vora. Užtvėrė Gedimino 
gatvę ir kitas gretimas. Tan
kai taip sustojo, kad jokio 
plyšio, tai yra praėjimo, nebu
vo. Skubantieji į paradą žmo
nės negali pro tankus pralįsti, 
o tankai stovi ir nejuda. Ir aš 
drauge su kitais stoviu ir lau
kiu, kol pajudės. Bet jie nesi
skubina, nors mato, kad gatvė 
vis labiau užsitvenkia žmonė
mis. Įtarių, kad sovietų tankai 
tyčia užtvėrė žmonėms kelią, 
kad pavėluotų į Lietuvos ka
riuomenės paradą. Jiems buvo 
pikta. Jil kariuomenei įžygia
vus į Vilnių, gyventojai vengė 
j u, nesidomėjo, vaikščiojo se
nais drabužiais. O dabar. Lie
tuvos kariuomenei įžygiavus, 
žmonės laikąsi vi-s- arčiau io.-. 
domisi ja. visi apsitaisę nau
jais šventadieniškais drabu
žiais.

Pagaliau pikt’ašių vora nu
slinko, žvangėdama, si t ;ru 
gatvių šaligatvius ardydama 
Su vilniečiu jaunuoliu ėjom** 
tiesiai j Gedimino kaina. Poli
cininkas prie vartų sulaiko 
mus. Mane praleidžia,.bet jau

nuolio neleidžia. Neleidžia jau 
nuolio — neinu ir aš. Grįžtu 
atgal į aikštę. Daug žmonių 
eina, policininkas užimtas, tai 
gi nėra laiko su juo tartis dėl 
jaunuolio įleidimo. O be to, 
policininkas raidės žmogus. 
Jam įsakyta tokius įleisti, o 
tokius ne, taigi įsakymą ir 
vykdo aklai.

Aš jaunuolio palikti negalė
jau vien patriotiniais sumeti
mais. cfalėjau smarkiai suža
loti jo tyrą vilniečio lietuvio 
patriotizmą. Galėtų skaudžiai 
pajusti nusivylimą tais lauk
tais ir sulauktais Nepriklauso
mosios dalies broliai. Ir štai 
jie atėjo, eina visur laisvai, o 
jie, vilniečiai, neįleidžiami. Bu 
vo žeminami ir persekiojami 
prie lenkų, na, ir savi broliai 
juos žemiau laiko. Palieka už 
vartų.

Nuostolių Lietuvai nebus, 
jeigu manęs trūks pilies viršū
nėje, pamaniau. 1919 m. sau
sio 1 d., kai šitame kalne kė
lėme tik pirma kartą lietuviš
ka vėliava, mūs savanoriu da
lyvavo tik apie dešimt. O šian
dien štai ant kalno ir pakal
nėje dalyvauja tūkstančiai 
mūsų. O pakalnėje man įdo
minu nes galiu spkti vilniečiu 
n’mfa’kas ir girdėti iu kalbas.

Prasidėjo kalbos, kariuomm- 
nė' paradas ir vėliavos pakėli
mo iškilmės. Kalbėjo lietuviš- 
kni. lenkiukai ir gudiškai. Mo
terys lenkės, žinoma, kaip mo

terys. Joms įdomiausia lietu
viai vyrai kariai.

Kai vienas lietuvis kapito
nas kalbėjo lenkiškai, lenkės 
negalėjo atsistebėti: “Klausy
kis, klausykis, ponia, kaip šis 
Lietuvos kapitonas gražiai len 
kiškai kalba. Net varšuviečių 
akcentu”.

Prasidėjus kariuomenės pa
radui, vėl lenkių moterų akys 
nukrypo į mūsų karininkus. 
Paradui vadovavęs generolas 
V. Vitkauskas, ypač joms kri
to į akis: “žiūrėk, žiūrėk, po
nia, koks dailus Lietuvos gene
rolas”, — viena kitai rodė ge
nerolą. Pastebėjau, kad len
kėms lietuviai vyrai patinka. 
Nebūtu Jadvygos. Na, o rusams 
ir vokiečiams (okupavus Lie
tuvą) patikdavo Lietuvos mo
terys. Vienas vokiečių kartą 
man prasitarė, kad pabaltiečių 
tautos gražios.

Po visų iškilmių, susitikęs 
karininkus, truputį gavau vel
nių, kad neatėjau į kalną vė
liavos kelti.

Girdi, manęs belaukdami, 10 
minučių suvėlino vėliavos pa
kėlimo iškilmes. Mes 3 buvome 
programoje numatyti už vė
liavos virvės truktelėti, o čia 
vienas, lyg vėžiukas, replioja 
po aikštę, nė negalvodamas i 
kalną lipti.

Nustebęs, net išsižiojau, kad 
dėl manęs 10 minučių suvėlin

tos tokios reikšmingos istorinės 
iškilmės. 10 minučių turėjo 
laukti visa kariuomenė, vado
vybė, visas Vilnius, na ir visa 
Lietuva prie radijo aparatų. 
Ne kokio generolo, o tik pus- 
karininko laukė. Na, kur rasi 
kitur tokią demokratiją, — pa
galvojau,—kaip mūsų kariuo
menėje. Jeigu tai būčiau žino
jęs, tikrai aikštėje būčiau ne
pasilikęs ir gražiai vilniečio 
jaunuolio atsiprašęs.
Sį kartą buvo trečias iškilmln 

gas Lietuvos vėliavos iškėli
mas Gedimino pilies bokšte: 
1919. 1920 ir 1939 m. Antrojo 
pakėlimo 1920 m. man neteko 
matyti, nes mūsų pulkas tuo
met buvo už Vilniaus.

Ketvirtą kartą Lietuvos vė
liavą Vilniuje iškėlė 1941 m. 
birželio mėn. lietuviai parti
zanai. Vokiečiai ją nuplėšė ir 
savo iškėlė. 1944 m. pradžioj, 
po ilgų derybų su vokiečiais, 
Lietuvos* Vietinės Rinktinės 
batalionui įžygiavus į Vilnių, 
vėl buvo penktą kartą Vilniąps 
bokšte iškelta Lietuvos vėlia
va. šį kartą, greta Lietuvos vė
liavos. vokiečiai privertė Iškel
ti ir jų su svastika. Buvo su
rengtos kuklios vėliavų iškėli
mo iškilmės, kuriose Irgi da
lyvavau. kaip pirmojo pakėli
mo dalyviu atstovas.
*

(Nukelta j 6 psl.)
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KADA LIETUVOS PRIEŠAI DŽIAUGIASIIR KADA JIE GRAUDŽIAI VERKTU ISTORINIS BALTIJOS TAUTŲSIMFONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Septyneri metai
šį penktadieni, spalio 24 d., 

visame pasaulyje minima Jug- 
tinių Tautų diena.

Prieš septynerius metus bu
vo pasirašyta Ju.igihLų Tautų 
charta. prisiek a.it "šventai“ 
laikytis jo g.vž/”. principų, 
kad pa'au'y e v.tcpa.autų tai
ka ir SAU-.L1. as.

Toj char.cs pa ekmCje, susi
kūrė jup-jLiLu Tautų organi
zacija ir New Yorke išdygo di
di L "stikliniai rūmai“ kašta
vę pasakiškas sumas.

Bet. ar nuo to taika pasau
lyje sutvirtėjo? Abejotina.

Kasmet valstybių atstovai 
susirenka spr.su tarptautinių 
problemų. Kiekvienas jų pasa
kė ilgas kurioms jie
patys \argu tiki, pasiginčija ir 
i* s skirst \ r. u .arę susitikti ki- 
ta;‘ metais... z

Akku. ta p dalykams vyks
tąs: žmonija nimivylž Jungti- 
r‘r.i Taut m. kaip ir ana mi
rusia Tautų Sąjunga.

Var; u. ar Jungtinės Tautos 
įasaui.ui atidarys naujus ho- 
i kentus. Nebent Įvyktų ste
buklas.

•

Tiesa, taikos įgyvendinimas 
reikalauja didelių pastangų, ir 
vien tik esamų politinių ginčų 
išsprendimas taikos neužtik
rins. Reikia pašalinti bado, var 
£3, priespaudos ir diskrimina
cijos lizdus, idant būtų gali
ma pasiekti pagrindinį tikslą.

Tačiau tas problemas iš
spręsti Jungtinėms Tautoms 
nesiseka.

Indija su šimtais milijonų 
gyventojų badauja, Pietų Afri
koje vyksta rasinis persekioji
mas, gi anapus geležinės už
dangos milijonai žmonių vel
ka sovietų jungą...

Besistengiant išspręsti pir
mąsias problemas, atsiranda* 
naujų, ir Jungtinių Tautų už
duotis vis sunkėja.

Be popierinių nutarimų, be
veik nieko realaus iki šiol ne
buvo padaryta.

©

Štai jau dveji metai, kai 
Jungtinės Tautos yra Įklimpu
sias Korėjoje, kur, tikrumoje, 
didžiąją naštos dalį neša A- 
merika.

Aną dieną JT posėdyje mū
sų valstybės sekretorius Ache- 
sonas pareiškė, jog Korėjoje 
agresorius atmuštas ir jis esąs 
tikras, kad tie, kurie buvo be
pradedą nusivilti, padės pa
siekti pergalę.

Bet kaip ilgai reikės siekti 
tos pergalės?

Į tai Achesonas atsako:
— Mes kovosime, kol at- 

statvsime taiką Korėjoje. Mes 
nustos me kavoje tik tada, kai 
bus pasirašytos paliaubos.

Kalbėdamas apie JT veiklą, 
Achesonas pabrėžė, jog per pa
skutiniuosius dešimt metų 600 
milijonų žmonių atgavo laisvę.

Kur valstybės sekretorius 
gavo tuos skaičius?

Visiems yra žinoma, kad per 
tuos dešimt metų sovietai pa
vergė Baltijos kraštus, Lenki
ją, Čekoslovakiją, Rumuniją, 
Bulgariją, Vengriją... nekal
bant jau apie Kiniją, kurią su 
500 milijonais gyventojų pa
vergė komunistai.

Ar tai Achesonas vadina iš
laisvinimu? Nenorėtume tikė
ti.

Jei tik tokį išlaisvinimą JT 
neša, tai gaunami visai prie
šingi rezultatai, negu tie, ku
rių buvo tikėtasi, pasirašant 
Jungtinių Tautų chartą.

Jau kelintą kartą skausmin
gai raudodamas dėl vadinamų 
frontininkų ir kažkokių “vie- 
nyblninkų” pasitraukimo iš 
Vliko, čikagiškis Draugas (232 
nr.) ragina Vliką ir jos naują
ją Vykdomąją Tarybą daryti 
viską ir prašyti, kad tik tie 
pasitraukusieji vėl sugrįžtų j 
•*: ventą ir bendrą kovos fron
tą

Kai kurie laikraščiai tvirti
no. kad frontininkams pasiša
linus. vlikiečių tarpusavio ko
vos frontas kiek aprimęs. Rei
kia juos vėl pasikviesti, “pri
prašyti“ grįžti, ir tada vėl bus 
už ką tarpusavy kovoti...

Po to Draugas savo vedama
jame parašė labai išmintingą 
moralą:

— “Juk tik tautos priešai te
gali džiaugtis vienos ar kitos 
gi upės atkritimu iš Vliko ir 
priešai tegali džiaugtis neban- 
dymu besiginčijančioms gru
pėms ar asmenims pajieškoti 
bendros kalbos”.

Kai krikdemų vadovautasis 
Vilkas taip nuvargo ir kai jų 
pačių penketukas suskilo, kai 
dvi grupės su sunkiais kaltini
mais —“iš kovos” pasitraukė, 
tai dabar p. K. Zaikauskui de
dama pareiga, kad jis atska
lūnus sugrąžintų, sutaikintų ir 
vėl prie bendros šventos kovos 
prirašytų. Kas to nedarytų, 
elgtųsi, kaip “lietuvių tautos 
priešai”...

Bet Draugo pamokymas yra 
i’mintingas. Iš tikrųjų, tik Lie 
tuvos priešams yra naudinga, 
kai lietuviškos jėgos užsieny
je trupa, skaidosi, vienos kitą 
šmeižia, vienos kovoja už tuš
čia teisę “valdyti”, o kitas mė
gina sunaikinti.

Juk tuo tik naikiname save 
patys.
KUO REMIASI 
DIPLOMATAI?

Bet pažiūrėkime poros mė
nesių praeitin. Pažiūrėkime, 
kaip buvo elgiamasi pagal 
Draugo reikalavimus vesti 
“šventą ir bendrą kovą'”. Pa
žiūrėkime, kaip buvo mėgina
ma visas lietuviškas pajėgas 
“sujungti”.

Lietuvos Pasiuntinių konfe
rencijai Londone pasibaigus, 
ne kokių valkatų ar tamsių 
provokatorių, bet tėvų pran
ciškonų Brooklyne leidžiamas 
Darbininkas (55 nr>) rašė:

—“Nepatikrintos iš Londono 
atėjusios ir New Yorke plačiai 
komentuojamos žinios skelbia 
apie Londone trijų • diplomatų 
konferenciją, kad esą sutarta 
jieškoti sau visuomeninio už
nugario tarp rez. santarvinin

kų. Pastarųjų poziciją stiprin
ti esą Įpareigota min. Zadeikis. 
Turi būti daroma pastangų 
pakeisti Patariamosios Grupės 
prie Laisvosios Europos vado
vybę”.

Labai nekalta žinia, kurią 
tada ir Draugas^pakartojo.

Nei diplomatai, nei LRS, nei 
kita spauda tada plačiau dėl 
tokios žinios nepasisakė. Sa
vaime aišku, dėl to, kad būtų 
juokinga tokią “nepatikrintą” 
žinia komentuoti. Juk ji skel
bia gryną nesąmonę.

Kiekvienam aišku, kad mo
ralinė Lietuvos diplomatų pa
reiga užsienyje yra remtis ne 
kuria viena grupe, kad ir pačia 
geriausia, bet visomis Lietuvos 
piliečių 'grupėmis, visais lietu
viais, kurie remia Lietuvos iš
laisvinime bylą.

Ir ne politikui aišku, kad to
kio nutarimo, kaip pranciško
nu laikraštis skelbė, Lietuvos 
diplomatai daryti negalėjo. 
Toki “nutarimą” reikėjo kam 
nors prasimanyti. Ir priskirti 
ministeriui Žadeikių! “parei
gą” stiprinti Santarvę ir paša
linti poną Sidzikauską iš Pa
tariamomis Grupės vadovybės...

Tai ne šventos dvasios, bet 
nuodų pilstymas.

REMIASI NET GRIOVIKAIS
Jei jau buvo paleistos tokios 

paikos’ kalbos, kuo “remiasi” 
mūsų diplomatai užsienyje, tai 
būtų galima tą klausimą pla
čiau pasvarstyti. Juk iš tikrų
jų turime keiktą padėtį.

Pvz., mūsų diplomatai visuo
met palaikė realųjį (ne “val
džios”...) Vliko darbą, kuriam 
kelis metus vadovavo krikde
mai. Tuo tarpu joks kitas laik
raštis ligšiol nėra tiek diskre
ditavęs mūsų diplomatų “ne
veiklumo”, neapšaukęs jų 
“biurokratais, enančiais prieš 
lietuvių tautos valią” kaip tik 
tas pats pranciškonų Darbi
ninkas.

Iš antros pusės, čikagiškis 
Draugas dar ne tiek seniai į- 
rodinėjo ir laikas nuo laiko vis 
kartoja, kad jokio Lietuvos 
Diplomatijos šefo nėra ir bū
ti negali, o yra tik kažkieno 
“vadistinės pretenzijos” ir pa
našiai. Tuo tarpu matėme ir 
matome, kad Lietuvos Diplo
matinis Korpusas yra labai 
vieningas su savo šefu ir kad 
tas šefas yra jų formaliai įga
liotas palaikyti santykius su 
Vliko pirmininku ir tt.

Tomis grupėmis, kurios dis
kredituoja visus Lietuvos dip
lomatus, ir tomis pačiomis

grupėmis, kurioms Diplomati
jos šefo institucija yra nulius,
— rodos, Lietuvos diplomatai 
neturėtų ir negalėtų remtis, 
jei jie būtų “pikti ir kerštin
gi”. Nes kaipgi remsies tuo, 
kas tave ardo, griauna, šmei
žia ar tik nulimi laiko?...

Bet praktikoje matėme, kad 
Lietuvos diplomatai sugeba 
stovėti augščiau tų partinių 
karščiavimųsi ir, kiek kur gali, 
mėgina lygiomis bendradar
biauti su visais lietuviais.
KADA PRIEŠAI VERKTŲ

Bet prisiminkime dar vieną 
dalyką, kuriat/ šviesoje labai 
puikiai paaiškėja Draugo grau 
denimas, kad tik”... tautos 
priešai tegali džiaugtis neban- 
dymu besiginčijančioms gru
pėms pajieškoti bendros kal
bos”, i

Tas pats Draugas (52. VII. 
31 d.), anuomet pakartojęs 
Dajbininko “nepatikrintą” pra 
nešimą, esą Lietuvos diploma
tai nutarė ateityje remtis Lie
tuvių Rezistencine Santarve 
(kas būtų labai natūralu, nes 
ji visuomet nuosaikiai ir tvir
tai rėmė mūsų Pasiuntinių 
darbą ir Diplomatijos šefo in
stituciją...), čia pat su pasi
piktinimu taip rašė:

—“Jei šitame teigime bent 
truputis būtų teisybės, tai rei
ktų išreikšti viešą ir visuotinį 
lietuviams diplomatams papei 
kimą ir net protestą. Bet mes, 
visdėlto, stipriai abejojame, ar 
jie jieškotų sau užnugario re
zistencinėje santarvėje, kurios 
tikslai neaiškūs, kuri organi
zuojama ne tam, kad lietuvių 
vienybę stiprintų, bet tam, kad 
ją ardytų...”

Va, ir .pasirodo visa “evan
gelija”.

Jei kas nemaldautų Lietuvių 
Frontą (ateitininkų totalistų 
padarą) kviesti atgal į Vliką, 
tai tada “tik tautos priešai te
galėtų džiaugtis”... Jei kas ne-, 
bandytų susiginčijusį p. Bra
zaiti ar Vaitekūną su kitais 
krikdemų lyderiais sutaikinti, 
tai irgi tik “priešai tegali 
džiaugtis”...

Bet... jei Lietuvos dioloma- 
tai išdrįstų, šalia kitų lietuvių 
sambūrių, remtis ir Lietuvių 
Rezistencine Santarve, tai mū
sų krikdemai tada išreikštu

- mūsų diplomatams “viešą ir 
visuotinį papeikimą ir net pro 
testą!”

Ir i ei būtų dedama pastan
gų. siekiant aktyviųjų lietu
viškų jė?u ir ypač rezistenci
niu grupiu aojunerimo, ne
traukti i bendrą darba Vlike, 
pvz., Lietuvių Rezistencinę 

(Nukelta j 6 nsl.)

Spalio 12 dienos baltų sim
foninės muzikos koncertas įvy 
kęs Carnegie Hall liks išeivi
jos muzikos raidoje įrašytas 
istorijon aukso raidėm. New 
Yorko padangėje ir bendrai 
JAV toks įvykis yra pirmuti
nis.

Programa buvo pradėta A- 
merikos himnu, diriguojant 
orkestro atstovui Th. Katz ir 
po to sekė tautinis estų him
nas, diriguojant estui dirigen
tui Endel Kalam, po to penk
toji simfonija iš trijų dalių. 
Ed. Tubin. Kūrinys labai įdo
mus, klausytoją nuolat laiko 
sukauptą ir meniškoje nuotai
koje. Kūrinys pilnas ekspresi
jos, įdomumų, staigmenų, kur 
visa tai gabus dirigentas su
maniai pajėgia išgauti iš or
kestro. Estai davė vieną žy
miausių savo kompozitorių, ku 
rio veikalai Europoje yra aukš 
toje pagarboje, ypatingai 
Skandinavų tautose.

Atidirigavus latvių dirigen
tui Bruno Skulte latvių tauti
nį himną, sekė Jazeps Wihtols 
“Jewel Suite” iš penkių trum
pų dalių. Nors ir trumpučiu
kai dalykėliai, bet jie kiekvie
nas savyje sudaro užbaigtą 
kūrinį. Kadangi tai juvelyrine 
suite, tai ir dalys pavadintos 
ametistas, elneraldas, perlas, 
rubinas ir deimantas, šių tat 
įvairenybių brangakmenių cha 
rakteristika ir buvo tose muzi- 
kalinęse dalyse vaizduojama 
pagal autoriaus fantastinius 
polėkius... Kiek įvairūs sumi
nėti brangakmeniai, tiek įvai- 

’ ri ir savotiška buvo muzika.
Toliau sekė “Rhapsodija” 

smuikui (Norma Auzin atliko) 
su orkestru ir “Dramatinė 
uvertiūra”. Visi veikalai J. Vi- 
tols, vieno žymiausio latvių 
kompozitoriaus, latvių muzi
kos patriarcho, pas kurį ne
maža . lietuvių kompozitorių 
yra gavę kompozicijos lavini
mą. (VI. Jakūbėnas, J; Tallat- 
Kelpša, J. Žilevičius, St. Šim
kus, Vainiūnas, J. Karosas). 
Stambi muzikos figūra davusi 
šimtus veikalų latvių tautai. 

, Instrumentuota dvasioje Rim- 
skio-Korsakovo: tirštas skam
besys liūliuojantis, .lyg jūros 
bangos viena paskui kitą. 
Smuikininkė turi gražu toną, 
bet didelis orkestras bandė so
liste nustelbti. Bendrai imant, 
latvių melodijų posūkiai jau
tėsi mums giminingesni, negu 
estu Andante dalyje girdėti.

Jeronimas Kačinskas, atidi- 
rigaves lietuviu tautini himną, 
pradėjo lietuviškai a dali su VI. 
Jakubėno “Legenda”, simfoni
ne poema.

J. ŽILEVIČIUS

Antruoju numeriu sekė to 
paties autoriaus “Rhapsodija”. 
Vladas Jakūbėnas yra vienas 
stambiųjų mūsų kompozitorių 
ne tik vokalinėje ar piano sri
tyje, bet ir simfoninėje muzi
koje. Jis gerai nusivokdamas 
savo kūrybos idėjoje, gabiai 
atvaizdavo instrumentacijoje. 
Jo instrumetacija skyrėsi nuo 
kitų savo spalvingumu ir leng
vumu lyg perregimais sąskam
biais vaizdavo muzikines fra
zes. Gabiai išnaudojo instru
mentų savybes, nevengdamas 
karekteringų. vietomis tuščių, 
sąskambių, kurie gerai vaizda
vo muzikos užmačias.

Juozas Gruodis buvo atsto
vaujamas su veikalu “Lietuvo
je”. kurį dėl nebuvimo partitū
ros šiame krašte, labai vyku
siai instumentavo Vytautas 
Bacevičius. Kai pasigirdo me
lodija “Tykiai, tykiai, Nemu
nėlis teka” visų lietuvių širdys 
pradėjo smarkiai taksėti. Gir
dė i osi nosinėlių šlamesys akis 
bešluostant, ypač dailiosios ly
ties tarpe. Tikrai šis kūrinėlis, 
nors ir trumpas, bet toks arti
mas mūsų sielai—jis buvo vie
nas artimiausių ir plačiau 
visu suprastas savo liaudies 
melodijos, plačiai mėgiamos 
liaudyje, panaudojamas. Vy
tautas Bacevičius ypač suma
niai ir gabiai šią melodiją į- 
vairiuose pavidaluose autoriui 
vartojant, sugebėjo instumen- 
tuose patiekdamas įvairiose 
spalvose išnaudoti. Vargiai, ar 
pats autorius yra taip ryškiai 
instrumentavęs.

Jeronimo Kačinsko “Preliu
de”, pačiam autoriui diriguo
jant, įspūdingai praskambėjo. 
Reikia žinoti, kad autorius pri 
klauso ultramoderninei -gru
pei, kuri plačiai šiandien visa
me pasaulyje reiškiasi. Auto
rius yra vienas nedaugelio 
esančių visam pasaulyje ket- 
virtatoninės muzikos atstovų, 
kurio styginis kvartetas tos rū 
šies muzikoje parašytas yra 
vos tik ketvirtas, kuris buvo 
pildomas prieš karą Europos 
sostinėse. Tai naujausia muzi
kos kryptis, vėliausiai pasireiš
kusi, kuri dar nesuskubo, dėl 
karo kliūčių, plačiau pasireiš- 
ti. Tat autoriaus “Preliudas” 
ir yra pačios moderninės mu
zikos padaras. Nors disonasų 
visur su kaupu, bet logiš
kai vartojami nėra įkyrus ir 
■nevarginą, kaip kai kurių ki
tu kompozitorių kūriniai po 
kelių minučių klausytoją, ne
pratus} prie moderinės muzi
kos vargina. Kačinskas yra iš 
prigimties modernistas, jam

nereikia kombinacijų moder
niškos pakraipos jieškoti, pas 
jį lyg vanduo iš šaltinio lieja
si. Atsimenu aš jį Klaipėdos 
konservatorijoje, kur nuo pat 
pirmųjų teorijos darbų jis vi
siškai skirtingai galvodavo už 
kitus savo kolegas, jau tuomet 
matėsi, kad jis eis “kairiuoju” 
keliu. Kadangi pas jį moder
nizmas įgimtas, tryška natū
raliai iš širdies gelmių, nėra 
dirbtinas, todėl jis nenuobo
džiai ir įdomiai klausosi.

Paskutiniuoju numeriu buvo 
Vytauto Bacevičiaus “Sym
phony No. 1” op. 2. ši simfo
nija gali būti pavadinta “Jau
natvės Simfonija”, nes tai pir
mutinis jo simfoninis kūrinys. 
Kadangi autorius šią simfoni
ją sukūrė, turėdamas vos 17 
metų, tai galima iš to supras
ti, kokio stambaus talento jo
jo esama. Kiek toje simfonijo
je grožio, jaunuoliškumo, po-' 
lėkio, gyvumo, o šalia to daug 
gilios logikos ir formos griež
tumas. Instrumentacija rafi
nuota ir lengvai klausoma. 
Kupina dramatizmo ir instru- 
mentalinių efektų. Įdomu bū
tų išgirsti vėlesnius Bacevi
čiaus kūrinius, kuomet jis juos 
kūrė pačiam pribrendime ir 
laisvam stiliuje. Manau; jis to
li yra nuėjęs, nuo pirmosios 
simfonijos “kairėn”. '

Tokius tat aukštos rūšies 
mūsų kompozitorių simfoni
nius kūrinius turėjome progos 
išgirsti. Jeronimas Kačinskas, 
kaip dirigentas, jau buvo gerai 
žinomas Lietuvoje: Kaune, 
Klaipėdoje ir Vilniuje. Praho
je (Čekoslovakija) baigęs diri
gavimo klasę, jis grįžo Lietu
von ir greit parodė šioje srity 
savo gabumus. Prieš tai du bu
vę dirigentai taip pat prityrę 
ir gabūs, bet mūsų Kačinskas 
kažin kaip giliau ir nuodug
niau sugebėjo tą milžiną—73 
narių garsųjį New Yorko mies- 

. te orkestrą — iš pašaknių iš
judinti. Nežiūrint, kad orkest
re vyrauja senyvų gabiausių, 
konkurso keliu, parinktų in
strumentalistų, kurie klausė 
rankų mostų Toscaninio, Sto- 
kowskio ir. kitų pasaulinio mas 
to dirigentų, Kačinskas laisvai 
jį valdė, padarydamas savo 
mostams jį klusniu vienatu. 
Carnegie Hall lietuvio dirigen
to pasirodymas su savųjh kom 
pozitorių kūriniais, grojant 
garsiajam orkestrui, yra mums 
didelė garbė. Tik gaila kad 
New York Times recenzentas, 
aprašydamas koncertą, paste
bėjo, jog girdėjosi “... here and 
there was a strong suggestion
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P. DANTAS

Vlike šventės žiburiai gęsta.
Jei pradžioje daug kas reiš

kė optimizmą, K. Zaikauską 
paskyrus VT pirmininku, da
bar pradedama nus.iviiti, nes 
pasirodė, kad jis blogai orien
tuojasi padėty ir neturi nuo
širdaus noro susitarti su dip
lomatais.

Lietuvybės išlaikymo tarny
boje, kurios vadovybė jam ati
teko, jis neparodė jokių r m- 
tesnių planų, o ši sritis faktiš
kai turėtų būti svarbiausia.

Krupavičius, atostogavęs Tu 
rausko dvare Prancūzijoje, su
grįžo i Pfullingeną pasitaisęs.

Kai kas tvirtina, kad ir ank
sčiau jis nebuvęs toks didelis 
ligonis, o tik vaidinęs, kad ne
reikėtų susitikti su min. Lozo
raičiu.

J. Jan-

iš visų 
atidarė

Ar teko kada girdėti, apie 
tokius literatūros kritikus, ku
rie iš anksto pasistatę tikslą 
kurią nors knygą “sudirbti”, 
gavusis priešingiems rezulta
tams, kreiptųsi i leidėją pra
šydami atlyginimo už recenzi
ja?

Pasirodo, kad toks fenome
nas yra atsiradęs lietuviu kri
tikų tarpe.

Vos tik pasirodžius 
kaus “Paklydusiems 
čiams” šis “kritikas” 
savo armotų Drauge
ugnį, pasiryžęs nuo žemės nu
šluoti ši romaną.

Deja, tas tik sukėlė susido
mėjimą ir knyga bematant 
buvo išpirkta. Bet kai Drau
gas nesumokėjo honoraro už 
neatsiekusią tikslo recenziją, 
“kritikas” dabar kreipiasi i lei 
deją, prašydamas atlyginti už 
šį “patarnavimą” reklamuo
jant knygą.
"Įdomu būtų žinoti, ką gal- 3 

voja Lietuviu Rašytojų Drau-j 
gija apie tokios rūšies “kriti- j 
kus”? B

ras

Laiškai nuo Pacifiko (7) Bronys RailaAŠTRI TIKYBA BE VALSTYBĖS
Prieš trejetą metų man at

vykus į pietinę Kaliforniją, 
kur yra daugiausia religinių 
sektų iš visos Amerikos ir kur 
žmonių tikybinis jausmas, sa
koma, esąs aštriausiai išsiplė
tojęs, teko kalbėtis su vienu 
lietuviu.

Gal jis jab- buvo pasidavęs 
to klimato įtakai, o gal iš viso 
buvo tik karštas ir “radika
lus” laicistas, jog manė tuoj 
labai rūpestingai pradėjo įti
kinėti:

Tik pažiūrėk, mielasis, ligi 
ko prieita, kokia žala daroma 
lietuvybei! Tik paskaičiuok, 
realiai, su skaitmenimis. Pa
matysi, kad Amerikos lietuvių 
katalikų organizacijos ir para
pijos per metus iš mūsų tau
tiečių surenka aukomis ar mo
kesčiais apie tris milijonus do
lerių! Tokia stambi suma! O 
kiek iš jos nueina lietuvybės 
reikalams? Tik grašiai. O ir tie 
gaunami tik per Tarybos pa
rengimus ir iš visokių pažiūrų 
žmonių. Tie milionai lietuvybe* 
žūva, savo tarpe būna sunau
dojami...

Nesiginčijau su žinovu, tik
rų skaičių neturėdamas, ir ne
norėjau pažeisti jo karšto pa
triotizmo savo... griaunančio
mis pastabomis.

Bet tada pagalvojau ir šian
dien tebegalvojo vienodai...

Argi galima daryti priekaiš
tą katalikų kunigams ir mūsų 
tautiečiams, jei jie tikybos rei 
kalams palaikyti sudeda, na, 
pilnus tris milionus dolerių 
per metus?

Tai visai geras dalykas, ir 
tikyba yra svarbus žmogiškas 
reikalas. Tai parodo mūsų žmo 
nelių pasiaukojimą, drausmę, 
dosnumą, idealizmą, organi
zuotą pasiryžimą reTnti savo 
tikybą.

Su tais pinigais praturtėja 
ne vien Amerikos vyskupai mū 
sų klebonai ir vienuolynai. Su 
jais išlaikomi keli šimtai tiky
bos specialistų ir propagandis
tų. Kas dar svarbiau — išlai
komos mokyklos, kaikurios į- 
staigos, mokslo kolegijos ir a- 
kademijos, ligoninės, išleidžia
ma daugiau knygų ir laikraš
čių... Duodama apčiuopiama 
parama Studentams, gausiau 
paremiami savo .pasaulėžiūros 
veteranai etc.

Tai labai gerai. Nereikia to 
pavydėti. Ir lietuvybei iš tų 
sumu vienas kitas grašis juk 
panildomai nutrupa.
Jcisru žmonės nori ir moka 

aukoti, — kaip jūs galite pyk
ti?

Niekas niekam nedraudžia 
tuo pavyzdžiu pasekti, — pa
galvojau tada, išklausęs mūsų 
laicisto aritmetiką.

Kodėl laicistai, laisvamaniai, 
liberalai, socialistai, tautinin
kai to pat nepadaro šiandien?

Kur jų ligoninės, pradžios 
mokyklos, kolegijos, akademi
jos, kultūros “vienuolynai”, 
knygų leidyklos, muziejai, žur
nalai, studentų stipendijos, 
labdaros namai, “dvasininkų 
seminarijos”, vieningai diri
guojamas įvairių organizacijų 
tinklas?

Kur reguliarūs aukotojai 
kiekvieną savaitę ar bent kiek 
vieną mėnesį? Kur šimtinės 
ir tūkstantinės dovanos? Kur 
testamentais užrašomas pali
kimas savų įstaigų ir savų idė
jų labui?

Juk tokių žmonių skaičius 
nemažesnis, negu. tų, kurie 
nuo parapijos klebonų pri
klauso. Jeigu ne tris, tai vieną 
milioną dolerių .per metus ga
lite lengvai turėti.

Gal iš dalies ir teisingas, bet 
per silpnas paaiškinimas, kad 
liberalai ir tautininkai praei
tyje yra Lietuvai daugiau tie
siogiai aukoję, o katalikai čia 
liūto dalį sau pasilaikydavę ir 
todėl labiau .įsistiprinę.

Tą patį galėjo visi padaryti.

Reikalo tragiką yra ne ta, 
kad katalikai čia sau tris mi
lionus per metus susirenka.

Gerai daro, kad moka su
rinkti. Gerai, kad moka pasi

naudoti stipriais religiniais 
mūsų žmonių jausmais.

Katalikų religija ir bažnyčia 
yra universalus, tarptautinis 
organizmas. Jai lygios visos 
tautos ir visos rasės. Lenkas, 
lietuvis, amerikonas ar vokie
tis, negras, indėnas ar japo
nas,—visi lygūs, kurie tik Įieš
ko sielos išganymo.

Natūralu, kad katalikiškos 
organizacijos pirmiausia rūpi
nasi religiniais dalykais. Tau
tiniai reikalai joms teeina an\ 
roję vietoje. Juk Dievo garbei 
tie grašiai renkami, ne Lietu
vai.

Mums lietuviams reikia to
kių žmonių ir įstaigų, kurioms 
pirmoje vietoje stovėtų tauti
niai reikalai. Juk lietuvių yra 
visokių tikybų ir be tikybų, 
bet lietuviškos kultūros ir mū
sų tautos laisvės reikalas 
mums visiems yra bendras.

Juo specialiai domėtis, jį 
remti, jam aukotis, priemones 
parūpinti, sugebėti solidariai 
susiorganizuoti, — yra pirma
sis lietuvių patriotų “laicistų” 
uždavinys.

Kiek pinigų mūsų žmonės 
sudeda tikybai, visuotinam ir 
savo sielų išganymo reikalui, 
— nemažiau pinigų mūsų žmo 
nės gali sudėti tautybei, atski
ram ir ypatingam mūsų lais
vės ir nepriklausomybės išga
nymo reikalui.

Jei jie to nepadaro ir nepa
darytų, tenekaltina kunigų, 
jog šieji išmelžia iš sufanati
zuotų mūsų žmonelių tiek 
daug skatikėlių per metus.

“Sufantizuokit” ir jūs žmo- 
nelius, kad jie tiek pat auko
tųsi savo asmenybės ir tautos 
laisvei. Arba verksite ir visuo
met būsite nurungiami.

Tautybė be valstybės tik ve
getuoja ar net pamažu mirš
ta.

Bet tikyba .klesti vienodai, 
gal net dar daugiau.

Ar buvo tokių ginčų nepri
klausomoje Lietuvoje dėl “pa
gonybės”, žmogaus “nukrikš- 
čioninimo”, maldos reikšmin
gumo, kaip dabar čia Ameri
koje? Ar taip domėtasi, kas 
parapiją remia ir kas jos nuo
šalyje stovi? Ar būdavo iškei- 
kimai tie, kurie gero klebono 
ir jo vikaro savo gyvatos va
dais nepripažindavo? Ar ra
mūs, nuosaikūs, “pasauliški” 
Lietuvos inteligentai čia nepa
sidarė popiežiškesni už patį 
popiežių, ar ne pradėjo rašyti 
teologinius traktatus ir moky
ti mus krikščioniškos ir net 
“tautinės dorovės”?

Atrodo, kad be valstybės ir 
savosios žemės po kojoms mū
sų tikėjimas aštrėja. Ir mūsų 
“linija” griežtėja.

Jei netiki taip, kaip aš, jei 
neini su manimi, tai esi—Die
vo priešas, tautos skaldytojas, 
Lietuvos išdavikas...

Jei ignoruoji “mano dievą”, 
ir j ieškai “savo dievo”, tai rei
kia “išmesti už lietuviškos 
bendruomenės ribų”. Tu esi — 
žmogus “be principų”. Tavo 
teisė.tik tylėti.

Jei malkų turėtų, tai ir lau
žą tau užkurtų.

Clevelando lietuvių kolonija 
tuo tarpu davė pačių narsiau
sių kovotojų su mūsų naujai
siais pagonimis. K

Kągi, lietuvių tauta pradėjo 
priimti krikščionybę tik ketu
rioliktame ir penkioliktame 
amžiuje. .Palyginus su romė
nais ir galų tautomis, mes da
bar išgyvename vos ankstybą
jį Viduramžį. Todėl toks mū
sų tikinčiųjų griežtumas ir 
karštis.

^Paskaičius jų raštus, taip ir 
atrodo, kad jau greit lips ant 
stulpo ir savo tikybos stiprini
mui įrodyti ten išstovės ant 
vienos kojos septyniolika me
tų.

Man norėtųsi poną Gobį ir 
poną Stravinską su Steponai
čiu kviesti keltis toliau į Ame
rikos Vakarus, čia Nevadoje, 
Kalifornijoje, Arizonoje ir ben 
drai aplink Rock Mountains 
yra daug puikių vietų įsikurti 
pustelnikams. . Atsistosi ant 
uolos krašto ar pasistatysi 
stulpą, — ir gali ant vienos 
kojos tvyroti septyniolika me
tų. Dievo garbei ir nusidėjėlių 
pasibaisėjimui.

Kaip kadaise darė pirmieji 
pustelnikai Mažoje Azijoje...

Kitame nr. JEI RAŠYTOJAS 
NEPATINKA — JIS NEDO
RAS...

Kas galėjo tikėti, kad Mask
va ims cenzūruoti Markso raš
tus, kurie iki šiam laikui buvo 
komunizmo evangelija?

Bet taip yra.
Vėliausioj laidoj Markso 

tų, kurie pasirodė Sovietų
jungoje, iš antro tomo išmest’ 
visi straipsniai, Markso rašyt 
1857 metais dėl London Fret 
Press.

Kodėl? Mat šiuose straips
niuose Marksas tada kritikavi 
rusų diplomatiją, prilyginda 
mas ją sukčių gaujai...

Po sovietų-vokiečių 
Rusijoje griežtai
kritikuoti carų politiką, 
tokiai kritikai negali būti 
tos ir Markso raštuose...

karo 
uždraust: 

Tai 
vi c

Visad būdavo ir bus nesąži
ningų žmonių, kurie laikraš
tį stengiasi panaudoti šmeiž
tų skleidimui.

Su tokiais “bendradarbiais' 
sunku kovoti, nes ne visada 
galima patikrinti jų “žinias”.

Nemalonu, kad dėl vieno to- 
kio “bendradarbio” Vienybės 
39 nr. buvo neteisingai palies
tas prof. A. Macenos privatus 
gyvenimas.

Iš patikimų bendradarbių ši| 
kartą patyrėme, jog tai buvęs 
grynas šmeižtas, greičiausiais 
paleistas provokaciniais tiks- a 
lais.

Nors prof. A. Maceina 
sikreipė į Vienybe, kad 
at’taisyta .»i skriauda, 
reikalą pats tai
prof. A. Maceiną atsiprašau.

i

Asilo ir Dramblio lenktynės (3)

KOKIa/r/TmERIKOS
Jei- negrai ir unijistai dau

gumoje atrodo yra pasiryžę 
□alsuoti už demokratų kandi
datą, tai dar nežinoma už ką 
balsuos pietiniji valstybių far- 
meriai, kurių žodis rinkimuo
se irgi turi lemiamos reikšmės.

I.; pirmo žvilgsnio, atrodytų, 
kad jie baisuos už Stevensoną.

metais farmerių 
apskaičiuoja- 
dolerių, tai 

22 bilijonus, 
traktorių bu-

Per 20 metų amerikiečių 
ekonomijos klestėjimo ir de
mokratų vedamos žemės ūkio 
politikos, jų padėtis žymiai 
pagerėjo. Vidutinio ūkininko 
metinės pajamos dabar dešimt 
kartų didesnės, nęgu buvo
1932 metais. Nuosavybės įsigi
jimas padidėjo ir šiandien 
75% farmerių turi nuosavus 
ūkius, kai 1932 metais tebuvo 
tik 58%.

Jei 1932
ekonomija buvo 
ma 2 bilijonais 
šiandien siekia 
Jei 1932 metais
vo tik 920,000, -tai šiandien pri- 
skaitoma 3,940,000 ir farme- 
riai beveik tris kartus daugiau 
naudojasi automobiliais, negu 
prieš 20 metų.

Iki 1932 metų farmeriai sun
kiai gaudavo bankose paskolos 
(ir tik už didelius nuošim
čius). Bet federalinė žemės ū- 
kio kreditų administracija nuo
1933 metų jiems išdavė 20 bi
lijonų paskolų už mažą nuo-

Paslaptim pasilieka ir visuo
menės opinija pietinėse vals
tybėse.

Ruoseveltui buvo pavykę iš-: 
laikyti vienybę tarp pažangių
jų demokratų New Deal ir kon
servatorių pietiečių vadinamų 
diksikratais, bet neišvengia
ma, kad vieną dieną ši sąjun
ga suskils. Ir štai ta diena at
ėjo. Diksikratai ir republiko
nai -paraližiuoja jau keli mene

POLITIKA? NE VEIKAS, BET PŪKAS, KAIP TILVIKAS
(Kaip ir feljetonas)

žvaigždutėm, su savo Mamie 
yra sunkiai nugalimas.

Bet, jei į Eisenhowerio ma
nifestacijas susirenka dides
nės minios žmonių, tai Steven 
šono kalboms ploja ilgiau.

Kada abu kandidatai krei
pėsi į legijonierius New Yorke, 
Eisenhoweris susilaukė triukš-

partiją, 
pasiaiš- 
paverg- 

taikos

mano duoti ginkluotos para
mos, o aš esu tikras, kad to jie 
nemano daryti, tai jie tik ap
gaudinėja savo tautiečius čia 
ir žaidžia pavojingą žaidimą 
su kitais už geležinės uždan
gos...”

Trumanas apkaltino ir Fost
er Dulles, kam jis drąsina

blogu

laiko- 
jei re- 

laimės rinkimus,

s va r 
val- 
1945 
die-

—• Velniop viskas! — tarė 
Pijušas Kirvelis savo draugui.

— Kas velniop? Kur vel
niop? — paklausė Bonifacas 
Sakelė.

— Velniop visi vadovavimo 
darbai, visokie fondai, visokios 
laisvės! — aštriai atkirto Pi- 
j ūsas.

— Nieko nesuprantu — ra
miai atsakė Sakelė.

— Nieko ir nesuprasi! —tę
sė Kirvelis.

— Nieko nebus kol aš nebū
siu Vliko pirmininku, kol ne
paimsiu valdžios į savo ran
kas!

— Palauk, palauk, kam kar
ščiuotis, juk dabar jau kitas 
pirmininkas, keli išstojo, iš 
Amerikos nuvažiavo atstovas, 
gal susitvarkys, gal ką pada
rys...— ramino šakelė.

— Nieko nebus,— net įrau
dęs šaukė Kirvelis.

— Bet klausyk, Pijušai, nu
traukė jį Banifacas, — tu ne
gali būti pirmininku ir net iš 
viso negali priklausyti Vilkui, 
nes tu ne partijoj, kurį skelbia 
vieną, o daro kitą, tu juk ne...

— Ne, bet aš įstosiu į tą par
tiją, būtinai, kaip partietis 
prisitaikysiu reikalavimams ir 
prilindęs kur reikia pateksiu į 
Vliką, .pasidarysiu pirmininku 
ir pakeisiu Vliko vardą į Plikas 
— patenkintas savo sumany
mu išaiškino draugui Pijušas 
Kirvelis.

— Kaip? Kokiu vardu pava
dinsi?— susidomėjo Bonifacas 
šakelė.

— Paprastai — PLIKAS — 
nieks nieko neįtars ir galvos, 
kad dirbi dėl idėjos ir esi pli
kas, kaip tilvikas, nors iš to 
daug naudos: doleriukų, sva
relių, markučių tau į kišenes 
birs.

— Bet kai.p suprasti tą žodį 
“plikas”, juk turi kiekviena 
raidė reikšti ką nors — neri
mavo Bonifacas.

— O tu manai, kad‘ nereiš
kia? — šypsodamasis kalbėjo 
Pijušas, — tai* reiškia: Per 
Lietuviškumą Įplaukos Kiše
nėn Asmeniškai Sau. Tai bus 
geriausia ir aritmetiškai pa
prasčiausia. Visi turės tylė
ti ir nesikišti į Pliko reikalus. 
Nereikės nei šefų, nei diplo
matų.

— Atleisk, — nedrąsiai įsi
terpė Bonifacas, — man dar 
kaikas neaišku. Ar tave priims 
į partiją?

— Kaip, nustebo Pijušas, ar 
priims? Juk aš Lietuvoje turė
jau 5 hektarus ž?mės ir buvau 
suorganizavęs Lietuvos dvari
ninkų partiją, kurios buvau 
lyderiu, savo laiku skutau ant- 

. spaudas nuo lašinių, turiu ge
rą patyrimą biznyje ir ekono
mijoj. Tremtyje pardavinėjau 
padangas, laikrodėlius, per 
mane ne vienas pateko į są
jungininkų malonę, bet per 
“malonius pinigėlius” vėl buvo 
mano ištraukiamas. Pardavj- 
nėjau kunigėliams automobi
lius už tokią kainą, kad man 
dar kitas nemokamai liktų. Be 
to, kai visi pusbadžiu gyveno 
ir buvo šelpiami, aS sukalio- 
jausi apie žalią Kryžių ir ato
stogoms vykdavau prie Atlan
to, kad pailsėjus po visokių 
kombinacijų, be to, juk ir mė
sa aprūpindavau tautiečius 
bavariškais jaučiais beturgau- 
damas. Bet... nutraukė savo 

. pasakojimą Pijušas.
— Kas bet? — susidomėjo 

Bonifacas.
— Bet velnias mane nešė į 

tą Ameriką!— supyko vėl Pi
jušas.

— Kodėl? — neatlyžo Boni
facas.

— Būčiau apdovanotas or- 
denu. Gal net pats popiežius 
būtų davęs kokį nors ordeną 
“pro speculatia et combinacia”.

Dabar neturiu nieko, o garsus 
buvau visose trijose zonose. 
Turiu ir vaikų ir žmoną. Duk
tė pakrikštyta krikščioniškai, 
Liepsnelė. Reiks leisti į Pary
žių studijuoti, nes ką čia* iš
moks.

— Tai vistiek stosi į parti
ją? įdomavosi Bonifacas.

— žinoma, jei nepriims į 
Vliką. tai nors gerą tarnybą 
gausiu čia. Gal kur prie radi
jo ar prie kokios grupelės, — 
patenkintas atsakė Pijušas.

— O ar apie radiją nusima
nai? — lyg netyčia paklausė 
šakelė.

—O kaip tu galvoji?—atkir- ’ 
to Kirvelis — turėjau Lietuvoj 
ausinį aparatuką, Vokietijoj 
jau gerą: vienos lempos ir 
elektrinį. Jau galiu drąsiai sa
kyt, kad apie radiją ir darbą 
prie jo puikiai nusimanau. Jei 
ten nebus vietos — į grupelę— 
dabar ten visokiausių muiti
ninkų ir pariziejų prilindę, o 
aš žmogus ne Tartiufas. Dabar 
daug kas dirba ne savo darbą 
— tai kodėl aš turiu tupėt ko
kiam fabrike, o kiti sėdės 
minkštose kėdėse ir dykai do
lerius gaus. Ne! Rašausi par
ti j on ir gausiu gera krikščio
nišką darbą, kur bus man, o 
ne kitam naudos, baigė savo 
pasakojimą Pijušas Kirvelis.

Jackus Kimša.

Eisenhowerį eiti tokiu 
keliu.

Foster Dulles, kuris 
mas Achesono įpėdiniu, 
publikonai 
pareiškė:

“Mes norime pradėti /psicho
loginį ofenzyvą, kad išvysčius 
viltį ir rezistencinę dvasią ana . 
pus geležinės uždangos, ne su
kilimais ir išlaisvinimo karais, 
kaip Trumanas neteisingai . 
mus kaltina, bet klasiškomis 
priemonėmis, pasyvia rezisten
cija, streikais ir tt. Mes netu-_ 
rime vien Europa domėtis. Yra 
dar Azija, kuri mums irgi 
bi. O ar žinote, kad mūsų 
stybės sekretoriai nuo 
metų praleido beveik 500
nu besiderėdami" su vakarie
čių lyderiais ir per tą laikotar
pį joks valstybės sekretorius 
nebuvo įkėlęs kojos į Azijos 
valstybes.

Eilinį amerikietį labiausiai 
įdomauja du busimosios Ame
rikos politikos dalykai:

Kaip bus baigtas Korėjos 
karas?

Ar negalima bus sumažinti 
mokesčius, kurie yra išaugę 
dėl ginklavimosi?

Nuo Korėjos karo pradžios 
buvo išleista 74,400,000,000 do
lerių ir manoma, kad kitais 
metais išlaidos sieks 58 bilijo
nus.

Kiekvienas kandidatas sa
ko, kad ginklavimosi progra
ma negalės būti • sumažinta, 
bet republikonai mano, kad 
kovojant su korupcija ir suma
žinus valdininkų skaičių, bus 
realizuota didelė ekonomija. 
Stevensonas žada irgi toj sri
ty veikti, tačiau ar dėl to mo
kesčiai sumažės, tai kitas, klau 
simas.

Už katrą kandidatą balsuoti?

Amerikos prezidento rinki
mai jau čia pat. Lietuviai tyli. 
Lietuvių laikraščiai parašo, 
kad Stevensonas tai sakė, o 
Eisenhoweris —- tai. Ką mes, 
Amerikos lietuviai, turime sa
kyti ir už katrą balsuoti? Nors 
mūsų nedaug, bet visgi nacio
naliniuose rinkimu ase mes su
darome daug tūkstančių bal
sų. Todėl pagalvokime, už ką 
mes juos turime atiduoti.

Visi Amerikos lietuviai, iš
skyrus rusofilus, nori, kad Lie
tuva atgautų savo nepriklau
somybę, nežiūrint politiškų 
pažiūrų, šiame svarbiame mo
mente turime partijas ir pa
žiūras mesti į šalį, jeigu mes 
esame kultūringi žmonės.

Amerikos legijonierių suva
žiavime Eisenhoweris savo kai 
boję yra pasakęs, kad be kitų 
pavergtų tautų ir Lietuva tu
ri būti išlaisvinta. Tą žinią pa
gavo Maskvos politikieriai ir 
ot, Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos kongrese, gavęs 
balsą, Lietuvos komunistų par 
tijos sekretorius A. N. Snieč
kus iškoliojo Eisenhowerj, pa
sakydamas, kad jis “lojo” dėl 
Lietuvos išvadavimo. Ameri
kos lietuviai iki šiol nežinojo, 
kad komunistiškoje Lietuvos 
baloje yra tokia didelė varlė. 
Jeigu mes norimte pataikauti 
Sniečkui, tai negalime balsuo
ti už Eisenhowerj. Pagalvoki
me, broliai lietuviai.. Aš kalbu 
į tuos, kurie nori savo balsą 
atiduoti Stevensonui.

Ką lietuviams politiškai da
vė demokratai (po Lietuvos pa
vergimo? Nugi nieko. Tyčiojo
si ir dar tyčiojasi. Kada Am. 
Lietuvių Tarybos delegacija 
nuvažiavo pas Rooseveltą pa
siskųsti, tai Rooseveltas pasa
kė, kad, girdi, Lietuva savo ne 
priklausomybės neprarado, o 
tik laikinai užimta ir t. t. O 
kiek čia buvo džiaugsmo, rašy
mo... Ir vis retkarčiais dar tos 
delegacijos važinėja į Wash- 
Ingtoną su tuo .pačiu reikalu, 
nusifotografuoja, pasikalba, į- 
teikia memorandumų, kurie 
veikiausiai gurbą pasiekia, ir 
vis ta pati dainelė. Washingto- 
no demokratai nesiėmė jokios 
akcijos prieš masinį genocidą 
ir siuntimą mūsų brolfli į Si
birą. Reiškia, mes nieko nega
vome iš demokratu* --Dabar— 
mums išeitis: jeigu jau nieko 
negausime iš republikonų, bet 
mes nieko pralaimėti taip pat 
negalime. Turime rizikuoti.

Po Roosevelto laidotuvių 
mūsų bolševikai, su Brooklyno 
Siurba priešaky, uždėjo ant 
Roosevelto kapo vainiką. Už 
ką? Ar už tai, kad Rooseveltas 
padėjo pigia kaina Lietuvą

palikti Stalinui? štai kur fak
tai. Jeigu Rooseveltas ir demo
kratai ką gero padarė lietu
viams, tai tik bolševikuojau
tiems lietuviams.

Daug Amerikos lietuvių pri
klauso skirtingose unijose. 
Prieš keturis metus Trumanas 
ir jo sėbrai, šaukė, kad republi
konai yra parėmę Taft-Hart
ley aktą,, kuris,- anot jų, esąs 
vergijos aktas. Jį reikia at
šaukti. Pasidėkavojant tam ak 
tui, Trumanas -buvo išrinktas 
prezidentu. Ar jis .padarė tai 
ką sakė? Per keturis metus tu
rėdamas Kongresą ir- Senatą 
su savim neatšaukė to akto ir 
net nemėgino atšaukti. Ketu
ri metai praėjo ir vėl jie tą ak
tą kiša darbininkams po no
sim. Tai šlykščiausią apgavys
tė, pasityčiojimas iš darbinin
kų. Ar ir vėl jūs, broliai lietu
viai, norite kabintis ant tos 
pačios meškerės?

Turint galvoje Sniečkaus 
incidentą, vainiko dėjimą ant 
Roosevelto kapo, Tafto-Hart- 
ley aktą. Am. Lietuvių Tarybos 
delegacijos ignoravimą Wash
ingtone. sveikai protaujantis 
tikras lietuvis, negali savo bal
so atiduoti demokratų kandi
datui šiuose taip svarbiuose ♦ 
rinkimuose.

Pagalvokite, pasikalbėkite 
su šeimos nariais, pasitarkite 
susirinkimuose, įvairiose suei
gose, ir pamatysite, kad priei
site išvados, jog mums lietu
viams, dabar yra proga paro
dyti demokratams kumščių, tai 
yra balsuoti prieš juos.

W. A. Meškūnas 
Scranton, Pa. *

mingų ovacijų prieš savo kal
bą, bet po jos, plojimai buvo 
ne taip jau triukšmingi. Prie
šingai išėjo su Stevensonu, 
kuris su savo kalba užkariavo 
salę ir susilaukė didelių Novaci
jų.

Kada gen. Eisenhoweris bu
vo išrinktas republikonų kan
didatu, buvo manyta, kad izo- 
liacionistams, kurie spietėsi 
aplink Taftą, atėjo galas, nes 
Eisenhoweris buvo labiau šali
ninku Trumano politikos “Con- 
tainement”.

Ar jis toks pasiliko ir šian
dien?

Per legijonierių suvažiavi
mą New Yorke Eisenhoweris 
pareiškė:

“Mes negalėsime ilsėtis, kol 
pavergtos tautos atgaus lais
vę ir teisę pasirinkti savo ke
lią. Tik tada mes pradėsime 
galvoti, kad yra galima gyven
ti taikoje su komunizmu”.

Bet demokratai, kurie norė
jo pavaizduoti republikonus 
kaip karo j ieškančią 
privertė Eisenhowerj 
kinti, kad jis tikėjosi 
tas tautas išlaisvinti
būdu ir “vienintelis būdas lai
mėti tretįjį karą, tai jo nepra
dėti”. Į tai Stevensonas atsa
kė, kad “taika nelaimima, 
kaip 100 jardų lenktynės, kad 
reikia laiko, užsigrūdinimo, 
kantrybės ir užsispyrimo”.

O Trumanas pastebėjo:
“Jei jie (republikonai) ne

nori karo, kodėl jie sako, kad 
jie turi naujus pasiūlymus pa-

siai administracijosx pastangas 'gelbėti pavergtoms tautoms už 
duoti negrams daugiau- teisių 
ir neleidžia vyriausybei kon
troliuoti didžiąsias naftos į- 
mones.

Stengdamasis palenkti į sa
vo pusę pietiečius, Stevenso- 

g nas pasirinko kandidatą į vi- 
“j ceprezidentus Sparkmanną, 

bet tai nesukliudė skilimo* 
Texas gubernatorius Shevers 
ir buvęs valstybės sekretorius 
Byrnes remia Ike. , 

Priėmimas, kokio susilaukė 
Eisenhoweris, lankydamasis 
pietinėse valstybėse, Steven- 
sono partijai kelia rūpesčio.

— Eisenhowerj minia sveiki
no, aiškina Sparkmann, tik to
dėl, kad pietuose niekas netu
rėjo progos pamatyti genero
lų su penkiom žvaigždutėm, ir 
dar republikoną!

Kada Eisenhoweris pradėjo 
savo rinkiminę kampaniją, se
nieji republikonai, klausyda
miesi jo kalbų, pareiškė, kad 
jis per minkštas, per mažai 
daro priekaištų administraci
jai ir neužtenkamai smarkiai 
puola demokratus.

Eisenhoweris pasistaise ir 
pietinėse valstybėse jau gali
ma buvo jausti naują kalbos 
toną. Pasisekimas, 
ten susilaukė, įtikino jį, kad 
jis turi laikytis šios taktikos, 
ir po susitikimo su Taftų, jis 
perėjo į kraštutiniųjų pusę. 

Jei Eisenhowerio kalbos bū
na paprastensės už jo prieši
ninkų, tai jo atvirumas ir šyp
sena, minioje randa didesnio 
atgarsio, negu prityrusių de
mokratų politikierių^ kalbos.

Abiejų kandidatų štabai su
daryti iš senų politikierių, 
profesionalų technikų ir rek
lamos specialistų. Eisenhowe
rio politines kalbas redaguoja 
Stanley High iš Riders Digest, 
Stevensono 
singer, laimėjęs Pulitzer pre
mija už knygą “Jacsono am-

geležinės uždangos... Jei tai 
nereiškia karą, tai ką reiškia? 
Ar manoma apie sukilimą pas 
satelitus? Bet nieko nėra bai
saus, kaip drąsinti sukilimą, 
kuris baigtųsi naujom skerdy
nėm. Visi europiečiai žino, kad 
sukilimas pavergtame krašte 
tegalimas tik su pagalba, iš 
užsienio. Jei republikonai ne-

Gi dėl Korėjos karo niekas 
nesiūlo jokios programos, ir 
šis klausimas tėbėra neiš- 
pr estas.

ir ne-j 
būtų] 

randu 
nadarvti ir

i

Ar kaklaraištis yra kapita
lizmo ženklas?

Iki šiam laikui taip bent gal 
vojo kai kurie komunistai.

Vengrijoje net buvo suruoš
ta kampanija prieš vakarie
čių madas, bet dabar vengrų 
komunistų laikraštis Eesti Bu
dapest nuramino kaklaraiščio 
gerbėjus:

— Mes galime užtikrinti 
draugus, rašo Eesti Budapest,

KĄ SAKO TEISĖJAS EDWARD MAGUIRE
Teisėjas Maguire, New York šiuose praeituose dviejuose pa 

Volunteers for Stevenson pir- sauliniuose karuose. “Dąbar vėl 
mes esame atsidūrę prieš di
džiųjų demokratijoj ir civili
zacijos uždavinių sprendimą. 
Jų išsprendimas tebus. įmano
mas tik tuo atveju, jei Jung
tinių Valstybių prezidentu iš
rinksime gubernatorių Steven
soną. Tuo tikslu aš kreipiuosi 
į visus tautinių gruphk ;spau- 

x dos žmones, prašydamas jų 
talkos šiame darbe. Norėdami 
palaikyti artimus saitus su vi
sų tautybių, rasių, tikybų ir oo 
litinių įsitikinimų ..žmonėmis, 
mes įsteigėme ofisūs įvairiose 
miesto dalyse, ir aš labai no
rėčiau, 
teiktųsi 
macijų, 
adresu: 
for 
Ave., 
MU 8-7500.”

mininkas, sako, kad jis visada 
turėjęs daug malonumo ben
dradarbiauti su tautinių gru
pių spaudos redaktoriais ir lei
dėjais. Turėdamas nepaprastai 
didelių nuopelnų santykių de
rinime tarp darbo ir kapitalo, 
teisėjas Edward Maguire, be 
to, yra sėkmingas politiniame 
darbe. Kaip žinoma, jis net 
dviems atvejais yra vadovavęs 
senatoriaus Lehmano rinkimų 
kampanijai.

“Aš savo gyvenime esu turė
jęs nepaprastai daug reikalų 
su tautinių grupių spaudos re
daktoriais 
pripažinti

kuri& <jisi? ■ -nuopelnus 
Jungtinių 
siekime, tiek kovoję 
pasaulio demokratiją bei civi
lizaciją. Tai ypač buvo ryšku

ir leidėjais, ir turiu 
jiems nepaprastus 

tiek bendrame 
Valstybių gerovės 

už viso

kad mano draugai 
atsilankyti. Dėl infor- 
prašoma kreiptis šiuo 
New York Volunteers

Stevenson, 399 Madison 
New York 17, N. Y.

Arthur Schle-

Bet, nežiūrint Stevensono 
didelio štabo, Eisenhoweris su 
savo Šypsena, su savo penkiom

jog jie gali nešioti kaklaraištį. 
Būtų klaidinga manyti, kad 
mes turime vaikščioti atsila
pojusiais marškiniais.

Kada Višinskis nešioja smo
kingą, o raudonosios armijos 
karininkai puošiasi auksiniais 
antpečiais, Maskva padarė 
“malonę” satelitams, palikda
ma kaklaraištį. Pagaliau, tas 
praktiška. Užtenka tik truk
telėti ir...

Komisionierius John J. Grigalius iš Bostono, lietuvių 
demokratų vadas Massachusets valstybėje, sveikinasi su 
gubernatorium Adlai E. Stevensonu New Yorke. Guber
natorius Stevensonas yra paskyręs adv. Grigalių prezi
dentinei kampanijai vesti lietuvių demokratų skyriaus 
pirmininku. Konferencijos metu gubernatorius Steven
sonas pareiškė, kad jis griežtai laikysis dabartinio Valsty
bės Departamento nusistatymo, būtent, pripažinti Lietu
vą, kaip laisvą ir nepriklausomą valstybę. Demokratų par
tijos kandidatas pareiškė, kad jo pozicija Europos klausi
mu, kaip ir komunizmo ekspansijos sulaikymo reikalu, 
esanti tvirta ir aiški.

ARABU IŠMINTIS
Jis panašus į adatą, kuri 

aprengia žmones, pati likdama 
nuoga.

Jei myli, mylėk dievaitę, jei 
vogi, vok kupranugarį.

Smagiausiai pasikasysi sa
vo paties nagu.

Jei reikėtų mesti akmenį į 
kiekvieną lojantį šunį, akmens 
būtų neįperkami.

Mes niekam nedarėm gero: 
iš kur atsirado visas šis blo
gis?

Nemostaguok kojom, neap
žergęs arklio.

Musė vis tiek galų gale įkris 
į medų.

Kuklumas vyrus veda į skur 
dą, moteris į paleistuvystę.

Iš savo barzdos plaukų su
suk jam virvę.

Esu turtingas, bet mėgstu 
dovanas. .

Vakar liūdesys, liūdesys šian 
dien: kiek dienų trunka gyve
nimas?

Jo žandas jam priklauso 
(gali įžeidinėti).

Kam Dievas geidžia blogo, 
atriša liežuvį.

Klausia vilko:— Ko tu slan
kioji paskui tuos ėrukus? Jis 
atsako: — Dulkės, kurias jie 
sukelia, labai sveikos mano 
vargšėms akims.

Tėšk purvą į sieną: jei jis 
ir neprilips, vistiek paliks -pėd
saką.

Panašus į gaidį: minta mėš
lyne, o dainuoja mėnuliui 
kalbant apie poetus).

Kas gyvena kaip gydytojas, 
mirs ligoniu. ’

Panašus į žvakę, kuri ki
tiems šviečia, pati sudegdama.

Jei jis sakosi liūtas, ko jis 
loja?

Parinko A. J. G.

spr.su
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KADA LIETUVOS PRIEŠAI DŽIAUGIASIIR KADA JIE GRAUDŽIAI VERKTU ISTORINIS BALTIJOS TAUTŲSIMFONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Septyneri metai
šį penktadieni, spalio 24 d., 

visame pasaulyje minima Jug- 
tinių Tautų diena.

Prieš septynerius metus bu
vo pasirašyta Ju.igihLų Tautų 
charta. prisiek a.it "šventai“ 
laikytis jo g.vž/”. principų, 
kad pa'au'y e v.tcpa.autų tai
ka ir SAU-.L1. as.

Toj char.cs pa ekmCje, susi
kūrė jup-jLiLu Tautų organi
zacija ir New Yorke išdygo di
di L "stikliniai rūmai“ kašta
vę pasakiškas sumas.

Bet. ar nuo to taika pasau
lyje sutvirtėjo? Abejotina.

Kasmet valstybių atstovai 
susirenka spr.su tarptautinių 
problemų. Kiekvienas jų pasa
kė ilgas kurioms jie
patys \argu tiki, pasiginčija ir 
i* s skirst \ r. u .arę susitikti ki- 
ta;‘ metais... z

Akku. ta p dalykams vyks
tąs: žmonija nimivylž Jungti- 
r‘r.i Taut m. kaip ir ana mi
rusia Tautų Sąjunga.

Var; u. ar Jungtinės Tautos 
įasaui.ui atidarys naujus ho- 
i kentus. Nebent Įvyktų ste
buklas.

•

Tiesa, taikos įgyvendinimas 
reikalauja didelių pastangų, ir 
vien tik esamų politinių ginčų 
išsprendimas taikos neužtik
rins. Reikia pašalinti bado, var 
£3, priespaudos ir diskrimina
cijos lizdus, idant būtų gali
ma pasiekti pagrindinį tikslą.

Tačiau tas problemas iš
spręsti Jungtinėms Tautoms 
nesiseka.

Indija su šimtais milijonų 
gyventojų badauja, Pietų Afri
koje vyksta rasinis persekioji
mas, gi anapus geležinės už
dangos milijonai žmonių vel
ka sovietų jungą...

Besistengiant išspręsti pir
mąsias problemas, atsiranda* 
naujų, ir Jungtinių Tautų už
duotis vis sunkėja.

Be popierinių nutarimų, be
veik nieko realaus iki šiol ne
buvo padaryta.

©

Štai jau dveji metai, kai 
Jungtinės Tautos yra Įklimpu
sias Korėjoje, kur, tikrumoje, 
didžiąją naštos dalį neša A- 
merika.

Aną dieną JT posėdyje mū
sų valstybės sekretorius Ache- 
sonas pareiškė, jog Korėjoje 
agresorius atmuštas ir jis esąs 
tikras, kad tie, kurie buvo be
pradedą nusivilti, padės pa
siekti pergalę.

Bet kaip ilgai reikės siekti 
tos pergalės?

Į tai Achesonas atsako:
— Mes kovosime, kol at- 

statvsime taiką Korėjoje. Mes 
nustos me kavoje tik tada, kai 
bus pasirašytos paliaubos.

Kalbėdamas apie JT veiklą, 
Achesonas pabrėžė, jog per pa
skutiniuosius dešimt metų 600 
milijonų žmonių atgavo laisvę.

Kur valstybės sekretorius 
gavo tuos skaičius?

Visiems yra žinoma, kad per 
tuos dešimt metų sovietai pa
vergė Baltijos kraštus, Lenki
ją, Čekoslovakiją, Rumuniją, 
Bulgariją, Vengriją... nekal
bant jau apie Kiniją, kurią su 
500 milijonais gyventojų pa
vergė komunistai.

Ar tai Achesonas vadina iš
laisvinimu? Nenorėtume tikė
ti.

Jei tik tokį išlaisvinimą JT 
neša, tai gaunami visai prie
šingi rezultatai, negu tie, ku
rių buvo tikėtasi, pasirašant 
Jungtinių Tautų chartą.

Jau kelintą kartą skausmin
gai raudodamas dėl vadinamų 
frontininkų ir kažkokių “vie- 
nyblninkų” pasitraukimo iš 
Vliko, čikagiškis Draugas (232 
nr.) ragina Vliką ir jos naują
ją Vykdomąją Tarybą daryti 
viską ir prašyti, kad tik tie 
pasitraukusieji vėl sugrįžtų j 
•*: ventą ir bendrą kovos fron
tą

Kai kurie laikraščiai tvirti
no. kad frontininkams pasiša
linus. vlikiečių tarpusavio ko
vos frontas kiek aprimęs. Rei
kia juos vėl pasikviesti, “pri
prašyti“ grįžti, ir tada vėl bus 
už ką tarpusavy kovoti...

Po to Draugas savo vedama
jame parašė labai išmintingą 
moralą:

— “Juk tik tautos priešai te
gali džiaugtis vienos ar kitos 
gi upės atkritimu iš Vliko ir 
priešai tegali džiaugtis neban- 
dymu besiginčijančioms gru
pėms ar asmenims pajieškoti 
bendros kalbos”.

Kai krikdemų vadovautasis 
Vilkas taip nuvargo ir kai jų 
pačių penketukas suskilo, kai 
dvi grupės su sunkiais kaltini
mais —“iš kovos” pasitraukė, 
tai dabar p. K. Zaikauskui de
dama pareiga, kad jis atska
lūnus sugrąžintų, sutaikintų ir 
vėl prie bendros šventos kovos 
prirašytų. Kas to nedarytų, 
elgtųsi, kaip “lietuvių tautos 
priešai”...

Bet Draugo pamokymas yra 
i’mintingas. Iš tikrųjų, tik Lie 
tuvos priešams yra naudinga, 
kai lietuviškos jėgos užsieny
je trupa, skaidosi, vienos kitą 
šmeižia, vienos kovoja už tuš
čia teisę “valdyti”, o kitas mė
gina sunaikinti.

Juk tuo tik naikiname save 
patys.
KUO REMIASI 
DIPLOMATAI?

Bet pažiūrėkime poros mė
nesių praeitin. Pažiūrėkime, 
kaip buvo elgiamasi pagal 
Draugo reikalavimus vesti 
“šventą ir bendrą kovą'”. Pa
žiūrėkime, kaip buvo mėgina
ma visas lietuviškas pajėgas 
“sujungti”.

Lietuvos Pasiuntinių konfe
rencijai Londone pasibaigus, 
ne kokių valkatų ar tamsių 
provokatorių, bet tėvų pran
ciškonų Brooklyne leidžiamas 
Darbininkas (55 nr>) rašė:

—“Nepatikrintos iš Londono 
atėjusios ir New Yorke plačiai 
komentuojamos žinios skelbia 
apie Londone trijų • diplomatų 
konferenciją, kad esą sutarta 
jieškoti sau visuomeninio už
nugario tarp rez. santarvinin

kų. Pastarųjų poziciją stiprin
ti esą Įpareigota min. Zadeikis. 
Turi būti daroma pastangų 
pakeisti Patariamosios Grupės 
prie Laisvosios Europos vado
vybę”.

Labai nekalta žinia, kurią 
tada ir Draugas^pakartojo.

Nei diplomatai, nei LRS, nei 
kita spauda tada plačiau dėl 
tokios žinios nepasisakė. Sa
vaime aišku, dėl to, kad būtų 
juokinga tokią “nepatikrintą” 
žinia komentuoti. Juk ji skel
bia gryną nesąmonę.

Kiekvienam aišku, kad mo
ralinė Lietuvos diplomatų pa
reiga užsienyje yra remtis ne 
kuria viena grupe, kad ir pačia 
geriausia, bet visomis Lietuvos 
piliečių 'grupėmis, visais lietu
viais, kurie remia Lietuvos iš
laisvinime bylą.

Ir ne politikui aišku, kad to
kio nutarimo, kaip pranciško
nu laikraštis skelbė, Lietuvos 
diplomatai daryti negalėjo. 
Toki “nutarimą” reikėjo kam 
nors prasimanyti. Ir priskirti 
ministeriui Žadeikių! “parei
gą” stiprinti Santarvę ir paša
linti poną Sidzikauską iš Pa
tariamomis Grupės vadovybės...

Tai ne šventos dvasios, bet 
nuodų pilstymas.

REMIASI NET GRIOVIKAIS
Jei jau buvo paleistos tokios 

paikos’ kalbos, kuo “remiasi” 
mūsų diplomatai užsienyje, tai 
būtų galima tą klausimą pla
čiau pasvarstyti. Juk iš tikrų
jų turime keiktą padėtį.

Pvz., mūsų diplomatai visuo
met palaikė realųjį (ne “val
džios”...) Vliko darbą, kuriam 
kelis metus vadovavo krikde
mai. Tuo tarpu joks kitas laik
raštis ligšiol nėra tiek diskre
ditavęs mūsų diplomatų “ne
veiklumo”, neapšaukęs jų 
“biurokratais, enančiais prieš 
lietuvių tautos valią” kaip tik 
tas pats pranciškonų Darbi
ninkas.

Iš antros pusės, čikagiškis 
Draugas dar ne tiek seniai į- 
rodinėjo ir laikas nuo laiko vis 
kartoja, kad jokio Lietuvos 
Diplomatijos šefo nėra ir bū
ti negali, o yra tik kažkieno 
“vadistinės pretenzijos” ir pa
našiai. Tuo tarpu matėme ir 
matome, kad Lietuvos Diplo
matinis Korpusas yra labai 
vieningas su savo šefu ir kad 
tas šefas yra jų formaliai įga
liotas palaikyti santykius su 
Vliko pirmininku ir tt.

Tomis grupėmis, kurios dis
kredituoja visus Lietuvos dip
lomatus, ir tomis pačiomis

grupėmis, kurioms Diplomati
jos šefo institucija yra nulius,
— rodos, Lietuvos diplomatai 
neturėtų ir negalėtų remtis, 
jei jie būtų “pikti ir kerštin
gi”. Nes kaipgi remsies tuo, 
kas tave ardo, griauna, šmei
žia ar tik nulimi laiko?...

Bet praktikoje matėme, kad 
Lietuvos diplomatai sugeba 
stovėti augščiau tų partinių 
karščiavimųsi ir, kiek kur gali, 
mėgina lygiomis bendradar
biauti su visais lietuviais.
KADA PRIEŠAI VERKTŲ

Bet prisiminkime dar vieną 
dalyką, kuriat/ šviesoje labai 
puikiai paaiškėja Draugo grau 
denimas, kad tik”... tautos 
priešai tegali džiaugtis neban- 
dymu besiginčijančioms gru
pėms pajieškoti bendros kal
bos”, i

Tas pats Draugas (52. VII. 
31 d.), anuomet pakartojęs 
Dajbininko “nepatikrintą” pra 
nešimą, esą Lietuvos diploma
tai nutarė ateityje remtis Lie
tuvių Rezistencine Santarve 
(kas būtų labai natūralu, nes 
ji visuomet nuosaikiai ir tvir
tai rėmė mūsų Pasiuntinių 
darbą ir Diplomatijos šefo in
stituciją...), čia pat su pasi
piktinimu taip rašė:

—“Jei šitame teigime bent 
truputis būtų teisybės, tai rei
ktų išreikšti viešą ir visuotinį 
lietuviams diplomatams papei 
kimą ir net protestą. Bet mes, 
visdėlto, stipriai abejojame, ar 
jie jieškotų sau užnugario re
zistencinėje santarvėje, kurios 
tikslai neaiškūs, kuri organi
zuojama ne tam, kad lietuvių 
vienybę stiprintų, bet tam, kad 
ją ardytų...”

Va, ir .pasirodo visa “evan
gelija”.

Jei kas nemaldautų Lietuvių 
Frontą (ateitininkų totalistų 
padarą) kviesti atgal į Vliką, 
tai tada “tik tautos priešai te
galėtų džiaugtis”... Jei kas ne-, 
bandytų susiginčijusį p. Bra
zaiti ar Vaitekūną su kitais 
krikdemų lyderiais sutaikinti, 
tai irgi tik “priešai tegali 
džiaugtis”...

Bet... jei Lietuvos dioloma- 
tai išdrįstų, šalia kitų lietuvių 
sambūrių, remtis ir Lietuvių 
Rezistencine Santarve, tai mū
sų krikdemai tada išreikštu

- mūsų diplomatams “viešą ir 
visuotinį papeikimą ir net pro 
testą!”

Ir i ei būtų dedama pastan
gų. siekiant aktyviųjų lietu
viškų jė?u ir ypač rezistenci
niu grupiu aojunerimo, ne
traukti i bendrą darba Vlike, 
pvz., Lietuvių Rezistencinę 

(Nukelta j 6 nsl.)

Spalio 12 dienos baltų sim
foninės muzikos koncertas įvy 
kęs Carnegie Hall liks išeivi
jos muzikos raidoje įrašytas 
istorijon aukso raidėm. New 
Yorko padangėje ir bendrai 
JAV toks įvykis yra pirmuti
nis.

Programa buvo pradėta A- 
merikos himnu, diriguojant 
orkestro atstovui Th. Katz ir 
po to sekė tautinis estų him
nas, diriguojant estui dirigen
tui Endel Kalam, po to penk
toji simfonija iš trijų dalių. 
Ed. Tubin. Kūrinys labai įdo
mus, klausytoją nuolat laiko 
sukauptą ir meniškoje nuotai
koje. Kūrinys pilnas ekspresi
jos, įdomumų, staigmenų, kur 
visa tai gabus dirigentas su
maniai pajėgia išgauti iš or
kestro. Estai davė vieną žy
miausių savo kompozitorių, ku 
rio veikalai Europoje yra aukš 
toje pagarboje, ypatingai 
Skandinavų tautose.

Atidirigavus latvių dirigen
tui Bruno Skulte latvių tauti
nį himną, sekė Jazeps Wihtols 
“Jewel Suite” iš penkių trum
pų dalių. Nors ir trumpučiu
kai dalykėliai, bet jie kiekvie
nas savyje sudaro užbaigtą 
kūrinį. Kadangi tai juvelyrine 
suite, tai ir dalys pavadintos 
ametistas, elneraldas, perlas, 
rubinas ir deimantas, šių tat 
įvairenybių brangakmenių cha 
rakteristika ir buvo tose muzi- 
kalinęse dalyse vaizduojama 
pagal autoriaus fantastinius 
polėkius... Kiek įvairūs sumi
nėti brangakmeniai, tiek įvai- 

’ ri ir savotiška buvo muzika.
Toliau sekė “Rhapsodija” 

smuikui (Norma Auzin atliko) 
su orkestru ir “Dramatinė 
uvertiūra”. Visi veikalai J. Vi- 
tols, vieno žymiausio latvių 
kompozitoriaus, latvių muzi
kos patriarcho, pas kurį ne
maža . lietuvių kompozitorių 
yra gavę kompozicijos lavini
mą. (VI. Jakūbėnas, J; Tallat- 
Kelpša, J. Žilevičius, St. Šim
kus, Vainiūnas, J. Karosas). 
Stambi muzikos figūra davusi 
šimtus veikalų latvių tautai. 

, Instrumentuota dvasioje Rim- 
skio-Korsakovo: tirštas skam
besys liūliuojantis, .lyg jūros 
bangos viena paskui kitą. 
Smuikininkė turi gražu toną, 
bet didelis orkestras bandė so
liste nustelbti. Bendrai imant, 
latvių melodijų posūkiai jau
tėsi mums giminingesni, negu 
estu Andante dalyje girdėti.

Jeronimas Kačinskas, atidi- 
rigaves lietuviu tautini himną, 
pradėjo lietuviškai a dali su VI. 
Jakubėno “Legenda”, simfoni
ne poema.

J. ŽILEVIČIUS

Antruoju numeriu sekė to 
paties autoriaus “Rhapsodija”. 
Vladas Jakūbėnas yra vienas 
stambiųjų mūsų kompozitorių 
ne tik vokalinėje ar piano sri
tyje, bet ir simfoninėje muzi
koje. Jis gerai nusivokdamas 
savo kūrybos idėjoje, gabiai 
atvaizdavo instrumentacijoje. 
Jo instrumetacija skyrėsi nuo 
kitų savo spalvingumu ir leng
vumu lyg perregimais sąskam
biais vaizdavo muzikines fra
zes. Gabiai išnaudojo instru
mentų savybes, nevengdamas 
karekteringų. vietomis tuščių, 
sąskambių, kurie gerai vaizda
vo muzikos užmačias.

Juozas Gruodis buvo atsto
vaujamas su veikalu “Lietuvo
je”. kurį dėl nebuvimo partitū
ros šiame krašte, labai vyku
siai instumentavo Vytautas 
Bacevičius. Kai pasigirdo me
lodija “Tykiai, tykiai, Nemu
nėlis teka” visų lietuvių širdys 
pradėjo smarkiai taksėti. Gir
dė i osi nosinėlių šlamesys akis 
bešluostant, ypač dailiosios ly
ties tarpe. Tikrai šis kūrinėlis, 
nors ir trumpas, bet toks arti
mas mūsų sielai—jis buvo vie
nas artimiausių ir plačiau 
visu suprastas savo liaudies 
melodijos, plačiai mėgiamos 
liaudyje, panaudojamas. Vy
tautas Bacevičius ypač suma
niai ir gabiai šią melodiją į- 
vairiuose pavidaluose autoriui 
vartojant, sugebėjo instumen- 
tuose patiekdamas įvairiose 
spalvose išnaudoti. Vargiai, ar 
pats autorius yra taip ryškiai 
instrumentavęs.

Jeronimo Kačinsko “Preliu
de”, pačiam autoriui diriguo
jant, įspūdingai praskambėjo. 
Reikia žinoti, kad autorius pri 
klauso ultramoderninei -gru
pei, kuri plačiai šiandien visa
me pasaulyje reiškiasi. Auto
rius yra vienas nedaugelio 
esančių visam pasaulyje ket- 
virtatoninės muzikos atstovų, 
kurio styginis kvartetas tos rū 
šies muzikoje parašytas yra 
vos tik ketvirtas, kuris buvo 
pildomas prieš karą Europos 
sostinėse. Tai naujausia muzi
kos kryptis, vėliausiai pasireiš
kusi, kuri dar nesuskubo, dėl 
karo kliūčių, plačiau pasireiš- 
ti. Tat autoriaus “Preliudas” 
ir yra pačios moderninės mu
zikos padaras. Nors disonasų 
visur su kaupu, bet logiš
kai vartojami nėra įkyrus ir 
■nevarginą, kaip kai kurių ki
tu kompozitorių kūriniai po 
kelių minučių klausytoją, ne
pratus} prie moderinės muzi
kos vargina. Kačinskas yra iš 
prigimties modernistas, jam

nereikia kombinacijų moder
niškos pakraipos jieškoti, pas 
jį lyg vanduo iš šaltinio lieja
si. Atsimenu aš jį Klaipėdos 
konservatorijoje, kur nuo pat 
pirmųjų teorijos darbų jis vi
siškai skirtingai galvodavo už 
kitus savo kolegas, jau tuomet 
matėsi, kad jis eis “kairiuoju” 
keliu. Kadangi pas jį moder
nizmas įgimtas, tryška natū
raliai iš širdies gelmių, nėra 
dirbtinas, todėl jis nenuobo
džiai ir įdomiai klausosi.

Paskutiniuoju numeriu buvo 
Vytauto Bacevičiaus “Sym
phony No. 1” op. 2. ši simfo
nija gali būti pavadinta “Jau
natvės Simfonija”, nes tai pir
mutinis jo simfoninis kūrinys. 
Kadangi autorius šią simfoni
ją sukūrė, turėdamas vos 17 
metų, tai galima iš to supras
ti, kokio stambaus talento jo
jo esama. Kiek toje simfonijo
je grožio, jaunuoliškumo, po-' 
lėkio, gyvumo, o šalia to daug 
gilios logikos ir formos griež
tumas. Instrumentacija rafi
nuota ir lengvai klausoma. 
Kupina dramatizmo ir instru- 
mentalinių efektų. Įdomu bū
tų išgirsti vėlesnius Bacevi
čiaus kūrinius, kuomet jis juos 
kūrė pačiam pribrendime ir 
laisvam stiliuje. Manau; jis to
li yra nuėjęs, nuo pirmosios 
simfonijos “kairėn”. '

Tokius tat aukštos rūšies 
mūsų kompozitorių simfoni
nius kūrinius turėjome progos 
išgirsti. Jeronimas Kačinskas, 
kaip dirigentas, jau buvo gerai 
žinomas Lietuvoje: Kaune, 
Klaipėdoje ir Vilniuje. Praho
je (Čekoslovakija) baigęs diri
gavimo klasę, jis grįžo Lietu
von ir greit parodė šioje srity 
savo gabumus. Prieš tai du bu
vę dirigentai taip pat prityrę 
ir gabūs, bet mūsų Kačinskas 
kažin kaip giliau ir nuodug
niau sugebėjo tą milžiną—73 
narių garsųjį New Yorko mies- 

. te orkestrą — iš pašaknių iš
judinti. Nežiūrint, kad orkest
re vyrauja senyvų gabiausių, 
konkurso keliu, parinktų in
strumentalistų, kurie klausė 
rankų mostų Toscaninio, Sto- 
kowskio ir. kitų pasaulinio mas 
to dirigentų, Kačinskas laisvai 
jį valdė, padarydamas savo 
mostams jį klusniu vienatu. 
Carnegie Hall lietuvio dirigen
to pasirodymas su savųjh kom 
pozitorių kūriniais, grojant 
garsiajam orkestrui, yra mums 
didelė garbė. Tik gaila kad 
New York Times recenzentas, 
aprašydamas koncertą, paste
bėjo, jog girdėjosi “... here and 
there was a strong suggestion

(Nukelta į 6 psi.)

P. DANTAS

Vlike šventės žiburiai gęsta.
Jei pradžioje daug kas reiš

kė optimizmą, K. Zaikauską 
paskyrus VT pirmininku, da
bar pradedama nus.iviiti, nes 
pasirodė, kad jis blogai orien
tuojasi padėty ir neturi nuo
širdaus noro susitarti su dip
lomatais.

Lietuvybės išlaikymo tarny
boje, kurios vadovybė jam ati
teko, jis neparodė jokių r m- 
tesnių planų, o ši sritis faktiš
kai turėtų būti svarbiausia.

Krupavičius, atostogavęs Tu 
rausko dvare Prancūzijoje, su
grįžo i Pfullingeną pasitaisęs.

Kai kas tvirtina, kad ir ank
sčiau jis nebuvęs toks didelis 
ligonis, o tik vaidinęs, kad ne
reikėtų susitikti su min. Lozo
raičiu.

J. Jan-

iš visų 
atidarė

Ar teko kada girdėti, apie 
tokius literatūros kritikus, ku
rie iš anksto pasistatę tikslą 
kurią nors knygą “sudirbti”, 
gavusis priešingiems rezulta
tams, kreiptųsi i leidėją pra
šydami atlyginimo už recenzi
ja?

Pasirodo, kad toks fenome
nas yra atsiradęs lietuviu kri
tikų tarpe.

Vos tik pasirodžius 
kaus “Paklydusiems 
čiams” šis “kritikas” 
savo armotų Drauge
ugnį, pasiryžęs nuo žemės nu
šluoti ši romaną.

Deja, tas tik sukėlė susido
mėjimą ir knyga bematant 
buvo išpirkta. Bet kai Drau
gas nesumokėjo honoraro už 
neatsiekusią tikslo recenziją, 
“kritikas” dabar kreipiasi i lei 
deją, prašydamas atlyginti už 
šį “patarnavimą” reklamuo
jant knygą.
"Įdomu būtų žinoti, ką gal- 3 

voja Lietuviu Rašytojų Drau-j 
gija apie tokios rūšies “kriti- j 
kus”? B

ras

Laiškai nuo Pacifiko (7) Bronys RailaAŠTRI TIKYBA BE VALSTYBĖS
Prieš trejetą metų man at

vykus į pietinę Kaliforniją, 
kur yra daugiausia religinių 
sektų iš visos Amerikos ir kur 
žmonių tikybinis jausmas, sa
koma, esąs aštriausiai išsiplė
tojęs, teko kalbėtis su vienu 
lietuviu.

Gal jis jab- buvo pasidavęs 
to klimato įtakai, o gal iš viso 
buvo tik karštas ir “radika
lus” laicistas, jog manė tuoj 
labai rūpestingai pradėjo įti
kinėti:

Tik pažiūrėk, mielasis, ligi 
ko prieita, kokia žala daroma 
lietuvybei! Tik paskaičiuok, 
realiai, su skaitmenimis. Pa
matysi, kad Amerikos lietuvių 
katalikų organizacijos ir para
pijos per metus iš mūsų tau
tiečių surenka aukomis ar mo
kesčiais apie tris milijonus do
lerių! Tokia stambi suma! O 
kiek iš jos nueina lietuvybės 
reikalams? Tik grašiai. O ir tie 
gaunami tik per Tarybos pa
rengimus ir iš visokių pažiūrų 
žmonių. Tie milionai lietuvybe* 
žūva, savo tarpe būna sunau
dojami...

Nesiginčijau su žinovu, tik
rų skaičių neturėdamas, ir ne
norėjau pažeisti jo karšto pa
triotizmo savo... griaunančio
mis pastabomis.

Bet tada pagalvojau ir šian
dien tebegalvojo vienodai...

Argi galima daryti priekaiš
tą katalikų kunigams ir mūsų 
tautiečiams, jei jie tikybos rei 
kalams palaikyti sudeda, na, 
pilnus tris milionus dolerių 
per metus?

Tai visai geras dalykas, ir 
tikyba yra svarbus žmogiškas 
reikalas. Tai parodo mūsų žmo 
nelių pasiaukojimą, drausmę, 
dosnumą, idealizmą, organi
zuotą pasiryžimą reTnti savo 
tikybą.

Su tais pinigais praturtėja 
ne vien Amerikos vyskupai mū 
sų klebonai ir vienuolynai. Su 
jais išlaikomi keli šimtai tiky
bos specialistų ir propagandis
tų. Kas dar svarbiau — išlai
komos mokyklos, kaikurios į- 
staigos, mokslo kolegijos ir a- 
kademijos, ligoninės, išleidžia
ma daugiau knygų ir laikraš
čių... Duodama apčiuopiama 
parama Studentams, gausiau 
paremiami savo .pasaulėžiūros 
veteranai etc.

Tai labai gerai. Nereikia to 
pavydėti. Ir lietuvybei iš tų 
sumu vienas kitas grašis juk 
panildomai nutrupa.
Jcisru žmonės nori ir moka 

aukoti, — kaip jūs galite pyk
ti?

Niekas niekam nedraudžia 
tuo pavyzdžiu pasekti, — pa
galvojau tada, išklausęs mūsų 
laicisto aritmetiką.

Kodėl laicistai, laisvamaniai, 
liberalai, socialistai, tautinin
kai to pat nepadaro šiandien?

Kur jų ligoninės, pradžios 
mokyklos, kolegijos, akademi
jos, kultūros “vienuolynai”, 
knygų leidyklos, muziejai, žur
nalai, studentų stipendijos, 
labdaros namai, “dvasininkų 
seminarijos”, vieningai diri
guojamas įvairių organizacijų 
tinklas?

Kur reguliarūs aukotojai 
kiekvieną savaitę ar bent kiek 
vieną mėnesį? Kur šimtinės 
ir tūkstantinės dovanos? Kur 
testamentais užrašomas pali
kimas savų įstaigų ir savų idė
jų labui?

Juk tokių žmonių skaičius 
nemažesnis, negu. tų, kurie 
nuo parapijos klebonų pri
klauso. Jeigu ne tris, tai vieną 
milioną dolerių .per metus ga
lite lengvai turėti.

Gal iš dalies ir teisingas, bet 
per silpnas paaiškinimas, kad 
liberalai ir tautininkai praei
tyje yra Lietuvai daugiau tie
siogiai aukoję, o katalikai čia 
liūto dalį sau pasilaikydavę ir 
todėl labiau .įsistiprinę.

Tą patį galėjo visi padaryti.

Reikalo tragiką yra ne ta, 
kad katalikai čia sau tris mi
lionus per metus susirenka.

Gerai daro, kad moka su
rinkti. Gerai, kad moka pasi

naudoti stipriais religiniais 
mūsų žmonių jausmais.

Katalikų religija ir bažnyčia 
yra universalus, tarptautinis 
organizmas. Jai lygios visos 
tautos ir visos rasės. Lenkas, 
lietuvis, amerikonas ar vokie
tis, negras, indėnas ar japo
nas,—visi lygūs, kurie tik Įieš
ko sielos išganymo.

Natūralu, kad katalikiškos 
organizacijos pirmiausia rūpi
nasi religiniais dalykais. Tau
tiniai reikalai joms teeina an\ 
roję vietoje. Juk Dievo garbei 
tie grašiai renkami, ne Lietu
vai.

Mums lietuviams reikia to
kių žmonių ir įstaigų, kurioms 
pirmoje vietoje stovėtų tauti
niai reikalai. Juk lietuvių yra 
visokių tikybų ir be tikybų, 
bet lietuviškos kultūros ir mū
sų tautos laisvės reikalas 
mums visiems yra bendras.

Juo specialiai domėtis, jį 
remti, jam aukotis, priemones 
parūpinti, sugebėti solidariai 
susiorganizuoti, — yra pirma
sis lietuvių patriotų “laicistų” 
uždavinys.

Kiek pinigų mūsų žmonės 
sudeda tikybai, visuotinam ir 
savo sielų išganymo reikalui, 
— nemažiau pinigų mūsų žmo 
nės gali sudėti tautybei, atski
ram ir ypatingam mūsų lais
vės ir nepriklausomybės išga
nymo reikalui.

Jei jie to nepadaro ir nepa
darytų, tenekaltina kunigų, 
jog šieji išmelžia iš sufanati
zuotų mūsų žmonelių tiek 
daug skatikėlių per metus.

“Sufantizuokit” ir jūs žmo- 
nelius, kad jie tiek pat auko
tųsi savo asmenybės ir tautos 
laisvei. Arba verksite ir visuo
met būsite nurungiami.

Tautybė be valstybės tik ve
getuoja ar net pamažu mirš
ta.

Bet tikyba .klesti vienodai, 
gal net dar daugiau.

Ar buvo tokių ginčų nepri
klausomoje Lietuvoje dėl “pa
gonybės”, žmogaus “nukrikš- 
čioninimo”, maldos reikšmin
gumo, kaip dabar čia Ameri
koje? Ar taip domėtasi, kas 
parapiją remia ir kas jos nuo
šalyje stovi? Ar būdavo iškei- 
kimai tie, kurie gero klebono 
ir jo vikaro savo gyvatos va
dais nepripažindavo? Ar ra
mūs, nuosaikūs, “pasauliški” 
Lietuvos inteligentai čia nepa
sidarė popiežiškesni už patį 
popiežių, ar ne pradėjo rašyti 
teologinius traktatus ir moky
ti mus krikščioniškos ir net 
“tautinės dorovės”?

Atrodo, kad be valstybės ir 
savosios žemės po kojoms mū
sų tikėjimas aštrėja. Ir mūsų 
“linija” griežtėja.

Jei netiki taip, kaip aš, jei 
neini su manimi, tai esi—Die
vo priešas, tautos skaldytojas, 
Lietuvos išdavikas...

Jei ignoruoji “mano dievą”, 
ir j ieškai “savo dievo”, tai rei
kia “išmesti už lietuviškos 
bendruomenės ribų”. Tu esi — 
žmogus “be principų”. Tavo 
teisė.tik tylėti.

Jei malkų turėtų, tai ir lau
žą tau užkurtų.

Clevelando lietuvių kolonija 
tuo tarpu davė pačių narsiau
sių kovotojų su mūsų naujai
siais pagonimis. K

Kągi, lietuvių tauta pradėjo 
priimti krikščionybę tik ketu
rioliktame ir penkioliktame 
amžiuje. .Palyginus su romė
nais ir galų tautomis, mes da
bar išgyvename vos ankstybą
jį Viduramžį. Todėl toks mū
sų tikinčiųjų griežtumas ir 
karštis.

^Paskaičius jų raštus, taip ir 
atrodo, kad jau greit lips ant 
stulpo ir savo tikybos stiprini
mui įrodyti ten išstovės ant 
vienos kojos septyniolika me
tų.

Man norėtųsi poną Gobį ir 
poną Stravinską su Steponai
čiu kviesti keltis toliau į Ame
rikos Vakarus, čia Nevadoje, 
Kalifornijoje, Arizonoje ir ben 
drai aplink Rock Mountains 
yra daug puikių vietų įsikurti 
pustelnikams. . Atsistosi ant 
uolos krašto ar pasistatysi 
stulpą, — ir gali ant vienos 
kojos tvyroti septyniolika me
tų. Dievo garbei ir nusidėjėlių 
pasibaisėjimui.

Kaip kadaise darė pirmieji 
pustelnikai Mažoje Azijoje...

Kitame nr. JEI RAŠYTOJAS 
NEPATINKA — JIS NEDO
RAS...

Kas galėjo tikėti, kad Mask
va ims cenzūruoti Markso raš
tus, kurie iki šiam laikui buvo 
komunizmo evangelija?

Bet taip yra.
Vėliausioj laidoj Markso 

tų, kurie pasirodė Sovietų
jungoje, iš antro tomo išmest’ 
visi straipsniai, Markso rašyt 
1857 metais dėl London Fret 
Press.

Kodėl? Mat šiuose straips
niuose Marksas tada kritikavi 
rusų diplomatiją, prilyginda 
mas ją sukčių gaujai...

Po sovietų-vokiečių 
Rusijoje griežtai
kritikuoti carų politiką, 
tokiai kritikai negali būti 
tos ir Markso raštuose...

karo 
uždraust: 

Tai 
vi c

Visad būdavo ir bus nesąži
ningų žmonių, kurie laikraš
tį stengiasi panaudoti šmeiž
tų skleidimui.

Su tokiais “bendradarbiais' 
sunku kovoti, nes ne visada 
galima patikrinti jų “žinias”.

Nemalonu, kad dėl vieno to- 
kio “bendradarbio” Vienybės 
39 nr. buvo neteisingai palies
tas prof. A. Macenos privatus 
gyvenimas.

Iš patikimų bendradarbių ši| 
kartą patyrėme, jog tai buvęs 
grynas šmeižtas, greičiausiais 
paleistas provokaciniais tiks- a 
lais.

Nors prof. A. Maceina 
sikreipė į Vienybe, kad 
at’taisyta .»i skriauda, 
reikalą pats tai
prof. A. Maceiną atsiprašau.

i
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KOKIa/r/TmERIKOS
Jei- negrai ir unijistai dau

gumoje atrodo yra pasiryžę 
□alsuoti už demokratų kandi
datą, tai dar nežinoma už ką 
balsuos pietiniji valstybių far- 
meriai, kurių žodis rinkimuo
se irgi turi lemiamos reikšmės.

I.; pirmo žvilgsnio, atrodytų, 
kad jie baisuos už Stevensoną.

metais farmerių 
apskaičiuoja- 
dolerių, tai 

22 bilijonus, 
traktorių bu-

Per 20 metų amerikiečių 
ekonomijos klestėjimo ir de
mokratų vedamos žemės ūkio 
politikos, jų padėtis žymiai 
pagerėjo. Vidutinio ūkininko 
metinės pajamos dabar dešimt 
kartų didesnės, nęgu buvo
1932 metais. Nuosavybės įsigi
jimas padidėjo ir šiandien 
75% farmerių turi nuosavus 
ūkius, kai 1932 metais tebuvo 
tik 58%.

Jei 1932
ekonomija buvo 
ma 2 bilijonais 
šiandien siekia 
Jei 1932 metais
vo tik 920,000, -tai šiandien pri- 
skaitoma 3,940,000 ir farme- 
riai beveik tris kartus daugiau 
naudojasi automobiliais, negu 
prieš 20 metų.

Iki 1932 metų farmeriai sun
kiai gaudavo bankose paskolos 
(ir tik už didelius nuošim
čius). Bet federalinė žemės ū- 
kio kreditų administracija nuo
1933 metų jiems išdavė 20 bi
lijonų paskolų už mažą nuo-

Paslaptim pasilieka ir visuo
menės opinija pietinėse vals
tybėse.

Ruoseveltui buvo pavykę iš-: 
laikyti vienybę tarp pažangių
jų demokratų New Deal ir kon
servatorių pietiečių vadinamų 
diksikratais, bet neišvengia
ma, kad vieną dieną ši sąjun
ga suskils. Ir štai ta diena at
ėjo. Diksikratai ir republiko
nai -paraližiuoja jau keli mene

POLITIKA? NE VEIKAS, BET PŪKAS, KAIP TILVIKAS
(Kaip ir feljetonas)

žvaigždutėm, su savo Mamie 
yra sunkiai nugalimas.

Bet, jei į Eisenhowerio ma
nifestacijas susirenka dides
nės minios žmonių, tai Steven 
šono kalboms ploja ilgiau.

Kada abu kandidatai krei
pėsi į legijonierius New Yorke, 
Eisenhoweris susilaukė triukš-

partiją, 
pasiaiš- 
paverg- 

taikos

mano duoti ginkluotos para
mos, o aš esu tikras, kad to jie 
nemano daryti, tai jie tik ap
gaudinėja savo tautiečius čia 
ir žaidžia pavojingą žaidimą 
su kitais už geležinės uždan
gos...”

Trumanas apkaltino ir Fost
er Dulles, kam jis drąsina

blogu

laiko- 
jei re- 

laimės rinkimus,

s va r 
val- 
1945 
die-

—• Velniop viskas! — tarė 
Pijušas Kirvelis savo draugui.

— Kas velniop? Kur vel
niop? — paklausė Bonifacas 
Sakelė.

— Velniop visi vadovavimo 
darbai, visokie fondai, visokios 
laisvės! — aštriai atkirto Pi- 
j ūsas.

— Nieko nesuprantu — ra
miai atsakė Sakelė.

— Nieko ir nesuprasi! —tę
sė Kirvelis.

— Nieko nebus kol aš nebū
siu Vliko pirmininku, kol ne
paimsiu valdžios į savo ran
kas!

— Palauk, palauk, kam kar
ščiuotis, juk dabar jau kitas 
pirmininkas, keli išstojo, iš 
Amerikos nuvažiavo atstovas, 
gal susitvarkys, gal ką pada
rys...— ramino šakelė.

— Nieko nebus,— net įrau
dęs šaukė Kirvelis.

— Bet klausyk, Pijušai, nu
traukė jį Banifacas, — tu ne
gali būti pirmininku ir net iš 
viso negali priklausyti Vilkui, 
nes tu ne partijoj, kurį skelbia 
vieną, o daro kitą, tu juk ne...

— Ne, bet aš įstosiu į tą par
tiją, būtinai, kaip partietis 
prisitaikysiu reikalavimams ir 
prilindęs kur reikia pateksiu į 
Vliką, .pasidarysiu pirmininku 
ir pakeisiu Vliko vardą į Plikas 
— patenkintas savo sumany
mu išaiškino draugui Pijušas 
Kirvelis.

— Kaip? Kokiu vardu pava
dinsi?— susidomėjo Bonifacas 
šakelė.

— Paprastai — PLIKAS — 
nieks nieko neįtars ir galvos, 
kad dirbi dėl idėjos ir esi pli
kas, kaip tilvikas, nors iš to 
daug naudos: doleriukų, sva
relių, markučių tau į kišenes 
birs.

— Bet kai.p suprasti tą žodį 
“plikas”, juk turi kiekviena 
raidė reikšti ką nors — neri
mavo Bonifacas.

— O tu manai, kad‘ nereiš
kia? — šypsodamasis kalbėjo 
Pijušas, — tai* reiškia: Per 
Lietuviškumą Įplaukos Kiše
nėn Asmeniškai Sau. Tai bus 
geriausia ir aritmetiškai pa
prasčiausia. Visi turės tylė
ti ir nesikišti į Pliko reikalus. 
Nereikės nei šefų, nei diplo
matų.

— Atleisk, — nedrąsiai įsi
terpė Bonifacas, — man dar 
kaikas neaišku. Ar tave priims 
į partiją?

— Kaip, nustebo Pijušas, ar 
priims? Juk aš Lietuvoje turė
jau 5 hektarus ž?mės ir buvau 
suorganizavęs Lietuvos dvari
ninkų partiją, kurios buvau 
lyderiu, savo laiku skutau ant- 

. spaudas nuo lašinių, turiu ge
rą patyrimą biznyje ir ekono
mijoj. Tremtyje pardavinėjau 
padangas, laikrodėlius, per 
mane ne vienas pateko į są
jungininkų malonę, bet per 
“malonius pinigėlius” vėl buvo 
mano ištraukiamas. Pardavj- 
nėjau kunigėliams automobi
lius už tokią kainą, kad man 
dar kitas nemokamai liktų. Be 
to, kai visi pusbadžiu gyveno 
ir buvo šelpiami, aS sukalio- 
jausi apie žalią Kryžių ir ato
stogoms vykdavau prie Atlan
to, kad pailsėjus po visokių 
kombinacijų, be to, juk ir mė
sa aprūpindavau tautiečius 
bavariškais jaučiais beturgau- 
damas. Bet... nutraukė savo 

. pasakojimą Pijušas.
— Kas bet? — susidomėjo 

Bonifacas.
— Bet velnias mane nešė į 

tą Ameriką!— supyko vėl Pi
jušas.

— Kodėl? — neatlyžo Boni
facas.

— Būčiau apdovanotas or- 
denu. Gal net pats popiežius 
būtų davęs kokį nors ordeną 
“pro speculatia et combinacia”.

Dabar neturiu nieko, o garsus 
buvau visose trijose zonose. 
Turiu ir vaikų ir žmoną. Duk
tė pakrikštyta krikščioniškai, 
Liepsnelė. Reiks leisti į Pary
žių studijuoti, nes ką čia* iš
moks.

— Tai vistiek stosi į parti
ją? įdomavosi Bonifacas.

— žinoma, jei nepriims į 
Vliką. tai nors gerą tarnybą 
gausiu čia. Gal kur prie radi
jo ar prie kokios grupelės, — 
patenkintas atsakė Pijušas.

— O ar apie radiją nusima
nai? — lyg netyčia paklausė 
šakelė.

—O kaip tu galvoji?—atkir- ’ 
to Kirvelis — turėjau Lietuvoj 
ausinį aparatuką, Vokietijoj 
jau gerą: vienos lempos ir 
elektrinį. Jau galiu drąsiai sa
kyt, kad apie radiją ir darbą 
prie jo puikiai nusimanau. Jei 
ten nebus vietos — į grupelę— 
dabar ten visokiausių muiti
ninkų ir pariziejų prilindę, o 
aš žmogus ne Tartiufas. Dabar 
daug kas dirba ne savo darbą 
— tai kodėl aš turiu tupėt ko
kiam fabrike, o kiti sėdės 
minkštose kėdėse ir dykai do
lerius gaus. Ne! Rašausi par
ti j on ir gausiu gera krikščio
nišką darbą, kur bus man, o 
ne kitam naudos, baigė savo 
pasakojimą Pijušas Kirvelis.

Jackus Kimša.

Eisenhowerį eiti tokiu 
keliu.

Foster Dulles, kuris 
mas Achesono įpėdiniu, 
publikonai 
pareiškė:

“Mes norime pradėti /psicho
loginį ofenzyvą, kad išvysčius 
viltį ir rezistencinę dvasią ana . 
pus geležinės uždangos, ne su
kilimais ir išlaisvinimo karais, 
kaip Trumanas neteisingai . 
mus kaltina, bet klasiškomis 
priemonėmis, pasyvia rezisten
cija, streikais ir tt. Mes netu-_ 
rime vien Europa domėtis. Yra 
dar Azija, kuri mums irgi 
bi. O ar žinote, kad mūsų 
stybės sekretoriai nuo 
metų praleido beveik 500
nu besiderėdami" su vakarie
čių lyderiais ir per tą laikotar
pį joks valstybės sekretorius 
nebuvo įkėlęs kojos į Azijos 
valstybes.

Eilinį amerikietį labiausiai 
įdomauja du busimosios Ame
rikos politikos dalykai:

Kaip bus baigtas Korėjos 
karas?

Ar negalima bus sumažinti 
mokesčius, kurie yra išaugę 
dėl ginklavimosi?

Nuo Korėjos karo pradžios 
buvo išleista 74,400,000,000 do
lerių ir manoma, kad kitais 
metais išlaidos sieks 58 bilijo
nus.

Kiekvienas kandidatas sa
ko, kad ginklavimosi progra
ma negalės būti • sumažinta, 
bet republikonai mano, kad 
kovojant su korupcija ir suma
žinus valdininkų skaičių, bus 
realizuota didelė ekonomija. 
Stevensonas žada irgi toj sri
ty veikti, tačiau ar dėl to mo
kesčiai sumažės, tai kitas, klau 
simas.

Už katrą kandidatą balsuoti?

Amerikos prezidento rinki
mai jau čia pat. Lietuviai tyli. 
Lietuvių laikraščiai parašo, 
kad Stevensonas tai sakė, o 
Eisenhoweris —- tai. Ką mes, 
Amerikos lietuviai, turime sa
kyti ir už katrą balsuoti? Nors 
mūsų nedaug, bet visgi nacio
naliniuose rinkimu ase mes su
darome daug tūkstančių bal
sų. Todėl pagalvokime, už ką 
mes juos turime atiduoti.

Visi Amerikos lietuviai, iš
skyrus rusofilus, nori, kad Lie
tuva atgautų savo nepriklau
somybę, nežiūrint politiškų 
pažiūrų, šiame svarbiame mo
mente turime partijas ir pa
žiūras mesti į šalį, jeigu mes 
esame kultūringi žmonės.

Amerikos legijonierių suva
žiavime Eisenhoweris savo kai 
boję yra pasakęs, kad be kitų 
pavergtų tautų ir Lietuva tu
ri būti išlaisvinta. Tą žinią pa
gavo Maskvos politikieriai ir 
ot, Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos kongrese, gavęs 
balsą, Lietuvos komunistų par 
tijos sekretorius A. N. Snieč
kus iškoliojo Eisenhowerj, pa
sakydamas, kad jis “lojo” dėl 
Lietuvos išvadavimo. Ameri
kos lietuviai iki šiol nežinojo, 
kad komunistiškoje Lietuvos 
baloje yra tokia didelė varlė. 
Jeigu mes norimte pataikauti 
Sniečkui, tai negalime balsuo
ti už Eisenhowerj. Pagalvoki
me, broliai lietuviai.. Aš kalbu 
į tuos, kurie nori savo balsą 
atiduoti Stevensonui.

Ką lietuviams politiškai da
vė demokratai (po Lietuvos pa
vergimo? Nugi nieko. Tyčiojo
si ir dar tyčiojasi. Kada Am. 
Lietuvių Tarybos delegacija 
nuvažiavo pas Rooseveltą pa
siskųsti, tai Rooseveltas pasa
kė, kad, girdi, Lietuva savo ne 
priklausomybės neprarado, o 
tik laikinai užimta ir t. t. O 
kiek čia buvo džiaugsmo, rašy
mo... Ir vis retkarčiais dar tos 
delegacijos važinėja į Wash- 
Ingtoną su tuo .pačiu reikalu, 
nusifotografuoja, pasikalba, į- 
teikia memorandumų, kurie 
veikiausiai gurbą pasiekia, ir 
vis ta pati dainelė. Washingto- 
no demokratai nesiėmė jokios 
akcijos prieš masinį genocidą 
ir siuntimą mūsų brolfli į Si
birą. Reiškia, mes nieko nega
vome iš demokratu* --Dabar— 
mums išeitis: jeigu jau nieko 
negausime iš republikonų, bet 
mes nieko pralaimėti taip pat 
negalime. Turime rizikuoti.

Po Roosevelto laidotuvių 
mūsų bolševikai, su Brooklyno 
Siurba priešaky, uždėjo ant 
Roosevelto kapo vainiką. Už 
ką? Ar už tai, kad Rooseveltas 
padėjo pigia kaina Lietuvą

palikti Stalinui? štai kur fak
tai. Jeigu Rooseveltas ir demo
kratai ką gero padarė lietu
viams, tai tik bolševikuojau
tiems lietuviams.

Daug Amerikos lietuvių pri
klauso skirtingose unijose. 
Prieš keturis metus Trumanas 
ir jo sėbrai, šaukė, kad republi
konai yra parėmę Taft-Hart
ley aktą,, kuris,- anot jų, esąs 
vergijos aktas. Jį reikia at
šaukti. Pasidėkavojant tam ak 
tui, Trumanas -buvo išrinktas 
prezidentu. Ar jis .padarė tai 
ką sakė? Per keturis metus tu
rėdamas Kongresą ir- Senatą 
su savim neatšaukė to akto ir 
net nemėgino atšaukti. Ketu
ri metai praėjo ir vėl jie tą ak
tą kiša darbininkams po no
sim. Tai šlykščiausią apgavys
tė, pasityčiojimas iš darbinin
kų. Ar ir vėl jūs, broliai lietu
viai, norite kabintis ant tos 
pačios meškerės?

Turint galvoje Sniečkaus 
incidentą, vainiko dėjimą ant 
Roosevelto kapo, Tafto-Hart- 
ley aktą. Am. Lietuvių Tarybos 
delegacijos ignoravimą Wash
ingtone. sveikai protaujantis 
tikras lietuvis, negali savo bal
so atiduoti demokratų kandi
datui šiuose taip svarbiuose ♦ 
rinkimuose.

Pagalvokite, pasikalbėkite 
su šeimos nariais, pasitarkite 
susirinkimuose, įvairiose suei
gose, ir pamatysite, kad priei
site išvados, jog mums lietu
viams, dabar yra proga paro
dyti demokratams kumščių, tai 
yra balsuoti prieš juos.

W. A. Meškūnas 
Scranton, Pa. *

mingų ovacijų prieš savo kal
bą, bet po jos, plojimai buvo 
ne taip jau triukšmingi. Prie
šingai išėjo su Stevensonu, 
kuris su savo kalba užkariavo 
salę ir susilaukė didelių Novaci
jų.

Kada gen. Eisenhoweris bu
vo išrinktas republikonų kan
didatu, buvo manyta, kad izo- 
liacionistams, kurie spietėsi 
aplink Taftą, atėjo galas, nes 
Eisenhoweris buvo labiau šali
ninku Trumano politikos “Con- 
tainement”.

Ar jis toks pasiliko ir šian
dien?

Per legijonierių suvažiavi
mą New Yorke Eisenhoweris 
pareiškė:

“Mes negalėsime ilsėtis, kol 
pavergtos tautos atgaus lais
vę ir teisę pasirinkti savo ke
lią. Tik tada mes pradėsime 
galvoti, kad yra galima gyven
ti taikoje su komunizmu”.

Bet demokratai, kurie norė
jo pavaizduoti republikonus 
kaip karo j ieškančią 
privertė Eisenhowerj 
kinti, kad jis tikėjosi 
tas tautas išlaisvinti
būdu ir “vienintelis būdas lai
mėti tretįjį karą, tai jo nepra
dėti”. Į tai Stevensonas atsa
kė, kad “taika nelaimima, 
kaip 100 jardų lenktynės, kad 
reikia laiko, užsigrūdinimo, 
kantrybės ir užsispyrimo”.

O Trumanas pastebėjo:
“Jei jie (republikonai) ne

nori karo, kodėl jie sako, kad 
jie turi naujus pasiūlymus pa-

siai administracijosx pastangas 'gelbėti pavergtoms tautoms už 
duoti negrams daugiau- teisių 
ir neleidžia vyriausybei kon
troliuoti didžiąsias naftos į- 
mones.

Stengdamasis palenkti į sa
vo pusę pietiečius, Stevenso- 

g nas pasirinko kandidatą į vi- 
“j ceprezidentus Sparkmanną, 

bet tai nesukliudė skilimo* 
Texas gubernatorius Shevers 
ir buvęs valstybės sekretorius 
Byrnes remia Ike. , 

Priėmimas, kokio susilaukė 
Eisenhoweris, lankydamasis 
pietinėse valstybėse, Steven- 
sono partijai kelia rūpesčio.

— Eisenhowerj minia sveiki
no, aiškina Sparkmann, tik to
dėl, kad pietuose niekas netu
rėjo progos pamatyti genero
lų su penkiom žvaigždutėm, ir 
dar republikoną!

Kada Eisenhoweris pradėjo 
savo rinkiminę kampaniją, se
nieji republikonai, klausyda
miesi jo kalbų, pareiškė, kad 
jis per minkštas, per mažai 
daro priekaištų administraci
jai ir neužtenkamai smarkiai 
puola demokratus.

Eisenhoweris pasistaise ir 
pietinėse valstybėse jau gali
ma buvo jausti naują kalbos 
toną. Pasisekimas, 
ten susilaukė, įtikino jį, kad 
jis turi laikytis šios taktikos, 
ir po susitikimo su Taftų, jis 
perėjo į kraštutiniųjų pusę. 

Jei Eisenhowerio kalbos bū
na paprastensės už jo prieši
ninkų, tai jo atvirumas ir šyp
sena, minioje randa didesnio 
atgarsio, negu prityrusių de
mokratų politikierių^ kalbos.

Abiejų kandidatų štabai su
daryti iš senų politikierių, 
profesionalų technikų ir rek
lamos specialistų. Eisenhowe
rio politines kalbas redaguoja 
Stanley High iš Riders Digest, 
Stevensono 
singer, laimėjęs Pulitzer pre
mija už knygą “Jacsono am-

geležinės uždangos... Jei tai 
nereiškia karą, tai ką reiškia? 
Ar manoma apie sukilimą pas 
satelitus? Bet nieko nėra bai
saus, kaip drąsinti sukilimą, 
kuris baigtųsi naujom skerdy
nėm. Visi europiečiai žino, kad 
sukilimas pavergtame krašte 
tegalimas tik su pagalba, iš 
užsienio. Jei republikonai ne-

Gi dėl Korėjos karo niekas 
nesiūlo jokios programos, ir 
šis klausimas tėbėra neiš- 
pr estas.

ir ne-j 
būtų] 

randu 
nadarvti ir

i

Ar kaklaraištis yra kapita
lizmo ženklas?

Iki šiam laikui taip bent gal 
vojo kai kurie komunistai.

Vengrijoje net buvo suruoš
ta kampanija prieš vakarie
čių madas, bet dabar vengrų 
komunistų laikraštis Eesti Bu
dapest nuramino kaklaraiščio 
gerbėjus:

— Mes galime užtikrinti 
draugus, rašo Eesti Budapest,

KĄ SAKO TEISĖJAS EDWARD MAGUIRE
Teisėjas Maguire, New York šiuose praeituose dviejuose pa 

Volunteers for Stevenson pir- sauliniuose karuose. “Dąbar vėl 
mes esame atsidūrę prieš di
džiųjų demokratijoj ir civili
zacijos uždavinių sprendimą. 
Jų išsprendimas tebus. įmano
mas tik tuo atveju, jei Jung
tinių Valstybių prezidentu iš
rinksime gubernatorių Steven
soną. Tuo tikslu aš kreipiuosi 
į visus tautinių gruphk ;spau- 

x dos žmones, prašydamas jų 
talkos šiame darbe. Norėdami 
palaikyti artimus saitus su vi
sų tautybių, rasių, tikybų ir oo 
litinių įsitikinimų ..žmonėmis, 
mes įsteigėme ofisūs įvairiose 
miesto dalyse, ir aš labai no
rėčiau, 
teiktųsi 
macijų, 
adresu: 
for 
Ave., 
MU 8-7500.”

mininkas, sako, kad jis visada 
turėjęs daug malonumo ben
dradarbiauti su tautinių gru
pių spaudos redaktoriais ir lei
dėjais. Turėdamas nepaprastai 
didelių nuopelnų santykių de
rinime tarp darbo ir kapitalo, 
teisėjas Edward Maguire, be 
to, yra sėkmingas politiniame 
darbe. Kaip žinoma, jis net 
dviems atvejais yra vadovavęs 
senatoriaus Lehmano rinkimų 
kampanijai.

“Aš savo gyvenime esu turė
jęs nepaprastai daug reikalų 
su tautinių grupių spaudos re
daktoriais 
pripažinti

kuri& <jisi? ■ -nuopelnus 
Jungtinių 
siekime, tiek kovoję 
pasaulio demokratiją bei civi
lizaciją. Tai ypač buvo ryšku

ir leidėjais, ir turiu 
jiems nepaprastus 

tiek bendrame 
Valstybių gerovės 

už viso

kad mano draugai 
atsilankyti. Dėl infor- 
prašoma kreiptis šiuo 
New York Volunteers

Stevenson, 399 Madison 
New York 17, N. Y.

Arthur Schle-

Bet, nežiūrint Stevensono 
didelio štabo, Eisenhoweris su 
savo Šypsena, su savo penkiom

jog jie gali nešioti kaklaraištį. 
Būtų klaidinga manyti, kad 
mes turime vaikščioti atsila
pojusiais marškiniais.

Kada Višinskis nešioja smo
kingą, o raudonosios armijos 
karininkai puošiasi auksiniais 
antpečiais, Maskva padarė 
“malonę” satelitams, palikda
ma kaklaraištį. Pagaliau, tas 
praktiška. Užtenka tik truk
telėti ir...

Komisionierius John J. Grigalius iš Bostono, lietuvių 
demokratų vadas Massachusets valstybėje, sveikinasi su 
gubernatorium Adlai E. Stevensonu New Yorke. Guber
natorius Stevensonas yra paskyręs adv. Grigalių prezi
dentinei kampanijai vesti lietuvių demokratų skyriaus 
pirmininku. Konferencijos metu gubernatorius Steven
sonas pareiškė, kad jis griežtai laikysis dabartinio Valsty
bės Departamento nusistatymo, būtent, pripažinti Lietu
vą, kaip laisvą ir nepriklausomą valstybę. Demokratų par
tijos kandidatas pareiškė, kad jo pozicija Europos klausi
mu, kaip ir komunizmo ekspansijos sulaikymo reikalu, 
esanti tvirta ir aiški.

ARABU IŠMINTIS
Jis panašus į adatą, kuri 

aprengia žmones, pati likdama 
nuoga.

Jei myli, mylėk dievaitę, jei 
vogi, vok kupranugarį.

Smagiausiai pasikasysi sa
vo paties nagu.

Jei reikėtų mesti akmenį į 
kiekvieną lojantį šunį, akmens 
būtų neįperkami.

Mes niekam nedarėm gero: 
iš kur atsirado visas šis blo
gis?

Nemostaguok kojom, neap
žergęs arklio.

Musė vis tiek galų gale įkris 
į medų.

Kuklumas vyrus veda į skur 
dą, moteris į paleistuvystę.

Iš savo barzdos plaukų su
suk jam virvę.

Esu turtingas, bet mėgstu 
dovanas. .

Vakar liūdesys, liūdesys šian 
dien: kiek dienų trunka gyve
nimas?

Jo žandas jam priklauso 
(gali įžeidinėti).

Kam Dievas geidžia blogo, 
atriša liežuvį.

Klausia vilko:— Ko tu slan
kioji paskui tuos ėrukus? Jis 
atsako: — Dulkės, kurias jie 
sukelia, labai sveikos mano 
vargšėms akims.

Tėšk purvą į sieną: jei jis 
ir neprilips, vistiek paliks -pėd
saką.

Panašus į gaidį: minta mėš
lyne, o dainuoja mėnuliui 
kalbant apie poetus).

Kas gyvena kaip gydytojas, 
mirs ligoniu. ’

Panašus į žvakę, kuri ki
tiems šviečia, pati sudegdama.

Jei jis sakosi liūtas, ko jis 
loja?

Parinko A. J. G.



BALTU SIMFONINIS KONCERTAS KADA LIETUVOS PRIEŠAI DŽIAUGIASI...

(Alke?.- iš 4 psl.)
of Rasiai: folk song”. Naba
gėlis, pasirodė kiek jis teniLSi- 
vokia ta::rini’i liaudies moty
vų skirtumuose. Toks Times 
turėtų turėti plataus masto iš
mokslintus muzikos kritikus, 
kurie nusivoktų tarptautinėje 
liaudies muzikoje, o ne vien 
pažinę propagandinę nuų mu
zika. matot'.; jos mastu. Dar 
mums te.<s ilzai laukti ir pa
tiems padirbėti, kad savo tau
tinę muziką galėtume parodyti 
svetimtaučiams skirtinga nuo 
rusų, parodant karatengą skir 
tuma. Bendrai pažvelgus į tau 
tų melodijas, daug surandame 
bendrumų, bet kai įsigilinama 
i detale-', randami dideli skir
tumai. Panašiai yra su mūsų 
tautiniais rūbais, kurie pra
džioje buvo maišomi su kitų 
tautų. Ta^s pat su tautiniais šo 
kiais. tautodaila ir t. t.

Taip. Spalio 12 dieną mes 
turėjome. V. Tysliavienės dė
ka, progos išgirsti mūsų bend
rai baltų muzikos perlus, ku
rie nė kiek nėra menkesni už 
kitų tautų kūrybą.’ Jos dėka, 
mes gėrėjomės ir didžiavomės 
esą Carnegie Hall. Amerikos 
muzikos Alma Mater centre. 
Mes, lietuviai tą dieną Carne
gie Hali pakeltom galvom jau
tėmės esą tiek muzikos kultū
roje pribrendę, jog lietuviškos 
pavardės puošė to namo sie
nas, didieji laikraščiai skelbė 
šalę pasaulinių garsenybių ir 
mūsiškių vąrduš. Tai buvo tik
rai kiekvienam ten atsilankiu
siam “Mano sieloj šiandien 
šventė...’’ Kuris ten buvo ir 
girdėjo koncertą, tas niekuo
met jo nepamirš. Bet... Bet ar 
mes sugebėjome įvertinti pa
dėtį ir momento svarbumą? 
Juokas ima, prisimenant ne
seniai spaudoje buvusius laiš
kus, kur buvo gvildenama pa
rengimų nelankymų priežas
tys. Ten buvo kalbama apie 
kultūrą, meną, gilesnius pa
rengimus. Na, o kokios rūšies 
buvo šis koncertas. Meniškos, 
ne gilios kultūriškos, nevertos 
dėmesio...? Tat ką į tai gali tie 
mūsų “kultūrėgeriai” pasaky
ti. Prel. J. Balkūnas giliai su
prasdamas koncerto reikšmęt 
kreipėsi per radiją su karštu 
žodžiu į visuomenę kviesdamas 
ją kuo gausiau apsilankyti į tą 
šventę. Na ir ką?! Atsilankė, 
bet visur matėsi nemažų tuš
tumų salėje. Ką -į tai gali pa
sakyti svetimtaučiai muzikos 
kritikai, matydami nepilną sa
lę, nesugebančių įvertinti sa
vo kultūros pasisekimus? New 
Yorko apylinkėje tiek daug 
esama lietuvių, kad jie vieni 
kelias Carnegie Hall galėtų 
pripildyti. Gaila, kad taip atsi
tiko. Tai rodo, kad didesnių 
parengimų mes nereikalingi.
nežiūrint į tai, kad mūsų mu-

' GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN Inn dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS IR ARMONIKA

Žemos kainos.
CIA RENKASI LIETUVIAI. UKRAINIEČIAI IR KITI.

219 2nd Avė. (arti 14 St.) New York, N. Y.
* Telefonas GR. 3-9865

■ j— — j-*** ■*" * i

GEORGE RACHUN 
RESTORANAS IR BARAS

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

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

New Yorke. U
254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St.
New York City. N. Y. Tel.. WOrth 2-8551. ![

Telefonas: EV ergreen 7-74 il
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA 
Anglys. Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
. Gyvenamoji vieta:

65-43 Grand Ave., TWining 4-8087 Maspeth, N. Y.
7 elefanuoti po 5 vai. vakarais

€

zikos smetonėivs kūryba buvo 
pildoma. Daugiau tokių dide
lių užsimojimu koncertų ne
virta rengti, jei ju nevertina
ma ir rengėjas turi už tautos 
kultūrai dirbtą darbą dar sa
vo kišene atsakyti, ateityje to 
kių "geradariu” nebetenka 
laukti.

Panašiai buvo ir Lietuvoje 
su pirmuoju lietuviškos jimfo- 
mnės muzikos koncertu 1923 
m. Tais metais šių žodžių ra
šytojui teko "laimės" organi
zuoti Kauno miesto sode vasa
rini simfoninį koncertų sezo
ną Per visą vasarą buvo atlik
ta 32 simfoniniai koncertai. Jų 
tarpe liepos 27 d. buvo pirmu
tinis lietuviškos simfoninės 
muzikos kūrybos koncertas, iki 
to laiko niekur nebuvo tokio 
koncerto, nes ir simfoninių 
veikalų nebuvo. Tame koncer
te buvo atlikti šie dalykai: 
"Pirmoji Simfonija F-moll”, 
J. Žilevičiaus, simfoninė poe
ma "Miškas”’, M. K. Ciurlio- 
niesw "Jau slavai sukilo’”, vy
rų chorui ir simfoniniam or
kestrui pritariant, C. Sanaus- 
ko. “Nokturnas” ir “Menuetas” 
J. Naujalio. Tiek ir tebuvo tais 
laikais simfoninės muzikos. 
Kai sezonas baigėsi, man teko 
sumokėti 15.000 litų susidariu
sio deficito, kur išbaigiau mo
kėti. atvykę-s į JAV. Panašiai 
atsitiko ir dabartinio koncer
to rengėjai V. Tysliavienei. Na, 
tiek to. Kas nors kultūrai vi-

MUZIKAS IZIDORIUS VASYLIUNAS
APIE BALTŲ SIMFONINĮ KONCERTĄ

žymusis lietuvių muzikas ir 
smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas, ryšium su Baltijos tau
tų simfoniniu koncertu, rašo 
iš Columbia, Pietų Amerikos:

“D. G. p. Tysliaviene:

Noriu pareikšti Tamstai di
delį dėkingumą už Tamstos 
pastangas ir jau konkrečius 
faktus lietuviškos simfoninės 
muzikos atžvilgiu. Tai nepap
rastos svarbos reikalas, kuris 
išjudins mūsų kultūrinį gyve
nimą šitoje plotmėje, ligi šiol 
visai letargo paskendusioje. 
Turiu pasakyti daugiau. Man 
nuostabu, kad atsiranda žmo
nių, šiuo atveju Tamstos asme 
nyje, kurie eina į talką mūsų 
jaunutei simfoninės muzikos 
literatūrai ir ryžtasi su ja pa
sirodyti viename didžiausių pa 
šaulio centre, ryžtasi pakelti 
visą su tuo susijusią riziką, 
beveik neišvengiamą turint 
galvoje mūsų simfoninės mu
zikos jaunumą, jos savitumą ir 
nepopuliarumą, o taip pat ži
nant didmiesčio nusistovėju
sias tradicijas, skonį, nuosa
vus atskirų grupių interesus, 
pagaliau snobizmą bei plačias 
intrigas. Manęs nepasiekė jo-

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos

Dainos
V. Krochmalnas
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas
Puikūs valgiai

suoniet turi pasiaukoti. Grįž
kime prie koncerto.

Kai palyginu 1923 m. buvu
sį pirmą koncertą su buvusiu 
Carnegie Hall koncertu, ma
tyti milžiniška pažanga toje 
srityje. Tuosyk vos vienam 
koncertui tepasisekė sugraiby
ti repertuarą, o nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpyje tiek 
simfonistų iš.-iauklėjo, jog 
kiekvieno jų į vieną vakarą 
simfoninių veikalų nebesutal
pintum. Prirašyta daug sim
fonijų, simfoninių poemų, kon 
certų, operų, baletų, rapsodijų, 
suitų. Įsijungta į Vakarų Eu
ropos muzikos eiles, kur nau
ja lietuviška muzika su origi- 
nalėmis temomis maloniai 
spaudos sutikta ir įvertinta. 
Man gyvenant užsieny 23 me
tai, su didžiausiu džiaugsmu 
ir malonumu gėrėjaus ta mil
žiniška pažanga, kurios labui 
teko nemažai aktyviai, pra
džioje kūrimosi muzikos gyve
nimo, pasidarbuoti.

Baigiant tenka išreikšti gi
lią padėką V. Tysliavienei ir 
jos bendradarbiams už sutei
kimą progos išgirsti tą retą 
aukštos kultūros koncertą. 
Visi, kurie ten buvo, visuomet 
su dėkingumu minės p. Tyslia
vienės pastangas. Ji davė pro
gos išgirsti “Čiurlionio” ir “Dai 
navos” ansamblius. Jei ne jos 
ir jos bendradarbių pasiryži
mas, vargiai mes juos būtume 
galėję išgirsti.

kia, kad ir trumpiausia infor
macija apie Tamstos tikslus 
bei idėjas, bet man užtenka 
pačio fakto. Aš juo džiaugiuo- 
siu nuoširdžiai ir giliai, o su 
šiuo džiaugsmu jungiasi ir ma 
no didelis Tamstai dėkingu
mas. ’ Dėkoju kaip paprastas 
muzikas, kuris savo gyvenimą 
pašventė sunkiam ir nedėkin
gam muzikos menui ir iš jo di
delį savo darbų dali paaukojo 
tai pačiai lietuviškai muzikai.

Tvirtai tikiu, kad tai pirmas 
bet ne paskutinis Tamstos ren
giamas simfoninis muzikos 
koncertas...”

DOSTOJEVKIS IR JO
(Atkelta iš 3 psl.)

Po to, kas augščiau pasaky
ta, belieka keletą žodžių pri
dėti dėl A. Maceinos D. Inkvi
zitoriaus legendos interpreta
cijos. Nors A. Maceina pasi
šauna, pasinaudodamas “šios 
didžiosios poezijos vaizdais at
kurti Dostojevskio istorijos 
metafiziką”, bet jis tai atlieka 
labai netiksliai, visiškai neis
toriškai. šiuo atžvilgiu jam 
galima padaryti tris esminius 
priekaištus.

Visų pirma, jis naudojasi 
beveik išimtinai tik pačia le
genda, kuri tėra mažas epizo
das Brolių Karamazovų roma
ne. Toji legenda nieku būdu 
negali būti laikoma nei Dosto
jevskio minčių viršūne, nei 
sinteze. Pats legendos auto
rius, Ivanas Karamazovas, į ją 
žiūri su tam tikru cinizmu, 
nerimtai. “Juk tai tik nesąmo
nė, Alioša, tik nerimto studen
to nerimta poema, kuris nie
kados dviejų eilučių nėra pa
rašęs. Kodėl tu žiūri į ją taip 
rimtai?”. Ir Alioša, kuriam 
Ivanas pasakoja legendą 
(smuklėje), iš karto supranta, 
kad tai fantazija, melas, ne
tiesa. Be to, ji gana banali ir 
labai nedostojevskiška. Jos 
prasmė (laisvės ir laimės anti 
tezė) atskleidžia tik ją paly
ginus su kitais raštais (ypač 
su Biešais).

Antra, A. Maceina nepakan
kamai suriša legendą su jos 
istoriniu podirviu. Jis neatsa
ko į klausimą, kodėl Dostojev
skis pasirinko XV amžių, kaip 
legendos laika, Seviliją, kaip 
legendos vieta, vienuoli, kar
dinolą ir inkvizitorių, kaip le
gendas veikėją. Ar visa tai ati
tinka istorinę tikrovę? Aliošai 
buvo aišku, kad Ivanas savo 
inkvizitoriumi per daug iškė
lė Romos bažnyčią. Iš tikrųjų, 
jo nuomone, popiežius, jėzui
tai ir visa kita tėra tik papras
ta kon "’racija (kaip malo
nu) būsimai pasaulinei impe
rijai Jvykdinti Jiems nei jo
kios paslaptys, nei susirūpini
mas žmonių laime, nei kaž-

(Atkelta iš 4 psl.)
Santarvę, Mažosios Lietuvos 
Tarybą ar kitus rimtus jungi
nius, — tai ką tada Lietuvos 
priešai darytų?

Pagal Draugo logiką, jie ta- 
dą turėtų verkti.

Pritraukti j Vilką Lietuvių 
Frontą būtų baisiai gerai. Kas 
to nenorėtų, tas lietuvių tau
tos priešus džiugintų. Bet pri
traukti į Vliką LRS-vę, su ja 
glaudžiai bendradarbiauti Vil
kui ar diolomatams, — būtų 
bąisiai blogai. Tada krikdemai 
protestuotų. Ir lietuvių. tautos 
priedai tada... nuliūstų.

O gal ir būtų neblogai, jei 
mūsų tautos priešai pravirk
tų?

Bet kad priešus nuolat pra
džiuginti, Draugas tebeveda 
kampaniją Santarvei juodinti 
ir ją “pagoniškai” šmeižti.

Ligi šiol nebuvo girdėti, kad 
Santarvė būtų reiškusi Lietu
vos diplomatams papeikimą 
ar protestą, jei jie stengiasi 
“remtis” ir bendradarbiauti 
su mūsų krikščionių demokra
tų grupėmis. Bet krikščionys 
jau peikia...

LRS tikslai labai aiškūs ir 
jie nekartą buvo viešai ir ne
dviprasmiškai paskelbti. Nei 
kiek daugiau nėra plačiajai vi
suomenei aiškūs krikdemų 
tikslai, išskyrus besočius “val
dymo” geidulius.

LRS seniai dirba realų dar
bą lietuviškoje rezistencijoje. 
Ji kvietė ir kviečia jungtis vi
sus lietuvius tam darbui palai
kyti ir sustiprinti. Gi Vliką su
ardė daugiausia krikdemų 
penketukas, kuris pagaliau net 
tarpusavyje susipjovė. Ir dėl 
to mūsų visuomenė jau daug 
yra reiškusi ne tik pasipiktini-r 
imi, bet ir tikrai skaudžių pro-1 
testų.

Nebūdama Vlike, netrokšda-| 
ma valdžios, neskirstydama K 
grupių i poziciją ir opoziciją, 
neskelbdama vienų tinkamais, 
Jsftų netinkamais Lietuvos lais 
vinimo veikloje, — Santarvė 
negalėjo ardyti Vliko “vieny
bės’’ ir nėra atsakinga už je 
sarrteteidj. Maža to, ji jau ne
kartą yra (nurodžiusi, kokių re
formų tektų griebtis, norint 
išgelbėti Vliko, kaip mūsų vi
suomeninio centro, darbingu-

DIDYSIS...
koks pakeltas liūdesys nesvar
bu. Tai, esą, tik prasčių pras
čiausias valdžios, turtų troški
mas ir pastangos uždėti žmo
nijai vergijos pančius, “štai, 
anot Aliošos, ir viskas”. “Jie 
galbūt ir į Dievą netiki. Tave 
kenčiąs inkvizitorius — gryna 
fantazija”. Be abejo, šiuo at
veju pats Dostojevskis kalba 
Aliošos lūpomis. Turime daug 
jo pasisakymų, kad Romos bažH 
nyčia yra tikroji ateizmo ir so
cializmo gimdytoja, nes ji už
mušus! Kristų ir laisvą žmo
nių santykiavimą su Dievu, 
žinia, kad Dostojevskis men
kai pažino Vakarų krikščiony
bę ir kad jis šiuo atžvilgiu bu
vo fanatiškai tendencingas. 
Bet A. Maceina, pasistatyda- 
mas tikslą apginti Romos baž
nyčia, visiškai tos problemos 
neiškėlė. Jis tik pasitenkino 
dogmatišku tvirtinimu, kadj 
Dostojevskis savo ink vizito-S 
riumi iš tikrųjų atvaizdavęs sa* 
vo laikų liberalą nihilistą (!)../

Trečia ir svarbiausia, A. Ma
ceina visiškai nesirūpino su
rišti Dostojevskio siį jo gyve
namuoju laiku ir jo problemo
mis. Kas šiek tiek žino, kaip 
kartais tiesiog įžūliai Dostojev 
skis gyvenamo laiko aktualijas 
stengėsi atvaizduoti savo ro
manuose, kaip daug žinomų 
asmenų (net Turgenevą) jis 
juose parodė, tam ir D. Inkvi
zitoriaus legendos prasmė nė
ra jokia paslaptis. Bažnytinės 
valstybės atgaivinimas ir po
piežiaus neklaidingumo dog
mos paskelbimas ir dėlto aud
ra buvo tas akstinas, kuris pa
skatino Dostojevskį sukurti tą 
legendą. Ne be įtakos čia buvo 
ir politinė Pobedonoscevo vei
kla Rusijoje, kuris norėjo ir 
Rusijoje įvesti teokratiją. Už
tat inkvizitoriaus pirmavaiz
džio tereikia jieškoti bedievy
bėje ar nihiliste, bet popiežiu
je P ,;je IX ir Pobedonosceve.

C.V "isterijos metafizika“ 
aiški ant .tie trys dalykai ne
turi rnkšmfs, bet j‘e tikrai4 
svarbūs, norint suprasti tikra 
Dostojevskio pasaulėvaizdį.

mą, prasmingumą ir visuoti
numą.

Žinoma, galima ir toliau 
muistytis liūne ir graibytis 
rankomis už visokių pakriau
šių. Galima net sakyti, kad tai 
vis "Lietuvos priešų darbas”.

Vaikiškos pasakos. Kalti bu
vo patys. Ir būsite atsakingi 
už lietuviško “tremties puten- 
cionalo” tolesnį silpninimą. jei 
taip toliau eisite. Nieko ?ero 
nebus be pagrindinės ir galbūt 
skubios reformos. b. r.

a ■*- «

Laisvei švintant...
(Atkelta iš 3 psl.)

Keliant vėliavas, šį kartą 
jau traukiau už virvės. Pakėli
mo metu įvyko šioks nuotykė- 
lis. Ant vienos lazdelės buvo 
pritvirtintos lietuviškoji ir vo
kiškoji vėliavos. Vėliavoms į 
viršų iškelti buvo pririštos trys 
virves: viena po lietuviška, vie
na po vokiška ir viena per Vi
durį. Orkestrui sugriežus, pra
dėjome kelti vėliavas. Vienas 
griebė už virvės, parištos po 
lietuviška vėliava, aš už vidu
riniosios, o už virvės, pririštos 
po vokiškąja, niekas nekimba. 
Aišku, kiekvienas lietuvis jos 
šlykštisi, neapkenčia, taigi ne
nori prie jos ir savo rankų 
liesti.

Išėjo negražus vaizdas. Vir
vės traukiama, lietuviškoji vė
liava kyla žemiau, negu 
netraukiama vokiškoji. 1918 
m. Vilniaus savanoris kūrėjas 
ats. majoras P. Ruseckas, di
delis patriotas ir senas lietu
viu veikėjas, rašytojas ir žur
nalistas, tai pamatęs, kad ne
traukiama už virvės vokiškoji 
vėliava daug aukščiau ' kyla, 
negu lietuviškoji, nebeiškentė 
ir pribėgęs griebė už laisvosios 
virvės. Ją taip staiga ir stipriai 
patraukė, kad bematant vo
kiškoji vėliava atsidūrė že
miau lietuviškosios. Ir taip P. 
Ruseckui stipriau traukiant už 
mus (žinoma, ne iš meilės, bet 
iš neapykantos vokiškai ai), lie 
tuviškoji vėliava kilo aukš
čiau.

Po iškilmių dar pasidairiau 
kiek po Vilnių. Tai šen, tai ten 
šmėkštelėdavo sovietų karių 
bet jau neperdaugiausia. Sku? 
dūs jie. atrodė prieš mūsų ka
reivius. Jų milinės blogos me
džiagos, retos, vėjas kiaurai 
lenda pro jas ir, kiek šalčiau, 
kareivis pamėlynavęs dreba.

Rusų mašinos gana dažnai 
gesdavo kelyje, žiūrėk, kur ant 
kelio sovietų karys — šoferis, 
atsigulęs po mašina, ir taiso. 
Prisimenu vieną linksmą nuo
tykį Kaune dar iš 1939-1940 
m. žiemos, kada Lietuvoje dar 
tebuvo tik sovietų įgulos.

Iš Gaižiūnų poligone esan
čios sovietų įgulos viena sun
kioji mašina sugedo Kauno pa 
kraščiuose. šoferis — karys tai 
so ją. Tuo kartu bevaikščioda
mas užtinka jį vienos Kauno 
spaustuvės darbininkas, iki tol 
prijautęs bolševikams. Kaip 
bolševikuoj antis, norėjo už- 
megsti kalbą su draugu iš 
“mielųjų’’ Rytų.

— Na, ką. drauge, sugedo?— 
užkalbino darbininkas.

Sovietų karys ištraukė gal
vą iš po mašinos, norėdamas 
pamatyti, kas jį kalbina. Ogi 
pamato prieš save pilietį su 
gerais trauktais kaliniais, šil
ta kepure, puikiomis pirštinė
mis ir geltonais pusbačiais.

Visai nepanašus į proletarą 
ir Sovietų Sąjungoje tokių ne
matė.

— Pašol von, buržuj! (Pasi
trauk šalin, buržujau) — pik
tai atkirto sovietų karys, ir pa 
kišęs galvą po mašina vėl dir
bo, taisė.

Vargšas bolševikuojantis į- 
sižeidė, kad jį “draugas” bur- 

‘žuju pavadino. Kitiems buvo 
juoko iš jo, kad Lietuvos dar
bininkas sovietiniam gyvento
jui atrodo panašus į buržujų.

(Pabaiga).

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. \ Y TAUTAS AVIŽONIS, M. D. .
AKIŲ. ALSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS •VALANDOS;

30 E. 60th St. New York City Susitarus: antrad., ketv. ir
T eld. MUrray Hill 8 8677 šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I. Susitarus: pirm., tree, ir

Tekf. Bay Shore 3 710
pcnkt. visą dieną ir šešt. 
lik iš ryto.

DR. F. M. BINTAKYS VALANDOS:
91 Hanson Place Kasdien nuo 10 iki 12 ir
Brooklyn 17. N. Y. nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad.

S I'erling 9 5 285 visą dieną ir pagal susitarimą

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

87-20 85th Street 6 — 8 vakare
Ketvirtadieniais ir šventad.

Woodhaven. L. L. N. Y. tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave. Į.' 1° ~ 2
Ofiso te!. GLenmore 5-3094 šeštad. 10 — 3
Namų tel. GLenmore 3-444 5 Ketvirtadieniais ir Šventa

dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais 

Tel. EVergreen
uždaryta 
7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA VALANDOS:
(DANTŲ GYDYTOJA) 1 — 7 vai.

408 Jay Str. Room 306, susitarus
kamp. Eulton Str. (Brooklync) Ketvirtadieniais visą dieną

Ofiso tel. ULster 8 8789 ir šeštadieniais po pietų
Namų tel. TAylor 7-8231 — uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:

(DANTŲ GYDYTOJAS)
9 — 12 ryte
2 — 9 vakare

499 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-0706 
Namų — Jamaica 6-3834

JOHN DERUHA, M. D.
Pūslės, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai. Nervai, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai. i J
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. '•

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterim*. ų
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! AINA I. BIRNBAUM, D. M. D.
! DANTŲ GYDYTOJA
! 2 East 54th Street VALANDOS:

New York, N. Y. 5—8 vai. po piet ,
Tel. PL. 3-7138 ofic. Šeštadienį 10—6. '
Tel. EN. 9-7489 namų. Pirmadienį uždaryta. i

; JOSEPH ZABNER; M. D.
j AKIŲ GYDYTOJAS
| 35 E. 7th Street
į New York. N. Y.
3 c.—
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VALANDOS: J;
Trečiadienį ir šešt. 10—12 /
Pirm.. Tree.. Pcnkt. 6—8. Įj

Tel. OR 4-8038
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SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

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

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. E Ver green 4-8802

GREITA PAGALBA
SAK SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
siu mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽĖJIMO DEDERVINIŲ ir 
PUČ K Ų. niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PU ES raudonoji gvs- 
1a (bcmorrhoidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletes foot). C»al bandei vi
sokius. tai dar išbandyk geriausius. 
Už.tiknn.im pasekmes arba pinigus 
gruzinam. Kama $3 00

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

NAMU SAVININKU DĖMESIUI!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandenis laidus, maudynes, virtuves ir vi
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pasalnam vadinamas 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išreng
site (Jidelių pataisymų vėliau.

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 
JUOZAS GINKUS, VEDMAS

SESTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP. i

Id WWRL, 5000 kcl.
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-929S



GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKEUCNAS

1 aust 
Interest 

Rate

T

LIETUVIŲ SK - GREEK AMERICAN SC 4-0
Lietuvių SK vienuolikė po 

truputį vis daugiau apsipran
ta DAFB aukštojoj lygoj ir 
tvirtėja savo kelyje į patenki

Credited and
Compounded

Quarterly •

no meniškų nuotraukų knygą 
“Lietuva”.

DAFB lygos kl. meisteriui 
atitekusias dovanas gavo šie

On Regular Savings Accounts 
Interest starts the first of the month

on sums irom $25 to S 10 000
Deposits made on or before January 10. April 5, 

Julv 10. and October 5 will draw interest from the 
first of such months if left to the end of the

j 86-™ ST. CASINO TEATRAS ]
; 210 East 86th Street ;
' Nuo sualio 24 iki 30 d.
j PIRMĄ KARIĄ AMERIKOJE įl Į

“EINMAL DER LIEBE HEKRGOTT SEIN”
( Su Hans Moser—Wiilem Holsboer—Anton Pomtncr—Josef Offenbach— j

1 one 1 ang—Irene v.Mcyendorff—Ivan Petrovich—I tsa iScbel • i
! “KOMM ZU MIR ZURUCK” Į

Su Charlott Daudcrt — Albert Mattcrsuxk |

I NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

namą vietą pirmenybių lente
lėj. Spalio 19 d. mūsiškiai sa
vo aikštėje nukirto Greek 
American SC 4-0 (2-0). 400 
žiūrovų matė geros įtampos 
rungtynes, kur geltonai-žalie- 
ji solidžiai demonstravo savo 
įtikinantį pajėgumą.

Pirmam kėliny abu įvarčius 
įkirto Adomavičius. Pirmasis 
šūvis buvo toks smarkus, jog 
graikų vartininko vos neįteškė 
į Vartus. Antrasis buvo iš bau
dinio. Po pertraukos abu ga
balus įdūzgė Gražys — vieną 
tiesiai iš kampinio ir ant
rą iš pastebėtino derinio. 
Priešininkų gynyba nebuvo 
lengvai įkandama, nestigo ir 
kietesnių pasireiškimų. Pro
tarpiais graikai turėjo persva
rą, bet vidurio saugas Kantz, 
ne .paskutinėj vietoj vartinin
ku žaidęs Kalašinskas (!) gel
bėjo iš sunkesnių padėčių. Už
tikrintai sužaidė Modzeliaus- 
kas ir Jėgeris. Puolikai taip 
pat neliko skolingi.

žaidikai: Adomavičius, Jokū
baitis, Kalašinskas, Sabaliaus
kas, Gražys, Saldaitis, Stepo
navičius, Jegers, Jančevskis, 
Mileris (dabar JAV karys, bet 
pobūvy dalyvavęs), Modzeliaus 
kas, St. Kligys (JAV karys ir 
dovaną priėmė jo brolis V. Kli
gys, taip pat futbolininkas), 
Ch. Simonavičius, J. Simona- 
vičius. Dovana buvo skirta ir 
Bagdonui, bet jo pobūvy nesi
matė.

Dar 
tonas 
iškėlė 
Jono

kapi- 
kuris

135 BROADWAY at BEDFORD AVE.
539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue

Your Deposits in This Bank Are b ully Insured L'p to SI0,000.
Member lederal Deposit Insurance Corporation

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

Lietuviai advokatai
- - i Turn—n.r-   TT~~n~T

ST. BREDIS, JR.
37 Sheridan Avenue, 
BROOKLYN 11. N. Y.

__________ AP. 7-7083__________

WM j. DRAKE 
(DRAGŪNAS) 

85-03 Wareham PL 
JAMAICA ESTATES 3. N. Y.

JAmaica 3-7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8.067'

ANTHONY J. WESLAN
(V1ŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN. N. Y.

MAin 5-1260

Filmos keičiamos penktadieniais visai savaitei
110 WYCKOFF AVE., BROOKLYN, N. Y.
Kasa atidaryta 1 vai. kasdien. Tel. HE 3-2613

Patogus privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Ave. Stoties.

'_______________________________________________________________I

Lietuvių SK: Kalašinskas- 
Modzeliauskas, Jegers-Saldai- 
tis, Kantz, Steponavičius-Sa- 
baliauskas, Savičius, Adomavi
čius, Jokūbaitis, Gražys.

Kitos rungtynės: Brodklyno 
DSC — Swiss FC 2-7, Ein
tracht SC — German Huga- 
rian SC 3-2, Hoboken FC — 
Newarko SC 2-2, Elizabeth SC
—Hota SC 4-1, Sport Club N. 
Y. — Minerva SC 1-1. Pažymė
tina, kad Eintracht SC nugny
bę du tašku iš iki šiol nenuga- 
lięno German-Hungarian SC be 
to, aukšta Swiss FC pergalė 
prieš nuvylusį Brooklyn© DSC. 
Dabar lentelėj pirmauja Swiss 
FC, iš 6 r. 11 tšk., įv. 30-13. Be
je, pr. savaitę įsibrovė korek
tūros klaida — atspausdinta, 
jog Greek American nugalėjo 
Brooklyn© DSC 1-0 turi būti 
atvirkščiai).

prietelių
Negalima nepami
ls didžiųjų pobūvio 
Vyt. Graužinio, ku 
padedamas, idėjo

I?

Lietuvių SK rezervinė sek
madieni pralaimėjo prieš 
Greek American SC antrąją 1-
4. Garbės įvartis Bagdžiūno.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Spalio 26 d. Lietuvių SK 
vyksta į Union, N. J., kur Far- 
cher’s Grove aikštėje, Spring
field Rd., turi pirmenybių 
rungtynes su Newarko SC. Pra 
džia 3 vai. Nuo 1:15 vai. žai
džia rezervinės komandos.

Newarko SC po 6 r. turi 5 
tšk. ir įv. 19-16 (7. vieta). Tiek 
pat taškų turi ir Lietuvių SK, 
tik dėl blogesnio įvarčių san
tykio, 16-27, mūsiškiai tenki
nasi 9. v. | tarpą, 8. vietą, yra 
įlindęs Hoboken FC.
SPORTININKŲ POBŪVIS

Spalio 19 d. vakare, Apreiš
kimo parapijos Brooklyne dail. 
C. Janušo dekoruotoj salė Lie
tuvių SK buvo sugengęs taurių 
įteikimo vakarą — pobūvį. Su
sirinko per pora šūntų spor
tininkų ir jų prietelių.

Meninėj daly, kuri buvo ne- 
ištęsta ir skoninga, pasireiškė 
baletininkas S. Modzeliauskas, 
solistai Dobužinskienė, A. Va
siliauskas, pianistas A. Mro- 
zinskas. Oficialioj daly ŲAFB 
prezidentas August Steuer įtei 
kė žaidikams, kurie pr. sezone 
laimėjo DAFB lygos kl. meis
terio vardą, atitinkamas do
vanas ir meisterystės pažymė
jimą. Savo kalboj A. Steuer 
tarp kitko pažymėjo, jog jis 
buvęs įspėtas, kad šiam pobū
vy Visa programa bus prave
dama lietuvių kalba ir, jo nuo
mone, kitaip ir būti negali. 
Kalbėtojas pareiškė: — “Kol 
jūs kalbėsite lietuviškai, atsi
minsite savo gimtąjį kraštą ir 
laikysitės savo religijos, tol jūs 
nieko neturėsite baimintis“. 
Toliau A. Steuer nepagailėjo 
komplimentų klubui, kuris per 
tokį rekordiniai trumpą laiką 
spėjo iškopti į futbolo mėgėjų 
aukštumas ir palinkėjo toles
nės visokeriopos sėkmės.

Iš lietuvių pusės DAFB pre
zidentui klubo Ir komandos 
vardu dail. J. , Šukys įteikė jo 
paties paruoštą adresą, o ko
mandos vardu kapitonas VI. 
Adomavičius įdavė V. Augustl-

kalbėjo komandos 
VI. Adomavičius, 
vieno iš klubo steigėjų, 
Atkočiaus, nuopelnus.

Komandos iniciatyva, Atko- 
čiui įteikta taurė su atitinka
mu įrašu. Po to žodį tarė fut
bolo darbuotojas J. Atkočius, 
treneris K. Brazauskas ir ofi
cialioji dalis buvo baigta. Pro
gramą, po klubo pirmininko P. 
Katino įžanginio žodžio, vedė 
J. Galminas. Gen. konsulas J. 
Budrys savo laiške apgailesta
vo negalįs šventėje dalyvauti 
ir palinkėjo futbolininkams 
sėkmės.

Sekė šokiai, grojant A. Jeza- 
vito kapelai, veikė bufetas ir 
dalyviai iki vėlumos šauniai 
leido laiką. Be DALF preziden
to A. Steuer, pobūvy dalyvavo 
DALF gen. sekretorius Hans 
Chalfon, DALF augštas parei
gūnas Joe Beck. Iš lietuvių ma 
tesi visokių profesijų atstovų, 
menininkų, inžinierių, dvasiš
kių, buvo Brooklyn© LAK va
dovybė su pirm. Ch. Mitchell 
priešakyje — visi glaudžiai į- 
tapo sportininkų 
draugėje, 
nėti vieno 
kaltininku, 
ris ponių
tiek triūso. Vakaras ilgai liks 
visų jame dalyvavusių atmin
ty./ ’.
NETIKSLUMAI

Brooklyn© Lietuvių Atletų 
Klubo sporto vadovas A. Vak- 
selis prašo pranešti, jog kai ku 
riuose laikraščiuose (Drauge, 
Nepriklausomoj Lietuvoj) at
spausdintos žinios apie LAK 
krepšininkų ir stalo tenisinin
kų išvyką į Montrealį (duota 
ir data) yra per ankstyvos. 
Faktas, kad tuo reikalu susi
rašinėjamą, bet kol kas nieko 
konkretaus nepaaiškėjo ir 
skelbtos žinutės yra klaidi
nančios.
DĖL SPORTINIŲ MANKŠTŲ

Brooklyno LAK rūpesčiu, 
sportininkai ir mėgėjai pasi
mankštinti gali naudotis pir- 
maeliais Franklin K. Lane 
Community Center įrengimais 
(BMT linijos Elderts Lane sto
tis, Woodhaven). Kurie domė
tųsi, .prašomi kreiptis į A. Vak- 
selį adresu: 85-09, 88th St., 
Woodhaven, L. I., N. Y. arba 
skambinti tel. VI 6-3246-R (po 
8 vai. vak.). Reikalinga užpil
dyti registracijos korteles ir 
sumokėti 3 dol.
ŠACHMATININKAI

Lapkričio 7 d. 8 vai. Brook
lyno LAK patalpose, 168 
Marcy Ave., pradedamos 1953 
m. New Yorko lietuvių šach
matų pirmenybės. Visi ša c hm a 
tininkai kviečiami tą vakarą 
atvykti—bus sudaromas tvark- 
raštis Ir kas norės dar tą pat 
vakarą galės pradėti rungty
niauti. Pirmenybes rengia LA- 
K ir jose gali dalyvauti visi 
New Yorko ir apylinkių šach
matininkai, hesvarbu, ar jie 
priklauso LAK ar ne.

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty iki bet 
kokio nuo

| Bagažas paimama* ir pristatoma
I iš visq gdež. ir aut. stočių ir 
l ttl-
: Skambinti: 6-10 ryto ir 6 10

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567)
■ M. Shulgin Transportation j

ŪO1-

Anthony Avenue 
New York 57, N. Y.

Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

J

8015 JAMAICA

£

Tel Virginia 9-3112

AVĖ., 
(Skersai

Matthew Mažeika
Gėlės priistatomos į bet kurią 

pasaulio vietą.
WOODHAVEN 21, N. Y.

nuo Haven teatro)

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALE ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS J 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS)
423 Metropolitan Ave., Brooklyn; N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėms

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME
MATHEW P. BALLAS,

Direktorius
660 GRAND STREET,
Tel. STagg 2-504 3

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. M. BUYAUSKAS
NAUJAI ĮRENGTA KOPLYČIA

22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.
Telefonas: KEarny 2-2588

JUOZAS GARŠVA
231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y

KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS 
.Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Td. Virginia 7-4499 Koplyčia Laidotuvėm*

MARCY FUNERAL HOME, Inc.
354 MARCY AVE., BROOKLYN, N. Y.

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR)
EVergreen 7-4774

PATRICK FUNERAL HOME
635 NORTH WOOD AVENUE, *LINDEN, NEW JERSEY 

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, 

Telefonas. STagg

410 METROPOLITAN AVĖ.,

Direktorius
2-4409

BROOKLYN 11, N. Y.

Eastate of A. J. VALANTIEJUS
V. R. VALANTIEJUS, Mgr.

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, , * Maspeth, L. I., N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

ALBRECHT & KOELBER
MĖSOS URMO PARDAVIMAS

197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.
! EVergreen 8-6322 i!

MĖSOS KRAUTUVĖ
J. MIRONAS, Sav. CH. AIMONTAS, Vedėjas

Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 
prekės turi gerą vardą.

340 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
STagg 2-4329

LEONA’S BAR & RESTAURANT
/

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

EVergreen 4-9414

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausios 
rūšies maistas, įvairiausi gėrimai

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

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

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNTBAR&GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas j 

502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y. į
L----- =------ .---------- =----------— a-----——  .................. Į

CAPP1ELL0 KRAUTUVĖJE1 I
j Galite gauti radijo bei televizijos aparatų, šaldy

tuvų, skalbimo mašinų, dulkių siurblių, prosų ra- , 
šomųjų mašinėlių, dujomis bei aliejumi kūrena- 
mų krosnių (gas ranges), lovų, stalų ir kitokių na
mų apyvokos dalykų. '

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

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello Į 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848
i 

L - .. —s —— —---------- ;------------------------------ _^j
r----------------------------------------------------------------------------------j

I
 NAUJAI ATIDARYTAS s

JULIUS’ RESTAURANT
l JULIUS DAUGMAUDIS, '
f Savininkas 2
į ĮVAIRŪS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS s 

273 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y. !

t EVergreen 4-9538.

Anthony Grigalis
KONTRAKTORIUS

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeliavimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

63-26 53r-d Drive,
MASPETH 78, N. Y.

NEwton 9-3215

JOSEPH VASTUNAS
Real Estate & Insurance

Paskolos namams 
108-07 LIBERTY AVĖ., 
Richmond Hill, N. Y.

VI 8-2239

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

| JONaF PATAŠIUS ;
Į žiedai, laikrodžiai, jų tai-i’
I symas, Kosmetika ir

religiniai dalykai.
307 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

Mes taisome viską, kas priklauso ' 
gaso pečiams. Parduodame naujus 
geso pečius žemomis kainomis.

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING SRREET,

BROOKLYN 11. N. Y. 
Telefonai: E V. 7-5633

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET 

Brooklyn 11, N. Y.

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

223 SECOND AVENUE, 
Room 14 

Tel. GR. 7-7697
i__________________________________________________________

NAUJA GYDUOLĖ

f
 Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų,uogų, šaknų ir 
lapų ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 

greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia 
liga sirgtumėt, šitame mišiny 
yra pastįprinimų. Vartojama 
arbatos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER'S CO.
414 WEST BROADWAY, 
South Boston 27, Mass.

F THOMAS MATAS :
J REAL ESTATE

J 81 Fox Street J;
Waterbury, Conn. ;■

I----- --- --

RALPH KRICH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Gf»»A Ararae 

Maspeth. N. Y.



.\cw Ybrkas ir Apylinkė,
P. Kiaulėnas, žinomas daili- 

ninkas-architektas, kaip ir jo 
žmona Vasia, taip pat archi
tektė, su dukrele Jūrate-Lau- 
ra atvyko iš Chicagos ir apsi
gyveno Stony Brook, L. I. Sve
čiai, Pr. Lapienės lydimi, lan
kėsi Vienybėje.

Kan. J. Končius, Balto pir
mininkas, šalpos reikalais ap
lankęs veik visus Europoje gy
venančius mūsų tautiečius, 
spalio 21 d. Queen Marie laivu 
grįžo j New Yorką.

Algis J. Budrys, Lietuvos 
Oen. Konsulo sūnus, New Yor- 
ko Gnom Press leidinių redak
torius, neseniai pardavė kele
tą savo novelių, kurių viena 
atspausdinta Astounding Scie
nce Fiction numeryje.

T. Vizgirda, architektas su 
žmona ir draugais dalyvavęs 
baltų simfoniniame koncerte, 
spalio 13 d. .pakeliui į namus, 
į Bostoną, buvo patekęs j auto
mobilio nelaimę. Kiek labiau 
nukentėjo jo žmona.

Prel. J. Balkūnas, Maspetho 
lietuvių parapijos klebonas, 
žinomas plačiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjas, 
spalio 21 d. minėjo savo am
žiaus 50 metų sukaktį.

Kęstučiui Cerkeliūnui, mūsų 
sporto redaktoriui, spalio 19 
d. jo žmona Rima padovanojo 
dukrelę Sofiją Magdaleną.

M. Slavinskienė, dr. Vyt. Sla
vinsko žmona, baigė gailestin
gųjų seserų kursus ir įsigijo 
“registered nurse” teises. Sla
vinskienė ilgus metus yra dir
busi kaip sesuo Kauno Raud. 
Kryžiaus ligoninėje.

X. Strumskis su draugais iš
vyko kelioms dienoms į New 
Yorko kalnus, iš kur vėliau jis 
vienas vyks aplankyti savo gi
minių Montreale, Kanadoje.

Juozas Ginkus ir jo žmona 
Ona kukliai, savo artimųjų 
tarpe, paminėjo savo 31 metų 
vedybų sukaktį.

J. Garšva, J. J. Bačiūnas, X. 
Strumskis, J. Ginkus, K. Gu
gąs ir dr. S. Biežis ir k. sutiko 
pinigiškai remti kompozito
riaus Banaičio pastangas pa
rašyti lietuvišką pperą Jūratė 
ir Kastytis.

P. Atkočaitienė su dukterė
čia Ona Bendžiute išskri
do į Chicagą dalyvauti dieve
rio Jono Atkočaičio laidotuvė
se.

Simonavičiai, Kazys ir Jo
nas, dalyvauja Brockhattan 
Futbolo Klubo eilėse, dažnai 
matomi televizijos rungtynėse.

Simas Saukaitis, ilgametis 
Vienybės skaitytojas, mirė spa 
lio 18 d., sulaukęs apie 60 me
tų amžiaus. Palaidotas spalio 
21 d. Paliko žmoną ir giminių.

Vyt. Maželis, žinomas foto
grafas,- kaip jau buvo praneš
ta, Willoughby krautuvėje, 110 
W. 32nd St., New Yorke, turės 
savo darbų parodą, kuri pra
sidės spalio 28 d. ir baigsis 
lapkričio 4 d.

Bronius Kulys, spalio 19 d. 
dalyvavo Bostono Lietuvių Mo 
kytojų S-gos suvažiavime, at
stovaudamas New Yorko lietu
vių mokytojus.

A. Grigaliūnas, mūsų skaity
tojas, išskrido į Miami, Flori
da, atostogoms. „

Walter Kubilius, visos eilės 
mokslinių novelių autorius, 
fantastinio televizijos filmo 
Tales of Tomorrow technikinis 
direktorius, atspaude vieną sa
vo apysaką antologijoje, vadi
namoje “The best science fic
tion stories of 1952”.

Algis Zenkus, Elizabeth, N. 
J., susilaukė įpėdinio: jo žmo
na Birutė padovanojo jam 
pirmagimi sūnų, kuriam duo
tas Algio j r. vardas.

Juozas Dranginis, buvęs 
brooklynietis, lankėsi Brookly- 
ne. Dabar Juozas gyvena Los 
Angeles, Kalifornijoje, kur da
lyvauja vietos jaunimo veiki
me. Jis buvo apsistojęs pas 
Atkočius.

V. Pusnikaitė, inžinieriaus 
Kazio Pusniko duktė, susiža
dėjo jsu brooklyniečiu Carl 
Laudon, neseniai grįžusiu iŠ 
Korėjos. ,;.X

TAUTU IŠLAISVINIMO SUSIRINKIMAS
NEWARK. N. J— Padrąšinti 

pozityvią ir dinamišką JAV už 
sienio politiką, kuri suteiktų 
tikrą viltį išlaisvinti milijonus 
kenčiančių žmonių nuo bedie
viško rusiško imperialistinio 
komunizmo persekiojimo už 
geležinės uždangos. Mosque 
teatre, 1020 Broad St. Newark,

N. J. šį sekmadienį spalio 26 d. 
2 vai. po pietų šaukiamas susi
rinkimas.

Apie išlaisvinimo politiką 
kalbės:

H. ALEXANDER SMITH — 
N. J. valstybės senatorius,

ARTHUR BLISS LANE — 
buvęs JAV įgaliotas ministeris 
Lietuvoje, ambasadorius Len
kijoje ir autorius knygos “I 
Saw Poland Betrayed” (Aš 
mačiau išduotą Lenkiją).

DR. LEV. E. DOBRIANSY — 
Tautų už geležinės uždangos 
pogrindžio judėjimo žinovas.

šį susirinkimą ruošia Išlais
vinimo Komitetas Newarke:

A. S. Trečiokas — lietuvių 
grupes pirmininkas, Edvardas 
Bilinkas, Harry J. Burke, Vla
das Dilis, Juozas Kralikaus- 
kas, M. J. Kosloski —• lenkų gr. 
pirm., J. G. Prusa — slovakų 
gr. pirm., J. Romanition — 
ukrainiečių gr. pirm. Chas. 
Eiseler — vengrų gr. pirm.

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Lietuvių tautinių akademi
nių korporacijų sambūrio tri
jų metų sukaktis ir Vytauto 
Didžiojo Universiteto studen
tų korporacijos Neo-Lituania 
30 metų sukaktis bus minima 
lapkričio 9 d. Abu minėjimai 
įvyks Alliance salėj, 195 Grand 
St., Brooklyne, 3:30 v. p. p. Mi
nėjimo reikalais spalio 24 d. 8 
v. v. Tautininkų Klubo patal
pose, 337 Union Avė. Brookly
ne, šaukiama sambūrio sueiga.

Spalio 26 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje 11 vai. įvyks Seš 
tadieninės Maironio Vardo 
Mokyklos mokinių tėvų susi
rinkimas. t

GERA SVEIKATA
' Dr. R. B. GOLDSTEIN 

259 UNION AVENUE.
--------  Brooklyn 11. N. Y. ------

pavojų, 
taip pat 
sričiai.
— kūno

WINTER GARDEN 
TAVERN, 
VYTAUTAS BELECKAS 

savininkas
Baras, Restoranas, Salė susi- 

rinikimams ir kitokioms 
puotoms

1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Ave. stoties)

BROOKLYN 27, N. Y.
Tel: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD)

NORITE GEROS — MENIŠKOS
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PAVOJUS EUROPOS GYNYBOS PLANUI
Prancūzams atsisakius ratifikuoti Eurbpos armijos sutarti, būtu pasi

rašytas “mirties dekretas” Europos Sąjungai

ir jo
Žukauskams, p-nui 

Lukšiui, dainininkei 
Korsakaitei ir jos tė- 
p-nui Fabian ir jo 

p-niai Swyt, p-nams

Sėkminga dainų 
šventė Harrisone

Spalio 26 d. 12:30. Apreiški
mo parapijos salėje įvyks N. Y. 
Skautų Vyčių Draugovės 
ga.
KUR SUTIKTI
NAUJUS METUS

Aitvarų kvartetas 
dėjo ruoštis Naujųjų 
tikimui. Sutikimas
Brooklyne Grand Paradise sa
lėje su įdomia programa.

suei-

pra-

liga.
rasti

jau
Metų su

kvyksiąs

Tikrai gera proga
Atlantic Upholstery Corp, 

minkštų baldų dirbtuvė, kuri 
yra Vienybės kaimynystėje, 
174 Broadway (prie 
Avė.) Brooklyne, savo 
Šime sako:

Lietuviai, pirkdami 
mūsų dirbtuvėje, turi
progą sutaupyti 50 nuošimčių 
to, ką jie paprastai, sumoka 
krautuvėje. Ir tai labai leng-

Driggs 
prane-

baldus 
puikią

Vieša padėka .
Sakoma, kad geriau vėliau, 

negu niekados. Kalifornijoje 
lankėmės, palyginti, gana se
niai, praeitą pavasarį. Bet da
bar, rudeniui atėjus, mums y- 
pač malonu prisiminti tą sau
lėtą kraštą ir jo svetingus lie
tuvius. Todėl leiskite mums 
viešai išreikšti savo padėką vi
siems tiems mūsų draugams, 
kurie taip maloniai mus priė
mė, vaišino ir parodė tas nuo
stabiai gražias Pacifico pakraš 
čių vietoves. Nuoširdžiai dėko
jame p-nui Speecher 
žmonai, 
Kaziui 
Florence 
veliams, 
žmonai,
Graskams, gyvenantiems Los 
Angeles, taip pat p-niai King 
p-niai Anskaitienei, gyvenan
čioms San Francisco. Dar kar
tą tariame nuoširdžiausią ačiū 
visiems ir visoms už draugiš
kumą ir meilę. Tų malonių va
landų, praleistų Kalifornijoje, 
mes niekados neužmiršime.

Amelija Sinušienė 
Antanina Povilauskienė

Mano padėka
Aš -kankinuosi širdies 

Ilgą laiką aš negalėjau
gydytojo, kuris nustatytų aiš
kią mano ligos priežastį ir, 
svarbiausia, gydymo būdus. Ir 
štai vieną gražią dieną man. 
atėjo į galvą mintis kreiptis į 
dr. T. Savicką, kuris tuojau at
siliepė aplankė mane, nuo
dugniai ištyrė mano ligą, nu
statė jos priežastį ir nurodė, 
kaip reikia gydytis. Dr. T. Sa
vickas, šis nuostabiai talentin
gas gydytojas, manyje sužadi
no viltį pasveikti, plačiai at
keldamas man vartus į gyve
nimą. Kadangi dr. T. Savickas 
atsisakė priimti iš manęs di
desnės sumos už tą vizitą, tai 
aš, atsimindama, jog pasauly
je, be manęs, yra ir daugiau 
kenčiančių žmonių, savo dė
kingumą jam noriu išreikšti 
sekančiu būdu: Aš siunčiu 
Balfui 10 dolerių auką. Tai 
nors ir kuklus, bet, patikėkite 
man, labai nuoširdus mano pa 
dėkos dr. T. Savickui išreiški
mo būdas.

Preventyvė medicina galima 
būtų apibudinti, kaip prak
tiškai naudojamo medicinos 
mokslo sritis, kuria stengia
masi sumažinti arba visai pa
šalinti galimos ligos 
Higiena ir sanitarija 
priklauso šiai mokslo 

Higienos paskirtis
jo normalaus veikimo priežiū
ra. Sanitarija reiškia kūno ir 
jo aplinkos švaros priežiūrą.

Mokslui tuo tarpu dar neži
nomos visos ligų priežastys. 
Bet yra penkios didžiosios prie 
žastys, su kuriomis medikai 
gana gerai susipažinę, štai 
jos:

1. Ligos, kylančios iš bacilų, 
patenkančių į kūną oru, van
deniu, maistu ir t. t.

2. Ligos, kurias sukelia ne
tinkamas maitinimosi būdas.

3. Ligos, paeinančios iš blo
gos sanitarijos ir nehigieniškų 
gyvenimo bei darbo sąlygų.

4. Ligos, kylančios iš nėštu
mo.

5. Ligos, kurias vaikai pavel
di iš tėvų.

šių .penkių ligų priežasčių 
kontroliavimo priemonės gali 
žymiai sumažinti pavojų žmo
gaus gyvybei ir sudaryti ilges
nio bei laimingesnio gyvenimo 
sąlygas.

Didele dalimi, šios kontro
liavimo .priemonės yra vykdo
mos visuomenės sveikatos pro
gramomis, kaip, pavyzdžiui, 
tinkamas išmatų pašalinimas, 
gryno vandens tiekimas, mais
to priežiūra ir t. t.

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

-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
AUTO PAINTING

J. MALDUTIS
Z. ŽALIAUSKAS

REFINISHING 
1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 6-6438

L. Mačiūnienė
GLOBOS MOKINĮ

Steponavičiaus iniciatyva E. 
P. Mitchell Co. dirbą lietuviai 
pasikvietė talkon kitus lietu
vius sudarė būrelį globoti ir 
šelpti vieną Diepholzo gimna
zijos mokinį. Būrelį sudaro: 
E. P. Michell, A. Daukša, A. Jo
nikas, J. Sakalauskas, Br. Ku
bilius, J. Ruokis, V. Augusti
nas, K. Būdvytis, A. J. Brooks, 
W. Janns, A. Ryliškis, S. But
kus, J. Stranevičius, M. Skie- 
terytė, M. Butkauskienė, J. 
Thomas, P. Radišauskas. O. 
Dzetaveskaitė, V. Steponavi
čius.

Mirė J. Atkočaitis
Spalio 15 d. Chicagoje mirė 

Jonas Atkočaitis, apie 70 me
tų amžiaus brooklyniečio, taip 
pat neseniai mirusio, Petro 
Atkočaičio brolis. Velionis pa
laidotas spalio 20 d. Liko žmo
na Petronėlė, duktė Albina, 
brolis Antanas (Nashua, N. 
H.), žentas, anūkai ir daug gi
minių.

Velionis, atvykęs prieš pir
mąjį pasaulinį karą, apsigyve
no Chicagoje, čia sukūrė pa
vyzdingą šeimą ir buvo sėk
mingas biznierius.

Vyčių koncertas
Sausio 18 d. Brooklyn Acad

emy of Music salėje, New Yor
ko ir apylinkės vyčiai ruošia 
nepaprastą koncertą, kurį iš
pildys dvi didžiosios Amerikos 
lietuvių meno »pajėgos Ona 
Kaskas ir Algirdas Brazis.

Žilevičius.
vadovavo

kad pasta

Praeitą sekmadienį Harri
son, N. J. įvyko dainų šventė, 
kurią tenka laikyti sėkminga. 
Tai buvo penktoji iš eilės New 
Jersey lietuvių dainų šventė, 
kurios svarbiausias rengėjas šį 
kartą buvo Harrisono-Kearny 
lietuvių parapijos choras, 
priešakyje su jos vedėju muzi
ku Alg. Kačanausku. Dalyvavo 
septynių parapijų chorai, ir 
jiems iš eilės vadovavo Alg. 
Kačanauskas, A. Jakupčionis, 
J. Žilevičius, M. Bernotas, P. 
Dulkė ir P. Sakas. Ypač buvo 
įspūdingas jungtinių chorų 
dainavimas.

Ryšium su švente, trumpas __ vai suprantama: Mes parduo- 
kalbas pasakė kun. L. Voicie- 
kauskas ir - prof. J. 
Vakaro programai 
A. Kačanauskas.

Reikia pripažinti,
rasis nuo pat pirmosios savo 
atvykimo iš tremties dienos 
labai energingai įsijungė į 
bendrą Amerikos lietuvių vei
kimą. Muzikas Kačanauskas, 
kurio tėvas, žymusis muzi
kas Aleksandras Kačanauskas, 
šiuo metu Lietuvoje švenčia sa 
vo 70 metų amžiaus sukaktį, 
yra gyvas pavyzdys, kaip nau
jakuriai turėtų jungtis bend
rai mūsų kultūrinei veiklai A- 
merikai.

Po koncertinės programos 
Tautinių šokių grupė, J. Ma
tulaitienės vadovaujama, pa
šoko trejetą tautinių šokių.

Publikos buvo pilnutėlė sa
lė. Sekanti dainų šventė bū
sianti New Yorke.

darni baldus, ne j ieškome to 
uždarbio, kurį turi gauti krau
tuvės savininkai. Be to, mes 
gaminame baldus pagal užsa
kymą ir kiekvieno asmens in
dividualų skonį. Mūsų minkš
tų baldų medžiaga yra patva
riausia ir ‘pirmos rūšies. Tą 
patį galimepasakyti ir apie 
•darbą. Mes duodame penkių 
metų garantijas. Mūsų minkš
tų baldų dirbtuvės paroda at
dara: Pirm, nuo 9 iki 8:30 v. v., 
antr. nuo 9 iki 6 v. v., treč. nuo 
9 iki 6 v. v., ketv. nuo 9 iki 8:30 
v. v., penkt. nuo 9 iki 5:30 v. v., 
šešt. nuo 9:30 iki 4:30 v. p. p., 
o sekmadieniais pagal sutari
mą. Mūsų dirbtuvė, lengvai pa 
siekiama visomis susisiekimo 
priemonėmis, yra prieš pat 
Williamsburg Savings Banką, 
prie Driggs Ave. Brooklyne.

Atlantic 
vardu,

Upholstery Corp.
, Ch. Friedman

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ 
maloniai kviečiai:; Ju$ j • ’

NAUJO SEZONO ATIDARYMĄ
1952 m. spalio 26 d. 7 vai. v.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
Sezoną pradedame T. GUTHKS’S

“MELAGĖLIO”
3 veiksmų vaidinimo mažiems ir dideliems atnaujinimu.

Po vaidinimo šokiai, grojant geram orkestrui. Veiks turtingas bufetas 
Savo atsilankymu paremsite tolimesnį trupės darbą.

Įėjimas: vaik. 50 c. suaugusiems S1.00 Pradžia punktualiai
BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ

GERIAUSIS

INSURANCE
< IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

IŠNUOMOJAMAS gražiausioj 
Brooklyno dalyje Flatbush, ar
ti BMT linijos, lietuvių šeimo- 

' j e, vyrui atskiras kambarys su 
baldais ir pilnu užlaikymu. 
Skambinti telefonu: ULster 
9-4039.

IŠNUOMOJAMI du gražūs 
kambariai su teise naudotis 
virtuve. Dėl informacijų, krei
ptis: D. Donela, 301 Water St., 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMS kambarys 
vyrui arba vedusiai porai be 
vaikų. Galima naudotis ir ki
tais kambariais bei virtuve. 
Kreiptis: P. Shary, 298 Irving 
Ave., Brooklyn. Skambinti: 
GLenmore 6-3469.

MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siūtų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą pūtį, šimto 
procentų vilnos ir pirnįps rūšies darbo drabužiu 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti!

E. P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

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

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

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 Brooklyno

FORMAT CO. Inc
(Prieš Republic teatrą)

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

r?
i

ALBERTS1 ™
AjlBERT 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. 7-4367

STEAMBOATINN
ALMA KASMOCIUS, Vedėja

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

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

Great Neck 2-1546
(Biznio)

Great Neck 2-3389 
(Rex)

Kas, kur ir kaip 
Tai anachronizmas 
Demagogijos vyžos 
Kada jie susiprato

JUOZAS TYSLIAVA

Dar pora stambesnių, dema
gogija dvokiančių, bombų, ir 
didžioji rinkiminė kanonada 
bus baigta.

Įsivaizduokite, kad ateinan
čio antradienio naktį, • apie 
pirmąją gaidgystę, buvęs arti-

Prancūzijos politikų kaip 
Herriot ir Daladier, pasisaky
mai dėl Europos armijos, su
kėlė pasaulyje plačių aiškini
mų.

Keisčiausia — tai, kad šis 
projektas sukelia tokius gin
čus tik po dviejų metų nuo jo 
sumanymo.

Kada Korėjoje komunistai

anglų bei amerikiečių daliniai 
Europoje.

Idėja buvo revoliucinė.
Amerikiečių karinė vadovy

bė, ypač gen, Eisenhoweris ta
da nebuvo patenkintas tuo pla 
nu. Pagaliau jis nerado didelio 
pritarimo ir visose šešiose Eu
ropos valstybėse, bet Plevenu! 
su Schumanu pavyko nura-

pagalbą Europai. Tai daugiau 
šia “periferiškos strategijos” 
šalininkai, kurie tvirtina, kad 
Europa kariškai neapginama 
ir siūlo įsteigti Europoje peri- 
feriškas bazes, būtent Anglijo
je, Islandijoje, Ispanijoje, šia u 
rėš Afrikoje ir Mažoje Azijoje.

Tokiu būdu tie žmonės, ku
rie šiandien Europoje kovoja

lerijos kapitonas, dabartinis 
Baltųjų Rūmų šeimininkas, 
siunčia Sveikinimo telegramą 
generolui...

Na, bet, žinoma, gali būti ir 
priešingai: generolas sveikina 
gubernatorių, trečiąjį demo
kratų prezidentą dviejų de
šimtmečių laikotarpyje.

Kaip ten bebūtų, bet atei
nančios savaitės viduryje bus 
aišku, kas, kur ir kaip laimėjo 
tą ilgą ir, sakyčiau, per ilgą, 
rinkiminę kovą.

*
Toks ilgas priešrinkiminis į- 

sibėgėjimas buvo neišvengia
mas anais lėto gyvenimo tem
po laikais, kai Amerika dar 
neturėjo automobilių, lėktuvų, 
radijo ir televizijos.

Galima drąsiai sakyti, kad 
šiais žaibinio susisiekimo lai
kais rinkiminei kampanijai už
tektų septynių savaičių.

Įsivaizduokite, kad abiejų 
partijų konvencijos, vietoj lie
pos mėnesio, įvyksta rugsėjo 
vidury...

Balsuotojams užtektų laiko 
susikaupti, o kandidatai šutau 
pytų sveikatos, kuri jiems, lai
mėjus rinkimus, ypač reikalin
ga.

♦♦
<• ♦ ■

Kuo ' baigsis šie rinkimai^ 
ka^. pąrtiią taps., šalies -šei- 
■minirike, (kaip jau sakiau, ne
trukus paaiškės.

žinoma, yra . neišmintinga 
gąsdinti, būtent, kad jeigu 
šiuos rinkimus laimės republi- 
konai, tai jūs, žmoneliai, gali
te pasidžiauti dantis ant tvo
ros ir laukti... depresijos.

Patys demokratai netiki šio
mis demagogijos vyžomis.

Po pirmojo pasaulinio karo 
■tariamoji- ekonominė krizė Eu
ropoje siautė nemažiau, negu 
čia, Amerikoje.

Net jaunutė Lietuvos res
publika — ir ta išgyveno ūkio 
krizę.

Ar ir dėl to Hooveris su savo 
republikonais buvo kaltas?

Kaip ten bebūtų, bet šių rin
kimų duomenys, tiesioginiai ar 
netiesioginiai, bus palietę ir 
mūsų žmones.

Tie laikai, kai lietuviai rin
kimais domėdavosi mažiau, 
negu indėnai, jau seniai praė
ję.

Pavyzdžiui, mums labai svar 
bu, kad šiuos rinkimus laimėtų 
tokie Oliai, Lapinskai, Laukai
čiai ir kiti mūsų tautiečiai.

Tai nieko, kad vieni jų de
mokratai, kiti — republikonai.

šiuo atveju mes esame vie
nodi pramuštgalviai.

Politiniame Amerikos gyve
nime lietuvis turi tas pačias 
teises, kaip ir airis, kalbąs su 
karšta bulve burnoje.

♦ **
Kai Vienybė ir Dirva savo 

prenumeratą pakėlė vienu do
leriu, tai Laisvės mandrapyp- 
kiai liežuvius rodė.

Dabar, štai, į mūsų rankas 
pateko komunistų laikraščio 
administracijos pranešimas, 
kuriame sakoma, kad “Laisvės 
prenumerata bus pakelta vie
nu doleriu metams”.

Berods, “senų gadynių išny
kę gyvi sutvėrimai’’ (anot dė
dės šerno) mano, kad laikraš
čio prenumerata šiandien tu
rėtų būti ta pati, kaip prieš 
50 metų.

Tie laikai, kai darbininkas, 
uždirbęs 6 dolerius savaitėje, 
už nikelį galėdavo gauti uzbo- 
ną alaus, sriubos ir užkandį, 
nebegrįš niekados.

pradėjo agresiją, Amerikos ir 
Europos politikai suprato, jog 
susiskaldęs pasaulis negalės at 
silaikyti .prieš sovietų ekspan
siją ir Sovietų Sąjunga niekad 
nesiderės su tokiu .partneriu, 
kurį tikisi nugalėti. Tada kilo 
mintis sudaryti armiją iš lais
vų tautų, kuri galėtų priešin
tis sovietiškam blokui, šita ar
mija, kad būtų tvirta, tegalėjo 
būti sukurta tik iš prie geleži
nės uždangos gyvenančių tau
tų, tai yra, įtraukiant ir Vaka
rų Vokietiją.

Kokioj formoj vokiečiai tu
rėjo prisidėti?

♦Washingtonas tada pasiūlė 
įsteigti tautinę vokiečių armi
ją, bet Prancūzijos vyriausybė 
užprotestavo. Po kelių savai
čių svarstymo, Plevenas, tuo 
laiku buvęs Prancūzijos vyriau 
sybės pirmininkas, pasiūlė į- 
steigti Europos armiją iš šešių 
tautų su vienoda uniforma ir 
apginklavimu, į kurią įeitų ir

minti opoziciją, nes buvo nu
matyta, kad projektas greičiau 
padės suvienyti Europą.

Ištisus 1951 metus vyko de
rybos, projektas buvo vietomis
techniškai pakeistas. Prancū
zijos parlamentas savo gin
čuose parodė, jog dauguma 

, stovi už šį planą. Anglijos vy
riausybė irgi pažadėjo savo ka
rinę garantiją ir gegužės 27 d. 
buvo pasirašyta šešių vaisty

prieš Europos armijos projek- *
tą, tik padės atsisteigti vokie- Lapkričio 1 dieną mes prisimename ne tik mūsų mirusiuosius, bet ir su kupinomis liūdesio akimis 
čių tautinei armijai. Kaišioda- matome kapais ir kryžiais pasipuošusią mūsų Tėvynę Lietuvą.
mi baslius į šio plano ratus, ____________________-.....  -____________________________________________
gal būt tiki į “amžiną” Vokie -
ti] os okupaciją.

Jei Prancūzija atsisakys ra
tifikuoti šį planą, tai reikš ne 
ką kitą, kaip laidotuvių mar
šą Europos sąjungai, nes ang- 
lies-piieno sąjunga tokiu atve
ju irgi negalės veikti. Kada

REIKIA PASMERKTI. MASINI ŽUDYMĄ
Kanados atstovas prie JT kvietė visas valstybes greičiau ratifikuoti 
genocido konvenciją, kad būtų baigta su masiniu žmonių žudymu

Pavergtoje

LIETUVOJE
PENKMEČIO PLANAS

Daugelio kraštų Spauda at
kreipė dėmesį į Maskvos pa
skelbtąjį penkmečio planą, nu. 
rodydam^, kad Baltijos kraš
tams jame kreipiamas ypatin
gas dėmesys. Ypač buvo pa
brėžta, kad Lietuvoje numaty
ta pastatyti didelė hidroelek- 
trikinė stotis ir išplėsti preky
bos uostą Klaipėdoje.
‘Aškėja, kad nauja hidroelek 

trikinė stotis ties Kaunu pla
nuojama statyti ant Nemuno, 
tačiau lygiai ta stotis, lygiai 
uosto plėtimo darbai nenuma
tomi atlikti iki 1955 m.: .kal
bama tik apie tų darbų pra
džią šio penkmečio laikotarpy. 
Galimas dalykas, kad iki 1955 
metų nebus nužengta toliau 
iki planavimų ant popierio.
TIK 56 KARVĖS?

Sovietų Sąjungos Augščiau- 
sios Tarybos Prezidiumo įsak
mu Lietuvoje keturios melžė
jos bei šėrikai apdovanoti Le
nino ordinais už tai, kad iš jų 
priežiūroje esamų karvių pri- 
melžė daugiau, kaip 5,000 kilo
gramų pieno, per 1951 metus.

Dvidešimts viena melžėja bu 
vo apdovanota “Darbo Raudo
nosios Vėliavos” ordino už pri- 
melžimą daugiau kaip po 4,000 
kilogramų pieno iš kiekvienos 
karvės per metus.

Iš apdovanojimo akto ma
tyti, kad Lietuvoje tikrai gero 
pieningumo karvių, duodančių 
pieno per 5,000 kg. per metus, 
yra tik 56, o duodančių per 
4,000 — tik 540.

Pažymėtina, kad daugiau 
kaip trečdalio apdovanotųjų 
pavardės rusiškos.
KIEK YRA KOMUNISTŲ?

Maskvos kongreso mandatų 
komisija pranešė, kad Lietu
voje dabar esą 36,000 komunis
tų (partijos narių. 1941 metais 
buvę tik 2,500.

36,000 yra arti pusantro nuo 
šhnčio Lietuvos gyventojų 
skaičiaus (Spėjama, kad Lie
tuvos gyventojų skaičius nėra 
žymiai sumažėjęs dėl deporta
cijų, turint galvoje ir natūralų 
prieauglį ir didelį skaičių at
vykusių į Lietuvą iš Rusijos, 
kurie kaip tik ir sudaro di-

bių sutartis.
Bet šiandien prancūzai nori 

tokios vokiečių armijos, kuri 
ne juos, bet Rusiją gąsdintų...

Kas gi atsitiks, jei bus atsi
sakyta nuo Pleveno plano įgy
vendinimo?

Dvi hipotezės numatomos. 
Pirmoji ta, kurią amerikiečiai 
jau prieš dvejus metus siūlė: 
kadangi Europa nori gintis ir 
to ji negali padaryti be Vokie
tijos, reikia atkurti Wehr- 
machtą.

Antroji hipotezė, kuri yra 
kai kurių amerikiečių politikų 
ir kurią galės sustiprinti nau
jasis Amerikos prezidentas, 
tai neo-izoliacionizmas Tafto 
pavyzdžiu, reikalaująs daugiau 
dėmesio atkreipti Azijai ir su
mažinti iki visiško nutraukimo

reiškiamas toks tarpusavio ne
pasitikę j imas,.. būtų neprasmin 
ga galvoti ir apie kaž kokį “po
litinį autoritetą”, kuriam į- 
steigti daug dirbama ir .kuris 
faktinai reikštų Jungtinių Eu
ropos Valstybių pradžią.

Jungtinių Tautų dienos iš
vakarėse spalio 23 d. Kanados 
delegacijos Jungtinėje Tauto
se vicepirmininkas Paul Mar
tin padarė pareiškimą spau
dai, kuriame svarbiausia tema 
buvo genocidas.

SOVIETAI BAIGIA
Jei dar pirmaisiais metais 

po revoliucijos sovietai rūpi
nosi žydais ir net buvo įsteigę 
jų “autonominę respubliką”, 
šį kartą Maskvos diktatorius 
juos persekioja ir naikina.

Beveik visi žydai pašalinti iš 
administracijos, partijos vado
vybės, kariuomenės štabų, mo-

džiausj kompartijos narių kie
kį). ’

Iš 52 .prezidiumo narių 7-me 
partijos suvažiavime, įvyku
siame Vilniuje rugsėjo pabai
goje, 20 yra aiškių rusų, anks
čiau Lietuvoje negyvenusių, 
šeši neaiškūs.

Būdingas ir kalbėtojų sąra
šas po M. Gedvilo pranešimo 
įvykusiose diskusijose dalyva
vo: paršinas, Kulyginas, Pen- 
kauskas, Pomerancevas, Juo
zapavičius, Kolcovas, Savickas, 
Petrovas, Fominas, Kulikov- 
skis, Bilevičius, Lapkinas, So
rokinas, Smirhovas, Kunčinas, 
Vaineikytė, Bulovas, Niunka, 
Jasiūnas; ščepinas, Didžiulis 
(buv. Grosmanas), Nikitinas, 
Bogatyriovas.

Diskusijose dėl Sniečkaus 
pranešimo dalyvavo: Bieliaus
kas, Jonušas, Mamajevas, 
Anuškinas, Lopato, Lazuika, 
Macijauskas, Paradauskas, Ka-
tyrevas, Augustinaitis, Palec-
kis, Kuznecovas, Matulis, Ba- 
joriūnas, Teriošinas, Liaudis, 
Mikalauskas, Raguotis, Knyva. 
ŽIŪRI TARZANĄ..

Rugsėjo pabaigoje Vilniaus 
kino teatruose buvo rodoma 
filmą “Robino Hudo nuotykiai” 
(Robin Hood). Anksčiau labai 
ilgai buvo rodyta filmą (trys 
serijos) “Tarzano nuotykiai”. 
Tai vienintelės vakarietiškos 
filmos, šiais metais parodytos 
Yllnlaus ekranuose.
BOKSUOJASI BAŽNYČIOJ

•žinios iš Pabaltijo praneša, 
kad bolševikų okupuotoje Esti
joje viena gražiausių Talino 
bažnyčių, švedų kūrinys dar iš 
16-tojo šimtmečio pradžios, li
ko paversta patalpa boksinin
kams ir imtininkams treniruo
tis.

STALINAS KEIČIA

Komunistų kongresui Mask
voje .pasibaigus, įdomu išgirsti, 
Įsą galvoja apie jį buvęs sovie
tų pulk. Tokajevas, kuris iki 
1949 metų buvo patikimiausias 
sovietų vyriausybės . žmogus. 
(Politbiuras jam buvo .pavedęs 
specialę misiją Vokietijoje).

Vienas anglų laikraštinin
kas kreipėsi į jį prašydamas

NAIKflm4ŽYDUS
-.% . -Č0- ■

kyklų ir teatrų. Žydai Rusijoje 
šiandien privalo turėti specia
lius pažymėjimus ir betrūksta, 
kad jie užsisiūtų ant rankovės 
Dovydo žvaigždę, kaip Hitlerio 
Vokietijoje.

Niekad, net prie caro rėži
mo, kada Rusijoje siausdavo 
pagromai, žydai nejautė tokio 
pavojaus, kaip dabar.

Tiesa, Stalinas kolkas dar 
žydams naikinti nesinaudoja 
Hitlerio išrastomis dujų kame
romis ir krematoriumais, bet 
jis moka juos naikinti depor
tacijomis į Sibirą.

Kiek šiandien Rusijoje dar 
gyvena žydų?

Kovo mėnesį buvo apie 2,- 
200,000, bet dabar belikę tik 
1,850,000.

Izraelio vyriausybės pirmi
ninkas Ben Gurion kelis kar
tus kreipėsi į Maskvą, siūlyda
mas leisti žydams vykti į Pa
lestiną. Bet negauta jokio at- 
sakymoAišku, kad to atsaky
mo ir nesulauks, nes Stalinas 
nenorės skirtis su nemokamais 
darbininkais druskų kasyklose 
Sibire...

Jungtinės Tautos, kurios da
bar svarsto įvairius antraeilius 
dalykus, tuo būdu užmiršta, 
dar vienos tautos masinį žudy
mą.

KOVOS TAKTIKĄ

paaiškinti Stalino kalbą pasa
kytą komunistų kongrese.

:— šita kalba rodo pagrindi
nį'sovietų imperializmo pasi
keitimą politikoje, strategijo- 
jeir taktikoje, pareiškė Toka- 
jevąs. Kremlius suprato, kad 
tiesioginės ekspansijos metodai 
Sovietų Sąjungai žada katas
trofiškus rezultatus. Tad Sta- 
linąs nori pirma su ginklu su- 
kelti, mases' Vakaruos^ ir ko- 
-munistai čia fcuiės progos iš
naudoti savo revoliucinius šū
kius.

Toliau Tokajevas paaiškino, 
kaip karas Rusijoje sukėlė 
chaosą, o jam pasibaigus ko
munistų partija susilpnėjo, 
nes milijonai žmonių žuvo ir į 
partiją buvo priiminėjamas 
kiekvienas, kuris to norėjo.

— Prieš sušaukdamas kon
gresą, tęsė pulk. Tokajevas, 
Stalinas turėjo pravesti atrin
kimą, pašalinti mažiau pagei
daujamus. Bet visi tie' valymai 
Stalino nepatenkino. Partijoje 
tebėra stiprus nepasitenkini
mas. Apie tai ne tik Malenko
vas pastebėjo kongrese, bet ir 
rajoniniuose komunistų suva
žiavimuose tai buvo matoma. 
Viena, ką aš pasakysiu — tai, 
kad partijoje jaučiamas opo
zicijos sąjūdis ir galite būti 
tikri, kad jo atstovai dalyvavo 
kongrese ir girdėjo Malenkovo 
žodžius. Jie turi partijos pažy
mėjimus ir net užima aukštas 
vietas vyriausybėje.

Kaip žinoma savo kalboje 
Malenkovas įspėjo kongreso 
dalyvius, jog partija bus griež
tai valoma. Vien tik Ukraino
je iš partijos bus išmesta 69,- 
000 narių ir ateity į partiją 
bus priimami tik buvę komso- 
molai ar raudonieji pionieriai. 
Gi visiems kitiems kelias į par 
tiją bus uždarytas.

“Vienas bilijonas žmonių pa 
šaulyje jau sutinka' ir reika
lauja, kad genocidas turi 
būti galutinai nuo .pasaulio 
paviršiaus pašalintas. Ketu
riasdešimtys valstybių jau yra 
genocido 'konvenciją ratifika
vusios, tuo deklaravusios, jog 
šis nusikaltimas privalo būti 
draudžiamas specialiu tarptau
tiniu įstatymu.

Mes švenčiame šiandieną 
Jungtinių Tautų šventę. Prieš 
septynis metus Jungtinės Tau
tos tapo priemone įgyvendinti 
taįką pasaulyje. Ar gali būti 
geresnė proga atnaujinti mū
sų pasitikėjimą žmonijos kil
numu ir garbingumu kaip šian 
dieną Generalinei Asemblejai 
susirinkus savo septintąją! se- 
sijai? Ar tai nėra . geriausia 
proga prisiminti . praėjusios 
Asemblejos rezoliuciją reika
laujančią paskelbti tarptauti
niu nusikaltimu dėl rasinių ar 
religinių priežasčių masinį 
žmonių žudymą? Keturiade- 
šimtys valstybių, tai dar nevis
kas. Jei prie jų prisidėtų liku
sios dvidešimt, tai visos 60 vai 
stybių parodytų šiuo reikalu 
savo vieningą nusistatymą. 
Mano supratimu kitaip ir ne
gali būti.

Kad vienas žmogus žudytų 
kitą dėl laukinės neapykantos 
ar neapgalvoto fanatiškumo 
priežasčių — vieną kartą vi
siems amžiams tai turi būti

užbaigta. Nėra geresnės pra
džios kaip kuo greitesnis Ge
nocido Konvencijos ratifika- 
mas.

Humanizmas reikalauja, jog 
masinis žudymas būtų tarp
tautiniai pasmerktas, nes tas 
veda prie tautų sunaikinimo. 
Vien tik šiame amžiuje per 52 
metus genocidas buvo 20 mili
jonų žmonių mirties priežasti
mi. Turime užtikrinti jog liku
sieji 48 metai būtų tuo atžvil
giu visiškai švarūs.

Vos prieš keletą dienų šioje 
būstinėje susirinkusios priva
čios organizacijos priėmė grįež 
■tą rezoliuciją reikalaujančią 
konvenciją kuo plačiausiai pa
skleisti ' viešumai. Tam pilnai 
pritariu. .

. Mano.‘krašU&
genocido baisumus ir mes ra
tifikavome konvenciją. Kfesirar 
bu, jog buvome tas 40-tasis ra
tifikavęs konvenciją kraštas ir’ 
kad padarėm tai dar taip ne
seniai. Kiti todėl ’privalėtų ne
delsti”.

Spalio 24 d. Amerikos Lietu
vių'Taryba pasiuntė Kanados 
Delegacijos Jungtinėse Tauto
se vicepirmininkui Paul Mar
tin padėkos telegramą pažy
mėdama, jog lietuvių kilmės 
amerikiečiai yra dėkingi už jo 
kalbą genocido reikalu ir kad 
genocido konvencija yra lietu
vių tautai vienintelė teisinė 
protekcija.

APLINK

• Korėjoje centriniame fronte šiuo metu vyksta smarkūs 
mūšiai. Svarbios strateginiu atžvilgiu augštumos pereina iš
kų į rankas po keletą kartų per dieną. Per tris puskutimas 
vaites raudonieji toj vietoj prarado 27,096 karius.

• Švedu spaudoje pasirodė straipsnių, reikalaujančių, kad 
šiais metais Nobelio premija už literatūrą būtų paskirta, garsiam 
kino aktoriui Charles Chaplin’ui.

• Smarkus taifūnas, meteorologų pramintas “Trix”, pra
ėjusią savaitę siautė Philipinuose ir Indokinijoje, pridarydamas 
milžiniškus nuostolius... Priskaitoma apie 1000 žuvusių.

• Egipto diktatorius Naguibas pasiryžęs “perauklėti” egip
tiečius ir grąžinti moralę, pradėjo uždarinėti naktinius restora- •
nus ir uždraudė taip vadinamąjį “pilvo šokį”.

LENKIJOS RINKIMŲ KOMEDIJA

Ar dar gali būti didesnė ko
medija, kokia įvyko šių Lenki
jos rinkimų metu...?

Balsuoti tik už vieną sąrašą, 
kurio dandidatus parinko pati 
valdžia, tai — pasityčiojimas 
iš rinkėjo ir šis protestuoti te
galėjo įmesdamas baltą lapelį. 
Bet kaip jis išdrįs jį mesti, jei 
policininkas stovi prie kiekvie
nos urnos?
v Pavyzdžiui, Amerikoje bal
suotojai gali, jei tik jie nori, 
būti namie ir nebalsuoti, bet 
Lenkijoje tai pavojinga.

Kaip praneša Tasso agentū
ra, lenkai ėjo balsuoti prie ur
nų, dainuodami Stalino garbei 
himnus...

Naujoji Lenkijoj konstituci
ja paraidžiui nukopijuota nuo 
sovietiškosios, bus pritaikinta 
visu griežtumu. Iš Bieruto, ku
ris yra ištikimas Stalino tar
nas, ne galima laukti, kad jis 
darytų kam nors išimčių.

Bet jei kraštas nepajėgia 
priešintis Stalino tarnams par
lamente, kovą tęsia valstie
čiai tebesipriešindami ūkių 
kolektivizacijai. Tai jaučiama 
ir armijoje.

Komunistų d ž i a u gsmas 
triumfu nieko neapgaus. Tik
roji Lenkija, šią valandą su 
užčiaupta burna, nieko bendro 
neturi su Bierutu ir kitais par
sidavėliais Maskvai.

• Nobelio premija už mediciną paskirta ukrainiečių kil
mės dr. A. Waksmanui, New Brunswick, N. J., universitete mik
robiologijos instituto direktoriui,, atradusiam streptomieiną 
Gruodžio mėnesį pats Švedijos karalius Gustavas Adolfas įteiks 
jam 32,910 dolerių premiją.

• Hitlerio generolas Ramke, buvusių SS mitinge Verdene, 
kuriame dalyvavo virš 5000 narių, pareiškė, kad tikrieji karo nu
sikaltėliai esą neSS, bet tie, kurie su atominėm bombom bom
bardavo Japoniją ir sudaužė Drezdeną.

• Praeitą savaitę Jugoslavijos—Bulgarijos pasienyje jvy- 
ko smarkus incidentas: bulgarų lėktuvas prie Dimltrovgrad j- 
skrido į Jugoslavijos teritoriją ir pusvalandžio bulgarų ka
riuomenė apšaudė jugoslavų sargybos postą. Tuo pačiu laiku 
dar šeši bulgarų lėktuvai buvo Iskrjdę i Juogoslavijos teritoriją 
prie Pirot.

• Anglai paleido iš kalėjimo buvusį Hitlerio maršalą Ke$- 
selringą. “Geležinių šalmų” vokiečių kovotojų organizacija, tu
rinti 150,000 narių, išrinko jį į vadovybę.

• Edenas kreipėsi į Washingtoną su prašymu, kad būtų 
atnaujintos Korėjoje derybos. Prancūzų ir anglų spauda rašų, 
kad tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos tuo klausimn vykstu 
slapti pasitarimai.




