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tai-

mūsų laik-
ir veikėja

J. M. Bujauskas yra ilgame
tis Vienybės skaitytojas.

jau įsigijote bilietus į 
simfoninį koncertą, Car- 
Hall, New Yorke, spalio

it 1

Dr. B. K. Vencius, išbuvęs 
visą mėnesį Maine valstybėje, 
kur jis praleido savo atostogas 
bemedžiodamas, grįžo prie sa
vo nuolatinio profesijos darbo.

J. J. Bačiūnas iš Sodus, Mich. 
pirmiausia atsiliepė į Xavero 
Strumskio kvietimą padėti 
komp. Banaičiui parašyti lie
tu višKą operą, pradžiai atsiųs
damas 50 dolerių.

Dr. M. J. Vinikas praneša, 
kad SLA Vykdomosios ^Tarybos 
nariai taip pat dalyvaus Bal
tijos tautų simfoniniame kon
certe. nes spa'lio 11 d. jie su
sirinks savo posėdžiui New 
Yorke

V. Alksninis, mūsų bendra
darbis iš Conn, valstybės, at
vykęs aplankyti savo brolį ir 
jo šeimą Maspethe, ta proga 
buvo užsukęs ir į Vienybės į- 
staigą.

J. žilius, mūsų skaitytojas iš 
Great Neck, N. Y., įsigijo bi
lietą į baltų simfoninį koncer
tą ir ta pačia proga paaukojo 
Vienybės popierio 
dolerių.

K. Namaksienė, 
raščio skaitytoja
Bostone, buvo susirgusi ir jai 
padaryta operacija, po kurios, 
kaip mums pranešama, ligonė 
sveiksta.

f

šį SEKMADIENI NEW YORKE MINĖS
LIETUVOS UNIVERSITETO SUKAKTĮ

BALTŲ TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS

V. Venciuvienė, žinomo dan
tų gydytojo žmona, šiomis die
nomis kartu su sūnum Armu 
automobiliu išvyko porai sa
vaičių į Meksikos sostinę, kur 
pastarasis studijuoja medici
ną.

Joan Francis, lietuvaitė dai- 
ninkė, gavusi Valstybės De
partamento stipendiją daina
vimui bei muzikai studijuoti, 
rugsėjo 24 d. išvyko į Paryžių.

Kl. Vitkevičius, chicagietis 
veikėjas, senas mūsų laikraš
čio skaitytojas, paviešėjęs mė
nesį laiko pas gimines ir drau
gus New Yorke, grįžo į Chica-

J. Jakubauskas siunčia mums 
linkėjimus iš Chicagos, kur jis 
jau sugrįžo, išbuvęs rytinėse 
valstybėse apie tris savaites.

S. Kontrimas, J. Valaitis ir 
J. Butkus Brooklyne surinko 
daugiau, kaip 200 dolerių prof. 
M. Biržiškai jo 70 metų am
žiaus sukakties minėjimo pro
ga. Pinigai pasiųsti minėjimo 
komitetui į Kaliforniją.

Pavyzdingas Vienybės skai
tytojas yra tas, kuris laiku su
moka savo prenumeratą. Siun 
čiant prenumeratą, prašoma 
nepamiršti ir Popierio Fondo. 
Šiais aukštų kainų laikais, tik 
bendromis jėgomis tegalima 
išleisti gerą laikraštį, šiuo at
veju, kiekvieno skaitytojo 
ka yra pageidaujama.

J. M. Bujauskas 
naujoje vetoje

žinomas laidotuvių direkto
rius J. M. Bujauskas savo įstai 
gą perkėlė į naują vietą, į ant 
ruosius savo namus, gretimai 
buvusiųjų, kuriuos jis parda
vė Kearny lietuvių finansinei 
bendrovei (Schuyler Savings 
and Loan Ass.) Dabartinis Bu- 
jausko įstaigos adresas: 24 
Davis Ave., Kearny, N. Y. Ta 
proga ši penktadienį naujai ir 
moderniškai įrengtoje įstaigo
je įvyksta artimesnių Bujaus- 
kų draugų pobūvis.

J. M. Bujauskas laidojimo 
biznyje yra nuo 1916 m. Bet 
aplamai biznyje jis yra jau 
nuo 1907 m. Jis yra buvęs mais 
to krautuvės, saliūno biznyje 
ir t. t.

Ar 
Baltų 
negie 
12 d.? Kiekvienu atveju bus vi
siems patogiau, o rengėjams 
didelė parama, jei bilietus į 
koncertą įsigysite iš anksto. Bi 
lietų galima gauti BALFe, VIE
NYBĖJE, GABIJOJE ir k. Bi
lietai taip pat parduodami 
Carnegie Hali kasoje. Bilietų 
kainos $4>00, -3.00 ir $2.00.

šį sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
New Yorke įvyksta Lietuvos 
Universiteto įsikūrimo 30-ties 
metų sukakties minėjimas.

11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne, įvyks 
minėjimui pritaikintos iškil
mingos pamaldos.

3 vai. p. p. Washington Ir
ving High School įvyks Aka
demija. kurią atidarys prof. V. 
Kanauka. Paskaitas skaitys 
prof. Vaclovas Biržiška ir prof. 
J. Puzinas.

Po Akademijos seks meninė 
dalis, dalyvaujant Operetės 
chorui ir dramos aktoriui H. 
Kačinskui.

Lietuviai kviečiami kuo gau
siausiai šiame minėjime daly
vauti. Į Akademiją prašoma

PRAMOGOS IR
SUSIRINKIMAI

Spalio 1 d. 8 vai. vak. Ap
reiškimo parap. salėje Brook
lyne, Didžiojo New Yorko BA- 
LF Vajaus Komitetas šaukia 
susirinkimą į kurį kviečiami 
visų draugijų ir plačios visuo
menės atstovai, pasitarimams 
dėl sėkmingo vajaus pravedi
mo.

•
Spalio 2 d. 8 v. v. L. A. Pilie

čių klube, t 280 Union -Avė. 
Brooklyne, SLA 38 kuopa šau
kia susirinkimą. Prof. J. Pa
jaujis skaitys įdomią paskaitą 
apie Aliaską, kurioje jam te
ko išgyventi keletą metų.•
- Spalio 4 d., šeštadienį, 7 v. 
v. Angelų Karalienės parapi
jos salėje, Brooklyne, BALFo 
100 skyrius rengia šokių vaka
rą su užkandžiais. Į vakarą 
kviečiami atsilankyti visi, ku
rie užjaučia šalpos darbą.

BALF SEIMAS BOSTONE
BALFo direktoriai savo po

sėdyje nutarė šeštąjį BALF
seimą šaukti 1953 metais sau- 
rio 9-10 d. Boston, Mass. 
Statler viešbutyje.

Pobūvis Bronxe
Po vasaros kaitrų ir atosto

gų, Bronxo Lietuvių Demokra
tų Klubas taip pat pradėjo sa
vo rudeninio veikimo sezoną. 
Rugsėjo 11 d. klubo patalpose 
įvyko narių ir svečių pobūvis, 
kurie nusitęsė iki vėlumos, šį 
pobūvį surengė J. Sartauskas, 
Lioną Bozenko, M. šodeikienė, 
A. Diksonienė, O. Bložienė, S. 
Tiškienė ir St. Bozenko. Visi 
šio klubo nariai, kaip ir dau
guma Bronxo lietuvių, yra 
Vienybės skaitytojai.’

J. Kranklys

NAMAI PARDAVIMUI
RICHMOND HILL — Atski- 

ras namas su garažium. Dvie
jų šeimų, vienas apartamentas 
trijų kambarių, kitas keturių. 
Keturių kambarių butas tuš
čias. Kaina dabar $12,500.

RICHMOND HILL — Vienos 
šeimos namas, šešių kambarių, 
aliejum šildomas, atskiras. 
Yra garažas. Parduodama kar
tu su Bendix skalbiamąją ma
šina ir kitomis ekstra reikme
nimis. Namas tarp Jamaica ir 
Atlantic Avė. Kaina $10,500.

RICHMOND HILL — Arti 
Jamaica Avenue, atskiras 13 
kambarių namas. Penki kam
bariai pirmame aukšte savi
ninkui. o išnuomoti atskirai 
už S63 į savaitę. Lotas 100x50. 
Aliejum apšildomas. Kaina 
$17.850.

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

ORMAN & MICHELSON 
Real Estate ir Insurance 

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

Telefonas Virginia 9-0842

nesivėluoti ir atvykti punktu
aliai 3 vai. p. p. Įėjimas vi
siems nemokamas. Washing
ton Irving High School yra 
Manhattan, 40 Irving Place ir 
16th St. kampas, važiuoti iki 
Union Square.

Prieš tai, šį šeštadienį, rug
sėjo 27 d. 7 vai vak. Vyt Ba_ 
lecko svetainėje, 1883 Madison 
St., Brooklyne, ruošiamas aka
deminis alutis. Norintieji da
lyvauti, prašomi registruotis 
savo organizacijų valdybose. 
Dalyvio mokestis 2 doleriai.

šį Lietuvos Universiteto su
kakties minėjimą ruošia bu
vusios akademinės organizaci
jos Lietuvoje, dabar atsikūru
sios New Yorke, arba čia įsi
steigusios, kurių nariai daugu
moje ,yra baigę ar lankę Lie
tuvos Universitetą.

Minėjimui ruošti Komitetą 
(pagal alfabetinę tvarką) su
daro šios organizacijos: 1

Akademinių Tautininkų Kor 
poracijų Sambūrį atstovauja 
P. Ališauskas, dr. B. Nemickas 
ir D. Penikas.

Ateitininkų Sendraugius — 
dr. Radzivanas.

Dantų Gydytojų Draugiją— 
dr. Kregždienė.

Fraternitas Lituanica Kor
poraciją — dr. H. Brazaitis.

Gydytojų Draugiją — dr. V. 
Kanauka, dr. V. Paprockas ir 
dr. A. Dumbrys.

Lietuvių Inžinierių Draugi
ją — inž. J. Valaitis.

Lietuvių Mokytojų Draugi
ją — A. Bendorius.

Lietuvių - Teisininkų Draugi
ją — P. Minkūnas.

Lituanistikos Institutą— St. 
Mickevičiūtė.

Skautų • Vyčių; Korporacij ą— 
H. Lukoševičius.

Reikia tikėtis, kad New Yor
ko ir apylinkių visuomenė gau
siai atsilankys į šį minėjimą 
ir tuo parodys, jog ji jautriai 
prisimena nepriklausomos Lie
tuvos atsiektus laimėjimus.

(Atkelta iš 4 psl.)
Porą žodžių dėl latvių ir es

tų. Bruno Skulte buvo Latvi
joje iškilęs kaip talentingas

Bruno Skulte

jaunos kartos dirigentas ir 
kompozitorius. Tremtyje jis 
nepaprasta energija buvo su
organizavęs Oldenburgo sto
vykloje1 latvių operą, gyvavu
sią keleris metus ir davusią 
keletą gražių pastatymų.

Prof. J. Vitols, kurio kūri
niai bus grojami, yra laikomas 
latvių muzikos patriarchu, jis 
buvo žymiu kompozicijos pro
fesorium Petrapilyje Rimsko 
Korsako vo aplinkumoje. 1919 
jis grįžęs į Latviją suorganiza
vo Konservatorija ir jai iki 
tremties vadovavo. 1947 m. jis

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

Gražių spalvotų lietuviškų 
atvirukų, su šūkiu Help free ’ 
Lithuania, galima gauti Vie
nybės redakcijoje, Gabijoje ir 
Atletų Klube Brooklyne.

CARNEGIE

mirė Liubecke 86 metų am
žiaus, iki pat mirties dienos 
uoliai dalyvaudamas latvių 
kultūrinėje veikloje. Pas J. Vi- 
tolį, tiek Petrapilyje, tiek ir 
Rygoje mokėsi visa eilė lietu
vių muzikų, jų tarpe J. Tallat 
— Kelpša, St. Šimkus ir VI. 
Jakubėnas.

Endel Kalam yra žinomas 
kaip gabus estų muzikos gyve
nimo organizatorius britų zo
noje Vokietijoje. Kartu jis yra 
pasirodęs kaip tikslus ir rim
tas dirigentas. E. Tubinas, ku
rio simfoniją jis diriguos, gy
vena Švedijoje, kur yra labai 
išgarsėjęs: jo visi kūriniai 
spausdinami švedų leidyklų, 
simfonijos grojamos visoje 
Skandinavijoje, o kritikai jį 
apibudina, kaip “antrą Sibe
lijų”. Amerikoje Tubino kūry
ba praskambės pirmą kartą.

Baltų simfoninis koncertas 
bus neabejotinai stambiu įvy
kiu, tiek kultūrinėje, tiek ir 
politinėje srityje.

Bet neužmirškime, kad toks 
žygis yra sunkus ir rizikingas, 
reikalauja didelio organizuo
tumo ir kruopščių pasiruoši- 
rųošimų, surištų su dideliu dar 
bu ir laiko naudojimu. Tokio 
koncerto išlaidos yra milžiniš
kos, jos gali būti padengtos 
tik jei bus didelė parama iš vL 
sų trijų tautų visuomenės tar
po. Tikimės, kad ir lietuviai 
neatsiliks nuo kitų ir plačiai 
dalyvaus šiame įdomiame ir 
meniškame koncerte.

VI. Jakubėnas

1883 MADISON STREET,
(Prie Forest Ave. stoties) 

BROOKLYN 27, N. Y.
Tel: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD)

VYTAUTAS BELECKAS 
savininkas

Baras, Restoranas, Salė susi 
rinikimams ir kitokioms 

puotoms

WINTER GARDEN

NORITE GEROS — MENIŠKOS

FOTOGRAFIJOS:
> PORTRETO,

ŠEIMOS,
VAIKŲ, 
įvairių progų nuotraukų?

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS,

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

skambinti tel. HY 7-4677
----------■ ■■■---------------------------------- -=---=-77;^-^-.-—............   -............ 1

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

darbai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamos 
mašinos.

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

COMPLETE D U C O
AUTO PAINTING REFINISHING

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

EVergreen 6-6438
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Laukaitis į kongresą 
Walter Badei] Smith 
Tumanui švilpaujant 
Kantrus jis, ar žinai

JUOZAS TYSLIAVA
Amerikos lietuvių visuome

nė žino, kad teisėjas Laukai
tis yra republikonų partijos 
kandidatas į,kongresą.

Bet, tai vyksta Baltimorėje 
(septintame kongresiniame 
distrikte), ir plačioji mūsų vi
suomenė šiuo atveju mažai ką 
jam gali padėti.
. Nežiūrint to, šiuo mūsų tau
tiečio kandidatavimu į kon
gresą (Atstovų Butą) negali 
nesidomėti ir kitų vietovių lie
tuviai. 1

Teisėjo Laukaičio laimėji
mas būtų visų Amerikos lietu
vių laimėjimas.

Tai būtų pirmasis lietuvis 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kongrese.

Sėkmės jam šiame istorinės 
svarbos žygyje.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
TAUTU SIMFONINIU

BALTIJOS |
KONCERTU

KO SIEKIA LIETUVIŲ REZISTENCINE SANTARVE? 
Ar tiesa, kad LRS pati veržiasi Į VLIKą? — Kokia yra padėtis, pa
sitraukus iš VLIKo dviem grupėm? — Pasitarimai tarp diplomatų ir 

VLIKo — Ar LRS nesiruošia būti politine partija?

Ryšium su paskutiniais įvykiais, pasklido įvairių gandų apie 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės tariamas pretenzijas, kuriuos x 
pakartojo ir kai kurie laikraščiai.

Vienybės korespondentas, ieškodamas objektyvios informa
cijos, kreipėsi į LRS Vyr. Komiteto Amerikos Reik. Sekretorių
S. Mackevičių, ir pateikė jam keletą klausimų
aktuliausių:

Kaip LRS žiūri į Vliką po to, 
kai iš jo pasitraukė dvi grup
ės?

Principinis LRS nusistaty
mas VL1K0 atžvilgiu yra daug 
kartų viešai pareixstas. Kaipo 
institucija, VLIKas gali būti 
labai naudingas, ir LRS niekad 
nesiekė jo sugriauti. Manau, 
nesuklysiu pasakęs, kad did
žioji dalis mūsų visuomenės 
galvoja, kaip ir LRS: būtent, 
VLIKas reikalingas gilių re
formų. Tai geriausiai įrodo tas 
faktas, kad net pats VLIKas 
yra sudaręs “VLIKo autorite
tui ir VT darbingumui tirti ko-

, pradėdamas nuo

sienyje, reikia, kad jau šian
dien įvairūs veiksniai, srovės 
ir grupės tarpusavyje aiškin
tųsi, šalintų tiesusipratimus.

Ar Jums neatrodo, kad Pa
ryžiuje įvykęs.___ pasitarimas
tarp Lietuvos Diplomatijos ir 
VLIKo atstovų padėtį žymiai 
pagerino?

Padėtį tegalima vertinti pa
gal realius davinius. Paryžiu
je tebuvo sutarta, kad Diplo
matijos ir VLIKo bendradar
biavimas turės reikštis L. Dipl. 
šefo ir VLIKo pirmininko su-

ih

sitikimais. Jie dar nėra pra
sidėję, ir sunku kalbėti apie jų 
būsimus rezultatus. Tuo tarpu, 
kaip žinoma, VLIKo pirminin
kas sunkiai serga. Teko girdė-
ti, kad netrukus VLIKo būsti
nę paliks, ir atvyks Amerikon, 
VT narys dr. M- Brakas. VT 
užsienio reikalus tvarkyti pa
vesta dr. P. Karveliui, tad jam, 
normaliai, tektų pavaduoti 
sergantį VLIKO, pirmininką. 
Tačiau, netolimos praeities fak 
tų šviesoje, labai abejotina, ar 
dr. Karvelis yra. pats tinka
miausias asmuo ; tai misijai. 
Kalbama, kad jis ir dabar ne
nori min. S. Lozoraičio pripa
žinti L. Dipl. šeftį. Atrodo, kad 
vieningas darbas dar nėra ar
timas, ir kelias <į jį nėra leng
vas. , J

(Nukelta į 4 psl.)

Prašomi įsidėmėtiv
Metinis Vienybės koncertas, 

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

SEKMADIENĮ, SPALIO 12 d., 1952 ni., 2:30 vai. po pietų

BALTIJOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS
Pirmą kartą Amerikoje bus statomi*

LIETUVIŲ, LATVIŲ, IR ESTŲ KOMPOZITORIŲ SIMFONINIAI VEIKALAI
DIRIGUOJA:

JERONIMAS KAČINSKAS — BRUNO SKULTE — ENDEL KALAM
Programoje: Gruodis, Jakubėnas, Bacevičius, Medins, Vitols, Tubin.-

; . BILIETŲ KAINOS: $4.00, $3.00, $2.00

Iš anksto gaunami lietuviškų laikraščių redakcijose ir įstaigose.

PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS.

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

r..- . ... . » -------
E. P. MITCHELL CO.

Manufactures of
FINE CLOTHES FOR MEN

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

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

fr

LATVĖ ADVOKATĖ . /

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

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

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

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

FIRNUT CO. Ine.
(Prieš Republic teatrą)

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

ALBERTS
ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.

Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

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

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

STEAMBOAT INN i
ALMA KASMOCIUS, Vedėja 1

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

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

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

(Biznio) (Rez.)

♦ ♦ 
♦

Tik to betrūko, kad šiame 
rinkiminės kampanijos įkarš
tyje generolas Walter Badell 
Smith imtų Ir prabiltų:

“Aš tikiu, kad komunistų 
yra net mano paties organiza
cijoje”.

Tai sakydamas, centrinės 
saugumo agentūros (Central 
Intelligence Agency) viršinin
kas eina dar toliau: jis mano, 
kad kiekvienoje svarbesnėje 
valdžios įstaigoje yra komu
nistų... i

Republikonams, pasiryžu- 
siems tapti nauja šluota Wa- 
shingtone;-la 'tik ir reikėjo. -

Tuo labiau, kad, anot gene
rolo Smith, net Valstybės De
partamentas šiuo atveju dar 
nėra išsišukavęs.

♦ ♦ 
♦

O tuo tarpu prezidentas 
Trumanas švilpauja.

Nuvykęs į Montaną, jis gyrė 
Stevensoną ir, žinoma, peikė 
Eisenhowerį.

Girdi, tuojau po karo gene- 
rplas Eisenhoweris, tebebūda
mas Amerikos karo jėgų virši
ninku Europoje, pasakęs, -kad 
Sovietų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstybės turėtų pasilikti drau 
gaiš...

Bet, tai tik viena medalio 
pusė. Jeigu republikonų dram
blys, kaip ir kiekvienas dramb
lys, turi gerą atmintį, tai jis 
dabar privalo pakartoti Tru- 
mano žodžius:

“I laike old Joe. He’s a de
cent fellow...”

♦ ♦
♦

Sakoma, kad buvęs Egipto 
karalius Farukas atvykęs į Ita
liją su 265 poromis batų...

Tai būdinga monarchui, ku
ris netekęs sosto, vėliau basto
si po pasaulį.

Nekitaip yra ir su buvusiu 
Anglijos karalium, Windsoro 
kunigaikščiu, tebesiblaškančiu 
tarp dviejų kontinentų.

Karo metu, kai Windsoro 
kunigaikštis buvo paskirtas 
Bahamas salų gubernatorium, 
buvo manyta, kad jis ten pasi
liks ir pagaliau aprims. Bet, 
kur tau! C

Išskyrus degtinę, kurios] 
Windsoro kunigaikštis, matyt, 1 
jau atsigėrė, jis tebėra ištiki-j 
mas visiems seniems savo pa
pročiams.

«« *
Kantrus, ar žinai, tas Dėdė 

Samas.
Turiu galvoje buvusį Ame

rikos komunistų partijos vadą 
Browderį ir jo žmoną, kuriuos 
teisingumo organai pagaliau 
ėmė ir sučiupo.

Nekalbant apie Browderj, 
kuriam Amerikos kalėjimai — 
paprasta brasta, jo žmona, 
kaip neteisėtai imigravusi Ir 
vėliau melagingai priesiekusi,

misiją”, šiandien visiems jau 
pernelyg aišku, kad VLIKas 
neapjungia visų pozityvių tau
tinių visuomeninių, politinių, 
rezistencinių jėgų, nors tai bu
vo numatyta, pirmoje ir pa
grindinėje VLIKo 1944. II. 16 
deklaracijoje. Dviejų grupių 
pasitraukimas neišsprendžia 
visų problemų ir nesudaro re
formos, kuri leistų VLIKui tap 
ti tuo, kuo jis tikrai turėtų 
būti, t. y. Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu.

Jūsų nuomone, kaip toji re
forma galėtų būti įvykdyta?

Tikrai, nelaikykite manęs 
stebuklingu gydytoju.. Ųž yirr 

'IK6 dabartinius negalavimus 
LRS, pati jame nedalyvauda
ma, nėra atsakinga. Kad juos 
pašalinti, pirmoje eilėje, rei
kia visų geros valios. Kad VL
IKo veikla pasidarytų tikslin
ga ir prasminga, reikia kreip
ti dėmesio tik į bendruosius 
lietuviškus šios dienos užda
vinius, o ne į tarpusavio rung
tynes. Visų, lietuviškųjų jėgų ir 
pastangų atstovų konferencija 
šia prasme galėtų turėti labai 
didelės reikšmės. Norint pa
siekti visų lietuviškųjų jėgų 
vieningumo ir našaus darbo 
Lietuvos laisvinimo bare už-

Ar George Kennan 
gris i Maskvą?

Pravda neseniai pradėjo 
smarkų puolimą prieš Ameri
kos ambasadorių George Ken
nan, kam šis prieš Sovietų Są
jungą paskelbęs “aštrius kal
tinimus”.

Visa tai atsitiko dėl papras
to Kennan pasakymo Londone 
(kur jis šiuo metu dalyvauja 
Amerikos ambasadorių .konfe
rencijoje) :

— Kada aš galvoju apie sa
vo gyvenimą Maskvoje, aš ly
ginu jį su tuo, kurį pažinojau 
Berlyne 1941-1942 metais, ka
da aš buvau internuotas.

Dėl Pravdos puolimų Ache- 
sonas irgi plačiai komentavo, 
bet atsisakė pasakyti, kokios 
bus pasekmės šios audros. Lon 
done tarp diplomatų galvoja^ 
ma, kad neteks stebėtis, jei 
Kennan nebegrįš į Maskvą.

Manoma, kad jei Kennan ir 
pasiliks ambasadoriumi, tai jis 
tol negrįš, kol Višinskis neat
siprašys. Kas atsitinka labai 
retai.

seniai turėjo būti deportuota 
atgal į Rusiją.

Bet, tai ilga, gal 12 metų, is
torija, kurią būtų galima iš
reikšti, maždaug, taip:’

Turi išvykti, bet gali pasi
likti... Gali pasilikti, bet turi 
išvykti...

Berods, dar ir dabar nežinia, 
kuo baigsis Ši Browderienės 
deportacijos istorija.

Tai pirmas koncertas, kuriame bus statomi Baltijos tautų kompozi
torių simfoniniai kūriniai — Koncerto programą išpildys orkestras 
iš 65 New Yorko Filharmonijos orkestro ir NBC simfonijos narių — 
Diriguos lietuvis Jeronimas Kačinskas, latvis Bruno Skulte ir estas 

Endel Kalam — Toscanini linki didžiausio pasisekimo

Baltų simfoniniu koncertu, 
įvykstančiu spalio 12 d., Car
negie Hall New Yorke yra di
delis kitataučių _ susidomėji
mas.

Arthur© Toscanini, kuris 
šiuo metu diriguoja koncer
tams Europoje, iš Londono at
siuntė sveikinimą Baltijos tau

tų simfoninio koncerto rengė
jams, linkėdamas didžiausio 
pasisekimo.

Kadangi tai yra pirmas kon
certas, kuriame bus statomi 
mūsų kompozitorių simfoni
niai kūriniai ir kuriame daly
vaus daug kitataučių svečių ir 
žymesnių muzikų, yra svarbu,

LIETUVOS HIMNAS (diri- 
guoja Jeronimas Kačinskas) 
Vlado Jakubėno: Rapsodija 
ir Legenda
J. Gruodžio “Lietuvoje”
J. Kačinsko Preliudas “Pas
kutinė Vakarienė”
V. Bacevičiaus Pirmoji Sim
fonija

NAUJI NERAMUMAI EGIPTO ŽEMĖJE
Kova tarp diktatoriaus Neguibo ir Wafdo partijos aštrėja — Waf- 

distams atsisakius duoti žinių, jų partija tapo nelegali
Ar Egipto diktatorius gen. 

Neguibas taip pat greitai lik
viduos Mustafa Nahas, kaip 

’jam pasisekė padaryti su ka
raliumi Faruku ir ministeriu 
pirmininku Ali Maher?

Bet, pradžioj klausimas, ko
dėl Egipto diktatoriaus, kuris 
yra tapęs administracijos 
ir spaudos pilnu šeimininku, 
jaučiasi grasinamas iš WaXdo 
partijos lyderio?

•Ar tai dėl to, kaip manoma, 
kad Nahas jam kliudo, protes
tuodamas prieš galimą -susi
tarimą su Londonu ir Sudanu?

Dėl to reikia abejoti. Negui- 
bui būtų labai lengva įrodyti, 
kad Nahas ne visad buvo tokių 
pažiūrų Anglijos atžvilgiu.

Tikrumoje jis turi kitas prie 
žastis. Jis nori jau ir taip su
silpnintą Wafd partiją visai 
likviduoti ir įsteigti savo na
cionalistinę partiją, kuri būtų 
pilnai jo rankose. Jis nori pa
šalinti iš kelio vienintelį asme
nį, kuris dar Egipte turi didelį 
prestižą ir gali jam pakišti ko
ja.

Kuris jų laimės?
Nahas jaučiasi palaikomas 

visų Wafdo partijos didžiųjų 
politikierių. Jie kabinasi už jo, 
kaip u& kokios gelbėjimosi 
juostos.

Bet jis turi dar ir kitas at
ramas, kurias slepia. Kairėje 
turi progresistinį elementą, 
kuris bijosi Neguibo “fašizmo” 
ir nenori jam dovanoti, kam 
jis pakorė du jų agitatorius. 
Dešinėje jis turi Faruko šali
ninkus, didelius žemvaldžius, 
kurie bijo dėl savo turtų ir ti
kisi, Neguibą nušalinus, išgel
bėti savo žemes.

šitos opozicijos nariai yra 
skaitlingi. Neguibas tai žino. 
Tad praėjusią savaitę, kalbė
damas Kaire darbininkų mitin 
ge, jis davė demagogiškus pa
žadus.

Įsisteigė Lietuvių 
Kovotojų Sąjunga

Paryžiuje įsisteigė buvusių 
lietuvių karių ir kojotoj ų są
junga, pasivadinusi Lietuvių 
Kovotojų Sąjunga, šis jungi
nys įeina į oficialiai veikiančią 
BuVusių Karlų Tarptautinę Fe 
deraciją su centru Paryžiuje.

Lietuvių Kovotojų Sąjungos 
valdybą sudaro: pirm. V. Ba
ranauskas, vicepirm. A. želnis 
ir J. Kuznecovas, sekr. J. Ma
siulis ir G. žebertavlčius, Ižd. 
J. Vaitauskas ir narys E. Vai- 
ciekauskas.

Pulk. J. Lanskoronskis vien
balsiai išrinktas Garbės Pirmi
ninku.

Gi Nahas pasitiki savimi ir 
pareiškė:

“Tik Alląhas ('Dievas) ir tau 
ta galės mane priversti apleis
ti partiją!”

Egipte Allaho valia išreiškia 
ma per “Brolių musulmonų” 
sąjungą, kuri dirodą visišką pa 
ramą gen. Neguibuį, gi tauta, 
jei įr bandys tai neįsi
vaizduojama, kaip 'felahai ga
lės pasipriešinti kareivių dur
tuvams ir tankams.

Kaip ten bebūtų, kova tarp 
gen. Neguibo ir Nahas aštrėja. 
Neguibas pasiryžęs wafdistus 
visai likviduoti, bet -tą jis daro 
atsargiai, nors jau atviras ka
ras Wafdo partijai.paskelbtas.

Wafdo partija, atsisakė pa
tiekti vidaus reikalų ministe

rs savo partijos narių sąrašą, 
kaip to reikalauja nauji Ne
guibo įstatymai ir pašalinti iš 
partijos vadovybės Nahą, ko 
ko vyriausybė reikalavo.

Tuoj po šio nutarimo paskel 
bimo, Wafdo partija pasidarė 
nelegali ir laikoma likviduota.

Nuo pirmadienio Kaire vieš
patauju. ąįiarmp stpvisM Karei
viai su durtuvais ant šautuvų 
patruliuoja gatvėse ir prieš vai 
diškas įstaigas ir bankus išsta
tyti tankai.

Vargu ar Neguibas nusileis. 
Derybos, kurios vyko užkulisy 
iširo.

Bet Wafd partija irgi taip 
lengvai nežada pasiduoti. Ji 
ne tik galinga, bet ir gerai su-* 
siorganizavusi.

GRAŽIAI PAMINĖJO VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO 30 METŲ SUKAKTĮ

Universiteto rūmai Kaune

kad ir mūsų visuomenė koncer 
tą remtų, gausiai jame atsi
lankydama.’ Tokiais atvejais 
yra paliečiamas mūsų presti
žas ir garbė, ir svarbu parody
ti, kad mes nesame atsilikę 
nuo kitų kultūringų tautų, kad 
mes taip pat vertiname savo 
muzikos kūrėjų darbus.

Koncerto programa, kaip ži
nia, atliks orkestras sudarytas 
iš 65 New Yorko Filharmonijos 
Orkestro ir NBC simfonijos na 
rių, diriguojant Jeronimui Ka
činskui, latviui Bruno Skulte ir 
estui Endel Kalam. Tai rinkti
niai New Yorko muzikai, ku
rie yra. groję, ^diriguojant žy
miausiems.. pasauliniams diri
gentams, jų tarpe Toscanini, 
Bruno Walter, Mitropoulos, 
Cantelli ir kiti.

Šio nepaprasto koncerto pro
grama bus tokia:

ESTIJOS HIMNAS (Diriguo- 
4 ja Endel Kalam)
Tubin’o Penktoji Simfonija 

-LATVIJOS HIMNAS (Diri
guoja Bruno Skulte)
J. Vitols kūriniai:
Brangenybės (Jewel Suite) 
Rapsodija smuikui ir orkes
trui — Norma Auzin, solistė 
Dramatiškas Overtiūras

APLINK^

Trys lietuvių kompozitoriai, 
kurių veikalai bus statomi, as
meniškai dalyvaus koncerte: 
J. Kačinskas — kaip dirigen
tas, V. Jakubėnas, kuris spe
cialiai šia proga atvyksta į 
New Yorką ir V. Bacevičius, 
gyvenąs New Yorke.

Latvių kompozitorius J. Vi
tols yra miręs tremtyje prieš 
keletą metų, bet koncerte da
lyvaus jo našlė, gyvenanti ne
toli New Yorko.

Reikia tikėtis, kad E. Tubi- 
nas gyvenąs Švedijoje, turės 
progos koncertą išgirsti per 
.“Voice, of Americą? radiją-..

Kadangi Efaltų simfoninis - ?
koncertas prasideda punktu- 
liai 2:30 vai. p. p., Carnegie va 
dovybė prašo visus iŠ anksto 4 
įsigyti bilietus, nes yra labai 
sunku 'trumpame laike prieš -
koncertą aprūpinti keletą tūks . *
tančių žmonių bilietais. Car
negie Hall kasoje, kur bilietai 
jau pardavinėjami, atdara kas 
dien nuo ryto iki vakaro. Ma- 
žiausias koncerto .pavėlavimas 
gali padidinti išlaidas keliais 
šimtais dolerių, nes visi tar
nautojai ir orkestro nariai yra 
unijos priežiūroje. Kiekvienas 
lietuvis yra prašomas koope
ruoti.

New Yorke ir jo apylinkėse 
gyveną buvę Lietuvos Vytauto 
Didžiojo Universiteto dėstyto
jai ir klausytojai, kurių čia yra 
apie 500, spalio 27 ir 28 d. iš
kilmingai paminėjo Lietuvos 
mokslo židinio 30 metų sukak
tį.

Minėjimo išvakarėse, šešta
dienį, įvyko tradicinis akade
minis alutis, sutraukęs žymų 
būrį buvusių Lietuvos univer
siteto profesorių, studentų ir 
garbingų svečių.

Sekmadienį į šia intencija 
laikomas pamaldas, įvykusias 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyne, susirinko gra 
žus būrys lietuvių visuomenės. 
Po pietų įvyko iškilmingas mi
nėjimo aktas Washington 
High School didžioje salėje, į 
kurią suplaukė arti tūkstančio 
lietuvių visuomenės.

Atidaromąjį žodį tarė minė
jimui ruošti komiteto pirmi
ninkas prof. dr. Vladas Ka
nauka, išdėstydamas priežas
tis, vertusias atsteigti Lietuvos 
augštąją mokyklą, pažymėda
mas jos pirmesnes sunkias dar

bo sąlygas ir nušviesdamas 
didžius Lietuvos mokslo lai
mėjimus. .

Pagerbus žuvusius ir miru
sius' Universiteto mokomojo 
personalo narius ir buvusius 
studentus, prof. Vaclovas Bir
žiška skaitė paskaitą, iškelda
mas lietuvių tautos ryžtą mok- 
slintis ir davė Lietuvos moks
lo ir jo institucijų istorinę ap
žvalgą visais laikais. Po to se
kė prof. dr. Jono Puzino pa
skaita —. “Vilnius prieš Gedi
mino laikus”. Dr. Puzino pa
skaitos mokslinis lygis yra aki
vaizdus įrodymas, kokį indėlį 
Lietuvos Universitetas yra įn- 
nešęs į mokslą.

Meninėje dalyje gražiai pasi 
rodė muziko Liuberskio vado
vaujamas Operetės choras mi
nėjimui pritaikintomis daino
mis ir dramos aktorius H. Ka
činskas žavingai atliktomis 
deklamacijomis.

šis minėjimas yra graži Lie
tuvos akademikų solidarumo 
demonstracija ir Metuvių tau
tos mokslo meilės įrodymas.

• Vokietijos protestantų bažnyčios pirmininkas vyskupas
Dibelius, patriarcho Aleksėjo ir Sovietų vyriausybės kviečiamas, 
vyksta į Maskvą. '

• Edenas ir.Schumanas i Jungtinių Tautų sesijos posė
džius žada atvykti ne anksčiau lapkričio 10 dienos.

• Popiežius, kalbėdamas vienuolių viršininkėms, pastebė
jo, kad nebūtų siaurų pažiūrų ir moterų vienuolių rūbus pri
taikintų labiau moderniškiems laikams.

• Jugoslavų karinė delegacija šiuo metu lankosi Graiki
joje ir Turkijoje su tikslu susipažinti su tų kraštų karine padė
timi.

• Prancūzų povandeninis laivas “Sybille” nuskendo Vi
duržemio jūroje prie Tulono su 51 asmeniu. Niekam nepavy
ko išsigelbėti. Laivas liko gulėti dugne.

• Austrija prašys JT, kad būtų baigta su jos okupacija ir 
greičiau pasirašyta taika.

• Vienas prancūzas prie Bordeaux rado Atlanto pakrašty 
plūduriuojantį buteli su rašteliu, kad jis buvęs įmestas ameri
kiečių hidrografinės įstaigos 1951 m. lapkričio 28 d. prie Ame
rikos krantų. Butelis pats vienas perplaukė Atlantą per 10 me
nesių.

• Prancūzų radikalų-socialistų lyderis Daladier, tas pats 
kuris pasirašė su Hitleriu Miunchene sutartį, dabar pasisakė, 
kad iš Indokinijos būtų atitraukta prancūzų kariuomenė Ir su
šaukta “keturių” konferencija.

• Sovietų delegacijai Jungtinių Tautų sesijoje vadovaus 
Višinskis. Be jo j delegaciją dar įeis Malikas, žorinas ir Gramyko.

• Bulgarijoje teisiami 40 asmenų už šnipinėjimą. Tarp 
kaltinamųjų yra 28 katalikų dvasiškiai.

• Spalio 5 d. anglams bus ypatingai svarbi. Nuo tos die
nos arbata, kuri buvo racionuota nuo 1939 m., bus parduodama 
laisvai. Tačiau kiti produktai, kaip sviestas, margarinas, mėsa— 
pasilieka dar ant kortelių.

• šeši anglų lakūnai tvirtina matę “skraidančią lėkštę” 
Šiaurės jūroje, kur vyko sąjungininkų laivyno manevrai
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Ir tai atsitiko tik todėl, kad 
jis buvo paprašytas pasiaiš
kinti dėl 18,000 dolerių, 
riuos jam draugai sudėjo 
Etinei propagandai.

Šis pasiaiškinimas, tiesa, 
publikonų partijai kaštavo
000 dolerių, bet dalis pinigų 
jau grįžo į partijos iždą. Dau
giau, kaip 35,000 
suaukota partijai 
onui. Gi laiškų 
antplūdis buvo
kaip niekad Amerikoje.
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D.enos žmogus
Vėliausiu laiku Eisenhowe- 

rio spindėjimą buvo kiek nu
stelbusi Nixono žvaigždė.

Jei iki to laiko Nixonas ma
žai kam buvo žinomas, tai da
bar jis staiga pagarsėjo ir jo 
vardas kartojamas visų lūpo
se.

VIENYBE
LITHUANIAN WEEKLY

ion Rates:
$5 00 

bers countries $6 00 
Advertising Rates on Application

Buvo kilęs klausimas, ar kan 
didatas i aukštas valdžios pa
reigas turi teisę gauti paramos 
ij privačių šaltinių?

Mestas Nixonui kaltinimas, 
kaip bumerangas, apsisukęs 
atgal, trenkė demokratams.

Eisenhoweris patenkintas sa 
vo pavaduotoju, taip gerai mo
kėjusiu apginti savo garbę. 
Tas rodo, kad. Ike ir civilinia
me gyvenime moka pasirinkti 
gabius ir energingus bendra
darbius.

«■■

PASLAPTINGOJI GRAŽUOLĖ IR PIRŠLYS
Tokio “katalikiško sąjūdžio” dar nebuvo...— Laicistams neipirši ge 

rai pažįstamos susiraukšlėjusios še nes — Ar kada 
apsivalysime nuo spekuliantų ir fariziejų?

Vienybė buvo 
rastis, kuris, po 
ciozo Tėvynės 
iškėlė tarpusavius nesutikimus
krikščionių demokratų bloke. 
Vienybė tada taipgi pažymėjo, 
kad tie nesusipratimai yra ga
na gilūs, tačiau yra viltis, kad 
krikdemai, tarpusavyje pasi
barę, vėl susitaikys ir susiglaus 
po vienos motinos — partijos 
sparnu. __

Dabar vėl atsiranda naujie
nų. Iš pačių atskalūnų, vadina 
mų frontininkais, tenka nugir
sti, kad jie su senaisiais krik
demais lengvai, o gal ir iš viso 
nesiskaitys. Per gilus plyšis, 
per didelis pažiūrų “skirtu
mas”, perdaug toli nueita.

Kaip yra iš tikrųjų?
PIRŠLYS ATSKLEIDŽIA 
PASLAPTIS

Kokie yra tie tikrieji ir prin 
cipiniai frontininkų ir senųjų 
krikdemų nesutikimai, esu čia 
anksčiau kalbėjęs, remdama- 
masis Tėvynės Sargo išvedžio
jimais. Pačių frontininkų ideo
logija ir programa visuomenei 
buvo tik miglotai žinoma. At
skiri jų asmenys yra prirašę 
visokių straipsnių ir straips
nelių*, bet jų rimtai negalima 
imti. Sunku atskirti, kur yra 
tų atskirų asmenų nuomonės, 
o kur Lietuvių Fronto “tikroji 
programa”.

Bet dabar atsirado naujas 
aiškintojas — tai p. P. Stra
vinskas, kuris Draugo Nr. 219 
išdėstė to “naujojo sąjūdžio 
pagrindus”. Irgi ne visai aiš
ku, ar tai pačio Fronto tokia 
nuomonė, ar tik p. Stravinsko, 
naujojo katalikybės apaštalo 
Amerikoje. Ar p. Stravinskas 
yra frontininkas," 
mas, ar 
stalas ir 
ateityje.

Bet jis 
kią Liet,
kurios dar ligšiol nepažinome. 
Jis sako ir tvirtina, kad Lietu
vių Frontas yra labai įdomi 
katalikų grupė, kuri:

• atstovauja “pilnutinę de
mokratija”,

• nori pašalinti “pasaulė- 
žvalginę diktatūrą”,

• reikalauja, kad Bažnyčia 
būtų griežtai atskirta nuo vals 
tybės,

• reikalauja ,kad visas kul
tūrinis gyvenimas būtų išskir
tas iš valstybės žinios,

Rašo S. KUNDROTAS

kaip joms
joms tik

Laisvama-

Kai Nixon sužinojo apie jo 
išrinkimą kandidatu j vicepre
zidentus, jis sušuko:

— Bet aš esu jaunas!
Tos jaunystės kaip tik ir ieš

kojo republikonai. Su tokiu 
jaunu bendradarbiu Ike visa
da galės smarkiai smogti ir į 
savo pusę patrauks jaunųjų 
balsus.

Nixonas yra jaunas ne tik 
amžiumi, bet ir politikoje.

Tai tikras republikonų “ba
by”. Jis vos prieš 7 metus pra
dėjo politinę veiklą ir jau ga
na toli nuėjo.

Jo politinė karjera prasidė
jo 1945 metais telefono skam
bučiu, kai jis, kaip jūrų kari
ninkas, atostogavo. Vienas jo 
draugų paklausė, ar jis sutik
tų kandidatuoti į kongresą. 
Nixonas sutiko ir kada jis iš
dėstė savo-programą. Didžiau
siam senųjų politikierių nu
stebimui, jis buvo išstatytas 
kandidatu ir nugalėjo 
konkurentą, save laikiusį 
nugalimu.

Nixono tėvas buvo Los 
gėlės šoferis. Būdamas kvake- 
riu, jis nekentė karo, bet vis 
tiek ėjo tarnauti į laivyną, ir 
už drąsą buvo apdovanotas 
ordenais.

Jis vedė, turėdamas 24 me
tus. Jo žmona buvo demokra
tė, bet netrukus pamiršo 
Roosevelto partiją ir tapo re- 
publikonė.

Wall Street žmogus, kaip jį 
vadina Daily Worker, neturi 
kitokių pajamų, kaip tik algą. 
Kaip ir visi amerikiečiai, jis 
kovoja su gyvenimo brangu
mu ir stovi už kainų mimuši- 
mą. Jis mano, kad republiko- 
nams laimėjus, pragyvenimas 
atpigsiąs. Jis turi nedidelį bu
tą, ir kiekvieną rytą važinėja 
į darbą autobusu. Visokie po
būviai ir “aukštoji aristokrati
ja” jam svetima. Jis mano, 
kad nėra ko eikvoti laiko to
kiems niekniekiams.

Nixonas niekada nebuvo di
delis 'tafto šalininkas. Visad! 
jis stengėsi būti nepriklauso
mas. Jis stovi už tarptautinį 
solidarumą, o vidaus politikoje 
linkęs į

An-

e
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• nepripažįsta valstybei' tei
sės laikyti savas mokyklas (mo 
kyklas veda religinės ir pašau. 
lėžvalgmės grupės, 
patinka, o valstybė 
turi duot pinigus),

• Dr. J. šliupo
manių Etinė Draugija galės 
būti pripažinta lygiateise Ka
talikų Bažnyčiai,

• pagal “pilnutinę demo
kratiją” sprendžia santuokos, 
laidojimo ir panašius dalykus, 
kurie neįeina į valstybės kom- 
peticiją.

Ir taip toliau. Sunku teisin
gai atkartoti tuos visus Fron
to “principus” ir kitus dėsnius, 
padrikai Stravinsko straipsny
je* išdėstytus.
NEPAŽĮSTAMI 
GERADARIAI

Iš pasakyto aiškėja, kad vie
nu žodžiu tie frontininkai yra 
ne kas kita, kaip nauji lietu
viški “laicistai”, kurie pirmiau 
šia reikalauja bažnyčią atskir
ti nuo valstybės ir visiems 
mums užgarantuoti didžiau
sią sąžinės laisvę. Būdami dau 
gumoje, jie ateina apginti, 
anot p. Stravinsko, mūsų pa
saulėžiūrinių mažumų reika
lus. O tos mažumos, tai yra 
laisvamaniai.

Negaišime laiko su tomis 
visomis nesąmonėmis, tik dar 
pastebėsime, jog Draugo įžy
musis bendradarbis dedasi la
bai nustebęs irs net pasipikti
nęs, kad Lietuvių Frontas di
džiausių puolimų sulaukęs 
kaip tik iš mūsų laicistų spau
dos. Kodėl ta spauda taip bu
vo nedėkinga frontininkams? 
Juk jie ’tikrieji “laisvamanių” 
geradariai!... Anot p. Stravins
ko, — visi kiti, matyt, “nesi- 
orientuoja tikroje dalykų pa
dėtyje”...

Reikia pasakyti, kad tie vi
si kiti “mažumiečiai” ir “lais
vamaniai”, matyt, kaip tik ge
rai orientuojasi ■ dalykų padė
tyje ir ne be reikalo jie 
būsimo “geradario” dar 
kiomis šukomis neglosto.

O neglosto daugiausia
tik dėl to, kad jie Lietuvių 
Fronto vadus (Brazaitį, Ma
ceiną, Vaitekūną, Damušį ir 
kt.) gana jau seniai pažįsta iš 
jų žodžių ir darbų. Jie turbūt 
jaučia pagrindo dar netikėti, 
kad Lietuvių Frontas savo idė 
jas taip praktikoje vykdytų,

Laiškai nuo Pacifiko (4)
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DVIDEŠIMT DOVANŲ KNYGOMISKokie yra šiuo metu LRS 
santykiai su VLIKu, ir su kito
mis organizacijomis?

I
LRS nori bendradarbiauti ir 

su VLIKu, ir su visomis lietu
viškomis organizacijomis, ku
rios yra ištikimos Nepriklau
somos Lietuvos idėjai. Tą savo 
norą LRS yra ne kartą pareiš
kusi. Yra organizacijų ir as
menų, su guriais palaikomi la
bai gražūs santykiai. Iš kitos 
pusės, neužmirškime, kad ben
dradarbiavimui reikia dviejų 
šalių, ir vien LRS gerų norų 
čia neužtenka. VLIKas ir VT 
yra LRS “pasmerkę”, vengia 
su ja santykių, ir net atsisako 
susitikti su LRS atstovais kad 
ir itin svarbiais lietuviškais 
reikalais.

Kokia yra šiuo metu LRS or 
ganizacinė padėtis? Buvo skel-

Ir joje komunistai yra susisukę savo lizdus

Kai
ar

agentams

Skaitytojo atsakymai Į Vienybės anketą

pir-
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MIRGA MARGA
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išskyrus aną

švininė galva 
labai blogai, 
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pagaliau,
3 metus,

negražino atgal 
krantų, bet pa

palmių pauks- 
užplūsta atsimi-

rusų armija suteikė 
mirtiną smūgį, tai

už ką
Ypač

kad
LRS

Čia 
mai, 
Kaip 
kūdikį

dalykai eis, jis gali būti 
komunistų užvaldytas.

baigtis 
laikas.

jaunasis čigonas, ir ji 
vestuvėms su Konradu, 
sužinojęs, Aleksandras

Labai nepraktiškas ir sta
čiai, kvailas kelias. Reikėtų jo 
atsisakyti, kai tik laikai pasi
darys ramesni.

sto- 
dur-

leidėjas paskirs kirmi- 
sugriaužti”...

rysi antrą kartą?
Joninių dieną staliaus na

muose turėjo būti šokis. Ir Le
onarda turėjo tenai nuvykti

tie rei- 
nusakyti 
steigimo

bta, kad nesenai tais reikalais 
lankėtės Chicagoje ir Cleve
lande?

su pa
kartais

sa
lai

•po- 
yra 
už

ek 
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200
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PERVEŽIMAS 
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Rusija kiekvieną proga 
įtikinti, kad tik jos dėka 
laimėtas antrasis karas.

Sovietų strategas 
kovski, rašydamas

vagies, kaimietis visus 
sukišo į1 maišą. Kada jis 
dieną atidarė maišą, te
tik kelias plunksnas sa-
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Pravdoj

ir abejonės, ir svyravi- 
ir klaidos, 
daugeliui, 
lopšelyje.
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Tačiau visai kitaip galvoja 
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2068 Anthony Avenue,

prie savęs tu-

niek<> nepadės,
Konradas. —

kaip jo piršliai žodžiais skel
bia. Praktikoje juk buvo visai 
kas kita. Frontininkų lyderiai 
sukasi visų krikdemų partijų 
tarpe, tame pačiame Vlike per 
daugelį metų ėjo išvien su se
naisiais krikdemais prieš mū
sų “laicistus”, paprastai būda
vo patys aršiausi, už ką kaikas 
juos net krikdemais fašistais 
krikštydavo.

Jei jie savo sąjūdžio pagrin
dų būtų nors truputį prisilai
kę, visai kita kalba būtų bu
vusi ir visai kitokie jų žygiai 
būtų rodęsL ,■

Taigi, mūsų “laicistai” orien 
tuojasi daugiau, negu Draugo 
bendradarbiui atrodo. Ir todėl 
tos paslaptingos gražuolės pirš 
liui vargu pasiseks atlikti savo 
pareigą. Kai tik žodžių grimą 
nuplauni nuo gražuolės veido, 
pasirodo, kad ji — ta pati se
nė, tik labai spardosi...
KAM SKLEISTI BURBULUS?

VLIKo sąstatą?
apie tai nežino.
kas tvirtina, kad

pati veržiasi į VLIKą, 
tiesa?

Anaiptol. LRS rūpi 
kalai, kurie aiškiai 
jos viešai skelbtame
akte ir pareiškime visuomenei, 
ji turi savo veiklos sritis, ir 
yra atsiekusi konkrečių darbo 
rezultatų. Tačiau, jei VLIKe 
tikrai būtų siekiama visų už 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
statymą kovojančių pozityvių 
jėgų apjungimo, būtų logiška 
ir suprantama, kad ir LRS, 
kaip vienas tos kovos veiksnių, 
įeitų į VLIKą, pasiųsdama sa
vo atstovą.

Bet kad jau taip tą gražuolę 
perša, tai pradėjome domėtis 
to Lietuvių Fronto kariniais 
veiksmais.

Pirmiausia, gal reikėtų ati
taisyti kaikurių laicistų klai
dingas nuomones. Kanados Ne 
priklausoma Lietuva jau kelis 
kartus rašė ir kiti kartojo, kad 
Lietuvių Frontas —tai tik gru
pelė, fikcija, tuščias dirbtinis 
burbulas...

Mums atrodo, kad tokie tvir 
tinimai yra toliausiai nuo tik
rovės. Lietuvių Frontas nėra 
nei fikcija, nei grupelė, nei 
tuščias burgulas. Tai yra stip
riausioji krikdemų bloko gru
pė, stibūrusi veiklius, išmoks
lintus mūsų klerikalus, vadi
namus profesorius ir daktarus, 
drausmingus veikėjus, — ir jų 
skaičius ne toks jau mažas.

Jeigu jau Frontą vadinti f ik 
cija ir burbulu, tai stačiai ne
žinia,' kaip reikėtų pavadinti 
tokią 'Karvelio “ūkininkų Są
jungą”, Darbo Federaciją ar 
Sidzikausko “ūkininkų Parti
ją”?’... Tai juk daug didesnės 
fikcijoslr burbulai, negu Lie
tuvių Frontas.

Pagaliau, atėmus frontinin
kus, ir Krupavičiaus krikdemų 
partijoje paliktų bemaž vieni 
kunigai su ištikimomis mote-, 
relėmis... Ne veltui Draugas 
net keliuose vedamuose straip 
sniuose taip sielojasi, ne vel
tui net vysk. Brizgys kone bač
kininko būdu taip metasi į po
litiką ir graudinasi, kad fron-

tininkai ardo vienybę, viską 
silpnina, nebeturi “tvirtų prin 
cipų”...

Išstojus iš Vliko Lietuvių 
Frontui, Vlikas nebuvo “sustip
rintas”, o aiškiai susilpnintas. 
Kurios gi Vilko partijas ar 
“kovos organizacijos”" galėtų 
pasigirti, kad paėmus pavie
niui » buvo ir yra stipresnės, 
gausesnės už Lietuvių Frontą? 
Būtų geriau, kad mūsų “laicis
tų” spauda nešnekėtų niekų. 
Tai didelė klaida. Vliko tuo 
nesustiprinsi...
TIKRAI GALIMA 
NUSISTEBĖTI

Tačiau pats nuostabiausias 
dalykas, tai bene bus krikde
mų spaudos laikysena dėl 
Fronto, jam išstojus iš Vliko. 
Pasirodė čia tikras fariziejiš
kumas ir dvejopas mastas. 
Draugas ir kiti jo bendradar
biai Frontą kiek pabara, bet 
labai švelniai, glostančiai, 
draugiškai. Jokio stipresnio žo 
delio. Tai tik “šeimyninis ne
susipratimas”... Visi nori tikė
ti, kad mamytė su tėveliu vėl 
susitaikins ( ir mes taip ma
nome...).

Niekas iš jų dar nepanagri- 
nėjo išstojimo motyvų, o jie 
buvo įdomūs ir pasvarstytini.

kęs santykius sft* £afk. Vy
riausybe, — aiški nesąmonė. O 
kiti trys beveik pažodžiui pla
giatai, t. y. pavogti, pasisavin 
ti ir nusirašyti iš Lietuvių Re- 
izstencinės Santarvės daugelį 
kartų skelbtų nuomonių. San
tarvė už tai buvo visokiais var 
dais išvadinta, Vlikas per Eltą 
ją smerkė, šimučio ir Grigai
čio' dienraščiai ištisus mėne
sius ją plūdo.

KADA BUS SPENDŽIAMOJI KOVA?

juodo- 
pilnėjo,

O dėl Fronto išstojimo ir pa
sitraukimo motyvų? Beveik 
nei žodžio. Taigi, šimučio ir 
Grigaičio dienraščiai vieną 
mąstą turi “geriems katali
kams” frontininkams, ir kitą 
mastą santarvininkams, tur
būt, “blogiems katalikams”, o 
gal ir “laisvamaniams”, arba 
anot Tėvynės Sargo, “masonų 
įrankiams”, kurie, tariant 
no Sidzikausko žodžiais, 
tik “šašai” ir dirba gal 
“svetimus pinigėlius”...

Dar nesigirdi jokių pasmer
kimų per Eltą ir iš Vliko pu
sės...

Organizacija tolydžio auga. 
Siekiame suburti tuos, kurie 
galvoja panašiai, kaip LRS 
steigėjai, kurie savo pagrindi
niu uždaviniu laiko — visomis 
priemonėmis prisidėti* prie ko
vos už Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą.

Chicagoje ir Clevelande bu
vau tik atostogų proga, žino
ma, teko susitikti ir kalbėtis 
su LRS nariais, jos bičiuliais 
ir prieteliais. Pasikalbėjimų 
rezultatai — džiūgūs, ir duoda 
labai gerų vilčių. —

Ar LRS nemano virsti poli
tine partija? ’**'

Ne. LRS nėra politinė parti
ja, ir ja nemano virsti. Politi
nės partijos tegali normaliai 
veikti tik savame krašte.

Bet ar LRS nemano steigti 
naują politinę partiją, grįžus 
j Kraštą?

Tai neįeina į LRS uždavi
nius.

Tačiau mums niekas netruk
do užsienyje rinkti medžiagą 
ir galvoti, kaip vieni ar kiti da 
lykai galėtų būti tvarkomi. 
Tokiam svarstymui pagrindas: 
1918-1940 metų patyrimas, da
bartinės padėties Krašte su
pratimas ir užsieny įgytos ži
nios. Krašto ir užsienio evo
liucija mus gali daug ko pa
mokyti.

Ar tikrai Tamstoms padė
tis Krašte yra gerai žinoma?

Taip, kiek tai įmanoma. Ją 
atydžiai sekame, ir stengia
mės ją pilnai suprasti.

Kai kas abejoja, kiek tikros 
LRS informacijos apie padėtį 
Krašte?

Anglai visad pasižymėjo di
deliu formališkumu.

Įvažiuoti į Angliją yra taip 
pat sunku, kaip ir išvažiuoti.

Anglai yra labiausiai užsida
rę iš visų europiečių tautų.

Sakysim, net ir prancūzus, 
su kuriais jie yra pasirašę su
tartį, jog abiejų kraštų pilie
čiai be vizos gali laisvai važi
nėti, ant savo sienos, perplau
kus La Manche, pasitinka su 
dideliu anketos lapu. Ir vargas 
tam, kuris nenurodo, kur jis 
nakvos ir ar užtenkamai turi 
pinigų. Tokį prancūzą, kuris 
nori tik po Londoną pasidairy
ti ir vakare grįžti, nežiūrint 
sutarties, anglai sodina į laivą 
ir grąžina atgal, tedavę Angli
ją pamatyti tik iš muitinės 
namo lango.

Generolui Bedell Smith pa
reiškus, kad ir jo vadovauja
moje Amerikos slaptoje žval
gybos organizacijoje yra įsi
skverbę komunistai, sukėlė 
susidomėjimą žvalgybos orga
nizacija.

Tikrumoje Amerikoje yra ne 
viena, bet dvi žvalgybos orga
nizacijos skirtos krašto saugu- 
gumui. Viena jų yra C. I. A. 
(Central Intelligence Agency), 
kita kiek mažiau žinoma, tai 
P. B. S. (Strateginės Psicholo
gijos Taryba).

Prie C. I. A. rūmų Washing
tone nėra jokios iškabos, bet 
tai yra viena iš didžiausių or
ganizacijų, kurioj dirba apie 
10,000 tarnautojų.

Jos išlaikymas atseina kaž 
kas apie 75 milijonus dolerių 
per metus. Bet tai yra nedaug, 
palyginus, kad vienas bombo
nešis kainuoja 3 milijonus 
lerių, o šarvuotos divizijos 
ginklavimas atsieina apie 
milijonų.

C. I. A. organizavimosi
mosios dienos buvo nelengvos. 
Iš pradžių valstybės departa
mentas boikotavo ir darė prie
kaištus, kad jis neatlieka savo 
uždavinio, ypač 1950 metais, 
kada prasidėjo Korėjoje karas.

Bet kada tos organizacijos 
priešaky buvo pastatytas gen.

Bedell Smith, C. I. A. parodė 
gerus rezultatus.

Bedell Smith yra keista as
menybė : nedidelis, energingas, 
vienintelis amerikiečių gene
rolas, kuris nesimokino West 
Point (karo mokykloje). Kari
nę karjerą pradėjo eiliniu ka
reiviu ir vėliau pasidarė Eisen- 
howerio štabo viršininku. Dar 
vėliau buvo ambasadoriumi 
Maskvoje.

Jis yra tinkamiausias užim
ti C. I. A. direktoriaus vietai, 
nes yra tikras generolas ir ar
mija su juo skaitosi, 
išgyvenęs Maskvoje 
gerai pažįsta rusus.

Prie C. I. A. yra
paruošti mokykla, kurioj dės- 

čia labai 
skaityti 

metus iš
kalbėti, gi

kurios visuomenei /pasilieka 
nežinomas. Apie ją mažiau kai 
bama, negu apie C.11 A., nes 
jei būtų žinoma jos veikla, nu
stotų visos savo reikšmės.

Tačiau abi įstaigos pripažįs
ta, kad įsiskverbti į sovietų gy 
venimą yra daug sunkiau, ne
gu karo metu buvo galima .pa
daryti pas vokiečius ar japo
nus.

Tas apsunkina žvalgybos 
darbą. Ypač jei negalima vi
sais savo tarnautojais pilnai 
pasitikėti.

Redakcija, norėdama konkrečiai sužinoti, kas skaitytojams Vieny 
beje patinka ir nepatinka, skiria, pirmiesiems atsakusiem i šią anke 
tą skaitytojam 20 dovanų knygomis. Tad, nieko nelaukę, iškirpkit 

klausimų lapą ir užpildę, tuojau pasiųskite Vienybei

O tačiau Frontas susilpnino 
savo pasitraukimu Vliką, su
skaldė “tautosi vienybę”, jis ki
ša kuolus į jos vežimą. Ateiti
ninkų vadovaujami, jie mela
gingai skelbia “laicistinius pa
grindus”, tuo darydamiesi ar
ba veidmainingi “laicistai”, ar 
ba fąriziejiški ateitininkai. Bet 
dėl to pasipiktinimo negirdėti. •

Visa tai parodo, kad mūsų 
visuomeniškais klausimais rei
kia dar daug kalbėti ir aiškin
tis. O visų pirma rauti su šak
nimis fariziejiškumo, dvigubo 
masto “principus”, apvaly
ti lietuvišką veiklą nuo politi
nių spekuliantų ir paprastų 
spekuliantų “pinigėliais”, pra
tintis blaivai galvoti, o ne tuš
čius burbulus leisti... Ir daug 
ko kito reikia.
• Ir x pagaliau vertėtų pasiūly
ti piršliui melagiui pačiam pa
sikarti, kai jis vietoj 
tingos gražuolės iš 
stengiasi įsiūlyti gerai 
mą, susiraukšlėjusią ir
jaunikiams iki gyvo kaulo nu
sibodusią senę.

Bijau, kad čia nieko negali
me padėti. Kiekvienas gali gal 
voti, kaip tinkamas, bet kiek
vienas yra taip pat atsakingas 
už savo klaidingo galvojimo 
žalingas pasėkas. Savo laiku 
VLIKo pirmininkas nenorėjo 
tikėti net rezistencijos Krašte 
buvimu. Vėliau jam pačiam 
paaiškėjo, kad netikėti buvo 
klaida, o ši klaida daug paken
kė mūsų kovojančiai Tautai.

šiandien padėtis panaši- 
Yra netikinčių, yra net karto
jančių* .prieš LRS nukreiptas 
insinuacijas. Jie turėtų pagal
voti: — o kas tada, jei LRS 
teisi, tik jie patys klysta? — 
Juo labiau, kad kiekvienas at-

Panaši istorija atsitiko ir su 
VT naujuojh 
žalkausku.

Tiesa, jo 
nuo Anglijos
prasčiausiai nedavė vizos įva
žiuoti, kada jis norėjo nuvykti 
į Anglijoj vykusį lietuvių su
važiavimą.

Kai kas New Yorke jau sklei 
džia gandus, kad tai buvęs pik 
tas Londono lietuvių, nenorė

jusių K. Žalkauską matyti, dar 
bas.

Esame tikri, jei tik K. Žal- 
kauskas būtų iš anksto skirtu 
laiku paprašęs vizos, būtų ją 
gavęs, ką jam patvirtino kon
sulate. Bet jis manė, kad jam, 
kaip ir Vokietijos, Prancūzi
jos, ar Amerikos vyriausybių 
nariams, siena bus atidaryta...

Ir, žinoma, atsimušė.

tomos 68 kalbos, 
greit e išmokstama 
Pravda, per dvejus 
mokstama kiniškai
arabiškai kiek greičiau. 
, Tačiau būtų klaidinga ma
nyti, kad šiais laikais agentai 
užsiima klasišku šnipinėjimu, 
vogimu įvairių dokumentų, 
klausimos! už durų, žiūrėjimu 
per rakto skylutes... Kai kurių 
klausimų analizas yra vertin
gesnis už pavogtą popiergalį. .

, Svarbiausia yra rinkti žinias 
apie priešo ekonominę ir kari
nę padėtį. Ir tam didžiausias 
šaltinis yra radijas ir spauda.

Prezidentas Truman as per 
kelias minutes gali sužinoti 
C. I. A. įstaigoje apįe bet kurį 
žemės kampelį visas smulk
menas, kur kokiame fabrike už 
geležinės uždangos vyksta ne
ramumai, kiek iškasama Če
koslovakijoje uraniumo ir t. t.

Bet C. I. A. kaip prisipažįs- ^pradėti statyti Maskvoje, 
ta gen. Bedell Smith, yra be
jėge įspėti, kada įvyks nauja-’ 
sis Pearl Harbor. Joks rada
ras ir jokia žvalgyba, kad ir 
geriausiai organizuota, nega
lės pasakyti tikslias valandos.

P. B. S. daugiau užsiima vie
ša ir slapta propaganda, pa
naudodama įvairias formas,

1936 metais Ribentropas Ira
ne buvo užsakęs kilimą dėl 
Reicho kanceliarijos, kurio pie 
ainius pats Hitleris patvirtino.

Šis kilimas turėjęs būti baig
tas per 4 metus, bet audimas 
užsitęsė iki 1942 metų ir tada 
jau nebebuvo galima kilimo 
pasiųsti į Vokietiją (jis sveria 
10 tonų!)

Jis buvo padėtas į sandėlį ir 
išgulėjo iki šiam laikui. Bet 
dabar Mossadeghas, pritrūkęs 
pinigų, pardavė šveicarų pirk
liams už milijoną dolerių, ku
rie pasiūlė kilimą pirkti Stali
nui.
“ Sovietų ambasadorius Pran
cūzijoje Povlovas jau 
kalu veda derybas.

Sakoma, kad šis 
skirtas kilimas, puoš 
sius

Iš kai kurių skaitytojų gau
name pastabų dėl Vienybės re
dagavimo. Yra patenkintų ir 
nepatenkintų, bet iš jų laiškų 
retai kada konkrečiai sužino
me, kąs jiems patiko ir kas ne
patiko.

Pagaliau iš vieno kito laiško 
negalima spręsti, kad kuris 

* straipsnis visiems skaityto
jams nepatiko, arba, kad visi 
skaitytojai norėtų matyti Vie
nybėje daugiau panašių straip 
snių.

Štai kodėl, norėdami suži
noti daugumos nuomonę, mes 
nutarėme pravesti plačią an
ketą, kuris leistų visiems pa
sisakyti, kas patinka ir kas ne
patinka Vienybėje. Prašome 
parodyti kelią, kuriuo Vieny
bė turi eiti, kad atitiktų dau
gumos norams, nes Vienybė 
yra visų skaitytojų laikraštis.

♦—
Prašome iškirpti žemiau de- 

damą klausimų lapą ir šalia 
atspausdintų klausimų, pažy
mėti skaitmenį, kuris parodys

kiek kuris straipsnis įvertina
mas.

Būtų gerai, kad skaitytojai 
dar atskirame laiškelyje pla
čiau išdėstytų savo pageidavi
mus.

Jei klausimų lape nurodyto 
straipsnio visai neskaitote, jo
_____________________ Iškirpti

nevertinate, šalia pažymėkite 
O, labai maža vertės jam tei
kiama — 1, vidutiniškai domi
tės ir retai kada skaitote *—2 
įdomus — 3, labai įdomus —4 
ypatingai įdomus ir pirmiau 
šia jį perskaitote — 5.

Redakcija

Trumpai apie pasaulio lietuvius (3 psl.)
Vedamasis straipsnis (4 psl.) ...............
Lietuviškais klausimais politiniai straipsniai: Br. Railos, J. 
Kerniaus, Vyt. Gedrimo, S. Kundroto, Vyt. Rimanto ir kt. 
(4 psl.) ........................ ............ .
Br. Railos “Laiškai nuo Pacifiko”

konservatiškumą.

atsitiko kitoniškai. Aš

Kaip girdėjote, Holywoodo 
filmų pramonėje yra prisivei- 
sę kiek komunistų. Jie dabar 
valomi ar bent pradeda smar
kiai išsiginti savo tikėjimo.

Pernai turėjo nemalonumų 
gerai žinomas filmų artis- 
Larry Parks. Kai skundi- 
iškėlė aikštėn vieną me- 
jį buvus komunistu ir

mokesčius partijai mokėjus, 
vargšas vyrukas nuoširdžiai 
aiškinosi: taip jis komunistu 
buvęs, bet greit nusivylęs ir 
dabar esąs jo priešas. O komu
nizmu susidomėti jį paskati
nęs patsai išsigimęs buržuazi
nis pasaulis, jo neteisybės ka
pitalizmo nežmoniškumai, kai 
tuo tarpu komunizmas jam 
atrodęs tarsi būsimos socialis
tinės teisybės ir humanizmo 
švyturys... Laimei, tas švyturys 
jam greit užgesęs.

Taip buvo ir dabar bus„ — 
tik švyturiai ne visiems greit 
užges.

žinomas brazilų rašytojas 
Machado de Assis savo veika
le “Epitaph of a small winn
er” rašo apie vieną žmogų, ku
ris pabaigė kolegijos mokslus 

complete faith in dark 
and written constitu-

buvo kaitaliojamos ne 
šąlu, bet veiksmais, o 
net krauju.

Vėliau pasitikėjimas 
mis merginos akimis
bet rašytomis konstitucijomis 
silpnėjo. Ir jis buVo stačiai tuš 
čias, kai girdėdavau kokį trem 
tinių būrelį kuriame Vokieti
jos miestelyje pareiškiant, kad 
dabar jie laikysiąs! šiųjų arba 
anųjų metų Lietuvos valstybės 
rašytosios konstitucijos.

Ne, vyručiai, galvodavau, — 
naują "ir teisingą konstituciją 
savo darbu, prakaitu ir krau
ju pasirašys tie, kurie ją savo 
žemėje išsikovos.

Jis klysta,— žmogus yra mąs
tantis erratum. Kiekvienas jo 
gyvenimo periodas yra nauja 
laida, kuri koreguoja anksty- , 
vesniąją, o šioji vėl savo ruož
tu bus taisoma sekančios, kol 
bus išleista paskutinė laida, 
kurią 
nams

sekė taip, kaip šventajam Ra
mūnui visus savo mokytojus 
greit peraugti ir sukurti “sa
vo mokslą”. Randu, pasižiū
riu, pasidžiaugiu ir vėl j ieš
kau... Kiekviena 
pasakys, jog tai 
Tokiu žmogumi 
sitikėti.

“with
eyes
tions”.

Man
tuos mokslus baigiau su dide
liu pasitikėjimu juodomis aki
mis, bet ne su pilnu. Ir su nai
viu tikėjimu į rašytas konsti. 
tucijas, kurias mūsų krašte, 

’ man dar mokslo nebaigus, jau

Taip keisdavosi mano pa
žiūros, ir aš labai daug klydau, 
kadangi turėjau blogą įprotį 
daug j ieškoti. Kaip ir jūsų ne 
vienas.

Juk ar nereikėtų pavydėti 
tam nekaltam kūdikiui, kuris 
ką tik gimęs ir vos į lopšį pa
guldytas, trečią dieną jau gra
žiai sau kalba poterėlius ir kas 
pusvalandis uždainuoja Lietu
vos Himną? Ir 
toviai per visą 
grabo lentelės, 
nis demokratas

O 
Assis 
gaus 
na:
“Leiskite Pascaliui sakyti, kad 

žmogus yra mąstanti nendrė.

taip daro pas- 
gyvenimą, ligi 
Toks krikščio- 
yra laimingas.
Machado deminėtasis 

savo knygoje apie žmo- 
klaidas toliau taip pori-

i
f

klaidą pada- 
niekad nebu- 
Nenusimenu, 

dabar tai 
Nors žino, 
neprašoma 
reikia jos

Bet 
riau tą, kad dar 
vau ateitininku, 
gal dar būsiu. Bet
man nedovanotina, 
ma, kad ateitis ir 
ateina, bet vistiek 
j ieškoti. Būk ateitininku, —
arba tapsi prakeiktas.

Todėl j ieškojau ateities. Jieš 
kojau jos religijoje ir dabar 
kuriamoje krikščioniškoje so
cialinėje doktrinoje. Dairiaus 
ir 4 kitas puses, — mėginau 
suprasti, kas yra laisvamany- 
bė, liberalizmas, humanizmas. 
Net kas yra socializmas, mark
sizmas, leninizmas. Net ir tai, 
ko siekė Mussolinis ir Hitleris. 
To viso ir šiandien didžiai ne
sigailiu, nes tai padeda kiek 
susivokti, ką reikia priimti ir 
ką atmesti. , *

Man nebuvo etikečių: “čia 
gera ir leistina”, “čia bloga ir 
uždrausta”. Man • tik nesi?

Kalifornijos 
mėje kartais 
nimai...

Prieš gerą
parašiau eilėraščių knygutę, 
vardu “Barbaras rėkia”.^Eilė_ 
raščiai buvo ne komunistiški, 
bet vistiek blogi eilėraščiai. Iš 
Lietuvos poetų turbūt esu vie
nintelis, kuris manau, kad ra
šiau silpnus eilėraščius, ir to
dėl greit juos nustojau rašyti.

Bet kaip Aleksandras Blokas 
savo poemoje pranašavo, kad 
rusiški skitai turi nušiaušti 
Europą, kaip Dostojevskis sva
jojo, jog rusiška pravoslavija 
turi išganyti pasaulį, o Mari
netti skelbė jaunystėje, kad 
tik sugriovus visus muziejus 
užgims tikroji kultūra, — taip 
ir aš^ vargšas vieną kartą gal
vojau, jog turi ateiti lietuviš
kas bernas,* savo rūšies “bar
baras”, pravalyti pasmirdusį 
naujosios lietuviškos miesčio
nijos orą.

Anot Rašytojų Draugijos pir 
mininko B. Barausko teisingo 
spėjimo, aš ir Keturiuose Vė
juose tebuvau tik “rezisten
tas”. Kaip ir Trečiajame Fron
te, kaip lygiai ir visur kitur. 
Man patikdavo kelias — viso
kiu atveju aiškiai eiti 
nors ir prieš ką nors, 
prieš.

Bet man, kaip ir jums nie
kam, nepatiks komanda šo
no: būk tu toks, daryk taip, 
kaip aš įsakau...

Draugas ir kartais kita spau 
da iš manęs veik reikalauja, 
kad bučiau bolševiku. Pyksta, 
kad nenoriu prisipažinti. At
rodo, kad jie be galo džiaugtų
si, jei tokiu kada nors pasi
daryčiau. Man nemokamą bi
lietą į Rusiją gal net nupirktų.

Nors labai vertindamas tuos 
jų linkėjimus ir atidengimus, 
su liūdesiu ir kiek pavėluotai 
turiu pranešti, kad neteko lai
mės priklausyti komunistų par 
tijai, nei kokiam 'kitam jos pa
daliniui. Net ir Trečiame Fron 
to kadaise rašant eilėraščius, 
komunistų žurnalai visuomet 
mane vadindavo, žinoma, so- 
cialpatriotu ir fašistu... Arba 
žvalgybininku ir provokato
riumi.

Bet gal Draugui pavyks ma
ne prišnekėti.

Gali ateiti laikas, kai skam
bės dideliu pagyrimu ką nors 
pavadinus ekskomunistu. Pa
žiūrėkite, kaip maršalui Titui 
sekasi. Neprašomas gauna pa
skolų.

Pagaliau, tuo reikalu yra 
viena įdomi teorija. Ekskomu- 
nistams bus skirtas didelis 
vaidmuo atlikti. Vakarų ir To
limųjų Rytų .pasaulis taip sa
votiškai tvarkosi, kad vieną 
dieną, jei taip ir toliau sklan
džiai 
visas

Tokią ateitį yra jau numa
tęs gana išmintingas ir .papu- 
liarus šio meto italų rašytojas 
Ignazio Silone. Jis yra “deši
nys socialistas”, humanistas ir 
dar prieš keliolika metų buvęs 
formalus komunistų partijos 
narys, Kremliaus slapčiausiuo
se posėdžiuose dalyvavęs.

Jam greit tas švyturys nu
stojo šviesti, vėliau jis vedė 
aštrią kovą prieš kompartiją ir 
sutikęs dabartinį Italijos ko
munistų vadą Togliattį jam 
prasitarė:

“Galutinė sprendžiamoji ko 
va bus tarp komunistų ir eks
komunistu” (žr. knygą “The 
God that failed”, 118 psl., Lon
don, 1950 m.).

Mat, socialistinės, tautinės 
ir religinės kovos niekad nesi
baigs. Komunistams laimėjus, 
bus sprendžiamoji ir “pasku
tinė” kova tarp jų ir... eksko
munistu. Juk buržujai ir kleri
kalai bus jau anksčiau sunai
kinti.

Jei kova su komunizmu bus 
tik taip vedama, kaip ją Drau
gas dažnai rekomenduoja, — 
nugalėti komunizmą per Ro
mos bažnyčią, su maldomis, — 
tai kūjis ir pjautuvas sužvan
gės prie galvos, gal dar mums 
nemirus. Jei dabartinis vadi
namų vakariečių ir visokių 
daugalių kvailumas bus beri
bis...

Bet kadangi mūsų mokytb- 
tojai yra išmintingi ir jų kvai 
lumas tikriausiai tik laikinas, 
tai galima tikėti, kad atsitiks 
kiek kitaip.

Kitą savaitę — APIE KLE
RIKALŲ APSUPIMĄ

Mūsų krikdemai stengiasi 
būti šventesniais už patį Po
piežių.

Teisingiau pasakius, tokiais 
jie stengiasi būti viešai, bet 
visai kitaip elgiasi privačiame 
gyvenime. *

Jie mėgsta sakyti pamokslus 
kitiems, bet 
ščiai.

Štai mus 
tijos žinia, 
didelis krikdemų * ideologas, 
ateitininkas, prof. Antanas 
Maceina susituokė su vokiete!

To, turbūt niekas nesitikė
jo. Dar mažiau tikėjosi patys 
krikdemai. Ir šios sutuoktuvės 
krikdemų tarpe sukėlė didelį 
susijaudinimą.

Kaip pasielgti? Jei prakeiks, 
neteks ideologo, jei palaimins 
jo santuoką su vokietaite, tai 
kaip tada bus su tais priekaiš
tais, kuriuos darė kitiems lie- 
viams vyrams, kam jie. veda 
svetimtautes.

Dar ir kitas nemalonumas, 
tai kad dar yra pirmoji Macei
nos žmona lietuvaitė, pasiliku
si Lietuvoje....

Su moterimis krikdemai vi
sad turėjo daug vargo.'

Kad Lietuvių Frontas, Dar
bo Federacija ir kitos krikde
mų grupės yra viena košė, iš 
tų pačių miltų maišoma, ne
kartą rašėme.

Tas grupes sudaro dažniau
siai tie patys asmenys.

Tam geriausias įrodymas y- 
ra V. Vaitekūno laiškas spau
dai, kuriame jis pasirašo, kaip 
Darbo Federacijos centro val
dybos narys ir jos įgaliotinis 
Amerikoje.

Tačiau tas pats V. Vaitėkū- 
nas dar prieš frontininkų su
važiavimą Clevelande buvo 
Lietuvių Fronto centro valdy
bos pirmininku ir tik dėl “kaž 
ko” nebuvo išrinktas į naują
ją valdybą.

Ar tas neįrodo, kaip krikde
mai dvigubina savo grupių na
rius?

rugsėjo 3 d. apie japonų kapi
tuliaciją, sako:

— Smarkus pralaimėjimas, 
kurio susilaukė Japonija, buvo 
atsiektas dėka sovietų armijos 
ir laivyno smarkaus puolimo.

Įdomu būtų žinoti, kokiame 
fronte rusai sumušo japonus? 
Jie paskelbė karą Japonijai tik 
rugpiūčio 9 dieną ir jau nebe
turėjo progos muštis, nes Ja
ponija po 
tuliavo.

Jei jau 
japonams
kodėl Kremlius laukė taip fi
gai ir nestojo karan prieš Ja
poniją? Ir įsikišo tik tada, ka
da po dviejų bombardavimų, 
atominėm bombom, Tokijo 
pasiryžo pasiduoti.

Tik tada rusai paskelbė ka
rą, kad .bent vieną šūvį - galėtų 
paleisti ir vėliau galėtų girtis 
pergale.

Lygiai kaip ir Krylovo pasa
kėčioj, ana musė, atsisėdusi 
ant jaučio ragų, pasakė, ir ji 
arusi dirvą...

Sovietų okupuotuose kraš
tuose komunistų redaktorių 
duona nelengva ir jie pirm 
mirkant plunksną į rašalą, tu
ri gerai pagalvotu'

Štai vengrų Magyar Nemzet 
redaktorius gavo per nagus, už 
tai, kad paskelbė, jog cepeli
no išradimo garbė priklauso 
vengrui Davidui Schwarzui, ku 
rio žmona pardavusi planus 
grafui Zepelinui.

Šitas tvirtinimas nepatiko 
rusams.

žurnalas Krasnij Flot piktai 
pastebėjo vengrams:

“Mes jau 1951 m. balandžio 
8 d. rašėme, kacį dėka istoriš
kų atradimų sužinota, jog ce
pelinas buvo išrastas 1900 me
tais ruso Ignatij SteponoviČ 
Kostovič, kuris taip pat buvo 
išradęs povandeninį laivą... 
Tačiau šnipas Schmidt pavo
gė iš jo planus ir perdavė gra
fui Zepelinui”.

Kas lieka vengrų redakto
riui daryti?

Kaip sovietai žiūri į Euro
pos armiją, štai pavyzdys i| 
gen. Stimenko aiškinimo karo 
akademijoje, kuri atpasakoja 
armijos laikraštis Krasnaja 
Zvėzdą:

Apsaugojimui savo šunies, 
katino ir medžioklės sakalo 
nuo 
juos 
kitą 
rado
kalo, nes jį suėdė katinas, ka
tino skūrą, nes jis buvo su
draskytas šunies. Gi šuo, nors 
ir išliko gyvas, bet buvo aklas, 
tose peštynėse jam Išdraskė 
akis. Taip bus ir nauja Euro
pos armija, padarė išvadą gen. 
Stimenko.

* ♦ *
Lenkų emigracijoje , pasako

jamas toks anekdotas.
Susitinka du seni prieteliai.

Vienas sako: ...
— Ar girdėjai, mes jau vy

riausybę turime?
— Kokią, ar Bieruto? — tei

raujasi antrasis.
— Ne, čia Londone,
— Negali būti, tai reiškia ir 

kabinetas yra..$
— Kabineto dar.,znėrą, bet 

yra puikus prieškambaris...
— O kas tą vyriausybę suda

ro, kas pirmininkas? ...
-—Pirmininkas puikus vyras, 

patrijotas, daug pasidarbavęs 
Lenkijai.

— Kaip jo pavardė?
— Ot, pavardės tai neprisi

menu, bet labai nusipelnęs...
— O kas toj vyriausybėj už

sienių reikalų ministras?
— Puikus vyras, didelis pa

trijotas...

— O kaip gi jo pavardė?
—Ot, pavardės nebeprisime

nu, tikrai garbingas žmogus...
Ir taip abu persvarsto visą 

vyriausybę, visi puikūs vyrai, 
bet pavardžių neprisimenama.

— Na, tiek to, o ką ta vy
riausybė daro?

—Daro? Nieko nedaro. Ką 
gi ji darys!

— O t, kokia laimė, kad nors 
kartą turime vyriausybę, kuri 
nieko nedaro, tai nors tokiu 
būdu Lenkijos reikalai nenu
kentės! — apsidžiaugė antra
sis ir atsisveikino.

Kaip toli rusai nuėjo su Sta
lino garbinimu, galima spręsti 
iš Dono kolhozininkų sveiki
nimo; kurį jie pasiuntė Stali
nui Dono-Volgos kanalo ati- 
darimo proga.

“Mūsų mylimas mokytojau 
ir vade”, prasideda sveikini
mas ir baigiasi šiais žodžiais: 
“Mes sveikiname Tave, Didy
sis Staline, nusilenkdami iki 
žemės!”

Rusijoje niekas nepasikeitė. 
Ten vis tebesilenkiama iki že
mės.

straipsniai (5 psl.) ... 
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Ar norėtumėte, kad Vienybėje spausdintume lietuvių ra
šytojų apysakas? ....................... ................................
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klausimais?
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(Pabaiga)
Stalius sūnus, Konradas bu

vo išvykęs svetur ir pats tapo 
stalium. Šio amato jis išmoko 
iš miesto meisterių ir grįžęs 
tuojau įsigijo gerą vardą. Jis 
gyveno kitoje Glimos įlankos 
pusėje ir žmonės, kurie norė
jo turėti gerai padarytą skry
nią, plaukdavo pas jį. Ir Leo
narda vieną dieną ten nuplau
kė. Per įlanką ją .perkėlė Alek
sandras.

Ji nepaprastai ilgai užtruko 
pas jaunąjį-Konradą, kalbėda
ma su juo apie naujos skrynios 
padarymą ir apie daugybę ki
tų dalykų. Juodu buvo pažįsta
mi iš mažens.

Ilgai lūkuriavęs prie valties, 
Aleksandras pagaliau nuėjo 
prie staliaus namų ir dirstelė
jo pro langą. Tuo pačiu aki
mirksniu jis atšoko atgal ir, 
kaip pamišęs puolėsi į vidų.

Visi trys'įbedė vienas į kitą 
akis. Čigonas atrodė, kaip koks 
bėgikas su nudribusiais kar
čiais ir virpančiomis šnervė
mis.

— Taip, ag Jau einu, — tarė 
Leonarda, norėdama Jį nura
minti.

Abu vyrai apžiūrėjo vienas 
kitą nuo galvos ligi kojų, ir a- 
budu jie buvo jauni. Aleksan
dro pirštai čiupinėjo šlaunį, 
ieškodami peilio. Tačiau peilio 
nebuvo, ir čigono akys vėl ta
po nusižeminusios, čigonas be 
ginklo hesaugus, tačiau kai 
rankose jis turi .peilį, tampa 
narsus ir iš.padūkimo gali nu-* 
žudyti.

Tai buvo pirmas čigono ir

staliaus susitikimas.
Nepraėjo nė savaitė, 

stambiojo žvejo namus atvyko 
stalius Konradas su skrynia. 
Skrynia buvo labai rūpestin
gai suleista ir suklijuota. Kai 
Leonarda norėjo pradėti varto 
ti savo naująją skrynią, tai pa 
matė, kad visi dingusieji jos 
daiktai gulėjo savo vietose. 
Jie taip ramiai gulėjo senoje 
skrynioje, tartum niekados jie 
nebūtų buvę iš ten išimti.

— Tai vėl tavo darbas, —ta
rė Leonarda čigonui.

— Ne, tai ne mano darbas,— 
užsigynė jis.

Stalius Konradas ilgai už
truko Leonardos kambaryje. Ji 
išvirė jam kavos ir pavaišino. 
O čigonas, eidamas pro šalį, 
pasinaudojo proga, spjovė į ka 
vos puodą ir tarė: '

— Fu15
Be to, jis patykojo namo 

grįžtantį stalių. Vėl juodu vie
nas kitą permetė akimis. Alek
sandras dabar 
rėjo peilį.

— Tatai tau 
čigone, — tarė
šiandien ji man pasižadėjo.

Tada Aleksandras užsidegė 
ir išsitraukė peilį. Tačiau sta
lius įšoko į valtį ir atstūmė ją 
nuo kranto. O nutolęs kelis 
metrus, jis atsigrįžo- ir šaukė 
patrauksiąs valkatą teisman.

Dienos bėgo.
Po kiek laiko atplaukė sena

sis Aleksandras ir norėjo su 
savim pasiimti sūnų, tačiau 
jaunasis Aleksandras pasiprie-

šino ir pareiškė, jog privaląs 
tarnauti sutartą laiką. O tė
vui jis sumelavo, sakydamas, 
kad tikisi dar šį tą pavogti iš 
žvejo. Ir čigonų valtis nuplau
kė sau tolyn be jaunuolio.

Kartą jaunasis Aleksandras 
tarė Leonardai:

— Jau grįžo kregždės. Ar 
ne laikas tau nueiti į klėtį ir 
parodyti, kurias statines ir ku 
bilus aš turiu sutaisyti vasaros 
žuklavimui?

Ji vis dar gerai nežinojo, su 
kuo turinti reikalo, todėl pa
darė pajuokiančią veido išraiš
ką ir atsakė:

— Tatai, be abejo, išdrįsiu.
Tačiau pajuokianti jos veido 

išraiška nebuvo perdaug rim
ta, o jo dviprasmiški žodžiai 
nesukėlė joje tokio nepasiten
kinimo, kaip anksčiau. Ji pa
stebėjo, kad jos meilė diena iš 
dienos tapo karštesnė.

Nepraėjo nė akimirksnis, kai 
juodu įžengė į klėtį, ir Alek
sandras čiupo ją į glėbį, sus
paudė ir bučiavo į lūpas daug 
daug kartų.

— Tu visai proto netekai,— 
tarė ji ir ištrūko iš jo glėbio, 
išraudusi ir uždususi.

— Tai dabar aš jau turėsiu 
rytoj išeiti? — paklausė jis.

šį kartą Leonarda visai ra
miai atsakė:

— Tai pareis nuo to, kaip tu 
vėliaus elgsiesi.

— Daugiau aš to niekados 
nedarysiu, — tarė jis.

Tačiau jis nelaikė savo duo
to žodžio: nuolat melavo ir 
vo glamonėjimais nedavė 
ramybės.

Pagaliau turėjo ateiti toji 
diena, kurią Leonarda panorės 
būti tamsiaodžio čigono. Ilgai
niui ji jam tapo geresne ir 
taip nesididžiavo. Pirmomis 
savaitėmis jis nieko pas ją ne
laimėjo, tačiau ketvirtą savai
tę jos akys tapo jam palankios 
ir nublanko. Tatai įvyko lygiai 
tuo metu, kai sprogo lapai, 
tuo metu, kai šiaurėje buvo 

" beprotiškos, šviesios naktys.
O po kiek laiko ji jau eida

vo kartu su juo į durpyną ir 
pietų metu nusileisdavo pas jį 
į duobę, nors galėdavo, kaip 
ir anksčiau, sėdėti ant kranto. 
Dabar ji tatai darė ‘todėl, kad 
norėjo, kaip galima arčiau bū
ti prie jo.

Motina baisiai pavyduliavo ir 
visokiais būdais stengėsi, kad 
Leonardą teiktų pirmenybę ne 
čigonui, bet staliui. Leonarda 
su motinos nuomone 
tačiau ji buvo apsvaigusi 
savo nuostabios aistros ir 
troško visai ko kito.

šis valkata Aleksandras 
vėdavo duobėje ir kasdavo 
peš, o Leonarda nusileisdavo 
pas jį ir gėrėdavosi jo grožiu ir 
jaunyste. Būdavo dienų, kada 
stalius Konradas visiškai išga
ruodavo iš jos galvos. Ir tai ne 
būdavo jos liūdniausios dienos.

Vėlyvą pavasarį stambusis 
žvejys ir jo sūnūs grįžo iš žūk
lės namo. Prasidėjo sėja 
Sandras ir čia jiems 
dirbti.

Per Jonines turėjo 
Aleksandro tarnybos 
Dabar jam būdavo vis sunkiau 
slaptai susitikti su Leonarda, 
nes ir broliai ją saugojo, ir vi
sa šeima buvo palanki staliui 
Konradui. Be 
tovi: kai joje

džiamo, ja greitai persisotina
ma. Leonardai pradėjo nusi
bosti 
ruošėsi

Tai
tarė:

— Pirmą kartą, kai stalius 
įkels į šiuos namus koją, aš jį 
nužudysiu.

Kadangi jis Leonardai jau 
buvo visiškai nusibodęs, tai ji 
vėl pajuokiančiai atsakė:

to, meilė nepas- 
nieko nėra drau

si Aleksandro tarnybos laikas 
stambiojo žvėjo namuose.

Leonarda •'tarė Aleksandrui:
— Kol dar neiškeliavai, per

kelk mane per įlanką.
— Kur tu nori vykti? — pa

klausė jis. ________
— Kas tau galvoj, — atsakė 

ji.
Aleksandras susirišo savo 

menkniekius į ryšulį ir tarė:
— Aš pasiruošęs.
Juodu nusileido prie įlankos 

ir įsėdo į valtį. Nuo to laiko, 
kai suskilo ledas, Glimos įlan
ka smarkiai patvino ir per ją 
keltis buvo labai pavojinga.

Aleksandras irkluodamas ta
rė:

— Tai tu tikrai nori už jo te
kėti?

— Taip, — atsakė ji.
— Ne a§ buvau pavogęs tavo 

daiktus, — tęsė jis toliau. — 
Tai tavo motinos darbas.

Ji visą minutę žiūrėjo i ji, 
įbedusi akis, o paskum sušuko:

(Nukelta i 6 psl.)
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D.enos žmogus
Vėliausiu laiku Eisenhowe- 

rio spindėjimą buvo kiek nu
stelbusi Nixono žvaigždė.

Jei iki to laiko Nixonas ma
žai kam buvo žinomas, tai da
bar jis staiga pagarsėjo ir jo 
vardas kartojamas visų lūpo
se.

VIENYBE
LITHUANIAN WEEKLY
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Advertising Rates on Application

Buvo kilęs klausimas, ar kan 
didatas i aukštas valdžios pa
reigas turi teisę gauti paramos 
ij privačių šaltinių?

Mestas Nixonui kaltinimas, 
kaip bumerangas, apsisukęs 
atgal, trenkė demokratams.

Eisenhoweris patenkintas sa 
vo pavaduotoju, taip gerai mo
kėjusiu apginti savo garbę. 
Tas rodo, kad. Ike ir civilinia
me gyvenime moka pasirinkti 
gabius ir energingus bendra
darbius.

«■■

PASLAPTINGOJI GRAŽUOLĖ IR PIRŠLYS
Tokio “katalikiško sąjūdžio” dar nebuvo...— Laicistams neipirši ge 

rai pažįstamos susiraukšlėjusios še nes — Ar kada 
apsivalysime nuo spekuliantų ir fariziejų?

Vienybė buvo 
rastis, kuris, po 
ciozo Tėvynės 
iškėlė tarpusavius nesutikimus
krikščionių demokratų bloke. 
Vienybė tada taipgi pažymėjo, 
kad tie nesusipratimai yra ga
na gilūs, tačiau yra viltis, kad 
krikdemai, tarpusavyje pasi
barę, vėl susitaikys ir susiglaus 
po vienos motinos — partijos 
sparnu. __

Dabar vėl atsiranda naujie
nų. Iš pačių atskalūnų, vadina 
mų frontininkais, tenka nugir
sti, kad jie su senaisiais krik
demais lengvai, o gal ir iš viso 
nesiskaitys. Per gilus plyšis, 
per didelis pažiūrų “skirtu
mas”, perdaug toli nueita.

Kaip yra iš tikrųjų?
PIRŠLYS ATSKLEIDŽIA 
PASLAPTIS

Kokie yra tie tikrieji ir prin 
cipiniai frontininkų ir senųjų 
krikdemų nesutikimai, esu čia 
anksčiau kalbėjęs, remdama- 
masis Tėvynės Sargo išvedžio
jimais. Pačių frontininkų ideo
logija ir programa visuomenei 
buvo tik miglotai žinoma. At
skiri jų asmenys yra prirašę 
visokių straipsnių ir straips
nelių*, bet jų rimtai negalima 
imti. Sunku atskirti, kur yra 
tų atskirų asmenų nuomonės, 
o kur Lietuvių Fronto “tikroji 
programa”.

Bet dabar atsirado naujas 
aiškintojas — tai p. P. Stra
vinskas, kuris Draugo Nr. 219 
išdėstė to “naujojo sąjūdžio 
pagrindus”. Irgi ne visai aiš
ku, ar tai pačio Fronto tokia 
nuomonė, ar tik p. Stravinsko, 
naujojo katalikybės apaštalo 
Amerikoje. Ar p. Stravinskas 
yra frontininkas," 
mas, ar 
stalas ir 
ateityje.

Bet jis 
kią Liet,
kurios dar ligšiol nepažinome. 
Jis sako ir tvirtina, kad Lietu
vių Frontas yra labai įdomi 
katalikų grupė, kuri:

• atstovauja “pilnutinę de
mokratija”,

• nori pašalinti “pasaulė- 
žvalginę diktatūrą”,

• reikalauja, kad Bažnyčia 
būtų griežtai atskirta nuo vals 
tybės,

• reikalauja ,kad visas kul
tūrinis gyvenimas būtų išskir
tas iš valstybės žinios,

Rašo S. KUNDROTAS

kaip joms
joms tik

Laisvama-

Kai Nixon sužinojo apie jo 
išrinkimą kandidatu j vicepre
zidentus, jis sušuko:

— Bet aš esu jaunas!
Tos jaunystės kaip tik ir ieš

kojo republikonai. Su tokiu 
jaunu bendradarbiu Ike visa
da galės smarkiai smogti ir į 
savo pusę patrauks jaunųjų 
balsus.

Nixonas yra jaunas ne tik 
amžiumi, bet ir politikoje.

Tai tikras republikonų “ba
by”. Jis vos prieš 7 metus pra
dėjo politinę veiklą ir jau ga
na toli nuėjo.

Jo politinė karjera prasidė
jo 1945 metais telefono skam
bučiu, kai jis, kaip jūrų kari
ninkas, atostogavo. Vienas jo 
draugų paklausė, ar jis sutik
tų kandidatuoti į kongresą. 
Nixonas sutiko ir kada jis iš
dėstė savo-programą. Didžiau
siam senųjų politikierių nu
stebimui, jis buvo išstatytas 
kandidatu ir nugalėjo 
konkurentą, save laikiusį 
nugalimu.

Nixono tėvas buvo Los 
gėlės šoferis. Būdamas kvake- 
riu, jis nekentė karo, bet vis 
tiek ėjo tarnauti į laivyną, ir 
už drąsą buvo apdovanotas 
ordenais.

Jis vedė, turėdamas 24 me
tus. Jo žmona buvo demokra
tė, bet netrukus pamiršo 
Roosevelto partiją ir tapo re- 
publikonė.

Wall Street žmogus, kaip jį 
vadina Daily Worker, neturi 
kitokių pajamų, kaip tik algą. 
Kaip ir visi amerikiečiai, jis 
kovoja su gyvenimo brangu
mu ir stovi už kainų mimuši- 
mą. Jis mano, kad republiko- 
nams laimėjus, pragyvenimas 
atpigsiąs. Jis turi nedidelį bu
tą, ir kiekvieną rytą važinėja 
į darbą autobusu. Visokie po
būviai ir “aukštoji aristokrati
ja” jam svetima. Jis mano, 
kad nėra ko eikvoti laiko to
kiems niekniekiams.

Nixonas niekada nebuvo di
delis 'tafto šalininkas. Visad! 
jis stengėsi būti nepriklauso
mas. Jis stovi už tarptautinį 
solidarumą, o vidaus politikoje 
linkęs į

An-

e
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• nepripažįsta valstybei' tei
sės laikyti savas mokyklas (mo 
kyklas veda religinės ir pašau. 
lėžvalgmės grupės, 
patinka, o valstybė 
turi duot pinigus),

• Dr. J. šliupo
manių Etinė Draugija galės 
būti pripažinta lygiateise Ka
talikų Bažnyčiai,

• pagal “pilnutinę demo
kratiją” sprendžia santuokos, 
laidojimo ir panašius dalykus, 
kurie neįeina į valstybės kom- 
peticiją.

Ir taip toliau. Sunku teisin
gai atkartoti tuos visus Fron
to “principus” ir kitus dėsnius, 
padrikai Stravinsko straipsny
je* išdėstytus.
NEPAŽĮSTAMI 
GERADARIAI

Iš pasakyto aiškėja, kad vie
nu žodžiu tie frontininkai yra 
ne kas kita, kaip nauji lietu
viški “laicistai”, kurie pirmiau 
šia reikalauja bažnyčią atskir
ti nuo valstybės ir visiems 
mums užgarantuoti didžiau
sią sąžinės laisvę. Būdami dau 
gumoje, jie ateina apginti, 
anot p. Stravinsko, mūsų pa
saulėžiūrinių mažumų reika
lus. O tos mažumos, tai yra 
laisvamaniai.

Negaišime laiko su tomis 
visomis nesąmonėmis, tik dar 
pastebėsime, jog Draugo įžy
musis bendradarbis dedasi la
bai nustebęs irs net pasipikti
nęs, kad Lietuvių Frontas di
džiausių puolimų sulaukęs 
kaip tik iš mūsų laicistų spau
dos. Kodėl ta spauda taip bu
vo nedėkinga frontininkams? 
Juk jie ’tikrieji “laisvamanių” 
geradariai!... Anot p. Stravins
ko, — visi kiti, matyt, “nesi- 
orientuoja tikroje dalykų pa
dėtyje”...

Reikia pasakyti, kad tie vi
si kiti “mažumiečiai” ir “lais
vamaniai”, matyt, kaip tik ge
rai orientuojasi ■ dalykų padė
tyje ir ne be reikalo jie 
būsimo “geradario” dar 
kiomis šukomis neglosto.

O neglosto daugiausia
tik dėl to, kad jie Lietuvių 
Fronto vadus (Brazaitį, Ma
ceiną, Vaitekūną, Damušį ir 
kt.) gana jau seniai pažįsta iš 
jų žodžių ir darbų. Jie turbūt 
jaučia pagrindo dar netikėti, 
kad Lietuvių Frontas savo idė 
jas taip praktikoje vykdytų,

Laiškai nuo Pacifiko (4)
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DVIDEŠIMT DOVANŲ KNYGOMISKokie yra šiuo metu LRS 
santykiai su VLIKu, ir su kito
mis organizacijomis?

I
LRS nori bendradarbiauti ir 

su VLIKu, ir su visomis lietu
viškomis organizacijomis, ku
rios yra ištikimos Nepriklau
somos Lietuvos idėjai. Tą savo 
norą LRS yra ne kartą pareiš
kusi. Yra organizacijų ir as
menų, su guriais palaikomi la
bai gražūs santykiai. Iš kitos 
pusės, neužmirškime, kad ben
dradarbiavimui reikia dviejų 
šalių, ir vien LRS gerų norų 
čia neužtenka. VLIKas ir VT 
yra LRS “pasmerkę”, vengia 
su ja santykių, ir net atsisako 
susitikti su LRS atstovais kad 
ir itin svarbiais lietuviškais 
reikalais.

Kokia yra šiuo metu LRS or 
ganizacinė padėtis? Buvo skel-

Ir joje komunistai yra susisukę savo lizdus

Kai
ar

agentams

Skaitytojo atsakymai Į Vienybės anketą

pir-

pirmininku K. (4 psl.)

tuo rei-

Atsakykite taip ar ne

dviejų dienų kapi-

Pavardė ir .vardasgal

Adresas

patys daro atvirk-

Kiek asmenų perskaito gaunamą Vienybės numerį?

ALEKSANDRAS IR LEONARDABronys Raila

KNUT HAMSUN

ir

dvidešimtį metų
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gen.

MIRGA MARGA

ir pataisos, 
išskyrus aną

švininė galva 
labai blogai, 

negalima pa

nori 
buvo

ir pristatoma 
stočių ir uos-

pagaliau,
3 metus,

negražino atgal 
krantų, bet pa

palmių pauks- 
užplūsta atsimi-

rusų armija suteikė 
mirtiną smūgį, tai

už ką
Ypač

kad
LRS

Čia 
mai, 
Kaip 
kūdikį

dalykai eis, jis gali būti 
komunistų užvaldytas.

baigtis 
laikas.

jaunasis čigonas, ir ji 
vestuvėms su Konradu, 
sužinojęs, Aleksandras

Labai nepraktiškas ir sta
čiai, kvailas kelias. Reikėtų jo 
atsisakyti, kai tik laikai pasi
darys ramesni.

sto- 
dur-

leidėjas paskirs kirmi- 
sugriaužti”...

rysi antrą kartą?
Joninių dieną staliaus na

muose turėjo būti šokis. Ir Le
onarda turėjo tenai nuvykti

tie rei- 
nusakyti 
steigimo

bta, kad nesenai tais reikalais 
lankėtės Chicagoje ir Cleve
lande?

su pa
kartais

sa
lai

•po- 
yra 
už

ek 
dėdAvo

do- 
ap- 
200

LRS 
tai—

savo 
pen-

sutiko, 
nuo 
sau

pasiekia iš Vokie- 
kad ten gyvenąs

Ar patinka paveikslai ne iš lietuvių gyvenimo? .. . ................
Ar jų iš viso nedėti ir daugiau duoti skaitomos medžiagos?

PERVEŽIMAS 
keleivių, bagažo ir daiktų 

mieste ir už
miesty. ilęi bet 
kokio nuo

Rusija kiekvieną proga 
įtikinti, kad tik jos dėka 
laimėtas antrasis karas.

Sovietų strategas 
kovski, rašydamas

vagies, kaimietis visus 
sukišo į1 maišą. Kada jis 
dieną atidarė maišą, te
tik kelias plunksnas sa-

Kos-
Pravdoj

ir abejonės, ir svyravi- 
ir klaidos, 
daugeliui, 
lopšelyje.

(Atkelta iš 1 psl.)
Ar teisingas gandas, 

VLIKas numatąs kviesti 
įeiti j

Tačiau visai kitaip galvoja 
vakarų generolai, stebėdami 
vykusiais Vokietijoje manev
rus.

Hitleriui 
naujuo- 

“Sovietų Palocius”, kurie
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tikrųjų
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ros valios, gali patikrinti ir pa 
sitikrinti.
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Skiltis “Dabar” (1 psl..) .............................................
Trumpų žinių santrauka “Aplink pasaulį” (1 psl.).. 
Lietuviai Amerikoje — korespondencijos (2psl.) .... 
St. Butkaus atsiminimai “Laisvei švintant” (3 psl.)

Sporto gyvenimas (7 psl) ..»...................
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tų.
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(neatsiliepus, skambinti

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

2068 Anthony Avenue,

prie savęs tu-

niek<> nepadės,
Konradas. —

kaip jo piršliai žodžiais skel
bia. Praktikoje juk buvo visai 
kas kita. Frontininkų lyderiai 
sukasi visų krikdemų partijų 
tarpe, tame pačiame Vlike per 
daugelį metų ėjo išvien su se
naisiais krikdemais prieš mū
sų “laicistus”, paprastai būda
vo patys aršiausi, už ką kaikas 
juos net krikdemais fašistais 
krikštydavo.

Jei jie savo sąjūdžio pagrin
dų būtų nors truputį prisilai
kę, visai kita kalba būtų bu
vusi ir visai kitokie jų žygiai 
būtų rodęsL ,■

Taigi, mūsų “laicistai” orien 
tuojasi daugiau, negu Draugo 
bendradarbiui atrodo. Ir todėl 
tos paslaptingos gražuolės pirš 
liui vargu pasiseks atlikti savo 
pareigą. Kai tik žodžių grimą 
nuplauni nuo gražuolės veido, 
pasirodo, kad ji — ta pati se
nė, tik labai spardosi...
KAM SKLEISTI BURBULUS?

VLIKo sąstatą?
apie tai nežino.
kas tvirtina, kad

pati veržiasi į VLIKą, 
tiesa?

Anaiptol. LRS rūpi 
kalai, kurie aiškiai 
jos viešai skelbtame
akte ir pareiškime visuomenei, 
ji turi savo veiklos sritis, ir 
yra atsiekusi konkrečių darbo 
rezultatų. Tačiau, jei VLIKe 
tikrai būtų siekiama visų už 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
statymą kovojančių pozityvių 
jėgų apjungimo, būtų logiška 
ir suprantama, kad ir LRS, 
kaip vienas tos kovos veiksnių, 
įeitų į VLIKą, pasiųsdama sa
vo atstovą.

Bet kad jau taip tą gražuolę 
perša, tai pradėjome domėtis 
to Lietuvių Fronto kariniais 
veiksmais.

Pirmiausia, gal reikėtų ati
taisyti kaikurių laicistų klai
dingas nuomones. Kanados Ne 
priklausoma Lietuva jau kelis 
kartus rašė ir kiti kartojo, kad 
Lietuvių Frontas —tai tik gru
pelė, fikcija, tuščias dirbtinis 
burbulas...

Mums atrodo, kad tokie tvir 
tinimai yra toliausiai nuo tik
rovės. Lietuvių Frontas nėra 
nei fikcija, nei grupelė, nei 
tuščias burgulas. Tai yra stip
riausioji krikdemų bloko gru
pė, stibūrusi veiklius, išmoks
lintus mūsų klerikalus, vadi
namus profesorius ir daktarus, 
drausmingus veikėjus, — ir jų 
skaičius ne toks jau mažas.

Jeigu jau Frontą vadinti f ik 
cija ir burbulu, tai stačiai ne
žinia,' kaip reikėtų pavadinti 
tokią 'Karvelio “ūkininkų Są
jungą”, Darbo Federaciją ar 
Sidzikausko “ūkininkų Parti
ją”?’... Tai juk daug didesnės 
fikcijoslr burbulai, negu Lie
tuvių Frontas.

Pagaliau, atėmus frontinin
kus, ir Krupavičiaus krikdemų 
partijoje paliktų bemaž vieni 
kunigai su ištikimomis mote-, 
relėmis... Ne veltui Draugas 
net keliuose vedamuose straip 
sniuose taip sielojasi, ne vel
tui net vysk. Brizgys kone bač
kininko būdu taip metasi į po
litiką ir graudinasi, kad fron-

tininkai ardo vienybę, viską 
silpnina, nebeturi “tvirtų prin 
cipų”...

Išstojus iš Vliko Lietuvių 
Frontui, Vlikas nebuvo “sustip
rintas”, o aiškiai susilpnintas. 
Kurios gi Vilko partijas ar 
“kovos organizacijos”" galėtų 
pasigirti, kad paėmus pavie
niui » buvo ir yra stipresnės, 
gausesnės už Lietuvių Frontą? 
Būtų geriau, kad mūsų “laicis
tų” spauda nešnekėtų niekų. 
Tai didelė klaida. Vliko tuo 
nesustiprinsi...
TIKRAI GALIMA 
NUSISTEBĖTI

Tačiau pats nuostabiausias 
dalykas, tai bene bus krikde
mų spaudos laikysena dėl 
Fronto, jam išstojus iš Vliko. 
Pasirodė čia tikras fariziejiš
kumas ir dvejopas mastas. 
Draugas ir kiti jo bendradar
biai Frontą kiek pabara, bet 
labai švelniai, glostančiai, 
draugiškai. Jokio stipresnio žo 
delio. Tai tik “šeimyninis ne
susipratimas”... Visi nori tikė
ti, kad mamytė su tėveliu vėl 
susitaikins ( ir mes taip ma
nome...).

Niekas iš jų dar nepanagri- 
nėjo išstojimo motyvų, o jie 
buvo įdomūs ir pasvarstytini.

kęs santykius sft* £afk. Vy
riausybe, — aiški nesąmonė. O 
kiti trys beveik pažodžiui pla
giatai, t. y. pavogti, pasisavin 
ti ir nusirašyti iš Lietuvių Re- 
izstencinės Santarvės daugelį 
kartų skelbtų nuomonių. San
tarvė už tai buvo visokiais var 
dais išvadinta, Vlikas per Eltą 
ją smerkė, šimučio ir Grigai
čio' dienraščiai ištisus mėne
sius ją plūdo.

KADA BUS SPENDŽIAMOJI KOVA?

juodo- 
pilnėjo,

O dėl Fronto išstojimo ir pa
sitraukimo motyvų? Beveik 
nei žodžio. Taigi, šimučio ir 
Grigaičio dienraščiai vieną 
mąstą turi “geriems katali
kams” frontininkams, ir kitą 
mastą santarvininkams, tur
būt, “blogiems katalikams”, o 
gal ir “laisvamaniams”, arba 
anot Tėvynės Sargo, “masonų 
įrankiams”, kurie, tariant 
no Sidzikausko žodžiais, 
tik “šašai” ir dirba gal 
“svetimus pinigėlius”...

Dar nesigirdi jokių pasmer
kimų per Eltą ir iš Vliko pu
sės...

Organizacija tolydžio auga. 
Siekiame suburti tuos, kurie 
galvoja panašiai, kaip LRS 
steigėjai, kurie savo pagrindi
niu uždaviniu laiko — visomis 
priemonėmis prisidėti* prie ko
vos už Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą.

Chicagoje ir Clevelande bu
vau tik atostogų proga, žino
ma, teko susitikti ir kalbėtis 
su LRS nariais, jos bičiuliais 
ir prieteliais. Pasikalbėjimų 
rezultatai — džiūgūs, ir duoda 
labai gerų vilčių. —

Ar LRS nemano virsti poli
tine partija? ’**'

Ne. LRS nėra politinė parti
ja, ir ja nemano virsti. Politi
nės partijos tegali normaliai 
veikti tik savame krašte.

Bet ar LRS nemano steigti 
naują politinę partiją, grįžus 
j Kraštą?

Tai neįeina į LRS uždavi
nius.

Tačiau mums niekas netruk
do užsienyje rinkti medžiagą 
ir galvoti, kaip vieni ar kiti da 
lykai galėtų būti tvarkomi. 
Tokiam svarstymui pagrindas: 
1918-1940 metų patyrimas, da
bartinės padėties Krašte su
pratimas ir užsieny įgytos ži
nios. Krašto ir užsienio evo
liucija mus gali daug ko pa
mokyti.

Ar tikrai Tamstoms padė
tis Krašte yra gerai žinoma?

Taip, kiek tai įmanoma. Ją 
atydžiai sekame, ir stengia
mės ją pilnai suprasti.

Kai kas abejoja, kiek tikros 
LRS informacijos apie padėtį 
Krašte?

Anglai visad pasižymėjo di
deliu formališkumu.

Įvažiuoti į Angliją yra taip 
pat sunku, kaip ir išvažiuoti.

Anglai yra labiausiai užsida
rę iš visų europiečių tautų.

Sakysim, net ir prancūzus, 
su kuriais jie yra pasirašę su
tartį, jog abiejų kraštų pilie
čiai be vizos gali laisvai važi
nėti, ant savo sienos, perplau
kus La Manche, pasitinka su 
dideliu anketos lapu. Ir vargas 
tam, kuris nenurodo, kur jis 
nakvos ir ar užtenkamai turi 
pinigų. Tokį prancūzą, kuris 
nori tik po Londoną pasidairy
ti ir vakare grįžti, nežiūrint 
sutarties, anglai sodina į laivą 
ir grąžina atgal, tedavę Angli
ją pamatyti tik iš muitinės 
namo lango.

Generolui Bedell Smith pa
reiškus, kad ir jo vadovauja
moje Amerikos slaptoje žval
gybos organizacijoje yra įsi
skverbę komunistai, sukėlė 
susidomėjimą žvalgybos orga
nizacija.

Tikrumoje Amerikoje yra ne 
viena, bet dvi žvalgybos orga
nizacijos skirtos krašto saugu- 
gumui. Viena jų yra C. I. A. 
(Central Intelligence Agency), 
kita kiek mažiau žinoma, tai 
P. B. S. (Strateginės Psicholo
gijos Taryba).

Prie C. I. A. rūmų Washing
tone nėra jokios iškabos, bet 
tai yra viena iš didžiausių or
ganizacijų, kurioj dirba apie 
10,000 tarnautojų.

Jos išlaikymas atseina kaž 
kas apie 75 milijonus dolerių 
per metus. Bet tai yra nedaug, 
palyginus, kad vienas bombo
nešis kainuoja 3 milijonus 
lerių, o šarvuotos divizijos 
ginklavimas atsieina apie 
milijonų.

C. I. A. organizavimosi
mosios dienos buvo nelengvos. 
Iš pradžių valstybės departa
mentas boikotavo ir darė prie
kaištus, kad jis neatlieka savo 
uždavinio, ypač 1950 metais, 
kada prasidėjo Korėjoje karas.

Bet kada tos organizacijos 
priešaky buvo pastatytas gen.

Bedell Smith, C. I. A. parodė 
gerus rezultatus.

Bedell Smith yra keista as
menybė : nedidelis, energingas, 
vienintelis amerikiečių gene
rolas, kuris nesimokino West 
Point (karo mokykloje). Kari
nę karjerą pradėjo eiliniu ka
reiviu ir vėliau pasidarė Eisen- 
howerio štabo viršininku. Dar 
vėliau buvo ambasadoriumi 
Maskvoje.

Jis yra tinkamiausias užim
ti C. I. A. direktoriaus vietai, 
nes yra tikras generolas ir ar
mija su juo skaitosi, 
išgyvenęs Maskvoje 
gerai pažįsta rusus.

Prie C. I. A. yra
paruošti mokykla, kurioj dės- 

čia labai 
skaityti 

metus iš
kalbėti, gi

kurios visuomenei /pasilieka 
nežinomas. Apie ją mažiau kai 
bama, negu apie C.11 A., nes 
jei būtų žinoma jos veikla, nu
stotų visos savo reikšmės.

Tačiau abi įstaigos pripažįs
ta, kad įsiskverbti į sovietų gy 
venimą yra daug sunkiau, ne
gu karo metu buvo galima .pa
daryti pas vokiečius ar japo
nus.

Tas apsunkina žvalgybos 
darbą. Ypač jei negalima vi
sais savo tarnautojais pilnai 
pasitikėti.

Redakcija, norėdama konkrečiai sužinoti, kas skaitytojams Vieny 
beje patinka ir nepatinka, skiria, pirmiesiems atsakusiem i šią anke 
tą skaitytojam 20 dovanų knygomis. Tad, nieko nelaukę, iškirpkit 

klausimų lapą ir užpildę, tuojau pasiųskite Vienybei

O tačiau Frontas susilpnino 
savo pasitraukimu Vliką, su
skaldė “tautosi vienybę”, jis ki
ša kuolus į jos vežimą. Ateiti
ninkų vadovaujami, jie mela
gingai skelbia “laicistinius pa
grindus”, tuo darydamiesi ar
ba veidmainingi “laicistai”, ar 
ba fąriziejiški ateitininkai. Bet 
dėl to pasipiktinimo negirdėti. •

Visa tai parodo, kad mūsų 
visuomeniškais klausimais rei
kia dar daug kalbėti ir aiškin
tis. O visų pirma rauti su šak
nimis fariziejiškumo, dvigubo 
masto “principus”, apvaly
ti lietuvišką veiklą nuo politi
nių spekuliantų ir paprastų 
spekuliantų “pinigėliais”, pra
tintis blaivai galvoti, o ne tuš
čius burbulus leisti... Ir daug 
ko kito reikia.
• Ir x pagaliau vertėtų pasiūly
ti piršliui melagiui pačiam pa
sikarti, kai jis vietoj 
tingos gražuolės iš 
stengiasi įsiūlyti gerai 
mą, susiraukšlėjusią ir
jaunikiams iki gyvo kaulo nu
sibodusią senę.

Bijau, kad čia nieko negali
me padėti. Kiekvienas gali gal 
voti, kaip tinkamas, bet kiek
vienas yra taip pat atsakingas 
už savo klaidingo galvojimo 
žalingas pasėkas. Savo laiku 
VLIKo pirmininkas nenorėjo 
tikėti net rezistencijos Krašte 
buvimu. Vėliau jam pačiam 
paaiškėjo, kad netikėti buvo 
klaida, o ši klaida daug paken
kė mūsų kovojančiai Tautai.

šiandien padėtis panaši- 
Yra netikinčių, yra net karto
jančių* .prieš LRS nukreiptas 
insinuacijas. Jie turėtų pagal
voti: — o kas tada, jei LRS 
teisi, tik jie patys klysta? — 
Juo labiau, kad kiekvienas at-

Panaši istorija atsitiko ir su 
VT naujuojh 
žalkausku.

Tiesa, jo 
nuo Anglijos
prasčiausiai nedavė vizos įva
žiuoti, kada jis norėjo nuvykti 
į Anglijoj vykusį lietuvių su
važiavimą.

Kai kas New Yorke jau sklei 
džia gandus, kad tai buvęs pik 
tas Londono lietuvių, nenorė

jusių K. Žalkauską matyti, dar 
bas.

Esame tikri, jei tik K. Žal- 
kauskas būtų iš anksto skirtu 
laiku paprašęs vizos, būtų ją 
gavęs, ką jam patvirtino kon
sulate. Bet jis manė, kad jam, 
kaip ir Vokietijos, Prancūzi
jos, ar Amerikos vyriausybių 
nariams, siena bus atidaryta...

Ir, žinoma, atsimušė.

tomos 68 kalbos, 
greit e išmokstama 
Pravda, per dvejus 
mokstama kiniškai
arabiškai kiek greičiau. 
, Tačiau būtų klaidinga ma
nyti, kad šiais laikais agentai 
užsiima klasišku šnipinėjimu, 
vogimu įvairių dokumentų, 
klausimos! už durų, žiūrėjimu 
per rakto skylutes... Kai kurių 
klausimų analizas yra vertin
gesnis už pavogtą popiergalį. .

, Svarbiausia yra rinkti žinias 
apie priešo ekonominę ir kari
nę padėtį. Ir tam didžiausias 
šaltinis yra radijas ir spauda.

Prezidentas Truman as per 
kelias minutes gali sužinoti 
C. I. A. įstaigoje apįe bet kurį 
žemės kampelį visas smulk
menas, kur kokiame fabrike už 
geležinės uždangos vyksta ne
ramumai, kiek iškasama Če
koslovakijoje uraniumo ir t. t.

Bet C. I. A. kaip prisipažįs- ^pradėti statyti Maskvoje, 
ta gen. Bedell Smith, yra be
jėge įspėti, kada įvyks nauja-’ 
sis Pearl Harbor. Joks rada
ras ir jokia žvalgyba, kad ir 
geriausiai organizuota, nega
lės pasakyti tikslias valandos.

P. B. S. daugiau užsiima vie
ša ir slapta propaganda, pa
naudodama įvairias formas,

1936 metais Ribentropas Ira
ne buvo užsakęs kilimą dėl 
Reicho kanceliarijos, kurio pie 
ainius pats Hitleris patvirtino.

Šis kilimas turėjęs būti baig
tas per 4 metus, bet audimas 
užsitęsė iki 1942 metų ir tada 
jau nebebuvo galima kilimo 
pasiųsti į Vokietiją (jis sveria 
10 tonų!)

Jis buvo padėtas į sandėlį ir 
išgulėjo iki šiam laikui. Bet 
dabar Mossadeghas, pritrūkęs 
pinigų, pardavė šveicarų pirk
liams už milijoną dolerių, ku
rie pasiūlė kilimą pirkti Stali
nui.
“ Sovietų ambasadorius Pran
cūzijoje Povlovas jau 
kalu veda derybas.

Sakoma, kad šis 
skirtas kilimas, puoš 
sius

Iš kai kurių skaitytojų gau
name pastabų dėl Vienybės re
dagavimo. Yra patenkintų ir 
nepatenkintų, bet iš jų laiškų 
retai kada konkrečiai sužino
me, kąs jiems patiko ir kas ne
patiko.

Pagaliau iš vieno kito laiško 
negalima spręsti, kad kuris 

* straipsnis visiems skaityto
jams nepatiko, arba, kad visi 
skaitytojai norėtų matyti Vie
nybėje daugiau panašių straip 
snių.

Štai kodėl, norėdami suži
noti daugumos nuomonę, mes 
nutarėme pravesti plačią an
ketą, kuris leistų visiems pa
sisakyti, kas patinka ir kas ne
patinka Vienybėje. Prašome 
parodyti kelią, kuriuo Vieny
bė turi eiti, kad atitiktų dau
gumos norams, nes Vienybė 
yra visų skaitytojų laikraštis.

♦—
Prašome iškirpti žemiau de- 

damą klausimų lapą ir šalia 
atspausdintų klausimų, pažy
mėti skaitmenį, kuris parodys

kiek kuris straipsnis įvertina
mas.

Būtų gerai, kad skaitytojai 
dar atskirame laiškelyje pla
čiau išdėstytų savo pageidavi
mus.

Jei klausimų lape nurodyto 
straipsnio visai neskaitote, jo
_____________________ Iškirpti

nevertinate, šalia pažymėkite 
O, labai maža vertės jam tei
kiama — 1, vidutiniškai domi
tės ir retai kada skaitote *—2 
įdomus — 3, labai įdomus —4 
ypatingai įdomus ir pirmiau 
šia jį perskaitote — 5.

Redakcija

Trumpai apie pasaulio lietuvius (3 psl.)
Vedamasis straipsnis (4 psl.) ...............
Lietuviškais klausimais politiniai straipsniai: Br. Railos, J. 
Kerniaus, Vyt. Gedrimo, S. Kundroto, Vyt. Rimanto ir kt. 
(4 psl.) ........................ ............ .
Br. Railos “Laiškai nuo Pacifiko”

konservatiškumą.

atsitiko kitoniškai. Aš

Kaip girdėjote, Holywoodo 
filmų pramonėje yra prisivei- 
sę kiek komunistų. Jie dabar 
valomi ar bent pradeda smar
kiai išsiginti savo tikėjimo.

Pernai turėjo nemalonumų 
gerai žinomas filmų artis- 
Larry Parks. Kai skundi- 
iškėlė aikštėn vieną me- 
jį buvus komunistu ir

mokesčius partijai mokėjus, 
vargšas vyrukas nuoširdžiai 
aiškinosi: taip jis komunistu 
buvęs, bet greit nusivylęs ir 
dabar esąs jo priešas. O komu
nizmu susidomėti jį paskati
nęs patsai išsigimęs buržuazi
nis pasaulis, jo neteisybės ka
pitalizmo nežmoniškumai, kai 
tuo tarpu komunizmas jam 
atrodęs tarsi būsimos socialis
tinės teisybės ir humanizmo 
švyturys... Laimei, tas švyturys 
jam greit užgesęs.

Taip buvo ir dabar bus„ — 
tik švyturiai ne visiems greit 
užges.

žinomas brazilų rašytojas 
Machado de Assis savo veika
le “Epitaph of a small winn
er” rašo apie vieną žmogų, ku
ris pabaigė kolegijos mokslus 

complete faith in dark 
and written constitu-

buvo kaitaliojamos ne 
šąlu, bet veiksmais, o 
net krauju.

Vėliau pasitikėjimas 
mis merginos akimis
bet rašytomis konstitucijomis 
silpnėjo. Ir jis buVo stačiai tuš 
čias, kai girdėdavau kokį trem 
tinių būrelį kuriame Vokieti
jos miestelyje pareiškiant, kad 
dabar jie laikysiąs! šiųjų arba 
anųjų metų Lietuvos valstybės 
rašytosios konstitucijos.

Ne, vyručiai, galvodavau, — 
naują "ir teisingą konstituciją 
savo darbu, prakaitu ir krau
ju pasirašys tie, kurie ją savo 
žemėje išsikovos.

Jis klysta,— žmogus yra mąs
tantis erratum. Kiekvienas jo 
gyvenimo periodas yra nauja 
laida, kuri koreguoja anksty- , 
vesniąją, o šioji vėl savo ruož
tu bus taisoma sekančios, kol 
bus išleista paskutinė laida, 
kurią 
nams

sekė taip, kaip šventajam Ra
mūnui visus savo mokytojus 
greit peraugti ir sukurti “sa
vo mokslą”. Randu, pasižiū
riu, pasidžiaugiu ir vėl j ieš
kau... Kiekviena 
pasakys, jog tai 
Tokiu žmogumi 
sitikėti.

“with
eyes
tions”.

Man
tuos mokslus baigiau su dide
liu pasitikėjimu juodomis aki
mis, bet ne su pilnu. Ir su nai
viu tikėjimu į rašytas konsti. 
tucijas, kurias mūsų krašte, 

’ man dar mokslo nebaigus, jau

Taip keisdavosi mano pa
žiūros, ir aš labai daug klydau, 
kadangi turėjau blogą įprotį 
daug j ieškoti. Kaip ir jūsų ne 
vienas.

Juk ar nereikėtų pavydėti 
tam nekaltam kūdikiui, kuris 
ką tik gimęs ir vos į lopšį pa
guldytas, trečią dieną jau gra
žiai sau kalba poterėlius ir kas 
pusvalandis uždainuoja Lietu
vos Himną? Ir 
toviai per visą 
grabo lentelės, 
nis demokratas

O 
Assis 
gaus 
na:
“Leiskite Pascaliui sakyti, kad 

žmogus yra mąstanti nendrė.

taip daro pas- 
gyvenimą, ligi 
Toks krikščio- 
yra laimingas.
Machado deminėtasis 

savo knygoje apie žmo- 
klaidas toliau taip pori-

i
f

klaidą pada- 
niekad nebu- 
Nenusimenu, 

dabar tai 
Nors žino, 
neprašoma 
reikia jos

Bet 
riau tą, kad dar 
vau ateitininku, 
gal dar būsiu. Bet
man nedovanotina, 
ma, kad ateitis ir 
ateina, bet vistiek 
j ieškoti. Būk ateitininku, —
arba tapsi prakeiktas.

Todėl j ieškojau ateities. Jieš 
kojau jos religijoje ir dabar 
kuriamoje krikščioniškoje so
cialinėje doktrinoje. Dairiaus 
ir 4 kitas puses, — mėginau 
suprasti, kas yra laisvamany- 
bė, liberalizmas, humanizmas. 
Net kas yra socializmas, mark
sizmas, leninizmas. Net ir tai, 
ko siekė Mussolinis ir Hitleris. 
To viso ir šiandien didžiai ne
sigailiu, nes tai padeda kiek 
susivokti, ką reikia priimti ir 
ką atmesti. , *

Man nebuvo etikečių: “čia 
gera ir leistina”, “čia bloga ir 
uždrausta”. Man • tik nesi?

Kalifornijos 
mėje kartais 
nimai...

Prieš gerą
parašiau eilėraščių knygutę, 
vardu “Barbaras rėkia”.^Eilė_ 
raščiai buvo ne komunistiški, 
bet vistiek blogi eilėraščiai. Iš 
Lietuvos poetų turbūt esu vie
nintelis, kuris manau, kad ra
šiau silpnus eilėraščius, ir to
dėl greit juos nustojau rašyti.

Bet kaip Aleksandras Blokas 
savo poemoje pranašavo, kad 
rusiški skitai turi nušiaušti 
Europą, kaip Dostojevskis sva
jojo, jog rusiška pravoslavija 
turi išganyti pasaulį, o Mari
netti skelbė jaunystėje, kad 
tik sugriovus visus muziejus 
užgims tikroji kultūra, — taip 
ir aš^ vargšas vieną kartą gal
vojau, jog turi ateiti lietuviš
kas bernas,* savo rūšies “bar
baras”, pravalyti pasmirdusį 
naujosios lietuviškos miesčio
nijos orą.

Anot Rašytojų Draugijos pir 
mininko B. Barausko teisingo 
spėjimo, aš ir Keturiuose Vė
juose tebuvau tik “rezisten
tas”. Kaip ir Trečiajame Fron
te, kaip lygiai ir visur kitur. 
Man patikdavo kelias — viso
kiu atveju aiškiai eiti 
nors ir prieš ką nors, 
prieš.

Bet man, kaip ir jums nie
kam, nepatiks komanda šo
no: būk tu toks, daryk taip, 
kaip aš įsakau...

Draugas ir kartais kita spau 
da iš manęs veik reikalauja, 
kad bučiau bolševiku. Pyksta, 
kad nenoriu prisipažinti. At
rodo, kad jie be galo džiaugtų
si, jei tokiu kada nors pasi
daryčiau. Man nemokamą bi
lietą į Rusiją gal net nupirktų.

Nors labai vertindamas tuos 
jų linkėjimus ir atidengimus, 
su liūdesiu ir kiek pavėluotai 
turiu pranešti, kad neteko lai
mės priklausyti komunistų par 
tijai, nei kokiam 'kitam jos pa
daliniui. Net ir Trečiame Fron 
to kadaise rašant eilėraščius, 
komunistų žurnalai visuomet 
mane vadindavo, žinoma, so- 
cialpatriotu ir fašistu... Arba 
žvalgybininku ir provokato
riumi.

Bet gal Draugui pavyks ma
ne prišnekėti.

Gali ateiti laikas, kai skam
bės dideliu pagyrimu ką nors 
pavadinus ekskomunistu. Pa
žiūrėkite, kaip maršalui Titui 
sekasi. Neprašomas gauna pa
skolų.

Pagaliau, tuo reikalu yra 
viena įdomi teorija. Ekskomu- 
nistams bus skirtas didelis 
vaidmuo atlikti. Vakarų ir To
limųjų Rytų .pasaulis taip sa
votiškai tvarkosi, kad vieną 
dieną, jei taip ir toliau sklan
džiai 
visas

Tokią ateitį yra jau numa
tęs gana išmintingas ir .papu- 
liarus šio meto italų rašytojas 
Ignazio Silone. Jis yra “deši
nys socialistas”, humanistas ir 
dar prieš keliolika metų buvęs 
formalus komunistų partijos 
narys, Kremliaus slapčiausiuo
se posėdžiuose dalyvavęs.

Jam greit tas švyturys nu
stojo šviesti, vėliau jis vedė 
aštrią kovą prieš kompartiją ir 
sutikęs dabartinį Italijos ko
munistų vadą Togliattį jam 
prasitarė:

“Galutinė sprendžiamoji ko 
va bus tarp komunistų ir eks
komunistu” (žr. knygą “The 
God that failed”, 118 psl., Lon
don, 1950 m.).

Mat, socialistinės, tautinės 
ir religinės kovos niekad nesi
baigs. Komunistams laimėjus, 
bus sprendžiamoji ir “pasku
tinė” kova tarp jų ir... eksko
munistu. Juk buržujai ir kleri
kalai bus jau anksčiau sunai
kinti.

Jei kova su komunizmu bus 
tik taip vedama, kaip ją Drau
gas dažnai rekomenduoja, — 
nugalėti komunizmą per Ro
mos bažnyčią, su maldomis, — 
tai kūjis ir pjautuvas sužvan
gės prie galvos, gal dar mums 
nemirus. Jei dabartinis vadi
namų vakariečių ir visokių 
daugalių kvailumas bus beri
bis...

Bet kadangi mūsų mokytb- 
tojai yra išmintingi ir jų kvai 
lumas tikriausiai tik laikinas, 
tai galima tikėti, kad atsitiks 
kiek kitaip.

Kitą savaitę — APIE KLE
RIKALŲ APSUPIMĄ

Mūsų krikdemai stengiasi 
būti šventesniais už patį Po
piežių.

Teisingiau pasakius, tokiais 
jie stengiasi būti viešai, bet 
visai kitaip elgiasi privačiame 
gyvenime. *

Jie mėgsta sakyti pamokslus 
kitiems, bet 
ščiai.

Štai mus 
tijos žinia, 
didelis krikdemų * ideologas, 
ateitininkas, prof. Antanas 
Maceina susituokė su vokiete!

To, turbūt niekas nesitikė
jo. Dar mažiau tikėjosi patys 
krikdemai. Ir šios sutuoktuvės 
krikdemų tarpe sukėlė didelį 
susijaudinimą.

Kaip pasielgti? Jei prakeiks, 
neteks ideologo, jei palaimins 
jo santuoką su vokietaite, tai 
kaip tada bus su tais priekaiš
tais, kuriuos darė kitiems lie- 
viams vyrams, kam jie. veda 
svetimtautes.

Dar ir kitas nemalonumas, 
tai kad dar yra pirmoji Macei
nos žmona lietuvaitė, pasiliku
si Lietuvoje....

Su moterimis krikdemai vi
sad turėjo daug vargo.'

Kad Lietuvių Frontas, Dar
bo Federacija ir kitos krikde
mų grupės yra viena košė, iš 
tų pačių miltų maišoma, ne
kartą rašėme.

Tas grupes sudaro dažniau
siai tie patys asmenys.

Tam geriausias įrodymas y- 
ra V. Vaitekūno laiškas spau
dai, kuriame jis pasirašo, kaip 
Darbo Federacijos centro val
dybos narys ir jos įgaliotinis 
Amerikoje.

Tačiau tas pats V. Vaitėkū- 
nas dar prieš frontininkų su
važiavimą Clevelande buvo 
Lietuvių Fronto centro valdy
bos pirmininku ir tik dėl “kaž 
ko” nebuvo išrinktas į naują
ją valdybą.

Ar tas neįrodo, kaip krikde
mai dvigubina savo grupių na
rius?

rugsėjo 3 d. apie japonų kapi
tuliaciją, sako:

— Smarkus pralaimėjimas, 
kurio susilaukė Japonija, buvo 
atsiektas dėka sovietų armijos 
ir laivyno smarkaus puolimo.

Įdomu būtų žinoti, kokiame 
fronte rusai sumušo japonus? 
Jie paskelbė karą Japonijai tik 
rugpiūčio 9 dieną ir jau nebe
turėjo progos muštis, nes Ja
ponija po 
tuliavo.

Jei jau 
japonams
kodėl Kremlius laukė taip fi
gai ir nestojo karan prieš Ja
poniją? Ir įsikišo tik tada, ka
da po dviejų bombardavimų, 
atominėm bombom, Tokijo 
pasiryžo pasiduoti.

Tik tada rusai paskelbė ka
rą, kad .bent vieną šūvį - galėtų 
paleisti ir vėliau galėtų girtis 
pergale.

Lygiai kaip ir Krylovo pasa
kėčioj, ana musė, atsisėdusi 
ant jaučio ragų, pasakė, ir ji 
arusi dirvą...

Sovietų okupuotuose kraš
tuose komunistų redaktorių 
duona nelengva ir jie pirm 
mirkant plunksną į rašalą, tu
ri gerai pagalvotu'

Štai vengrų Magyar Nemzet 
redaktorius gavo per nagus, už 
tai, kad paskelbė, jog cepeli
no išradimo garbė priklauso 
vengrui Davidui Schwarzui, ku 
rio žmona pardavusi planus 
grafui Zepelinui.

Šitas tvirtinimas nepatiko 
rusams.

žurnalas Krasnij Flot piktai 
pastebėjo vengrams:

“Mes jau 1951 m. balandžio 
8 d. rašėme, kacį dėka istoriš
kų atradimų sužinota, jog ce
pelinas buvo išrastas 1900 me
tais ruso Ignatij SteponoviČ 
Kostovič, kuris taip pat buvo 
išradęs povandeninį laivą... 
Tačiau šnipas Schmidt pavo
gė iš jo planus ir perdavė gra
fui Zepelinui”.

Kas lieka vengrų redakto
riui daryti?

Kaip sovietai žiūri į Euro
pos armiją, štai pavyzdys i| 
gen. Stimenko aiškinimo karo 
akademijoje, kuri atpasakoja 
armijos laikraštis Krasnaja 
Zvėzdą:

Apsaugojimui savo šunies, 
katino ir medžioklės sakalo 
nuo 
juos 
kitą 
rado
kalo, nes jį suėdė katinas, ka
tino skūrą, nes jis buvo su
draskytas šunies. Gi šuo, nors 
ir išliko gyvas, bet buvo aklas, 
tose peštynėse jam Išdraskė 
akis. Taip bus ir nauja Euro
pos armija, padarė išvadą gen. 
Stimenko.

* ♦ *
Lenkų emigracijoje , pasako

jamas toks anekdotas.
Susitinka du seni prieteliai.

Vienas sako: ...
— Ar girdėjai, mes jau vy

riausybę turime?
— Kokią, ar Bieruto? — tei

raujasi antrasis.
— Ne, čia Londone,
— Negali būti, tai reiškia ir 

kabinetas yra..$
— Kabineto dar.,znėrą, bet 

yra puikus prieškambaris...
— O kas tą vyriausybę suda

ro, kas pirmininkas? ...
-—Pirmininkas puikus vyras, 

patrijotas, daug pasidarbavęs 
Lenkijai.

— Kaip jo pavardė?
— Ot, pavardės tai neprisi

menu, bet labai nusipelnęs...
— O kas toj vyriausybėj už

sienių reikalų ministras?
— Puikus vyras, didelis pa

trijotas...

— O kaip gi jo pavardė?
—Ot, pavardės nebeprisime

nu, tikrai garbingas žmogus...
Ir taip abu persvarsto visą 

vyriausybę, visi puikūs vyrai, 
bet pavardžių neprisimenama.

— Na, tiek to, o ką ta vy
riausybė daro?

—Daro? Nieko nedaro. Ką 
gi ji darys!

— O t, kokia laimė, kad nors 
kartą turime vyriausybę, kuri 
nieko nedaro, tai nors tokiu 
būdu Lenkijos reikalai nenu
kentės! — apsidžiaugė antra
sis ir atsisveikino.

Kaip toli rusai nuėjo su Sta
lino garbinimu, galima spręsti 
iš Dono kolhozininkų sveiki
nimo; kurį jie pasiuntė Stali
nui Dono-Volgos kanalo ati- 
darimo proga.

“Mūsų mylimas mokytojau 
ir vade”, prasideda sveikini
mas ir baigiasi šiais žodžiais: 
“Mes sveikiname Tave, Didy
sis Staline, nusilenkdami iki 
žemės!”

Rusijoje niekas nepasikeitė. 
Ten vis tebesilenkiama iki že
mės.

straipsniai (5 psl.) ... 
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(Pabaiga)
Stalius sūnus, Konradas bu

vo išvykęs svetur ir pats tapo 
stalium. Šio amato jis išmoko 
iš miesto meisterių ir grįžęs 
tuojau įsigijo gerą vardą. Jis 
gyveno kitoje Glimos įlankos 
pusėje ir žmonės, kurie norė
jo turėti gerai padarytą skry
nią, plaukdavo pas jį. Ir Leo
narda vieną dieną ten nuplau
kė. Per įlanką ją .perkėlė Alek
sandras.

Ji nepaprastai ilgai užtruko 
pas jaunąjį-Konradą, kalbėda
ma su juo apie naujos skrynios 
padarymą ir apie daugybę ki
tų dalykų. Juodu buvo pažįsta
mi iš mažens.

Ilgai lūkuriavęs prie valties, 
Aleksandras pagaliau nuėjo 
prie staliaus namų ir dirstelė
jo pro langą. Tuo pačiu aki
mirksniu jis atšoko atgal ir, 
kaip pamišęs puolėsi į vidų.

Visi trys'įbedė vienas į kitą 
akis. Čigonas atrodė, kaip koks 
bėgikas su nudribusiais kar
čiais ir virpančiomis šnervė
mis.

— Taip, ag Jau einu, — tarė 
Leonarda, norėdama Jį nura
minti.

Abu vyrai apžiūrėjo vienas 
kitą nuo galvos ligi kojų, ir a- 
budu jie buvo jauni. Aleksan
dro pirštai čiupinėjo šlaunį, 
ieškodami peilio. Tačiau peilio 
nebuvo, ir čigono akys vėl ta
po nusižeminusios, čigonas be 
ginklo hesaugus, tačiau kai 
rankose jis turi .peilį, tampa 
narsus ir iš.padūkimo gali nu-* 
žudyti.

Tai buvo pirmas čigono ir

staliaus susitikimas.
Nepraėjo nė savaitė, 

stambiojo žvejo namus atvyko 
stalius Konradas su skrynia. 
Skrynia buvo labai rūpestin
gai suleista ir suklijuota. Kai 
Leonarda norėjo pradėti varto 
ti savo naująją skrynią, tai pa 
matė, kad visi dingusieji jos 
daiktai gulėjo savo vietose. 
Jie taip ramiai gulėjo senoje 
skrynioje, tartum niekados jie 
nebūtų buvę iš ten išimti.

— Tai vėl tavo darbas, —ta
rė Leonarda čigonui.

— Ne, tai ne mano darbas,— 
užsigynė jis.

Stalius Konradas ilgai už
truko Leonardos kambaryje. Ji 
išvirė jam kavos ir pavaišino. 
O čigonas, eidamas pro šalį, 
pasinaudojo proga, spjovė į ka 
vos puodą ir tarė: '

— Fu15
Be to, jis patykojo namo 

grįžtantį stalių. Vėl juodu vie
nas kitą permetė akimis. Alek
sandras dabar 
rėjo peilį.

— Tatai tau 
čigone, — tarė
šiandien ji man pasižadėjo.

Tada Aleksandras užsidegė 
ir išsitraukė peilį. Tačiau sta
lius įšoko į valtį ir atstūmė ją 
nuo kranto. O nutolęs kelis 
metrus, jis atsigrįžo- ir šaukė 
patrauksiąs valkatą teisman.

Dienos bėgo.
Po kiek laiko atplaukė sena

sis Aleksandras ir norėjo su 
savim pasiimti sūnų, tačiau 
jaunasis Aleksandras pasiprie-

šino ir pareiškė, jog privaląs 
tarnauti sutartą laiką. O tė
vui jis sumelavo, sakydamas, 
kad tikisi dar šį tą pavogti iš 
žvejo. Ir čigonų valtis nuplau
kė sau tolyn be jaunuolio.

Kartą jaunasis Aleksandras 
tarė Leonardai:

— Jau grįžo kregždės. Ar 
ne laikas tau nueiti į klėtį ir 
parodyti, kurias statines ir ku 
bilus aš turiu sutaisyti vasaros 
žuklavimui?

Ji vis dar gerai nežinojo, su 
kuo turinti reikalo, todėl pa
darė pajuokiančią veido išraiš
ką ir atsakė:

— Tatai, be abejo, išdrįsiu.
Tačiau pajuokianti jos veido 

išraiška nebuvo perdaug rim
ta, o jo dviprasmiški žodžiai 
nesukėlė joje tokio nepasiten
kinimo, kaip anksčiau. Ji pa
stebėjo, kad jos meilė diena iš 
dienos tapo karštesnė.

Nepraėjo nė akimirksnis, kai 
juodu įžengė į klėtį, ir Alek
sandras čiupo ją į glėbį, sus
paudė ir bučiavo į lūpas daug 
daug kartų.

— Tu visai proto netekai,— 
tarė ji ir ištrūko iš jo glėbio, 
išraudusi ir uždususi.

— Tai dabar aš jau turėsiu 
rytoj išeiti? — paklausė jis.

šį kartą Leonarda visai ra
miai atsakė:

— Tai pareis nuo to, kaip tu 
vėliaus elgsiesi.

— Daugiau aš to niekados 
nedarysiu, — tarė jis.

Tačiau jis nelaikė savo duo
to žodžio: nuolat melavo ir 
vo glamonėjimais nedavė 
ramybės.

Pagaliau turėjo ateiti toji 
diena, kurią Leonarda panorės 
būti tamsiaodžio čigono. Ilgai
niui ji jam tapo geresne ir 
taip nesididžiavo. Pirmomis 
savaitėmis jis nieko pas ją ne
laimėjo, tačiau ketvirtą savai
tę jos akys tapo jam palankios 
ir nublanko. Tatai įvyko lygiai 
tuo metu, kai sprogo lapai, 
tuo metu, kai šiaurėje buvo 

" beprotiškos, šviesios naktys.
O po kiek laiko ji jau eida

vo kartu su juo į durpyną ir 
pietų metu nusileisdavo pas jį 
į duobę, nors galėdavo, kaip 
ir anksčiau, sėdėti ant kranto. 
Dabar ji tatai darė ‘todėl, kad 
norėjo, kaip galima arčiau bū
ti prie jo.

Motina baisiai pavyduliavo ir 
visokiais būdais stengėsi, kad 
Leonardą teiktų pirmenybę ne 
čigonui, bet staliui. Leonarda 
su motinos nuomone 
tačiau ji buvo apsvaigusi 
savo nuostabios aistros ir 
troško visai ko kito.

šis valkata Aleksandras 
vėdavo duobėje ir kasdavo 
peš, o Leonarda nusileisdavo 
pas jį ir gėrėdavosi jo grožiu ir 
jaunyste. Būdavo dienų, kada 
stalius Konradas visiškai išga
ruodavo iš jos galvos. Ir tai ne 
būdavo jos liūdniausios dienos.

Vėlyvą pavasarį stambusis 
žvejys ir jo sūnūs grįžo iš žūk
lės namo. Prasidėjo sėja 
Sandras ir čia jiems 
dirbti.

Per Jonines turėjo 
Aleksandro tarnybos 
Dabar jam būdavo vis sunkiau 
slaptai susitikti su Leonarda, 
nes ir broliai ją saugojo, ir vi
sa šeima buvo palanki staliui 
Konradui. Be 
tovi: kai joje

džiamo, ja greitai persisotina
ma. Leonardai pradėjo nusi
bosti 
ruošėsi

Tai
tarė:

— Pirmą kartą, kai stalius 
įkels į šiuos namus koją, aš jį 
nužudysiu.

Kadangi jis Leonardai jau 
buvo visiškai nusibodęs, tai ji 
vėl pajuokiančiai atsakė:

to, meilė nepas- 
nieko nėra drau

si Aleksandro tarnybos laikas 
stambiojo žvėjo namuose.

Leonarda •'tarė Aleksandrui:
— Kol dar neiškeliavai, per

kelk mane per įlanką.
— Kur tu nori vykti? — pa

klausė jis. ________
— Kas tau galvoj, — atsakė 

ji.
Aleksandras susirišo savo 

menkniekius į ryšulį ir tarė:
— Aš pasiruošęs.
Juodu nusileido prie įlankos 

ir įsėdo į valtį. Nuo to laiko, 
kai suskilo ledas, Glimos įlan
ka smarkiai patvino ir per ją 
keltis buvo labai pavojinga.

Aleksandras irkluodamas ta
rė:

— Tai tu tikrai nori už jo te
kėti?

— Taip, — atsakė ji.
— Ne a§ buvau pavogęs tavo 

daiktus, — tęsė jis toliau. — 
Tai tavo motinos darbas.

Ji visą minutę žiūrėjo i ji, 
įbedusi akis, o paskum sušuko:

(Nukelta i 6 psl.)
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Vakarai atlaikys
Ar verta kreipti dėmesio i 

pasirodžiusi Baljevike Stalino 
straipsnį. kuriame jis išdėsto 
santykius tarp sovietiškojo ir 
laisvojo pasaulio?
• Prieš atsakant, reikėtų štai 
ką prisiminti.

1927 metais Stalinas, priim
damas amerikiečių darbininkų 
dekgacją, pareiškė, kad vieną 
dieną turės neišvengiamai kil
ti pasaulinis karas, kurį lai
mės kapitalizmas ir komuniz
mas...

Praėjusių metų balandžio 
mėnesi jis amerikiečių redak
toriams vėl išdėstė savo nuo
monę, jog kapitalizmas ir ko
munizmas tarpusavy gali su
gyventi ir galės būti išlaikyta 
taika.

Bet dabar, kemunistų kong
reso išvakarėse, jis pareiškia, 
kad nenumatąs karo tarp ka
pitalizmo ir komunizmo.

•

Š- kartą Stalinas tikras, jog 
rusams neteks kovoti su kapi
talizmu, nes jis pats iš vidaus 
sugrius. Jo žodžiais, kapitaliz
mas pradėjęs griūti tada, kai 
Kinija ir satelitai uždarė sie
nas vakarų prekėms ir net 
grasina konkuruoti savo gami
niais.

Anot Stalino, kapitalizmą su 
griaus pačios kapitalistinės 
valstybės, kurios vietoj susi
vienijusios, pradeda viena kitą 
ryti.

Štai nauja Maskvos propa
gandos tema: Sovietai nepra
dės karo prieš kapitalistines 
valstybes, nes jos jau kvepia 
lavonu...

Stebint abiejų sistemų pra
monės gamybą, kyla klausi
mas, katra jų šią valandą yra 
sveikesnė?

Sovietų ar amerikiečių?
Sovietų pramonė dar jauna, 

vos 30 metų amžiaus.
Bet amerikiečių pramonė ir 

gi nesenesnė. Tačiau nežiūrint 
Rusijos gamtos turtų ir pa
vergtų kraštų pramonės pa
žangos, sovietų pramonė iš to
lo seka uždusdama paskui a- 
merikiečių pramonę. Kai so
vietų pramonė vos, vos paga
mina 1, amerikiečių pramonė 
viršija 3.

O ką jau bekalbėti apie dar
bininkų gyvenimo lygi.

Kuris iš vakarų darbininkų, 
kad ir blogiausiai aprūpintas, 
sutiks būti maitinamas, den
giamas ir užlaikomas kaip ru
sų, lenkų, rumunų... darbinin
kas?

•

Vedamose lenktynėse tarp 
vakarų ir sovietiškojo pasaulio 
laimi, nežiūrint kaip Stalinui 
nepatiktų, laisvės sistema. Ir 
jei šiandien merdi, tai, jau tik 
ne amerikiečių, bet sovietų 
pramonė.

Aišku, Korėjos karas šiek 
tiek palietė vakarų ūkj, vers
damas susivaržyti. Bet jis nė 
kiek nepakenkė Amerikos dar
bininkui, kaip to tikėjosi Mas
kva.

Ir kaip tik šia prasme Stali
nas yra pralaimėjęs Korėjos 
karą.

Jei šiandien sovietai mėgina 
lošti vakarų ūkio griuvimo ir 
vakariečių tarpusavio neapy
kantos kortą, jie labai apsi
rinka.

Vakarai atlaikys šį bandy
mą.

Vakarų ūkis nežlugs, nebent 
patys vakariečiai griebtųsi už 
gerklių, kas, atrodo, neįmano
ma.

Naujasis Vykdomosios Tary
bos Pirmininkas, K. Zaikaus
kas VLIKo posėdyje rugsėjo 
23 d. išdėstė Vykd. Tarybos 
veiklos gaires ir darbo planus.

Padėkojęs už jam ir kitiems 
Vykd. Tarybos nariams išreikš 
tą pasitikėjimą, K. Zaikauskas 
pabrėžė, kad sėkmingesnei 
veiklai už Lietuvos laisvę yra 
reikalinga lietuviškų, Lietuvos 
laisvinimo darbą dirbančių, 
veiksnių konsolidacija, jų veik 
los derinimas ir stiprinimas. 
Todėl Vykd. Tarybos vienas iš 
pirmųjų’ darbų bus jau seniau 
numatytos veiksnių konfe
rencijoj paruošimas. Vykd. 
Tarybos Pirmininkas pareiškė 
viltį, kad lietuvių politiniai 
susigrupavimai stiprins lietu
viškąją visuomenę jungiančius 
pradus ir šalins ją skaldančias 
ir vienybę ardančias jėgas:

“Akivaizdoje didžiosios ne
laimės, ištikusios mūsų tėvų 
žemę, tarpusavio ginčai ir rie
tenos, siekiai ir ambicijos, eik
vojimas jėgų ardančiam, o ne 
konstruktyviam darbui yra tik 
ra nuodėmė prieš mūsų ken
čiančius brolius ir seseris Lie
tuvoje”.

Paliesdamas VLIKo ir Vyk. 
Tarybos bendradarbiavimo su 
Lietuvos Diplomatais būtinu
mą ir reikalingumą visų lietu
vių tėvynės išlaisvinimo labui 
dėti visas pastangas, kad tas 
bendradarbiavimas būtų sklan 
dus ir simbolizuotų lietuvių 
vieningumą kovoje už to pa
ties — tiek VLIKo, tiek Lietu
vos Diplomatijos — siekiamo 
tikslo įvykdymą, Vykd. Tary
bos Pirmininkas šitaip apibū
dino VLIKo ir Lietuvos Diplo
matijos santykius:

“VLIKas ir Diplomatai sie
kia to paties tikslo. Tačiau 
VLIKas ir Diplomatai yra skir 
tingos prigimties. VLIKas yra 
revoliucinis —rezistencinis or
ganas, atstovaujantis už laisvę 
kovojančiai Lietuvai. Lietuvos 
Diplomatai gi remiasi suvere
ninės Lietuvos Respublikos vai 
stybinio tęstinumo dėsniu. To
dėl vieni kitiems nėra subor- 
dinuotini. Laisvinimo kovos ba 
ras toks platus, jog tiek VLIKo, 
tiek Lietuvos Diplomatijos lau
kia begalybė darbų, kurie bus

vo tikslo — būtent savo kan
didato išrinkimo i naujai su
daromos Vykd. Tarybos narius 
— pasiekti demokratiškais, V- 
LIKo instituciją ir veiklą grin
džiančiais principais, ji nu
sprendė apleisti VLIKą, tuo 
imdama sau didelę atsakomy
bę už lietuviško kovos fronto 
ardymą ir kartu pademonst
ruodama savo nenorą ar nesu
gebėjimą daugumos valią ir 
lietuvių vienybę statyti aukš
čiau už savos politinės srovės 
interesus. Ypatingai skaudu e- 
są konstatuoti, kad išstojusioji 
grupė, iki šiol užėmusi VLIKe 
raktines pozicijas, savo žygį 
bando pateisinti motyvais, ku
rie nesutinka su tikrenybe.

“Naujai sudarytosios Vykd. 
Tarybos darbas bus sėkmingas 
ir našus tik tuomet, jei jos na
riai sudarys ne įvairių politi
nių grupių palaidą sambūrį, 
bet tvirtą politinį junginį, ku
rio narius jungs meilė Lietu
vai ir laisvinimo darbo atsa
komybės bendrumas. Dirbda
mi tik Lietuvos labui, jos na
riai vadovausis ne kokiomis iš 
šalies gaunamomis instrukci
jomis, bet savo sąžine, patrio
tiškumu ir protu”, baigė Vykd. 
Tarybos Pirmininkas savo pa
reiškimą, nustatant bendras 
naujosios Vykd. Tarybos gai
res.

Po to Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas VLIKui pateikė atski
rų Vykd. Tarybos tarnybų pa
ruoštus darbo planus.

Užsienio Reikalų Tarnybos 
svarbiausias uždavinys būsiant 
sistematinga akcija už Lietu
vos valstybės statuso atstaty
mą tokion plotmėhy^okioje jis

yra Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, kurios Lietuvą pripa
žįsta nepriklausoma valstybe, 
šitą akciją Užsienio Reikalų 
Tarnyba vykdysianti savo pri
gimtį atitinkančiais keliais ir 
būdais, kurie bus suderinami 
su Lietuvos Diplomatijos veik
la taip, kad Lietuvos užsienio 
politika būtų tik viena.

Kitas Užsienio Reikalų Tar
nybos pagrindinis taip pat su
derintai su Lietuvos Diploma
tais vykdytinas uždavinys — 
ryškinimas santykių su Lietu
vos kaimynais, ypač su latviais 
ir estais. Jungtinių Baltijos 
Valstybių problema vis labiau 
aktualėja ir reikalauja jau da
bar ypatingo dėmesio.

Atsidėjus sektina Jungtinių 
Europos Valstybių organizavi
mosi raida, nuo kurios priklau
sys Lietuvos ir Baltijos padė
tis naujai kuriamoje Europo
je. Lietuvių dalyvavimas tiek 
Centrinės ir Rytų Europos, 
tiek bendro Europos vieningu
mo siekiančios organuose tu
rės būti stiprinamas, taip pat 
lietuvių dalyvavimas visuose 
veiksniuose, kurie kovoja su 
Kremliaus imperializmu ir 
bolševizmu. Savo uždaviniams 
atlikti Užsienio Reikalų Tar
nyba kvies talkon visus po pla
tųjį pasaulį išblaškytus, bet 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jungiamus lietuvius.

VLIKas, išklausęs Vykd. Ta
rybos Pirmininko pranešimo ir 
Vykd. Tarybos darbo planų, 
juos patvirtino ir tiek Vykd. 
Tarybos Pirmininkui tiek ki
tiems Vykd. Tarybos nariams 
pakartotinai pareiškė savo vi
sišką pasitikėjimą. Elta

DAUGIAU PRIVAČIOS INICIATYVOS

Per greit amerikonėjame, — 
sako vieni. Per lėtai, — sako 
kiti.

Teisybės yra abiejuose paša 
kymuose. Pamėgdžiodami blo
gus papročius, atnešime^ tau
tai žalą, išmokdami gerų sa
vybių, būsime jai naudingi.

_ Vienas daugelio gerų šio 
krašto gyventojų bruožų yra 
jų mokėjimas nelaukti viso iš

Atrodo, kad ir mes nenusi- 
dėsime lietuvių - tautai, jeigu 
šia prasme “suamerikonėsi- 
me*”, pasidarysime dar duos- 
nesni ir dar daugiau padėsime 
Bendram Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondui (BALF’ui), tai 
garbingai mūsų organizacijai, 
kuri rfepažindama srovinių 
ginčų, su- kirkliu technišku per 
sonalu, atlieka sunkų labdaros

KAIP IŠ TIKRŲJŲ BUVO SU TA MINISTERS URBŠIO TELEGRAMA?

tik tada sėkmingi, jei jie-bus 
suderinti ir vykdomi vienin
gai”

Konstatavęs liūdną faktą, 
kad iki šiol reikalingo vienin
gumo ne visur ir visados, pa
siekta, Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas apgailestavo vienos iki 
šiol VLIKe atstovaujamos gru
pės išėjimą iš VLIKo sudėties. 
Tos grupės žygis esąs, smerkti
nas ne vien dėl to, kad jis 
siaurina VLIKo bazę, ir tuo ar 
do lietuviškos laisvinimo ko
vos vieningumą, bet ir dėl to, 
kad išėjimo motyvai rodą iš
stojusios grupės nedemokratiš 
ką galvoseną: negalėdama sa-

viršaus, mokėjimas imti ini
ciatyvos į savo rankas ir siek
ti užbrėžto tikslo/be~v^riausy- 
bės pagalbos ay raginimo. Ypa 
tingai pažyrftčtinas yra- privb^ 
tus duosnumas. Amerikos Rau 
donasis Kryžius, įvairios klini
kos, draugijos kovai su tuber
kulioze, polio ar vėžiu yra ga
limi dėl to, kad privatūs žmo
nės aukoja milijonus dolerių 
ir kad įvairiose srityse pasižy
mėję asmenys nesigaili tiems 
tikslams savo žinių ir savo jė
gų. Tuo būdu milijonams ne- 
iaimingjų nešama pagalba, 
lengvinamas jų sunkus liki
mas. 1v

darbą, norėdama nors trupu
tį šilumos ir šviesos suteikti 
šaltame ir tamsiame likime 
atsidurusiems mūsų broliams 
ir seserims Europoje. '

Pagrindiniai pakeisti lietu
vių tremtinių buities šiandien 
mes negalime, nes negalime 
paveikti tų jėgų, kurios žymiai 
pasaulio daliai atnešė vergiją 
ir kančias. Bet darykime, ką į- 
steigiame, aukokime BALF’ui 
nors mažą mūsų uždarbio da
lį, ir eikime jam į talką, kada 
jis šaukia, vykdomas metinį 
vajų.

Leopaldas Dymša

Straipsnyje “Dipl. šefo Klau
simu”, paskelbtas š. m. rugsė
jo 3 d. Draugo laidoje Nr. 206, 
p. A. R. Goštautas, matomai 
nežinodamas tikrosios .padė
ties savo išvedžiojamuose a- 
pie Užs. Reik. Mioisterin J. 
Urbšio telegramą iškraipė 
praeities faktus.

* * ♦
Kadangi man teko anuomet 

ta telegrama vadovautis ir 
prisiimti atsakomybės prieš 
krašto įstatymus už jos vykdy
mą, tai jaučiu pareigą duoti 
sekančius patikslinimus bei 
faktų atitaisymus:

Pirmiausiai konstatuoju, jog 
niekam iš Lietuvos dipl. postų 
užsienyje, imtinai tą kuriai te
ko atstovauti Berlyne man pa
čiam, nebuvo kilę jokios abe
jonės dėl suminėtos telegra
mos legalumo bei suderinimo 
su Lietuvos įstaymais, o taip 
pat dėl jos tikslingumo kaip 
instrukcijos veikiančiai užsie
nyje mūsų diplomatijai.

Netiesa, kad minimą~ tele
gramą J. Urbšys pasiuntė Lie
tuvos Pasiuntinybėms vien sa
vo nuožiūra, kaip tvirtina A. 
R. Goštautas, šia supozicija 
save ir kitus suklaidinimas.

Minėtą instrukciją J. Urb
šys davė vadovaudamasis auk
ščiausiųjų Lietuvos valstybės 
organų sprendimu. Apie tai 
buvau painformuotas Užs. Rkl. 
Min-jos, kai telegrama buvo 
Pasiuntinybėje iššifruota, ir, 
be to, tą man dar kart patvir 
tino A. Merkys, kai 1940 m. 
birželio m. pabaigoje buvau 
surizikąvęs nuvykti į Kauną 
ir ten turėjau galimybės smul
kmeniškai išsikalbėti su A. 
Merkiu apie jo Vyriausybės 
laikyseną ir aktus, padarytus 
prieš birželio 15 dienos sovietų 
agresiją.

Pagaliau, kai Respublikos 
Prezidentas, A. Smetona, at
vyko į Berlyną, patyriau iš jo, 
jog sumanymas Įspėti mūsų 
diplomatiją užsienyje apie tai, 
kad Lietuvai gręsė kuodidžiau 
sias pavojus ir kad todėl, at
sargumo tikslais, reikia pas
kirti sakytai diplomatijai le
galią vadovybę, buvo aptartas 
pačioje Prezidentūroje, daly
vaujant pasitarime kompetin- 
giems Ministeris Kabineto na
mams. Rezultate ministeriui J. 
Urbšiui buvo pavesta padaryti 
Vyriausybės vardu kas reika
linga — paskirti St. Lozoraitį 
šefu mūsų diplomatijai su 
dviem pavaduotojais, kad per
imtų vadpvavimą jos veiklai, 
jei ryšis tarp Užs. Rkl. Min-jos 
centro ir jos postų užsienyje 
būtų nutrauktas.

Ministerio J. Urbšio telegra
ma yra. aktas, padarytas 'ribo
se Krašto "Vyriausybės teisių 
ir pareigų, kad * atitinkamai

Lietuvos įstatymams įgalinus 
vieną iš Lietuvos Pasiuntinių 
ir Įgąl. Ministerių užsienyje 
laikinai pavaduoti Užs. Rkl. 
Ministerį. toje jo, kaip visos tos 
žinybos šefo, pareigų dalyje, 
kuri apima valdymą Lietuvos 
dipl. bei konsul. postų užsie
nyje, tikslu patikrinti tęstinu
mą vadavimo jų veiklai toles
niam atstovavimui Lietuvos 
valstybės ir gynimui jos inte
resų santykiuose su kitų kraš
tų vyriausybėmis.

^<iek didelės reikšmės saky
tam tęstinumui teikė pati Lie
tuvos Vyriausybė, seka jau 
vien iš to, kad St. Lozoraičiui, 
kaip likusios užsienyje mūsų 
Diplomatijos šefui, buvo pa
skirti net du pavaduotojai.

Pacituodamas savo straips
nyje tik paskutiniąją J. Urbšio 
telegramos dalį, bet praleisda
mas pirmąją jos pusę, kur nu
rodyti Diplomatijos šefo pas
kyrimo motyvai, p. Goštautas, 
sąmoningai ar nesąmoningai, 
iškraipė šio paskyrimo tikrąjį 
pobūdį.

Telegramos tekste, kuris pa
siekė mūsų diplom. postą Ber
lyne, kiek atsimenu, įžangoje 
buvo pasakyta maždaug ši
taip: “Esam giliai susirūpinę 
ar už Maskvos priekaištavimų 
nėra kas daug svarbesnio ir 
gal net labai pavojingo Lietu
vai. Jei įvyktų kokia katastro
fa ir dėl to ryšiai tarp Užs. 
Rkl. Ministerijos centro ir Pa
siuntinybių laikinai nutruktų, 
tai laikykit”... (toliau seka, 
Goštauto straipsnyje). Tai pa
sako, kodėl buvo griebtasi to
kios nepaprastos priemonės, 
kaip paskyrimas specialaus še
fo su dviem pavaduotojais li
kusiai užsienyje mūsų diplo
matijai, neatsižvelgiant to, 
kad kitų kraštų vyriausybės 
nepraktikuoja laikyti užsieny
je specialius vadovus savo dipl. 
bei konsul. postams.

Taip pat yra nepagrįstas iš 
Goštauto pusės teigimas, kur 
jis išvedžioja neva Lietuvos 
Pasiuntiniai, sudarydami 1940 
m. rugsėjo mėn. Lietuvos Tau
tinį Komitetą priešakyje su E. 
Galvanausku, “Užs. Rkl. Mi- 
nist. Urbšio telegramos sugesti 
ja nepasinaudojo ir nuėjo ki
tu keliu”.

Pirma, minėta telegrama bu 
vo ne “sugestija”, bet Vyriau
sybės įsakymas.

Antra, Lietuvos Pasiuntinių 
konferencija, kurioje sakytas 
klausimas buvo aptartas, bu
vo sukviesta ne keno kito, kaip 
St. Lozoraičio, vykdant Diplo
matijos šefo funkcijas.

Man teko joje dalyvauti ir 
galiu Goštautą nuraminti, jog 
nei vienas iš jos dalyvių ne
kviesti j onavo St. Lozoraičio 
paskyrimo teisėtumo. Priešin

gai, nutarime apie Tautinio 
Komiteto personalinę sudėtį 
konferencijos protokole buvo 
įsakmiai pažymėta: “Pirminin 
ko Pavaduotoju ipso jure bus 
teisėtas mūsų diplomatijos še
fas Ministeris St. Lozoraitis”.

Nuo ano meto ir iki šiol ne
įvyko nieko, kas būtų tą St. 
Lozoraičio teisėtumą, kaip mū
sų likusios užsenyje diplomati
jos šefo, padarę nebegalio j an
čių arba pačią tą jo funkciją 
nebereikalingu dalyku. Priešin 
gai, visiems kitiems mūsų dipl. 
postams (kuo kas galėjo) tal
kininkaujant, St. Lozoraičiui 
pavyko savo funkciją, kaip le
galus veikiančios užsienyje mū 
sų diplomatijos šefo, įpras
minti bei realizuoti santykiuo
se su kitų valstybių vyriausy
bėmis ir bendrai tarptautinia
me forume, tuo efektyviai pa
tarnavus sustiprinimui Lietu
vos valstybės tęstinumo ir jos 
pripažinimo kitų kraštų vy
riausybėmis.

Manau, kad iš to kiekvienas 
lietuvis,, savo krašto patriotas, 
gali tik nuoširdžiai pasidžiaug
ti, nes tai yra .pažymėtinas lai 
mėjimas mūsų pastangose Lie 
tuvą išlaisvinti.

Diplomatijos šefas, greta 
kitų mūsų Pasiuntinių ir Įgal. 
Ministerių, yra Lietuvos suve
renumo saugotojas. Mūsų pa
reiga yra visais būdais parem
ti šį jo darbą. Visi išvedžioji- • 
mai, kuriais siekiama pakirsti 
jo autoritetas netarnauja ir 
nepadeda Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

Kazys ŠkirpaAR ŽINAI?
Didžiausi genijai kartais pa

sirodydavo esą didžiausiais be
pročiais.

Bet kad pasaulis toliau ne
bebūtų bepročių. valdomas, 
kad kaip nors būtų išvengta 
karų ir krizių, kurias sukelia 
bepročiai, austrų prof.' Erwin 
'Stransky pasiūlė įsteigti tarp
tautinį z psichologų institutą 
prie Jungtinių Tautų, kuris 
rimtai išegzaminuotų valstybės 
vadų protą.

“Kai kurie jų, sako Stransky, 
yra genijai, bet daugelis taip 
pat yra ir bepročiai”.

Šitas pasiūlymas įdomus, bet 
sunkiai įgyvendinamas.

Bet psichologai nepasiduoda 
ir šį kartą Paryžiuje susirinkę 
nutarė imtis radikalių priemo
nių.

Ateity kas norės tapti prezU 
dentu ar ministru, turės perei
ti revizijos komisiją, kuri pa
sakys, ar jis tinka tarnybai, 
ar ne.

Laiškai nuo Pacifiko (5) Bronys Raila

ASILO IR DRAMBLIO LENKTYNES
Amerikos rinkimai yra svarbūs visam pasauliui — Tragiška Steven- 

sono jaunystė — Byrnes, išstūmę s Stevensoną i 
prieki, ši kartą balsuos už Eisenhower;

Amerikos rinkiminė kampa- 
panija jau vyksta visu smar
kumu, nežiūrint, jog rinkimai 
įvyks tik lapkričio 4 dieną.

Artėjant tai dienai, ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pa
saulyje kyla didžiausias suri- 
domėjimas rinkimais: Kas lai
mės?

Balsuojančių ' pasirinkimas 
yra <tarp dviejų kandidatų: 
Eisenhowerio, kuris neša re- 
publikonų vėliavą su dramblio 
ženklu ir Illinois gubernato
riaus Stevensono, nešančio de
mokratu vėliava su asilo ženk
lu.

Niekas nepaneigs, kad lap
kričio 4 d. rinkimai yra svar
būs ne tik Amerikai, bet ir vi
sam pasauliui. Anglų darbie- 
čių atstovas Bevanas dvipras
miškai pasiūlė Anglijos parla
mentui susirinkti tik po lap
kričio 4 d., nes prieš tą dieną 
jokių nutarimų nebūsią gali
ma priimti...
REPUBLIKONAI SUKELIA 
DIDESNĮ SUSIDOMĖJIMĄ

Kada šią vasarą abi partijos 
susirinko į konvenciją, apie 
republikonus buvo daugiau iš
lieta rašalo spaudoje. Gal dėl 
to, kad asmenys, kurie konku
ravo į kandidatus, buvo pa
sauliui labiau žinomi. Senato
rius Taftas, kaip izoliacionis- 
tas, gi gen.Eisenhoweris, kaip 
atstovaująs internacionalinį 
sparną. Pas demokratus tokio 
rungtyniavimo nebuvo. Nes 
aišku, kad bežiūrint kuris iš 
demokratų įkels koją į Baltuo
sius rūmus, jis pasiliks Tru- 
mano politikos tolimesniu vyk
dytoju.
KAIP, KAS PRALEIDO 
SAVO ATOSTOGAS?

Kada republikonai išrinko 
savo kandidatu gen. Eisenho- 
werį, pasaulis lengviau atsi
kvėpė, įsitikinęs, kad Amerika 
neužsidarys tarp savo sienų ir 
nenustos interesąvūsis pasau
lio saugumu, šiandien, tiesa, 

' tas įsitikinimas yra sumažėjęs/ 
bet tai kita istorija ir prie jos 
sugrįšime vėliau.

Po konvencijos, prieš prade- 
dėdamas rinkiminę .kampaniją, 
gen. Eisenhoweris išvyko pail
sėti ir, Churchiilio pavyzdžiu, 
užsiėmė paveikslų paišymu.

Gub. Stevensonas savo atos
togas praleido pas draugus... 
republikonus.

Visas pasaulis gerai pažįsta 
Eisenhowerj. Tai tarptautinio 
mąsto asmenybė, nei kiek ne
apsirikdami pasakysime, jog 
įtiktų į viso pasaulio preziden
tus. Eiliniam amerikiečiui jis 
yra daugiau negu pergalės ge
nerolas. Jis yra pavyzdys jau
nimui, kaip žmogus iš vargin-

negu šiandien, iki karo pabai
gos jis pasiliko sausumoje. De
mobilizuotas, sugalvojo pradė
ti avantiurinį gyvenimą Far- 
West, bet tėvas nuo to suma
nymo atkalbėjo ir pasiuntė 
mokytis į Harvardą. Tačiau dė 
dės mirtis, kuris buvo Pantha- 
graphe žurnalo dalininkas, ne
leido jam baigti mokslus ir 
pradėjo dirbti prie laikraščio.

Stevensonas daug keliavo. 
Vienu metu jis buvo pasiry
žęs padaryti didelį politinį re
portažą Hearsto spaudai. Tais 
laikais į Rusiją vizos taįp pat 
sunkiai buvoduodamos kaip ir 
šiandien. Veltui Stevensonas 
varstė duris sovietų konsula
tuose Washingtone, Londone, 
Paryžiuje, Vienoje, Bielgrade, 
Budąpeste... Visur jam buvo 
duotas neigiamas atsakymas. 
Tik per laimę Konstinopoly 
pavyko gauti vizą ir jis pralei- 
dp ‘Vieną mėnesį Maskvoje. 
Stevensonas bandė gauti pasi
kalbėjimą su tuolaikiniu už
sienio reikalų komisaru Ciče- 
rinu, bet šis jo nepriėmė.
KAIP JIS TAPO 
GUBERNATORIUMI

Apie tai, kaip Stevensonas 
tapo Illinois gubernatoriumi, 
verta papasakoti.

Tais laikais Chicagoje de
mokratų priešaky stovėjo tū
las Jacke Arvey, advokatas 
kaip ir Stevensonas, kilęs iš 
vargingų imigrantų, bet dėl 
savo įtakos vadinamas “King 
Maker”.

Vieną . dieną Jacke Arvey 
vakarieniavo su demokratu* 
Byrnes, valstybės sekretoriumi, 
aptardami busimuosius Illinois 
gubernatoriaus rinkimus. Jac
ke Arvey turėjo sunkumų pa
rinkti tinkamą kandidatą, ku
ris galėtų nugalėti republiko- 
ną. Tada Byrnes pasiūdė at
kreipti dėmesį į Stevensoną.

Kada įvyko rinkimai, Arvey 
buvo nustebintas. Stevensonas 
laimėjo rinkimus su 572,000 
balsų persvara, kada toj pa
čioj valstybėj prezidentas Tru 
manas tais pat metais tebuvo 
surinkęs tik 34,000 balsų per
svarą.

Tačiau šį kartą Byrnes savo 
balsą pasiryžo atiduoti už gen. 
Eisenhowerj.
VIENI UŽ, KITI PRIEŠ

• Kuris laimės rinkimus, Ei
senhoweris ar Stevensonas?

Tuoj po konvencijos didžiu
ma pasisakė už Eisenhowerj. 
šiandien dalykai stovi kiek 
kitaip.

štai ką pasakoja eilinis a- 
merikietis.

— Mes gerai žinome, kad 
Eisenhoweris yra didelis gene
rolas, bet demokratai mus iš

traukė iš bėdos. Tai jie nuga
lėjo bedarbę ir nežiūrint kaip 
yra maloni Ike šypsena, tų 
vargo dienų prie republikonų 
valdžios mes nepamiršime.

Bet kitas amerikietis aiški
na kitaip:

—šį kartą daug kas balsuos 
už Ike, nes visi trokšta pasi
keitimo Washingtone. Demo
kratai jau per daug ilgai išbu
vo valdžioje. Mokesčiai dideli 
ir valdininkų per daug!

Išvadoj, rinkimai bus įdo
mūs.

Kada Eisenhoweris buvo iš
rinktas, daug kas tvirtino, kad 
įvyko republikonų liberališko
jo sparno laimėjimas. Ir kada 
Ike įsitaisė savo štabą New 
Yorke, sakė, jog tikrasis prezi
dentas būsiąs Dewey, o Ike tik 
jo žmogus.

Bet norėdamas pritraukti 
“taftistus”, Ike davė jiems pa
sižadėjimus, jog pasekmėje 
pirmieji rėmėjai atsitraukė. Į- 
vyko garsus susitarimus tarp 
Tafto ir Ike, apie kurį Steven
sonas ironiškai atsiliepė:

— Ike laimėjo paskyrimą, 
bet Taftas laimėjo paskirtąjį.
TRYS MILIJONAI 
DOLERIŲ!

Artėjant rinkimų dienai vie
ni- ir kiti atidengia įvairias 
“istorijas”. Viena iš tokių bu
vo ir Nixono fondas! .

Čia *nėra joks nusikaltimas. 
Rinkiminėms kampanijoms 
leista išleisti tam tikras su
mas pinigų. Sakysim, preziden 
to rinkimams kiekviena .parti
ja gali išleisti ne daugiau kaip 
ipo 3 milijonus dolerių, senato
riaus rinkimams po 25,000 do
lerių ir atstovų rūmų rinki
mams po 5,000 dolerių. Kadan
gi 35 senatoriai ir 435 atsto
vai, tai kandidatuoja jiems iš
rinkti abi partijos išleidžia ir
gi po 3 milijonus.

Tačiau, kaip senatorius 
Douglas tvirtina, kas ketvirti 
metai kiekviena partija išlei
džia ne po 3. milijonus, bet po 
30 milijonų...

Prie partijos būna sudaromi 
rėmėjų būriai, kurie viešai į- 
rašo savo aukas. Dažniausiai 
jų prašoma 1,000 dolerių, bet 
neatsisakoma, jei kas duoda ir 
daugiau.

Sakoma, kad dabar Ike šali
ninkai sudėjo 1,227,671 dolerių 
gi Stevensono šalininkai 574,- 
399 dolerių.

•žinant, kiek kainuoja rinkimi
nė kampanija, nėra nuostabu, 
jei dar kiekviena partija turi 
slaptus fondus, kurie visuome
nei nežinomi.

Kitą Savaitę: NEGRAI IR 
DARBININKAI UŽ STEVEN
SONĄ.

KULTŪRINĖS., 
NAUJIENOS

Nauji Rašytojų Dr-jos nariai 
priimti visuotiniame LRD su
sirinkime: Pranas Kozulis, 
Juozas Kralikauskas ir Jonas 
Žmuidzinas, gyveną Kanado
je, ir Romualdas Giedraitis— 
R. Spalis — Anglijoje.

Britas Ernest J. Harrison, 
79 m., gyvenąs Londone, už 
nuopelnus Lietuvai išrinktas 
Lietuvių Rašytojų Dr-jos gar
bėj nariu. Harrison ilgus me
tus dirbo Lietuvos pasiuntiny
bėje Londone, daug lietuviškų 
knygų išvertė į anglų kalbą. 
Apie jį (plkčiai buvo rašyta 
1948 m. Vienybėje.

Pirmieji Lietuvos mecenatai 
yra Pranė ‘Lapienė ir šeši Ve- 
necuelos lietuviai, suaukoję 
pernykščių metų literatūros 
premijai $1.500. Rašytojų Dr- 
jos nutarimu, asmenys, pa
aukoję Literatūros Fondui ne. 
mažiau kaip 100 dolerių, laiko
mi Literatūros mecenatais.

Nauja Rašytojų Dr-jos Val
dyba išrinkta slaptu korespon- 
dencinfu balsavimu, dalyvau
jant 77% narių, yra ši Benys 
Babrauskas, V. Ramonas, A- 
loyzas Baronas, Povilas Gau- 
čys ir Stasys Tamulaitis. Rev. 
Komisija: J. švaistas Balčiū
nas, A. M. Katiliškis ir Petrė 
Orintaitė. Garbės Teismas: J. 
A. Vaičiūnienė, J. Aistis ir L. 
šimutis.
STUDENTAI IŠRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ

e

MEISTRIŠKAS LITERATŪROS KŪRINYS
KAZIO BORUTOS BALTARAGIO MALŪNAS

Šį pavasarį Terros leidykla 
Čikagoje išleido Kazio Borutos 
knygą “Baltaragio Malūnas”, 
kurios pirmas leidimas buvo 
pasirodęs Lietuvoje, bet ne
trukus buvo išmestas iš apy
vartos dėl “netinkamumo”. 
Antras 1952 metų leidimas iliu 
struotas dail. J. Kuzminskio 
medžio

MARIJA GIMBUTIENE

raižiniais ir dail. A.

Palaikė ją vargšę ragana es
ant ir įmetė ties Padievyčio 
tilteliu į upę. Jurga lyg myli
mojo šaukiama, naktį išbėgo 
į pavasario audrą ir žuvo Ud- 
ruvės ežero sūkuriuose. Kaip 
pamišęs Baltaragis j ieškojo sa
vo Jurgos ir tik suprato viską,

nų krūvos, stovi 
įsmukęs akmuo, 
į suakmenėjusį 
nelaimingas

Baltaragis iš ;
suakmenėjęs ir amžinai pavir
tęs akmeniu. Tiktai tą naktį, 
kai sušniokščia audra, prieš 
aušrą atgyja Baltaragio ak
muo, ir per jo veidus nurieda

pusiau į žemę 
labai panašus 

į žmogų. Tai 
malūnininkas 

savo sielvarto

Bielskio viršeliu. 255 p. Kaina 
$2.50.

Gilus prisilytėjimas prie lie
tuviškojo kaimo dvasios, prie 
gamtos, prie senojo tikėjimo 
suteikia nemeluotą savitos psi

kai pro audros debesis pamatė 
velnią sėdintį ant mėnulio del
čios iš nepaprasto džiaugsmo 
kabalduojantį arklio kanopo
mis ir žvengiantį visa gerkle. 
Iš skausmo Baltaragis sustin-

stambios akmeninės ašaros.”
Ir kur čia atskirsi, kur pa

saka ar padavimas, kaip ūka
na virš žemės plasdantieji, o 
kur tikrasis gyvenimas. Neat
skiria jų autorius, neatskiria

■

GEWALT... -
Taip jau atsitinka, kad .pa

verstas banditu ir piktu kau
bojumi, aišku jokio geresnio 
ir taikingo darbo aš nebegaliu 
padaryti. .

Dar prieš žemės drebėji
mą Kalifornijoje, Chicagos 
Draugas (160) nr. apie mano 
juodus darbus štai šitaip rašė:

“Neseniai šis vyras, siekda
mas suskaldyti demokratines 
jėgas, organizavo katalikų ap
supimą, siūlydamas savo re^ 
ceptą, pavadintą liberalų san
tarvės vardu ir buvo apsiribo
jęs vien katalikų puolimu...”

Labai būdingas išsireiški
mas, — katalikų apsupimas... 
Ligi šiol apie apsupimų politi
ką dažniausia kalbėdavo tik 
Rusijos bolševikai. Yra garsus 
jų tvirtinimas: Sovietų Rusi
jai nuolat gresia kapitalistinis 
apsupimas. Taikos niekad ne
galės būti, nes kapitalistinis 
apsupimas yra nuolatinis. Iš
vada: kapitalistiniam apsupi
mui pašalinti, turi būti sunai
kintas likusis kapitalistinis pa 
saulis.

Kaip matome, Chicagos ka
talikų redaktoriai taip pat 
vaizduojasi esant ruošiamą ka 
talikų apsupimą. Išvada: tai
kos ir ramybės nebus, kol ka
talikų apsupėjai nebus sunai- 
iknti. >

KLERIKALŲ
Jaučiu, kad šimučio, Pruns- 

kio, Sakalo, Baro ir Labanaus
kaitės kariuomenė mane pa
mažu supa. Apsupimo ratas 
siaurėja, sunaikinimas artėja. 
Bet aš į nelaisvę nepasiduosiu 
ir nersiu į Pacifiko gilumą. 
Per toli, nepagausit.

O tuo tarpu dar galhne pa
sikalbėti.

Jei ponai šimutis ir kun. 
Prunskis dar tiki Dievą, tai jie 
daug lengviau gali žinoti, kad 
taip rašydamas Draugas sako 
netiesą ir nusikalsta tikrajam 
Viešpaties įstatymui.

Aš niekad nesu nei kalbėjęs, 
nei organizavęs katalikų apsu
pimo. Savo laiku, gal prieš po
rą metų, Nemuno žurnale bu
vau parašęs pastabėlę, jog nau 
jųjų laikų lietuvių visuomenės 
gyvenimą daugiausia veikią 
du “vitaminai” — klerikalinis 
ir liberalinis, šis pastarasis 
tinkamai pusiausvyrai atlai
kyti ir savo kilmės uždavi
niams sėkmingiau vykdyti ben 
drajam mūsų tautos labui ga
lėtų ir turėtų daugiau susice- 
mentuoti ir gal susivienyti.

Draugas tada tai pavadino 
ir dabar pakartoja, kad aš 
kviesdamas kelias politines 
grupes susivienyti, atlieku...

APSUPIMAS!
“skaldymo” ir “ardymo” dar
bą.. Kalbėjau tik apie klerika
lus, o jis vis šneka tik apie ka
talikus. Siūliau paskirą ir pu
siausvyrą prieš klerikalus, o 
jis porina — katalikų apsupi
mas!

Norėjau tada per Draugą 
viešai paaiškinti. Jis atsisakė 
dėti atitaisymą. Jo užkietėji
mas mele sąmoningas ir tvir
tas. Už tai Dievas irgi dvigu
bai sunkiau baudžia, nereikia 
pamiršti.

Tada Draugo Daugailis rašė, 
jog gaila, kad toks netikęs 
žmogus, kaip aš Amerikon at
vyko. O aš manau, kad gal ir 
Dievui gaila, jog toks keistas 
jo tarnas už mane net dešim
čia metų anksčiau lygiai to
kiais pat keliais čia atspruko.

O* rodos, galėtume nepasi- 
vydėti vietos. Amerika plati. 
Tūkstančiai mylių mus skiria. 
Ir aš neturiu -tiek kariuome
nės, kad nuo Los Angeles ga
lėčiau visą Chicagą apsupti. 
Nebijokit.

Tai va, kokia kartais yra 
mūsų laikraštystė. Kalbame 
apie politiką, o jie apie religi
ją. Kalbame apie klerikalus, o 
jie apie katalikus. Kalbame 
apie vienybės plėtimą, o jie

apie apsupimus ir karą. Kal
bame apie lietuvio meilę, o 
praeituose laiškuose rodžiau, 
kokiomis nuostabiomis pykčio 
ir paniekos litanijomis ta 
“meilė” lietuviui reiškiama.

Oi, turi ko kipšas rašyti į 
jaučio odą...

Gi dalykas yra labai papras 
tas. Aš rašiau, maniau ir vis 
tebemanau, kad klerikalizmas 
ir klerikalai nėra perdaug nau 
dingas elementas nei Lietuvai, 
nei katalikų tikybai. Tie var
toti senovėje ir viduramžiais 
būdai kunigams žmones prie
vartos .priemonėmis valdyti — 
šiems laikams yra jau sunkiai 
įmanomi ir gal žalingi.

Net Lietuvių Fronto vadai, 
V. Vaitekūnas, dr. A. Maceina 
ir kiti katalikai skelbia, tod 
klerikalinė pasaulėžiūrinė po
litika nebėra išmintinga. 
"Nelabai tikiu jų nuoširdu
mu. Spėju, kad tam Frontui 
valdžią ant mūsų nugaros pa
ėmus, greit atsirastų ir “pašau 
Išžiūra”. Bet bent skelbia jie 
gražiai!

Man nėra ko slapstytis. Apie 
klerikalizmą lygiai taip pat 
galvoju, kaip žymiausias kata
likiškų Lietuvos partijų ideo
logijos autoritetas, a. -a. prof. 
Stasys Šalkauskis. Pilnai pri
tariu jo mintims.

Tų Šalkauskio minčių kata
likai gali rasti dabar Tėvynės 
Sarge (2-9 nr.), kur perspaus
dinama viena jo senų laikų

paskaita. Mokytojas tada kal
bėjo:

“Katalikai... pasidavė pa
gundai pavartoti bažnytiniams 
tikslams valstybinio aparato į- 
rankius ir tai dalykuose, kur 
bažnytinio ir valstybinio vei
kimo priemonės buvo. griežtai 
skirtingos. Stengimasis vyk
dyti bažnytinius tikslus ver
čiamomis valstybinės organi
zacijos priemonėmis sudaro 
esmę klerikalizmo, kuris nusi
deda prieš individualines as
mens teises...”

Toliąu mūsų Mokytojas sa
ko, jog — “Atsiskyrėlis dvasi
ninkas... nemoka suderinti pri 
gimties, .kultūros ir religijas 
tinkamoje sutartinėje. šito 
derinimo bandymas veda jį 
prie klerikalizmo, kuris tepa
žįsta mechaninę gyvenimo 
srovių vienybę. Užuot keitęs 
prigimtį ir dvasinę kultūrą re
ligijos tikslu ir priemonėmis, 
klerikalas griebiasi mechani
nių prigimties ir kultūros prie 
monių, kad jas pavartotų re
ligijos tikslams. Todėl savo 
vidaus stiliumi klerikalas yra 
inkvizitorius”...

“žodžiu sakant, — nuspren
džia prof. Šalkauskis, — dva
sininkas eksliuzivistas yra fa- 
rizėjaus tipas”.

'V *

Kaip minėjau, toms mūsų 
katalikiškų partijų didžiausio 
ideologo mintims aš pritariu.

Klerikalizmas nusideda prieš 
individualines asmens teises, 
todėl žalingas lietuvių tautai 
ir jos laisvės kovai.

Klerikalas praktikoje reikš
tų aiškų farizėjų ir inkvizito
rių. Užteko mums rudų ir rau
donų inkvizitorių, tai gal už
teks geltonų ir juodų.

t

Klerikalus, t. y. farizėjus ir 
inkvizitorius gal tikrai vertė
tų “apsupti” ir duoti jiems 
činčiberio pauostyti.

Ir tų klerikalų nereikia mai
šyti su^ padoriais ir išmintin
gais katalikais, kaip daro 
Draugo dvasiški redaktoriai. 
Ir kodėl jiems tat vis kažkaip 
susimaišo? 'Giminystė?...

. Kol tie dalykai maišysis, vis 
bus juoko ir ašarų, ir kipšas 
dilys plunksną į jaučio odą.

Ola ne demokratinių jėgų 
skaldymas ir katalikų apsupi
mo organizavimas. Iš tikrųjų, 
gal reikėtų šaukti dempkrati- 
nes jėgas į didesnę vienybę, 
kad apsuptų gerai vieną kar
tą tuos mūsų klerikalus — fa
rizėjus ir inkvizitorius.

Mūsų tautos labui, katalikų 
tikybos bei Bažnyčios prašva- 
rinimo naudai ir a. a. prof. S. 
Šalkauskio šviesiam atmini
mui.

Kitame numeryje — APIE 
NEPAGRĮSTĄ LAICISTŲ PA
GYRIMĄ.
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gos šeimos savo darbu ir gabu
mais gali pasiekti tokią aukš
tą vietą.
TRAGIŠKAS STEVENSONO 
JAUNYSTĖS NUOTYKIS

Stevensonas miniai mažiau 
žinomas. Kaip ir Rooseveltas, 
jis priklauso “patricijams”, ku 
rie sudaro Amerikoje “society”, 
ką lietuviškai galima būtų pa
vadinti “smetonėlę”.

Stevensono proseniai imigra
vo į Ameriką iš Anglijos 1750 
metais ir pirmasis iš Stevenso- 
nų, Josuka Fry, Oxfordo auk
lėtinis, buvo Jurgio III kolonia 
lines kariuomenės pulkininku, 
vieną dieną prie Fort-Dusque- 
ne (šiandieninio Pittsburgh©) 
mūšy su prancūzais nukautas. 
Vienas iš jo leitenantų palai
dojo jį, jo kardą perdavė šei
mai. Tas leitenantas vadinosi 
George Washington, vėliau su
sigiminiavęs su Fry šeima.

Kitas Stevensonų šeimos na
rys buvo labai intimus Lincol- 
no draugas.

Dabartinis Adlai, gimė 1900 
metais Los Angeles, kur jo tė
vas Lewis buvo Examinor laik- 
kraščio direktoriumi. Bet kaip 
žurnalizme jam nesisekė, per
sikėlė gyventi į. Illinois, kur tu 
rėjo 49 farmas, kurių bendras 
plotas buvo 12,000 akrų (apie 
6000 lįa.).

Adlai jaunystė buvo tragiš
ka. 1912 metais, atostogų me
tu, žaizdamas su tėvo šautuvu, 
jis netyčia nušovė savo puse- 
serę Ruth Herwya.

Pirmojo karo pabaigoje jis 
įstojo į laivyną, bet kaip tada 
Amerika turėjo mažiau laivų

GYDYTOJAS, KURIS NORI MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI, RAŠYDAMAS VIENYBEI

Tūkstančiai Amerikoje gimu
sių lietuvių dar kalba lietuviš
kai. Deja, tik retas kuris jų mo
ka lietuviškai rašyft Kiti net 
skaityti nepajėgia. Bet, blo
giausia, dauguma jų ir į ran
kas nenori imti lietuviškos 
knygos bei laikraščio.

Bet, štai, šiomis dienomis į 
Vienybės redakciją užėjo kita
tautis, dr. Raymond B. Gold
stein, kuris pareiškė, žūt būt, 
norįs išmokti lietuviškai kal
bėti ir rašyti. Ištaręs keletą 
sakinių lietuviškai, svečias* pa
sisiūlė bendradarbiauti svei
katos klausimais. Girdi, bū
sianti dviguba nauda: “Aš iš
moksiu lietuvių kalbos, o jū
sų laikraščio skaitytojai gaus 
naudingų sveikatos patarimų”.

— Kodėl jūs taip norite mo
kytis lietuvių kalbos? — pa
klausiame svečią.

— Aš moku keletą svetimų 
kalbų, bet turtu prisipažinti, 
kad man lietuvių kalba labiau 
šiai .patinka. Be to, mano tė
vas save laiko litvaku...

Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kad dr. R. B. Gold
stein jau seniai domisi lietu- 
viaią ir jų kalba. Jis turi lie
tuvių kalbos vadovėlį, žodyną 
ir kitokių lietuviškų knygų. 
Pasirodo, kad jis net dvi lietu
vaites slauges bei sekretores 
jau yra turėjęs. Ir dabar, Vie
nybei tarpininkaujant, Jis tam

darbui norėtų gauti lietuvaitę.
Kas gi yra tas dr. Goldstein, 

kuris taip domisi lietuviais ir 
jų kalba? štai pora faktų. Tai, 
palyginti, dar jrfunas, kokių 35 
metų amžiaus, vidutinio ūgio, 
juodbruvis vyras, -kurio tėvai 
“yra kilę iš istorinės Lietuvos”. 
1943 m. Philadelphijoje baigęs 
medicinos mokslus, jis grįžo į 
savo gimtąjį Brooklyną ir čia 
pradėjo praktiką, kuri, mūsų 
žiniomis, šiandien yra labai 
sėkminga. Dr. Raymond B. 
Goldstein yra vedęs, gyvena 
Jamaica, N. Y., kur jis su žmo
na Evelyn augina dvi dukreles. 
Jo ofisas yra 259 Union Avė., 
Brooklyne.

Ar dr. Goldstein, kasdien 
priiminėdamas būrius pacien
tų, turės laiko mums rašyti 
“sveikatos klausimais”, sunku 
pasakyti. Bet prisipažinsime, 
kad jo vizitas mus sujaudino. 
Mes negalime nepasveikinti 
žmogaus, kuris, būdamas kita
tautis, domisi mūsų kalba la
biau negu tūlas lietuvis...

GABIJA PERKA 
SENAS KNYGAS

Senas lietuviškas knygas su
perka Lietuvių Spaudos Cent
ras Gabija: 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. Mokamos 
aukštos kainos. Ypač pageidau 
jamos Nepr. Lietuvoje spaus
dintos knygos.

Įvykusiame LSS New Yor
ko Skyriaus studentų susirin
kime, į kurį suplaukė gausus 
būrys lietuvių studentų iš 
New Yorko ir apylinkės^ buvo 
išrinkta nauja valdyba-1952-53 
m., kuri pareigom pasiskirstė 
sekančiai: pirm. —P( Romas 
Kezys, vicepirm. — Virginija 
Grajauskaitė, sekr. —•. A Stasys 
Matyckas. ' Z '>■

Praėjusiais mokslo metais 
New Yorko Skyraus Valdybą 
sudarė R. Ošlapas, K. Kudžma 

.ir R. Kezys. Skyriui priklausė 
40 narių, šiemet įstojo dar 
naujų narių. Į Sąjungą pri
imami tik aukštąsias mokyk
las lankantieji lietuviai arba 
lietuviškos kilmės studentai. 

Sąjungos tikslas .yra apjungti 
vius Amerikoj . studijuojan
čius lietuvius studentus, re
prezentuoti, juos lietuviškoje 
bei kitatautiškose: bendruome
nėse, ruoštis Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo darbui ir 
pagerinti Sąjungos narių stu
dijavimo* sąlygas.

Studentams
Studijuoją šiuo metu JAV 

akademinėse mokyklose Kole
gijose kviečiami nedelsiant už 
siregistruoti Lietuvių Studen
tų Sąjungos JAV sekretoriate. 
Registruotis prašomi taip ^at 
ir tie, kurie .pereitais metais 
priklausė S-gai, bei naujai stu 
dijas pradedantieji. Sąjungos 
nariais gali būti visi studijuo
jantieji akademinėse mokyk
lose, pilną ar naktinį kursą, 
lietuviai ar lietuvių kilmės 
studentai bei studentės. Užsi
registravusieji netrukus gaus 
anketą, kurios užpildyme S- 
gai padės rūpintis studentų 
profesiniais reikalais.

Norėtume paskatinti kole
gas, gausiau susibūrusius vie
tovėse, kur dar nėra'S-gos sky 
rių, juos nedelsiąjįt įsteigti 
(tam* reikalinga 8 studentų). 
Kur susiburia bent 3 studen
tai, ryšių palaikymui jie gali 
išsirinkti delegatą. Skyrių pir
mininkų adresai yra šie: Bos
tono — Ant. Sužiedėlis, 68 
Glendale St., Brockton, Mass., 
Chicagos — E. Zabarskas, 4437 
S. Rockwell Ave., Chicago, Ill. 
Cleveland© P. Joga, 1615 E. 
77 St., Apt. 11, Cleveląjįd 3, O. 
Los Angeles (steigimosi stadi
joje) — J. Pamataityt£/'51371/2 
Fountain Ave., Hollywood 30, 
Calif., New Yorko —R..Ošla
pas, 630 Westminister, Road, 
Brooklyn 30, N. Y., -Philadel- 
phijos — K. Ostrauską^, 2006 
Mt. Vernon St., Philadelphia 
30, Pa., Urbanos— L Trečiokas, 
1101 W. California, .Urbana, 
Ill., Worcesterio — Ar. Macule 
vičius, 37 Columbia St., Wor
cester, Mass. . j

Centro Valdybos adresai: 
pirm. Vytautas Kavolis, Wm. 
James Hall 402A, Harvard 
University, Cambridge 38, 
Masa, sekr.. Raimundas Mie
želis, 1306 W. Main-St., Urbana, 
Ill. { '

chės pajautimą.— Tomis min
timis rašiau prieš keletą metų, 
kalbėdama apie lietuviškąjį 
lobį, kuris nematomomis gijo
mis jungia praeitį su dabarti
mi, liaudies kūrėjus su indivi
dualiais mūsų dienų kūrėjais. 
Tas, kurs galingai suvirpino to 
lobio stygas, liko didelis meni
ninkų eilėse. Tai Čiurlionis, 
Galdikas, Petravičius, tai Krė
vė, Andriušis, Baltrušaitis, Pu
tinas, Sruoga, Aistis ir kiti.

Baltaragio Malūno atkelia- 
vimas pas mus — tarytum at
sinaujinęs motinos žemės kva
po pajautimas. Vienu ypu per
skaitęs tą knygą (negali jos 
atidėti į šalį, — taip gyvai ji 
parašyta), ir pasiliekti ten, 
kur ant Udruvės ežero stataus 
skardžio stovi Baltaragio vė
jinis .malūnas, kur kiekvieną 
pavaasrį sušniokščia pavasario 
audra, sukyla ežeras, veržiasi 
iš savo krantų, griauna skardį, 
ir kur pasaka susipina su tik
rove, kaip laimė ir nelaimė 
gyvenime. Ak, juk mūsų širdy
se išsinešta Lietuva yra kaip 
pasaka tikrovės .peizaže. Ir 
brangi dėlto Borutos knyga: 
ji perkelia į ten, kur tikrovė 
dar neužstelbusi -pasakos, kur 
praeitis alsuoja visa savo mis
tiškąja galia.

Lyg Čiurlionio šiurpus žaltys 
ar klaikus juodas paukštis, ne-
išvengiamai užtemdo žemės 
laimę, Borutos Pinčiukas, tas 
kimsynuose ir mauruose gyve
nantis velnias, neatstoja nuo 
žmogaus ir įstumia į vargus. 
Vienąkart pasinaudojus velnio 
pagalba, patenki į nebeišbren
damas pinkles, kurios šešėliuo
ja ligi pat galo.

Ir būtų malūnininko Balta
ragio gyvenimas ramiai besi- 
tęsęs ant Udruvės ežero skar
džio, mylimame malūne, jei 
būtų likęs neapkęstas žaismin
go Marcelės juoko. O jai gauti 
reikėjo paties velnio pagalbos. 
Savo laime apsvaigęs Baltara
gis lengvai Pinčiukui pažadėjo 
tai kas bus Baltaragio po to, 
kai Marcelė ves. Vargšas Bal
taragis, tada jis nežinojo, kad 
jam gims duktė, kurią jis už 
viską labiau mylės. Nepėsčias 
malūnininkas sumanė velnią 
apgauti, atiduodamas Pinčiu
kui seną davatką Uršulę vietoj 
dukters Jurgos. Tačiau smar
kios senmergės velnias nepa
ėmė, .po geroko pasitampymo 
su Uršule jis visai nebenorėjo 
pačios. Bet vėliau septynis me
tus tarnaudamas pas Baltara- 
gį bernu, pastebėjo kieme 
lakstant ir čiauškant linksmą
ją Jurgą ir suprato, kad buvo 
apgautas. Nuo čia ir prasidėjo 
didysis Pinčiuko kerštas. Nuo
stabiai graži Jurga suaugo į 
metus, bet joks jaunikis su 
piršliu nepasiekdavo Baltara
gio malūno — ar ratai nutruk
davo, ar paklysdavo klystkelė- 
se, ar įklimdavo pelkynuose. 
Tik išdidusai Girdvainis savo 
obuolmušiais eržilais lyg skris
te atskrido pas Jurgą, nors ir 
septyni tiltai griuvo ir rūkas 
buvo įsupęs. Taip jie viens ki
tam tiko — guvi Baltaragio 
Jurga ir pašėlęs jaunikis Gird
vainis! Lėkte lėkė užsakų pas 
kleboną. Bet kol jie buvo baž
nyčioje, Pinčiukas su girtu ark 
liavagiu Raupiu nusileidęs iš 
debesų, pavogė Girdvainio my
limus obuolmušius žirgus. Be 
žado Girdvainis bėgo j ieškoti 
žirgų, bet jų žvengimą jis gir
dėjo visose pusėse. Taip jis 
lakstė ištisus metus velnio 
klaidinamas, kol liko nepana
šus i žmogų. Kankinosi išdidi 
Jurga, kad, vaikydamasis .pas
kui abuolmušlus, nesugrįžta 
jos jaunikis. Velnio darbas įsi
siūbavo nebesustabdomai. Vi
si žuvo, kas tik buvo įpainiotas 
i Pinčiuko nagus. Galo sušilau 
kė ir “velnio nuotaka” Uršulė, 
kuri iš senmergystės ir kitų 
nesėkmių buvo pikta niurzga, 
kerštinga, užsiėmė burtais.
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go ir suakmenėjo.
Tada nuo įsisiautusio Udru- 

vės ežero pakilo didžiulė audra, 
suūžė, sušniokštė ežeras, griau 
damas savo krantus, dangus 
kryžiumi sužaibavo, ir trenkė 
perkūnija tiesiai į Baltaragio 
malūną. Tai senelis Perkūnas, 
pirmą kartą -pavasarį išvažia
vęs su savo ratais pasivažinėti 
po plačią padangę, pamatė, 
kaip velnias, paskandinęs ne
laimėse žmogų, dar tyčiojasi iš 
jo sielvarto, baisiai užsirūsti
no ir nutrenkė velnią savo ug
nine strėle į pat pragaro gel
mes”.

Gaivalinga Ir paslaptinga 
gamta perdėm iš vien pulsuoja 
su veikėjų vidinės kovos įtam
pa. Audroje verda žmogaus ko 
va su blogio pradu. Tik po di
delių aukų, tik po kovos jėgų 
išsieikvojimo ateina atoslūgis 
— gėrio prado laimėjimas, 
kurs Borutos pavaizduotas mi
tologinio Perkūno įsikišimu, to 
amžino kovotojo už teisybę. 
“Lig šiol žmonės atsimena Pa- 
udruvės malūnininką Baltara- 
gį, jo gražuolę dukterį Jurgą, 
išdidų jaunikį Girdvainį ir jo 
obuolmušius žirgus, kurie vė
ją pralenkdavo. Kiekvieną pa
vasarį, kai sušniokščia pirma 
pavasario audra... tada .įsisiau
tusiame ežere Iškyla ant ban
gų neapsakomai graži laumė,
nelaiminga malūninin
ko duktė Jurga, verkia ir juo
kiasi, šaukia savo jaunikį ir 
neprisišaukia... Pakyla dar di
desnė audra ir dar garsiau 
pradeda žvengti žirgai — tada 
susimaišo žemė su dangumi, 
tai Jurga važiuoja su savo jau 
nikiu Girdvainiu. Ir skamba 
tada aplinkiniai šilai, kaip ves
tuvių vargonai, ir juokiasi au
dra, kaip laiminga nuotaka... 
Kiek toliau nuo malūno akme-

ir žmonės su skaidria širdimi 
ir šviesomis akimis.

Noktiurninis simbolizmas, 
plaukiąs iš seno^ žmonių tikė
jimo ir pasąmonėj kurs kny
goje sumezga veikėjus ir įvy
kius, praeitį ir dabartį, yra 
viena iš graudžiausių ir did
žiausių šio romano vertybių.

Gyvai pagauta tėviškės dva
sia šią knygą leis laikyti tikru 
deimančiuku mūsų literatūro
je šalia Krėvės Dainavos ša
lies Padavimų ir Pulgio And- 
riušio Anoj Pusėj Ežero. Tai 
viena iš tų knygų, iš kurios 
galima pasisemti nefalsifi
kuotos liaudies dvasios ir re
ligijos, kokia buvo paskuti
niais šimtmečiais lietuviškame 
kaime, išaugusi iš prieškrikščio 
niškojo pakilimo ir susikryžia
vimo su katalikybe. Knyga iįė- 
ra dirbtina ir nuobodi kaimo 
gyvenimo rekonstrukcija, bet 
menininko kūrinys, kuris mei
striškai sugebėjo sujaudinti 
mūsų praeities stygas, ’ simbo
liškai jas panaudodamas tik
rajam gyvenimui vaizduoti, 
universaliom problemom spręs 
ti. Čia liaudies turtas kūrybin
gai kultyvuotas..

• ; •»* a *. *. *

Nežinomo likimo autoriaus 
knyga šiandien, primena mums 
tartum piktų piemenų t nus
kriaustos stebuklingosios pau-
kštelės giesmę.

---------------------
Atsiųsta paminėti

M. Biržiška. LIETUVIŲ TAU į 
TOS KELIAS. I tomas. Galvo
jimai apie tautą savyje ir kai
mynų tarpe. 240 ,psl. Išleido 
Lietuvių Dienos. Kaina $3.00. 
Gaunama spaudos kioskuose ir 
leidykloje: Lietuvių Dienos, 
9204 S. Broadway, Los Angeles 
3, Calif.

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

JURGIS JANKUS

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI
“Knyga skaitytoją įstengia suintriguoti nuo pačių pirmų
jų puslapių, priverčia romaną skaityti neatsitraukiant ligi 
paskutinio puslapio... ’ — Nepr. Lietuva (H. Nagys*)., 
I tomas H psl.. kaina $2.20. II tomas 225 psl.., $2.60

NELĖ MAZALAITĖ

MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
‘‘...knyga iš tikrųjų rimta ir įdomi”. — Naujienos (P. Du- 
lakis).
dų ” -
220 psl., kaina $2.50

JURGIS SAVICKIS

- "Ji skaitosi lengvai, talpina dailių gamtos vaiz- 
Draugas (A. Landsbergis).

RAUDONI BATUKAI
“Raudonieji batukai” 
yra meisteriška 
vickis — novelės meistras’
134 psl., kaina $1.50 —

MOTIEJUS VALANČIUS

tikrai šviežia ir didelė knyga. <Ji
— Gabija (J. Aistis). ------- ‘ Jurgis Sa-

. "Draugas (A. R.).
<• ♦

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

STEPAS ZOBARSKAS

DOLERIS Iš PITSBURGO
Tai lengvu, gražiu stiliumi parašytos dvi apysakaitės, skir
tos jauniem^ skaitytojams. Apysakaičių veiksmas vyksta 
Lietuvoje. Iliustruota dailininkų P Osmolskio ir V. Vijei- 
kio piešiniais.
5 7 psl., kaina 80 c.

JUOZAS KĖKŠTAS

RAMYBĖ MAN
Jauno, bet spėjusio parodyti savitų veidą rašytojo poezi-

45 psl., kaina 80 c.

Rašykite leidyklai laiš- GABIJA
ką, ir knygos Jums bus
atsiųstos į namus, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.
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Vakarai atlaikys
Ar verta kreipti dėmesio i 

pasirodžiusi Baljevike Stalino 
straipsnį. kuriame jis išdėsto 
santykius tarp sovietiškojo ir 
laisvojo pasaulio?
• Prieš atsakant, reikėtų štai 
ką prisiminti.

1927 metais Stalinas, priim
damas amerikiečių darbininkų 
dekgacją, pareiškė, kad vieną 
dieną turės neišvengiamai kil
ti pasaulinis karas, kurį lai
mės kapitalizmas ir komuniz
mas...

Praėjusių metų balandžio 
mėnesi jis amerikiečių redak
toriams vėl išdėstė savo nuo
monę, jog kapitalizmas ir ko
munizmas tarpusavy gali su
gyventi ir galės būti išlaikyta 
taika.

Bet dabar, kemunistų kong
reso išvakarėse, jis pareiškia, 
kad nenumatąs karo tarp ka
pitalizmo ir komunizmo.

•

Š- kartą Stalinas tikras, jog 
rusams neteks kovoti su kapi
talizmu, nes jis pats iš vidaus 
sugrius. Jo žodžiais, kapitaliz
mas pradėjęs griūti tada, kai 
Kinija ir satelitai uždarė sie
nas vakarų prekėms ir net 
grasina konkuruoti savo gami
niais.

Anot Stalino, kapitalizmą su 
griaus pačios kapitalistinės 
valstybės, kurios vietoj susi
vienijusios, pradeda viena kitą 
ryti.

Štai nauja Maskvos propa
gandos tema: Sovietai nepra
dės karo prieš kapitalistines 
valstybes, nes jos jau kvepia 
lavonu...

Stebint abiejų sistemų pra
monės gamybą, kyla klausi
mas, katra jų šią valandą yra 
sveikesnė?

Sovietų ar amerikiečių?
Sovietų pramonė dar jauna, 

vos 30 metų amžiaus.
Bet amerikiečių pramonė ir 

gi nesenesnė. Tačiau nežiūrint 
Rusijos gamtos turtų ir pa
vergtų kraštų pramonės pa
žangos, sovietų pramonė iš to
lo seka uždusdama paskui a- 
merikiečių pramonę. Kai so
vietų pramonė vos, vos paga
mina 1, amerikiečių pramonė 
viršija 3.

O ką jau bekalbėti apie dar
bininkų gyvenimo lygi.

Kuris iš vakarų darbininkų, 
kad ir blogiausiai aprūpintas, 
sutiks būti maitinamas, den
giamas ir užlaikomas kaip ru
sų, lenkų, rumunų... darbinin
kas?

•

Vedamose lenktynėse tarp 
vakarų ir sovietiškojo pasaulio 
laimi, nežiūrint kaip Stalinui 
nepatiktų, laisvės sistema. Ir 
jei šiandien merdi, tai, jau tik 
ne amerikiečių, bet sovietų 
pramonė.

Aišku, Korėjos karas šiek 
tiek palietė vakarų ūkj, vers
damas susivaržyti. Bet jis nė 
kiek nepakenkė Amerikos dar
bininkui, kaip to tikėjosi Mas
kva.

Ir kaip tik šia prasme Stali
nas yra pralaimėjęs Korėjos 
karą.

Jei šiandien sovietai mėgina 
lošti vakarų ūkio griuvimo ir 
vakariečių tarpusavio neapy
kantos kortą, jie labai apsi
rinka.

Vakarai atlaikys šį bandy
mą.

Vakarų ūkis nežlugs, nebent 
patys vakariečiai griebtųsi už 
gerklių, kas, atrodo, neįmano
ma.

Naujasis Vykdomosios Tary
bos Pirmininkas, K. Zaikaus
kas VLIKo posėdyje rugsėjo 
23 d. išdėstė Vykd. Tarybos 
veiklos gaires ir darbo planus.

Padėkojęs už jam ir kitiems 
Vykd. Tarybos nariams išreikš 
tą pasitikėjimą, K. Zaikauskas 
pabrėžė, kad sėkmingesnei 
veiklai už Lietuvos laisvę yra 
reikalinga lietuviškų, Lietuvos 
laisvinimo darbą dirbančių, 
veiksnių konsolidacija, jų veik 
los derinimas ir stiprinimas. 
Todėl Vykd. Tarybos vienas iš 
pirmųjų’ darbų bus jau seniau 
numatytos veiksnių konfe
rencijoj paruošimas. Vykd. 
Tarybos Pirmininkas pareiškė 
viltį, kad lietuvių politiniai 
susigrupavimai stiprins lietu
viškąją visuomenę jungiančius 
pradus ir šalins ją skaldančias 
ir vienybę ardančias jėgas:

“Akivaizdoje didžiosios ne
laimės, ištikusios mūsų tėvų 
žemę, tarpusavio ginčai ir rie
tenos, siekiai ir ambicijos, eik
vojimas jėgų ardančiam, o ne 
konstruktyviam darbui yra tik 
ra nuodėmė prieš mūsų ken
čiančius brolius ir seseris Lie
tuvoje”.

Paliesdamas VLIKo ir Vyk. 
Tarybos bendradarbiavimo su 
Lietuvos Diplomatais būtinu
mą ir reikalingumą visų lietu
vių tėvynės išlaisvinimo labui 
dėti visas pastangas, kad tas 
bendradarbiavimas būtų sklan 
dus ir simbolizuotų lietuvių 
vieningumą kovoje už to pa
ties — tiek VLIKo, tiek Lietu
vos Diplomatijos — siekiamo 
tikslo įvykdymą, Vykd. Tary
bos Pirmininkas šitaip apibū
dino VLIKo ir Lietuvos Diplo
matijos santykius:

“VLIKas ir Diplomatai sie
kia to paties tikslo. Tačiau 
VLIKas ir Diplomatai yra skir 
tingos prigimties. VLIKas yra 
revoliucinis —rezistencinis or
ganas, atstovaujantis už laisvę 
kovojančiai Lietuvai. Lietuvos 
Diplomatai gi remiasi suvere
ninės Lietuvos Respublikos vai 
stybinio tęstinumo dėsniu. To
dėl vieni kitiems nėra subor- 
dinuotini. Laisvinimo kovos ba 
ras toks platus, jog tiek VLIKo, 
tiek Lietuvos Diplomatijos lau
kia begalybė darbų, kurie bus

vo tikslo — būtent savo kan
didato išrinkimo i naujai su
daromos Vykd. Tarybos narius 
— pasiekti demokratiškais, V- 
LIKo instituciją ir veiklą grin
džiančiais principais, ji nu
sprendė apleisti VLIKą, tuo 
imdama sau didelę atsakomy
bę už lietuviško kovos fronto 
ardymą ir kartu pademonst
ruodama savo nenorą ar nesu
gebėjimą daugumos valią ir 
lietuvių vienybę statyti aukš
čiau už savos politinės srovės 
interesus. Ypatingai skaudu e- 
są konstatuoti, kad išstojusioji 
grupė, iki šiol užėmusi VLIKe 
raktines pozicijas, savo žygį 
bando pateisinti motyvais, ku
rie nesutinka su tikrenybe.

“Naujai sudarytosios Vykd. 
Tarybos darbas bus sėkmingas 
ir našus tik tuomet, jei jos na
riai sudarys ne įvairių politi
nių grupių palaidą sambūrį, 
bet tvirtą politinį junginį, ku
rio narius jungs meilė Lietu
vai ir laisvinimo darbo atsa
komybės bendrumas. Dirbda
mi tik Lietuvos labui, jos na
riai vadovausis ne kokiomis iš 
šalies gaunamomis instrukci
jomis, bet savo sąžine, patrio
tiškumu ir protu”, baigė Vykd. 
Tarybos Pirmininkas savo pa
reiškimą, nustatant bendras 
naujosios Vykd. Tarybos gai
res.

Po to Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas VLIKui pateikė atski
rų Vykd. Tarybos tarnybų pa
ruoštus darbo planus.

Užsienio Reikalų Tarnybos 
svarbiausias uždavinys būsiant 
sistematinga akcija už Lietu
vos valstybės statuso atstaty
mą tokion plotmėhy^okioje jis

yra Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, kurios Lietuvą pripa
žįsta nepriklausoma valstybe, 
šitą akciją Užsienio Reikalų 
Tarnyba vykdysianti savo pri
gimtį atitinkančiais keliais ir 
būdais, kurie bus suderinami 
su Lietuvos Diplomatijos veik
la taip, kad Lietuvos užsienio 
politika būtų tik viena.

Kitas Užsienio Reikalų Tar
nybos pagrindinis taip pat su
derintai su Lietuvos Diploma
tais vykdytinas uždavinys — 
ryškinimas santykių su Lietu
vos kaimynais, ypač su latviais 
ir estais. Jungtinių Baltijos 
Valstybių problema vis labiau 
aktualėja ir reikalauja jau da
bar ypatingo dėmesio.

Atsidėjus sektina Jungtinių 
Europos Valstybių organizavi
mosi raida, nuo kurios priklau
sys Lietuvos ir Baltijos padė
tis naujai kuriamoje Europo
je. Lietuvių dalyvavimas tiek 
Centrinės ir Rytų Europos, 
tiek bendro Europos vieningu
mo siekiančios organuose tu
rės būti stiprinamas, taip pat 
lietuvių dalyvavimas visuose 
veiksniuose, kurie kovoja su 
Kremliaus imperializmu ir 
bolševizmu. Savo uždaviniams 
atlikti Užsienio Reikalų Tar
nyba kvies talkon visus po pla
tųjį pasaulį išblaškytus, bet 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jungiamus lietuvius.

VLIKas, išklausęs Vykd. Ta
rybos Pirmininko pranešimo ir 
Vykd. Tarybos darbo planų, 
juos patvirtino ir tiek Vykd. 
Tarybos Pirmininkui tiek ki
tiems Vykd. Tarybos nariams 
pakartotinai pareiškė savo vi
sišką pasitikėjimą. Elta

DAUGIAU PRIVAČIOS INICIATYVOS

Per greit amerikonėjame, — 
sako vieni. Per lėtai, — sako 
kiti.

Teisybės yra abiejuose paša 
kymuose. Pamėgdžiodami blo
gus papročius, atnešime^ tau
tai žalą, išmokdami gerų sa
vybių, būsime jai naudingi.

_ Vienas daugelio gerų šio 
krašto gyventojų bruožų yra 
jų mokėjimas nelaukti viso iš

Atrodo, kad ir mes nenusi- 
dėsime lietuvių - tautai, jeigu 
šia prasme “suamerikonėsi- 
me*”, pasidarysime dar duos- 
nesni ir dar daugiau padėsime 
Bendram Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondui (BALF’ui), tai 
garbingai mūsų organizacijai, 
kuri rfepažindama srovinių 
ginčų, su- kirkliu technišku per 
sonalu, atlieka sunkų labdaros

KAIP IŠ TIKRŲJŲ BUVO SU TA MINISTERS URBŠIO TELEGRAMA?

tik tada sėkmingi, jei jie-bus 
suderinti ir vykdomi vienin
gai”

Konstatavęs liūdną faktą, 
kad iki šiol reikalingo vienin
gumo ne visur ir visados, pa
siekta, Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas apgailestavo vienos iki 
šiol VLIKe atstovaujamos gru
pės išėjimą iš VLIKo sudėties. 
Tos grupės žygis esąs, smerkti
nas ne vien dėl to, kad jis 
siaurina VLIKo bazę, ir tuo ar 
do lietuviškos laisvinimo ko
vos vieningumą, bet ir dėl to, 
kad išėjimo motyvai rodą iš
stojusios grupės nedemokratiš 
ką galvoseną: negalėdama sa-

viršaus, mokėjimas imti ini
ciatyvos į savo rankas ir siek
ti užbrėžto tikslo/be~v^riausy- 
bės pagalbos ay raginimo. Ypa 
tingai pažyrftčtinas yra- privb^ 
tus duosnumas. Amerikos Rau 
donasis Kryžius, įvairios klini
kos, draugijos kovai su tuber
kulioze, polio ar vėžiu yra ga
limi dėl to, kad privatūs žmo
nės aukoja milijonus dolerių 
ir kad įvairiose srityse pasižy
mėję asmenys nesigaili tiems 
tikslams savo žinių ir savo jė
gų. Tuo būdu milijonams ne- 
iaimingjų nešama pagalba, 
lengvinamas jų sunkus liki
mas. 1v

darbą, norėdama nors trupu
tį šilumos ir šviesos suteikti 
šaltame ir tamsiame likime 
atsidurusiems mūsų broliams 
ir seserims Europoje. '

Pagrindiniai pakeisti lietu
vių tremtinių buities šiandien 
mes negalime, nes negalime 
paveikti tų jėgų, kurios žymiai 
pasaulio daliai atnešė vergiją 
ir kančias. Bet darykime, ką į- 
steigiame, aukokime BALF’ui 
nors mažą mūsų uždarbio da
lį, ir eikime jam į talką, kada 
jis šaukia, vykdomas metinį 
vajų.

Leopaldas Dymša

Straipsnyje “Dipl. šefo Klau
simu”, paskelbtas š. m. rugsė
jo 3 d. Draugo laidoje Nr. 206, 
p. A. R. Goštautas, matomai 
nežinodamas tikrosios .padė
ties savo išvedžiojamuose a- 
pie Užs. Reik. Mioisterin J. 
Urbšio telegramą iškraipė 
praeities faktus.

* * ♦
Kadangi man teko anuomet 

ta telegrama vadovautis ir 
prisiimti atsakomybės prieš 
krašto įstatymus už jos vykdy
mą, tai jaučiu pareigą duoti 
sekančius patikslinimus bei 
faktų atitaisymus:

Pirmiausiai konstatuoju, jog 
niekam iš Lietuvos dipl. postų 
užsienyje, imtinai tą kuriai te
ko atstovauti Berlyne man pa
čiam, nebuvo kilę jokios abe
jonės dėl suminėtos telegra
mos legalumo bei suderinimo 
su Lietuvos įstaymais, o taip 
pat dėl jos tikslingumo kaip 
instrukcijos veikiančiai užsie
nyje mūsų diplomatijai.

Netiesa, kad minimą~ tele
gramą J. Urbšys pasiuntė Lie
tuvos Pasiuntinybėms vien sa
vo nuožiūra, kaip tvirtina A. 
R. Goštautas, šia supozicija 
save ir kitus suklaidinimas.

Minėtą instrukciją J. Urb
šys davė vadovaudamasis auk
ščiausiųjų Lietuvos valstybės 
organų sprendimu. Apie tai 
buvau painformuotas Užs. Rkl. 
Min-jos, kai telegrama buvo 
Pasiuntinybėje iššifruota, ir, 
be to, tą man dar kart patvir 
tino A. Merkys, kai 1940 m. 
birželio m. pabaigoje buvau 
surizikąvęs nuvykti į Kauną 
ir ten turėjau galimybės smul
kmeniškai išsikalbėti su A. 
Merkiu apie jo Vyriausybės 
laikyseną ir aktus, padarytus 
prieš birželio 15 dienos sovietų 
agresiją.

Pagaliau, kai Respublikos 
Prezidentas, A. Smetona, at
vyko į Berlyną, patyriau iš jo, 
jog sumanymas Įspėti mūsų 
diplomatiją užsienyje apie tai, 
kad Lietuvai gręsė kuodidžiau 
sias pavojus ir kad todėl, at
sargumo tikslais, reikia pas
kirti sakytai diplomatijai le
galią vadovybę, buvo aptartas 
pačioje Prezidentūroje, daly
vaujant pasitarime kompetin- 
giems Ministeris Kabineto na
mams. Rezultate ministeriui J. 
Urbšiui buvo pavesta padaryti 
Vyriausybės vardu kas reika
linga — paskirti St. Lozoraitį 
šefu mūsų diplomatijai su 
dviem pavaduotojais, kad per
imtų vadpvavimą jos veiklai, 
jei ryšis tarp Užs. Rkl. Min-jos 
centro ir jos postų užsienyje 
būtų nutrauktas.

Ministerio J. Urbšio telegra
ma yra. aktas, padarytas 'ribo
se Krašto "Vyriausybės teisių 
ir pareigų, kad * atitinkamai

Lietuvos įstatymams įgalinus 
vieną iš Lietuvos Pasiuntinių 
ir Įgąl. Ministerių užsienyje 
laikinai pavaduoti Užs. Rkl. 
Ministerį. toje jo, kaip visos tos 
žinybos šefo, pareigų dalyje, 
kuri apima valdymą Lietuvos 
dipl. bei konsul. postų užsie
nyje, tikslu patikrinti tęstinu
mą vadavimo jų veiklai toles
niam atstovavimui Lietuvos 
valstybės ir gynimui jos inte
resų santykiuose su kitų kraš
tų vyriausybėmis.

^<iek didelės reikšmės saky
tam tęstinumui teikė pati Lie
tuvos Vyriausybė, seka jau 
vien iš to, kad St. Lozoraičiui, 
kaip likusios užsienyje mūsų 
Diplomatijos šefui, buvo pa
skirti net du pavaduotojai.

Pacituodamas savo straips
nyje tik paskutiniąją J. Urbšio 
telegramos dalį, bet praleisda
mas pirmąją jos pusę, kur nu
rodyti Diplomatijos šefo pas
kyrimo motyvai, p. Goštautas, 
sąmoningai ar nesąmoningai, 
iškraipė šio paskyrimo tikrąjį 
pobūdį.

Telegramos tekste, kuris pa
siekė mūsų diplom. postą Ber
lyne, kiek atsimenu, įžangoje 
buvo pasakyta maždaug ši
taip: “Esam giliai susirūpinę 
ar už Maskvos priekaištavimų 
nėra kas daug svarbesnio ir 
gal net labai pavojingo Lietu
vai. Jei įvyktų kokia katastro
fa ir dėl to ryšiai tarp Užs. 
Rkl. Ministerijos centro ir Pa
siuntinybių laikinai nutruktų, 
tai laikykit”... (toliau seka, 
Goštauto straipsnyje). Tai pa
sako, kodėl buvo griebtasi to
kios nepaprastos priemonės, 
kaip paskyrimas specialaus še
fo su dviem pavaduotojais li
kusiai užsienyje mūsų diplo
matijai, neatsižvelgiant to, 
kad kitų kraštų vyriausybės 
nepraktikuoja laikyti užsieny
je specialius vadovus savo dipl. 
bei konsul. postams.

Taip pat yra nepagrįstas iš 
Goštauto pusės teigimas, kur 
jis išvedžioja neva Lietuvos 
Pasiuntiniai, sudarydami 1940 
m. rugsėjo mėn. Lietuvos Tau
tinį Komitetą priešakyje su E. 
Galvanausku, “Užs. Rkl. Mi- 
nist. Urbšio telegramos sugesti 
ja nepasinaudojo ir nuėjo ki
tu keliu”.

Pirma, minėta telegrama bu 
vo ne “sugestija”, bet Vyriau
sybės įsakymas.

Antra, Lietuvos Pasiuntinių 
konferencija, kurioje sakytas 
klausimas buvo aptartas, bu
vo sukviesta ne keno kito, kaip 
St. Lozoraičio, vykdant Diplo
matijos šefo funkcijas.

Man teko joje dalyvauti ir 
galiu Goštautą nuraminti, jog 
nei vienas iš jos dalyvių ne
kviesti j onavo St. Lozoraičio 
paskyrimo teisėtumo. Priešin

gai, nutarime apie Tautinio 
Komiteto personalinę sudėtį 
konferencijos protokole buvo 
įsakmiai pažymėta: “Pirminin 
ko Pavaduotoju ipso jure bus 
teisėtas mūsų diplomatijos še
fas Ministeris St. Lozoraitis”.

Nuo ano meto ir iki šiol ne
įvyko nieko, kas būtų tą St. 
Lozoraičio teisėtumą, kaip mū
sų likusios užsenyje diplomati
jos šefo, padarę nebegalio j an
čių arba pačią tą jo funkciją 
nebereikalingu dalyku. Priešin 
gai, visiems kitiems mūsų dipl. 
postams (kuo kas galėjo) tal
kininkaujant, St. Lozoraičiui 
pavyko savo funkciją, kaip le
galus veikiančios užsienyje mū 
sų diplomatijos šefo, įpras
minti bei realizuoti santykiuo
se su kitų valstybių vyriausy
bėmis ir bendrai tarptautinia
me forume, tuo efektyviai pa
tarnavus sustiprinimui Lietu
vos valstybės tęstinumo ir jos 
pripažinimo kitų kraštų vy
riausybėmis.

Manau, kad iš to kiekvienas 
lietuvis,, savo krašto patriotas, 
gali tik nuoširdžiai pasidžiaug
ti, nes tai yra .pažymėtinas lai 
mėjimas mūsų pastangose Lie 
tuvą išlaisvinti.

Diplomatijos šefas, greta 
kitų mūsų Pasiuntinių ir Įgal. 
Ministerių, yra Lietuvos suve
renumo saugotojas. Mūsų pa
reiga yra visais būdais parem
ti šį jo darbą. Visi išvedžioji- • 
mai, kuriais siekiama pakirsti 
jo autoritetas netarnauja ir 
nepadeda Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

Kazys ŠkirpaAR ŽINAI?
Didžiausi genijai kartais pa

sirodydavo esą didžiausiais be
pročiais.

Bet kad pasaulis toliau ne
bebūtų bepročių. valdomas, 
kad kaip nors būtų išvengta 
karų ir krizių, kurias sukelia 
bepročiai, austrų prof.' Erwin 
'Stransky pasiūlė įsteigti tarp
tautinį z psichologų institutą 
prie Jungtinių Tautų, kuris 
rimtai išegzaminuotų valstybės 
vadų protą.

“Kai kurie jų, sako Stransky, 
yra genijai, bet daugelis taip 
pat yra ir bepročiai”.

Šitas pasiūlymas įdomus, bet 
sunkiai įgyvendinamas.

Bet psichologai nepasiduoda 
ir šį kartą Paryžiuje susirinkę 
nutarė imtis radikalių priemo
nių.

Ateity kas norės tapti prezU 
dentu ar ministru, turės perei
ti revizijos komisiją, kuri pa
sakys, ar jis tinka tarnybai, 
ar ne.

Laiškai nuo Pacifiko (5) Bronys Raila

ASILO IR DRAMBLIO LENKTYNES
Amerikos rinkimai yra svarbūs visam pasauliui — Tragiška Steven- 

sono jaunystė — Byrnes, išstūmę s Stevensoną i 
prieki, ši kartą balsuos už Eisenhower;

Amerikos rinkiminė kampa- 
panija jau vyksta visu smar
kumu, nežiūrint, jog rinkimai 
įvyks tik lapkričio 4 dieną.

Artėjant tai dienai, ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pa
saulyje kyla didžiausias suri- 
domėjimas rinkimais: Kas lai
mės?

Balsuojančių ' pasirinkimas 
yra <tarp dviejų kandidatų: 
Eisenhowerio, kuris neša re- 
publikonų vėliavą su dramblio 
ženklu ir Illinois gubernato
riaus Stevensono, nešančio de
mokratu vėliava su asilo ženk
lu.

Niekas nepaneigs, kad lap
kričio 4 d. rinkimai yra svar
būs ne tik Amerikai, bet ir vi
sam pasauliui. Anglų darbie- 
čių atstovas Bevanas dvipras
miškai pasiūlė Anglijos parla
mentui susirinkti tik po lap
kričio 4 d., nes prieš tą dieną 
jokių nutarimų nebūsią gali
ma priimti...
REPUBLIKONAI SUKELIA 
DIDESNĮ SUSIDOMĖJIMĄ

Kada šią vasarą abi partijos 
susirinko į konvenciją, apie 
republikonus buvo daugiau iš
lieta rašalo spaudoje. Gal dėl 
to, kad asmenys, kurie konku
ravo į kandidatus, buvo pa
sauliui labiau žinomi. Senato
rius Taftas, kaip izoliacionis- 
tas, gi gen.Eisenhoweris, kaip 
atstovaująs internacionalinį 
sparną. Pas demokratus tokio 
rungtyniavimo nebuvo. Nes 
aišku, kad bežiūrint kuris iš 
demokratų įkels koją į Baltuo
sius rūmus, jis pasiliks Tru- 
mano politikos tolimesniu vyk
dytoju.
KAIP, KAS PRALEIDO 
SAVO ATOSTOGAS?

Kada republikonai išrinko 
savo kandidatu gen. Eisenho- 
werį, pasaulis lengviau atsi
kvėpė, įsitikinęs, kad Amerika 
neužsidarys tarp savo sienų ir 
nenustos interesąvūsis pasau
lio saugumu, šiandien, tiesa, 

' tas įsitikinimas yra sumažėjęs/ 
bet tai kita istorija ir prie jos 
sugrįšime vėliau.

Po konvencijos, prieš prade- 
dėdamas rinkiminę .kampaniją, 
gen. Eisenhoweris išvyko pail
sėti ir, Churchiilio pavyzdžiu, 
užsiėmė paveikslų paišymu.

Gub. Stevensonas savo atos
togas praleido pas draugus... 
republikonus.

Visas pasaulis gerai pažįsta 
Eisenhowerj. Tai tarptautinio 
mąsto asmenybė, nei kiek ne
apsirikdami pasakysime, jog 
įtiktų į viso pasaulio preziden
tus. Eiliniam amerikiečiui jis 
yra daugiau negu pergalės ge
nerolas. Jis yra pavyzdys jau
nimui, kaip žmogus iš vargin-

negu šiandien, iki karo pabai
gos jis pasiliko sausumoje. De
mobilizuotas, sugalvojo pradė
ti avantiurinį gyvenimą Far- 
West, bet tėvas nuo to suma
nymo atkalbėjo ir pasiuntė 
mokytis į Harvardą. Tačiau dė 
dės mirtis, kuris buvo Pantha- 
graphe žurnalo dalininkas, ne
leido jam baigti mokslus ir 
pradėjo dirbti prie laikraščio.

Stevensonas daug keliavo. 
Vienu metu jis buvo pasiry
žęs padaryti didelį politinį re
portažą Hearsto spaudai. Tais 
laikais į Rusiją vizos taįp pat 
sunkiai buvoduodamos kaip ir 
šiandien. Veltui Stevensonas 
varstė duris sovietų konsula
tuose Washingtone, Londone, 
Paryžiuje, Vienoje, Bielgrade, 
Budąpeste... Visur jam buvo 
duotas neigiamas atsakymas. 
Tik per laimę Konstinopoly 
pavyko gauti vizą ir jis pralei- 
dp ‘Vieną mėnesį Maskvoje. 
Stevensonas bandė gauti pasi
kalbėjimą su tuolaikiniu už
sienio reikalų komisaru Ciče- 
rinu, bet šis jo nepriėmė.
KAIP JIS TAPO 
GUBERNATORIUMI

Apie tai, kaip Stevensonas 
tapo Illinois gubernatoriumi, 
verta papasakoti.

Tais laikais Chicagoje de
mokratų priešaky stovėjo tū
las Jacke Arvey, advokatas 
kaip ir Stevensonas, kilęs iš 
vargingų imigrantų, bet dėl 
savo įtakos vadinamas “King 
Maker”.

Vieną . dieną Jacke Arvey 
vakarieniavo su demokratu* 
Byrnes, valstybės sekretoriumi, 
aptardami busimuosius Illinois 
gubernatoriaus rinkimus. Jac
ke Arvey turėjo sunkumų pa
rinkti tinkamą kandidatą, ku
ris galėtų nugalėti republiko- 
ną. Tada Byrnes pasiūdė at
kreipti dėmesį į Stevensoną.

Kada įvyko rinkimai, Arvey 
buvo nustebintas. Stevensonas 
laimėjo rinkimus su 572,000 
balsų persvara, kada toj pa
čioj valstybėj prezidentas Tru 
manas tais pat metais tebuvo 
surinkęs tik 34,000 balsų per
svarą.

Tačiau šį kartą Byrnes savo 
balsą pasiryžo atiduoti už gen. 
Eisenhowerj.
VIENI UŽ, KITI PRIEŠ

• Kuris laimės rinkimus, Ei
senhoweris ar Stevensonas?

Tuoj po konvencijos didžiu
ma pasisakė už Eisenhowerj. 
šiandien dalykai stovi kiek 
kitaip.

štai ką pasakoja eilinis a- 
merikietis.

— Mes gerai žinome, kad 
Eisenhoweris yra didelis gene
rolas, bet demokratai mus iš

traukė iš bėdos. Tai jie nuga
lėjo bedarbę ir nežiūrint kaip 
yra maloni Ike šypsena, tų 
vargo dienų prie republikonų 
valdžios mes nepamiršime.

Bet kitas amerikietis aiški
na kitaip:

—šį kartą daug kas balsuos 
už Ike, nes visi trokšta pasi
keitimo Washingtone. Demo
kratai jau per daug ilgai išbu
vo valdžioje. Mokesčiai dideli 
ir valdininkų per daug!

Išvadoj, rinkimai bus įdo
mūs.

Kada Eisenhoweris buvo iš
rinktas, daug kas tvirtino, kad 
įvyko republikonų liberališko
jo sparno laimėjimas. Ir kada 
Ike įsitaisė savo štabą New 
Yorke, sakė, jog tikrasis prezi
dentas būsiąs Dewey, o Ike tik 
jo žmogus.

Bet norėdamas pritraukti 
“taftistus”, Ike davė jiems pa
sižadėjimus, jog pasekmėje 
pirmieji rėmėjai atsitraukė. Į- 
vyko garsus susitarimus tarp 
Tafto ir Ike, apie kurį Steven
sonas ironiškai atsiliepė:

— Ike laimėjo paskyrimą, 
bet Taftas laimėjo paskirtąjį.
TRYS MILIJONAI 
DOLERIŲ!

Artėjant rinkimų dienai vie
ni- ir kiti atidengia įvairias 
“istorijas”. Viena iš tokių bu
vo ir Nixono fondas! .

Čia *nėra joks nusikaltimas. 
Rinkiminėms kampanijoms 
leista išleisti tam tikras su
mas pinigų. Sakysim, preziden 
to rinkimams kiekviena .parti
ja gali išleisti ne daugiau kaip 
ipo 3 milijonus dolerių, senato
riaus rinkimams po 25,000 do
lerių ir atstovų rūmų rinki
mams po 5,000 dolerių. Kadan
gi 35 senatoriai ir 435 atsto
vai, tai kandidatuoja jiems iš
rinkti abi partijos išleidžia ir
gi po 3 milijonus.

Tačiau, kaip senatorius 
Douglas tvirtina, kas ketvirti 
metai kiekviena partija išlei
džia ne po 3. milijonus, bet po 
30 milijonų...

Prie partijos būna sudaromi 
rėmėjų būriai, kurie viešai į- 
rašo savo aukas. Dažniausiai 
jų prašoma 1,000 dolerių, bet 
neatsisakoma, jei kas duoda ir 
daugiau.

Sakoma, kad dabar Ike šali
ninkai sudėjo 1,227,671 dolerių 
gi Stevensono šalininkai 574,- 
399 dolerių.

•žinant, kiek kainuoja rinkimi
nė kampanija, nėra nuostabu, 
jei dar kiekviena partija turi 
slaptus fondus, kurie visuome
nei nežinomi.

Kitą Savaitę: NEGRAI IR 
DARBININKAI UŽ STEVEN
SONĄ.

KULTŪRINĖS., 
NAUJIENOS

Nauji Rašytojų Dr-jos nariai 
priimti visuotiniame LRD su
sirinkime: Pranas Kozulis, 
Juozas Kralikauskas ir Jonas 
Žmuidzinas, gyveną Kanado
je, ir Romualdas Giedraitis— 
R. Spalis — Anglijoje.

Britas Ernest J. Harrison, 
79 m., gyvenąs Londone, už 
nuopelnus Lietuvai išrinktas 
Lietuvių Rašytojų Dr-jos gar
bėj nariu. Harrison ilgus me
tus dirbo Lietuvos pasiuntiny
bėje Londone, daug lietuviškų 
knygų išvertė į anglų kalbą. 
Apie jį (plkčiai buvo rašyta 
1948 m. Vienybėje.

Pirmieji Lietuvos mecenatai 
yra Pranė ‘Lapienė ir šeši Ve- 
necuelos lietuviai, suaukoję 
pernykščių metų literatūros 
premijai $1.500. Rašytojų Dr- 
jos nutarimu, asmenys, pa
aukoję Literatūros Fondui ne. 
mažiau kaip 100 dolerių, laiko
mi Literatūros mecenatais.

Nauja Rašytojų Dr-jos Val
dyba išrinkta slaptu korespon- 
dencinfu balsavimu, dalyvau
jant 77% narių, yra ši Benys 
Babrauskas, V. Ramonas, A- 
loyzas Baronas, Povilas Gau- 
čys ir Stasys Tamulaitis. Rev. 
Komisija: J. švaistas Balčiū
nas, A. M. Katiliškis ir Petrė 
Orintaitė. Garbės Teismas: J. 
A. Vaičiūnienė, J. Aistis ir L. 
šimutis.
STUDENTAI IŠRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ

e

MEISTRIŠKAS LITERATŪROS KŪRINYS
KAZIO BORUTOS BALTARAGIO MALŪNAS

Šį pavasarį Terros leidykla 
Čikagoje išleido Kazio Borutos 
knygą “Baltaragio Malūnas”, 
kurios pirmas leidimas buvo 
pasirodęs Lietuvoje, bet ne
trukus buvo išmestas iš apy
vartos dėl “netinkamumo”. 
Antras 1952 metų leidimas iliu 
struotas dail. J. Kuzminskio 
medžio

MARIJA GIMBUTIENE

raižiniais ir dail. A.

Palaikė ją vargšę ragana es
ant ir įmetė ties Padievyčio 
tilteliu į upę. Jurga lyg myli
mojo šaukiama, naktį išbėgo 
į pavasario audrą ir žuvo Ud- 
ruvės ežero sūkuriuose. Kaip 
pamišęs Baltaragis j ieškojo sa
vo Jurgos ir tik suprato viską,

nų krūvos, stovi 
įsmukęs akmuo, 
į suakmenėjusį 
nelaimingas

Baltaragis iš ;
suakmenėjęs ir amžinai pavir
tęs akmeniu. Tiktai tą naktį, 
kai sušniokščia audra, prieš 
aušrą atgyja Baltaragio ak
muo, ir per jo veidus nurieda

pusiau į žemę 
labai panašus 

į žmogų. Tai 
malūnininkas 

savo sielvarto

Bielskio viršeliu. 255 p. Kaina 
$2.50.

Gilus prisilytėjimas prie lie
tuviškojo kaimo dvasios, prie 
gamtos, prie senojo tikėjimo 
suteikia nemeluotą savitos psi

kai pro audros debesis pamatė 
velnią sėdintį ant mėnulio del
čios iš nepaprasto džiaugsmo 
kabalduojantį arklio kanopo
mis ir žvengiantį visa gerkle. 
Iš skausmo Baltaragis sustin-

stambios akmeninės ašaros.”
Ir kur čia atskirsi, kur pa

saka ar padavimas, kaip ūka
na virš žemės plasdantieji, o 
kur tikrasis gyvenimas. Neat
skiria jų autorius, neatskiria

■

GEWALT... -
Taip jau atsitinka, kad .pa

verstas banditu ir piktu kau
bojumi, aišku jokio geresnio 
ir taikingo darbo aš nebegaliu 
padaryti. .

Dar prieš žemės drebėji
mą Kalifornijoje, Chicagos 
Draugas (160) nr. apie mano 
juodus darbus štai šitaip rašė:

“Neseniai šis vyras, siekda
mas suskaldyti demokratines 
jėgas, organizavo katalikų ap
supimą, siūlydamas savo re^ 
ceptą, pavadintą liberalų san
tarvės vardu ir buvo apsiribo
jęs vien katalikų puolimu...”

Labai būdingas išsireiški
mas, — katalikų apsupimas... 
Ligi šiol apie apsupimų politi
ką dažniausia kalbėdavo tik 
Rusijos bolševikai. Yra garsus 
jų tvirtinimas: Sovietų Rusi
jai nuolat gresia kapitalistinis 
apsupimas. Taikos niekad ne
galės būti, nes kapitalistinis 
apsupimas yra nuolatinis. Iš
vada: kapitalistiniam apsupi
mui pašalinti, turi būti sunai
kintas likusis kapitalistinis pa 
saulis.

Kaip matome, Chicagos ka
talikų redaktoriai taip pat 
vaizduojasi esant ruošiamą ka 
talikų apsupimą. Išvada: tai
kos ir ramybės nebus, kol ka
talikų apsupėjai nebus sunai- 
iknti. >

KLERIKALŲ
Jaučiu, kad šimučio, Pruns- 

kio, Sakalo, Baro ir Labanaus
kaitės kariuomenė mane pa
mažu supa. Apsupimo ratas 
siaurėja, sunaikinimas artėja. 
Bet aš į nelaisvę nepasiduosiu 
ir nersiu į Pacifiko gilumą. 
Per toli, nepagausit.

O tuo tarpu dar galhne pa
sikalbėti.

Jei ponai šimutis ir kun. 
Prunskis dar tiki Dievą, tai jie 
daug lengviau gali žinoti, kad 
taip rašydamas Draugas sako 
netiesą ir nusikalsta tikrajam 
Viešpaties įstatymui.

Aš niekad nesu nei kalbėjęs, 
nei organizavęs katalikų apsu
pimo. Savo laiku, gal prieš po
rą metų, Nemuno žurnale bu
vau parašęs pastabėlę, jog nau 
jųjų laikų lietuvių visuomenės 
gyvenimą daugiausia veikią 
du “vitaminai” — klerikalinis 
ir liberalinis, šis pastarasis 
tinkamai pusiausvyrai atlai
kyti ir savo kilmės uždavi
niams sėkmingiau vykdyti ben 
drajam mūsų tautos labui ga
lėtų ir turėtų daugiau susice- 
mentuoti ir gal susivienyti.

Draugas tada tai pavadino 
ir dabar pakartoja, kad aš 
kviesdamas kelias politines 
grupes susivienyti, atlieku...

APSUPIMAS!
“skaldymo” ir “ardymo” dar
bą.. Kalbėjau tik apie klerika
lus, o jis vis šneka tik apie ka
talikus. Siūliau paskirą ir pu
siausvyrą prieš klerikalus, o 
jis porina — katalikų apsupi
mas!

Norėjau tada per Draugą 
viešai paaiškinti. Jis atsisakė 
dėti atitaisymą. Jo užkietėji
mas mele sąmoningas ir tvir
tas. Už tai Dievas irgi dvigu
bai sunkiau baudžia, nereikia 
pamiršti.

Tada Draugo Daugailis rašė, 
jog gaila, kad toks netikęs 
žmogus, kaip aš Amerikon at
vyko. O aš manau, kad gal ir 
Dievui gaila, jog toks keistas 
jo tarnas už mane net dešim
čia metų anksčiau lygiai to
kiais pat keliais čia atspruko.

O* rodos, galėtume nepasi- 
vydėti vietos. Amerika plati. 
Tūkstančiai mylių mus skiria. 
Ir aš neturiu -tiek kariuome
nės, kad nuo Los Angeles ga
lėčiau visą Chicagą apsupti. 
Nebijokit.

Tai va, kokia kartais yra 
mūsų laikraštystė. Kalbame 
apie politiką, o jie apie religi
ją. Kalbame apie klerikalus, o 
jie apie katalikus. Kalbame 
apie vienybės plėtimą, o jie

apie apsupimus ir karą. Kal
bame apie lietuvio meilę, o 
praeituose laiškuose rodžiau, 
kokiomis nuostabiomis pykčio 
ir paniekos litanijomis ta 
“meilė” lietuviui reiškiama.

Oi, turi ko kipšas rašyti į 
jaučio odą...

Gi dalykas yra labai papras 
tas. Aš rašiau, maniau ir vis 
tebemanau, kad klerikalizmas 
ir klerikalai nėra perdaug nau 
dingas elementas nei Lietuvai, 
nei katalikų tikybai. Tie var
toti senovėje ir viduramžiais 
būdai kunigams žmones prie
vartos .priemonėmis valdyti — 
šiems laikams yra jau sunkiai 
įmanomi ir gal žalingi.

Net Lietuvių Fronto vadai, 
V. Vaitekūnas, dr. A. Maceina 
ir kiti katalikai skelbia, tod 
klerikalinė pasaulėžiūrinė po
litika nebėra išmintinga. 
"Nelabai tikiu jų nuoširdu
mu. Spėju, kad tam Frontui 
valdžią ant mūsų nugaros pa
ėmus, greit atsirastų ir “pašau 
Išžiūra”. Bet bent skelbia jie 
gražiai!

Man nėra ko slapstytis. Apie 
klerikalizmą lygiai taip pat 
galvoju, kaip žymiausias kata
likiškų Lietuvos partijų ideo
logijos autoritetas, a. -a. prof. 
Stasys Šalkauskis. Pilnai pri
tariu jo mintims.

Tų Šalkauskio minčių kata
likai gali rasti dabar Tėvynės 
Sarge (2-9 nr.), kur perspaus
dinama viena jo senų laikų

paskaita. Mokytojas tada kal
bėjo:

“Katalikai... pasidavė pa
gundai pavartoti bažnytiniams 
tikslams valstybinio aparato į- 
rankius ir tai dalykuose, kur 
bažnytinio ir valstybinio vei
kimo priemonės buvo. griežtai 
skirtingos. Stengimasis vyk
dyti bažnytinius tikslus ver
čiamomis valstybinės organi
zacijos priemonėmis sudaro 
esmę klerikalizmo, kuris nusi
deda prieš individualines as
mens teises...”

Toliąu mūsų Mokytojas sa
ko, jog — “Atsiskyrėlis dvasi
ninkas... nemoka suderinti pri 
gimties, .kultūros ir religijas 
tinkamoje sutartinėje. šito 
derinimo bandymas veda jį 
prie klerikalizmo, kuris tepa
žįsta mechaninę gyvenimo 
srovių vienybę. Užuot keitęs 
prigimtį ir dvasinę kultūrą re
ligijos tikslu ir priemonėmis, 
klerikalas griebiasi mechani
nių prigimties ir kultūros prie 
monių, kad jas pavartotų re
ligijos tikslams. Todėl savo 
vidaus stiliumi klerikalas yra 
inkvizitorius”...

“žodžiu sakant, — nuspren
džia prof. Šalkauskis, — dva
sininkas eksliuzivistas yra fa- 
rizėjaus tipas”.

'V *

Kaip minėjau, toms mūsų 
katalikiškų partijų didžiausio 
ideologo mintims aš pritariu.

Klerikalizmas nusideda prieš 
individualines asmens teises, 
todėl žalingas lietuvių tautai 
ir jos laisvės kovai.

Klerikalas praktikoje reikš
tų aiškų farizėjų ir inkvizito
rių. Užteko mums rudų ir rau
donų inkvizitorių, tai gal už
teks geltonų ir juodų.

t

Klerikalus, t. y. farizėjus ir 
inkvizitorius gal tikrai vertė
tų “apsupti” ir duoti jiems 
činčiberio pauostyti.

Ir tų klerikalų nereikia mai
šyti su^ padoriais ir išmintin
gais katalikais, kaip daro 
Draugo dvasiški redaktoriai. 
Ir kodėl jiems tat vis kažkaip 
susimaišo? 'Giminystė?...

. Kol tie dalykai maišysis, vis 
bus juoko ir ašarų, ir kipšas 
dilys plunksną į jaučio odą.

Ola ne demokratinių jėgų 
skaldymas ir katalikų apsupi
mo organizavimas. Iš tikrųjų, 
gal reikėtų šaukti dempkrati- 
nes jėgas į didesnę vienybę, 
kad apsuptų gerai vieną kar
tą tuos mūsų klerikalus — fa
rizėjus ir inkvizitorius.

Mūsų tautos labui, katalikų 
tikybos bei Bažnyčios prašva- 
rinimo naudai ir a. a. prof. S. 
Šalkauskio šviesiam atmini
mui.

Kitame numeryje — APIE 
NEPAGRĮSTĄ LAICISTŲ PA
GYRIMĄ.
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gos šeimos savo darbu ir gabu
mais gali pasiekti tokią aukš
tą vietą.
TRAGIŠKAS STEVENSONO 
JAUNYSTĖS NUOTYKIS

Stevensonas miniai mažiau 
žinomas. Kaip ir Rooseveltas, 
jis priklauso “patricijams”, ku 
rie sudaro Amerikoje “society”, 
ką lietuviškai galima būtų pa
vadinti “smetonėlę”.

Stevensono proseniai imigra
vo į Ameriką iš Anglijos 1750 
metais ir pirmasis iš Stevenso- 
nų, Josuka Fry, Oxfordo auk
lėtinis, buvo Jurgio III kolonia 
lines kariuomenės pulkininku, 
vieną dieną prie Fort-Dusque- 
ne (šiandieninio Pittsburgh©) 
mūšy su prancūzais nukautas. 
Vienas iš jo leitenantų palai
dojo jį, jo kardą perdavė šei
mai. Tas leitenantas vadinosi 
George Washington, vėliau su
sigiminiavęs su Fry šeima.

Kitas Stevensonų šeimos na
rys buvo labai intimus Lincol- 
no draugas.

Dabartinis Adlai, gimė 1900 
metais Los Angeles, kur jo tė
vas Lewis buvo Examinor laik- 
kraščio direktoriumi. Bet kaip 
žurnalizme jam nesisekė, per
sikėlė gyventi į. Illinois, kur tu 
rėjo 49 farmas, kurių bendras 
plotas buvo 12,000 akrų (apie 
6000 lįa.).

Adlai jaunystė buvo tragiš
ka. 1912 metais, atostogų me
tu, žaizdamas su tėvo šautuvu, 
jis netyčia nušovė savo puse- 
serę Ruth Herwya.

Pirmojo karo pabaigoje jis 
įstojo į laivyną, bet kaip tada 
Amerika turėjo mažiau laivų

GYDYTOJAS, KURIS NORI MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI, RAŠYDAMAS VIENYBEI

Tūkstančiai Amerikoje gimu
sių lietuvių dar kalba lietuviš
kai. Deja, tik retas kuris jų mo
ka lietuviškai rašyft Kiti net 
skaityti nepajėgia. Bet, blo
giausia, dauguma jų ir į ran
kas nenori imti lietuviškos 
knygos bei laikraščio.

Bet, štai, šiomis dienomis į 
Vienybės redakciją užėjo kita
tautis, dr. Raymond B. Gold
stein, kuris pareiškė, žūt būt, 
norįs išmokti lietuviškai kal
bėti ir rašyti. Ištaręs keletą 
sakinių lietuviškai, svečias* pa
sisiūlė bendradarbiauti svei
katos klausimais. Girdi, bū
sianti dviguba nauda: “Aš iš
moksiu lietuvių kalbos, o jū
sų laikraščio skaitytojai gaus 
naudingų sveikatos patarimų”.

— Kodėl jūs taip norite mo
kytis lietuvių kalbos? — pa
klausiame svečią.

— Aš moku keletą svetimų 
kalbų, bet turtu prisipažinti, 
kad man lietuvių kalba labiau 
šiai .patinka. Be to, mano tė
vas save laiko litvaku...

Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kad dr. R. B. Gold
stein jau seniai domisi lietu- 
viaią ir jų kalba. Jis turi lie
tuvių kalbos vadovėlį, žodyną 
ir kitokių lietuviškų knygų. 
Pasirodo, kad jis net dvi lietu
vaites slauges bei sekretores 
jau yra turėjęs. Ir dabar, Vie
nybei tarpininkaujant, Jis tam

darbui norėtų gauti lietuvaitę.
Kas gi yra tas dr. Goldstein, 

kuris taip domisi lietuviais ir 
jų kalba? štai pora faktų. Tai, 
palyginti, dar jrfunas, kokių 35 
metų amžiaus, vidutinio ūgio, 
juodbruvis vyras, -kurio tėvai 
“yra kilę iš istorinės Lietuvos”. 
1943 m. Philadelphijoje baigęs 
medicinos mokslus, jis grįžo į 
savo gimtąjį Brooklyną ir čia 
pradėjo praktiką, kuri, mūsų 
žiniomis, šiandien yra labai 
sėkminga. Dr. Raymond B. 
Goldstein yra vedęs, gyvena 
Jamaica, N. Y., kur jis su žmo
na Evelyn augina dvi dukreles. 
Jo ofisas yra 259 Union Avė., 
Brooklyne.

Ar dr. Goldstein, kasdien 
priiminėdamas būrius pacien
tų, turės laiko mums rašyti 
“sveikatos klausimais”, sunku 
pasakyti. Bet prisipažinsime, 
kad jo vizitas mus sujaudino. 
Mes negalime nepasveikinti 
žmogaus, kuris, būdamas kita
tautis, domisi mūsų kalba la
biau negu tūlas lietuvis...

GABIJA PERKA 
SENAS KNYGAS

Senas lietuviškas knygas su
perka Lietuvių Spaudos Cent
ras Gabija: 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. Mokamos 
aukštos kainos. Ypač pageidau 
jamos Nepr. Lietuvoje spaus
dintos knygos.

Įvykusiame LSS New Yor
ko Skyriaus studentų susirin
kime, į kurį suplaukė gausus 
būrys lietuvių studentų iš 
New Yorko ir apylinkės^ buvo 
išrinkta nauja valdyba-1952-53 
m., kuri pareigom pasiskirstė 
sekančiai: pirm. —P( Romas 
Kezys, vicepirm. — Virginija 
Grajauskaitė, sekr. —•. A Stasys 
Matyckas. ' Z '>■

Praėjusiais mokslo metais 
New Yorko Skyraus Valdybą 
sudarė R. Ošlapas, K. Kudžma 

.ir R. Kezys. Skyriui priklausė 
40 narių, šiemet įstojo dar 
naujų narių. Į Sąjungą pri
imami tik aukštąsias mokyk
las lankantieji lietuviai arba 
lietuviškos kilmės studentai. 

Sąjungos tikslas .yra apjungti 
vius Amerikoj . studijuojan
čius lietuvius studentus, re
prezentuoti, juos lietuviškoje 
bei kitatautiškose: bendruome
nėse, ruoštis Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo darbui ir 
pagerinti Sąjungos narių stu
dijavimo* sąlygas.

Studentams
Studijuoją šiuo metu JAV 

akademinėse mokyklose Kole
gijose kviečiami nedelsiant už 
siregistruoti Lietuvių Studen
tų Sąjungos JAV sekretoriate. 
Registruotis prašomi taip ^at 
ir tie, kurie .pereitais metais 
priklausė S-gai, bei naujai stu 
dijas pradedantieji. Sąjungos 
nariais gali būti visi studijuo
jantieji akademinėse mokyk
lose, pilną ar naktinį kursą, 
lietuviai ar lietuvių kilmės 
studentai bei studentės. Užsi
registravusieji netrukus gaus 
anketą, kurios užpildyme S- 
gai padės rūpintis studentų 
profesiniais reikalais.

Norėtume paskatinti kole
gas, gausiau susibūrusius vie
tovėse, kur dar nėra'S-gos sky 
rių, juos nedelsiąjįt įsteigti 
(tam* reikalinga 8 studentų). 
Kur susiburia bent 3 studen
tai, ryšių palaikymui jie gali 
išsirinkti delegatą. Skyrių pir
mininkų adresai yra šie: Bos
tono — Ant. Sužiedėlis, 68 
Glendale St., Brockton, Mass., 
Chicagos — E. Zabarskas, 4437 
S. Rockwell Ave., Chicago, Ill. 
Cleveland© P. Joga, 1615 E. 
77 St., Apt. 11, Cleveląjįd 3, O. 
Los Angeles (steigimosi stadi
joje) — J. Pamataityt£/'51371/2 
Fountain Ave., Hollywood 30, 
Calif., New Yorko —R..Ošla
pas, 630 Westminister, Road, 
Brooklyn 30, N. Y., -Philadel- 
phijos — K. Ostrauską^, 2006 
Mt. Vernon St., Philadelphia 
30, Pa., Urbanos— L Trečiokas, 
1101 W. California, .Urbana, 
Ill., Worcesterio — Ar. Macule 
vičius, 37 Columbia St., Wor
cester, Mass. . j

Centro Valdybos adresai: 
pirm. Vytautas Kavolis, Wm. 
James Hall 402A, Harvard 
University, Cambridge 38, 
Masa, sekr.. Raimundas Mie
želis, 1306 W. Main-St., Urbana, 
Ill. { '

chės pajautimą.— Tomis min
timis rašiau prieš keletą metų, 
kalbėdama apie lietuviškąjį 
lobį, kuris nematomomis gijo
mis jungia praeitį su dabarti
mi, liaudies kūrėjus su indivi
dualiais mūsų dienų kūrėjais. 
Tas, kurs galingai suvirpino to 
lobio stygas, liko didelis meni
ninkų eilėse. Tai Čiurlionis, 
Galdikas, Petravičius, tai Krė
vė, Andriušis, Baltrušaitis, Pu
tinas, Sruoga, Aistis ir kiti.

Baltaragio Malūno atkelia- 
vimas pas mus — tarytum at
sinaujinęs motinos žemės kva
po pajautimas. Vienu ypu per
skaitęs tą knygą (negali jos 
atidėti į šalį, — taip gyvai ji 
parašyta), ir pasiliekti ten, 
kur ant Udruvės ežero stataus 
skardžio stovi Baltaragio vė
jinis .malūnas, kur kiekvieną 
pavaasrį sušniokščia pavasario 
audra, sukyla ežeras, veržiasi 
iš savo krantų, griauna skardį, 
ir kur pasaka susipina su tik
rove, kaip laimė ir nelaimė 
gyvenime. Ak, juk mūsų širdy
se išsinešta Lietuva yra kaip 
pasaka tikrovės .peizaže. Ir 
brangi dėlto Borutos knyga: 
ji perkelia į ten, kur tikrovė 
dar neužstelbusi -pasakos, kur 
praeitis alsuoja visa savo mis
tiškąja galia.

Lyg Čiurlionio šiurpus žaltys 
ar klaikus juodas paukštis, ne-
išvengiamai užtemdo žemės 
laimę, Borutos Pinčiukas, tas 
kimsynuose ir mauruose gyve
nantis velnias, neatstoja nuo 
žmogaus ir įstumia į vargus. 
Vienąkart pasinaudojus velnio 
pagalba, patenki į nebeišbren
damas pinkles, kurios šešėliuo
ja ligi pat galo.

Ir būtų malūnininko Balta
ragio gyvenimas ramiai besi- 
tęsęs ant Udruvės ežero skar
džio, mylimame malūne, jei 
būtų likęs neapkęstas žaismin
go Marcelės juoko. O jai gauti 
reikėjo paties velnio pagalbos. 
Savo laime apsvaigęs Baltara
gis lengvai Pinčiukui pažadėjo 
tai kas bus Baltaragio po to, 
kai Marcelė ves. Vargšas Bal
taragis, tada jis nežinojo, kad 
jam gims duktė, kurią jis už 
viską labiau mylės. Nepėsčias 
malūnininkas sumanė velnią 
apgauti, atiduodamas Pinčiu
kui seną davatką Uršulę vietoj 
dukters Jurgos. Tačiau smar
kios senmergės velnias nepa
ėmė, .po geroko pasitampymo 
su Uršule jis visai nebenorėjo 
pačios. Bet vėliau septynis me
tus tarnaudamas pas Baltara- 
gį bernu, pastebėjo kieme 
lakstant ir čiauškant linksmą
ją Jurgą ir suprato, kad buvo 
apgautas. Nuo čia ir prasidėjo 
didysis Pinčiuko kerštas. Nuo
stabiai graži Jurga suaugo į 
metus, bet joks jaunikis su 
piršliu nepasiekdavo Baltara
gio malūno — ar ratai nutruk
davo, ar paklysdavo klystkelė- 
se, ar įklimdavo pelkynuose. 
Tik išdidusai Girdvainis savo 
obuolmušiais eržilais lyg skris
te atskrido pas Jurgą, nors ir 
septyni tiltai griuvo ir rūkas 
buvo įsupęs. Taip jie viens ki
tam tiko — guvi Baltaragio 
Jurga ir pašėlęs jaunikis Gird
vainis! Lėkte lėkė užsakų pas 
kleboną. Bet kol jie buvo baž
nyčioje, Pinčiukas su girtu ark 
liavagiu Raupiu nusileidęs iš 
debesų, pavogė Girdvainio my
limus obuolmušius žirgus. Be 
žado Girdvainis bėgo j ieškoti 
žirgų, bet jų žvengimą jis gir
dėjo visose pusėse. Taip jis 
lakstė ištisus metus velnio 
klaidinamas, kol liko nepana
šus i žmogų. Kankinosi išdidi 
Jurga, kad, vaikydamasis .pas
kui abuolmušlus, nesugrįžta 
jos jaunikis. Velnio darbas įsi
siūbavo nebesustabdomai. Vi
si žuvo, kas tik buvo įpainiotas 
i Pinčiuko nagus. Galo sušilau 
kė ir “velnio nuotaka” Uršulė, 
kuri iš senmergystės ir kitų 
nesėkmių buvo pikta niurzga, 
kerštinga, užsiėmė burtais.
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go ir suakmenėjo.
Tada nuo įsisiautusio Udru- 

vės ežero pakilo didžiulė audra, 
suūžė, sušniokštė ežeras, griau 
damas savo krantus, dangus 
kryžiumi sužaibavo, ir trenkė 
perkūnija tiesiai į Baltaragio 
malūną. Tai senelis Perkūnas, 
pirmą kartą -pavasarį išvažia
vęs su savo ratais pasivažinėti 
po plačią padangę, pamatė, 
kaip velnias, paskandinęs ne
laimėse žmogų, dar tyčiojasi iš 
jo sielvarto, baisiai užsirūsti
no ir nutrenkė velnią savo ug
nine strėle į pat pragaro gel
mes”.

Gaivalinga Ir paslaptinga 
gamta perdėm iš vien pulsuoja 
su veikėjų vidinės kovos įtam
pa. Audroje verda žmogaus ko 
va su blogio pradu. Tik po di
delių aukų, tik po kovos jėgų 
išsieikvojimo ateina atoslūgis 
— gėrio prado laimėjimas, 
kurs Borutos pavaizduotas mi
tologinio Perkūno įsikišimu, to 
amžino kovotojo už teisybę. 
“Lig šiol žmonės atsimena Pa- 
udruvės malūnininką Baltara- 
gį, jo gražuolę dukterį Jurgą, 
išdidų jaunikį Girdvainį ir jo 
obuolmušius žirgus, kurie vė
ją pralenkdavo. Kiekvieną pa
vasarį, kai sušniokščia pirma 
pavasario audra... tada .įsisiau
tusiame ežere Iškyla ant ban
gų neapsakomai graži laumė,
nelaiminga malūninin
ko duktė Jurga, verkia ir juo
kiasi, šaukia savo jaunikį ir 
neprisišaukia... Pakyla dar di
desnė audra ir dar garsiau 
pradeda žvengti žirgai — tada 
susimaišo žemė su dangumi, 
tai Jurga važiuoja su savo jau 
nikiu Girdvainiu. Ir skamba 
tada aplinkiniai šilai, kaip ves
tuvių vargonai, ir juokiasi au
dra, kaip laiminga nuotaka... 
Kiek toliau nuo malūno akme-

ir žmonės su skaidria širdimi 
ir šviesomis akimis.

Noktiurninis simbolizmas, 
plaukiąs iš seno^ žmonių tikė
jimo ir pasąmonėj kurs kny
goje sumezga veikėjus ir įvy
kius, praeitį ir dabartį, yra 
viena iš graudžiausių ir did
žiausių šio romano vertybių.

Gyvai pagauta tėviškės dva
sia šią knygą leis laikyti tikru 
deimančiuku mūsų literatūro
je šalia Krėvės Dainavos ša
lies Padavimų ir Pulgio And- 
riušio Anoj Pusėj Ežero. Tai 
viena iš tų knygų, iš kurios 
galima pasisemti nefalsifi
kuotos liaudies dvasios ir re
ligijos, kokia buvo paskuti
niais šimtmečiais lietuviškame 
kaime, išaugusi iš prieškrikščio 
niškojo pakilimo ir susikryžia
vimo su katalikybe. Knyga iįė- 
ra dirbtina ir nuobodi kaimo 
gyvenimo rekonstrukcija, bet 
menininko kūrinys, kuris mei
striškai sugebėjo sujaudinti 
mūsų praeities stygas, ’ simbo
liškai jas panaudodamas tik
rajam gyvenimui vaizduoti, 
universaliom problemom spręs 
ti. Čia liaudies turtas kūrybin
gai kultyvuotas..

• ; •»* a *. *. *

Nežinomo likimo autoriaus 
knyga šiandien, primena mums 
tartum piktų piemenų t nus
kriaustos stebuklingosios pau-
kštelės giesmę.

---------------------
Atsiųsta paminėti

M. Biržiška. LIETUVIŲ TAU į 
TOS KELIAS. I tomas. Galvo
jimai apie tautą savyje ir kai
mynų tarpe. 240 ,psl. Išleido 
Lietuvių Dienos. Kaina $3.00. 
Gaunama spaudos kioskuose ir 
leidykloje: Lietuvių Dienos, 
9204 S. Broadway, Los Angeles 
3, Calif.

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

JURGIS JANKUS

PAKLYDĘ PAUKŠČIAI
“Knyga skaitytoją įstengia suintriguoti nuo pačių pirmų
jų puslapių, priverčia romaną skaityti neatsitraukiant ligi 
paskutinio puslapio... ’ — Nepr. Lietuva (H. Nagys*)., 
I tomas H psl.. kaina $2.20. II tomas 225 psl.., $2.60

NELĖ MAZALAITĖ

MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
‘‘...knyga iš tikrųjų rimta ir įdomi”. — Naujienos (P. Du- 
lakis).
dų ” -
220 psl., kaina $2.50

JURGIS SAVICKIS

- "Ji skaitosi lengvai, talpina dailių gamtos vaiz- 
Draugas (A. Landsbergis).

RAUDONI BATUKAI
“Raudonieji batukai” 
yra meisteriška 
vickis — novelės meistras’
134 psl., kaina $1.50 —

MOTIEJUS VALANČIUS

tikrai šviežia ir didelė knyga. <Ji
— Gabija (J. Aistis). ------- ‘ Jurgis Sa-

. "Draugas (A. R.).
<• ♦

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

STEPAS ZOBARSKAS

DOLERIS Iš PITSBURGO
Tai lengvu, gražiu stiliumi parašytos dvi apysakaitės, skir
tos jauniem^ skaitytojams. Apysakaičių veiksmas vyksta 
Lietuvoje. Iliustruota dailininkų P Osmolskio ir V. Vijei- 
kio piešiniais.
5 7 psl., kaina 80 c.

JUOZAS KĖKŠTAS

RAMYBĖ MAN
Jauno, bet spėjusio parodyti savitų veidą rašytojo poezi-

45 psl., kaina 80 c.

Rašykite leidyklai laiš- GABIJA
ką, ir knygos Jums bus
atsiųstos į namus, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.
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KELETAS PASTABŲ SĄRYŠY SU BALTIJOS TAUTŲ KONCERTU
Pirmo ir tokiu būdu istori

nio Baltijos tautų simfoninio 
koncerto idėją, kuri spalio 12 
d. bus realizuota Carnegie Hali 
salėje, inspiruoja eilę minčių 
baltų kultūros temomis.

Neseniai Londone įvykusioje 
Baltijos valstybių pasiuntinių 
konferencijoje buvo užakcen
tuotas baltiečių tarpusavio 
bendradarbiavimo būtinumas. 
Galima tiktai sveikinti . šitą 
“gestą” ir, reikia tikėti, atei
ty mes išgirsim apie šios pro
klamacijos rezultatus. Panašiu 
Baltijos politikų pasisakymų 
teko nemažai girdėti ir praei
ty, ypač 1930-1940 ^etų laiko
tarpyje, tačiau negalima būtų 
tvirtinti, kad šie praeities iš
kilmingi atsišaukimai turėtu 
didelio pasisekimo. Ar buvo ta 
me svetimų valstybių, pav. 
Lenkijos, kaltė, kuri buvo nu
sistačiusi prieš Baltijos sąjun
gą, ar nebuvo tos sąjungos pa
grindinė mintis dar subrendu
si trijų tautų širdyse — tai te
gul lieka atskiro tyrinėjimo 
uždaviniu. Faktas yra tas, kad 
tiktai tremtyje supratome, 
kad Baltijos dvasia yra virtu
si tikrove, kuri mus visus jun
gia ir įpareigoja.

Rašo ALEKSIS RANNIT

ninkai dar mumis nesidomėjo. 
Tokiu budu atsitiko, kad, mes 
baltiečiai tuo vargo ir* bado 
metu vienas kito mąstyseną 
bei kultūrinius siekimus ge
riau pažinome, negu Baltijos 
valstybinio nepriklausomumo 
metam Tačiau žiūrint į reika
lą iš tarptautinio taško, buvo 
pasiekta irgi nepaprastai daug. 
Mums tenka ypatingai pabrėž
ti vokiečių kritikos visišką pri
pažinimą baltiečių menui, kas 
yra didelės vertės kultūriniai 
pelitiniu dokumentu. Dabar at 
ėjo laikas tokiam pat pripaži
nimui išgauti iš amerikiečių. 
Baltijos tautų simfoninis kon
certas yra vienu tokių bandy
mų.

Politinė kova, kurios svarbt 
mes suprantame, yra paskuti, 
niais laikais užtemdžiusi kul
tūrinius siekimus. Sekant ak
cijas politikos srity, mums su
sidaro įspūdis, kad kova yra 
vedama vien už valstybę, tau
ta gi, jos metafizinė egzistęn- 
cija, yra palikta nuošaly. Bet 
nereikia užmiršti, kad tautai 
atitinka pirmoji, valstybei gi 
antroji vieta. Valstybė yra su-

Latvių kompozitorius Bruno Skulte kūry
binio veiksme metu.

Vokietijoje būnant, baltie
čiai manifestavo tarpusavio 
priklausimą ir politinėje plot
mėje, bet laimėjimų buvo pa
siekta daugiausia* meno srity
je. Galima apgailestauti, kad 
daugelis šios rūšies parengimų 
(koncertų bei dailės parodų) 
buvo įvykdyta taip sakyti už
darytame rate, bet dėl to mes 
nebuvome kalti. Kaltos buvo 
tų laikų nepalankios sąlygos, 
mūsų tuometinis uždaras gy
venimas ir mažos galimybės 
normaliam bendradarbiavimui 
su vokiečiais bei sąjunginin
kais.

Vokietijos gyvenimas dar ne
buvo organizuotas ir sąjungi-

—

PERVEŽIMAS
keleivių, bagažo ir daiktų '

mieste už-
_____ Į Ą miesty iki bet 

kokio nuo 
tolio

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

Tel. CYpress 9-7879 
(neatsiliepus, skambinti 

LUdlow 8-7567)
M. Shulgin Transportation 

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

L -- —----------- --------------
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INSURANCE
IR

REAL ESTATE
CTtMAN & MICHELSON

111-1S JAMAICA AVE.
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' Tirtu— 9-0842 h
Virginia 7-41H

kurta tautai, o ne tauta vals
tybei. Mes su visu atkaklumu 
užsiimam Lietuvos žemės ūkio 
valstybinėmis rekonstrukcijo
mis, bet mums nieko neteko 
girdėti apie VLIKo kokią nors 
kultūrinę bei švietimo progra
mą lietuvių dvasiniams tun
tams išsaugoti bei kultivuoti. 
Ar Lietuvos išlaisvinimo lau
kiam todėly kad galėtume sėk
mingiau užsiimti kiaulių bei 
vištų auginimu, ar todėl, kad 
mes norime realizuoti save 
kaip kultūringa tauta? Tiems, 
kurie savo tikslu stato vien tik 
pirmąjį uždavinį, galima pa
sakyti, kad neabejotinai čia. 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. jie turės didesnio pasiseki
mo ir jiems nėra prasmės ilgė
tis Lietuvos atkūrimo.

Aš neabejoju, kad didesnė 
dalis lietuvių tremtinių jaučia, 
kad kova vyksta ne už Lietu
vos geografiją, bei topografi
ją,, bet už Lietuvos dvasinį pei
zažą. Dvasia buvo tuo fakto
riumi. kuris sukūrė Graikijos 
bei Romos didybę, ir dvasiai 
sugriuvus griuvo ir šių glori- 
ziškų kraštų valstybinės siste
mos. Jeigu iš lietuvių atims jų 
kalbą, jų liaudies dainas, jų 
liaudies meną, jų poeziją ir jų 
vaizduojamąją dailę, tai neliks 
ir Lietuvos. Stepas Vykintas 
sukūrė po karo lozungą, kurį 
verta priimti ir paskelbti iš 
naujo. Jo šūkis skamba— “Per 
kultūra j nepriklausomybe?’’ 
Tikėdami į politiniu ginklų 
jaunumą. mes apgailestaujam, 
kad neišnaudotas palieka lie
tuvių tautinės civilizacijos 
skleidimo ginklas.

Nėra paslaptis, kad toj ben
droj kovoj lietuvių kultūrinin
kas ne tik nepasireiškė indi
ferentišku, bet priešingai išvys 
tė savo privačia iniciatyva tie
siog retą aktyvumą. Jis atida
vė nepaprasta duoklę savo 
tautai, padedant tuo pačiu po
litikams jų žygiuose. Galvo
jant, pav apie vaizduojamojo 
meno srity, atskiru dailininku, 
kaip V. K. Jonyno, Adomo 
Galdiko bei Vytauto Kasiulio 
meno pasauliniame centre Pa
ryžiuje buvo gautas toks pran 
eūžų pripažinimas lietuvių kul

turai, kokio lietuvių kultūra 
vakaruose dar niekuomet ne
turėjo savo istorijoje (rytuose 
panašios pagarbos buvo susi
laukęs prieš pirmąjį didįjį ka
rą tik Čiurlionis, bet mums 
yra sunku tuo bazuotis dabar
tinėj Lietuvos padėty ir tenka 
tik apgailestauti, kad Vakarai 
Čiurlionio nepažįsta). Jeigu 
priminti tą faktą, kad Romain 
Rolland 1939 m. buvo pareiš
kęs norą atvykti Lietuvon tam, 
kad parašyti knygą apie Čiur
lionį ir Lietuvoje neatsirado 
įstaigos, kuri reaguotų į tą 
vienkartinį, istorinį šansą pa
daryti lietuvių genijų žinomu 
plačiame pasaulyje, tai sunku 
yra surasti žodžių tokiam ga
limybių neišnaudojimui apibu 
dinti. Bet apie praeities klai
das nebūtų prasmės kalbėti, 
jeigu ir šiandien nebūtų kulti
vuojamos tos pačios klaidos. 
Kiek .panašūs kaip Romain 
Rolland’o, jeigu ir netokio 
masto galimumai atsiranda ir 
dabarty, bet jie taip vadinamų 
veiksnių paliekami nerealizuo
tais. Yra eilė originaliai pasi
reiškusių lietuvių kultūros sri
čių, kurios leidžia mums kal
bėti apie Lietuvos dvasinę ne
priklausomybę. Būtų gerai, 
kad lietuvių politikai tai neuž
mirštų ir, įrašydami į savo ko
vos vėliavas Lietuvos kultūros 
išgelbėjimą, prisidėtų aktyviai 
prie dvasinės kūrybos, ugdy
mo.

Moderniškais laikais Pran
cūzijos, Anglijos bei kitų kraš
tų valdžia suprato, kad vien' 
tik ekonomine baze bei karo 
pramone neužtikrinama privi
legija vadintis didžiąja tauta, 
neužtikrinama iš viso istorijo
je užkariauta pozicija. Mums 
gali atrodyti juokinga, kad 
pav. prancūzų dvasia šiandien 
dar reikalautų propagavimo, 
bet prancūzai yra tai daugiau 
negu įsisąmoninę. Jie sukūrė 
savo užsienio reikalų ministe
rijoj didelį meno skyrių, o pla
čiame pasaulyje ugdė savo 
Prancūziškų Institutų veiklą.

Anglai, kurie labai ilgai ti
kėjo vien tik materialine civi
lizacija, po šio karo pradėjo 
steigti prancūzams panašias 
institucijas, kurios yra pava
dintos “Tilto“ (The Bridge) 
vardu. Taip (pat ir amerikie
čiai suprato, kad vien doleriu • 
jie negali užtikrinti savo auto
ritetą laisvame pasaulyje ir 
pradėjo kurti didžiuosiuose Azi 
jos bei Europos centruose kul
tūros institutus, pavadindami 
juos “American Houses”. Jei
gu praeitame šimtmetyje dar 
nebuvo žinomas kultūros atta
che postas diplomatinėse at
stovybėse, tai šiandien kaiku- 
rių ambasadų kultūros skyriai 
turi šimtą ir daugiau tarnau
tojų.

Jaronimas

Yra aišku, kad dabartinėje 
Baltijos valstybių situacijoje 
mes nebegalim svajoti apie or
ganizavimą tokio masto naujų 
institucijų. Bet visų mūsų tik
roji pareiga yra remti baltie
čių bendras akcijas kultūros 
srity, ar tai būtų Baltijos kon
certai, Baltijos meno parodos 
ar Baltijos literatūros antolo
gijų išleidimas.

Baltijos tautų civilizacija 
yra dvigubo reikšmingumo. 
Pirma, kiekviena trijų tautų 
kultūra turi savo speci'finį ko
loritą, savo vietą didžiajame 
Europos dvasios orkestre. Ant
ra, baltiečių kultūrai atitinka 
reta misijai būti tarpininku 
tarp Vakarų ir Rytų. Bet mes 
nesame koks nors mišinys iš 
Rytų ir Vakarų, ne, — turėda
mi galimybę semti reikalingus

Kačinskas -

mums Rytuose bei Vakaruose 
elementus mes juos perdirbo
me sumodernintos aisčių bei 
suomių ugrų dvasios rėmuose. 
Sis uždavinys yra analogiškas- 
visoms trims tautoms..

Norėtųsi tikėti, kad Baltijos 
tautų simfoninis koncertas^ tu
rėtų garbingo pasisekimo, ir 
kad jis neliktų paskutine šios 
rūšies manifestacija. ' • •

Ar jau įsigijote bilietus į 
Baltų simfoninį koncertą, Car
negie Hali, New Yorke, spalio 
12 d.? Kiekvienu atveju bus vi
siems patogiau, o rengėjams 
didelė parama, jei bilietus Į 
koncertą įsigysite iš anksto. Bi 
lietų galima gauti BALFe, VIE
NYBĖJE, GABIJOJE ir k. Bi
lietai taip pat parduodami 
Carnegie Hall kasoje. Bilietų 
kainos $4,00, -3.00 ir S2.00.

] GEORGE RACHUN
■ RESTORANAS IR BARAS

MORGAN AVE. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y.
Tel. HY 7-9758. n

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

New Yorke.
J; 254 Water St. Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St.
f New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.
~ — —------ ~~~ >

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

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOY
DAINOS IR ARMONIKA

Žemos kainos.

ELBA RADRIGEUZ'
Amerikoniškos ir ispaniškos 

_ Dainos
V. Krochmalnas
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir^itas dainas
Puikūs valgiai

CIA RENKASI LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI IR KITI.

219.2nd Ave. (arti 14 St.) New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

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.

NI. 8-6222 TR, 5-5796

STATEMENT OF THE-OWN
ERSHIP, MANAGEMENT, 
CIRCULATION, ETC., RE
QUIRED BY THE ACT OF 
CONGRESS OF AUGUST 

. 24, 1912, AS AMENDED ^Y
THE ACTS OF MARCH 3, 
1933, AND JULY 2,. 1946. -

Of VIENYBE, published weekly at 
Brooklyn, New York for October 1. 
1952. State of New York. .County 
of’ Kings, ss.

Before me, a Notary Public ‘ in 
and .for the State and county afore
said. personally appeared Juozas 
Tysliava, , who, having been .duly 
sworn according to law. deposes' and 
says that be is the.Editor and Pub
lisher of the VIENYBE and that 
the following is. to the best of his 
knowledge and belief, a true state
ment of the ownership, management, 
circulation, etc., of the aforesaid 
publication for the date shown'- in 
the above caption, required by- the 
act of August 24, 1912, as amend
ed by the acts of March 3,--‘1933, 
and July 2, 1926 (section 537,
Postal Laws and’Regulations), print
ed on the reverse of this form, to 
wit: '' i •.

1. That the name and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business managers ar?:

Publisher Juozas Tystiavažį’41-2 
Bedford Ave.. Brooklyn. N. Y.~ •

Editor Juozas Tyshava. 412’ ‘Bed
ford Ave.. Brooklyn, N. Y.

'Managing editor Vytautas Ged
gaudas. 412 Bedford Ave.,’ Brook
lyn. N. Y. . - • ’ \

2. That the owner is: Juozas
T ysliava. .412 Bedford. Ave J Brook
lyn. N. Y. • v *

3. That the known. Ųondhčlders,
mortgagees, and other security read
ers owning or, bolding 1 peftent or 
more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities’ -are: 
None. ’ • .

.4. That the two paragraphs .next 
above, giving the names, of the own
ers. stockholders, and security hold
ers. if any, contain not only ' the 
list of stockholders and security bold, 
ers as they appear upon the books 
of the company but also, in cases 
where the stockholder or security 
holder appears upon-the books ofthe 
company , as trustee or in any other 
fiduciary relation, xbe name of the 
person or corporation for whom 
such trustee is acting, is given, also 
that ’the said two* pafągrapbs con
tain statements embracing- affront’s 
full knowledge and belief as. to- the 
circumstances' and conditibty udder 
which stockholders ‘.and security 
holders who do not appear upon 
the books of the cqmpany as trus
tees. bold'stock and securities in a 
capacity other than that of, < bona 
fide owner, and this affiant has no 
reason to believe that any otl^r per
son association, or corporation has 
any interest direct or indirect, in the 
said, stock, bonds, or other securities 
than as so stated, by»him. . . ,

5. .That the averajc number of 
copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to pawl subscibers 
during the twelve months preceding 
the date shown above is^*9.8X)O„

JUOZAS TYSLIAVA
(Signature of editor, m’anagt;).

Sworn to and subscribed before 
me this 2nd day of October. 1952

(SEAL) -Ambratujm
(My commission expires Mirth 
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DR. .VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

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

Telef. MUrray Hill 8-8677

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

VALANDOS: •
Susitarus: anirad., keev. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkt. vis< dienį ir šešt. 
tik iš ryto.

DR. F. M. BLNTAKYS 
91 Hanson Place 
Brooklyn 17, N. Y.

STetling 9-5285

VALANDOS:
Kasdien nuo 10 iki 12 ir 
nuo 5 iki 8 v. v. Šeštad. 
visų dienų ir pagal susitarimų

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

Woodhaven, L. 1„ N. Y.

VALANDOS:
2 — 3 popiet
6 — 8 vakare
Ketvirtadieniai# ir iventad. 
tik susitarus
Tel. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bushwick Ave. 8 2

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 Streėt 
Brooklyn, N. Y. ‘ ’■ --

VALANDOS:
9 — 12 ryte
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
,(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306,
kamp: Fulton Str. (Brooklync)

Ofiso ‘tel. ULster. 8-8789 s
Namn tel. TAylbr 7-8231

VALANDOS:
1 — 7 vai. , 
susitarus 
Ketvirtadieniais, visų dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BIADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-074)6 
Namų — Jamaica 6-3834

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

j Į— glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai.
' Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 įr 4-9, ’

128E. 86th ŠT., NEW YORK CITY
j Virs Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
j, visur. Atskjri laukimo kambariai vyrams ir moterim*. Į

į AINA L BIRNBAUM, D. M. 7
J; , DANTŲ GYDYTOJA

i! 2 East 54th Street 
J - .>New York. N. Y. 
J Teh PL. j 3-7138 ofic. .

TeĖ- EN. ' 9-7489 namų.

r—-------------------------
JOSEPH ZABNER, M. D.

• AKIŲ GYDYTOJAS 
j 35 E. 7th Street 

New York. N. Y.

D. *

‘VALANDOS: - 
5—8 vai. po piet 
Šeštadienį 10—6. 
Pirmadieni uždaryta.

------------------------r—?
VALANDOS: ![

Trečiadienį ir šešt. 10—12
Pirm.. Tree.. Pcnkt. 6—8. j!-

Tel. OR 4-8038 i!

SCHOLES
9
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.............. . — - —— ----1

BAKING, Inc.
i A— 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- 
iriausiai.

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

T--— ~ i------ F.—7-T-—I

NAMU SAVUMU DĖMESRH!
Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vand^is laidus, maudynes, virtuves, ir vl- 

-• 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, * 
šlngeliuojame namus, dažome kambarius, korido- 
.rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisome mūriniu 
Ir.medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. L

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

S03 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590
—.— ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------/

jgw.1 i .ttaaj—.T*........nu II —... ..................................................................... J

LIETUVIŲ RADUO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

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

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



GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS ČERKEUŪNAS

OLIMPIADOS IR OLIMPINIAI ŽAIDIMAI
Pastabos dėl sporto 

terminologijos

šiais metais mūsų spaudoj 
daugiau ar mažiau buvo užsi
minta apie olimpinius žaidi
mus Oslo ir Helsinky. Skaity
tojai bus pastebėję,' jog be 
vienos kitos išimties (Vieny
bėje, retkarčiais Darbininke ir 
Ateity), olimpiniai žaidimai 
vadinami olimpiadomis. ši 
klaida pouliari ne tik dabar— 
dar Nepriklausomoj Lietuvoj 
daugyje, ir pačių didžiųjų, 
laikraščių esame skaitę vien tik 
apie “olimpiadas”. Olimpiados 
vardu buvo pravesti I-ji lietu
vių olimpiniai žaidimai Kau
ne, 1938 m. Dail. J. J. Burbos 
ta proga pieštuose pašto ženk
luose taip pat randame tik 
“olimpijadą”.

Į tradicinius klystkelius yra 
įklimpęs ir 1950 m. išleistas 
Lietuvių Kalbos Vadovas, ku
rio 407' psl. užtinkame tokį 
aiškinimą: “olimpiada,-ados

dar daug kas taisytina. Mėg
stama rašyti sąstatas (vietoj 
sudėtis), tinklinis krikštyja- 
mas oriniu, neskiriama kliūti
nio bėgimo (110 m Ir 400 m) 
nuo bėgimo su kliūtimis 
“mtr”. ir pan. Toks nerūpes
tingumas tik rodo, jog savo 
rašytinės kalbos gryninimas 
daug kam nerūpi. čk.

PJIRMOJI PERGALĖ
Spalio 5 d. Lietuvių SK 

DAFB. aukštosios lygos pirme
nybėse pelnė pirmąją perga
lę, įveikęs Minervos SC 4-2 
(1-1). Pirmąjį įvartį, po kam
pinio, nelaikomai išpleškino 
naujasis vidurio puolikas. Kad 
ir pavėjui, pirmam kėliny mū
siškiai daugiau įvarčių nepa
siekė, o tik pagelbėjo (Steponą 
čius) priešininkams išlyginti. 
Po pertraukos geltonai - žalie 
ji buvo nuolatinėj persvaroj, 
Gražio šūviu pakėlė iki 2-1, 
Minerva SC atsakė 2-2, bet

•>&

esi
Credited and
Compounded

Quarterly

On Regular Savings Accounts 
it.rest starts th< first of the month 

on sums irom $25 to $10.000 
made on or before January 10. April 5 

and October 5 will draw interest from the 
i such months if left to the end of the 

quarterly dividend period

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured Up to $10,000.

Member. I ederul Deposit Insurance Corporation

------- ----------------—----------------------------------------------------f 
i; Jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside i!
b N. J. Tel. WAverly 6-3325. ;
1-———j

2 (gr.), šventė, olimpinės žai
dynės.”

Būtų pats laikas olimpiadas 
skirti nuo olimpinių žaidimų 
(ar žaidynių). Anglų, prancū
zų ir vokiečių periodikoj šios 
prasmės nėra sutapdinamos: 
olimpiada yra keturių metų 
laikotarpis tarp olimpinių žai
dimų, bet ne patys olimpiniai 
žaidimai.

vėliau Gražys ir Sabaliauskas 
patvirtino pergalę 4-2. 400 žiū
rovų.

šį kartą Lietuvių SK vie
nuolikėj, be naujojo vidurio, 
puoliko, buvo bandomas var
tininkas Mazernickis. Pastara
sis savo užduotį atliko paten
kinamai, nors iš vienerių rung
tynių dar sunku susidaryti 
pilnesnį vaizdą. Gyniku pažy-

Tei. Virginia 9-3112

PARK FLORIS T 
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į bet kurią 
pasaulio vietą.

8015 JAMAICA AVE., WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

86-™ ST. CASINO TEATRAS !
210 East 86th Street ".JSZJE į

Nuo spalio 10 iki 16 d. f
PIRMĄ K AR LA AMERIKOJE 

f
“ANNELIE” . j
Su Luise L’ii'iJ: — Kail I uduig Diebl — Use I urstenberg — Allx-rt J

H hn John I’,'.-,:’ ILirdujg Johannes SehulZ. Axel von Ambcsscr. W Krauss |
•RENDEZVOUS IM SALZKAMMERGUIT” j
Su Hertha Maven - Inge Konradi—Elisabeth Markus—Hans Holt — |

Josef Mcinrad — I herxior Dannegger. 4
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA. • jI

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 I vai. kasdien. Td. HE 3-2613

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

___________________________________________________________I

ALBRECHT & KOELBER

MĖSOS URMO PARDAVIMAS
z 197 NORTH 6th ST., BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 8-6322

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

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

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

---------- -------- — ------- < /v ’
Lietuviai advokatar
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 7-8067

ANTHONY J. WESLAN
( VLŽLANSKAS)

16 Court Street, 
BROOKLYN N. Y.

MAin 5-1260

Anthony Grigalių
KONTRAKTOKIUS -

Namų statybai, taisymui, medžio 
darbams, šingeha vimui. stogų 

dengimui, dažymui ir tt.

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

NEwton 9-3215 . .

<. JOSEPH VASTUNAS
b Real Estate & Insurance

Paskolos namams
108-07 LIBERTY AVĖ.,
Richmond Hill, N. Y.

jį VI 8-2239
——----- -

JONAS SUTKAITIS, 
Laikrodininkas.

Parduodami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Tuo galima įsitikinti atsi
vertus žymiuosius anglų, pran
cūzų ir vokiečių žodynus.

Encyclopedia Britannica, 
1947, 16. tome olimpiadą (O- 
lympiad) aiškina taip: “...a pe
riod of four years, used as a 
method of dating for literary 
purposes” (781 psl.). Webs
ter’s New International Dic
tionary Of the English Lang
uage, 1949, 1699 psl. dar pa
žymi, kad olimpiadomis kar
tais klaidingai vadinami pa
tys olimpiniai žaidimai. Pa
našią pastabėlę turi ir Funk 
and Wagnails New'“Standard” 
Dictionary of the English Lan
guage, 1951.

Prancūzų Larousse, 1932, 5. 
tome, taip nusako olimpiadą 
(Olympiade): “Periode de
quatre ans, entre deux celeb
rations de jeux Olympiques...” 
(198 psl.). Tąip Olimpiadas 
aiškina ir vokiečių Der Gros- 
Brockhauss, 1932 bei Meyers 
Lexikon, 1928.

Atrodo, mums reikėtų į tai 
atkreipti dėmesį ir liautis o- 
limpinius žaidimus krikštyti 
olimpiadomis. Lauktina, jog ir 
Lietuvių Kalbos Vadovas sa
vo 'naujoj laidoj nekartos to 
įsmaginto netikslumo. Beje, 
šiam Vadove sportinių termi
nų gerokai pasigendama. Pvz. 
Vokietijoj leidžiama Tremtis 
rugpiūčio 8 d. nr. atspausdino 
ilgą rašinį “Olimpiados pra
eity ir dabarty”. Ten »keletą 
kąrtų įkyriai prakišamas keis
tai nudarytas žodis “dešimčia- 
kova”. Jau daug metų, kai e- 
same įsikibę į visiškai tinka
mą dešimtkovę ir čia nežino
mas autorius visiškai išbrido iš 
krantų.
' Jei pastaruoju metu spau

doj vis mažėja kabutininkų, t. 
y. klubų .pavadinimai neap- 
siaučiami kabutėmis, tai vis

mėtinai au kovoj o Modzeliaus- 
kas. Puolikai taip pat išjudėjo, 
netingėjo šaudyti ir,, atrodo, 
pradeda nusimesti netolimos 
praeities slogučius. Naujasis 
vidurio puolikas patiko savo 
orientacija, tiksliais padavi
mais ir staigiais šūviaiss. Aps
kritai, nors ne be klaidų, vie
nuolikė sustiprėjusi.

Kitos rungtynėse: Swiss FC- 
Eintracht SC 4-3, Sport Club
N. Y. — Greek American SC 
4-2, Hoboken FC—Hota SC 
3-0, German Hungarian SC 
— Brooklyno DSC 6-1, Newar- 
ko SC—Elizabeth SC 2—6. Be
je, pr. savaitę įsiterpė korek
tūros klaida: German Hunga
rians SC nugalėjo Hota SC 8-
O, bet ne Hota laimėjo 9-8, 
kaip atspausdinta.

Sekmadienį pirmą kartą 
pergale pradžiugino ir rezer
vinė komanda, įveikusi Miner
vos SC antrąją 3-2. Visus tris 
įvarčius įkirto Lapė (vieną iš 
baudinio).
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Spalio 12 d. Lietuvių SK 
turi pirmenybių rungtynes su 
Swiss FC. Pradžia 3' vai. Vie
ta Eintracht Oval, 37th St. ir 
20th Ave., Astoria, L. I. Va
žiuoti iki Queens Plaza, ten 
sėsti į Steinway St. autobusą, 
kuria priveš iki aikštės. Nuo 
1:15 vai. žaidžia rezervinės 
komandas.

Swiss FC po 4 r. turi 7 tšk., 
įv. 15-8 ir užima 2. v. Lietuvių 
SK turi 3 tšk., įv. 9-19 ir 7. 
vietą (iš 12).

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.

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

Atdara: Sekmadieniais 3 v. p .p. Antradieniais 7 v. v. h 
n Trečiadieniais 7 v. v. šeštadieniais 7 v. v. Pranešimai su j! 

’ paaiškinimais. Slaptybės atidengimas — Efiz. — 3-9. Ant- 
s rasis Jėzas sugrįžimas — Jono Ev. 14-3-18. Nepaliksiu jūsų 
h našlaičiais. Aš sugrįšiu jūsų pasiimti. Būkime pasiruošę !; 
![ susitikti. Lietuviškos giesmės. Skirtingi pamokslai. Ligonių 

gydymas.
! VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS.

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., TWinlng 4-8087 Maspeth, N. Y.
Telefonnoti po S vai. vakarais

1?

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ ,;Į •

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė. ’ •

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

POVILANSKŲ BARAS IR RESTORANAS
SALS ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS 

158 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. Y. LEONA IR JUOZAS PETRAIČIAI, Sav.

341 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 4-9414

į JONAS PATAŠIUS ;
žiedai, laikrodžiai, jų tai- i 

symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET
Brooklyn,-N. Y.I------- -—------------ -

' 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS)
123 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 2-5043

ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Reikalų Vedėjas
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR
Kazys ir Alvina Buividai

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

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

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
■ K* » , ‘

485 GRAND STREET i
Brooklyn 11, N. Y.

_

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

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)
E Vergreen 7-4774 crF’

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius įvairiems reikalams

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

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

PATRICK FUNERAL HOME /"■'
635 NORTH WOOD AVENUE, LINDEN, NEW JERSEt

Telephone Linden 2-4119 •*-

ROGERS FUNERAL HOME 
P. RADZEVIČIUS, Direktorius >

Telefonas, STagg 2-4409 

410 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN 11.

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.

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
t

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 i 
savo klijentams.

Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai perka Cappiello 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės, į

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

EVergreen 8-7848

NAUJAI ATIDARYTAS

Į JULIUS’ RESTAURANT
! JULIUS DAUGMAUDIS,

Savininkas

ĮVAIRUS GĖRIMAI. PIRMOS RŪŠIES MAISTAS ; 
j 273 GRANT) STREET, BROOKLYN 11, N. Y. J;
! EVergreen 4-9533.

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

223 SECOND AVENUE, ;
Room 14

Tel. GR. 7-7697,

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 

J Maistinga Gyduolė 
yra mišinys. riešų- 
tų,uogų, šaknų ir 

GĄ Kyįf lapų, j i yra varto- 
\\ jama nuo visokių
į°l * nerviškų ligų į ir 

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
viduriu nesveikumu — ištver-

* % A

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. 1

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

:: THOMAS MATAS :
REAL ESTATE 
81 Fox Street * 

! W’aterbury, Conn, t ’1

DAver.port 6 0259 

RALPH K R V C H

FOTOGRAFAS
65 • 23 Grand Avenue

Maspeth N. V.
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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

Baltijos paslaptys
hid so\iciai skubuii stipri

na t>a ’t.j -r? pajūri, tai niekam
< -

j*
a . akiu, nele-darni
: 2 ar I-7k.U’. ui pri- 
r i ? a u do k: 'kviena 

'a pr artė-

■ -f ”>*0m
' ' ‘. •" 3 dF d'?.

■'pr-'.<p Ra!*Ho^ 
p ♦ ’-*-> PrūAUje.

•

r»r: v ūi.nt kaip jie ^au-
Bu•■, w- pųūri, apie jų ka- 

riir.u i'i irt n'ino darbus \a- 
karit f*.. . me •; kai žino.

♦ j< -v ’ A -A’-.} Aistipri- 
nirro • - x . ::^:ausla <ru
pu* • ~ '-'“a. šita te-
rit.-.r: ’;-r? ‘‘oficialiai’* pri-
k’au-? ' : ’‘'karmoje yra

"• vadovybės ii~

T;; ;.: t- ’ tik iš ŠIOS
P : c buvo iš~
f-r • !: -• • " ‘ ėmė-

’ •• • . * ’ Unrrnfmo dar-
T-:t~

° Įj?.-:rti.-:’uuS aplink Sieti
na sudarc:

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.
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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

KULTŪRINĖS
NAUJIENOS

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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