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Nuotaikos skirtumas
Tylusis antradienis 
Vatikanas ir erdvė 
Irgi “deimančiukas *

JUOZAS TYSLIAVA
Praeitą antradienį šių žo

džių autoriui teko lankytis 
abiejose rinkiminėse būstinėse 
— demokratų ir republikonų.

Tai buvo apie vienuoliktą 
valandą vakare. Bet jau tada 
buvo jaučiamas didelis nuotai
kos skirtumas.

Jeigu demokratai jautėsi 
.kaip laidotuvėse, tai republi- 
konai — kaip vestuvėse...

Grįžtant’ namo, žmogelis su 
maišu po pažaste siūlo didelę, 
kaip bulvinis blynas, Steven
sono sagą nemokamai, jeigu 
pirksi vieną “I Like Ike”...

REPUBLIKONŲ PARTIJA SUGRĮŽO... 
Amerika pasirinko geriausią savo sūnų — Prezidento rinkimuose 
Eisenhoweris laimėjo 39 valstybes ir 442 elektoralinius balsus Nau
jajam prezidentui yra gerai žinoma Lietuvos padėtis —Republikonai 
* su nedidele persvara kontroliuos Atstovų Butą ir Senatą

♦
atveju praeiti rin- 
skirtingi nuo bu

Dar vienu 
kimai buvo 
vusiųjų.

Tai televizija...
Praeitą antradienio naktį 

New Yorko gatvės, palyginti, 
buvo tuščios ir tylios.

Stevensono

sėdėjo na- 
į televizijos 
rinkimų re-

je New Yorko tyloje galėjai 
girdėti krintant 
sagą...

žodžiu, žmonės 
mie ir, žiūrėdami 
priimtuvus, laukė
zultatų, kurie vieniems, buvo 
kartūs, o kitiems — saldūs.

Kągi.' Ir Biblijoje sakoma, 
kad laimingi — kurie valdo...

Praeitame Vienybės nume- 
Tyje, šioje pačioje vietoje, bu
vo parašyta:

“Įsivaizduokite, _ kad atei
nančio antradienio naktį, apie 
pirmąją gaidgystę, buvęs arti
lerijos ■. kapitonas, dabartinis 
Baltųjų Rūmų šeimininkas, 
siunčia sveikinimo telegramą 
generolui...”

Tai jau įvykęs faktas, bet 
kiek buvo triukšmauta dėl to, 
kad generolas nori būti prezi
dentų.

Jeigu geras kareivis gali bū
ti generolu, tai kodėl geras ge
nerolas negali būti prezidentu 
ir, žinoma, vyriausiu ginkluo
tų pajėgų viršininku?

Dar būdamas Europoje, 
įrodė, kad jis gali būti ir 
nas ir kitas.

Ike 
vie-

OlisO, tuo tarpu Antanas 
kuris, kaip ir kiti mūsų tautie
čiai, taip pat aktingai dalyva
vo šiuose rinkimuose, milžiniš
ka balsų dauguma perrinktas 
savo pareigoms Chicagoje.

Tai maloni ir sveikintina ži-

Deja, to negalima pasakyti 
apie kitą mūsų tautietį, teisėją 
Laukaitį, kuris septintame 
Baltimorės kongresiniame dis- 
trfkte kandidatavo į Kongresą.

Dvigubai nemalonu todėl, 
kad republikonams laimėjus 
rinkimus, ta vieta teko demo
kratui Samuel N. Friedel, o ne 
republikonui W. F. Laukaičiui.

Dar žodis, ir šį kartą visai 
iš kitos operos.

Jėzuitų ordeno organas Ci- 
vilta Cattolica rašo, kad ir Va
tikanas pripažįsta, jog kitose 
planetose galinti būti gyvybė.

Girdi, “kai kurie ekspertai 
mano, kad skrajojančios lėkš
tės esančios tų erdvės gyven
tojų valdomos”.

Nepaneigdamas šios teorijos, 
jėzuitų organo bendradarbis 
toliau samprotauja, kad kitų 
planetų gyventojai esą laisvi 
nuo pirmapradės Adomo ir 
Jlevos nuodėmės.

Ak tu, Dieve, viso pilnas, 
kur padėjai plikio vilnas, anot 
kunigo Strazdo.

Na, o dabar... Dabar skaitau 
Atspindžius ir...

“...kai atėjo 1905 m., Koštas 
negalėjo ramiai nusėdėtu Su 
grupe tokių, kaip jis, užpuolė 
važiuojant} pristovą. Bet poli-

Lapkričio 4 d. Amerikos pi
liečiai prezidentu išsinnko ge
nerolą Eisenhowerį.

šioms augštoms pareigoms 
jie pasiskyrė vieną žinomiau
sių šios šalies sūnų, kurio var
dą ir darbus atmena milijonai 
gyventojų visuose pasaulio 
kraštuose.

Jis pareigas perims ateinan
čių metų sausio 20 dieną.

Naujasis Amerikos preziden
tas gimęs 1890 m. spalio 14 d. 
Deniso, Texas valstybėje. Jis 
yra kilęs iš neturtingos šeimos 
— darbščios ir religingos.

Kai Dwight D. Eisenhoweris 
buvo dar mažas, tėvai persikė
lė į Kansas valstybę, į Abilene 
miestelį, kur Eisenhoweris su 
savo penkiais broliais augo ir 
mokėsi, laisvesniu laiku dirb
damas vietos pieninėje. 1909 
m. jis baigė augštąją mokyklą 
su labai gerais mokslo ir atle
tikos pažymėjimais.

Po keleto kasdieninio darbo/j e. 1942 m. lapkričio 8 d. gen. 
metų -Eisenhoweris išlaikė eg
zaminus pirmuoju į Annapo- 
lio ir antruoju į West Point 
akademijas. Bet kadangi Eis
enhoweris buvo keliais mėne
siais per senas į Laivyno Aka
demiją, jis pasirinko West 
Point.

senhoweris , buvo paskirtas 
1943 gruodžio mėnesį. Jis pa
ruošė planus invazijai į Euro
pą, ir pasėkoje Hitlerio armi
ja pralaimėjo ir buvo pasira
šytos paliaubos.

Po karo Elsenhoweriui buvo 
suteiktas armijos generolo 
laipsnis, kuris prilygsta Euro
pos armijos inaršalui, ir kurį

Per pirmąjį pasaulinį karą 
jis apmokė tankų technikos 
tesis tūkstančius kareivių. 
Tankai tada buVb naujas gin
klas.

Po karo Eisenhoweris buvo 
pasiųstas į generalinio štabo 
mokyklą.

1933 metais Eisehoweris pa
skiriamas padėjėju generolui
MacArthurui, kuris tada buvo Taiką - buvo • generalinio štabo 
generalinio štabo viršininkas. 
Vėliau jie nuvykę į Filipinus 
pradėjo organizuoti karines 
pajėgas naujai respublikai, ku
riai Amerika pažadėjo nepri
klausomybę ir vėliau savo pa
žadą tesėjo.

Kai japonai užpuolė Pearl 
Harbor, Eisenhoweris jau bu
vo generolas.

Tuometinis generalinio šta
bo viršininkas gen. Marshallas 
pasiuntė jį į Londoną paruoš
ti planus sąjungininkų karo 
veiksmams Afrikoje ir Europo-

viršininku.
Bet 1948 metais jis šią vietą 

užleidžia genj Bradley Ir išren
kamas Columbia universiteto 
prezidentu. F
♦ Tačiau netrukus, Europos 
valstybėms pageidaujant,1 jis 
pašaukiamas į naujai atsako
mybei: išvyksta Europon or
ganizuoti karintų Atlanto Pak 
-to pajėgų. *

Eisenhoweris ' vadovauj a išsi- 
keliančiai š. Afrikoje armijai 
ir to pat—menesio__pabaigoje
pakeliamas į vyriausius vadus 
jungtinėms sąjungininkų ar
mijoms.

Augšėiausiuoju vadu visoms 
jungtinėms karo jėgoms Ei-

tą, Eisenhoweris parodė dide
li sugebėjimą dirbti su įvairių 
tautų žmonėmis, derinti jų 
reikalus ir įkvėpti jiems pasi
tikėjimo bei drąsos.

Matydami tokį didelį Eisen- 
howerio populiarumą, jau 1948

NAUJASIS PREZIDENTAS

Dwight D. Eisenhower
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JUNGTINĖS TAUTOS IR INDIJA J
politikos vyrai mėgino jam i- Nedrįstama pasmerkti Indijos dėl Kašmyro užgrobimo, bijant, kad 

ji nepereitų Į sovietišką bloką "

ANTANAS A. OLIS, Chicagos Sanitarinio Districto pati
kėtinių tarybos prezidentas, pereito antradienio rinki
muose perrinktas milžiniška balsų persvara.

BENDRAS PRAEITŲ RINKIMŲ VAIZDAS
Toks, maždaug, yra praeitų 

rinkimų vaizdas:
Gen. Eisenhoweris gavo dau 

giau balsų, negu bet kuris kan
didatas į prezidentus praeity* 
Eisenhoweris, gavo 31,875,451 
Stevensonas — 25,668,925 bal
sus. Pirmasis laimėjo 39 vals
tybes ir 442 elektoralinius bal-

cija pasirodė esanti geriau 
ginkluota. Kostui teko bėgti 
su kulka kelyje, kuri dar ir 
šiandien ten tūno. Kurį laiką 
pasislapstęs ir išsigydęs — gy
dė jj dr. Vincas Kudirka —per 
Prūsus atvyko Amerikon. Tai 
buvo 1907 metais”.

šias “.pastabas” apie rašyto
ją Margerį Atspindžiai turėtų 
pakartoti savo “deimančiukuo
se”.

Dr. Vincas Kudirka mirė 
1899 metais.

sus, antrasis — 9 valstybes ir 
89 elektoralinius balsus.

Naujame senate demokratai 
turės 47, o republikonai — 49 
balsus, įskaitant Morse, nepri
klausomą republlkoną iš Ore
gono. Demokratai išrinko 12 
naujų senatorių, republikonai 
— 23.

Būsimajame Atstovų Bute 
demokratai turės 206, repub
likonai — 220 atstovų.

Gubernatorių rinkimuose. de 
mokratai laimėjo 9, republiko
nai — 19. Illinois valstybės gu
bernatorium išrinktas republi- 
konas Wm. G. Stratton. Rinki
mus pralaimėjo dabartinio gu
bernatoriaus Stevensono re
komenduotas Dixon. Mass gub. 
Paul A. Dever, pasakęs veda
mąją kalbą praeitoj dem. parti 
bą praeitoje demokratų parti
jos konvencijoje, taip pat pra
laimėjo rinkimus republikono 
C. A. Harter naudai.

kalbėti būti kandidatu į prezi
dentus. Bet jis* tada griežtai 
atsisakė. ' : . ■ '

šiais metais sutiko ir buvo . 
nominuotas republikonų kan
didatu, o šį antradienį, lapkri
čio 4 d., amerikiečių balsuoto
jų dauguma jį išrinko prezi
dentu sekantiems keturiems . 
metams. . J ■■ -: \ 
...^Naujasis. ^^erikr£Kprezi
dentas yra- .63 metų amžiaus. 
Rinkiminių kalbų Įmetu mili
jonai žmonių maišė/;. jį kaip 
energingą, patrauklų Ir tvirtą 
vyrą. Jį yra matę ir nemažai 
lietuvių — tiek anksčiau Eu
ropoje, tiek dabar Amerikoje. 
Jam gerai žinoma ir Lietuvos 
padėtis. Jisai- keliais atvejais 
pareiškęs kad Amerikos sąži
nė nepažins ramybės, kol So
vietų pavergtos tautos nebus 
savo likimo valdovės. Eisenho
weris savo kalboje Amerikos 
Legijonui suminėjo šalis, ku
rias Sovietų Sąjunga laiko pa
vergusi. Jis tada įvardijo ir 
Baltijos valstybes — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Už tai jį 
Maskvoje plūdo Sniečkus ir

ra-
yra

Per Laisvosios Europos 
diją busimasis prezidentas 
pasakęs:

“Praėjo tie laikai, kada 
munizmas nekliudomas galė
jo primesti savo tironiją. Atei-

toriai pradės trauktis iš dirb
tinai sukurtų pilių, primestų 
tautoms, kurios nori . pačios 
laisvai tvarkytis. - - '

Pažįstami Lietuvei reikalai 
ir naujam viceprezidentui

J -' -Ar Jungtinėms Tautoms pa- Bet įvyko kitaip. 'Nehru 
vyks šią savaitę išspręsti Kaš- ' Kašmyrą panorėjo* prisijungti. __ ____ r__ __________»
myro klausimą,’kuris jau ket- Kadangi Indija buvo stiprės- jau ir taip palinkusios įSovie- 

metai- tąsomas įvairiose nė, tai nežiūrint Kašmyro gy- tų Sąjungos glėbį. Iš 

bet nedrįsta smerktilBcjįjog,

,nedidelė kuni- pavo keturis ' penktadalius to

gyventojai yra musulmonai ir .* 
pradžioje. 1947 m. jie manė,

tano, kuris yra tos pačios ra
sės ir tikėjimo.

Nixomii. Vasario 16-tosios pro 
ga lietuviams jis yra pareiš
kęs, kad jo žvilgsnis “nukyla 
| tas dienas, kada Lietuva bus 
suvereninė valstybė laisvųjų 
pasaulio tautų šeimoje”.

merikoje baigėsi, ir abi parti
jos vėl jungiasi bendram dar
bui

Patyręs rinkimų rezultatus, 
demokratų kandidatas Steven
son pareiškė: ...

— šalis apsisprendė ir pasi- . 
rinko generolą Eisenhowerį ir 
republikonų partiją. Amerikos 
tradicija leidžia aštrią rinki
minę kampaniją, bet ta pati 
tradicija reikalauja, kad ko
vai pasibaigus, visi suglaustų 
gretas... Aš prašau duoti gene
rolui Eisenhoweriui visą para
mą, kurios jis bus reikalingas, 
kad kalėtų įvykdyti prieš jo 
akis stovinčius didelius užda
vinius. Aš pats žadu jam savo 
paramą.

vykusi į vietą ‘ištirti padėtį, te 
pasitenkino paprastu praneši
mu... - * ’’ '

• • . * ’ ■

. Nehru, nujausdamas rezul
tatus, sutiko leisti įvykdyti 
plebiscitą tik jo kariuomenei 
kontroliuojant...

Aišku, išskyrus sovietišką 
bloką, visi Jungtinių Tautu 
nariai neslepia savo simpati
jos Pakistanui. Bet kodėl ty
lima?

Mat, sovietams svarbu, kad 
Himalajų pasienio nekontro
liuotų pakistaniečiai, kurie te
bėra ištikimi Vakarams. So
vietai nori matyti šias sritis 
valdomas indusų, kurių vadas 
mėgsta flirtuoti su Kremliumi.

. Ir, kol Pakistano vėliava ne
plevėsuos Kašmyre, sovietams 
bus atviras kelias į likusią Azi
jo

re Adolph Sabath, seniaū$ias 
Atstovų Buto narys, demokra
tas iš Chicago, UI. Jis išbuvo 
Kongrese 46 metus. Praeituo
se rinkimuose jis vėl buvo'per- 
rinktas.

Velionis Sabath, kuris buvo 
gerai žinomas lietuviams, pir
mojo pasaulinio karo metu ii 
po karo gynęs jų reikalus, į 
Kongresą išrinktas 1907 m. Jo 
tarnybos laikotarpyje 
astuoni prezidentai: 
Roosevelt, 
Taft, 
lidge,

buve 
Theodor

* William Howard 
Wilson, Harding, Coo-
Herbert Hoover, Frankl-

man.
Velionis Sabath, kuris mirt 

sulaukęs 86 metų amžiaus, 1 
šią šalį atvyko iš Čekijos, bū
damas labai jaunas.

APLINK
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Kai priešininkai pasisveikina...

Q Anglai išbandė naują sprausminį lėktuvą Douglas X-3 
kuris gali skristi 2000 mylių greičiu.

• ’Prie Kirklaroli bulgarų kareiviai apšaudė turkų sargy* 
bą. Po trumpo susišaudymo bulgarai pasitraukė atgal.

• Indijos ambasadorius tarėsi su Mao Tse Tungo užrie'
nių reikalų ministru dėl paskubinimo taikos pasirašymą Korė' 
joje. Indijos premjeras Nehru optimistiškai tvirtina, kad taiki 
bus greitai atstatyta. - •

• Indokinijoje prancūzai atmušė komunistus prie Rando 
nosios upės ir atsiėmė Phu-To miestą. Iš prancūzų pusės fuv< 
900 kareivių.

• Maroke užbaigtos įrengti 3 aviacijos bazės iš kurių lėk 
tuvai su atominėm bombom galės pasiekti sovietų teritoriją. B 
šių bazių dar įrengiamos kitos dvi.

• ši mėnesį Chicagoje patys garsiausi chirurgai bandyi
operacijos būdu perskirti du “siamo” brolius 4 Roger ir Ro^M^ 
Brodie, suaugusius galvomis. ,

♦

• Sare paskirti rinkimai i parlamentą lapkričio 36 (L, be 
Bonnos vyriausybė pasiskubino pranešti, kad nepripažinstent 
naujai išrinkto parlamento.

• Egipto susitarimas su Sudanu Anglijoje rado palanki 
atgarsį. Londono vyriausybė sutikę pasiųsti į Egiptą 20 mfttjfll 
dolerių, kaip pagalbą prieš dabartinius sunkumus.

• Kenya teritorijoje atstatyta tvarka. Mau-mau terete 
tai beveik visi sėdi už grotų, gi likusieji laisvėje nebedrįsta kei 
ti maišto.

• Prancūzijoje prie Donzere-Mondragon atidaryta etefci 
ros jėgainė, kuri per metus duosianti 14 bilijonų kilovatų eM 
tros. Jėgainė buvo statoma su Amerikos parama.



Kos Lietuviu Savaitė
DVIGUBA JONO KASMAUSKO SUKAKTIS HARTFORDO ŽINIOS ĮSISTEIGĖ NAUJAS LRS SKYRIUS

ETTORE GALINO, Ine.
7954 METROPOLITAN AVENUE 

MIDDLE VILLAGE 79, N. Y. 
(Prie Šv. Jono kapų)

“IŠSILAVINIMAS -MOKA RAŠYTI”...
(Stasio Butkaus 40 metų laikraštinio darbo sukakčiai)

A

Atsiųsta paminėti
Liudas Dovydėnas. BROLIAI

I TUOS, KURIE IŠGERIA

SO. BOSTON, MASS. — ALT 
S-gos Bostono skyrius rengiasi 
šauniam bankietui, kuris įvyks 
lapkričio 8 d., pagerbti didelį 
visuomenės veikėją Joną Kas- 
mauską, jo 70 metų sukakties 
proga.

Jono Kasmausko nuopelnai 
ALT sąjungai yra dideli. Be 
jo, greičiausiai, sąjunga nebū
tų turėjusi tokių namų, kaip 
dabar, nes nepaisant visų są
jungos narių darbo ir pinigo, 
sudėjus visas aukas, Jonui 
Kasmauskui dar teko pridėti 
apie 10,000 dolerių.

Tokią auką galėjo padaryti 
tik didelis patrijotas ir idea- 
Mstas.

Tad pilnai suprantama, ko
dėl bostoniečiai taip smarkiai 
ruošiasi šiam bankietui, norė
dami gražiai pagelbti tokį as
menį, kuris visą savo gyveni
mą aukojosi lietuviams.

Jonas Kasmauskas gimė 
1883 metais gegužės 15 d. Ber
žėnų dvare, Šaukėnų parapi
joje, Šiaulių apskrity. Jis buvo 
vienas iš 15 vaikų ir tėvui bū
nant paprastu artoju, neleng
va buvo gyventi. Bet visi vai
kai gražiai užaugo ir tėvai

: THOMAS MATAS
REAL ESTATE

ų 81 Fox Street !; 
Waterbury, Conn.

.71

KARLONAS
Funeral Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

stengėsi kiekvienam įskiepyti 
tėvynės meilę.

Išlydėdamas į Ameriką, tė
vas, palydėjęs iki Šiaulių plen
to, pasakė: “Vaikeli, kur būsi 
ir kaip begyvensi, atsimink, 
kad esi lietuvis ir tokiu pasi
lik visą gyvenimą.

šie tėvo žodžiai Jonui pasili
ko kelrodžiu per vką gyveni
mą.

Pradžia Amerikoj buvo sun
ki. I§ pradžių sunkiai sekėsi 
užsidirbti duoną. Bet nežiū
rint to, jis padėjo atvykti į 
Ameriką kitiems savo broliams 
ir seserims.

Būdamas nagingas ir bedirb 
damas kurį laiką medicinos 
instrumentų fabrike, jis išmo
ko ir pats įsisteigė pradžioj 
dirbtuvę, kuri vėliau išaugo į 
fabriką.

Jis pasirodė ne tik gabus 
biznio vedėjas bet ir atradėjęs, 
padaręs net 200 atradimų juos 
užpatentuodamas.

Nuo pat pirmos dienos at
vykęs į Ameriką, Jonas neuž
miršo ir lietuvybės reikalų ir 
įsijungė į organizacinį veiki
mą.

Per visą tą laiką jis ėjo įvai
riausias pareigas organizaci- 
niuos komitetuose. Jis viską 
rėmė stambiomis sumomis. Jis 
atsirasdavo visur visada, kai.p 
tik iškildava lietuviškas reika
las.

HARTFORD, CONN. — Sek
madienį lapkr. 9 d. bus iškil
mingai minima Jono ir Rosa- 
lijos Mpnčiūnų vedybinio gy
venimo 40-toji sukaktis.

Visi jų bičiuliai, draugai bus 
pavaišinti sveikinimo proga — 
sako ponia Mončiūnienė su 
šypsena, tarsi nuotaka.
Ir kodėl nesišypso^? Mončiū- 

nai, sulaukę anūkų, dar nese
ni žmonės. Tai laiminga šei
ma. Ir sakysiu, Kad lietuviška! 
Gražiai pasireiškusi mūsų ko
lonijos lietuvių gyvenime ir 
veikloje.

Sveikiname sukaktuvininkus 
ir linkime jiems sėkmės, lai
mės ir auksinės vedybinio gy
venimo sukakties sulaukti.

*
Hartfordo lietuvių vyrų ok

tetas padarė didelę pažangą 
per paskutiniuosius dvejus me 
tus. Jo pasirodymai lietuvių 
scenoje žavėjo mūsų žmones.

Tai jauni vyrai, daugumoje 
buvę Lietuvos kariai, vadovau
jami jauno
Jurgio Petkaičio, 
mūsų kolonijai 
ir išsilavinimu 
bene geriausios 
j e Anglijoje.

gabaus muziko 
daug žada 

savo talentais 
dainavime. Tai 
oktetas Nauįo-

R. C.

PO RINKLIAVOS
Detroit, Mich. — Įvykusioje 

viešoj rinkliavoj spalio 4 d., 
pridedant vėliau keletą dole
rių gautų aukų iš viso buvo 
surinkta $3,238.38. Išlaidų $38. 
90. Tokiu būdu į centrą pasių
sta $3,199.48.

Pagaliau kaip minėjome tik 
su jo pagalba buvo įkurti Bos
tone LTS namai, kuriuose ši BALFo 7fr sk. dėkoja visiems ei 
šeštadienį, bostoniečiai susi- rinkėjams ir% aukotojams, ku- 
renka jį pagerbti. rių pagelba buvo galima suda-

S. Mockus ryti šią gražią pinigų sumą.

PHILADELPHIJOS NAUJIENOS

čia įsi- bar lietuvis su lietuviu nesu
gyvena... Partijų- partijos, o 
kam gi jos? Kad ramybę drums 
tų? Aš jstoju į Lietuvių Rezis
tencinę Sąntarvę, todėl, kad ji 
yra nepartinė ir jos vienintelis 
tikslas padėti pavergtiesiems 
ir čia laisvėje jungti visas jė
gas kovai prieš bolševikus. Aš 
jau dabar galvoju kaip skyriui 
surinkti pinigų. T. V.

PADĖKA

kad vis'

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

TeL LO 7-8662, LO 7-4967
Bes. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.
_______________________

PHILADELPHIA, PA. — Lie
tuvių Bendruomenės pastango 
mis spalio 19 d. Essex viešbu
tyje buvo surengtas- Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus 
gyvenimo sukakties 
mas.

Programa susidėjo 
dalių.

Akademinė dalis, kurioje li
teratai ir kiti žymūs lietuviai

arčiau pažįstantieji sukaktuvi
ninką ir jo- darbus, ryškiomis, 
paskaitomis, kalbomis ir svei
kinimais, rašytoją apvainika
vo. Po to pats sukaktuvininkas

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

T-8568

UBEBTY FEDERAL SAVINGS 
AND L8AN ASSOCIATION

PMxleipW*, P*.
SS® NORTH BROAD STMŪtt 

<T«awar»<7 AddNMt

STATEMENT- OF OOKMTtOM 
** OT DCCKMBE* »!. 1*M

ASSET*
Rot Mrtcwt Lamb....................**  ̂!«.«»«
Ifni !■!■! Lmm......................... 25.54*
iMm ■■ Šerinei AeMOBt* .... 82.997
FManl Bmm Lobs Bank 8t«*. . 175.000
Caab an Hand and In Banka .... 1,112.0** 
O®e» BaUdtac and EqtrtpMrt .. 100.60*
FartSn* Lot— 1415 Rae* Strwt 22.723 
Sotand Chac»M «ad Otbar AaMti 15.791

TOTAL—«K*17>*T 
UABTLTTIXC

F *to* Am—O.**,«**.4W

F«dmi Ba—■ Lm M . . . *50.000
U—m IB P—................ $5.431
COxt LtaMHU— ............................ 10.311
Fni,)aj i **’ Ratira—ant lumi .. 32,077
Ot—r *p«ct«e B—ar—*....... *«**•
C—xnral Baria . . . *295.500

Į! BACH’S CAFE i:
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. !
! 6629 TORRESDALE AVE^

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

WILLIAM VALAITIS 
VttoAcnopoa automobilių taivjmat 
730*2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229

DOMEIKOS. Romanas. Tre
čioji laida. Išleido knygų lei
dykla TERRA, 748 W. 33rd St., 
Chicago, Ill. 256 psl., kaina 
2.50 dol. Gaunama leidykloj ir 
pas platintojus.

Šia knyga autorius laimėjo 
Lietuvoj valstybinę literatūros 
premiją. Veikalui siužetas im
tas iš mūsų kaimo buities ir iš 
mūsų žmonių pamėgimo byli
nėtis. šia prasme veikalo pro
blematika ir pats veikalas y- 
pač įdomus mums emigracijo
je. Kalba graži, stilius gyvas, 
vaizdus. Daugeliu atžvilgių ši 
knyga priklauso prie įdomiau
sių knygų emigracijoje ir trem 
Vje. k

Knyga išleista gražiai ir sko
ningai.

yra mūsieji, lietuviai, ir tarp 
jų nė vieno vagies, nei žmog
žudžio. Jie, gal būt, gyventų so 
tūs ir būtų sveiki, jeigu nebū
tų branginę to, ką ir mes — 
laisvės. Bet mes esame čia — 
o jie ten. Galėjo būti kitaip —• 
kiekvienas žinome, kad balsiai 
nedaug reikėjo, kad bet kuris 
iš tų, kurie čia esame — galė
jo būti jų vieoje. Ir mes lauk
tume, kaip dabar lankia jįe — 
nedaug: trupinėlio nuo brolio 
stalo — mūsų žodžių, mūsųJce-.. 
lių centų, ir jie bus suraminti, 
jie turės vilties, ir sveikatos. 
Argi mes galime leisti, kad dau 
getų kapai svetur, jeigu mes 
būsime kurtūs? — Tai dėl to 
kalbu jums. . ,

Ir kodėl,, kaip tiktai jums? 
Aš tikiu į seną priežodį,— kad 
tas, kas išgeria, turi jautrią 
širdį, tas, kuris junta kartais 
esąs silpnas, geriau užjaučia 
kitų silpnybes. Ir tikiu, kad 
ypatingai šiose dienose, BALF 
to mūsų sąžinės trimito rink
liavos dienose, tos jautrios šir
dys pasirodys geros. Kad jų 
galima prašyti. Prašyti vieno 
stikliuko, vieno stiklo — vis- 
tiek, whisky ar konjako, alaus 
ar likerio — vieno stiklo. Ne, 
tai nereiškia išsižadėjimo, ne. - 
Jeigu jūs niūrų lapkričio va
karą šaukia nerimas ar susi
kalbėjimas, ar ilgesys, ar drau 
gai, ar linksmumas —-eikite, 
kur einate, sėdėkite savo mie
loje vietoje, įprastame saliūne.

Eikite penktadienio vakare 
ar šeštadienio rytą, ar sekma
dienio popietį — niekas neuž- 
stos kelio prašymais, neįkyrės 
maldavimais — neišsižadėkite 
nieko, ką sau dosniai ir dažnai 
duodate. Tačiau jūs žinote, 
kad ateina minutė, kad rankos 
svyruoja ir nebeprineša prie 
burnos stiklelio, jis palinksta 
ir išsipila, arba krenta iš ran- 
kų—ir suiaisto karčiamos as^ 
lą. Tai šitą stikliuką paveskime 
tiems, kuriems reikia pieno,- 
kaip kraujo gyvybei palaikyti, 
šitą stikliuką, kuris juk nebe
reikalingas jūsų nusiramini
mui nei apsvaiginimu! — nebe 
pirkite to stiklo, kurį islaišto- 
te tuščiai — padarykite auką 
už JO kainos vertybę.? It:namo; 
jūs keliausite su keistai geru 
jausmu — vistiek, ar jūs su- . 
stosįt pasikalbėti su lempa,* ar m 
reikės jums truputį atsiremti 
į sieną pailsėjus ims toks ma-. 
tonus juokas. — Pienas? — 
galbūt, sakysite, jūs. Kas iš 
jo? Bet tegu tave dievai — aš 
išgėriau vienu stikliuku ma
žiau, kad tu, mano nežinomas 
tautieti, išgertum pieno visą 
kvortą. Gal dėlto tu gyvensi 
ilgiau.

Tegu bus atleista už šituos 
žodžius — tenebus jie priimti 
kaip įžeidimas — draugiškas 
pasikalbėjimas.

NELE MAZALAITENereikia, kad toks kreipima
sis nubaidytų jus, kurie taria
te, kad tai taikintinas jums, 
nereikia, kad pabėgtumėte, 
kaip balandžiai, nugąsdinti 
šūvio, čia nėra jokių barnių 
nei pamokymų — priešingai, 
norėtųsi suieškoti lyriškų žo
džių šiam pasikalbėjimui. Nes 
ar ne tie, kurie grįžta namo su 
sunkia, bet linksma galva, ar 
ne jie dailiais žodžiais užkal
bina mėnulį ir pakelės stulpą? 
Ar ne jie niūniuoja dainelę, 
šiaip niekuomet nedainuoda
mi? Ar ne jie, susuktu 
liežuviu, svyruodami bet nar
sia širdimi lenda kovoti su 
milžinais už teisybę? Ir jie ne
bijo nieko, net vaiduoklių.

Taip, reiktų atskirų žodžių 
prabilti jums, apie kažką nuo
stabų — tačiau paminėsiu tik
tai vieną daiktą: pieną. — 
Koks niekingas gėralas, never
tas vyro! Bet kiekvienas savo 
mažose dienose pirmiausia yra 
tiesęs ranką ne į kokią kitą 
bonką, tik į pieno. Ir nevienas

Rašo JUOZAS VALTYS iš viso jų jau dabar turi sep- 
tynius. Pažymėtinas iš jų — 
Latvijos Nepriklausomybės me 
dalis su kardais. Matyt, St. 
Butkaus kovota ir už brolių 
latvių reikalus. ,

Įdomus St. Butkus kaip vie
nas iš tų vyrų, kurie pirmieji 
trispalvę iškėlė Gedimino kal
ne Vilniuje.

Iš viso bene 4 kartus St. 
Butkus “iš naujo” kėlė mūsiš
kę vėliavą Gedmino kalne, kai 
lenkai su rusais ją nuleisda
vo...

Kaip buvęs karys, St. But
kus organizacijų žmogus. Dau
giausia jo veikta Lietuvos ka
riuomenės savanorių sąjungo
je. Vienu kartu jisai pakilo į 
sąjungos centro valdybos pir
mininkus. Atkeliavęs į Jungt. 
Valstybes, pritapo prie Am. 
Lietuvių Tautinės Sąjungos.

Tasai, kas skaitė St. But
kaus atsiminimus, kur tiek 
daug nuostabiu dalykų pripa
sakota, tur būt, susidaro vaiz
dą, kad tų nuotykių autorius 
ir atpasakotojas yra kažkoks 
stipruolis, beveik, sakysim, mil 
žinąs.

Taip, savaip milžinas, bet iš- 
tikrųjų St. Butkų galima būtų 
laikyti tik žemaitėliu, nes kaip 
istorija moko, žemaičiai maž
daug kaip ąžuolai,.. Kilimo iš 
paties Kurtuvėnų miestelio, 
netoliausiai Šiaulių. Bežemių 
tėvu sūnus. Gimė 1897 m. ko
vo 13 d. Dabar gyvena Mas- 
pethe, N. Y.

šiuo rašinėliu, suprantama, 
neįmanoma buvo visko atpa
sakoti apie mūsiškį jubilieja- 
tą. Palikime tai kitai progai, 
kai St. Butkus švęs savo 50 m. 
laikraštinio darbo sukaktį.

Tikiu, geriausias Stasiui But
kui linkę j imas—50 metų auk- 
sinę sukaktį švęsti Vilniuje, 
kur Gedimino kalnas...

šie metai yra- sukaktuviniai 
metai Stasiui Butkui, kilusiam 
iš Kurtuvėnų miestelio.

1912 metų vasarą vadinasi, 
prieš 40 m., Seinų šaltiny at
spausdintas pirmasis St. But
kaus straipsnis — “Geriau eiti 
į kariuomenę, nei važiuoti i 
Ameriką”.

Kas žino tų laikų “epidemi
ją” keliauti į Naująjį Aukso 
Pasaulį, lengvai supras St. 
Butkaus iškeltąjį reikalą. Tuo 
laiku Lietuvos šviesuomenė, 
reikia žinoti, buvo susirūpinu
si, kad Lietuva neliktų “tuš
čia”. Naujokas St. Butkus iš 
patriotinio taško taip pat ra
do reikalą tąją mintį, matyt, 
paremti ir dar pakedenti.

Gyvenimas, beje, taip susi
klojo, kad ir to straipsnio au
torius, tiesa, daug vėliau —po 
37 metų — atkeliavo į Ameri-

Dabar, jei St. Butkui tektų 
peržiūrėti tąjį straipsnį, tiki
me antraštę kitaip sutvarkytų, 
būtent, apverstų.

St. Butkus yra laikraštinin
kas—karys. Kas svarbiau mū
sų jubiliejatui, sunku pasaky
ti, nes tiek laikraštininko, tiek 
kario, jei galima sakyti, ama
tas yra suaugę ir išbujoję ją 
kraujuje ir širdy. ,

Vienybės skaitytojai St. But 
kų puikiai pažįsta kaip karį iš 
jojo atsiminimų, spausdintų 
per 42 Vienybės numerius. Be 
pagyrų reikia pripažinti, kad 
tie St. ^Butkaus kareiviški at
siminimai yra geriausi tos rū
šies rašiniai Vienybėje mūsų 
atminime.

Daugiau St. Butkų kaip karį 
laikraštininką pažįsta nepri
klausomos Lietuvos skaityto
jai.------- ----------------- -----------

Nuo 1922 metų St. Butkus 
— Lietuvos kariuome
nės laikraščio “Kario” nenuil
stamas bendradarbis ir redak
cijos narys. Savo pareigose iš
tikimas iki 1944 m., iki pasku
tinio to laikraščio numerio. 
Per 22 metus, suprantama, ei
lutę po eilutės tiek prikalė, 
kad pats nepakeltų, jei visą tai 
į vieną vietą sudėtų. Į Karį, 
kaip St. Urbonas, paskutinis 
Kario redaktorius, taip ir jo 
dešinė ranka St. Butkus —su
dėjo visą savo" širdį ir protą, 
sveikatą ir triūsą.

Rašytojas Juozas Petrėnas, 
1922 m. buvęs Kario redakto
rius, atsimena pirmuosius St. 
Butkaus žingsnius Kario re
dakcijoje.

Girdi, pasakoja Petrėnas, su 
tikslingiausiom kariškom ma
nierom, aidint batų .kulnims, 
•ties redaktoriaus stalu vieną 
dieną atsirado nedidelis vyru
kas, kuris lyg šaudydamas iš
bėrė žodžius:

— Prašau leisti pasilikti...
Ir taip užsimezgė kalba, ku

rios ir dabar St. Butkus nega
li užmiršti. Esą, buvęs nepap
rastai įsižeidęs, kai red. Petrė
nas lepterėjęs:

—■. Sakyk, kary, ar moki ra
šyti?

Mums atrodo, kad klausimas 
buvo vietoj, bet Seinų šalti-

dabar, parėjęs namo nevisai 
tvirtomis kojomis ir stengęsis 
žengti taip tyliai, tačiau vis- 
LeK prikels savo jauniausią 
kūdiki, ramindamas jo verks
mą, virpančiomis rankomis pa 
duoda jam — ką?—pieno bon- 
kutę ir nusišypso jam. Toks 
paprastas, toks neapdainuotas, 
toks nesvajojamas daiktas — 
bet toks būtinas.

. Tačiau kodėl kalbėti apie 
tai, kaip tiktai apie tai? Neži
nau, stačiai nežinau. Manau, 
tai bus pasilikę iš pernai metų 
laikraščių — ten buvo pasako
jama apie Lietuvių Gimnaziją, 
vienintelę pasaulyje ir prisi
glaudusią Vokietijoje — apie 
jos mokinius, kurie mokosi iš 
visos širdies, kaip niekuomet 
nesimoko turtingi ir aprūpin
ti.

Ten buvo pasakojama, kad 
jų jaunas organizmas yra nu
silpęs, kad įieųis reikia sveiko 
stipraus maisto — pirmoje ei
lėje pieno, bent kvortos per die

Be to, kaip ištikimas 5 pėst. 
Kęstučio pulko kovų dalyvis, 
suredaguoja pulko istoriją — 
"5 pėst. D. L. K. Kęstučio pul
kas 1919-1934 m.”

Per 40 metų savo laikrašti
nio darbo, St. Butkus sukūrė 
savo stilių, kurio daugelis pa
vydėtų: sveikai, aiškiai, su nuo 
taika, į tašką rašyti — tai ke
lios St. Butkaus dorybės.

Kalbant apie St. , Butkų, 
kaip laikraštininką, verta pri
minti jo nuopelnus skatinant 
jaunuomenę bendradarbiauti 
spaudoje. Kad ir kelių kreivų 
eilučių žinutei iš Lietuvos už
kampio parodydavo pagarbos. 
Iš tų “kreivų eilučių” rašeivų 
yra išaugę stiprių pajėgų nepri 
klausomos Lietuvos spaudai.

Į Lietuvos kariuomenę St. 
Butkus įstojo 1918 m. gruodžio 
13 d., o Lietuvos Taryboje ka
rių sąraše buvo įregistruotas 
1918 m. liepos mėn., t. y. pir
mai iš kareivių. St. Butkus — 
vienas iš narsiausių Lietuvos 
nepriklausomybės kovų kulko
svaidininkų...

Būdamas vyr. puskarininkis 
(Stasio pasididžiavimas!), 
spaudoj pasiūlo vietoj “pone 
leitenante” vartoti “tamsta 
leitenante” ir pasiūlymas liko 
įrašytas į kariuomenės statu
tą.

Prezidento Stulginskio lai
kais kartą buvo suabejota St. 
Butkaus patriotiškumu, ir ta
sai “karys kulkosvaidininkas” 
uždaromas į kalėjimą už ko
munizmą... Beje, kariuomenės 
teisme paaiškėjo koks “komu
nizmo apaštalas” — St. But
kus, ir netrukus po to jisai ap
dovanojamas Vyties Kryžiaus 
Ii rūšies 3 laipsniu... Keista, 
bet tai tikrovė.

Ir nuo to laiko prapliupo St. 
Butkui ordinai ir medaliai, ir

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

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

____________________________________ _________ i
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rikos Lietuvių Tarybos Los An-,, 
gėlės Skyrius surengė mano 70 ' 
metų amžiaus sukakties minė
jimą. Tąja proga gavau išklau 
syti malonių sv.eikinimų ir lin
kėjimų, tiek minėjime pa
reikštų, tiek ir iš kitur atsiųs
tų, pasiskaityti palankių apie 
mane spaudos atsiliepimų, su
silaukti dovanų ir aukų.

Kiekvienam mane sveikinu
siam ar apdovanojusiam sten
giuos atskirai padėkoti, o čia 
tik bendrai tegaliu visiems pa
dėkoti. Visų pirma ALT Los 
Angęles Skyriui su jos pirmi
ninku P. Peters — Petraičiui 
priekyje, kuris minėjimui va
dovavo, ir Minėjimui Rengti 
Komisijai, būtent tautiečiams 
ir tautietėms M. Aftukienei, 
prof. K. Alminauskui, A. De- 
ringienei, F. Kudirkai, Dr. P. 
Pamataičiui, A. Skiriui, M. 
Starkui, M. ir J. Steponavi
čiams, V. Trumpai ir Komisi
jos pirmininkui J. Uždaviniui,

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

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

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. 

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

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

ną, tiktai kvortos — ir jie jo 
beveik niekuomet nemato. Ne 
dėlto, kad vokiečiai nelaikytų 
karvių, kad nepardavinėtų 
šviežaus pieno — bet kad nėra 
už ką nupirkti. Vienos kvortos 
pieno. Jokio “aiskrymo” po ke
lias porcijas į dieną, jokių be
galinių rūšių šokoladų, kaip 
mes matome čia mokinius — 
ne, tiktai pieno. O mes keliau
jame pro krautuvių langus, 
mes matome pieno armijas 
stiklinėse ir popierinėse bon- 
kose, o mes skaitome dailias 
spalvotas reklamas: — Gerki
te daugiau pieno! Pienas —tai 
sveikata. Ar mes pagalvojame, 
kad tenai — negeria pįeno?

Bet tai buvo pernai—saky
site, dabar jau geriau, dabar 
pasaulis darosi kasdien tur-

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 f l psl., kaina S2.20. II tomas 225 psl.., $2.60

NELĖ MĄZALAITĖHOTEL GRUSH
~ RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
—Iš kitų miestu atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

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

MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
‘‘...knyga iš tikrųjų rimta ir įdomi”. — Naujienos (P. Du- 
lakis) 
du

----------------- 220 psl.. kiina-‘$2.50

JURGIS SAVICKIS

CHICAGO, ILL.
steigė naujas Lietuvių Rezis
tencijos Santarvės skyrius. Iš
rinkta valdyba pareigoms pa
siskirstė sekančiai: pirm. A. 
Paukštė, sekr. V. Navickas ir 
ižd. J. Budrikis.

Man, kaip šio steigiamojo 
susirinkimo svečiui, metėsi į 
akis, pasižadėjimo mintys, 
štai būdingesnės ištraukos: 
“...Turėdami didelę meilę mū
sų pavergtai tėvynei Lietuvai, 
užjausdami mūsų žudomų bro 
lių sunkias kančias, pergyven
dami baisius terorizavimus, su 
ėmimus ir trėmimus mūsų ne
kaltųjų brolių, randame vie
nintelį kelią palengvinti jų 
kančias, tai susiburti į rezis
tencinę santarvę. Mus skatina 
ir tas faktas, kad LRS krikšto 
tėvas yra Vasario 16-os signa
taras, didis mokslininkas, prof. 
M. Biržiška.”

Teko pasišnekėti su valdy
bos nariais. Paukštė apie save 
trumpai pasakė: “Buvau šau
liu iš pat jaunystės, šioj kul
tūrinėj ir karinėj organizaęi- 
joj tilpom visų pažiūrų žmo
nės. Vokiečių — bolševikų ka
rui prasidėjus, Šančiuose suor 
ganizavome partizanų būrį iš 
60 asmenų. Būriui tada vado
vavo pusk. Paukštys, tik nesu- 
maišykit, aš Paukštė ir buvau 
tik jo padėjėjas, o jis Paukš
tys. Per abi okupacijas dirbau 
rezistencinį darbą. Mano vie
nintelis troškimas,
lietuviai, kaip tie partizanai 
eitų vieningu keliu ir tarpusa- 
vy nesibartumėme”.

V. Navickas, visų jauniau
sias, pareiškė: “Aš, kai raudo 
noji giltinė užklupo Lietuvą 
buvau tik gimnazistas. Viso
kias pinkles tam žiauriam okv 
pantui su draugais dariau, ka; 
atėjo raudonasis, jau ir ginki? 
i rankas paėmiau... Mano di
džiausias '.noras, kai pradės 
mūsų pavergtoj ai tėvynei švi
sti laisvės saulutė, tai su save 
vienminčiais parašiutu nusi
leisti tėvynėje, kad galėčiau 
tiems žiauriems okupantams 
paspirginti kulnus, kad tik 
greičiau nešdintus iš mūsų tė
viškėlės.

J. Budrikis pareiškė: “Kai 
pirmą syk atėjo bolševikai į 
Lietuvą, maniau kad jie mane 
palaikys proletaru, nes buvau 
visiškas beturtis, bet apsirė
dęs ir sotus. Tačiau aš jiems 1 
buvau didžiausias liaudies prie 
šas, nes galvojau lietuviškai. 
Kai 1944 m. rugpiūčio-spalio 
mėn. sukilo žemaičiai prieš 
vėl užgriuvančius bolševikus ir 
prie sukilėlių prisidėjo iš Auk
štaitijos atbėgę vyrai ir mote
rys, aš radau naudingiausią 
savo apylinkėje rinkti tiems 
pasišventėliams maistą ir dra
bužius. Daug aukštaičių buvo 
atbėgusių tik baltiniuose, ne
spėję nieko pasiimti. Jungiuo- 
si į Rezistencinę Sąntarvę, 
nes laikau naudingiausia ir 
geriausia tuo būdu padėti mū
sų kenčiantiems lietuviams”.

Amerikoj gimusi , lietuvaitė, 
A. Paukštienė man pastebėjo: 
“Lietuva myliu, kaip savo mo
tutę. Labai pergyvenu, kai da-

. — “Ji skaitosi lengvai, talpina dailių gamtos vaiz- 
— Draugas (A. Landsbergis).daugiamečiui mano šeimos 

globėjui tremtyje. Bažnyčioje 
ir minėjime savo malda mane 
sustiprinusiam kun. klebonui 
J. Kučingiui, įrengusiam ma
no darbo kambarį konsului J. 
Bielskiui su Ponia ir kitiems 
minėjimo dalyviams, tiek gau
singai losangelinei lietuvių vi
suomenei, tiek ir kitataučiams 
— Los Angeles aukštųjų mo
kyklų atrtovams su Loyolos 
universiteto prezidentu Char
les S. Casassa, S. J., ir Calif
ornia univ. atstovu prof. Dr. 
Malbone W. Grahamu, paskai- 
čiusiu reikšmingą mums pa
reiškimą, priekyje, — buvu
siam JAV atstovui Dr. Owenui 
J. C. Noremui, — lajtvių, estų, 
ukrainiečių, gudų visuomenės 
atstovams, — vietinių lietuviš
kųjų organizacijų atstovams ir 
atstovėms, — St. Šimkaus var
do chorui, giedant Gaudeamus 
igitur posmą Vivat et respub- 
lica žodžius “et qui item regit” 
sąmojingai pakeitusiams į 
“populusque eius” — ir visiems 
kitiems minėjimo dalyviams. 
Atsiuhtusiems savo sveikini
mus ir linkėjimus Nepriklau
somosios 
riams ir 
matijos 
priekyje,
Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkui prelatui M. Krupavi
čiui, Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomajam Komitetui, 
Kanados, Australijos, Vokieti
jos lietuvių bendruomenėms, 
Ukrainiečių Kongreso Komite
tui, lietuvių — latvių “Vieny
bės” vadovybei, JAV ir kitur

šiemet yra kitaip.
Tikrai kitaip.
Nedaug dienų praėjo, kaipRAUDONI BATUKAI

“Raudonieji batukai“ tikrai šviežia i 
yra meisteriška”’. — Gabija (J. Aistis), 
vickis — novelės meistras”. — Draugas (A. R.). 
154 psl., kaina $1.50

MOTIEJUS VALANČIUS

VAIKŲ 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

ir didelė knyga. Ji
‘‘Jurgis Sa-Lietuvių simfoninė muzika plokštelėse' UNION BRONZE FOUNDRY

High Grade Bronze Castings 
STANLEY SKIKAS

SAVININKAS
i; (Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

B. Končius pasakojo per lietu
višką radiją, kad jis regėjo 
neseniai, savaitės tėra nuplau
kę, kaip jis regėjo badaujan
čius. šiemet. Nes kiekvieni gė
rė j antie j i metai kaip vanduo 
nuplauna atsiminimą, kad yra 
tremtinių, nes pasauliui įkyrė
jo būti labdaringu. Ir tenai, 
kur dar nėra atšalę mūsų pa
čių pėdos, į kur mes galime 
nuvažiuoti svečiuosnt,, bet iš 
kur negali atvykti čia net sun
kiausiam darbui — Vokietijoje 
likusieji badauja. Ten nė vieno 
nėra stipraus. Ten nė vieno 
nėra, kad gali sėsti į traukinį 
ir važiuoti, kur jam patinka — 
kaip čia renkamės šiandien 
Brooklynas rytoj Californija. 
Jie .neturi automobilių, 
nas. Nė -vienas savo 
šaldytuvų ir nieko, ką 
pasidėti šaldytuve. Nė
Nė darbo. Našlės, vaikai, beko
jai, seniai, džiovininkai.
rasi visas ligas, išskyrus nutu
kimą ir persivalgymą. — Ten 
niekas neserga baltąja karštli
ge nuo persigėrimo. Ir jie visi

VEROVOX MASTERPIECE 
RECORDS New Yorke* netru
kus išleidžia ribotą skaičių lie
tuvių simfonines muzikos 
plokšteles. Tai bus pirmas tos 
rūšies leidinys, kurio vertė ne
įkainuojama.

Jeronimui Kačinskui diri
guojant simfoninį orkestrą 
plokštelėse įgrota: Lietuvos 
Himnas, Gruodžio “Lietuvoje”, 
Bacevičiaus Simfonija Nr. 1, 
Jakubėno “Legenda” ir “Rap
sodija”.

šios VEROVOX plokštelės 
yra vertingos ne tik muzikiniu 
atžvilgiu, bet ir techniškai jos 
yra aukščiausios kokybės. Mu
zikos mėgėjams ir kiekvienam 
lietuviui, kuris vertina savo 
tautiečių kūrybinius laimėji
mus, šios plokštelės suteiks di
delio džiaugsmo ir malonumo.

šie lietuvių simfoniniai • kū
riniai įrekorchioti nedūžtamo- 
se, “long playing” (33 1/3 RP 
M) plokštelėse. Kiekviena 
jų numeruota. Kaina $10.00.

Siunčiant užsakymą, reikia 
įmokėti $5.00. Pasilikusieji 
$5.00 su persiuntimo išlaido
mis sumokami plokšteles pri
statant COD. Užsakymai siun
čiami VEROVOX MASTER
PIECE RECORDS — 150 W. 
57th Street, New York 19, N. Y.

70 metų 
minėj i-. tarė padėkos žodį. Bendruo

menė rašytoją apdovanojo ver
tingomis dovanomis, o jo žmo
ną gyvų gėlių buketais.

2. Meninėje dalyje dalyvavo 
operos solistė Juzė Augaitytė, 
dainininkė Galina Leonienė, ir 
Kostas Ostrauskas, deklama
vęs ištraukas iš V. Krėvės 
“Skerdžius” ir “Šarūnas”.

3. Po to sekė vakarienė 
trumpomis kalbomis.

Po dviejų metų “Atostogų”, 
spalio 26 d. įvyko ALT S-gos 6 
skyriaus susirinkimas. Skyrių 
sujudino Centro Valdybos at
sišaukimas suruošti Seimą 
Philadelphijoje 1953 m., kovo 
14-15 d. Pirmininkui ir sekre
toriui pasitraukus, susirinku
sieji išrinko naują valdybą. Ti 
kimasi, kad nuo šio laiko sky
rius tikrai gyvuos ir pradės sa
vo veiklą tarpe vietos lietuvių.

Vietos Lietuvių Bendruome
nė pasiryžo rinkti medžiagą 
išleidimui Philadelphijos Lie
tuvių Metraščio. Bet ar ne lai
kas būtų pagalvoti apie Ame
rikos Lietuvių Istorijos išleidi
mą? R.

iš trijų

Tik iki Nauju Metu
Gaunamos beveik už pusę 

kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir .Kalėdų 
dovanoms knygos:

ŠLIUPTARNIAI. Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasaky
ta apie Amerikos lietuvių gy
venimo sunkumus, vargus ir 
kovas dėl lietuvybės. 652 pus
lapiai, Jono Šliupo, “dėdės” 
šerno ir kun. Demskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Amerikos 
lietuvių gyvenimo romanas, 
pirmas apie širdį, iliustruotas, 
450 puslapių, kaina 4 doleriai.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Septy
nios novelės, baisesnės už Up
ton Slnclair’io RAISTĄ, iii uos- 
truotos, 316 puslapių, kaina 3 
doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet šita beprotiškai
numušta- kaina galios tik iki 
Naujų Metų. Todėl nelaukite 
rytojaus, bet 'tuoj kiškite į vo
ką 6 dolerius ir siųskite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.

Persiuntimo kaštus apmo
kame.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽEJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (bemorrboidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletes foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes, arba pinigus 
grąžina^. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. 0. Box 666. Newark 1, N. J.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.
n—-------------------------------------------------------------- --------- ?

-s

su

Lietuvos ministe- 
konsulams su diplo- 
šefu S. Lozoraičiu 
Vyriausiojo Lietuvos

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

WALLY’S 
RESTAURANT--- X ■“ 
Geri žmonės, geri gėrimai,.

geras maistas
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

U«3«

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

JUOZAS KĖKŠTAS

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

RESTORANAS IR BARAS
941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

TeL PO 5-6785

A. MIEŽIS '
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgėnt 9-4156

45 psl., kaina 80 c.

Rašykite leidyklai laiš- f A R I I A
ką, ir knygos Jums bus U M D 1 J M
atsiųstos j namus. 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

nė vie
name, 
galėtų 

pinigų.

Ten * QUALITY MARKET
; VICTOR ABECUNAS, Sav. J; 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

LINKSMAS VAIDINIMAS
I

Pirmą kartą šį rudenį New Jersey valstybėje! Juokų iki 
ašarų! LINDENO vaidintojų trupė

1952 in. lapkričio 22 dieną, šeštadieni 
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE,

2nd St. ELIZABETH, N. J.

“TETA IŠ AMERIKOS”
stato 3 veiksmų linksmą KOMEDIJĄ — premjerą 

Vaidina geriausios New Jersey jauniausios pajėgos 
Veikalą režisuoja ALFA PETRUTIS.

Dekoracijas pritaikė — VYT. KVEDERAS.
Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min. vak. šakių 9 vai. vak.

Groja ALG. KAČANAUSKO šokiu kapela
Bilietų kaina įskaitant mokesčius — $1.25.

Maloniai visus kviečia atsilankyti
LINDENO VAIDINTOJAI

visuomeninėms ir politinėms, 
kultūrinėms ir mokslinėms lie
tuvių organizacijom^, Švedijos 
universitetų profesoriams Ek- 
blomui, Falkui ir Arumaa. se
niems savo draugams ir pro
fesoriams — bendradarbiams 
su Lietuvių Profesorių Draugi
jos Valdyba priekyje, buvu
siems. mano klausytojams ir 
mokiniams, palankiems man 
kunigams ir pasauliečiams vei
kėjams, visiems užsieninės 
mūsų bendruomenės atsiliepu
siems jautrios širdies seniems 
ir jauniems mano tautiečiams 
ir tautietėms.

Nieku kitu negalėdamas at
sidėkoti tautinei savo bendruo 
menei kaip tik plunksnos dar
bu. skiriu jai ši kartą savo 
Galvojimus apie lietuviu tau
ta — rasini “Lietuviu Tautos 
Kebas i naujai! gvvenima,” 
kurio l-sis tomas prieš kelias 
savaites iš spaudos yra išė- 
je*. o n-sis pasirodvs pirmai
siais 1953 m. mėnesiais.

M. Biržiška 
1952. 10. 31.

Los Angeles Kalifornijoj

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, FA.
TeL PO 5-9566

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė
Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
TeL Virginia 7*9880

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LTCFN^FD P^NNA AND NEW JER^FV 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Modemiška laidojimo jtUvga: didelė grali koplyčia, erdvi tall Ml 
barn, pakeleviftgiemt roteik’ima nakvynl — vhlrat Bemokamai.

Nelaimi* valanda kreipk i tet j tnOmj ittaigą. dieną ar naktį 
— met vnado* patirenge enteikti genantį patarnarimą.

nio rašytojui ir Kurtuvėnų 
miestelio laiškų sudėliotojui 
(už vargonininką gražiau ir 
pigiau rašydavęs) tai buvo pei 
lis po kaklu. Dabar, žinoma, 
niekas neabejoja, kad St. But
kus nemokėtų rašyti, jei ypač 
kas vartė St. Butkaus atsargos 
kario knygutę su pulk. Sala- 
džiaus parašu ir Kauno karo 
komendantūros antspaudu. 
Ten aiškiai parašyta:

“Išsilavinimas — moka ra
šyti”...

Tiesą pasakius, St. Butkus į 
Kario redakciją atėjo be jokių 
diplomų bei pažymėjimų. Tik
tai vėliau baigė Kauno gimna
zijos mokslus, tuo, tur būt, pa
dvigubindamas “moka rašyti”.

Ir dar dabar St. Butkus savo 
archyve laiko Lietuvos žurna
listų Sąjungos nario knygelę, 
žinoma, labai tai mielas do
kumentas, ypač kai ten įkli
juota nuotrauka sveiką nuke
lia į jaunų dienų gadynę.'

Be tiesioginio darbo Kario 
redakcijoje, St. Butkus ėmėsi 
redaguoti keletą knygų. Kaip 
Lietuvos savanoris kūrėjas St. 
Butkus rūpinasi ir randa lei
dėjų šiom knygoms: ,
\ 1. “Savanoris 1918-1920 m. ” 
. 2. “Savanoris Kūrėjas” ir

3. '’Savanoriai Kūrėjai”.

Henrikas ŽemelisKeliauju per Kanadą (2)

ŠIAPUS IR ANAPUS NIAGAROS KRIOKLIO
Niagaros krioklys yra pa

garsėjęs ’visame pasaulyje. Ir 
aš dar sėdėdamas gimnazijos 
suole, apie jį buvau susidaręs 
vaizdą. Man tada atrodė, jog 
tai yra kažkas nustabaus ir di
dingo ir žmogus prie jo jau
ties/ lyg skruzdė... menkutis, 
mažytis, bejėgis. Kai teko pir
mą kartą pamatyti Niagaros 
krioklį, jaučiuosi lyg apsivylęs 
— mano vaizduotė buvo gerais 
šuoliais pralenkusi tikrovę.

Bet prie jo tikrai jauties 
menkutis. Gamtos jėga čia 
triumfuoja, o krentantis ir pu
tojantis vanduo, ypačiai nak
tį prožektorių šviesoje, sukelia 
tokį įdomų ir retą vaizdą, ku
ris prašyte prašosi dailininko 
pieštuko ar poeto plunksnos. 
Neveltui Niagaros krioklys yra 
pasidaręs labiausiai lankoma 
vieta. Atvažiuoja čion iš visų 
Amerikos ir Kanados kampų, 
p jei dar pasitaiko daugiau 
šventadienių — sunku berasti 
ramią vįetelę ar nakvynę.

Jaunavedžiai čia atvyksta 
praleisti medaus mėnesį. Va

žiuojant jiems per tiltą, pra
deda skambinti varpus, skelb
dami apylinkei, kad dar vienas 
savanoris, taip viengungis pa
galvotų, pardavė moteriai dū
šią... Ir nėra skirtumo, ar ka
nadietei, ar amerikietei, nes 
jos visos vienodai, po medaus 
mėnesio, perima šeimos va
džias tvirtai į savo rankas.

čia ne vienas bando dėl ne
nusisekusios meilės ar kitokio 
gyvenimiško biznio sau galą 
pasidaryti. Ir jiems tai lengvai 
pavyksta. šmukšteli stačiai 
galva žemyn ir kaip toj Eglės 
žalčių karalienės pasakoj, tik 
baltos putos pasirodo... Yra 
drąsuolių, kurie bando su bač
ka perplaukti Niagaros krioklį, 
tačiau tie jų bandymai baigia
si, kaip Ir anų nusivylusiųjų.

Kur turistai, ten ir biznis 
ir gyvenimas verda. Viešbu
čiai, restoranai, įvairios dova
nų krautuvės visuomet pilnos, 
kaip ir pats miestas, kuriame 
dieną ir naktį rutiksi žioplinė- 
jančių praeivių, nuolat besi
stebinčių ne taip jau didelę

nuostabą keliančiais dalykais. 
Mat, šio kontinento turistai 
neturi tokio išl<pWiJbj skonio, 
kaip europietis. Ja£i\ii nebuvo 
kur tą skonį išlepinti.

Amerikos pusėje yra pats 
vandens kritimas, užtat visi 
veržiasi į Kanados pusę, kad 
galėtų pamatyti., t^ gražų ir 
didingą vandens kritimo vaiz
dą. čia ir prasideda tie skirtu
mai. Amerikos pusėje, kaip vi
soje Amerikoje, į švarą, tvar
kingumą, skonį mažai kreipia
ma dėmesio, šiukšlės, popie
rinių krūvos čia turi didžiausią 
laisvę, nes ir švaros palaiky
mas čia kažkaip keistai saisto
mas ne su sveikatas reikalavi
mais, bet su laisve ir demokra
tija. Užtat tik jkėlęs koją Ka
nados pusėn — tuoj pajunti 
tą skirtumą: akis pamato tvar 
ką, grožį, švara ir visur skoni, 
tvarkant turistams skirta vie
tą. Gražus parkas, gėlynai 
apkarpyti medeliai, takeliai, 
suoliukai ir prie jų popieriams 
mesti dėžės. Keista, juk čia 
daugiausia pravažiuoja ame

rikiečiai, tačiau tų specifinių 
amerikietiškų pėdsakų nebe
lieka, matyt, nebepatogu mes
ti šiukšles ten, kur jų niekas 
nemeta. Ir tas tiesa, juk pra
džioje ir mes dažnas gatvėje 
nuorūką kišenėn įsprausda- 
vom, o dabar — metam ir 
spiaudom į visas puses.

Kanada turi daugiau savitu
mų. Pirmoj vietoj krenta į a- 
kis mūrinė statyba. Tokių me
dinių nameliūkščių, kaip čia 
Amerikoj, ten retai pamatysi. 
Sekmadienis Kanadoje tikra 
poilsio šventė. Kinai, restora
nai ir kitos viešos lankymosi 
vietos uždarytos. O tie. kurie 
nori save atgaivinti alumi ar 
kitais stipresniais laipsniais — 
turi susilaikyti, arba gerti coėb 
eolą. Gėralų pardavimas ten 
sunormuotas. Specialios krau
tuvės ir išdavimas pagal kny
gutę. O kai pabandžiau pasi
naudoti svečio teise, tai dėl 
vienos menkos bonkutės, mane 
beveik privertė atlikti išpažin
tį iš viso gyvenimo.

žmonių veidai ne tiek įvai
rūs. ramesni ir, gal būt. dau- 
sriaų rodą vidinės kultūros ir 
šlifuotės. Gyvenimo tempas 
taip pa ramesnis, mažiau au
tomobilių. Jaučiasi žymi ang
lų įtaka ir nenuostabu, juk

Kanada Anglijos dominija ir 
ten visi labai nuolankiai len
kia galvas karūnai. Tą padėtį 
Anglijos ekonomistai moka 
puikiai išnaudoti. Daug fabri
kų dirba išimtinai Anglijos 
pramonei, o pvz. toks tabakas, 
kurio auga ištisos plantacijos, 
dar apdirbamas čia, bet jau 
cigaretės gaminamos Anglijoj. 
Užtat ir jų kaina dvigubai auk 
štesnė, negu Amerikoj.

Reikia nenustebti, jei Ka
nadoje kai kur galima užtikti 
šovinistinio patriotizmo reiš
kinių. Ir dar keisčiau, kad tie 
reiškiniai pasitaiko ten, kur 
pvz. Quebeco provincijoj yra 
oficiali anglų ir prancūzų kal
ba. Kanadietis nekenčia atei
vių. Kodėl? Juk tame konti
nente tikrų piliečių labai ma
ža yra. Visi ateiviai, visi iš se
nutės Europos atkeliavę lai
mės ieškoti. Bet tie paskutinie
ji vis kelia pavydą, mat, jie at
vyko kitokie ir ne visi laimės, 
bet išsigelbėjimo ieškoti. Bet 
kodėl spjaudoma į savo tėvų 
namus? Atsakymu gali būti 
labai daug. Mums europie
čiams jie daugumoj bus juo
kingų tačiau iš vieno dalyko 
mes nesijuokiame. Jų tautinis 
malūnas mala mus labai pa
vyzdingai. Jei jis nemaltų, gal

nebūtų ir tų reiškinių, gal tada 
ir ta pati Amerika ir Kanada 
turėtų kitokį veidą ir charak
terį?

Kanadietis nori jaustis šei
mininku. Jis neapkenčia sveti
mų kalbų, nors pats neseniai 
nustojo pliorpęs žargonu. Au
tobuse, traukinyje ir kitose vi€ 
šose vietose, pasigirdus sveti
mai kalbai, visų veidai nu
kryps į tą pusę ir žiūri tol, ko 
pasidaro tyla... Fabrikuose pa
sitaikydavo atsitikimų, kai dai 
bininkai pareikalaudavo atei
vių viešai nekalbėti savo gim
tąja kalba Vadovybės, pas! 
remdamos konstitucija, tuos 
reikalavimus atmetė, bet ji 
savo pobūdžiu labai įdomūs. ,

Beje, gyvenimas rieda sav 
keliu ir ypačiai tokiai Kana 
dai, kuri beabejo slaptai gal 
voja kada nors savarankiški 
tvarkytis ir nustoti reikšti pe 
garbos karūnai — naujakurii 
liks visuomet problema, Idai 
išnaudoti tuos beribius negj 
venamus plotus ir padidin 
taip kuklų gyventojų skaičių

Kitą savaite KANADA P/ 
SITINKA SU STAIGMENA 
MIS...



Kos Lietuviu Savaitė
DVIGUBA JONO KASMAUSKO SUKAKTIS HARTFORDO ŽINIOS ĮSISTEIGĖ NAUJAS LRS SKYRIUS

ETTORE GALINO, Ine.
7954 METROPOLITAN AVENUE 

MIDDLE VILLAGE 79, N. Y. 
(Prie Šv. Jono kapų)

“IŠSILAVINIMAS -MOKA RAŠYTI”...
(Stasio Butkaus 40 metų laikraštinio darbo sukakčiai)

A

Atsiųsta paminėti
Liudas Dovydėnas. BROLIAI

I TUOS, KURIE IŠGERIA

SO. BOSTON, MASS. — ALT 
S-gos Bostono skyrius rengiasi 
šauniam bankietui, kuris įvyks 
lapkričio 8 d., pagerbti didelį 
visuomenės veikėją Joną Kas- 
mauską, jo 70 metų sukakties 
proga.

Jono Kasmausko nuopelnai 
ALT sąjungai yra dideli. Be 
jo, greičiausiai, sąjunga nebū
tų turėjusi tokių namų, kaip 
dabar, nes nepaisant visų są
jungos narių darbo ir pinigo, 
sudėjus visas aukas, Jonui 
Kasmauskui dar teko pridėti 
apie 10,000 dolerių.

Tokią auką galėjo padaryti 
tik didelis patrijotas ir idea- 
Mstas.

Tad pilnai suprantama, ko
dėl bostoniečiai taip smarkiai 
ruošiasi šiam bankietui, norė
dami gražiai pagelbti tokį as
menį, kuris visą savo gyveni
mą aukojosi lietuviams.

Jonas Kasmauskas gimė 
1883 metais gegužės 15 d. Ber
žėnų dvare, Šaukėnų parapi
joje, Šiaulių apskrity. Jis buvo 
vienas iš 15 vaikų ir tėvui bū
nant paprastu artoju, neleng
va buvo gyventi. Bet visi vai
kai gražiai užaugo ir tėvai

: THOMAS MATAS
REAL ESTATE

ų 81 Fox Street !; 
Waterbury, Conn.

.71

KARLONAS
Funeral Home 

Lietuviams tarnauja dau
giau, kaip 20 metų. 

280 CHESNUT STREET, 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. 9-1181

stengėsi kiekvienam įskiepyti 
tėvynės meilę.

Išlydėdamas į Ameriką, tė
vas, palydėjęs iki Šiaulių plen
to, pasakė: “Vaikeli, kur būsi 
ir kaip begyvensi, atsimink, 
kad esi lietuvis ir tokiu pasi
lik visą gyvenimą.

šie tėvo žodžiai Jonui pasili
ko kelrodžiu per vką gyveni
mą.

Pradžia Amerikoj buvo sun
ki. I§ pradžių sunkiai sekėsi 
užsidirbti duoną. Bet nežiū
rint to, jis padėjo atvykti į 
Ameriką kitiems savo broliams 
ir seserims.

Būdamas nagingas ir bedirb 
damas kurį laiką medicinos 
instrumentų fabrike, jis išmo
ko ir pats įsisteigė pradžioj 
dirbtuvę, kuri vėliau išaugo į 
fabriką.

Jis pasirodė ne tik gabus 
biznio vedėjas bet ir atradėjęs, 
padaręs net 200 atradimų juos 
užpatentuodamas.

Nuo pat pirmos dienos at
vykęs į Ameriką, Jonas neuž
miršo ir lietuvybės reikalų ir 
įsijungė į organizacinį veiki
mą.

Per visą tą laiką jis ėjo įvai
riausias pareigas organizaci- 
niuos komitetuose. Jis viską 
rėmė stambiomis sumomis. Jis 
atsirasdavo visur visada, kai.p 
tik iškildava lietuviškas reika
las.

HARTFORD, CONN. — Sek
madienį lapkr. 9 d. bus iškil
mingai minima Jono ir Rosa- 
lijos Mpnčiūnų vedybinio gy
venimo 40-toji sukaktis.

Visi jų bičiuliai, draugai bus 
pavaišinti sveikinimo proga — 
sako ponia Mončiūnienė su 
šypsena, tarsi nuotaka.
Ir kodėl nesišypso^? Mončiū- 

nai, sulaukę anūkų, dar nese
ni žmonės. Tai laiminga šei
ma. Ir sakysiu, Kad lietuviška! 
Gražiai pasireiškusi mūsų ko
lonijos lietuvių gyvenime ir 
veikloje.

Sveikiname sukaktuvininkus 
ir linkime jiems sėkmės, lai
mės ir auksinės vedybinio gy
venimo sukakties sulaukti.

*
Hartfordo lietuvių vyrų ok

tetas padarė didelę pažangą 
per paskutiniuosius dvejus me 
tus. Jo pasirodymai lietuvių 
scenoje žavėjo mūsų žmones.

Tai jauni vyrai, daugumoje 
buvę Lietuvos kariai, vadovau
jami jauno
Jurgio Petkaičio, 
mūsų kolonijai 
ir išsilavinimu 
bene geriausios 
j e Anglijoje.

gabaus muziko 
daug žada 

savo talentais 
dainavime. Tai 
oktetas Nauįo-

R. C.

PO RINKLIAVOS
Detroit, Mich. — Įvykusioje 

viešoj rinkliavoj spalio 4 d., 
pridedant vėliau keletą dole
rių gautų aukų iš viso buvo 
surinkta $3,238.38. Išlaidų $38. 
90. Tokiu būdu į centrą pasių
sta $3,199.48.

Pagaliau kaip minėjome tik 
su jo pagalba buvo įkurti Bos
tone LTS namai, kuriuose ši BALFo 7fr sk. dėkoja visiems ei 
šeštadienį, bostoniečiai susi- rinkėjams ir% aukotojams, ku- 
renka jį pagerbti. rių pagelba buvo galima suda-

S. Mockus ryti šią gražią pinigų sumą.

PHILADELPHIJOS NAUJIENOS

čia įsi- bar lietuvis su lietuviu nesu
gyvena... Partijų- partijos, o 
kam gi jos? Kad ramybę drums 
tų? Aš jstoju į Lietuvių Rezis
tencinę Sąntarvę, todėl, kad ji 
yra nepartinė ir jos vienintelis 
tikslas padėti pavergtiesiems 
ir čia laisvėje jungti visas jė
gas kovai prieš bolševikus. Aš 
jau dabar galvoju kaip skyriui 
surinkti pinigų. T. V.

PADĖKA

kad vis'

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

TeL LO 7-8662, LO 7-4967
Bes. Cheltenham 2562

Philadelphia, Pa.
_______________________

PHILADELPHIA, PA. — Lie
tuvių Bendruomenės pastango 
mis spalio 19 d. Essex viešbu
tyje buvo surengtas- Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus 
gyvenimo sukakties 
mas.

Programa susidėjo 
dalių.

Akademinė dalis, kurioje li
teratai ir kiti žymūs lietuviai

arčiau pažįstantieji sukaktuvi
ninką ir jo- darbus, ryškiomis, 
paskaitomis, kalbomis ir svei
kinimais, rašytoją apvainika
vo. Po to pats sukaktuvininkas

SIMON’S CAFE
S. KRAUČIUNAS. Sav. 

Pirmos rūšies maistas 
DU BARAI 

Šokiai penktadieniais ir 
šeštadieniais

26 ANDOVER STREET, 
LOWELL, MASS.

T-8568

UBEBTY FEDERAL SAVINGS 
AND L8AN ASSOCIATION

PMxleipW*, P*.
SS® NORTH BROAD STMŪtt 

<T«awar»<7 AddNMt

STATEMENT- OF OOKMTtOM 
** OT DCCKMBE* »!. 1*M

ASSET*
Rot Mrtcwt Lamb....................**  ̂!«.«»«
Ifni !■!■! Lmm......................... 25.54*
iMm ■■ Šerinei AeMOBt* .... 82.997
FManl Bmm Lobs Bank 8t«*. . 175.000
Caab an Hand and In Banka .... 1,112.0** 
O®e» BaUdtac and EqtrtpMrt .. 100.60*
FartSn* Lot— 1415 Rae* Strwt 22.723 
Sotand Chac»M «ad Otbar AaMti 15.791

TOTAL—«K*17>*T 
UABTLTTIXC

F *to* Am—O.**,«**.4W

F«dmi Ba—■ Lm M . . . *50.000
U—m IB P—................ $5.431
COxt LtaMHU— ............................ 10.311
Fni,)aj i **’ Ratira—ant lumi .. 32,077
Ot—r *p«ct«e B—ar—*....... *«**•
C—xnral Baria . . . *295.500

Į! BACH’S CAFE i:
Alus, vynas, likeris. 

Visada draugiška nuotaika. !
! 6629 TORRESDALE AVE^

Philadelphia 24, Pa.
JE 5-9643

WILLIAM VALAITIS 
VttoAcnopoa automobilių taivjmat 
730*2 E. Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa. 
TeL Howard 8-0596

J. MARKIEWICZ
AND

SONS, Ine.
Laidotuvių Direktoriai 
15 Trumbull Street 
New Haven, Conn. 
Tel. LOcust 2-9229

DOMEIKOS. Romanas. Tre
čioji laida. Išleido knygų lei
dykla TERRA, 748 W. 33rd St., 
Chicago, Ill. 256 psl., kaina 
2.50 dol. Gaunama leidykloj ir 
pas platintojus.

Šia knyga autorius laimėjo 
Lietuvoj valstybinę literatūros 
premiją. Veikalui siužetas im
tas iš mūsų kaimo buities ir iš 
mūsų žmonių pamėgimo byli
nėtis. šia prasme veikalo pro
blematika ir pats veikalas y- 
pač įdomus mums emigracijo
je. Kalba graži, stilius gyvas, 
vaizdus. Daugeliu atžvilgių ši 
knyga priklauso prie įdomiau
sių knygų emigracijoje ir trem 
Vje. k

Knyga išleista gražiai ir sko
ningai.

yra mūsieji, lietuviai, ir tarp 
jų nė vieno vagies, nei žmog
žudžio. Jie, gal būt, gyventų so 
tūs ir būtų sveiki, jeigu nebū
tų branginę to, ką ir mes — 
laisvės. Bet mes esame čia — 
o jie ten. Galėjo būti kitaip —• 
kiekvienas žinome, kad balsiai 
nedaug reikėjo, kad bet kuris 
iš tų, kurie čia esame — galė
jo būti jų vieoje. Ir mes lauk
tume, kaip dabar lankia jįe — 
nedaug: trupinėlio nuo brolio 
stalo — mūsų žodžių, mūsųJce-.. 
lių centų, ir jie bus suraminti, 
jie turės vilties, ir sveikatos. 
Argi mes galime leisti, kad dau 
getų kapai svetur, jeigu mes 
būsime kurtūs? — Tai dėl to 
kalbu jums. . ,

Ir kodėl,, kaip tiktai jums? 
Aš tikiu į seną priežodį,— kad 
tas, kas išgeria, turi jautrią 
širdį, tas, kuris junta kartais 
esąs silpnas, geriau užjaučia 
kitų silpnybes. Ir tikiu, kad 
ypatingai šiose dienose, BALF 
to mūsų sąžinės trimito rink
liavos dienose, tos jautrios šir
dys pasirodys geros. Kad jų 
galima prašyti. Prašyti vieno 
stikliuko, vieno stiklo — vis- 
tiek, whisky ar konjako, alaus 
ar likerio — vieno stiklo. Ne, 
tai nereiškia išsižadėjimo, ne. - 
Jeigu jūs niūrų lapkričio va
karą šaukia nerimas ar susi
kalbėjimas, ar ilgesys, ar drau 
gai, ar linksmumas —-eikite, 
kur einate, sėdėkite savo mie
loje vietoje, įprastame saliūne.

Eikite penktadienio vakare 
ar šeštadienio rytą, ar sekma
dienio popietį — niekas neuž- 
stos kelio prašymais, neįkyrės 
maldavimais — neišsižadėkite 
nieko, ką sau dosniai ir dažnai 
duodate. Tačiau jūs žinote, 
kad ateina minutė, kad rankos 
svyruoja ir nebeprineša prie 
burnos stiklelio, jis palinksta 
ir išsipila, arba krenta iš ran- 
kų—ir suiaisto karčiamos as^ 
lą. Tai šitą stikliuką paveskime 
tiems, kuriems reikia pieno,- 
kaip kraujo gyvybei palaikyti, 
šitą stikliuką, kuris juk nebe
reikalingas jūsų nusiramini
mui nei apsvaiginimu! — nebe 
pirkite to stiklo, kurį islaišto- 
te tuščiai — padarykite auką 
už JO kainos vertybę.? It:namo; 
jūs keliausite su keistai geru 
jausmu — vistiek, ar jūs su- . 
stosįt pasikalbėti su lempa,* ar m 
reikės jums truputį atsiremti 
į sieną pailsėjus ims toks ma-. 
tonus juokas. — Pienas? — 
galbūt, sakysite, jūs. Kas iš 
jo? Bet tegu tave dievai — aš 
išgėriau vienu stikliuku ma
žiau, kad tu, mano nežinomas 
tautieti, išgertum pieno visą 
kvortą. Gal dėlto tu gyvensi 
ilgiau.

Tegu bus atleista už šituos 
žodžius — tenebus jie priimti 
kaip įžeidimas — draugiškas 
pasikalbėjimas.

NELE MAZALAITENereikia, kad toks kreipima
sis nubaidytų jus, kurie taria
te, kad tai taikintinas jums, 
nereikia, kad pabėgtumėte, 
kaip balandžiai, nugąsdinti 
šūvio, čia nėra jokių barnių 
nei pamokymų — priešingai, 
norėtųsi suieškoti lyriškų žo
džių šiam pasikalbėjimui. Nes 
ar ne tie, kurie grįžta namo su 
sunkia, bet linksma galva, ar 
ne jie dailiais žodžiais užkal
bina mėnulį ir pakelės stulpą? 
Ar ne jie niūniuoja dainelę, 
šiaip niekuomet nedainuoda
mi? Ar ne jie, susuktu 
liežuviu, svyruodami bet nar
sia širdimi lenda kovoti su 
milžinais už teisybę? Ir jie ne
bijo nieko, net vaiduoklių.

Taip, reiktų atskirų žodžių 
prabilti jums, apie kažką nuo
stabų — tačiau paminėsiu tik
tai vieną daiktą: pieną. — 
Koks niekingas gėralas, never
tas vyro! Bet kiekvienas savo 
mažose dienose pirmiausia yra 
tiesęs ranką ne į kokią kitą 
bonką, tik į pieno. Ir nevienas

Rašo JUOZAS VALTYS iš viso jų jau dabar turi sep- 
tynius. Pažymėtinas iš jų — 
Latvijos Nepriklausomybės me 
dalis su kardais. Matyt, St. 
Butkaus kovota ir už brolių 
latvių reikalus. ,

Įdomus St. Butkus kaip vie
nas iš tų vyrų, kurie pirmieji 
trispalvę iškėlė Gedimino kal
ne Vilniuje.

Iš viso bene 4 kartus St. 
Butkus “iš naujo” kėlė mūsiš
kę vėliavą Gedmino kalne, kai 
lenkai su rusais ją nuleisda
vo...

Kaip buvęs karys, St. But
kus organizacijų žmogus. Dau
giausia jo veikta Lietuvos ka
riuomenės savanorių sąjungo
je. Vienu kartu jisai pakilo į 
sąjungos centro valdybos pir
mininkus. Atkeliavęs į Jungt. 
Valstybes, pritapo prie Am. 
Lietuvių Tautinės Sąjungos.

Tasai, kas skaitė St. But
kaus atsiminimus, kur tiek 
daug nuostabiu dalykų pripa
sakota, tur būt, susidaro vaiz
dą, kad tų nuotykių autorius 
ir atpasakotojas yra kažkoks 
stipruolis, beveik, sakysim, mil 
žinąs.

Taip, savaip milžinas, bet iš- 
tikrųjų St. Butkų galima būtų 
laikyti tik žemaitėliu, nes kaip 
istorija moko, žemaičiai maž
daug kaip ąžuolai,.. Kilimo iš 
paties Kurtuvėnų miestelio, 
netoliausiai Šiaulių. Bežemių 
tėvu sūnus. Gimė 1897 m. ko
vo 13 d. Dabar gyvena Mas- 
pethe, N. Y.

šiuo rašinėliu, suprantama, 
neįmanoma buvo visko atpa
sakoti apie mūsiškį jubilieja- 
tą. Palikime tai kitai progai, 
kai St. Butkus švęs savo 50 m. 
laikraštinio darbo sukaktį.

Tikiu, geriausias Stasiui But
kui linkę j imas—50 metų auk- 
sinę sukaktį švęsti Vilniuje, 
kur Gedimino kalnas...

šie metai yra- sukaktuviniai 
metai Stasiui Butkui, kilusiam 
iš Kurtuvėnų miestelio.

1912 metų vasarą vadinasi, 
prieš 40 m., Seinų šaltiny at
spausdintas pirmasis St. But
kaus straipsnis — “Geriau eiti 
į kariuomenę, nei važiuoti i 
Ameriką”.

Kas žino tų laikų “epidemi
ją” keliauti į Naująjį Aukso 
Pasaulį, lengvai supras St. 
Butkaus iškeltąjį reikalą. Tuo 
laiku Lietuvos šviesuomenė, 
reikia žinoti, buvo susirūpinu
si, kad Lietuva neliktų “tuš
čia”. Naujokas St. Butkus iš 
patriotinio taško taip pat ra
do reikalą tąją mintį, matyt, 
paremti ir dar pakedenti.

Gyvenimas, beje, taip susi
klojo, kad ir to straipsnio au
torius, tiesa, daug vėliau —po 
37 metų — atkeliavo į Ameri-

Dabar, jei St. Butkui tektų 
peržiūrėti tąjį straipsnį, tiki
me antraštę kitaip sutvarkytų, 
būtent, apverstų.

St. Butkus yra laikraštinin
kas—karys. Kas svarbiau mū
sų jubiliejatui, sunku pasaky
ti, nes tiek laikraštininko, tiek 
kario, jei galima sakyti, ama
tas yra suaugę ir išbujoję ją 
kraujuje ir širdy. ,

Vienybės skaitytojai St. But 
kų puikiai pažįsta kaip karį iš 
jojo atsiminimų, spausdintų 
per 42 Vienybės numerius. Be 
pagyrų reikia pripažinti, kad 
tie St. ^Butkaus kareiviški at
siminimai yra geriausi tos rū
šies rašiniai Vienybėje mūsų 
atminime.

Daugiau St. Butkų kaip karį 
laikraštininką pažįsta nepri
klausomos Lietuvos skaityto
jai.------- ----------------- -----------

Nuo 1922 metų St. Butkus 
— Lietuvos kariuome
nės laikraščio “Kario” nenuil
stamas bendradarbis ir redak
cijos narys. Savo pareigose iš
tikimas iki 1944 m., iki pasku
tinio to laikraščio numerio. 
Per 22 metus, suprantama, ei
lutę po eilutės tiek prikalė, 
kad pats nepakeltų, jei visą tai 
į vieną vietą sudėtų. Į Karį, 
kaip St. Urbonas, paskutinis 
Kario redaktorius, taip ir jo 
dešinė ranka St. Butkus —su
dėjo visą savo" širdį ir protą, 
sveikatą ir triūsą.

Rašytojas Juozas Petrėnas, 
1922 m. buvęs Kario redakto
rius, atsimena pirmuosius St. 
Butkaus žingsnius Kario re
dakcijoje.

Girdi, pasakoja Petrėnas, su 
tikslingiausiom kariškom ma
nierom, aidint batų .kulnims, 
•ties redaktoriaus stalu vieną 
dieną atsirado nedidelis vyru
kas, kuris lyg šaudydamas iš
bėrė žodžius:

— Prašau leisti pasilikti...
Ir taip užsimezgė kalba, ku

rios ir dabar St. Butkus nega
li užmiršti. Esą, buvęs nepap
rastai įsižeidęs, kai red. Petrė
nas lepterėjęs:

—■. Sakyk, kary, ar moki ra
šyti?

Mums atrodo, kad klausimas 
buvo vietoj, bet Seinų šalti-

dabar, parėjęs namo nevisai 
tvirtomis kojomis ir stengęsis 
žengti taip tyliai, tačiau vis- 
LeK prikels savo jauniausią 
kūdiki, ramindamas jo verks
mą, virpančiomis rankomis pa 
duoda jam — ką?—pieno bon- 
kutę ir nusišypso jam. Toks 
paprastas, toks neapdainuotas, 
toks nesvajojamas daiktas — 
bet toks būtinas.

. Tačiau kodėl kalbėti apie 
tai, kaip tiktai apie tai? Neži
nau, stačiai nežinau. Manau, 
tai bus pasilikę iš pernai metų 
laikraščių — ten buvo pasako
jama apie Lietuvių Gimnaziją, 
vienintelę pasaulyje ir prisi
glaudusią Vokietijoje — apie 
jos mokinius, kurie mokosi iš 
visos širdies, kaip niekuomet 
nesimoko turtingi ir aprūpin
ti.

Ten buvo pasakojama, kad 
jų jaunas organizmas yra nu
silpęs, kad įieųis reikia sveiko 
stipraus maisto — pirmoje ei
lėje pieno, bent kvortos per die

Be to, kaip ištikimas 5 pėst. 
Kęstučio pulko kovų dalyvis, 
suredaguoja pulko istoriją — 
"5 pėst. D. L. K. Kęstučio pul
kas 1919-1934 m.”

Per 40 metų savo laikrašti
nio darbo, St. Butkus sukūrė 
savo stilių, kurio daugelis pa
vydėtų: sveikai, aiškiai, su nuo 
taika, į tašką rašyti — tai ke
lios St. Butkaus dorybės.

Kalbant apie St. , Butkų, 
kaip laikraštininką, verta pri
minti jo nuopelnus skatinant 
jaunuomenę bendradarbiauti 
spaudoje. Kad ir kelių kreivų 
eilučių žinutei iš Lietuvos už
kampio parodydavo pagarbos. 
Iš tų “kreivų eilučių” rašeivų 
yra išaugę stiprių pajėgų nepri 
klausomos Lietuvos spaudai.

Į Lietuvos kariuomenę St. 
Butkus įstojo 1918 m. gruodžio 
13 d., o Lietuvos Taryboje ka
rių sąraše buvo įregistruotas 
1918 m. liepos mėn., t. y. pir
mai iš kareivių. St. Butkus — 
vienas iš narsiausių Lietuvos 
nepriklausomybės kovų kulko
svaidininkų...

Būdamas vyr. puskarininkis 
(Stasio pasididžiavimas!), 
spaudoj pasiūlo vietoj “pone 
leitenante” vartoti “tamsta 
leitenante” ir pasiūlymas liko 
įrašytas į kariuomenės statu
tą.

Prezidento Stulginskio lai
kais kartą buvo suabejota St. 
Butkaus patriotiškumu, ir ta
sai “karys kulkosvaidininkas” 
uždaromas į kalėjimą už ko
munizmą... Beje, kariuomenės 
teisme paaiškėjo koks “komu
nizmo apaštalas” — St. But
kus, ir netrukus po to jisai ap
dovanojamas Vyties Kryžiaus 
Ii rūšies 3 laipsniu... Keista, 
bet tai tikrovė.

Ir nuo to laiko prapliupo St. 
Butkui ordinai ir medaliai, ir

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

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

____________________________________ _________ i
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rikos Lietuvių Tarybos Los An-,, 
gėlės Skyrius surengė mano 70 ' 
metų amžiaus sukakties minė
jimą. Tąja proga gavau išklau 
syti malonių sv.eikinimų ir lin
kėjimų, tiek minėjime pa
reikštų, tiek ir iš kitur atsiųs
tų, pasiskaityti palankių apie 
mane spaudos atsiliepimų, su
silaukti dovanų ir aukų.

Kiekvienam mane sveikinu
siam ar apdovanojusiam sten
giuos atskirai padėkoti, o čia 
tik bendrai tegaliu visiems pa
dėkoti. Visų pirma ALT Los 
Angęles Skyriui su jos pirmi
ninku P. Peters — Petraičiui 
priekyje, kuris minėjimui va
dovavo, ir Minėjimui Rengti 
Komisijai, būtent tautiečiams 
ir tautietėms M. Aftukienei, 
prof. K. Alminauskui, A. De- 
ringienei, F. Kudirkai, Dr. P. 
Pamataičiui, A. Skiriui, M. 
Starkui, M. ir J. Steponavi
čiams, V. Trumpai ir Komisi
jos pirmininkui J. Uždaviniui,

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

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

STANLEY’S MEAT MARKET
KAZYS VALAITIS, Savininkas

PIRMOS RŪŠIES MĖSA IR KITI MAISTO DALYKAI

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

IVY LEAF GRILL
Antonia Smith, Sav.

42 SCHUYLER STREET 
AMSTERDAM, N. Y. 
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Ateina ruduo, ir nykioj kasdienybėj ge
riausias Tavo draugas bus lietuviškoji 
knyga. Skaityk naujausias “Gabijos” lei
dyklos išleistas knygas — žymiųjų mū-

ną, tiktai kvortos — ir jie jo 
beveik niekuomet nemato. Ne 
dėlto, kad vokiečiai nelaikytų 
karvių, kad nepardavinėtų 
šviežaus pieno — bet kad nėra 
už ką nupirkti. Vienos kvortos 
pieno. Jokio “aiskrymo” po ke
lias porcijas į dieną, jokių be
galinių rūšių šokoladų, kaip 
mes matome čia mokinius — 
ne, tiktai pieno. O mes keliau
jame pro krautuvių langus, 
mes matome pieno armijas 
stiklinėse ir popierinėse bon- 
kose, o mes skaitome dailias 
spalvotas reklamas: — Gerki
te daugiau pieno! Pienas —tai 
sveikata. Ar mes pagalvojame, 
kad tenai — negeria pįeno?

Bet tai buvo pernai—saky
site, dabar jau geriau, dabar 
pasaulis darosi kasdien tur-

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 f l psl., kaina S2.20. II tomas 225 psl.., $2.60

NELĖ MĄZALAITĖHOTEL GRUSH
~ RESTORANAS ir BARAS

ADAM GRUSH, Savininkas
—Iš kitų miestu atvykę tautiečiai visada gali gauti 

patogius ir nebrangius kambarius.

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

MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
‘‘...knyga iš tikrųjų rimta ir įdomi”. — Naujienos (P. Du- 
lakis) 
du

----------------- 220 psl.. kiina-‘$2.50

JURGIS SAVICKIS

CHICAGO, ILL.
steigė naujas Lietuvių Rezis
tencijos Santarvės skyrius. Iš
rinkta valdyba pareigoms pa
siskirstė sekančiai: pirm. A. 
Paukštė, sekr. V. Navickas ir 
ižd. J. Budrikis.

Man, kaip šio steigiamojo 
susirinkimo svečiui, metėsi į 
akis, pasižadėjimo mintys, 
štai būdingesnės ištraukos: 
“...Turėdami didelę meilę mū
sų pavergtai tėvynei Lietuvai, 
užjausdami mūsų žudomų bro 
lių sunkias kančias, pergyven
dami baisius terorizavimus, su 
ėmimus ir trėmimus mūsų ne
kaltųjų brolių, randame vie
nintelį kelią palengvinti jų 
kančias, tai susiburti į rezis
tencinę santarvę. Mus skatina 
ir tas faktas, kad LRS krikšto 
tėvas yra Vasario 16-os signa
taras, didis mokslininkas, prof. 
M. Biržiška.”

Teko pasišnekėti su valdy
bos nariais. Paukštė apie save 
trumpai pasakė: “Buvau šau
liu iš pat jaunystės, šioj kul
tūrinėj ir karinėj organizaęi- 
joj tilpom visų pažiūrų žmo
nės. Vokiečių — bolševikų ka
rui prasidėjus, Šančiuose suor 
ganizavome partizanų būrį iš 
60 asmenų. Būriui tada vado
vavo pusk. Paukštys, tik nesu- 
maišykit, aš Paukštė ir buvau 
tik jo padėjėjas, o jis Paukš
tys. Per abi okupacijas dirbau 
rezistencinį darbą. Mano vie
nintelis troškimas,
lietuviai, kaip tie partizanai 
eitų vieningu keliu ir tarpusa- 
vy nesibartumėme”.

V. Navickas, visų jauniau
sias, pareiškė: “Aš, kai raudo 
noji giltinė užklupo Lietuvą 
buvau tik gimnazistas. Viso
kias pinkles tam žiauriam okv 
pantui su draugais dariau, ka; 
atėjo raudonasis, jau ir ginki? 
i rankas paėmiau... Mano di
džiausias '.noras, kai pradės 
mūsų pavergtoj ai tėvynei švi
sti laisvės saulutė, tai su save 
vienminčiais parašiutu nusi
leisti tėvynėje, kad galėčiau 
tiems žiauriems okupantams 
paspirginti kulnus, kad tik 
greičiau nešdintus iš mūsų tė
viškėlės.

J. Budrikis pareiškė: “Kai 
pirmą syk atėjo bolševikai į 
Lietuvą, maniau kad jie mane 
palaikys proletaru, nes buvau 
visiškas beturtis, bet apsirė
dęs ir sotus. Tačiau aš jiems 1 
buvau didžiausias liaudies prie 
šas, nes galvojau lietuviškai. 
Kai 1944 m. rugpiūčio-spalio 
mėn. sukilo žemaičiai prieš 
vėl užgriuvančius bolševikus ir 
prie sukilėlių prisidėjo iš Auk
štaitijos atbėgę vyrai ir mote
rys, aš radau naudingiausią 
savo apylinkėje rinkti tiems 
pasišventėliams maistą ir dra
bužius. Daug aukštaičių buvo 
atbėgusių tik baltiniuose, ne
spėję nieko pasiimti. Jungiuo- 
si į Rezistencinę Sąntarvę, 
nes laikau naudingiausia ir 
geriausia tuo būdu padėti mū
sų kenčiantiems lietuviams”.

Amerikoj gimusi , lietuvaitė, 
A. Paukštienė man pastebėjo: 
“Lietuva myliu, kaip savo mo
tutę. Labai pergyvenu, kai da-

. — “Ji skaitosi lengvai, talpina dailių gamtos vaiz- 
— Draugas (A. Landsbergis).daugiamečiui mano šeimos 

globėjui tremtyje. Bažnyčioje 
ir minėjime savo malda mane 
sustiprinusiam kun. klebonui 
J. Kučingiui, įrengusiam ma
no darbo kambarį konsului J. 
Bielskiui su Ponia ir kitiems 
minėjimo dalyviams, tiek gau
singai losangelinei lietuvių vi
suomenei, tiek ir kitataučiams 
— Los Angeles aukštųjų mo
kyklų atrtovams su Loyolos 
universiteto prezidentu Char
les S. Casassa, S. J., ir Calif
ornia univ. atstovu prof. Dr. 
Malbone W. Grahamu, paskai- 
čiusiu reikšmingą mums pa
reiškimą, priekyje, — buvu
siam JAV atstovui Dr. Owenui 
J. C. Noremui, — lajtvių, estų, 
ukrainiečių, gudų visuomenės 
atstovams, — vietinių lietuviš
kųjų organizacijų atstovams ir 
atstovėms, — St. Šimkaus var
do chorui, giedant Gaudeamus 
igitur posmą Vivat et respub- 
lica žodžius “et qui item regit” 
sąmojingai pakeitusiams į 
“populusque eius” — ir visiems 
kitiems minėjimo dalyviams. 
Atsiuhtusiems savo sveikini
mus ir linkėjimus Nepriklau
somosios 
riams ir 
matijos 
priekyje,
Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkui prelatui M. Krupavi
čiui, Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomajam Komitetui, 
Kanados, Australijos, Vokieti
jos lietuvių bendruomenėms, 
Ukrainiečių Kongreso Komite
tui, lietuvių — latvių “Vieny
bės” vadovybei, JAV ir kitur

šiemet yra kitaip.
Tikrai kitaip.
Nedaug dienų praėjo, kaipRAUDONI BATUKAI

“Raudonieji batukai“ tikrai šviežia i 
yra meisteriška”’. — Gabija (J. Aistis), 
vickis — novelės meistras”. — Draugas (A. R.). 
154 psl., kaina $1.50

MOTIEJUS VALANČIUS

VAIKŲ 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

ir didelė knyga. Ji
‘‘Jurgis Sa-Lietuvių simfoninė muzika plokštelėse' UNION BRONZE FOUNDRY

High Grade Bronze Castings 
STANLEY SKIKAS

SAVININKAS
i; (Pėda nu0 Union Avenue)

Bridgeport, Conn.
TEL.: 3-4696

B. Končius pasakojo per lietu
višką radiją, kad jis regėjo 
neseniai, savaitės tėra nuplau
kę, kaip jis regėjo badaujan
čius. šiemet. Nes kiekvieni gė
rė j antie j i metai kaip vanduo 
nuplauna atsiminimą, kad yra 
tremtinių, nes pasauliui įkyrė
jo būti labdaringu. Ir tenai, 
kur dar nėra atšalę mūsų pa
čių pėdos, į kur mes galime 
nuvažiuoti svečiuosnt,, bet iš 
kur negali atvykti čia net sun
kiausiam darbui — Vokietijoje 
likusieji badauja. Ten nė vieno 
nėra stipraus. Ten nė vieno 
nėra, kad gali sėsti į traukinį 
ir važiuoti, kur jam patinka — 
kaip čia renkamės šiandien 
Brooklynas rytoj Californija. 
Jie .neturi automobilių, 
nas. Nė -vienas savo 
šaldytuvų ir nieko, ką 
pasidėti šaldytuve. Nė
Nė darbo. Našlės, vaikai, beko
jai, seniai, džiovininkai.
rasi visas ligas, išskyrus nutu
kimą ir persivalgymą. — Ten 
niekas neserga baltąja karštli
ge nuo persigėrimo. Ir jie visi

VEROVOX MASTERPIECE 
RECORDS New Yorke* netru
kus išleidžia ribotą skaičių lie
tuvių simfonines muzikos 
plokšteles. Tai bus pirmas tos 
rūšies leidinys, kurio vertė ne
įkainuojama.

Jeronimui Kačinskui diri
guojant simfoninį orkestrą 
plokštelėse įgrota: Lietuvos 
Himnas, Gruodžio “Lietuvoje”, 
Bacevičiaus Simfonija Nr. 1, 
Jakubėno “Legenda” ir “Rap
sodija”.

šios VEROVOX plokštelės 
yra vertingos ne tik muzikiniu 
atžvilgiu, bet ir techniškai jos 
yra aukščiausios kokybės. Mu
zikos mėgėjams ir kiekvienam 
lietuviui, kuris vertina savo 
tautiečių kūrybinius laimėji
mus, šios plokštelės suteiks di
delio džiaugsmo ir malonumo.

šie lietuvių simfoniniai • kū
riniai įrekorchioti nedūžtamo- 
se, “long playing” (33 1/3 RP 
M) plokštelėse. Kiekviena 
jų numeruota. Kaina $10.00.

Siunčiant užsakymą, reikia 
įmokėti $5.00. Pasilikusieji 
$5.00 su persiuntimo išlaido
mis sumokami plokšteles pri
statant COD. Užsakymai siun
čiami VEROVOX MASTER
PIECE RECORDS — 150 W. 
57th Street, New York 19, N. Y.

70 metų 
minėj i-. tarė padėkos žodį. Bendruo

menė rašytoją apdovanojo ver
tingomis dovanomis, o jo žmo
ną gyvų gėlių buketais.

2. Meninėje dalyje dalyvavo 
operos solistė Juzė Augaitytė, 
dainininkė Galina Leonienė, ir 
Kostas Ostrauskas, deklama
vęs ištraukas iš V. Krėvės 
“Skerdžius” ir “Šarūnas”.

3. Po to sekė vakarienė 
trumpomis kalbomis.

Po dviejų metų “Atostogų”, 
spalio 26 d. įvyko ALT S-gos 6 
skyriaus susirinkimas. Skyrių 
sujudino Centro Valdybos at
sišaukimas suruošti Seimą 
Philadelphijoje 1953 m., kovo 
14-15 d. Pirmininkui ir sekre
toriui pasitraukus, susirinku
sieji išrinko naują valdybą. Ti 
kimasi, kad nuo šio laiko sky
rius tikrai gyvuos ir pradės sa
vo veiklą tarpe vietos lietuvių.

Vietos Lietuvių Bendruome
nė pasiryžo rinkti medžiagą 
išleidimui Philadelphijos Lie
tuvių Metraščio. Bet ar ne lai
kas būtų pagalvoti apie Ame
rikos Lietuvių Istorijos išleidi
mą? R.

iš trijų

Tik iki Nauju Metu
Gaunamos beveik už pusę 

kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir .Kalėdų 
dovanoms knygos:

ŠLIUPTARNIAI. Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasaky
ta apie Amerikos lietuvių gy
venimo sunkumus, vargus ir 
kovas dėl lietuvybės. 652 pus
lapiai, Jono Šliupo, “dėdės” 
šerno ir kun. Demskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Amerikos 
lietuvių gyvenimo romanas, 
pirmas apie širdį, iliustruotas, 
450 puslapių, kaina 4 doleriai.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Septy
nios novelės, baisesnės už Up
ton Slnclair’io RAISTĄ, iii uos- 
truotos, 316 puslapių, kaina 3 
doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet šita beprotiškai
numušta- kaina galios tik iki 
Naujų Metų. Todėl nelaukite 
rytojaus, bet 'tuoj kiškite į vo
ką 6 dolerius ir siųskite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.

Persiuntimo kaštus apmo
kame.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vėliau
sią mokslo supratimą, stebėtinai grei
tai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRIMO. 
NIEŽEJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ.niežėjimo ausų, taip pat la
bai gelbsti nuo PILES raudonoji gys
la (bemorrboidai) ir dėl niežėjimo 
kojų (atletes foot). Gal bandei vi
sokius, tai dar išbandyk geriausius. 
Užtikrinam pasekmes, arba pinigus 
grąžina^. Kaina $3.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. 0. Box 666. Newark 1, N. J.

John Baltaduonis
FRANKFORD AVENUE 

CAFE
1700 Frankford Ave., 

PHILADELPHIA. PA.
n—-------------------------------------------------------------- --------- ?

-s

su

Lietuvos ministe- 
konsulams su diplo- 
šefu S. Lozoraičiu 
Vyriausiojo Lietuvos

PHILADELPHIA, PA.
MALONI LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY BALCHIUNAS. SAV. 
113 SOUTH 34th STREET 

Arti Pennsylvanijos Universiteto

PETER DAVIDONIS
VYNAI — LIKERIAI — ALUS 

2327 Brown Street Philadelphia, Pa.

WALLY’S 
RESTAURANT--- X ■“ 
Geri žmonės, geri gėrimai,.

geras maistas
865 BANK STREET 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 3-9838

U«3«

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

JUOZAS KĖKŠTAS

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

RESTORANAS IR BARAS
941 SPRING GARDEN, PHILADELPHIA, PA.

TeL PO 5-6785

A. MIEŽIS '
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 

2207 N. 2nd STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

REgėnt 9-4156

45 psl., kaina 80 c.

Rašykite leidyklai laiš- f A R I I A
ką, ir knygos Jums bus U M D 1 J M
atsiųstos j namus. 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

nė vie
name, 
galėtų 

pinigų.

Ten * QUALITY MARKET
; VICTOR ABECUNAS, Sav. J; 

356 PARK STREET, 
NEW BRITAIN, CONN.

LINKSMAS VAIDINIMAS
I

Pirmą kartą šį rudenį New Jersey valstybėje! Juokų iki 
ašarų! LINDENO vaidintojų trupė

1952 in. lapkričio 22 dieną, šeštadieni 
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE,

2nd St. ELIZABETH, N. J.

“TETA IŠ AMERIKOS”
stato 3 veiksmų linksmą KOMEDIJĄ — premjerą 

Vaidina geriausios New Jersey jauniausios pajėgos 
Veikalą režisuoja ALFA PETRUTIS.

Dekoracijas pritaikė — VYT. KVEDERAS.
Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min. vak. šakių 9 vai. vak.

Groja ALG. KAČANAUSKO šokiu kapela
Bilietų kaina įskaitant mokesčius — $1.25.

Maloniai visus kviečia atsilankyti
LINDENO VAIDINTOJAI

visuomeninėms ir politinėms, 
kultūrinėms ir mokslinėms lie
tuvių organizacijom^, Švedijos 
universitetų profesoriams Ek- 
blomui, Falkui ir Arumaa. se
niems savo draugams ir pro
fesoriams — bendradarbiams 
su Lietuvių Profesorių Draugi
jos Valdyba priekyje, buvu
siems. mano klausytojams ir 
mokiniams, palankiems man 
kunigams ir pasauliečiams vei
kėjams, visiems užsieninės 
mūsų bendruomenės atsiliepu
siems jautrios širdies seniems 
ir jauniems mano tautiečiams 
ir tautietėms.

Nieku kitu negalėdamas at
sidėkoti tautinei savo bendruo 
menei kaip tik plunksnos dar
bu. skiriu jai ši kartą savo 
Galvojimus apie lietuviu tau
ta — rasini “Lietuviu Tautos 
Kebas i naujai! gvvenima,” 
kurio l-sis tomas prieš kelias 
savaites iš spaudos yra išė- 
je*. o n-sis pasirodvs pirmai
siais 1953 m. mėnesiais.

M. Biržiška 
1952. 10. 31.

Los Angeles Kalifornijoj

TRAUN’S BAR
AUGUST TRAUN, Sav.

N. E. cor. 7th and DAUPHIN STREET, PHILADELPHIA, FA.
TeL PO 5-9566

HOLLYWOOD INN & HALL
ELZBIETA RUDAUSKIENĖ, 

Savininkė
Baras ir salės pramogoms

2419 W. 43rd STREET CHICAGO, ILL.
TeL Virginia 7*9880

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LTCFN^FD P^NNA AND NEW JER^FV 

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

1113 Mt. Vernon Street Telefonas Poplar 4110
PHILADELPHIA. PA

Modemiška laidojimo jtUvga: didelė grali koplyčia, erdvi tall Ml 
barn, pakeleviftgiemt roteik’ima nakvynl — vhlrat Bemokamai.

Nelaimi* valanda kreipk i tet j tnOmj ittaigą. dieną ar naktį 
— met vnado* patirenge enteikti genantį patarnarimą.

nio rašytojui ir Kurtuvėnų 
miestelio laiškų sudėliotojui 
(už vargonininką gražiau ir 
pigiau rašydavęs) tai buvo pei 
lis po kaklu. Dabar, žinoma, 
niekas neabejoja, kad St. But
kus nemokėtų rašyti, jei ypač 
kas vartė St. Butkaus atsargos 
kario knygutę su pulk. Sala- 
džiaus parašu ir Kauno karo 
komendantūros antspaudu. 
Ten aiškiai parašyta:

“Išsilavinimas — moka ra
šyti”...

Tiesą pasakius, St. Butkus į 
Kario redakciją atėjo be jokių 
diplomų bei pažymėjimų. Tik
tai vėliau baigė Kauno gimna
zijos mokslus, tuo, tur būt, pa
dvigubindamas “moka rašyti”.

Ir dar dabar St. Butkus savo 
archyve laiko Lietuvos žurna
listų Sąjungos nario knygelę, 
žinoma, labai tai mielas do
kumentas, ypač kai ten įkli
juota nuotrauka sveiką nuke
lia į jaunų dienų gadynę.'

Be tiesioginio darbo Kario 
redakcijoje, St. Butkus ėmėsi 
redaguoti keletą knygų. Kaip 
Lietuvos savanoris kūrėjas St. 
Butkus rūpinasi ir randa lei
dėjų šiom knygoms: ,
\ 1. “Savanoris 1918-1920 m. ” 
. 2. “Savanoris Kūrėjas” ir

3. '’Savanoriai Kūrėjai”.

Henrikas ŽemelisKeliauju per Kanadą (2)

ŠIAPUS IR ANAPUS NIAGAROS KRIOKLIO
Niagaros krioklys yra pa

garsėjęs ’visame pasaulyje. Ir 
aš dar sėdėdamas gimnazijos 
suole, apie jį buvau susidaręs 
vaizdą. Man tada atrodė, jog 
tai yra kažkas nustabaus ir di
dingo ir žmogus prie jo jau
ties/ lyg skruzdė... menkutis, 
mažytis, bejėgis. Kai teko pir
mą kartą pamatyti Niagaros 
krioklį, jaučiuosi lyg apsivylęs 
— mano vaizduotė buvo gerais 
šuoliais pralenkusi tikrovę.

Bet prie jo tikrai jauties 
menkutis. Gamtos jėga čia 
triumfuoja, o krentantis ir pu
tojantis vanduo, ypačiai nak
tį prožektorių šviesoje, sukelia 
tokį įdomų ir retą vaizdą, ku
ris prašyte prašosi dailininko 
pieštuko ar poeto plunksnos. 
Neveltui Niagaros krioklys yra 
pasidaręs labiausiai lankoma 
vieta. Atvažiuoja čion iš visų 
Amerikos ir Kanados kampų, 
p jei dar pasitaiko daugiau 
šventadienių — sunku berasti 
ramią vįetelę ar nakvynę.

Jaunavedžiai čia atvyksta 
praleisti medaus mėnesį. Va

žiuojant jiems per tiltą, pra
deda skambinti varpus, skelb
dami apylinkei, kad dar vienas 
savanoris, taip viengungis pa
galvotų, pardavė moteriai dū
šią... Ir nėra skirtumo, ar ka
nadietei, ar amerikietei, nes 
jos visos vienodai, po medaus 
mėnesio, perima šeimos va
džias tvirtai į savo rankas.

čia ne vienas bando dėl ne
nusisekusios meilės ar kitokio 
gyvenimiško biznio sau galą 
pasidaryti. Ir jiems tai lengvai 
pavyksta. šmukšteli stačiai 
galva žemyn ir kaip toj Eglės 
žalčių karalienės pasakoj, tik 
baltos putos pasirodo... Yra 
drąsuolių, kurie bando su bač
ka perplaukti Niagaros krioklį, 
tačiau tie jų bandymai baigia
si, kaip Ir anų nusivylusiųjų.

Kur turistai, ten ir biznis 
ir gyvenimas verda. Viešbu
čiai, restoranai, įvairios dova
nų krautuvės visuomet pilnos, 
kaip ir pats miestas, kuriame 
dieną ir naktį rutiksi žioplinė- 
jančių praeivių, nuolat besi
stebinčių ne taip jau didelę

nuostabą keliančiais dalykais. 
Mat, šio kontinento turistai 
neturi tokio išl<pWiJbj skonio, 
kaip europietis. Ja£i\ii nebuvo 
kur tą skonį išlepinti.

Amerikos pusėje yra pats 
vandens kritimas, užtat visi 
veržiasi į Kanados pusę, kad 
galėtų pamatyti., t^ gražų ir 
didingą vandens kritimo vaiz
dą. čia ir prasideda tie skirtu
mai. Amerikos pusėje, kaip vi
soje Amerikoje, į švarą, tvar
kingumą, skonį mažai kreipia
ma dėmesio, šiukšlės, popie
rinių krūvos čia turi didžiausią 
laisvę, nes ir švaros palaiky
mas čia kažkaip keistai saisto
mas ne su sveikatas reikalavi
mais, bet su laisve ir demokra
tija. Užtat tik jkėlęs koją Ka
nados pusėn — tuoj pajunti 
tą skirtumą: akis pamato tvar 
ką, grožį, švara ir visur skoni, 
tvarkant turistams skirta vie
tą. Gražus parkas, gėlynai 
apkarpyti medeliai, takeliai, 
suoliukai ir prie jų popieriams 
mesti dėžės. Keista, juk čia 
daugiausia pravažiuoja ame

rikiečiai, tačiau tų specifinių 
amerikietiškų pėdsakų nebe
lieka, matyt, nebepatogu mes
ti šiukšles ten, kur jų niekas 
nemeta. Ir tas tiesa, juk pra
džioje ir mes dažnas gatvėje 
nuorūką kišenėn įsprausda- 
vom, o dabar — metam ir 
spiaudom į visas puses.

Kanada turi daugiau savitu
mų. Pirmoj vietoj krenta į a- 
kis mūrinė statyba. Tokių me
dinių nameliūkščių, kaip čia 
Amerikoj, ten retai pamatysi. 
Sekmadienis Kanadoje tikra 
poilsio šventė. Kinai, restora
nai ir kitos viešos lankymosi 
vietos uždarytos. O tie. kurie 
nori save atgaivinti alumi ar 
kitais stipresniais laipsniais — 
turi susilaikyti, arba gerti coėb 
eolą. Gėralų pardavimas ten 
sunormuotas. Specialios krau
tuvės ir išdavimas pagal kny
gutę. O kai pabandžiau pasi
naudoti svečio teise, tai dėl 
vienos menkos bonkutės, mane 
beveik privertė atlikti išpažin
tį iš viso gyvenimo.

žmonių veidai ne tiek įvai
rūs. ramesni ir, gal būt. dau- 
sriaų rodą vidinės kultūros ir 
šlifuotės. Gyvenimo tempas 
taip pa ramesnis, mažiau au
tomobilių. Jaučiasi žymi ang
lų įtaka ir nenuostabu, juk

Kanada Anglijos dominija ir 
ten visi labai nuolankiai len
kia galvas karūnai. Tą padėtį 
Anglijos ekonomistai moka 
puikiai išnaudoti. Daug fabri
kų dirba išimtinai Anglijos 
pramonei, o pvz. toks tabakas, 
kurio auga ištisos plantacijos, 
dar apdirbamas čia, bet jau 
cigaretės gaminamos Anglijoj. 
Užtat ir jų kaina dvigubai auk 
štesnė, negu Amerikoj.

Reikia nenustebti, jei Ka
nadoje kai kur galima užtikti 
šovinistinio patriotizmo reiš
kinių. Ir dar keisčiau, kad tie 
reiškiniai pasitaiko ten, kur 
pvz. Quebeco provincijoj yra 
oficiali anglų ir prancūzų kal
ba. Kanadietis nekenčia atei
vių. Kodėl? Juk tame konti
nente tikrų piliečių labai ma
ža yra. Visi ateiviai, visi iš se
nutės Europos atkeliavę lai
mės ieškoti. Bet tie paskutinie
ji vis kelia pavydą, mat, jie at
vyko kitokie ir ne visi laimės, 
bet išsigelbėjimo ieškoti. Bet 
kodėl spjaudoma į savo tėvų 
namus? Atsakymu gali būti 
labai daug. Mums europie
čiams jie daugumoj bus juo
kingų tačiau iš vieno dalyko 
mes nesijuokiame. Jų tautinis 
malūnas mala mus labai pa
vyzdingai. Jei jis nemaltų, gal

nebūtų ir tų reiškinių, gal tada 
ir ta pati Amerika ir Kanada 
turėtų kitokį veidą ir charak
terį?

Kanadietis nori jaustis šei
mininku. Jis neapkenčia sveti
mų kalbų, nors pats neseniai 
nustojo pliorpęs žargonu. Au
tobuse, traukinyje ir kitose vi€ 
šose vietose, pasigirdus sveti
mai kalbai, visų veidai nu
kryps į tą pusę ir žiūri tol, ko 
pasidaro tyla... Fabrikuose pa
sitaikydavo atsitikimų, kai dai 
bininkai pareikalaudavo atei
vių viešai nekalbėti savo gim
tąja kalba Vadovybės, pas! 
remdamos konstitucija, tuos 
reikalavimus atmetė, bet ji 
savo pobūdžiu labai įdomūs. ,

Beje, gyvenimas rieda sav 
keliu ir ypačiai tokiai Kana 
dai, kuri beabejo slaptai gal 
voja kada nors savarankiški 
tvarkytis ir nustoti reikšti pe 
garbos karūnai — naujakurii 
liks visuomet problema, Idai 
išnaudoti tuos beribius negj 
venamus plotus ir padidin 
taip kuklų gyventojų skaičių

Kitą savaite KANADA P/ 
SITINKA SU STAIGMENA 
MIS...
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Rinkiniams praėjus
Praeitų rinkimų laimėjimas 

yra Eisenhowerio asmens po
puliarumą nuopelnas. Faktas, 
kad už Eisenhoweri balsavo 
Lėk republikonai, tiek demo- 
m kratai, rodo, jog jis buvo 
Amerikos visuomenės kandida
tas.

Generolo Eisenhowerio i-- 
rink’ir.as Jun tin ų Valstybių 
prezidentu a'aptal nereiškia 
vadinamų fza’acicaistų laimė- 
jsro'>. J' "f-kma' taip pat 
rerrd". k*»d Amerika yra tin
ku * <—'*-*• atgal iš to progre- 
<— ’-t-h ii vpa pasiekusi demo- 
k-nt « administracijos laikais.

Faktinai. tarp Eisenhowerio 
ir Stevensono nėra didelio ide
ologinio skirtumo. Pastarasis 
buvo gana stiprus oponentas 
ir vedė rimtą kampaniją. Bet 
kiek tai 1‘eė'a v suomenę, tai 
tikra? b "•♦n Frrp nėr daug rei- 
ka’r”'1' ji :j kartą balsuo
ta rž Trur"”'-' ir jo adminis
tracijos kand*daxą.

NegaUma sakyti, kad per 
tuše uv.d i 't metų demokratų 
admimst.ac ,a nebūtų pada- 
-liu-i-gero kraštui. Bet taip—pat- 
nesal m sakyti, kad demo
kratai nebūtų’ padarę klaidų. 
Tes klaidos, t ek vidaus, tiek 
u “s enio politikoje, yra per di- 
de’čs, kad visuomenė jų nema
tytu ir, rezultate, nejieškbtų 
žmogaus, kuris jas • sugebėtų 
pataisytu

Generolas Eisenhoweris, už 
kurį šį kartą balsavo net pie
tinių- valstybių demokratai, 
kaip tik yra tas asmuo, kuriam 
Amerika rodo pasitikėjimą. 
Bet būtų klaidinga manyti, 
kad atsakomybė, kurią balsuo
tojai uždėjo generolui, yra to
kia lengva. Priešingai, po trum 
palaikio entuziazmo daugiau
sia po poros medaus mėnesių, 
naująjį Jungtinių Valstybių 
prezidentą laukia realus, tiks
liau pasakius, sunkus darbas, 
kurio rezultatai, ypač pradžio
je, gali būti labai šykštūs.

Nėra abejonės, kad Eisenho
weriui pavyks padaryti tvarką 
Washingtone, kaip jis žadėjo 
prieš rinkimus. Bet yra duota 
ir daugiau pažadų, kurių įgy
vendinimo nekantriai laukia 
milijonai piliečių, balsavusių 
už republikonų kandidatą.

Ar Eisenhoweriui. ir republi
konų partijai, kuri, kaip praei
tų rinkimų duomenys rodo, 
taip pat yra abiejų legislatu
res rūmų šeimininkė, pavyks 
stabilizuoti kainas, sumažinti 
mokesčius, išlaikyti ūkio lygs
varą, “padaryti tvarką” ne tik 
Washingtone, bet jr jo santy
kiuose su užsieniu, netrukus 
pamatysime.

Reikia atsiminti, kad tarp 
kitų savo pažadų, generolas 
Eisenhoweris taip pat žadėjo 
skristi j Korėją...

e
Kaip ten bebūtų, bet gene

rolui Eisenhoweriui Amerika 
pasitiki jau ne pirmas kartas. 
Ir šių rinkimų laimėjimas fak- 
tinai yra tik tęsinys tų laimė
jimų, kuriais didele dalimi bu
vo apvainikuotas antrasis pa
saulinis karas.

Amerikos žihonės, kaip ir 
visi- žmonės paprastai, gyvena 
geresnė;; ateities viltimi, šiuo 
metu, kai Amerika vadovauja 
visam laisvajam pasauliui, te
bekovoja n či am su sovietų ag
resija, generolas Eisenhoweris 
yra neginčijamas tos vilties 
simbolis.

Mes, lietuviai, kurių senoji 
tėvynė tebėra pavergta, taip 
gyvename ta viltimi.

Sėkmės naujam Jungtinių 
Valstybių prezidentui!

Dar niekad Lietuvos laisvi- 
vinimo vadovaujantieji veiks
niai neturėjo tiek darbo, kiek 
dabar. Tikrai pasigėrėtinas ak 
tyvumas. Jau kelinta savaitė 
pilni laikraščiai partiniu lyde
riu laiškų, centrų komitetu ar 
centro valdybų pareiškimų, 
patikslinimų, paaiškinimu, pa
sikalbėjimų. Ir vis iš krikščio
niu demokratu bloko buvusios 
vilkinės penkiukės.

Savaitraštis jau negalėtų 
visų pareiškimų ir pasikaltini- 
mų nei suminėti. Jų buve per
daug. Bet vieną kitą esmingą 
vietą reikėtų pabrėžti ir taip 
pat padaryti vieną kitą reikš
mingesnę išvadą. Mes į lietu
višką politiką turėtume žiūrė
ti rimtai, o ne vien kaip. į cir
ko žaidimus.

O tuo tarpu mūsų “vadovau
jantieji veiksniai“ jau ir cirką 
pralenkė. Ilgai kaltinę kitus 
(nieku nekaltus) griovimu ir 
vienybės ardymu, mūsų krik
demų penkeriukininkai paro- 
*dė ne tik, kaip jie “Lietuvos 
laisvinimui vadovavo”, “tautą 
atstovavo“, bet ir kokia vieny
bė jų pačių tarpe, kaip tos pen 
kios nartijos buvo susiorgani
zavusios.

Pažvelkime i tas j u penkias 
partijas iš eilės, remdamasi jų 
račių pareiškimais laikraščiuo 
se.
VIENYBĖS SĄJŪDIS

Tai pati smulkiausia ir, be 
abejo, grynai fiktyvi partija. 
Tas Sąjūdis kiek reiškėsi Lie
tuvoje, bet tremtyje buvo dirb
tinai atgaivintas tam, kad 
krikdemai turėtų vieną papil
domą “tautos atstovą“. Sąjū
džio steigėjai tremtyje nuo jo 
pasitraukė, savo tarpe jis ne
beturėjo nei vienos rimtesnės 
asmenybės.

Paskutiniu metu Vlike ats
tovavo frontininkas Prapuole- 
Už p. Brazaičio galvą ir garbę 
jis pasitraukė iš Vliko su visu 
savo “sąjūdžiu”. Vėliau kažkur 
Amerikoje atsirado slaptas Vie 
nybės Sąjūdžio* “vyriausias ko
mitetas“, kuris pareiškė, kad 
Sąjūdis turi pasilikti Vlike, o 
tik pats Prapuolenis pašalina
mas nuo jo atstovavimo. Nau
jo atstovo bent ligšiol dar ne
buvo paskirta. Pats Komitetas 
lieka ir toliau anoniminis. Ke
li akmenys vaidina “sąjūdį“, 
“atstovauja tautą”, Vlike 
rėjo 10% svorio balsą...
LIETUVIŲ FRONTAS

Tai buvo Lietuvoje ateiti
ninkų ir bendrai veiklesnių

S. KUNDROTAS

krikdemu rezistencinė organi
zacija, pasireiškusi sukilime. 
Tremtyje organizacija išliko ir 
buvo pati pajėgiausia visame 
krikdemu bloke. Bet gindama 
neapginamą savo vadą Bra
zaiti. praėjusią vasarą ji iš 
Viiko pasitraukė, primesdama 
jam visokių daugiau ar ma
žiau rimtų apkaltinimų.*

Dabar viešame pareiškime 
laikraščiuose Krikščionių De
mokratų Sąjungos Vyr. Centro 
Komitetas ir Lietuvos Ūkinin
kų Sąjungos Centro Valdyba 
sako, kad Lietuvių Franto pa
sitraukimas iš Vliko įvykęs dėl 
grynai 
motyvu. 
ma; esą 
dabar L.
nę kritika (seniau Vilką gyrė, 
dabar peikia) ir dezorientuoja 
patriotinį jaunimą.

O svarbiausia, — be reikale, 
girdi, tas Frontas skelbiasi eąs 
rezistencinė organizacija. Iš 
tikrųjų, “jis yra tokia pat poli
tinė partija, kaip ir visos ki- 
tns”. štai ką pasakė Krupavi
čius ir Karvelis.

DF “Centro Komitetas“ 
komitetas nėra, tai tik 
asmenys, buvę Seimo na- 
ar šiaip kiek Federacijoje

Baisų literatūrinį ir kitokį 
nuskurdimą okupuotoje Lie
tuvoje atskleidė prieš mėnesį 
įvykęs Vilniuje Lietuvos Tary
binių Rašytojų Sąjungos su
važiavimas.

Rašo J. JŪRAGIS

tu-

asmeniškų, nerimtų 
kad Vliko apkaltini- 
visai nepagristi, kad 
Frontas veda ardybi-

DARBO FEDERACIJA
Su šia krikdemų bloko .par

tija, kaip vieši laiškai parodė, 
yra turbūt pats painiausias 
dalykas.

Darbo Federacija neturi vie- 
’ningos valdžios:—yra dvi val
džios, kurios tarpusavyje smar
kiai kovoja. Kadangi Federa
cijos atstovas Vlike J. Grinius 
norėjo palaikyti frontininkus, 
tai Darbo Federacijos Centro 
Komitetas paskelbė-' laikraš
čiuose, kad jis Grinių iš vietos 
atleidžia ir paskyrė kitą nuo
saikesnį atstovą. Taip pat tas 
Komitetas sudraudė federantų 
vardu veikiantį frontininką

- V.--,Vaitekūną, jo laikyseną pa
vadino nedemokratiška ir net 
pranešė Patariama] ai Grupei 
prie Laisvosios Europos Komi
teto, kad Vaitekūnas ten Fe
deracijos negalįs atstovauti.

Bet V. Vaitekūnas pasirodė 
nepėsčias. Cleveland© fronti
ninkų suvažiavime jis per 
lias valandas įrodinėjo, 
frontininkams reikia 
laikyti jų pasitraukimą iš
ko ir kad dabartinėmis aplin
kybėmis niekaip negalima 
dirbti Vlike.

Tačiau atvirame laiške per 
Dirvą jis pareiškė, kad J. Gri
nius, kaip federantų atstovas, 
turi likti Vlike ir niekas ten jo

atstatyti negali. Dar daugiau, 
kad 
toks 
keli 
riai
veikę, tremtyje sugalvoję pa
siskelbti vyriausiu organu. 
Toks organas esanti tik DF 
Centro Valdyba, kuri buvusi 
išrinkta dar 1940 m. Vilniuje 
ir kurios tarpe esąs pats Vai
tekūnas. Sunku dabar patik
rinti, kas kokiuose slaptuose 
suvažiavimuose buvo išrinktas, 
bet Vaitekūnas rako, kad jo 
konkurentai veikia ne krikš
čioniškai ir ne demokratiškai.

žodžiu, košė .didžiausia. Vi
sai neaišku, kas iš tikrųjų par
tijai vadovauja. Nariai bėgio
ja iš vienos partijos į kitą, 
pats Vaitekūnas yra buvęs Vli
ke Krupavičiaus ąntrininku, 
taigi krikdemu, vėliau atsto
vavo Darbo Federaciją. Paaiš
kėjo, kad jis yra ir Lietuvių 
Fronto lyderis... Jis mini kitą 
federantą,;'kuris buvo C. Val
dybos narys, bet vėliau perė
jo į krikščionių demokratų 
partiją. s- . -

Sekant mieląjį politinį gyve
nimą, yra įspūdis, kad 'fede
rantų, kaip .politinės partijos 
organizacine prasme tremtyje 
nėra. Buvo ir yra tik atskiros 
krikdemų bloko kllkelės, ku
rios tarpusavyje pjaunasi. Ir 
dar aiškinama kartais per El
tą, kad tokių .partijų nariai 
Vlike yra tikrieji “lietuvių tau- 
tos atstovai“!...

kūrybos - planavimą, 
norisi, atsigręžus, už- 
tarybinius rašytojus

žodžiais: vargšeliai.

Dejavimai, kaltinimai ir sa- 
viplaka, štai kas svarbiausiai 
užpildė tariamų rašytojų kal
bas. Paaiškėjo, jog ir Rašytojų 
Sąjunga serga tomis pačiomis 
bėdomis, kaip ir kiekvienas 
komunistų fabrikas ar kolcho
zas. Maža produkcija, žema 
kokybė ir jokiais basliais neiš
judinamas abejingumas vi
sam kam, išskyrus vodką.

Tribūnoje — sąjungos pir
mininkas J. Šimkus.

— Mūsų sovietinė lietuvių 
literatūra vis dar silpnai at
vaizduoja krašto gyvenimą. 
Apie dabartį mūsų prozaikai 
rašo labai mažai. Mūsų užda
vinys — parodyti dabartį taip, 
kad iš jo matytųsi ‘zamečatel- 
noe buduščee“.

Girdint tokios rūšies litera
tūrinės 
taip ir 
klausti 
Gogolio
bet ką gi jūs veikėte iki šiol, 
gyvi būdami, ką? Mūsų ma
nymu, tai jūs ir Iki šiol mulki-, 
note visuomenę propagandi
niais tos “žavingas ateities“ 
dūmais, o su dabartim bei “so
cialiniu realizmu” turėjote 
tiek bendro, kiek bendro turi 
konservai ir konservatorija. 
Ilgi 35 metai praslinko, bet tos 
“žavingos ateities” kaip nėr 
taip nėr. Ir nebus. žino tai 
kiekvienas jūsų išnaudojamas- 
darbininkas ir kiekvienas kol- 
chozininkas. žino tai, paga
liau. ir pats- veidmainis J. 
Šimkus.

Bet tss...t, kalba buvęs ko
misaras, išminčius A. Venclo
va.

— Rašytojas visu pirma tu
ri rašyti. Mes gi perdaug po
sed žiaulam, užsiimdami smul- 

nU, laužant lietuviško kiais organizaciniais klausi- 
sudėfį, fl. fevo įtraukta • mals. - Kūrybai įskiriame- ma>!’ 

ir mažai jėgų:
iš šios tikrai keb- 
rašytojas Venclo- 
gelbėti skekida-

ke- 
kad 
pa- 

Vli-

ŪKININKŲ SĄJUNGA
ši garsiųjų lašinių skutikų 

partija, kaip žinoma, jau se
niai ir Lietuvoje nebeveikė. 
Niekad ji nedalyvavo ir jokio
je “rezistencijoje“ (tuo nenori
ma pasakyti, kad Lietuvos ū- 
kininkai rezistencijoje neda
lyvavo). Krikdemų grupei su
stiprinti 
Vliko 
tik tremtyje. Organizacine 
prasme tokios partijos tremty
je nebuvo ir'nėfa, tai tik gry
na karveliška fikcija.

A. Maceina laiške Draugo 
Redakcijai pranešė, kad krik
demų tremtiniai Vokietijoje 
1946 metais turėjo konferenci
ją spręsti klausimui: “kaip or
ganizuotis lietuviams katali
kams tremtyje: pasilikti ir to
liau vieningiems Lietuvių 
Fronto rėmuose, ar atgaivinti 
krikščionių demokratų partiją 
ir tuo būdu eiti dviem ke
liais”?

/Nukelta į 6 psl.)

žai dėmesio
Savo-kailį 

lios padėties 
va bando
mas apie “didelius kūrybinius 
planus, kurie kyla studijuo
jant dokumentus apie XIX 
partijos kongresą.” Siūto ir ki
tiems draugams .pasekti jo pė
domis ir j ieškoti stiprybės bei 
temų tame didžiausiame ik! 
šiol muilo burbule, kuriam 
sprogus, viskas liko po senovei, 
išskyrus vieną menkniekį: po 
kongreso bolševikai nebesiva
dina ' bolševikais, o tik komu
nistais.

Vienok neįtikėjo jam se
kantis iš eilės rašytojas A. 
Bauža. Vieton kongreso doku
mentų, siūlė jis “studijuoti 
reikšmingesnių krašto pasta
tų istoriją, ypač gi būsimos 
Kauno hidroelektrinės sto
ties.“

Istorija apie būsimus daly
kus! Kažin ar tik bestudijuo
damas hidroinžineriją ir gre
timus jai mokslus rašytojas 
Bauža šiuo metu nebus jau iš
sikalęs už laiko erdvės ribų ir 
apsigyvenęs “buržujaus“ Ein
šteino ketvirtam išmatavime, 
kuriame kaip žinoma hera nei 
vakar nei rytoj, nei kairės nei 
dešinės... Nes iki šiol visame 
sviete buvo žinoma tik istorija 
apie įvykusius dalykus. Dabar 
gi tarybinis rašytojas Bauža 
išrado “istoriją apie būsimus 
dalykus”

Bet nesijuokime. Užgavo šis 
rašytojas - išradėjas ir rim
tesnes stygas. • . i* k

—Eiliniai rašytojai dar vis . 
nedrįsta kritikuoti Rašytojų 
Sąjungos vadovybės,; —> aima
navo : krokodilas Baužas. Ėsti 
jam pasiutusiai norisi, o 
minkštakūniai kaip tyčia ne- 

. lenda, iš savo kiautų-.. Tikras 
skandalas!. Bauža nieku;būdų 
to suprasti negali. Mums gi šis 
dalykų stovis atrodo esąs vi
sai normalus. Eiliniai rašytojai 
ne tik kad nekiš uodegų iš po 
savo individualinio kiauto, bet 
ir mažiausio kritiško garselio 
neišduos. Nes puikiai žino jie, 
kad Sąjungos vadovybėje sėdi 
ne “eilinis” rašytojas, bet ra
šytojas - enkavedistas J. Šim
kus, garsus dabar jau po visą 
svietą savo žygdarbiais 1941 
m. birželio deportacijose. Taip 
pat užuodžia tie “eiliniai“ kuo 
smirdi teikiama jiems sa vikri- 
tikos dovanėlė. Apie tokias do
vanas yra dainavęs jau Home
ras: “kad ir kas bebūtų, bijau 
donar.jų ir dovanas nešančių.“ 
šių dienų, donajai • 
mūnistaf.'' ' .

Be išvardintų suvažiavime 
kalbomis pasireiškė rašytojai 
J. Baltušis, V. Reimeris, V. 
Rudaitis ir kitos drąsesnės žu
vytės.

Vieni jų siūlė draugams ra
šytojams “muštis prie kolek
tyvinio literatūrinės kūrybos 
metodo“, kiti vėl ragino “ge
riau išnaudoti kūrybines ato
stogas ir komandiruotes.” šie 
pastarieji verti rimčiausio 
dėmesio. Nes jų žodžiai atiden
gia tai, kokie milžiniški daly
kų pasikeitimai yra įvykę a— 
napus geležinės uždangos. 
Aušta ten, pagaliau, tikras

tąi ko

Laiškai nuo Pacifiko (9) Bronys Raila

KAM NESUSIDEGINI ANT LAUŽO?
Jei literatūros kūrėjas, poli

tikos vadukas ar jūsų nuže
mintas tarnas žurnalistas bū
na kaikieno papeikiamas, už
puolamas, išbaramas ar iško- 
liojamas, tai nusiminti nėra 
ko.

Dažnai jis yra vertas. O jei 
kada ir nevertas, tai vistiek 
naudinga neleisti jam “už
migti ant laurų”.

Tai yra ginčai ir diskusijos, 
kurios trunka nuo žilos gady
nės ir kurios neišnyks, kol že
mėje gyvens žmonės. Pagaliau, 
tai nuomonių skirtumai. Svar
bu tik, kad nepamirštume dar 
Voltaire nusakyto gero dėsnio: 
“Aš nesutinku su tavo nuomo
ne, bet guldysiu galvą už 
teisę tau ją pasakyti”.

Manau, kad Vytautas ^Alan
tas gali būti patenkintas? “Pra 
garo Pošvaistės” sukėlė praga
rišką alasą. Tokio plataus ir iš 
dalies tokio pikto alaso aš dar 
neatsimenu( mūsų literatūrinė
se diskusijose pastaraisiais 
laikais. Ką čia literatūrinėse. 
Tai buvo ir pasaulėžiūrinės, 
religinės, politinės diskusijos 
Viskas susijaukė augštyn kojo
mis.

O man, kaip mažam Alanto 
knygos recenzentui, teko gar
bė būti koliojamu daugiau už

pati autorių. Esu taip pat pa
tenkintas ir, kol būsiu “pada
rytas nepavojingu”, noriu su
rašyti keletą nuomonių.

Ne visi peikė Alantą, taigi ir 
manajį jo knygos pagyrimą, 
arba “entuziazmą“.

Visai-<tĮagiamai knygą turi
nio ir formos atžvilgiu įverti
no Dr. J. ’Balys, Dr. I. Židony- 
tė-Vebrienė,' Dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė, vienas kitas iš 
rašytojų Europoje. Labai nei
giamai Brooklyno Darbininkas 
ir Draugo bendradarbiai. Gir
dėjau, kad kaikur bažnyčiose 
klebonai per pamokslus ją 
smerkė. Nenuostabu ir girti
na: juk jų pareiga perspėti 
tautą nuo pagonybės pavo
jaus.

Vis dėlto pačią savotiškiau- 
sią Alanto romano kritiką skai 
čiau Argentinoje spausdintuo
se “Literatūros Lankuose”. Tai 
dailus, katalikų filosofo Dr. J. 
Girniaus dvasioje suredaguo
tas žurnaliukas. Ten apie Alan 
to romaną pasisako kažkoks 
slapivardininkas Andrius Sie
tynas.

Jis pirmiausia prisimena, 
kad vos Alanto knygai pasiro
džius ją ėmė girti ar puiti “po

litikuojantys žurnalistai”. Jie, 
esą, nelaukę “literatūros kriti
kų balso”. Tad buvo jdomu, ką 
dabar pasakys literatūros kri
tikas Andrius Sietynas.

Ir kritikas pasisakė.
Pirmiausia, jis išdėstė, kad 

veikla teigiamai įvertinusioji 
lieteratūros mokslo specialistė 
Dr. G. židonytė prikalbėjusi 
niekų ir neteisybių...

Toliau jis visai išmintingai 
nustatė, kad “literatūros vei
kalas vertintinas tik literatū
rinių santykių plotmėje.. Aiš
ku, ne tik galima, bet reikia 
vertinti ir veikalo idėjas, ne
žiūrint, kokios jos bebūtų. Tik 
negalima jų autoriaus už tai 
pasmerkti -arba išteisinti- gry
nai gyvenimiškoje plotmėje...”

Tuojau pat jis tas “pago
niškąsias idėjas** ir įvertino. 
Kadangi jam senovės lietuvių 
religija tėra tik “legendarinis 
Pilypas i» kanapių”, tai aišku, 
kad tos religijos ir jos etikos 
idealizavimas Alanto veikale 
neturi jokios, “ne tik istorinės, 
bet ir normalios logikos“.

Taip jis vertina idėją litera
tūros veikale: — ar ji turi lo
gikos? Tuo tarpu presbiterio
nų kunigas, neseniai miręs 
Amerikos Senato kapelionas

Peter Marshall (žr. jo žmonos 
knygą, dabartinį bestsellerį “A 
Man Called Peter”) sakė:“Dva 
sinė tikrovė yra suvokimo, pz 
ne įrodymo dalykas. Ar jūs ga
lite logiškai įrodyti, kad saulč- ’ 
leidis yra gražus?...”

Tačiau kritikas Sietynas už
simojo “logiškai“ įrodyti, kad 
Alanto romanas ir estetiniu 
požiūriu yra vi?ai negražus. 
Jis, esą stovįs ant ribos, už ku
rios jau nebūtų galima laiky
ti literatūros veikalu.

Tiek to. Sietynai gali žo
džiais tvirtinti, kad romanas 
neprisilaiko “estetinės kūrybos 
normų“. Bet jei reikėtų tas 
normas apčiuopiamai išdėstyti 
ir įrodyti kad Alanto romanas 
visumoje yra beveik nebe lite
ratūrinis kūrinys, tai būtų gal 
sunkiau.

' Bet aš seniai tesu skaitęs ką 
gražesnio, kaip Sietyno reika
lavimą, kad jei Alantas perša 
grįžti prie senosios lietuvių re
ligijos, tai jis turėtų dabar su
sideginti ant laužo, sudėda
mas ant žirgo. Jei Pilėnų ku
nigaikščio Margirio lūpomis 
Alantas dabar moko skaityto
ją didvyriškumo ir patriotiz
mo, tai jis turėjęs .pats ne bėg
ti iš Pilėnų, bet pasekti kuni
gaikščio pavyzdžiui — būtinai 
sučirškėti ant laužo.

Taigi kritikas prieš savo pa
ties principą autorių visdėlto 
žmogiškai nusmerkė.

Kada jie nedirba, tai 
kad turi atostogas, 

sakoma, kad 
atostogas.” 

ir su gyvu- 
guli, reiškia 

gi kada

komunizmas. Tarybiniai žųio- 
nės jau nežino kas tai yra 
darbas, 
sakoma,
gi kada dirba, tai 
turi “kūrybine^ 
Tas pat, žinoma, 
liais. Kada jautis
kad jis atostogauja, 
traukia arklą, reiškia, kati jis 
“kūrybingai atostogauja.“ '

Lietuvą atidavė
Sovietų Rusijai

J. STONYS , • 
viešosiose kalboje 

raminamės, kad J.

Rašo

Mes savo 
ir spaudoje 
A. Valstybių valdžia Lietuvą, 
Latviją ir Estiją tebelaiko ne
priklausomomis valstybėmis, 
kad jų prijungimo prie Tarybų 
Rusijos nepripažino. Sakau, 
mes raminamės, o kartais ir 
džiaugiamės. Ir tai labai gerai.

Bet apverskime antrąją pi- 
■ nigo pusę, štai išeina; Jungt. 
.. Amerikos Valstybėse atlasai, 

žemėlapiai, ir juose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vardų nebė
ra. O jei jie yra, tai pažymė
ta, kad jos socialistinės^ res
publikos, atseit, Tarybų Rusi
jos dalys. .

Tas pats ir amerikiečių 
mokslinėse bei informacinėse 
knygose, štai po mano ranka 
naujas Websterio žodynas (Jo 
pilnas vardas—Webster’s New 
World Dictionary of -the Ame
rican Language. Encyclopedic 
Edition. Published 1951 by the 

“World Publishing Company? 
Cleveland and New York). Ja
me minima Lietuva taip:

Lithuania, a country in 
northeastern Europe that be
came the Lithuanian, Soviet 
Republic in August, 1940.

. .. Kitoj e vietoje taip: . .•
Lithuania Soviet Socialist 

Republic, a republic of the U. 
. S,. Sį. R., on the Baltic sea: 

.. 22,800, sq, mi., pop,,, 3,-
134,600, capital, Vilna.

Atrodo, kad žinios bus imtos 
iš bolševikiškos rusų enciklo
pedijos. Gaila, kad po 'ranka 
jos neturiu ir r negaliu patik
rinti.

Tame žodyne yra ir žemėla
pių. Lietuva, Latvija ir Estija 
juose pažymėta kaip tarybinės 
socialistinės respublikos.

šis žodynas rodo, jog ameri
kiečiai mokslininkai ir moksli
nių knygų leidėjai Lietuvą ir 
kitas Baltijos valstybes atida
vė Tarybinei Rusijai, nepaisy
dami, savo valdžios nusistaty
mo.

r

Atrodytų, jei mes turime sa
vo pasiutinį prie Vatikano, tu
rėtumėme džiaugtis ir būti 
patenkinti.

Bet taip nėra.
Yra žmonių, kurie net bijo 

paminėti, jog yra toks pasiun
tinys, o nuvykę, į Romą, ven
gia su min. Girdvainiu pasi
matyti.

Bijosi, sakyčiau, kaip vėl-, 
nias kryžiaus!

Bet kas keisčiausia, kad bi
jo tie, kurie neturėtų kryžiaus 
bijoti.

Krjkdeminėje spaudoje veda 
ma jjauri boikoto kampanija 
prieš min. Girdvainį.

Kodėl?
Dėl to, kad min. Girdvainis 

savo pasiuntinybėje leido pri
siglausti min, Lozoraičio šei- 

. mai ir tokiu būdu visa pasiun
tinybė pasidarė “nekošer“.

Vienas amerikietis lietuvis 
kunigas pasakoja, kaip nuvy
kus jam į Romą buvo atkalbi- 

. nesamas nuo apšilankymo pas 
min. Girdvaini.

Lyg jis būtų pasiryžęs eiti 
lankyti raupais sergančio!

Bet keisčiausia tai, jog bū
na žmonių, įtakingas vietas 
užimančių, kurie pasiduoda 
šiems įkalbinėjimams ir neat- 

—lieka to, ko paprastas man- 
dagumas reikalauja.

Ką padarysi jei jiems trūks
ta išauklėjimo.

: ’ S

Šiuo metu New Yorke (34 St. 
ir Park Ave. kampas) vyksta 
29-toji Tarptautinė Moterų 
Darbų paroda.

Aną dieną užėjau, tikėda
masis pamatyti5 ir mūsų lietu
vaičių rankdarbių, pasigrožėti 
juostomis. Deja...

Lietuvės moterys jau antri 
metai nedalyvauja.

Latvės ir estės nepatingėjo. 
Per Latvijos — Estijos dieną 
parodoje matėsi keli tūkstan
čiai taitiečių. .

Kyla x klausimas ką veikia 
mūsų “Įtakingi veiksniai”, 
kaip tai patariamoji grupė, 
taryba, moterų organizacija, 
ateitininkai, šviesiečiai, skau
tai ir kiti.

Tiesa, toj parodoj kugelių 
nieks nekepa, tad...

Kaž koddl yra susidariusi 
nuomonė, jog turtingi arabų

KULT° ■1 Nau-HENos VAIKUČIU, LAUKIA KALĖDŲ SENELIO
Knygų leidykla “Terra“ šio

mis dienomis išleido dvi nau
jas knygas: Liudo Dovydėno 
romaną “Broliai Domeikos“ ir 
Guy de Maupassant noveles 
“Karoliai“, tuo pradedama 
naująjį žiemos sezoną. Abi 
knygos gražiai išleistos ir di
džiai vertingos. “Broliai Do
meikos” mums įdomios savo 
problematika, aktualia mums 
netgi ir emigracijoj, o taip pat 
gražiu Lietuviškojo kaimo bui 
ties pavaizdavimu, “Karoliai“ 
yra geriausių didžiojo novelis- 
to Guy de Maupassant novelių 
rinkinys, kuriartie bent pustu
zinis novelių yra pasaulio lite
ratūros šedevrai.

Prieš Kalėdas leidykla “Ter
ra“ išleis Mariaus Katiliškio 
“Užuovėja\ Antano Škėmos 
“Šventąją Ingą“ ir Kazio Bin
kio “Lyrika“. Leidykla yra ga
vusi Antano Škėmos naujau
siąją knygą “čelesta“, tačiau 
abejojama, ar ji bus suspėta 
išleisti prieš Kalėdas.

Tuoj po Kalėdų “Terra“ ima 
si vaikų literatūros: pirmoje 
eilėje duodama Liudo Dovydė
no apysaka “Naktis po Grigo 
Ratais“, pasakų rinkiniai “Si
dabrinis lietus” ir “Verkian
tieji gluosniai“. Visos trys kny
gos bus gražiai išleistos su ver 
tingomis V. Ignatavičiaus, R. 
Viesulo ir A. Kurausko ilius
tracijomis. .

Velykų sezonui leidykla yra 
gavusi Jurgio Savickio “žemė 
dega“ ir Albert Camus “Sve
timšalis”' (vertimas).

Labai galimas daiktas, kad 
prieš Velykas leidykla išleis ir 
vieną J. Aisčio knygų — jo 
poezijos rinktinę ar “Laiką ir 
žmAies”.

------ —Atsidariusioje Paryžiuje 
garsioje rudens parodoje Sa
lon d’Automne tarp kelių šim
tų dailininkų ir skulptorių da
lyvauja su savo darbais Vyt. 
Kasiulis ir A. Moneys.

— Šveicarijoj, Genevos mies
to muziejuje dali. Juzė Kati
liūtė—Staniulienė buvo suruo-

Kiek džiaugsmo vaikučiams, 
kai, eglutė • šviesoms spragsint, 
“Kalėdų Senelis“ jiems dalina 
įvairias dovanėles.

Ne vienam tokia eglutė ar 
“Kalėdų Senelis“ su dovanė
lėmis liks šviesos spindulys 
per visą gyvenimą, nes vaikys
tėje gauti įspūdžiai palieka 
neišdildomų pėdsakų.

O kas gi šiemet per Kalėdų 
šventes praskaidrins ' skurdų, 
pilką ir niūrų gyvenimą tų 
mūsų 2,000 vaikučių, kurie su 
ligoniais ar paliegėliais tėve
liais.turėjo likti Vokietijoje ir 
Austrijoje?

Kas gi jiems atneš kibirkštį 
šviesesnės vilties per tą Didžio 
jo Kūdikėlio gimimo ‘ šventę,

kad jie nesijaustų vieniši ir vi
sų apleisti?

Jų tėveliai net reikalingo 
maisto negali jiems parūpinti, 
tai apie kalėdines dovanėles 
nei kalbos negali būti. Nebėra 
IRO, YMCA ir kitų tarptauti
nių organizacijų, belieka tik 
BALFas, kurio paramos dydis 
pareina nuo mūsų tautiečių A- 
merikoje geraširdiškumo ir

susi savo darbų parodą.
—Prof. Alfred Senn, sveikin

damas V. Krevę-Mickevičių 70. r 
metų sukakties, prcįa, Penn- 
sylvanijos universiteto vardu 
iškėtlė mintį, kad Krėvė vertas 
Nobelio premijos ir tam turė
tų būti daromi atatinkami žy
giai.

— Lietuvis ekspresionistas 
Soutine .paminėtas Life žurna
le ir įdėtas jo vieno • paveikslo 
reprodukcija. Soutine, kaip žy
dų kilmės, buvo nacių sušau
dytas šiame kare. Jo garsumas 
prilygsta Picassui ir kitiems.

— Dail. Romas Viesulas bai
gė iliutruoti Mariaus Katiliš
kio knygą “Užuovėja” ir žada 
keltis 4 New Yorką.

Kai gen. Eisenhoweris buvo Europoje J? “

V-----—— --- *........ ;
NAUJASIS RUSŲ TEATRAS

Kampas 103rd ST. ir RIVERSIDE DR., N. Y. C.
! Lapkričio 7, 8 ir 9 d. d. * z

GENEROLO SIROKOVO ŠEIMA !
i S. Maksimovo 4 veiksmų pjesė' ' Z

(Veiksmas vyksta dabartiniu metu Maskvoje) J
Režisorius S. N. Orlovsky — Dekoratorius B. M. ‘Volkov x |

Vyr. rolėse lietuviai artistai H. Kačinskas ir A. Dauguvietytė i
Pradžia kasdien 8 vai. -vak. ir sekmadienį 2 vai. p. p. Bilietai gaunami

> teatro kasoje kasdien nuo 6 iki 8val. vak. ir užsakomi telefonu kasdien '
? nuo 12 iki 2 vai. OR 4-9445
l.------- --------------------- - ------- ---------------- J--------------------4

dosnumo.
Lietuviai vaikučiai Vokieti

joje ir Austrijoje per ateinan
čias Kalėdas, grauždami sau
sos duonos plutą, tik svajoti 
tegalės apie šviesų nuskaidrin
tą ir žaisleliais spindinčią eg
lutę, jei mūsų lietuviai Ameri
koje neišties savo rankos ir 
bent valandėlei nepradžiūgins 
mūsų vaikučių, išbalusių nuo 
menko ir nykaus tremtiniško 
gyvenimo.

Nuoširdžiai kreipiuos į visus 
Amerikos lietuvius, taip suau
gusius, taip mažutėlius: pasi
gailėkite ten likusių nelaimin
gų vaikučių, suteikite jiems 
pagal savo išgales auką, kad 
BALFas galėtų kuo greičiau
siai jas persiųsti ir kad jos pa
siektų vaikučius dar prieš Ka
lėdas.

Vaikučiai taip pat prašomi 
paaukoti vieną kitą savo žais
liukų vargšui lietuviukui ar 
lietuvaitei tremtyje. Aukoda
mi žaisliukus, pririškite prie 
jų savo adresus, kad dovanas 
gavę vaikučiai betarpiai galė
tų padėkoti.

Būkime gailestingi ir tai pa
rodykime savo gerais darbais, 
dosniai aukodami mūsų skau
džiai kenčiantiems pabėgė
liams tremtyje. Dievas atly
gins gausiomis malonėmis už 
šiuos gailestingus darbus.

J. B. Končius
BALFo Pirmininkas

Visas aukas malonėkite siųs
ti: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

GERIAUSIS

BALFo pirm. Končius tam vaikučių Europoje

|vertinkim Lietuvos Kūrėją

• j ..ib. : .

LIETUVOS KARIUOMENES“ ŠVENTE
NEW YORK \ 3 1

1952 m. lapkričio 23 <L
11:00 vai. — pamaldos Ang. Karalienės bažn., Brooklyne 

4:00 v. p. p. — minėjimas ir .koncertas

SCHWABEN HALL,;
474 Knickerbrocker Ave., Brooklyn, N. Y.

KALBĖS

GENEROLAS P. PLECHAVIČIUS
DAINUOS

Clevelando Vyru Oktetas “Ąžuolas”
7:00 vai. pobūvis ir šokiai

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas * &

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N.

Telefonai: '
Virginia 9-0842 ir ■ t- <

Virginia 7-4111

Neseniai skaitėme Vienybė
je ilgą sąrašą aukotojų, kurie 
prof. Mykolą Biržišką, jo 70 
metų sukakties proga, parėmė 
medžiagiškai.

Taigi iniciatorių ir aukoto
jų buvo parodyta gražus mos
tas visai realiu būdu pagerbti 
lietuvių tautai nusipelniusį vy
rą. ' •

Visi suprantam, kad mielas 
jubiliatas savo moksliniais ir 
visuomeniniais darbais yra už 
sitarnavęs žymiai didesnio pa
gerbimo. Į šią visuomenės vien 
kartinę paramą tenka žiūrėti 
kaip į nepaprastų sąlygų ir 
tremtiniškos būklės fšdavą, sa
kyčiau, tai bičiuliškai nusitei
kusių profesoriaus gerbėjų 
nuoširdus noras bent kiek pa
lengvinti sąlygas jo kūrybi
niam darbui. O kad sukaktu
vininkas dirba vertingą darbą, 
tai matom ir i£ to fakto, kad 
jis neseniai .parašė stambų vei 
kalą “Lietuvių Tautos Kelias“, 
kurio pirmąjį tomą jau išleido 
Lietuvių Dienos.

Bet gi turime suprasti, kad 
vienkartinė pagalba nesudarys 
pastovaus ir'tikro šaltinio, ku
ris leistų (profesoriui' savo jė
gas atiduoti protiniam darbui. 
Nėra reikalo įrodinėti kokį 
nuostolį turi mūsų tauta, kad 
jos žymūs ir žinomi intelektu
alai naujo gyvenimo aplinky- 

' bių yra nustumti nuo kūrybi
nės veiklos. Sudaryti tokias 
sąlygas, kad tie žmonės galė
tų pasišvęsti Lietuvai naudin
gam darbui, turėtų būti kiek
vieno lietuvio ir mūsų visuo
meninių organizacijų nepas
kutiniu rūpesčiu, šiam klausi
me rasti tinkamą išeitį nėra 
lengva ir tik dėlto, kad tai 'yra 
surišta su piniginiais ištek
liais. Galbūt ateity, kada bus 
•baigta lietuvių bendruomenės 
organizavimas, sugebėsim, su
kelti didesnius fondus, kurie 
galėtų leisti medžiagiškai rem 
ti vieną kitą intelektualą, ta

čiau dabar tokių šaltinių dar 
neturim.

Kalbant apie prof. ’ Mykolą 
Biržišką noriu iškelti vieną 
konkretų siūlymą: ar negalė
tumėm pasirūpinti, kad prof. 
M. Biržiškai būtų mokama 
nuolatinė pensija.

Lietuvoje pensijas tarnauto
jai gaudavo dš pensijų fondo. 
Tokią teisę profesorius seniai 
yra įgijęs, bet žinom ir prie
žastis, kurios sukliudė ta tei
se naudotis. Vienok šiam rei
kalui, ar negalėtų būti panau
dotos Lietuvos valstybės tos 
lėšos, kurios yra čia, Ameriko
je, šio (krašto valdžios dispozi
cijoj. Reikalas gana slidus ir 
nevienam gal rūpės, kad toks 
atsitikimas nesudarytų prece
dento, kuris būtų pagrindu ir 
kitiems pretenduoti į panašią 
pensiją. Viso to išvengti, ma
no supratimu, prof. M. Biržiš
kai pensija turėtų būti skirta 
ne kaip Lietuvos respublikos 
tarnautojui, bet kaip Lietuvos 
Tarybos nariui, to kolektyvo 
dalyviui, kuris 1918 metų va
sario mėn. 16 padėjo savo pa
rašą ant dokumento, kuriuo 
Lietuva buvo proklamuota ne
priklausoma valstybe. Suteik
dami prof. M. Biržiškai tokiu 
motyvu paramą, jo asmeny, 
bent dalinai, - įvertintumėm 
mūsų valstybės pradininkus — 
kūrėjus, kurių iš 20 bene tik 
trys tebėra gyvųjų tarpe. .

Nesvarstysiu plačiau . kas 
šiuo atveju turėtų parodyti 
iniciatyvą ir kokia turėtų bū
ti procedūra, tačiau juridiniai 
tas klausimas ne vis^i lengvai 
sprendžiamas. Nepriklausomos 
Lietuvos teisėtais valdininkais, 
atliekančius valdžios funkci
jas, tenka laikyti mūsų valsty
bės pasiuntinius. Drįstu teigti, 
kad iš visuomenės nebūtų prie 
kaištavimų, jei mūsų- pasiun
tinybė Washingtone imtųsi ke
liamą sumanymą tvarkyti ir jį 
teigiamai pravestų.

Antanas Sodaitis

Tačiau toks mūęų literatuos 
kriįiid reikaiąvimas -man la
bai patiko. .. Jis. .naujas moks
le. ir ligšiolinėje kūrybos prak
tikoje. į : t

Nors man ir būtų liūdna ne
tekti seno draugo, bet . iš kitos 
pusės — gražu Ir kilnu, kai 
Alšntas, mane ir Sietyną mo
kydamas patriotizmo, būtų su 
obuolmušu žirgu įjojęs į laužą 
ir ten sau iškepę Idant mu
du čia ir kiti -pabėgėliai galė
tų džiaugtis: tai bpnt vyras, 
iškepei ant laužo, savo patrio
tizmą pateisinai, mes tavimi 
dabar tikime!

Na, bet ar užtenka tik tikė
ti? Gerais tikėjimo pavyz
džiais juk reikia sekti. Tada ir 
Sietynas turės kopti ant lau
žo, kad ir ant asilo jodamas. 
O.po jo teks ir man balnoti sa
vo ožį. Kągi, — balnosiu^.

Tokia tapo gili mūsų litera
tūrinė kritika. L Politikuojan
tiems žurnalistams teks daug 
iš naujo mokytis.

Pavyzdžiui, jiems. teks aiš
kintis, kaip Madame Bovary 
autorius Flaubert galėjo pasa
kyti, kad — “Madame Bovary 
— tai aš“? Jis buvo vyras, 
viengungis, o madame — mo
teris, mėgstanti jaunus kava
lierius ir gražius papuošalus 
Bet jei jis pats taip tvirtino, 
tai gal tiesa.
. Tačiau kodėl jis, parašęs ro
maną, nenusdnuodijo, kaip tai

padarė Madame Bpvary, savo 
meilužių apvilta ir sunkia^ pra 
siskolinusi?
”* Taip pat nėra tekę girdėti, 
kad Fausto autorius J. W. 
Goethe būtų tikrai velniui už
rašęs savo sielą’ir tik po dau- 

■ gelio metų šiaip taip'išsivada
vęs. O būta jo irgi šiek ' tiek 
pagonies... ; -

Taip pat nežinia kodėl Vin
cas Ramonas, kurio Kryžių ro
maną visumoje aš mėgstu, 
nors su jų “ideologija” nesu
tinku — kodėl jisai, sugėstuo- 
damas, kad mums lietuviams 
tėra tik du keliai — Maskva ar 
Roma, — nei vienu, nfei kitu 
keliu nevažiavo, o pasuko pir
miau į Australiją ir po to at
kako į Ameriką. Ar mes toliau 
galime jam tikėti?

Pagal Sietyno kritikos moks
lą būtų galima pervertinti vi
są pasaulinę literatūrą, in pri
eitume labai naujų išvadų,'Ne
betikėtume daugelio žymiau- • 
šių rašytojų patriotizmu, doro
ve (nes kartais nuožmiausius 
nusikaltimus jie taip gražiai 
vaizduoja, nebetikėtume jų ti
kėjimu, religija ir nieku. %

Lygiai kaip dabar apsiskel
bęs literatūros kritiku Siety
nas netiki nei Alanto patrio
tizmu, nei jo “pagonybe“... .

Kitame numeryje: — APIE 
DIEVO OCCOPIRMUSO RAU- 
KYMĄSI

' *

šeichai į savo haremus vagia 
- jaunas ir būtinai tik gražias 
: moteris.

Bet pasirodo būna ir kitaip.
štai Vliko leidžiama Elta 

skelbia tokią sensaciją:
“Berta Vaišnorienė, 74 me- 

. kilusi iš Kaukenelių prie. 
., Tilžės, pastaruoju laiku gyve

nanti Hamburge, ištekėjo už 
arabų šeicho milijofiininko 
Ibrahimo Khalilio, kuris pas 
ją anksčiau nuomavo kambarį.

Priimta, kad milijoninkai 
šeichay visad keliauja su šim
tais tarnų ir nuomoja ištisus 
pąlocius... Gi Vaišnorienės Ib
rahim pasitenkina tik, vienu 
kambarėliu...

‘ ' t,

karo metu daug arabų, tar
navusių prancūzų' armijoje, 
sakydavosi vokietaitėms, kad 

.-jų tėvai šeichai ar sultonai...
Kai kurios patikėjusios jų 

Istorija ištėkėjo.
• Bet nuvykusios į Afriką ap
sivylė. Tariamasis “princas” 

' tuMdavo penkias avis ir iš mo
lio plaktą “casa”...

Matyti toks “šeichas** ir “mi 
lijoninkas” yra Ibrahim Kha- 
Iflio, vedęs 74 metų senutę...

Bet keisčiausia tai, kad rim
ta Elta, nebeturėdama ko rim
to rašyti apie Vliko veiklą ir 

Jo projektus, pradeda skaity
tojus penėti tokiomis sensaci
jomis.

Ir tas vyksta po vadinamo 
Eltos persireformavimo.

. ... .. * * ■ ” ’ į ' ' * * )

Kapai kalba (1) - Stasys Butkus

TRYS KRUVINIEJI BERŽELIAI
Kurtuvėnų sęnorios kapinės. 

Praeiviui jos tokios pat, kaip 
ir kitos. Tylūs kapai su paniu
rusiais* kryžiais, ošiantieji me
džiai medeliai ir šlamantieji 
krūmai, vėjo linguojamos gė
lės ir tamsūs šešėliai, slankio
ją tarp paminklų. .

Tik pirmiausia į akis krinta 
eilė milžinų topelių, kurių vir
šūnės, rodos, siekia patį dan- 
gu-

Kai plaukia baltas debesėlis, 
va, rodos, užklius už topolio ir 
ištikš tarp jo šakų. Kai mėnu
lis pakyla virš kapų, bijai, kad 
jis neužkliūtų už topolio ir 
nt kritęs nesudužtų. O Vakari
nė žvaiggždė taip, rodos, ir įsi
segė į topolio šakas.

Matyt, patinka topoliui že
maičių žemė. Kai kurie ar dėl 
senatvės, ar audrų paliesti, o 
gal ir dėl savo aukšto ūgio, pa
svirę į pietus ir viršūnėmis už
gulę vienas kitą, kol pagaliau 
vienas stipresniųjų juos visus 
laiko, kad visiškai nenugriūtų. 
Eidamas pro jų šalį taip ir dre 
bi, kad kartą tas stipruolis to
polis neišlaikys visų pasviru
siųjų ir gali užgriūti. Pažiūrė
jus i jų viršūnes prieš plau
kiančius debesis, šiurpas pai
ma. Rodos, jau griūva griūva, 
tik bėk. ,

Man šios kapinės nėra tylios. 
Vaikystėje mėgdavau jas lan
kyti. Ir užaugęs užsukdavau, 
nes daugelis kapų man kalbė
davo apie praeitį bei šiaip ko
kius įdomius nuotykius. Jie 
kalbėdavo senųjų lūpomis, ku
rios šiandien sustingo irgi to
se pačiose kapinėse. Kai ku
riuos kapus ir bandau čia pa
liesti. Kitų kapų kalba jau 
nebepanaši J tikrovę, bet i pa-

MERGELĖS NEKALTUMO 
LIUDYTOJAI

Pačioj kapinių aukštumoj,, 
tuoj už dvarininkų Rimgailų 
rūsio, auga, trys jauni berže
liai, visai šalia vienas kito. 
Koks senelis pagarbai persi
žegnoja ir sukalba “Sveika 
Marija”, ir Amžiną atilsį”. Jei
gu sustdsi šalia senelio jis tau 
rartka mostels į berželiuos ir 
savo senomis lūpomis sušnabž
dės:

— Tai stebuklingi berželiai. 
Tai prigijustos ryštės!

Ir papasakos tau visą berže
lių paslaptį.

Dar baudžiavos laikais Kur
tuvėnų dvare tarnavo jauna 
mergaitė Onutė Vilkinai tė. 
Kažkas pavogė dvarininko pi
nigus, rodos, net auksinius. Po

nas įtarė savo taraaitę Onutę. 
Pradėjo ją plakti/kati prisipa
žintų ir parody^,kųr paslėpė 
pinigus. ’ J° • znnbnz

Onutė buvo nekalta ir pla
kama ilgai gynėju kad pinigų 
nevogė ir nieko ‘ apie, juos ne
žino. Įtūžęs po^ą^netikėjo ir 
toliau plakė mergaitę. Onutei 
įskaudo visas ir norėda
ma, kad nors včjantiėlei nu
trauktų jos plakimą, prisipa
žino. Klausiama^' kur paslėpė, 
nurodė Sulini.

Ilgai po šulinj< ieškojo, daug 
vandens išsėmė, bet pinigų ne
rado.- Vėl plakė.-.Onutę. Nebe- 
pakeldama skausmu, nurodė 
pinigus pakasusi Kartuvių 
kalne (visai šalia miestelio). 
Ir ten neradę plakė. Ji vėl nu
rodė naują vietą, kad gautų 
nors valandėlę ,, pailsėti nuo 
rykščių. Ir taip ją užplakė iki 
mirties.

Dvarininkas, norėdamas sa
vo sąžinę apgauti ir prieš žmo 
nes pasirodyti nekaltas dėl 
Onutės mirties, liepė palaido
ti an-t pat kapinių kalno ir į 
jos kapą įsmeigti tas tris ber
žines rykšteles, kuriomis mer
gaitę užplakė. Įsmeigus rykš
tes, dvarininkas Išdidžiai pa
sakė:

j — Jeįgu Ona buvo nekalta, 
tos rykštės prigis. t

Ponas netikėjo, ikad sausos 
rykštės prigytų, bet tik norėjo 
savo garbę apginti. Tačiau į- 
vyko stebuklas. Visos trys rykš 
teles prigijo ir išaugo dideliais 
beržais. Kadangi jie temdė ar
ti esančius ponų kapus, juos 
nukirto, bet jų vietoj vėl išau
go trys berželiai, kurie tebeau
go iki šiol. O gal dabar naujie
ji ponai nukirto?
PONAI VELNIUI
MOLĮ MINKO

Pačioje pakalnėje į .pietus 
giliai į žemę įlindęs guli ak
muo. Per žoles jo nematyti*. 
Tik žinodamas surandi jį. Ja
me buvęs geležinis kryžius se
niai jau iškritęs ir pradingęs. 
Tai kadaise būta kapo, bet 
šiandien lygi žemė su laukine 
žolimi. Sis pranykęs kapas kal
ba lyg kažkokį regėjimą ar su n 
kų sapną, panašų i pasaką.

Dar baudžiavos laikais pas 
šios apylinkės vieną dvarinin
ką tarnavo vežiku jaunas vyras 
Jonas, pavardė, rodos Judeika. 
O anais laikais ponai mėgdavo 
stipriai ir ilgai ūžti (baliavo- 
ti). Po savaitę bei dvi ūždavo 
kuriame nors dvare.

Jonas nuvežė • savo .poną i 
kažkurį dvarą už Šaukėnų. 
Kadangi ponai pasiryžo ilgai 
ūžti, taf savo vežikus paleido 
namo grįžti, nurodydami lai
ką atvažiuoti jų paimti. Grįžo 
ir mūsų kalbamasis Jonas.

Miškai tarp Šaukėnų^ ir Du
bysos buvo dideli ir tankūs. 
Jonas grįžo jau naktį.*Iš lėto 
bevažiuodamas, matyt* užmi
go ir arkliai išsuko iš kelio.

Dabar tegul kalba pats Jo
nas. ,

— Rodos, važiuoju geru ke
liu, bet staiga pradingo ir pa
sijutau tankiame miške. Tam
soje niekur nesurandu išva
žiavimo. Besidairydamas to
liau pamačiau šviesą. Pama
niau, kad ten ar kaimas, ar 
miško sargo namelis. Palikęs 
arklius, nuėjau švieson link.

Bet ten radau baisų reginį. 
Prie stulpo buvo pririšti Kur
šėnų, Kurtuvėnų, Kelmės, Sau 
kėnų, Beržėnų ir kitų gretimų 
apylinkių jau mirusieji jam 
pažįstami ir nepažįstami po
nai. Jie suko stulpą ir mynė 
molį. Ant stulpo sėdėjo velnias 
ir botagu tvojo ponus, kad 
greičiau minkytų molį.

šalia laisvas stovėjo nese
niai miręs klebonas (tik pa
miršau jo pavardę ir iš kur), 
buvęs šių dvarininkų draugas, 
ir iš knygos jiems kažką skai
tė.

Prie stulpo pririštas moli 
minkė ir Jono senasis ponas, 
dar tik neseniai miręs. Jis, pa
matęs Joną, pasišaukė arčiau 
ateitį, nes norįs kad kai ką pa
sakytų jo vaikams. Jonui be- 
artėjant prie savo senojo po
no, velnias nušoko nuo stulpo

ir delnu Jonui trenkė per žan
dą. Visas vaizdas staiga dingo 
ir Jonas vos iš miško išsikaps
tė į kelią. ,

Parvažiavęs namo, tuoj sun
kiai susirgo. Buvo labai persi
gandęs. Jo žande buvo juodi 
trijų pirštų ženklai. Parvežė į 
namus kleboną, bet šis po iš
pažinties Jonui nedavė nei iš
rišimo, nei komunijos, nei pa
skutiniojo patepimo. Liepė vie
šai atšaukti savo reginį, kad 
velniui molį minkė ponui ir ša 
lia jų buvo miręs klebonas.

Jonas nesutiko atšaukti. Sa
kė: mirsiu, bet ką mačiau ne
atšauksiu. Mano žodžius pa
tvirtina rande trys juodi pirš
tai.

Kitą dieną slaptai nuo kle
bono parvežė vikarą, šis davė 
išrišimą, komuniją ir pasku
tinį patepimą. Neilgai tepasir- 
gęs, Jonas mirė.

Mirusiųjų ponų vaikai labai 
siuto prieš Joną, o baudžiau
ninkai meldėsi už ji ir buvo 
patenkinti, kad jų buvę engė
jai dabar velnio engiami.

Panašių gandų apie ponus 
baudžiavos laikais nemaža bū
davo. Matyt, baudžiauninkai, 
kitaip nesugebėdami savo po
nams atkeršyti, nors tokiu bū
du jiems Įgeldavo.

Kitą savaitę: Baudžiaunin
kės laukuose užmiršdavo savn 
kūdikius.
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yra Eisenhowerio asmens po
puliarumą nuopelnas. Faktas, 
kad už Eisenhoweri balsavo 
Lėk republikonai, tiek demo- 
m kratai, rodo, jog jis buvo 
Amerikos visuomenės kandida
tas.

Generolo Eisenhowerio i-- 
rink’ir.as Jun tin ų Valstybių 
prezidentu a'aptal nereiškia 
vadinamų fza’acicaistų laimė- 
jsro'>. J' "f-kma' taip pat 
rerrd". k*»d Amerika yra tin
ku * <—'*-*• atgal iš to progre- 
<— ’-t-h ii vpa pasiekusi demo- 
k-nt « administracijos laikais.

Faktinai. tarp Eisenhowerio 
ir Stevensono nėra didelio ide
ologinio skirtumo. Pastarasis 
buvo gana stiprus oponentas 
ir vedė rimtą kampaniją. Bet 
kiek tai 1‘eė'a v suomenę, tai 
tikra? b "•♦n Frrp nėr daug rei- 
ka’r”'1' ji :j kartą balsuo
ta rž Trur"”'-' ir jo adminis
tracijos kand*daxą.

NegaUma sakyti, kad per 
tuše uv.d i 't metų demokratų 
admimst.ac ,a nebūtų pada- 
-liu-i-gero kraštui. Bet taip—pat- 
nesal m sakyti, kad demo
kratai nebūtų’ padarę klaidų. 
Tes klaidos, t ek vidaus, tiek 
u “s enio politikoje, yra per di- 
de’čs, kad visuomenė jų nema
tytu ir, rezultate, nejieškbtų 
žmogaus, kuris jas • sugebėtų 
pataisytu

Generolas Eisenhoweris, už 
kurį šį kartą balsavo net pie
tinių- valstybių demokratai, 
kaip tik yra tas asmuo, kuriam 
Amerika rodo pasitikėjimą. 
Bet būtų klaidinga manyti, 
kad atsakomybė, kurią balsuo
tojai uždėjo generolui, yra to
kia lengva. Priešingai, po trum 
palaikio entuziazmo daugiau
sia po poros medaus mėnesių, 
naująjį Jungtinių Valstybių 
prezidentą laukia realus, tiks
liau pasakius, sunkus darbas, 
kurio rezultatai, ypač pradžio
je, gali būti labai šykštūs.

Nėra abejonės, kad Eisenho
weriui pavyks padaryti tvarką 
Washingtone, kaip jis žadėjo 
prieš rinkimus. Bet yra duota 
ir daugiau pažadų, kurių įgy
vendinimo nekantriai laukia 
milijonai piliečių, balsavusių 
už republikonų kandidatą.

Ar Eisenhoweriui. ir republi
konų partijai, kuri, kaip praei
tų rinkimų duomenys rodo, 
taip pat yra abiejų legislatu
res rūmų šeimininkė, pavyks 
stabilizuoti kainas, sumažinti 
mokesčius, išlaikyti ūkio lygs
varą, “padaryti tvarką” ne tik 
Washingtone, bet jr jo santy
kiuose su užsieniu, netrukus 
pamatysime.

Reikia atsiminti, kad tarp 
kitų savo pažadų, generolas 
Eisenhoweris taip pat žadėjo 
skristi j Korėją...

e
Kaip ten bebūtų, bet gene

rolui Eisenhoweriui Amerika 
pasitiki jau ne pirmas kartas. 
Ir šių rinkimų laimėjimas fak- 
tinai yra tik tęsinys tų laimė
jimų, kuriais didele dalimi bu
vo apvainikuotas antrasis pa
saulinis karas.

Amerikos žihonės, kaip ir 
visi- žmonės paprastai, gyvena 
geresnė;; ateities viltimi, šiuo 
metu, kai Amerika vadovauja 
visam laisvajam pasauliui, te
bekovoja n či am su sovietų ag
resija, generolas Eisenhoweris 
yra neginčijamas tos vilties 
simbolis.

Mes, lietuviai, kurių senoji 
tėvynė tebėra pavergta, taip 
gyvename ta viltimi.

Sėkmės naujam Jungtinių 
Valstybių prezidentui!

Dar niekad Lietuvos laisvi- 
vinimo vadovaujantieji veiks
niai neturėjo tiek darbo, kiek 
dabar. Tikrai pasigėrėtinas ak 
tyvumas. Jau kelinta savaitė 
pilni laikraščiai partiniu lyde
riu laiškų, centrų komitetu ar 
centro valdybų pareiškimų, 
patikslinimų, paaiškinimu, pa
sikalbėjimų. Ir vis iš krikščio
niu demokratu bloko buvusios 
vilkinės penkiukės.

Savaitraštis jau negalėtų 
visų pareiškimų ir pasikaltini- 
mų nei suminėti. Jų buve per
daug. Bet vieną kitą esmingą 
vietą reikėtų pabrėžti ir taip 
pat padaryti vieną kitą reikš
mingesnę išvadą. Mes į lietu
višką politiką turėtume žiūrė
ti rimtai, o ne vien kaip. į cir
ko žaidimus.

O tuo tarpu mūsų “vadovau
jantieji veiksniai“ jau ir cirką 
pralenkė. Ilgai kaltinę kitus 
(nieku nekaltus) griovimu ir 
vienybės ardymu, mūsų krik
demų penkeriukininkai paro- 
*dė ne tik, kaip jie “Lietuvos 
laisvinimui vadovavo”, “tautą 
atstovavo“, bet ir kokia vieny
bė jų pačių tarpe, kaip tos pen 
kios nartijos buvo susiorgani
zavusios.

Pažvelkime i tas j u penkias 
partijas iš eilės, remdamasi jų 
račių pareiškimais laikraščiuo 
se.
VIENYBĖS SĄJŪDIS

Tai pati smulkiausia ir, be 
abejo, grynai fiktyvi partija. 
Tas Sąjūdis kiek reiškėsi Lie
tuvoje, bet tremtyje buvo dirb
tinai atgaivintas tam, kad 
krikdemai turėtų vieną papil
domą “tautos atstovą“. Sąjū
džio steigėjai tremtyje nuo jo 
pasitraukė, savo tarpe jis ne
beturėjo nei vienos rimtesnės 
asmenybės.

Paskutiniu metu Vlike ats
tovavo frontininkas Prapuole- 
Už p. Brazaičio galvą ir garbę 
jis pasitraukė iš Vliko su visu 
savo “sąjūdžiu”. Vėliau kažkur 
Amerikoje atsirado slaptas Vie 
nybės Sąjūdžio* “vyriausias ko
mitetas“, kuris pareiškė, kad 
Sąjūdis turi pasilikti Vlike, o 
tik pats Prapuolenis pašalina
mas nuo jo atstovavimo. Nau
jo atstovo bent ligšiol dar ne
buvo paskirta. Pats Komitetas 
lieka ir toliau anoniminis. Ke
li akmenys vaidina “sąjūdį“, 
“atstovauja tautą”, Vlike 
rėjo 10% svorio balsą...
LIETUVIŲ FRONTAS

Tai buvo Lietuvoje ateiti
ninkų ir bendrai veiklesnių

S. KUNDROTAS

krikdemu rezistencinė organi
zacija, pasireiškusi sukilime. 
Tremtyje organizacija išliko ir 
buvo pati pajėgiausia visame 
krikdemu bloke. Bet gindama 
neapginamą savo vadą Bra
zaiti. praėjusią vasarą ji iš 
Viiko pasitraukė, primesdama 
jam visokių daugiau ar ma
žiau rimtų apkaltinimų.*

Dabar viešame pareiškime 
laikraščiuose Krikščionių De
mokratų Sąjungos Vyr. Centro 
Komitetas ir Lietuvos Ūkinin
kų Sąjungos Centro Valdyba 
sako, kad Lietuvių Franto pa
sitraukimas iš Vliko įvykęs dėl 
grynai 
motyvu. 
ma; esą 
dabar L.
nę kritika (seniau Vilką gyrė, 
dabar peikia) ir dezorientuoja 
patriotinį jaunimą.

O svarbiausia, — be reikale, 
girdi, tas Frontas skelbiasi eąs 
rezistencinė organizacija. Iš 
tikrųjų, “jis yra tokia pat poli
tinė partija, kaip ir visos ki- 
tns”. štai ką pasakė Krupavi
čius ir Karvelis.

DF “Centro Komitetas“ 
komitetas nėra, tai tik 
asmenys, buvę Seimo na- 
ar šiaip kiek Federacijoje

Baisų literatūrinį ir kitokį 
nuskurdimą okupuotoje Lie
tuvoje atskleidė prieš mėnesį 
įvykęs Vilniuje Lietuvos Tary
binių Rašytojų Sąjungos su
važiavimas.

Rašo J. JŪRAGIS

tu-

asmeniškų, nerimtų 
kad Vliko apkaltini- 
visai nepagristi, kad 
Frontas veda ardybi-

DARBO FEDERACIJA
Su šia krikdemų bloko .par

tija, kaip vieši laiškai parodė, 
yra turbūt pats painiausias 
dalykas.

Darbo Federacija neturi vie- 
’ningos valdžios:—yra dvi val
džios, kurios tarpusavyje smar
kiai kovoja. Kadangi Federa
cijos atstovas Vlike J. Grinius 
norėjo palaikyti frontininkus, 
tai Darbo Federacijos Centro 
Komitetas paskelbė-' laikraš
čiuose, kad jis Grinių iš vietos 
atleidžia ir paskyrė kitą nuo
saikesnį atstovą. Taip pat tas 
Komitetas sudraudė federantų 
vardu veikiantį frontininką

- V.--,Vaitekūną, jo laikyseną pa
vadino nedemokratiška ir net 
pranešė Patariama] ai Grupei 
prie Laisvosios Europos Komi
teto, kad Vaitekūnas ten Fe
deracijos negalįs atstovauti.

Bet V. Vaitekūnas pasirodė 
nepėsčias. Cleveland© fronti
ninkų suvažiavime jis per 
lias valandas įrodinėjo, 
frontininkams reikia 
laikyti jų pasitraukimą iš
ko ir kad dabartinėmis aplin
kybėmis niekaip negalima 
dirbti Vlike.

Tačiau atvirame laiške per 
Dirvą jis pareiškė, kad J. Gri
nius, kaip federantų atstovas, 
turi likti Vlike ir niekas ten jo

atstatyti negali. Dar daugiau, 
kad 
toks 
keli 
riai
veikę, tremtyje sugalvoję pa
siskelbti vyriausiu organu. 
Toks organas esanti tik DF 
Centro Valdyba, kuri buvusi 
išrinkta dar 1940 m. Vilniuje 
ir kurios tarpe esąs pats Vai
tekūnas. Sunku dabar patik
rinti, kas kokiuose slaptuose 
suvažiavimuose buvo išrinktas, 
bet Vaitekūnas rako, kad jo 
konkurentai veikia ne krikš
čioniškai ir ne demokratiškai.

žodžiu, košė .didžiausia. Vi
sai neaišku, kas iš tikrųjų par
tijai vadovauja. Nariai bėgio
ja iš vienos partijos į kitą, 
pats Vaitekūnas yra buvęs Vli
ke Krupavičiaus ąntrininku, 
taigi krikdemu, vėliau atsto
vavo Darbo Federaciją. Paaiš
kėjo, kad jis yra ir Lietuvių 
Fronto lyderis... Jis mini kitą 
federantą,;'kuris buvo C. Val
dybos narys, bet vėliau perė
jo į krikščionių demokratų 
partiją. s- . -

Sekant mieląjį politinį gyve
nimą, yra įspūdis, kad 'fede
rantų, kaip .politinės partijos 
organizacine prasme tremtyje 
nėra. Buvo ir yra tik atskiros 
krikdemų bloko kllkelės, ku
rios tarpusavyje pjaunasi. Ir 
dar aiškinama kartais per El
tą, kad tokių .partijų nariai 
Vlike yra tikrieji “lietuvių tau- 
tos atstovai“!...

kūrybos - planavimą, 
norisi, atsigręžus, už- 
tarybinius rašytojus

žodžiais: vargšeliai.

Dejavimai, kaltinimai ir sa- 
viplaka, štai kas svarbiausiai 
užpildė tariamų rašytojų kal
bas. Paaiškėjo, jog ir Rašytojų 
Sąjunga serga tomis pačiomis 
bėdomis, kaip ir kiekvienas 
komunistų fabrikas ar kolcho
zas. Maža produkcija, žema 
kokybė ir jokiais basliais neiš
judinamas abejingumas vi
sam kam, išskyrus vodką.

Tribūnoje — sąjungos pir
mininkas J. Šimkus.

— Mūsų sovietinė lietuvių 
literatūra vis dar silpnai at
vaizduoja krašto gyvenimą. 
Apie dabartį mūsų prozaikai 
rašo labai mažai. Mūsų užda
vinys — parodyti dabartį taip, 
kad iš jo matytųsi ‘zamečatel- 
noe buduščee“.

Girdint tokios rūšies litera
tūrinės 
taip ir 
klausti 
Gogolio
bet ką gi jūs veikėte iki šiol, 
gyvi būdami, ką? Mūsų ma
nymu, tai jūs ir Iki šiol mulki-, 
note visuomenę propagandi
niais tos “žavingas ateities“ 
dūmais, o su dabartim bei “so
cialiniu realizmu” turėjote 
tiek bendro, kiek bendro turi 
konservai ir konservatorija. 
Ilgi 35 metai praslinko, bet tos 
“žavingos ateities” kaip nėr 
taip nėr. Ir nebus. žino tai 
kiekvienas jūsų išnaudojamas- 
darbininkas ir kiekvienas kol- 
chozininkas. žino tai, paga
liau. ir pats- veidmainis J. 
Šimkus.

Bet tss...t, kalba buvęs ko
misaras, išminčius A. Venclo
va.

— Rašytojas visu pirma tu
ri rašyti. Mes gi perdaug po
sed žiaulam, užsiimdami smul- 

nU, laužant lietuviško kiais organizaciniais klausi- 
sudėfį, fl. fevo įtraukta • mals. - Kūrybai įskiriame- ma>!’ 

ir mažai jėgų:
iš šios tikrai keb- 
rašytojas Venclo- 
gelbėti skekida-

ke- 
kad 
pa- 

Vli-

ŪKININKŲ SĄJUNGA
ši garsiųjų lašinių skutikų 

partija, kaip žinoma, jau se
niai ir Lietuvoje nebeveikė. 
Niekad ji nedalyvavo ir jokio
je “rezistencijoje“ (tuo nenori
ma pasakyti, kad Lietuvos ū- 
kininkai rezistencijoje neda
lyvavo). Krikdemų grupei su
stiprinti 
Vliko 
tik tremtyje. Organizacine 
prasme tokios partijos tremty
je nebuvo ir'nėfa, tai tik gry
na karveliška fikcija.

A. Maceina laiške Draugo 
Redakcijai pranešė, kad krik
demų tremtiniai Vokietijoje 
1946 metais turėjo konferenci
ją spręsti klausimui: “kaip or
ganizuotis lietuviams katali
kams tremtyje: pasilikti ir to
liau vieningiems Lietuvių 
Fronto rėmuose, ar atgaivinti 
krikščionių demokratų partiją 
ir tuo būdu eiti dviem ke
liais”?

/Nukelta į 6 psl.)

žai dėmesio
Savo-kailį 

lios padėties 
va bando
mas apie “didelius kūrybinius 
planus, kurie kyla studijuo
jant dokumentus apie XIX 
partijos kongresą.” Siūto ir ki
tiems draugams .pasekti jo pė
domis ir j ieškoti stiprybės bei 
temų tame didžiausiame ik! 
šiol muilo burbule, kuriam 
sprogus, viskas liko po senovei, 
išskyrus vieną menkniekį: po 
kongreso bolševikai nebesiva
dina ' bolševikais, o tik komu
nistais.

Vienok neįtikėjo jam se
kantis iš eilės rašytojas A. 
Bauža. Vieton kongreso doku
mentų, siūlė jis “studijuoti 
reikšmingesnių krašto pasta
tų istoriją, ypač gi būsimos 
Kauno hidroelektrinės sto
ties.“

Istorija apie būsimus daly
kus! Kažin ar tik bestudijuo
damas hidroinžineriją ir gre
timus jai mokslus rašytojas 
Bauža šiuo metu nebus jau iš
sikalęs už laiko erdvės ribų ir 
apsigyvenęs “buržujaus“ Ein
šteino ketvirtam išmatavime, 
kuriame kaip žinoma hera nei 
vakar nei rytoj, nei kairės nei 
dešinės... Nes iki šiol visame 
sviete buvo žinoma tik istorija 
apie įvykusius dalykus. Dabar 
gi tarybinis rašytojas Bauža 
išrado “istoriją apie būsimus 
dalykus”

Bet nesijuokime. Užgavo šis 
rašytojas - išradėjas ir rim
tesnes stygas. • . i* k

—Eiliniai rašytojai dar vis . 
nedrįsta kritikuoti Rašytojų 
Sąjungos vadovybės,; —> aima
navo : krokodilas Baužas. Ėsti 
jam pasiutusiai norisi, o 
minkštakūniai kaip tyčia ne- 

. lenda, iš savo kiautų-.. Tikras 
skandalas!. Bauža nieku;būdų 
to suprasti negali. Mums gi šis 
dalykų stovis atrodo esąs vi
sai normalus. Eiliniai rašytojai 
ne tik kad nekiš uodegų iš po 
savo individualinio kiauto, bet 
ir mažiausio kritiško garselio 
neišduos. Nes puikiai žino jie, 
kad Sąjungos vadovybėje sėdi 
ne “eilinis” rašytojas, bet ra
šytojas - enkavedistas J. Šim
kus, garsus dabar jau po visą 
svietą savo žygdarbiais 1941 
m. birželio deportacijose. Taip 
pat užuodžia tie “eiliniai“ kuo 
smirdi teikiama jiems sa vikri- 
tikos dovanėlė. Apie tokias do
vanas yra dainavęs jau Home
ras: “kad ir kas bebūtų, bijau 
donar.jų ir dovanas nešančių.“ 
šių dienų, donajai • 
mūnistaf.'' ' .

Be išvardintų suvažiavime 
kalbomis pasireiškė rašytojai 
J. Baltušis, V. Reimeris, V. 
Rudaitis ir kitos drąsesnės žu
vytės.

Vieni jų siūlė draugams ra
šytojams “muštis prie kolek
tyvinio literatūrinės kūrybos 
metodo“, kiti vėl ragino “ge
riau išnaudoti kūrybines ato
stogas ir komandiruotes.” šie 
pastarieji verti rimčiausio 
dėmesio. Nes jų žodžiai atiden
gia tai, kokie milžiniški daly
kų pasikeitimai yra įvykę a— 
napus geležinės uždangos. 
Aušta ten, pagaliau, tikras

tąi ko

Laiškai nuo Pacifiko (9) Bronys Raila

KAM NESUSIDEGINI ANT LAUŽO?
Jei literatūros kūrėjas, poli

tikos vadukas ar jūsų nuže
mintas tarnas žurnalistas bū
na kaikieno papeikiamas, už
puolamas, išbaramas ar iško- 
liojamas, tai nusiminti nėra 
ko.

Dažnai jis yra vertas. O jei 
kada ir nevertas, tai vistiek 
naudinga neleisti jam “už
migti ant laurų”.

Tai yra ginčai ir diskusijos, 
kurios trunka nuo žilos gady
nės ir kurios neišnyks, kol že
mėje gyvens žmonės. Pagaliau, 
tai nuomonių skirtumai. Svar
bu tik, kad nepamirštume dar 
Voltaire nusakyto gero dėsnio: 
“Aš nesutinku su tavo nuomo
ne, bet guldysiu galvą už 
teisę tau ją pasakyti”.

Manau, kad Vytautas ^Alan
tas gali būti patenkintas? “Pra 
garo Pošvaistės” sukėlė praga
rišką alasą. Tokio plataus ir iš 
dalies tokio pikto alaso aš dar 
neatsimenu( mūsų literatūrinė
se diskusijose pastaraisiais 
laikais. Ką čia literatūrinėse. 
Tai buvo ir pasaulėžiūrinės, 
religinės, politinės diskusijos 
Viskas susijaukė augštyn kojo
mis.

O man, kaip mažam Alanto 
knygos recenzentui, teko gar
bė būti koliojamu daugiau už

pati autorių. Esu taip pat pa
tenkintas ir, kol būsiu “pada
rytas nepavojingu”, noriu su
rašyti keletą nuomonių.

Ne visi peikė Alantą, taigi ir 
manajį jo knygos pagyrimą, 
arba “entuziazmą“.

Visai-<tĮagiamai knygą turi
nio ir formos atžvilgiu įverti
no Dr. J. ’Balys, Dr. I. Židony- 
tė-Vebrienė,' Dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė, vienas kitas iš 
rašytojų Europoje. Labai nei
giamai Brooklyno Darbininkas 
ir Draugo bendradarbiai. Gir
dėjau, kad kaikur bažnyčiose 
klebonai per pamokslus ją 
smerkė. Nenuostabu ir girti
na: juk jų pareiga perspėti 
tautą nuo pagonybės pavo
jaus.

Vis dėlto pačią savotiškiau- 
sią Alanto romano kritiką skai 
čiau Argentinoje spausdintuo
se “Literatūros Lankuose”. Tai 
dailus, katalikų filosofo Dr. J. 
Girniaus dvasioje suredaguo
tas žurnaliukas. Ten apie Alan 
to romaną pasisako kažkoks 
slapivardininkas Andrius Sie
tynas.

Jis pirmiausia prisimena, 
kad vos Alanto knygai pasiro
džius ją ėmė girti ar puiti “po

litikuojantys žurnalistai”. Jie, 
esą, nelaukę “literatūros kriti
kų balso”. Tad buvo jdomu, ką 
dabar pasakys literatūros kri
tikas Andrius Sietynas.

Ir kritikas pasisakė.
Pirmiausia, jis išdėstė, kad 

veikla teigiamai įvertinusioji 
lieteratūros mokslo specialistė 
Dr. G. židonytė prikalbėjusi 
niekų ir neteisybių...

Toliau jis visai išmintingai 
nustatė, kad “literatūros vei
kalas vertintinas tik literatū
rinių santykių plotmėje.. Aiš
ku, ne tik galima, bet reikia 
vertinti ir veikalo idėjas, ne
žiūrint, kokios jos bebūtų. Tik 
negalima jų autoriaus už tai 
pasmerkti -arba išteisinti- gry
nai gyvenimiškoje plotmėje...”

Tuojau pat jis tas “pago
niškąsias idėjas** ir įvertino. 
Kadangi jam senovės lietuvių 
religija tėra tik “legendarinis 
Pilypas i» kanapių”, tai aišku, 
kad tos religijos ir jos etikos 
idealizavimas Alanto veikale 
neturi jokios, “ne tik istorinės, 
bet ir normalios logikos“.

Taip jis vertina idėją litera
tūros veikale: — ar ji turi lo
gikos? Tuo tarpu presbiterio
nų kunigas, neseniai miręs 
Amerikos Senato kapelionas

Peter Marshall (žr. jo žmonos 
knygą, dabartinį bestsellerį “A 
Man Called Peter”) sakė:“Dva 
sinė tikrovė yra suvokimo, pz 
ne įrodymo dalykas. Ar jūs ga
lite logiškai įrodyti, kad saulč- ’ 
leidis yra gražus?...”

Tačiau kritikas Sietynas už
simojo “logiškai“ įrodyti, kad 
Alanto romanas ir estetiniu 
požiūriu yra vi?ai negražus. 
Jis, esą stovįs ant ribos, už ku
rios jau nebūtų galima laiky
ti literatūros veikalu.

Tiek to. Sietynai gali žo
džiais tvirtinti, kad romanas 
neprisilaiko “estetinės kūrybos 
normų“. Bet jei reikėtų tas 
normas apčiuopiamai išdėstyti 
ir įrodyti kad Alanto romanas 
visumoje yra beveik nebe lite
ratūrinis kūrinys, tai būtų gal 
sunkiau.

' Bet aš seniai tesu skaitęs ką 
gražesnio, kaip Sietyno reika
lavimą, kad jei Alantas perša 
grįžti prie senosios lietuvių re
ligijos, tai jis turėtų dabar su
sideginti ant laužo, sudėda
mas ant žirgo. Jei Pilėnų ku
nigaikščio Margirio lūpomis 
Alantas dabar moko skaityto
ją didvyriškumo ir patriotiz
mo, tai jis turėjęs .pats ne bėg
ti iš Pilėnų, bet pasekti kuni
gaikščio pavyzdžiui — būtinai 
sučirškėti ant laužo.

Taigi kritikas prieš savo pa
ties principą autorių visdėlto 
žmogiškai nusmerkė.

Kada jie nedirba, tai 
kad turi atostogas, 

sakoma, kad 
atostogas.” 

ir su gyvu- 
guli, reiškia 

gi kada

komunizmas. Tarybiniai žųio- 
nės jau nežino kas tai yra 
darbas, 
sakoma,
gi kada dirba, tai 
turi “kūrybine^ 
Tas pat, žinoma, 
liais. Kada jautis
kad jis atostogauja, 
traukia arklą, reiškia, kati jis 
“kūrybingai atostogauja.“ '

Lietuvą atidavė
Sovietų Rusijai

J. STONYS , • 
viešosiose kalboje 

raminamės, kad J.

Rašo

Mes savo 
ir spaudoje 
A. Valstybių valdžia Lietuvą, 
Latviją ir Estiją tebelaiko ne
priklausomomis valstybėmis, 
kad jų prijungimo prie Tarybų 
Rusijos nepripažino. Sakau, 
mes raminamės, o kartais ir 
džiaugiamės. Ir tai labai gerai.

Bet apverskime antrąją pi- 
■ nigo pusę, štai išeina; Jungt. 
.. Amerikos Valstybėse atlasai, 

žemėlapiai, ir juose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vardų nebė
ra. O jei jie yra, tai pažymė
ta, kad jos socialistinės^ res
publikos, atseit, Tarybų Rusi
jos dalys. .

Tas pats ir amerikiečių 
mokslinėse bei informacinėse 
knygose, štai po mano ranka 
naujas Websterio žodynas (Jo 
pilnas vardas—Webster’s New 
World Dictionary of -the Ame
rican Language. Encyclopedic 
Edition. Published 1951 by the 

“World Publishing Company? 
Cleveland and New York). Ja
me minima Lietuva taip:

Lithuania, a country in 
northeastern Europe that be
came the Lithuanian, Soviet 
Republic in August, 1940.

. .. Kitoj e vietoje taip: . .•
Lithuania Soviet Socialist 

Republic, a republic of the U. 
. S,. Sį. R., on the Baltic sea: 

.. 22,800, sq, mi., pop,,, 3,-
134,600, capital, Vilna.

Atrodo, kad žinios bus imtos 
iš bolševikiškos rusų enciklo
pedijos. Gaila, kad po 'ranka 
jos neturiu ir r negaliu patik
rinti.

Tame žodyne yra ir žemėla
pių. Lietuva, Latvija ir Estija 
juose pažymėta kaip tarybinės 
socialistinės respublikos.

šis žodynas rodo, jog ameri
kiečiai mokslininkai ir moksli
nių knygų leidėjai Lietuvą ir 
kitas Baltijos valstybes atida
vė Tarybinei Rusijai, nepaisy
dami, savo valdžios nusistaty
mo.

r

Atrodytų, jei mes turime sa
vo pasiutinį prie Vatikano, tu
rėtumėme džiaugtis ir būti 
patenkinti.

Bet taip nėra.
Yra žmonių, kurie net bijo 

paminėti, jog yra toks pasiun
tinys, o nuvykę, į Romą, ven
gia su min. Girdvainiu pasi
matyti.

Bijosi, sakyčiau, kaip vėl-, 
nias kryžiaus!

Bet kas keisčiausia, kad bi
jo tie, kurie neturėtų kryžiaus 
bijoti.

Krjkdeminėje spaudoje veda 
ma jjauri boikoto kampanija 
prieš min. Girdvainį.

Kodėl?
Dėl to, kad min. Girdvainis 

savo pasiuntinybėje leido pri
siglausti min, Lozoraičio šei- 

. mai ir tokiu būdu visa pasiun
tinybė pasidarė “nekošer“.

Vienas amerikietis lietuvis 
kunigas pasakoja, kaip nuvy
kus jam į Romą buvo atkalbi- 

. nesamas nuo apšilankymo pas 
min. Girdvaini.

Lyg jis būtų pasiryžęs eiti 
lankyti raupais sergančio!

Bet keisčiausia tai, jog bū
na žmonių, įtakingas vietas 
užimančių, kurie pasiduoda 
šiems įkalbinėjimams ir neat- 

—lieka to, ko paprastas man- 
dagumas reikalauja.

Ką padarysi jei jiems trūks
ta išauklėjimo.

: ’ S

Šiuo metu New Yorke (34 St. 
ir Park Ave. kampas) vyksta 
29-toji Tarptautinė Moterų 
Darbų paroda.

Aną dieną užėjau, tikėda
masis pamatyti5 ir mūsų lietu
vaičių rankdarbių, pasigrožėti 
juostomis. Deja...

Lietuvės moterys jau antri 
metai nedalyvauja.

Latvės ir estės nepatingėjo. 
Per Latvijos — Estijos dieną 
parodoje matėsi keli tūkstan
čiai taitiečių. .

Kyla x klausimas ką veikia 
mūsų “Įtakingi veiksniai”, 
kaip tai patariamoji grupė, 
taryba, moterų organizacija, 
ateitininkai, šviesiečiai, skau
tai ir kiti.

Tiesa, toj parodoj kugelių 
nieks nekepa, tad...

Kaž koddl yra susidariusi 
nuomonė, jog turtingi arabų

KULT° ■1 Nau-HENos VAIKUČIU, LAUKIA KALĖDŲ SENELIO
Knygų leidykla “Terra“ šio

mis dienomis išleido dvi nau
jas knygas: Liudo Dovydėno 
romaną “Broliai Domeikos“ ir 
Guy de Maupassant noveles 
“Karoliai“, tuo pradedama 
naująjį žiemos sezoną. Abi 
knygos gražiai išleistos ir di
džiai vertingos. “Broliai Do
meikos” mums įdomios savo 
problematika, aktualia mums 
netgi ir emigracijoj, o taip pat 
gražiu Lietuviškojo kaimo bui 
ties pavaizdavimu, “Karoliai“ 
yra geriausių didžiojo novelis- 
to Guy de Maupassant novelių 
rinkinys, kuriartie bent pustu
zinis novelių yra pasaulio lite
ratūros šedevrai.

Prieš Kalėdas leidykla “Ter
ra“ išleis Mariaus Katiliškio 
“Užuovėja\ Antano Škėmos 
“Šventąją Ingą“ ir Kazio Bin
kio “Lyrika“. Leidykla yra ga
vusi Antano Škėmos naujau
siąją knygą “čelesta“, tačiau 
abejojama, ar ji bus suspėta 
išleisti prieš Kalėdas.

Tuoj po Kalėdų “Terra“ ima 
si vaikų literatūros: pirmoje 
eilėje duodama Liudo Dovydė
no apysaka “Naktis po Grigo 
Ratais“, pasakų rinkiniai “Si
dabrinis lietus” ir “Verkian
tieji gluosniai“. Visos trys kny
gos bus gražiai išleistos su ver 
tingomis V. Ignatavičiaus, R. 
Viesulo ir A. Kurausko ilius
tracijomis. .

Velykų sezonui leidykla yra 
gavusi Jurgio Savickio “žemė 
dega“ ir Albert Camus “Sve
timšalis”' (vertimas).

Labai galimas daiktas, kad 
prieš Velykas leidykla išleis ir 
vieną J. Aisčio knygų — jo 
poezijos rinktinę ar “Laiką ir 
žmAies”.

------ —Atsidariusioje Paryžiuje 
garsioje rudens parodoje Sa
lon d’Automne tarp kelių šim
tų dailininkų ir skulptorių da
lyvauja su savo darbais Vyt. 
Kasiulis ir A. Moneys.

— Šveicarijoj, Genevos mies
to muziejuje dali. Juzė Kati
liūtė—Staniulienė buvo suruo-

Kiek džiaugsmo vaikučiams, 
kai, eglutė • šviesoms spragsint, 
“Kalėdų Senelis“ jiems dalina 
įvairias dovanėles.

Ne vienam tokia eglutė ar 
“Kalėdų Senelis“ su dovanė
lėmis liks šviesos spindulys 
per visą gyvenimą, nes vaikys
tėje gauti įspūdžiai palieka 
neišdildomų pėdsakų.

O kas gi šiemet per Kalėdų 
šventes praskaidrins ' skurdų, 
pilką ir niūrų gyvenimą tų 
mūsų 2,000 vaikučių, kurie su 
ligoniais ar paliegėliais tėve
liais.turėjo likti Vokietijoje ir 
Austrijoje?

Kas gi jiems atneš kibirkštį 
šviesesnės vilties per tą Didžio 
jo Kūdikėlio gimimo ‘ šventę,

kad jie nesijaustų vieniši ir vi
sų apleisti?

Jų tėveliai net reikalingo 
maisto negali jiems parūpinti, 
tai apie kalėdines dovanėles 
nei kalbos negali būti. Nebėra 
IRO, YMCA ir kitų tarptauti
nių organizacijų, belieka tik 
BALFas, kurio paramos dydis 
pareina nuo mūsų tautiečių A- 
merikoje geraširdiškumo ir

susi savo darbų parodą.
—Prof. Alfred Senn, sveikin

damas V. Krevę-Mickevičių 70. r 
metų sukakties, prcįa, Penn- 
sylvanijos universiteto vardu 
iškėtlė mintį, kad Krėvė vertas 
Nobelio premijos ir tam turė
tų būti daromi atatinkami žy
giai.

— Lietuvis ekspresionistas 
Soutine .paminėtas Life žurna
le ir įdėtas jo vieno • paveikslo 
reprodukcija. Soutine, kaip žy
dų kilmės, buvo nacių sušau
dytas šiame kare. Jo garsumas 
prilygsta Picassui ir kitiems.

— Dail. Romas Viesulas bai
gė iliutruoti Mariaus Katiliš
kio knygą “Užuovėja” ir žada 
keltis 4 New Yorką.

Kai gen. Eisenhoweris buvo Europoje J? “
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NAUJASIS RUSŲ TEATRAS

Kampas 103rd ST. ir RIVERSIDE DR., N. Y. C.
! Lapkričio 7, 8 ir 9 d. d. * z

GENEROLO SIROKOVO ŠEIMA !
i S. Maksimovo 4 veiksmų pjesė' ' Z

(Veiksmas vyksta dabartiniu metu Maskvoje) J
Režisorius S. N. Orlovsky — Dekoratorius B. M. ‘Volkov x |

Vyr. rolėse lietuviai artistai H. Kačinskas ir A. Dauguvietytė i
Pradžia kasdien 8 vai. -vak. ir sekmadienį 2 vai. p. p. Bilietai gaunami

> teatro kasoje kasdien nuo 6 iki 8val. vak. ir užsakomi telefonu kasdien '
? nuo 12 iki 2 vai. OR 4-9445
l.------- --------------------- - ------- ---------------- J--------------------4

dosnumo.
Lietuviai vaikučiai Vokieti

joje ir Austrijoje per ateinan
čias Kalėdas, grauždami sau
sos duonos plutą, tik svajoti 
tegalės apie šviesų nuskaidrin
tą ir žaisleliais spindinčią eg
lutę, jei mūsų lietuviai Ameri
koje neišties savo rankos ir 
bent valandėlei nepradžiūgins 
mūsų vaikučių, išbalusių nuo 
menko ir nykaus tremtiniško 
gyvenimo.

Nuoširdžiai kreipiuos į visus 
Amerikos lietuvius, taip suau
gusius, taip mažutėlius: pasi
gailėkite ten likusių nelaimin
gų vaikučių, suteikite jiems 
pagal savo išgales auką, kad 
BALFas galėtų kuo greičiau
siai jas persiųsti ir kad jos pa
siektų vaikučius dar prieš Ka
lėdas.

Vaikučiai taip pat prašomi 
paaukoti vieną kitą savo žais
liukų vargšui lietuviukui ar 
lietuvaitei tremtyje. Aukoda
mi žaisliukus, pririškite prie 
jų savo adresus, kad dovanas 
gavę vaikučiai betarpiai galė
tų padėkoti.

Būkime gailestingi ir tai pa
rodykime savo gerais darbais, 
dosniai aukodami mūsų skau
džiai kenčiantiems pabėgė
liams tremtyje. Dievas atly
gins gausiomis malonėmis už 
šiuos gailestingus darbus.

J. B. Končius
BALFo Pirmininkas

Visas aukas malonėkite siųs
ti: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

GERIAUSIS

BALFo pirm. Končius tam vaikučių Europoje

|vertinkim Lietuvos Kūrėją

• j ..ib. : .

LIETUVOS KARIUOMENES“ ŠVENTE
NEW YORK \ 3 1

1952 m. lapkričio 23 <L
11:00 vai. — pamaldos Ang. Karalienės bažn., Brooklyne 

4:00 v. p. p. — minėjimas ir .koncertas

SCHWABEN HALL,;
474 Knickerbrocker Ave., Brooklyn, N. Y.

KALBĖS

GENEROLAS P. PLECHAVIČIUS
DAINUOS

Clevelando Vyru Oktetas “Ąžuolas”
7:00 vai. pobūvis ir šokiai

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas * &

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N.

Telefonai: '
Virginia 9-0842 ir ■ t- <

Virginia 7-4111

Neseniai skaitėme Vienybė
je ilgą sąrašą aukotojų, kurie 
prof. Mykolą Biržišką, jo 70 
metų sukakties proga, parėmė 
medžiagiškai.

Taigi iniciatorių ir aukoto
jų buvo parodyta gražus mos
tas visai realiu būdu pagerbti 
lietuvių tautai nusipelniusį vy
rą. ' •

Visi suprantam, kad mielas 
jubiliatas savo moksliniais ir 
visuomeniniais darbais yra už 
sitarnavęs žymiai didesnio pa
gerbimo. Į šią visuomenės vien 
kartinę paramą tenka žiūrėti 
kaip į nepaprastų sąlygų ir 
tremtiniškos būklės fšdavą, sa
kyčiau, tai bičiuliškai nusitei
kusių profesoriaus gerbėjų 
nuoširdus noras bent kiek pa
lengvinti sąlygas jo kūrybi
niam darbui. O kad sukaktu
vininkas dirba vertingą darbą, 
tai matom ir i£ to fakto, kad 
jis neseniai .parašė stambų vei 
kalą “Lietuvių Tautos Kelias“, 
kurio pirmąjį tomą jau išleido 
Lietuvių Dienos.

Bet gi turime suprasti, kad 
vienkartinė pagalba nesudarys 
pastovaus ir'tikro šaltinio, ku
ris leistų (profesoriui' savo jė
gas atiduoti protiniam darbui. 
Nėra reikalo įrodinėti kokį 
nuostolį turi mūsų tauta, kad 
jos žymūs ir žinomi intelektu
alai naujo gyvenimo aplinky- 

' bių yra nustumti nuo kūrybi
nės veiklos. Sudaryti tokias 
sąlygas, kad tie žmonės galė
tų pasišvęsti Lietuvai naudin
gam darbui, turėtų būti kiek
vieno lietuvio ir mūsų visuo
meninių organizacijų nepas
kutiniu rūpesčiu, šiam klausi
me rasti tinkamą išeitį nėra 
lengva ir tik dėlto, kad tai 'yra 
surišta su piniginiais ištek
liais. Galbūt ateity, kada bus 
•baigta lietuvių bendruomenės 
organizavimas, sugebėsim, su
kelti didesnius fondus, kurie 
galėtų leisti medžiagiškai rem 
ti vieną kitą intelektualą, ta

čiau dabar tokių šaltinių dar 
neturim.

Kalbant apie prof. ’ Mykolą 
Biržišką noriu iškelti vieną 
konkretų siūlymą: ar negalė
tumėm pasirūpinti, kad prof. 
M. Biržiškai būtų mokama 
nuolatinė pensija.

Lietuvoje pensijas tarnauto
jai gaudavo dš pensijų fondo. 
Tokią teisę profesorius seniai 
yra įgijęs, bet žinom ir prie
žastis, kurios sukliudė ta tei
se naudotis. Vienok šiam rei
kalui, ar negalėtų būti panau
dotos Lietuvos valstybės tos 
lėšos, kurios yra čia, Ameriko
je, šio (krašto valdžios dispozi
cijoj. Reikalas gana slidus ir 
nevienam gal rūpės, kad toks 
atsitikimas nesudarytų prece
dento, kuris būtų pagrindu ir 
kitiems pretenduoti į panašią 
pensiją. Viso to išvengti, ma
no supratimu, prof. M. Biržiš
kai pensija turėtų būti skirta 
ne kaip Lietuvos respublikos 
tarnautojui, bet kaip Lietuvos 
Tarybos nariui, to kolektyvo 
dalyviui, kuris 1918 metų va
sario mėn. 16 padėjo savo pa
rašą ant dokumento, kuriuo 
Lietuva buvo proklamuota ne
priklausoma valstybe. Suteik
dami prof. M. Biržiškai tokiu 
motyvu paramą, jo asmeny, 
bent dalinai, - įvertintumėm 
mūsų valstybės pradininkus — 
kūrėjus, kurių iš 20 bene tik 
trys tebėra gyvųjų tarpe. .

Nesvarstysiu plačiau . kas 
šiuo atveju turėtų parodyti 
iniciatyvą ir kokia turėtų bū
ti procedūra, tačiau juridiniai 
tas klausimas ne vis^i lengvai 
sprendžiamas. Nepriklausomos 
Lietuvos teisėtais valdininkais, 
atliekančius valdžios funkci
jas, tenka laikyti mūsų valsty
bės pasiuntinius. Drįstu teigti, 
kad iš visuomenės nebūtų prie 
kaištavimų, jei mūsų- pasiun
tinybė Washingtone imtųsi ke
liamą sumanymą tvarkyti ir jį 
teigiamai pravestų.

Antanas Sodaitis

Tačiau toks mūęų literatuos 
kriįiid reikaiąvimas -man la
bai patiko. .. Jis. .naujas moks
le. ir ligšiolinėje kūrybos prak
tikoje. į : t

Nors man ir būtų liūdna ne
tekti seno draugo, bet . iš kitos 
pusės — gražu Ir kilnu, kai 
Alšntas, mane ir Sietyną mo
kydamas patriotizmo, būtų su 
obuolmušu žirgu įjojęs į laužą 
ir ten sau iškepę Idant mu
du čia ir kiti -pabėgėliai galė
tų džiaugtis: tai bpnt vyras, 
iškepei ant laužo, savo patrio
tizmą pateisinai, mes tavimi 
dabar tikime!

Na, bet ar užtenka tik tikė
ti? Gerais tikėjimo pavyz
džiais juk reikia sekti. Tada ir 
Sietynas turės kopti ant lau
žo, kad ir ant asilo jodamas. 
O.po jo teks ir man balnoti sa
vo ožį. Kągi, — balnosiu^.

Tokia tapo gili mūsų litera
tūrinė kritika. L Politikuojan
tiems žurnalistams teks daug 
iš naujo mokytis.

Pavyzdžiui, jiems. teks aiš
kintis, kaip Madame Bovary 
autorius Flaubert galėjo pasa
kyti, kad — “Madame Bovary 
— tai aš“? Jis buvo vyras, 
viengungis, o madame — mo
teris, mėgstanti jaunus kava
lierius ir gražius papuošalus 
Bet jei jis pats taip tvirtino, 
tai gal tiesa.
. Tačiau kodėl jis, parašęs ro
maną, nenusdnuodijo, kaip tai

padarė Madame Bpvary, savo 
meilužių apvilta ir sunkia^ pra 
siskolinusi?
”* Taip pat nėra tekę girdėti, 
kad Fausto autorius J. W. 
Goethe būtų tikrai velniui už
rašęs savo sielą’ir tik po dau- 

■ gelio metų šiaip taip'išsivada
vęs. O būta jo irgi šiek ' tiek 
pagonies... ; -

Taip pat nežinia kodėl Vin
cas Ramonas, kurio Kryžių ro
maną visumoje aš mėgstu, 
nors su jų “ideologija” nesu
tinku — kodėl jisai, sugėstuo- 
damas, kad mums lietuviams 
tėra tik du keliai — Maskva ar 
Roma, — nei vienu, nfei kitu 
keliu nevažiavo, o pasuko pir
miau į Australiją ir po to at
kako į Ameriką. Ar mes toliau 
galime jam tikėti?

Pagal Sietyno kritikos moks
lą būtų galima pervertinti vi
są pasaulinę literatūrą, in pri
eitume labai naujų išvadų,'Ne
betikėtume daugelio žymiau- • 
šių rašytojų patriotizmu, doro
ve (nes kartais nuožmiausius 
nusikaltimus jie taip gražiai 
vaizduoja, nebetikėtume jų ti
kėjimu, religija ir nieku. %

Lygiai kaip dabar apsiskel
bęs literatūros kritiku Siety
nas netiki nei Alanto patrio
tizmu, nei jo “pagonybe“... .

Kitame numeryje: — APIE 
DIEVO OCCOPIRMUSO RAU- 
KYMĄSI

' *

šeichai į savo haremus vagia 
- jaunas ir būtinai tik gražias 
: moteris.

Bet pasirodo būna ir kitaip.
štai Vliko leidžiama Elta 

skelbia tokią sensaciją:
“Berta Vaišnorienė, 74 me- 

. kilusi iš Kaukenelių prie. 
., Tilžės, pastaruoju laiku gyve

nanti Hamburge, ištekėjo už 
arabų šeicho milijofiininko 
Ibrahimo Khalilio, kuris pas 
ją anksčiau nuomavo kambarį.

Priimta, kad milijoninkai 
šeichay visad keliauja su šim
tais tarnų ir nuomoja ištisus 
pąlocius... Gi Vaišnorienės Ib
rahim pasitenkina tik, vienu 
kambarėliu...

‘ ' t,

karo metu daug arabų, tar
navusių prancūzų' armijoje, 
sakydavosi vokietaitėms, kad 

.-jų tėvai šeichai ar sultonai...
Kai kurios patikėjusios jų 

Istorija ištėkėjo.
• Bet nuvykusios į Afriką ap
sivylė. Tariamasis “princas” 

' tuMdavo penkias avis ir iš mo
lio plaktą “casa”...

Matyti toks “šeichas** ir “mi 
lijoninkas” yra Ibrahim Kha- 
Iflio, vedęs 74 metų senutę...

Bet keisčiausia tai, kad rim
ta Elta, nebeturėdama ko rim
to rašyti apie Vliko veiklą ir 

Jo projektus, pradeda skaity
tojus penėti tokiomis sensaci
jomis.

Ir tas vyksta po vadinamo 
Eltos persireformavimo.

. ... .. * * ■ ” ’ į ' ' * * )

Kapai kalba (1) - Stasys Butkus

TRYS KRUVINIEJI BERŽELIAI
Kurtuvėnų sęnorios kapinės. 

Praeiviui jos tokios pat, kaip 
ir kitos. Tylūs kapai su paniu
rusiais* kryžiais, ošiantieji me
džiai medeliai ir šlamantieji 
krūmai, vėjo linguojamos gė
lės ir tamsūs šešėliai, slankio
ją tarp paminklų. .

Tik pirmiausia į akis krinta 
eilė milžinų topelių, kurių vir
šūnės, rodos, siekia patį dan- 
gu-

Kai plaukia baltas debesėlis, 
va, rodos, užklius už topolio ir 
ištikš tarp jo šakų. Kai mėnu
lis pakyla virš kapų, bijai, kad 
jis neužkliūtų už topolio ir 
nt kritęs nesudužtų. O Vakari
nė žvaiggždė taip, rodos, ir įsi
segė į topolio šakas.

Matyt, patinka topoliui že
maičių žemė. Kai kurie ar dėl 
senatvės, ar audrų paliesti, o 
gal ir dėl savo aukšto ūgio, pa
svirę į pietus ir viršūnėmis už
gulę vienas kitą, kol pagaliau 
vienas stipresniųjų juos visus 
laiko, kad visiškai nenugriūtų. 
Eidamas pro jų šalį taip ir dre 
bi, kad kartą tas stipruolis to
polis neišlaikys visų pasviru
siųjų ir gali užgriūti. Pažiūrė
jus i jų viršūnes prieš plau
kiančius debesis, šiurpas pai
ma. Rodos, jau griūva griūva, 
tik bėk. ,

Man šios kapinės nėra tylios. 
Vaikystėje mėgdavau jas lan
kyti. Ir užaugęs užsukdavau, 
nes daugelis kapų man kalbė
davo apie praeitį bei šiaip ko
kius įdomius nuotykius. Jie 
kalbėdavo senųjų lūpomis, ku
rios šiandien sustingo irgi to
se pačiose kapinėse. Kai ku
riuos kapus ir bandau čia pa
liesti. Kitų kapų kalba jau 
nebepanaši J tikrovę, bet i pa-

MERGELĖS NEKALTUMO 
LIUDYTOJAI

Pačioj kapinių aukštumoj,, 
tuoj už dvarininkų Rimgailų 
rūsio, auga, trys jauni berže
liai, visai šalia vienas kito. 
Koks senelis pagarbai persi
žegnoja ir sukalba “Sveika 
Marija”, ir Amžiną atilsį”. Jei
gu sustdsi šalia senelio jis tau 
rartka mostels į berželiuos ir 
savo senomis lūpomis sušnabž
dės:

— Tai stebuklingi berželiai. 
Tai prigijustos ryštės!

Ir papasakos tau visą berže
lių paslaptį.

Dar baudžiavos laikais Kur
tuvėnų dvare tarnavo jauna 
mergaitė Onutė Vilkinai tė. 
Kažkas pavogė dvarininko pi
nigus, rodos, net auksinius. Po

nas įtarė savo taraaitę Onutę. 
Pradėjo ją plakti/kati prisipa
žintų ir parody^,kųr paslėpė 
pinigus. ’ J° • znnbnz

Onutė buvo nekalta ir pla
kama ilgai gynėju kad pinigų 
nevogė ir nieko ‘ apie, juos ne
žino. Įtūžęs po^ą^netikėjo ir 
toliau plakė mergaitę. Onutei 
įskaudo visas ir norėda
ma, kad nors včjantiėlei nu
trauktų jos plakimą, prisipa
žino. Klausiama^' kur paslėpė, 
nurodė Sulini.

Ilgai po šulinj< ieškojo, daug 
vandens išsėmė, bet pinigų ne
rado.- Vėl plakė.-.Onutę. Nebe- 
pakeldama skausmu, nurodė 
pinigus pakasusi Kartuvių 
kalne (visai šalia miestelio). 
Ir ten neradę plakė. Ji vėl nu
rodė naują vietą, kad gautų 
nors valandėlę ,, pailsėti nuo 
rykščių. Ir taip ją užplakė iki 
mirties.

Dvarininkas, norėdamas sa
vo sąžinę apgauti ir prieš žmo 
nes pasirodyti nekaltas dėl 
Onutės mirties, liepė palaido
ti an-t pat kapinių kalno ir į 
jos kapą įsmeigti tas tris ber
žines rykšteles, kuriomis mer
gaitę užplakė. Įsmeigus rykš
tes, dvarininkas Išdidžiai pa
sakė:

j — Jeįgu Ona buvo nekalta, 
tos rykštės prigis. t

Ponas netikėjo, ikad sausos 
rykštės prigytų, bet tik norėjo 
savo garbę apginti. Tačiau į- 
vyko stebuklas. Visos trys rykš 
teles prigijo ir išaugo dideliais 
beržais. Kadangi jie temdė ar
ti esančius ponų kapus, juos 
nukirto, bet jų vietoj vėl išau
go trys berželiai, kurie tebeau
go iki šiol. O gal dabar naujie
ji ponai nukirto?
PONAI VELNIUI
MOLĮ MINKO

Pačioje pakalnėje į .pietus 
giliai į žemę įlindęs guli ak
muo. Per žoles jo nematyti*. 
Tik žinodamas surandi jį. Ja
me buvęs geležinis kryžius se
niai jau iškritęs ir pradingęs. 
Tai kadaise būta kapo, bet 
šiandien lygi žemė su laukine 
žolimi. Sis pranykęs kapas kal
ba lyg kažkokį regėjimą ar su n 
kų sapną, panašų i pasaką.

Dar baudžiavos laikais pas 
šios apylinkės vieną dvarinin
ką tarnavo vežiku jaunas vyras 
Jonas, pavardė, rodos Judeika. 
O anais laikais ponai mėgdavo 
stipriai ir ilgai ūžti (baliavo- 
ti). Po savaitę bei dvi ūždavo 
kuriame nors dvare.

Jonas nuvežė • savo .poną i 
kažkurį dvarą už Šaukėnų. 
Kadangi ponai pasiryžo ilgai 
ūžti, taf savo vežikus paleido 
namo grįžti, nurodydami lai
ką atvažiuoti jų paimti. Grįžo 
ir mūsų kalbamasis Jonas.

Miškai tarp Šaukėnų^ ir Du
bysos buvo dideli ir tankūs. 
Jonas grįžo jau naktį.*Iš lėto 
bevažiuodamas, matyt* užmi
go ir arkliai išsuko iš kelio.

Dabar tegul kalba pats Jo
nas. ,

— Rodos, važiuoju geru ke
liu, bet staiga pradingo ir pa
sijutau tankiame miške. Tam
soje niekur nesurandu išva
žiavimo. Besidairydamas to
liau pamačiau šviesą. Pama
niau, kad ten ar kaimas, ar 
miško sargo namelis. Palikęs 
arklius, nuėjau švieson link.

Bet ten radau baisų reginį. 
Prie stulpo buvo pririšti Kur
šėnų, Kurtuvėnų, Kelmės, Sau 
kėnų, Beržėnų ir kitų gretimų 
apylinkių jau mirusieji jam 
pažįstami ir nepažįstami po
nai. Jie suko stulpą ir mynė 
molį. Ant stulpo sėdėjo velnias 
ir botagu tvojo ponus, kad 
greičiau minkytų molį.

šalia laisvas stovėjo nese
niai miręs klebonas (tik pa
miršau jo pavardę ir iš kur), 
buvęs šių dvarininkų draugas, 
ir iš knygos jiems kažką skai
tė.

Prie stulpo pririštas moli 
minkė ir Jono senasis ponas, 
dar tik neseniai miręs. Jis, pa
matęs Joną, pasišaukė arčiau 
ateitį, nes norįs kad kai ką pa
sakytų jo vaikams. Jonui be- 
artėjant prie savo senojo po
no, velnias nušoko nuo stulpo

ir delnu Jonui trenkė per žan
dą. Visas vaizdas staiga dingo 
ir Jonas vos iš miško išsikaps
tė į kelią. ,

Parvažiavęs namo, tuoj sun
kiai susirgo. Buvo labai persi
gandęs. Jo žande buvo juodi 
trijų pirštų ženklai. Parvežė į 
namus kleboną, bet šis po iš
pažinties Jonui nedavė nei iš
rišimo, nei komunijos, nei pa
skutiniojo patepimo. Liepė vie
šai atšaukti savo reginį, kad 
velniui molį minkė ponui ir ša 
lia jų buvo miręs klebonas.

Jonas nesutiko atšaukti. Sa
kė: mirsiu, bet ką mačiau ne
atšauksiu. Mano žodžius pa
tvirtina rande trys juodi pirš
tai.

Kitą dieną slaptai nuo kle
bono parvežė vikarą, šis davė 
išrišimą, komuniją ir pasku
tinį patepimą. Neilgai tepasir- 
gęs, Jonas mirė.

Mirusiųjų ponų vaikai labai 
siuto prieš Joną, o baudžiau
ninkai meldėsi už ji ir buvo 
patenkinti, kad jų buvę engė
jai dabar velnio engiami.

Panašių gandų apie ponus 
baudžiavos laikais nemaža bū
davo. Matyt, baudžiauninkai, 
kitaip nesugebėdami savo po
nams atkeršyti, nors tokiu bū
du jiems Įgeldavo.

Kitą savaitę: Baudžiaunin
kės laukuose užmiršdavo savn 
kūdikius.



NEGRU KOVA PATAMSYJE
(Atkelta iš 4 psl.)

A. Maceina čia pat patvirti
na, kad “Dr. P. Karvelis, skai
tęs suvažiavime pati pirmąjį

sisijojimai. Tai nieko nuosta
baus. Tačiau šiuo kartu tai y- 
ra rimtesnis dalykas. Ta visa 
epistoliarinė literatūra mums

NE VISI MŪSŲ SKAITYTOJAI PATENKINTI
Į anketą atsiliepė 647 skaitytojai— Tik trys nepatenkinti Vienybės 

atvirumu apie lietuvišką politiką — Kas laimėjo dovanas?
referatą, pasisakė už Kriki. De 
mokratų partijos atgaivini
mą—”

Dalykai labai aiškūs: visur 
tie patys krikdemai, bet jie 
steigia “naujas*’ partijas ar at 
gaivina “senas” partijas. Ir vis 
atstovaudami tautą arba net 
“rezistenciją”...
KRIKCŠIONYS 
DEMOKRATAI

Tai gausi ir daug Lietuvai 
nuopelnų turėjusi partija. Fa k 
tinai tai tikroji ir viena par
tija, tik vis mėgstanti kelias 
“galvas“. Bet per okupacijas 
buvo visai pakrikusi, tada vei
kė tik Lietuvių Frontas.

Dabar Maceina patvirtina. 
Krikšč. Demokratų partija at
sikūrė tik tremtyje, 1946 me
tais per Kristaus Karaliaus 
šventę. Atsikūrė dėl to,' kad 
vienos katalikų partijos nepa
vyko įsteigti, nes frontininkai 
norėję jai pirmininkauti, o 
Krupavičiaus krikdemai su 
tuo nesutikę.

Kaip matėme, “atsikūrė” ne 
tik krikščionys demokratai, 
bet ir ūkininkų Sąjunga, ir 
Darbo Federacija, ir Vienybės 
Sąjūdis, o Lietuvių Frontas ir 
toliau kovojo už vadovybę vi
sam blokui. Bet kai seniai ne
pasidavė, kai Brazaitis pasly
do, tai Maceina išsiuntinėjo 
frontininkams laišką su tokiu 
tvirtinimu: “Moralinis princi
pas buvo pastatytas aukščiau 
už negarbingą sėdėjimą abe
jotinos vertės laisvinimo orga
ne” (Vlike!)...
PRISIMENA BINKIS

Skaitant šiuos išsikalban
čius laiškus ir krikdemų parti
jų pareiškimus, prisimena są
mojingasis lietuvių poetas Ka
zimieras Binkis, kuris tokiais 
atvejais mėgdavo pavartoti 
posakį: — negrų kova patam
syje...

Tai reiškia, kad kovotojai 
visi juodi ir jie pliekiasi pa
tamsyje. Tuomet nebegalima 
išmanyti, kas kam užduoda. 
Kartais užduodi savo priešui 
ar kokiam panašiam vienybės 
kenkėjui; kartais gi tvoji ir sa
vo artimiausiam bičiuliui. Juk 
tamsu, nesimato. ,

Toks likimas dabar ištiko 
krikdemų penkeriukę. Spėja
ma, ’kad patamsyj mūšiai eina 
dar smarkesni, negu jie laiš
kuose rodomi. Tai tikra Dievo 
rykštė. Gal dėl to ir vienas 
mūsų 'vyskupas taip dabar 
orientuojasi į politikos laktas, 
kad padarytų tvarką.

O tvarka reikalinga, nors 
vargu vyskupas įves.

Partijų žmonės neretai susi- 
ginčyja ir tarpusavyje, Nuolat 
vyksta skilimai, atskilimai, iš-

gražiausiai parodė, kad ne vėl 
tui mūsų spauda tiek sielojosi 
laisvinimo organizacijos ir jos 
reformos klausimais...
NEJAUGI TAI VADAVIMAS?

Vienybė tais klausimais jau 
daug yra rašiusi, ir man maža 
būtų kas pridėti.

Faktas lieka, kad Vienybės 
publicistų tvirtinimai (B. Rai
los. S. Žymanto. V. Gedrimo, 
J. Kerniaus ir kitų) pasirodė 
pranašiškai teisingi. Kelis me 
tits Vlike dominavęs krikdemų 
blokas visą jo veiklą buvo pa
sukęs tokia negatyvia, fikty
via ir ardančia linkme, kad 
vieną dieną votys turėjo trūk
ti. Jei dar pernai būtų buvu
sios atliktos reikiamos refor
mos, tokio cirko šiandien gal 
nebebūtų prisigyvenę.

Kai dirbtinės partijos ar kli 
kėlės net tarpusavy negali su
sitvarkyti ir pagaliau nebeži
noma, kas ką atstovauja, tai 
kokia gali būti kalba, kad jos 
atstovauja Krašte kenčiančią 
ir kovojančią tautą? Dabar pa 
sirodė, kaip jos rungėsi dėl 
pirmininkavimų, vadovavimų 
ir kitokių svajonių. Kas joms 
reiškia šmeižti mūsų diploma
tus, “atimti teises” iš Diplo
matijos šefo, kitus kaltinti 
esant Lietuvos priešais? Ar 
joms sunku mulkinti lietuvių 
visuomenę, skelbtis baisiai nu
sipelniusiomis “partijomis” ir 
todėl reikalingomis mūsų dar
bo žmonių pinigų? Visuomenė 
rėmė Tautos Fondą — Vliko 
iždą, bet ar galės remti toliau, 
kai pasirodė, kokia košė deda
si su tais “tautos atstovais”?

Ar likusios Vliko partijos su 
gebės surasti pozityvesnį kelią, 
dar neaišku, žurnalistas S. Vy
kintas viename laikraštyje 
nurodė, kad dabar už Vliko 
ribų yra tiek pat rimtų ir gal 
žymiai stipresnių politinių or
ganizacijų, kiek jų yra ir Vlike. 
Ar vadovaujantis veiksnys be- 
vadovauja, jei taip dedasi mū
sų visuomeniniame ir politi
niame gyvenime?

Mes nemanome, kad rimtus 
tautos reikalus galima taip 
“spręsti”, kaip ligšiol.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ~
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 

daugelio skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai. ištarpins reumątiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEK.ENS 
OINTMENT, arba rašykite į dirbtu
vę. Kaina"2 oz. $1.00. 4 oz. $2.00. 
Ekstra didele dėžė — 16 oz. $5.00.

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

Į mūsų paskelbtą anketą 
Vienybės 39 nr. atsiliepė net 
647 skaitytojai!

šie atsiliepimai tikrumoje 
yra atsiliepimas pustrečio tūk
stančio mūsų skaitytojų, nes, 
kaip pasirodė, kiekvieną gau
namą Vienybės numerį vidu
tiniškai perskaito nuo 3 iki 7 
asmenų. Vienas skaitytojas ra
šo, kad jo gaunamą Vienybę 
pen kaito net 9 šeimos nariai! 
Ai£ku, tokių šeimų mūsų skai
tytojų tarpe nedaug ir mes pa
sitenkiname vidurkiu.

Į šią anketą, reikia pripa
žinti, daugiausia atsiliepė nau 
jieji ateiviai. Senieji kažkodėl 
“pritingi”...

Nevardinsime kas ką para
šė, nes daug kas prašė pavar
džių neskelbti.

Daugumai (92%) labiausiai 
patinka skiltis “Dabar”,/lietu
viškais klausimais politiniai 
straipsniai parašyti Br. Railos, 
J. Kerniaus, Vyt. Gedrimo. S. 
Kundroto ir kt., Br. Railos 
“Laiškai nuo Pacifiko“ ir skil
tis “Vakar ir rytoj”. Patinka 
pirmojo puslapio žinios ir ak
tualūs reportažai. Mažiau pa
tinka korespondencijos. Spor
tu domisi daugiau jaunimas.

Bet buvo daug nepatenkintų 
(mes esame atviri) dėl Raspu- 
tino, kurį tuojau, patenkinda
mi skaitytojų norą, nutraukė
me. •

Nors buvo ir tokių, kuriems 
jis patiko. Viena" skaitytoja’ 
rašo: “Visiems geriau patinka 
Rasputinas negu Vliko parti
nių rietenų istorijos. Visi pir
miausia griebia skaityti už 
Rasputino ir dėl jo Vienybė 
mažai būna namuose, keliauja 
per rankas...”

Kitas skaitytojas rašo: “To-*
kie straipsniai, kaip Rasputi
nas, yra labai pageidaujami, 
nežiūrint to, kad toks Draugas 
pajuokia.”

Dar kitas, nepasirašęs, rašo: 
“Malonu buvo skaityti apie 
Rasputiną, bet būtų dar ge
riau, jei atspausdintumėte is
toriją apie prel. Olšauską...”

Bet mės pasilikome prie dau 
gumos nutarimo...

Iš atsiliepusiųjų skaitytojų 
tik trys pareiškė nepasitenki
nimą, kad Vienybė, su tokiu at- 

. virumu rašo apie lietuvišką 
politiką. Visi kiti mus sveikina 
ir linki ištvermės toliau lai
kantis tos linijos.

“Skaitau ištisai Vienybę, y- 
pač kai pradėjote dėti politi
nius straipsnius lietuviškais 
klausimais, išjudindami VLIŲL 
iš snaudulio. Man Vienybė pa
sidarė įdomiausiu iš visų lie
tuviškų laikraščių, kurių pre
numeruoju net 8.”

Kritika irgi turėtų būti stipri 
ir tixrai nusimanančių žmo
nių parašyta, bet ne girti vien 
už tai, kad romanas lietuviš
kas... ’

Daug skaitytojų prašo dau- 
g.au tokių straipsnių, kaip V. 
Trumpa pradėjo “Literatūri
nėse pagrėbstose *. Kiti prašo 
praplėsti M. Stonio kalbos 
kampelį.

Didelį pasisekimą tarp skai
tytoj u turėjo ir St. Butkaus 
atsiminimai “Laisvei švintant” 
(manome, kad patiks ir naujai 
pradėtoji jo atkarpa “Kapai 
kalba"). •

Bet daug yra pasipiktinusių, 
ir turime pripažinti, kad visai 
teisingai, prieš tokius straips
nius. kurių autoriai siuntinėja 
nuorašus visoms redakcijoms.

“Meskit laukan tokius straip
snius. Ar tai būtu kokios šven- 
tęs aprašymas, ar prašymas 
aukų, ar kurio nors asmens 
atsakymai spaudai, jei tik pa
rašytas per kopijuojamą po- 
pieri. nedėkite. Vienybė netu
ri tapti Vyriausybės Žiniomis, 
kuriose butų spausdinami vi
sokie atsišaukimai. Kodėl tie 
asmenys ir organizacijos ne
parašo specialiai vienam laik
raščiui. bet siuntinėja visiems? 
Prenumeruojant kelis lietuviš
kus laikraščius, darosi įkyru, 
kada matai visuose laikraščiuo 
se tą patį ir tas primena... to
talitarinę spaudą.”

Su tokiais autoriais kovoja
me.

Mes pilnai sutinkame su 
vienos skaitytojos nuomone, 
kad "laikraštis yra visuomenės 
gyvenimo veidrodis”. Bet ne
turi susidaryti įspūdis, vartant 
lietuviškus laikraščius, kaip 
patekus į miražinių veidro
džių salę, kur visi veidrodžiai 
rodo tą patį.

Pirmiesiems atsakiusiems į 
anketą, mes pažadėjome dvi
dešimt dovanų knygomis. Štai 
jos: 5 knygos J. Jankaus “Nak
tis ant morų”, 4 St. Santvaro 
“Laivai palaužtom burėm,” po 
dvi V., Bražviliaus “Kolorįjos 
ir doleriai” ir P. Orintaitės 
“Marti iš miesto” ir .po vieną 
V. Tamulaičio “Sugrįžimas”, 
A. J._ Mekų “Knyga apie kara
lius ir žmones”, M. Sims “Ma
no dainos”, S. Lauciaus “Po 
plikais debesėliais”, S. Zobar- 
sko “Brolių j ieškotoja”, “Per 
šaltį ir vėją” ir V. Nemunėlio 
“Tėvų nameliai.”

Dovanos • pasiųstos. šiems 
skaitytojams: Z. Bagdonui,
Adelei Šakočius, V. Tamošiū
nui, H. Silkiniui, J. Kondrotui,
J. Repečkai, V. Liatukui, K. 
Krulikui, V. Vaičiulaičiui, J. 
Butkui, Vytautui Ananievui, 
P. Bartkui, Albinai štuopienei,
K. Šilini ui, S. Šiaučiūnui, R.
Aukštuoliui. A. Mockui, B. Ku
bilinskui, K. Kului ir C. Šadei- 
kai. t

Vienybė turi būti tikra, o ne dirbtina

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ. AUSŲ NOSIES IR 

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

Tekf. MUrray Hill 8 8677

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

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dienų ir šeši, 
tik iš ryto.

DR. F. M. BJNTAKYS
91 Hanson Place
Brooklyn 17, N. Y.

STerling 9 5 285

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. L, N. Y.

VALANDOS: 
2—3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniai* ir iveatad. 
tik susitarus , 
Tei. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bush wick Ave." į2 2.° 7" 2
Ofiso tel. GLenmore 5-3094 šeštad. 10 —r 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 t Ketvirtadieniais ir ^venta-

dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

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

VALANDOS:
9— 12 ryte
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tei. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306,
kamp. Fulton Str. (Brooklync)

Ofiso tel. -ULster 8 878^
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS:
1 — 7 vai.-
susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tei. Ofiso STagg 2-0.706 
Namų — Jamaica 6-3834

*

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKEL1CNAS

NEPRIBRENDĘ SPORTO AMBASADORIAI
MANCHESTERIO KREPŠININKAI PRANCŪZIJOJ

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

darbai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamos 
mašinos.

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

COMPLETE
AUTO PAINTING

J. MALDUTIS^
Z. ŽALIAUSKAS

D U C O 
REFINISHING 

1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 6-6438

Kitas rašo: “Blogus veiks
mus negalima slėpti, kaip kad 
norėtų krikdemai. Man patin
ka, kad jūs drąsiai viską rašo
te. Prašau nekreipti j jankaus- 
kų ir panašių laiškus”.

___Į klausimą, koks geriausiai 
patinka formatas, beveik visi 
pasisakė, kad Vienybė ir toliau 
pasiliktų prie dabartinio for
mato.

“Būtų per daug vartymo”, 
rašo vienas.

“Primintų liūdnas Lietuvių 
Kelio dienas”, pastebi kitas.

Nemažai klausia, kodėl Vie-

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

nybė negalėtų išeitu dažniau?
* “Vienybė man patinka ir 
linkėčiau jai tapti dienraščiu, 
nes dabar neturime nė vieno 
gero. Neimkite i galvą, kas 
kam nepatinka. Prašau laiky
tis tos pačios linijos”.

Dėl lietuvių autorių apysa
kų, kurias siūlėme spausdinti, 
ne visi pasisako vienodai. Vie
nas trumpai rašo: “Vienybė ne

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

Pitono? privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Avc Stotie*.

----------------- ■— ---- --------J

ALBRECHT & KOELBER ’’

MĖSOS URMO PARDAVIMAS

pasakoms.” Kiti norėtų matyti 
tik gerų autorių apysakas. 
Vienas rašo: “Jei jau spaus
dintumėte noveles ar romaną, 
tai turėtų būti rimtas ir tikrai 
vertingas. Deja, aš vis nema
tau dar tikrai gero realistinio 
lietuviško romano. Visi per 
daug sirupiniai saldūs, arba 
vaikiškai naivūs. Pabandykit 
bent vieną jų išversti i anglų 
kalba ir pažiūrėkit kaip kriti
kai įvertins? Argi ne laikas 
būtų mūsų rašytojams paaugti 
iš trumpų kelnaičių... Argi už
mirštama, jog gyvename dvi-

Vienybės Nr. 37 tilpo Z. Jan
kausko iš Philadelphia atviras 
laiškas. Savo laiške Jankaus
kas daro Vienybei ir Dirvai 
(kaž kodėl tik tiems dviem 
JAV išeinantiems laikraš
čiams) didelius priekaištus dėl 
“ilgų, nuobodžių ir kenksmin
gų lietuvių bendruomenei Vli
ko reikalais straipsnių”. P. 
Jankausko laiškas yra labai 
aštrus ir, jį pasiskaičius, mūsų 
visuomeninio gyvenimo nepa
žįstančiam žų^pgui galėtų su
sidaryti įspūdiš, kad Vienybė 
ir Dirva yra taikos ir ramybės 
drumstėjai lietuviškoje visuo
menėje.

Reikia dalefsti, kad p. Jan
kauskas minimą laišką yra_pa 
rašęs tikrai geros patriotinės 
valios vadovaujamas. Būtų ge
ra, kad tokias pat intencijas 
turėtų ir kiti lietuviai. Tuo at
veju lietuviškoje spaudoje aš
trios polemikos ir skaudžių 
straipsnių tikrai nereikėtų.

P. Jankauskas, rašydamas 
aną laišką, gal - būt,, primiršo 
tik vieną, bet labai svarbų rei
kalą, kuris jo laišką praktiškai 
padaro labai neteisingu.

Būtent, faktą, kad spauda 
yra tik visuomeninio gyvenimo 
ir visuomeninių santykių veid
rodis ir termometras. Ne ašt
rios diskusijos sukelia nesuta
rimus visuomenėje, bet, prie
šingai, visuomeninė nesantai
ka yra polemikos spaudoje 
motina.

Nieko nebūtų klaidingesnio, 
kaip galvojimas, kad spauda 
turi užteplioti-tuos plyšius, ku
rie atsiranda mūsų visuomeni
nio gyvenimo mūre. Noras ir 
realybė yrą ,tdu skirtingi daly
kai. Realybė pagal norą gali
ma formuoti tik tuo atveju, 
jei realybė gerai pažįstama, 
šios, gi, prielaidos patenkini
mui Vienybė*yra mūsų visuo
meniniam gyvenimui atlikusi 
didelę paslaugą, nes atidarė 
savo puslapius atviram mūsų 
visuomeninio gyvenimo ir in
stitucijų aptarimui. Tuo būdu 
Vienybė atliko tik tą pareigą, 
kurios visuomenė iš spaudos 
pirmoje eilėje pageidauja.

Kad mūsų visuomenės poli
tikėje organizacijoje santai
kos ir nuoširdžios vienybės nė

ra, gerai žino ir pats p. Jan
kauskas, nes kitaip jis nesiū
lytų savo laiško gale ALTūi 
neduoti vlikiečiams nei cento, 
kol nebus sutarties ir taikos. 

Tki tokios minties ir p. Jan
kauskas nebūtų priėjęs, jei- 
Vienybė nebūtų davusi vietos 
atviriems pasisakymams.

Vienybės nebus, kol mūsų 
politinio .gyvenimo organizaci
joje egzistuos .korupcija, kol 
visų lietuvių suaukotais pini

ngais bus remiama tik iš dalies 
lietuviškų organizacijų suda
rytas Vlikas, kol Vlike. nieko 
neatstovaujantis dr. P. Karve
lis iš lietuviškų aukų turės 
jaukias pragyvenimo sąlygas 
ir t. t.

Tokių aplinkybių akyvaiz- 
doje spauda tik prisidėtų prie 
lietuviškos visuomenės apgau
dinėjimo, jei ji nutylėtų nege
roves ir migdytų visuomenę 
vienybės sapnu. Tokių klaidų 
pakankamai jau buvo priba
dyta praeityje ir tų klaidų pa
sėkoje mes, pav., dar ir šian
dien turime Vlike.su visuome
ne apgaudinėjančia sudėtimi 
ir su Vliko pirmininko parei
gas einančiu, ir Vliko Vykd. 
Taryboje sėdinčiu P. Karveliu, 
kuris atstovauja “organizaci
ją” jau daugiąu kaip kaip 
prieš 20 metų teismo sprendi
mu uždarytą už aferizmą.

Yra duomenų manyti, kad 
progos tikrai vienybei mūsų 
visuomenėje šiuo metu yra ge
resnės, negu anksčiau, bet to 
nebūtų niekad įvykę, jei ir Vie 
nybė būtų prisidėjusi prie mū
sų visuomenės užliūliavimo.

SU pagrindu p. Jankauskas 
galėtų prikišti tik kartais ne 
visai korektišką toną. Tačiau 
šioje srityje Vienybė pionieriu
mi tikrai nebuvo. Garbė už tai 
priklauso tik krikdeminei spau 
dai, ypač Darbininkui. Todėl 
šia prasme p. Jankausko atvi
ras laiškas geriau būtų tikęs į 
kurį nors krikdeminės spaudos 
puslapį ir adresą.

Vienybei, gi, jos skaitytojai 
dėkoja už tai, kad ji nepripa 
žino “apeasmento” tų atžvil
giu, kuriems jis, kaip ir komu
nistams, yra tik priemonė ge
ros valios žmonėms išnaudoti. 
Vokietija. * J. V.

r

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

dešimtame amžiuje ir iš rašy
tojo reikalaujama, kad nors-ir 
trumpoje novelėje, būtų iškel-

■4 ta mintis, dffl kurios galima 
būtų tomus studijų parašyti...

86 ™ ST. CASINO TEATRAS.
210 East 86th Street " „J'S į””

Nuo lapkričio 7 iki 13 d.
PIRMA KARTĄ AMERIKOJE

“DIE SONNHOFBAŲERIN”
Su Wo,} v. Hcbvnstrėith — Elisabeth Hobasi — Willy Danek — Peter 

Cz> I Kari P.immer—Hely Lichen—Rita Gailos—G Dieffenbachcr
“DIE GROSSE NUMMER”
S luti, ;( Prac — i cnv Marcnbach — Paul Kcmp — Maly 

D< E. ” * Walter Janssen — Charlotte Daudcrt
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

'I

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

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

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

AINA I. BIRNBAUM, D. M. 
DANTŲ GYDYTOJA 
2 East 54th Street 

New York, N. Y. 
Tel. PL. 3-7138 ofic. 
Tel. EN. 9-7489 namų.

VALANDOS:
5—8 vai. po piet 
Šeštadienį 10—6. 
Pirmadienį uždaryta. ■t

JOSEPH ZABNER, M. D.
[ AKIŲ GYDYTOJAS

VALANDOS:
Trečiadienį ir šešt. 10—12

J ' 35 E. 7th Street Pirm.. Treč.. Penkt. 6—*-8.
J New York. N. Y.

v
Tel. OR 4-8038 .!

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

N. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito*' 
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome kdge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

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

► " 

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

30S SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

Spaudoje buvo minėta, jog 
Manchesterio Kovo krepšinin
kai rugsėjo mėn. buvo išvykę 
gastrolių į Prancūziją. Prieš 
tai koviečiai dalyvavo Anglijoj 
gyvenančių pabaltiecių varžy
bose dėl Wetherby taurės. Ko
vas šias varžybas įsteigė lai
mėti, nors kartą suklupęs prieš 
Londono Latvių SK 35-38. Su 
šiais latviais mūsiškiai turėjo 
dar dvejas rungtynes ir jas abi 
laimėjo: 41-30 ir 40-30. Prisi
minus Anglijoj gyvenančių 
krepšininkų klasę, Kovo pa
sekmės nėra įspūdingos, bet 
to, atrodo, pakako ir rugsėjo 
T2 d. koviečiai atsidūrė Pran
cūzijoj. 

i

Prancūzijoj koviečiai iš vi
so žaidė aštuonerias rungty
nes. Pasibaigus gastrolėms, 
Brooklyn© Darbininkas pa
skelbė žinutę “Lietuviai krep
šininkai Paryžiuje”, kur skai
tėme: “Mūsų krepšininkai yra 

: grynai mėgėjai, didesnioji jų 
dalis dirba fabrikuose, tačiau 
prieš prancūzus laikėsi gerai 

, ir, nors kelionių buvo išvar
ginti, nuo prancūzų, baigė sa-

• vo gastroles, buvo atsilikę tik 
keliais taškais”. Svarbiausios

' rungtynės buvo prieš Pary
žiaus krepšininkus, įvykusios 
Asnieres...” “šios rungtynės 
prieš stipriausius Prancūzijos 
krepšininkus buvo labai įtem- 
tos ir parodė lietuvių koman
dos keletą silpnybių, bet kar
tų ir jos narių atsparumą, ku
riuo lietuviai nenusileido pran 
cūzams” (Darbininkas, Nr. 70).

Krito į akis, jog žinutėje ne
paskelbta -nė viena pasekmė, 
bet tenkinamasi miglotais sa
kiniais. Sudominti Kovo išvy
ka, mes atsivertėme Paryžiaus 
sporto dienraščio L’Eųuipe 
numerius ir tikėjom, kad apie 
mūsiškių susikibimą su “stip- 

: riausiaiš Prancūzijos krepši- 
S ninkais” bus plačiau paminė- * 
ta.

■' Deja, per visą Kovo gastro
lių laiką Prancūzijoj, L’Eųuipe 
skiltyse užtikome tik vieną 
kuklią žinutę. Tai ir buvo apie 
rungtynes su Paryžiaus krep
šininkais, apie kuriuos taip 
iškilmingai užsiminta Darbi
ninke.

Faktas tas, jog koviečiai vi
siškai nežaidė prieš stipriau
sius Prancūzijos krepšininkus 
Paryžiuje, bet tik su viduti
nės, Excellence, klasės Pary
žiaus komanda Azur Sports. 
Pagal L’Eųuipe, Azur Sports 
nugalėjo Manchesterio Ko- 
wacs 75-58. Pažymėta, jog 
Azur Sports savo greitumu 
pelnė pergalę, o Kowacs žaidį- 

- kai mėtymuose, lietuviškai ta- 
■ riant, buvo žaliukai (“...au 

metier- encore trop jeune...”). 
Aprašymui skirta keturiolika

• eilučių ir pabaigoj paminėta, 
kad ig-Kowacs daugiausia taš
kų. įmėtė: Usikas (16) ir Cia- 
kas (14). Niekur, ir ačiū Die
vui, nepažymėta, jog tai lietu
viai krepšininkai, bet visur 
klubo pavadinimas suvengrin- 
tas ir rašomas Manchesterio 
Kowacs.

Apie kitas Kovo rungtynes, 
L’Eųuipe nė žodeliu neužsi
minta. Taip ir būtumėm likę 
nežinioj, kol R. Valaitis Nau
jienų Nr. 253 Sporto Pasauly
je paskelbė ilgoką rašinį “Ne
vykę ambasadoriai”, kur išluk
štenamos skandalingos Kovo 
gastrolės Prancūzijoj”. Pasiro
do, Kovo krepširtinkai visas aš
tuonerias rungtynes pralaimė
jo ir paprastai didoku skirtu
mu, dėl to Darbininke skelb
tas sakinys apie atsilikimą ke
liais taškais, yra aiškus muilo 
burbulas. Pvz. prieš Excellence 
kl. Meziers koviečiai prapylė 
45-77, nuo Fongeres gavo 24- 
89, o prieš Division Nationale 
lygos naujoką Le Havre mū
siškiai krite^ 29-69.

Nepriklausomos Lietuvos 40 
nr. minima, jog koviečiai Pran 
cūzijoj rungėsi su “profesiona
lų komanda”, kad jiems nepa
keliui prancūzų žaidimo meto
das ir kt. Neužtenka to — to 
paties savaitraščio 43 nr.. V. 
Steponavičius iš Anglijos, dar 
kartą Uliaupsinęs dabartine

išvyką, rašo, jog: ’’..jei reikalai 
klostysis tinkama linkme, se
kančiais metais numatoma ne 
tik vėl apsilankyti Prancūzijo
je, bet užsukti ir Belgijon, Ch- 
andijon ir gal Šveicarijon”.

Prie tokių narsių pažadų 
sunku ką pareikšti ir tik gali
ma pasiūlyti Kovui pabandy
ti nuvykti į Belgų Kongo—ten 
dar nebuvo viešėję lietuviai 
krepšininkai ir koviečiai galė
tų atlikti garbingą tautinę mi
siją.

Paliekant sportinei visuome
nei spręsti, ko vertas buvo 
mandruMių iš Manchesterio 
žygis į Prancūziją, mums lieka 
atkreipti dėmesį, kad koviečiai 
ar jų šališki gerbėjai išdrįso 
spaudoje (kiek mums žinoma, 
Darbininke ir Nepriklausomoj 
Lietuvoj) skelbti tokius daly
kus, kur visu nuogumu iškyla 
bent paprasčiausio padorumo 
ir savigarbos stoka, kur sten
gtasi nuslėpjti pasekmės ir pa
klysta labai jau menkoj vaiz
duotėj. Lietuviškajam krepši
niui ir visuomenei atliktas 
meškos patarnavimas.

Dar vienas klausimas — ar 
Kovo krepšininkai į šias gas
troles išjudėjo grynai savo ini
ciatyva ir atsakomybe, ar bu
vo gavę palaiminimą iš Angli
jos lietuvių sporto vadovybės, 
kuri, berods, yra sukurta. Bai
giant šiuos .nemalonius reiški
nius, tebūnie leista pacituoti 
R. Valaičio Naujienose žodžius, 
kad Kovo gastrolės “...yra pats 
nemaloniausias ir labiausiai 
nepavykus sportinis pasirody
mas mūsų tremties sporto is
torijoje...” Ck.

LIETUVIU SK —
HOT A SC 4-0

Lapkričio 2 d. Lietuvių SK 
vienuolikė DAFB aukštosios 
lygos pirmenybėse nugalėjo 
silpniausią .pirmenybių dalyvį, 
Hota SC, 4-0 (0-0). Buvo lauk
tina daugiau įvarčių, bet puo
likai buvo menki šauliai, be to, 
gerai gaudė priešininkų varti
ninkas Roediger. Visi įvarčiai 
pasiekti antram kėliny: Ado
mavičius — 3, Sabaliauskas -1.

Kitos rungtynės: Elizabeth 
SC — Swiss FC 3-1, Hoboken 
FC — German Hungerian SC 
5-5, Greek American SC —Mi
nerva SC 2-2, Brooklyn© DSC 

,— Sport Club N. Y. 5-2, Ein
tracht SC — Newarko SC 4-2.

Lietuvių 'SK rezervinė .nuga
lėjo Hotos SC antrąją 8-0 (pa
vyzdys pirmajai!). Įvarčių Bag 
džiūnas — 4, Daukša — 2, Be
leckas — 1, Vaitkevičius — 1. 
Spalio 26 d. rungtynėse prieš 

■ - N ęjvar ko_,„SC antrąją (2 -2), 
mūsiškių įvarčius pelnė: Mi
leris — 1, Beleckas — 1.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Lapkričio 9 d. Lietuvių SK 
vyksta į Union, N. J., kur žais 
su pirmuoj ančių vienetu Eli
zabeth SC. Vieta Farcher’s 
Grove, Springfield Rd. Pradžia 
2:30 vai. Nuo 12:45 vai. žai
džia rezervinės.

Elizabeth SC po 8 r. turi 14 
tšk. ir iv. 22-8. Komanda yra 
nugalėjusi German Hungarian 
SC, Eintracht SC ir Swiss FC. 
Lietuvių SK turi 7 tšk. ir įv. 21 
29. Mūsiškiams atitenka sun
kus uždavinys, nes Elizabeth 
SC ne atsitiktinai pirmaujan- 
čioj padėty ir yra kovingas vie 

•netas.
STALO TENISAS

Lapkričio 3 d. LAK I pirmo
se DAFB komandinėse pirme
nybėse nugalėjo Blau Weiss I 
9-0. Po tris taškus pelnė: Ga
rankštis, Daukša, Vaitkevičius. 
Mūsiškiai pralaimėjo tik du 
setus. Lapkričio 12 d. lietuviai 
vyksta žaisti su College Point 
I komanda.
KRRPŠININKAI

Brooklyn© LAK krepšininkai 
jau kuris laikas ketvirtadie
niais (7-8:15 vai.) treniruojasi 
Franklin K. Lane Community 
Center, Woodhaven. Netrukus, 
kartu su stalo tenisininkais, 
numatoma išvyka į Montreal!, 
o kiek valiau tariamasi dėl 
rungtynių su Bostono Lietuvių 
SK.
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Latest 
Interest 

Rate

Credited and
Q Compounded 

Quarterly

On Regular Savings Accounts 
Interest starts the first of the month 

on sums from $25 to $10 000
Deposits made on or before January 10. April 5 

July 10 and October 5 will draw interest from the 
first ot such months if left to the end of the 

quarterly dividend neriod

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
i'our Deposits in This Bank zXre Fully Insured Up to SIO,
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai urmo kainomis. Taip pat pertaiso
me iš senu į naujausius modelius. Patarnavimas sąžiningas.

ALEX DIMANTS
240 W. 29th ST. . NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti LA 4-8298. Darbo va
landos 8 10 iš ryto ir 3 6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 vai. p. p.

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

---------------------------- — ——--------------------------- .......................................................... ........................................................

Virginia 9-3112

PARK FLORIST
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į bet kurią 
pasaulio vięt£.

, WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

----------------------  ■ ■■ .... j

LAIDOTUVIŲ- DIREKTORIAI 1
STEPHEN AROMISKIS I

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

Td. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėm*

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME I 

MATHEW P. BALLAS, ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Direktorius " Reikalų Vedėjas I

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. I
Tel. STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC |

~ J. M. BUYAUSKAS I

J NAUJAI ĮRENGTĄ KOPLYČIA
22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.

Telefonas.: KEarny 2-2588 j;
JUOZAS GARŠVA I

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y«
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS I

Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 , Koplyčia Laidotuvėm*

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

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR)
EVergreen 7-4774

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

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonai, STagg 2-4409

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

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

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 _ 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams

HENRY J. WONSON
(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

jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
v 

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

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

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka CappieUo 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848
. _ —----------------------------- -------  i

PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE
JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ ■

'i * (Parodę ši skelbimą)
Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės

I; parodą ir pasinaudoti šia proga. . __  . . ... (
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų 

i /skonį, duodami penkių metų garantiją.
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, J J

• kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje. IĮ
Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi nuo 1928 J; 
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau- į 

s jakuriams... j1
ATLANTIC UPHOLSTERY CORP.

S (Prieš Williamsburg Savings Banka)
i 174 BROADWAY (Driggs Ave.) BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1954 o

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. 7-4367

A

KRAUTUVĖ

3

F" --------- * ...............     f

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

; PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin- I 

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 1 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

»in.
1 (Prieš Republic teatrą)

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

Lietuviai advokatai
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. 

JAnuica 3 7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN, N. Y. 

MAin 5-1260

S. P. Zubavičius
INCOM TAX. REAL ESTATE * 

INSURANCE
; 111 AINSLIE STREET

Brooklyn 11, N. Y.
Telefonai:

'(EVergreen 4-3049 tr *
? WEstfield 2-71 74-j;

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

—--i
■; Anne M. Sabliskas

Pirmoji Lietuvaitė
CHIROPRAKTORŠ

Ligoniai priimami antradieniais ir t
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v.'

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. L
ir pagal susitarimu

! 902 BELMONT AVENUfc,
s Brooklyn 8, N. Y.
? APIegate 7-4236 .

DAvenport 6-0259 

RALPH K R V C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

JOSEPH VASTUNAS
! Real Estate & Insurance ;

i! Paskolos namams
!; 108-07 LIBERTY AVĖ.,

Richmond Hill, N. Y.
i! VI 8-2239 ’ J

JONAS SUTKAITIS, j 
Laikrodininkas.

Pardupdami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

JONAS PATAŠIUS i 
žiedai, laikrodžiai, jų tai-' 

J; symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. !

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

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

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET 

Brooklyn 11, N. Y.

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauj 

J Maistinga Gyduol 
r yra mišinys riešu 

I -įy tų,uogų, šaknų i 
Coy xSr' lapų ji yra varte 
\ \ jama nuo visokį

~ nerviškų ligų 1 
nerviškų galvos skaudėj imi 
nuo šalčių ir lytiško silpnumi 
greito pavargimo, gera nuo in 
kstų (kidneys) ir dėl visokį 
vidurių nesveikumų — ištvei 
mingas maistas ir stimuliuc 
jantis tonikas. Nežiūrint koki 
liga sirgtumėt, šitame mišin 
yra pastiprinimų. Vartojam 
arbatos formoje. Svaras $8.0 
pusė svaro $4.00, ketvirtis svs 
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

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

7
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NEGRU KOVA PATAMSYJE
(Atkelta iš 4 psl.)

A. Maceina čia pat patvirti
na, kad “Dr. P. Karvelis, skai
tęs suvažiavime pati pirmąjį

sisijojimai. Tai nieko nuosta
baus. Tačiau šiuo kartu tai y- 
ra rimtesnis dalykas. Ta visa 
epistoliarinė literatūra mums

NE VISI MŪSŲ SKAITYTOJAI PATENKINTI
Į anketą atsiliepė 647 skaitytojai— Tik trys nepatenkinti Vienybės 

atvirumu apie lietuvišką politiką — Kas laimėjo dovanas?
referatą, pasisakė už Kriki. De 
mokratų partijos atgaivini
mą—”

Dalykai labai aiškūs: visur 
tie patys krikdemai, bet jie 
steigia “naujas*’ partijas ar at 
gaivina “senas” partijas. Ir vis 
atstovaudami tautą arba net 
“rezistenciją”...
KRIKCŠIONYS 
DEMOKRATAI

Tai gausi ir daug Lietuvai 
nuopelnų turėjusi partija. Fa k 
tinai tai tikroji ir viena par
tija, tik vis mėgstanti kelias 
“galvas“. Bet per okupacijas 
buvo visai pakrikusi, tada vei
kė tik Lietuvių Frontas.

Dabar Maceina patvirtina. 
Krikšč. Demokratų partija at
sikūrė tik tremtyje, 1946 me
tais per Kristaus Karaliaus 
šventę. Atsikūrė dėl to,' kad 
vienos katalikų partijos nepa
vyko įsteigti, nes frontininkai 
norėję jai pirmininkauti, o 
Krupavičiaus krikdemai su 
tuo nesutikę.

Kaip matėme, “atsikūrė” ne 
tik krikščionys demokratai, 
bet ir ūkininkų Sąjunga, ir 
Darbo Federacija, ir Vienybės 
Sąjūdis, o Lietuvių Frontas ir 
toliau kovojo už vadovybę vi
sam blokui. Bet kai seniai ne
pasidavė, kai Brazaitis pasly
do, tai Maceina išsiuntinėjo 
frontininkams laišką su tokiu 
tvirtinimu: “Moralinis princi
pas buvo pastatytas aukščiau 
už negarbingą sėdėjimą abe
jotinos vertės laisvinimo orga
ne” (Vlike!)...
PRISIMENA BINKIS

Skaitant šiuos išsikalban
čius laiškus ir krikdemų parti
jų pareiškimus, prisimena są
mojingasis lietuvių poetas Ka
zimieras Binkis, kuris tokiais 
atvejais mėgdavo pavartoti 
posakį: — negrų kova patam
syje...

Tai reiškia, kad kovotojai 
visi juodi ir jie pliekiasi pa
tamsyje. Tuomet nebegalima 
išmanyti, kas kam užduoda. 
Kartais užduodi savo priešui 
ar kokiam panašiam vienybės 
kenkėjui; kartais gi tvoji ir sa
vo artimiausiam bičiuliui. Juk 
tamsu, nesimato. ,

Toks likimas dabar ištiko 
krikdemų penkeriukę. Spėja
ma, ’kad patamsyj mūšiai eina 
dar smarkesni, negu jie laiš
kuose rodomi. Tai tikra Dievo 
rykštė. Gal dėl to ir vienas 
mūsų 'vyskupas taip dabar 
orientuojasi į politikos laktas, 
kad padarytų tvarką.

O tvarka reikalinga, nors 
vargu vyskupas įves.

Partijų žmonės neretai susi- 
ginčyja ir tarpusavyje, Nuolat 
vyksta skilimai, atskilimai, iš-

gražiausiai parodė, kad ne vėl 
tui mūsų spauda tiek sielojosi 
laisvinimo organizacijos ir jos 
reformos klausimais...
NEJAUGI TAI VADAVIMAS?

Vienybė tais klausimais jau 
daug yra rašiusi, ir man maža 
būtų kas pridėti.

Faktas lieka, kad Vienybės 
publicistų tvirtinimai (B. Rai
los. S. Žymanto. V. Gedrimo, 
J. Kerniaus ir kitų) pasirodė 
pranašiškai teisingi. Kelis me 
tits Vlike dominavęs krikdemų 
blokas visą jo veiklą buvo pa
sukęs tokia negatyvia, fikty
via ir ardančia linkme, kad 
vieną dieną votys turėjo trūk
ti. Jei dar pernai būtų buvu
sios atliktos reikiamos refor
mos, tokio cirko šiandien gal 
nebebūtų prisigyvenę.

Kai dirbtinės partijos ar kli 
kėlės net tarpusavy negali su
sitvarkyti ir pagaliau nebeži
noma, kas ką atstovauja, tai 
kokia gali būti kalba, kad jos 
atstovauja Krašte kenčiančią 
ir kovojančią tautą? Dabar pa 
sirodė, kaip jos rungėsi dėl 
pirmininkavimų, vadovavimų 
ir kitokių svajonių. Kas joms 
reiškia šmeižti mūsų diploma
tus, “atimti teises” iš Diplo
matijos šefo, kitus kaltinti 
esant Lietuvos priešais? Ar 
joms sunku mulkinti lietuvių 
visuomenę, skelbtis baisiai nu
sipelniusiomis “partijomis” ir 
todėl reikalingomis mūsų dar
bo žmonių pinigų? Visuomenė 
rėmė Tautos Fondą — Vliko 
iždą, bet ar galės remti toliau, 
kai pasirodė, kokia košė deda
si su tais “tautos atstovais”?

Ar likusios Vliko partijos su 
gebės surasti pozityvesnį kelią, 
dar neaišku, žurnalistas S. Vy
kintas viename laikraštyje 
nurodė, kad dabar už Vliko 
ribų yra tiek pat rimtų ir gal 
žymiai stipresnių politinių or
ganizacijų, kiek jų yra ir Vlike. 
Ar vadovaujantis veiksnys be- 
vadovauja, jei taip dedasi mū
sų visuomeniniame ir politi
niame gyvenime?

Mes nemanome, kad rimtus 
tautos reikalus galima taip 
“spręsti”, kaip ligšiol.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ~
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta iš 

daugelio skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilumą. Šildydama galin
gai. ištarpins reumątiškus skausmus, 
rankų, kojų skaudėjimą ir tirpimą, 
gelbėjo ir tamstai pagelbės, nelauk il- 
gelgėjo ir tamstai pagelbės. Nelauk il
giau bet tuojau įsigyk DEK.ENS 
OINTMENT, arba rašykite į dirbtu
vę. Kaina"2 oz. $1.00. 4 oz. $2.00. 
Ekstra didele dėžė — 16 oz. $5.00.

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

Į mūsų paskelbtą anketą 
Vienybės 39 nr. atsiliepė net 
647 skaitytojai!

šie atsiliepimai tikrumoje 
yra atsiliepimas pustrečio tūk
stančio mūsų skaitytojų, nes, 
kaip pasirodė, kiekvieną gau
namą Vienybės numerį vidu
tiniškai perskaito nuo 3 iki 7 
asmenų. Vienas skaitytojas ra
šo, kad jo gaunamą Vienybę 
pen kaito net 9 šeimos nariai! 
Ai£ku, tokių šeimų mūsų skai
tytojų tarpe nedaug ir mes pa
sitenkiname vidurkiu.

Į šią anketą, reikia pripa
žinti, daugiausia atsiliepė nau 
jieji ateiviai. Senieji kažkodėl 
“pritingi”...

Nevardinsime kas ką para
šė, nes daug kas prašė pavar
džių neskelbti.

Daugumai (92%) labiausiai 
patinka skiltis “Dabar”,/lietu
viškais klausimais politiniai 
straipsniai parašyti Br. Railos, 
J. Kerniaus, Vyt. Gedrimo. S. 
Kundroto ir kt., Br. Railos 
“Laiškai nuo Pacifiko“ ir skil
tis “Vakar ir rytoj”. Patinka 
pirmojo puslapio žinios ir ak
tualūs reportažai. Mažiau pa
tinka korespondencijos. Spor
tu domisi daugiau jaunimas.

Bet buvo daug nepatenkintų 
(mes esame atviri) dėl Raspu- 
tino, kurį tuojau, patenkinda
mi skaitytojų norą, nutraukė
me. •

Nors buvo ir tokių, kuriems 
jis patiko. Viena" skaitytoja’ 
rašo: “Visiems geriau patinka 
Rasputinas negu Vliko parti
nių rietenų istorijos. Visi pir
miausia griebia skaityti už 
Rasputino ir dėl jo Vienybė 
mažai būna namuose, keliauja 
per rankas...”

Kitas skaitytojas rašo: “To-*
kie straipsniai, kaip Rasputi
nas, yra labai pageidaujami, 
nežiūrint to, kad toks Draugas 
pajuokia.”

Dar kitas, nepasirašęs, rašo: 
“Malonu buvo skaityti apie 
Rasputiną, bet būtų dar ge
riau, jei atspausdintumėte is
toriją apie prel. Olšauską...”

Bet mės pasilikome prie dau 
gumos nutarimo...

Iš atsiliepusiųjų skaitytojų 
tik trys pareiškė nepasitenki
nimą, kad Vienybė, su tokiu at- 

. virumu rašo apie lietuvišką 
politiką. Visi kiti mus sveikina 
ir linki ištvermės toliau lai
kantis tos linijos.

“Skaitau ištisai Vienybę, y- 
pač kai pradėjote dėti politi
nius straipsnius lietuviškais 
klausimais, išjudindami VLIŲL 
iš snaudulio. Man Vienybė pa
sidarė įdomiausiu iš visų lie
tuviškų laikraščių, kurių pre
numeruoju net 8.”

Kritika irgi turėtų būti stipri 
ir tixrai nusimanančių žmo
nių parašyta, bet ne girti vien 
už tai, kad romanas lietuviš
kas... ’

Daug skaitytojų prašo dau- 
g.au tokių straipsnių, kaip V. 
Trumpa pradėjo “Literatūri
nėse pagrėbstose *. Kiti prašo 
praplėsti M. Stonio kalbos 
kampelį.

Didelį pasisekimą tarp skai
tytoj u turėjo ir St. Butkaus 
atsiminimai “Laisvei švintant” 
(manome, kad patiks ir naujai 
pradėtoji jo atkarpa “Kapai 
kalba"). •

Bet daug yra pasipiktinusių, 
ir turime pripažinti, kad visai 
teisingai, prieš tokius straips
nius. kurių autoriai siuntinėja 
nuorašus visoms redakcijoms.

“Meskit laukan tokius straip
snius. Ar tai būtu kokios šven- 
tęs aprašymas, ar prašymas 
aukų, ar kurio nors asmens 
atsakymai spaudai, jei tik pa
rašytas per kopijuojamą po- 
pieri. nedėkite. Vienybė netu
ri tapti Vyriausybės Žiniomis, 
kuriose butų spausdinami vi
sokie atsišaukimai. Kodėl tie 
asmenys ir organizacijos ne
parašo specialiai vienam laik
raščiui. bet siuntinėja visiems? 
Prenumeruojant kelis lietuviš
kus laikraščius, darosi įkyru, 
kada matai visuose laikraščiuo 
se tą patį ir tas primena... to
talitarinę spaudą.”

Su tokiais autoriais kovoja
me.

Mes pilnai sutinkame su 
vienos skaitytojos nuomone, 
kad "laikraštis yra visuomenės 
gyvenimo veidrodis”. Bet ne
turi susidaryti įspūdis, vartant 
lietuviškus laikraščius, kaip 
patekus į miražinių veidro
džių salę, kur visi veidrodžiai 
rodo tą patį.

Pirmiesiems atsakiusiems į 
anketą, mes pažadėjome dvi
dešimt dovanų knygomis. Štai 
jos: 5 knygos J. Jankaus “Nak
tis ant morų”, 4 St. Santvaro 
“Laivai palaužtom burėm,” po 
dvi V., Bražviliaus “Kolorįjos 
ir doleriai” ir P. Orintaitės 
“Marti iš miesto” ir .po vieną 
V. Tamulaičio “Sugrįžimas”, 
A. J._ Mekų “Knyga apie kara
lius ir žmones”, M. Sims “Ma
no dainos”, S. Lauciaus “Po 
plikais debesėliais”, S. Zobar- 
sko “Brolių j ieškotoja”, “Per 
šaltį ir vėją” ir V. Nemunėlio 
“Tėvų nameliai.”

Dovanos • pasiųstos. šiems 
skaitytojams: Z. Bagdonui,
Adelei Šakočius, V. Tamošiū
nui, H. Silkiniui, J. Kondrotui,
J. Repečkai, V. Liatukui, K. 
Krulikui, V. Vaičiulaičiui, J. 
Butkui, Vytautui Ananievui, 
P. Bartkui, Albinai štuopienei,
K. Šilini ui, S. Šiaučiūnui, R.
Aukštuoliui. A. Mockui, B. Ku
bilinskui, K. Kului ir C. Šadei- 
kai. t

Vienybė turi būti tikra, o ne dirbtina

NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ. AUSŲ NOSIES IR 

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

Tekf. MUrray Hill 8 8677

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

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dienų ir šeši, 
tik iš ryto.

DR. F. M. BJNTAKYS
91 Hanson Place
Brooklyn 17, N. Y.

STerling 9 5 285

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. L, N. Y.

VALANDOS: 
2—3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniai* ir iveatad. 
tik susitarus , 
Tei. Virginia 9-6125

DR. VACLOVAS PAPROCKAS VALANDOS:

1357 Bush wick Ave." į2 2.° 7" 2
Ofiso tel. GLenmore 5-3094 šeštad. 10 —r 3
Namų tel. GLenmore 3-4445 t Ketvirtadieniais ir ^venta-

dieniais uždaryta

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

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

VALANDOS:
9— 12 ryte
1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tei. EVergreen 7-6868

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306,
kamp. Fulton Str. (Brooklync)

Ofiso tel. -ULster 8 878^
Namų tel. TAylor 7-8231

VALANDOS:
1 — 7 vai.-
susitarus
Ketvirtadieniais visą dieną 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
9 — 12 ryte 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tei. Ofiso STagg 2-0.706 
Namų — Jamaica 6-3834

*

GYVENIMAS
Redaguoja KĘSTUTIS CERKEL1CNAS

NEPRIBRENDĘ SPORTO AMBASADORIAI
MANCHESTERIO KREPŠININKAI PRANCŪZIJOJ

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

darbai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamos 
mašinos.

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

COMPLETE
AUTO PAINTING

J. MALDUTIS^
Z. ŽALIAUSKAS

D U C O 
REFINISHING 

1506-16 MYRTLE AVENUE 
Bet. Gates Ave. and Linden St. 

BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 6-6438

Kitas rašo: “Blogus veiks
mus negalima slėpti, kaip kad 
norėtų krikdemai. Man patin
ka, kad jūs drąsiai viską rašo
te. Prašau nekreipti j jankaus- 
kų ir panašių laiškus”.

___Į klausimą, koks geriausiai 
patinka formatas, beveik visi 
pasisakė, kad Vienybė ir toliau 
pasiliktų prie dabartinio for
mato.

“Būtų per daug vartymo”, 
rašo vienas.

“Primintų liūdnas Lietuvių 
Kelio dienas”, pastebi kitas.

Nemažai klausia, kodėl Vie-

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

nybė negalėtų išeitu dažniau?
* “Vienybė man patinka ir 
linkėčiau jai tapti dienraščiu, 
nes dabar neturime nė vieno 
gero. Neimkite i galvą, kas 
kam nepatinka. Prašau laiky
tis tos pačios linijos”.

Dėl lietuvių autorių apysa
kų, kurias siūlėme spausdinti, 
ne visi pasisako vienodai. Vie
nas trumpai rašo: “Vienybė ne

WAGNER THEATER
KASDIEN DVI FILMOS VOKIEČIŲ KALBA 

PASAULINĖ KRONIKA
JAUKI KINO TEATRO SALĖ

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

Pitono? privažiavimas:
BMT Subway — Canarsie Linija iki DeKalb Avc Stotie*.

----------------- ■— ---- --------J

ALBRECHT & KOELBER ’’

MĖSOS URMO PARDAVIMAS

pasakoms.” Kiti norėtų matyti 
tik gerų autorių apysakas. 
Vienas rašo: “Jei jau spaus
dintumėte noveles ar romaną, 
tai turėtų būti rimtas ir tikrai 
vertingas. Deja, aš vis nema
tau dar tikrai gero realistinio 
lietuviško romano. Visi per 
daug sirupiniai saldūs, arba 
vaikiškai naivūs. Pabandykit 
bent vieną jų išversti i anglų 
kalba ir pažiūrėkit kaip kriti
kai įvertins? Argi ne laikas 
būtų mūsų rašytojams paaugti 
iš trumpų kelnaičių... Argi už
mirštama, jog gyvename dvi-

Vienybės Nr. 37 tilpo Z. Jan
kausko iš Philadelphia atviras 
laiškas. Savo laiške Jankaus
kas daro Vienybei ir Dirvai 
(kaž kodėl tik tiems dviem 
JAV išeinantiems laikraš
čiams) didelius priekaištus dėl 
“ilgų, nuobodžių ir kenksmin
gų lietuvių bendruomenei Vli
ko reikalais straipsnių”. P. 
Jankausko laiškas yra labai 
aštrus ir, jį pasiskaičius, mūsų 
visuomeninio gyvenimo nepa
žįstančiam žų^pgui galėtų su
sidaryti įspūdiš, kad Vienybė 
ir Dirva yra taikos ir ramybės 
drumstėjai lietuviškoje visuo
menėje.

Reikia dalefsti, kad p. Jan
kauskas minimą laišką yra_pa 
rašęs tikrai geros patriotinės 
valios vadovaujamas. Būtų ge
ra, kad tokias pat intencijas 
turėtų ir kiti lietuviai. Tuo at
veju lietuviškoje spaudoje aš
trios polemikos ir skaudžių 
straipsnių tikrai nereikėtų.

P. Jankauskas, rašydamas 
aną laišką, gal - būt,, primiršo 
tik vieną, bet labai svarbų rei
kalą, kuris jo laišką praktiškai 
padaro labai neteisingu.

Būtent, faktą, kad spauda 
yra tik visuomeninio gyvenimo 
ir visuomeninių santykių veid
rodis ir termometras. Ne ašt
rios diskusijos sukelia nesuta
rimus visuomenėje, bet, prie
šingai, visuomeninė nesantai
ka yra polemikos spaudoje 
motina.

Nieko nebūtų klaidingesnio, 
kaip galvojimas, kad spauda 
turi užteplioti-tuos plyšius, ku
rie atsiranda mūsų visuomeni
nio gyvenimo mūre. Noras ir 
realybė yrą ,tdu skirtingi daly
kai. Realybė pagal norą gali
ma formuoti tik tuo atveju, 
jei realybė gerai pažįstama, 
šios, gi, prielaidos patenkini
mui Vienybė*yra mūsų visuo
meniniam gyvenimui atlikusi 
didelę paslaugą, nes atidarė 
savo puslapius atviram mūsų 
visuomeninio gyvenimo ir in
stitucijų aptarimui. Tuo būdu 
Vienybė atliko tik tą pareigą, 
kurios visuomenė iš spaudos 
pirmoje eilėje pageidauja.

Kad mūsų visuomenės poli
tikėje organizacijoje santai
kos ir nuoširdžios vienybės nė

ra, gerai žino ir pats p. Jan
kauskas, nes kitaip jis nesiū
lytų savo laiško gale ALTūi 
neduoti vlikiečiams nei cento, 
kol nebus sutarties ir taikos. 

Tki tokios minties ir p. Jan
kauskas nebūtų priėjęs, jei- 
Vienybė nebūtų davusi vietos 
atviriems pasisakymams.

Vienybės nebus, kol mūsų 
politinio .gyvenimo organizaci
joje egzistuos .korupcija, kol 
visų lietuvių suaukotais pini

ngais bus remiama tik iš dalies 
lietuviškų organizacijų suda
rytas Vlikas, kol Vlike. nieko 
neatstovaujantis dr. P. Karve
lis iš lietuviškų aukų turės 
jaukias pragyvenimo sąlygas 
ir t. t.

Tokių aplinkybių akyvaiz- 
doje spauda tik prisidėtų prie 
lietuviškos visuomenės apgau
dinėjimo, jei ji nutylėtų nege
roves ir migdytų visuomenę 
vienybės sapnu. Tokių klaidų 
pakankamai jau buvo priba
dyta praeityje ir tų klaidų pa
sėkoje mes, pav., dar ir šian
dien turime Vlike.su visuome
ne apgaudinėjančia sudėtimi 
ir su Vliko pirmininko parei
gas einančiu, ir Vliko Vykd. 
Taryboje sėdinčiu P. Karveliu, 
kuris atstovauja “organizaci
ją” jau daugiąu kaip kaip 
prieš 20 metų teismo sprendi
mu uždarytą už aferizmą.

Yra duomenų manyti, kad 
progos tikrai vienybei mūsų 
visuomenėje šiuo metu yra ge
resnės, negu anksčiau, bet to 
nebūtų niekad įvykę, jei ir Vie 
nybė būtų prisidėjusi prie mū
sų visuomenės užliūliavimo.

SU pagrindu p. Jankauskas 
galėtų prikišti tik kartais ne 
visai korektišką toną. Tačiau 
šioje srityje Vienybė pionieriu
mi tikrai nebuvo. Garbė už tai 
priklauso tik krikdeminei spau 
dai, ypač Darbininkui. Todėl 
šia prasme p. Jankausko atvi
ras laiškas geriau būtų tikęs į 
kurį nors krikdeminės spaudos 
puslapį ir adresą.

Vienybei, gi, jos skaitytojai 
dėkoja už tai, kad ji nepripa 
žino “apeasmento” tų atžvil
giu, kuriems jis, kaip ir komu
nistams, yra tik priemonė ge
ros valios žmonėms išnaudoti. 
Vokietija. * J. V.

r

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

dešimtame amžiuje ir iš rašy
tojo reikalaujama, kad nors-ir 
trumpoje novelėje, būtų iškel-

■4 ta mintis, dffl kurios galima 
būtų tomus studijų parašyti...

86 ™ ST. CASINO TEATRAS.
210 East 86th Street " „J'S į””

Nuo lapkričio 7 iki 13 d.
PIRMA KARTĄ AMERIKOJE

“DIE SONNHOFBAŲERIN”
Su Wo,} v. Hcbvnstrėith — Elisabeth Hobasi — Willy Danek — Peter 

Cz> I Kari P.immer—Hely Lichen—Rita Gailos—G Dieffenbachcr
“DIE GROSSE NUMMER”
S luti, ;( Prac — i cnv Marcnbach — Paul Kcmp — Maly 

D< E. ” * Walter Janssen — Charlotte Daudcrt
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

'I

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

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

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

AINA I. BIRNBAUM, D. M. 
DANTŲ GYDYTOJA 
2 East 54th Street 

New York, N. Y. 
Tel. PL. 3-7138 ofic. 
Tel. EN. 9-7489 namų.

VALANDOS:
5—8 vai. po piet 
Šeštadienį 10—6. 
Pirmadienį uždaryta. ■t

JOSEPH ZABNER, M. D.
[ AKIŲ GYDYTOJAS

VALANDOS:
Trečiadienį ir šešt. 10—12

J ' 35 E. 7th Street Pirm.. Treč.. Penkt. 6—*-8.
J New York. N. Y.

v
Tel. OR 4-8038 .!

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

N. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duonas 
ir pyragus vestuvėms, krikš
tynoms, gimtadieniams ir kito*' 
kioms iškilmėms. Visus užsa
kymus mes išpildome kdge- 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

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

► " 

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

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

IRWING BARFUS
Licensed Plumbing & Home Repairs

30S SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-5590

Spaudoje buvo minėta, jog 
Manchesterio Kovo krepšinin
kai rugsėjo mėn. buvo išvykę 
gastrolių į Prancūziją. Prieš 
tai koviečiai dalyvavo Anglijoj 
gyvenančių pabaltiecių varžy
bose dėl Wetherby taurės. Ko
vas šias varžybas įsteigė lai
mėti, nors kartą suklupęs prieš 
Londono Latvių SK 35-38. Su 
šiais latviais mūsiškiai turėjo 
dar dvejas rungtynes ir jas abi 
laimėjo: 41-30 ir 40-30. Prisi
minus Anglijoj gyvenančių 
krepšininkų klasę, Kovo pa
sekmės nėra įspūdingos, bet 
to, atrodo, pakako ir rugsėjo 
T2 d. koviečiai atsidūrė Pran
cūzijoj. 

i

Prancūzijoj koviečiai iš vi
so žaidė aštuonerias rungty
nes. Pasibaigus gastrolėms, 
Brooklyn© Darbininkas pa
skelbė žinutę “Lietuviai krep
šininkai Paryžiuje”, kur skai
tėme: “Mūsų krepšininkai yra 

: grynai mėgėjai, didesnioji jų 
dalis dirba fabrikuose, tačiau 
prieš prancūzus laikėsi gerai 

, ir, nors kelionių buvo išvar
ginti, nuo prancūzų, baigė sa-

• vo gastroles, buvo atsilikę tik 
keliais taškais”. Svarbiausios

' rungtynės buvo prieš Pary
žiaus krepšininkus, įvykusios 
Asnieres...” “šios rungtynės 
prieš stipriausius Prancūzijos 
krepšininkus buvo labai įtem- 
tos ir parodė lietuvių koman
dos keletą silpnybių, bet kar
tų ir jos narių atsparumą, ku
riuo lietuviai nenusileido pran 
cūzams” (Darbininkas, Nr. 70).

Krito į akis, jog žinutėje ne
paskelbta -nė viena pasekmė, 
bet tenkinamasi miglotais sa
kiniais. Sudominti Kovo išvy
ka, mes atsivertėme Paryžiaus 
sporto dienraščio L’Eųuipe 
numerius ir tikėjom, kad apie 
mūsiškių susikibimą su “stip- 

: riausiaiš Prancūzijos krepši- 
S ninkais” bus plačiau paminė- * 
ta.

■' Deja, per visą Kovo gastro
lių laiką Prancūzijoj, L’Eųuipe 
skiltyse užtikome tik vieną 
kuklią žinutę. Tai ir buvo apie 
rungtynes su Paryžiaus krep
šininkais, apie kuriuos taip 
iškilmingai užsiminta Darbi
ninke.

Faktas tas, jog koviečiai vi
siškai nežaidė prieš stipriau
sius Prancūzijos krepšininkus 
Paryžiuje, bet tik su viduti
nės, Excellence, klasės Pary
žiaus komanda Azur Sports. 
Pagal L’Eųuipe, Azur Sports 
nugalėjo Manchesterio Ko- 
wacs 75-58. Pažymėta, jog 
Azur Sports savo greitumu 
pelnė pergalę, o Kowacs žaidį- 

- kai mėtymuose, lietuviškai ta- 
■ riant, buvo žaliukai (“...au 

metier- encore trop jeune...”). 
Aprašymui skirta keturiolika

• eilučių ir pabaigoj paminėta, 
kad ig-Kowacs daugiausia taš
kų. įmėtė: Usikas (16) ir Cia- 
kas (14). Niekur, ir ačiū Die
vui, nepažymėta, jog tai lietu
viai krepšininkai, bet visur 
klubo pavadinimas suvengrin- 
tas ir rašomas Manchesterio 
Kowacs.

Apie kitas Kovo rungtynes, 
L’Eųuipe nė žodeliu neužsi
minta. Taip ir būtumėm likę 
nežinioj, kol R. Valaitis Nau
jienų Nr. 253 Sporto Pasauly
je paskelbė ilgoką rašinį “Ne
vykę ambasadoriai”, kur išluk
štenamos skandalingos Kovo 
gastrolės Prancūzijoj”. Pasiro
do, Kovo krepširtinkai visas aš
tuonerias rungtynes pralaimė
jo ir paprastai didoku skirtu
mu, dėl to Darbininke skelb
tas sakinys apie atsilikimą ke
liais taškais, yra aiškus muilo 
burbulas. Pvz. prieš Excellence 
kl. Meziers koviečiai prapylė 
45-77, nuo Fongeres gavo 24- 
89, o prieš Division Nationale 
lygos naujoką Le Havre mū
siškiai krite^ 29-69.

Nepriklausomos Lietuvos 40 
nr. minima, jog koviečiai Pran 
cūzijoj rungėsi su “profesiona
lų komanda”, kad jiems nepa
keliui prancūzų žaidimo meto
das ir kt. Neužtenka to — to 
paties savaitraščio 43 nr.. V. 
Steponavičius iš Anglijos, dar 
kartą Uliaupsinęs dabartine

išvyką, rašo, jog: ’’..jei reikalai 
klostysis tinkama linkme, se
kančiais metais numatoma ne 
tik vėl apsilankyti Prancūzijo
je, bet užsukti ir Belgijon, Ch- 
andijon ir gal Šveicarijon”.

Prie tokių narsių pažadų 
sunku ką pareikšti ir tik gali
ma pasiūlyti Kovui pabandy
ti nuvykti į Belgų Kongo—ten 
dar nebuvo viešėję lietuviai 
krepšininkai ir koviečiai galė
tų atlikti garbingą tautinę mi
siją.

Paliekant sportinei visuome
nei spręsti, ko vertas buvo 
mandruMių iš Manchesterio 
žygis į Prancūziją, mums lieka 
atkreipti dėmesį, kad koviečiai 
ar jų šališki gerbėjai išdrįso 
spaudoje (kiek mums žinoma, 
Darbininke ir Nepriklausomoj 
Lietuvoj) skelbti tokius daly
kus, kur visu nuogumu iškyla 
bent paprasčiausio padorumo 
ir savigarbos stoka, kur sten
gtasi nuslėpjti pasekmės ir pa
klysta labai jau menkoj vaiz
duotėj. Lietuviškajam krepši
niui ir visuomenei atliktas 
meškos patarnavimas.

Dar vienas klausimas — ar 
Kovo krepšininkai į šias gas
troles išjudėjo grynai savo ini
ciatyva ir atsakomybe, ar bu
vo gavę palaiminimą iš Angli
jos lietuvių sporto vadovybės, 
kuri, berods, yra sukurta. Bai
giant šiuos .nemalonius reiški
nius, tebūnie leista pacituoti 
R. Valaičio Naujienose žodžius, 
kad Kovo gastrolės “...yra pats 
nemaloniausias ir labiausiai 
nepavykus sportinis pasirody
mas mūsų tremties sporto is
torijoje...” Ck.

LIETUVIU SK —
HOT A SC 4-0

Lapkričio 2 d. Lietuvių SK 
vienuolikė DAFB aukštosios 
lygos pirmenybėse nugalėjo 
silpniausią .pirmenybių dalyvį, 
Hota SC, 4-0 (0-0). Buvo lauk
tina daugiau įvarčių, bet puo
likai buvo menki šauliai, be to, 
gerai gaudė priešininkų varti
ninkas Roediger. Visi įvarčiai 
pasiekti antram kėliny: Ado
mavičius — 3, Sabaliauskas -1.

Kitos rungtynės: Elizabeth 
SC — Swiss FC 3-1, Hoboken 
FC — German Hungerian SC 
5-5, Greek American SC —Mi
nerva SC 2-2, Brooklyn© DSC 

,— Sport Club N. Y. 5-2, Ein
tracht SC — Newarko SC 4-2.

Lietuvių 'SK rezervinė .nuga
lėjo Hotos SC antrąją 8-0 (pa
vyzdys pirmajai!). Įvarčių Bag 
džiūnas — 4, Daukša — 2, Be
leckas — 1, Vaitkevičius — 1. 
Spalio 26 d. rungtynėse prieš 

■ - N ęjvar ko_,„SC antrąją (2 -2), 
mūsiškių įvarčius pelnė: Mi
leris — 1, Beleckas — 1.
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Lapkričio 9 d. Lietuvių SK 
vyksta į Union, N. J., kur žais 
su pirmuoj ančių vienetu Eli
zabeth SC. Vieta Farcher’s 
Grove, Springfield Rd. Pradžia 
2:30 vai. Nuo 12:45 vai. žai
džia rezervinės.

Elizabeth SC po 8 r. turi 14 
tšk. ir iv. 22-8. Komanda yra 
nugalėjusi German Hungarian 
SC, Eintracht SC ir Swiss FC. 
Lietuvių SK turi 7 tšk. ir įv. 21 
29. Mūsiškiams atitenka sun
kus uždavinys, nes Elizabeth 
SC ne atsitiktinai pirmaujan- 
čioj padėty ir yra kovingas vie 

•netas.
STALO TENISAS

Lapkričio 3 d. LAK I pirmo
se DAFB komandinėse pirme
nybėse nugalėjo Blau Weiss I 
9-0. Po tris taškus pelnė: Ga
rankštis, Daukša, Vaitkevičius. 
Mūsiškiai pralaimėjo tik du 
setus. Lapkričio 12 d. lietuviai 
vyksta žaisti su College Point 
I komanda.
KRRPŠININKAI

Brooklyn© LAK krepšininkai 
jau kuris laikas ketvirtadie
niais (7-8:15 vai.) treniruojasi 
Franklin K. Lane Community 
Center, Woodhaven. Netrukus, 
kartu su stalo tenisininkais, 
numatoma išvyka į Montreal!, 
o kiek valiau tariamasi dėl 
rungtynių su Bostono Lietuvių 
SK.

■e

Latest 
Interest 

Rate

Credited and
Q Compounded 

Quarterly

On Regular Savings Accounts 
Interest starts the first of the month 

on sums from $25 to $10 000
Deposits made on or before January 10. April 5 

July 10 and October 5 will draw interest from the 
first ot such months if left to the end of the 

quarterly dividend neriod

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVE.

539 Eastern Parkway at Nostrand Avenue 
i'our Deposits in This Bank zXre Fully Insured Up to SIO,
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Buvęs Rygos moteriškų kailinių siuvėjas 
siūlo aukštos kokybės kailinių, kuriems medžiagą paruošia 
savo dirbtuvėje ir siuva moderniškai.

Moterims kailiniai urmo kainomis. Taip pat pertaiso
me iš senu į naujausius modelius. Patarnavimas sąžiningas.

ALEX DIMANTS
240 W. 29th ST. . NEW YORK 1, N. Y.

Patogumui, prieš apsilankant prašome paskambinti LA 4-8298. Darbo va
landos 8 10 iš ryto ir 3 6 v. p. p. Šeštadieniais nuo 8 iki 3 vai. p. p.

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

---------------------------- — ——--------------------------- .......................................................... ........................................................

Virginia 9-3112

PARK FLORIST
Matthew Mažeika

Gėlės priistatomos į bet kurią 
pasaulio vięt£.

, WOODHAVEN 21, N. Y.
(Skersai nuo Haven teatro)

----------------------  ■ ■■ .... j

LAIDOTUVIŲ- DIREKTORIAI 1
STEPHEN AROMISKIS I

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

Td. EVergreen 7-4335 Koplyčia Laidotuvėm*

MATHEW P. BALLAS FUNERAL HOME I 

MATHEW P. BALLAS, ALB. BALTRŪNAS-BALTON,
Direktorius " Reikalų Vedėjas I

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. I
Tel. STagg 2-5043 NOTARY PUBLIC |

~ J. M. BUYAUSKAS I

J NAUJAI ĮRENGTĄ KOPLYČIA
22 DAVIS AVENUE, KEARNY, N. J.

Telefonas.: KEarny 2-2588 j;
JUOZAS GARŠVA I

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y«
KOPLYČIA LAIDOTUVĖMS I

Telefonas, EVergreen 8-9770

SHAUNS FUNERAL HOME I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
F. W. SHALINS, Jr. J. B. SHALINS

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
Tel. Virginia 7-4499 , Koplyčia Laidotuvėm*

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

(KOPLYČIOS SUTEIKIAMOS IR KITUR)
EVergreen 7-4774

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

Telephone Linden 2-4119

ROGERS FUNERAL HOME
P. RADZEVIČIUS, Direktorius 

Telefonai, STagg 2-4409

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

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

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 _ 72nd Street, Maspeth, L. L, N. Y.
NOTARY PUBLIC. Tel. NEwton 9-4464

Visi šie laidotuvių direktoriai išnuomoja 
automobilius Įvairiems reikalams

HENRY J. WONSON
(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

jau 10 metų, kai visi klauso

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
radijo valandų,

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

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

PHILIP BENDER
AVALINĖS KRAUTUVĖ

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

Lietuviams ypač gerai žinoma 
mūsų avalinės kokybė.

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

CAPPIELLO KRAUTUVĖJE
v 

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

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

Visi Brooklyn© ir apylinkės lietuviai perka CappieUo 
krautuvėje.

Cappiello krautuvėje gaunamos lietuviškos plokštelės.

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

EVergreen 8-7848
. _ —----------------------------- -------  i

PIRKDAMI BALDUS DIRBTUVĖJE
JŪS SUTAUPYSITE 50 NUOŠIMČIŲ ■

'i * (Parodę ši skelbimą)
Mes kviečiame aplankyti mūsų minkštų baldų dirbtuvės

I; parodą ir pasinaudoti šia proga. . __  . . ... (
Mes gaminame baldus pagal užsakymą ir individualų 

i /skonį, duodami penkių metų garantiją.
Niekur nerasite gražesnių, tvirtesnių ir geresnių baldų, J J

• kaip mūsų keturių aukštų dirbtuvėje. IĮ
Mūsų gamybos baldai lietuviams yra žinomi nuo 1928 J; 
metų. Dabar mes same pasiruošę patarnauti ir nau- į 

s jakuriams... j1
ATLANTIC UPHOLSTERY CORP.

S (Prieš Williamsburg Savings Banka)
i 174 BROADWAY (Driggs Ave.) BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1954 o

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. 7-4367

A

KRAUTUVĖ

3

F" --------- * ...............     f

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

; PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin- I 

gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 1 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

»in.
1 (Prieš Republic teatrą)

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

Lietuviai advokatai
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. 

JAnuica 3 7722

ALFRED J. WENTZ 
225 S. 4th Street, 

BROOKLYN 11. N. Y.
EVergreen 7-8067

ANTHONY J. WESLAN 
(VIŽLANSKAS) 

16 Court Street, 
BROOKLYN, N. Y. 

MAin 5-1260

S. P. Zubavičius
INCOM TAX. REAL ESTATE * 

INSURANCE
; 111 AINSLIE STREET

Brooklyn 11, N. Y.
Telefonai:

'(EVergreen 4-3049 tr *
? WEstfield 2-71 74-j;

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

—--i
■; Anne M. Sabliskas

Pirmoji Lietuvaitė
CHIROPRAKTORŠ

Ligoniai priimami antradieniais ir t
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. v.'

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. L
ir pagal susitarimu

! 902 BELMONT AVENUfc,
s Brooklyn 8, N. Y.
? APIegate 7-4236 .

DAvenport 6-0259 

RALPH K R V C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

JOSEPH VASTUNAS
! Real Estate & Insurance ;

i! Paskolos namams
!; 108-07 LIBERTY AVĖ.,

Richmond Hill, N. Y.
i! VI 8-2239 ’ J

JONAS SUTKAITIS, j 
Laikrodininkas.

Pardupdami nauji ir 
taisomi bei atnaujinami 

seni laikrodžiai.
449 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

JONAS PATAŠIUS i 
žiedai, laikrodžiai, jų tai-' 

J; symas, Kosmetika ir 
religiniai dalykai.

307 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. !

ROEBLING SUPPLY Co.
I. FISHMAN

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

Patarnavimas garantuotas.
244 ROEBLING STREET,

BROOKLYN 11. N. Y.
Telefonai: EV. 7-5633 

UL. 5-0083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Laikrodininkas

Taisomi ir parduodami laik
rodžiai, žiedai, apyrankiai, 

auskarai ir t. t.
485 GRAND STREET 

Brooklyn 11, N. Y.

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauj 

J Maistinga Gyduol 
r yra mišinys riešu 

I -įy tų,uogų, šaknų i 
Coy xSr' lapų ji yra varte 
\ \ jama nuo visokį

~ nerviškų ligų 1 
nerviškų galvos skaudėj imi 
nuo šalčių ir lytiško silpnumi 
greito pavargimo, gera nuo in 
kstų (kidneys) ir dėl visokį 
vidurių nesveikumų — ištvei 
mingas maistas ir stimuliuc 
jantis tonikas. Nežiūrint koki 
liga sirgtumėt, šitame mišin 
yra pastiprinimų. Vartojam 
arbatos formoje. Svaras $8.0 
pusė svaro $4.00, ketvirtis svs 
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

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

7



Nauja šviesiečių

vai. Angelų Kara- M.

MIRĖ
t

NAMAI PARDAVIMUI

PaitnM

MASPETHE STEIGIAMA 
LB APYLINKĖ

rengėjams, 
Balkūnie- 

Robertson, 
Mikui Bal-

...,.W1.į. m,, 
h- t U. .

karalienė

Laukite kito

t

Vienybės numerio

B. Dirmeikis telefonu iš Chi- 
cagos pranešė, kad rinkimuose 
į Sanitary District globėjus 
Antanas Olis gavęs 100,000 bal 
sų daugiau .negu jo oponentas.

W. F. LaukaHis, teisėjas, bu
vęs SLA prezidentas, kuris pra 
eituose rinkimuose kandidata
vo Baltimorėje į kongresą, de
ja. pralaimėjo demokrato Sa
muel N. Friedel naudai.

A. S. Trečiokas, kaip mūsų 
New Jersey korespondentas J. 
Prapuolenis praneša, buvo pir
masis lietuvis, nusifotografa
vęs su naujai išrinktuoju pre
zidentu Eisenhoweriu.

Stamford, Ct., 
spaustuvę per- 
patalpas.
režisorius, ža-

M. Petraitienė, ilgametė Vie 
nybės skaitytoja, lapkričio 1 
d. minėjo savo gimtadienį. Tą 
puotą jai surengė dukterys, 
Rūta Aldona ir žentai.

J. Lenktaitis, Patria leidyk
los savininkas 
neseniai savo 
kėlė Į naujas

J. Blekaitis,
da persikelti iš Chicagos į New 
Yorką ir čia įsijungti į lietu
vių teatralinį gyvenimą.

B. Skučaitėj- Rimgailienė iš 
Begotos (Kohimbiaja) persi
kėlė gyventi į New Yorką.
- Juozas Ginkus, Balfo rink
liavos posto vedėjas, kreipiasi 
į vietos lietuvius, prašydamas 
užeiti į jo saldainių krautuvę 
ir pasiimti dėžučių parinti au
kų Vokietijoje pasilikusiems 
lietuviams.

Alf. Petraitis praneša, kad 
Lindeno vaidintojų trupė la
bai uoliai ruošiasi vaidinimui, 
Teta iš Amerikos, kuris įvyks 
lapkričio 22 d. 6:30 Elizabeth© 
Lietuvių Laisvės salėje.
IŠKILMINGAI MINĖS

9 d. iškilmingai |ir nagrinėjimą. . 
Lietuvių Tautinių 
Korpocacijų Sam
ir Neo-Lithuania 
30-ties metų su-

Lapkričio 
bus minima 
Akademinių 
būrio 3-jų 
Korporacijų 
kaktis.

Iš ryto 11
lienės bažnyčioje, Brooklyne, į- 
vyks iškilmingos pamaldos už 
mirusius narius.

Po pietų 3:30 vai. Alliance 
Hall patalpose, 195 Grand St., 
Brooklyne, iškilmingas aktas. 
Vėliau tose pačiose patalpose 
bendra vakarienė ir tradicinis 
alutis.

Z---- ---------—------------- ------------------------ —-------------------------------------- --------- - ---------------------------------------------------------------- ----------------

Mt jVewlbrkas ir Apylinkę

Cleveland© vyrų Oktetas Ąžuolas dainuos Lietuvos Kariuome
nės šventėje, lapkričio 23 d. Schwaben Hall, Brooklyne

PRAMOGOS IR 
SUSIRINKIMAI

Lapkričio 9 d. 3:30 vai po
piet, Alliance Hall patalpose, 
195 Grand St., Brooklyn 11, N. 
¥., įvyksta Lietuvių Tautinių 
Akademinių Korporacijų Sam- 
.būrio 3-jų ir Neo-Lithuania 
Korporacijos 39-ties metų su
kakčių iškilmingas minėjimas. 
Po iškilmingo akto tose pačio
se patalpose įvyks dalyviams 
bendra vakarienė ir tradicinis 
alutis. Dalyvio mokestis — 3 
dol.

GERA SVEIKATA
Dr. R. B. GOLDSTEIN 

259 UNION AVENUE.
----- Brooklyn 11, N. Y. -----

ALLIANCE CRYSTAL COCTAIL BAR 
t Kazys ir Alvina B ui vidai

Vienas iš gražiausių kabaretų mieste. Geriausio* 
rūšies maistas, {vairiausi 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

Naujoji šviesas Sambūrio 
New Yorko skyriaus valdyba 
pradėjo naujosios kadencijos 
darbą pirmu savo susirinkimu, 
kuris įvyko lapkričio 1 d. Nau
joji valdyba pasiskirstė šiomis 
pareigomis: Al. Daunys, pirm., 
Nijolė Mačiūnaitė, vicepirm., 
Jonas Petrulis, sekr., Ant. Ma- 
čionis, ižd., Jurgis Valaitis, 
narys.

Susirinkime dalyvavo didelis 
būrys narių ir taip pat svečių, 
kurių tarpe apsilankė V. 
Trumpa iš Kalifornijos. Jis ke
liais žodžiais pasveikino švie
sos skyrių. Aktualiausias susi
rinkimo įvykis buvo Alės Stak- 
nienės referatas “šviesa ir pa
saulėžiūra“. Tema tiesioginiai 
lietė šviesos ideologines gaires

L. B. Loko pirm. prel. J. Bal- 
kūno ir Apygardos v-bos nario 
V. Alksninio rūpesčiu, neseniai 
įvyko Maspetho lietuviškų or
ganizacijų atstovų pasitarimas, 
kuriame priimta apygardos 
valdybos siūlymas steigti Mas- 
pethe bendruomenės apylinkė.

Tuo tikslu sudaryta organi
zacinis komitetas šių asmenų: 
Visminieriė, Alksninis, Jočys, 
Mikalauskas ir Sodaitis. šis 
komitetas rūpinsis apylinkės 
įsteigimu. Steigiamasis susirin- 
mas yra numatytas sukviesti 
lapkričio mėn. 30-d., 3 vai. p. 
p. V. J Atsimainymo parapijos 
salėje

Maspetho lietuviškoji visuo
menė, senieji ateiviai ir nau
jakuriai, iš anksto kviečiami 
bendruomenės steigiamam su
sirinkime skaitlingai dalyvau
ti. <
STUKO RADIJO
KONCERTAS

Lapkričio 8 d. 4 vai. p. p. 
BALFo centre, 105 Grand St., 
Brooklyne, kviečiamas Lietu
vių Teisininkų Draugijųs New 
Yorko Skyriaus narių susirin
kimas. Darbų tvarkoje — pas
kaita ir draugijos einamieji 
reikalai.

Lapkričio 8 d. 7 vai. vak. 337 
Union Avė. patalpoje šaukia
mas A. L. T. S. Pirmo Skyriaus 
narių susirinkimas.

Sį kartą aš noriu pakalbėti 
apie ligų platintojus. Ligų pla
tintojai yra įvairūs. Dauguma 
jų yra sveiki žmonės, bet jie 
savo kūnu perduoda bacilas ki 
-tiems. Jie retai serga ir turi 
išvystę didelį atsparumą ligai.

Kitriigų platintojai nešioja
si perinčias bacilas, kurios 
anksčiau ar vėliau juos pačius 
susargdina.

Neseniai pasveikę žmonės 
taip pat yra ligos platintojai, 
nes jie neišvengiamai sklei
džia bacilas. Yra dvi svarbiau
sios ligos platintojų grupės:

Pirmieji gali užkrėsti liga 
madaug trijų mėnesių laiko
tarpy, ir antrieji — chroniški 
ligoniai, kurie gali perduoti li
gą ilgiau kaip tris mėnesius ir 
net visą amžių.

Bacilų platintojai nebūtinai 
yra pavojinga visą laiką, grei
čiausiai, protarpiais. Tais pro
tarpiais, kai bacilas nėra už
krečiamos, jos yra
neveiklumo stadijoje. Atkritu- 
sieji ligoniai nėra naujai su
sirgę, jie tik yra bacilų neveik
lumo laikotarpyje. Tai sieja
ma su vaistų įtaka arba atspa
rumo išvystumu. Bacilų nevei
klumo laikotarpy ligonis taip 
pat 'yra laikomas ligos platin- 

' toju. Be to, yra ligų, kurias 
žmonės gauna nuo gyvulių. 
Tuo būdu gyvuliai tampa ligų 
.platintojais. Pavyzdžiui, pa
siutimo liga ir t. t.

Atsiminkite: švarumas seka 
dieviškumą.

laikomos

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

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS IR ARMONIKA

Žemos kainos.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos
V. Krochmalnas
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas
Puikūs valgiai

ČIA RENKASI LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI IR Km.

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

NAUJAI ATIDARYTAS

Po referato sekė karštos dis
kusijos, kuriose dalyvavo ne 
tik nariai, bet ir svečiai. Susi
rinkimo metu šviesiečiai pasi
žadėjo išlaikyti vieną Diephol- 
zo gimnazijos mokytį. N.

Jonas Pajaujis, 61 metų am
žiaus, spalio 31 d. 73-03 69 Rd. 
Middle Village, L. I. Palaidotas 
lapkričio 3 d. šv. Jono kapuose. 
Liko našlė Marija, dvi dukte
rys, p-nia Helen Kadžius, p- 
nia Frances Maracina, sūnus 
Kazys, sesuo Didžiulienė. Lai
dojo S. Aromskis.

KVIEČIA Į KONCERTĄ
Spalio 26 d. prasidėjęs BALF 

vajus tebevyksta ir bus užbaig 
tas lapkričio 16 d. didžiuliu 
koncertu Lost Battalion salėje, 
Elmhurst, N. Y.

Programoje dalyvaus New 
Yorko chorai su operos solis
tais A. Braziu, B. Darlys ir dai
nininke M. Kižyte.
ŽURNALISTAI VEIKIA

Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Reorganizacinė Komisija P° keturis kambarius, po mau- 
šiomis dienomis buvo susirin
kusi posėdžiui ir peržiūrėjusi 
gautus atsakymus iš įsiregis- 
ravusių narių rado, jog daugu
ma pasisakė, kad Centro Val
dyba būtų New Yorke, Revizi
jos Komisija Chicagoje ir Gar 
bės Teismas Los Angeles.

Nariams išsiuntinėta nauja 
anketa, su tuose miestuose gy
venančių lietuvių žurnalistų 
sąrašais, kad būtų išrinkti kan 
didatai ir tik po 
tas balsavimas.

Posėdy dr.'V. 
darė pranešimą 
žurnalistų Federacijos veiklą 
Amerikoje. Į praplečiamas fe
deracijos komisijas nutarta 
pasiūlyti iš lietuvių žurnalistų 

kun. žiūraitį į kultūrinę ko
misiją, V. Rastenį J politinę, 
Mickevičiūtę į informacijos ir 
dr. J. Pajaujį į socialinę ir eko
nominę komisijas.

to bus praves-

Dambrava pa- 
apie Laisvųjų

V 1 žalčiu

Ką tai 
reiškia?

f

BARGENAS! Prie Richmond 
Hill, arti Jamaica Avenue yra 
senas, apleistas dviems šei
moms namas, kuris parduoda
mas tik už $7,750. Įmokėti rei
kia tik $2,000. Abu butai turi

TUŠTI. Namas yra 
atskiras — yra viena 
siena su kitu namu.

dynę ir virtuvę. ABU BUTAI 
DABAR 
“pusiau 
bendra
Lotas 25x65. Reikia namą ap
taisyti ir išdekoruoti. Kas mo
ka pats reikalingą darbą atlik
ti, gaus gerą dviejų šeimų na
mą labai pigiai. Sekcija yra 
nebloga. Nėra garažo. Tas ku
ris j ieško bargeno ir nesibijo 
pats namą išvalyti, aptaisyti ir 
išdekoruoti — 
namas patiks.

tik tokiam šis

RICHMOND HILL: Didelis 
atskiras dviems šeimoms na
mas. Vienas butas yra šešių 
kambarių ir nuomojamas už 
$71 į mėnesį. Antras butas 
penkių kambarių — bus nau
jam savininkui. Modernizuo
tas, patogioj vietoj, gera trans 
portaci j a, arti mokyklų. Visas 
namas puikiai atrodo. 
25x100. Garažo nėra. 
$14,750.

Lapkričio 21 ir 22 d. New 
Yorke (New Yorker viešbuty
je) įvyks ALT narių suvažiavi
mas. Pirmasis pasėdis prasidės 
1 vai. po pietų. . -—
LITERATŪROS VAKARAS

Trys didieji žodžio meninin
kai — Bernardas Brazdžionis, 
Antanas Gustaitis ir Henrikas 
Kačinskas — gruodžio 7 d. 
antrą kartą atvyksta į Brook- 
lyną ir čia, Apreiškimo parapi
jos puošnioje salėje 
dalyvaus su visiškai nauja pro 
grama Gabijos žurnalo ruošia
mame dailiojo žodžio vakare— 
koncerte.

JULIUS’ RESTAURANT 
JULIUS DAUGMAUDIS, 

Savininkas
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 

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

LEONA’S BAR & RESTAURANT

IŠNUOMOJAMI trys kamba
riai su šildymu ir šiltu vande
niu. 60 dolerių mėnesiui. Dėl 
smulkmenų kreiptis į Albiną 
šiuo telef.: »GLenmore 6-3073.

GAVO PLOKŠTELIŲ
Gabijos knygynas neseniai 

gavo Anglijoje ir Argentinoje 
gamintų plokštelių, kurių tar
pe'yra operos solistų Kosto O- 
ranto ir Aleksandro Kutkaus, 
solistų Stp. Graužinio ir A. ša- 
baniausko bei chorų įdainavf- 
mų.

341 Grand Street, , Brooklyn 11, N. Y.
. . EVergreen 4-9414

POVUANSKŲ BARAS IR RESTORANAS

Ateinančių metų vasario 8 d. 
šv. Jurgio draugijos salėje 
Newark, • N: J. įvyksta Jokūbo 
Stuko vadovaujamo radijo, 
Rūtos organizacijos ruošiamas 
didžiulis muzikos veikalas — 
koncertas ir balius.

Vieša padėka
Spalio 11 d. šv. Jurgio para

pijos salėje mums buvo sureng 
ta 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakčiai paminėti puota. 
Nuoširdžiai dėkojame tiek puo 
tos rengėjams, tiek jos daly
viams. Dėkojame 
mamytei Rozalij ai 
nei, sesutei Helen 
broliams Juozui ir
kūnams, valgių gamintojams 
Račkauskienei ir Juozavitienei. 
Be to, svočiai Helen Robertson 
ir svotui S. Juozėnui — už tor
tą ir gėrimus. Mūsų nuoširdi 
padėka kun. J. Petraukui už 
kalbą ir Vienybės agentui J. 
Krunkliui už programos vedi
mą. Dėkojame už dovanas ma
mytei R. Balkūnienei, John ir 
Helen Robertsonams, Juozui ir 
Salei BalkūnAms, V. ir I. Low- 
sonams, O. Kulikauskienei, 
Frank ir Ida La Picolo, dukte
riai ir žentui, Onai ir Juozui 
Balkanams, M. Balkūnui, Sta
siui ir Onai Juozėnams, E. Bie
liauskienei, Mikantavičiams ir 
kitiems neįvardintiems dova
nų įteikėjams. Dar kartą nuo
širdus ačiū visiems.

Philip ir Ona Lowson.

Sklypas
Kaina—

Hemps-UNIONDALE (prie 
tead)) — Penkių kambarių 
vieno augšto bungalow. Esant 
reikalui, galima ištaisyti dar 
du kambarius antrame augšte. 
Kampinis sklypas 75x100. Mo
derniškas, statytas 1941 me
tais. Prašomoji kaina $12,000. 
Nereikia daug įmokėti, nes yra 
geras morgičius.

ORMAN & MICHELSON
Real Estate ir Insurance 

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

Telefonas Virginia 9-0842

IŠLEIDŽIAMA RIBOTAS SKAIČIUS

LIETUVIŲ SIMFONINĖS
MUZIKOS PLOKŠTELIŲ

Leidinyje:
Lietuvos Himnas
Gruodžio “Lietuvoje”
Bacevičiaus Simfonija N r. 1
Jakubėno “Legenda ir

Rapsodija
SIMFONINĮ ORKESTRĄ

diriguoja
JERONIMAS KAČINSKAS

KAINA $10.00

VEROVOX MASTERPIECE RECORDS
130 West 57th Street, 
New York 19, N. Y.

Prašau atsiųsti ............. egz. lietuvių simfoninės muzikos
plokštelių. Rankpinigių siunčiu $.........  Likusius $......... su
persiuntimo išlaidomis sumoku, plokšteles pristačius, COD.

Vardas

Adresas

E P. MITCHELL CO
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

A

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

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

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

SALĖ ŠEIMYNINĖMS PRAMOGOMS
— - 158 GRAND STREET

TeL EVergreen 4-97.37 ' BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARDAS MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeitu

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

Importuoti konjakai — Užkandžiai — Televizija — Muzika — Sportas
502 GRAND ST., kampas Union Ave. BROOKLYN, N. Y. 

. " . r . —■ .................. ................ ■ ' "■ '

: GEORGE RACHUN
RESTORANAS IR BARAS s.

MORGAN AVĖ. IR HARRISON PL., BRROKLYN, N. Y.
;; “ TeL HY 7-9758. u

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

b ■* . New Yorke. . J;
254 Water St Tarpe Peck Slip St. ir Beackman St.

I; New York City, N. Y. Tel. WOrth 2-8551.

STEAMBOAT INN ,
ALMA KASMOČIUS, Vedėja *

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

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.

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

Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389
(Biznio) ♦ (Re.)

WINTER GARDEN
| TAVERN,

VYTAUTAS BELECKAS
J savininkas
• Baras, Restoranas, Salė susi- 

rinikimams Ir kitokioms 
puotoms

X 1883 MADISON STREET,
<> (Prie Forest Ave. ttotiet) 
į BROOKLYN 27, N. Y. 
£ Tel: EV. 2-9586 (RIDGEWOOD)

t




