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Amerika dabar gyvena Eisenhovverio išėjimu ir Kennedy atėjimu

re n-

pareiškimus paprastai demokra
tai priimdavo palankiai. Bet 
šiuo tarpu rado^ kad laimėji
mai perdėti, vaizdas ružavesnis. 
negu yra iš tikrųjų Amerikos

Kortgrese sausio 12 buvo pa
skaitytas prez. Eisenhovverio 
pranešimas apie 8 metų laimė
jimus ir paliktas naujai vyriau
sybei problemas. Eisenhovverio

nors paradas 
(prezidento 

Kennedy 
būtų pakviesta

Prezidento Kennedy inauguracija bus šį penktadienį

ROBERT F. KENNEDY

EISENHOV/ERIO VYRIAUSYBES susirinko pasku :in; syki pilnos sudėties.

šios savaitės kitus įvykius 
nustelbia naujo prezidento 
inauguracija, naujos vyriausy
bės narių apklausinėjimas se
nato komisijoje, naujos, vyriau
sybės planai.
DIDESNĖS IŠKILMĖS, 
DIDESNI IR RŪPESČIAI

Inauguracija sausio 20
giama su didelėm iškilmėm. Vi
si pakvietimai išdalyti, visi vieš
bučiui išnuomoti. Baliuje bus 
15,000; parade bus 30,000: žiū
rovų 500.000.
truks tik 2:46 vai 
Eisenhovverio 
panoro, kad

daugiau menininkų, rašytojų, 
mokslininkų (tarp jų pakviesti 
ir .Arthur Milier. prokomunis- 
tas. prof. Linus L. Pauling, su 
kuriuo daug vargo turėjo se
nato komisija). Prezidentas 
Eisenhovveris labiau kvietė pra
monininkus, Iš Brooklyno ke-

pyklų nugabenta tortų, kuriem 
suvartota 400 tuzinų kiaušinių, 
600 svarų sviesto. 600 svarų 
miltų, 600 svarų cukraus.

Tai vis linksmoji ir iškilmin
goji dalis, kuriai pasibaigus 
prieš akis stos rimtas faktas:

nors prezidentas Eisenhowe-

ris parėmė Ameriką Korėjos 
ka-c metu, o Kennedy perima 
taikos metu, tačiau Amerika yra 
kritiškesnėje padėtyje dabar 
nei anais 1952 metais.

Dėl to su didesniu laukimu 
sutinkami naujos vyriausybės 
žincnių pasisakymai, kaip jie 
tvarkys tuos reikalus, kurie pa
liko nesutvarkyti senosios vy
riausybės.

Eisenhowerio pasiektos viršūnės ir nuviltos viltys

' Y?

ROB. KENNEDY 
APIE JAUNIMU
Ar duos ir naujus 
auklėjimo idealus?
Robert F. Kennedy sausio 11 

Pittsburghe sportininkus aliar
mavo dėl moralinio ir fizinio 
susilpimo, kuris yra ištikęs A- 
merikos jaunimą. Minėjo fak
tus:

1. Korėjoje beveik 50 proc. 
aūnerikiečių karių, kurie buvo 
paimti į nelaisvę,». mirė pake
liui į belaisvių stovyklas. Prie-

Kennedy žmonių neaiškūs pažadai ir nuogąstavimai
Senate sausio 12 su pareiš- tautas, neužmirštant santykių su Slevensotw''į^šS2krmas

daugumas tesirūpino savim ir 
nesuteikė pagalbos savo sužeis
tiem ar sergantiem draugam, 
leisdami jiem mirti nuo šalčio.

2. Vienas iš trijų amerikie
čių karių, paimtų į nelaisvę Ko
rėjoje, koliaboravo su Kinijos 
komunistais. Vienas iš dešim
ties virto šnipu.

3. Toki apgailėtini skaičiai 
tvirtina kitų tyrimų rodomą fak

belaisviai kimais atėjo ir naujos valdžios 
žmonės — labiausiai buvo lauk
tas naujo valstybės sekreto
riaus Dean Rusk pareiškimas. 
N. Y. Times jo pareiškimą pa
vadino nauja nuotaika užsienių 
politikoje. Tačiau skaitančiam 
tuos pareiškimus nauja buvo 
tik tai. kad Rusk vengė ką nors 
aiškaus pasakyti. Atsakymus į 
klausimus vėlė į daugybę žo
džių be aiškios minties. Kai ku-

net pakartotinai ir konkrečiai
klausti: taip ar ne? Iš jo atsa
kymų galima buvo suvokti to
kius pagrindinius nusistatymus:

— Viršūnių konferencijos
naudingos, kai jos yra paruoš
tos ir tinkamu laiku.

— Reikia remti atsilikusias nei bet kada.

Europa.
— Dabartinėm aplinkybėm 

nemato galimybių santykius su 
raudonąja Kinija sunormalinti.

— Nėra prasminga dabar rei
kalauti, kad Amerika turėtų 
Jungtinėse Tautose daugiau 
balsų kaip vieną.

— Dėl -neutralių valstybių 
— nereikia laikyti priešais tų 
valstybių, kurios neina su mu
mis (pastebima, kad šiuo klau
simu 
su J.

A. Stevensonas sausio 12 
Chicagoje spaudai pareiškė: pa
dėtis tamsi ir niūri; komunisti
nė Kinija vis sunkiau sulaiko
ma nuo priėmimo Į Jungtines 
Tautas.

tarptautiniuose santykiuose ir 
ūk’nįame gyvenime.

Jcseph Alsop (NYHT) susto
jo prie prezidento kalbos vie
no pareiškimo: kad jo vyriau
sybė “atvedė Ameriką į ne
būtas viršūnes". Dėl to pareiš
kimo laikraštininkas karčiai at
siliepė: “Pirmiausia nedarbas 
pariekė per paskutinius dvide
šimtį metų nebūtas viršūnes. 
Doleris, kurio sveikumu taip rū
pinosi prezidentas, pasiekė ne
būtą . tarptautinėje rinkoje per 
trisdešimt metų kritimo viršū
nę. Pagal prezidento pritildy
tus jo paties pareigūnų atsilie
pimus Amerikos padėtis užsie
niuose pasiekė taip pat pasku
tinių laikų istorijoje kritimo 
viršūnę".

Esą prezidentas Eisenhovve
ris yra vienas iš tų, kurie ima
si sunkių problemų ir pavojin- 1 
gų situacijų su dideliu nerūpes
tingumu ir tikėjimu, kad laikas 
pašalins sunkenybes ir suma
žins pavojus.

Vokiškasis N. Y. Sfaafs-Zei- 
tung u. Heiold: Eisenhowe- 
rio eros, kaip ją pavadino Dul
les, laimėjimai yra nusėti su
daužytų vilčių ir sunaikintų 
svajonių skeveldrom.

TIEjI RŪMAI laiukia naujo šciminmko.

KENNEDY IR AMERIKOS KATALIKAI
He visi juo patenkinti, bet viltis sudeda į jį tie. 

kurie žvelgia į jį kaip j politikos meisterį
Kennedy dabar dienos žmo

gus ir įvairių žmonių įvairiai 
vertinamas. Skirtingai ii verti
no ir katalikai. Tai konstata
vo katalikų žurnalas View sau
sio nr., surinkdamas katalikų 
laikraščiu pasisakymus dėl Ken
nedy. Pvz. America nebuvo pa
tenkinta Kennedy pastangom 
“pataikauti fanatikam”. Provi- 
dence Visitor rodėsi, kad -Ken
nedy taikstosi prie “protestam visų pusių. Jis išstudijuoja 
tų nusistatymų”. Tačiau pats klausimą, padaro sprendimą ir 
View žurnalas aiškiai pasisako tada eina prie kito dalyko. Jei 
už Kennedy. Ne dėl to, kad jis kas nesiseka, nenusimena, 
katalikas, bet kad jis tinkamas nesigriebia kitos minties, bet 
valstybininkas.

“Kennedy laimėjo — savo 
laikraštis — ne dėl savo am
žiaus ir dėl savo religijos, bet 
dėl to, kad jis yra politikos 
meisteris geriausia šio žodžio 
prasme”.

Iš tų politiko privalumų laik
raštis sustoja prie vieno:

“Kennedy taip pat parodė, 
kad jis susidaro savo nuomo
nę, prieš tai išklausęs kitų iš

dien 
prieš

Rusk labiausiai išsiskyrė 
F. Dulles).
Amerikos prestižas 
nėra tokio aukščio 
15 metų.
Komunizmo jėga ir

mizmas vra šiandien didesnis

šian- 
kaip

dina-

tą, kad '“mušųvyrar neturėjo ti
kėjimo, kuris juos būtų palai
kęs; tikėjimo Dievu, religija, 
savo šeima”!

4. Priminęs televizijos skan
dalą, kuriame Charles Van Do- 
ren laimėjo 129.000 apgaulės 
būdu, Kennedy stebėjosi visuo
menės abejingumu ar net pa
lankumu apgaulei, nes “trys iš '
keturių sakėsi būtu padare taip n 1 • * ii
pat kaip Van Doren”. Belgija KW

5. Primines trejų metų prak- „ , , •Belgijos parlamentas pneme 
vyriausybės pateiktą “rimtos 
padėties” Įstatymą 11-5 balsų 
prieš 90 sausio 13. Belgijos so
cialistai sausio 14 kraipėsi į

tiką betardant unijų korupci
ją, kalbėjo: “Labiausiai pritren
kiantis dalykas buvo tai. kaip 
korupcija yra išplitusi ir ... 
kartais net garbinama”.

6. Tarp 1950 ir 1957 iš 
5,200,000 amerikiečių, pašauk
tų į kariuomenę, apie 40 proc. 
buvo pripažinti netinkami dėl 
fizinių ar moralinių trūkumų.

7. šešiuose bandymuose, ku
riuose buvo tikrinama jėga ir 
susikoordinavimas, Amerikos 
vaikų 58 proc. bandymų neiš
laikė, europiečių tik 8.7 proc.

Kennedy kalbėjo, kad netru
kus naujasis prezidentas pa
kvies jaunimą dalyvauti akcijo
je už amerikiečio moralinį ir 
fizinį atgimimą.

Kiek vokiečiai surūko ir 
prageria
Vokietijos išlaidos rūkalam 

ir gėralam 1960 pasiekė viršū
nę — apie 4.5 milijard. dol. 
Tai 10 procentas visų krašto 
pajamų ir dvigubai didesnė su
ma biudžete krašto apsaugos 
sumos.

ALIARMAS DĖL SOVIETINĖS 
RAKETOS

Amerikos laikraščiuose sau
sio 14 stambiausiom raidėm bu
vo kalbama apie paslaptingą ra
ketą. kurią Sovietai paleidę nuo 
Aliaskos pusės į pietų rytus 
(kur jie pavasarį darė raketų 
bandymus). Aliarmas kilo dėl 
to. kad Sovietai nieko iš anks
to neįspėjo, o raketą sugavo 
tik Amerikos radarai iš Alias
kos. Sovietai paskelbė, kad 
Amerikos prasimanymas.
CHRUŠČIOVO RŪSTYBĖ 
PRIEŠ STATISTIKAS

Chruščiovas sausio 14 p 
jos centro komitete susirūstino 
prieš tuos partijos lyderius, ku
rie neatliko ūkinės programos, 
o akis dūmė statistikom. To
kius Chruščiovas reikalavo iš
mesti iš partijos ir atiduoti teis-

karalių. kad būtų pakeista Bel
gijos konstitucija. Pietinės Bel
gijos dalis, vadinami valonai, 
nori autonomijos savarankiškai 
tvarkytis. Toje, dalyje socialis
tai kaip tik turi 60 prcc. dau
gumą: ten sutelkta ir didžioji 
pran.o-ė. Tai prancūziškoji Bel
gijos dalis, šiaurinė dalis yra 
flamų, kurie savo kultūra arti- 

' mesni olandam.

i'OJ

Pa-
>fic;a-

KUBOS BAZĖJE
— Kubos arkivyskupas En- 

riųue Perez Scrantes paragino 
tikinčiuosius sudaryti bendrą 
frontą prieš komunistus, kurie 
įsigali Kuboje.

— Argentinos prezidentas

sustiprina pastangas padėčiai 
taisyti”.

Laikraštis sumini paties Ken
nedy pareiškimą, kaip politi
kas turi elgtis:

“Jūs turite pasitikėti savo
sprendimu. Jūs klausiate žmo
nes patarimo, bet jūs gaunate 
skirtingus patarimus, kai jūs

Frondizi pasisakė už Amerikos -klausiate skirtingus žmones ... 
ir Castro derybas. Argentina Aš manau, gera gauti kitų nuo- 
nenumato santykių su Kuba nu
traukti. šešios pietų Amerikos 
valstybės juos yra nutraukusios.

— Kennedy vyriausybė nu
mato uždrausti Įvežti iš Kabos 
tabaką, vaisius, daržoves. Taba
ko įsivežta kasmet už 40 mil.. 
daržovių — vaisių už 10-12 mil. 
Dėl cukraus neįsileidimo Kuba 
turi 300 mil. nuostolių.

— Kubos priešlėktuvinė pra
eitą savaitę, belaukdama agre
sijos iš Amerikos, vieną lėktu
vą per 80 mylių nuo sostinės 
nušovė. Pasirodė tai Kubos lėk
tuvas. abudu lakūnai komunis
tai buvo nušauti.

— Kuboje Castro 
kovą su sukilėliais 
tė didelius kiekius 
nės jų gaudyti Į kalnus

mones. bet jums priklauso pa
sirinkti. su kuria nuomone jūs 
sutinkate”.

Laikraštis padaro savo išvadą 
dėl Kennedy: “Jis yra Vievv 
1960 žmogus ne dėl to. kad jo 
išrinkimas buvo laimėjimas ka
talikam. bet dėl to. kad tai įna
šas į demokratijos laimėjimus".

Jei yra nerimo dėl Kennedy, 
taip kaip tik dėl to. ar jis su
gebės ir pajėgs laikytis to, ką 
jis pasakė — daryti savo spren
dimą, nepaisydamas patarėjų, 
kurie daugelyje kelia nepasiti
kėjimą.'

tai

mui.

KONGO DŽIUNGLĖSE
Chaosas plečiasi

Lumumbos šalininkai iš Stan- 
leyvi.Ie veržiasi į Kasavubu val
domą sviri Juos remia Sovietai. 
Buvo pa’eistss gandas, kad ir 
Lumumbą ištrūkęs iš kalėjimo, 
sukilus riaušėm tarp ji saugoju
sios kariuomenės. Bet gandas 
paneigtas. Kas ten tikrai de
das.-kas yra tik gandas, sunku 
susi vaikyti.

— Kcngo prezidentas Kasa
vubu kreipėsi į gen. sekretorių 
Hammarskjoldą. kad atsiimtų 
JT atstovą Lidą Dayal. kuris 
veikia Lumumbos naudai.

— Ko.-n. Kinija pasižadėjo 
remti Konge Lumumbą.

Jungt. Tautų vienuolikos ko
misija. kuri lankosi Kongo, nu
matė pasikalbėti su Lamimba. 
Komisija r.ori • taikos”. Taigi su 
taikinti Lumumbą su Kasavubu. 
Tai tokis pat neras, kaip Ame
rikos dipicmatų noras sutaikin
ti Kinijos C’niang Kaišeką su 
Mao Tsetungu. o dabar Angli
jos ir Prancūzijos noras sutai
kinti Laos provakaricdnc vy
riausybę su "neat/alis’ais * ir 
komunistais.

— Lenkijos konsulą., R. S 
Ziclinski *ustiali’oje pa. įpra
šė azyli.o.

— Laos komunistai perėmė

— Saugumo Taryboje sausio 
14 buvo atmestas Skietu skun
das prieš Belgiją, kad ji kiša
si i vidaus reikalus Konge — 
ji leido Mobutu kariuomenei 
pasinaudoti’ Ruanda Urunfu te-

teklorate. Sovietai siūlė paša
linti belgus iš protektorių. Kai 
jų siūlymas hu’o atme tas. sa-

— Cas’.o he't 
rijos dar iki Ke 
racijos, o paskui 
lį, kad Kennedy 
kios politikos .

— Kuboje iš

Liuku inva- 
aedy Ė.augu- 
parei’kė vil- 
būsiąs kito-

161 cukraus
kovos iniciatyvą ir eina pirmyn, fabrikų veikia tiktai 30.

sustiprino 
ir pasiun- 
kariuome-

Kubos arklvysku
RAUDONŲJŲ PRIEŠAS 
N R. 
yas E. Perez Serantes.

V6L NELAIMĖ JŪROJE
Amerikos 

bokštas, kuris buvo pritvirtin
tas Atlante per 80 mylių nuo 
Nevv Yorko, sausio 15 audros 
ir vėjo buvo' nuverstas. Žuv o ' 
tuo metu buvę jame 27 įgulos 
vyrai. Pagalbos nebuvo galima 
suteikti — kliudė menkas ma
tomumas. bangos iki 35 pėdų 
aukščio.

aviacijos radaro

— P re z. Eisenhoweris sausio 
14 Įsakė Amerikos piliečiam 
auksą iš užsienių perkelti ir lai-

Amerikoje

Nacizmas Amerikoje?
Bostone sausio 15 buvo dide

lis sujudimas — demonstraci
jos prieš Amerikos nacionalso
cialistus. kurie išstatė piketus, 
uniformuotus su nacių ženklais, 
prie kino, rodančio filmą "Eso- 
dus".
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MŪSŲ BALSAS IR BALSAS LIETUVOS
$P*UOA

paskelbė 
kuriame 
Lietuvos

turi šiokios tokios galimybės 
išsilaikyti, bet jei įvyks tikra 
taika, tarp Sovietų ir Vakarų, 
mus veikiausiai surusins. Jau

Taip mirė Rusijos demokratija
. • . ' . A?--'

K RUSIJOSPRAEITIES (2)------------------- ”-------------------------------

Vakariečių dvigubai. Rusijoįe • Ką veiRĮ britų laivynas BaHiįes jūroje? e čekai
ir prancūzai išduoda gen. Kolčaką e Gen. P- Vrangalio paskutinės pastangos e Rumunų kuk 
kosvydžiai į ukrainiečius bėglius e Raudonųjų dviveidiškumas ir baltųjų rusų žlibumas e Kas 
padarė didžiausią klaida antrame Didžiame karo? e Ko laukia raudonoji Maskva?

Savo misijas Rusijon sąjun- m. dar laikėsi Kryme. Jam va
gi ninkai atsiuntė tiktai 1918 dovavo baronas P. Vrangelis. 
gruodžio mėn. Prancūzų gene- Buvo sudaryta pietų Rusijos 
rolas H. Berthelot žadėjo pa- vyriausybė. Prancūzai ją rėmė, 
remti 12 divizijų, bet jos ne- Ypač, kai bolševikai prasilau- 
pasirodė. Anglija rėmė Kauka- žė * rytuose iki Varšuvos, kur 
zo tautų nepriklausomybę, kad ( juos pasitiko gen. Weygandas. 
sudarytų Rusijai užtvarą į Per
siją ir Artimuosius Rytus. Bet 
toji parama buvo silpna ir vė
liau bolševikų spaudimo neat
laikė.

Tuo tarpu baltieji generolai 
dar laikėsi ištisus 1919 metus.. 
Buvo momentų, kad Kolčakas, 
Denikinas, Mileris, Judeničas 
supo bolševikus iš visų šonų 
ir spaudė į gniužulą. Maskvo
je ir Petrapily kilo badas, su
stojo pramonė, prasidėjo anar
chija. Baltiesiem tereikėjo kiek 
didesnės paramos ginklais, kad 
revoliucija būtų užgniaužta. Jos 
nesulaukė. ,

Anglai, plaukioję Baltijos 
mariose. Petrapilio ir Kronšta- 
to nepuolė. Kai gen, Judeni
čas priartėdavo prie Petrapilio, 
jam pristigdavo ginklų ir mais
to. Kai traukėsi, vėl jų gau
davo iš anglų. Sibire čekų ge
nerolas Gajda išėjo prieš Kol- 
čaką. Baltasis generolas buvo 
išduotas, o prancūzų geri. Janin 
parduotas bolševikam. Bolševi
kai atsigriebė visoje pietų Ru
sijoje. Kai Ukrainos žmonės 
bėgo per Pruto upę į Rumu
niją, jie. buvo pasitikti kulko
svydžiais. O rumunai gi buvo 
rusų sąjungininkai Didžiajame 
kare ...

Antibolšėvikinis frontas 1920

Dienos veidai

Sovietinė sistema

DR. TOM DOOLEY

tarybi- 
negali-

Amerikoje ir už koncertus jam 
buvo priskaityta honoraro 10. 
000 dol. Tačiau jis pats gavo 
tik 180. kitus pasiėmė sovieti
nė valdžia.

— Amerikos pirma žmogaus 
kelionė Į erdves turės atsieiti 
400 mil. dol.

Vakarų žvalgyba turinti ži
nių. kad 1961 Chruščiovas ga
li būti pakeistas maršalu Mali- 
novskiu.

lą Jus tempia religinės 
lėžiūros gynimas”.

O toliau grasinimas:
“... štai kaip elgiasi 

nis studentas .. . tylėti
ma. Apie tai turėtų gerai pa
galvoti ir A. Jatuiio kurso drau
gai ir universiteto visuomeni
nės organizacijos, kurių pareiga 
auklėti tuos, kurie, gavę į ran-

Richmond Hiil 18. N. Y. « kas aukštosios mokyklos baigi- 
« mo diplomą, patys eis auklėti 
< mūsų jaunosios kartos". (El- 
« tos Informacijos).

— Uosto darbininkų streikas 
suparaližavo maisto pristatymą 
New Yorkui 50 proc. Tačiau 
trūkumo nebūsią.

DŽIUNGLIŲ DAKTARAS

Dr. Tom Anthony Dooley — vavo. ruošdamas Vietnamo žmo- 
vyras jaunas, 34 metų, bet iš- nių personalą. Jis lankėsi dar 
garsėjęs tarp milijonų žmonių, keliose ligoninėse, kur trūko 
kaip pasiaukojimo ir artimo mei gydytojų. Parašė tris knygas, 
lės žmogus. Vietnamo. Laos. kurios labai populiarios, apie 
džiunglių daktaras. Tragiškiau- savo patirtis pietų Azijoje, 
šia tai, kad pats sveikatos ne- Kiek jis buvo populiarus tarp ‘ 
turėdamas, ją nešė kitiem. vietos gyventojų, tiek nekenčia- 

, x mas komunistu, kurie visaip joIndokmijos karo metu jis , , , , ,. ‘ .. , . , . . / darba trukdė, nes reikėjo patarnavo kaip gvdvtojas. E ka- , '■ , . . , , . • ,. •. .... rodvti komunistam, kad baltasisnuomenes įsejęs^ dziungtai gy- tj|_
ventojam atodejo Pazmo Doojė<-1959 atwko f New “I 
taungbu gyvenimo varga Jis Yorl[a Jam : • ,
hiiv/Y vionmtolic cfvHvtrYioc KIMI ” * * J 5g-vd>'toj.as 600’ Buvo vėžys. Sustiprėjęs Doolev- §ina puolamuosius žurnale Kal- 

vėl grįžo'į savo ligoninę Laos. tanėnų (Švenčionių apskr. Red.) 
Bet pernai gruodyje atvyko vėl 
i New Yorką. atgulė vėl i tą 
pačią palatą. Vėžys plečiasi to
liau.

Dooley vardas patraukliai 
veikia jaunimą. Sprendžiant iš 
to. kaip kai kurios mokyklos 
renka jo reikalui aukas, maty- 

Sovietų muzikas koncertavo tarP iaun™° tebėra gy
va idealizmo gija, tik reikia, 
kad ją uždegtų ir pakurstytų

000 bėglių Vietname. Jis ėmė
si iniciatyvos sudaryti tarptau
tinę medicinos kooperavimo or
ganizaciją. kuri siųstų medici
nos pagalbą. Jis Įsteigė Moung- 
Sing. Laos džiunglėse. Kinijos 
pasienyje, ligoninę ir jai vado- 
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Bet baltųjų jau nebebuvo ga
lima išgelbėti. Anglai tam ne
pritarė. Jie priekaištavo pran
cūzam už paramą Krymui, o 
kai maršalas Pilsudskis bolševi
kus atstūmė beveik iki Dniep
ro, Anglijos premjeras Lloyd 
George Įsakė lenkam taikytis. 
Tai buvo pareikšta S. Palec
kiui, (?) lenkų pasiuntiniui Lon
done. Bolševizmas buvo išgel
bėtas nelaimei ne tik Rusijos, 
bet ir viso pasaulio.

ŠIOJE TRAGEDIJOJE didelį 
vaidmenį turėjo dviveidiškumas 
ir žlibumas. Dviveidiški buvo 
raudonieji. Jie skelbė laisvę, 
viliodami Rusijos žmones, o ne
šė vergiją. Jie kalbėjo apie Ru
sijos tautų laisvą apsisprendi
mą, bet griebėsi ginklo ir prie
vartos, kai Baltijos, Ukrainos, 
Lenkijos ir • Kaukazo žmonės 
apsisprendė už nepriklausomy
bę. Ant visų pagaikščių kėlė 
demokratinius šūkius, bet vir
šum jų iškėlė žiauriai diktatū
rini režimą.

Žlibi buvo baltieji generolai. 
Kone visi buvo, respublikonai, 
neketinę caristinio režimo gai
vinti, bet pasiryžę išlaikyti ca- 
ristinę imperiją. Jie tebekalbėjo 
ir šūkavo apie “nedalomą Ru

darbam šviesus pavyzdys.

siją”, kai jos pakraščiai jau 
plyšinėjo ir kūrėsi nepriklauso
mos valstybės. Nenorėdami nie
ko' atsisakyti, jie prarado vi
sa. Prarado progą sudary ti tik
rą demokratinę Rusiją, kuri bū
tų buvusi palaima sau ir ki
tiem.

PRIEŠ INAUGURACIJĄ. Žvilgsnis ateiti n..

Ar nepriartėjote prie nacionalistų anapus Atlanto?
Literatūros ir meno žurna- IŠ LIETUVOS

las 1960 52 NR. leido pasisa- 
kytr Vilniaus universiteto stu
dentui Adolfui Jatuliui. kuris

parapijos tikinčiuosius. Studen
tas baigė savo raštą prisipaži
nimu, kad esąs “tiek susijau
dinęs”. jog negalįs daugiau ra
šyti. Jam atsako žurnalas to
kiu būdu: “Pelėsių, tirpstančio 
vaško ir kodylo smilkalų tvai
kas, skleidžiamas iš bažnyčių... 
ne vieną žmogų, o kartu, ma
tyti, ir Jus apsvaigino, užden
gė rūku akis, kad nebematy- 
tumėte tikrovės".

Redakcija, prieš atsiliepdama 
apie studentą, pirma surinko ži
nias apie jo asmenį jo tėviš
kėje. Ten buvę draugai paliu
diję. kad jis jau ir anksčiau bu
vęs "užsidaręs, kitų pažiūrų". 
Ir toliau Įdomi laikraščio rea- 
dakcija rašo ir paskui grasina:

“Po viso to. ar nepriartėjote. 
Jūs. drauge Jatuli. prie lietuviš
kųjų buržuazinių nacionalistų 
anapus Atlanto? Jie taip pat 
norėtų visus mūsų laimėjimus 
nubraukti, štai Į kieno stovyk-

pasau-

Visą tą nelaimę vainikavt 
vaxai iečių sąjungininkų sava 
liaudiškumas, kuris dabar atsi
moka, kadangi nė antrasis. Di 
dysis karas nepamokė. Po pra 
ėjusio karo visas dėmesys taip 
pat buvo nukreiptas į Vokieti 
jos sunaikinimą,. o Sovietų Ku 
sija palikta ir. išpūsta. Ir čia 
Charles Rivalis vėl galėtų saky
ti, tiktai jau Amerikos adresu:

“Jungtinės Amerikos Valsty
bės savo istorijoje padarė di
džiausią klaidą ..."

Tai buvo prez. D. Rocsevelto 
klaida. Sovietai dabar norėtų, 
kad naujasis prezidentas tuo 
keliu eitų toliau. . S.

KAIP KOLONfALISTAI 
APRŪPINA VILNIŲ KŪRU

Vilniaus dizelinių traukinių 
depo darbininkų susirinkime 
šaltkalvis P. Linkevičius pra
bilo apie spekuliaciją kuru, ku
ris yra skirtas tarnautojam. 
Jo skundas pakliuvo ir Į spau
dą. Ta spekuliacija buvo vyk
doma tokiu būdu.

Atvyksta geležinkelietis į 
sandėlį anglies — kalbėjo Lin
kevičius — iš jo reikalauja ky
šio tariamai už iškrovimą. Jei 
neduos, privers jam šiukšlių. 
O gera anglis dingdavo speku
liantų L. Bogdanovič ir V. Mo- 
lotokas rankose. Jie supirki
nėdavo anglies knygeles. Su 
sandėlio vedėju Fiksel buvo su
tarta. kad pagal tas knygeles 
jis išduotų iš sandėlio anglį. 
Bogdanovič ir Molotokas suta
rė su šoferiais Ivan Manuiko 
ir Sergej Malko, kad kurą iš 
sandėlio atvežtų tiesiai Į Bog
danovič . ir Molotoko namus. 
Tan perkraudavo i vežimus ir 
jau išvežiodavo mažmenom kli
entam. Spekuliacija ėjo tokiu 
mastu, kad Bogdanovič pasi-

T. Žiburiai sausio 5, vertin
dami praeitus metus, sako, kad 
Lietuvoje lietuviai “išmoko vin
guriuoti, išmoko, vykdyti oku
panto įsakymus, kuo mažiau pa
žeisdami savus lietuviškus in
teresus. šitų tautos grumtynių 
nuotrupas ir mes matome iš 
krašto ateinančioje spaudoje 
arba kitais keliais nugirstame... 
Suprantama, visa tai vyks ir 
šiais metais”..

Laisvojo pasaulio lietuvių 
energiją santykiam su kraštu 
taip vertina: “Mūsų tiek daug 
kalbėta, tiek daug ginčytasi dėl

samdė tam reikalui du darbi
ninku — Ivan Juršą ir C. Ur- 
banovičių, o Molotokas savo ži
nioje turėjo Valentinovič. Pa
starasis už kiekvieną anglies 
vežimą mokėjo Molotokui 160 
rublių, o ką jis gaudavo dau
giau iš klientų, tai jau buvo jo 
pelnas. '

Sandėlio vedėjas Fiksel jau 
praeityje buvo daug sykių su
gautas sukčiavęs. Kai paaiškė
jo šita afera, tai jis iš vedėjų 
buvo perkeltas Į operatorius... 
tame pat sandėlyje.

0 turtinga ir sultinga rusų 
kalba?

Caras reformatorius Petras 
išrašė iš Olandijos Įvairius į- 
rankius ir su jais amatininkus 
— specialistus, kurie turėjo ap
mokyti rusus. Tie amatininkai 
ir prižiūrėjo iškrovimą laivų su 
mašinom bei įrankiais. Nežino
dami kalbos, jie rodė rusam 
darbininkam rankom ir pirš
tais, iš kur kilnoti ir kur dė
ti. vis kartodami: “hier und da” 
Rusai pasigavo ir pamėgdžioda
mi olandus, kartojo ‘Irunda”, iš 
to ir kilo grynai rusiškas “e- 
runda” (niekai).

vadinamo kultūrinio 
darbiavimo, bet tenai, 
tegalvodama, kad tai 
daugiau pavojų negu naudos”.

Vadinas, energija eikvota ne
tikra kryptim. Ne to Lietuvoje 
iš laisvųjų lietuvių laukiama.

Ko konkrečiai norima iš už
sienio lietuvių?
Keleivis sausio 11 

laišką iš Lietuvos, 
stipriai skundžiamasi 
rusinimu. Primena, kad lietuvių 
esą ir Gudijoje — apie 25,000, 
tačiau gyventojų surašymo da
viniuose apie lietuvius Gudijo
je visai nekalbama, “nors kai 
kuriuose kaimuose, pvz. Palie
sėję, Karganduose lietuviais už
sirašė 95 proc. gyventojų”. (Tik
rieji vardai yra Pelesa ir Kar- 
gaudai, Rodūnios vlsč., Lydos 
apskr. Drb ). Lydos apskrityje 
esą 20 lietuviškų kaimų, dar 
daugiau Molodečno rajone. Lie
tuviškos mokyklos Gudijoje nė
ra nė vienos.

Įdomi nuomonė dėl šaltojo 
karo:

“Mes manome, kad kol vyks
ta šaltasis karas, mūsų tauta

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Burmos tautos šventės pro

ga sausio 4 ’ Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas su žmona dalyva
vo Burmos ambasadoriaus U 
On Sein surengtame iškilmin
game priėmime.

Valstybės departamento nau
jųjų rūmų atidarymo iškilmė
se, kurioms vadovavo pasekre- 
torius Loy W. Henderson, sau
sio 5 dalyvavo ir Lietuvos at
stovas su žmona.

New Yorko pasaulinės paro
dos 1964-65 m. administracija 
ir Triborough tilto bei tunelio 
vadovybė sausio 11 surengė pie
tus, Į kuriuos buvo pakviestas 
ir Lietuvos atstovas iš Washing- 
tono. Pietūs buvo parodos ad
ministracijos rūmuose Flushing 
Meadow Park, Queens.

Prez. John F. Kennedy in
auguracijos sausio 20 proga 
Washingtone bus visa eilė iš
kilmių bei priėmimų. Sausio 18 
nacionalinėje meno galerijoje 
bus priimtos diplomatinių misi
jų vadovų žmonos ir rinktinės 
JAV moterys (Distinguished 
Ladies). Tame priėmime pa
kviesta dalyvauti O. Kajeckie- 
nė, Lietuvos . atstovo žmona. 
Sausio 19 gubernatorių priėmi
me dalyvaus Lietuvos atstovas 
su žmona. Sausio 20 bus pre
zidento inauguracijos iškilmės 
Kapitoliuje. Po jų prezidento 
rūmuose bus svečiam pietūs. 
Vėliau iš rezervuotų diploma
tiniam korpusui vietų bus ste
bimas inauguracijos paradas, o 
vakare bus inauguracijos ba
lius. Į šias iškilmes yra pakvies-

bendra- 
atrodo, 
atneštų dabar neleidžia grįžti į Lietu

vą tiems, kurie buvo ištremti į 
Sibirą, ir jie dabar apsigyve
na artimose respublikose, pvz. 
Latvijoje.

“Rusai, atvažiavę į Lietuvą, 
turi visokių lengvatų. Nors mū
sų miestai perpildyti, rusams 
visuomet butas surandamas”.

“Mes pastebėjome, kad mūsų 
valdžia labai jautri užsienio bal
sui (straipsniams, radijo prane
šimams ir t.t.), todėl jūs galė
tumėt mums daug padėti”.

Tas padėjimas — teisinga in
formacija apie kraštą ir kraštui. 
Dėl radijo informacijos į Lie
tuvą jau ne pirmas balsas iš 
Lietuvos. Ir visi šaukiasi dau
giau informacijos, kuri ten lie
tuvį domintų. Deja, Amerikos 
Balso transliacijos savo turiniu 
negali patenkinti lietuvių nei 
ten nei Čia. Jei Vasario 16 mi
nėjimuose dėmesys rezoliuci
joje turėtų būti nukreiptas į 
aktualiuosius ir konkrečius rei
kalus, tai labiausiai į šį šauks
mą iš Lietuvos.

ti, kartu su visų diplomatinių 
misijų šefais ir jų žmonomis 
Lietuvos atstovas su žmona. Tų 
iškilmių metu numatomas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos diplo
matinių atstovų JAV pasitari
mas.

Afrikos 9 valstybių diploma
tinių atstovų suruoštam priėmi
me sausio 17 dalyvavo ir Lie
tuvos atstovas J. Rajeckas su 
žmona.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

L. Damuriūnas — LIETUVIŲ 
KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ 
ASPEKTAI, išleido Lietuvių En
ciklopedijos leidykla Bostone, 
1960, 150 pusi, kaina nepažy-. 
mėta. Veikalas yra gavęs Ai
dų žurnalo mokslinę premiją.

Alė Rūta — MOTINOS RAN
KOS, romanas, išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Chicagoje 
1961, 397 psl., kaina 4 dol. 
Viršelis dail. Jono Pilipaūsko.

Jurgis Gliaudą — ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, Draugo pre 
mijuotas romanas, išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Chi
cagoje, 268 pust, kaina 2,50 
dol., viršelis dail. Ados Korsa
kaitės - Sutkuvienės.

Ko nori namų pirkėjai

Kalifornijos statybos finuos 
pranešė, kad Amerikoje mamų 
pirkėjai labiausiai domisi ne 
virtuvės Įrengimais, bet miega
maisiais. Ypačiai žiūri, ar prie 
miegamųjų yra vonios.
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. Tarp katedros ir atsivertimo
Malda yra galingesnė už įro- 

Ūolos, kai Kristus žvejį Simo- dūlėjimus. Prašykite, ir jums 
bus duota ... Ieškokite, ir ra
site ... Tiesos ieškojimui rei
kia dvasios nusiteikimo, kuris 
nesispardo prieš akstiną, kuris 
nedega kerštu, kuris nesimeta 
neigti ir persekioti tai, kas iš 
pirmo žvilgsnio atrodo ne tik 
nepriimtina, bet ir negalima. 
Jis užkietėja savo tiesoje, už
sidaro savam kiaute, kurį te
gali perlaužti Viešpaties malonė 
Oktavoje prašoma, kad visiem 
būtų suteikta malonės pažinti 
Kristaus tiesą, duotą visos žmo
nijos išganymui. Prašoma visų 
susijungimo vienoje Kristaus 
tiesoje ir vienoje Bažnyčioje.

ną praminė Petru. Jam sakė: 
“Tu vadinsies Kėfas, tai reiš
kia Petras (Uola) ... Ant tos 
uolos aš pastatysiu savo Bažny- 

' čią ir pragaro vartai jos nenu
galės”. Toji apaštališkoji Uo
la. šv. Petro katedra, kasmet 
prisimenama sausio 18. Prisi
menamas Sv. Sostas. Jis jungia 
visus katalikus. Norėtų sujung
ti ir visus krikščionis ir visus 
žmones, kad tiktai jie atsigręž
tų į Kristaus šviesą, kaip 
darė šv. Povilas. ■

Nėra reikalo rašyti apie at- tu buvo pakeistas Patariamuoju 
skirų amerikiečių asmenų dos- Komitetu, kuris prižiūrėjo dar
numą savo giminaičiams, kurie bą visų JAV šalpos organiza- 
liko senuose kraštuose. Čia no
riu tik prabėgomis paminėti 
apie organizuotą amerikiečių 
šalpą, ir tai tik 1960 metais.

Tuoj po praėjusio karo JAV 
prezidentas per savo specialų 
Karo Pagalbos komitetą pradė
jo šalpos akciją užsieniuos?, 
ypač karo paliestuose kraštuo
se. Ši valdinė akcija paskatino 
privatinę iniciatyvą ir tuoj iš
dygo ar atkuto privatinės šal
pos organizacijos. Jos savo tiks
lu (kaip pvz. Balfas) pasistatė 
rinkti aukas ir siųsti paiamą 
į užsienius. Tada JA vyriausy
bė liko tik prižiūrėtoja, skatin
toja ir rėmėja. Grynai karita- 
tyvinėje užsienio veiklos srity
je ‘taip išliko iki šiai dienai.

1946 gegužės 14 Karo Pa
galbos komitetas prezidento ak-

cijų, veikiančių užsieniuose. To
kių amerikietiškų organizacijų, 
dirbančių užsieniuose šalpos 
darbą, 1960 metais buvo 57. 
Balfas ten registruotas 33-čiuo- 
ju numeriu.

Šios organizacijos, sakytumei 
įvairūs JAV balfai, yra ganą į- 
comios ir jų darbo laukas ap
ima" visą pasauli. Jos skirsto
si tautybėmis, kaip pvz. lietu
viu (Ba’fas), rusę, žydę (net 
kelios), čekoslovaku, korėjiečiu, 
graiku, armėnę, lenkę (3), ita
lę, iraniečiu, vengrę, arabu, ru
munu, prancūzu, ukrarniečię ir 
k.

bu-
mo-

šv. Povilas, kol jis dar 
vo Saulius, žmogus didžiai 
kytas, norėjo nugalėti ir už
gniaužti tai, kas buvo tiktai 
prasidėję, bet kas nebuvo ga
lima nugalėti jokia žmogiška 
jėga nei pragaro vartais. Savo 
persekiojimų kelyje jis buvo 
paklaustas: “Sauliau, kam ma
ne persekioji? ... Sunku tau 
spardytis prieš akstiną”. Ir jis 
suprato, partrenktas Kristaus 
šviesos. Suprato, kad jo proto 
šviesa tebuvo tamsa.
liaus pasidarė Jautų apaštalas 
šv. Povilas. Jo atsivertimas kas
met minimas sausio 25. Tą die
ną užbaigiame ypatingą oktavą.

Iš Sau-

Oktavoje tarp sausio 18 ir 
25 kasmet meldžiamės, kad vi
si jungtųsi apie šv. Petro ka
tedrą ir kad visi atsiverstų į 
tikrąjį Kristaus tikėjimą. Tiesa 
yra viena, viena tegali būti ir 
Kristaus Bažnyčia. Vieni visai 
jos nepažįsta, kiti yra atskilę 
arba atsitraukę, dar kiti tebe
alsuoja kerštu ir žudynėmis 
prieš Viešpaties mokytinius, 
kaip kitados Saulius. Oktavoje 
meldžiame Viešpati šviesos vi
siem, kad visi_būtų viena, kad

bo lauką būtų gana sunku nu
sakyti, nes amerikiečię parama 
sklinda į visus laisvuosius (ir 
net pavergtus) pasaulio kam
pus (pvz. Balfo siuntiniai pa
siekia Sibirą). Tačiau didžiausio
ji parama vistiek eina į Europą 
už apie 75 milijonus dolerių 
metams, iš kurių V. Vokietijai 
tenka arti 6 mil. dol., Jugo
slavijai daugiausia — už 15 mil. 
ir Airijai mažiausia — tik už 
153 dol. (1960 metais).
Daug paramos siunčiama į Ar

timuosius Rytus. Izraelis uži
ma iš 13 kraštų pirmą vietą, 
gaudamas iš JAV 27 mil. dol. 
vertės metams. Mažiausiai gavo 
Nepal (kinų okupuotas) — tik 
1,000 dol. pinigais (1960).

Pietinėn Amerikon parama iš 
JAV buvo siunčiama beveik į 
kiekvieną kraštą, daugiausia į 
Čilę, kur įvyko žemės drebė
jimas. Per pirmuosius 1960 me
tų 6 mėn. ten nusiųsta para
mos už 6 su puse mil. dol. Ma
žiausiai paramos gavo EI Sal- 
vador — tik už 2,000 dol.

Pati stipriausioji užsienie- 
niečiams gelbėti amerikiečię or
ganizacija 1960 m. buvo NCWC 
— katalikai, kurie suaukavo ir 
užsieniečiams gelbėti išleido 
virš 120 mil. dol. metams (20 
mil. dol. pinigais ir 100 mil. 
gėrybėmis). Antroji vieta tenka 

‘ Care su 45 mil. dol., trečioji 
protestantams (CWS) su 29 mil. 
dol. ir ketvirtoji žydams — su 
23 mil. dol.

KAN. J. KONČIUS, Baito pirmininkas. nuotraukos V. Maželio.

Bažnyčios vienybės prašymas 
šiemet ypač sustiprinamas, kai | 
ruošiamasi didžiam visuotiniam 
Bažnyčios susirinkimui. Popie
žius Jonas XXHI aprobavo 
specialią maldą. Jis yra priva
čiai taręsis su anglikonų Baž
nyčios galva. Jis visus katali
kus ragina sustiprinti savo mal
das ir aukas.

Apaštalai ir pirmieji krikš
čionys, kurių vienybe ir pasi
aukojimu iki mirties visi tebe
sižavi, ne tiktai uoliai Kristaus 
tikėjimą skleidė, bet ir užsida
rę meldėsi. Suskilimas atėjo ta
da, kai dvasia aptingo aukai ir 
maldai, kai ji pradėjo ieškoti 
visų pirma savęs, o ne Kris
taus.

* h
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KUN. L. JANKUS, Balfo reikalų vedjas.

Balfas 
300-500 dol.

Kristaus pastatytoji Uola te
bestovi ir stovės. Tarp perse
kiojimų, paklydimų ir atsiver
timų. Pasaulis visą laiką gyve
na tartum tarp katedros ir at
sivertimo. Gyvena didžioje dra
matinėje Oktavoje, kuri vieną 
sykį pasibaigs visų praregėji- 

_________ ___ mu. šios savaitės oktavoje mel- 
visi atsistotų ant vienos nenu- džiamės, kad niekam tai neat

eitų pavėluotai.

Lietuviškas Balfas bus bene 
vidury — užima 26 vietą šię 
šalpos organizacijų tarpe, me
tams "išleisdamas pinigais, mais
tu ir gėrybėmis per 300,000 
dol.

Kai kurios užsieniui remti 
organizacijos turi labai specifi
nius tikslus, kaip vaikų, našlai
čių giobą, kiniečių intelektua
lai, aklųjų globa, Rusijos lais
vė. armėnų benamiai, vaikų ko
lonija Italijoje, daktarų globa 
ir pan. Suprantama, jų ir biu
džetas nedidelis.

galimos Uolos.

ir išleidžiama ir grynais pini
gais. Ši JAV šalpa į užsienius- 
ne mažėja, bet didėja. Ji 1959 
metais siekė 250 mil. dol., o 
1960 bus perlipusi per 300 mil.

Čia visai neminima valstybi
nė JAV paraima svetimiesiems, 
kuri siekia kelis bilijonus dol. 
metams, vykdoma įvairiais pa
vidalais bei turinti daugiau po
litinio atspalvio. Laisvų organi
zacijų, kaip Balfo. veikla, nors 
yra valdžios pridabojama, ta
čiau gana savaranki ir grynai 
religinė, tautinė ar perdėm hu
maniška — karitatyvinė.

Tačiau ar NCWC ar Care ar fo rejkal vede 
Balfas, salpos darbe vengia dis-------
kriminacijos ir rūpinasi visais Tokia maždaug struktūra sa- 
vargan patekusiais. Jei NCWC vanoriškų JAV šalpos darbų 
rūpi daugiau katalikai, CWS užsieniams, kurių dalį savo tau

tiečiams šelpti atlieka JAV val
džios remiamas Balfas. žinia, 
jc-kia valdžia ar kita organiza
cija Balfui pinigų neduoda, iš
skiriant nedideles sumas trem
tinių įkurdinimui V. Vokietijo
je. Tačiau šalia nuoširdaus pa
skatinimo JAV vyriausybė duo
da veltui maisto ir atleidžia nuo 
pajamų mokesčio Balfui paau
kotas sumas.-----------------------

Kun. L. Jankus

nuo operacijų sumos, 
r yra narys ir moka 
i metams.
. Daugelis šalpos 

Balfas) priklauso 
gauna daug finansinės paramos 
iš Amerikos pramonininkų. Ca
re organizacijos vadovybė su
daroma organizacijų atstovų ro
taciniu būdu; 1961 metams į ją 
įeina ir Balfo pirmininkas. .

; Voluntary Agencies vadovybė 
• yra laisvai renkama, jai ilgus 
t metus pirmininkauja NCWC 

reikalų vedėjas vysk. Swan- 
strom. Naujos vaidybos nomi
nacijų komisijon įeina ir Bal-

— liuteronai, tai šelpimo lau
ke šis pasiskirstymas nėra aš
trus, pvz., lietuviai padeda kiek 
gali estams ir latviams, kurie 
savo balfo neturi.

Didžiausioji parama užsie- Dauguma JAV karitatyvinię 
niams yra JAV veltui ir pus- ©rganizaciję yra susijungę į vie- 
velčiui duodamas maistas, ku- ces'*r^» kuris yra b!ew Yor-
rio per metus išdalinama už- ’r va^:nasi American Coun-
sieniuose už 200 mil. dol. Ta- Voluntary Agencies. Na-
čiau beveik tiek pat surenkama rio mokestis ten nustatomas

agentūrų (ir 
CARE, kuri

. MARTA ERDMAN

TĖVAI IR VAIKAI
KRISTINA aiškiai suprato, 

kad jos dukros — amerikie
tės. Tai pajuto, gal būt, per 
staigiai, kai grįžo iš kelionės 
po Europos kraštus. Visi ketu
ri, išlipę New Yorke iš laivo, 
krantinėje laukė automobilio.

Kristina džiaugėsi pargrįžusi. 
Dar plaukiant į uostą, jai mie
la buvo žiūrėti į Laisvės sta
tulą, pasistiepusią ant Bedloe 
salos. Grožėjosi ne dėl to, kad 
jai būtų kada nors patikęs pran
cūzų skulptoriaus darbas. Ža
vėjosi ir New Yorko dangorė- 
žių vainiku, nuraudusiu tekan
čios saulės spinduliuose. Kito 
tokio poetiško vaizdo niekur 
pasaulyje nematysi.

Kristina tebebuvo nusiteiku
si poetiškai. Akyse tebešmėk- 
čiojo snieguoti Bavarijos Alpių 
kalnai, iš žaliųjų lankų nusikė
lė į žydrią padangę. Sieloje dar 
viešėjo miškų ir ežerų ramy
bė, kai atsirado New Yorko 
uoste — pilkam, nuzulintam ir 
apšiukšlintaon West Side. Nė 
negalvodama, ką tai reiškia, — 
ar iš viso, ką nors reiškė, — 
Kristina ūmai atsiduso:

— Viešpatie, kaip čia bjauru!
Hanė, jos duktė, dairėsi į rė

kiančias reklamas, spoksojo į 
judančių mašinų sūkurius ir į 
minią žmonių, tarp kurių mai
šėsi apkiautę West Side slam- 
piai. Žvalgėsi su dideliu džiaugs
mu ir pasitenkinimu, net aik
telėjo:

— Ak, kaip čia puiku!
—Iš tikrųjų? Patinka la

biau, negu Tirolyje, Paryžiuje, 
Sorrente?

— Žinoma, — tiesiai atkirto,
— It’s home.

Motina nusisuko nieko ne
sakydama. Nėra prasmės tokiai 
aiškinti, kad šv. Morkaus aikš
tė yra gražesnė už Brodvėjaus 
šviesas. Pomėgio bet kam prie
varta neįdėsi.

— Kiekvienas privalo turėti 
žemėje pamėgtą savo kampelį,
— galvojo Kristina. — Mie
liausią ir gražiausią, kurį my
lėtų be jokio kritiškumo: Ar ne 
vis tiek, pagaliau, kur tasai 
kampelis yra. Kad tik žmogus 
nevirstų besieliu gumulu, kurį 
gyvenimas priverčia visa neigti 
ir iŠ visko tyčiotis.

Savaime aišku, nei močiutė 
nei tėvukas tolimoje Lenkijo
je, kurios niekada Hanė ir Mag- 
da nematė, negalėjo taip gal
voti, kaip motina. Kristinos tė
vai dažnai kėlė tą klausimą, 
kai dar bastėsi tremtyje. Po
kalbiai prasidėdavo ramiai, bet 
baigdavosi audringai.

— Argi dėlto Varšuvos suki
lime buvo liejamas kraujas, kad 
mūsų vaikai nutaustų? — šūk
teldavo motina įsikarščiavusi.

Kristina išsisukinėdavo tų 
nemalonių klausimų. Tiktai pri
spirta atsikirtinėjo:

— Mesk grūdą žemėn, ir jis 
dygs ten, kur pametamas. Ir gė
lė prasiskleidžia nesavoje že
mėje, kad tik būtų saulės. O 
ką jau kalbėti apie žmogų? Ji
sai kaip pupelė: dygsta ir au
ga, kur likimas jį nusviedžia, 
kur jisai užgema.

— Ne, negalima vaikų au
ginti tuštumoje.

— Kokioje tuštumoje? — pa
statydavo akis Kristina. — Gy
venime nėra tuštumos. Gal tik 
kitoks gyvenimas. Bet ir jis ga
li būti pilnutinis, turtingas, ku
pinas aukos. Tai priklauso nuo 
žmogaus, o ne nuo geografi
nės platumos.

— Mano brangioji, — įsi
terpdavo tėvas, — negali vai
kų išauklėti tuo, kuo pati nesi. 
Ir tu ir Adomas esate lenkai. 
Ar to norite, ar nenorite. Nie
kada nepajėgsite vaikam duoti 
tai, ką duoda savo vaikam ame

rikietė motina ar tėvas. Nors 
ir liežuvis nuplyštų beįrodinė- 
jant, kad jų didvyris Washing- 
tonas, o ne Zulkevskis, vis tiek 
nepataikysite, kaip reikia. Tik
tai sugadysite vaikus, jeigu jų 
neugdysite tokiais, kokie patys 
esate.

Kristina tylėdavo. Tėvų ar
gumentus turėjo kuo atremti, 
bet jautė, kad jiem tai būtų 
skaudu. Tik kai kada knietė
jo pasakyti tiesiai ir šiurkščiai 
— durti it kalaviju.

— Juk aš jau nebesu lenkė. 
Nesu ir amerikietė tiktai iš pi
lietybės dokumento, tiktai dėl 
patogumo. Aš myliu šį kraštą. 
Aš jo pasiilgstu, kai išvažiuo
ju. Mane ima širsmas, jeigu 
čia kas pasidaro pikta. Nesu 
tam abejinga. Juk čia pragy
venau didesnę savo gyvenimo 
dali. Čia mokiausi universitete. 
Čia dirbau. Čia įsimylėjau ir 
ištekėjau. Čia susilaukiau vai
kų, turiu savo namus. Tai ma
no kraštas!

Bet ir labai karštam kivirče 
ir labai įaudrėjusi, Kristina su
sivaidydavo dėl pagarbos tė
vam ir tų žodžių tiesiai j akis 
netėkšdavo. Ji ramiai ir san
tūriai teprimindavo:

—Mano mieli, jūs klystate 
pačiam pagrinde: aš jau nesu 
lenkė.

Ar tikrai jau nebebuvo?
Tėvam grįžus, b Kristinai su 

šeima pasilikus, kartą gavo 

graudų laišką, prašantį aplan
kyti: gal tai paskutinis kartas... 
Išplaukė Batoro laivu iš Mon- 
trealio.

Žuvėdros klykavo aplink lai
vą ir baltai rausvą vėliavą stie
be, kai vaikštinėjo deniu. Ne, 
tai jos netraukia.

— Aš myliu, ką myliu, — 
galvojo. — Myliu savaimingai, 
be jokios įtaigos. Nuo to jaus
mo viskas prasideda. Nuo aiš
kaus apsisprendimo. Tėvų žemė 
čia jau nieko pakeisti negali.

Snūduriuodama atlošiamoje 
kėdėje Kristina klausėsi or
kestro. Grojo ne taip jau pras
tai, žaismingai. Bet leido gar
sus pro ausis, giliau širdin ne- 
imdama. Tiktai nusijuokė,. kai 
jūreivis užkalbino patardamas:

— Nusiimkite, ponia, tą skry
bėlaitę. Leiskite saulės bučiuo
jama, kad būtų kuo pasigirti 
Gdynėje.

Jūreivis čia pat dažė saulė
je stiebus. Apsikeitė keletu sa
kinių. Kažkas dygtelėjo.

— Kaip čia yra? — susimąs
tė.— Kur aš esu? Kur plau
kiu? Juk esu jau žmogus sa
vo vaikų šalies!

★

LENKIJOJE jaudinosi dėl to, 
ką matė ir rado, ir dėl to, ko 
jau nebebuvo. Nesijautė grįžu
si — buvo tik parvažiavusi. 
Dilgė seni prisiminimai, dar 
drungni, lyg atšildyta vakarie
ne. Jautėsi kaip moteris, ište-

kėjusi, ramiai ir laimingai gy
venusi, bet netikėtai sutikusi 
vyrą, kurį kitados mylėjo, tik 
likimas išskyrė. Dabar sudre-
ba pasisveikindama, suspausda
ma ranką, nes prisimena ... 
O gal tik dėl to, kad pajunta 
nustebdama, kaip nieko jisai 
nebereiškia jos širdžiai. Viskas 
praėjo. Tik retkarčiais, lyg ko
kia raketa, sprogdavo liepsnin
gas graudumas: “Tai jau ne 
mano, ne mano”. Pagalvodavo 
“gaila”, o mąstydavo apie tai, 
kas yra “jos”, kas liko anapus 
okeano. Bet graudumas pasilik
davo.

Kam nors pasiteiravus, ką 
“jūs” ten Amerikoje veikiate, 
galvojate, kalbate, visada at
sakydavo: “amerikiečiai”, “jie”, 
“žmonės anapus” ... Niekada 
nepasakė — “mes”. Nesakė 
“mes” nė tada, kai Poznanėje 
lankė pramonės parodą, kai mo
kėsi ištarti naujadarus “Copex”, 
“Ampex”, “Zimex" (sovietinių 
įstaigų santrumpos, vert.), kai 
girdėjo aiškinant — “produ
kuojame”, “eksportuojame”, 
“planuojame” ... Kristina nė 
karto neištarė “mes”. Negalė
jo

— Mes esame nepagydomi 
dvilyčiai. — susimąstydavo. — 
“Hyphenated people”. Nei šis, 
nei tas. Neduok Dieve, kad sa
vo vaikus ta liga užkrėsčiau!

Kristina stengėsi žiūrėti į 
Lenkiją dukrų akimis. Įsivaiz
davo, kad Hanė ir Magda yra 

drauge su ja, tose pat gatvė
se, tarp tų pačių žmonių. Kar
tais jai pavykdavo įsikalti be
veik gyvą vaizdą. Susijaudinu
si matė savo Magdą pilkoje 
raitininko uniformoje ant aukš
tos kalvos, miško žaliam spin
dyje, prie žydro ežero. Matė 
Hanę, tą neįvarginamąją, išky
lautoją, kaip ji žavisi Stwosxo 
altoriumi Marijos bažnyčioje, 
Vavelio pilim, rūmais, kaip ji 
patylomis džiaugiasi: “Tai ma
no, tai mano”.

— Tai matai! — šnekino 
motina, sulaukusi Kristinos, at
sidžiaugusi ir atjaunėjusi. — 
Tai matai, koks čia normalus 
auklėjimas vaikam. Jie turi 
augti krašte, kur tu maža au
gai. ir Adomas, ir tavo tėvai, 
seneliai. Pagalvok apie tai!

Būdavo tokių valandų, kai 
Kristina norėdavo tuo patikėti. 
Pagauta žavių prisiminimų iš 
vaikystės dienų, pagalvodavo, 
kad jos dukrom iš tikrųjų ne
gali būti kito žemės kampelio
— tik šis.

Vieną kartą kažkam pasako
jo apie savo “amerikoniukes"
— tą žodį tardavo savotišku 
atskambiu, — kaip jas užkal
bino tėvuko draugas iš moks
lo dienų. Susitiko bekeliauda
mi Vokietijoje. Jaunas savo 
dienas jis buvo praleidęs kovo
se už nepriklausomybę. Pa
glostęs purias Hanės sruogas, 
paklausė:

(bus daugiau)



Romo jieLietuviai
Nepiiklausomoje Lietuvoje 

mūsų praeities tyrinėjimas jau 
buvo bepradedąs išjudėti. Au
go ir brendo nauja istorikų 
karta. Mokėsi užsieniuose, dir
bo universitete, rausėsi po. ar
chyvus, rašė knygas. Tą darbą 
nutraukė karas ir tremtis. 
Tremtyje gyvenimas nubloškė 
nuo pamėgto darbo. Lietuvoje 
prislėgė praeities falsifikacija. 
Lietuvos praeities tyrinėjimo 
moksliniai darbai sustojo.

Šiuo atžvilgiu tėra laiminges- 
. ni vadinamieji “romiečiai”. 

Tarp jų iškilo Vatikano ir ki
tuose Romos archyvuose įsirau
sęs dr. Zenonas Ivinskis. Nusi
rašė daug dar nežiūrėtos me
džiagos, parašė stambų veikalą 
apie vysk. Merkelį Giedraitį, šv. 
Kazimierą, eilę didesnių straips
nių. Jis — vienintelis trem
tyje pasaulietis, šiaip taip iš
silaikęs savo specialybės dar
be. Sunkiai, vargiai, bet vis dėl 
to.

Didesnį būrį sudaro dvasiš
kiai, užsilaikę Romoje arba čia 
atvykę. Prieš pusantrų metų.Ro- 
mon nuvykęs dirba kun. dr. 
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M., 
savo ordino pakviestas pareng-

ti spaudai popiežių laiškus, ra
šytus pranciškonam. Tą darbą 
tiesioginiai ir dirba. Peržiūri 
Vatikano registrus, sustodamas 
ties raštais popiežių Aleksand
ro VI, Julijaus n ir Leono X. 
Tų registrų pervertė jau 500 
tomų (350 pusi, in folio kiek
vieną). Toliau įkibs į kitus Va
tikano ir Laterano dokumentus. 
Drauge neišleidžia iš akių, kas 
tik galima rasti apie Lietuvą.

T. V. Gidžiūnas popiečiais, 
kai užbaigia savo tiesioginį dar
bą, teberenka medžiagą apie 
Lietuvos pranciškonus. Ruošia 
didesnę studiją iš šio ordino 
veiklos Lietuvoje. Jo dizertaci- 
nis darbas taip pat buvo iš 
šios srities. Dabar jį žymiai pa
pildo. Yra gavęs gausiai medžia
gos iš Lenkijos archyvų. Užti
ko Vatikane ir dokumentų apie 
domininkonų vienuolyno įstei
gimą Vilniuje 1501. Matyti, po 
Gedimino laikų buvo išnykę. 
Taip pat surinkęs gerą pluoš
tą medžiagos apie Ambroziejų 
Pabrėžą, pranciškoną, lietuvį 
botaniką ir Šventą žmogų, 
laidotą Kretingoje.

Romoje lietuviai istorikai 
sieina, pasitaria, pasidalina

vo tyrinėjimų žiniom ir davi
niais. Kolektyviai yra paruošę 
Lietuvos vyskupų reliacijų lei
dinį. Specialiai archyvuose jų 
ieškojo ir tebeieško kun. P. 
Jatulis ir kun. R. Krasauskas. 
T. J. Rabikauskas, S. J., paleo
grafas, koreguoja ir aplygina 
nurašytus tekstus. T. V. Gidžiū
nas tvarko paaiškinimus. Žemai
čių vyskupų reliacijos, kiek jų 
buvo galima rasti, jau aptvar-

kytos. Prof. dr. Z. Ivinskis ra
šo įvadą. Jis bus ir lotyniškai 
pateiktas. Veikalas bus apie 
600-700 pust Iki vasaros nori
ma atiduoti spaudai. Veikale 
bus daug medžiagos apie reli
ginį, kultūrinį, tautinį ir net po
litinį Lietuvos gyvenimą praei
tyje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
nebuvo pakankamai atkreiptas 
dėmesys į tyrinėjimą archyvų 
kituose kraštuote. Vyriausybė 
tuo nesidomėjo, to darbo ne
skatino ir nerėmė, c atskiri is- 
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Negausi jaunimui liter'atūra 
išeivijoje turėtų būti ieškoma 
ir perkama labiau negu pati 
duona. Be duonos žmogus ne
bus gyvas, be lietuviškos kny
gos išeivių vaikai susilies su 

jura, nepalikdami ai- 
nei Lietuvos, nei savo

svetima 
mintyje

§V. ONOS bažnyčia Brazzaville. Konge.

Nebe duona, o skanumynu 
turėtų būti laikomos knygelės, 
parašytos pedagogo ir dailaus 
žodžio meisterio. Dvasinio gy
venimo duona, lietuvybės gai
vintoja, taip pat. meninio sko
nio ugdytoja, pirmasis žvilgs
nis į tikrą grožio pasaulį, su
kaupia žodžiuose, 'lokia knyga

RŪTA

Iliustracijos “Kraujui ir pelenam”

taip pat rašytojus bei dailinin
kus, lyg kokius kolchozo tar- 

, nautojus. Jiem įsako tą ir tą 
parašyti ir dar nurodo kaip. Vi
sur turi vyrauti socialinis rea
lizmas, turi būti pagerbtas ko
munizmas ir pagrindinis hero
jus turi būti “pažangus” komu
nistas.

Kaip žinia, Sovietai, norėda
mi nuslėpti savo darbus, kur 
tik gali, kaltę verčia vokiečiam 
naciam. Taip yra ir su Pirču- 
pio tragedija, kurios tikrieji 
kaltininkai yra patys Sovietai, 
jų partizanai. Dabar tikroji kai
mo sudeginimo priežastis pa
keičiama. Pirčupis keliamas, 
kaip nacių žudynės. Rašytojas

Dailininkams nustato temas Justinas Marcinkevičius parašė 
ir nusako, kaip piešti. Visi tu- poemą. Jis laikėsi partijos di
rt nusilenkti užbrėžtai linijai, rektyvų. Rašo realistiniu stiliu- 
Kas domisi menu ir seka jo 
raidą, aiškiai supranta, ko ver
ta tokia kūryba.

Praeitais metais Sovietai sa
vo kūrinius nugabeno į Londo
ną, ieškodami kultūrinio ben
dradarbiavimo. Anglai, tie kon
servatyvūs žmonės, neišlaikė 
nesijuokę, kad sovietinis me
nas atsilikęs mažiausia 50 me
tų, kad jų nuogas realizmas 
nuobodus. Spalvota fotografi
ja gali lengvai pakeisti jų me
nininkų kūrinius.

mi, kai kur net pasižiūrėdamas 
į Donelaičio būrų gyvenimą. Sti
lius sultingas ir vaizdus, bet 
poema savo konstrukcija ir iš
vystymu yra sužalota, neiš
plėtota, propagandinė.

Tą poemą iliustravo S. Kra
sauskas. Jis sprendžia 
iliustracijas, sukdamas į 
lizmą. ekspresionizmą. Steng
tasi visa prastinti, kad 
ka būtų stipresnė. Tad jo ilius
tracijos darosi Įdomios. Gaila, 
kad neišlaikytos viename bruo
že. Dailininkas blaškosi. Kai

Tačiau pasitaiko išimčių. To- kur susikaupęs moka išreikštr 
kiu gaivumu padvelkia Justino simboliškai ir taupiai, o kai 
Marcinkevičiaus. nedidelė kny
gelė “Kraujas ir pelenai”, švie
žumo suteikia ne poema, bet 
dail. S. Krasauskas.

kur pasiklysta technikoj ir pie
šinyje. Atrodo, lyg būtų palie
tusi kita ranka, atsukdama vėl 
į realizmą. A.K.

Norite geros—meniškos fotografijos f
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ *

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums | 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

TeL HYacint 7-4677

mgsii
ėdžiai

čio "Maži žingsniai”.
Pranas Naujokaitis yra ne

eilinis pedagogas ir kelių kny
gų suaugusiems autorius. “Maži 
žingsniai” yra pirmoji išleista 
jo knyga jaunam skaitytojui. 
Tai dešimt labai nuoširdžiai per
gyventų ir gražia kalba para
šytų jauno gyvenimo nuoty
kių. Dešimt vaikystės iškarpų, 
kuriose skaitytojas ras didelę 
meilę gamtai, žvėreliams ir 
paukščiams, gražius atsimini
mus apie gimtinę . ir Lietuvos 
šalį, pagarbą vyresniesiems, did 
vyriškumą ir pasiaukojimą tė
vynei, religinių ir tautinių pa
pročių grožį. Ir visi tie “mo
ralai” išdėstyti ne moralizuo
jančiai, o patrauklių pasakoji
mų veikėjų gyvenimu ir dar
bais, natūraliais jų charakte
riais ir jų darbų ar dienų vaiz
duose.

Kalėdų naktį Aldytė sapnuo
ja zuikučių šalį. Zuikučiai 
go kūčias, kaip ir žmonės, 
kiai deklamuoja, turi jie 
ir prakartėlę su gimusiu
dikėliu. Kalėdos ir naujai gi
męs Dievas aprašyta nauju bū
du, patraukliu ir nenuobodžių jo kalba tinka jaunimui. Iš 
vaikams, ugdančiu jų vaizduo- “Mažų žodžių” knygelės jaunas

val- 
zui- 
net 
Kū-

aktualijas. Zuikiai

tę. Ar tikrai zuikučiai ir kiti 
žvėreliai tūri Kalėdas, kaip ir 
žmonės? Galvos mažiukas skai
tytojas ar klausytojas šios įdo
mios pasakaitės. Apsakymėliai 
“Kalėdų senelių šalis” ir “Kiš- 

. kūčių dovanos” parašyti ypač 
įdomiai, pritaikant vaikų vaiz
duotei šių dienų papročius ir 
gyvenimo
tremtiniai iš Lietuvos vargsta 
svetimuose kraštuose, jie per
plaukia į Ameriką, į laimės ša
lį, pradžioje čia jie liūdni, mi
rti savo gimtinę, paskui apsi
pranta, apsigyvena, net auto
mobilį įsigyja ... Bet tie zui
kiai gailestingi. Jie turi kiau-. 
šinių dažyklą; jie dirba, dažo, 
margina, kad paskui galėtų mar 
gučius su dovanėlėmis išvežio
ti Velykose geriems vaikams ...

“Maži žingsniai” ir “Žemė 
šaukia” — jau skaitiniai žymiai 
vyresniems. Parašyti su giliu 
įsijautimu, su meile ir pagar
ba tėvynei bei jos didvyriams; 
bet šiuose apsakymėliuose jau
čiamas tiesioginis moralizavi
mas. šia prasme Prano Naujo
kaičio knygos dalis priartėja 
kitokios rūšies pasakojimams 
jaunimui: Prano Alšėno knygai 
“Maži žodžiai”.

Pranas Alšėnas, žurnalistas 
ir novelių rinkinio autorius, 
kiek anksčiau išleido savo pe

KAI KURIE TAUTOTYRINIAI DARBAI LIETUVOJE
* ■- • i\ ' ■ ■

Po praėjusio karo bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje visoks 
tautotyrinis darbas, net ir me
džiagos rinkimas, buvo sustab
dytas. Visą dešimtmetį iš tos 
srities jokių darbų lietuviškai 
nepasirodė. Ir tik 1950 Pabal
tijo etnografų pirmame suvažia
vime Maskvoje “išaiškėjo” vad. 
“etnografinių darbų profilis”. 
Leista tirti praeitį, nes be jos 
negalima suprasti “kolchozinin- 
kų” kultūros bei gyvenos pa
sikeitimą. Nugalėtas Maskvoje 
susidaręs nusistatymas dar 
1941, kad nerusiškosios kultū
ros nereikia tirti, nes ji “at
gyvenusioji”. Imta tirti tos “at
gyvenos” ir Pabalty. Atliktos 
kelios žvalgybinės iškilos, ku
rias organizavo Maskva, o vado
vavo etnografijos institutas, 
prižiūrint to instituto Maskvo
je sekret. prof. N. N. Cebok- 
sarovui. Iš tų ekspedicijų pa
skelbti keli apžvalginiai dar
bai. Jų linkmę ir išvadas nu
statinėjo rusai etnografai. Do
mėtasi slavų įtaka. Ji surasta, 
kur tik Maskvai reikėjo.

Nuo 1950 ėmė rodytis vie
nas kitas santraukinis straips
nelis ir “Kratkije soobščenija”. 
Laidžia tas pat Institutas.

1955 pasirodė pirmasis lie
tuvių parašytas ir lietuviškai 
išspausdintas K. šešelgio ap
žvalginis darbelis (Kauno poli
technikos instituto darbuose 
III 1S55). Tuo pat laiku P. Dun
dulienė Vilniaus univ. darbuose 
išspausdino arimo padargų ap
žvalgą. 1958 pradėta istorijos 
instituto leidiniai "Iš lietuvių 
kultūros isterijcs". Tepasirodė 
2. šiose knygose lietuvių tau- 
totyra tebėra dar povaikis. Dau
giau vietos skirta proistorei, 
istorijai ir kt.

Pirmame tome 
tyrai priskirtini; 
čiaus, iš 14-to a.

(1958) tauto- 
A. Tautavi- 
Vilniaus gy

ventojų buities (94-103); trum
pai liečiami atkasti sęnieji me
dijai pastatei, keramika ir k., 
Ll. CerbJėnio, Namas (‘Nu-
r ai’) — pirminis lietuvių gy- 
ve .mojo pase.'to tipas (104- 
i -ūj su gausiais brėžiniais ir 
n.u traukomis; nurodo, kad se
nasis namas daug anksčiau iš-

skaitytojas, jei norės, galės pri
sirinkti gerų jjatarimų ir mei- 
1?3 ri ratinei, žmegui, tiesai ir 
gi-c j i pavyzdžių.
. ži žingsniai” yra tikra

A. MAŽIULIS

nyko rytinėje Lietuvoje dėl vi
sos eilės priežasčių; iki mūsų 
dienų išliko Žemaičiuose. V. Ži
lėnas dar rašo apie lietuvių 
liaudies tradicinių gyvenamųjų 
namų susiformavimą (146-156), 
o I. Butkevičius — apie tradi
cinius lietuvių valstiečių (157- 
172) ir Kuršių Neringos žvejų 
gyvenamus namus (173-134).

įdomu pastebėti, kad vieną 
kartą Maskvos cenzoriams ko
kį tautotyrinį straipsnį pralei
dus, jis išspausdinamas kur 
nors kitame leidinyje. Taip at
sitiko ir su Butkevičiaus geru 
darbu, nes turi antrininką, iš
spausdintą Moksle ir Gyvenime.

Toliau V. Žilėnas rašo trum
pai, bet reikšmingai apie dai
lides ir jų darbų įrankius (185- 
188), o V. Milius paliečia vi
sai apleistą mūsų tautotyros 
sritį — lietuvių valstiečių įren
gimus maistui gaminti (189-198) 
S. Bernotienė apšvelgia valstie
čių sausumos susisiekimo prie
mones 19-20-tam a. (199-210), 
bet jai gana sunkokai sekasi 
susidoroti su svetima jai me
džiaga. M. Glemžaitė, buv. ne
priklausomos Lietuvos Dotnu
vos žemės ūkio akademijos lek
torė, daug domėjusis žmonių 
drabužiais, aprašo verpimo ir 
audimo tradicijas (212-227), bet 
darbas gana paviršutiniškas ir 
atkištinis.

Toliau V. Žilėnas (jis Lie
tuvos mokslų akademijos etno
grafinio muzėjaus direktorius) 
rašo apie šaunamųjų ginklų ka
lyklą Valkininkuose 16-me a. 
(228-322); R. Strazdūnaitė — 
apie valstiečių grūdų magazi
nus (234-242) ir D. Būtėnas — 
Rykūnė (243-248). Tie darbai 
priklauso daugiau istorijai, kaip 
ir J. Jurginio — lietuvių šei
ma 13-14-me a. (248-259), A. 
Vyšniauskaitės — lietuvių vals
tiečių šeimos turtiniai santykiai 
19-20-me a. pirmaisiais dešimt-

mečiais (260-269). Su jos išve
džiojimais ne visur galima su
tikti, bet yra naudinga doku
mentinė medžiaga. Baigiant K 
Grigas paliečia vėl tautosaką, 
rašydamas apie Simoną Dau
kantą kaip lietuvių tautosakos 
rinkėją, leidėją ir vertintoją 
(270-286). Blaiviai vertina Dau
kantą, bet nieko naujo neiške
lia, tik sutraukia draugėn me
džiagą.

Antrame (1959) tome tauto- 
tyrai taip pat skirta, mažiau vie
tos, kaip proistorei. H. Lizde- 
nis, kurį paskutiniais metais 
stebime kaip jauną ir darbštų 
dzūkų kraštotyrininką, aprašo 
Rudnios geležies liejyklą (188- 
182), o toliau V. Merkys ap
rašo Vilniaus miesto gynybinius 
įtvirtinimus 1503-18u5 metais 
(193-214). Tautotyrai šis straips
nis nieko tiesiogiai neduoda, 
nors gaii padėti aiškinti kai 
kuriuos mūsų senuosius' sody
binius dvarų ir ūkių dengti- 
iuus vartus bei aptvarus. Gerą 
darbą duoda V. Milius apie Pla
tonų apylinkių gyvenamus na
mus (214-236). Prie jo priside
da Iz. Butkevičius — lietuvių 
valstiečių ūkiniai pastatai (237- 
256). Vertas dėmesio ir antra
sis V.Miliaus darbas — lie
tuvių valstiečių maistas 19-jo 
a. antrojoje pusėje — 20-jo a. 
pradžioje (257-268). Neblogai 
M. Glemžaite rašo apie linų ir 
vilnų naminį apdirbimą 19-jo a. 
— 20jo a. pradžioje (269-299), 
nors ir šiam trūksta daug kur 

! tikslumo ir dokumentacijos. A.
Vyšniauskaitė pasakoja apie 
lopšius ir lutas vaikų augini
mo priemones (300-308), panau
dodama plačiau 1939 etnografi
nių ekspedicijų aprašus. V. Sto
naitis, apžvelgdamas lietuvių 
liaudies fizinę kultūrą (310 - 
319), gausiai panaudoja senus 
aprašus. Rinkinį baigia V. Nau
sėdas istoriniu straipsniu apie 
lietuvišką mokyklą Prūsuose

(Nukelta į 5 psl.)

Kultūrine kronika

straipsnių rinkinį. Kai kurie iš 
šių straipsnių peržengia žurna
listinio stiliaus ribą ir pakryps
ta į moralizuojančią beletristi
ką jaunimui. Iš tokių ypač įdo
mūs yra gimtojo kaimo idilijos 
vaizdeliai, kurie beveik prilygs
ta Pr. Naujokaičio apsakymui 
“žemė šaukia”. Pr. Alšėno skai
tiniai, nors daugiau taikomi su
augusiems, lengvu sakiniu ir 
tiesiogine populiaraus auklėto-

ir, kaip tokia, nemaža 
,is Prano Naujokaičio, 
it Lietuvių Bendruome- 

ktri knygą išleido, (New 
:o LB Apygarda) dovana iš- 
; vaikams. Pr. Alšėno “Ma

ži tedriai” yra naudingas pri- 
si ranirias jauniems ir suaugu- 
rk ": apie didelius dalykus, ku
ri, .c. deja, žmonės tarp ma
ri? u smulkmenų linkę greit 
p 3.. j riti. “Maži žodžiai” išleis-

t ii'

:adiškio knygos klubo “Rū- 10,000 dol.

Ukrainiečiai šiemet švenčia 
100 metų sukaktį, kaip mirė 
jų tautinis poetas Taras šev- 
čenko, gimęs 1814, kovojęs dėl 
Ukrainos nepriklausomybės. Ta 
proga ukrainiečiai pasirūpino, 
kad Kongresas išleistų knyge
lę “Europe’s Freedom Fighter”, 
kurioje aprašoma to meto Uk- 
rainos padėtis ir duodama Sev- komis ku.
čenkos biografija. ----------------------------

Čiurlionio galerija Chicagoje 
praėjusių metų gale atšventė 
trijų metų sukaktį ir buvo su
rengusi parodą. Ta proga iš
leido iliustruotą leidinį, kuria
me nuotraukomis pavaizduota 
galerija, sudėta daug dailinin
kų kūrinių, paminėtos parodos, 
iškilmės, pridėtas iliustruotas 
parodos katalogas. Galerija per 
3 metus jau turi paveikslų už

Kazimieras Žorcmskis pasku
tiniu laiku sukūrė visą eilę ab
strakčių paveikslų, kurių dau
gumos idėjos paimtos iš Ken- 
nebunk Porto.

Aidų žurnalas šiemet prade-
da 12 metus Amerikoje. Sausio 
numeris jau baigiamas pareng
ti, jis bus iliustruotas nuotrau-

ris paskutiniu laiku pasižymėjo 
kaip įdomus foto menininkas. 
Taip pat rengiamas ir vasario 
numeris, kuriame bus atžymė
ta Lietuvos kančia. Ta proga 
iliustruojamas pranciškonų kop
lyčios Brooklyne Kryžiaus Ke
lių — stacijų vaizdais. Kryžiaus 
Kelius sukūrė dail. Aleksandra 
Kašubienė.

savo 
simbo-

išraiš-

parodai.

BOSTONE SUSITIKĘ: Jokūbą* Stekas — Liet ĄteimiMmv radijo direktorių*, J. PtepMte* - 
ciktopedijo* leidtja*, P. VMtkii* — Laisvi* Varpo vedija*. Nuotr. B. KerMteM*.

Aloyzo Barono “Vieniši me
džiai”, ėjęs Darbininko atkar
poje 1959, Chicagoje išleidžia
mas atskira knyga.

Ateities žurnalas šiemet šven
čia 50 metų sukaktį. Ta proga 
išleidžiamas specialus padidin- kius” 
tas numeris ir balandžio mėn. 
rengiamas 
Chicagoje.

Adomas 
intensyviai

literatūros vakaras

Galdikas šiuo metu 
kuria didelio for

mato aliejinės tapybos paveiks
lus, kurie bus skiriami naujai

Stepo Zobarsko “Brolį ieš
kotoją” išvertė į anglų kalbą 
Danguolė Sadūnaitė-Sealey ir 
viena leidykla išleido Anglijoje. 
Angliškai pavadinta “In Quest 
of 9 Brothers”. Kaina 5 šilin
gai.

Bruno Markaitis, S. J., Šiuo 
metu rašo “Tris 

kuriuos 
truos. Taip pat 
parašyti smuiko

lietuviškus šo- 
vėliau orkes- 
turi užsakymą 
koncertą.

Bernardo . Brazdžionio eilių 
rinkinys “Vidudienio sodai”, 
laimėjęs Aidų žurnalo premi
ją, jau baigiamas spausdinti 
Los Angeles, Calif., ‘Lietuvių 
Dienų” spaustuvėje.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records) 

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje
$4 00 
4.50 
4 50

Dainos i* Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: 16 datny 
Lietuviikot dainos ir tokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 
Lietuviikos dainos. Bostono liet, miSr. choro 17 dainų albun.as 
Sophie Barkus radijo vakaruikininkžs dainuoja. 10 liet, dainų 

ir 10 kalėdinių A .....
Lietuviiki markai. Br. JonuSo įgrota 12 liet, patriotinių marių 6 iki

5 W
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DARBININKO KONCERTAS
SAUSIO 22, SEKMADIENĮ,

WEBSTER HALU 119 E, llth STREET, N. Y. C.

1961

MONIKA KRIPKAUSKIENĖ

Pradžia 5 vai.

Šokiams groja JOE THOMAS •rkastras

KADA SUSKAMBA KOLORATŪRINIAI BALSAI
Praeitų metų Darbininko kon 

certe mano kaimynas sėdėjo 
ramiai, klausydamasis Monikos 
Kripkauskienės soprano. Kada 
jos balsas ėmė šokinėti per 
aukštąsias gaidas, kaimynas ne
beišlaikė ir ūmai atsigręžė į 
mane:

— Kas čia dabar?! Tai bal
sas lyg lakštingala triiiuoja!

—- Tai koloratūrinis sopra
nas! — atsakiau pašnibždom.

— Sopranas su koloratūra? 
Kas tai per daiktas?

— Tai, ką dabar girdi!
Kaimynas patenkintas klau

sėsi, nors, jaučiau, kad mano 
paaiškinimas jį nelabai įtikino. 
Grįžęs namo, jis susirado žody
ne paaiškinimą ir man telefo
nu perdavė.

— Klausyk, aš padainuosiu 
koloratūra! — tarė jis. — Ko
loratūra — tai itališkas žodis, 
reiškiąs vokalinėje muzikoje 
meiiodijos puošimą greitais bal
so peršokimais, trelėmis ir ki
tokiais balso efektais!

Taip mudu dar pasiaiškino
me apie dainavimą, ir anas kai
mynas pridėjo, kad vėl ateisiąs 
Į toki koncertą.

Dabar kviesdamas ne tik jį, 
bet ir kitus gražaus dainavimo 
mėgėjus.galvoju apie tokį balsą, 
kuris gali suokti kaip lakštin
gala. Tai didelė Dievo dovana. 
Tekiu balsu susidomėjo ne vie
nas kompozitorius ir prirašė 
specialių kūrinių koloratūri
niam sopranui. Balsas plačios

Bilietai į

koncertą
D a r b i n i n k

Darbininko koncertan bilie
tų galima gauti Ginkų krautu
vėje, Liet, piliečių klube, Jo
kūbaičių gėrimu krautuvėje, Li
sauskų krautuvėje. J. Andriušio 
įstaigoje, pas Šalinskus. J. Pa
šukom, J. Gerdvilienę, S'.nda- 
navičienę. E. Kašetienę, O. Si- 
jevičienę. P. Panetauskienę. Ir. 
Lubienę. Wiliiam J. Drake A- 
merican Home Reaity, Albert 
F. Peters įstaigoje, Darbininko 
admin., 910 VVilloughby Avė.. 
Brooklyn 21. N. Y., tel. GL 5- 
7281. Bilietų kainos 3 dol.. 2.50 
dol.. balkone — 2 dol., studen
tams ir atėjusiems tik į šokius 
— 2 dol. Kviečiame bilietus įsi
gyti anksčiau, kad būtų galima 
koncertą punktualiai pradėti. 

Didelis spaudos kioskas veiks 
Darbininko koncerte, bus gali
ma įsigyti visas naujai išleis
tas knygas, plokšteles, papi
gintomis kainomis, taip pat bus 
galima sumokėti Darbininko 
prenumeratą ir užsisakyti arba 
kitiems užsakyti Darbininką
papiginta kaina — 5 dol. už Taip visi aptarė, kad šis mo- 
visus metus. kinys toli "nudainuos”. Su to- Vėliau girdėjau jį ir Chica-

apimties, su specifiniu tembru, 
gali iš žemų gaidų staiga šok
ti į pačias padanges — į aukš
tąsias gaidas. Ir čia prasideda 
tas lakštingalos mėgdžiojimas, 
kur tariama tik atskiri garsai. 
Teksto slinktis sustoja, skamba 
tik melodija, spurda lyg paukš
tė savo linksmybėje. Paskui, lyg 
norėdama atsidusti, nusileidžia 
į žemesnes gaidas ir vėl greitai 
staccato perbėgimais kyla melo
dijos laiptais, švaistosi ir skam
ba, skamba. Ūmai vėl nušoka 
ir vėl staiga pakyla, parody
dama dar įvairesnį balso skam
bėjimą.

STASYS BARAS

STASYS BARAS NUSTEBINO VISUS
Dabartinis Stasys Baras, gar

sus tenoras, nors buvo dar 
pranciškonų gimnazijos moki
nys, apsivilkęs ruda uniforma, 
susijuosęs juosta, kai pirmą kar 
tą jį išgirdau. Tai buvo jų na
muose. Kiškėnuose. Klaipėdos 
krašte, kur buvo moksleivių sto
vykla.

Vasara graži, vakare dega 
laužai. Taip nejučiomis ir atsi
randa daina. Iš viso būrio išsi
skyrė gražus, švarus tenoras. 
Tai buvo Stasys Baras (tuo me
tu dar vadinosi Baranausku). 
Atsilošęs, lyg tas giedantis 
paukštelis, jis aukštu skamban
čiu balsu traukė, rodos, “Kas 
bernelio sumislyta". Šimtais kar 
tų girdėta daina buvo lyg ne 
ta. Ji kitaip skambėjo, giliau 
smigo į visų širdis. Visi nutilo. 
Susėdę prie laužo klausėsi, kaip 
jų tenoras su gilia nuostalgi- 
ja šaukė naktyje.

Dainuoja: MONIKA KRIPKAUSKIENĖ ir STASYS BARAS

Pianinu skambina ir akomponuoja ALEKSAS MROZINSKAS

Kas nori taip dainuoti, turi 
daug ir labai daug dirbti. To- 
kis dainavimas reikalauja ypa
tingo pasiruošimo, čia ateina ne 
tik gilus melodijos jautimas, 
frazavimas, bet ir aukštųjų gai
dų apvaldymas, kad jos gražiai 
skambėtų. Todėl, ką mes girdi
me tokio koncerto metu per 15 
minučių, yra ruošta ilgai. Tai 
nuolatinio įtempto darbo vai
sius.

Šios darbo meilės ir kantry
bės turi Monika Kripkauskienė, 
kuri Darbininko koncerte vėl 
pasirodys su nauja programa 
ir grakščia savo koloratūra.

blėso

kiu balsu negėda ir prieš Kip
rą Petrauską stoti.

Stovykla išsiskirstė, 
prisiminimai, kaip tos laužo ža
rijos. Blėso ir St. Baro balso 
įspūdis. Gal jis pamiršo savo 
talentus, kaip daugelis talen
tingų žmonių?

Bet štai Vokietijos stovyklo
je vėl pamačiau Stasį, šį kar
tą jau ne su pranciškoniška 
gimnazisto uniforma, bet su 
traku, dryžuotom kelnėm. Ir 
ne prie laužo, bet ant scenos, 
kur dumsojo juodas pianinas 
ir prie jo sėdėjo kitas frakuo
tas ponas. Taigi, besama solis
to iš mūsų Staselio 
vojau.

Ir kai uždainavo, 
anos vasaros baisą, 
gražus, skambantis, 
apvaldytas, subrendęs, stiprus, 
lai buvo malonus gaivaus vė
jo pūstelėjimas — štai auga 
nauja dainininkų karta!

— pagal-

atpažinau 
Toks pat 

tik labiau

PIANISTAS ALEKSAS MROZINSKAS. Nuotr. V. Maželio.

PIANISTAS, BE KURIO NIEKAS NEAPSIEINA
Aleksą Mrozinską pažįsta vi- 

a lietuvių kolonija New Yor- 
e. Tai pianistas, be kurio ne- 
psieina nė vienas čia rengia- 
las koncertas. Visada papras- 
as, nuoširdus, sutinka su viso- 
iom sąlygom, atspėja visų dai- 
ininkų nuotaikas, prie jų mo- 
a prisiderinti, pažįsta jų balsi- 
,es savybes. Tai tikras akompo- 
atorius iš Dievo malonės, gi
lau supratęs, ką reiškia daini- 
inką palydėti pianinu. Jis yra 
r čia ir kitur akomponavęs 
augelyje koncertų įvairiausiem

Bet jis nėra tik akompona- 
rius. Yra ir pianistas. Daž- 
lose koncertuose paskambina 
i gera technika, giliu įsijau-

Aleksas Mrozinskas palydė- 
o visus Darbininko ir Aidų 
engtus koncertus Ir šiemet jis 
utiko akomponuoti ir paskam- 
inti. Koncertui išnuomotas 

specialus pianinas.
Aleksas Mrozinskas. gimęs 

Šiauliuose 1914.8.7 pradinį mu
zikos mokslą ėjo Šiaulių muzi
kos mokykloje. 1933 išlaikė eg
zaminus į Kauno konservatori- 

goję ir Philadelphijoje. Stasys 
Baras buvo dar tvirtesnis, drą
sesnis, be pretenzijų, ’ioks pat 
draugiškas, lyg tebenešiotų sa
vy anų paliktų pušynų kvapą. Į 
sceną jis išėjo kaip patyręs 
dainininkas — su pasitikėjimu, 
drąsa. Jo baisas suskambo dar 
gražiau. Pasidžiaugiau. Dirba, 
lavinasi. Labai nudžiugino dide
lis nuoširdumas. Kiekvieną teks 
tą perdavė su giliu įsijautimu.

Džiaugiausi ne aš vienas, bet 
daugelis, kurie girdėjo jį dai
nuojantį. Tai dainininkas, ku
riuo gali pasitikėti, kurio gali 
klausytis ir klausytis. Jo galin
gą stiprų balsą daug kas pa
stebėjo. daug 
koncertais.

Darbininkui 
kad St. Baras 
parengęs platų repertuarą. Kas 
gi nenorės jo išgirsti? P.

kas kvietė su

didev yirbė. 
atvyksta ir turi

mokėsi pas prof. A. Ro- 
bet dėl materialinių są- 
1934 nutraukė mokslą, 
baigė Šiaulių gimnaziją

ją ir 
žiekį, 
lygų 
1935
ir tais pat metais laimėjo var
žybas į Kauno radiofoną — vavo Vokietijos studentų kvar- 
akomponuotojo — koncertmeis
terio vietai, kurioje išbuvo iki 
1939. 1936 vėl pradėjo lankyti 
konservatoriją ir ją baigė 1940.

Lietuvoje yra surengęs kelis 
rečitalius — Kauno konservato
rijos ir Vilniaus filharmonijos 
salėse, Panevėžyje, Šiauliuose. 
Dalyvavęs su simfoniniu orkest-

damas Fr. Chopin E-Mol ir Fr. rašęs ir dainų kvartetam, ok- 
Liszt Es-Dur koncertus, diriguo- tetam bei choram.

TAUTOTYRINIAI DARBAI Lietuvoje

sta- 
dar 
bet

(Atkelta iš 4 psl.) 
16-18-me a. (320-332). Viena ki
ta vieta naudinga ir tautotyri- 
nirikui.

Knygose gausūs proistoriniai 
straipsniai pateikia įdomios me
džiagos lietuvių praeities gy
venimui suprasti.
Peržvelgus visus tautotyrinius 

straipsnius, labai ryškiai maty
ti, kad daugiausia tiriama 
tyba. kartais užkliuaoma 
susisiekimas, namų darbai, 
vengiama socialinių temų, 
rias bando liesti tik tokie “spe
cialistai". kaip Jurginis, Vyš
niauskaitė, besiremdami Mark
su — Engelsu ir kitais “auto
ritetais”.

Knygų forma nuobodi ir men
ka. Toki yra visi Lietuvos 
mokslų akademijos darbai, taip 
pat Vilniaus universiteto, Pe
dagoginio instituto ir k. Nuo 
oficialaus formato nelengva ati
trūkti. nes jį nustato Rusijos 
federalinė respublika. Tik vie
nas kitas akademijos leidinys 
turi įspaustą saulinį langelį, ku
ris liudija, kad nepriklausomos 
laetuvos knygų apipavidalini
mo pastangos dar gy vos ir yra 
noras duoti kiek galima vaka- 
rietiškesnę knygos išorę. Popie
ris rūpintasi pasirinkti įmano
mai geresnis, tačiau vaizdai at
spausti sovietiniu menkystos soria’.ja Kanadoje. Ottawojc.

jant V. Marijošiui, B. Dvarionui, 
P. Armondi ir k.

Atsidūręs Vokietijoje, išvys
tė nemažą muzikinę veiklą: ren
gė koncertus ir 1945-47 vado- 

tetui, 1948 laimėjo varžybas į 
Miuncheno aukšt. muzikos mo
kyklą, kur studijavo, ligi išemi
gruodamas į JAV 1949.

Apsigyvenęs Brookiyne, jis 
uoliai dalyvavo visame lietuviš
kame muzikos gyvenime. 1950 
suorganizavo piano studiją, ku
ri kas metai rengia savo pasiro- 

standartu. Išimtį sudaro tik gry
nai propagandai skirti leidiniai.

Lyginant šį mūsų leidinį su 
latvių tos pačios paskirties kny
gomis, krinta į akis skirtingas, 
didelis leidinių formatas su į- 
spausta viršelyje lankine sege, 
liudijančia latvių tautinę dva
sią. Lietuvoje tokio formato pa
sirodė tik architektūros pamink
lų metraštis I (1958). Latvių pa
sirinkta geresnis popieris, įdė
ta dalis kreidinio popieriaus 
klišėms ir net spalvotų duota! 
Išorės įspūdis daug geresnis, 
bet aprašuose suvaryta daug 
daugiau sovietinių “dievų ir iš
minčių". Rusifikacija ir 
zacija dar ryškesnė. Gi 
leidiniuose beveik jau 
nei estų kalbos.

sovieti-
Estijos
neiiko

— Poetas Kazys Bradūnas 
skaitys savo kūrinius Ateities 
žurnalo jubilėjiniame literatū
ros vakare Chicagoje balandžio 
15. Ateitis šiemet mini savo 
50 metų sukaktį.

— Prof. J. Kup Jonis, kuris 
su šeima gyvena Rustona. La., 
redaguoja miškininkų žurnalą 
"Girios Aidas". Žurnalo 18 nr. 
išeis vasario mėn.

— Prof. dr. Antanas Paplaus
kas - Ramūnas sulaukė 50 me
lų. Su šeima gyvom. »r prote

DARBININKO šis 
siunčiamas kaip kvietimas 
lankyti į tradicinį metinį kon
certą sausio 22 New Yorke, 
Webster Hali. Administracija 
laikrašti išsiuntinėjo ir ne Dar
bininko skaitytojam, kuriu ad-. 
resus ji galėjo gauti. Jeigu kam 
ta proga laikraštis bus patekęs 
pirmą kartą į rankas ir patiks 
užsisakyti, busime labai paten
kinti. Naujiem skaitytojam pir
miem metam kainuoja tik 5 
dol.

— Prel. Pr. J. Juškaitis, Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos klebonas Cambridge, 
Mass., teikėsi pranešti vaikų lai 
raštelio “Eglutės” administra
cijai, kad jisai to nelaukto jo 
pagerbimo proga sutinka išleis^ 
ti "Eglutės” vasario numerį. 
Šiam vieninteliam lietuvių vai
kų laikraštėliui tai didelė pa
rama.

— Jaunimo literatūros kon
kurso jury komisija, susidedan
ti iš dr. Henriko Lukaševičiaus 
(pirm.). Nelės Mazalaitės, Leo
nardo Žitkevičiaus. Stepo Zo- 
barsko ir Romo Kezio, pasky
rė dvi premijas po 150 dol. už 
geriausią konkursui pristatytą 
novelę "Prizmę” ir poezijos kū
rinį "Netarti žodžiai”. Atida
rius vokus paaiškėjo, kad no
velės autorė yra Liuda Germa- 
nienė, o poezijos — Dalia Kol- 
baitė. Abi laureatės yra iš Chi- 
cagos, kur sausio 8 įvyko iškil
mingas premijos įteikimo vaka
ras. Konkurse dalyvavo daug 
jaunų autorių, kurių amžiaus vi
durkis tarp 18-20 metų. Kon
kursą organizavo akademinis 
skautų sąjūdis.

— Kun. C. Girnius, kilęs iš 
Maspeth, N. Y., ?daryknoli vie
nuolis misijonierius Peru, Pie
tų Amerikoje, pagarsėjo pasta
tydamas per upę tiltą, kuriuo 
dabar 20.000 gyventojų 
gali- susįsiekti su “pasauliu”. 
Upės jie buvo atskirti nuo ki
tų gyventojų.

— Daumantas Cibas, peda
gogas ir mėgėjas fotografas, 
gyvenąs Los Angeles, Calif., 
vieną savo didesnių kambarių 
yra pavertęs tarytum lietuvišku 
muzėjumi.. Jis turi daugelį me
niškai atliktų, medžio drožinė
jimo darbelių, tautiniame sti
liuje. Jo žmona, mokytoja, Ka
lėdų eglaitę buvo papuošusi vien 
tik šiaudelių ornamentais, taip 
pat lietuviško stiliaus ir nepa-
prastai gražiai atliktais.

— Dr. Ed. Varnauskas gar
sėja Švedijoje kaip širdies li
gų specialistas. Yra kilęs iš Ku
piškio, mokęsis Lietuvoje ir 
Švedijoje. Medicinos mokslus 
beigė Stockholme 1951.

— Audrys Bačkis, ministerio 
dr. St. Bačkio sūnus, kovo 18 
Romoje įšventinamas į kuni
gus.
— Tris knygp bibliotekas do

vanai bus galima laimėti, pasi
naudojant knygų išpardavimu, 
kuris dabar pratęstas iki va
sario 15 d. Atpiginimas iki 90- 
proc. Sąrašai išsiunčiami papra
šius šiuo adresu: Gabija. 87-35 
95th St., \Vopdhaven 21, N.Y.

LEONARDO 
ANDRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys

SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj. 
910 Willoughbv Avcnuc. 
Brooklyn 21. N Y. 
Iliustravo 
daii. Telesforas Valius 
208 psl.. kaina 3 dol

Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga — 

geriausia 
švenčių 
dovana!



1961 m., sausio 17 d., nr. 4.

DOVANOS , GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietuti A voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZTTD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IYU11 čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

►

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobe, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
išskyrus

S. Beckenteino
Važiuoti BMT

arba IND
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uRrainiškai 
išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų.

futbolo — vyrų, rezer- 
jaunių, jaunučių ir ma-

ck

MCA

WE1SS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDIMŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm, ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti kiijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti I

I-----------------—— ...............-..........
5 SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ! I

I
 Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiaga vyrų kostiumams ♦

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. Į
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo | 

(vvholesale) kainomis. ♦

j K & K FABRICS
į 1158 šast Jersey Street Eliiabeth. N. I. ■
! Telefonas: ELizabetb 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IM f V?L. VAKARO
♦ Mūsų kainos vyrų drabužiams prasiieca r.uo Sš.iO už pilną eilutę j

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTDILESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS į

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Į 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, t 

vilnonės skaros ir šalikai |
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis ♦

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą * 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE į 

PATENKINTI į

DĖMESIO'.

Kas neturi kur ramiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Tovvn Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo tVaterburv, 
Conn. Išlaikymas tik apie 1U0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis. Old To’.vn Farm, Terry- 
ville. Conn. Tel. Bristol LL’d- 
low 2-5113.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. :
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y. |

Tek: AL 4-8319 ♦
______________________________ __________ ________________ ♦

Sol. LIONĖ JUODYT£-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Play Hi-Fi Records

"MANO
LIETUVOS

. PRISIMINIMAI"
(My Lithuanian Memories) 

Kaina S4.98
Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carols”
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98Ą
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platirttojams užsakius didesniais 
ku-kiais — du,xlama nuolaida

Gaunama:
Alex Mathews—256 Union Avė.. 
Brooklyn 11. N Y.; Jack J.Stukas 
- 1264 Whitc St.. Hillside. N.J: 
Juozas Ginkus 195 Grar.cl St.. 
Brooklyn 11. N Y.: Darb ninkas

910 VVilloughby A .-e. Brook
lyn 21. NA*.; Spaudos Kioskas — 
280 Union Avė. Brooklyn H. N.Y.

Lietuviy Atletu Klubas 1960
Svarbiausiu sportiniu įvykiu 

New Yorke skaitytinas abiejų 
vienetų, LAK ir LSK, susijun
gimas. Ar Lietuvių Sporto Klu
bui įsiliejimas į Atletų Klubą 
bus naudingas ar ne, parodys 
ateitis. Susijungimo mintis iš
kelta ir kedenta per eilę me
tų. Taigi, dabar Brooklyno Lie
tuvių Atletų Klubas vadovau
ja visai New Yorko lietuvių 
sportinei veiklai, kuri suside
da iš

ima antroj
roji vieta teko S. Amerikos lie
tuvių žaidynes, kas irgi nekas
dieniškas reiškinys. Naują se
zoną krepšininkai pradėjo ne
kaip —- ko.naudos ramsčiai 
\ ysr.ius. Kurtia sužeisti, o jau
nų nėia. Beje, jaunių koman
da per sezoną šlubavo, bet ima
si pastangų atsigriebti. Moterų 
vienetas, atrodo, savo dienas 
tyliai baigia.

Futbole džiugiausiai atrodė 
jaunieji. Jauniai, jaunučiai ir 
mažučiai parodė mūsų prieaug
lio gajumą. Viši trys vienetai 
baigė pirmenybes lentelės vi
duryje.

Seniorų futbolas 1960 me
tais pergyveno juodžiausias die
nas. Rezervinė sumušė visus 
rekordus pralaimėtų ir be kovos 
atiduotų rungtynių. Pirmoji ko
manda nusikraustė į žemiau- 
siąją lygą. Ne tiek skaudus pats 
faktas, kiek priežastis. Viene
tas, kaip ir klubas, tuo metu 
btlvo visai be vadovybės, nuo
vokos, noro ir ambicijos. Sa
vo garbingos praeities dešimt
metį New Yorko futbolo ko
manda atšventė tikrai liūdnai.

Metų gale — betgi, pragied-

DARBININKAS

ruliai. Pirmoji komanda po ke- 
lerių metų išėjo pagaliau su 
pozityviu taškų ir Įvarčių ba
lansu. Tikėkime, kad ir vado
vavimo reikalai pateks į tinka
mas rankas. Rezervinė, tiesa, 
irgi nuostabiai gerai susitvar
kė. Komanda yra pirmame ra
te lentelės viduryje, o buvo 
pripratusi uodegaitėje tupėti.

Kaip minėta, reikaliukai ge
rėja. Ateičiai turime gerų per
spektyvų. Klubo vadovybės — 
pirm. A. Vakselio ir vicepirm. 
sporto reik. Kepenio — daug 
gražaus darbelio laukia.

Atletų Klubas, vadinas, at- 
jaunėja. Tačiau keistas kai ku
rių senųjų klubo narių boiko- 
tavimas. Pradžioje prikaišiota, 
kad jaunimas nesijungia ir ša
linasi nuo senųjų, o dabar vėl 
negerai. Ir Įtik tu kiekvienam!

Seniausia lietuviška sporto 
organizacija pasaulyje (Įkurta 
1903!) — Lietuvių Atletų Klu
bas per eilę metų nenukrypo 
nuo lietuviško kelio: rėmė vi
sas mūsų patriotines organiza
cijas. pasižymėdamas kaip rim
tas ir patikimas klubas. Tikė
kime ir linkėkime ateityje šios 
rimties nepamesti!

Atletas—• —
Sportas ar mokslas?

Harvardo univ. buvęs prezi
dentas J. B. Conant pareiškė 
viešą kritiką Amerikos mokyk
lų sistemai, kurioje dažnai spor
tas svarbesnis už mokslą. Spor
tas esąs perdėtas su skriauda 
mokslui; siūlo panaikinti mo
kyklų sporto komandų varžy
bas.

Darbininką parėmė
Aukojo 1 dol.

Pittsburgh, Pa.: A. šikšnius, 
A. Marmokas, N. Baltrūnienė, 
J. Dailydėnas.

Philadelphia,. Pa.: P. Krišta- 
ponis, M. Mažeika.

Homestead, Pa.: W. Butch, 
P. Savolskis.

Įvairios vietos Pa.: C. Baltru
šaitis, Dunmore, V. Romanas, 
Wilkes-Barre, J. Milkewicz, Mi- 
nersville, R. K. Gruodis, Green- 
castle, J. Smolskis, N. Phila., 
C. Kaminskas, Vandergrift, A. 
žaliaduonis, Munhall.

Dorchester, Mass.: V. Ivanaus 
kas, U. Bender, Z. Petrauskas, 
M. Biknevičius.

Brockton, Mass.: E. Kelly, R. 
Cirokienė.

Worchester, Mass.: P. Kur- 
lianskas, M. Pajaujienė, E. Ma- 
žukna, T. Treinavičius, V. Be- 
liauskienė.

Hudson, Mass.: L. Volkavi- 
čius, C. Sebeika.

Norv/cod, Mass.: J. Avižinis, 
A. T. Venckus, M. Aidukonis.

So. Boston, Mass.: P. Kurap
ka, O. Gaputienė, E. Plechavi- 
čienė, A. Paulauskas, M. Naujo
kas, prel. Pr. Virmauskis. J. Už
davinys, J. Valentukiewicz, A. 
Janušonis, J. Petrauskas, J. Ka
činskas.

Įvairios vietos Mass.: P. Ado
mavičius, Athol, A. Šimkus, 
Brighton, A. Marčiulionis, Ha- 
verhill, E. Navvazelski, Hano- 
ver, Iz. Vasyliūnas, Sommervil- 
le, J. Banys, Cambridge, L. 
Švenčionis, Lavvrence, A. Vir
bickas, W. Lynn, C. S. Šta
mas. Lovvell.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SŪRIS
Founiain, Michigan ____

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuiiarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūrį.

INC.
Mich.

prašome kreiptis:
PETER LISAUSKAS

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY,
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain,

Aptarnavimui ir informacijai rytuose

69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-8087

351 Park
VICTOR ABECŪNAS

Street, New Britain, Conn. Tel. BA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

634 N. Denison Street, Baltimore, Md. Tel. Longwood 6-262.
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. Tel. Hyde Park 3-3975
GEORGE GALŪNAS

1400 Caniff, Detroit, Mich. Tel. TO 8-7062

1804 W.
STANLEY METRICK 

47th Street, Chicago, III. Tel. Yards 7-8393

5418 Soi
JOHN SIIURNA 

Albany, Chicago, III. Tel. Grovehill 6-7783

4310 No.
ALLAN STE1VART

Broad St., Philadelphia. Pa. Tel. Glazstone 5-1310

Į SIDABRINIO VARPO KEPYKLA j
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms ‘ 
vestuvėms ir pokyliams tortai :

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
Į 36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y. |

Telefonas: STagg 2-5938
ji _____________________________________________________ Įr ... , :

► Lietuviškų produktų: <

» DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ <

! PETRO LISAUSKO :
krautuve J

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 <
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams <

Perkant didesniais kiekiais pristatoma > namu. uvn.ok.u.i..

| WHITE HORSE TAVERN | 

I baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas |

± 86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519 |

I Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam f 
1 Salėje gali tilpti 100 dalyvių yi . t ?

PALUS RESTAURAM
LIQUORS — BEER — WINES 

SKANUS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VI*NIAUSKAS

31 Sprmg St., New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S I.!QLOR STORE Į

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo- į 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 1 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y. i

Telefonas: VIrginia 3-3544 t

R E P U B L I C

Wine & Licjuor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel.: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St. Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Ches+nut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1 181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS 

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
VVORCESTER 4, MASS 

PLeasant 4-3301 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą 

Edward A. Žigas Fl NĖRA L HOME 
540 East Street, Ncw Britain, Conn.

Tel.: BA 9-2242 — 9 9336
Aptarnauja NEW BRITAIN. WATERBURY ir HARTFORD. Conn.



DARBININKAS žinios

Minu 

NAUJIENOS^*

DARBININKO KONCERTE, 
kuris bus sausio 22, bus ir 
spaudos kioskas. Bus galima Įsi
gyti lietuvišku knygų ir plokš
telių. Koncertu susidomėjimas 
yra didelis. Laukiama svečiu ir 
iš tolimesnių vietų, (plačiau žiū
rėk 5 pusi.).

Dr. K. J. Valiūnas, vienas iš 
Neries b-vės direktorių, sausio 
14 prekybos reikalais išskrido 
į Europą, kur išbus apie 5 sa
vaites. !

Jadvygos Matulaitienės pa
ruošta New Yorko jaunimo 
grupė dalyvaus Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo progra
moje ir pašoks tautinių šokių.

Apreiškimo par. choras, vado
vaujamas Vlado Baltrušaičio, 
dalyvaus Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime, kuris bus va
sario 19 VVebster salėje, New 
Yorke.

.Vytautas K. Barelis yra iš
rinktas International Estate 
Planners, Ine.. Montclair, N.J., 
viceprezidentu. Jis teisę studi
javo Heidelberge, New Yorke 
baigė St. John’s universitetą. 
Kuri laiką dirbo King Merrit 
Co., Ine., firmoje New Yorke.

Dai*. Česlovas Janusas per
sikėlė į savo namus: 101-55 
107th St., Ozone Park 17, N.Y., 
telefonas HI 1-0933.

Nauji Darbininko skaitytojai

Sam Karlavičius, Latvrence, 
Mass., Ag. Stankevičienė. Wa- 
terbury, Conn., J. Pupininkas, 
Rochester, N. Y., L. Yurkus,

K. Kudukis,
London, Ont. Canada, M. Ber
notas. Freehold, N. J., S. Kle- . . . . . .uvtoo. v j, Qiant ^ve stotyje). Pro

gramoje V. Vaitiekūno paskai- z

Nevvark, N. J.

Klaipėdos krašto atvadavimą 
surengė Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos valdyba ir 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio prezidiumas sausio 15. 
Minėjimas įvyko Brooklyne šv. 
Jono parapijos (evangelikų) sa
lėje, 197 Maujer St. Sveikini
mo žodį tarė Lietuvos gen. kon
sulas J. Budrys, vienas iš Klai
pėdos atvadavimo pagrindinių 
vykdytojų. Ilgesnę kalbą pasa
kė J. Audėnas, Lietuvos Lais
vės Komiteto narys.

Operetės chorui, susižeidus 
jo dirigentui muz. Mykolui Ci
bui. laikinai vadovauja muz. Vy
tautas Strolia. Repeticijos vyks
ta kiekvieną penktadienį 8 vai. 
vak. piliečių klubo salėje Broo
klyne.

Kun. Adatas čyvas iš Amster- 
dam, N. Y., buvo atvykęs į 
New Yorką ir apsilankė Dar
bininko redakcijoje.

Pranas ir Ona Narvydai, gyv. 
542 Lorimer St., Brooklyn 11, 
N.Y., sausio 11 d. savo šeimos 
ir artimųjų ratelyje kukliai at
šventė 50 metų moterystės gy
venimo sukaktį. Pranas Narvy
das yra daugeliui lietuvių po 
antrojo Pasaulinio karo padė
jęs atvykti į šį kraštą ir visą 
laiką uoliai reiškėsi visuomeni
nėje veikloje.

Dr. Vytautas Vygantas, Pax 
Rcmana pirmininkas, jau grįžo 
iš Afrikos, Kongo, kur dalyva
vo Pax Romana surengtame se
minare. Iš kelionės jis prisiun
tė Darbininkui porą įdomių at
viruku. Vienas telpa šio nume
rio “Kūrybos priede”.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko skyriaus susirinkimas 
šaukiamas sausio 21 d. 6 vai. 
vakare Rūtos Žukaitės bute, 
1148 Glenmore Avė., Brooklyn 
8, N. Y. Vieta pasiekiama po
žeminiu 8th Avė. traukiniu (iš-

BOSTONO mišraus choro moterų trijo. Alė Dausienj, Vida biaiišauskaitė, Irena Makūnaitė.NAUJA VALDYBA NAUJUOSE PASTATUOSE
Viena didžiausių ir finansiš

kai stipriausių Kearny lietuvių 
draugijų — Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centras — sau
sio 9 įvykusiame metiniame na
rių susirinkime išsirinko 1961 
valdybą. Į ją įėjo: pirm. J. Bel- 
za (vietoje Andr. Salvest), vi- 
ce-pirm. J. McShulskis (vietoje 
P. Bagdon), reikalų vedėju Ch. 
Alicks (vietoje J. Belzos), pro
tokolų sekretorium J. Mėlynis, 
iždininku St. Przychacki (vie
toj Ed. Stadolskio) ir maršal
ka P. Gibbas.

Naujajai valdybai sunkūs už
daviniai prieš akis: salės pa
talpų padidinimas, pagražini
mas, moderniškos virtuvės į- 
rengimas ir k. Remonto darbai 
prasidės vasario pradžioje ir 
baigsis balandžio viduryje. Tai-

KEARNY, N. J.

Pritlnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu i vietą iš 

ONOS IVASKIENftS

BALDŲ KRAUTUVES

LF Bičiulių JAV Rytų pa
kraščio sąskrvdis šaukiamas va- 

vas, Richmond Hill, X. Y, M. š™" sario.11 Free' Baltic House, 131
Korsakienė, NasfcJ. X. H. C. f*?** V“aekT ?**”■ - Rast .701h St.. New Yorke. Są- 
m - t. r> ’’ A-a- t3: Literatūra šio meto okupuo- 4Si.Tašiasauskas, Brcc_<Iyn. N. Y., . . T. x skrydžio darbotvarke bus vyk-
J. L nAon, Engiand, y-• doma atskirose sekcijose — kul-

ctotsry Vienybės New Yor- tūnos, šalpos, Lietuvos nepil
ka skyrius is savo santaupų klausomybės reikalų. Aptartų 
kaip Kalėdinę dovaną paskyrė

P. Kaz’.<z
Ch. B?’<
Z. Dobilas, Toronto, Or.t. Ca- Ka:edinę dovaną paskyrė sekcijose klausimų išvados bus 

Balfui 25 dol. ir Vasario 16 
gimnazijai 35 dol.

gi norima išnaudoti gavėnios 
laiką remontams, nes tada ma
žai kas berengia vestuvinius 
pokylius ar kitus parengimus. 
Statybos ir visus kitus darbus 
baigus, salė ir baras bus vie
na gražiausių ir moderniškiau
sių, užeigų Kearny, N. J.

šiems darbams atlikti reikia 
nemaža lėšų. Draugija jų tiek 
neturi. Reikia užtraukti pasko
lą. Užuot ėmus iš banko pa
skolą, buvo duota galimybė pa
tiems nariams sudėti reikiamą 
pinigų sumą ir tuo būdu būti 
draugijos akcininkais (šėrinin- 
kais). Jų atsirado, ir jau apie 
50,000 dol. yra užtikrinta.

Tenka stebėtis draugijos na
rių solidarumu ir reikalo supra
timu. Tai rodo, jog draugija 
yra vieninga ir savo interesus 
saugo, o taip pat užsibrėžtų' 
tikslų ryžtingai siekia.

Salės perdirbimas, pagraži
nimas ir visa kita atsieis apie 
40-45,000 dol. Tai nemaža pi
nigų suma. Reikės gerai pasi
tempti ir darbo Įdėti, kad in
vestuoti pinigai grįžtų.

Išauš gražus pavasaris, sužy
dės Hudsono parko medžiai, o 
prie parko prisiglaudęs Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centras pasipuoš gražiais pa
statais ir apšvietimu. Užrašas 
“Lithuanian Catholic Communi- 
ty Center” liudys, jeg čia lie
tuvių židinys, kuriuo džiaugsis 
ir naudosis ne tik mūsų tau
tiečiai, bet ir kitataučiai.

J. Mėlynis

NAAS POLD, estų tenoras, dai
nuoja baltų koncerte Bostone sau
sio 20.

Adišraus choro banketas bus 
sausio 22, sekmadieni, lietuvių 
piliečių klubo salėje. Meno pro
gramą išpildys solo J. T u me
nė. moterų trio, vyrų choras 
ir k. Diriguoja muz. Julius Gai
delis, mišraus choro vadovas. 
Po programos bus užkandžiai 
prie baro, laimėjimai, staigme
nos, šokiams gros F. Smito 
orkestras. Bilietai po 2,50 dol. 
Pradžia 5 vai. popiet. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti ir 
paremti choro pastangas palai
kyti lietuvišką dainą.

Adv. Jonas Grigalius su žmo
na ir dukterim Janet sausio 20 
vyksta į Washingtoną dalyvau
ti prezidento John F. Kenne- 
dy inauguracijoje, į kurią yra 
gavęs kvietimą. Ad. J. Griga
lius rinkimų metu vadovavo 
lietuvių demokratų grupei, ku
ri Bostone ir jo apylinkėse ra
gino į prezidentus rinkti John 
F. Kennedy. Būdamas VVashing- 
tone, advokatas J. Grigalius 
dalyvaus pagerbime senatoriaus 
Theodore E. Greene, kuris bu
vo garbės pirmininku tautinių 
grupių padalinio demokratų 
partijos komitete. Adv. J. Gri
galius yra to komiteto narys.

Onos Ivaškienės tautinių šo
kių grupė sausio 7 buvo pa
kviesta ir į Dedham mergaičių 
akademiją, kurioje mokosi adv. 
J. Grigaliaus dukrelė. Pakvies
ta jos iniciatyva ir paragini
mu. Buvo pademonstruoti lie
tuvių tautiniai šokiai, liaudies 
dirbiniai bei valgiai. Parodėle 
daugiausia rūpinosi F. Karosie- 
nė. Akademijos mergaitės labai 
domėjosi ir savo draugei lietu
vaitei reiškė padėką už pakvie
timą.

Stepono ir Valentinos Min- 
kų radijo valandėlė vasario 5 
lietuvių piliečių klubo salėje 
ruošia talentų popietę. Kas no
rėtų dalyvauti, prašomas regis
truotis jau dabar: dainuoti, šok
ti, groti kuriuo nors muzikos 
instrumentu ir k. Registruotis 
galima Baltic Florist užeinant
į krautuvę (502 Broadway) ar
ba paskambinant telefonu AN 
8-0489.

nada, J. Dobilas. Toronto, Ont., 
Canada, E. Ribokieaė, Omaha, 
Neor., dr. J. Nokaitis, W. Ger- Dainavos jaunimo stovyklai 
many, P. Juskis. E’.izabeth, N. piniginio vajaus laimėjimų kny- 
J., kun. A. Pūpšys, Brooklyn, gėlės prašome grąžinti iki sau-
N. Y., Mary M. Blazonis, E. šio 20 d. New Yorko JS glo- 
Wa’ple, Mass., Rimas Jakas, bos komiteto pirm. Vyt. Vebe-

Pa. liūnui. 100-21 89th Avė., Rich-Phil;

V/AGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brook!yn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p.

Šeštadieniais iki filriros pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dien.s 
Penktadienį, sausio 20, iki — 
Trečiadienio, sausio 25. 1961

Spalvota šio meto nuotaikos filmą
“SCHWARZWALDMELODIE”

CIaus B;ederstaedt - Gardy Gmnass 
- Willy Fritsch - Erica Beer - Hans 
Richter - Carl Wery

Išnuomojami 5 gražūs kamba
riai, bė apšildymo, suaugusiems 
Ridgevvoode, geras susisiekimas 
Skambinti HY 1-8781.

"Wen der Vater m:t dem Sohne"
ir naujausia Vokietijas s.avait. apžvalga Homer, N. Y.

Parduodamas naujai atremon
tuotas 7 kambarių namas su 
visais patogumais prie labai ge
ro susisiekimo. Kreiptis laišku: 
Jonas Žulpa, 53 Clinton St.,

priimtos bendrame posėdyje. 
Taip pat bus viešos diskusijos 
tema: tremties 15 metų laimė
jimai ir jų vedamosios idėjos.

Moterų Vienybės 27-tas me
tinis balius įvyks balandžio 8 
d., 8:30 vai. vakare Knights of 
Columbus salėje, 616 Jamaica 
Avė. (kampas Hale St.), Broo
klyn, N. Y.

Vytautas Vebeliūnas, gyv. 
Richmond Hill, N. Y., jau pen- 
keri metai dirba kaip viešas 
sąskaitininkas (public accoun- 
tant) New Yorko valstybėje. 
Jis neseniai išlaikė federalinius 
egzaminus ir gavo tęsę atsto
vauti ir ginti savo klijentus 
mokesčių (taksų) reikalais vi
sose JA Valstybėse.

MOKSLEIVIU ATEITININKŲ IDEOLO GINIAI KURSAI BOSTONE Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1*30 kil. Medford,Gruodžio 29,30 ir 31 So. Bos- — Religijos vaidmuo jaunuolio 
gyvenime, kun. V. Paulausko Mass. 
— Dabartinė kova tarp komu
nizmo ir laisvojo pasaulio ir 
koks ateitininkijos vaidmuo šio
je kovoje; kun. J. Žuromskio 
— Ateitininkas Lietuvoje ir 
čia Amerikoje; Juozo Leimono 
— Konkretūs komunizmo veik
los metodai; inž. Mykolo Pakš- 
čio — Profesijos pasirinkimas 
ir pasiruošimas studijom ir An
tano Mažiulio — Lietuvio cha
rakteris ir tautiškumo išlaiky
mas.

Kursuose pirmininkavo ir se
kretoriavo patys moksleiviai 
ateitininkai. Petraukų metu bu
vo gyvi žaidimai ir skambėjo 
lietuviškos dainos. Kursų eigos Sekmadien. nuo^ 1:30 iki 2 p.p.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

W0LB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
šešta d. nuo 5 iki 5.30 popiet.

tono lietuvių par. salėje įvyko 
N. Anglijos moksleivių ateiti
ninkų ideologiniai kursai. Kur
suose dalyvavo moksleivių atei
tininkų iš Bostono, Biocktono, 
Worcsterio, Putnamo ir Ken- 
nebunkporto — viso apie 20 
asmenų. Kursus organizavo ir 
jiems vadovavo Dalia Skudžins- 
kaitė - Ivaškienė ir jos pagel- 
bininkė stud. Irena Lendraity- 
tė. Joms gražiai talkininkavo 
Bostono moksleivių ateitininkų 
Maironio kuopa.

Kursuose buvo tokios paskai
tos: stud. Aurelijos Kucinaitės 
— Ateitininkas savo aplinkoje; 
stud. Irenos Lendraitytės — 
Santykiai tarp kuopos, kuopos 
valdybos, kuopos dvasios vado 
ir kuopos globėjo; stud. Eligi- 
jaus Sužiedėlio — Kas yra atei
tininkas. Buvo taip pat kolek
tyvinis pasikalbėjimas, pasi
skirsčius į tris grupes, apie pir
mininkavimą ir sekretoriavimą 
susirinkimui, vadovaujant D. 
Ivaškięnei, Irenai Lendraitytei

metu čia pat salėje Bostono 
moksleivių ateitininkų buvo su
organizuoti užkandžiai. Taip pat 
vieną vakarą buvo suorganizuo
tas gražus pasilinksminimas 
Dariaus ir Girėno posto salė
je su svečiais, vaišėmis ir ge
ra Petro Pauliukcnio muzika.

Kursai puikiai pavyko. Kur- 
ir Eligijui Sužiedėliui. Toliau s’4 dalyviai išsiskirstė sustiprė- 
sekė D. Ivaškienės paskaita — 
Kas yra komunizmas ir kokio
mis priemonėmis jis siekia sa
vo tikslo; kun. V. Paulausko

ję dvasia ir žiniomis ir tvirtu 
pasiryžimu toliau dar sėkmin
giau tęsti savo ateitininkišką 
darbą. J. L.

A. AMDRIUSKEVIČIliS

Auksas. Sidabras. Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tei. APplegate 7-7083

Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. 
# 

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. VIEnis

WKOX — 119C kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

#
VYČIŲ PROGRAMA

WLOA — 1550 kil. Braddock. 
Pennu

Tel.: APplegate 7-0349

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k 

LITHUANIAN 
FURNITURECO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.; AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

F U N E R A L II O M E
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir -BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

Since 1889
OUR ONL Z STORE

We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anyivhere
Wedd;nqs & Funerals 

our speciai+y

LASKAS FLOWERS
“ FI. O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

70 BROADVVAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

2

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. Dalias
(BIELIAUSKAS)

F U N ERA L HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

— Reikalu Vėd?jas—-- ~

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770Joseph Carszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

8-1-02 JAMAICA AVĖ.
(prie For<*st Parkvay Station)

vvoodhaven. n. y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4199

Sav. V- ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai žemiau sezono kainos
• nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai ankščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai vak.; penktad. iki 9 vai vak.


