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Maskva, pralaimėjusi New Yorke, siekia laimėti Afrikoje
Kcngo įvykiai rieda ne tai

kos, bet stiprėjančios kovos 
i tarp Maskvos ir Vakarų, šalto

jo karo keliu: Amerika veikia I 
tik per J. Tautas, Jungtines i 
Tautos negali ar nenori agre- 1 
sijos sukliudyti, o Sovietai 1 
nesirengia pasiduoti Saugumo 1 
Tarybos nutarimam kaip ir Ko- i 
rėjos reikalu ir skubina komu- 1 
nistinės kariuomenės žygiavimą 
pirmyn.

— Chruščiovas vasario 25 
laiške Nehru pakartojo: Sovie-

Ir Amerikos spaudoje kalbama apie J. T autų paramą Maskvos šalininkam Konge

AMERIKOJE
—Ligos ir mirtys. Širdies 

liga 1960 mirė 915.610. arba 
apie 55 proc. visų mirusių. Dėl 
širdies ligų labiausiai tebekal- 
tinamas cholesterolis, kuris už
kemša arterijas, sustabdo krau
jo padavimą smegenim. Massa- 
chusetts ligononėje iš 350 mi
rusių pacientų, kurie buvo jau
nesni nei 25 metų, nebuvo nė 
vieno su normaliom koronari
nėm arterijom. Tokia padėtis 
nežinoma kituose kraštuose.

— Žiema ir milijonai. Ši 
žiema laikoma žiauri. Nuo 
gruodžio 11 sniego iškrito 53.5 
coliai. Tik 6 coliais mažiau nei 
rekordiniais 1946-47. Sniego 
valymas atsiėjo apie 50 mili
jonų. Vienam New Yorkui — 
24 mil., o vidutiniškai per vi
sus metus čia išeina 3-4 mil. 
New Yorko automobilių klubas 
buvo aliarmuotas pagalbos nuo 
gruodžio iki vasario 300.000 
kartu. Iki šiol rekordas buvo

tai rems Gizengos vyriausybę 
ir jos Įsitvirtinimą Konge, jie 
pasisako ir toliau už Hammars- 
kjoldo nušalinimą ir jo vietoj 
trijų grupių sekretoriatą. Laiš
ke išvadino Hammarskjoldą Lu- 
mūmbos vyriausiu žudiku, o 
Tshombę ir Mobutu siūlo ati
duoti teismui.

— Gizengos vyriausybė, kaip 
pranešta vasario 25 J. Tau
tom. nužudė 15 savo politinių 
priešininkų. A. Stevensonas no
ri prikalbinti Saugumo Tarybos 
narius pasisakyti prieš 'politi
nes žmogžudystes, tačiau turė
jo pripažinti, kad Sovietai pa
sisako prieš jas tik tada, kai 
nužudyti buvo jų draugai, bet 
jie neprotestuoja, jei nužudyti 
jų priešininkai.

— Jungtiniu Tautu karinis 
atstovas gen. McKeo\vn vasario 
23 buvo prikalbinęs gen. Mo
butu. kad susilaikytų nuo žy
gio į Stanleyville. kur valdo 
Gizenga. Mobutu pažadėjo. Ta
čiau tuo metu Gizengos kariuo-

menė užėmė Kasai provincijos . nori pašalinti iš Kongo belgus 
sostinę Luluabourg.

— Kongo vyriausybė vasa
rio 25 ultimatumu pareikalavo 
iš J. Tautų, kad pašalintų iš 
Luluabourg Gizengos kariuome
nę. Jei per 6 valandas nebus 
to padaryta. Kongo kariuome
nė pati imsis žygių. JT įgalio
tinis prisistatė pas min. pirm. 
Ileo. Po pasikalbėjimo Kongo 
vyriausybės sluoksniuose buvo 
pasipiktinimas, kad gen. Mobu
tu Jungtinių Tautų buvo ap
gautas. Esą J. Tautų sluoks
niuose buvo aiškinama: Lulua- 
bourge dabar esą ramu; jokių 
kautynių nėra, taigi J. Tautos 
neturi jokio 
intervencijos.
— Gizengos 
sario 26 350 
poldville. Amerika nuoširdžiai

ir sovietus. Belgus ji turi prie
monių paspausti, tačiau Sovie
tai stiprina savo pagalbą Gi- 
zengai. nors Stanleyville nuo 
sovietinių sienų yra per 3.400 
mylių, o nuo artimiausios so
vietinės bazės Guįnejoje yra 
per 2.400 mylių.

Kongo Įvykiai rieda dideliu 
tempu. Vasario 26 Gizengos 
kariuomenė, vadovaujama Lun-

dulos, buvo jau tik per tris 
dienas kelio nuo Kongo sos
tinės •, Leopoldville. Mobutu 
tuo tarpu išvykęs i šiaurę, kur 
planavo žygį i Stanleyville. bet 
J. Tautos ji nuo to atkalbėjo. 
Tuo tarpu J. Tautos nieko ne
daro Gizengos kariuomenei su
laikyti. Prezidentas Kasavubu 
iš naujo apkaltino Jungt. Tau
tų atstovą Dayal. kad jis re
mia Gizengą ir civilinį karą.

KAS IŠKYLA IŠ UŽKULISIU 
. Matthews ir Wieland . 
veika opiniją ir valstybes 
departamentą už Castrb; 
Smith — prieš, tad opini
ją veikia dabar prieš jį 

Earl T. E. Smith, respub
likonas. buvęs Amerikos pas
kutinis ambasadorius prie Ku
bos Batistus valdžios iki ('ast
rui perimant valdžią, preziden
to Kennedy draugas, kartais jo 
golfo partneris. Prezidentas 
numatė grąžinti jį i diploma
tinę tarnybą ir paskirti amba
sadorium i Šveicariją. Iš ten 
pasklido gandai, kad Smith ne
priimtinas Šveicarijos vyriau
sybei. Smith tada atsisakė nuo 
jam siūlomų pareigų.

Hearsto spaudos \Vashingto- 
no biuro vedėjas Davis Sent- 
ner sugretino eilę faktų. ■ ku
rie nušviečia šio atsisakymo 
užkulisius.

EARL E. T. SMITH

1958 — 249.000.

— Automobiliai ir saugumo 
juostos. Fabrikai 1962 mode
lius gamins su prietaisais sau
gumo juostom, o, juostas jau 

‘patys klientai turės apsimokė
ti 3-5 dol. juosta. Patikrinus 
20,000 nelaimių, prieita išva
da. kad saugumo juostos būtų 
išgelbėjusios 19.000 gyvybių, o 
sužeistų skaičius būtų 50 proc. 
mažesnis. Katastrofos metu 5 
kartus saugiau išlikti automo
bily nei būti iš jo išmestam.

— Louisianoje, Mississippi. 
Alabamoje, Georgikoje dėl pot
vynių be pastogės liko 10.000. 
Alabama upė pakilo 43 pėdų 
aukščiau normalaus lygio.

— Kongresas numatė sumas 
komisijai priešamerikinei veik
lai tirti, nors ir kaip priešino
si kongresmanas J. Roosevelt.

pagrindo daryti

kariuomenė va- 
mylių nuo Leo- nuo 

konferencijos laikų.

TARP AMERIKOS IR MASKVOS

GIZENGOS kariuomenes ke- 
Jias.

GIZENGA ŽYGIUOJĄ kol kiti kal
ba.

Iš Maskvos pusės:

Chruščiovas vasario 25 laiš
ke ' Nehru tiesiogiai Kennedy 
vyriausybės nekaltino. Vis dar 
tikisi, kad Kennedy duosis pri
kalbamas nuolaidom. Tačiau iš 
kitos pusės Chruščiovas suak
tyvino spaudimą Laos. Kongo 
fronte. Chruščiovas nepatenkin
tas, kad Kennedy dar nepa
kvietė jo i Ameriką.

Iš Amerikos pusės:
Prezidentas Kennedy po sa

vaitės pasitarimų su Thompso- 
nu parašė laišką Chruščiovui 
su noru išlyginti santykius 
tarp Amerikos ir Sovietų nor
malių diplomatiniu pasitarimų

Pirmas ir pagrindinis faktas 
yra tai. kad į ta pačią atsto
vybę yra paskirtas ir kitas di
plomatas — William Wieian.l, 
apie kuiį ir sukasi užkulisini.;! 
siūlai. William Wieland gausiai 
minimas senato vidaus saugu
mo komisijos tyrinėjimuose, 
kurie buvo paskelbti pereitą 
savaitę. Iš jų patiriame, kad 
Wieland buvo valstybės depar
tamente pareigūnas Karibų šii

tu rėjo 
Monte- 
ir Ku- 
klausi-

Brazilijos politika skirias nuo Amerikos
■ Amerikos valst. sekr. pata

rėjas lotynų Amerikos reika
lam Adolf A. Berle išvyksta i 
Braziliją. Brazilijos vyriausybė 
tuo tarpu pranešė Amerikai, 
kad ji pasilieka Amerikos drau
gas. bet užsienio politikoje eis 
"nepriklausomu keliu”. Ką “ne
priklausomas" kelias reiškia, 
matyt iš to. kad Brazilija pa
sisakė už kom. Kinijos klausi
mo svarstymą J. Tautose; Bra
zilija pripažins dvi Kinijas; 
mezga santykius su komunisti
niais kraštais, priešinga bet ku-

prieš Kubos Castro. Amerikoje 
baiminamasi, kad Brazilijos pė
dom gali pasekti ir kiti loty
nų Amerikos kraštai. Tada su
irs ir Amerikos Valstpbių Or
ganizacija.

Prezidentas Quadros daro 
viską, kas turėtų jo kraštui 
ekonominės naudos. Jo užsi
mojimus šiek tiek apkarpo už
sienių reikalų ministeris.

— Maroko karalius Mohame- 
das V vasario 26 mirė, sulau
kęs tik 51 metų, valdęs nuo 
1927. Sostą perėmė sūnus Has-

riom kolektyvinėm sankcijom san H. 33 metų.

Belgija nutraukė su J. Ara
bų Respublika diplomatinius 
santykius. Priežastis — Nas- 
seris atmetė Belgijos protestą 
dėl Belgijos atstovybės sudegi
nimo Kaire. Sudegino minia, 
kaltindama Belgiją dėl Lumum- 
bos mirties. Bet kad minia pri
eitų lengviau, buvo atitrauktos 
nuo atstovybės Įprastinės sar
gybos.

TURKIJA IR EGIPTAS
Egiptas ima garsinti reika- Kiecoriaus dukrelės nužudymas sujaudino Hew Yorką 

lą "išlaisvinti” pietų Turkijos 
Hatay provinciją. Nasseris no
ri plėstis į šiaurę.

Prancūzijos prezidentas de
—Gaulle ir Tuniso prezidentas 

Bourguiba vasario 27 pradėjo
pasitarimus Alžiro karui likvi
duoti. De Gaulle siekimui su
sitarti su Alžiru pareiškė pri
tarimą MRP ir socialistų gru
pės.

— Domininkonų * Respubli
kos prezidentas Trujillo pasi
garsino keistais norais — kad 
vyskupai paskelbtų jį Domi
ninkonų bažnyčios geradariu. 
Vyskupai atsisakė.

—Harold Stassones pasigar- ' 
sino — pasiūlė prezidentui Ken
nedy. kad pripažintų dvi Ki- 
nijas.

— Macmillanas atvyks pas 
Kennedy balandžio pradžioje. 
Anglija tebetikinėja amerikie
čius, kad nusiginklavimas bus 
tada galimas, kai kom. Kinija 
bus priimta j Jungt. Tautas. cerius.

New Yorką sujaudino 4 me
tu Editos Kiecoriūtės dingimas

nuo trečiadienio. Ieškojo 300 
policininkų ir vasario 26 rado 
ją nužudyta, apdraskytą tuš
čiame bute New Yorke prie 8 
Avė. ir W. 20 St.______

Jos tėvas Kiecorius buvo gi
męs Amerikoje, bet grįžęs Į 
Lietuvą susilaukė ir bolševikų 
okupacijos. Bėgo su visais ir 
Vokietijoje gyveno Rosenheimo 
stovykloje. Į Brooklyną atvyko 
1949 ir kitais metais vedė por- 
torikietę. Mirė 1956. palikda
mas žmoną su dekrele.

keliu. Taip pat Kennedy vy
riausybė atsiklausė Sovietus, ar 
jie nesą pasiryžę atnaujinti de
rybų dėl komercinio lėktuvų 
susisiekimo tarp Sovietų ir A- 
merikos. Tokio susisiekimo ki
biausiai norėjo Sovietai 
Ženevos
Derybos buvo nutrauktos po 
nepavykusios pernykštės kon
ferencijos Paryžiuje. Nutraukė 
Amerika.

D. Lavvrence (NYHT) aiški
na. kad šitas pasiūlymas at
naujinti derybas yra atsimokė- 
jimas už dviejų lakūnų sugrą
žinimą. Galima žiūrėti i jį ir 
kaip i vyriausybės politiką — 
“glostyti šunį, kad nelotų”.

— Egiptas, kaip atsakymą į 
Belgijos diplomatinių santykių 
nutraukimą, nusavino visą Bel
gijos turtą Egipte.

— Anglijos karalienė Elzbie
ta ir princas Pilypas gegužės 
5 lankysis pas popiežių Joną 
XXIII. Paskutinis Anglijos ka
ralius pas popiežių lankėsi 1923 
— Jurgis V. Elzbieta, dar 
karalienė, lankėsi 1951.

lu ATTH E WS N e'.v
York Times’’ parūpinęs darbą Cas- 
trui ir vargą Amerikai.

ne

KARALIUS MIRĖ: Moha- TEGYVUOJA KARALIUS: 
medas V.  Hassan II.___  ___

ne — darbai

ties reikalam. Ten jis 
kita varda — Artūro 
negro. Jo žinioje buvo 
bos klausimai. Kubos
mu jam didžiausias autoritetas 
buvo jo artimas draugas Her- 
Lert L. Matthews, Ne’.v York 
Times redakcinio kolektyvo na
rys. Matthė\vs 1957 pasimatė 
su Castro ir ji pristatė eilėje 
straipsnių kaip nekomunistą. o 
tik žemės reformos šalininką, 
lygino jį' su Lincolnu ir kėlė 
jam simpatijas Amerikoje. Na
tional Review tvirtina, kad Mat- 
thevvs rolė įsigalėti Castro bu
vo tokia pat kaip (hven I^it- 
timore rolė Mao Tsetungui įsi
galėti Kinijoje ir Kinijai išduo
ti komunizmui.

■ Kai 1957 Amerikos ambasa-
' dorium i Kubą buvo paskirtas

Earl T. E. Smith, tai Wieland 
patarė jam pasikalbėti su Mat- 
thevvs. kad gautų teisingą in
formaciją ir sugestijas apie Ku
bą. Iš dabar paskelbtų senato 
saugumo komisijos tyrinėjimų 
matyti, kaip buvęs ambasado
rius Wil!iam D. Pawley šeši 
mėnesiai prieš Castro perimant 
valdžią buvo įspėjęs, valstybės 
departamente Wielandą tokiais 
žodžiais:

"Jei jūs leisite ateiti i valdžią - 
Fidel Castro, jūs turėsite dau
giau vargo negu bet kada sa
vo gyvenime".

Tačiau Wieland taip vaira
vo. kad Batistą būtų pakeis
tas Castro pagal Matthevvs re
ceptą.

Klausiamas, ar VVielandas są
moningai siekė įtvirtinti komu-

kratus 27 proc.. 1960 — 
proc.

PIETŲ AZIJOJE
— Combodia vyriausybė at

metė prezidento Kennedy ska- •

Kennedy pavaldžius vieną 
mėnesį. R. Drummondas (NYH 
T) palygino Kennedy ir Eisen- 
howerio užsienio politikos ke
lius. Rinkimų kovoje labiau
siai buvo kovojama užsienių po
litikos ginklais. Prisimindamas 
anuos kovos žodžius ir stebė
damas dabartinę eigą, autorius nizmą Kuboje, liudininkas am- 
padarė išvadą: respublikonam 
nėra ko pulti Kennedy užsie
nių politiką, nes ji esanti to
kia. kokios laikėsi Eisenhoue-. ...............................
rio vvriausvbė. Nurodo faktus: zmon,M arP 9YV9IV»

1. Prezidentas Eisenhoweris 
stengėsi nepriduoti didelės 
reikšmės Japonijoje sureng
tam triukšmui prieš Amerikos 
- Japonijos saugumo sutarti. 
Triukšmas rodo tik komunistų 
norus, o ne japonų tautos..— 
Prezidentas Kennedy panašiai 
žiūri i triukšmus prieš Ame
riką dėl Lumumbos nužudymo.

38 2. Valstybės sekretoriai Dul
ks ir Herteris keliavo po tarp
tautines konferencijas. Sekre
torius Rusk žadėjo veikti per 

ten- 
kon- 
jau 
sos-

basadorius Pauiey apie VVielan- 
dą kalbėjo:

"Arba jis yra vienas iš kvai

arba jis sąmoningai yra dir
bęs priešo naudai".

e Dabar tas pats Wielandas 
paskirtas Į atstovybę Šveicari
joje. Ambasadorius Smith tu
rėjo būti jo viršininkas. Hears- 
to spaudos komentatorius sa
ko. kad paskelbus apie Smitho 
skyrimą į Šveicarija' "kairiojo 
sparno” spauda ėmė varyti 
prieš Smitha — aiškino, kad 
jis nepriimtinas Šveicarijos vy
riausybei. Nors Šveicarijos vy
riausybė tai formaliai demen- 
tavo. tačiau žinios buvo kar
tojamos. o Šveicarijos vyriau
sybės delsimas pasakyti aiškiai 
pritarimą. paskatino Smitha 
trauktis. Tam Kennedy pritarė 
\Vielandas laimėjo. Kas dar su 
juo laimėjo?

Journal American pastebi, 
kad dabar nejaukiai jaučiasi 
Adolph Bėrio, kuri preziden
tas Kennedy paskyrė specia
liem lotynų Amerikos uždavi
niam ir kuris, pasirodo, buvo 
rekomendavęs VVielandą j vals
tybės departamentą.

Respublikonai paskelbė ra
portą, kuriame nagrinėjamas 
demokratų laimėjimas ir res
publikonų pralaimėjimas. Sako, 
kad respublikonai pralaimėjo 
didžiausiuose miestuose. Juose
demckratai pasirėmė religinėm tinimą, kad Combodia sutiktų 
ir tautinėm grupėm, kurios 
miestuose ir yra stipriausios. 
Pvz. Philadelphijoje respubliko
nų kandidatas gavo tik 21 proc. 
lenkų balsų, 27 žydų. 30 ai
rių. 18 negrų. Visuose rinki
muose protestantų balsų buvo 
48 mil.. katalikų 17 mil.. žy
dų 2,250.000. Katalikų 78 proc. 
balsavo už Kennedy. o 1956

būti neutraliųjų komisijoje, ku
ri prižiūrėtų Laos neutralumą. 
Tai pirmas Kennedy asmeninės 
diplomatijos nepasisekimas.

— Burma vasario 25 apkal
tino Ameriką, kad Burmoje te
bėra dar partizanų prieš kom. 
Kiniją. Tų partizanų 1950 pa
bėgo iš Kinijos i Bu r mos te
ritoriją apie 12.000. Daug jų 
Amerikos pastangom buvo per- 

imusikaltimo auka: Ednh k te- tos -vra treniruojami 15 milijo- 51 proc.; protestantų proc. liko kelta į Formozą. Dalis žuvo, da- 
veik tas pats; 1956 už demo- bar esą dar 4,000.

GINKLAI IR PINIGAI
Pasaulis per metus ginklam 

skiria 88 milijardtfs dol. Jų 73 
proc. skiria Amerika ir Sovie
tai. Kas valanda ginklam pa
saulis skiria 14 milijonų.

Kiekvienas asmuo, vyras, mo
teris, vaikas, sumoka ginklam 
per metus 40 dol. Keturi dir
bantieji turi išlaikyti ir apgink
luoti vieną karį. Karių nuola- rinkimuose už demokratą tik

nų.

savo atstovus. Tačiau jau 
ka ir jam keliauti į Seato 
ferenciją (O Harrimanas 
išvyko i Nato valstybių
tinęs, pats prezidentas kelio
nes pradeda nuo Ottavvosl

3. Eisenhovverio vyriausybė 
ėjo "iki karo briaunos" dėl 
Ouemoy ir Matsu salų. Ta pa
ti priemonė buvo pavartota ir 
Kennedy vyriausybės dėl Kon
go ir Laos.

— Eichmanno byla prasidės 
balandžio 11. "Amerikos jude- 
izmo" lyderiai pasisakė prieš 
mirties bausmę jam.
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GEATANO MARTINO, Italijos parlamento vicepirmininkas.

Gen. Mac Arthuras apie JAV klaidas

100-21 89 Avė

senųjų Absoliutinių,

Kolonializmą reikia smerkti visur

mi dešifruoti stambesnes par
tizanų būstines.

"Si nelaimės data buvo spa
lio aštuonioliktoji. Per vieną 
naktį buvo suimta septyniolika 
asmenų.

“Jų tarpe pulk. Butkevičius, 
majoras N., kapitonas Taunys, 
leitenantas Bacevičius, kunigas 
Ylius su dar dviem kunigais, 
inž. Dulinskas. sportininkas

Suvalkiją spaudos-Tai padėjo 
bolševikams dešifruoti naujų 
pogrindžio ' centrų įsikūrimą, 
juo labiau, kad.‘Laisvės Žval
ge* buvo įdėtas atsišaukimas į 
tautą Vliko vardu. NKVD or
ganai pradėjo smarkiai sekti. 
Jiems pavyko iššifruoti keletą 
ryšininkų, pergabenančių spau
dą. Tačiau iš karto jų nelikvi
davo ir sekė toliau, bandvda-

‘Lietu- 
proga. 
r nau- 
. Kaip

Darbininke pereitame nr. bu
vo pasakota, kaip lietuvių so
cialistų senojoj kartoj mėgino 
Įsigalėti komunistai ir skaldė 
organizacija. Po šio karo so
cialistai susilaukė naujosios 
ateivijos ir .mėgino papildyti sa
vo eiles. Kaip tie naujieji reiš
kėsi. pašėkam toliau:

Jie pasirodė ir pačiame su
važiavime ir draugijos laikraš
tyje “Darbe”. Kuria linkme jie 
eina? Dvi linkmės dėmesio ver-

Amerikos atsisakymas laimė
ti visišką pergalę Korėjoje lei
do susikurti galingam Kinijos 
komunistų kolosui, kuris šian
dien grasina viso pasaulio žmo
nių laisvei. Nedarykim vėl to
kios klaidos. Didžioji valsty
bė, jei ji stoja į karą, turi ko
voti iki pergalės, kitaip ji tu
rės prisiimti visus pralaimėji
mo vaisius. Mes neįstengėme 
paklausyti šio nekintamo prin
cipo ... Taip kalbėjo gen. Ma-

TELSIAI — žemaičiu sostinė.

Sačkus, agronomas Radzevičius, 
Kulbokas ir kiti. Ir kitomis die
nomis suėmimai vis nesiliovė, 
tačiau jau be didesnių laimė
jimų bolševikams. Jaunai Tau
ro apygardai buvo suduotas di
delis smūgis ... Likę nesuimti 
štabo pareigūnai skubiai pakei
tė savo būstines’’ (p. 120).

Bolševikų išleistų “dokumen
tų” redaktoriai toliau liudija, 
kad apygarda vis tiek nebuvo 
likviduota. Mini, kad Tauro 
apygardos vadu 1946-7 metais 
buvęs Lankeliškių kunigas Jus
tinas Lelešius, žinomas Grafo 
slapyvardžiu. Lelešius — sako 
“dokumentų” redaktoriai — 
“nukautas 1947 • bunkeryje 
drauge su kitais šešiais bandi
tais”. Jie rašo “nukautas”, ne
buvo jiem patogu parašyti taip, 
kaip atvaizdavo J. Daumantas, 
kuris Lelešių rodo ne apygardos 
vadu, o tik tos apygardos rink
tinės 1 Birutės) štabe, kurio bun
keryje. bolševikų apsuptame, 
jis ir žuvo tokiu būdu:

“Po kiek laiko slėptuvės vir
šuje granatos pramušė skylę. 
Sukeltuose dulkių ir granatų 
dūmų kamuliuose pasirodė iš 

, slėptuvės vidaus Survila ir Vai
dila. Tačiau jų automatų pra-

HARRY S. TRUMAN, buv. JAV 
prezidentas, sulaikęs lygį prie* 

komunistinę Kiniją.

SUSIKURS LOTYNŲ 
PASAULIS?

Prezidentas de Gaulle vasario 
21 ragino vidurio ir pietinę 
Ameriką sudaryti Lotynų Pa
saulį abipus Atlanto, įtraukiant 
ir Prancūziją, kurią jungia su 
lotyniškąja Amerika dideli kul
tūriniai ryšiai. Prancūzija da
bar galėtų duoti lotynų Ame
rikai technikinės pagalbos jos 
ūkio pažangai. Neseniai mėgi
no de Gaulle suorganizuoti Eu
ropos šešių valstybių federaci
ją, bet Europa purtosi.

— Apsaugos departamentas 
mokėsiąs užsieniuose ne dole
riais, bet vietos valiuta. Ją su
pirks per savo agentūras, kur 
galės, pigesne kaina. Būsią su
taupyta dešimtys milijonų.

— Henry Cabot Lodge bū
siąs žinių komentatorius tele
vizijoje.

demokratinės delegatūra tos partijos, 
veikė Lietuvoje.

Tokis yra tas prieauglis, ku
riam Lietuvių darbininkų drau
gija perdavė į rankas savo laik
raštį (nors formaliai vyr. red.

(atsivežtinės organizacijos) pa
virsta į šutves — kompanijas, 
pakimba ore su vyriausiu ir vie
ninteliu uždaviniu — išlaiky
ti šutvės tęstinumą ... Tas vi
sas imigracinis burbulynas. tos 
visos šutvės — kiekvienas sa
vaip nori “laisvinti” Lietuvą ir 
“išlaisvinę” savaip ją tvarkyti. 
Jos visos turi savo “partines 
programas’’^ kurių, ačiū Pra- 
anižiui,ni0kasnfekui< ir niekad 
nevykdys* (Darbas Nr. 2) ... 
Nepavartojo tas socialistas Kiz- 
nis soc. demokratų vardo, bet

6 vak. — 9 vali.
9 ryt, — 4 vak.

II Giornale D'italia š. 
sario 16 paskelbė str. 
vos nepriklausomybės 
Klasinis kolonializmas i 
jasis rusų kolonializmas 
antraštė rodo, jame sugretina 
senąjį kolonializmą, kurį vyk
dė Europos valstybės Afriko
je ir kitur, su naujuoju kolo
nializmu, kurį vykdo Sovietų 
Sąjunga pavergtuose kraštuo
se ir kurio būdingas pavyzdys 
yra Lietuvoje.

“Europos kolonializmo vyks
mas — nors ir per nusikalti
mus ir klaidas — nuostabiai 
išplėtė Vakarų kultūros ribas 
taip, kad net dvylika Azijos ir 
dvidešimt septynios. Afrikos 
tautos su beveik astuoniais 
šimtais milijonų gyventojų jau 
galėjo po šio karo pasiekti au
tonomiją ir’ nepriklausomybę. 
Su pagrindu tvirtino Wilhelmas 
Roepke, kad reikia kalbėti ne 
apie sutemas, bet apie aušrą, 
prisimenant, ką Vakarai pada-, 
rė Afrikoje ir Azijoje.

“Ar galima tą patį pasakyti 
ir apie rusų kolonializmą? Va
karų kolonizacijai atvedant tau
tas į nepriklausomybę. Sovie
tų Sąjungos kolonizavimo vyks
mas priveda jas prie tautišku
mo priespaudos, prie netekimo 
nepriklausomybės, prie kultū
ros nuosmukio iki barbarišku
mo. čia negalima kalbėti apie 
aušrą ir per maža būtų pasaky
ti — prietemas; reikia kalbėti 
apie tamsią naktį (kaip Mack- 
beto), kuriai, atrodo, lyg bū
tų skirta tęsti nesibaigiamai ir 
niekad nesulaukti naujos die
nos apyaušrio.

Štai mintys, kurias neatsi- 
spiriamai sužadina Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas. kalbėtojas Lietuvos nepriklau-

Toliau kreipia autorius akis somybės sukakties minėjime 
į tylą, kuria ir Vakarai sutin- Romoje.

Papildomai tardytojas dar 
išgavo iš kun. Yliaus pareiški
mus. kad jo malkinėje po dur
pėm Pileckio buvo įsitaisęs 
slėptuvę —bunkerį: jame daž
niausiai ir gyveno: ten turėjo 
radijo aparatą, rašomąją maši
nėlę. šapirografą. Tai buvusi 
Tauro apygardos būstinė.

Šį suėmimą buvo aprašęs ir 
J. Daumantas knygoje “Parti
zanai už geležinės uždangos”:

“ši apygardos organizacinė 
stadija pareikalavo iš kai ku
rių pogrindžio veikėjų dides
nio judėjimo. Tai neliko bol
ševikų nepastebėta. Į NKVD 
pareigūnų rankas pateko dabar 
gana gausiai pasklidusios . po

jiesiems ateiviams Kizniui ir 
Petrėnui (nekalbama jau apie 
dąktaru pasirašiusio Bylaičio 
raštą, būdingą pusinteligenčio 
bravūra). Kiznio supratime ka
talikai esą “apsvaiginti rituali
niais smilkalais”, “pastovūs au
kotojai ir mokesčių mokėtojai 
bažnyčiai”; tautininkai: “opor- 
tunistinė samplaika, kuri sten
giasi' savo idėjine impotencija 
ir lozoraitine stagnacija suža
vėti ir patraukti jaunimą, kad 
jį ątskyrtusentimantalaus qua- 
sipatridtžzmo miglose nuo esmi
nių gyvenimo problemų. įstum
tų abejingumo pelkėn” ...

Jei karingas nusiteikimas re
ligijos atžvilgiu rodo, kad lietu
viškas jaunas socialistas nepa
jėgė padaryti evoliucijos, kurią 
yra padarę, sakysim, vokiečių 
socialistai, tai

pagiežinga neapykanta, tole
rancijos stoka jo dvasią artina 
i bolševikinę propagandą, kuri 
kitame žmoguje mato priešą ir 
kuri nori tą priešą sunaikinti 
visokiomis žodinėmis putomis, 
kol negali sunaikinti fiziškai.

Naujų ateivių pasisakymai 
komunistiškesni ir savo meto
du ... Abudu autoriai yra. jų 
terminu sakant, dypukai, bet 
tie dypukai pagiežą skelbia 

(nukelta į 3 psl.j

Arthuras vasario 20. Jam ne
buvo leidęs tos pergalės lai
mėti • prezidentas Trumanas. 
1951 nesutikdamas su genero
lo noru persekioti kinų lėktu
vus iki tos vietos, iš kurios 
jie atskrenda —' Mandžurijoje. 
kitoj pusėj Yalu upės.

Stilsono. Pėtrėno, Kiznio pa
sisakymuose krinta į akis di
delis tarp jų skirtumas. Turi
nio ir formos skirtumas tarp 
senosios ateivijos socialisto ir 
naujosios ateivijos jaunesnės 
kartoš. “Darbe" paskelbti 
raštai daro įspūdį, kad

senosios ateivijos veikėjo 
dis yra demokratiškesnis 
žmoniškesnis, o naujųjų ateivių 
komunistiškesnis ir nekultu r i ri

dėtos serijos greit nutilo, ir 
abu partizanai sukrito ant slėp
tuvės viršaus. Viduje palikę 
Grafas, šermukšnis, Anbo ir 
Montvila susisprogdino grana
tomis. Dar gerą pusvalandį bol
ševikai mėtė granatomis į vir
šuje gulinčius lavonus ir į pa
darytą angą... Tik po tokios 
pertraukos bolševikai įgrūdo 
Šeimininką į slėptuvę. Jis turė
jo išimti partizanų lavonų lie
kanas ir slėptuvėje esamą me
džiagą. Bolševikai atpažinę, kad 
tai būta štabo slėptuvės, par
tizanų lavonus stengėsi nuplau
ti, prisiuvinėti paskiras kūno 
dalis, ypač prie veido, ir įkiš
ti į surastas uniformas, kelis 
kartus nufotografavę, lavonus 
nugabeno į Veiverių miestelį 
ir išmėtė prie buvusios klebo
nijos vištininko” (357 p.).

(Kitame nr.: apie “žaliąjį vel
nią”).

Priėmimo valandos 
Treč. KeL Penk.

važiavime kultūriniai organiža- minėti žodžiai turi reikšti jau
ti jos uždaviniai buvo pačiame nesnio atsiribojimą nuo tų soc. 
centre". Buvo priekaištaujama, demokratų, kurie laiko save 
kad Lietuvoje “demokratinės delegatūra tos partijos, kuri 
politinės partijos kultūriniu už
nugariu menkai tesirūpino ... 
Buvo anksčiau ir dabar tebė
ra gyvas reikalas suburti kul
tūrininkus. taip pat meno kū
rėjus pastoviai demokratinei yra J. Kaminskas), 
akcijai ... nes gi savo akimis 
matome, kaip be pagrindo at
žagareivių sąjūdžiai pasiglem
žia sau jaunimą" ... Taip aiš
kino suvažiavime naujosios at
eivijos socialistas J. Petrėnas 
“Darbo" redakcijos vardu.
' Atsiribojimas nuo palikimu

Naujosios ateivijos socialis
tas J. Kiznis “Darbo" vedama
jame atsiribojo nuo “beverčiu 
palikimų”. Jais laiko “atsivež
tines” organizacines formas, gesnis. 
tradicijas. Esą “praradusios na- Senojo ateivio Stilsono raš- 
tūralų dirvožemį, specifinės at- te nėra neapykantos bei pagie- 
siradimo ir veiklos aplinkybės, žos kitaip galvojančiam. Nea- 
perkeltos į naują gyvenimą pykanta ir pagieža būdinga nau-

ka sovietinį kolinializmą:
“Europos kolonializmas jau 

galutinai baigia savo dienas ir 
netrukus visos, be jokios iš
imties, buvusios kolonialinės 
tautos bus pasiekę nepriklau
somybę. Bet visi tie, kurie an- 
tikolonializmą yra įrašę į savo 
programas ir pasirinkę sau vė
liava, visi, kurie energingai 
kovoja už tautų laisvę, negali 
ir neprivalo, ieškodami sau ra
maus gyvenimo, užsirišti akis 
prieš sovietiškąjį kolonializmą 
ir nematyti to, kas vyksta Ry
tuose, žiūrint tik į Vakarus. 
Reikia šitai pasakyti, nes, de
ja, tai kaip tik vyksta mūsų 
dienom, .šiandien daugelis ven
gia kalbėti apie galingą Rytų 
diktatorių, kaip kad kadaise bu
vo politinio mandagumo reika
lavimas 
teokratiškų vyriausybių paval
diniams: “Nihil de Principe, 
parum de Deo (Nieko apie val
dovą, mažai apie Dievą). Kolo
nializmą reikia pasmerkti, bet 
jį reikia pasmerkti visur, Ry
tuose lygiai kaip ir Vakaruose, 
jei kas politikoje nori vadovau
tis dėsniu: ugnis degina — 
kaip sakė senoliai — Persijo
je kaip ir Graikijoje”. .

Straipsnio autorius yra Gae- 
tano Martino, g. 1900, Mesi- 
nos un-to rektorius ir ordina
rinis fiziologijos profesorius, 
Romos universiteto fiziologijos 
fakulteto dekanas. Italijos libe
ralų partijos šulas, parlamen
to atstovas ir šiemetinis par
lamento vicepirmininkas, buvęs 
švietimo ministeris, ypatingos 
šiemet Italijos atstovybės prie 
Jungtinių Tautų pirmininkas. 
Šiemet jis buvo pagrindinis

Tax Counselor & Public Accountant 
praneša naują savo telefoną:

H1 — 1-6799
Richmond Hill. N. Y

— Earl E. T. Smith, Ame
rikos numatytas atstovas Švei
carijai. nuo tų pareigų atsisa
kė dėl Šveicarijos nepalanku
mo jam. Smith buvo šalinin
kas Kubos Batistos ir priešas 
Castro. Šveicarija nenori tokio, 
kuris aiškiai priešingas Castro. 
prie kurio Šveicarija atstovau
ja Amerikos interesam.

— Šen. Fulbright, senato po
litinės komisijos pirmininkas, 
vasario 22 išreiškė susirūpini
mą. kad komunistų galia daug 
stipriau auga nei Amerikos.

— Kongresmenas J. Roose-
veltas tebevaro akciją prieš 
komisiją antiamerikinei vaikiai tarpiškai, be Tuniso tarpinin- 
tirti. kavimo.

Skardupiuose susitiko tiktai 
1945 spalio 21. Ilgai buvo nesi
matę. Buvo išvažinėję vienas 
į Žemaičius, kitas į Vilnių. Da
bar susitikus teko pasidalyti 
žiniom: Agronomas Pupelis, 
žvalgybos skyriaus viršininkas, 
pasakojo, ką patyrė Vilniuje. 
Esą ten sumezgęs ryšius su 
dviem karininkais, kurie turi 
radijo aparatą ir klauso žinių 
iš užsienio. Tas žinias jie per
duoda nelegalios spaudos re
daktoriam.

Gausiau pranešė kun. Ylius. 
Jis buvo nuvykęs į Kauną. Tel
šius ir mažesnius žemaičių 
miestelius. Telšiuose, kuriuos 
jis buvo pasiekęs spalio 10, pa
dėtį rado pakrikdytą. Veikusi 
ten Lietuvos Laisvės Armija 
veikimą sustabdė, nes ' kai ku
rie štabo nariai buvo suimti. 
Kiti pasitraukė. Telšiuose kun. 
Ylius susitarė palaikyti ryšius 
su gimnazijos mokytoju Jakš
tu (kuris rezistencijoje pasiva
dino Beržu). Pasitarime su juo 
ir dar vienu iš karininkų buvo 
kilęs planas — .

įsteigus vyriausią Lietuvai iš
laisvinti, komitetą ir sudarius 
generalini štabą, reikia paruoš
ti memorandumą, kuris, rem
damasis LTSR konstitucija, 
praneštu, kad "Lietuva išeina 
iš sąjungininku respublikų tar
po". Jo nuorašą pasiusti į už
sienį Anglijai ir Amerikai. 
"Memorandumui pasiusti Į už
sienį mes ketinome pavogti 
lėktuvą. Konkretaus nutarimo 
nebuvo, bet tarėmės, kad jeigu 
mums nepasiseks gauti lėktu
vo be ginkluotos jėgos pagal
bos, tai jį įsigysime ginkluotų 
gaujų pajėgomis".

Prieita išvada, kad suvažia
vimas minėtam komitetui ir vy
riausiam štabui sudaryti turi 
būti Kaune lapkričio 11. Buvo 
taip pat nutarta, kad. kapt 
Taunys ir Įeit. Bacevičius nu- Kultūrinės veiklos pabrėžimas 
vyktų į Mariampolę, nes iš ten Nors draugija yra politinė, 
nebuvo atvykęs Radzevičius į socialinė ir kultūrinė, bet “su- 
pasitarimą. Ėjo gandas, kad 
jis esąs suimtas. Pasiųstieji su 
uždaviniu atvyko į Mariampolę 
rytojaus dieną. Iš ten niekad 
negrįžo. Tos pat dienos vakarą 
Pileckis pranešė, kad suimti 
Kulbokas, šaškus ir kiti. Tą pat 
naktį buvo suimtas ir pats kun. 
Ylius.

Kongas pripažino pagarbą 
savo mokytojam
Konge iš Leopoldville buvo 

išvežta į Kasai provinciją 6 
lumumbininkai ir nuteisti mir
ti. Sprendimas tuojau įvykdy
tas. Žinia apie tai sukėlė su
sijaudinimą ' ir pasipiktinimą 
Saugumo Taryboje. Kasai tei
singumo ministeris į tai atsakė:

— Sprendimas įvykdytas. Ka
ro nusikaltimai baudžiami tik 
mirtimi. Mūsų tautos tradici
nis vadų teismas pasekė tiktai 
pavyzdžiu sąjungininkų, kurie 
Japonijoje ir Vokietijoj teisė 
ir sprendimą įvykdė politiniam 
ir kariniam vadam, kaltintiem 
karo nusikaltimu.

— Prancūzijos vyriausybė ir 
Alžiro laikinoji vyriausybė su
sitarė susitikti ir derėtis be-
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Riteris ant balto žirgo
Riteris ant balto žirgo vaiz

duojamas Lietuvos Valstybės 
ženkle, kuri vadiname Vytimi. 
Jis išreiškia kovojančią Lietu
vą. Seniau jai teko kovoti su 
vokiečiais kryžiuočiais vakaruo
se ir su rusais maskoliais ry
tuose. Vytis dėl to skriejo 
abiem kryptimi. Tai regime se
nose antspaudose bei pieši
niuose. Tik ilgainiui nusistojo 
viena kairinė arba vakarinė 
kryptis. Ji buvo priimta ir ne
priklausomoje Lietuvoje.

Paskutinės vokiečių okupaci
jos metu vienas kitas vėl ėmė 
piešti Vyti, jojančią dešinėn 
arba į rytus. Tuo lyg norėta 
pabrėžti kovingą Lietuvos at
sigręžimą prieš rusus, kad vo
kiečiai nesakytų, jog lietuvių 
tauta net savo simboliu nusi
kreipusi tiktai prieš vakarinį 
kaimyną. Bet tai* beprasmis aiš
kinimas. Lietuvos valstybė sa
vo ženklu niekada neišreiškė 
vienašališkos kovos. Vytimi 
reiškiamas valstybės savaran
kumas ir dėl jo kovojama su 
visais priešais, iš kurios pusės 
jie bepultų.

Apie tai liudijo daugumas ka
rių, ir tai užrašyta šv. Kazimie
ro gyvenimo aprašyme. Tačiau 
tai nepriklauso* istorijos ^pra
šymam, nes išeina už jos ribų, 
kaip daug kitų Stebuklų nebe
telpa gamtos rėmuose. Antgam
tiški reiškiniai priklauso tikėji
mui.

Lietuvių tautoje tebetikima, 
kad šv. Kazimieras stebuklingu 
apsireiškimu įsijungė į kovą 
su Lietuvos priešu. Katalikų 
Bažnyčia, aprobuodama tą ste
buklą, pripažino lietuvių kovos 
šventumą. Lietuvos, Vytis reikš
mingai čia sutampa su Lietu
vos šventuoju Globėju. Jis ir 
dabar lieka paskatinimu kovai 
už savo tautos gyvybę, jos lais
vę ir tikėjimą.

Nedaug yra kovų, kurias 
žmogus laimėtų vien savomis 
žemiškomis jėgomis. Kas ne
ieško dangaus pagalbos, tas su
klumpa net prieš savo paties 
silpnybes. Taip pat nedaug yra 
ir tokių kovų, kurių žmogus 
nelaimėtų dangaus laiminamas. 
Su dieviškąja pagalba ir krikš
čionybė lig šiol laimėjo prieš 
visus persekiotojus ir klaidas. 
Daug kartų atrodė, kad bedie
vybė ar atskirų kraštų tironai 
sunaikins Kristaus pradėtą dar
bą. Visi jie žuvo palaidoti už
mirštim Pačioje Romoje garbi
nama net prakartėlė, kurion 
buvo paguldytas vos užgimęs 
Kristus, garbinami kankiniai, 
kurių kūnus tironai buvo išnie
kinę ir paslėpę, o daugelio bu
vusių Romos imperatorių nie
kas nežino net kapo vietos. 
Prieš siautėjantį mūsų laikais 
bolševizmą iš Romos sklinda 
visiems krikščionims kvietimas 
vienybėn. Kas galėtų abejoti, 
kuris laimės: bolševizmas ar 
krikščionybė?

Žmogaus netūralią garbę iš

niekinančio boEevizmo yra 
dar kankinama mūsų tauta ir 
tėvynė, visokiais būdais perse
kiojama religija. Ypatingai žiau
riai persekiojami katalikai ir 
evangelikai, kiek mažiau orto
doksai ir žydai. e

Atskirtas nuo savo tikinčių
jų paskutinis aktyvus Lietuvos 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius ir izoliuotas namų erešte 
Žagarėje. Dabar Lietuvoje trys 
vyskupai arešte ir tik vienas 
ligotas neva laisvas. Trys bai
gė savo gyvenimą kankiniais 
vergų stovyklose.

Visos gražiausios Vilniaus ir 
eilė Kauno bažnyčių yra išnie
kintos ir apgadintos. Daugeliui 
kunigų neleidžiama eiti kuni
giškų pareigų. Tie. kuriems ne
va leista, yra tiek suvaržyti, 
kad jokiu būdu negali žmo
nėms pakankamai patarnauti. 
Daug tikinčiųjų, ypatingai ligo
ninėse net mirties valandą ne
gali prisišaukti religinio patar
navimo. Valdininkai, studentai, 
darbininkai, kareiviai yra žiau
riai baudžiami už religines

praktikas. Religijos mokymas 
yra taip pat žiauriai persekio
jamas. Už vaikų mokymą ka
tekizmo tremiami į Sibiro ver
gų stovyklas. Kokios nors re
liginės literatūros ne tik -iš už
sienio negalima gauti, o net sa
vas senas turimas knygas duo
ti kam nors skaityti skaitoma 
nusikalstančių veiksmu prieš 
valdžią. Visų rajonų. centruose 
veikia bedievybės mokyklos, 
(kurias privalo lankyti visi, 
kam kompartija įsako. Valdžios 
pinigais spausdinamos knygos 
ir duodamos vaikams mokyk
lose šlykščiai pajuokiančios Die
vą, tikėjimą, tikinčiuosius.
Nors pasitaiko išdavikų ir iš 
lietuvių tarpo, bet visam šiam 
religijos ir bendrai lietuvių 
persekiojimui vadovauja sve
timtaučiai.

Paskelbtų šventaisiais savų 
užtarėjų danguje nedaug turi
me. Mūsų tautos šventuosius 
žemėje išaukštinti ir praeityje, 
kaip ir dabar, neleido mūsų 
tautai rusų priespauda. Nėra 
abejonės, kad ir iš praeities,

šV. KAZIMIERAS, dail. A. Varno paveikslas.

Rusijai, siekusiai ir tebesie
kiančiai Lietuvą užgyvendinti 
savais žmonėmis, šv. Kazimie
ras buvo ir liko ženklu prieš
taravimo. Apsireiškimo vietoje 
pastatydinta bažnytėlė buvo su
naikinta. šventojo palaikai ru
sų įsiveržimų į Vilnių metu tu
rėjo būti slapstomi, kad nebūtų 
išniekinti, šventojo Karalaičio 
prisiminimas buvo draudžiama 
švęsti. Didesnės laisvės sulauk
ta tiktai po 1905 metų revo
liucijos, kai caro valdžia buvo 
kiek aprėžta.

Naujoji rusų revoliucija, iš
kėlusi dar žiauresnį raudonąjį 

buvo priėmusi katalikybę. Ru- carizmą ir prislėgusi Lietuvą, 
sinimas ir provoslavinimas bu- išniekino šv. Kazimiero koply

čią ir jo palaikus iškėlė Anta
kalniu. Nepaliko ramybėje nė 
po 400 su viršum metų. Būdin
ga ypač tai. kad bolševikai tuo 
pačiu laiku atgaivino garbini
mą praeities žymiųjų carų ir 
kunigaikščių, neišskirdami nė 
šv. Vladimiro, krikštijusio ru
sų tautą. Šv. Kazimierui reiš
kiama sena neapykanta kaip 
Riteriui ant balto žirgo, kaip 
Lietuvos laisvės reiškėjui, kaip 
Lietuvos Vyčiui.

Lietuva ligi 15-to amžiaus 
pradžios daugiau buvo puola
ma vokiečių, o nuo to amžiaus 
pabaigos — rusų. Maskva stip
rėdama siekė Lietuvą palenkti 
savo valiai ir rytietiškai Baž
nyčiai, kai lietuvių tauta jau

vo vienodai- mums grasūs. Abu 
tie pavojai tebetvėrė ligi ne
priklausomos Lietuvos atkūri
mo 1918 metais.

Per 400 metų toje kovoje už 
savo tautos laisvę ir tikėjimą 
daugelio lietuvių akys buvo nu
kreiptos į Riterį ant balto žir
go. Jis pasirodė Lietuvos ka
riam 1518 metais prie Daugu
vos. pravedė per patvinusią 
upę ir padėjo įveikti daug di
desnę Maskvos kariuomenę.
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SV. KAZIMIERO pasirodymas Lietuvos kariuomenei prie Dauguvos 1518 m. Iliustracija iš 
Hiliariono knygutės, išleistos Neapolyje 1629 m.

Tik dėl visa ko aš betgi pa
siėmiau tris revolverius, — su
melavo matininkas. — O su 
revolveriu, žinai, menki juokai. 
Dešimt žmogžudžių galima su
doroti- ... 

Sutemo. Vežimas staiga su
girgždėjo, sucypė, sudrebėjo ir, 
tartum nenoromis, pasuko 
kairę.

“Kur jis mane veža? — pa
galvojo matininkas. — Važia
vo vis tiesiai, ir staiga į kai
rę. Dar nuveš, niekšas, į kokią 
lindynę ir ... ir ... Būna juk 
atsitikimų!”.
, — Klausyk. — kreipėsi jis 
į vežiką. — Tai tu sakai, kad 
čia nepavojinga? Gaila ... Aš 
mėgstu su žmogžudžiais muš
tis ... Iš pažiūros aš esu lie
sas, ligūstas, o sveikatos turiu 
tartum jautis ... Sykį užpuo-

____ ______ _____ lė mane trys žmogžudžiai ... o dabar šit kaip dumia”, 
kreipėsi matininkas į stoties virviniu botagu, jis tik pamo- Niekur nė gyvos dvasios. Vis- Tai ką gi tu manai? Vieną aš 
žandarą. < savo galva, o kai nusikeikė ir

— Kokius? Pašto? Nuo čia sudrožė jam dar sykį, tai ra- 
per šimtą varstų gero šuns ne- tai sucypė ir sudrebėjo, lyg 
surasi, ne tik pašto arklių ...’ drugio krečiami. Po trečio smū- 
Bet jums kur važiuoti? gio vežimas pasviro, po ketvir-

—J Devkiną, generolo Cho- to pasijudino iš vietos, 
chotovo dvarą.

— Ką gi. — nusižiovavo 
žandaras. — Eikite už stoties, 
ten kieme būna kai kada vals
tiečių, vėžina keleivius.

Matininkas atsiduso ir nu-

A. ČECHOVAS

PADAUGINO
Matininkas Glėbas Gavrilovi- 

čius Smirnovas atvažiavo į Gni- 
luškių stotį. Iki dvaro, kur jis 
buvo kviečiamas matuoti že
mės, liko važiuoti arkliais dar 
trisdešimt ar keturiasdešimt 
varstų. (Jeigu vežikas ne gir
tas ir arkliai ne kuinai, tai ir 
trisdešimt varstų nebus, o jei 
vežikas įkaušęs ir arkliai nu
varyti, tai ir penkiasdešimt su
sidarys).

— Malonėkite, kur čia aš ga
liu rasti pašto arklius? —

bėgėti, tai paskui nebesulaiky
si ... Nu-u-u, prakeik-toji!

Kada vežimas išvažiavo iš 
stoties, buvo sutemos. Į deši
nę nuo matininko buvo maty
ti juoda, sušalusi lyguma, be 
galo, be krašto ... Važiuosi 
per ją, tai tikrai nuvažiuosi 
pas velnią į svečius. Akiračio 
krašte, kur ji nyko, susilieda
ma su dangtfmi, tingiai geso 
šalti rudens saulėlydžiai ... 
Į kairę nuo kelio stūksojo 
temstančiame ore kažkokie kau
buriai, lyg pernykščios kupe
tos, lyg sodžius. Kas buvo 
priešaky, matininkas nematė, 
nes iš tos pusės visą akiratį 
dengė plati, griozdiška vežėjo 
nugara. Buvo ramu, bet šalta.

“Koks betgi čia baisus už
kampis! — pagalvojo matinin-

ir apkandžiotomis ausimis. Kai kas, stengdamasis pridengti sa- 
vežėjas pasistojęs sudrožė jam vo ausis milinės apikakle. —

bet dar ir teisme atsakys ... 
Man visi teisėjai ir policijos 
vadai pažįstami. Aš esu žmo
gus valdiškas, reikalingas ... 
Šit aš važiuoju, o vyriausybei 
žinoma ... tik ir žiūri, kad kas 
manko blogo nepadarytų. Vi
sur pakelyje už krūmelių u-

į riadnikai ir šimtininkai patup
dyti. Pa ... pa___ palauk! —
suriko staiga matininkas. — 
Kurgi tu įvažiavai? Kur tu ma
ne veži?

— Argi nematote? Miškas. 
“Tikrai, miškas '.

plyšusią rudine ir su vyžomis.
— Velniai žino, kokie čia 

tavo ratai! — susiraukė mati
ninkas, lipdamas į ratus. — 
Neatskirsi, kur jų užpakalis, 
kur priekis ...

— Ką čia skirti? Kur ark
lio uodega, ten priekis, o kur 
sėdi jūsų malonybė, ten užpa
kalis ...

Arkliukas buvo jaunas, bet 
liesas, išsižergusiomis kojomis

galvojo matininkas. — O aš 
ir nusigandau. Tačiau nereikia 
rodyti savo susijaudinimo ... 
Jis jau pastebėjo, kad aš bi
jau. Kodėl jis ėmė taip daž 
nai į mane gręžiotis? Tur būt, 
sumanė ką nors ... Pirma va
žiavo vos, vos, koja už kojos,

o ypatingai iš dabartinių lai
kų, jų yra daug. Mūsų tautos 
ir Lietuvos dangiškasis globė
jas šv. Kazimieras ir savo as
meniu ir dorybėmis ir stebuk
lais yra ypatingas šventasis. Jo 
ir kitų mūsų tautos šventųjų, 
ypatingai kankinių. Švenčiau
sios Marijos, mūsų šalies Sau
gotojos, užtarimu prašykime 
Viešpaties pagalbos mūsų tau
tai ir Lietuvai.

Kovo 4 yra šv. Kazimiero 
šventė. Šiais metais kovo 20 
yra šv. Juozapo — Bažnyčios 
Globėjo — šventė. Kviečiu vi
sus lietuvius kovo mėnesiui i 
bendrą maldą už Lietuvą, už 
jos laisvę, už ramybę, už lais
vę tikėjimui ir žmsgaus sąži
nei. Organizacijos gražiai paši- 
elgs, jeigu nusiskirs sau dienas 
bendrai novenos maldai į šv.

Kazimierą, šv. Juozapą, švč. 
Mariją, ar susitarę kasdien pri
vačiai melsis kovo mėnesį ta 
intencija.

Gera yra mintis laiškais ir 
memorandumais priminti vals
tybių asmenims apie visai žmo
nijai gėdą darančią rusų ir ki
tų kraštų bolševikų prievartą 
ir vergiją tiek saviems žmo
nėms, tiek primestą kitoms tau
toms. Vasario mėnesį paminėjo
me Lietuvos laisvės atkūrimą 
1918 metais ir raginomės už 
tą laisvę kovoti. Kovo mėne
sį tegul mūsų žodžiai pasiekia 
visus žemės kraštus, o maldos 
— dangų. Tie nelaimi, kurie 
nekovoja, kurie pritrūksta iš
tvermės. Mes esame vaikai tos 
tautos, kuri moka ryžtis ir te
sėti. Pasiryžimas ir ištvermė, 
pašaukią pagalbon ir dangų, te
būna mūsų žymė.

NAUJIEJI SOCIALISTAI...
(atkelta iš 2 psl.l

prieš “dypukišką dvasią”, prieš 
“atsivežtines” organizacijas, 
prieš naujai kuriamas organiza
cijas ir pasisako tik už senas 
esamąsias. Kam tai daroma? 
Kad įsiteiktų seniesiems ir juos 
pakurstytų prieš “dypukus” ir 
prieš visa, kas naujau organi
zuojama.

laiku antiko'onialinėmis ir na
cionalistinėmis nuotaikomis.

žodynas: “šutvės kompani
ja”, “imigracinis burbulynas” 
— tai Kiznio terminai “dypu- 
kų” organizacinėms formoms. 
O Petrėnas kalba “Tiesos” ter
minologija: “reakciniai gaiva
lai”, socialistinės spaudos 
“triuškinanti persvara”.

Yra paradoksas, kad žmoniš
kiau ir kultūringiau kalbėjo se
nosios kartos socialistas, kurį 
utopija buvo nuvedus ir į ko
munizmą (nes .reikia manyti, 
Darbo J. V. Stilsonas yra tas 
pats J. V. Stilsonas, kuris 1919 

kiekvienas turi po s" Btaba ’r Miehelsonu 
. Ko tu taip dairai- ,r kt buv0 perdavę socralistų

Tai žaidimas "antidypukiško- 
mis" nuotaikomis, senųjų for- 
mų palaikymo nuotaikomis kaip 
komunistų žaidimas paskutiniu

miške. Su jais linksmiau bus 
važiuoti .'.. žmonės tvirti, au
galoti . .
pistoletą
si ir judi lyg ant adatų? a?
Aš, brolau, tai ... brolau ... 
Į mane nėra ko nė žiūrėti ... 
įdomaus manyje nieko nėra ... 
Nebent tik revolveriai ... Ge
rai, jei nori, aš juos išimsiu, 

P* parodysiu ... Prašau ...
Matininkas apsimetė rausią- 

sis po kišenes, ir tuo tarpu 
atsitiko tai, ko jis negalėjo 
laukti, kad ir koks bailus bū
damas. Klimas staiga movė iš 
ratų ir keturpėsčias nuskuto į 
tankynę.

— Gelbėkit! — sukliko jis.

_ . _ . — Klausyk, Klimai, kam . tu
ko gali pasitaikyti — jei už- . taip papurčiau, kad ... kad, taip arklį varai? 
puolę apiplėštų, tai niekas ir 
nesužinotų, nors iš patrankų o kiti du per mane į Sibirą bėgėjo. Jau kaip įsibėga, tai 
šaudyk ... Dar ir vežėjas ne
patikimas ... Mat, kokia nuga
ra! šitoks gamtos vaikas pirš-

— Ar šitaip mes visą kelią tu paliestų, ’ tai ir baigta! Ir 
važiuosime? — paklausė mati
ninkas, jausdamas stiprų kraty
mą ir stebėdamasis rusų veži
kų sugebėjimu sujungti lėtą, 
vėžlišką važiavimą su visus vi- 

kiūtino už stoties. Ten po ii- durius išvartančiu kratymu.

supranti, Dievui sielą atidavė, —Aš jo nevarau. Pats įsi-

go ieškojimo, kalbų ir svyra- — Nu-u-važiuosime! — nura-

snukis jo žvėriškas, įtartinas”.
— Ei, mielasis, — paklau

sė matininkas, kuo tu vardu?
— Ar aš? Klimas.
— Ką, Klimai, kaip pas jus 

čia? Nepavojinga? Nesiaučia?
— Nieko, Dievas malonin-

sąjungą komunistų partijai-. Ta
čiau jis ilgai gyveno Amerikos 
demokratijoje ir tolerancijoje. 
Tad grįžęs iš komunizmo prie 
demokratijos, jis mokėjo kal
bėti konkrečiai ir tolerantin
gai. Tuo tarpu naujosios atei- 
vijos pora socialistų tebekal
ba kaip ištikimi sekėjai “lietu
viško berno” kurio kultą skel
bė Lietuvoje Cvirka, Venclova, 
Raila, vesdami savo skaitytojus 
į tada vadintą kulturbolševiz- 
mą. Aną kulturbolševizmo dva
sią naujieji socialistai atsivežė 
ir į “Darbą”.

Jeigu Stilsonas minėjo, kad 
jo draugija savo pobūdžiu pa
naši į Britų Darbo Partiją (o 
joje sutelpa ne tik marksistai, 
bet yra joje ir katalikų), tai

šių naujų “Darbo" socialis
tų žodžiai tą draugiją labiau, 
gat ir nejučiomis, artina i gi
minystę su komunistų partija. 
Tokioms nuotaikoms įsigalėjus 
draugijai ateitų tradicinis ski
limas.

— Gelbėkit! Imk, prakeiktasis, 
ir arklį, ir vežimą, tik nežu
dyk manęs! Gelbėkit!

Pasigirdo greiti, nuteistą 
žingsniai, žagarų traškėjimas
— ir viskas nutilo ... Mati
ninkas, nelaukęs tokio repri- 
mando, pirmiausia sustabdė ar
klį, paskui patogiau atsisėdo 
vežime ir pradėjo galvoti.

“Pabėgo ..t išsigando, kvai
lys ... Na, kaip čia dabar? 
Vienas toliau važiuoti negaliu, 
nes kelio nežinau, ir dar gali Ar dabartiniai įvykiai “Dar-

nuėjo, į katorgą. Ir iš kur man jokiu būdu jo nesustabdysi .
toji sveikata, nežinau ... Pa
imi viena ranka kokį nors ža
liūką. kaip tu, ir ... ir suni
tai.

Klimas atsigręžė į matinin
ką, sumirksėjo visu veidu ir 
sudrožė arkliokui.

—Taip, brolau
kė toliau matininkas. — Ne- kui mane iš stoties turi va- kas pagalvoti, kad aš jo arklį be” ir apie “Darbą” nebus tos
duok Dieve su manim turėti žiuoti keturi draugai. Reikia, pavogiau
reikalą. Maža to, kad žmogžu- kad jie mus pasivytų .

Ir pats jis nesidžiaugia, kad jo 
kojos tokios. >

— Meluoji, bra? Matau, kad 
meluoji! Tik aš nepatariu taip 
greitai važiuoti. Prilaikyk gi 
arklį! ... Girdi? Prilaikyk!

— O kam?
trau- — O tam ... tam, kad pas-

vimų jis rado žaliūką valstie- mino vežėjas. — Kumelaitė gas ... Ir kas čia siaus?
tį, paniurusį, šlakuotą, su su- jauna, žvali. Leisk jai tik įsi- — Tai gerai, kad nesiaučia... dys be rankų, be kojų paliks, ketino prisivyti manė šitame

Kas daryti" — rūšies skilimai, kūno reiškiniu 
Jie Klimai! Klimai!

(Nukelta į 4 psl.)
buvo pastebėta prieš trejetą
metų?
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Gaidelio miniatiūros smuikui
Į vieną savo programų esu 

įtraukęs Juliaus Gaidelio veika
lėlius; būtent, Lietuvišką šokį 
Nr. 2, Maldą ir Pavasario šo
kį. Pirmieji du rašyti dar Vo
kietijoje, -tretysis — jau Ame
rikoje. Yra parašęs ir daugiau 
tų “mažų dalykėlių”, kaip Ver
pėja, Drugelis, Lietuviškas šo
kis Nr 1, Be tėvynės, šalia 
stambesnių — smuiko sonatos 
ir koncerto smuikui su orkest
ru.

Juliaus Gaidelio tos minia- 
tūros (viena yra ir forte pia
nui) duoda išgyvento jausmo 
paveikslą. Širdies turinys yra 
visur pirmajame plane. Bet tos 
sielos žodis reiškiamas labai 
aukšta^ technika: greiti spal
vingi pasažai, sąmoningai išieš
kotų, retų intervalų dvigubos 
gaidos. Gaidelis žaidžia ta vir
tuozine priemonę, piešia nori
mus paveikslus, išreiškia savo 
suplanuotas nuotaikas. Jo 
techninės priemonės jausminį 
turinį ryškina, daro gyvą, įdo
mų. Bet tai atsiskleidžia tik
tai po interpretatoriaus kruopš
taus pasiruošimo ir klausytojo 
ilgesnio apsipratimo. Be to, for
ma perdėm simetrinė. Jo moty
vų A - B - A formulė yra aki
vaizdi visose miniatūrose. Nors 
dažnai naudojamos toninės ga
mos, nepriklausančios jokiai to
nacijai, ir moderni harmonija, 
atremta į paralelius septakor- 
dus, vis dėlto tonacija yra la
bai ryški. Net sakinių tonaci- 
nis santykis, reikalaujamas kla
sinės formos, pas jį lengvai 
susekamas.

Nebūtų pilnas Juliaus Gai
delio miniatūrų apibudinimas, 
jei nepridėtame dar pačio bū- 
dingiausio bruožo — folklori
nio spalvingumo. Kai kuriose 
iš tų miniatūrų, kaip Verpėja, 
Lietuviški šokiai, Be tėvynės, 
kompozitorius sąmoningai pa
grindžia tematinę medžiagą 
folkloriniais elementais. Ir ne
būtinai tik būdinga kvartine 
kadencija. Pas jį visa melodi
nė struktūra yra lietuviška. Jo 
ritme, ypač sinkopiniame, jaus
ti taip pat lietuviškumas, kaip 
šokiuose, kurie savo ritmu vie
tomis priartėja sutartinėm. Bet 
ir kiti veikalai, kaip Pavasario 
šokis, kur, rodos, kompozito
rius nesistengė įterpti lietuviš
kumo, vis tiek to bruožo ne
gali išvengti. Folklorinė spal
va prasimuša nenorom, gal ne- 
taip ryškiai, gal neaprėžtai, ar 
tai būtų ritminė sinkopa, ar 
kvartinis intervalas, ar melodi-

IZ. VASYLIŪNAS
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JULIUS GAIDELIS

ir kantrybės. Rašyk, kas pas 
Tave” ... Kompozitorius lyg ir 
teisinosi dėl per mažo moder- 
niškumo. Iš tikrųjų jo posūkis 
j konservatyvumą yra tiek ne
žymus, kad šis kūrinys beveik 
niekuo neišsiskiria iš kitų tos

rūšies veikalų, šio kūrinio sche
ma: A-B-C-B-A-koda. Pirmosios 
dalies tema (Allegro comodo) 
yra gyva, dainuojanti minkštu 
sinkopiniu ritmu. Ji pilna lie
tuviškos dvasios, su mažu pa
slėptu liūdesio priemaišų. Se
kvenciniu būdu rutuliojama, 
sudaro gražiai išvystytą visu
mą. Toliau prasiveržia plačiais, 
išraiškingais smuiko oktavų šū
kiais, palydimais griausmingais 
fortepiono pasažais, kurie kai
taliojasi su kitu motyvu, bliz
gančiai žaismingu atliepimu, 
pilnu švelnaus koketuojančio 
ritmo. Sustiprintai atkartojama 
pirmoji tema aukštesnėje okta
voje, perpinta pereinamu smui
ko pasažu, staigiu sinkopiniu 
akordu užbaigia pirmąją A da
lį-

Dideliu kontrastu nuskamba 
B dalis (Andante), švelniai dai
nuojanti, rami, romantinė. Vi
durinioji josios dalis pakyla 
dvigubomis gaidomis, didele iš
raiška. Ji labai būdinga lietu
viškajai mokyklai.

Trečioje dalyje (vėl Allegro

comodo) ateina vėl naujoji te
ma, būdinga kaimiško šokio 
ritmui. Po jos dar seka B da
lies epizodas, grįžta visa pir
moji dalis ir užsibaigia kodą. 
Kodą arba pats veikalo pasku
tinis užbaigimas Gaidelio mi- 
niatūrose stipriai apdirbtas. 
Jis virtuoziškas iki aukščiausio 
laipsnio.

Lietuviško šokio idėja turi 
tikslą sukurti muzikinį kūrinį, 
pilną lietuviškos dvasios, arti
mos šokio aplinkai. Tai nebūti
nai turi būti autentiškas lietu
vių šokis. Gali bau pavaizduo
tas piemenėlis, so-^ąs laukuo
se; gali būti jauiu..i.ss gražio
je gamtoj. Nereiii .čoKOti kon
kretaus šokio, bei ax dvasios 
išsiveržimo jaunybė problemų 
laukuose.

Muzikos literatūroue plačiai 
žinomi Dvoržako siavų šokiai, 
Griego — norvegu, Granados 
— ispanų, Brahmso — veng
rų. Džiaugiamės Juliaus Gaide
lio kūrybiniu polėkiu sukurti 
eilę lietuviškų šokių. Lietuviš
kas šokis Nr. 2. pirmą kartą 
buvo išpildytas 1950 vasario 
16 Schwaebisch Gmuend, Vo
kietijoje.

Malda parašyta 1947 gruo
džio 12 Traunsteine. Ji rašyta 
smuikui su vargonais. Taip bu
vo išpildyta pirmą kartą Dil- 
lingene (Donau) bažnytiniame ' 
smuiko koncerte ir pakartota 
Traunsteine bei

(Nukelta į 5 psl.)
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FAUSTO KIRSOS sukakties minėjime. Iš k. j d.: V. Vaičiulaitis, J. Mikuckis, F. Kirša, St. Santvaras. 
Nuotr. B. Kerbelienžs.

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS UNESCO VEIKALE
Praeitų tnetų pabaigoje Vo

kietijoje išleista nauja knyga 
“Europinės dainos originali- 
nėm kalbom (Europaeische Lie- 
der in den Ursprachen). Unes- 
co komisijos pavedimu, ją pa
ruošė Joseph Gregor, Fried- 
rich Klausmeier ir Egon Kraus, 
išleido Merseburger leidykla 
Berlyne.

Knyga yra dviejų tomų, api
ma 43 kalbas. Antrame tome 
yra ir lietuviškų liaudies dai
nų, kuriom

atkreiptas didesnis dėmesys.
Lietuvių dainų yra 8, lenkų 

ir vengrų po 7, latvių ir ukrai
niečių po 6, kitų tautų mažiau; 
daugiausia Įdėta rusiškų dainų 
(17). Lietuviai tad užima ant
rąją vietą ir kartu su latviais 
prilygsta rusam.

k-id jie parinkę tokias liaudies 
dainas, kurios yra liaudiškos, 
senos, tačiau ir dabar dainuo
jamos. Iš lietuviukų parinkta:

A. LANDSBERGIO “PENKI 
Sf’JLPAI" NEW YORKE

A’girdo Landsbergio dramą 
“Fe.tki stulpai turgaus aikštė
je” ?*ew Yorke stato Gate teat- 
r 152-2nd Avė. (prie 10 St.).

Repertory Company, re- 
a Miss Rhett Cone. Vai- 
Philip Abbott, Richard 

.t, Barbara Ames, Joseph
- Bolevičius, Sheila Co- 
Earl, Dossey, Walter Fla- 

:. Joseph Michael, John 
!a, Stanley Sayer, Sala 
ir Gregg Weitt.

omjera kovo 6. Vaidinimas 
d vi savaites. Chicagoje 

‘‘Pcn ;i stulpai” buvo suvaidin
ti vakario 5, 12 ir 19.

l2 l

MEČYS MUSTEIKIS nės uždangos iki šiol tais klau
simais nebuvo jokio ryšio.

Lietuviškos dainos parinktos 
iš dviejų knygų: J. Čiurliony
tės “Lietuvių liaudies dainos”, 
Vilnius, 1955, ir “Lietuvių tau
tosakos rinktinės”, parengtos 
Lietuvos 'TSR Mokslų Akade
mijos 1954. * Leidėjai, dėkoda
mi Įvairių tautų žymesniem pa- 
gelbininkam, padėką pareiškė 
J. Čiurlionytei, Amb. Jonynui 
ir K. Korsakui; visi Vilniuje.

Išvardinant Įvairių kraštų 
dainų kilmę, Sovietų Sąjungos 
sričiai priskirtos lietuviškos 
dainos su žydiškomis (jiddisch), 
estiškomis, latviškomis, rusiško
mis ir ukrainietiškomis. Mums 
tai nėra malonu, bet ko nors 
daugau neteko pastebėti. Nė
ra praėjusi jokia Sovietų pro-

Šviesi naktis mėnesiena; Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka; 
Kas bernelio sumislyta; Pa
svarstyk, antele, tykiai plūkau- 
dama; Ant ežerėlio rymojau; 
Piovė lankoj šieną; Unčių tupi 
trys pulkeliai ir Šėriau šėriau 
sau žirgelį.

Visi dainų žodžiai išspausdin
ti ištisai; teksto netrumpinant. 
Lietuvių kalba labai graži, ne
sudarkyta, be klaidų, su lietu
viškais ženklais.

Pabaigoje priedui yra lyg 
atskira knygutė su paaiškini
mais. Pridėtas oficialus žody
nėlis, kaip kurios kalbos rai
des ir ženklus reikia suprasti 
ir ištarti. Kad jaunimui sveti
mos dainos būtų dar lengviau 
išmokti, Unesco komisija yra pagandai palanki daina. (Eli)
numačiusi išleisti dainų plokš- -—i—-----  ■
teles ir garsines juostas. Prie- _• _ . . e
de yra ir visų dainų tikslūs Kultūrine kronika 
vertimai vokiečių kalba. Pabai
goje aprašyti kai kurių tautų
muzikos instrumentai. Mūsų Pakaitą Fausto Kiršos minė- 
kanklės nepaminėtos. jime v; .ario 12 Bos me, atei-

Kokiu būdu knyga paruošta
“Kad būtų galima apimti vi

są Europos tautų koncertą”, 
kaip leidėjai Įvade rašo, ši kny
ga suskirstyta ne tautomis, bet 
kalbomis. Dainos parinktos kurios ypač trūksta. Prisiminė 
dar “L- ...
vai dainuojamos, kad galėtų 
tapti pasaulinėmis”.

Šiam tikslui leidėjai tarėsi• 
su tautosakininkais ir specia
liais institutais, turėjo arti 500 
pagelbininkų. Knygos paruoši
mas užtruko ape 5 metus. 
Antrojo tomo paruošmą ypa
čiai sunkino tai, kad reikalin
gi šaltiniai yra už geležinės už
dangos. Su tautomis už geleži-

'Antanas Vaičiulaitis, skaitęs

tininkų sendraugių susirinkime 
kalbėjo apie lietuvių literatūrą 
tremtyje, išryškindamas rašy
tojų kartas, jų užsimojimus, 
linkmes. Drauge jis palietė ir 
literatūros mokslą bei kritiką,

‘gyvos, būdingos ir leng- Įr tsi, ^ad laikraščiai labai ma
žai rašo apie lietuviškas kny
gas, pvz. vienas žurnalas re
cenzuoja net 5 filmus, o nėra 
nė vienos knygos recenzijos.

Lietuviškas šokis Nr. 2. Jis 
parašytas 1949 metais. Rašytas 
pieštuku ant dviejų gaidų po
pieriaus lapų su gerokai api
plyšusiu \ dar pusės puslapio 
priedu. Man buvo atsiųstas į 
Bremeno - Grohno pereinamą
ją stovyklą su laišku datuotu 
1949 12 6 iš Traunstein, Kur- 
haus (Bavarijos). Laiško turi
nys: “Mielas Izidoriau, siunčiu 
Tau Lietuvišką šokį Nr. 2. Jis 
nevisai pagal mano stilių, bet 
norėjau, kad jis kiek galint bū
tų lietuviškesnis, liaudiškesnis, 
o tada ir harmonija turi atitik
ti melodiją. Jis trunka 56 nūn.

PADAUGINO
(Atkelta iš 3 psL) landėli! Kaip Dievą myliu, pa-

— Klimai! ... — atsiliepė juokavau! Jokių revolverių aš 
aidas ... neturiu! Aš tik iš baimės me-

aš dabar taip gyvenu, kad man 
trūksta ir pinigų, ir popieriaus,

mokykloje

Nuo minties, kad jam teks lavau. Susimildamas, važiuoki- 
visą naktį išsėdėti tamsiame 
miške, šaltyje, ir girdėti tik 
vilkus, aidą ir liesos kumelai
tės prunkštimą, matininkui 
šiurpas perėjo per nugarą.

— Klimuška! — suriko jis.
— Balandėli! Kur tu Klimuška?

Apie dvi valandas šaukė ma
tininkas, ir po to, kai jis už
kimo ir susitaikė su mintimi 
nakvoti miške, silpnas vėjelis 
atnešė kažkieno vaitojimą.

— Klimai! Tai tu, balandė
li! Važiuokim'

— Nu ... nušausi!
— Juk aš pajuokavau, ba-

džius mokyklos skyriui, įtrau
kė Jono Bieliūno “Brisiaus ga
lą*’. Tad JAV dabar skaitys ir 
lietuvių rašytojų kūrinį ir tuo 
susipažins su Lietuva. Įdomu, 
kad J. Bieliūno “Brisiaus galas”

Lietuvių autorių novelių an
tologija (Selected Lithuanian 
Sbort Stories), paruošta Stepo 
Zobarsko, susidomėjo leidyklos, 
kurios parengia skaitymo kny
gas JAV mokyklai. Allgan aųd 
Bacon, Ine., Bostone, į litera- amerikiečių kritikam patiko, o mas jam jau 
tūros antologijų, skirtą 9 pra- anglai jį nupeikė. gingi.

me! Šąlu!
Klimas, supratęs, tur būt, 

kad tikras žmogžudys seniai jau 
būtų pranykęs su arkliu ir ve
žimu, išėjo iš miško ir neryž
tingai priėjo prie savo kelei
vio.

—Na, ko, kvaily, išsigan
dai? Aš ... aš pajuokavau, o ta 
išsigandai ... Sėsk! .

— Tegu tave dievai, pone, 
— suniurnėjo Klimas, lipda
mas į vežimą. — Jeigu bū
čiau žinojęs, nė už šimtinę ne
būčiau vežęs. Vos nenumiriau 
iš baimės ...

Klimas sudrožė arkliokui. Ve
žimas sugirgždėjo. Klimas su
drožė dar kartą, ir vežimas su
siūbavo. Po ketvirto smūgio, 
kada vęžimas pasijudino iš 
vietos, matininkas pridengė au
sis ir susimąstė. Kelias ir Kli-

f z
DRAUGO ROMANO jury komisija iiemet buvo su
daryta Los Angeles, Galit. Virtoje kairėje — ko
misijos pirm. Gliaudą atidaro slapyvardžio voką, 
kuriame buvo tikroji autoriaus (A. Barono) pavar
ai. Toliau — J. Kojelis — sek r., Bern. Brazdžionis, 
dr. E. Tumčnč — nariai, kun. dr. V. Rimšelis, M 
IC, draugo atstovas; virtoje dešinėje — 
pyvardžig vokai neatidaryti sudeginami 
degina kun. dr. V. Rimšelis, MIC, ir J. 
apačioje kairėje — jury komisija — it

pavo-

kiti »la- 
tkfinyje. 
Gliaudą; 
k. j d.:

J. Kojelis — sek r., J. Gliaudo pirm., dr. E. Tu- 
rniene, Bem. Brazdžionis — nariai, kun. dr. V. 
Rimšelio, MIC, — Draugo atstovas. Nuotraukos J. 
Gliaudyto, jr.

Fausto Kiršos minėjime, apie 
kurį rašėm Darbininke, meni
nę programos dalį parengė A. 
Gustaitis ir aktorė A. Gustai- 
tienė. Sceną apipavidalino dail. 
Viktoras Vizgirda, muzikinę da
lį pravedė Iz. Vasyliūnas, švie
sas tvarkė V. Kapočius. A. 
Gustaitis parašė ir sudarė mon
tažą iš F. Kiršos poezijos. Mon
tažą atliko poetas Pr. Lember- 
tas, Z. Zarankaitė. Ausiejūtė. 
J. Jašinskas, R. Zičkus.

Kun. dr. Tomo Žiūraičio, 
O. P. knygos “Das Wesen der 
menschlichen Persoenlichkeit" 
recenziją Įsidėjo austrų Bor- 
romaeuswerkes leidžiamas laik
raštis “Buecherei Nachrich- 
ten" (pr. metų spalio nr) pa
čioje pirmoje vietoje. Dr. Eli- 
sabeth Herbrich knygą labai 
palankiai įvertina.

Liet. Rašytoju Draugijos val
dyba rūpinasi metine literatū
ros premija, jau sudaro jury 
komisiją ir ieško mecenatų.

Alės Rūtos romanas “žvaigž
dė viršum girios", ėjęs Darbi
ninko atkarpoje, yra jau at
spaustas ir baigiamas įrišti. Jis 
yra pirmasis iš A. Rūtos ketu
rių romanų serijos “Didžioji 
meilė". Vieną dalį “Motinos 
rankos" yra išleidęs Draugas.

A. Tamošaitienė išaudė tris
kilimus Brooklyno pranciškonų 
koplyčios altoriams apdengti.
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PAKELK NUO ŽEMES IR NUSMAUK!
BROCKTON, MAS S.
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Gimtosios žemės laisvom 
nom prisiminti vasario 19, 
madienį, Franklino klubo 
kiose patalpose susirinko 
mažas būrys Brocktono lietu
vių, daugiausia naujų ateivių. 
Minėjimą rengė Alto skyrius, 
kuris čia vadinamas Brockto
no Lietuvių Taryba. Lietuviš
kais audiniais ir raštais 
puoštoje scenoje minėjimą 
dėjo rengėjų vardu Br. 
ba. Buvo sugiedotas JAV 
nas, perskaityta Vasario 16 ne
priklausomybės deklaracija, 
prisiminti tylos minute kritu
sieji už Lietuvos laisvę, šven
tės proga lietuvius sveikino 
ir Lietuvai laisvės linkėjo mies
to galva Leonard Ellarshavv. 
Iš lietuvių žodį tarė Alto var
du K. Jurgeliūnas, Bendruos 
menės — Br. Ludonienė, Šau
lių Sąjungos — A. Mantau- 
tas.

Br. Ludonienė priminė se
ną graikų padavimą apie jų 
karžygių kovas, žymiausias 
graikų herojus, pusdievis He- 
raklas, negalėjęs įveikti savo 
priešininko Antėjaus. Kai tik 
partrenkdavęs žemėn, tas pa
kildavęs dar su didesne jėga. 
Mat, jis buvęs deivės Gėjos 
(.žemės) sūnus. Glausdamasis 
prie savo motinos — žemės 
darydavęsis dar galingesnis. 
Heraklui jo motina Alkmenė 
patarė: “Pakelk nuo žemės ir 
nusmauk.'-’. Heraklas taip ir 
padaręs.

Taip daroma su lietuvių tau
ta ne tiktai tėvynėje. — pa

GAIDELIO MINIATŪROS SMUIKUI
(Atkelta iš 4 psl.)

Vėliau ją teko groti su fortepio- 
nu pasaulinėse programose. Tai 
gerai nusisekęs kūrinys, pilnas 
stiprios išraiškos. Jo schema: 
A-B-A. Pradeda plati maldinga 
kantilena, nuoširdus savo sielos 
reikalų dėstymas, kuris tačiau 
prasiveržia audringu raudoji
mu vidurinėje dalyje. Sukon
struotas dvigubomis gaidomis, 
tas epizodas nuolat auga savo 
išraiškos jėga, kyla į viršų, tirš
tėja ritmiškai, iki išsilieja kul
minacijoje stipriu pasažu bei 
išraiškingais picikatais. Seka 
kartojimas pirmos dalies, ati
tinkamai pakeistas ir pritaikin
tas užbaigai.

Kūrinyje aiškiai atsispindi 
būdinga tremtinio dvasia pir
mais pokario metais. Karas už
sibaigė. Kaip ir buvo laukta, 
laimėjo sąjungininkai. Tačiau 
Lietuvos bėgliui nematyti jo
kių prošvaisčių į laisvą gyveni
mą laisvoje Lietuvoje. Nėra ma
žiausios vilties grįžti į pamėg
tą savą profesiją, kuri tiek gra
žių svajonių statė prieš akis. 
Štai, ši neviltis, apkartimas, 
ateities nežinia. neaiškumas 
naujo gyvenimo, nukreipia sie
lą maldom kurioje visi tie jaus
mai išsilieja neišpasakytu stip
rumu. Juliaus Gaidelio Malda 
yra vienas stipriausių kūrinių 
lietuvių smuiko literatūroje.

Pavasario šokis rašytas 1956 
balandžio 10 - 14 Bostone. Ju
lius Gaidelis, jau gavęs N. An
glijos konservatorijoje magistro 
laipsnį, praturtino savo kompo
zicinę techniką naujomis prie
monėmis. Priartėjo prie dvyli- 
katonių sistemos, pasidarė ra- 
finuotesnis ritmo spalvingumas. 
Pagautas pavasarinės nuotaikos, 
savo naująja technika pasi
reiškia smuiko šokyje. Iš jo 
trykšta gyvybė, judesys, pava
sarinė mistika. Jei kas yra gi- 
Iinęsis į Čiurlionio Pavasario 
sonatos scherzo, tas galėtų iš
vesti tam tikrą paralelę. Ne
pažabotas judesys yra čia pa
grindinis elementas. Kūrinio 
schema. A-B-C-A-B-A-koda. Ju
desio atvangai sudaryti tarnau
ja epizodas (’. ramesnio švel
naus pobūdžio, jis nuostabiai 
kalba apie lietuviška pavasarį. 
Jo kantilena persunkta Lietu-
vos laukų švelniu ilgesiu.

surinkta Lietuvos

stebėjo kalbėtoja, — bet ir už 
tėvynės: kas tik lietuvį atplė
šia nuo gimtojo krašto ir sa
vo tautos meilės, tas jį ir žu
do.

Meninę programą atliko Bos
tono lietuvių choras, vadovau
jamas muz. J.- Gaidelio, ir 
moksleiviai ateitininkai, pašo
kę tautinių šokių. Priimtos re
zoliucijos,
laisvinimo reikalam per 500 
dol. salėje ir apie 200 sudėta 
iš šalies (Sandaros klubo 100 
dol.).

Pabaigoje dar kalbėjo Kipras 
Bielinis, atvykęs iš minėjimo 
Bostone. Būdamas Lietuvos 
Laisvės Komiteto Nevv Yorke 
narys, jis nušvietė dabartinę 
tarptautinę padėtį ir ateities 
perspektyvas: reikia turėti iš
tvermės, nes bolševizmas nė
ra amžinas ir neįveikiamas.

Iš ryto 10 vai. šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje buvo pa
maldos. Mišias aukojo kun. A. 
Abračinskas. Pamokslą apie 
gavėnios prasmę pasakė prel. 
Pr. Strakauskas. Pamaldų metu 
asistavo JAV ir Lietuvos vė
liavos, apsuptos ateitininkų, 
skautų ir katalikių moterų vė
liavų. Popiet 2 vai. buvo šven
toji valanda.

Vasario 16, ketvirtadienį. 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę atskirai prisiminė para
pijos mokykla, vadovaujama 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų. 
Buvo mišios ir mokinių atlik
ta programa. C.T.

Teatleidžia man skaitytojas 
už ilgą vedžiojimą lietuviškos 
muzikinės kūrybos lankomis. 
Šis rašinys neduoda jokio tos 
kūrybos vaizdo. Jo tikslas pa
dėti “klausytojui-’ muzikini kū
rinį išklausyti. Ir ne tiek tą 
kūrinį norime išaiškinti, kiek 
sukelti jam dėmesio ir meilės.

Los Angeles, (Salif.
Svečiai iš rytu

Paskutiniu metu čia lankosi 
daug lietuvių iš rytinių valsty
bių. Vieni jų Kalifornijos sau
lėje praleidžia ilgesnes atosto
gas. ištrūkę iš sniegu prideng
tų šaltesnio klimato kraštų. Ki
ti tyrinėja sąlygas pastoviai 
įsikurti. Viešėjo K. S. Karpius 
su šeima iš Clevelando, B. Iva
nauskas su žmona, buvęs Lie
tuvoje apygardos teismo pir
mininkas ir teisingumo genera
linis tarėjas, o Amerikoje il
gus metus lietuvių teisininkų 
draugijos pirmininkas, šiuo me
tu gyvenąs Mc Henry, m. Ta 
proga adv. A. Dabšys savo nau
joj rezidencijoj. Silverlake ra
jone, kurią tik neseniai nusi
pirkęs persikėlė gyventi, savo 
buvusiam bendradarbiui suren
gė vaišes. B. Ivanauskas čia 
susitiko keletą teisininkų, su 
kuriais jau ilgus metus buvo 
nesimatęs.

Misijos gavėnioje bus kovo 
12 — 19. Jas praves Tėvas Jo
nas Kubilius. S. J.. Chicagos 
Jaunimo Centro direktorius.

Politinės diskusijos
Kovo 4 d. 6 vai. vak. Liet. 

Fronto bičiuliai lietuvių namuo
se. 4416 Santa Monica Blvd.. 
rengia paskaitą su diskusijom. 
Prelegente pakviesta A. Deve- 
nienė. Bus paliesta eilė klau
simų. nušviečiančių naujus ke
lius bei metodus Lietuvos va
davimo kovoje.

Pasirengimas metinei šventei
?\teitininkai ruošiasi metinei 

šventei, kuri bus gegužės 19. 
Prasidės pamaldomis šv. Kazi
miero bažnyčioje. Iškilmingas 
posėdis bus parapijos salėje, 
kurio metu keletas moksleivių 
ir studentų duos iškilmingą pa
sižadėjimą. Vėliau bus ateitinin
kų ir jų šeimos narių vaišės 
ir studentų ateitininkų atlieka
ma meninė programa.

SV. ANTANO pranciškonų gimnazijos Kennebunkporte, Maine mokinių choras, diriguojamas T. Bernadino Grauslio. O.F.M., dainuoja 
Vasario 16 minėjime.

Labai nuotaikingai ir su di
deliu pasiruošimu gimnazijos 
moksleiviai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį.- Diena buvo pradėta 
šventomis mišiomis. kurias au
kojo rektorius T. Jurgis Gai- 
liušis. Bendra komunija buvo 
paaukota išprašyti Lietuvos 
kančiai pabaigos.

Pagrindiniai kalbėtojai salė-

tJONAS ŠIPAILA, švento Antano gimnazijos Kennebunkport, Maine f kla
psės mokinys, skaito rašinį apie Lietuvą.

JAV katalikai rašo apie areštuotą vysk. J. Steponavičių
Vyskupo Julijono Steponavi

čiaus areštą paminėjo vietos 
Catholic Free Press“. Laikraš
tis dar pabrėžė, kad ateistinė 
propaganda Lietuvoje yra la
biau sustiprinta. — komunis
tai įvairiais būdais stengiasi 
sunaikinti katalikų tikėjimą.

Rekolekcijos šv. Kazimiero 
parapijoje anglų kalba buvo 
vasario 15 — 19: jas vedė šv. 
Kryžiaus kolegijos profes. kun. 
Gallaghar. S. J. Lietuvių kal
ba rekolekcijos prasidėjo va
sario 26 ir truks iki kovo 5. 
Rekolekcijas veda kun. Vytau
tas Balčiūnas. OFM

Kazi-
suren-

Vasario 16 proga šv. 
miero parapijos mokykla 
gė turiningą minėjimą su įdo
mia ir įvairia menine progra
ma. Programoje dalyvavo visi 
8 mokyklos skyriai: deklama
vo. kiti dainavo, treti šoko. Vi
si drauge sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus. Įžangos ir užbai- 

je buvo T. Juvenalis Liauba, 
OFM. Gediminas Margaitis ir 
Jonas Šipaila. Deklamavo Eu
genijus Grebliūnas ir Stasys 
Rastenis. Meninėje dalyje mo
kyklos choras, vadovaujant T. 
Bernardinui Grausliui. OFM, 
išpildė lietuvių kompozitorių 
dainas. Rektoriaus žodžiu ir 
tautos himnu buvo baigtas mi
nėjimas, kurį gražiai pravedė

. WORCESTER, MASS.

gos žodi tarė 8-to skyriaus mo
kinys R. Kildišas. Į minėjimą 
buvo atsilankęs ir parapijos 
klebonas kun. J. Bakanas. ku
ris malonėjo tarti žodį mokyk
los mokiniams ir pagirti juos 
už jų parodytą rūpestingumą 
besirengiant minėjimui. Gana 
būdingas buvo 8-to skyriaus 
atliktas “Konsulų sueiga--, ku
rioje vadinamieji “Lietuvos 
konsulai“ pokalbio formoje at
pasakoję svarbesnius Lietuvos 
istorijos faktus. Minėjimas baig
tas giesme Marija. Marija

Parapijos mokyklos aštuntas 
skyrius su kun. M Tamulevi
čium vasario 20 - 24 autobu
su lankė \Vashmgtona. kur ap
žiūrėjo valdžios įstaigas ir is
torinius paminklus.

Andrius Giraitis mirė vasa
rio 15 šv. Vincento ligoninė
je po sunkios ir vargingos li- 

moksleivių dekanas Manfredas 
Pryšmantas.

Semestro užbaigimas
Tik ką pasibaigė pirmasis 

mokslo metų semestras. Garbės 
studento titulu semestrą baigė: 
Eugenijus Grebliūnas iš Ro- 
chester. N. Y.. Antanas Bili- 
tavičius iš Chicagos. Jonas Lu
koševičius iš Montrealio. Al
girdas Jarašius iš Chicagos, Jo
nas Šipaila iš Rochester, N. Y., 
ir Gediminas Margaitis iš Bos
tono. Aukštais pažymiais pasi
žymėjo dar Renaldas Jackevi
čius iš Ne\v Haven. Conn.. Man
fredas Pryšmantas iš Los An
geles. Vidmantas Mikalauskas 
iš \Vorcester. Mass.. Algirdas 
Kalinauskas iš \Vorcester. Algi
mantas Stašaitis iš Brocktono.

Putnamo mergaitės garsina Lietuvą
Vasario 16 lietuvius labiau 

suartina ne tik savųjų tarpe, 
bet ir sustiprina ryšius su 
draugiškais asmenimis, kurie 
užjaučia Lietuvos padėtį.

Anr.hurst kolegijoj. South 
Woodstock. Conn.. Dainavos 
klubas paruošė programą pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. Minėjime dalyvavo 
Annhurst studentės, profeso
riai ir svečiai. Programą išpil
dė Nekalto Prasidėjimo ben
drabučio moksleivės 
t ės.

Minėjimą pradėjo 
kenčiančią Bažnyčią
maldaknygės kolegijos kapelio
nas. Rev. Henri Gigon. Po to 
sekė įvadinis žodis kun. dr. Val
demaro Cukuro. kuris dėsto 
lietuvių kalbą ir yra Dainavos 
klubo moderatorius.

Meninė dalis susidėjo iš šo
kių ir dainų pynės, kuri pa
vaizdavo Linarutę. Mergaitės 
dainomis ir grakščiais judesiais 

ir studen-

malda už 
iš Sibiro

gos. Jis buvo didelis Nekalto 
Prasidėjimo seserų ir tėvų 
pranciškonų geradaris. Velionis 
buvo gimęs 1888 birželio 10 
Baltrakių km.. Šunskų par. Su
valkijoje. Būdamas dar 17 me
tų atvyko į JAV. į Scrantoną. 
Pa., kur kasė anglis. Prieš 40 
metų atvyko į M’orcesterį ir 
dirbo Brovvn Shoe Co. Buvo 
susipratęs lietuvis ir aktyviai 
reiškėsi lietuvių visuomeninia
me gyvenime. Buvo vedos Mar
garitą Navickaitę. 1959 atšven
tė savo gražaus vedybinio gy
venimo auksinį jubilėjų. Palai
dotas šv. Jono kapinėse šalia 
1934 mirusios dukrelės Adelės. 
Liko našle žmona ir du bro
liai.

Rimantas Pauliukonis, atlie
kąs karinę prievolę laivyne, bu
vo parvykęs pas tėvus ir su 
Gražina Pauliukonytc. atvyku
sia iš Chicagos. pakrikštijo jau
niausia sesutę Kutą Kazimiera

Ne-
Los

iš

Lietuvos nepriklausomybes minėjimas pranciškonų gimnazijoje Kennebunkport
Eduardas Mickus iš Great 
cko, Vidmantas Dūda iš 
Angeles, Stasys Rastenis 
Providence, Jonas Longas
Brocktono. Juozas Kanapka iš 
\Vaterburio ir Juozas Petraitis 
iš Brooklyno.

Registracija naujiems metams

Jau prasidėjo registracija į 
pranciškonų gimnaziją ateinan
tiems mokslo metams. Yra pri
imami moksleiviai į visas ketu
rias klases, bebaigia pradžios 
mokyklą arba atitinkamą aukš
tesniosios mokyklos klasę. 1- 
stojimo arba informacijos rei
kalais rašyti: T. Jurgis Gailiu- 
šis. OFM. St. Anthony’s High 
School. Kennebunkport. Me.

T. J.

atpasakojo linų rovimą, kloji
mą. verpimą ir audimą. Progra
ma pasibaigė giesme Apsaugok 
Aukščiausias.

Dalyvavę svečiai buvo suža
vėti gražiais margais tautiniais 
drabužiais, lietuvių liaudies dai
nomis. kuriose dvelkia švelni 
nostalgija, bet didžiausią įspū
dį padarė šokiai: Lineliai. Tryp
tinis. Grandinėlė. Mikita, ban
dutė ir Aštuonytis. kuris at
vaizdavo kaip yra audžiamos 
drobės.

Šio minėjimo programa bu
vo vėliau transliuota per Put- 
namo radijo stotį. Vasario 16 
suteikė progą supažindinti ki
tataučių visuomenę su mūsų 
tautos turtais. A.N.K.

CLEVELAND, OHIO

Vyčiai, skautai ir ateitinin
kai drauge rengia šv. Kazimie
ro minėjimą kovo 5. sekma
dienį. Organizacijos prašomos 
su vėliavomis dalyvauti Nepa
liaujamos Pagalbos bažnyčioje 
per 10 vai. mišias ir atvykti 
kiek anksčiau, kad būtų laiko 
susitvarkyti. Per pamaldas gie
dos Čiurlionio ansamblio vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Al
fonso Mikulskio. Choras pirmą 
kartą 
komp. F. X. Gruberio mišias, 
kurių dali jau yra giedojęs šv 
Jono katedroje minint Vasario 
16. Popiet 4 vai. šv. Jurgio 
par. salėje prof dr. J Jakšto 
paskaita ir meninė dalis. Visi 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti pamaldose ir iškilmingam 
susirinkime Rengėjai

atliks naujai išmoktas

ATSIUSTA PAMINĖTI

Henrikas Nagys MĖIA NAS 
SNIEGAS, poezija Išleido Lie
tuvių Enciklopedijos Leidykla 
1960 m. viršelis, titulinis pus
lapis ir skyrių piešiniai dali 
Algirdo Kurmiško 88 psl . kai-

R. Spalis — ALMA MATER. 
apysaka Išleido Viltis ('leve- 
landė 1960 434 psl Kama ne

Rp. pažymėta.

— Pranciškonai klierikai An
tanas Kvederis. Augustinas Si
manavičius ir Juozapas Bace
vičius vasario 22 \Vappingers 
Falls. N Y . gavo subdiakono 
šventimus Kazimierui Venslo- 
vui ten pat buvo suteikti ma
žesnieji šventimai

— Šv. Kazimiero lietuvių 
pranciškonu provincijoje pra
sideda gene: aline vizitacija 
Jai pasibaigus, bus naujos \a- 
dov'bes rinkimai ir kiti pa- 
skvrimai Tokia vizitacija būna 
kas treji metai

— Dr. Justinas Pikūnas, ku
ris profesoriauja Detroito jė
zuitu universitete dėstydamas 
psichologija, iš Sveikatos Au
klėjimo ir Labdaros departa
mento VVashingtone gavo 2.000 
dol subsidijos tyrinėjimam 
moksleivių nuo 5 iki 25 metų 
amžiaus.

— Australijos lietuviu kata
likų suvažiavimas Adelaidėje 
šaukiamas kovo 11-12

— Prel. Pranciškaus Juro, 
šv. Pranciškaus lietuviu para
pijos Lavvrence, Mass.. klebo
no pastangomis, tame mieste 
Vasario 16 buvo paskelbta lie
tuvių diena. Deklaraciją pasi
rašė miesto majoras John J. 
Buckley.

— Kun. J. Karalius, šv Jur
gio lietuvių parapijos klebo
nas Shenandoah. Pa., prisiuntė 
Darbininkui įžangini straipsnį, 
kuris to miesto dienraštyje 
Evening Herald buvo atspaus
tas vasario 16. Straipsnis nu
rodo caristinę. nacinę ir bolše
vikinę okupacija, lietuvių tau
tai padarytus nuostolius, žmo
nių žudymus, vergija, vysk. J 
Steponavičiaus areštą, kolonia
lizmą. Kun. J. Karalius paste
bi. kad tas straipsnis pasiųs
tas ambasadoriui prie Jungtinių 
Tautų A. Stevensonui ir į- 
trauktas. i “Congressional Re- 
cord“.

— Kcngresm. F. Bradford 
Morse (R-Mass.j. prisiųsdamas 
Darbininko redakcijai “Congr. 
Record,“ (Feb. 17). kur yra jo 
ir kitų pasakyti žodžiai Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo proga, prašo perduoti Dar
bininko skaitytojam geriausius 
sveikinimus ir linki greičiau at
gauti laisvę savo gimtajam 
kraštui.
— Asbury Parke, N. J., kur yra 
ir lietuviu vasarnamių, jau pra
dėti pasirengimo darbai vasa
rai. Atšilus orui, pradėjo lan
kytis nemaža turistų.

— Ohio liet, gydytojų drau
gija kasmet skiria 1,000 dol. 
kultūriniams reikalams. Naują 
jos valdybą sudaro: pirm. VI. 
Ramanauskas, vicepirm. A. Bal- 
trukėnas. sekr. A. Čepulis, iž- 
din. E. Lenkauskas ir narys 
kultūriniams reikalams M. Bra
zaitis.

KNYGL' LENTYNA. Lietu
vių Bibliografinės tarnybos biu
letenis. 1960 m. rugsėjo — 
spalio nr.. apima knygų ir 
svarbesniųjų straipsnių biblio
grafiją. Leidžia Vytautas Sau
lius Redaguoja A Ružancovas.

LEONARDO 
AN DRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys 

SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj. 
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21. N Y. 
Iliustravo 
dail. Telesforas Valius 
208 psl . kaina 3 dol 

Platintojams duodama 
nuolaida.
K n y g a - 

geriausia 
dovana!



ateitininkai susiva-

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

Riehmond Hill 18. N. Y.110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800(Mūsų Pastogė, 1961 vas. 3)

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

i

CHILDREN 8OARDEDDETROIT, MICHpo pranešimo atsira-
943 Elizabeth Avenue

RESTAURANT

IEŠKOMAS LIUDININKAS

EO 4-9721

ROOM ■ BOARD

S G MEAT MARKET

PIANOS WANTED

NEW HAVENO ir apylinkės lietuviu statomo kryžiaus projektas, paga
mintas daili K. Jatužio. Kryžius skiriamas trėmimu j Sibirą dvidešimt
mečiu! paminėti.

mažiau 3 dol.. bus 
atitinkami pažymėji-

Exellent Care
MO 3-7877

«•!•> \Vill«»u-hbv A”- B' *»-'
!•. n 21 N Y .; Spaudos Kioskas —

Union A ve Bmoklyn 11. N.Y.

lAleisfn.o M iii <’o
Pla'tnt>>JanM* >»fe« .k <«♦ rmisv.-

Skyrių veda JONYNĄ SIŠIENĖ

Phone: ELizabeth 4-7608

Day Care Children 
2-4 Years — Private 

Catholic Home — Reasonable 
VICINITY of AVĖ U & 

West llth St. Bklyn 
ES 3-6921

kė sūnaus. Ponai Zarankos au
gina dar dukrelę. K. J.V.

buvusi 
J MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home Mnde Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

SYONEJAUS ateitininkai mini ateitininkijos -0 metų sukaktį. Kalba kun. P. Butkus, pirmi
ninkauja A. Bučinskas.

Alex Mathews—256 Union Avė.
Brookhn 11. N Y ; Jack J.Stukas

12«4 \Vh-te St.. Hills.<lc.. N.J.;
Jtior.K 'Ginkus 195 Crand Si..
Brooklyn 11. N Y.; Darbininkas

vajčių tautiniais rūbais. Vado
vaujant K. Marijošienei padai
navo lietuviškų dainų ir gra
žiai pašoko čia dar nematytų 
tautinių šokių.

Sol. LIONE JUODYT£-Mathew.-. 
rru j-iain.tvu.M naują lietuvišku 
lainų plokštelę —

Uong PI.t y Hi-Fi Records

ALL PIANOS 
BOUGHT 

Dl 5-47 00 
(1144)

NEW.ARK. N. J.
ROOM A BOARD for

Elde.riy A Retired People
Catholics Welcome
REASONABLE PRICES

HUmbolt 5-2393

Catholics Welcome 
Daily Care For Children 

Hot Meals — Reasonable Prices

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS

Pristato Į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
.„u-; t»»*e all ordei* sp-rial piice for VVeddings and Partiestos už ta bus laba, detan- M _ T< s,w

gas. (Skelb.) t____________ -.1____ x___________-_________-______ :____

THE FAMIOVS "HAY LOFT8" 
’3 Girl.« and a Boy" 

Crtiintrv - W<-j<t«-’Ti Mušte 
Ev*ry Friday - Saturday 

9:30 To 2:30 A. M.
AT THE

POST HOUSE RESTAURANT 
39 Po»t Avė. We«tbury L. I.

S--af'v,d TtaJinn Conrin*- 
Factliti*-* for Small Parti-t*LIETUVOS

PRISIMINIMAI” 
tMv lulhiianian Menioritst 

Kaino M
Ant-a ją mažą • anglišku! > — 

Christrnas Ca-ols" 
Shephčrd Iloy and Sleeping Chijd 

Kaina 98<"

v 1
'.'t,. :

v* •: -
H i

STATO ATMINIMUI KRYŽIŲ
NEW HAVEN, CONN.

DARBININKAS 1961 m., vasario 28 d., nr. 15.

ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS AUSTRALIJOJE
» SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
» 
» per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone.
* . kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
» medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.
» Už atstovybės sąžiningą ir pigų patania- 
{ vimą yra gauta daug padėkos laiškų.
J Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą
» JONĄ DAUGIRDĄ •»
* 337 Union Avė.. Brooklyn 11. N. Y.
! Tel. EV 7-4940 ir EV 4-1232

Praeito ka’ėdmečio metu Syd- Melboumo — A. Raudys. New 
nėjuje vyko ir Australijos Liet. Cascastelio — D. Skuodaitė. 
Ateitininkų S-gos suvažiavimas. Atidarymo žodi tarė dvasios va
karis buvo siejamas su 50 me- das kun. P. Butkus, pakvies
tų Ateitininkijos jubilėjiniu mi- damas visus dalyvius minutės 
nėjimu. Gaila, kad nusprendus 
nukelti vėlesniani laikui Adel- 
aidėn, lepiezentacija iš kitų 
vietovių buvo, palyginti, negau- 

‘ si. Dalis dar dalyvavo ir kituo
se suvažiavimuose, todėl visur 
suspėti, buvo sunku. Tačiau su
važiavimą galima laikyti pasi
sekusiu, kuris vyko pagal iš 
anksto skelbtą programą, iš
skyrus keletą pakeitimų, kurių 
nebuvo galima išvengti.

Suvažiavimas pradėtas gruo
džio 27 pamaldomis drauge su 
sporto šventės atidarymu. Tarp 
sportininkų ir studentų vėlia- ninku 
vų kartu plevėsavo ir Sydnė- 
jaus bei Melburno ateitininkų 
vėliavos. Šv. Mišias 
kun. dr. P. Bučinskas, 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. P. Butkus.

Pietums ateitininkai buvo pa
kviesti sporto šventės rengėjų 
— • Kovo" valdybos, kur prie 
gražiai apkrautų stalų talpino- 
si gausios lietuviško jaunimo 
gretos, suskridusios iš visų Aus
tralijos vietovių, 
vardu sportininkų 
ga pasveikino A.

Tą pati vakarą 
dalyviai rinkosi 
aktui į vieną iš gražiausių Syd- 
nėjaus salių “Trocadero". Ekil- 
mėms ir visam suvažiavimui 
pirmininkavo A. Bučinskas. Į 
garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: kun. dr. P. Bačinskas. 
kun. P. Butkus. Sydnėjaus kuo
pos globėjai ir krikštatėviai — 
dr. A. Mauragis. muzikas K. Ka
valiauskas ir inž. Dirginčius. 
ateitininkų valdybų atstovai:

atnašavo 
o dienai

Ateitininkų 
šventės pro- 
Kramilius.
suvažiavimo 
iškilmingam

rodos, spaudos parodos, foto 
parodos ir sporto šventės lan
kymui, o ta pati vakarą visi 
susirinko ir su malonumu klau
sėsi kultūros tarybos rengto
sios dainų šventės.

Gruodžio 29 buvo dalyvauja
ma krašto tarybas rengtose dis
kusinėse paskaitose, vykusio
se Dainavos salėje ir vakare 
susirinkta pas Zarembus. kur 
išklausyta įdomi Mr. A. Mau- 
ragio diskusinė paskaita apie 
ateitininkiją amžių bėgyje. At
rodė, kad diskusijos ir nesi
baigs. gal ir būtų dar ilgiau 
jos užsitęsusios. jei pirminin
kas nebūtų “suvaržęs vadelių”. 
Buvo padaryti pranešimai iš 
paskirų vietovių veiklos ir pri
imti nutarimai: išleisti neperio
dini ateitininkų laikraštėli, su
ruošti suvažiavimus mažiausiai 
kas treji metai ir sudaryti Aus
tralijos ateitininkų centrinę 
valdybą.

Po to dalyviai kepė dešre
les ir k. ant ugnies, valgė vi
si su apetitu ir ilgai dar šoko 
bei linksminosi Zarembų kie
me.

Gruodžio 31 buvo sutikti 
Nauji Metai drauge su visu ki
tu jaunimu 
Newtowno 
Įėję.

Sausio 1 
žiavo i Australijos rajono skau- r 
tų stovyklą, tačiau po karštų ► 
dienų orui vėl sušlapus, ne-, » 
sulaukę skautų laužo, išsiskirs- ► 
tėme Į savo namus, kiti dar ► 
pasilikdami pasisvečiuoti. Visi ► 
įsitikinę, kad vėl susitiks neto- > 
limoje ateityje, o užmegztos pa- ► 
žintys laikui bėgant dar sustip- ► 
rėš. ►

susikaupimu pagerbti žuvusius 
ateitininkus už Lietuvos lais
vę. Be prezidiumo dalyvių, dar 
sveikino: ALB krašto valdyba, 
savanoriai — kūrėjai ir ALB 
Bankstovvno apylinkė. Raštu bu
vo gauti sveikinimai ii MAS 
centro valdybos. A. L.R.K. Fe
deracijos valdybos, kun. S. Gai
delio. S.J., kun. Kungio. A.L. 
Studentų Sąjungos ir ALB Ca- 
bramattos apylinkės valdybos. 
Paskaitą skaitė kun. dr. P. Ba- 
činskas, iškeldamas daug gra
žių ir aktualių minčių ateiti- 

veiklai suaktyvinti 
Australijoje. Oficialieji dalis 
buvo baigta ateitininkų himnu.

Po to visi dalyvavo toje pa
čioje salėje ruoštame Carito ba
liuje. kaip rengėjų svečiai. Ba
liaus programą išpildė A. Mei- 
liūnaitė. pašokdama Čaikovskio 
gėlių valsą. M. Bernotienė, pa
dainuodama solo, akomponuo- 
jant muzikui K. Kavaliauskui. 
Tallat-Kelpšos — Mano sieloj 
šiandien šventė, Pestolaza — 
Cir-bir-bin ir Kavecko — Na tai 
kas. ,

Visi programos išpildytojai 
buvo publikos šiltai priimti ir 
rengėjų apdovanoti gėlėmis. 
Taip pat buvo pagerbtas ilga
metis Carito sekretorius A. Ni- 
čajus. kuris šia proga atšven
tė savo 60 metų amžiaus su
kakti. Balius praėjo pakilioje 
nuotaikoje, kur su važiavę iš vi
sų Australijos vietovių svečiai 
linksminosi, kol tvarkdariai pa
skatino apleisti salę.

Gruodžio 28 d. buvo palik
ta malonumams: liet, dailės pa

ir kitais tautiečiais 
policijos klubo sa-

I

t

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677
i

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street........................... Brooklyn 1 1, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

mą parapijai.
Paskutinis kalbėjo Bendruo

menės apylinkės pirmininkas 
A. Gruzdys. Jis supažindino su
sirinkusius su jau atliktais pa
minklinio lietuviško kryžiaus 
statymo darbais ir ekrane pa
rodė to kryžiaus gražų ir di
dingą spalvotą projektą, kuri 
pagamino vvaterburiškis daili
ninkas 'Jatužis. Kryžius 20 pė
dų aukščio bus pastatytas šv. 
Kazimiero par. bažnyčios sode-

MANO

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

Sav. V Z E L E N I S

BROOKLYN 8, N. Y.

Vasario 12 lietuvių šv. Ka
zimiero salėje Įvyko parapijos 
tradicinis Užgavėnių balius, 
kurio rengėju ir vyriausiu šei
mininku buvo kun. J. Rikte
raitis. Nors dėl neseniai pra
ėjusios sniego audros susisie
kimas buvo dar gana sunkus, 
svečių prisirinko pilna salė, 
nes buvo jaučiama, kad be va
karienės bus dar ir kažkokių 
staigmenų. Ir neapsirikta. Va
karienės metu scenoje pasiro
dė būredis New Britaino lietu- lyje, minint trėmimų i Sibirą 

dvidešimtmeti birželio 18. Spe
cialus tam reikalui medis jau 
gautas, šiuo metu dail. Jatužis 
baigia braižyti kryžiaus deta
les. Artimiausioje ateityje bus 
pradėti drožinėjimo darbai. 
Drožinėjimą nemokamai atliks 
nev. haveniškis medžio meisteris 
Juozas šilkas. A Gruzdys kvie
tė visus prisidėti savo auko
mis. kad kiekvienas jaustųsi 
to kryžiaus statytoju. Aukoju
siems ne 
Įteikiami 
mai.

Tuojau
do ir pirmieji aukotojai — kle
bonas J. Matutis — 50 dol.. 
Marijona Kronkaitienė — 10. 
M. Lostys ir Gailiūnienė — 
po 5 dol. Tai pirmosios kregž
dės, kurių pavyzdžiu, tikimasi, 
paseks ir kiti Nevv Haveno ir 
apylinkių lietuviai. Aukas pri-

Programos protarpiais klebo
nas J. Matutis papasakojo sa
vo atsiminimų iš lankymosi Lie
tuvoje jo studijų metais ir hu
moristiniais pasakojimais palai
kė svečių tarpe gyvą ir links
mą nuotaiką.

Kun. J. Rikteraitis ekrane 
parodė spalvotų vaizdų iš pa
rapijos veiklos ir padėkojo vi
siems už atsilankvma ir para- ALRK Federacijos skyrius 

išrinko naują valdybą: pirm. 
R. J. Valatka, sekr. St. Gar- 
liauskas ir ižd. Anelė Ambra- 
sienė. Dvasios vadu yra klebo
nas kun. V. Stanevičius.

Lietuvos vyčių abi kuopos

ra komunija. Po pamaldų bus 
pusryčiai ir minėjimas parap. 
salėje.

ALR Kaf. Federacijos sky
rius kovo 19 d., 3 vai. popiet 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje vi
sus kviečia į lietuvių šventąją

DAY CARE FOR CHILDREN
In B-klyn Private Home 

Catholics Welcome Reasonable
P. M. in Charge

PR 4-3154

NAUDOKITĖS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos 
40z< nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms. Admiral ir Mbtorola 
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.

MERCURY Parcel & Trading Co<
Elizabeth, N. J.

Siuntiniai j

LIETUVĄ. UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTlJĄ ir kitus kraštus

balandžio 29 šv. Klemenso sa- valandą, kurią praves kun. M. 
ima Liet. Bendruomenės apy- ,ėje pagerbim0 vakarie. 
hnkes pirm. A. Gruzdys ir ižd. nę bėisb0|0 konian(lai kuri 
B. Strimaitis. Aukas taip pat . pernaį laimėjo 'antraja vietą 

JAV žaidynėse, ir t<^ koman
dos rėmėjam — Alytaus užei
gos savininkam Petrui ir Ro
žei PadolsL.iam.

Lietuviu nąp ik* usomybės 
diena buvo paskelbta Michi- 
gan gub. John B. Stvaisono ir 
Detroito miesto mero Louis C. ma jos atidarymo metu vasa

rio 12. Naujos klebonijos sta
tymu rūpinosi kieb. kun. V. 
Stanevičius.

galima Įteikti ir klebonijoje.
Parapiečiai yra labai dėkin

gi klebonui J. Matučiui ir kun. 
J. Rikteraičiui už surengimą 
taip gražaus, tvarkingo ir kul
tūringo pobūvio. SH

Kundrotas ir kun. V. Stanevi
čius.

Lietuviškos pamaldos Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje būna pir
madienių vakarais 9 vai. gavė
nios metu. Pamaldas ir stacijas 
praveda kun. V. Kriščiūnevi- 
čius.

šv. Antano parapijos nauja 
klebonija buvo gausiai lanko-

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 1 vai. popiet.

Automobilio nelaimėje 1960 Miriani. Lietuvos rivpalvė vė- 
balandžio 9 d., apie 2 vai. ry- lia'a prie senosios miesto sa- 
te. Meeker Avė. ir Noble St. lės plevėsavo visą savaitę.
sankryžoje. Newark. N. J.. Ni- Kazimiero minėjimą Die- Pr. Zaranka, Darbininko ben- 
cholas Ledkovvsky buvo sunkiai vo Apvaizdos parapijoje ruošia dradarbis. vasario 16 susilau- 
sužeistas. Nelaimės liudininku abi vvčiu kuopos kovo 5. Ry- 
buvo jąunas. apie 21 metų, lie- te 8:30 vai. bus mišios, bend- 
tuvis vyrukas, blondinas, kuris 
pašaukė policiją ir greitosios 
pagalbos automobili; globojęs » 
sužeistąjį, iki atvyko policija. » 
Policija jo pavardės nei adre- » 
so neužsirašė. Advokatas Rod- » 
man C, Herman, 744 Broad St.. » 
Nevvark, N. J itel. Mitchell 2- > 
1593) labai prašo minimą liu- » 
dininką pranešti jam savo pa- » 
varde ir adresa. Nelaimės ištik- ’

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje
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DARBININKAS

BALDŲ KRAUTUVES

NEW YORK N. Y.

V. Martinkus iš Provi-
R. L, praeitą savaitę 
Darbininko redakcijo- simfonija, 

šokiai ir 
“Phedre”. 
Alice Bof-

MASPETHO, N. Y. statoma V. J. Atsimainymo nauja lietuvių bažnyčia. Parapijos klebonu yra prel. J. 
Balkonas.

F U N E R A L HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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

galima gauti butui moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvas reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tet.: AN 8-4618 

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

ŽINIOS.

MWY0m
NAUJIENOS^

Kunigę Vienybės New Yor
ko - New Jersey provincijos 
susirinkimas buvo vasario 23 
pas tėvus pranciškonus Brook- 
lyne. Pranešimą apie sodalie- 
čių veiklą padarė kun. J. Šer
nas, Jersey City šv. Onos pa
rapijos klebonas. Aptarti kiti 
organizaciniai reikalai.

Dr. ' O. Labanauskaitė skai
tys paskaitą New Yorko — 
New Jersey apskrities katalikų 
seimelyje kovo 5 d., sekmadie- 

Angelų Ka- 
salėje.

Balfo reika- 
19, buvo iš- 
Conn., kur

1961 m., vasario 28 d., nr. 15.

labai gerom lAsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą U

Tėv. Justinas Vaikys, O.FJA, 
Greene, Me., pranciškonų vie
nuolyno viršininkas, keliauda
mas į Pittsburgh, Pa., buvo su
stojęs keliom dienom Brookly-
no pranciškonų vienuolyne.

Kun. 
dence, 
lankėsi 
je.

Sodaliečię suvažiavimas šie
met ruošiamas gegužės 28 Ne- 

1 wark, N. J., švč. Trejybės pa
rapijoje.

Darbininko ilgamečiai skai
tytojai šventė sukaktis 
Julija ir Aleksandras Skaru

liai vasario 18 padėkos mišio- 
mis Apreiškimo par. bažnyčioje 
ir pobūviu Beleckų svetainėje 
prisiminė 50 metų vedybų su- 

’ kaktį. Dalyvavo jų vaikai, vai
kaičiai ir svečiai — kun. P. 
Baniūnas, O.F.M., M. Pūkas, 
Steckiai, šimulynienė, Masiuliai 

1 iš New Haveno bei kiti arti
mieji. Įteikta dovanų ir palin
kėta sveikatos, ilgo amžiaus. 
Skaruliai yra išauginę didelę 
šeimą ir savo vaikus išleidę į 
mokslą.

Pranciška ir Antanas Kazic
kai iš Ridgewoodo vasario 19 
minėjo 45 metų vedybinio gy
venimo sukakti padėkos mišiom 
Maspetho lietuvių bažnyčioje ir 
pobūviu Beleckų svetainėje. 
Sukaktuvininkus supo gausus 
būrys jų vaikų, anūkų ir pro- 
anūkų. dalyvavo kun. P. Leke- 
šius,- kun. J. Bulovą, kun. P. 
Baniūnas, O. F. M., Zupkai iš 
Watertown, C6nn. Kazickams 
be gražių dovanų buvo palin
kėta sulaukti auksinio jubilė- 
jaus. Kazickai yra išauginę di
delę šeimą. Visi vaikai yra bai

de racijai priklausančios orga- 89 mokslus. Viena dukra yra 
nizacijos bei draugijos prašo- vienuolė. ■

nį, 2 val.z popiet, 
ralienės parapijos

Kun. L. Jankus, 
lų vedėjas, vasario 
vykęs į Stamford, 
skaitė paskaitą Lietuvos nepri
klausomybės minėjime, sureng
tame LB apylinkės ir Balfo 
skyriaus bendrom pastangom. 
Ketvirtą gavėnios sekmadieni, 
kovo 12, yra pakviestas į Pa- 
terson, N. J., pravesti rekolek
cijų-

Balfo skyriaus New Yorke 
valdyba, kuriai šiemet pirmi
ninkauja aktorius Vitalis Žu
kauskas, pakvietė į New Yor- 
ką iš Detroito dramos sambū
ri, kuriam vadovauja buvusi 
Lietuvos teatro aktorė Zuzana 
Arlauskaitė - Mikšienė. Spek
taklis bus kovo 18. Svečiai su
vaidins 4 veiksmų dramą “Ne
žinomoji”.

ALRK Federacijos Nevv Yor
ko — New Jersey apskrities 
seimelis šaukiamas' kovo 5 d. 
2 vai. popiet Angelų Karalie
nės par. salėje, 213 So. 4th 
St., Brooklyn, N. Y. Visos Fe-

Jeronimas Kačinskas diri
guos simfoniniam koncertui, 
kurį išpildys Melrose orkest
ras. Koncertas bus kovo 5 d. 
3:15 va), popiet Melrose Meino- 
rial Hali, Main St., Melrose, 
Mass. Programoje bus: Men- 
delssohno Ketvirtoji 
Bartok Rumuniški 
Massenet overtiūra 
Koncerto soliste bus
feti, žymi Bostono dainininkė. 
Ji atliks arijas iš operos Tos- 
ca ir Aida ir Bachelet dainą 

■ Chere nuit, palydint Melrose 
simfoniniam orkestrui. Alice 
Boffeti baigė dainavimą New 
England konservatorijoje, vė
liau debiutavo Aidos rolėje Mi
lane. Dabartiniu laiku šiame 
krašte dažnai pasirodo simfo
ninių orkestrų programose ir 
rečitaliuose.

Lietuvos laisvinimo reikalam surinkta pusseptinto šimto
Masionytė paskambino pianinu. 

Aukų surinkta 665,80 dol. 
Didesnės aukos gautos iš Jo
no Krukonio — 65 dol., lietu
vių klubo — 50 dol. A. L. 
Bendruomenės — 30 dol., kleb. 
kun. J. Kintos ir kun. V. De- 
mikio — po 25 dol., Fab. Za- 
rankoš — 21 dol., J. Tumavi- 
čiaus ir G. Klimo — po 15 
dol. Kiti aukojo mažesnėmis 
sumomis. Nedalyvavusieji pra
šomi įteikti aukas iždin. J. 
Sprainaičiui, 113 Montgomery 
PI. Jos bus kartu išsiųstos A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

Jurg. Ežer.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę minint vasario 19, iš ry
to kun. V. Demikis aukojo mi
šias už kritusius dėl Lietuvos 
laisvės ir pasakė pamokslą. Po
piet Lurdo mokyklos salėje mi
nėjimą pravedė Ant. Gudonis 
ir stud. J. Adomaitytė. Invo- 
kaciją atkalbėjo kleb. kun. 
J. Kinta, Lietuvos ir Amerikos 
himnus sugiedojo Liudas Stu- 
kas, akomponuojant muz. Al
girdui Kačanauskui.

Žurnalistė Emilija Cekienė 
iš New Yorko skaitė kruopš
čiai paruoštą paskaitą. Ypatin
gai kreipėsi Į jaunimą, kurio 
salėje buvo apstoka. Ragino 
semtis jėgtą ir ryžto iš parti
zanių nes mirusieji stipriau 
prakalba negu gyvieji. *

Meninėje dalyje L. Štokas,

PATERSON, N. J.

akomponuojant muz. Algirdui 
Kačanauskui, padainavo Vikto
ro Banaičio — Dieve, pasaulio 
valdove, S. Cerienės — Lietu
vos laukai, iš operos Traviata 
ariją — Tu užmiršai tėvų ka
pus ir Aleks. Kačanausko — 
Pradalgiuos. Smuikininkė Brigi-, 
ta Pumpolytė iš Ęhiladelphijos 
išpildė Bruch Concerto in G. 
minor, akomponuojant muz. Al. 
Kačanauskui, ir Bacho partita 
Nr. 3 — viena. Step. Augulis, 
jr., padeklamavo B. Brazdžio
nio “Be motinos tėvynės’’. D.

Arch. Vladas Adomavičius 
mirė vasario 18 po sunkios li
gos, tesulaukęs 54 metų. Bos
tono lietuvių visuomenė nete
ko dar vieno judraus ir kūry
bingo veikėjo, o Darbininko 
redakcija — bendradarbio. Ve
lionis parašydavo muzikos sri
ties recenzijų. Muziką buvo stu
dijavęs Kauno konservatorijo
je, architektūrą — Kauno uni
versitete. Buvo ir inžinierius, 
ir kompozitorius, ir violonče
listas, ir dirigentas. Nemažai 
taip pat rašė spaudai. Veikliai 
reiškėsi visuomeninėje ir kul
tūrinėje veikloje Lietuvoje, Vo
kietijoje (Hanau) ir Ameriko
je (Athol ir Bostone). Paliko 
liūdinčią žmoną — dainininkę, 
tėvus ir artimuosius. Lietuvių 
visuomenei paliko didelį grau
dulį, netekus dar vieno švie
saus kultūrininko.

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamica Avė. 
Woodhaven 21, N.Y.

Tet: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamnotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. \

NEWARK, N. J.

ŠV. KAZIMIERO mokyklos choras gieda Vasario 16 minčjime Providence, Nuotrauka B. Kerbelienčs.

reikš-
Radijo programos

vid.

ryte

Viona motom ieško buto iš' #
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston,
Mass.visą dieną sekmadieniais ir 

šeštadieniais Tol. IN 2*7407.

para- 
Kazi- 

12 d. 
atida-

VYČIŲ PROGRAMA 
WL0A

Vasario 16 minėjimą 
pijos salėj suruošė šv. 
miero parapija vasario 
3 vai. popiet. Minėjimą 
rė kleb. J. Vaitekūnas
mingu žodžiu. Parapijos mo
kyklos vaikų choras, vedamas

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

Išnuomojamas kambarys prie 
Jamaica Avė. Kreiptis telefo
nu HI 1-1780.

Williamsburgo ar Greenpointo 
sekcijoj. Skambinti vakarais, gi

Išnuomojamas gražus ir erd
vus baįdais apstatytas kamba-

Ieškoma moteris, kuri galėtų
prižiūrėti mažamečius vaikus. K. Jurgėlos “Žalgiri”. J. Vėgė- 
Dėl sąlygų kreiptis dienos me- lis — Pranašystės, karai ir gy- 
tu MI 2-3035. venimas.

du žmonės. Galima naudotis 
virtuve. Kreiptis Mrs. Dome. 
414 So. 5th St., Brooklyn, N.Y.

ter Podgalsky, Julia Strolis, 
George Basil, Eva Sharan ir 
Gertrude Janks. F. V.

mos išrinkti po du atstovus, 
aprūpinti juos įgaliojimais ir 
veiklos pranešimais. Kiekvie- Vasario mėn. naujas “Kario’

kestis Katalikų Federacijai.
Po posėdžių salėje bus bend

ra vakarienė.

1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
Seftad. nuo 5 iki 5.30 popiet

"Kario" Nr. 2.

nos draugijos pareiga, kad jos numeris jau išėjo iš spaudos 
atstovai seimelyje dalyvautų, ir išsiuntinėtas prenumerato- 
Ta pačia proga primename, riam. Rašo: Pov. Dirkis — Di- 
kad seimelio metu bus priima- tižiosios dienos išvakarėse. A. 
mas iš draugijų metinis mo- Budreckis — D. L. K. Algir

do žygiai Maskvon 1268 — 
1372. Itn. A. Alksninis — To
limuose Rytuose (bus daugiau), 
J. Baublys — Geležinkelių bū
rys Vilniaus kryptimi (atsimi
nimų tęsinys), A. Dimas — Lie-

rys. Pageidaujama vienas arba tuvos Valst. Operai 40 metų, 
V. Sirvydas — Senovės Lietu
va, J. Skardys — Dujos ir bak- 
teorologiniai ginklai, šaulė — 
Vasario 16. Iš Lenkų karo ata- 
šės pulk. L. Mitkievičiaus Kau
no atsiminimų 1938 ir 1939 
metais (tęsinys). Prof. St. Dir- 
mantas — Kodėl ramovėnai 
leidžia anglų kalba istoriko dr.

New Yorko ir New Jersey 
vyčių apskrities metinė bendra 
komunija ir pusryčiai bus kovo 
5. sekmadienį. Nariai susiren
ka 10:15 Švč. Trejybės bažny
čios salėje. Iš ten, palydėti 
veteranų, eis į bažnyčią, kur 
10:30 bus mišios, aukojamos 
kun. P Totoraičio. Mišiom gie
dos šv. Cecilijos choras, vad. 
K. Bagdono. Tuo bus prisimin
ta šv. Kazimiero šventė.

Pusryčiai bus šv. Jurgio salė
je, vadovaujant 29 kuopos vi- 
cepirm. Jonui Remeikai. Svečiu 
kalbėtoju bus buvęs Essex 
County policijos vadas Neil G. 
Duffy. dabar dirbąs New Jer
sey valstybės mokesčių skyriu
je.

Per pusryčius bus įteikti at- 
žymėjimai veikliesiems vyčių 
nariams.

Po pietų 2:30 vus apskrities 
susirinkimas šv. Jurgio salėje. 
Parinkti kandidatai bus pakelti 
į vyčių pirmą, antrą ir trečią 
laipsnį. Susirinkimas bus bai
giamas pobūviu.

U

Vasario 16 minėjimas Providence, R. L
Lietuvių piliečių pašalpinis klu
bas paskyrė dar 100 dol. Au
kos pasiųstos Altui. V.

muz. Jono Beinorto, sugiedojo 
’ Amerikos ir Lietuvos himnus 

ir kelias patriotinio turinio dai
neles. šventei pritaikintą pa
grindinę kalbą pasakė kun. V. 
Martinkus. Parapijos choras pa
dainavo keletą dainų. Juozas

Šia švente rūpinasi 29 kuo- staričenka išpildė keletą dainų 
pos nariai Charles Strolis, Pe- Aukų surinkta 152‘dol.

' BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas, sr.
VVHIL — 1^30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12

#
LAISVĖS VARPAS

ved. P. V ^nis
Sekmadieniąjs 8-9 vai.

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

TeL STagg 2-5043

Malthevv P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FVNERAL HOME
M. P. BALDAS — Dipretorius - 
ALB BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

WAGNER THEATER
110 Wychoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Rldgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filtnos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 

Penktadienj, kovo 3, iki 
Trečiadienio, kovo 8, 1961

Pasaulinio garso spalvota didelio 
formato filmą

"KRONPRINZ RUDOLFS 
LETZTE LIEBE" Y

Vaidina: Rudolf Prack Markus — 
Christiane HoTbiger Wessely - - 
Attila Horbiger — Lili Dagover - 

Erik Frey
Priedinė filmą:

••Tausend Melodien”

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ UGŲ SPECIALISTAS 
va pradėjo praktiką

W Kent SL. Brooklyn 22. N. T. 
(TND GG Line Grrep Point stotie) 
Priėmimo valaadbe — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak.: Mttadi-nlafe 1C-12 dieną.

šių metų vasario 24 d. po ilgos ir sunkios ligos, mirė mūsų 
mylima motina, uošvė ir močiutė

LUCIJA ŠILEIKIENĖ
Laidotuvės vasario 27 d. 10 vai. ryto iš Šv. Aloyzo 

bažnyčios Great Neck, N.Y. ,

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forent Parkway Station) 

WOOOHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga


