MIRĖ PROF. VIKTORAS BIRŽIŠKA
Prof- Viktoras Biržiška sau
sio 27 mirė Chicagos ligoninė
je, sulaukęs 78 metų amžiaus.
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Viktoras Biržiška buvo jau
niausias iš trijų Biržiškų. Gimė
1886 vasario 23 Viekšniuose.
Gimnaziją baigė Šiauliuose. Pet
rapilio technologijos institutą
baigė 1914 inžinieriaus techno
logo laipsniu. Buvo mobilizuo
tas. į Lietuvą grįžo 1920- Iš kar
to į Vilnių. Ten buvo lenkų su
imtas drauge su broliu Mykolu
ir 1922 iškeistas į belaisvius
apsigyveno Kaune. Buvo Lietu
vos kariuomenėje kaip artileri
jos tiekimo viršininkas, o pas
kui universiteto profesorius,
dėstydamas matematiką. Visuo
meniniame gyvenime buvo reiš
kęsis socialdemokratų srovėje.

10 CENTŲ

Savaites įvykiai priešingi taikos ofenzyvai
Savaitės viduryje susitelkė
įvykiai, kurie yra priešingi Washingtono ir Maskvos skelbtai
šių metų “taikos ofenzyvai”:
Prancūzijos kapituliacija prieš
karingąją kom. Kiniją, sovieti-

niai šūviai į Amerikos lėktu
vą, naujas Vietnamo pervers
mas, taikos nesuradimas tarp
Amerikos ir Panamos; pigi pro
paganda, o ne nusiginklavimas
Ženevoje.

VIETNAME VĖL PERVERSMAS: dabar
prieš “neutralizmo” skelbėjus
Pietų Vietname sausio 30 Nhu Amerikoje pasakyti žo
naujas perversmas pašalino ka džiai, kad perversmas prieš
rinės juntos valdžią be kraujo prezidentą Diem buvo tik įvy
praliejimo. Perversmą surengė kių pradžia.
gen. Nguyen Khanh, 1 korpo
vadas. Perversmo rengėjas pa
aiškino Amerikos atstovam,
kad jis norėjęs išgelbėti Viet
namą nuo neutralizmo, kurį
slaptai rengę du juntos genero
lai drauge su prancūzaisValstybės departamentas ofi
cialiai dar nieko nepareiškė.
Tačiau jo pareigūnai neslėpė
susijaudinimo, kad nušalinta
valdžia, kuri lapkričio 1 dienos
perversmo buvo pastatyta su
valstybės departamento pritari
mu. Dabar Amerikos pareigū
nai darą pastangų, kad juntos
buvęs pirmininkas gen. Duong
Van Minh būtų įtrauktas į nau
GEN. NGUYEN KHANH, jją valdžią.
vykdę* naują perversmą Vi
Dabar daros prasmingi Mme
etname. ~

ATOSLŪGIO METU: Sovietai vėl nušovė Amerikos lėktuvą
Amerikos karinis lėktuvas,
skirtas treniruotei ir vairuojamas radaru su trim lakūnais
sausio 28 įskrido į rytų. Vo
kietiją tarp Eisenaėho ir Erfur
to. Buvo nušautas ar privers
tas nusileisti. Amerikos rada
ras, pastebėjęs lėktuvo kryptį
į rytus, davęs ženklus sukti į
vakarus. Spėjama, kad lėktuvo
elektroniniai aparatai buvo su
gedę.

Ženevoje, Washingtono pla
ną nusiginklavimo reikalam,
kuris buvo išdėstytas preziden
to Johnsono laiške, Sovietai sie
kia užtrinti naujais propagan
diniais siūlymais. Vienas siūly
mas buvo — tuojau panaikinti
Nato daugiatautinių įgulų ato
minį laivyną — kol to nepada
ryta, susitarimas dėl nusigink
lavimo negalimas. Sausio 28
Carapkinas išėjo su nauju siū
lymu: sunaikinti visus bombo
nešius, nelaukiant bendro susi
tarimo dėl nusiginklavimo.

DĖL TŲ DVIEJŲ KINIJŲ

PRANCŪZIJA AIŠKINASI:

Po kom- Kinijos pareiškimo,
kad Prancūzija turi nutraukti
diplomatinius santykius su na
cionaline Kinija, Prancūzijos
informacijos ministeris Alain
Peyręfįtte paskelbė, kad vy
riausybė neremia dviejų Kinijų politikos, dviejų Kinijų at
stovavimo Prancūzijoje negalės
būti. Konkretų sprendimą pali
ko tolimesniam laikui.

Rengiasi kelionei į mėnulį sėkmingai
Cape Kennedy sausio 29 pa
leista Gūdžiausia lig šiol raketa
Saturnas, kuris bus vartojamas
kelionei į mėnulį. Raketos ben
dras svoris 20,000 svarų, sun
kesnė nei sovietų, kuri buvo
14,292 svaru. Raketoje
apie

11,000 svarų buvo tik balastas
—smėlis, kurio vietoj kelio
nės metu bus jau žmonės ir įrankiai.

Prez. Johnsonas paskyrė Sargent Shriver, Peace Corps di
rektorių, sveikatos, švietimo ir
gerovės sekretoriaus pavaduo
toju —“karo prieš skurdą” rei
kalam.

Respublikonai kaitino, kad
prez. Kennedy vartojo švelnią
politiką prieš Castro dėl Schle
singerio įtakos laikais prieš ne
pavykusią invaziją. Prieš atei
damas į Baltuosius Rūmus,
Schlesingeris buvo Americans

Amerikos pozicija
Amerikos poziciją pakartojo
valstybės sekr. Rusk sausio 28
po pasitarimų Japonijoje- Esą
Amerika savo linijos Kinijos
atžvilgiu
nekeičia ir toliau
priešinsis kom. Kinijos agresi
niam ir subversyviniam veiks
mam. Amerika “niekada neiš
duos 12 milijonų Formozos gy
ventojų komunistiniam reži
mui”. Rusk- nemano, kad šį ru
denį kom. Kinija būtų priimta
į J. Tautas.

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE:

Prezidento patarėjas, atkvies
tas į Baltuosius Rūmus prezi
dento Kennedy, Arthur
M.
Schlesinger, Jr. pasitraukė. Jis
taip pat rašysiąs knygą apie pre
zidento Kennedy laikus kaip ir
pasitraukęs prieš 12 dienų Sorensenas. Vietoj Schlesingerio,
kuris buvo Harvardo istorijos
profesorius, būsiąs pakviestas
iš Princetono universiteto taip
pat istorijos profesorius Eric
F. Goldman.

kalbama,
Amerikoje daug
kad dabar J. Tautose būsiančios dvi Kinijos. C.L- Sulzbertai
9®r (Times) tvirtina, kad
yra "Paryžiaus-Pekingo sutarties naivus aiškinimas". Prancūzija negalvojanti apie ‘.‘dvi
Kinijas” ir to nesiūlys J. Tau
tose. De Gaulle tegalvojus apie
Kinijos režimą — Mao Tsetungo ir apie Formozos režimą —
Chiang Kaisheko. Esą Prancū
zija supranta, kad kai kom.
Kinija bus priimta į J. Tautas,
tada savaime iškris nacionali
nė Kinija, ir ji tegalės prašytis
priimama kaip Formozos vals
tybė.

for Democratic Action vicepir
mininkas ir A. Stevensono pa
tarėjas rinkimuose ir diploma
tijoje.

VATIKANE:
mos

Liturginės

refor

Popiežius Paulius raštu “Mo
tu proprio” sausio 25 patvirti
no kai kurias Bažnyčios susirin
kimo liturgines reformas ir
skyrė, kad jos veikia nuo vasa
rio 16. Kitos reformos atidėtos,
iki bus jom techniškai pasiruošta-paruošti atitinkami ver
timai.

PIRMASIS APSAUGOS SEKRETORIUS: pirmasis organizavęs
pasipriešinimą komunistam, pirmasis ir nukentėjęs
Prieš 15 metų pasaulis buvo
sukrėstas Amerikos
pirmojo
apsaugos sekretoriaus
James
Forrestalio mirties — iššokęs
pro langą iš 16 aukšto Bethesda laivyno ligoninės Dabar
apie jį yra parašyta knyga. Jos
autorius Arnold A. Rogow aiš
kina, kad Forestalis netekęs
dvasinės pusiausvyros ir nusi
žudęs. Bet jis pateikia duome
nų, kokiose sąlygose jis tos
pusiausvyros netekęs.

tvanką (containment). Foresta
lis 1946 įtikino prezidentą Tru
mą na pasiųsti karo laivus į ry
tinį Viduržemio jūros pakraštį
ir paremti Graikijos ir Turki
jos pastangas atsispirti prieš
sovietų veržimąsi. Apie 1947,
kada Sovietai sustiprino agresi
ją rytų Europoje, Forestalis
visą vyriausybę įtikino, anot
Rogowo, virsti antikomunistiniu centru.

Laivyno departamento Fores
talis atkreipė savo dėmesį į
komunistus, sovietinius agen
tus, kurie jau akiplėšiškai ver
žėsi į valdžios aparatą. Fores+ talis pavedė savo štabui patik
rinti infiltracija; skatino Geor
KIPRAS IR GRASINIMAS
ge Kennaną rašyti straipsnius,
KARU
Kipro salos graikų ir turkų kuriuos jis tada pasirašinėdavo
konfliktą buvo perkeltas į dip kaip Mr. X., apie komunizmą
lomatinę komisiją
Londone. su mintimi sudaryti jam užSausio 28 Turkijos atstovas pa
reiškė, kad iš komisijos pasi
traukia, nes ji nieko nedavusi.
Turkija ir Graikija pažadėjo
imtis karinių priemonių, jei jų
interesai bus ir toliau kenkia
mi Kipre.
Kipro turku vadas ir vicepre
zidentas sausio 28 paskelbė,
kad graikų vadas ir Kipro pre
zidentas arkivyskupas Makarioš slaptai kreipęsis į Maskvą
pagalbos prieš turkus.

Po karo buvo užsimota su
jungti visas karines įstaigas į
vieną bendrą apsaugos depar
tamentą. Forestalis priešinosi.
Jis tikino, kad tai per didelė
sritis vienam asmeniui. Bet jis
turėjo kapituliuoti, ir išėjo taip,
kad jis buvo paskirtas pirmuo
ju sekretorium to apsaugos de
partamento, kurio jis pats taip
nenorėjo.

VIETA, kurnutovi Amerikos lėk
tuvą.

PARYŽIUSIR MASKVA

Prancūzijos prekybos minis
teris susitarė su Maskva pava
sarį derėtis dėl prekybos išplė
timo
naujam penkmečiui—
1965-69- Pernai per 11 mėne
sių prekyba tarp Prancūzijos
ir Sovietų škuva
pastarųjų
naudai: Sovietai du kartus dau
giau eksportavo į Prancūziją,
nei importavo iš jos.
ROMA IR BONNA

Kancleris Erhardas ir min.
pirm. Moro sausio 27-8 sutarė
remti Anglijos įtraukimą į Eu
ropos ūkinę
bendruomenę,
priešintis ilgamečiam kreditui
prekyboje su Sovietais. Erhar
das mėgino palenkti Italiją,
kad priimtų Amerikos siūlo
mą daugiatautinių atominių lai
vų įgulų planą, kuriam Italija
kaip ir Anglija yra santūri, o
de Gaulle visai priešingas.

— Kongo

PRINCESE IRENA, Olandi
jos karalienes Julijanos duk
tė 24 metų, perėjo j katali
kybę. Olandijoje 4u proc. ka
taliku 40 protestantu-

Tokia jo rolė pasipriešinime
Tėvas buvo airis, katalikas, komunistam. Bet kaip tik dėl
turėjo gerą biznį New Yorke to Forestalis matė, kokia nea
ir buvo vietos demokratuose pykanta prieš jį išplėtota- Sa
politikas. Sūnus buvo silpnos vo draugui jis rašė to meto
sveikatos, bet geležinės valios, nuotaikas: "Kada kuris ameri
mėgo vienišumą, vengė to. ką kietis pasako, kad veiktume pa
amerikiečiai vadina “sočiai li gal mūsų pačių saugumo inte
te’’, dirbo visas septynias die- resą, jis turi būti pasirengęs
nis savaitėje be atvangos: Su būti apšauktas prakeiktu fašis
spėjo pagarsėti New Yorke mo tu ar imperialistu, kai tuo tar
kėjimu organizuoti biznį.
pu, jei dėdė Josifas pasako,
Kai 1940 prezidentui Rooseiam reikia Baltijos provinveltui reikėjo karo metu tinka- e’ię, pusės Lenkijos, visos Be
rnų administratorių, akys buvo sarabijos ir priėjimo prie Vi
atkreiptos į Forestalį. Roose- duržemio jūrų, visų rankos ky
velto patarėjas Harry Hopkins la už tai, kad jis yra geras, nuo
jį apklausinėjo, ir Forestalis bu širdus, atviras ir apskritai pri
vo paskirtas laivyno pasekreto- imtinas bičiulis, su kuriuo
riū. Jo sumanus darbas iškė lengva kalbėtis, nes jis taip
aiškiai pasako, ko jis nori"
lė jį 1944 ir į sekretorius-

POLITINI MAŠINA VAROMA
NAFTA

Prancūzijos ir Maskvos dery
bas varė nafta: Prancūzija pa
sisiūlė nupirkti Sovietų naftos
dvigubai daugiau nei Ūgi šiol.
Sovietai turi paimti tada Pran
cūzijos mašinasPrancūzija
1963 buvo pirkusi sovietinės
naftos 1 mil. tonų. Derybose su
kom. Kinija Prancūzija sutiko
parduoti Kinijai 3 mil. tonų Alžiro naftos — maždaug tiek,
kiek Kinija gaudavo anksčiau
iš Sovietų.

ARTHUR. SCHLESINGER

dymo. Sovietai pareiškė protes
tą prieš “provokaciją”. Senate
sujaudintos kalbos reikalavo su
stabdyti kviečių pristatymą So
vietam.

TT

MASKVA IR
WASHINGTONAS

KINAI IR PRANCŪZAI: De Daulle gilyn j bučį
Prancūzija tik spėjo saūsio
27 paskelbti, kad pripažįsta
kom. Kiniją, ir jau rytojaus
dieną Kinija** ėmė reikšti pre
tenzijas į Formozą. Ašikino,
kad buvę tartasi, jog “senoji
valdanti grupė” nelaikoma at
stovaujanti Kinijai. Prancūzija
pretenzijas griežtai atmetė, pa
reikšdama, kad pripažinimas
buvo be jokių sąlygų. Daugiau
Prancūzija nieku nesanti įsipa
reigojusi kom. Kinijai.

Sausio 29 buvo jau aišku,
kad Amerikos lėktuvas buvo
nušautas sonetų ir kad trys
lakūnai žuvo. Valstybės depar
tamentas pareiškė griežtą pro
testą dėl trijų karininkų nužu-

Organizmo jėgos jau buvo išse
kę dėl ilgesnį laiką trukusio
aukšto kraujo spaudimo ir nuo
latinio reumatizmo.

provincija Kwilu

veik visa jau yra komunisto
Mulele rankose Joje yra dau
giau kaip pusė milijono gyven
tojų. Nužudė apie 100 pareigū
nų. Belgai siūlė Kongui prašy
ti J. Tautas pagalbos.

FORRESTALIS priima Trumam* garM* ženklu*.

Rcspublikony ginklai rinkimuose
Respublikonų vadai Hallec- demokratų sekretoriaus senate
kas. Dirksenas ir Milleris sau Backerio piniginės aferos —tie
sio 28 televizijoje reiškė kriti kaltinimai, atrodo, bus labiau
ką demokratų vyriausybei: fi siai vartojami rinkiminėje konansinė suirutė, kuri norima ' voje.
pridengti išpūstais pranešimais
apie ūkinę pažangą; nepavy— Nixonas patarė respubli
kos i os pastangos pasipriešinti konam rinkiminėje kovoje pa
komunistų ekspansijai Azijoje. sisakyti aiškiai prieš komunis
Afrikoje ir Amerikoje; buvusio tus.

Netruko Forestalis susiremti
su Trumanu. Pirmiausia
dėl
biudžeto. Jam rodės, kad kari
nis biudžetas per mažas norint
sulaikyti
komunistų invazi
ją (Time žurnalo recenzentas
pastebi, kad Korėjos karas įrodė, jog Forestalis buvo tei
singas). Kada negavo tiek, kiek
norėjo, mėgino karpyti atskiro
se žinybose. Tačiau žinybų sek
retoriai, jį suboluodami, ėjo
per jo galvą pas kongresmanus, kiekvienas gindamas savo
pozicijas. Jiem sabotuoti talki
no spaudos tam tikra rėksmin
ga dalis, kuri šmeižtais stengė
si suniekinti neapkenčiamą as
menį- Pvz., jei jis buvo įsakęs
karo metu nebombarduoti Vo
kietijoje I.G. Farbe fabrikų, tai
toji spauda paaiškino dar: nes
jis ten turis akcijų. Jei jis prie
šingas Izraelio valstybei kurti,
tai ta pati spauda tuojau išra
do priežastį —kad jis esąs an
tisemitas. O toki geltonosios
spaudos laikraštininkai kaip
Drew Pearson ir Walter Winchell asmeninio gyvenimo pletkais rūpinosi jį diskredituoti.
Dėl Izraelio ir buvo antras
didelis Forestalio susikirtimas
su Trumanu. Forestalis įtikinė
jo, kad Izraelio sukūrimas sta
to į pavojų Amerikos naftos
tinklą viduriniuose rytuose.
Pagaliau, kai 1948 buvo ren
kamas prezidentas, Forestalis
netikėjo, kad Trumanas bus iš
rinktas, ir nedalyvavo rinkimi
nėje kovoje. Bet Trumanas bu
vo išrinktas. Trys mėnesiai po
išrinkimo Forestalis buvo at
leistas- Pats Trumanas jam įteikė garbes ženklus su pripa
žinimu ‘ ‘nepaprastų talentų. ,,.
puikiausių analitinių samprota
vimų”.
Atleistas buvo 1949 kovo 29.
Buvo pagautas depresijos. Jei
teisybė, kaip rašoma, jis kalbė
jęs savo draugam apie komu
nistų jam rengiamą
kerštą.
Draugų ar nedraugų jis buvo
nugabentas į ligoninę pasilsėti,
nervų atleisti. Gyvenimą baigė
tais pat metais gegužės 22. Sa
ko, kad jo kambary buvo at
versta knyga —Sofoklio drama
“Ajax”, kurioje buvo puslapis
su žodžiais: Guriau mirti ir už
migti nagu kankintis tuščiu gy
venimu, kada dvasios gyveni-

Tos jėgos, kurios rengė “so
vietinę Ameriką”, jo gyvenimą
palaužė Tos jėgos smarkiau
propagandą paskiau išplėtos tik
prieš šen. McCarthy. Tačiau.
Time vertinimu, "yra faktas,
kad kietumas buvo reikalingas

osmoao po^le
sukurti anuo lai
ku tokį kietumą ir sėkmingą
politiką, tai J.V. gali būti jam

— New Yorke nusikaltimų

skaičius
pakilo 10 proc.,
palyginti su 1962.

1964 m., sausio 31 d., nr. 8.

DARBININKAS

Man komunizmas dvokia
Peter Falk, 35 metų, augęs
New Yorke, gyvenęs Hartfor
de, Conn., bandė dirbti dauge
lyje sričių, bet niekur nesise
kė. Galop jis nusprendė išban
dyti dar vieną laimę — vaidy
bą Pataikė. Buvo pripažintas
geriausiu aktorium, laimėjęs
1961-62 "Emmy Award” už vai
dinamą ‘ ‘Pamidorų
kaina' ’
Diek Povvell televizijos progra
moje. Dabar parinktas būti
"Stalinu" būsimam Broadway
vaidinime ‘‘The passion of Josef D.” Veikalo autorius Paddy Chayefsky.
P. Falk yra issimokslinęs
žmogus: baigęs politinius moks
lus bakalauro ir valstybinę ad
ministraciją magistro laipsniu.
Jis mano, kad atkurs Staliną
kaip reikiant, nes pažįsta So
vietų Sąjungos gyvenimą. Pra
ėjusią vasarą praleido Rusijoj
kaipo aktorius sukamoje filmoje. Juodojoje rinkoje nusipirko
tris ikonas ir saugiai parsivežė.
Apie Staliną pareiškė:

"Stalinas nužudė daugiau,
kaip 5,000,000 žmonių- Jis bu
vo žiauriausias žmonijos istori
joje tironas".

Ne tik apie tironą Staliną,
bet ir apie komunizmą plačiai
prašneko kitas žinomas akto
rius, prieš kelias savaites grį
žęs iš Jugoslavijos. Tai vadina
mas ‘ ‘teeneidžerių' ’ • ‘dievu
kas” Ed (Kookie) Byrnes, ku
ris kelerius metus vaidino "77
Sunset Strip” programoje.
Jugoslavijos Tito “rojuje”.
Dubrovniko apylinkėse jis pra
leido du mėnesius. Ten buvo su
kamas filmas "Abejingi patrio
tai" (Dubious Patriots). Tie du
mėnesiai, anot jo. jam prailgę
daugiau negu penkeri metai.
Štai jo eilė pareiškimų:
“Kai patenki už geležinės už

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI

dangos, tai tikrai pradedi ver sirikimas — ir “bumtl” vėl
į kalėjimą”.
tinti Amerikos pilietybę”.
Byrnes gerai atsiliepia apie
"Aš manau, kad Amerikos
komunistai tuoj pat pakeistų Jugoslavijos žmones:
savo pažiūras, jei praleistų ke
letą savaičių Jugoslavijoje ar
Rytų Berlyne"-

“Viskas veikia baisiai sle
giančiai — ir smulkmenos ir
dideli dalykai. Pavyzdžiui, Ju
goslavijos maistas, išskyrus žu
vį, yra toks prastas, kad be
veik negalima valgyti. Daug
mūsų maisto turėjo būti at
skraidinama iš Romos”.
“Aš buvau apsistojęs geriau
siame Dubrovniko viešbutyje
“Excelsior”. Mokėjau už mažy
tį kambarėlį ibe maudynės) 20
dol. už dieną. Viešbutį adminis
truoja komunistų partijos pa
reigūnai. Jie neslepia, kad ne
mėgsta amerikiečių. Viešbutyje
nėra tvarkos: įrengimai nevei
kia. įskaitant ir keltuvą- Ta
čiau niekas neišdrįsta skųstis”.
"Baisiausia yra tai, kad žmo
nės turi sutikti su tomis žiau
riausiomis
gyvenimo sąlygo
mis. Vidutinė šeima šiaip taip
gali išgyventi, jei trys jos na
riai gali dirbti. Už septynių die
nų po 11 vai. kasdien darbo
savaitę gauna apie 5 dol."

COSMOS TRAVEL BIREAL, Ine.

"Jie yra labai malonūs ir
draugiški. Jie tokie, kaip ir
amerikiečiai. Bet jie bijo būti
perdaug draugiški. Jie pribau
ginti partijos pareigūnų".

45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Pareels Express Corporation

Liūdniausia tai. kad žmonės
yra "nusmegeninti” — jiems
įkalta į galvą, kad jų gyveni
mo lygis pats aukščiausias
pasaulyje Jie mano, kad Ame
rika. Prancūzija, Anglija ir vi
sas pasaulis jau baigia žlugti
nuo alkio ir skurdo. Tačiau vie
nas dalykas juos paveikė —tai
pasiųstoji Amerikos pagelba
tuojau po baisaus žemės drebė
jimo Skoplje apylinkėse. Jie
myli mus už tai”.

Jurg. Ežer.

SIUNTINIAI

APDnAUSTl — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
----- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -----

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų
mctenskiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei perKam. Kitur. Jus gante gauti ir kitokių reikmenų minamų siunti
mams pigiau nei uel Kur Kitur. Del papildomų nnormacijų a nemo
kamų Kainarascių raSyKite ar apianKyKite jums artimiausi j sKynų.

INDIJOJE lankydamasis, dr. Kęstutis Valiūnas, Neries bendroves direkto
rius, su ponia Vąltūnienė 1963 lapkričio 16 Vliko vardu padėjo vainiką
ant Samadhi Mahatma Ganhi kapo.

"Visur tik komunistų propa
ganda. Gali tiesiog jausti žmo
nėse baime ir matyti jų akyse
terorą. Kiekviename žingsny
je jie bijo būti suimti ar įeiti į
kokį nesusipratimą su valdžia."
"Net užsienio svečiai, tokie
kaip aš. privalo rūpestingai sau
gotis. nes jie, įžengę į kraštą,
automatiškai patenka į seklių
akis- Aš žinojau, kad buvau se
kamas".
"Tito paveikslai žvelgia į ta
ve kiekvienoje krautuvėje ir iš
kiekvieno namo lango. Aš jau
čiausi. kaip kalinys, lygtinai pa
rleistas iš kalėjimo. Vienas ap-

WEISS & KATZ, LNC.
į

187 ORCHARD ST., N. Y. C.
TeL GR 7-1130
DLDMENŲ LR MAŽMENŲ PREKYBA
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DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
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vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

Ar rezistencija yra, ar ji galima?
Dirvoje sausio 24 Bronys Rai
la atkreipė dėmesį į kabutesJas pirma A. Šalčius vartojo
rašydamas žodį nepriklausomy
bė, nes "Anot šalčiaus. Lietuvos nepriklausomybė
esanti
mūsų emigrantų politikierių
nereali svajonė, visiška nesą
monė dabartiniais laikais.
"Taip “Darbo” puslapiuose
pirma kartą tremtyje žlugo
Lietuvos nepriklausomybės idė
ja. o su ja kartu žlugo ir pats
žurnalas, socialdemokratų va
dovybės išmintingai sustabdy
tas.”
Dabar "Margučio” žurnale ka
butėse ėmė rašyti kitą žodį K.
Stropus — rezistencijos žodį,
nes pagal K. Stropų, kaip rašo
B. Raila. "Rezistencija tegalin
ti būti karo metu, kai valsty
bė okupuota. Lietuvių tauta rezistuoja toliau tik Lietuvoje, ir
tai esanti vienintelė reali rezis
tencija . . O emigrantam nėra
prieš ką rezistuoti. . . Išvada

tegali (iš K. Stropaus žodžių)
būti vienintelė ir labai aiški:
kadangi negalima, tai nei vaidinkim, nei būkim laisvės ko
votojai ar rezistentai, nepalaikykim jokių kvailų priešbolševikinio karo stovio nuotaikų.
Tvirtai stovėkim už taiką”’
"Kuo tos pažiūros įdomios?
Jos įdomios pirmiausia tuo.
kad Lietuvos okupantas jau du
dešimtmečiai skelbia ir visais
būdais mėgina krašto ir užsie
nio lietuvius įtikinti, jog kova
už Lietuvos laisve ir nepriklau
somybę yra negalima, bepras
miška. juokinga, baigta, pami
šėliška ir nusikaltėliška, nes
Lietuva yra tapusi amžinai so
vietinės imperijos dalimi. Kal
bos apie laisvę yra beprotiškos,
nerealios, fantastiškos ir jos
reiškia baustiną karo kursty
mą. dirbtinį karo stovio palai
kymą. Dabar yra ir turi būti
taika, ir Sovietų Rusija žinos,
kaip tą taiką išlaikyti.

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
DR. KĘSTUTIS VALIŪNAS sveikinasi So ponia Lakshmi Menon, Indijos užsienių reikalų ministeriu. Greta stovi ponia Valiūnienė.

"Ir K- Stropus, žinoma, vai
dins įsižeidusi, kai už jo gimi
ningas Kremliui “idėjas’’ kiek
vienas lietuvis patriotas jį vi
sai pagrįstai pavadins ne tik
kolaborantu, bet ir "dvasiniu”
kvislingu.
"Aš gi niekada pats nesivadinęs rezistentu . . . šiandien ra
mia sąžine galėčiau pasakyti
tik vieną: —palyginus su Krem
liaus imperijos pajėgomis, mū
sų maža, silpna nukraujavusi,
klaidžiojanti, išvargusi, išduota
ir kvislingu sušmeižta rezisten
cija vis dėlto buvo ir yra re
zistencijai
“Jei jos visai nebūtų ir ji vi
sai būtų nebegalima, dėl jos
negaištų laiko ir neeikvotų popierio nei Lietuvos okupantų

NEW YORKO lietuvių Prekybos Rūmų susirinkime sausio 25. Pirmoje eilėje sėdi gen. konsulas J. Budrys.
Budrienė
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"Aš savo patyrimo Jugosla
vijoje niekad neužmiršiu. Ko
munizmas? Ta pačią minutę,
kai sueini su komunizmu i są
lyti, tau pakvimpa netekimu
laisvės. Komunizmas dvokia".

Iš "Sunday Herald”, New
London. laidos 1964-1.19)

savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštuą. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

(trečia), V

Sidzikauskas.

Nuotr.

V

Augustino.

spauda ir radijas, nei “Vilnies-’
Jakubka, nei “Laisvės” Bimba
su Mizara, nei Brooklyno “Vie
nybės" girnakaliai, nei K. Stro
pus”.
Kaip bolševikiniai kvislingai su
silaukė pasipriešinimo

Laisvė sausio 28 paskelbė,
kokiu būdu į socialistų žurna
lą "Darbą-’ buvo įšmugeliuta
bolševikinė propaganda ir kaip
ji susilaukė pasipriešinimo. Ra
šo: “Penkiasdešitaisiais metais
vieną vakarą redaktorius J.
Repečka su savo draugu Bal
kum atvažiavo pas žurnalistą
A. šalčių ir pakvietė parašyti
straipsnį kultūrinio ryšio temaStraipsnį parašius, jis rado rei
kalinga jį paskaityti senukam
leidėjam — Kairiui, Bieliniui.
Šitie vos nenualpo ir uždrau
dė redaktoriui spausdinti. Išda
voje dr. Repečka kapituliavo.
Pasitraukė iš redaktorių ir ne
trukus iškeliavo Floridon. ding
damas iš bėglių kultūriškos vei
klos .... Kai antrasis "Darbo”
redaktorius Kiznis išdrįso per
rašytą Šalčiaus straipsni pa
skelbti “Darbe”, tai ir jam ne
liko kito kelio kaip tik bėgti iš
redakcijos-’.
Taip informuoja JA. komu
nistinio laikraščio skyriuje, ku
ris anksčiau buvo rašomas Iš
laužo vardu.

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —
3 - jose krautuvėse

Eltos informacija
itališkai

S. BECKENSTEIN, Ine.

Eltos biuleteniai yra leidžia
mi bent keliom kalbom. Itali
joje Elta-Press biuletenį italų
kalba redaguoja ir leidžia prel.
Vincas Mincevičius. Jis atlie
ka ir visus techniškus adminis
travimo darbus.
Biuletenio spausdinama virš
1000 egz. Išsiuntinėjama ne
tik spaudai, bet ir vyriausybės
nariams, įtakingesniems parla
mentarams, radijofonams. žinių
agentūroms, svarbesnėms bib
liotekoms. Vatikano valstybės
sekretoriato atsakingiems as
menims, kardinolams ir net !
popiežiaus asmeniniam sekreto »
riui. Vatikano radijas Elta- |!
Press žinias labai dažnai pa
naudoja įvairiomis kalbomis. i
Taip pat žinias panaudoja ir
į
Italijos spaudaPraeitais 1963 metais biulete
nio išėjo 12 numeriu ir vienas
specialus pranešimas spaudai.
Bendrai sudaro didelio forma
to 365 psl. Ten buvo paskelb
ta 453 žinios apie Lietuva.
Šiemet gegužės 5 sueis de
šimt metų, kaip leidžiamas šis
biuletenis.
Biuletenio leidi
mą finansuoja Vilkas.

— Indijos min pirm. Nehru įpėdiniu esąs pasirinktas
Lai Bahadur Shastri. 59 me
Rusk apie sabotažą
tų. nuosaikus konservatorius.
Valstybės sek r Rusk sausio Kairieji partijos demokratai nu
22 tarpamerikinėje komisijoje siminę. kad ne Krishna Menon
— Vietnamas rengiasi nu
Panamos kanalo bylai pareiškė
nuogastavima. kad komunistai traukti santykius su Prancūzi
gali imtis sabotažo Panamos ja. kada ji pripažins kom. Ki
kanale, jei santykiai tarp Pa niją Taip patarė Vietnamo ta
namos ir J. Valstybių bus nu ryba Saigone buvo surengtos
trūkę arba ir santykiam tarp demonstracijos su Šukiu: “ša
Panamos ir J. Valstybių la lin de Gaulle. Neutralumas yra
išdavimas".
biau įtempti.

'

II8-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor.

DELANCY, N.Y.C.

,

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SFKMADIENTAIS,
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 8 RYTO IKI 6:30 -' AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uK'-ainiškal

|j

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium i viršų,
arba IND traukiniu D-6 Avenue Iki Delancey Street.
Atsineškite iį

skelbimą,

kuris bus

ypatingai

įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite'

J

SLPERIOR PIECE GOODS CORP.

|

200 Orchard S+.

Tel. AL 4-83 19

New York 2, N. Y.

!L. ....
CHANE SAVINOS&Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rocktvell Street.

Tel. LAfaycttc 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

4’/2%

ON
INVESTMENT
ACCOVNTS

Mokame nuo 1962 mėty vasario 1 dienos

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 1> d duoda dividendus už visą menesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
PraSome aplankyti nauja musu narna

VALANDOS: Pirnid ir ketvirt 9 (M) ryto
9 30 vakaro Anttad ir
penktadienj 9 00 ryto
5 oo vakaro. šcStadienais
9.00 ryto
12 00 dienos. TicCia.lu inais uždaryta.

į!
!
•

|!

DARBININKAS

1964 nų sausio 31 cL, nr- 8.

910 W1LLOUGHBY AVĖ.
BROOKLYN 21, N. Y•

Edttorial Office GL 5-7281

Secend-ctaM poetas# P*W «t Breokiyn Poot Offte#
Published s#mi-w##kly #xc#pt hollday w#ek* and
AufliMt when publiched w#ekly.

—
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First we#K m

Subecription per year $7.00

LaikraitĮ tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUilEDCLIS

Straipsnius ir koreapondonciJas. redakcija taiso savo nuožlOra. Nenaudoti stralosnial sausom! ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia reeakcilos nuomone. Už skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.

Lietuvos filmai Vasario 16 minėjime
Vasario 16 nekalbame tik
tai apie praeitį. Praeitis nebe
tektų savo aktualumo, jeigu
nieku nesisietų su dabartimi
Vasario 16 pavergtajai lietuvių
tautai tebėra šviesiu žiburiu, ro
dančiu kelią į laisvę, o laisvo
jo pasaulio lietuviam — paska
tinimu nenuleisti rankų savo
ryžtingoje kovoje.
Kas, rodos, galėtų labiau pa
laikyti tą ryžtą, jei ne gyvas
ryšys su kraštu? Atgyja prisi
minimai ir išgyvenimai, suplaz
da išskirtos širdys. Tad ar pro
tinga yra Vasario 16 minėji
muose nusigręžti nuo gimto
jo krašto dabarties vaizdų? Lie
tuviai svetur jų labai pasiilgs
ta.

“Laisvė ir kiti propagandis
tai daugumos mūsų žmonių lyg
tol nepasiekė. Negalėjo pri
eiti. Gi ‘nekaltas’ S. Narkeliūnaitės filmas gudriai pagavo,
ypač senesnius lietuvius, kurie
nuo caro' laikų Lietuvos nema
tė ir neturėjo supratimo, kiek
ji savo laisvėje buvo padariusi
pažangos. Dabar toji pažanga
suvesta rusų bolševikų sąskai
tom “Matai, ten žmonės ne
taip jau blogai verčiasi”.
Amerikoje plačiai žinomas
“psichologinis metodas:
jei
prie ko nori prieiti, tai kalbėk
ir rodyk tai, kas patinka” —
nurodo korespondentas. “Pas
kui atsargiai siek savo tikslo,
nes jau būsi sudaręs palankų
nusiteikimą. Bolševikai dabar
tą metodą vartoja tremtiniam
prijaukinti. Leidžia aplankyti
Lietuvą, parodo filmų iš mielo
krašto, pagroja plokštelių mu
zikos. Malonu matyti ir girdė
ti. Vienam kitam ašarą išspau
džia ... dėl nostalgijos, bet ne
dėl gimtojo krašto kančios, nes
filmų vaizduose neparodoma
dvasinio slėgimo, sovietų sėk
lių, neteisingų teismų, persekio
jimo. Susidaro apgaulus, iš
verstas vaizdas. Užliūliuoja ispūdžiu: ‘Gražu, ir ne taip jau
viskas bloga, kaip tie dypukai
pasakoja”.

Bolševikai labai gerai žino
emigrantų ir bėglių nostalgiją.
Dar Vokietijos stovyklose, kal
bindami grįžti namo, rodydavo
Lietuvos vaizdų filmus. Vienas
kitas nuėjęs ašarojo ir paskui
keikėsi, kad jam skausmo pri
darė. Dauguma nėjo. Visiem
buvo perdaug aiškūs bolševikų
spąstai: veikti geliančius jaus
mus; gal praras pusiausvyrą
ir apsispręs grįžti. Tačiau bol
ševikam paaiškėjo, kad su tais
filmais pasiankstino Perdaug
gyvos buvo dar žaizdos.
Naujas mėginimas pradėtas
po keliolikos metų jau Ameri
koje, kai bėgliai apsiprato su
naujomis gyvenimo sąlygomis.
"Mūsų kolonijoje — rašo tas
» Gerai prisimename, kaip S- Narkeliūnaitės vaizdai iš Lietuvos asmuo — skelbiama, kad Va
vienur buvo sutikti dar su pasi sario 16 minėjime V. Tysliapiktinimu, o kai kur — jau su vienė rodys “Žiemą Lietuvoje”
pasitenkinimu. Kodėl?
ir duos plokštelių muzikos iš
“Pilėnų” operos. Nemanome,
Lietuvos vaizdus berodant kad tai paveiktų pagrindinį lie
vienoje lietuvių
kolonijoje, tuvių nusistatymą prieš oku
“moterėlės kalbėjosi” — rašo pantus, bet drumstumo įnešma šiom dienom Darbininkui: Gi keisčiausia, kai tai daro Al
“Žiūrėkite, kaip ten gražiai žmo to skyrius parappjos salėje. Ir
nės apsirengę. Ten gražesni ir kodėl Lietuvos laisvės priešam
pastatai negu čia. Žmonės lais nedžiūgauti, jei randasi tokių
vai vaikšto į bažnyčią, šventas naivių žmonių. O saneta simplivietas, kapines”; Ir toliau ko citas!” — baigia koresponden
respondentas pastebi:
tas.
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LEON CHRISTIANI ' ‘

TRIŠAKIS =T
VISI sutinka: negalima rim
tai pasakoti Arso klebono gy
venimo, aplenkiant Grappiną.
Dabartinėje prancūzų kalboje
tas žodis reiškią kablį, šakotą
laivo inkarą, kalnų laipiotojo
lazdą- Anuo metu ta tarme, ku
ri buvo vartojama Arso klebo
no apylinkėje, “grappin” reiškė
mėšlo šakę su trimis iešmais.
Praminęs piktąją dvasią Grappinu arba Trišakiu, Arso kle
bonas. matyti, norėjo vaizdžiai
išreikšti, kad kipšas verčiąs į
pragarą sielas, it šakė mėšlą.

ARSO klebonas buvo sūnus
paprastų ūkininkų. Jis gimė
1786 gegužės 6 Dardilliuose,
už penkių mylių nuo Lyono,
vyskupijos centro. Netrukus ki
lo Prancūzijos didžioji revoliu
cija. Bažnyčios buvo uždary
tos, likę ištikimi kunigai išvai
kyti, persekiojami. Vis dėlto ir
tokioje audroje tikėjimas krikš
čionių širdyse nemirė.
Jean Marie Vianney — toks
yra vardas ir pavardė pagarsė
jusio Arso klebono — buvo au
ginamas krikščioniškai, ypač

Lietuvių tautos garbė, kuria kaimynai puošiasi

Bustaees Office GL 2-2823

THE WORKRR
<™** CopyrtsM)
By FRANCISCAN FATHERS
Eina
1S15 metu. 1S51 etiJURg* AMERIKĄ. LOS
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Prenumeratos kaina $7.00
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Tarpusavio kovos* žmonės
grobia vieni iš kitų ne tiktai
žemę, turtą ir laisvę, bet taip
pat praeitį ir garbę. Kas gi ne
nori būti pranašesnis ir garbin
gesnis? Jei stinga savos garbės,
nusavinama svetima.
Si vagystė yra žymiai leng
vesnė, negu banko plėšimas.
Kaimynų santykiai susipina, susiraizgo Vieni kitiem turi įta
kos, bendrauja ir kariauja, vie
ni kitus globoja ir pavergia.
Nevisada lengva išskirti, kas
viršesnis ar pranašesnis. Užtat
nesunku savintis ir kitų nuo
pelnus.
Pagalbon dar ateina praei
ties tamsa, kaip vagim naktis.
Daug praeities faktų užsitrina,
lieka nebeaiškūs arba iškreipti.
Galima juos aiškinti vienaip ar
kitaip, atseit, palenkiant savo
naudai.
“Savi marškiniai arčiau kū
no” kiekvienam, net ir moks
lininkam istorikam, nes ir jie
kurios nors tautos žmonės. O
jeigu kam jokia tauta nerūpi,
tai galima laukti, kad plieks vi
sas, kaip “nerimo kėlėjas”.
Objektyvumas nėra dažna do
rybė, kadangi reikia tiesos mei
lės. O kaip čia būti teisingam,
jei tiesa mano tautai nemalo
ni?

Ar galima praeitį nusavinti?
tikrai lietuvių valstybė, ir be
reikalo rusai jai sugalvojo jieųi
patiem malonų rusų-lietuvių
valstybės vardą” (Ar lietuviš
ka buvo senoji Lietuvos valsty
bė? šviesos Keliai, 1932, nr.
21Dabar rusam bolševikam dar
maloniau įrodinėti, kad “didy
sis brolis” (rusas) visada buvo
už “mažąjį” (lietuvį) pranašes
nis, gudresnis ir geresnis. Ru
sai visais laikais lietuviam tik
gera darė ir tebedaro. Malonu
taip save girti. Ir kam nebūtų
smagu?
KAS-GUDAM NESMAGU?

Gudam nesmagu, kad jie pra
eityje nėra turėję savarankiš
kos valstybės. Dabar yra: ru
sų bolševikų įsteigta sovietinė
Bielorusijos respublika. Bet to
kia čia valstybė, nors kėdutę ir
turi Jungtinėse Tautose New
Yorke: kaip “didysis brolis” už
pavadžio timpteli, taip reikia
sukiotis.
Nemalonu ir tai, kad Mask
vos rusai laiko savo nuopelnu
tą “dvilype” Rusijos-Lietuvos
valstybę. “Nieko panašaus!” —
ginčija gudai. Tai buvo Gudi-

jos-Lietuvos valstybė- Ir dau
giau Gudijos, negu Lietuvos,
nes tikriem lietuviam tepriklau
sė... žemaičiai. Gudai gyvenę
ir gyveną visoje Vilniaus, Gar
dino, Suvalkų, didelėje dalyje
Kauno ir net Karaliaučiaus že
mėje. Taip, Mažoje Lietuvoje
po praėjusio karo gudų ir rusų
kolonizuota!
Nereikia manyti, kad ko
kiom patyčiom Lietuvos plotai
taip sugadinami. Po Kersteno
komisijos tyrinėjimų, 1954 me
tais Washingtone buvo išleista
pusiau oficiali brošiūra: “Communist Takeover and Occupation of Byelorussia”. Prieš pa
sakojant apie bolševikų siaubą
Gudijoje, duota gudų tautos is
torinė apžvalga. Jai nusavinti
didieji Lietuvos kunigaikščiai
(Mindaugas, Gediminas, Algir
das ir k.), kurie laikomi gudais:
sau imamas valstybinis Lietu
vos herbas (Vytis), Lietuvos sta
tutas, lietuvių karo žygiai Kad
tai būtų pateisinta, sakoma,
jog “Bielorusija egzistavo kaip
valstybė Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštystės rėmuose’ ’ (4
p.). Tai buvusi “unusual Sys
tem” — nepaprasta sistema!

Tikrai nepaprasta: tartum
vištes kiaušinis žąsies kiaušyje.
Deja, tokie istoriniai “faktai”
priklauso nebe mokshii, bet magikų išdaigom. Ir jų gana gau
su propagandinėje gudų litera
tūroje, kuri išeina lasivoje Eu
ropoje bei Amerikoje. Miela
taip save kelti! Ir kam būtų
nemiela?
KAS LATVIAM NEMIELA?

Latviam nėra miela pripažin
ti, kad kitados lietuviai prisi
jungė ir valdė Livoniją (Latvi
ją. Estiją). Ta jungtis buvo su
tarta, likvidavus Livonijos or
diną (1561), bet dar nesudarius
Lietuvai su Lenkiją garsios
Liublino unijos (1569). Tai bu
vo vienos Lietuvos valdymo lai
kai Latvijoje. Gi vėliau, jei ir
valdė drauge su lenkais, tai ly
giomis.
Latviai tuos laikus vis dar
tebevadina “Lenkmečiais” (Po
liu laiki), lyg būtų garbingiau,
kad buvo lenkų ponų valdžioje,
o ne broliškų lietuvių. Ir čia dr.
A. Šapoka savo metu buvo pa
stebėjęs: “Net keista, kad pvz.
ir latviai su estais kalba tiktai
apie ‘Lenkmečius’, o apie Lie
tuvą nė žodžio neprisimena.

KAS RUSAM NEMALONU?

žinties. Esą galįs susipainioti
opiais moralinės
teologijos
klausimais. Atsitiko gi taip, kad
Arso klebonas pasidarė vienas
iš žymiausių savo laiko konfesarijų.
Vikaru buvo paskirtas klebo
nui kun. Balley, kuris išprašė
šventinti. Uoliai ėjęs pareigas
Eucullyje 1818 metai s perkeltas į Arsą, į nedidelį kaimelį
Dombeso apylinkėje. Čia išbu
vo ligi savo mirties — 1859
rugpiūčio 4. Mirė eidamas 74
metus.

KAS LENKAM GARBINGA?

Lenkam garbingiausi Jogailaičių laikai, kai Leituva ir Len
kija susimezgė “broliška” uni
ja. Ir dabar tuos laikus vadina
aukso amžiais (Golden Age).
Neginčijame: lietuviai davė len
kam daug savo jėgos ir žmo
nių, išleido savo valdovus į Len
kijos sostą, atnešė didelius plo
tus žemių. Bet tai neįskaitoma
lietuvių tautos vardui. Vis pa
brėžiami lenkų nuopelnai Lie
tuvai: krikštas, kultūra, bajoriš
ka santvarka, apsauga nuo kry
žiuočių, gynimas nuo Maskvos
ir švedų . .. Net lietuvių valdy
mas Livonijoje, kaip matėme,
tebevadinama “Lenkų laikais”.
šios šlovės puošmenose ypač
iššoksta Žalgirio mūšis, kurio
550 metų sukaktį minėjome
prieš ketverius metus- Lenkų
kronininkas Jonas Dlugošas vi
są garbę suteikė Jogailai
ir
lenkam, o lietuviam priskyrė..
pabėgimą. Tas Dlugošo iškrai
pąs yra gerai išnagrinėjęs mū
sų istorikas dr. J. Jakštas. Jis
rašo:
“Lietuvių pabėgimas iš fron
to yra garsiausias Dlugošo ap
rašytos kovos epizodas. Jis pla
čiai prigijo istorinėje literatūro
je ir šiandien, kad ir su įvai
riomis modifikacijomis, karto
jamas” (Dlugošas apie Žalgirio
mūšį. Tautos Praeitis, 1960,
nr. 2 ).
Lietuviai istorikai nebe vie
ną kartą nurodinėjo, kad Dlu
gošas buvo piktas ir tendencin
gas, kai rašė apie Lietuvą ir
jos valdovus. Žalgiryje buvęs
ne pabėgimas, bet tam tik
ras strateginis kovos metodas.
Gana plačiai tai dėstė pulk. K.
Grinius aukštuose karininkų
kursuose Kaune 1932-35. Lie
tuvos istorijos vadovėlyje (red.

Lietuvos kaimynam rusam la
bai nemalo.nu, kad lietuviai ki
tados valdė didelius jų žemių
plotu?, supdami iš abiejų pusių
Maskvą ir siekdami Juodųjų
marių- Jeigu lietuvių tauta bū
tų visus tuos plotus išlaikiusi,
niekas nekeltų klausimo, ar Di
džioji Lietuvos Kunigaikštystė
buvo vienalypė ar dvilypė vals
tybė. Išlikusiai galingai valsty
bei neneigiama garbė, kuries
ji praeityje Įgijo. Galingesniam
reiškiama didesnė pagarba, ka
dangi jo labiau bijoma. Sumen
kusiai arba įveiktai valstybei
ne tik ‘atimama, ką ji dar turi,.
bet ir ką turėio. Kaip ji gale- 1
jo mus valdyti?
Tuo pagrindu rusų istorikai
sukūrė “Rusijos-L etuvos vals
tybę” (Russko-Litovskoje gosudarstvo). Dabar jau geriau iš
ėjo: ne lietuviai rusus valdė,
bet rusai drauge su lietuviais
sudarė bendrą, dvilypę vals
tybę. Gėdos praeityje nebuvo.
Bet iššoko netiesa, kurią velio
nis dr. Adolfas Šapoka išreiš
kė tokiais žodžiais: “Didžioji
Lietuvos Kunigaikštystė buvo

nors anais laikais Lietuvos po
zicijos jų kraštuose buvo ly
gios su lenkų pozicijomis, o ku
rį metą Lenkija su jais (-lat
viais, estais) net nieko bendro
neturėjo” (Mūsų praeities verti
nimo klausimu. Aidai 1947, nr.
6).
Istorinę neteisybę buvo ban
dę tiesinti latvių istorikai A.
Tentelis ir J. Berzinis, bet jie
nerado didelio atgarsio. Įsivy
ravusios klaidos paliko. Lyg ir
nepatogu, negarbinga, kad “leišiai” kažkada šeimininkavo
Dauguvos krašte. Gal ir nevisa
da gerai elgėsi, bet valdė.

ŽALGIRIO MOSIS.

jai-prekijai. Vieni pajuto grės
mę savo pajamom, kiti — savo
smagybėm. Tačiau pamokslinin
kui nieko negalėjo prikišti. Bu
vo geras, švelnus, pamaldus,
šventas kunigas.
Tokiais atvejais, kai žmogu
je nėra dėmės, reikia jį su
tepti. Paskleista kalbų, kad jau
nas kunigas, negalėdamas eiti
ten, kur pasauliečiai lankosi, tu
rįs malonumų namie slaptai.
Ana, kokios įdubusios ir pamiglijusios jo akys, koks išblyškęs
veidas! Jis tik dedasi šventuo
lėliu, nes tokios jo pareigos, iš
kurių minta.
Prie klebonijos durų rasda
vo prikabintų užgaulių ir ne
švankių raštelių, ateidavo ir
paštu iš nežinomų asmenų. Įkaušusieji susirinkdavo ir kauk
davo po langais, dainuodavo
nepadorias blevyzgas.
Kanonizacijos byloje vienas
asmuo liudijo: “Klebonas pasi
juto taip prislėgtas ir žeidžia
mas visų paskalų ir apkalbų,
kad galvojo išvykti, jei nebūtų
buvęs perkalbėtas, kad savo pa
sišalinimu piktų pramanų ne
nuneigs, bet tik jas patvirtins”.
Tada jis. pasitikėdamas Dievu,
dar uoliau meldėsi ir atgailavo,
ypač už savo persekiotojus.
Tai buvo pirmoji rungtis su
Trišakiu.

pamaldžios savo motinos. Dar
buvo visai vaikas, o žmonės kal
bėdavo: “Tasai Jonas Marija
moka atmintinai tiek daug li
tanijų, kad turėtų būti kuni
gas arba vienuolis”. Būti dva
sininku neatrodė viltinga dalia
ARSO bažnytkaimin atvyko,
tuo metu, kai tikėjimas buvo turėdamas trisdešimt dvejus
guldomas mirties patalan
metus. Parapija buvo nedidelė
Atmainos įvyko Napoleono ir neturtinga, apleista ir . tikė
laikais, pasirašius konkordatą. jimui atvėsusi, o kun- Jonas
Bažnyčios
buvo
atidarytos. Marija degė dideliu ryžtu sie
Džiaugsmingai suskambo nutil las gelbėti. Tam tikslui ryžosi
dyti varpai. Jonas Marija Vian melstis ir pasninkauti. Toks iš
ney, kaip norėjo, taip ir ryžosi liko visą savo gyvenimą. Jo me
būti kunigu. Tačiau mokslo stu tinėje šventėje Bažnyčia prime
dijos tam jaunam vyrui buvo na: buvo “vyras nepavargstangana sunkios. Lotynų kalba ro čios maldos ir nesiliaujamos at
dėsi neįveikiama, o teologija gailos”. Meldė tiktai vieno da
su filosofija — dar mažiau. Iš lyko: parapijos atsivertimo.
Pirmu savo pamokslu naujas
tvėrė tiktai uoliai dirbdamas ir
klebonas pakėlė balsą prieš ne
melsdamasis.
Turėjo gerą užtarėją: kun. moralius papročius ir ydas, ku
Balley. Ecullio kleboną, kuris rios parapijai darančios negar
gerai pažino jaunuolio ryžtą, bę. Peikė girtavimą ir nepado
nuoširdumą ir dvasios kilnu rius šokius. Žinoma, sukėlė
mą. Globėjas išprašė arkivysku širsmą visų, kurių geismingupo Šventinti į kunigus Arkivys mas arba kišenė buvo užkliudy
PRAKIŠĘS pirmąjį puolimą,
kupas atsižvelgė į klieriko pa ta. Tai buvo smuklių savinin
maldumą ir įšventino, bet ne kai. stiklelio mėgėjai, gašlūs nelabasis taip jau lengvai ne
leido kurį laiką klausyti išpa- šokėjai, šventos dienos laužyto atstojo. Antrą kartą puolė be

Dali. J. Matejko paveikslas.

tarpininkų, tiesiai.
Arso klebono sveikata pir
mais metais buvo gerokai pa
šlijusi. Nors galėjo džiaugtis
geru kaimietišku sveikatos pa
grindu, bet pasninkas, marinimasis ir atgaila atsiliepė ner
vam, kuriuos dar graužė prasi
manomi šmeižtai. Pajuto dide
lį dvasios slėgimą, neviltį. Jam
pasigirsdavo baugus balsai,
skelbiąs šiurpią ištarmę: “Da
bar tu tikrai eisi į pragarą” ...
Ir jautėsi toks silpnas, bejėgis,
lyg mirtis būtų čia patKanonizacijos byloje tie as
menys, kurie Arso kleboną ge
rai pažino, liudijo, kad nieka
da nėra sakęs kokios nors ne
tiesos arba savo įsivaizdavimo.
Jis buvo piktojo kankinamas
silpnumu, nusiminimu ir bau
ginančiais vaizdais. Tačiau ir
tą dvasinę slogą įveikė ištver
minga malda bei tvirtu pasiti
kėjimu Dievu. ‘
Čia mes turime reikalą su
gundymu, ta velniška inspira
cija, kuri įsiterpia į kiekvieno
žmogaus likimą, bet ne kiek
vieną išveda iš dvasinės pu
siausvyros. Arso klebonas lai
mėjo ir antrąją rungtį su Tri
šakiu. Prasidėjo trečioji — šė
toniškas varginimas ir kankini
mas. Demonui buvo leista per
žengti normalias žmogaus gun
dymo ribas.

tą metų- Vienos žiemos nakti
mis, 1824-25 metais pradėjo
jausti keistus kambaryje reiš
kinius: triukšmą ir spygčiojimą, kuris kliudė miegoti. Nesibaugindamas manė, kad kam
barin prisirinko žiurkių ir plėščiojasi, grauždamos antklodės
kraštus. Vieną vakarą pasidėjo
prie lovos šaką. Triukšmo iš
budintas, pakilo ir pradėjo ša
ke kulti nukarusią antklodę,
bet juo smarkiau tvojo, tuo
garsiau spiegė. Ryte pakilęs, jo
kių graužimo ženklų. Antklo
dė buvo sveikutėlė.

Arso klebonas dar negalvo
jo, kad būta kipšo išdaigų. Jo
vikaras, kun. Toccanier, kiek
vėliau paskirtas, tvirtino, kad
(klebonas “buvo neprietaringas
ir nelengvai įtikinamas, jog pa
sitaiko nepaprastų reiškinių”.
Kai jie kartojosi, neliko abejo
nės, kad buvo varginamas ne
labos dvasios
Vienas iš prancūzų autorių,
kan. Saudreau, demoniškų ap
raiškų žymus tyrinėtojas, aiš
kina, jog “piktoji dvasia gun
do kiekvieną žmogų... Niekas
jos puolimo neišvengia. Tai na
tūralu. Tačiau retais atvejais
nelabasis pasireiškia juntamu
būdu: gąsdinimu, triukšmu, kil
nojimu daiktų: tai nėra pavo
jinga. bet nemalonu; tai vadi
nama varginimu, bauginimu
(infestation)”.
KUN. JONAS VIANNEY bu
Vieną gūdžią naktį Arso kle
vo apaštalavęs Arse jau šeše bonas išgirdo beldžiant duris,

(nukelta į 4 psl.)

paskui šaukiant ir aidu atsi
šaukiant visoje klebonijoje. Pa
kilo iš lovos, bet nė dabar ne
manė, jog tai ne žmogaus veiks
mai ir balsai. Tik neseniai vie
nas Arso didikas buvo dovano
jęs bažnyčiai gražių puošme
nų ir kitų brangių dalykų, ku
riuos klebonas laikinai priglau
dė savo palėpėje- Manė, kad
vagys laužiasi. Išėjo į kiemą ap
sidairyti, išgriozdė visus užkabo
rius, bet nieko neužtiko. Ne
galėjo suprasti, kas beldėsi ir
šūkavo sekančią ir dar kitas
naktis. Tada paprašė vieną parapietį drauge naktį pabūti.
Tuo laikų, 1826 metais, .Ar
so miestelio račium buvo jau
nas stiprus vyras, vardu Andrė
Verchėre, dvidešimt aštuonerių
metų. Jis pragyveno Arso kle
boną ir buvo liudininku kano
nizacijos bylojo. Pasekime jo
priesaikos liudijimą, pirmą kar
tą duotą 1864 liepos 4 (praslin
kus penkeriem metam po Ar
so klebono mirties) ir pakarto
tą 1876 spalio 2.
“Keletą dienų, — liudijo
Andrius Verchėrė — kun- Vian
ney girdėdavęs
nepaprastą
triukšmą savo namuose. Vieną
kartą jis atėjo pas mane ir ta
rė:
—
— Aš nesu tikras, kad tai ne
vagys... Ar galėtum ateiti ir
naktį su manim pabūti?
— žinoma, kun. klebone.
Ateisiu su užtaisytu Šautuvu.
(Bus daugiau
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Mirė veiklus lietuvis
Manchester, N.H. — Prieš
pirmąjį pasaulinį karą įsikūru
si Manchesterio lietuvių koloni
ja neteko vieno iš savo veikliau
sių narių. Sausio 2 mirė Jonas
Vaičiūnas — nepamainomas lie
tuviškų organizacijų narys, tau
rus patriotas ir nepaprastai ge
ros širdies žmogus.

Jonas Vaičiūnas, kilęs
iš
Krekenavos parapijos. į Ame
riką atvyko 1912. Užsilikusios
prctckolų knygos rodo, kad jau
nuo 1915 buvo Manchesterio
lietuvių jaunimo ratelio narys,
o 1918 lapkričio 4 vienas iš pir
mųjų dešimties LDS 74 kuopos
steigėjų.
Kiek J. Vaičiūnas buvo po-

K. DAUGĖLA

puliarus vietos lietuvių tarpe,
matome iš 1918 metų nutari
mų. Tų metų kovo 13 ir 14
New Yorko Madison Suarė Garden teatre įvyko visuotinis Amerikos lietuvių seimas. Tame
seime 700.000 lietuvių atstova
vo virš 1200 delegatų. Maža
New Hampshire valstybė buvo
atstovaujama trijų delegatų: P.
Jakaičio — D.L.K. Vytauto Djos, R Kundroto — Visų Šven
tųjų parapijos ir J. Vaičiūno—
išrinkto vietos lietuvių masi
niam mitinge.
J. Vaičiūno iš seimo atvežta
trispalvė vėliavėlė buvo pirma-

LOS ANGELES vyčių senjorų 133 kuopos valdyba. Iš k. i d. A. Skirius,
F. Korsakaitė, kan. A. Steponaitis — dvasios vadas, J. Kiškis — pirminnkas, J. Puikūnas ir J. Andrius. Nuotr. L. Briedžio.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Hartfordas, Conn. — Lietu
vos Nepriklausomybės šventės
minėjimas bus vasario 16. Iš
ryto 10 vai. lietuvių parapijos
bažnyčioje bus pamaldos už
kenčiančią Lietuvą- Popiet 3vl.
lietuvių piliečių klube
(227
Lavvrence Str.) Romas Kezys iš
New Yorko. kalbės aktualiais
šių dienų klausimais. Hartfor
do mišrus choras padainuos ielias dainas, o šokėjų grupė pa
šoks tautinių šokių. Sudaryta
delegacija vykti pas Connecticuto gubernatorių. Kaip per
nai. taip ir šiemet bus iškelta
kapitoliuje Lietuvos vėliava.
Gražiai pasirodė jaunieji
menininkai

Lietuvių piliečių klubo nepašalpinis skyrius sausio 26 su
rengė jaunųjų talentų vakarą.
Nors iš numatytųjų dalyvių po
ra pasikeitė, bet programa bu
vo ta pati: muzika, baletas, dai
nos.

Daiva Mikalauskaitė paskam
bino fortepijonu
“Dunojaus
bangas" ir Mementi Sonetin
ir padainavo Mozarto “Lopši
nę" ir “Piemenėlių dainą".
Ada Ustjanauskaitė paskam
bino fortepijonu Offenbacho
“Barkarolę" iš Hofmano pasa
kų.
Rūta Jurkevičiūtė pašoko du
numerius baleto: “Lėlės šokį”

iš Capelijos ir Nutcrackerio
suite — muz- Čaikovskio.
Gražina Saliokaitė (iš Waterburio) paskambino fortepijonu
“Romance” — A. Rubinsteino
ir “Fantazija I" W.A. Mozarto.
Kristina šerkšnienė pašoko
du numerius baleto: iš “Gulbių
ežero" ir Šopeno valsą.
Irena Petkūnaitė padaina
vo dvi dainas: “Pavasario dai
nelę” — St. Šimkaus ir “Climb
Every Mountain” — muz. Rogers ir Hammersteino.
Kazys Seliokas (iš Waterburio) padainavo keturias dainas:
“Šią naktelę"—St- Graužinio,
“Oi kas...” — St. Šimkaus,
“Tamsiojoj naktelėj” — St.
Šimkaus ir “Mamytė” — muz.
O. Schima'os. žodžiai Z. KavalaitytėsBaletui ir dainoms akomponavo muz. Eleonora Minukienė ir muz. Jurgis Petkaitis. O
savo tėveliui Kaziui Seliokui
a komponavo jo dukrelė Graži
na Seliokaitė.
Pranešinėjo lietuvių radijo
valandos vedėjas Algimantas
Dragunevičius.
Po programos padėkos žodį
tarė Kazys Mikalauskas. Jis pa
sidžiaugė gražiai ir darniai iš
pildyta programa. Tokių paren
gimų būsią ir daugiau.
Programos dalyviai buvo pa
vaišinti skaniais sumuštiniais
ir kava.
J- Bernotas

PHIL A D ELPHI JOS šeštadieninės mokyklos vakare sausio 11
Maciūnas) pasakoja savo nuotykius. Nuotr. V. Gruzdžio.

sis naujai atsikuriančios nepri
klausomos Tėvynės simbolis
šiame Amerikos pakraštyje.
Daugelis šį simbolį sutiko su
ašaromis ir pasiryžimu remti
Lietuvos atstatymą ne tik re
zoliucijomis bet ir pinigais. Jis
buvo vienas iš tų aktyvių ma
žos kolonijos narių, kurie 1922
metais atsikuriančiai Lietuvai
paskolos ir aukų forma sudėjo
tūkstančius dolerių.
1919 metais J. Vaičiūnas Įstojo į Liet. Romos Katalikų
Susivienijimą Amerikoje. Būda
mas Manchesterio 119 kuopos
nepamainomas finansų sekre
torius, iki savo mirties, išti
sus dešimtmečius tvarkė to
skyriaus reikalus.
Vedęs Juzę Stelmokaitę. J.
Vaičiūnas užaugino ir į moks
lus išleido, gražiai lietuviškai
kalbančius, sūnų — kunigą
Pauliną ir dukterį Jonę. kuri,
sukurusi šeimą, augina septynius vaikus.
Po antrojo pasaulinio karo
kun. P. Vaičiūnas buvo paskir
tas rūpintis naujų ateivių Įkur
dinimu. Čia vėl. galima tvir
tinti. nebuvo šeimos, kuri, at
vykusi į New Hampshire. nepa
tirtų Vaičiūnų paslaugų ir pa
galbos. kai ieškojo pastogės ir
darbo. Jonas Vaičiūnas pats
vaikščiojo po darbovietes, pa
rūpindavo rūbų, maisto ir bal
dų, džiaugdamasis pasisekimu
ir jautriai pergyvendamas ne
sėkmes.
Sausio 2. vos pusvalandį pa
sirgęs aprūpintsa Šv. Sakra
mentais. J. Vaičiūnas atsiskyrė
nuo savo artimųjų. Kiek velio
nis visų buvo mylimas ir ger
biamas, matėsi laidotuvių me
tu. Manchesterio vyskupas Primeau atsilankė į laidotuvių ko
plyčią pasimelsti ir pareikšti
velionies giminėms užuojautos.
Vietos lietuviai ir kaimynai iš
Nashuos ir Massachusetts kolo
nijų atvyko Į gedulingas mišias
šv. Juozapo katedroj. Mišias au
kojo velionies sūnus P. Vaičiū
nas, asistuojant prel. A. Olkovikui ir kun. Hines. Pamaldose,
dalyvavo atstovai Mancheste
rio pašto tarnautojų. Manches
terio ir Nashuos mokyklų, lie
tuvių klubo. Šv. Juozapo para
pijos, Šv. Vardo D-jos. L.R.K.
Susivienijimo, Šv. Vincento Djos, vienuolės “Sisters of Mercy” ir “St. Philippine” vienuo
lynų. Dvasininkų eilėse matėsi
6 prelatai ir apie 40 kunigų.

Palydėję į kapus J. Vaičiū
ną. Manchesterio lietuviai nete
ko vieno iš savo organizacinio
gyvenimo šulų, o artimi drau
gai pasiges gražaus ir sugyve
namo bendradarbio. J. Vaičiū
nas buvo Balfo. Putnamo ir
Brocktono seserų ir Darbinin
ko ilgametis rėmėjas.

Gailestingumo mirusiojo sie
lai melsdami pas Dievą, visi,
pažinę a.a. Joną Vaičiūną, nuo
širdžiai užjaučia jo likusius šei
mos narius-

Kalėdų senelis (VIII skyriaus mokinys Vyt.

Į IŠ VISUR Į
— St- Girdvainis, Lietuvos
ministeris prie Šv. Sosto, drau
ge su kitais akredituotais ats
tovais. buvo priimtas popiežiaus
Pauliaus VI iškilmingoje audi
encijoje, ta proga pareiškęs
Šventajam Tėvui Lietuvos var
du Naujųjų Metų linkėjimus.
Vėliau min. St. Girdvainis da
lyvavo iškilmėse išlydint ir su
tinkant Popiežių, kai jis atliko
istorinę kelionę į Šventąją že
mę.
— T.T. Pranciškona,i Darbi
ninko leidėjai, nuoširdžiai dė
koja Marijai P. Rudienei, Blue
Island, Illinois už 25 dol. au
ką spaudos reikalams paremti.

ŠV. ANTANO gimnazijos Kennebunkporte moksleivių komitetas, iš k. j d. sėdi — R. Gudinskas— IV kla
sės seniūnas, J. šipaila — gimnazijos moksleivių ir komiteto pirm., S. Gavelis — vicepirm., R. Romonas
— III klasės seniūnas; stovi — D. Paliulis — II klasės ir A. Subatkevičius — I klasės seniūnas. Jie sten
giasi prižiūrėti drausmę klasėse ir bendrabutyje, informuoja mokinių pageidavimus gimnazijos vadovybei.

KRISTIJONO DONELAIČIO 250 METŲ SUKAKTIS
Šiais metais, sausio 1. suka
J. BERNOTAS
ko 250 metų, kai gimė pirma
sis mūsų pasaulinio masto rašytojas-poetas Kristijonas Do Ir putodams sniegs visur į
nieką pavirto.
nelaitis.
Tuoj laukus orai drungni
Jis gyveno tais laikais, kada
gaivindami glostė
lietuvių politinis, kultūrinis ir
Ir žoleles visokias iš numisocialinis gyvenimas merdėjo.
kusių šaukė”.
Didžioje Lietuvoje vis gilyn lei
do šaknis lenkų įtaka; ponai
Toliau poetas vaizduoja, kaip
kalbėjo lenkiškai, kunigai pa
visi
gyviai, sulaukę pavasario,
mokslus sakė ir tikybines kny
gas leido lietuvišku-lenkišku išsibudina keltis: musės, pelės,
žiurkės, uodai, bitės ir kiti gy
žargonu.
viai ima judėti, o kai kurie pra
Mažoje Lietuvoje po 30 me
tų karo ir badmečių daug lie deda net žmogų varginti. Mini
tuvių išmirė. Į tuščias vietas vo ir paukščius: varnas, žvirbluis,
kiečių valdžia atkėlė kolonistų, gegutę, gandrą, kregždes ir
daugiausia vokiečių, suteikda kitus. Labiausiai poetas išgirta
ma jiems visokių privilegijų. Iš lakštingalą ir jos balsą:
tų atvykėlių susidarė aukštasis
‘'Smuikai tav ir kanklys tur
luomas — ponų ir amtmonų
su gidą nutilti,
(valdininkų), kurie prislėgė lie
Kad rykaudama tu savo
tuvius baudžiava, Šalia bausaldą pakeli balsą
džiauninkų buvo kiek ir laiIr kinkyk, paplak, nuva
vųjų valstiečių- Iš tokių laisvų
žiuok išjudini Jurgį.”
jų valstiečių Mažojoje Lietuvo
je ir kilo Kristjionas Donelai
tis.
K. Donelaitis gimė 1714 Laz
dynėlių kaime, netoli Gumbi
nės. Nors anksti mirė jo tėvas,
bet motinos rūpesčiu ir savo
gabumų ir darbštumo dėka Do
nelaitis pasiekė aukštąjį moks
lą — baigė Karaliaučiaus uni
versitetą. Studijavo teologiją.
Bet šalia teologijos domėjosi
kalbomis ir poezija. Donelaitis
gerai mokėjo lietuvių, vokiečių,
prancūzų, lotynų ir net hebrajų kalbas.
Baigęs u-tą, iš pradžių buvo
namu mokytoju ir kantorium.
Stalupėnuose, o 1743 buvo pa
skirtas Tolminkiemio. Goldapės
apskr., klebonu-pastorium- Čia
ir mirė sulaukęs 66 metų.
Donelaitis pamokslus sakyda
vo lietuviškai ir vokiškai, bet
visos jo simpatijos buvo lietu
vių pusėje. Laisvalaikiu kurda
vo poeziją; buvo išgarsėjęs sa
vo darbo termometrais ir baro
metrais. Dirbo net fortepijo
nus ir savo pasidirbtu skam
bindavo. Sugebėjo komponuo
ti ir gaidas.
Donelaitis rašė lietuviškai ir
vokiškai. Vokiškai parašytų
yra jo eilėraščių ir religinių
giesmių Lietuvių kalba yra pa
rašyti Metai — idilinė poema
ir šešios pasakėčios.

Labai gražiai poetas atvaiz
duoja gandrą, kuris su savo
patele apdriskusį lizdą taiso ir
valgio žvejoja. Neužmiršo poetas ir erelio, paukščių karaliaus, kuris pasirodęs sušaukia
visus paukščius ir klausinėja,
kaip jie yra praleidę žiemą.
Ir tų gamtos vaizdų yra kiek
vienoje “Metų” dalyje, tik, ži
noma, vaizduojama kitokia: pa
vasarį bundanti, rudenį šiurpi,
purvina, žiemą žiauri. Gi vasa
rą gamtos vaizdų beveik nėra,
nes tada žmonės. įsikibę į dar
bus, “vsi aplink triūsinėja”-

Antrąją “Metu" turinio dali
sudaro prūsų lietuvių, atseit,
baudžiauninkų—būrų
gyveni

(Žodis “bū
ras” yra kilęs -iš vokiško žodžio
der Bauer-ūkininkas). Kaip sa
kyta. tie atvykėliai ponai Mažo
sios Lietuvos ūkininkus per
drimelius laikė ir spaudė sun
kiais baudžiavos darbais ir
duoklėmis, mokesčiais, botagu
ar lazda mušdami- Kartą dėl
vieno šilingo, kurį pametė Pričkų-šaltyšius, veždamas duoklę,
taip jį ponas sumušė, kad tas
“bėdžius” tuoj ir mirė.
Tačiau kai kurie baudžiau
ninkai, kad ir sunkią vilkdami
baudžiavą, vis dėlto gyvena gra
žiai. Kaip pavyzdžius duoda
Pričkų—šaltyšių. Krizą, kuris
tiek susitaupė, kad dukterį, iš
leisdamas į marčias, iškėlė gra
žias vestuves ir kraičio davė ne
mažai. Švariai gyvena Šalmas,
nes. pasak poeto, “jo stalas
nei švento altorius tau pasiro
dys”. Pamaldusis Lauros Pakamorė. lyg poetas, taip pat pri
skirtas prie gerųjų; yra ir dau
giau. Bet tinginiai, girtuokliai
blogai gyvena; bet tai jie patys
kalti. Štai jie: Slunkius, Pelė
da, Plaučiūnas- Jiems ir vardai
atitinka. Ir šiandien mes tinginį-apsileidėlį slunkium vadina
me. Baudžiaunikai poeto vaiz
duojami daugiausia vyrai, mo
terų nedaug, tik Pimė, Jake, su
rūkusi boba Krizienė; jos tin
ginės. apsileidusios.
Vaizduodamas “Metų” gamf nukelta į 6 psl.J
mo pavaizdavimas.

MINĖJO 25 METŲ SUKAKTĮ
Sesuo

M.

Felicija-Vincenta

— Kennebunkport, Maine, vie
nuolynas jau pradeda ruoštis
vasarai Visų mūsų prietelių ži
niai bei patogumui norėtume
pranešti, kad šiemet vasaros
stovykla berniukams veiks nuo
birželio 26 popiet iki liepos 31.
Vasaros sezonas svečiams irgi
prasidės birželio 26 popiet ir
tęsis iki Darbo dienos (Labor
Dayi. Mūsų metinis piknikas
(Porciunkulės atlaidai) bus rugpiūčio 2. Visų labai lauksime.
— Hartford, Conn., pabaltiečių komitetas vasario 1 ruošia
metini koncertą — balių lietu
vių piliečių klube. Lietuviam
atstovaus solistė Susan Griska,
latviam — tenoras Albertas Vė
čius, estam — tautinių šokių
grupė. Po programos bus šo
kiai grojant Edvardo Radionovo orkestrui Maloniai visus
kviečiame dalyvauti.
— Kun. Alfonsas Bernatonis,

kapucinas, lietuvių sielovados
tvarkytojas Vokietijoje, vokiš
kai išleido informacini lapelį
apie lietuvius Vokietijoje. La
pelyje trumpai supažindina su
pagrindinėmis lietuvių organi
zacijomis, Vasario 16 gimnazi
ja, jaunimo organizacijomis,
jaunimo auklėjimo sunkumais.
Lietuvių dabar dar yra apie
8000- Katalikų yra apie puse.
Vaikų yra apie 2000. Gale pri
dedamas straipsnelis apie Baž
nyčios padėti Lietuvoje.
— Italijos krašto valdyba Ka
lėdų švenčių metu pasikeitė
sveikinimais bei linkėjimais su
daugybe Italijos organizacijų,
valdžios žmonių. Jų tarpe pami
nėtini — Italijos prezidentas,
ministeris pirmininkas, ministeriai, ambasadoriai ir k. Taip
pat sveikino ir Vatikano parei
gūnai. PLB Italijos krašto nau
jai išrinktą valdybą sudaro:
pirm. prel. V. Mincevičius, vi
cepirm ir sekretorius Kazys Lo
zoraitis. ižd. prof. dr. kun. Juo
zas Zeliauskas, SDB.
— Australijos
moksleiviai
ir studentai ateitininkai sausio
12-24 stovyklavo pamaryje prie
Melbourno. Stovykloje praves
ti pašnekesiai tautiniais bei
religiniais klausimais.
Kiek
anksčiau Aidingoje stovyklavo
ateitininkai jaunučiai Australi
joje dabar vasaros sezonas.

sausio 6 Nek. Pr. M. seserų
vienuolyne Putname. Conn.. at
šventė vienuoliškojo pašauki
mo sidabrinį jubiliejų. Sukak
tuvininkė vienuolės įžadus da
vė 1939 m. Lietuvoje Sovie
tams Lietuvą okupavus, ji 1940
— Prof. K. Pakšto pamink
drauge su dabartine kongrega
lui
aukas rinkti (Tevelandc ma
cijos viršininke motina M. Au
loniai apsiėmė P. Kliorys. A.
gusta. tuometinės vienuolijos
Gailiušis ir P. Skardis.
vadovybės siųsta, pabėgo į Va
karus su specialia misija kon
TĖVU DĖMESIUI!
gregacijos reikalais. Sesuo M.
kalbos pramokLietuvių
Felicija Vincenta, prieš įstoda
pakartina jaunimu; įgyli
ma į vienuolyną, buvo gimna
io
Malūno
> knygas:
zijos mokytoja, lituanistė. Šiuo
"Metu" turini sudaro lietuelementorių karna $2 50;
metu yra kongregacijos tary
vių — baudžiauninkų gyveniA. Rimkuno Kitų
ds ir gamtos vaizdai. Veika- bos narė ir Thompson. Conn.,
dalis $2.25; Kregždutė. mii o n
SESUO M. FELICIJA - VINCEN
las suskirstytas į keturias da- senelių namų viršininkė.
dalis $3.00) Kregždute, trecio-;
TA ROGALSKYTt
lis: ‘ ‘Pavasario linksmybės’ ’,
dalis $3.25;
“Vasaros darbai". “Rudens gė
tuvos laukai, pi
1
rybės ir ‘ Žiemos rūpesčiai’
riui skaitymėliai. kaina $3.00;
Norite geros meniškos fotografijos__ J A. Tyruolio.'Ten kur Nemunai
Kiekvieną metų laiką Donelai
tis pradeda gamtos vaizdais.
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
i banguoja, šeštam skyriui g
Štai pavasario pradžia:
Įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuoį matika-skaity ma;. kaina $3.50.
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sųlygotnis
J J. Plačo, Gintaras, aštuntam
padarys
—
l
“Jau saulute vėl atkopdama
skyrių; skaitymai Vyt Nemu
budino svietą
nėlio. Meškiukas Rudnosiukas.
Ir. žiemos šaltos triūsus par
kaina $2 00; Gulbė karaliaus
griaudama. juokės.
422 Menahan Street. Ridgevvood, Brooldyn, N. Y.
pati $1.25. Rašyti: Darbininkas
.Šalčiu pramones su ledais
TeL HYacinf lAbll
910 \Villoughby Avė. Brook
sugaišti pagavo.

DARBININKAS

Donelaitis
vartoja daug gražių
priemonių; epitetų,

Nelaimingai liežuviu atartas
žodis yra nepavežamas šešetu
arkliu.
Neduok liežuviui laisvės, nes
padarys tave pati vargšu.

Užgarintas liežuviu yra skau*
dėsnis už padarvta žaizdą kar
du. Kardas sužeidžia kūną, lie
žuvis — dvasią.
Liežuvis yra tik apie trijų co
liu. tačiau užmuša žmogų šešių
pėduNelaimingas yra tas. kuris
nepabėgus suvaldyti savo liežu
vio: jei pajėgtų, tai valdytų mi
nia.
Jei nori, kad tave kiti gerb
tų, atsižvelk, kam kalbi, ką kal
bi. kaip, kada ir kur. Tai yra
doro žmogaus protas.
Kas kitą Įžeidžia žodžiu, nė
ra tobulas, ir jo išsilavinimas
yra silpnas.

Lenktynių mėgėjo nuotykis
Arklių lenktynių mėgėjas,
grįžęs namo, pasakojo savo
žmonai:
— Žinai, šiandien man atsiti
ko biaurus dalvkas. Aš tik pa
silenkiau susirišti bato raištį,
ir staiga kažkoks žlibis užmetė
ant manęs balną.
— Tai ką tu darei? — klau
sė žmona.
— O ką gi aš galėjau dary
ti? Atbėgau trečias

Sumaišė
Mokslininkai dažnai būna iš
siblaškę ir apie juos pasakoja
ma visokiausių anekdotų. Toks
įdomus pasakojimas yra ir apie
Amperą.
Mokslininkas grįžo vėlai va
kare namo. Pareinant jam la
bai smarkiai lijo. Grįžęs jis nu
ėjės į miegamąjį, savo šlapią
skėtį atsargiai paguldė į lovą, o
pats atsistojo į kampą išdžiūti.
Vilnietis

Ieškoma iš Lietuvos prieš pir
mąjį didijį karą
atvykusio
Grikst, kuris dabar būtų apie
65 metų, kadaise turėjęs ir
dirbės pirštinių fabrike Kilimo
iš Žemaitijos ar Klaipėdos. Jei
jis būtų miręs, tai žinoma, kad
yra likę du sūnūs. Kas žinotų
ką nors apie ieškomąjį, prašo
me pranešti: Elenora Lobe. 9419 8€th Avė., Woodhaven 21.
N.Y.
LIETUVIU TAUTINIAI
ŠOKIAI
Naujai išėjusi HI-FI plokšte
lė. kurią turėtu įsigyti ypač no
rintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra
14 liet, šokių — dainų: Aštuonvtis. Landutė, L enciugėlis.
Sukčius. Linelis. Jievaro tiltas.
Klumpakojis. Kalvelis. Sadutė.
Žiogelis. Vakaruškos. Audėjėlė,
Mik:ta ir Suktinis.
Išleido J. Stukas. vadovau
jant J. Matulaitienei, liet, šo
kių vadovei New Yorke, su J.
švedo tautiniu ansambliu ir Ai
tvaru kvartetu, vad. Alg. Kačanauskui. Kaina $4.00 (persiun
timui 50 c.).

ARGENTINOS

tropų ir figūrų: saulelė
kiasi. orai drungni laukus
vindami glostė, lauku ka’k'oniais pametė ekrand;
mė su visais pašaliniais
si verk a ir kt.
Metuose yra
mg būrams ir

tis netiesiogiai lyg
baudžiava yra nenormalus so
cialinio gyvenimo reiškinys, bet

jis ta klausimi palieka ne:šsnre'ta. niekur nekurstė baų->
džiaunirku sukilti; priešingai,
dar sulaiko:
‘ ‘Dumvlis vr naudingas
daikts i kaminą pūsti.
Bet prieš vėjus pūst dar jos
niekada nederėia”.
Poetas liepia dirbti ir su Die
vo pagalba gyventi.
“Nes be triūso Dievs mus
išmaitint nežadėjo,
O tingėdami ir vis snausda
mi sviete netinkam”.
Iš viso, Donelaitis Dievo
vardą savo raštuose mini gana
dažnai.
“Meta5” parašvti hegzametru.
Tai sunkiausia eilėdaros forma,
kuria buvo parašyt iir klasiki
niai kūriniai: graiku Homero
“Iliada” ir “Odisėja”, Hesiodo
“Darbai ir dienos” ar romėnų
poeto Virgiliiaus “Georgikos”
ar “Eneida”. Dėl to “Metai” yra
klasikinis kūrinys.
Pirmą kartą "Metai" buvo
išleisti 1818 m- Juos išleido
Liudvikas Rėza. Pažymėtina,
kad Donelaitis savo kūrinių,
kol buvo gyvas, nieko nėra at
spausdinęs. Savo kūrinius pa
skaitydavo prietėliams ar per
pamokslą.
Be “Metų”. Donelaitis yra
parašęs ir šešias pasakėčias:
“Šuo didgalvis”. “Ąžuolas girpelnys”, “Vilks provininks”,
“Rudkis jomarkininks”, “Pasa
ka apie mėšlavabalį” ir “Lapės
ir gandro čėsnis (vaišės)”. Pa
sakėčios parašytos taip pat heg
zametru.
Pasakėčių turinys yra mora
linio pobūdžio, kaip ir Ezopo.
Fedro ar LaFontaino. Jom pa
juokiamos žmonių ydos: go
dumas. neteisingumas, išdidu
mas. klastingumas ir kita. Bū
dingas yra “Šuns didgalvio” pa
sakėčios turinys. Kartą šuo, di
džiai smarkus, apskundė avį,
kad atiduotų skolą (tariamą).
Byla atsidūrė teisme Teisėjai
ir sukti liudininkai palaikė šu
nį, ir avelė šaltyje turėjo ati
duoti savo vilnas už neskolin
tą skolą. Pabaigoje poetas duo
da išvadą:
“Ak. mano mils žmogau,
kentėk, kad skaudulį
spaudžia
Ir nuo skrandos tau paskuti
ni lopą nuplėšia”.

/

Paskui ilgą laiką bandymų
'J—‘a. kol 1895 ir 1899 ges
kongresai Londone ir
vėl iškėlė reikalą iešti Antarkčio.
C. Borchgrevink buvo pirma
sis, pasiekęs žemvną. Tai buvo
1895 metais. Paskui buvo ren
giamos Įvairios ekspedicijos.
R. Amudsenas pirmas pasiekė
pietų ašigalį 1911 gruodžio 16.

(atkelta iš 5 psl.)
tą ir būrų gyvenimą,
Apie liežuvį

1M im., sausio 31 <L, nr- o.

LAIVAS Piety ašigalio leduose.

TEN, KUR VASARI DAR SNINGA
žmogus seniai gyvena žemė
je. bet dar neseni laikai, kai
ją apkeliavo, pajėgė pažinti iš
įvairių pusių. Sunkiausiai buvo
ištyrinėti šiaurės ir pietų aši
galius.

lyg ašigalio žeme. 1772-1775
Cook vadovaujama ekspedicija
pasiekė 67 laipsnį pietų pločio
ir pastebėjo daugybę poliari
nių paukščių ir ruonių. Jis su
prato, kad žemė turi būti neto
li, bet toliau plaukti negalėjo.
1821 Rusijos kapitonas Bellinghausenas aptiko Antark
čio kelias salas ir pavadino jas
Petro I ir Aleksandro I. žemė
mis.
1823 anglų kapitonas Wedell
su dviem buriniais laiveliais įsiskverbė dar toliau — iki 74
laipsnio pietų platumos- Ang
lai Clarke ir Ross pasiekė dartoliau.

Šiaurės ašigalis, vadinamas
Arktis, buvo arčiau Europos
kraštų, kur nuo seno klestėjo
gera navigacija. Bet ir ten ilgai
nieko nepadarė — šaltis sura
kindavo burinius laivus ir neįleisdavo į savo paslaptingas
šalisDar sunkiau buvo pasiekti
pietų ašigalį, vadinamą Aritarkčiu. žmogus, lyg bijodamas
nukristi nuo žemės kamuolio,
labai nedrąsiai yrėsi į Austrą------liią. kitas Pacifiko salas. Jei už
Australijos kas dar paplaukda
vo. susidurdavo su ledu ir grįž
davo. Niekas nė negalvojo, kad
ten po sniegu ir ledu yra pasi
slėpęs didelis žemynas. Niekas
nė nesapnavo, kad tas žemy
nas slepia didelius turtus,
rie dabar visiem parūpo.

Dabar — Nelaukiant!
AUKŠČIAUSI PROCENTAI
NEW YORKO VALSTYBĖJE
ViSiPM INDĖLIAM

Geriausiai paruoštas ekspedi
cijas ivvkdė Amerikos admiro
las R.E- Byrd: pirmoji buvo
1928-30. antroji 1933-35, tre
čioji 1939. Gi po antrojo pa
saulinio karo buvo tarotautiniai geofiniai metai 1957-58,
kada visa eilė valstybių suren
gė ekspedicijas.
Ašigalyje yra nepaprastai
šalta, nuolat siaučia dideli vė
jai, pūgos. Sunku keliauti, sun
ku tyrinėti. Gražių dienų yra la
bai maža. Ten šilčiausia ir gra
žiausia, kaip tik sausio ir vasa
rio mėnesiais. Tada visi skuba
į savo tyrimų stotis, vežasi
maistą, kurą, Įrankius, instru
mentus, kad galėtų tyrinėti. O
tyrinėti ten yra nepaprastai
daug ko — reikia nustatyti že
mės paviršių, jos kalnus ir slė
nius, ištirti vandenis, žuvis ir
t;tTen plevėsavo iškelta daug
visckiaušių vėliavų. Ir jei būtų
patogesnės gyvenimo sąlygos,
nežinia, kas ten būtų atsiti
kę. Bet ir dabar pasirašė tarp
tautinę sutartį, kad Pietų ašiga
lis yra kaip ir bendros ganyk
los kaime — kas nori, tas atei
na ir ganosi — tyrinėja.
_ _

■ THE ■

KINGS COUNTY
SAVINOS BANK
fOR
INFORMATION
telephone
PResident 3-7000

Central Office

Broadvvay Office
135 Broadvvay at Bedford Avenue
Brooklyn. N. Y. 11211

Massapequa Office
Hicksville Road at Jerusalem Avenue
(Opposite Holiday Park Shopping Center)
Massapequa, N.Y.

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą,
dedamas šis lapelis. Prašome ji iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910’ Willowjhby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

Žmogus neturėjo reikiamų
priemenių ten keliauti, grum
ta su šalčiu. Vis dėlto
liai ryžosi ieškoti dar
mų šalių.

Tai baudžiavos bruožas —
ponų neleistinas sauvaliavimas.
Apskritai. Donelaičio kūrir.:ai, ypač “Metai”, mūsų tau
Sausio 18, kaip buvo skelb
tai ir literatūrai turi didelės ta spaudoje, Maironio parke
reikšmės. Jis pastatė lietuvių LB vietos apylinkės valdybos
literatūrą šalia klasikų ir davė iniciatyva surengta vakarienė.
18 amžiaus Mažosios Lietuvos Tuo atgaivinta graži bendruogyvenimo pilną vaizdą.
menininkų tradicija.
Vakarienės metu įžanginį žo
dį tarė pirm. Pr. Stanelis, smul
kiau nušviesdamas LB veikimo
tikslus, jes atliekamus darbus
ir ateities sumanymus. Vakarie
nėje dalyvavo ir du LB Tary
bos nariai: dr. B- Matulionis
ir rašytojas J. Giedrius. Jiedu
taip pat kalbėjo. A. Giedrius
kėlė mintį, kad visiems lietu
viams rėkia remti Lietuvių
Fondą. Be to. žodį tarė lietu
vių klubo pirmininkas Šeškevi
čius ir adv. A. MilerisVakarienė pradėta malda, ku
ria sukalbėto specialiai atvy
kęs į vakarienę šv. Kazimiero
parapijos klebonas kun. J. Bakanas. Ta pačia proga jis susi
rinkusius pasveikino šiltais žo
džiais.
Z. Snarskio suorganizuotą me
ninę programą atliko: Ed- Mei
lus pagriežė akordeonu. Eglutė
Pauliukonytė paskambino pianinu ir Jūratė Garsytė padekjūrinmkai PMy ašigalyje.

Incorporated J 860
Membff Federal Depcsit Insurance Corparafion

535? Eastern Parkway at Nostrand Avenue
Brooklyn , N. Y. 11216

Visus traukia nepaprasti že
mės turtai — yra -ten uranijaus, aukso, anglių ir vosokio
lobo, kuris žmones labai gundo.
D.A. Sniegys

Dar iki 1800 metų visose žemėlaoiuose Pietų ašigalis bū
vo atžymimas "Terra
incognita" — nežinoma pietų
žemė. Rodėsi ji taip toli.

Atradimas
Pietų ašigalis yra vėliausiai
surasta žemė ir dar gerai neiš
tyrinėta XVIII a. jūrininkas at
radėjas J. Cook pradėjo ieškoti
nežinomos “Terra Australis”—
pietų žemyno. Tuo metu jis
surado dabar vadinamą Aust
raliją, kurią tuo metu laikė

“

Vardas ir pavardė .......... _................................. ................

Adresas

......................... ......................................

.......

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.
Siunčiu už prenumeratą $....... ...., aukų $

f Data >

'

...__ _ Viso $ .............

(Parašas)

PIETŲ ašigalio žemynas.

I
komitetą sudaro įvairių organi i
|

BENDRUOMENĖS VEIKLA
VVORCESTER, MASS.

lamavo du eilėraščius. Vakarie
nei vadovavo valdybos narys
V. židžiūnas.
Prie vakarienės pajamų daug
prisidėjo E. Mikalauskienės do
vanotas didelis “napoleonas”.
J. Tamašausko paties kepti py
ragaičiai.
' Maisto parengimu ir patarna
vimu prie stalų rūpinosi po
nios B. Tamašauskienė. E. Mi
kalauskienė, M. Watkins, St.
Stanelienė. A. Snarskienė, Mi
liauskienė. Grybauskienė
ir
Jusienė. Maista parūpino Z.
Snarskis. LB Worcesterio apy
linkės valdyba jiems už darbą
labai dėkoja-

|

Ilgo grojimo plokštelė—

-

|

Labdaringa draugija sausio
21 išsirinko naują valdybą. Iš
pirmininko pareigų pasitraukė į
10 metų tas pareigas ėjęs A. ■g
Kuzmickas. Jo pareigas per |
ėmė K. Adomavičius. Vicepir
mininkas J. Pipiras, finansų
rašL O- Keršienė, ižd. M. Ščigla, rašt. J. Miliauskas, iždo glo
bėjai: K. Kuzmickienė, J- Vait
kevičiūtė, revizijos komisija—
V. židžiūnas ir J. Matulevičius.
Direktoriai: V. židžiūnas, A.
Kuzmickas, A. Zinkus, A. Paru
lis, V- Pajėda, V. Roževičius ir
Ivaška. Labdaringos draugijos
ž:nioje yra Maironio parkas
Vasario 16 komitetas posė
su naujais pastatyta ir skonin
džiavo sausio 19. Apžvelgė, kas
jau nuveikta rengiant Lietuvos gai įrengta sale.
nepriklausomybės minėjimą, ir
L.T. Sąjungos metinis susi
kas dar liko nuveikti. Lietu rinkimas įvyko' sausio 19 Mairo
vių klubo pirmininkas Sešeke- nio parke. Išrinkta nauja val
vičius ir V. Mačys įsipareigoję dyba: pirm .A Vagelis, viceparengti rezoliucijas ir išrūpin pirm. J Matulevičius, ižd. P.
ti iš miesto burmistro Vasario Babickas, sekr. A. Zinkus, re
16 proklamaciją. Lietuvos ne- vizijos komisija — J. Pipiras
priklausomybės šventei rengti ir J. Vidūnas.
Pr.

.v

il-sios Dainų Šventės rinktinė
High Fidelity — $4.00

i •

J

>>

Mylėsi Lietuvą iš tolo

zacijų atstovai. Komiteto gar
bės pirmininkais yra prel. K.
|
Vasys ir kun. J. Bakanas;

i
I|

Stereo — 5.00

Galima įsigyti:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 VVilloughby Avė., Brooklyn N.Y. 11221

|

I

0
'?>

SPORTAS

U

Pereitą šeštadienį LAK fut
bolininkai, dalyvavę salėj pra
vestame futbolo turnyre, iš
varžybų iškrito pirmame susi
tikime. Rungtynės su čekoslovakais baigės 1:1. Laimėtojas
turėjo būti išaiškintas 11 met-

Slidinėjimo pirmenybės

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

Brooklyn 8, N. Y.
Telef.

—

APplegate 7-7083

1

CAHCEL 0R CHANGE

Liquor Store, Ine.

*7

KARUS

tnn —•, Lunch or
and scttdc beuu-

9756; if no aoswer. ANfeew 1-8111.
Bayvievr Avė 4 James St Northport (tam North on 25A.) — Enjoy
the Bety-Vievr.

.Best Wishes tp all our
Friendjjend Patrons

SILVER STAR
RESTAURANT
Italian - American Cuisine
Luncheon—Dinner—Cocktails

90-24 Astoria Blvd.
j: JACKSON HEIGHTS
H Mile from La Guardia Airport
i \ Daily, ’til 12 AM

WEDDING

For Better Wedding*and
Week-End Dancing
TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest
Call F r e d — RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue
New York City

Veteranę krepšinis

Pirmosios S. Amerikos pabaltiečių ir drauge Lietuvių slidi
nėjimo pirmenybės įvyks vasa
rio 8-9 d- Mt. Mancelona, Man
celona, Mich. Anksčiau buvo
klaidingai paskelbta, kad var
žybos įvyks Briar Hill, Mich.
Mt. Mancelona slidinėjimo įrengimai yra
mylios į šiau
rės rytus nuo Mancelona mies
telio. prie US-131, apie 50 my
lių į šiaurę nuo Cadillac, Mich.,
šiaurės vakarinėje Michigano
pusiasalio dalyje. Vietovė garsi
savo apylinkėmis ir giliu snie
gu.
Programa ir tvarkaraštis:—
Vasario 8, 2:00 PM — Slalom
jaunučiam — gimusiem 1951 ar
vėliau, slalom mergaitėm to pa
ties amžiaus. Vasario 9, 1(h00
AM — Nusileidimas (downhill)
vyram ir moterim, slalom vy
ram ir moterim.
Dalyvių registracija iki vasa
rio 4 d- adresu: Mr. J. Riekstiš, 22 Union Avė., S.E. Grand
Rapids 6, Mich. (Telef. GL 84820).. Po vasario 4 užsiregist
ruoti galima telefonu arba vie
toje. bet ne vėliau kaip 1 vi.
prieš varžybų laiką.
Pradmės mokestis 2 dol as
meniui suaugusiom ir 1 dol.
vaikam mokamas vietoje.
Dėl motelių rezervacijos ne
delsiant rašyti ir siųsti užstatą
po 2.50 dol. asmeniui, adresu:
Mr. Harold G. Axtmann, Mt
Mancelona, Mancelona, Mich.
Telefonas: 587-7491 (Area Go
de 616)
Dėl sniego sąlygų pasitikrin
ti vietiniuose laikraščiuose, sli
dinėjimo skyriuose, arba tele
fonu tiesiai pas Mr- Axmann,
prieš išvykstant. Neįvykus var
žyboms dėl sniego, užstatas už
motelį grąžinamas.
Mūsų slidinėtojai kviečiami
šiose varžybose kuo gausiau da
lyvauti.
Faska»

REPU BLIC

vmjtu

rodė blogi šauliai: iš trijų bau
dinių prašovė visus tris- Lai
mėjimas teko čekams.
Mūsiškiai žaidė tokios sudė
ties: Jankauskas;
Budreckas,
Remeza H; Vasiliauskas, Trampas, Klivečka n (Žadvydas, Vai
nius).
Ateinantį sekmadienį mū
siškiams numatytos taurės var
žybų rungtynės, turėjusios įvykti dar pereitais metais. Pir
moji keliauja į Bethpage, L. I.,
kur susitinka
su
Gru man Aireraft, o rezervinė Cent
ral Parke 12 vai. žaidžia su Stade Breton. Jauniai turi pirme
nybių rungtynes su Hota SC.

Vasaroi 8 šeštadienį, bus re
ta proga pamatyti žaidžiant mū
sų buvusius krepšininkus, ka
daise gynusius lietuviškas spal
vas krepšinio aikštelėse ar sa
lėse. Komandas sudarys šie ve
teranai: Kligys, Keskonis, Kaz
lauskas, Kidžius, Ošlapas, Siemaška, Laugalis, čerkeliūnas,
ir eilė kitų- Rungtynių pradžia
2 va.
Po šių rungtynių 3 vai. su
sitinka vietos krepšinio koman
da su jaunu vienetu, sudarytu
daugiausiai iš New Jersey gy
venančių krepšinnikų.
Rungtynės bus salėje prie
Atletų Klubo.
Po rungtynių klubo patalpo
se pobūvis — šokiai. Vakaras
atviras visiems, nors vietų skai
čius ribotas.
Atletas

YOUR AD

H. W. MALĖ
HANDYMAN
knowledge of tools
LIGHT MAINTENANCE AND
REPAIR WORK
5% Days. Downtown Brooklyn area
JA 2-3700 Ex32

COUNSELOR. iriUst live in, dowtown Brooklyn Institution for teenage dfcpendent and neglectėd boys.
. Complete psychiatric, psychological,
case work and group work Service
available. JAckson 2-3700, Ext. 32.

322 UNION AVĖ.
BROOKLYN II. N. Y.
Tek EY 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6, N. Y,

Telefonas STagg 2-5938
I

DISPLAY
LO N D I N O
STONE CO. Ine. ginče 1910
3621 Provost Avė., Blronx, N. Y.
Cast Stone - Concrete and VVooden
Park Benches - Playground Sculptures - Tree Tubs and Planters.

- FA 4-1439
PAINTING & PAPERHANGING

Celotex Ceilings
G & J WINTER
We guarantee all our work
For fast courteous Service call
FL 8-6036 or BO 1-5940

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popieL
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 2I. N. Y.

•

Tel. Vi

l-AATl

TRAVEL BUREAU

V. KERAM INAS grojo akordeonu ateitininkų moksleivių studentų pobū
viuose. Nuotr. P. Ąžuolo.

HMATAI
Veda K. Merkis
— Harlow Daly, 80 metų
šachmatininkas, iš Sanford, Me.
pastarųjų 5 metų Maine valstyjos čempionas, trečią kartą lai
mėjo Portland miesto pirmeny
bes, sukoręs 6:0 tašku! Apietai
rašo ir deda jo nuotrauką sau
sio 27 d- žurnalas Sports Illustrated.
Harlow Daly ilgus metus gy
veno Bostone, žaisdamas už
Boylston klubą. Su juo prie
lentos pasigrumti teko ir mū
sų šachmatininkams Tautvaišui, Škėmai, Merkiui ir kt.
— Arlingtonas įveikė lietu
vius pr. penktadieni Bostono
tarpklubinėse varžybose 3 ’į:
lJ/2- Taškus pelnijo tik mūsų
jaunuoliai: Algis Makaitis, su-,
žaidęs lygiomis su Robertie ir
Algirdas Leonavičius, Įveikęs
Simondsą.
Vasario 7 d. lietuviai susi
Camtinka su pirmaujančiu
bridge klubu, pas juos.
— Latvis K. Ozols, Viktori
jos čempionas, laimėjo tarptturnyrą Melbourne, Australija
įveikęs Sovietų didmeistrį A.
Kotovą. Čia toji partija iš Sydnejaus žurnalo Chess World.
Baltieji — K. Ozols, juodieji—
A Kotov. 1. c4 d6 2. g3 g6
3- Rg2 Rg7 4. Žc3 e5 5. e3
2e7 6. Žge2 0-0 7. 0-0 Žc6 8
2d5 f5 9. d3 Kh8 10.2ec3 g5
11. f4 g:f 12. 2g6 13 Vhl5! e:f
14. 2:f4 2:2 15. B:Ž Že5 16. Bh4
h6 17- e4 2g4 18. Žd5!c6 19.

Krepšininkę Ifryka
Australijon

b:Ž!f: B20. R:h6 Kg8?
21.
Rg5! (jei dabar valdovė pasi
trauktų 2e7 matuoja) c:2 22.
R:V B:R 23. V:d5+ Kh8 24.
d4 Rd7 25. Vh5+ Kg8 26- e5
Re6 27. Re4 Bd7 28. d5 Rf7
29. Vh7+ Kf8 30. Vf5 Be7 31.
e6 Be—32- Rd3 R:b2 33. Bfl
Rd4+ 34. Khl Bce7 -35:
V:g4 ir didmeistris
— Leohicfab šteinas, naujas
Sovietui čempicHias. *<fes ląirtrejo
lemiamas' nmgtyi
kiu

PRISCO TRAVEL BUREAU,
I ne.
VVorld wide Travel Services — Air,
Steamship, Rail, Bus. Cruises and
Tours. Hotels, Foreign Exchange,
Travelers Checks. 1 De Kalba Avė.,
Brooklyn 1, N. Y. — MA 5-1150.

PpiNTING

PARK CITY PRESS INC.
COMPLETE PLANT
Photo Offset, Letter Press, Bindery
Color Brochtires
3460 Great Neck Road
N. Amityville. L. I.
516 MY 1-2700
Ot^NCY ASSOCIATES
*T. ČAGNĄRD
all Boros
Multi
hing į-Offset
hįng - J^ailing
Mimeč

, YU 6-7833

Vienaę senesnio amžiaus mo

For
In New
197 E. 4th Št

teriai, re&aUngas butas iš 2-3
kambarių. Pageidautina Woodhavene. Skambinti VI 7-6475.
prie gero su
sisiekimo išnuomojamas gražus
modemiškas, apstatytas baldais
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. Kreiptis EV 6-0525.-

STOJ

Ridgewoode

Ridgewoode išnuomojamas
butas iš 5 kambarių , su vonia
ir šiltu vandeniu. Baitas apšil
dytas, antrame aukšte, priegero susisiekimo,. Nuoma $65,50
mėnesiui. Kreiptis tel. EM ;62808.
\

Woodhavene išnuomojamas
kambarys, apstatytas baldais.
Galima naudotis virtuve ir ki
tais patogumais. Butas netoli
Jamaica traukinęlių stoties. Tei
rautis vakarais po 7 vai-, ■. šeš
tadieniais ir sekmadieniais vi
są dieną. HI 1-7715.
Richmond Hill išnuomuojamas butas iš 3 kambarių H-me
aukšte su apšildymu ir karštu
vandeniu. Butas yra prie gero
susisiekimo. Teirautis Tel. MI
1-2583.

/

Printing
, New York City
.3-1830

SHOP

ALBERT.MA1ER, IN&

PORk STORE
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos
produktai urmą ir ..mažais kiekiais.
Kasdien šviežįos — namų gamybos
“Kielbassy”. 1927 Waėhington Avė.
Bronx 57, N. Y*.
TRemont 8-8193

EVERBEST PO R K STORE
74 VVestchester Scįūare, Bronx, N. Y.
Positry Ffesh Daily

. i.- UB4-9007
NĘME'iri ■& MAIER, Proprietors
PAS SEA FOOD MARKET
FRESH FISH DAILY
Wholesale and Retail
For the Best Shop at P & S
Free Delivery

OANIEL D. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to
establish the finest reputation for
honesty, integrity and diligence. —
May we serve you? FREEPORT.
211 S. Bayview Avė. (North-East
corner Rose St. & Bayview Avė.) .
F R 8-0999

FLOOR COVERING
CUSTOM WORK IN FLOOR
COVERING
Ceramics, Mosaic, Tile, Formica
We guarantee ourwork. Remember!
If you want the Very Best — Call
LO 7-0800

“Flynns Light Moving”
Only $8 per Hour — 2 Men
All Types of Light Moving
All types of Light Moving up to 3
rooms. We handle every piece of
furniture as if it was our own. Call
anytime — VI 6-7658.
We go anywhere
(Reliable)

funeraL homes
GLENN R. COOK
Syosset Funeral Home
Distinguished Funeral Service at
reasonable rates. Chapels in all
roughs, 2 blocks north of Catholic
Church. 28 DeVine St., Syosset, L.I.
(516) WA 1-1372

PHILLIPS FUNERAL HOME ,

79-02 Metropolitan Avenue
Middle Village
Airconditioned - Modem Chapels Friendly, first class Service.
John J. Phillips, Licensed Manager

HENRY V/EYDIG & SON, Ine.
FUNERAL HOME
CHARLES VVEYDIG, Lic. Mgr.
13-39 122nd Street
College Point, N. Y.
FLushing 9-8563
MATURE COUPLE — FUNERAL
HOME CARETAKER. Live in, answer phone. Franklin Square. L.I.,
opposite Church. For appointment
call 516 PR 5-9491 — FRANKLIN
Funeral Home. 42 New Hyde Road,
Franklin Sųuare, L. I.

85-06 37th Avenue
Jaekspn Hęightg, LJ. — Hl 6-1635
* :
i -*
.

ELECTRICIANS

Č and V ELECTRIC

LICENSEP .ELECTRICIANS
Residential
Lndustrial and Commercial
Wiring
JOHN MAHONEY, TW 9-8200

REAL ESTATE

Visi kaiHnidi siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ką ateikite pas mus ir įsitikinsitė. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus šalikus
(stols). Galite pasirinkti iš didelės
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio,
minko ir kitų dirbinių.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.

e

Tel. VI 9-5077

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
e
Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato | namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
----- We take all orders special price for Weddings and Parties-----Home-Made Bologna

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo103-55 LSFFEBTS BLVDh

RICHMGND HILU N. Y-

Telefonas: Vlrginia 3-3544

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
86-16 JAMAICA AVĖ.

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEH TAYERN
Ine.
VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea. 2-1079

•

CHelsea 2-0535

Krepšinio rinktinės išvykai į
ALEX DIMANT
MARIE H. FRANKE
Išnuomojamas butas, I I-me
Australiją organizuoti Faskas
FUR CO.
Autnur Franke Realty
paskyrė savo įgaliotiniu Vladą aukšte, 5% kamb., šviesus, ap Authur Franke Realty Real Ęstate,
RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
naujai atremontuotas. Insurance. Notary Public. 1479 FlatV. Adamkavičių. Įgaliotinis yra • šildytas,
-.
bush Avė.. Brooklyn 10, N.Y.; GE
150 WE8T 28th STREET
tiesioginiai atsakingas už dšvy- East Neiv York. . Pne gero susi- 4-7510. Branch Office: 2101 FlatNEW YORK, N. Y.
siekinio,
labai
prieinama
kai*
bush Avė.. Brooklyn 34, N.Y., Tel.
kos rengimą Fizinio Auklėjimo
Room 402
DE 8-2101.
naTel.
Dl
6-6799.
ir Sporto Komitetai. V. Adamkavičiui buvo pavesta sudaryti
organizacinį komitetą. Bendra- .i
dartnaujant su Lietuvių Bend
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PRBCYBA NEW YORKE
ruomenės vadovybe, sudarytas
V
okiškos specialybės
ir Fasko patvirtintas toks organizacitns komitetas: V- Adamkavičnts, K. Dranga, Vyt. Gry
bauskas, dr. P. Kisielius, Br.
Nainys ir J. šoliūnas. Organi
. AUGŠCLAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
zacinis komitetas atatinkamiem
Mūsų krautuvėse geriausios dešros
darbam atlikti kvies talkinin
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
kus iš JAV ir Kanados lietuvių
Užeikite — įsitikinsite!
kolonijų ir artimai bendradar
biaus su visomis lietuvių orga
nizacijomis. Susirašinėjimo rei
kalais prašoma nukreipti adre
New Yorke — 1854 2nd Avenue — TR *-3047
Hempeteade — 310 Front Street — IV 3*5540
Fluehinge — 41-06 Main Street — Hl 5-2552
su: V. Adamkavičius, 7338 So
Jackeon Heighte — 83-10 37th Avenue
Sacramento Avė., Chkago, III.
Aetorijoje — 28-28 »teinway St. — AS 4-3210
— OE 5-1154
60629.
.. ..

SCHALLER&WEBER
6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių...... Stereo 6.00
$5.00
4.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. Ster. $5
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara- 5.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi.. 24 I. šokių ir dainų
8.00
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių ........
4.00
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro {dainuota 17 liet, dainų .. .
4.00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šoktų
4.00
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. {dainuota 12 net. dainų ....
<•<»
4.00
Mylėsi Lietuvą iš tolo, n dainų šventės 15 rinktinių dainų ....
4.00
Lietuvos kanklės, 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5
Kalėdų giesmės, Br. Budrlūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių
5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio, 14 1. dainų. Ster. 86
5.00
Mes padainuosim, Ciūrlionto Ansamblio 16 L dainų, ster. 87.00
6.50
Lietuviški maršai, Br. JbnOšo {grota 12 Net. patrtjot. marių
7.00
Ar žinai tą šalį, R. Masftenės, 13 Net. dainos solo...................
5.00
A. tabaniatosko, po 12 dalnų-šoktų JP tr XI aUramal po 85.00 10.00
LiotavMcos dainos kOofclal. Monitor Cb. 16 1. dainų Ir šoklų
4.50
S. Barkaus'radljo valu, dainuoja. 10 kaMNnių ir 10 Net. dainų
5.00
Rožės h* tylšs vakarai, V. Stankus. 11 lervos mus. šokiai
5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. ..v.„. Ster. 86
5.00
Montrealio L dramos teatro 3 jpl. albumas 15.00
, MontreaNo Net. dramos vaikams pasaka ...............
5.00
Trijų nwtų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 Net. patriotinės valk. dainos
3.00
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Ėukausko-Vastliausko juokai
Uthuantan 2-speed record course ........
........ ....................
3.00
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis, 10 plokšteNų . .. po
5.00
Clevelartdo Vyrų oktetas. 12 muzikos šoklų rink................... .
5.00
Lietuviškos kamerinės muziko* 2 pi. Iz. Vyt. VasiNttno .... .
500
Dainuojame su Rūta. J. Stukaa, Rttos ans. 17 Net. d. Ster. 85
4.00
Lione JodH Contraito. Town H*n 14 kūrinių rečitalio pi.
6.00
7 Kristaus žodžiai. 6v. Kazimiero parapijos choras ...............
5.00
Poezija. A. Gustaitis tr Stasys Santvaras...... ..................
..
500
Lithuanian 2-speed record coume (Nr. 1, 2pl. 2 žod i ...........
3 00

®
£
A
®
S
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DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 WILLOUGHBY AVR, BROOKLYN, N. Y. 11221
<Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50e)
<•)

I

DARBININKAS

1964 m., šaudo 31 d., nr- 8.

DARBININKAS
Redakcija ............... .....
Administracija
Spaustuvė
Vienuolynas

GL
GL
GL
GL

Diplomuotas ekonomistas

ŽINIOS—

Aldona

Kepalaitė

akomponuos solistei Prudencijai Bičkienei Vasario šešiolik
tosios minėjime New Yorke.
Pianistė praeitą sezoną turėjo
labai sėkmingą debiutą Carne
gie mažojoj salėje, šiuo metu
ji rengiasi platesnio masto kon
certui Town Hali salėje, kuris
įvyks kovo mėn. Vasario še
šioliktos
minėjimas
įvyks
vasario 16 sekmadienį, Webster salėje- Pradžia 4 vai. Pro
grama bus įdomi ir prasminga.
Ruoškimės visi dalyvauti.

5-7281
2-2923
2-6916
5-7068

Šv.

LRKSA 115 kuopos valdyba

Baltijos
skautai ir

PREKYBOS

RŪMŲ

Nevv

Yorke

pobūvyje

sausio 25 Carnegie Endovvment patalpose. Nuotr. V. Augustino.

BOSTONAS PAGERBĖ DAIL. V. VIZGIRDĄ

Gerų draugų pastnagomis ir
kultūros klubo iniciatyva, vasa
rio 25 Tarptautinio Instituto pa
talpose įvyko dailininko Vikto
ro Vizgirdos 60 metų sukak
Valandėlė su dainuojančiais vyrais
ties minėjimas. Susirinko di
Sekmadienio vakaras. Nety kai prabėgo valanda ir vyrai dokas skaičius dalyvių, atvyku
čiomis užklydau į Lietuvių At pradėjo skirstytissių ir iš kaimyninių vietovių.
letų Klubą. Girdžiu — daina
Aš dėkoju, kad man buvo Minėjimas susidėjo iš meninės
skamba. Manau, jog salėje po suteikta proga pamatyti jų dar dalies ir oficialiosios.
būvis ir įsilinksminę žmonės bą, ir apgailestauju, jog esu ap
Meninę programą atliko dai
traukia smagią dainą- Gerai, dovanotas žuvies balsu. Tačiau
nininkė
Stasė Daugėlienė su
jei tik dainuoja; mes juk dai visiems kitiems New Yorke gy
ną mylime. Tačiau įsiklausius venantiems vyrams, turintiems savo dukra Rūta ir dramos reneatrodo, jog ten pobūvis. Dai skambų balsą ir mėgstantiems žisorė A. Gustaitienė su Jašinsna skamba kažkaip kitaip, ir daina, nuoširdžiai patariu susi ku. Dainininkei buvo leista
vien tik vyrų balsai girdisi. Pa domėti šiuo choru ir įstoti į jo pradžioje atlikti savo progra
siteirauju. Pasirodo, jog tai re eiles. Mano nuomone, čia turė mą. kas Įnešė paįvairinimo. So
listė padainavo St. Gailevičiaus
peticija praeitą rudenį įsistei tų būti ne 30, bet 60 vyrų.
gusio vyry choro, kuriam vado
Repeticijos būna sekmadie harmonizuotą lietuvių liaudies
vauja muz. VI. Baltrušaitis. Na. niais nuo 7 vai. ligi 9 vai. vak. dainą, St. Šimkaus Vakarinę,
tai tikrai įdomu. Juk Chicaga punktualiai. Lietuvių
Atletų Dalios ariją iš Račiūno operos
vis dar negali užmiršti Baltru Klubo patalpose. Muz. VI- Bal ‘‘Marytė" ir Tallat-Kelpšos —
šaičio ir pyksta, kad Nevv Yor- trušaičio telefonas yra EV 4- ‘‘Mano sieloj šiandien šventė."
kas pasiėmė jį pas save
3440, paskambinkite.
Tarp kitko, teko nugirsti, jog St. Daugėlienė daro didelę vo
Atsidaro salės durys, ir bū
kalinę pažangą ir būtų labai ge
rys vyrų įvirsta atsigaivinti po pirmas šio choro koncertas įvyks gegužės mėn. Tikrai rai ją išgirsti jos pačios rečita
intensyvaus vienos
valandos
Sinus.
lyje- Dainavimas — malonus.
darbo. Tai 10 min pertrauka. lauksime!
Naudojusi proga ir pamažu įslenku į salę. Čia randu muz.
VI. Baltrušaiti suprakaitavusį,
bet gyvai bediskutuojantį kaž
kokius choro reikalus su val
dybos nariais.
Po pertraukos vėl repeticija.
Pasisakau, jog ir aš norėčiau pa
silikti viduje. “Nauji nariai vi
suomet sveikinami, malonu",—
gavau sutikimą- Atsisėdu IIjų bosų tarpe ir bandau rodyti
savo balsą. Deja, mano balsas
niekaip nepritampa prie kitų,
Visiškai nutylu ir stebiu aplinką.
Viduje apie 30 vyrų, Vieni
gana jauni, kiti jau pagyvenę—
čia gimusieji ir atvažiavusieji.
Kai kurios dainos jau išmoktos. skamba puikiai. Kitos dar
tik pradedamos. Atrodo, labai
gražus susiklausymas, drausmė,
jokių pašalinių pasikalbėjimų.
Man patinka, net nepastebėjau.

Petro

parapijos

■

choras

ir Žalgirio tuntu
skautės, specialiu

autobusu aplankė Tėvų Pran
ciškonų gimnaziją Kennebunkport. Maine.
Keturiasdešimt
bostoniškių, vadovaujami StSubatkevičienės ir Vyt. Dam
brausko, dalyvavo šv. Antano
paruoštame vaidinime “Paslap
tingoje zonoje" ir Kennebunko gimnazijos skautų draugo
vės iškilmingoje sueigoje. Su
eigos metu 8 gimnazijos moki
niai davė skauto įžodį. Skautų
draugovei vadovauja Š. Gave
lis, o draugovę globoja kun. V.
Bitinas. Naujoje
gimnazijos
sporto salėje buvo sužaistos
draugiškos krepšinio rungtynės
tarp gimnazijos ir Bostono
skautų komandų.

ka, originali. Kaip modernus
menas reikalauja, dailininkas
piešia laisvai, sau pačiam su
ypač dėl aiškios lietuviškos tar
prantama technika ir motyvais.
senos.
Modernaus meno pagrindas yra
Programos svarbiausiu ir il
spalvingumas — tuo ir pasižy
giausiuoju punktu buvo daili
mi Vizgirdos paveikslai. Jis
ninko V.K. Jonyno paskaita.
mėgsta žalias ir mėlynas spal
Trumpai apžvelgęs menines
Elena Roklan ir sūnus Ste
vas, jų kontrastą; netrūksta ir
nuotaikas ano metų Lietuvoje,
raudonos spalvos, violetinio at ponas Šiluvos koplyčios įrengi
sustojo prie Viktoro Vzigirdos
spalvio ir daugybės
įvairių mui VVashington, D.C. paauko
išeito mokslo ir jo kūrybos.
spalvų komplekso. Vizgirda nė jo 500 dol.
Šv. Blazieįaus šventėje, vasa
Vizgirda įstojo jaunas į dai ra nuėjęs į kraštutinumą. Gam
lininkų kursus, o vėliau
į tą jis piešia taip, kaip pats ją rio 3, gerklės bus laiminamos
Kauno meno mokyklą, kurią supranta; jos nefotografuoja. ryte po kiekvienų mišių, 2:30
baigė 1927 ir išvyko į Paryžių Mėgsta portretą, žmogaus figū vai. popiet ir 7:30 vai. vak.
Pamaldos latviams. Vasario
vieneriems metams savo studi ras, naturmortus. Bet jo pag
1 atvyksta latvis kun. Juris Pujų tęsti. Grižęš Lietuvon, buvo rindinis motyvas yra gamta.
dans, kuris vasario 2 šv. Pet
gimnazijos meno ir paišybos
Dailininkas V-K. Jonynas iš ro parapijos bažnyčioje klau
mokytojas, o nuo 1941 metų
kėlė Vizgirdos lietuviškumą.
Vilniaus akademijos vicedirek Liaudies mene dominuojančios sys latvių, išpažinčių ir 12 vaitorius, vėliau direktorius. Trem spalvos esančios mėlyna ir ža vidudienį aukos mišias ir sakys
ties metu drauge su V. K. Jo lia, jomis yra numargintos pamokslą latviškai.
nynu organizavo ir dėstė Frei- priejuostės: tas dvi spalvas nau
ELENA VASYLIŪNIENĖ

burgo meno auStitute-

Nors Vizgirdai padarė Įta
kos moderniojo meno filosofi
ja, bet jis vienai srovei nepa
sidavė. Jo kūryba yra savotiš-

doja ir Vizgirda. Liaudies me
nas yra paprastas — tokia yra
ir Vizgordos kūryba. Ji stovi
arčiausiai lietuviško liaudies
meno.
Spalvotas nuotraukas ekrane
paruošė inž. dr. J. Gimbutas.
Susirinkę galėjo pamatyti eilę
geriausiųjų dailininko V. Viz
girdos paveikslų ir patys čia
pat įsitikinti dailininko kūry
bos spalvingumu- Visi paveiks
lai priklauso atskiriems asme
nims. Reikia džiaugtis, kad di
delis skaičius mūsų inteligen
tų juos yra įsigiję.
■

TRIJO KONCERTAS
CAMBRIDGE, MASS.

Sausio 12 Cambridge Roberts
mokyklos salėje, buvo trijo —
dviejų smulkų ir piano koncer
tas. Smuikais grojo kun. William L. Valkavičius ir Izidorius
Vasyliūnas, pianu Vytenis M.
Vasyliūnas.
Koncertas buvo skirtas barkcainei muzikai- Išpildyta —
Henry Purcell — Golden Sona
ta ir F. Major, Georg Phillip
Telemann — Sonata III in A
Major, Georg Friedrich Bandei
— Trio Sonata Op. 2 nr. 7 in
— Trio Sonata Į in G. Major.
Minėjimo moderatorium bu
Bostono vyskupijos laikraščio
vo Apolinaras Treinys. kultū
“The Pilot" muzikos kritikas
ros klubo iždininkas. Nuoširdu
Joseph McLellan labai gražiai
mas jautėsi dailininką sveiki
įvertino koncertą, išgyrė pasi
nant. jam Įteikiant dovanas, su
rinktą programą ir patį trijo.
juo besišnekučiuojant, geriant
Tai esąs pavyzdys ir kitoms
tradicinę kavute.
bažnyčioms, kaip reikia rengti
Dail. Viktorui Vizgridai lin viešus koncertus ir pasirody
kėtina dar ilgai gyventi ir su mus.
kurti dar daug įvairių kūrinių,
Šio koncerto pelnas paskir
praturtinant lietuviškos kūry- tas Nekalto Prasidėjimo lietu
bos lobyną.
vių bažnyčios remontams.

STUD. ATEITININKŲ blynų vakare sausio 25 Apreiškimo parapijos saleje. Nuotr. P. Ąžuolo.

Sausio 25 Camegie Endowment įvyko Prekybos Rūmų su
sirinkimas. Rūmam dabar va
dovauja dr. K. Valiūnas. Jis ir
pradėjo susirinkimą ir pristatė
dienos prelegentą. Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininką
V.
Sidzikauską.

registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —
109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.
Tel.:
TA 7-9518
•
PL 3-6628

WILL!AM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue
Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

GR ABORTUS
Balsamuotojas
231

BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S KALINS
- Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie r'orent Parkway Statlon)
WOODHAVEN,

N.

Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose j
miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORc WOLIHNIN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI

Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
VVorcester, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165

FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.

rasti, feljetoną ir papasakojo
trumpų anekdotu.
Gretimoje salėje buvo jau
kios vaišės, kurių metu visi tu
rėjo progos pasikalbėti. Žmonių
dalyvavo apie 70.
(p.)

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Išnuomuojami du gražūs bu
Praeitų metų rudenį V. Si tai su apšildymu ir karštu van
deniu. Abu butai antrame aukš
dzikauskas keliavo į Vietnamą,
kur dalyvavo tarptautinėje an te. vienas iš 3 kambarių, kitas
tikomunistinėje
konferencijo iš 4 kambarių. Prie gero susisie
je. atstovaudamas Pavergtų Tau kimo. Informacijom Tel. DE
tų seimui. Be Vietnamo jam 6-1110 arba ES 6-4556
dar teko lankytis kituose kraš
tuose. svečiuotis Formozoje.
WAGNER THEATER
Nušvietęs bendrą politinę rai 110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė.
tel. VA 1-2613
dą. jis ir papasakojo savo ke Brooklyn-Ridgewood.
Kasa atidarai Pcnk’adieniaia 6 vai p p
A<-Atadi»>niais Iki filmo? pabaiftos.
lionės įspūdžius ir parodė at
Penktadienį, sausio 31 — iki
sivežtas nuotraukas. Nuotrau
Trečiadienio, vasario 5 d., 1964
kas rodė V. Augustinas prožek Pirma
kartą Brooklvne’
toriumi.
EINE NACHT IN MONTE CARLO

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo ritmus
•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atyJfiai iš
pildomo kiekviena pageidavi
mą. .Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki
visų
smulkmenų
laidojimo
reikalu.'-e.
Josenh C. Lubin
Funeral Director

Vaidina

Po trumpos pertraukos buvo
humoristinė dalis. Aktorių* Vi
tali* Žukauskas paskaitė eilė-

Juozas Audėnas

VAITKUS

PREKYBOS RŪMŲ SUSIRINKIMAS

DR. V. PAPROCKAS IR OR. K. VALIŪNAS Prekybos Rūmų vaHėse
tausio 25 New Yorke. Nuotr. V. Augustino.
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dalyvaus Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime vasario 16
aukštesnėsės mokyklos salėje
Thomas Park ir vasario 13 Lowell, Mass.
Parapinės
mokyklos
8-tas
skyrius vasario 8 parapijos sa
lėje po bažnyčia ruošia vadina- 1
mą “Blitz”. Pradžia 8 vai. vak.
Pelnas skiriamas mokyklos gra- ,
duantų išvykai į New Yorko pa
saulinės parodą.

marijonų provincijolas, vykda
mas iš Marianapolio į Chicagą,
lankėsi pranciškonų vienuoly
ne ir Darbininko redakcijoje-

1964 metams perrinkta ta pa
ti: Aleksas Spaičys — pirminin
kas, Andrius Povilaitis — vi
cepirmininkas, Bronius Bobe
lis — sekretorius ir Juozas
Karolis — iždininkas, Per kuopa priimamos ligos ir gvvybės apdraudos nuo 50 0 iki
10.000 dol. Sveikatos patikrinimas nėra reikalingas, jei pagei
Lietuvos vyčiu dėmesiui.
daujama draudimo suma yra
New Yorko ir New Jersey ap 2000 dol. ar mažiau ir jei neskrities slidinėjimo išvyka bus vyresnis kaip 45 metų. Suinte
vasario 21-23, kaip rašyta pra resuoti gali gauti paaiškini
eitam Darbininko numeryje. mų pas 115 kuopos valdybos
Autobusas nuo šv. Jurgio salės narius; Bronių Bobelį arba An
išvyks vasario 21, penktadieni. drių Povilaitį. Adresas: 212 El8 v.v., ne ryte,
Laikraštyje derts Lane, Woodhaven 21. N.
buvo klaida.
Y. Telef. MI 7-6637.
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Tėv. Viktoras Rimšelis, MIC
Pianistė

aMML

E. Constantine. M. Michael. B. Lange
fdtna
“Heimat deine Lieder"

KUN. V. VALKAVICIUS. Ir. Vasyliūnas ir V Vasyliūnas.

Telefonas: 268 - 5185

