
Kodėl Sovietai iki šiol politinį karą laimi?
Roma paskelbėĮRašytoįoe Labin sušauktoje 

antroje konferencijoje Romoje

sę. Visa tai buvo gerai pareng-

yra prokomunistinio, hitlerju- 
gendo dvasia leidžiamo laikraš- 

; Įžiebei Aych-Dasseh (Afrika), 
'Donald Home (Austrai.), Pier- 
; re Setellier (P. Amerika), Ngo- 
■ Din-Hien (Azija) ir Randolfo
- Pacciardi (Europa).

Kai kurie konferencijos da
lyviai pabrėžė, jog komunisti
nės propagandos akivaizdoje 
reikia įsisąmoninti du dalykus: 
1. tarp komunistinės ir vaka
rietiškos laisvės sampratas yra 
formalus bei esminis, niekad 
nesuderinamas skirtumas, ir 2. 
reikia kovoje su komunizmu 
kartą ant visados skirti politi
nę problemą nuo socialinės.

KOMUNIZMO GALUTINIS 
TIKSLAS

Visos komunistinės propa
gandos ir visų vartojamų prie
monių galutinis tikslas yra įsi
gauti įvairiuose kraštuose į val
džią.. Tam kelias:

iš karto bendradarbiauti su 
visais atvirai, ar per komunis
tam palankias draugiškas orga
nizacijas; paskui bandyti suda
ryti "bendro fronto" arba "tau
tinės vienybės" vyriausybes, 
kuriose, savaime aišku, daly
vautų ir komunistai; toliau, iš
stumti sąjungininkus ir smurtu 
užgriebti valdžią, sudarant ją 
iš vienų komunistų (dažnai pa
sivadinusių kokiu neutraliu 
pvz- "vienybės partijos" var
du). Pagaliau išvalyti pačią ko-

— munistų partiją nuo nacionali
nio elemento ir garantuoti vi
sišką ištikimybę S. S-gai.

įvairiose šios kovos, šio sie
kimo fazėse komunistai nesivar
žo bendradarbiauti su griežtai 
jiems priešingom srovėm ir jė
gom. Pvz. Italijoje dažnai ko
munistai eina su fašistais (Sici- 
lijoje). kad tik atimtų valdžią 
iš krikščionių demokratų. Ita
lijos komunistų vadas Togliatti 
teisino sąjungą su fašistais 
taip: nesvarbu ar balsai yra de
mokratų, ar nedemokratų — 
gana to, kad programa yra 
mums priimtina. O ką reiškia 
komunistam žodis “demokrati
ja”, matyti iš to, kad jie Sov. 
S-gos pavergtas respublikas va
dina labiausiai ‘demokratiš
kom’.

Jei Italijoje komunistai, siek
dami savo tikslo, pasitaikina fa
šistus, tai Vokietijoje į talką 
yra įtraukę nacius. Nacių pul
kininkas Hans Bayer yra pro- didinti vietines komunistų ei

les neatnešė lauktų rezultatų. 
Be to, Maskva nepasitiki vie
tiniais komunistais. Tai matyti 
iš tiesioginio jos Įsikišimo, 
sprendžiant ‘tautinių kadrų’ 
klausimą (tatai Sniečkus pakar
totinai pabrėžė). Pagrindinis 
dėmesys tebėra sutelktas'} ko
vą su ‘nacionalistinėmis’ ten
dencijomis pačios partijos vidu
je. Paruošiamieji Pabalt. kom
partijų suvažiavimai, įvykę 

kas. Wilhelm Juraek, buvęs žy
mus nacis, yra narys komiteto, 
kuris rengia pasaulinius jauni
mo taikos festivalius. SS kapi
tonas Joachim Nebring dabar 
yra prokomunistinės organiza
cijos prieš atominius ginklus 
galva. SS brigados generolas 
Haris Sander ir vienos nacių 
koncentracijos stovyklos ko
mendantas Werner Schaffuer 
bendradarbiauja prokomunisti
nėje spaudoje ir tt

Ne kitaip elgiasi komunistai 
ir kituose kraštuose- Pvz. Pie--

ui

AR LIETUVOJE RODOSI DESTALINIZACpA?
' spaiša'Ėuropos LF Bičiulis sausio 

15 iškelia klausimą, ar Lietu
voje reiškiasi kuo Chruščiovo 
pagarsintoji destalinizacija, ir 
atsako:

“Tuo tarpu ryškesnių desta- 
linizacijos ženklų Pabaltijo vals
tybėse dar nematyti. Chrtišdo- 
vo atsargumas čia aiškiai ro
do, jog kompartija jaučia per 
didelę riziką imtis iš karto žy
mesnių reformų. Baiminamasi, 
jog betkoks varžtų atleidimas 
galėtų padrąsinti stiprias opo
zicines jėgas viešai reikštis. 
Pastarųjų metų mėginimai pa-

komunistinės organizacijos ‘Bu
vusių karių direktorija’ ir jai 
panašios ‘Vokiečių sambūris’ 
narys. Kitas nacių pulkininkas 
Oskar Leopold von Behren yra 
leidėjas prokomunistinio karių 
laikraščio. Nacių generolas Fr. 
Bayer yra prokom.“ Deutschėr 
Klub” centro komiteto narys. 
SS generolas George Ebrecht

TO THE NEW
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siai parodė vietinių komunistų 
nesavarankumą. Juose nė žo
džiu nebuvo užsiminta apie ko
kį nors ‘asmenybės kulto’ klau
simą. Liežuviai atsirišo tik po 
Chruščiovo pakartotos anate
mos- Tačiau ir dabar dar pa
grindinį pavojų kompartija ma
to vad. buržuaziniame naciona
lizme. Dėl jo, kaip Sniečkus 
Maskvoje 
menybės 
giai taip 
čiau tam

“Šie prieštaravimai atsispin-

metines, buvo skelbiama, kad 
Lietuvos partizanus ir laisvės 
kova nuslopino •.. Lietuvos 
čekistai ir Lkp centro komi-

.dėjo ir masiniuose susirinki
muose, kuriuose buvo populia
rinama 22-jo suvažiavimo lini
ja. Kalbėta nemažai apie Sta
lino ir jo bendradarbių nusi
kaltimus, tačiau drauge toliau 
garbinta šiais nusikaltimais pa
ženklintoji praeitis.
buvo KGB viršininko Lietuvo
je pareiškimas. Jeigu jo kole
ga Armėnijoj, kalbėdamas apie 
stalininį siautėjimą, viešai pa-

(2)

sutriUį(»ų k# atominį af, 
venimą, iięifrthiMiUM ir palA 
kydami piniginę infliaciją, sa-

yąlūitas pastovumui išlaikyti- 
Daugelyje Pietų Amerikos kraš
tų komunistai dedasi su kraš
tutiniais nacionalistais ir šovi
nistais, išnaudodami jų nusi
statymą prieš Jungi Amerikos 
Valstybes. Venęcueloje, kad nu
verstų prezidentą Betancourt, 
dedasi su Perez Imenez ir net 
Trujillo šalininkais.

Suprantama, kad demokrati- jam. Ypačiai reikia stiprinti so
mai kraštai kovoje su komu
nizmu negali panaudoti pana- ti Atlanto paktą ir Europos ap- 
šių metodų. Demokratija nega
li jungtis nė su viena totalis-

KAS IKI ŠIOL APSIGYNIMUI 
PADARYTA

Ką daro ir ką yra padarę Va
karai, kad neutralizuotų komu-

kairės ar iš dešinės. Reikia iš
laikyti kovoje demokratinius 
Inetoj nes tiįrttoąifls juos 
iš totaiistinių sistemų, galima nistų propagandos akciją ir 
greičiau nuslinkti į fašizmą pereitų į priešpuolį? Iki šiol 
(tai ypač pabrėžė itąlųlibe- beveik nieko. Vienas konferen- 
ralų vadas Malagodi). Reikia rijos kalbėtojų (italas Togni) 
vesti demokratinę politiką* p»> teisingai pastebėjo, kad komu- 
gąl kiekvieno krašto sąlygas. 
Tačiau, atsisakant totaiistinių 
metodų, nereikia daryti nuolai
dų komunistam ir jų paseku

Iklarumą demokratų tarpe, gin

$i jungimą, kovoti už demokra
tiniu institucijų pastovumą, ui

nizmui, nepaisant įo aiškių klai- 
<*V ir dramatiškų prieštaravimų 
(Chruščiovas prieš Staliną), se
kasi tik todėl, kad laisvasis pa* 
Saulis yra pasidalinęs ir nevie
ningas. Tuo naudojasi komuniz
mas, surasdamas silpnąsias vie
tas. Juo stipresnis būtų antiko
munistinis frontas, juo sovieti
nio komunizmo vedamas politi
nis karas mažiau galėtų pa
kenkti Vakaram. '

Priešpuoliui suorganizuoti, 
atrodo, reiktų nedaug: padvigu
binti antikomun. propagandai 
išleidžiamas sumas bei propa
gandos priemones. Bet prakti
koje tai įvykdyti ne taip jau 
lengva- Tai nėra vien spausdin
tos medžiagos kiekio problema. 
Laimėti politinį karą, kuris iš 
vienos pusės vyksta visu tem
pu, reikia ne tik ginklų, bet ir 
kariuomenės, ir vyr- štabo, ku
ris planuotų ir vadovautų. Bet 
ir to iki šiol nėra.

Komunistinės propagandos 
pasisekimas yra ne spausdin
tas žodis, bet tie, kurie tą žo
dį perduoda ir platina, sklei
džia. O kiek tokių Vakaruose 
yra? Atsakymas labai aiškus: 
visi komunistai, nes kiekvienas 
įsirašęs į kompartiją yra drau
ge ir propagandistas, kuris pa
naudoja kiekvieną progą, kad 
tik paskleistų savo idėjas ir ko
munistinius šūkius. Pvz. Chruš
čiovas, didžiausias komunistų 
tūzas, Nixono Rusijoje lanky- 

____ _______ ____ ______  ___  mosi metu rado -laika atlikti, 
Priešingai, teis jai dėkoti už. tarsi koks skautas, dienos “ge- 
stalinistų nušalinimą. Ir, gal rąjį darbelį” — pasikalbėti su 
būt, nebetolimoj ateity”.

Patriotai, kiaulės ir komunis
te
Sandara sausio 12 informa

vo apie tokį .■. “kiaulišką ben
dradarbiavimą”:

“Iškalbingų patrijotų valgo
mųjų daiktų krautuvės perka 
ir “antikomunistams” parduo
da komunistinius kumpius ir 
kitas prekes — remia komu
nizmą, siunčia jam savo ir Ame
rikos dolerius. Vienai poniai tą 
priminus, ji atrėžė: ‘Ką kiaulė 
turi bendro su komunizmu?”. 
Teko jai atsakyti: ‘E visų gy
vulių daugiausia. Kai kurie ir 
žmonės sukiaulėja’.

Lietuvoje eina biauri rusifi- 

tetas. Maskvajbus nieku dėta.

smerkė deportacijas, tai Ran
dakevičius apsiribojo bendrais 
žodžiais. Visas jo kalbos svoris 
buvo nukreiptas į tai, kaip par
tijai sunku likviduoti ‘kultą’, 
kaip ‘įžūliai’ aukos reikalauja 
reabilitacijos-

“Ne tik iš atsargumo, bet ir 
kitu sumetimu Maskvai tuo tar
pu naudinga prilaikyti destali- 
nizacijos eigą Pabaltijo valsty
bėse. čia aplamai tebesilaiko 
pirmoji vietinių komunistų gar- 
nitūra. Ypač toks atvejis Lie
tuvos kp eilėse. Laikas prino
ko ją pakeisti. Kaip papras
tai nuvainikuojamiems atiteks 
atpirkimo ožių vaidmuo. Labai 
galimas dalykas, jog vieną die
ną už bolševikinius nusikalti
mus Lietuvoje pagrindinė kal
tė bus kaip tik suversta ne Sta- kacija ir komunizacija. Rusiciz- 
linui. Berijai ar jų gauleite- mas ir komunizmas brukamas 
riams Suslovui, Serovui, Krug- visur: į vadovėlius, dainas, šo- 
lovui bei Sniečkui ir jo bendri
ninkams. Tai nebus kokia nau- kurie, sąmoningai ar nesąmo- 
jiena. Antai, jau 1957 m., mi-

kius ir tt. Atsiranda patrijotų, 

ningai, tas dainas ir šokius 
populiarizuoja. Vieną ryškų to
kį šokį teko stebėti vienoje sa
lėje praeitą sekmadienį. Dauge
lis žmonių dėl jo raukėsi 
jam beveik neplojo”.

gatvės žmogum lyg koks eilinis 
agitpropas. Vakaruose eiliniam 
piliečiui niekad neateina į gal
vą mintis ir noras savo pokal
biuose su pažįstamais arba prie 
kortų stalelio paagituoti už de
mokratijos naudą ir vertę. Ne
kalbant jau apie valstybės vy
rus ir politikus, kurie Vaka
ruose tik apsijuoktų, jei sukirs
tu lažybų iš kiaulės, tvirtinda
mi, kad jų krašto kukurūzai 
yra didesni ir duoda daugiau 
derliaus negu Sov. Sąjungoje 
(Taip Chruščiovas kirto lažybas 
su Austrijos prezidentu. Red.).

Iki šiol politinėje kovoje iš 
vienos pusės, yra gerai organi
zuota kariuomenė (propagandis
tai), iš antros inertinė, abejin
ga masė. Ar nebūtų galima ir 
Vakaruose sukurti tokią "ka
riuomenę", kuri kovotų politi
niais ginklais, panašiais, kaip 
kovoja Sov. Sąjunga? Kai kam 
atrodo, kad tai neįmanoma, nes 
vakariečiai laikytų tai nesude
rinama su demokratiniu menta
litetu. Tačiau tai nereiškia, kad 
reikia pasyviai priimti priešo 

(nukelta į 6 psl.)
ir

teisinosi, šalinti ‘as- 
kulto’ padarinius ly- 
sunku; kai .... anks- 
kultui tarnauti”.

TeL: APplegafe 7-0349 Sav. V. Z ELE N IS

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

Švenčių proga dovanos su kiekvienu pirkiniu

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIJIZAS .... STEREO HI-FI .... FONOGRAFUS 
TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt'’ Radio-Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas

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

POVAM, SIINTOIAI j UETliVį
Siūlomą neprilygstamą patarnavimą

Mes pastebėjome, kad per pykutinjus šešis mėnesius žymiai 
padidėjo nauJM klijęntų akaięųu, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tfc naujieji siuntinių ‘siuntėjai mūsų patarnavimu 
anlmdau nesinaudojo ir animdau pas mus nebuvo.

Daugelis naujų kicentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
buvo ncpątenlfi^ savo ankstesnių siuntimų rezultatais.
Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji 

siuntiniai grjžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų sudarymas ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose. " '

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklą nė vienas mūsų išsiųstas siuntinys nebuvo 
grąžintas siuntėjui ir nė vienas siuntinys nedingo. Mūsų darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai «ž mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų paketėlių siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite (ar 
atsiųskite paštu) savo daiktus pas mus, ir jūs taip pat būsite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantiją, kad jūsų dovanos bus tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainomis. 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainaraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; šešta
dieniais nuo 9 vaL ryto iki 4 valandos dieną.

UNION TOURS — 1 East 36th Street, New York, N. Y.
APLANKYKITE MOŠŲ SKYRIUS:

BROOKLYN, N. Y. . — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue
LOS ANGELES, C ALI F. — 344 North La Brea Avė.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST^ N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius i užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus 1 Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel.^U.4-8319

The Apothecary '
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE Į

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų receptus 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, , 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020. i

Sav. Emanuel I— Rosengard, B.S., Reg. Pharm.
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

H 0 L Y LI G H T

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

TROPIKINIS lietus.
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———— ---------- -— Maironio sukakčiai —--------- ------------
Lietuvą okupavus bolševikam, kol dar režimas nebuvo susiorientavęs, dienraštis XX 

Amžius liepos 1 nr. tautai dvasiniu vadu pristatė Maironį, kaip “Lietuvos kryžiaus poe
tą“. Kokiom sugestijom ir kaip buvo prašnekta tada,- praverčia prisiminti šiais maironi
niais metais.

Lietuvos vargas

Sv. Povilo atsivertimą mi
nint, sausio 25 bus užbaigta 
Bažnyčios vienybės oktava. Vi
są savaitę melstasi, po maldų 
turi sekti veiksmas. Jam pa
skatinti, vargu rastume geres
nį pavyzdį už šv. Povilo, ir to
kį pavyzdį, kuris ypačiai dera 
mūsų laikam..

Mūsų dienomis yra atkreip
tas dėmesys į tą pagonių apaš
talą. kaip jisai save vadino. 
Yra išleista eilė naujų veika
lų iš šv. Povilo gyvenimo. Mū
sų laikam jis pristatomas kaip 
šventasis, kuris spardėsi prieš 
akstiną, bet paskui visa savo 
būtimi klausė: ką turiu daryti, 
Viešpatie?

Nebuvęs Kristaus mokiniu, 
pasidarė vienas iš judriausių 
ir veikliausių apaštalų: ėjo, 
kur tik prieidamas; darė, ką 
tik įstengdamas, šv. Povilo ne
sulaikė jokios kliūtys, jokie 
vargai ir pavojai, jokie per
sekiojimai ir kankinimai. Vie- 

i nas tebūtų buvęs jam vargas, 
kaip sakėsi, jei nebūtų skelbęs 
Evangelijos. Ką turiu dar pa
daryti, Viešpatie?

*
Krikščionys mūsų laikais tu

rėtų sau statyti tokį klausimą. 
Nemažai yra žmonių, apsipra
tusių su tokiu gyvenimu, ku
rio negalima pavadinti nei tik
rai krikščionišku nei visai ne
krikščionišku. Stovi tartum ant 
ribos, linkę greičiau ginti savo 
gyvenimo būdą ir spardytis 
prieš akstiną, negu klausti: ką 
turiu daryti. Viešpatie? Reikia 
atsivertimo. Reikia veiksmo, ku
ris derintųsi su krikščionių, ti
kėjimu.

SUNKU GYVENTI
Pirmas Maironio paskelbtas 

eilėraštis 1885 m. Aušroje Nr. 
7-8 turi pažymėtiną vardą — 
Lietuvos vergas. Vargas ištiko 
Lietuvos girią; vargas prislėgė 
lietuvį; vargai gniuždo visą tau
tą.

Tas pirmasis viešai tartas 
Maironio poezijos žodis ir pas
kiau eina per visą jo kūrybą. Ta-

žmonėmis:

vaikščiojanti Evangelija. Ir var
gas jiem būtų, jeigu jos nesi
laikytų. Tai jiems ir nesupran
tama- • ’

Pirmaisiais krikčionybės 
amžiais tokių žmonių buvo ne
daug, bet jie keitė pasaulį. Kas 
buvo išpažįstama ir skelbiama, 
tuo buvo ir gyvenama. Romė
nai į pirmuosius krikščionis 
atkreipė dėmesį, vadindami 
juos šventaisiais
christiani homines sancti. Pir
mine prasme šventas reiškė kil
nų, taurų, dorą asmenį.

Mūsų laikai pasižymi dideliu 
prieštaravimu tarp to, kas sa
koma ir skelbiama, ir to, kas 
daroma. Bolševizmas čia yra 
pats ryškiausias pavyzdys. Pran
cūzijos prezidentas gen. de 
Gaulle pavadino bolševizmą di
džiuoju melu. Tačiau ir tokie 
dideli dalykai prasideda iš ma
žų. kaip gaisras iš kibirkšties.

Kada asmeniškame gyvenime 
pakenčiamas melas, suktumas, 
apgaulė, klasta, tai negalima 
norėti, kad tos nedorybės ne- 
išsilietų viešame gyvenime — 
žmonių grupėse, organizacijose 
ir valstybėse. Bolševizmas yra 
žmogiškųjų nuodėmių sankau
pa valstybiniu ir tarptautiniu 
mastu. Ką turime daryti. Vieš
patie?

‘Visa man leista, 
Aš nesi- 

savęs 
iš sa-

Veiksmas rodo, koks yra žmo
gus. ir geriausiai parodo, kas 
yra krikščionis- Tai lengvai pa
stebima, kai susiduriama su 
krikščioniu, kurio tikėjimas ir 
veikimas visiškai sutampa. To
kie žmonės atrodo, lyg būtų

tikrai

*
Atsiversti! Atsiversti į su

taikymą gyvenimo ir savo vei
kimo su tikėjimu. Prisiminti 
uoliojo tautų apaštalo šv. Po
vilo žodžius:
bet ne visa dera 
duosiu jokiam dalykui 
pavergti ... Nedarykite 
vęs žmonių vergų”.

Mūsų laikam reikia
laisvų žmonių. Laisvų ne vie
na tiktai politine prasme, bet 
juo labiau moraline ir religi
ne. Laisvė yra nedaloma, ir ji 
pasiekiama tiktai ryžtingu 
veiksmu, sujungtu 'su tikėjimu.

f
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mas atrodo yra vienas kentė
jimas, vienas vargas: 
Ir tavo kenčianti šalis!
Nuo amžty ta pati dalis! 
Tėvyne, Lietuva brangiausia! 
Ir tavo šios dienos keliai — 
Ne saulės ramus spinduliai. 
Tiktai vergę našta sunkiausia.

PAGIMDYS VARGAI 
GALIONUS

Kentėti visiems lemta.
Vargas, kančia, skausmas, o ne čiau vargų kelias Maironio ide- 
vaižgantiškieji pragiedruliai į- , ologijoj nesibaigia pesimizmu, 
sirašė į Maironio dvasią. Juos 
gimdė konfliktai tarp širdies 
ir proto, žmonių pavydas ir 
šmeižtai, kuriais begėdiškai bu
vo teriojamas jo vardas net 
pačiuose aukštuosiuose rūmuo
se. Tačau didžiausias skausmo 
šaltinis buvo visuomenės .tau
tos vargai; svetimųjų priespąu- 
da, saviškių beprotiškas “mag- 
diškumas”, bezdžioniavimas, 
tarpusavio rietenos, ' savanau
džių kadro augimas, vadų ap- 
jakimas. Maironis vis pastebė
jo tokius gyvenimo aspektus, 
kad susidarė apibendrinančią 
išvadą apie žmogaus gyvenimą: 
sunku gyventi žmogui ant svie
to. Sunku ir tautai- Maironio 
ideologijoj visas Lietuvos liki-

GELEŽINĖS VALIOS MILŽINŲ
Vargas ir kentųjimas yra 

pergalės laidas. Tačiau Mairo
nis neskelbia budistiško pasy
vumo kentėjime- Tokis žmogus 
jam svetimas. Svetimas jam 
tas, kuris tik “sapnų be kan
čios ir ramumo saldaus” te
trokšta. Svetimas, kuris giliai 
atjaučia tautos nelaimes, bet 
tepajėgia tik tyliai skųstis, o 
nieko neveikia. Maironio žmo
gaus uždavinys — gyvenimo 
kovoje išlikti atspariam. Nepa
sisekimuose:
Ne bėgti! Rankas nukratyt. 
Tik veikti, pikta pataisyti — 
Uždavinys tai pirmutinis.

Numatydamas net audras, į 
kurias pateks lietuvių tauta, tą 
didįjį karą, kuriame maža tau
ta bus kaip skiedra blaškoma 
galiūnų rungtynėse, poetas, ne-

Vargų kelias yra tikrasis kelias 
į laimėjimą. “Pagimdys vargai 
galiūnus ... Juk be jo galingi 
pūva”. Vargų kelias yra mėgi
nimų. nusivalymo, taurėjimo 
kelias- Jame nusivalo žmogus, 
nusivalo ir ^tautos. Atkrinta 
tautos šiukšlės, prisimetėliai; 
išlieka tik atsparieji ir taurie
ji, verti naujo gyvenimo. Ši
tuo keliu Apvaizda veda ir lie- meluotasis tautos vadas, šau- 
tuvių tautą. Per skausmus į ’ 
garbę, per aspera ad astra ar 
kitaip suformuluojama, bet vis 
ta pati idėja yra Maironio kū
rybos leitmotyvas. Ypač ji pa
brėžta “J. Lietuvos” įžangoj: 
'O vienok Lietuva juk atbus 
gi kada. Ne veltui ji tiek iš
kentėjo“.

kė valingų, gilios išminties, tau
rių žmonių:

KRYŽIAUS SIMBOLIU
Aišku, kad šitaip suprasda

mas žmogaus aktyvią, valingą 
pareigą tautos gyvenime, ir 
pats Maironis negalėjo liktis 
tik objektyvus einančio gyveni
mo stebėtojas, estetas- Jis ne

KAUNO senamiestis nuo Aleksoto kalno nepriklausomybės laikais.

Tai pirmas Maironio spausdin
tas eilėraMis, paskelbtas “Ausz- 
rąje‘’ 1885 m. Nr. 7-8. liepos - 
rugpiūčio mėn. čia jis pakartoja
mas, kad skaitytojas pats galėtų 
palyginti eilėraėčio pirmųjų re
dakcijų su dabartine plačiai dai
nuojama “Miškas tižia, verkia, 
gaudžia..

Miszkas ūžia, gird gaudžia, 
Vėjas medžiu szakas laužo, 
Nuliūdimas manę spaudžia. 
Kaip apcugais szirdį gniaužo.

Liūdnas balsas žalios girės 
Kaipo kardas perver szirdį 
Stovi visas kaip pastyręs. 
Rodos, szneką miszko girdi.

Szneka pilna atminimu 
Apie buvusias gadynes, 
Kas nejauszia nuliudimo? 
Kas neverkia jas atminęs?

Nelaiminga ta Lietuva, 
Sav prieglaudos ji negauna, 
Su ..sentėviais ..jau pražuvo 
Jos garsybė, garbė slauna.

Dieve didis, Dieve brangus! 
Kuomi mes priesz tavę kalti? 
Ko dėl tamsus ant mus’ dangus? 
Ko dėl puczia vėjai szalti?

Mes paklydę per silpnybę, 
Bet mes vienok vaikai tavo; 
Gink mus visur, duok vienybę, 
Turėk mus po sparnu savo!

ŽVALIOMS

galėjo, jo pareiga neleido jam 
vaizduoti gyvenimą tik tokį, ko
kį matė. Jis turėjo parodyti ir 
idealinį gyvenimą — tokį, į ku
rį žmogus ir tauta privalo kop
ti; užkrėsti skaitytoją tuo no
ru pasiryžimu naujo gyvenimo 
siekti, šitos poeto pastangos 
tarnauti tautai nulėmė dauge
lio jo kūrinių ne tik tematiką, 
bet ir kompoziciją. Tai tikras 
visuomenės poetas, radęs dide
lio atgarsio visoje jo meto tau
toje. Rado, galimas daiktas, dėl 
to, kad jo skelbiamos vargo, 
kančios ir vilties idėjos buvo 
artimos net ir liaudžiai, tai liau
džiai, kuri savo vargą, kantry
bę, atsparumą ir nekompromi- 
sinį pasitikėjimą simboliškai iš
reiškė tūkstančiais pakelės rū
pintojėlių.

Ir Maironis skelbė Lietuvą 
atgysiant, “nes Kryžius gyvatą 
žadėjo”. Tas pats Kryžius čia 
Maironiui yra simbolis kentėji- 

. , mo, simbolis pergalės, šaltinis 
jėgos kovoje. Tai visas Mairo-

nio kūrybos idėjinis pagrindas. 
Toks Maironis pataikė eiti sy-z . 
kiu su tauta ir jos priešaky
je. Tiesa, niekas nematė jo va
dovaujant; jis nemėgo viešu
mos nei jos triukšmo; jis ne
priėmė jokių jam norėtų su
rengti jubiliejų, bet jausti bu
vo tautos gyvenime jo sukurta 
dvasia. Ir teisingai jam buvo 
priskirti tautos poeto, žadinto
jo, pranašo vardai..

Taip buvo jo kartoje. Tačiau 
jau ir tada šmeižtų ir intrigų 
lizdai veikė prieš Maironį. Ir 
jam savu gyvenimu teko pa
justi anas Kryžiaus simboliu 
reiškiamas gyvenimas su visais 
skausmais ir paguodomis- O 
paskesnėje kartoje, jau nepri
klausomoje Lietuvoje, pradėjo 
realizuotis paties poeto nuo
jauta: išnyksiu kaip dūmas, ne
blaškomas vėjo ... Jaunieji 
vienas kitas anos epochos poe
tą net rašytu žodžiu mėgino 
“nuvainikuoti”, o tautos vado
vai primiršo jo idėjas.

Keleivis iš Kauno
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Susiradom kelią. Jau švito, 

kai išėjom iš miško. Priėjom 
persiskyrimo vietą. Du turėjom

buvo tarp mūsų ir tų žmonių. 
Pravažiuojančios mašinos bai
mės nebekėlė. Kai žmonės pra
dėjo eiti iš bažnyčios, ir vėl

eiti autostrada Vilnius — Kau- susiliejom su einančiais, 
nas. o kiti keturi tuo keliu, 
kuris vedė į Prienus- Buvo jau 
9 vai. ryto. Išsiskyrėm, neklau
sę vienas kito nei vardo, nei 
pavardės. Žinojom tik tiek, kad 
jie nuo Prienų, o aš ir mano 
bendrakeleivis — iš Kauno.

Man baisiai buvo neramu ei
ti autostrada. Pradėjau įkalbi
nėti bendrakeleivį eiti laukais, 
bet jis nesutiko, jautėsi pavar
gęs. Reikėjo su juo sutikti ir 
eiti kartu. Kai tik išgirsdavau 
artėjant mašiną, visokios min
tys lysdavo galvon. Mašina pra
ūžia, ir vėl — kaip niekur nie
ko- Žygiuojam toliau. Mano 
bendrakeleivis pradėjo pavarg
ti, nors buvo žymiai jaunesnis

Nuo tos vietos, kur mes pra
dėjom žygiuoti, buvo apie 60 
kilometrų iki Kauno. Jau pu
sę kelio buvom nuėję, kai ma
no bendrakeleivis pradėjo vis 
daugiau pavargti ir įsinorėjo 
valgyti Prašė, kad užeitume 
kur nors užkąsti. Mums buvo 
sunku kur nors užeiti, nes bu
vo pavojingas laikas — neži
nojai. pas kokius žmones gali
pataikyti. Nužiūrėję didelę so- valgį užsiminti, šeimininkė tuo- 
dybą prie plento, užėjom. Prie 
plento stovėjo mašina, benzino 
tankas. Aš bijojau, kad nepa- 
taikytumėm ten, kur yra tos 
mašinos šoferis. Paėjome kiek 
toliau nuo kelio, kad nesusi
tiktume su svetimais. Priėję

šoferį. Paklausiau, ar negalėtų 
kokį galiuką pavėžinti, nes 
esame pavargę. Paaiškinau, kad 
buvom atvežti miško darbam, 
kad maistą užbaigėm, o pini
gų už darbą dar negavom, kad 
reikia eiti namo maiąto pasi
imti, o rytoj vėl turim grįžti 
į darbą. Atsakė, kad noromis 
pavežtų bet vieną pakeleivę 
jau turi, o daugiau vietos nė
ra. Jo atsiprašiau. Pas šeimi
ninkę paprašėm vandens ir iš
ėjom.

Mano draugas ir toliau skun
dėsi norįs valgyti- Priėjom 
Rumšiškių miestelį, iki Kauno 
liko apie 22-25 kilometrai. 
Rumšiškėse kažkas buvo nera
mu. žmonės kuždėjosi, ėjo su
sirūpinę. Užėjom į vieną kie
mą netoli kebo. Kieme buvo 
prikrautas vežimas malkų ir po
ra arklių, žmogelis arkliam dar- 
padavė šieno ir su mumis žen
gė į trobą. Mums nespėjus apie

vakaro. Pas pažįstamus turėjo 
malkas palikti, o' pirmadienį 
eiti sūnaus ieškoti, nes vakar 
rusai suėmė ir išvežė. Aš pra
dėjau prašyti, kad paimtų ma
no bendrakeleivį ir pavėžintų. 
Dar ir šeimininkė pritarė. Sa
kė, matyti žmogus ligotas, ne
labai nueis tiek kelio. Taip mu
du atsisveikinom- Padėjau jam 
užlipti ant malkų vežimo ir jie
du nuvažiavo, o aš nuėjau pės
čias.

už mane. Aš jaučiausi kaip nau
jai užgimęs, — taip man buvo 
lengva žygiuoti. Jokio nuovar-

jau pasiūlė valgyti. Atnešė du
benį košelienos ir duonos. Man 
košeliena nepatiko, nes buvo 
baisiai sūri. Mano draugas kir
to išsijuosęs- šeimininkė pasa
kojo, kad vakar čia buvo di
delė medžionė — žmonių gau-

prie durų pasibeldėm. Papra
šė įeiti lietuviškai. Už stalo sė
dėjo kariškis, tos mašinos šo-

dynės. Daug ką suėmė ir iš; 
vežė į Kauną. Dabar, sakė, per
sikėlė žmonių gaudytojas už

sakyti negalima. Pasukti į šoną 
buvo vėlu. Nutariau drąsiai 
žengti pirmyn. Kariškiai ėjo iš
sisklaidę. Aš ėjau tiesiog pro 
jų tarpą ir pralindau, įsimai
šiau į žmones, kurie ėjo iš 
miesto. Pasiekiau Parodos aikš
tę.

Prie tos aikštės gyveno vie
nas mano pažįstamas. Dar bu
vo nevisai sutemę, tai namo 
nebuvo atsargu eiti, nes gyve
nau tokioje vietoje, kur buvo

Nepajutau, kaip pasiekiau didelis žmonių judėjimas. Pasi- 
Petrašiūnų miestelį. Miestely- beldus ir pasakius vardą, mane 
je stovėjo kariškas sunkveži
mis, o aplinkui sukinėjosi ka
riškių būrys. Smukau į pirmu
tinę pirkią neva vandens atsi
gerti. Tuo tarpu pradėjo snig
ti tokia šlapdriba, kad teko pra- jie, sako, dar neseniai valgė, 
būti apie pusvalandį- Pirkioje 
radau porą jaunų vyrukų ir 
pagyvenusią moteriškę. Vyrai 
pasiūlė užrūkyti gero tabako. 
Iki parūkėme, nustojo snigti. 
Pakilau iš savo vietos, padė
kojau už vandenį, už gerą ta
baką ir išėjau. Sunkvežimis 
jau buvo išvažiavęs. Nė vieno 
kariškio nesimatė. Ramiausiai 
perėjau Petrašiūnų miestelį, ge
ležinkelį, įsukau į Tunelio gat-

įleido vidun. Paprašė nusivilkti 
ir pasiūlė valgyti- Bandžiau at
sisakyti, nes nesijaučiau alka
nas. Mane pradėjo įkalbinėti, 
kad skanūs kopūstai, kad ir

tai ir atvėsti nesuspėjo. Tuoj 
padėjo ant stalo lėkštę skanių 
kopūstų. O jau 10 dienų buvau 
nevalgęs šilto viralo. Dar prie
do gavau gabaliuką mėsos. Man 
pasakojo, kad pas jį kelis kar
tus nakties metu buvo užėję, 
bet vis nerado namie, o dabar 
labiau pradėjo saugotis, beveik 
nenakvoja namie. Taip mums 
besikalbant ir sutemo. Apsiren
giau ir išėjau link savo namų.

vę ir įkopiau į Kauno ąžuoly
ną. Besiartindamas prie Sporto 
rūmų, žiūriu — priešais atei-

Pakeliui dar užėjau pas vie
ną gerą pažįstamą Žaliakalny 
Gyveno vienas, buvo našlys.

gio. Kadangi buvo sekmadienis, 
tai žmonės būriais ėjo į baž
nyčią ir mudu įsimaišydavom 
į einančius. Jokio skirtumo ne-

feris, ir mergina. Mergina bu
vo jo bendrakeleivė- Nebuvo 
kas daryti. Reikėjo kaip nors 
suktis. Pirmiausia užkalbinau

Nemuno ir ten rikdo moteris 
ir vaikus.

Tas žmogus, kuris lauke šė
rė arklius, važiavo į Kauną iš

na būrys kariškių, ginkluotų 
automatais, čia man visas kū
nas nutirpo- Tiek pergyvenau 
tas kelias akimirkas, kad ir ap-

Jo paprašiau, kad eitų su ma
nim drauge ir patikrintų ar 
aš galiu užeiti į namus. O gal 
ten manęs laukia? Priėjus na

mus, jis patikrino ir man pra
nešė, kad žmona viena, mergai
tė miega.

Aš įžengiau į kambarį. Rei
kėjo labai atsargiai kalbėtis, 
kad už sienos neišgirstų kaimy
nai. Mergytė vis dėlto pajuto, 
kad kažkas yra kambary, šo
ko iš miego ir suriko: tėvelis! 
Apsipylė ašaromis. Žmona ap
ramino, liepė atsargiau kalbėti, 
Prakalbėjom tyliai iki vidurnak
čio.
Rytą žmona nuėjo pas kai
mynus ir paprašė, kad dienos 
metu galėčiau pas juos pabūti, 
nes pas mus galėjo užeiti “sve
čių”. Apie pietus užėjo vienas 
geras pažįstamas, elektros in
žinierius, ir su juo išvykome 
jo apylinkėn prie Nemuno. Per 
tą laiką nieko ypatingo neat
sitiko iki 1945'birželio 27.

Viešai niekur nesirodžiau. 
Retkarčiais pareidavau namo 
į Kauną, žmona mane užra
kindavo kambaryje, jeigu reikė
davo kur nors jai išeiti.

Kartą nuvykus Panemunėn, 
man pasakojo, kad buvo kelis 
kartus užėję partizanai iš miš
ko. Sakė, kad viskas greitai 
pasikeis- Rusai būtinai turėą 
palikti Lietuvą. Tuomet man 
joks pavojus negrės.

Taip mums besikalbant, su
temo ir jau siekė pusės dvy
liktos nakties. Tik kažinkas pa
sibeldė į duris. Mano globėjo 
žmona jau buvo atsigulus su 
vaikais. Durų atidaryti nuėjo

šeimininkas. Pro praviras du
ris įėjo ginkluoti vyrai. Jų va
das buvo apsiginklavęs iki dan
tų. Pasikalbėjau apie 15 minu
čių, paaiškinau savo padėtį. 
Atsisveikinom, ir jie visi išėjo.

1945 birželio 27 iš ryto bu
vau pasiruošęs išvykti visai iš 
Kauno ribų. Buvau galvojęs 
vykti į Klaipėdos kraštą, žmo
nos tėviškę. Buvau paruošęs 
dokumentus svetima pavarde. 
Liko tik mergytei lengvi batu
kai pataisyti. Tai turėjo užim
ti porą valandų Ir tos valan
dos man buvo lemiamos ...

Kažinkas smarkiai pasibeldė 
į duris- žmonos patariamas, iš
bėgau pro antrąsias duris ir 
užėjau pas kaimynę. Praėjo 
koks pusvalandis, kai ir čia pa
sibeldė. Atidarius duris, išgir
dau klausiant mano pavardės. 
Kaimynė iš kvailumo ar iš bai
mės, kreipėsi pavarde į mane. 
Nors ir bijodamas, bet turėjau 
prie to “pono” prieiti. Tas “po
nas”, apsidžiaugęs, kad mane 
surado, pareiškė, kad esąs tar
dytojas. AŠ turįs su juo eiti. 
Klausių kokiu reikalu, kuo esu 
kaltinamas. Jis pareiškė, kad 
esu areštuotas ir klausimus jis 
man duos, bet ne aš jam.

Tada buvo toks laikas, kad 
nežinojai nei su kuo kalbi, nei 
kas kokias teises turi. Visų pri
siėjo klausyti. Be to, buvau to
kioje padėtyje, kad nelengva 
buvo rodytis nieko dėtam.

(Bus daugiau)
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DAIL ALBINO ELSKAUS 
NAUJI VITRAŽAI

Šiais metais mūsų kultūrinia
me gyvenime turime du svar
bius įvykius — Maironio su
kaktį ir kultūros kongresą.

Kultūros kongreso belau
kiant, svarbu, kad būtų gerai 
paruoštas, sukeltų entuziazmo, 
pritrauktų daugiau jaunimo.

Maironio minėjimas nebus su 
telktas į vieną vietą. Jo šim
tametė gimimo sukaktis bus pa
minėta visose lietuvių kolonijo
se.

Į minėjimų eilę įsirašo ir 
Darbininko laikraštis, kuris 
kasmet rengia tradicinį koncer
tą. Šiemet šj koncertą skiria 
Maironiui pagerbti. Apreiškimo

MAIRONiO biustas, sukurtas skulptores E. Docienės iš Toronto ir pas
tatytas Cleveiande Lietuvių darželyje.

IGNO MALŪNO ELEMENTORIAUS SULAUKUS
Džiaugiamės kasmet skelbia

mais romano konkursais ir jų 
rezultatais. Nemažiau džiaugia
mės faktu, kad ir kitoms kul
tūrinės kūrybos šakoms atsi
randa konkursų, kad jų nema
žėja, kaip nemažėja ir mece
natų tiems konkursams.

Tik gaila, retėja eilės tu, ku
riems toji kūryba skiriama ir 
kuriu vaikuose tikimasi išlai
kyti ateičiai nemari tautinė 
dvasia.

Todėl be galo miela, kai kur 
išgirsti ar spaudoje užtinki ži
nią apie konkrečią pagalbą šei
mai ir mokyklai tautinio auklė
jimo srityje.

Pačia pirmąja konkrečios pa
galbos lietuviškajai šeimai ir 
mokyklai priemone tenka lai
kyti gerą elementorių ir pir
mąsias po jo knygeles, šiuo at
veju bus kalbama apie lg. Ma- 
lėno Elementorių Ė, išėjusį iš 
spaudos pereitu metu rudenį-

Kai imi šią 110 psl. knygelę 
i rankas, i akis krinta lango 
vaizdas tamsiai žaliame virše
lyje. Pro langą matyt dangaus 
žydynė. iš kurios veržiasi Į 
vidaus tamsą balta didžioji Ė. 
Du mažyčiai, susėdę mokykli
niame suole, stebi raide lange. 
Kodėl raidę E, o ne kurią ki
tą. “tradicinę pradedamąją"0.

Atsakymą surasime, jei pri
siminsime. kad autorius apie 
25 metus tyrė lengviausius bū
dus Įvesdinti vaiką į skaitomą- 

parap- choras, vadovaujamas 
muz. Vlado Baltrušaičio, išpil
dys Maironio dainas. Prie cho
ro prisijungs solistai, deklama
toriai- Bus ir trumpas Mairo
nio kūrybos apibudinimas-

Būtų gera, kad atskirus mi
nėjimus surengtų lituanistinės 
mokyklos ir jaunimo organiza
cijos. Čia gali vyresnieji supa
žindinti su Maironiu, o jauni
mas padeklamuot ir padainuo
ti jo dainų. Mokyklose būtų 
skelbtinas konkursas Maironio 
raštų tema: piešiniai, rašiniai 
ir k.

Lietuviškos radijo valandė
lės irgi turėtų įsijungti i mi-

V. ČIŽIŪNAS

ji pasauli. Pagrindinė Ig. Malė- 
no idėja buvo: suteikti vaikui 
skaitymo paslaptį pačiu natū
raliausiu keliu — pirmųjų vai
ko kalbos garsų ir žodelių pa
galba. Stebėjimai ir bandymai 
su jo paties ketvertamečiais. 
taip pat Įvairių tautų elemen
torių studijos ir ilgų metų me
todiniai tyrimai pradinėse mo
kyklose įtikino autorių sura
dus ir natūraliausią garsų — 
skiemenų — žodžių eilę. Ji to
li gražu nebuvo tradicinė, A 
garsu pradedamoji.

Tie stebėjimai ir bandymai 
Įtikino Ig- Malėną: 1. kad pirmo 
ji vaiko pažintoji raidė turi bū
ti balsė, atstojanti prasminga, 
skiemenį ar žodį, ir 2. kad ta 
pirmoji balsė, jungiama su tam 
tikromis, iš eilės pažintomis, 
priebalsėmis, duotų vaikui nuo
sekliai didėjantį kiekį lengvai 
paskaitomų vienskiemeniu ir 
dviskiemenių žodžių, kuriems 
skaičiumi pirmautų veiksmažo
džiai. Ig Malėnas tokia pirmiau
sia pažintinąja balse parinko 
£ (iš to ir elementoriaus pa
vadinimas), kaip tinkamiausią 
Įvykiams vaizduoti būtajame 
laike.

Paėmę Į rankas ši elemento
rių. tuojau matome šitokio me
todo naujumą ir teigiamas sa
vybes. Matome ir dviejų kūrė
jų — autoriaus su dailininku 
— glaudaus bendradarbiavimo 

nėjimų eilę. Vienoje programo
je galėtų būti išsamesnis žodis 
apie Maironį, o kitose pakak
tų kokio eilėraščio ar dainos. 
Nuolatinis priminimas turėtų 
savo reikšmę — labiau atkreip
tų visų dėmesį.

Tačiau tokios rūšies minėji
mai ateičiai daug ko nepaliks. 
Reikia padaryti ką nors patva
resnio. Gera, kad yra planuoja
mas sutelktinis veikalas apie 
Maironį. Kan. M. Vaitkus, Mai
ronio testamento vykdytojas, 
rašo savo prisiminimus. Bet su
kakčiai labai praverstų naujos 
Maironio raštu laidos, bent du 
pagrindiniai jo veikalai — Pa
vasario Balsai ir Jaunoji Lietu
va. Šiuos veikalus reikėtų išleis
ti puošniai, kaip kadaise buvo 
išleisti Donelaičio “Metai”.

Leidžiant liuksusine laida, 
susiduriama su sunkiu klausi
mu — reikia dailininko. Turi
me gerų grafikų, bet kaip juos 
Įtraukti į darbą. Tuoj užkliūva 
honoraro klausimas. Honoraras 
paprastai yra didelis, kad lei
dėjus entuziastus atbaido-

Suprantama, reikia atsilygin
ti už darbą, bet dailininkai tu
rėtų prisiminti ir tai. kad Mai
ronis yra pagrindinis tautinio 
atgimimo poetas, ne už pini
gus, bet iš savo idealizmo žadi
nęs tautą ir tieses kelius Į atei
tį- Jis yra tiek daug davęs lie
tuvių tautai ir lietuvių litera
tūrai, kad šiandien turėtų būti 
didelė garbė dailininkui ilius
truoti jo raštus. Jeigu daugelis 
kultūrininkų Maironio minėji
muose skaitys paskaitas, atliks- 
įvairius organizacinius darbus, 
už tai nė cento negaudami, tai 
ir dailininkai turėtų įsijungti 
į šį Maironio pagerbimą, Įsi
jungti su ta pačia auka savai 
kultūrai.

Jei nepasisektų privačiom lei
dyklom suorganizuoti Maironio 
raštų leidimo, reikėtų skelbti 
vajų. Tokiam darbui labiausiai 
tiktų Lietuvių Bendruomenė ar 
jos padaliniai (Kultūros Fon
das). A. D.

vaisius. Visuose dail. Viktoro 
Simankevičiaus piešiniuose ma
tyti žaismingas nuoširdumas ir 
humoras realistiškai iliustruo
jant bet kurią temą- Tokiais 
atvejais nėra reikalo baigtinai 
“išlaižyti” piešinį, ko kartais 
kas iš tėvų ar mokytojų pasi
gestų. Iliustracijų elementoriu
je tikrai gausu. Jos visos spal
votos, kas mūsų elementorių 
istorijoje taip pat nauja.

Kai pačiame pirmame kny
gelės puslapyje matome didžią
ją £. o antrajame ją pailius
truotą nuskriausto ir verkian
čio berniuko piešiniais, trečia
me jau matome tą pačią raidę, 
mokytojo lentoje stambiai pie
šiama ir trijų vaikų galvyčių 
stebimą. Ketvirtame psl. vai
kai dėsto tą pačią raidę iš mo
lio, medinių kaladėlių ir plonų

IGNAS MALENAS

TRIJŲ KARALIŲ apsilankymas, vitražo detalė. Dail. Albinas Elskus.

Kodėl Pipirai tęs knygą išleido Lietuvoj
Norėdami užmegs'.! bendra

darbiavimo ryšius, iš paverg
tos Lietuvos lankėsi ištikimi 
komunistei kultūrini.'.kai. ieš
kodami sau talkininkų. Šnekė
jo jie apie g.<.?.. kultui lai ben
dradarbiavimą: mes jum duosi
me kiek tik reikia literatūros, 
iš jūsų nieko nenorime.

Žinoma, naivieji patikėjo ple
palais. £mė Įrodinėti, kad. bū
tinai reikia bendradarbiauti su 
kraštu. Sakė, į Vilnių nusiųsi
me savo dailininkų paveikslus 
parodai, iš Vilniaus atsikvie- 

šipulėlių, o žeme psl. jau mo
kosi tarti garsą Ė. šeštame psl. 
pradedamas skaitymas: paveiks
lėliuose matomas avių būrelis, 
čia pat skiemuo — žodis MĖ. 
7-me jau pradedamas dviskie
menis žodis ĖMĖ, čia pat su
daromi sakiniai: (vyras — pie
šinys) ĖMĖ (kriaušę — pieši
nys), (moteris — piešinys) ĖMĖ 
(morką — piešinys). Toliau at
siranda nauji trys skiemenys 
TĖ. DĖ ir RE. Įgaliną skaityto
jus sudaryti žodžius TĖTĖ. 
METĖ, DĖDĖ, ĖDĖ. RĖMĖ-

Triskiemeniai dviraidžiai žo
džiai atsiranda 28-me psl.: AT
ĖJO. DĖKOJO. Čia pradeda
mi ir "stulpiniai" pratimai pa
našios struktūros žodžiams Įsi
minti: JO. ĖJO. DĖJO. VĖJO. 
JOJO ir pan. Tuo pačiu 28-ju 
psl. pradedami apsakymėliai, 
kurių turinys, žodžių gausumui 
didėjant, tolimesniuose pusla
piuose darosi kas kartą sudė
tingesnis.

Kai autoriui tenka rišti as
menis ar Įvykius jungtuku IR. 
naudojamas ženklelis —, kol 
skiemuo nepradedamas balse. 
Skiemenys, pradedami balse A . 
pirma kartą panaudojami 78-me 
psl.. o nuo 80 psl. atsiranda 
skiemenys IR, IŠ ir pan. Dvi
balsiai (grynieji) autoriaus duo
dami 86-me psl. ir tų pačių dvi
balsių pagalba sudaromi trirai- 
džiai skiemenys; to dėka žy
miai praturtėja skaitymų turi
nys ir kalbinė išraiška. Tokie 
apsakymėliai, kaip Parodė. Dė
dė pasakojo. Tai bus uogienės. 
Padėk Dieve ir eilė kitų, ku
pinų vaikiškai pergyvento dra
matizmo. kūrinėlių duoda jau 
žymiai turingesnio skaitymo

Pagaliau 102-mc psl. autorius 
pateikia visą lietuviškąją abėcė
le didžiosiomis ir mažosiomis 
raidėmis, čia pat supažindina 
skaitytojus su nelietuviškomis 
raidėmis f. h. ch. Toliau nuo

(nukelta į 5 psl.) 

sime Švedo ansamblį! Bet kal
bos pasibaigė kalbom- Nei so
vietai nenori mūsų parodų, nei 
jiem reikia kultūrinio bendra
darbiavimo, koks yra tarp kitų 
kraštų.

Kitaip pagalvojo Sonia Pi- 
piraitė - Tomarienė, Amerikon 
atvykusi prieš antrąjį pasauli
ni karą ir iš arčiau sovietų ne
pažinusi. Ji matėsi su atvyku
siais iš Lietuvos propagandis
tais, davė jiem rankraščių, kad 
Lietuvoje išleistų knygelę vai
kam. Rankraščiai pasirodė pri
imtini sovietiniam režimui, ir 
knygelę okupuotoje Lietuvoje 
išleido.

Sovietai dabar turi progos 
pūsti: štai “pažangieji” Ame
rikos lietuviai mus remia, sa
vo knygas mum duoda leisti, 
tik tie “buržuaziniai nacionalis
tai", “fašistai” Įsigalvojo ir 
skelbia, kad Lietuva rusų kolo
nizuota!

Bet S. Pipiraitės knygelė ne 
veltui išleista- Ji parašė A. 
Venclovai laišką ir išgyrė kny
gą. kurioje šis dergia nepri
klausomą Lietuvos gyvenimą ir 
džiaugiasi komunizmo gimimu. 
Šios dienos žodžiais tariant. S. 
Pipiraitė gyrė kolonializmą, 
prieš kurį ir Chruščiovas ko
voja nusimovęs batą.

Tą S. Pipiraitės laišką pa
skelbė Lietuvoje leidžiamas 
knygų biuletenis “Naujos kny
gos“ (1960 m. 6 nr.). Ten rašo
ma:

“. . . Labai susidomėjusi skai
čiau Tamstos knygą “Laikas ir 
rašytojai". Tokiu knygų mūsų 
literatūroje labai trūko- O da
bar tik ką perskaičiau “Gimi
mo dieną", kuria neseniai ga
vau- Labai Įdomus romanas, pui
kiai pavaizduojąs, kaip Lietu
voje gimė nauji laikai ir nauji 
žmonės. Knygą puošia ir jos tu
rinį paryškina dailios ir vaiz
dingos dail. P. Rauduvės vin
jetės".

Šia proga lietuvis kaimietis 
pasakytų trumpai drūtai: ilgas 
plaukas, trumpas protas . •.

T.

Lietuviu Enciklopedijos dvi
dešimt penktas tomas jau at
spausdintas. Jis apima: Rau
dondvaris — Rothermere. Pre
numeratoriams bus pradėtas 
siuntinėti sausio 24.

Draugo dienraštis šalia ro
mano premijos šiais Maironio 
sukakties metais paskelbė ir 
poezijos konkursą. 1000 dol. 
premiją skiria dr. Kazys Almi
nas.

Dail. Albiną Elsky pažįsta
me kaip gerą modernų tapyto
ją. Su savo kūriniais jis daly
vauja lietuvių ir amerikiečių 
parodose. Sausio pradžioje bu
vo jo kūrinių paroda Chicago- 
je Savings and Loan Assoc. 
banko galerijoje, New Yorke 
National Art Club metinėj 1961 
parodoj laimėjo trečią premiją 
iš visiems dailininkams skirtų 
trijų premijų.

Tačiau tapyba yra jo šaluti
nis menas. Visą laiką ir dėme
sį skiria vitražam. Tapybine 
kūryba užsiima tik atostogom, 
savaitgaliais.

Dail A. Elskų kaip vitražų 
specialistą lietuviai mažiau pa
žįsta, nes šios rūšies kūriniai 
skiriami nelietuvių bažnyčiom. 
(Lietuviam prieinamus vitražus 
sukūrė tik Nek. Prasidėjimo se
serų vienuolyno koplyčiai Mon- 
trealyje).

Vitražų srityje A. Elskus dir
ba nuo 1949, kai atvyko Ame
rikon ir Įsikūrė Chicagoje. 1952 
išvykęs Europon, lankė seną
sias katedras, studijavo Pary
žiuje Grįžęs 1953, sustojo Nevv 
Yorke ir pradėjo dirbti vitra
žų dirbtuvėje pas George Duh- 
ran. Pradžioje dirbo kaip gi
zelis, vėliau išlaikė specialybės 
egzaminus. Nuo 1959 vasaros 
turi savo studiją, kurioje ren
gia projektus. Išpildo George 
Duhran dirbtuvės. Didesnė da
lis užsakymų ateina per tą pa
čią Duhran dirbtuvę. A. Els
kus yra sukūręs 20-30 bažny
čių vitražus.

Šiuo metu baigia vitražus šv- 
Šeimos bažnyčiai Bronxe (Cast- 
le Hill Rd., du blokai nuo 
Bruckner Blvd.). Vitražų pro
jektą parengti užsakė George 
Duhran bendrovė. Kai jis buvo 
statytojų priimtas, dailininkas 
rinko stiklus, dažė, o dirbtuvė 
atliko kitus darbus-

DAIL. ALBINAS ELSKUS

NAUJOS
Prof. Giuseppe Riccio+ti — 

KRISTAUS GYVENIMAS. 965 
p. Iš italų kalbos 14 laidos ori
ginalo išvertė kun. P. Dauknys. 
Išleido 1962 m. Londono mari
jonai. padedami prenumerato
rių aukų. Spausdino Nidos 
spaustuvė Londone. įrišta į kie
tus viršelius. Amerikoje ir Ka
nadoje pagrindinis platintojas 
— Draugas. 4545 \Vest 63rd 
St.. Chicago 29, III. Kaina 7 
dol-
Tai yra pirmasis platus moks
linis ir kritinis veikalas apie 
Kristaus gyvenimą lietuvių kal-

Vieną sekmadienį nuvažia
vom į šią bažnyčią, lydimi pa
ties dailininko. Bažnyčia naujai 
pastatyta. Architekto būta sko
ningo ir išradingo. Planavimai 
ir sprendimai įdomūs. Ypač 
graži krikštykla. Skulptūros 
modernios. Bažnyčia turi du 
aukštus- Pagrindiniame aukšte 
palikta 3 didelės sienos vitra
žam ir visa eilė mažesnių lan
gų.

Visą įspūdį sudaro didysis 
vitražas, įstatytas šiaurinėje 
sienoje. Vitražas turi 45 pėdas 
pločio ir 30 pėdų aukščio. Tai 
didžiausias religinio turinio vit
ražas New Yorke. Vargu ar ki
tur Amerikoje yra už jį dides
nis, neskaitant komercinių vit
ražų aerodromuose, dangorai
žiuose, prekybos halėse.

Architektas šią stiklo sieną 
suskaldė ir parėmė dešimčia 
stulpų, sudarydamas vienuoli
kos aukštų langų junginį. Dai
lininkas A. Elskus šiuos langus 
įkomponavo į vieną piešinį.

Vitrašo tema — Trijų Ka
ralių pagarbinimas. Centre vaiz
duojama šv. šeima, šonuose — 
didieji pranašai, skelbę Kris
taus atėjimą, angelai, apačioje 
— Trys Karaliai, piemenėliai, 
lelijos, degančios žvakės (nau
jųjų krikščionių simboliai). Šo
nuose pop- Leonas XIII, Bene
diktas XV.
Pačiame centre didelis rau
donas apsiaustas apsupa šv. 
Šeimą. Pro apsiausto šonus žė
ri žvaigždės, sukasi saulės au
reolė. Iš jos spindulių pluoš
tai eina į visas puses. Apačio
je vyrauja žalios spalvos- Šo
nuose kaiteliojasi šiltų ir .šal
tų spalvų deriniai. Visam vitra
že jausti šiltos spalvos, nes jis 
įstatytas šiaurinėje bažnyčios 
pusėje.

Pietinėje bažnyčios pusėje 
yra kitas, kiek mažesnis vitra
žas, vaizduojąs Paaukojimą baž
nyčioje. Viršum vargonų vitra
žas dar baigiamas. Jis vaizduos 
šv. Šeimą. Prie didžiojo alto
riaus sudėti simboliniai vitra
žai, o aukštai prie lubų sukasi 
vainiku visos spektro spalvos. 
Tuose languose nėra jokio pie
šinio, tik įvairios spalvos, ku
rios skleidžiasi į sienas ir lu
bas.

Visų vitražų grožis yra spal
voje. Pažiūrėjęs į langą, pir
miausia matai ne vaizduojamą 
temą, o žėrintį spalvų žaidimą. 
Tas žaismas suteikia bažnyčiai 
jaukią nuotaiką.

A. Elskus gerai jaučia pačią 
architektūrą- Jai taiko savo kū
rinius. Vitražai sukomponuoti 
moderniu polėkiu, preciziškai 
išpildyti.

Grįžtant užvedė dar į seną 
domininkonų bažnyčią Manhat- 
tane (68 St.). Ten sena archi
tektūra nulėmė ir kitokį vit
ražų pobūdį. Mažiau moderniz
mo. bet išlaikyta rėžinti spalvų 
gama, kuri labai praturtina niū
rią bažnyčią- Įžengęs pirmiau
sia pamatai vitražus, kurie žy
di ir skleidžiasi it gėlės.

Dar lankėm jo studiją. Susi
pažinom su kitais projektais. 
Apžiūrėjom vitražų nuotraukas. 
Džiugu, kad dail. Albinas Els
kus iškilo į rimtus ir pajėgius 
vitražų meistrus. P. J.

K5YGOS
ba. Autorius iškelia daug prie
kaištų ir sunkumų, susijusių su 
Kristaus asmeniu ir evangeli- 
jomis. ir į juos atsako, remda
masis paskutiniais moksliniais 
daviniais. Vertimo stilių pri
žiūrėjo rašytojas Kazimieras 
Barėnas. Ši knyga jau išversta 
į 23 kalbas.

S. Michelsonas — LIETU
VIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
11868 — 1961) Išleido “Kelei
vis” So. Bostone. Mass.. 1961 
m.. 499 psl Įrišta Į kietus vir
šelius. Kaina nepažymėta.



Artojai
Pas mus gili ir šalta žiema. 

Baltos buvo praėjusios Kalėdos, 
slidūs Naujieji Metai, šaltis ir 
sniegas, si trumpais atodrė
kiais, kietai tebesilaiko ir iki 
Šių die nų.

Tad apie artojus ir dirvonus, 
rodos, nelogiška būtų šiuo lai
ku kalbėti. Bet mano tema lie
čia lietuviškus kultūrinius dir
vonus, kurių gruodas niekuo
met nesukausto, kurie kiekvie
ną dieną savęspi -šaukia arto
jus .. -

ALB centro valdyba dabar 
yra Chicagoje- Chicagoje ir 
kultūros fondas. Gal kai kas 
pagalvoja, kad pradėjus žings- egzempliorių. Juos pardavus, 

būtų pinigų antrajam tomui iš
leisti, kuris jau renkamas M. 
Morkūno spaustuvėje. “Alek- 
sandryno” platinti į talką įsi
jungė ir kun. B. Sugintas, ku
ris per mėnesį apeina iki tūks- 
tanties šeimų- Naši jo talka 
gali finansiniai daug pagelbėti 
tolimesniem fondo uždaviniam 
įgyvendinti. Aukos mielai lau
kiamos. Jas siųsti? Kultūros 
Fondas, c. o. Rev. St. Šanta
ras, 717 W. 18th St., Chicago 
16, m.

Stiprius žingsnius pirmyn 
žengia ir Marijos Rudienės vad- 
"Jūratės ir Kastyčio” operos 
fondas, ši komp. K. V. Banai
čio opera tai išeivijos lietuvių 
vienas iš brangiausių ir vertin
giausių kūrinių, jau atžymėtas 
Ohio lietuvių gydytojų premija. 
Kalbama, kad ši opera bus pa- . 
statyta Chicagoje 1964, kai Chi
cagos vyrų choras, kuris dabar 
susijungęs su operos moterų 
choru ir operos meniniu perso-

daviniai yra tokie: toliau tęsti

nata, pasivadino lietuvių ope
ros vardu, minės savo veiklos

“Jūratės ir Kastyčio” operos 
fondas pirmuoju uždaviniu lai
ko operos klavyro išleidimą. 
Tam jau daromi konkretūs dar
bai, operos klavyras bus išleis
tas vokiečių, anglų ir lietuvių 
kalbomis, išsiuntinėtas žymiau
sioms pasaulio bibliotekoms, 
kompozitoriams, muzikos žmo-

leisti tuos vadovėlius, kuriuos 
reikalingus esant numatys švie
timo taryba, išleisti prof. V. 
Biržiškos “Aleksandryno” H to
mą, kartu su LB Chicagos apy
gardos valdyba surasti patalpas 
pasaulio lietuvių archyvui, ku
rio medžiaga pasinaudojant jau 
padarytas vienas doktoratas ir nėms. Fondo dėka .brangi lietu- 
šiuo metu rengiama 15 dizer- 
tacijų.

Sandėliuose dar guli apie 
1000 “Aleksandryno” I tomo

nius Milijoniniam fondui, kul
tūros fondas dingo ir nebeturi 
jokių funkcijų. Anaiptol, buv. 
veiklaus pirmininko J. švedo 
ir kitų valdybos narių į geras 
vėžes pastatytas darbas ėjo 
kaip ėjęs, ir nauji uždaviniai 
stovi prieš akis. Įdomu, kad 
naujoji valdyba, į kurią įeina 
pirm. kun. St. šantaras, St- 
Semėnienė, VI. Butėnas, V. Mi- 
cas, K. Rožanskas, J. Gudas ir 
A. Lakas, sudaryta ne iš iš
kilių asmenybių, bet iš pilkų
jų artojų, kuriem patikėta ne 
reprezentacija, bet darbas. Dau
giau reprezentacinis organas 
bus fondo taryba, kuri sudaro
ma iš žinomų mokslo, meno, 
visuomenės ir kitų sričių auto
ritetų.

Prisiminus naujojo pirminin
ko kun. St. Šantaro labai gra
žią ir gyvą veiklą Balfo dar
be, kiekvienas tiki, kad jis tą 
pačią energiją atiduos ir kul
tūros fondui- O aktualieji už-

viška opera išeis į pasaulį ir 
kiekvienam besidominčiam ji 
bus prieinama

Sausio 27 Chicagoje “Jūra
tės ir Kastyčio” operos fondas 
rengia pirmąjį koncertą — ba
lių, kurio programoje atsiskleis 
naujosios operos arijos ir dai-

IGNO MALĖNO ELEMENTORIUS
šiuo atveju suaugusiem be

liktų rūpestinga globa, skati
nimas ir kai kurių žodžių ar 
išsireiškimų aiškinimas. Be rim
tų pasikalbėjimų skaitomų ap
sakymėlių temomis, kaip ir be 
visų kitų pokalbių šeimoje tė- 

riais atvejais jos vartojamos žo- vų kalba, joks gilesnis kalbi- 
džių galūnėse Baigiamieji ele- n^s lavinimas neįmanomas- 
mentoriaus puslapiai (108 - 109) Baigiant šią apžvalgą, tenka

/atkelta iš 4 psl.)
103 ps., prasideda tekstai su 
raidžių dz ir dž junginiais di
džiosiomis ir čia pat, pakarto
tinai, mažosiomis raidėmis. 106- 
me psl- vaikas randa nosines 
ą, į, ę, ų raides ir sužino, ku-

tas — ląuhm. jis kelia ctiddį 
susidomėjimą Chicagos lietuvių 
tarpoj ir tikimasi, kad duos. Klaipėdos klebono kun. Liv- 
gražaus pelno tos operos fon- do Pevitosdo ir kitų kunigų by- 
dut - K prasidėjusi sausio 15 ViL

ros fondas iškilo iš Chicagos 
vyrų choro iniciatyvos, ir į jį

kaip M. Rudienė, AL Kučiū-

Stephens, dr. V. Tauras, inž- 
Jurkūnas, Vyt Radžius, J. Paš- 
ttikas, VL Stropus, N. Gugie- 
nė ir eilė mecenatų.

Kalbos, gandai ir kritika ei
na savo keliu, o Chicagoje 
žingsnis po žingsnio artėjama 
prie grynai lietuviškos operos 
pastatymo. Nors kelias sunkus, 
bet jau pusiaukelė pasiekta. 
Matom, kad artojų netrūksta 
mūsų kultūros dirvonuose.

VI. Ramojus

BROCKTON. MASS.
Brocktono bendruomenės 

apylinkė sausio 13 sukvietė 
metinį narių susirinkimą. Iš 
apylinkės pirm. E. Bliudniko 
pranešimo paaiškėjo, kad apy
linkės valdyba pravedė rinki
mus į III tarybą, išleido kele
tą vietos biuletenių, surengė 
birželio tragiškųjų dienų minė
jimą per radiją, rūpinosi lietu
viškosios bakūžės parodos rei
kalais ir aktyviai reiškėsi Broc 
tono lietuvių tarybos darbe.

Apylinkės iždininkas VI. Ja- 
kimavičius labai uoliai išrinko 
nario mokestį. Iš tos sumos da
lis nusiųsta centro ir apygar
dos valdyboms, paremta litua
nistinė mokykla, “Laisvės Var
pas” ir Lituanus žurnalas- At
skirai buvo surinkta 44 dol. 
dainų šventės reikalam.

Į naująją valdybą išrinkti ir 
pasiskirstė pareigomis: K- Biel
kevičius — pirmininkas, Ir. Ei
vienė — sekretorė, E. Grušie
nė ir A Mereckis — vicepir
mininkai ir VI. Jakimavidus — 
iždininkas. Kandidatai — O. 
Beržinskienė ir R. Šukys. Į re
vizijos komisiją pakviesti S. 
Grušas, K. Keblinskienė ir J. 
Ludonis. Į Brocktono tarybą 
atstovais išrinkti — E. Bliud-

Kun. Lagį Kretingoje rugpjū
čio 26 dienos metu, apie 4 vai. 
popiet užpuolė plėšikai ir už
mušė akmenimis. Plėšikai su
imti.

Kun. Teodoras Jokubauskas, 
turėjęs aukštą kraujo spaudi
mą ir širdies ligą, staiga mirė, 
būdamas Šilutėje pas savo drau 
gus. Palaidotas Kaltinėnuose.

— Jueia*> Kajockas, Lieta* 
vos atstovas JAV, vasario 25 
kalbės Detroite Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tį minint —

— Sol. Iz. Motekaitienė ir 
jos sūnus pianistas Manigirdas,... 
abu iš Chicagos, sausio 13 sėk
mingai koncertavo Toronte. 
Koncertas įvyko Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Pelnas paskirtas 
vaikų lietuvių namams.

— Kun. B. Sugintas už gruo
džio mėnesį išsiuntė Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje, Sa
leziečių gimnazijai Italijoje ir 
Punsko lietuvių mokykloms 
1140 dol.

— Philadelphia, Pa- Balfo 
skyrius vasario 3 d. 6:30 vaL 
vakaro Lietuvių muzikinio klu
bo salėje rengia žodžio, dai
nos, muzikos ir šokių vakarą. 
Programą praves aktorius Vi
talis Žukauskas. Visi maloniai 
kviečiami.

— Montrealyjė lietuvių ban
kas “Litas”, įsteigtas tiktai 
prieš keletą metų, 1961 jau tu
rėjo milijono dolerių apyvar
tos. Banko vedėjas Domas Jur
kus pranešė, kad pajamos sie
kė 529,460, išlaidos 487;157, 
pelno gauta 21,157.

— Bronius K. Balutis, Lietu
vos atstovas Londone, sausio 
29 sulaukia jau 82 metų.

— Londone šv. Kazimiero 
sąjunga nuo Kalėdų pradėjo 
leisti rotatorium laikraštį, pa
vadintą “šaltiniu”. Laikraštis 
katalikiškos ir tautinės minties. 
Žada išeiti kas du mėnesius-

la, prasidėjusi sausio 15 Vil
niuje, susilaukė plataus atgar
sio amerikiečių spaudoje. Apie 
bylą plačiau rašėme ir Darbi
ninko dviejuose praėjusiuose 
numeriuose.

Padidėjęs tikėjimo persekio
jimas Lietuvoje pirmiausia pi
lietė kunigus. Jiems sudaromos 
bylos, norint sumažinti aktyvių 
kunigų skaičių, kad parapijos 
liktų nėaptarnautos,

Kai toks didelis kunigų trū
kumas, praeitais dar metais dar 
skaudus smūgis ištiko Telšių 
vyskupiją — rudenį mirė net 
septyni kunigai-

Kai buvo suimtas Klaipėdos 
klebonas kun. Liudas Povilonis, 
į jo vietą buvo paskirtas kun.
Aleksandras Kinderis. Jam dan
tų klinikoje ištraukė tris dan
tis- Grįždamas iš klinikos, jis 
sugriuvo šaligatvy ir mirė. Pa
laidotas Šilalėje spalio 14.

Kun. Kazimieras Būdvytis, 
ilgesnį laiką sirgęs, mirė Kau
no ligoninėje. Palaidotas Gar
dame.

Kun. Stasys Būdvytis, kanau
ninkas, Vėžaičių klebonas, mirė 
širdimi spalio 23. Palaidotas 
Vėžaičių kapinėse-

Kun. K. Bukontas, ilgametis 
Židikų klebonas, palaidotas lap
kričio 21 Židikuose.

Ruibys, Skaud- 
mirė širdies li- 
gruodžio 5 Ne

Kun- Juozas 
vilės altarista, 
ga, palaidotas 
makščiuose.

šino visus suneštais skanumy
nais.

ši programa suruošta ir ap
lamai šeštadieninės mokyklos 
darbas atliekamas tik pasiau
kojusių mokytojų — A Padago 
ir Ir. Eivienės, bei veiklaus tė
vų komiteto dėka. Tėvų komi
tetą šiemet sudaro: J- Mankus, 
O. Beržinskienė, VI. Endriūnas 
ir O. Eikinienė-

Radijo valandėlės “Laisvės 
Varpo” vadovybė šiais metais 
yra pasiryžusi savo programo
je leisti pasireikšti jaunajai 
kartai. Pirmąjį šių metų sek
madienį pravedė pasikalbėjimą 
su Bostono Stud. Sąjungos pir
mininku EI. Sužiedėliu aktua
liais studentų klausimais, šį 
sekmad. buvo pasikalbėjimas 
su stud. L. Baškauskaite, daly
vavusia Sąjungos suvažiavime 
Chicagoje. Ir toliau manoma 
leisti pasisakyti atskirų studen
tų organizacijų bei vienetų at
stovam. Be to, yra pasižadėta 
per radijo valandą remti Litu
anus žurnalo vajų. Džiugu, kad 
“Laisvės Varpo” vadovybė atsi
minė ir suprato lietuvių stu
dentų reikalus bei rūpesčius.

Ateitininkų moksleivių kuo
pa džiaugiasi sulaukusi gražių 
instrukcijų ir naujos medžia
gos iš MAS centro valdybos. 
Šiuo metu kuopos nariai ren
kasi kas dvi savaitės, skaitoma 
iš Ateitininkų Vadovo, disku
tuojami įvairūs klausimai, lie- į 
čia šių dienų moksleivį. Valdy- | 
bą sudaro: O. Bielkevičiūtė, — 
pirmininkė, Aug. Sužiedėlis' — 
sekretorius, R- Baužys — iždi- Į 
ninkas ir L. Baškauskas — ko
respondentas. Kiekvienam su
sirinkime kuopos nariai yra įsi
pareigoję atlikti iš eilės meni
nę dalį. Kuopos globėjos rū
pesčiu atsiųstieji Ateitininkų 
Vadovo egzemplioriai išplatinti 
visi. “Ateitį” taip pat prenu- ■ 
meruoja visi nariai. Ruošiama
si paminėti savo tarpe Vasario i 
16 ir šv. Kazimiero šventės.

Kun. prof. St. Yla lankėsi 
Bročktone, rinkdamas medžia-

O KtNDERIO karstasKUN. Al

turi tekstą mažosiomis raidė- pareikšti ir kiek apgailėsią vi- nikas ir J. Plaušinaitis- Gale 
mis (Ko yra daug, Vaikai skai- g Sužiedėlis priminė nariams

Lituanus žurnalo reikalus ir 
kvietė jį paremti.

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto ir mokytojų pastango
mis, gruodžio 30 buvo sureng
ta visiems kolonijos vaikučiams 
eglutė. Programą suruošė ir 
pravedė mokyt. Ir. Eivienė. Pa
giedoję Sveikas Jėzau ir Gul 
šiandieną, mažieji — Vyt. Sa- 
baitis, Dovilė Eivaitė, Irutė 
Cinčytė, Rafaelis Beržinskas, 
Jonukas Bielkevičius ir And
rius Sverskis — padeklamavo 
po eilėraštuką. Padų mažųjų 
grupė — VI. Endriūnas, Rū
ta šablevidūtė. Darius Mon- 
kus, A Kazlauskas ir Romas 
Eikinaš — padeklamavo visi 
bendrai.

Mažiesiems labiausiai patiko gą savo veikalui apie lietuviš- 
žaidimai, rateliai ir visų lau- kasias tradicijas. Buvo susto- 
kiamas Kalėdų senelis su dova- jęs Nukryžiuotojo Jėzaus sese-, 
nomis. Vaikučių mamytės vai- rų vienuolyne. (Ga.)

mų. 
duoja ir Lietuvos himnas).

Čia apžvelgto Ig. Malėno ele- GaUa> kad metodiškai 
mentoriaus metodo savybės ga- geral Anuoto, savo tekstu ir 
Įima šitaip glaustai nusakyti: daugiaspalviais paveikslėliais 

patrauklaus elementoriaus su-
1. Skiemuo yra pagrindinis šliaukėme net visu dešimtme- 

ir neskaldomas elementas, .. čiu per vėlai: visa jaunų skai-
2. skaitymas pradedamas m» *3^ karta pravargo šeimose 

vienaraidžiu ir dviraidžiu skis- k šeštadieninėse mokyklose su
labai nevienoda ir sunkoka pra
dinio skaitymo medžiaga.

Gaila dar ir to, kad dabar
ties mažametis vaikas, augąs 
beveik ištisai didmiestiškoje 
Amerikos aplinkoje, neras jam 
geriausiai pažįstamo pasaulio 

dų” 1961 m. Nr. 9, 411 psl.). atgarsių šio elementoriaus teks-

KUN. TEODORO JOKUBAUSKO laidotuves Kaltinėnuose.

menų,
3. skiemenimis teksto (tik di

džiosiomis raidėmis) duodama
daug, nes "kol vaikai neišmo
kę dviraidžię skiemenų, tai jie 
dar nelaikomi mokančiais skai
tyti

— Kun. dr. J. Gutausko pa
stangomis Kanadoje (Dehli, On- 
tario), kur jis yra klebonu, į- 
steigta lietuviškų knygų biblio
teka. Ją tvarko V. Miceika-

— Antanas Žaladuonis, iš 
Munhall, Pa., Darbininko skai
tytojas ir platintojas bei kata
likiškų organizacijų veikėjas, 
kuriam laikui išvyko į ligoninę . 
akių operacijai.

— Izabelė Kvedarienė (Kwe- 
der), gyv. 6542 Saybrook Avė., 
Philadelphia, Pa., žiemos mė
nesiam išvyko į Miami, Fla., ap
lankyti ten gyvenančios savo 
sesers Veronikos ir švogerio 
Wm. Valaičio. Iz. Kvedarienė 
yra Lietuvių Dukterų draugi
jos iždininkė Philadelphijoje. 
Jos švogeris Wm. Valaitis anks
čiau turėjo garažą ir mašinų 
remontavimo dirbtuvę 1732 W. 
Moyamensing Avė, Philadelphi
joje. 
ridą,

(Ig Malėno žodžiai “Ai-

Dabar yra išvykęs į Flo- 
kur nuolatiniai gyvena.
Kun. dr. J. Navickas, Va-
16 gimnazijos kapelionas,

4. vaikas lengvai nugali pra- tuose ir vaizduose. Planuojant 
dinio skaitymo techniką, pa
mėgsta skaitymą ir, knygelę į- 
pusėjes, jau pats gali žengti j 
prieki. įsidėmėtinas.

Nuoširdžiai džiaugdamiesi

ELEMENTORIUS "F **'*8"®“
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė žinomas 

pedagogas Ignas Malūnas padu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą 
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys- __

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu *

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail.

ateity jo antros laidos ar se
kančių iš eilės knygelių leidi
mą, šis reikalavimas turėtų bū-

sario 
sunkiai susirgo — išsiliejo 
kraujas smegenyse. Guli ligoni
nėje pusiau paraližuotas, nega
li kalbėti. Sveikatos stovis la
bai rimtas.

rengtos pradinio skaitymo kny
gelės pasirodymu, turime būti 
dėkingi už ją autoriui, daili
ninkui, lietuvių saleziedų spaus 
tuvei Italijoje, Ateities leidyk
lai ir mieliesiems mecenatams 
dr. J. Kazickui ir dr- K. Va
liūnui, finansavusiems spausdi
nimo ir įrišimo darbus. Belie
ka linkėti, kad šiai knygelei 
netrūktų platintojų, ir, svar; 
biausia, skaitytojų. Mūsų išei
vijoje pastarųjų skaidus ma
žėja ne dėl jų padų kaltės, 
bet dėl nuotaikos (tautinio de
fetizmo) daugelyje šeimų: ten

V. Simankevičiaus spalvotais džiaugiamasi, kad vaikai gūrai 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei- išmoksta (tai gerai, nes būti-.

na!) krašto kalbą ir pramoks- 
Spaudė saleziečių spaustuvė Ita- ta kitų svetimų kalbų, bet at

imama galimybė tiems patiems 
vaikams išmokti savo tėvų kal
bą ir tuo visiškai užtemdomas 
langas į savitą ir labai turinin
gą tėvų — protėvių dvasinį pa
saulį.

KUN. KAZIMIERAS BŪDVYTIS karste.

do Ateitis Brooklyne, N. Y.

lijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus. įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.) KUN. KAZIMIERO BODVYCIO karstas Gardamo tainyCioje.

, MALONŪS DARBININKO
SKAITYTOJAI ■

Jūs tikriausiai norite, kad t

DARBININKAS Jus lankytų
1962 metais. Tad nepamirš-
kitę pratęsti prenumeratos.

Kas dar nespėjote atsily
ginti už 1961 motus, padary
kite tai tuojau. Siųsdami pi
niginę perlaidą sutaupysite 
mums laiką ir išlaidas.

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakymo
dienos iki 1962 metų geto
kainuos tik 5 dol. Naujai už-
susakiusioms DARBININKĄ, 
odministrecija prisius ir 19
62 metų kalendorių-

Rėžykite: DARBININKAS. 
910 Wiltoughby Avo., Brdok- 
lyn, 21, N. Y.

■

KUN. K. GOD VYČIO laMotovia Gardame.



AR PENSININKAS- GALI

KLAUSIAMA gyvendamas užsienyje tik 
tą mėnesių Paskui jo po 
yra laikinai sustabdoma,

Dariūninke buvo kelis kar
tus rašyta Sodai Security rei
kalais. Prašyčiau dar atsakyti į 
šiuos klausinius:

1. Ar S. Security pensinin
kas gali gyventi užsienyje ir 
naudotis pensija?

2- Ar reikalinga tiek pat me
tų išdirbti JAV, kad gautų S. 
S. pensiją, gyvendamas užsie
nyje? (Girdėjau, kad pensinin
kas, jei nori gyventi užsieny 
ir naudotis pensija, turi būti 
išdirbęs JAV ne mažiau 10 me
tų)-

3. Ar asmeniui, gaunančiam
S. S. pensiją ir gyvenančiam 
užsieny yra daromas koks skir
tumas: Amerikoje gimusiam, 
priėmusiam pilietybę ir ne Ame 
rikos piliečiui? (Girdėjau, kad 
ne Amerikos piliečiams — pen
sininkams, gyvenantiems užsie
nyje, mokama pensija).

4. Kiek laiko asmuo, priėmęs 
Amerikos pilietybę, gali gyven
ti užsienyje, nenustodamas J. 
A- V. pilietybės?

R. Yuogintas 
Ptuladelphia, Pa.

ATSAKOMA
1 Taip. Kiekvienas sociali

nio draudimo pensininkas gali 
gyventi užsienyje ir ten gauti 

/ socialinio draudimo pensijas. 
Socialinio draudimo pensijos, 
deja, nėra išmokamos tiems 
pensininkams, kurie gyvena ko
munistiniuose kraštuose (išim
tis: pensijos išmokamos Lenki- 

- joje, Jugoslavijoje ir Rumunijo
je gyvenantiems).

2- Taip. Nesvarbu, kur bū
tum gimęs ar kur begyventum. - kojusiem, dėl rinkliavos rezul

tatų galima ir džiaugtis ir liū- tuvis J. Silaika paaukojo 15 
dėti. ~~'

Džiugu, kad yra lietuvių, ku
rie metai iš metų nepavargsta 

. 10 ar 5 . dolerių auka sušelp
ti nežinomą, kažkur vargstantį 
tautietį, šių geraširdžių dėka ii* 
palyginti negausioje mūsų ko
lonijoje surenkami tie keli šim
tai dolerių- Įdomus ir tas f ak- Daily daitė, dr. James Gailun, 

į tas, kad stambiųjų aukotojų Giedraitis, Grinius, Justinas 
mažai grupei beveik be išimties Guntulis, V. J., A Kainauskas, 
priklauso asmens, mažiausiai ži- Marcella Kortenaitienė, A Luc- 
nomi ir pažįstami plačiajai Har 

t fordo lietuvių visuomenei- Ma
tyt, geri darbai nemėgsta rek
lamos.

Tačiau rinkliavos rezultatus 
paanalizavus iš kitos pusės, ten
ka konstatuoti liūdną faktą. Iš 
500 asmenų ir organizacijų, ga
vusių rinkliavos vokelį, atsilie
pė tiktai 85. Kai pereitais me
tais Balfui aukojo 20 procentų

išgyvena bent vieną mėnesį- 1 
Turiu pabrėžti, kad tas su-į 

varžymas liečia tik ĮMpįjsi»M j 
pensmnkus, išgyvenusius arta j 
išdirbusius JAV mažiau, negui 
dešimtį metų. Kitais visais at» J 
vėjais jam galioja visos kitos 1 
taisyklės, kaip ir kiekvienam j 
kitam piliečiui —: pensininkui.1

Yra visiškai nesvarbu, ar | 
pensininkas yra čiagimis, ar jis 1 
yra įsigijęs pilietybę netūrali- J 
zacijos keliu.

Pastebėtina, kad pensiją pra- j 
dėjus gauti ir vėliau nustojus ] 
pilietybės, pensijos gavimas nė- 
ra dėl to sustabdomas. J

4. Gaila, į šį klausimą atsa
kyti nesu kompetetingas. J

A šoliūnas, ] 
Baltimoru, Md. j

Jonas šoliūnas aukštuosius 
sociologijos mokslus yra baigęs 
Urbanoje,’ HL, ir Detroite, 
Mich. Kurį laiką dirbo Detroi
to socialinės globos įstaigoje, 
dabar dirba Baltimorėje, Md. 
Socialinės globos klausimais 
daug rašo lietuvių spaudoje. ŠUNIUKAS savo Seimininką randa ir kareivių eilėse.

BALFO VEIKLA IR LIŪDNA
Hartford, Conn. Artėjant Ka

lėdoms, kai paprastai žmogus 
daugiau meilės parodo žmogui, 
Balfo skyrius suorganizavo pi
niginę rinkliavą. Vietos ir apy
linkės lietuviam išsiųsta apie 
500 laiškų su vokeliu aukai.

Rinkliava pasibaigė. Surinkta 
338 dol. Padėkojus visiem au-

Jotspb Ateruaia -TRAVEL ĄGEHCV - REAL ESTATE -tasucanos

-1IAVEN RE ALT Y —
Kelionių Mūras lėktuvais Ir laivais. Apdraudimas gyvybių, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjos. • Kasdięn nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Janiuos Aveu, Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

vis gausėja naujais gradĮmais, 
pateisimais ir mm jų įmo
nių steigimais, auga -ir inves- 
tadmo kapitalo pareikalavimas, j 

i Visa eilė medicinos ir. ūkio 
! darbuotojų praeitųjų metų ga- 
į. teįteigė specialų investavimo 
I fondą, pavadintą Mudical Fund, !

Ine. (A Mutual Investment 
Fund). Pradinis fondo kapita
las 2 milijonai dolerių, šių me
tų pradžioje pradėjo priimti in- 

F dėlios šio fondo pradiniam ka- 
[ pitalui sudaryti. Pasisekimą tu

ri gera, nes jau gavo užsaky
mų daugiau kaip milijoną do
lerių. šitie investatoriai bus lai
komi Medical Fund, Ine. stei
gėjais- Mažiausia investavimo 
suma priimama 250 dol. Kol 
kas priimami tik užsakymai. Ga 
vus užsakymų visai sumai, stei
gėjų registracija bus uždaryta 
ir tada bus pradėta priiminėti 

Į pažadėtieji investavimai.
Principas tas pats, kaip ir ki

tų investavimo fondų: surink
tąsias lėšas kuo plačiau paskirs
tyti įvairioms pramonės įmo
nėms, žinoma, aptarnaujan
čioms tik medicinos — sveika
tos reikalams teikiamus reik
menis. Tikimasi, kad fondas tu
rės gerą komercinį pasisekimą.

Šio fondo steigėjais 
rai investatoriais gali 
tik panorės, ne vien 

’ dicinos darbuotojai-
J.

i .......... ................... ... ...
Į Lietuvišku produktų:
Į DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

t PETRO LISAUSKO
į krautuve
į 64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-8087
i Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams
t Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemtrteamai

Liquor Store, Ine
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

IR DŽIUGI
tanas Liutkevičius, Povilaitis, 
S. Radikas, Zigmas Strazdas.

Po 2 doL: Antanaitis, Banze- 
vich, Baron, M. Brazauskas, 
Bringa, Heton Cabitor, A. Ga- 
lasky, Henrikas Dapkus, J. Dap
kus, Mat. Harding, Jasinskas, 
J. Kavaliauskas, A. Kaunietie- 
nė, J. KodįSy J- Leonaitis, 
Lockwood, B; Mačėųas, J. Me
dekša, Remeika, Ručinskienė, 
Kostas Rūkas, Irena Ruseckie- 
nė, Antanas Šliogeris, Suba
čius, Valiūnas, Nenortas.

Po 1 dol,: M. Banevičius, 
V. Balčiūnas^ Charles Balčiū
nas, Burbulis, P* Gedutis, Eli- 
zabeth Kazlauskas, J. Krasaus
kas, Kulvinskas, Laskus, Moc
kus, Palubinskas, M. Vaičiulis, 
M. Morkus. <

Be išvardintų'asmenų, aukų 
Balfui dar atsiuntė šios orga
nizacijos: Amerikos Lietuvių 
piliečių klubas — 25 dol., Mal
dos Apaštalavimo Draugija 5 
dol., Gyvojo Rožančiaus Drau
gija 5 dol., LRKSA 3 dol.

Visiems aukojusiems Hartfor
do Balfo skyrius nuoširdžiai 
dėkoja-

Hartfordo Balfo Sk. Valdyba

S & G MEAT MARKETlietuvių, tai šiemet tas procen
tas krito iki 17. Ypatingai ap
gailėtina, kad ateiviai, kurie pa
tys yra pažinę didelį skurdą ir 
laukę iš Balto visokeriopos pa
ramos, taip greitai užmiršo, kad 
dar yra ir bus tautiečių, kuriem 
parama labai reikalinga. Tegul 
skaičiai kalba už save:

Vietinis, Amerikoje gimęs lie-

ir bend- 
būti kas 
tik me-

Audėnas

Kvalifikacijos socialinio draudi
mo pensijas gauti yra visiem 
vienodos. (Dėl dešimties metų 
žiūr. žemiau).

3. Skirtumas, gaunantiem so
cialinio draudimo pensiją ' ir 
gyvenantiems užsienyje yra 
toks:

a) JAV piliečiui jokių suvar
žymų bei ekstra reikalavimų 
nėra; jokių priedinių saistymų 
nėra, šio krašto pilietis gali gy
venti, kur nori ir jam socia
linio draudimo pensija bus iš
mokama ten, kur yra galima 
išmokėti (nekomunistiniuose 
kraštuose). _

b) Jeigu socialinio draudimo 
■ pensininkas nėra pilietis ir
šiame krašte išgyvenęs ar iš
dirbęs yra mažiau negu dešimt 
metų, tai jam yra suvaržymai. 
Toks pensininkas turi teisę so
cialinio draudimo pensiją gauti

doL; po 10 dol.: Bajorūnas, Ade 
lė Gailiūnienė, Petras Gailiū
nas, Petras Kaukles, adv. Leo 
Mazotas, Tomas Sereika, Pra
nas Stankus;

Po 5 dol.: Aukštukalnis, T. 
Bačkas, P. Baltrukonis, Blasu- 
kas. John Cabitor, Aleksandra

Kas norelę skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

C. A. Vokei - Vokieiaiiis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEvvton 9-6620

NEBŪK ŽILAS
’ “Florai Herb” yra nuo- 

stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys. minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPIC AN A, 
Dept A; P.O. Box 305, Clinton, Ind.

— Dr. EI. Armanienė, Bal
fo direktorė, gyv. Baltimore, 
Md., buvo pakviesta. ir šian
dien. sausio 23, dalyvavo pre- 

’ zidento J. F. Kennedy suruoš- 
i toje specialioj. konferencijoj, 

kurioje svarstoma, kaip tiks
liau sunaudoti JAV maisto per
teklių. Šia proga galima pažy
mėti, kad Balfas maisto lietu
viam tremtiniam ateinanttom 
metam iš JAV Surplus Food 
tikisi gauti.

0

i

ILGO GBOJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $450) 83.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų --------
Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų; įdainuota “Rūtos” 

ansamblio .........     (stereo $600)
Pavergtos tėvynės dainos ir Šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos. Bostono liet, mišraus choro 17 dainų — 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės Ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos----------
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, jgrota 12 liet patriot maršų 
Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stėpbens liet kompozitorių 3 kūriniai (stereo 8650) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet dainų (st 8750) 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, MontreaUo liet dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ----- ---------—
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas--------------- --------
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $750) 
20 operų arijų, A. DMutė-Tre6iokienė (3 plokštelės) —......
Lietuvių šokių rinkinys, A. Sabaniauskas, albumas X .;........

” ” albumas XI ..........
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ........ ............... ....................
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka —.......
Lithuanian, 2-speed rseord course --------------------- -----—------

Plokštelių albumai gaunami: 

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Wffl0ughby Avė. Brooktyn 21, N. Y.

. 5joo ;
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800 ' 
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5.00 
5.00 
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buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVU 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

34® Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

mustaiei 
u-v jamaica avl

WOODHAV£N 21, N. t 
Vagiate 3-1477

kus, Beatričė Manikienė, G- Ma
tulis, Marcijona Pateckaitė, A. 
Petraitis, Mary Puidokas, Simo
naitis. kun. Z. Smilga, Vitkus, 
Žilionis, Antanas Žitkus.

Po 3 doL: Walter Bolis, A. 
Dragūnevičius, Jurgis Dragūne- 
vičius, Vytautas Gailiūnas, Gin- 
čienė, Bronius Kriščiūnas, An-

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

KINGS COUNTY SAVINGS BANKAS
Kings County Savings Ban

ko piezidentas Charles F. Brau 
mano, kad 1962 metais ypatin
gai pakils indėliai bankuose. 
New Yorko valstybės bankų va
dovybės gerai žino, koks dar
bas jų laukia. Kongs County 
Savings Banko geras patarna
vimas 1961 metais, aukštesnių 
dividendų tvarkingas išmokėji- 339 taupomąsias sąskaitas. Per 
mas, įgalino banką pakelti pro
centus.

New Yorko universiteto prof. 
Paul S. Nadler, po ilgų metų 
studijų bei patyrimo, siūlo tau
pomųjų sąskaitų indėlių ribą 
pakelti iŠ 10,000 iki 25,000 dot 
Bet tam turi būti pakeisti New

Yorko valstybės įstatymai.
Ch. F. Brau taip pat prane

šė, kad Kings County Savings 
Banko Massapeųua skyr. (ati
darytas 1960) didelis išaugimas 
rodo, kad reikia daugiau ban
kų. 1961 metų gale Kings 
County Savings Bank turėjo 
127,128,585 dol- indėlių ir 49,

metus išmokėjo 4,571,531 dol. 
dividendų

Tikimasi, kad 1962 metai 
Kings County Savings Bankui 
bus dar sėkmingesni ir bankas 
publikai taip pat puikiai patar
naus, kaip ir per visą pereitą 
šimtmetį. (sk.)

LAIKRODININKAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRANO STREET
Brooklyn 11, N.Y. E V 4-2318

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NĖW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER& WEBER
Augščiausios kokybės produktai • Dabar pas mus galima gauti šviežios žąsienos | 
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- i; 
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikiųsite! J

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6 įi
New Yorke — .1654 2nd Avenae — TR 9-3047

(Tarp 85 - 86 g-vlų>
RMgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA l-7®6«
Astorijoje — 28-28 Stebreay SL — AS 4-321®

adė — 31® Front Street — IV 3-5540 
e — 41-®6 Main Street — HI 5-2552 
Heights — 82-1® 37th Avenue

* — DE 5-1151

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DAT-TA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-3840 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. EICHMGN1
Telefonas: VIrginia 3-3544

WTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

1883- MADI8ON STREET
BROOKLYN Z7t N. vi 

(Ridgewood)

TeL EVergreen 2-6440

Sali vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvlnlal 
pletOs. Pirmos rūšies lle- 
tuviikas maistas prieina
momis kainomis.



riwrawir

daly-

gyv.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

pravedimo di-

(BIELIAUSKAS)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

DAINUOJAME SU ROTA
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

THEODORE WOLINHIH,

GRamercy 5-1437

būdu pravesti 
baigti numato

dviejų 
ar du 
telef.:

Prielnamlausiomis kainomis su 
labai gerom IšsimokSjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS TVašKIEN®S

BAIDŲ KRAUTUVES

Ieškoma moteris prie 
mažamečių vaikų vieną 
kartu savaitėje. Kreiptis 
LA 8-2231.

Išnuomojami gražūs 5 kam
bariai su pilnu baldų apstaty
mu East New Yorko apylinkė
je. Kreiptis: J. Slaveckas, 303 
VVyona St., Brooklyn 7, N.Y.

Union Avė. (tarp Grand St. Grigaitytė ir Leonardas Žitke- 
ir Povvers St.).

Ju““ Aodtam, ekonomis- w*0<tami p. M ir jie 
tas, geriausia! patarnauja Mu- 
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. TeL TA 7- 9518.

F UNERAL HOME
M. P. BALLAS — Dtrectorlus 
ALB. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalu Ved? jas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. f 
(prie Forest Parkway Statlon)

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginfa 7-4499

INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI 

Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y.

RADI

Lietuvos generalinio konsu
lato patalpose sausio 26, penk
tadienį, 7 vai- vak. šaukiamas 
lietuviškų organizacijų atstovų 
pasitarimas išsiaiškinti, kaip 
būtų galima lietuviams dalyvau
ti tarptautinėje parodoje, kuri 
ruošiama 1964-65 metais New 
Yorke. —

Ieva Trečiokienė, iš Newark, 
N. J., ilgametė Newarko lietu
vių demokratų klubo sekreto
rė, buvo pakviesta ir dalyvavo 
sausio 16 New Jersey gub. Ri- 
chard J. Hughes inauguracijo
je ir baliuje Trenton, N. J.

Balto vajaus užbaigimo pro
ga sausio 25, ketvirtadienį, 7 
vai. vakare Balfo centro patal
pose, 105 Grand St-, Brooklyn 
11, N; Y., šaukiamas metinis 
Balfo 100-jo skyriaus narių su
sirinkimas. Nariai ir Balfo rė
mėjai maloniai kviečiami 
vauti

Emilija Krikščiūnienė, 
Woodhavene, 67 metų, mirė 
sausio 21, laidojama iš Apreiš
kimo par. bažnyčios trečiadie
nį, sausio 24, 10 vai. šv. Jono 
kapinėse. Pašarvota šalinskų 
koplyčioje. Paliko liūdintį vyrą 
ir dukrą su šeima.

- AL tautininkų klubas 1962 
metam išsirinko valdybą: pirm. 
D. Klinga, vicepirm. Pr. Narvy
das, sekret- J. Parojus, iždin. 
J. Jankus.

Ona Avižienė, kun. Jono 
Avižos, dr. Alberto ir Vytauto 
motina, mirė sausio 8 Lietuvo
je. Žemaitkiemyje, Ukmergės 
apskr. Velionė buvo ištremta į 

^Sibirą ir po 8 su puse metų 
grižo Į Lietuvą sunkiai sirgda
ma. Palaidota sausio 10 Žemait
kiemy.

O. Labanauskaitės siuntinių 
persiuntimo Įstaigos telefonas 
yra EV 4-4952. Adresas: Cos- 
mos Parcels Express Co-, 370

vų pranciškonų 
680 Bushwick Avė., Brooklyn 
21, N.Y. į

Dr. Juozą* Kazicką*, Neris 
Carbon and Oil Corp.'daliniu- , 
kas, firmos reikalais sausio 15 
išvyko į Europą, yasario 1 į. 
Romą išvyksta jo žmona AL Ka- 
zickienė. Iš Romos toliau kar
tu keliaus ir aplankys Indiją, 
Australiją, N. Zelandiją, Fiji, 
Haiti ir pro Havajus balandžio 
15, Verbų sekmadienį, grįš į 
New Yorką.

Romuvos knygų leidykla yra 
pasiruošusi šiais metais išleis
ti Maironio poemą Jaunoji Lie
tuva, kurią iliustruoti sutiko 
dail. V. K. Jonynas. Tuo reika
lu sausio 19, penktadienį, Dar
bininko redakcijoje buvo pasi- 
tarimas-

Dantų gydytojų draugijos su
sirinkimas šaukiamas vasario 4, 
sekmadienį, 4 vai. ‘popiet Vytu- 
vių namuose. 85-29 86 St., 
Woodhaven, N. Y. Paskaitą 
skaitys dr. I. Skeivys. Po su
sirinkimo užkandžiai. Laukiama 
visų narių.

iniciatyva buvo paruošta kaHdine programa, kurioje dalyvavo 500 įvairių klastą mokinių. Nuotraukoje 
— dalismokinių. Nmtr. P. Plekiinio.

NEW YORKO VYRŲ OKTETAS PATERSONE
Patonon, N- J. lietuvių ko

lonija nedidelė, todėl didesnių 
koncertų, vaidinimų ir dides-

surengia. Mat, netoli didysis 
New Yorkas, Newarkas ir kt. 
miestai, tai patersoniečių di
desnius ar mažesnius būrelius 
visuomet sutiksi tų didmiesčių 
parengimuose;

Bet vieną kartą Lietuvių 
Bendruomenės Patersono apy
linkės valdyba įrodė, kad ir Pa
tersone gali būti surengtas di- 

i dėsnis koncertas. Ir štai, sau
sio 13 į Patersoną atvyko N«w

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
darbai ir

E New Yorke gyvenančių ra
šytojų 1958 buvo sudaryta Lie
tuvių Rašytojų Draugijos valdy
ba. kurios pirmininku buvo ve
lionis Juozas Tysliava. Jam pra
eitais metais lapkričio 11 mi
rus, pirmininko pareigas per
ėmė buvęs vicepirmininkas Pra- 
nas Naujokaitis. Kiek anksčiau 
iš valdybos buvo pasitraukęs 
iždininkas. Stepas Zobarskas.

Dabar vaidybą sudaro: Pra
nas Naujokaitis — pirmininkas, 
Algirdas Landsbergis — vice
pirmininkas, Paulius Jarkus— 
sekretorius, nariai: Kotryme

Ieškomas Pranas, Vinco sū
nus, Servą, gimęs 1912 me
tais Lietuvoje, Parudkalnio km., 
Varnių vlsč.. gyvenęs JAV, 797 
Bank St.. Waterbury, Conn. Jei 
būtų ir miręs, prašoma praneš
ti jo broliui adresu: Vincas 
Servą. Nigrandas cm.. Saldus 
raj., Latvia.

vičius- __ ■' ■
Šios valdybos kadencija yra 

pasibaigusi 1960 metais. Buvo 
tariamasi su Draugijos nariais 
Washingtone ir Baltimorėje dėl 
naujos valdybos sudarymo. Bu
vo pasiruošta rinkiniams, ta
čiau kai kuriem kandidatam iš 
tos apylinkės išvažiavus, atsi
sakė ir kit. Reikėjo ieškoti nau
jos vietos- Tuo būdu teko ir 
toliau dabartinei valdybai pa
silikti pareigose.

Naujai valdybai kandidatai 
jau yra surasti. Los Angeles

rupesciai
gyvenantieji rašytojai sutiko į- 
eiti į valdybą ir revizijos ko
misiją. 6arbės teismui kandi
datai yra iš Chicagos. — 

Dabar valdyba rengiasi ko
respondentiniu 
rinkimus. Juos 
iki kovo 31 d.

Be rinkimų
džiausiu Draugijos rūpesčiu yra 
metinių premijų suorganizavi
mas ir jų įteikimas. Draugija 
už 1958 metus premiją įteikė 
K. Bradūnui. už 1959 — Vla
dui šlaitui. Taigi, savo teisėtos 
kadencijos metu valdyba suor
ganizavo premijų įteikimą.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
pratęsus kadenciją, valdyba už
sidėjo sau pareigą suorganizuo
ti LRD metines premijas už 
1960 ir 1961.

Kaip žinome, pats sunkiau
sias darbas yra sukelti lėšas. 
Stambesnių mecenatų ieškoji
mas nedavė vaisių. Nors pre
mija tėra tik 500 dol., bet val
dybai nepasisekė surasti tokių 
geradarių, kurie paremtų lietu
vių rašytoją-

Lietuvių Bendruomenės ak
tyviesiem veikėjam pasiūlius, 
buvo priimta nauja idėja: 25 
aukotojai sudeda metinę prami-

šiuo metu Draugijos valdy
ba kreipėsi laiškais į tauriuo
sius New Yorko apylinkės lietu
vius, kurie visada nuoširdžiai 
rėmė lietuviškos kultūros rei
kalus, kad ir dabar savo auka 
paremtų Lietuvių Rašytojų Dr- 
jos pastangas išlaikyti metinę 
premiją.

Draugijos valdyba parengė 
savo nariam aplinkraštį, kuris 
bus šiomis dienomis išsiuntinė
tas- Taip pat spaudai pareng
tas atsišaukimas ryšium su Mai
ronio metais.

AIDAS
Monetini* tkautiiko įt 
mo htmalat
Gatuiai Oiuttruotat rito 

' pasaulio Ketuvią tkautą- 
čią veiklos nuotraukomis 
Dalie iurnalo yra skirta 
mažiesiems — paukštytėms 
ir vilkiukams

o Prenumerata metams tik 
93JOO
"Skautą Aidą” galima u£- 
takyti per vienetą vado
vo* nuifu metu arba: — 
“SKAUTŲ AIDAS"

91 King Edward Avenue, 
London, Ont., Gonada

RADIJO PROGRAMOS
#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kii. Medford, Mas*. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

#

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas 

P. VIŠČINIS 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kiiociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass.

#

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA

Vedėjas 
STEP. MINKUS 

Boston. Mass. 
WLYN —1360 kilocycles 

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

Skautų studentų kavinė — 
būklas bus atidaryta sekmadie
nį, sausio 28. Programoje: sve
čio iš Stamford, Conn., inž. 
Viliaus Bražėno paskaita — 
“Prieškomunistiniai sąjūdžiai 
Amerikoje ir mes”. Prelegentas 
yra korp. Vytis filisteris. Ka
vinei patalpas maloniai suteikė 
Ona Ivaškienė. Į susirinkimą 
kviečiami lietuviai studentai ir 
kviestiniai svečiai, nes E viso 

“ tėra vietos 50 žmonių.
Kultūros klube sausio 27 

kalbės inž. Vilius Bražėnas iš 
Stamford, Conn., tema “Prieš- 
komunistinis sąjūdis Amerikos 
intelektualų pasaulyje” ir ro
dys filmą apie komunistų ver
žimąsi užsieniuose. , 
....Bostono Fine Arts pučiamų
jų kvintetas Falmouth, Mass., 
sausio 28 d. 8:30 vai. vak at
liks Jeronimo Kačinsko nese
niai parašytą kvintetą, šis kū
rinys taip pat bus grojamas 
Fine Arts ansamblio rečitaly
je Jordan salėje vasario pabai
goje- Koncerto programoje bus 
dar Pistono, Carterio' ir Hin- 
demitho kvintetai.

CYO organizacija iš savo na
rių sudarė tris krepšininkų gru
pes — dvi berniukų ir vieną 
mergaičių. Visos grupės pradė
jo rungtyniauti su kaimyninių 
parapijų CYO krepšininkais ir 
jau yra pasiekę laimėjimų. Va
sario 10 CYO ruošia žiemos 
sporto mėgėjų išvyką į Berk- 
shires kalnus paslidinėti. Išky
lautojai apsistos South Egre- 
mont, Mass., kur turės progą 
paslidinėti, pačiuožti, pasišokti 
ir skaniai pasivaišinti- Išvykai 
vadovauja kun. J. Svirskas.

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light bažn. žvakių dirbtuvės 
savininkas, plečia prekybą ir 
yra reikalingas Bostono miestui 
ir apylinkėms atstovų—sales- 
manų. Pirmenybė' lietuviams. 
Rašyti lietuviškai ar angliškai 
adresu: Holy Light Candle Mfg. 
Co., 35 So. 8th St., Brooklyn 
11, N. Y., att. B Kučinskas.

Mirusieji: Po gedulingų šv.

Yorko vyrų oktetas su savo va- Po pianisto dar pasirodė 
dovu pianistu Aleksu Mrozins- akordeonistas Vytautas Daugir- 
ku. das. Jis pagrojo keletą valsų.

Koncertą pradėjo Bendruo-« Ir jis atliko puikiai, o publika 
ir jam katučių nešykštėjo.

Po programos dar ilgai dalin
tas! įspūdžiais. Koncertas nebu
vo užmirštas ir sekmadienio ry
tą prie bažnyčios: svarbiausia 
pasikalbėjimo tema — gražus 
koncertas- Tikrai gražus, ir pa- 
tersoniečiai dar ilgai jį minės. 
Jie yra nepaprastai dėkingi 

. Bendruomenės valdybai, o ypač 
jos pirmininkui Antanui Ru
giui, už tokio gražaus koncerto 
surengimą.

Po to buvo šokiai, grojant 
Arnoldo Pristerniko orkestrui.

su
rengtas Marijos Šaulienės, tal
kinant M. Rugienei, Genovaitei 
ir Vaclovui Slepakovams ir k.

Pedagogas Vaclovas Čižiūnas, 
kuriam pereitų metų gruodžio 
mėn. viduryje dr. V. 'Paproc- 
kas padarė vidurių operaciją, 
jau pasveiko, o po mėnesio ža
da vėl grįžti į darbą.
Juozas Jokubavi<*u$ yra pa
skirtas Patersono miesto plana
vimo komisijos nariu. Ta pro
ga Patersono laikraščiai sausio 
10 įsidėjo jo nuotrauką, pažy
mėdami, kad jis yra baigęs Ma- 
rianapolio, Thompson, Conn., 
akademiją, yra Patersono an- 
ti-komunistinio komiteto pirmi
ninkas ir vienas iš pirmininkų 
Patersono lietuvių šv- Kazimie- Petro bažnyčioje pamaldų pa- 
ro naujosios statybos komite
to. Be to, priklauso Lietuvių 
Piliečių klubui.

Lietuvių piliečių klubo me
tinis susirinkimas įvyko sausio
7. Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. Antanas Gudonis, vice- 
pirm. Antanas Gustas, sekr. Al
girdas Eitmanas, ižd- Henrikas 
Šelis, finansų sekr. Marcelinas 
Senulis, iždo globėjai Ed. Gus
tas ir J. Kuzinevičius. Pereitais 
metais klubas pastatė gražią 
modemišką salę, kur būna kon
certai ir visi lietuviški paren
gimai. Prie pat salės esančiam 
name turi užeigą ir barą. Nau
joji salė ir baras yra 62 La- 
fayette St.

šv. Kazimiero draugijos me
tinis susirinkimas įvyko sausio
8. Į naują valdybą išrinkta: 
pirm. Jonas Sprainaitis, vice- 
pirm. Ignas Kulikaitis, sekr- 
Antanas Juškaitis, ižd. Juozas 
Bušniauskas, finansų sekr. Vin
cas Justas, iždo globėjas Jur
gis Jasulaitis, šv. Kazimiero 
draugija yra pirmoji lietuvių 
parapijos steigėja Patersone, o 
dabar naujai statomai bažnyčiai žioji literatūra, 
paaukojo, didelį vitražą už tris Darbininkas, 910 Willoughby 
tūkstančius dol. Barb. Paež* Avė., Brooklyn 21, N. Y.

menės pirm. Antanas Rugys, 
sveikindamas menininkus ir jų 
vadovą Patersono padangėje. 
Po to okteto vadovą Aleksą 
Mrozinską ir kiekvieną daini
ninką pristatė publikai. Progra
mai vesti pakvietė Danguolę 
Mastonytę-

Jau su pirmąja daina okteto 
vyrai užbūrė publiką. Dainų 
grožis ir jų pritaikymas visiem 
laikam sukėlė visų klausytojų 
tarpe didelį pasitenkinimą. Vy
rai dainavo apie gražius lais
vos Lietuvos laikus, jos karei
vėlius, apie dabartinę liūdną Veikė turtingas bufetas, 
partizano dalią, narsių jūreivių j 
maršą, švelnias tango melodi- l 
jas ir t.t. Daugelį dainų okte- i 
tas turėjo kartoti, o po jūrei
vių maršo turėjo publikai pasi
rodyti tris kartus, nes publika ~ 
vis plojo ir plojo.

Negalima nepaminėti ir gra
žios naujosios -piliečių klubo sa
lės su puikia akustika ir rezo
nansu, kas oktetui buvo staig
mena nedideliam Patersone.

Antroje koncerto dalyje ok
teto vadovas pianistas Aleksas 
Mrozinskas paškambino piano 
solo Khachaturiano Toccatta, F. 
Liszto Paguodą, Lecuono Ma- 
laguėna. Na, o kadangi publi
kos plojimų nebuvo galima su
stabdyti, tai- priedo dar paskam
bino Chopino ^Noktiurną. Ką 
galima rašyti „jr kaip pagirti 
pianistą Aleksą Mrozinską? Juk 
ir didžiausias muzikos kritikas 
vargiai jam surastų kritikos žo
džių- Gražu, nepaprastai ... 
šnabždėjo publika.

Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, 
įdainuota “Rūtos” lietuvių tau
tinio radio ansamblio su orkes
tru. Diriguoja Alg. Kačanaus- 
kas. Įdainuota 17 liaudies dai
nų: Plaukia Nemunėlis, Subatos 
vakarėlį, Gražių dainelių, Bu
vo gera gaspadine, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ūlytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug, 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai
me mergelę- Išleido “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J. Stukas per Reųuest 
Records, Ine. Plokštelės kaina 
5 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

VALANDA

laidoti:
Barbora Zigutienė (sausio 12) 
86 m. Velionė gyveno 436 E.- 
6th St. Nuliūdime paliko dukte
rį. Palaidota N. Kalvarijos ka
pinėse.

Juozapina Saveikienė (sausio 
16) 73 m. Velionė gyveno 486 
E. 7th St. Palaidota N. Kalva
rijos kapinėse.

KAS NORĖTŲ 
įsigyti mūsų poetų eilėraščių 

knygas:
Poezija, J- Aisčio, 420 ps., 

kietais viršeliais, 6 dol; Sau
lė kryžiuose, L. Andriekaus, 
208 ps., didelio formato, 3 dol.; 
Veidrodis jūros dugne, V- 
Bogutaitės 60 puslapių, 2 dol. 
Vidudienio sodai, Br. Brazdžio
nio, 126 ps., 4 dol., šventieji 
akmenys, F. Kiršos, 112 ps., 
2 dol., Mėlynas sniegas, H. Na- 
gys, 88 ps., 2 dol.; Atidari lan
gai, S. Santvaro, 167 ps., di
delio formato^ 3 dol-, Marijos 
žemė ir Aušros žvaigždė, A- Ty- 
ruolio, abi po 1 dol. Taip pat 
gaunama ir kitų autorių gra-

Darbininko administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS. Čia 
gaunami naujausi lietuviSky knygų leidiniai; lietuviški kryželiai 
labai pigiomis kainomis; lietuviikos plokštelės, maldaknygės bei 
jvairios devocijonalijos.

Kas nori gerai melstis, įsigyja tik kg išėjusių iŠ spaudos prel. 
P. M. Jwv maldaknygę DIDYSIS RAMYBtS ŠALTINIS, 3-Ciasis 
papildytas naujomis maldomis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukli ir gera dovana visokioms progoms. Kaina $4-00.

Dvi naujai iSleistos knygos už $500 — SAULt KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus, religinio turinio eilėraSCių knyga virs 200 
psl. ( paskirai kaštuoja $3O0>; ŽVAIGŽDŽ VIRŠUM GIRIOS, Alės 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimų (kai
na $400). Užsisakant abidvi kartu tik $5.00.

A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoj $1400 — tik $7.25 
su persiuntimu). Lietuviškai - angliškas Ir angliškai - lietuviškas. 
VirS 1250 pusi., gražiai įrištas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems Ir visada.

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
910 WII1eughby Ave^ Brooklyn 21, N. Y.

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mas*.
Off. Tel.: AN 8-4618 

Res.: AN 8-5«
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas

I. B. SHALINS
- Šalinskas

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.

PRANAS W AITRUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų Ir naktf
Nauja moderniAka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir } kitus miestus.
Reikale bukite: Tol. TR 6-6434


