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Maskva staiga pakeitė savo
taktiką. Prieš savaitę palankiai 
atsiliepė apie valst. sekr. Her- 
terį. šakė, kad jis labiau už sa
vo pirmatakus priartėjęs prie 
koegzistencijos supratimo. • Šal-

tojo karo kurstytojais vadino

Lietuvių Romos Katalikų Federacįjps 35 suvažiavimas New York e
sekmadienį, lapkri- 
imingomis pamaldo-čio 29, 

mis Apreiškimo parapijos baž
nyčioje užsibaigė ALRK Fede
racijos 35-tasis kongresas, ku
ris posėdžiavo New YOrke nuo 
lapkričio 27. Tą dieną kongre
sas pradėtas pamaldomis Auš
ros Vartų bažnyčioje. Mišias au
kojo Federacijos dvasios vadas 
prel. J. Balkūnas, pamokslą pa
sakė prel. Pr. Juras. Savo pa
moksle jis ryškino katalikiško
sios akcijos uždavinius.

Federacijos centras atkeltas į New Yorką, pirmininku išrinktas A. Masionis J. Balkūnas, pirm. inž. A. Ru
dis, sekret. kun. dr. .A. Juška.

buv. prez. Trumaną, Aehesoną, 
N neoną ir Rockefellerį.

Pereitą savaitę jau "Pravda" 
tarp Šaltojo karo kurstytojų at
kėlė ir Herterj.. Herteris esą 
vartoja “šaltojo karo frazeolo
giją”. Jis atsidūrė nemalonėje, 
nes sakęs, jog nusiginklavimas 
reikalingas kontrolės; jog Ame
rikos bazės yra esminė Ameri
kos saugumo dalis.

-Kongreso posėdžiai lapkričio raščių ir atskirų asmenų svar- Kučas, K. Mockus, J. Sakevi- 
27, penktadienį, pradėti Com- biausiu uždaviniu šiandien rei- 
modore viešbutyje 11:30 vai. 
Invokaciją atkalbėjo prel. Ig. 
Albavičius. Prel. J. Balkūnas, 
Kongresui Rengti Komiteto pir
mininkas savo atidaromoje kal
boje priminė kongreso šūkį: 
“Už tylinčią Bažnyčią, už ken
čiančią lietuvių tautą”. Katali
kų organizacijų, Įstaigų, laik-

kia laikyti katalikiškosios akci
jos stiprinimą ir vykdymą pa
gal Apaštalų Sosto nurodymus. 
Todėl ar šis kongresas daug dė
mesio skirs katalikiškosios 
cijos. problemoms svarstyti 
spręsti.

Kongreso prezidiuman
kviesti pirmininkauti — dr. A.

ak- 
ir

pa-

išrinktas Jan E. Kalnber-

Jo vietoj pastatytas Latvių 
mokslų akademijos pirminin
kas Jan V. Peive. Prezidentu

čius ir A. Šimaitienė, sekreto
riauti — V. Volęrtas, A. Anta
naitytė ir P. Vainius, rezoliu
cijų komisijon kun, V. Bag
danavičius, J. Sakevičius, A. 
Barzdukas ir D. Bielskus, man
datų komisijon — inž. A. Ma
žeika, kun. J. Gasiūnas ir J. Ma
žeikaitė; nominacijų komisijon 
— K. Krušinskas, St. Dzikas ir 
kun. V. Dabušis; spaudos — M. 
Kižytė, C. Surdokas ir kun. V. 
Dabušis.

Sveikino žodžiu J. E. vysk. V. 
Brizgys ir Lietuvos atstovas 
Washingtone Juozas Kajeckas, 
"Laiškais bei telegramomis kon
gresą sveikino apaštalikiškasis 
delegatas arkiv. E. Vagriozzi, 
kardinolas Francis Spellmanas, 
prezidentas D. Eisenhoweris, vi
ceprezidentas R:' Nixonas, JAV 
delegatas prie Jungtinių Tautų 
H. Cabote Lodge, New Yorko

gubernatorius N. Rockefelleris, 
New Yorko miesto mayoras R. 
Wagneris. aštuoniolika senato
rių, dvidešimt šeši kongresma- 
nai. Kanados Liet. R. Katalikų 
Federacija, Romos Lietuvių Ku? 
nigų Vienybė, Vokietijos Liet. 
Sielovados tvarkytojas tėvas A. 
Bernatonis, lietuviškos vienuo
lijos, katalikiškųjų organizacijų 
centrai bei jų vienetai ir visa 
eilė lietuviškų organizacijų. 
Įstaigų bei atskirų asmenų. Su 
sveikinimais aukų prisiųsta per 
800 dol. Didesnėm sumom au
kojo dr. Petras Atkočiūnas (Ci
cero, III.) — 300 dol., prel. Ig. 
Albavičius — I50 doL ir jo pa-, 
rapijos Katalikų Federacijos 
skyrius — 25 dol., šv. Pranciš
kaus parap. Lavvrence, Mass., 
per prel. Pr. Jurą — 100 dol.

Pranešimus iš Centro Valdy
bos padarė dvasios vadas prel.

vicepirm. di. ..._______,____
prel. Ig. Albavičius, kultūros 
Instituto pirm. prel. Pr. Juras; 
Dainavos stovyklos — Br. Po- 
likaitis; iš apskričių — J. Sa- 
kevičius (Chicago, III.), St. Dzi- 
kas (New Yorko), A. Aleksis 
(Connecticut), A. Kneižys (Nau
josios Anglijos).

Paskaitas skaitė Draugo vyr. 
redaktorius L. šimutis apie mū
sų pareigas Lietuvai ir kun. dr. 
V. Bagdanavičius apie Katalikų 
akciją; prelegentus papildė K. 
Mockus ir V. Volertas. Diskusi
jose dalyvavo dr. A. Damušis, 
kun. St. Yla, kun. A. Juška, 
A. Kneižys, P. Montvila C. Sur- 
dokas, kun. L. Jankus, K. Kru- 
'šinškas ir k. ' -i'

Priėmimas atstovų ir svečių 
suruoštas lapkričio 27 dienos 
vakare Baltų namuose. Čia bu
vo progos susitikti ir pasikal- 

(Nukelta Į 8 p.)

VIRŠŪNES 
NUĖMĖ,NES

Latvijoje lapkričio 27 iš mi- 
nisterių pirnynfnkų' kėdės iš
imtas Viltis. T. LatsL. Oficiali

priežastis 
sveikata.

Nusižudė ar nužudytas — neaišku, 
bet mirties kaltininkai aiškūs

Povl Bang-Jensen žuvimas 
pridengtas paslaptim. Pirma
dienį, lapkričio 23, jis išėjo iš 
namų ir rastas negyvas su per
šauta galva ir rankoje revolve
rių tik. ketvirtadienį Queenso 
parke .Jo kišeniųje rastas raš
teli žmonai. Jam? atsisveiki
na, pasako, kaip jį laidoti, ir 
primena savo nusivylimą dėl 
Jungtinių Tautų.

zin, 66 metų, kuris lig šiol bu- Bang-Jensenas Danijos pilie-

....Didele dalimi jis kilo dėl Va
karų, konkrečiai Amerikos, lai
kysenos Jungtinėse Tautose. Jo
se dviem klausimais parodyta 
iniciatyvos. Maskvai paspausti.

Nutarta įrašyti į sesijos dar
bus Vengrijos klausimą. Les'ie 
Munro pranešimas lapkričio 27 
iš naujo kaltino Sovietus dėl 
jų įsikišimo į Vengrijos reika
lus; iš naujo patvirtino, kad 
Sovietų okupuotoje Vengrijoje 
smurtas tebetęsiamas. Antras 
klausimas — politinės komisi
jos nutarimas 49:9 balsų lap
kričio 27 raginti šiaurės Ko
rėją ir kom. Kiniją, kad ne
trukdytų Korėjos gyventojam 
balsuoti dėįKorėjos sujungiiną.

Abudu klausimai buvo pro
pagandinė ofenzyva prieš ko
munizmą.

Rodė, kad komunistinis blo
kas nesutinka su balsavimu ir 
priešinasi gyventojų valiai. Ro
dė, kad Korėjoje komunistai 
laikosi tokios pat taktikos kaip 
ir Vokietijoje —- priešinasi bal
savimui, o tesiūlo tik dviejų 
dalių, dviejų Korėjų, dviejų 
Vokietijų susitarimą.

Diskusijose Sovietų atstovas 
Kuznecovas ir priešinosi abiem 
klausimam, aiškindamas: Veng
rijos ir Korėjos klausimų kėli
mas nesąs suderinamas su 
“Camp David” dvasia. Ameri
kos atstovas Cabot Lodge jr. 
nurodė priešingai: sovietų 
smurtas Vengrijoje nesuderina
mas su “Camp David” dvasia.

^ezu*ta*as — Sovietų noras, 
• kad Amerika tylėtų apie visą

KELIONĖ Į MĖNULĮ 
IR VĖL NESĖKMINGA

Cape Canaveral, Fla., lap
kričio 26 nukrito į Atlantą At- 
las - Able raketa, kuri buvo 
iššauta Į mėnulį.

Po šios nesėkmės dabar aiš
kina, kad be kito rudens nau
jos raketos nebus. Pripažįsta, 
kad sovietai visais metais yra
Ameriką pralenkę.

Tačiau ir visi nepasisekimai 
nepamokė amerikiečių, kad rei
kia daugiau dirbti, o mažiau be 
laiko garsintis, tada bus ma
žiau ir nusivylimo, o priešui
džiaugsmo.

— Vyriausias Lietuvos

Amerika, Kinija, Indija ir seržantas
Amerikos, Indijos, raudono

sios Kinijos santykius stipriai 
papainiojo marinas seržantas 
Armstrong. Amerik. konsulato 
Bombėjuje tarnautojas. Jis lap
kričio 27 buvo* pagrobtas ir nu
temptas į raud. Kinijos konsu
latą. Ten išlaikytas 6 valandas, 
surištas ir muštas. Tik Indijos 
policijai įsikišus buvo paleis
tas.

Amerikos konsulas^Bombėju- 
je paskelbė įvykio priežastis. 
Esą lapkričio 26 į Amerikos 
konsulatą atvykęs komunistas 
Chang Chien-yuh, konsulato 
tarnautojas, ir prašęs Amerikos 
azylio. Seržantui Armstrong bu
vo pavesta jį išklausinėti ir jo

Armstrongo pagrobimo Bombė
juje. Atsakė, kaip paprastai ko
munistai daro: esą ne ameri
kietis buvo pagrobtas, bet ame
rikiečiai buvo pagrobę kiną,’ 
konsulato tarnautoją.

Fanam? nori 
gauti kanalą

laisvinimo Komitetas įteikė
prezidentui Eisenhoweriui me-
morandumą ryšium su Vakarų p^Mmus'irekortuoti.’ji’odi 
konferencija Paryžiuje.

Vliko _•................ .......
drauge su Baltų Taryba Vokie
tijoje įteikė ta pačia proga me
morandumą Vokietijos kanc
leriui Adenaueriui. Lietuvos di
plomatiniai atstovai Washingto-

tai atliko kitoj vietoj ir ten 
Vykdomoji Taryba pernakvojo. Tačiau ryta Arm- 

strong apsižiūrėjo, kad nėra į- 
rekorduotų pareiškimų nei pa
ties komunisto kino. Armstroųg 
jį prisivijo ir automobiliu nu
vežė iki Kinijos konsulato, ka- 

“savo 
nuomonę pakeięts”. Prie kon
sulato išlipęs ir pasičiupęs Įre- 
korduotus pareiškimus. Arm- 
'strong jį ėmė vytis, bet jį su
čiupę keli konsulato tarnauto-

ne. Londone. Paryžiuje yra pa- dangi kinas 
darę taip pat atitinkamus žy
gius.

GYVENIMAS IR TIKĖJIMAS
Popiežius Jonas XXIII lap

kričio ?8 savo ketvirtoje en
ciklikoje paskelbė, kad vakarų ia>- 
Afrika, Belgijos Kongo ir Ruan- 
da-Urundi iš misijų krašto pa
darytą normalia bažnyčios vei
kimo teritorija. Teritorija pa
dalyta į 8 arkivyskupijas ir 29 
vyskupijas. Paskirti 28 vysku
pai, tarp jų penki vietinio ki
limo. Enciklika stipriai pabrė
žė vietos tradicijų laikymąsi 
bažnyčios gyvenime.

— Balionas su dviem tyrinė
tojais lapkričio 29 pasiekė 15 
mylių aukštį ir laimingai nusi
leido prie Manhattano. Tyrinė
tojai stebėjo pro teleskopą ir 
fotografavo Venerą.

vo partijos sekretorius. Tose tis, diplomatas, buvęs sekreto- 
pareigose jis išbuvo 19 metų, rius Jungtinių Tautų komisi- 
Vadinas, išlikęs-partijos sekre- jos, kuri apklausinėjo 81 veng- 
torius iš Stalino laikų.- rą apie Vengrijos

Latsis buvo žinomas ir kaip 1956 .Pagarsėjo tuo, kad da- 
Tašytojas. kuris savo dviejų to- vęs žodi liudininkam neskelb- 
mų romane niekino nepriklau- ti niekam jų pavardžių, žodi 
somą Latviją, niekino partiza- ištesėjo ir atsisakė tas pavar- 
nus, vadindamas juos Ameri- dės duoti Jungt. Tautų gen. 
kos imperialistų agentais. sekr. Hammarskjoldui, kad ne-

Azerbaidžano respublikoje patektų sovietam j rankas. Ko- 
ta£ pats, tik vienos dienos skir- -misijos akivaizdoje Bang-Jen- 
tumu. Prezidentas Rijas K. 0. 
Abdullajev pasitraukė. Taip pat 
dėl “nesveikatos”. Jo vietoj 
paskirtas pareigom jo pava- liepos mėn. jį atleido iš tarny- 
duotojas.

Bulgarijoje sudarytas specia
lus institutas mokslo įstaigom 
ir darbam koordinuoti. Jo prie
kyje pastatytas Cervenkovas, 
buvęs kom. min. pirmininkas 
ir komunistų lyderis, augintas 
Maskvoje Stalino laikais.

Lyderių pakeitimas Gudijoje, savižudybė. Kodėl nusižudė? Iš

BANG-JENSEN, 
kęs žmoną ir 5

50 metu, pali- 
vaikus..

Tautose. Buvęs

praeiti ir ją priimtų, nebuvo
patenkintas, taigi ir "Camp
David" burbulas susprogo.

senas ant Jungtinių Tautų sto
go sąrašą su pavardėm sudegi
no, o Hammarskjoldas 1958

bos už “neklusnumą”.
Paskutiniu metu Bang-Jense- 

nas dirbo labdaros organizaci
joje Care. Pirmadienio rytą jis 
atsisveikino žmoną ir išvyko į 
darbą. Bet darbe nepasirodė.

Dėl jo mirties yra du aiški
nimai. Policija mano, kad tai

Panama savo nepriklausomy
bės 136 metus lapkričio 29 pa
minėjo naujom demonstraci
jom ir riaušėm prieš Ameriką. 
Išdaužė Amerikos Įstaigų lan
gus, sudegino iškamšą “Dėdę 
Šamą”, mėgino Įsiveržti i ka
nalo zoną, kurią saugojo Ame; 
rikos kariai. Susirėmimuose su
žeista apie 39 asmenų. Demon- Rusijoje, dabar Latvijoje, A- pradžių buvo sakoma, kad jis 
stracijos šūkiuose buvo pasisa
kymai už Sovietus, pasisakymai ri tikslą sucentralizuoti valdo- dienų jau aiškino, 
už Castro. mus kraštus apie Maskvą. labai paveiktas dėl

zerbaidžane ir kt, spėjama, tu- nesugyvenęs šeimoje. Po poros 
kad buvęs 
anos istori-

Ar ofenzyva prieš Sovietus 
Jungtinėse Tautose reiškia Va
karų politikos suaktyvėjimą ar 
tik laikinį taktinį manevrą?

Aiškaus plano eiti pirmyn 
Jungtinėse Tautose Vakarai ne
rodo. Jau pripažino duoti pir
menybę prieš Vengrijos klau
simą Alžiro klausimui. Skeptiš
kai į pačių Jungtipių Tautų 
svarstymus bei nutarimus žiū
ri ir patys jų nariai. Prancūzų 
spaudoje tiesiai buvo parašyta: 
Jungt. Tautos susirūpino, kad 
Prancūzijos atominės bombos 
mėginimas Saharoje gali pa
kenkti Afrikos gyventojam; ar 
tikrai Jungt. Tautom gyvento
jų gyvybė rūpi, pamatysim, 
kaip jos svarstys Vengrijos 
klausimą, kur tikrai žmonės 
masiškai buvo žudomi.

jos Jungtinėse
depresijoje. Lankęsis net pas 
psichiatrą. Tačiau žmona, ame
rikietė, pareiškė, kad jai nieko 
nežinoma apie jos vyro lanky
mąsi pas psichiatrą; kad jis iš
vykdamas pirmadienį buvęs 
visai geros nuotaikos. O dėl sa
vižudybės ir anksčiau diskusi
jose su draugais jis buvo tokią ' 
mintį atmetęs, nes tam prie
šingi jo religiniai įsitikinimai. 
Jis buvęs “senos mados” žmo
gus, kuris garbingai laikėsi sa
vo duoto žodžio.

Kitas aiškinimas — Bang- 
Jensenas nužudytas. Nužudy
tas bolševikų agentų. Gal net 
pirma buvo pagrobtas, kad iš
gautų iš jo paslaptis. Policija
lig šiol negalėjo išaiškinti, kur — Anglų spauda jau spėlio- 
jis išbuvo dvi dienas, nes jis ia- kad viršūnių konferencija 

gali būti atidėta į 1961 metus, 
kada bus naujas Amerikos pre
zidentas. Chrūščiovui būsią dau
giau intereso tartis su nauju 
prezidentu, negu su išeinančiu.

Įvykį matė vienas indas, ku
ris pranešė policijai.

Amerikos valstybės departa
mentas pareikalavo iš Indijos, 
kad įvykį ištirtų. Indija ir r. 
Kinija apie jį tuo tarpu tyli. •

Kitą dieną lapkričio 28 buvo 
naujas kinų komunistų smur
tas — du kinai komunistai už
puolė iš telegrafo išėjusį indą 
konsulato pasiuntinį, kuris bu
vo nunešęs šifruotas telegra
mas. •
. — Raud. Kinija lapkričio 29
atsakė jau netiesiogiai į Ame-1 .. .._________ ________ __________ _____ ,
rikos kaltinimą dėl seržanto PANAMOS KANALAS, UM kerte Panama* nacionaltsUt *uk«M riau*e» prie* Amartką.

dingo pirmadieni, o rastas tik 
ketvirtadieni. Skrodimas paro
dė, kad jis nužudytas ne anks
čiau kaip prieš 24 valandas.

Vengrų lyderis Belą Fabian 
neabejoja, kad jis nužudytas 
komunistų. Minėjo, kad prieš 
kiek laiko Bang-Jensenas buvo 
pareiškęs: esą jei jis būtų ras
tas negyvas, tai jis tikrai ne
bus pats nusižudęs ...

Kad jis parašė laišką žmo
nai: kad jis rankoje laikė ir sa- 

/ vo revolverį. —- tas nieko ne
reiškia; sovietinė technika to
kius dalykus lengvai padaro.

Ar paslaptys bus aiškinamos 
šiai par taip, viena lieka aišku
— jo mirties keltininkas yra 
Jungtinių Tautų gan. sekreto
rius Hammarskjoldas. Jo mir
tis sutapo kaip tik su Jungti- Įiniai esą nepilni — trūksta 
nių Tautų nutarimu atnaujin
ti diskusijas dėl Vengrijos.

N. Y. Times apie kongresą
N. Y. Times suminėjo ALRK 

Federacijos kongresą ir federa
cijos nuopelnus atgabenant į 
Ameriką 30,000 tremtinių. In
formuoja ir netiksliai, sakyda
mas. kad dabar federacija siun
čianti į kraštą maldaknyges, ka
tekizmus. liturginius drabužius 
kunigam. Nei maldaknygės nei 
katekizmai ten neįleidžiami!.

— Gen. Carter B. Magruder, 
JAV kariuomenės viršinink. Ko
rėjoje, aliarmavo, kad kariniai 
Amerikos ir pietų Korėjos da-

26 proc. vyrų, trūksta moder
nių ginklų ir municijos.



J. VENCKUS, S. J

IS LIETUVOS

Šv. Rašto pirmoji knyga (Ge-
Lietuvos linai

tik ketvirtąją dieną.
ditorius pasistato namą.

Jei tamsta turi keliauti iš

na Varšuvoje nestos.
vengti dalyvavimo valdyboj ar

■Deja, jisai vedė nepakęs-

WiTER GARDEN TAVERN, INC.
KAINOMIS ŠIE LEIDINIAIVYTAUTAS BELECKAS

nors

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ.

mas.

$3.00 
2.00

Dabar visi sutinka, kad Šv. 
Raštas nenorėjo žmonijos mo
kyti gamtamokslio, tik grynai 
metafizinės , tiesos: Dievas yra 
vienintelis Kūrėjas. Jis yra Vi
sagalis. šv. Raštas nesako, kad 
visiaugalai ir gyvuliai, kurie 
yra dabar pasaulyje, buvo jau 
tada sutverti, kad naujų rūšįų 
negalėjo vėliau atsirasti.

1883 MADISON STREET

jami” apie 5.000 paukščių.

P .S. Tiem, kurie nori iš-

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS

Šimtas metų darvinizmui

bendravardis Karolis

BROOKLYN 27, N. T. 
(Ridgewood)

namą, kuris vertas 96 tūkstan- sako laikraštis.

WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL: VI 7-4477

Komunistai skelbė, kad jie 
ateina gyvenimo lyginti ir so
cialinio skirtumo pašalinti. Ta
čiau jiem pasisekė sukurti tik 
tokią sistemą, kurioje atsirado

jinai — neturto.

Vilniaus filharmonija
Filharmonijos koncertų pro

gramose šį sezoną skiria daug 
vietos sovietinio režimo 20 me
tų paminėti.

VARŠUVOJE po karo buvo pasta
tytas šis dangorežis, pavadintas 
kultūros namais, kuriuose yra ko
munistinės įstaigos. Lenkai civi
liai to namo nekenčia ir prie pir
mos progos pasiryžę nugriauti.

Saulės Giesmė, dr. A. Maceina . 
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskis 
Milžinas, Didvyris, šventasis, dr. P. Gaida 1.00 
Laisvė ir Būtis, dr. J. Girnius . 1.00
Vysk. M. Valančiaus biografijos bruožai.

V. Biržiška

nes saulė buvo sutverta ... ... .ir dabar laiko savomis Darvi

Lenkijos.
Lėktuve keturi keleiviai tu-\ 

rėjo palaikyti mane pabėgėle, 
nes vienas man tuojau pasiūlė 
apelsiną, o kitas įbruko man į 
rankas celofaninį maišiuką su 
pyragaičiais. Stiuardesė pasiūlė 
.man tuojau kavos, tikros kavos, 
kurios aš nebuvau ragavus per 
dvi savaites.

Tada aš pravirkau ir nega
lėjau sustoti. Aš dar tebever
kiau, kaip lėktuvas pakilo nuo 
Lenkijos žemės.

Toki yra Turskos paskutiniai 
iš tos kelionės žodžiai.
> Jo®; kišeniųje- tebūva sauje-< 
lė pupų, kurias Steponas įlei
do ten, atsisveikindamas Gdy
nės aerodrome ir tardamas:

"Aš iš čia niekur jau nepa- 
sitrauksiu, bet, gal būt, lenkiš
kos pupos galės augti laisvoje 
žemėje".

šlovės 
sutapo 
mokslo 
giau.

PROF. T. IVANAUSKAS

AR EVOLIUCIJA PRIEŠINASI 
ŠV. RAŠTUI?

atstovybę. Bet jis tarė:
"Einam su manim ramiai, kol 

nesusidomėjo rusę policija ir 
neįsikišo".

Man rodės, kad ten nėra 
žmogaus, kuris nebūtų amžinai

Pavasarį pirmiausia parskren- 
da ne kregždės, bet gulbės. Ap
linkui dar snięgas, o gulbės 
jau maudosi. Rudenį tik eže
rui užšąlant gulbės išskrenda.

pradėjo dar prieš 20 metų
prof. Tadas Ivanauskas. Ten ti- 
narnos labiausiai gulbės ir kiti 
vandeniniai paukščiai. EB |K z

Į Lietuvos vasarvietes šiemet 
buvo atkomandiruota iš Sovie
tų Sąjungos apie 40,000 Buvo 
iš Archangelsko, iš Barnaulo ir

Ventos rage prie Kuršių ma
rių yra įtaisyti tinklai, kuriais 
rudenį paukščiai sugaunami, 
“žieduojami” ir paskui palei
džiami. Tokiu būdu stengiama
si nustatyti paukščių kelius. 
Per metus Lietuvoje ‘‘-‘sužieduo-

—Niekad neatmesk kvieti
mo j pobūvius, o taip pat į ko
miteto susirinkimus,

Prof. T. Ivanauske- pasakoji
mu, gulbės iš Lietuvos nuskren
da į Angliją, Prancūziją, Bel
giją žiemos praleisti. Didžiau
sią kelią padaro gandrai —jie 
pasiekia pietinę Afriką .

no teorijas, kuriomis remia ma- 
Labiausiai praplitusi tarp terialistinę dialektiką. Ja nori

Žuvinto ežere paukščių 
stotis

Žuvinto ežere yra įtaisyta 
paukščių stotis. Ją organizuoti

namų į darbą, pasirūpink vyk
ti iš vakaro. Tamsta tokiu bū- 

"Bu galėsi daug daugiau nudirb-

Pereitą kartą matėme ,kad 
viena iš sąlygų būti garsiam 
mokslininkui tai būti pirmam 
kurios nors svarbios minties 
reiškėjui. Darvinas' šiuo atžvil
giu nėra pirmasis savo pagar- 
sėjušiom mintim. Prieš jį tais 
pačiais klausimais rašė Wallace. 
Pasiskaitęs Darvinas išsitarė, 
tartum pagrindinės mįntys bū
tų imtos iš jo raštų. Buvo net 
manęs savo raštų visai ne
spausdinti, bet draugai perkal
bėjo. Wallace liko nežinomas, 
o Darvinas pagarsėjo. Tačiau 
nereikia Darvinui visai. atimti 

už tai. kad jo mintys 
su kito. Tokių atvejų 
istorijoje yra ir dau-

1.00
Čia taip pat. gaunamos visos naujai išleistos lietuviškos 
knygos: '‘Draugo”, "Nidos”, "Terros”, Sa'eziečių knygos 
jaunimui, Vokietijoje išleistos "Mūsų Tėvų pasakos” ir 
kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (Ilgo 
grojimo), devocijonaiijos bei kalėdiniai atvirukai.

katalikų teologų buvo nuomo- aiškinti ir gamtos pasaulį ir 
nė, kad Šv. Raštas nori paša- žmonijos istoriją.
kyti, jog vienas Dievas yra vi- Darvinas religijos ir filoso- 
sų daiktų Kūrėjas. Be to, še- fijos klausimais aiškiai klydo, 
šios tvėrimo dienos rodo, kad bet tai neduoda pagrindo jo 
Izraelio tauta turi per šešias atmesti kaip gamtos mokslų

atsiradę dar be sausumos būtų gi vedę?
trečią dieną. Tad įžiūrėti kokią 
paleontologiją šv. Rašte ne- damas viengungio gyvenimo, o 
tenka.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WHIoQghby Avė,. Rrooklyn 21, N. Y.

Salė vestuvėms, ir klte- 
Hems pramogoms. Be to,, 
duodami pulaldsiu ilnial

Pvz. valgio metu atlik visokius 
telefoniniuš pasikalbėjimus.

—Visada rūpinkis prisiimti 
atsakomybę patsai. Neleisk, kad 
kas kitas už tai būtų peikia-

Niekas iš mokslininko nerei
kalauja, kad visos jo teorijos 
būtų teisingos ir. priimtinos 
naujom kartom. Mokslas daro 
pažangą. Mokslininkas tačiau 
lieka žymus, jeigu jisai savo 
mintimis tą pažangą kiek pastu
mia į priekį.

Darvinas paliks žinomas tuo, 
kad iškėlė mintį, jog nei auga
lų nei gyvulių rūšys nėra vi
sai pastovios, jos keitėsi. An
tai, buvo laikas, kada suaugęs 
arklys nebuvo didesnis už šu
nį. Tokiam pasikeitimui nėra 
priešingas nė Šv. Raštas, bet 
Darvinas klaidingai manė, kad 
pagal Šv. Raštą reiktų priim
ti, jog visos šių dienų augalų 
ir gyvulių rūšys buvo sutver
tos nuo pasaulio pradžios. Dar
vinas tai vadina kreacionizmu 
(creare — sutverti), priešingu 
evoliucionizmui. Mums šiandien 
neaišku, kodėl Darvinas taip 
manė, nors buvo teologas ir 
galėjo geriau tuos dalykus ži
noti.

nius zlotus 150, iš mano laga
mino išėmė visus mano nailo-

Vakariniai svečiai su prašymu
- Mažas amerikietis Gdynėje (4)

Paveikslas su Dievo Motina ir Kūdikiu — Arbata Adatoje vmstę — Baimės gąsdinami žmo
nės— Lovos skalbiniai sujuodę ir nešvarūs — Neranda konfiskuotę daHdg — Amerikie
tę palaiko pabėgėle — Lenkiškos pupos — Aš niekur iš čia nesitrauksiu.

Perkant - parduodant namus, ar ušnuomojant botus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds

save išstato kitam pavojui: ga
li būti lengvai išgaudyti. Prisi
taikymo teorija čia nepasiteisi
na. Ji nepaaiškina, nė stipruo
lių, didžiulių gyvūnų nykimo. 
Apskritai dideli gyviai vis ma
žėja ir sausumoje ir vandeny
se. Sakytume, gamta keičia sa
vo “politiką”: daugiau veisia 
mažųjų gyvių — graužikų ir 
vabzdžių.
KOKS DARVINO NUOPELNAS

pmimu apie save. reikės aiškintjs
—Įstaigos darbus, kurių ne

spėjai baigti per dieną, pasi
imk namo.

n i nius drabužius, mažą foto
aparatą, muilą, šeimos foto ir suspėja eiti su gyvenimu. Kas
visus tualeto reikmenis. kita Jonas Žilionis. Tam eina-

rasti, kur yra mano konfiskuo
ti daiktai, bet jis pristatė ma
ne j. lėktuvą, kuris vyko į 
Amsterdamą

Paskutinis dalykas, kurį ma
čiau Lenkijoje, buvo lenkę pa

balinęs slegiamas. ~~~ reigūnas; kuris—man grąžino
Atstovybės šoferis nuvežė pasą. Man rodos, aš skaičiau jo 

mane į viešbutį. Su savim te- akyse norą taip pat išvykti iš 
turėjau savo rankinuką. Vieš
bučio kambaryje buvo tik kė
dė ir lova. Lovos skalbiniai bu
vo sujuodę ir nešvarūs. Nebu
vo vandens nusiprausti. Nebu
vo šilumos radijatoriuose. Bet 
buvo naktinis puodukas. Po 
kelių valandų jaunas vyras iš 
atstovybės atnešė man 100 zlo
tų maistui, bet įspėjo mane 
neiti niekur iš kambario.

Koridoriuje mieguista patar
nautoja paėmė zlotus, bet 
karštos arbatos ir duonos pa
ruošė tik tada, kai jai paro
džiau dolerį.

- . Nęgalėjaūf į^irivefstį gulti į 
lovą. Naktį praleidau kėdėje. 
Ilgiausią naktį, kokią tik atsi
menu. Rytą kitas doleris parū
pino vėl arbatos ir daugiau duo
nos, o apie 11 atvyko atstovy
bės pareigūnas ir išvežė mane 
į aerodromą. Jis negalėjo su-

nas Žilionas dirba artelėje “Ma
doje” ir gauna 600 rublių. Jie 
esą gyvena ne pagal savo pa
jamas.

Nurodo ir kitus pavyzdžius, 
iš kurių matyt, kad specialis
tas su aukštom kvalifikacijom

Per praėjusį šimtmetį moks- 
.lininkai turėjo progos Darvino 
teorijas giliau panagrinėti ir 
apsvarstyti. Kai kurių jo min
čių jau nebesilaikoma. Antai, 
Darvinas manė, kad tėvų įsigy
ti privalumai, pav. muzikoje, 
poezijoje, technikoje, pereina 
gimimo keliu ir vaikam, yra 
paveldimi, j Garsus ^ mokslinin
kas Mendelis, kuris gyveno tuo- 
pačiu laiku kaip ir Darvinas, 
įrodė, kad iš tėvų paveldimi 
tiktai tie privalumai, kuriuos 
jie turi savo chromozomuose ir 
kuriuos yra gavę iš savo tėvų.

Darvino pagrindinė mintis 
apie gamtos, atranką (Natūrai 
Selection) arba “geriausio išli
kimą” (Survival of the Fittest) 
taip pat laikui bėgant keitėsi. 
Darvinas tvirtino, jog tasai gy
vis geriau išsilaiko, kuris suge
ba prisitaikyti prie savo aplin
kos: šalčio, karščio, drėgmės, 
sausros. Jam padarė dideli įspū- ... . ,„ , , , , v . . . , . gas ateistas ir savo teomudį Galapagos salos, kur paukš- nesis) savo pirmuose skyriuose 6 , , . ..... J •

Šiemet Lietuvos linų numa- čiai neskraido, o bėginėja že- kalba apie pasaulio sutvėrimą, ^t.aug nenau 0J0 ėjimui 
to parduoti į Vakarus 500 to- me. Mat, tose salose toks stip- Ten yra pasakyta, kad Dievas pu ’ ' 
nų. firma partija, paruošta rus vejas, kad paukščius nu-1 tvėrė pasaulį per šešias dienas F
Kartenoje, .pasiųsta į Angliją, pūstų į jūrą fr jie totų Bet ir septintąją dieną ilsėjosi Kad Suprastintą ir kai kur
taip pat pasiųsta į Belgiją 70 jeigu tie paukščiai neskraidyda- tos dienos negali būti 24 va- iškreiDta darviXna suiun- 
tonų iš Šiaulių ir Panemunėlio, mi apsisaugo nuo vėjo, tai jie landų laikotarpis, savaime aiš- gė gu ko^izmu. Komunizmas

Jai aš sumokėsiu prabangos si visai kitaip. Jis turėjo pado- 
mokesčius — pareiškė man, — rų namelį ir jį pardavė už 110 
tai aš galėsiu atgauti tuos daik- tūkstančių, nors pardavimo ak
tus, nors tai buvo mano daik- tuose įrašydino tik 60.000. Da
tai, kuriuos buvau atsivežus į bar jis gyvena jau dviejų aukš- 
Lenkiją. Ant mano vizos už- tų name, kuris vertinamas 150- f . j* .• *•
spaudė išvykimo ženklą ir pa- 170 tūkstančių. SCSI p3t3Tlinai K.3ip Sll£J3CllIltl Šird|
siuntė mane į kitą pastatą lauk- Iš kur jie gauna pinigų na- Anglijoje dr. Daniel Davis, 
ti Danijos lėktuvo. Bet ten ne- mams pirktis? Tokį klausimą karalienės Elzbietos gydytojas,
sulaukiau jokio lėktuvo. Su- iškėlęs korespondentas tegali iankrimr> 21 kaih^in krūtini irrastas pareigūnas paaiškino, atsakyti, kad jie nėra nei joki ši^ies ligų drauįjos susirin-
kad Danijos lėktuvas, kuris specialistai, nei gauna premi- į;m<> 4- hova natarimnc
skrenda į Amsterdamą, tą die- jas. Jų pareigos taigi ir paja- kokiu būdu galima tapti «CoI

mos kuklios. Subačius yra ke- ronary Trofnbosis Club” nariu.
Buvau visai desperacijoje, pėjas, dirba biskvitų fabrike ir j0 patarimai toki:

Sušalus, be lenkiškų pinigų, uždirba mėnesiui 500 - 600 __Dirbk kiekvieną vakarą susirinkime, patartina išsikirp-
Paprašiau lenką policininką, rublių. Vaitkevičienė univerma- šeštadieniais ir sekmadieniais ti. šiuos karališkojo gydytojo
kad paskambintų į Amerikos ge pardavinėja galanteriją. Jo- jr kjtom šventom dienom. Ne- patarimus ir nešiotis su savim.

------- 1 1' leisk darbo pertraukti susirū- juos parodys kvietėjam ir ne-

Po anų šokių karininkų klu
be praėjo kelios dienos. Vieną 
vakarą Turską aplankė du vy
rai ir viena moteris. Vienas 
vyras laikė rankose Dievo Mo
tinos su Kūdikėliu du paveiks
lėlius ir prašė perduoti juos 
kam nors iš lenkų Amerikoje. 
Kitas vyras turėjo savo darbo 
albumą su * fotonuotraukom. 
Jos vaizdavo lenkų tikrojo gy
venimo nuotrupas, jų vargą, 
skurdą. Jis prašė, kad Turska 
pasiimtų ir parodytų Vakaruo
se, kokis yra Lenkijoje gyveni
mas. Jis galvojo, kad Turska 
pergabens albumą pro muitinę 
po savo drabužiais. Turska at
sisakė rizikuoti. Vyras tada sa
kėsi mėginsiąs persiųsti albumą 
pro Švediją, ir iš ten jau bus 
persiųstas albumas Turskai. Ji 
sutiko jį parodyti kitiem. Ta
čiau, būdama jau Amerikoje, to 
albumo nesulaukė.
^ Ar tai buvo lenko noras su

pažindinti Vakarus su lenkę 
gyvenimu, ar tai buvo maža 
provokacija, kas šiandien išaiš
kins?

Moteris atsinešė suvyniotą į 
ryšulį persišką avies kailio ap
siaustą. Jį buvo išlaikiusi užka
sus! į žemę. Ji norėtų parduo
ti, kad galėtų pirktis maisto ir 
vaistų savo šeimai. Turskos pi
nigai jau baigėsi, ir ji galėjo 
duoti tik 20 dol., bet moteris 
ir tuo džiaugėsi (oficialiai vie
nas doleris 24 zlotai, bet juo
dojoj rinkoj už dol. duoda 100- 
120 zlotų).

Praėjo dvylika dienų, ir liko nauja turčių klasė. Kokiu būdu 
tik keturios iki vizos pabaigos. jje praturtėjo, čia yra socialis- 
Turska peršalo ir susirgo. Pn- tinio gyvenimo paslaptis. Tos 
vačių gydytojų nėra. Nėra ir paslapties užkulisių neatskleidė 
kaip pagalbos prisišaukti. Ste^ įė “Sovetskaja Litva”, tačiau negali ir^ps 
ponas kreipėsi į savo pažįsta^ aprašė pačius faktus ir kelia vą flamą ar vilą —jam tai per 
mą laivyno gydytoją. Tas atvy- d^j jų aliarmą net maksvinio brangu. O gazuoto vandens ar

laikraščio “Izvestija”

venamasis plotas yra 56 kva
dratiniai metrai, o Vaitkevičie
nės 88. Tačiau ir Vaitkevičie
nė negali ramiai miegoti, nes 
kaimynas Jonas Stankevičius

dienas dirbti, o septintąją švęs
ti, ilsėtis. •

Dabar yra kita pažiūra, dau
giau moderniška. Tvėrimo lai
kotarpį galima padalyti į du 
tridienius. Per pirmas tris die
nas Dievas kuria erdves, per 
kitas tris dienas tas erdves 
pripildo sutvėrimų. Pirmą die
ną Dievas atskiria šviesą nuo 
tamsos arba dieną nuo nakties. 
Ketvirtą dieną duoda dienai 
saulę, o nakčiai mėnulį ir žvaigž
des. Antrą dieną atskiria at
mosferą aukštai, bet vandenys 
dar palieka žemės paviršiuje. 
Penktą dieną duoda atmosferai 
paukščius, o vandenim žuvis. 
Trečią dieną Dievas suskirsto 
žemės paviršių: viena dalis tam- Jaunavedžius išlydėjus, pali
pa sausuma, kita —jūromis, kę svečiai tarp savęs dar kaį- 
šeštą dieną duoda sausumai basi, kad toji pora nebus stip- 
gyvulius ir patį žmogų. Vande- ri, nes ją surišo neapykanta, 
nys jau turi savo gyvius iš —Kaip tai neapykanta? — 
anksčiau, ir augalai jau buvo pasipriešino vienas. — Jie ne-

DARVINAS IR TIKĖJIMAS
Buvo laikai, 4ada tikintieji 

jautė pareigą kovoti su darvi
nizmu, o darvinizmo šalininkai 
—su tikėjimu. Pirmieji nieko 

gero nematė Darvino teorijose, 
antrieji manė, kad Darvinas vi
siškai palaidojęs tikėjimą, kad 
Dievas sutvėrė žmogų. Kartą 
kapelionaui aiškinant šią tikė
jimo tiesą, berniukas klasėje 
šūktelėjo: “Mano tėvelis aiški
no, kad mes paeiname iš bež
džionės”. Kunigas ramiai atsa
kė: “Vaikeli, mes čia nesikiša
me į jūsų šeimos reikalus” ....

.Darvinas taip pat augo reli
giniu atžvilgiu šaltoje šeimos 
atmosferoje. Jo tėvas buvo ang- 
likonasj motiną— iihita'fė; nef 
vienas nei antras didesnės 
reikšmės religijai neteikė. Vis 
dėlto tėvas nusprendė savo sū
nų Karolį padaryti anglikonų 
kunigu, nors tasai buvo linkęs 
į . mediciną. Išėjęs teologijos 
mokslus, Karolis Darvinas re
ligijos nepraktikavo ir paskui 
ją visai metė, laikė nereikalin
gu dalyku. Darvinas manė, kad 
religija praeina tokią pat evo
liuciją, kaip ir žmogus, išsivys
tęs iš beždžionės. Bet ir mes į 
jo šeimyninius reikalus nesiki
šime ... Reikia tačiau pažymė
ti, kad Darvinas nebuvo karin-

tyrinėtojo. šioje srityje jo nuo
pelnas yra tas, kad jis davė 
gamtai praeitį ir judrumą. Li
gi tol gamta buvo laikoma sta
tiška, pastovia, nemainia jėga. 
Darvinas davė gamtos moks
lam dinamizmą. Žmonės pra
dėjo gamta domėtis, studijuo
ti. Prasidėjo eksperimentų am
žius, tyrimų gadynė. Iškilo 
gamtos laboratorijos, gamtos 
muzėjai. Viskas gamtoje pasi
darė įdomu, reikšminga, pras
minga. Prasidėjo gamtos moks
lų amžius, klestėjimas.

Taigi Darvino šimtmetis bu
vo geras šimtmetis. Tikimės, 
kad mūsiškis bus neprastesnis.

kažin kaip būtum pavargęs.
. — Nepertrauk darbo užkan
džiu. O jei valgai, tai pasi
stenk dirbti ir valgydamas.

ko apžiūrėjo. laikraščio “Izvestija” MHspon- ledų pardavėjas įsitaiso ‘‘Vol- Rel£?iiai num,t0 siusti dar 230
Aš OB«, ko joms reikia. dentas g VUniaus 0 t0_ automobili, bazės ekspe- U

bet aš neturiu tokię vaistu. Iš- lį. _____ __________ tonų .
sivirkit stiprią tirštą arbatą 
gerkit".

Palikau dalį savo svorio 
sakėsi Turska — palikau dalį Tačiau jis nepatenkintas 
savo atsivežtų daiktų, be kurių ir pavydi Bronei Vaitkevičie- 
kelionėje galėjau toliau apsiei- nei- Pavydi, nes Subačiaus gy
ti, ir Stepono palydėta iki aero
dromo, sėdau į lėktuvą. Lėktu
ve penki vyrai ir aš sėdėjom 
ant medinių suolų. Nebuvo jo
kių diržų prisirišti. Nebuvo šil
domas. įsigijo atskirą namą su garažu 

ir kitais pastatais. Gyvenamo- 
nai konfiskavo mano' paskuti- J° ploto pakanka ne tik jam, 

bet dar ir aštuoniem nuomi
ninkam.

Visi trys manosi, kad jie ne-

DARBININKAS
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Valdžios žygis yra savavališkas
Dangus niaukiasi Lenkijoje (3)

Tėvynės meilė ir klasta

gaila, kad

elgiasi italas, por-

CENSTAKAVOJE Kryžiaus kelių XIV stotis.

retas mūsų 
Evangelijas, 
kartą "pats 
: . tene-

PublItlMd *e*ni-we»kly «xcept bolidai 
wo«ka and J uty and First woek ia 

Augint when publUhed wMakly.

kas randa reikalo 
mirusi — tai jau 
reikalas.

$6.50 .
$3.50

ne vieną 
yra pasakęs:

Vincas Kudirka, kovojęs su 
caro priespauda tautinio lietu
vių atgimimo metu, yra išver
tęs dvi Schillerio dramas: Vi-
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įrodyti, kad primestieji kaltini
mai yra kilę iš nežinomų šal
tinių arba yra įsivaizduoti.

e) Baudžiamosios teikės ko
dekso 8 paragr., kuris įparei
goja vyresnybę ištirti skundus 
su didžiausiu objektyvumu ir 
išklausyti kaltinamojo pasiaiš
kinimų.

Lietuvoje buvo prisimintas 
žymus vokiečių rašytojas Frid
richas Schilleris, gimęs prieš 
200 metų. Suruoštos paskaitos 
bibliotekose, mokyklose, įstai- 

. gose. Paskaitose tasai rašytojas 
buvo apibūdinamas kaip kovo
tojas su tironija, diduomenės 
(buržuazijos) savivaliavimu, 
liaudies slėgimu. Visos tos blo- 
gybės'buvo verčiamos praeities 
laikam ir tų laikų kunigaikš
čiam bei karaliam, tartum šian
dien jokios tironijos nebūtų 
pačioje Sovietų Sąjungoje.

~ Mažiausiai buvo^jižsimenami 
tie Schillerio draminiai -veika
lai, kuriuose jisai vaizduoja 
patriotus karžygius, kovojusius 
už savo tautos laisvę. Jeigu tai 
buvo paminėta ar rašyta, tai 
čia pat paaiškinta, kad Lietu
va susilaukė laisvės tiktai iš' 
Sovietų Rusijos ir kad tikrieji 
Lietuvos karžygiai tėra buvę 
bolševikiniai partizanai.

Tačiau toksai iškraipymas 
nevisus galėjo prigauti.

Antroji drama yaizduoja Jo
aną Arkietę, prancūzų karžygę; 
kuri savo tautą sukėlė prieš 
engėjus anglus ir juos išvijo iš 
Prancūzijos. Katalikų Bažnyčia 
yrą paskelbusi Orleano Merge
lę šventąja už josios tėvynės 
meilę —karžygišką patriotiz
mo dorybę.

Tie du veikalai vaizduoja vi
sai ką kitą, negu Maskvos gar
sintuvai, kurie norėtų užslopin
ti pavergtųjų patriotinius jaus
mus. Nėra abejonės, kad tie 
jausmai kada nors prasiverš 
panašiu būdu, kaip seniau 
Šveicarijoje ir Prancūzijoje"
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"Mes dabar sužinojome, kad 
ir vėl gresia jums pavojus, iš 

' naujo sukeliąs baimės ir susi
rūpinimo jūsų dvasiškijai ir ti
kintiesiems. Mes tačiau turime 
vilties, kad visa tai išssispręs 
palankiai ir Mes prašome ne
paliaujamai Dievo, kad tos ne
ramumo priežastys kuo grei
čiau pranyktų. Šiais rašytais 
žodžiais, skirtais jūsų paguodai 

. ir. sustiprinimui, norime užtik
rinti, kad Mes jungiamės su 
jumis tėviškais jausmais ir kad 
Mes nuolankiai prašome Die
vą, visokių dovanų Davėją, su
teikti jums sielos ramybės, gie
drumo ir drąsos".

KAS TOLIAU?
Pažįstantieji Lenkijos gyveni

mą tvirtina, kad akcija prieš 
vysk. Kaczmareką nėra paskuti
nė. Komunistinė spauda puola 
ir kitus vyskupus: Krokuvos 
Baziaką, Poznaniaus Baraniąką 
ir kit. Atrodo, kad komunisti
nės Lenkijos valdžios pastan
gos vėl siekia laikinai užmesto 
plano — jsteigti “Tautinę Baž
nyčią” su “patriotais” vysku
pais ir kunigais. Gomulka 1956 
buvo pripažinęs, kad tokia po
litika esanti nesąmonė. Reikia 
manyti, kad jis dar nepamiršo 
praeities pamokos. Bet, iš ant
ros pusės, ir Gomulka nėra sa
varankiškas: jis priklauso nuo 
Maskvos direktyvų, šiandien 
Maskva veda propagandą už tai
kingą bendradarbiavimą, kad 
tuo būdu suftiprintų tarptauti
nį komunizmą, kas '‘priklauso

pirmiausia nuo socialistinio pa
saulio solidarumo ir stiprybės”. 
O kur yra tie silpnieji punk
tai nuo Maskvos priklausan
čiuose kraštuose? Komunistinė 
Maskvos spauda iškelia, kad da
bartiniu momentu “religiniai 
prietarai’ ’ daugiausia paraly
žuoja socialistinių tautų dvasią
ir draugystę ir trukdo pilnai į- 
gyvendinti “naujojo pasaulio” 
statybą.

"ši silpnoji socialistinio pa
saulio vieta, Vąšo vienas Mask
vos laikraštis, ypačiai yra pavo
jinga tiek taikos, tiek šaltojo 
karo metu. Iš vienos pusės šal
tasis karas duoda daug progų 
spaudimui ir preteksto sveti
mųjų intervencijai. Iš antros 
pusės, taika reikalauja tam tik
ro atlydžio — pasikeitimo as
menimis ir idėjomis. Šiuo atve
ju tikintieji, kontakte su savo 
broliais iš Vakarų pasaulio, yra 
sustiprinami savo įsitikinimuo
se ir dar labiau užsikrečia re
liginiais nuodais, kurie gali bū
ti labai pavojingi, štai dėl ko 
reikia sustiprinti budrumas, pa

pildyti kovos priemonių trūku
mai ir saugumo priemonės, kad 
šis priešas nepasidarytų kas
kart pavojingesnis".

Taip rašo Maskvos spauda.
šioje šviesoje suprantami į- 

vykiai Lenkijoje, suprantama 
ir sustiprinta antireliginė kova
Lietuvoje, kur religija kaltina
ma palaikanti nacionalizmą, tai
gi neleidžianti pilną “socialis
tinę statybą”.

Dr. J. Sav.

AUKOS IR LIAIPSINBLM
Mūsų spaudoje dažnai kelia

mas mūsų tautiečių dosnumo 
klausimas, bet aš niekaip nega
liu priversti savęs sutikti su 
pasaldintais aukotojų liaupsini
mais, kurių dažnas mūsų žmo
gus laukia už kiekvieną paau
kotą “daimuką”, jeigu ne iš sa
kyklos, tai savaitiniame parapi- žmonių tepaskaito 
jos biuleteny, ar spaudos pus
lapiuose. Susidaro įspūdis, kad

šių, metų birželio 20 minis- 
teris praneša gavęs episkopato 

• sekretoriaus raštą: “Pranešu, 
kad valdžia gali tik ignoruoti 
raštą, kuris dėsto episkopato nu
sistatymą. .. Valdžia negali pri
imti išdėstymo, siekiančio įro
dyti, kad episkopatas neturįs 
galios vykdyti valdžios spren
dimo, paremto veikiančiais įstar 
tymais. Valdžia negali priimti 
dekreto 7 paragr. interpretaci
jos apie skyrimą į dvasiškuos 
postus ta prasme, kaip padarė 
episkopatas savo birželio 49
rašte. Aš noriu ypatingai pa
brėžti. kad valdžia pilnai pasi
lieka prie savo nusistatymo 
1959 birželio 5 pareikšto epis
kopatui”.

Raštais pasikeitimas vyksta 
toliau. Vysk. Choromanskis 
1959 birželio 29 rašo valdžiai:

“Atsakydamas į Jūsų. Pone 
Ministeri. raštą iš birželio 20, 
liečiantį J. E. vysk. Česlovo 
Kaczmareko veiklą, pranešu, 
kad episkopatas neranda gali
mumo pakeisti savo nusistaty
mą, kuris yra išdėstytas šių 
metų birželio 19 d. rašte”.

Į tai liepos 1 ministeris trum- kard. stefan wxszyn.skj 
pai atsakė:

“Pranešu, kad nenoriu pri
pažinti Jūsų pareiškimo, pada
ryto 1359. birželio 29”.

Tuo ir baigėsi reikalas su 
ministerija. Bet klausimas. ne
liko numarintas: jis perkeltas 
į kitą instanciją. Liepos 10 epis
kopato sekretorius įteikė skun
dą Valstybės Tarybai. Trumpai 
išdėstęs viso reikalo eigą, tvir
tina, kad

valdžios žygis yra nelegalus 
ir savavališkas. Savo skunda 
vysk. Choromanskis paremia 
šiais motyvais:

a )1950 balandžio 14 susita
rimu, kur 5 paragr. pripažįsta-

jas. Yra ir paliks — mūsų ma, kad popiežius yra aukš- 
Fridrichas Schilleris, mūsų lais- čiausia valdžia bažnytinės ju- 

Pirmoji drama vaizduoja vės poetas”. risdikcijos srityie.

duodama ne tiek tam, kad kiš
ki sumanymą paremtų, bet kad 
ir aukavusio pavardė nebūtų 
pamiršta. Mano giliu įsitikini
mu, jei tau kas pasakė ačiū už 
paslaugą, tai tos paslaugos lyg 
būtų nebuvę.

Kaip

Rytų Vokietijoje, kuriai 
Fridrichas Shilleris daug arti
mesnis negu Lietuvai, Maskvos 
patvarkymu apskelbtas kone 
“komunistu”, nors gyveno ga
dynėje, kada komunizmo nebu-

“ vo nė kvapo. Rytų Vokietijos 
“liaudies poetas” Bert Brecht 
taip nušnekėjo: “pirmą kartą 
istorijoje mūsų tauta, pakilusi 
iš griuvėsių, sukūrė valstybę, 
kurios pamatan padėtas Frid
richo Schillerio testamentas...
Fridrichas Schilleris yra ir pa
liks mūsų tautos didysis patrio-

lių Tellį ir Orleano Mergelę, tizmo ir humanizmo auklėto- 
Abu tie veikalai plačiai žino
mi. r.

S! Laisvoji vokiečių spauda dėl b) 1956 gruodžio 31 dekretu, 
« tu- todži4 pastebi, kad Fridri- 7 paragr., kuris pramato, kad

' naus galvį G^ras šaulys vie- chas iei £aIėtlL aP* Praš-Vmas atstatytJ iš Parei^
g o . Ge s sauys siverstų savo grabe ir tuojau dvasiškį turi būti nukreiptas į

na r perver o polį, o gį rašyti drama apie Sovie- jo aukštesnę dvasinę vyresny- 
antrąją susmeigęs i Gaslen, ti- . * . J .. .. C. s .rona E tikrųjų, istorijoje nė- tų Sąjungos tironiją Pneš sa- bę. .
ra buvę bei Tellio nei Gesle- vo mirų jisai jau studijavo ca- c) Vyriausiojo teismo spren- 

ro Jono ziaurojo laikus, bet to dimu. kuriuo rehabilituotas 
kūrinio nebaigė. vysk. Kaczmarekas ir pripažin-

* ta, kad kaltinimas bendradar
biavus su vokiečiais yra be pa- 

Klasta ir meilė yra der vie- grindo .Dabar valdžios atstovas 
nas Schillerio draminis veika- vėl iškeliąs tuos pačius kaltini- 
las, kuris geriausiai tinka api- mus. Taip elgdamasis jis įžei- 
būdinti bolševikų pastangom džiąs vyriausiojo teismo auto- 
rodyti .savo “meilę”, įvyniotą į ritėtą ir pažeidžiąs baudžiamą- 
klastą. Jie klastoja istoriją, ją teisę.
klastoja žymiųjų rašytojų pali- d) Konstitucijos 53 paragr,, 

kur pripažįstama piliečiams tei- 
mu kėsinasi į kiekvieno laisvę, sė gintis, reikalauti tardymo ir

rio — tai legenda, bet ji kal
ba apie šveicarus patriotus, ko
vojusius su austrų priespauda. 
Trijų kontonų žmonės, suėję 
prisiekė: “sutariame būti vie-

* ninga brolių tauta, nedaloma 
bandymuose ir pavojuose, lais
va kaip buvo mūsų tėvai, pasi
ryžusi geriau mirti negu gyven
ti vergijoje, pasitikinti Dievu 
ir neįbauginama žmogaus grės
mės”. Ir šveicarai laisvę išsiko- kimą ir su žaltišku klastingu- 
vojo.

Baigdamas savo skundą, epis- ] 
kopato sekretorius atmeta vysk. 1 
Kaczmarekui daromus kaltini- 1 
mus ir prašo Valstybės Tary- i 
bą, legalumo saugotoją, “parei
kalauti, kad

Lenkijos liaudies respublikos 
valdžia atšauktų savo nutarimą 
pašalinti vysk. Kaczmareką iš 
Kielcię vyskupijos valdytojo 
posto, kaip priešingą įstaty-. 
mams ir paremtą klaidingomis 
informacijomis".

Kokį atsakymą davė Valsty
bės Taryba, nėra žinių. Tuo 
tarpu vysk. Kaczmarekas yra 
laisvas ir eina savo pareigas, 
kaip ėjęs. Tačiau valdžia jį ig
noruoja ir jo aktų nepripažįs
ta. Tuo būdu jis negali paskir
ti klebonų, nes tokiam skyri
mui reikia valdžios sutikimo; 
paskiriami tik vikarai laikinai 
valdyti parapijas. Lygiai negali 
paskirti religijos mokytojų mo
kyklose. kam irgi reikalingas 
valdžios sutikimas.

Popiežius Jonas XXIII, suži
nojęs vysk. Kaczmarekui daro
mus kaltinimus, 1959 rugsėjo 
19 pasiuntė jam laišką, kuria
me primenama sunkenybės, ku
rias jis turėjęs iškentėti karo 
metu ir po karo ir pabrėžiama, 
kad neteisingas 1953 pasmer
kimas buvo vėliau panaikintas 
ir taip įrodyta jo lojalumas 
Bažnyčiai ir meilė savam kraš
tui viso pasaulio akivaizdoje. 
Tame laiške, tarp kita ko, ra
šoma:

3

kuriose
Kristus 
žino tavo kairė, ką daro deši
nioji”, arba: “nesigirkite gerais 
darbais ir netrimituokite gatvė
se, kaip daro farizėjai”. Trum
pai tariant, dieviškasis Mokyto
jas draudžia žmonėms girtis ir 
laukti iš kitų pagyrimo, jei kas 
ir bus savo dosnumą parodęs 

J"’nė kaip toji Evangelijos našlė, 
aukodama paskutinį savo skati
kėlį. bet iš pertekliaus. Gal ne
tektų daug apsirikti teigiant, 
kad dažniausia aukojama ne iš 
vargo.

Kiek man teko patirti, grai
kai, kol gyvi, savo do. numo ne
rodo. Jie palieka stambias su
mas socialiniam ir kultūros rei
kalam savo testamentuose. Grai
kas nenori ir nepakelia liaupsi
nimų, o jei 
prisiminti jį 
ne aukotojo

Priešingai
tugalas ir kt. Jie deda stam
bias aukas tebebūdami gyvi, ir 
savo ausimis mielai priima pa
garbos ir padėkos pareiškimus.

Dr. P. Mačiulis

—Labas. Ne, nepasodino. Pamačiau Bruknio ma
šiną ir užėjau, žinau, kad rūpinatės. Be reikalo. Ne
žiūrėkite kaip į žmogžudį. Valnys kovojo, ir aš pri
valėjau taip pat kovoti. Aš juk gyriaus. Jo veiksmai 
ir žodžiai buvo pikti. Jis pražudė mano dėdę, mano 
brolį ir mano gyvenimą. Aš turėjau gintis, nes juk 
aš negaliu matyti, kaip jis vaikščioja ir akimis

atsikėlimo metai. Tauta valosi. Kai mes Vorkutoj bu
vom sukilę, ten daugiau žuvo. Ir vis tai dėl tokių 
kaip Bruknys. Nereikia atleisti. Žmogaus dvasia svar
besnė už viską. Tegu dvasia kenčia. Gali išdalyti 
karves ir kiaules, jos vėl užaugs. Materija nesvarbu. 
Medis medį nutrina ir jam nieko. 0 žmogus turi 
taisytis. Aš čia labai daug kalbu, bet žmogui sunku 
tylėti. Aš pats žinau, ,kad negerai, bet kitaip negali
ma, tauta ir tiesa šaukia.

—Vaike, —sako klebonas, —reikia atleisti, o tau, 
Vytai, sakau, kad reikia išdalinti visą, ką radai čia. 
Antraip žmonės vis bus nepatenkinti.

—Taip, Valnys negyvas. O aš maniau iš karto, 
kad klebonas taip sau pasakėte, be tikro žinojimo. 
Man taip keistai ir neįtikimai atrodė. Jis buvo pas 
mane labai neseniai.

—Tu visur klysti, —taria Uogintas, —tu gyve
nai, o mes mirėm. Tu nebesupranti. Mes turim visi 
išmirti. Visa ši generacija, kurios vieni nariai sėdėjo 
kalėjimuose, kiti užpuldinėjo, žudė, vogė, melavo.

graso. Be to, aš juo privalėjau atsikratyti prieš dvi- —Nusiramink, sėskis. —vėl sako klebonas, — 
dešimt penkerius metus. Tada būtų visi džiaugęsis vistiek blogai padarei, bent atgailautum.
kovojančia tauta, gyva rezistencija. Aš kaltas, kad —Susimaišė teisė ir tiesa, —Bruknys sėdi gal-
tada jo nenušoviau. Užtat aš atkentėjau Sibire, užtat vą nuleidęs, —susimaišė ežios, gyvuliai, laikas papro-
per tuos metus jis daug čia žalos pridarė. Gali pa- čiai, tradicijos, moralė. Velnio kratinys.
siimti revolverį. Grąžinu. AŠ sakau, kad aš gyniaus, —Ne, niekas nesusimaišė, —Uogintas sėda ša-
Faktinai taip, klebone. Aš žinau, kad prašė jį leisti lia Bruknio. —yra viena tiesa ir viena moralė. Kal-
palaidoti bendruose kapuose. Tai negalima, nes par- tas, ir bausk. . . *
tizanų kaulai gali atsikelti iŠ ten ir išeiti. Jie nega- —Kaltam atleisk, —Bruknys nėnusileidžia.
lės gulėti šalia žmogžudžių. Kapuose, be abejo, jam —Tada vėl viską atiduokim bolševikam, kad
kryžių pastatys, o jam reikėtų pjautuvą su plaktuku mus skerstų kaip avinus. Nesvarbu, kad Lietuva lais- 
užmauti ant koto. Tai vis tu su savo atleidimais. va, bet žmogus tą laisvę turi apvalyti nuo šiukšlių,
Nepaleisto nebūčiau galėjęs sutikti. Vainiui tačiau da- nuo to, kas tą Lietuvą ėdė ketvirtį šimto metų, su-
bar daug geriau. Jam nereikėjo kištis granatos po prantate. —Uogintas dėsto ramiai.
krūtine, kai pmūsų partizanams. Jis ne pats misi- —Žadėjom kažkada tiltus saulėn nutiesti. Dabar 
žudė. Jūs nežiūrėkite į mane, kaip į nešvarų. Tai yra pats laikas tai padaryti. Mano pražudyta jaunystė, š

turiu tavęs paklausyti, —Bruknys darosi sentimenta
lus, net jam pačiam juokinga.

—Tave Valnio mirtis sujaudino. Tu pradedi abe
joti. Gal Valnio mirtis prasminga. Tu tada padėsi 
vyriausybei daugelį dalykų išspręsti, .jei pirmas pra
dėsi atitaisinėti tai, ką bolševikai sugriovė. Vėl tegu 
prasidės kūrimasis ir vėl daugės kryžkelėse dievai 
ir rūpintojėliai, —klebonas bandb įnešti giedrumo.

—Aš šiandien ilgai kalbėjau su šimuliu. Galbūt, 
aš ir esu kaltas dėl Valnio, juk reikėjo man su juo 
kitaip kalbėtis, kai .jis pas mane buvo tik iš kalėji
mo paleistas, bę jokios ateities ir vilties kaip nors 
kurtis, —Bruknys nusimena.

—Suprantama, pradėk dabar kaltinti save už vi
sas mirtis, —juokiasi piktai, net baisiai Uogintas, — 
tad kam tada ir mane kaltinot, o aš tokių jau esu 
ne vieną pas tėvą Chuščiovą pasiuntęs.

—Nekalbėk niekų, netinka daryti šiandieji, kas 
tiko prieš dešimtį ar prieš kitus metus, —atsistoja 
Bruknys ir suspaudęs kumščius vaikšto po mažą 
kambarį.

—Vaikai, nusiraminkit, gyvenimas kaltas, nes jis 
atmetė Dievą, —klebonas bando raminti.

' —žmogus kaltas, kuris nesilaiko tiesos, —Bruk
nys atleidžia ■ suspaustus kumščius.

—Valnys laikėsi savo tiesos ir todėl mirė, —

—Ne, aš negalėsiu dirbti. Aš privalau valyti 
kraštą, —Uogintas vaikšto po kambarį.

Dabar jie visi trepsi ir darosi juokingi. Jie vaikš
to ir gniaužo rankas. Obelys sode šlama. Kieme 
vaikšto karveliai. Juos baido pora vištų. Varnos ver
kia varpinėj. Linguoja alyva. Kvepia gėlės pašalėj. 
Dvokia Bruknio rūkomo cigaro dūmai. Valandėlę ty
la. Tik trys žmonės trepsi, pakinkyti į sunkų vežimą. 
Negalėdami ištraukti. Bruknys atsistoja prie durų, 
atsiremia staktos ir sako:

—Negaliu besuprasti vieno. Viskas baisiai sujauk
ta. Ji buvo mano tėvo įdukrinta, o iš tų pačių namų 
žmogus jos vyrą užmušė. Nuo jos vyro jos buvę 
namai labai kentėjo. Jeigu mes atleidžiame, tai tuo 
atleidiųiu nusidedam tiems, kurie kentėjo. Ir kas gi 
yra gyvenimas? —Bruknys stovi, paklausęs šimtus 
kartų klaustą klausimą, atsirėmęs į staktą, išsitrau
kia degtukus ir vienu jų brūkštelia. Sušvyti balzga
na šviesa. Mažytė ir bejėgė dienos šviesoj. Jis pri
deda ją prie cigaro ir patraukia. Paskui pamojuoja 
degtuku ir šis užgęsta. —tai va. kas yra gyvenimas. 
Degtuko žybtelėjimas. Keikia visą Ižetuvą pasverti 
ir padalyti, žemę, sodybas, gyvulius. Bet mes prieš 
tai kovojom. Ir kas atmokės tiems, kurie kentėjo, 
kurie prarado dienas.

—Tai ne bolševikiška, bet krikščioniška, —sako
juokiasi Uogintas.

’—Jo buvo netiesa, jo tiesa vadinosi prievarta. 
—Bruknys pagalvojęs pasako, —tačiau ir tavo netie
sa, nes tiesą ir meilė atleidžia, o tu keršijai.

—Ne, tiesa yra kieta, beširdė ir kruvina, —Uo
gintas vis kalba piktai, klebonas išsigąsta ir taria:

—Argi jūs nežinote, kas yra tiesa. Tiesa yra 
Kristus. Jis yra taip pat kelias ir gyvenimas.

—Tai reikia skaitytiš ir dirbti, —tvirtina Bruk
nys.

klebonas.
—Jūs keistai suprantate krikščionybę. —pyksta 

Uogintas. —kvaila. Jūs manote, kad krikščionis pri
valo kaip teliukąs galvą nulenkęs eiti po peiliu ar 
leistis į plūgą kinkomas. Krikščionis turi ginti tiesą. 
O kiekviena kova, anot to banaliausio pasauly ir 
visoj sistemoj ‘sakinio, reikalinga aukų.

—O pirmaisiais krikščionybės metais buvo ki
taip. —pasako Bruknys.

(Bus daugiau)
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Lietuvių kultūros
lis metus atolydis buvo sušvel- 
ųinęs ir nepaprastai sunkią 
Lietuvos okupaciją. Pasirodė 
vienas, kitas leidinys x senosios

I. VYTINAS
buvo sušvel-

Pasirodė

praeičiai ir lietuvių 
tautos kultūrai.

Paskutiniu metu Lietuvos 
Mokslų Akademijos Istorijos 
Institutui pavyko išspausdinti 
du stambius, tegu ir žymiairu- 
siškos cenzūros sužalotus 
straipsnių rinkinius:

Iš Lietuvię Kultūros Istori
jos I (1958) ir II (1959).

Abu leidinius redagavo re 
dakcinė kolegija, kurią sudari 
P. Kulikauskas, A. Vyšniauskai 
tė (atsak. redaktorė) ir akade 
mikas J. Žiugžda (vyr. redak 
torius). Abi knygos sudaro 31< 
plūs 365 psl. in 6 °.

Paskelbtoji medžiaga, kaų 
redakcinė kolegija, pasisako 
“yra pirmas bandymas, rė 
miantis šia konkrečia medžią 
ga, marksistiškai (m. p.) nu 

/šviesti atskirus lietuvių tauto: 
/ istorinės praeities, buities be 
/ kultūros reiškinius” (I 3 pšl.) 
‘ Taigi, bandymas gana įdomu: 

4 ir “pirmas” po daugiau kaų 
10 m. sovietiškai imperialisti 
nės okupacijos, kuri visad skel 

; bė leidžianti tautybėms ir ji 
kultūrai reikštis, net jas iške 
liauti ... •

istorija

sios kartos proistorikų rašo 
Pranas Kulikauskas (g. 1913) 
su žmona Regina Volkaite - Ku
likauskiene (g. 1917). Abu jie 
Lietuvos proistorę studijavo 
dar nepriklausomybės metais ir 
Vilniaus univ. pas prof. J. Pu- 
ziną baigė 1942. Abu davė po 
tris proistorinius straipsnius ir 
prisitaikę prie okupanto reika
lavimų. Pr. Kulikauskas prois- 
torinės “išminties” semiasi net 
iš žymiausių jnarksistinių “pro- 
istorikų” Fr. 'Engelso, juo “pa
remdamas” geležies vartojimo

minis apdirbimas Lietuvoje 19
20 a., A. Vyšniauskaitės —
Lopšiai ir kitos vaikų augini-
mo priemonės. V. Steponais© Uetavos“ profctoJS
— Lietuvių liaudies fizinė kul- - -- - • - -

.. tūra^VL.blausėdo — Lietuviš
kos mokyklos Prūsijoje' 16

ir K. Markso — apie kaulinius

nas, E. Būtėnienės — Siraičių 
X-XII a. senkapis, J. Naudužo 
—- Šiaulių miesto archeologi
niai paminklai, H. Uzdenio — 
Rudnios geležies liejykla, V.
Merkio — Vilniaus miesto gy-- 18 a;, St. Budrio ir V. Bud- 
nybiniai įtvirtinimai 1503 - rienės — Piešimo mokykla 
1805 metais, V. Miliaus — Pla- Vilniuje 1866 - 1915 metais. 
telių apylinkių gyvenamieji na
mai, Iž. Butkevičiaus — Lietu
vių valstiečių ūkiniai pastatai, 
V .Miliaus — Lietuvių valstie
čių maistas 19 - 20 a., M. 
Glemžaitės — Linų ir vilnų na-

Gale yra rusiškos straipsnių 
santraukos (341 - 361).

Prisitaikę režimui
Peržvelgus abu tomus, aiš

kiai išsiskiria proistorinių 
straipsnių gausa. Iš vyresnio-

“linksmybių” Kulikauskų 
straipsniuose ir daugiau pasi
taiko .Be to, Pr. Kulikauskas 
savo straipsniuose dažnai ven
gia nurodyti vokišką literatū- 

■ rą, nors proistorg studijavo 
Karaliaučiuje^ Pr. Kulikauskas 
vadovauja E. Mokslo Akademi
jos Istorinio instituto proisto-

Pirmojo tomo autoriai
Šio leidinio I tome pateil 

šie straipsniai: A. Bernotail 
— Verminio - upelio akme 
amžiaus stovykla, P. Kūlikai 
ko —Nemenčinės piliakaln 
R. Kulikauskienės — Migor 
archeologiniai paminklai, 
Tautavičiaus — Šalčininkų :
jono pilkapių tyrinėjimai,
Navickaitės —Žirgo 
Veršvų kapinyne, A.
čiaus — E XIV a. -Vilniaus

’ ventojų buities, K. Cerbulėno 
—Namas (‘Numas”) pirminis

III I

ŽEMAITIŠKAS namas (noms) prie Plungės.

rėš poskyriui, o R. Kulikaus
kienė — Vilniaus universitete 
archeologijos - etnografijos ka
tedrai. —s

Ypač moka prisitaikinti Ku
likauskienė, kuri jau nuo 1945 
m. griebiasi pačių slidžiųjų te
mų (12 a.), kur tik galima su
giedoti slavams giesmelę.

Pasigendame triję
E senesnės kartos proistori

kų pasigendame šiuose tomuo
se trijų., Pirmiausia nieko ne
rašo Petras Tarasenka, kuris 
nors ir nusenęs, bet iki šiol te
bevadovauja buv. V. D. Kultū
ros Muzėjaus (dabar VaEtybi-

* nio M. K- Ciurlionio vardo. Dai-_ 
lės muzėjaus) proistorės sky
riui. Šiuo metu P. Tarasenka, 
atrodo, išskirtas ir nuėjęs tik 
populiarių proistorinių apysa
kaičių keliu, ką mėgo dar ir 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Pasigendame ir Rimos Jab- 
lonskytės - Rimantienės (g. 
1920), kuri baigė Vilniaus univ. 
proistorę drauge su R. Volkai
te - Kulikauskiene. R. Jablons- 
kytė - Rimantienė, atrodo, nu
stumtą “juodajam”, t.y. paruo
šiamajam darbui, nors ji buvo 
viena iš geriausiai pažįstančių 
Lietuvos akmens amžių, o jos 
pirmieji darbai apie Skarulius 
ir Puvočius liudijo subrendusią 
proistorikę.

Neužtinkame šiame rinkiny
je ir Karolio Meko (G. 1910). Me
kas, išsiųstas studijuoti prois
torės į Švediją, ją baigė 1940 
m. Grįžęs buvo įjungtas į tau
totyros darbus ir kurį metą va
dovavo Vilniaus univ. etnogra
finiam muzėjui. Apie 1945 
Lietuvoje K. Mekas pradingo 
(išsiųstas pasimokyti Sibire ka
syklose?), 1956 vėl suminėtas 
ir kurį metą kasinėjo Kauno 
pilį.

(Nukelta į 6 psl.)

NEGESINKITE
AUKURU

Šeima yra pati seniausia in
stitucija. Jinai yra sena, kaip 
senas žmogus, bet drauge ir 
nauja bei aktuali, kaip kad nau
jos žmonių kartos .Dievas taip 
sutvarkė pasaulį, kad kiekvie
nam žmogui yra lemta gimti 
šeimos židiny, šeima yra pir
moji vaiko prieglauda, jo mai- 
trntoja tiek medžiaginiu, tiek 
ir dvasiniu maistu. Jinai yra 
it koks šiltadaržis, kuriame jau-

"Diplomatu fabrikai" yra to
kios institucijos, kurios save va
dina kolegijomis ar universite
tais, kurios už tam tikrą mokes
tį suteikia “pagreitintus” moks- *r kūnu bei dvasia stiprė
to laipsnius. Jose be įprastinių 
studijų, susikoncentravimo ir

lietuvių gyvenamojo pastato ti
pas, V. Žilėno — Lietuvių liau
dies tradicinių gyvenamųjų na
mų susiformavimas, I. Butke
vičius — Kuršių Neringos žve
jų gyvenamieji namai, V. Žilė
no — Dailidės ir jų darbo į-

VALDŽIA PRADĖJO TYRINĖTI “DIPLOMŲ FABRIKUS
Bepigu Buvo nepriklausomo

je Lietuvoje žinoti, kas baigė 
aukštąją mokyklą ir kas kokį 
mokslo laipsnį turi. Aukštųjų 

~ mokyklų nebuvo daug, tad jos
buvo žinomos, o į užsienį stu
dentai dažniausiai ^vyko kaip į- 
Hūrių institucijų stipendinin
kai, kurie privalėjo “atsiskai
tyti” su savo siuntėjais; šie 
juos daugiau ar mažiau kontro
liuodavo. Negalima buvo pa- 

, .......................... slėpti, kiek kas metą studijas
dunaites — Valstiečių grudy gilindavo, kokį laipsnį atsiekė, 
magazinai Lietuvoje, D. Bute- atvejais retas studentas 
,. , . , . ___ nustebindavo savo draugus bei
Dėtuvių šeima XID - XVI a., pažįstamuS5 jei po vienerių už- 
A’i_^y«UaT^aiteS ^jetuviU sienio studijų metų grįždavo 
valstie&ų šeimos turtiniai san- su daktar0 Utulu
tykiai 19 - 20 a.. K. Grigo Reikalas pasidarė komplikuo- 
Simanas Daukantas lietuvių tesnis kai net tūkstančiu 
tautosakos rinkėjas, leidėjas ir Uetuvių tremtinių t Vakanį 
vertintojas. Pabaiga skirta ru- gurOpOS universitetų studentais, 
siskoms santraukoms. ^-a nebUy0 gaijma patikrinti,

ar kiekvienas įsimatrikuliavęs 
tikrai buvo baigęs gimnaziją ir 

kausko — E metalų panaudo* ar vienišas nuošalaus univer
siteto studentas tikrai gavo

valstiečių įrengimai maistui 
gaminti, S. Bernotienės — Vals
tiečių sausumos susisiekimo 
priemonės 19 - 20 a., M. Glem
žaitės — Verpimo ir audimo 
tradicijos Lietuvoje, V. Žilėno 
— Šaunamųjų ginklų kalykla 
Valkininkuose XVI a., R. Straz-

no — Rykūnė, J. Jurginio

Antrojo tomo autoriai 
II tome randame: P. Kuli-

ANTANAS MUSTEIKIS taliniam universitetui. Institu
cija legaliai veikė nuo 1904 m. 
Pasirodė, kad savo kataloge jis 
turėjo būrį profesorių, kurie jo
kių pareigų neatliko, išskiriant 
keletą atvejų, kai jie pasirašy
davo diplomus. Jame buvo pa
vardžių ir tų asmenų, kurie vi
sai nežinojo, jog jie esą minė
to universiteto profesoriai. Kai 
kurioms mokslo šakoms uni
versitetas neturėjo nei patalpų,

suotieji asmenys, gyveną kad nei mokymo priemonių, tačiau 
ir kitame pasaulio krašte. Štai turėjo ilgus buvusių studentų 
vienas pavyzdys.

yra lengvai gaunamas, o to
liau jos tvarkosi nepriklauso
mai, ir beveik niekas nekontro
liuoja jų našumo ar lygio. Iš 
dalies tai paaiškinama demo
kratine JAV santvarka. Jei in
stitucija veikia neakivaizdinio 
dėstymo metodu, viešoji nuomo
nė apie ją gali nieko nežinoti. 
Tačiau ją gali žinoti suintere-

laiko “įsigyjama” bakalauro, 
magistro ir daktaro laipsniai. 
Jos veikia JAV ar užsieny, bet 
yra vadovaujamos amerikiečių, 
duoda akivaizdinius ar neaki
vaizdinius kursus, daugiausia 
studentų turi užsieniečių, gyve
nančių įvairiose šalyse ar JAV 
su studento viza, o kartais ir 
patys amerikiečiai jomis nau
dojasi.

Sunku patikėti, tačiau vienas 
šaltinis tikina jog

tokię "diplomų fabrikai" į 
metus padaro 75 mil. dol. apy
vartą ir su jais susiriša apie 
750,000 studentę.

Deja, šią vešlią
fabrikų” istoriją tenka užbaig
ti liūdnesne gaida. Jei kas ne
susigriebė laiku užbaigti “pa
greitintą’ ’mokslą, gali jo ir vi
sai neužbaigti, šiuo metu fede
ralinė JAV valdžia pradėjo ty
rinėti visus šio pobūdžio “fab
rikus”.

vybės, šeimos kilnumas, jauni
mo pasiruošimas moterystės ir 
šeimos gyvenimui, ištikimybė 
moterystėje, šeimos ramybė ir 
laimė, mišrios santuokos, mū
sų laiko šeimos būdingos nege
rovės, divorsas, civilinė santuo
ka ir tt. Autorius nuolat cituo
ja pačius autentiškiausius šalti
nius: bažnytinės kanonų teisės 
kodeksą, popiežių enciklikas ir 
kalbas, didžiausius mūsų laikų

nas žmogus, tartum jaunutis teologus .Dažniausiai cituojama 
medelis, apsaugotas nuo netikė- popiežiaus Pijaus XI enciklika 
tos pavasario šalnos, ruošiasi “Casti connubii”, kuri yra pats 
gyvenimui. Šeimoje gimsta, au- išsamiausias oficialus Bažnyčios 

...................................... - dokumentas apie krikščionišką 
ja nauji Katalikų Bažnyčios na- moterystę. “Negesinkime Au
riai, Dangaus Karalystės pavel- kuru” yra išsami knyga santuo- 
dėtojai, nauji misijonieriai, a- kos klausimais.
pastalai, dideli politikai, kariai, Vysk. V. Brizgys knygos i- 
prekybininkai, darbininkai, pa- žangoje rašo: “Šį darbą skiriu 
galiau busimieji tėvai ir tt. Ir pagerbti tas lietuvių tautos šei- 
taip nuostabiai ir paslaptingai mas, iš kurių išėjo mūsų tau- 
sutvarkytas sukasi gyvenimo tos tradicijos ir charakteris, iš 
ratas, šeima, ta mažutė žmo- kurių išėjo asmens, švietę per
nių draugystė, turi labai svar- šimtmečius savo tautai doro- 
bų uždavinį ir aukštą paskyri- vingumu, idealizmu, savo auka 
mą: du žmonės — tėvas ir mo- už tautos išlaikymą, laisve ir 
tina — pažadina naują gyvybę, jos kilnumą” (5 psl.).
ją paruošia gyvenimui. Dėl to Nėra abejonės, kad ši kriy- 
daug rašoma apie šeimą, jos ga bus labai naudinga jaunimui 
prigimtį, tikslus. Naujos knygos besiruošiančiam moterystės ir 
nuolat pasirodo visomis pasau
lio kalbomis. singai autorius pastebi:

'Jaunimo pasiruošimas mo-

šeimos gyvenimui. Labai tei-

Neseniai išėjo iš spaudos J.
‘diplomų E. vysk. Vincento Brizgio kny- terystęi ir šeimyniniam gyveni- 

ga "Negesinkime aukurę", ku
rioje aprašoma moterystė krikš
čioniškojo mokslo šviesoje.

mui yra toks menkas, jog ga
lima sakyti, kad jo visai nėra, 
tarsi moterystė ir šeimyninis

Knyga apima 211 puslapių, gyvenimas būtu pačios men- 
susideda iš 22 perskyrimų. Jo
je gvildenami patys svarbiausi

klausios vertės reikalas" (92 p.).
-Būti kunigu, mokytoju, me-sąrašus ir savo agentų tinklą 

visame pasauly. Ekelta byla pa- 
Prieš porą metų plačiai ži- sibaigė “vyskupo” įkalinimu.

nomos Amerikos Švietimo Ta- - 
rybos (American Council on 
Education) pirmininkas Arturas 
Adams lankė Afriką, kur atsi
tiktinis nešikas jam netikėtai 
pareiškė, jog jis greitai gausiąs 
amerikonišką mokslo laipsnį. 
Kai amerikietis perspėjo afri
kietį, jog tai būsią ilgas ke
lias — studijuojant skirtingoje 
aplinkoje ir toli nuo mokslo in- 

daktaro laipsnį. Vokietijoje, stitucijos, — nešikas atšovė:
“Ne, ne! aš jau -beveik su 

taupiau 50 dolerių diplomui nu

jimo Lietuvoje istorijos, A.
Tautavičiaus — XVI - XVII a.
mediniai gyvenamieji pastatai Pvz-’ žinau atvejį, kad vienas
Vilniaus žemutinės pilies teri- lietuvis buvo* baustas už nenu

sipelnytą daktaro laipsnio pasi- sipirktif’torijoje, R. Kulikauskienės — J
Senovės lietuvių moterų galvos savinimą .Tačiau išsisklaidymasSenovės lietuvių moterų galvos savinimą .Tačiau issisklaidymas Smulkiau pasiteiravęs, ame 
danga ir jos papuošalai, L. Na- P° pasaulį galėjo sujaukti moks- rikietis patyrė, jog Afrikoj yn 
kaitės — Senovės lietuvių si- 1° titulų naudojimą, ypač; jei nemaža amerikonEkų diplomi 
dabriniai papuošalai, P. Kuli- tituluoti asmenys neturėjo fei- rinka... Ji yra ir visuose kituo 
kausko — Seniausieji Kuršių kalo savo laipsnius įrodyti do- 
Neringos gyventojai, A. Berno- kumentais.

Visai kitokia situacija už
tinkama JAV. Čia negalima ti
kėtis, kad žmonės atsimintų 
porą tūkstančių gerų aukštojo 
mokslo institucijų. Jų tarpe yra 
vardų typač pokolegijinių mo- mon iškėlimas įvyko 1924 m. 
kyklų), kurių gali pavydėti se- Washington, D. C. Kažkoks “vys

Juodonių gyvenvietės archeolo* nesnių tradicijų Europos uni- kūpąs” Boileris, kuris sakėsi 
ginių tyrinėjimų duomenys, O. versitetai. Leidimas aukšto- buvęs angelų ordinuotas, vado-
Navickaitės — Diržių kapiny- sioms mokykloms steigti čia vavo vad. Washingtono Orien- karo invalidoms Mpti. Nuutr. v. Matotfo.

taitės — Rudnios akmens am
žiaus stovyklos, O. Navickaitės 
— Bačkininkėlių piliakalnis, D. 
Petrauskaitės —žiegždrių pi
liakalnis, R. Kulikauskienės — 
Miniatūrinių piliakalnių Lietu
voje klausimu, L. Nakaitės —

se kontinentuose.
Tolesni tyrinėjimai, vado

vaujami minėtos tarybos, paro
dė, jog amerikiečių “diplomų 
fabrikų" istorija yra 120 
metų amžiaus. Vienas sen
sacingas tokios istorijos viešu-

klausimai; moterystės ir šei- diku. net paprastu amatininku 
mos kilmė, tikslai, esminės sa- jauni žmonės ruošiasi per kelis 

ar net keliolika metų. Visiems 
sakramentams reikia vaikus ir 
suaugusius rimtai paruošti, tik 
su moterystės sakramentu į- 
vyksta taip, kad jam pritrūks
ta dėmesio, tarsi jisai nebūtų 
sakramentas. Nenuostabu, kad 
yra tiek daug nelaimingų šei
mų. tiek daug sugriautų šeimos 
židinių. Visi tie nelaimint žmo
nės ėjo į moterystės gyvenimą 
nepasiruošę, nepakankamai įsi
gilinę. paviršutiniškai, be giles
nės minties.

mos. Tai pati geriausia knyga 
lietuvių kalba apie moterystę.

Si knyga galės būti rūpes
tingu mokytoju ir patarėju ne 
tik tiems, kurie ruošiasi šeimos 
gyvenimui, bet ir visai eilei 
žmonię, kurie yra jau sukūrę
savo Šeimas.

■'Negesinkime aukurę" yra 
puiki knyga. Ją puošia skonin
gas viršelis: lietuvė motina, pa
sipuošus tautiniais rūbais, ran
koje laiko savo kūdikį; tolumo
je lietuviški kryžiai. Kalba leng
vai suprantama, stilius sklan
dus. mintys nuosekliai vysto-

(nukelta į 5 p.)
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NINA GAILlONIENE
Kur realybėje, ne sapne, ga

lėtum iš karto išgyventi viską?: 
Prisiminimus kovų už laisvę, 
kūrybingą nepriklausomos Lie-

politiko, ekonomisto ir mokyto
jo galvosenoje, ir neramius 
būkštavimus dėl lietuvių tautos 
ateities. Kur matei, kad prie

•• I
>• 
h M

darbo dėka, visuomeninė veik
la jo gyvenamam Waterbury, 
atrodo, tiesiog suklestėjusi.

Budęs Lietuvos seimo atsto
vas J. Valaitis* ir čia parodė | 
politiko orientaciją. Kas buvo, / 
reikia užmiršti. Dabar tokios / 
organizacijos kaip Altas yra Į 
vienos iš didžiausių bendruo- Į 
menės rėmėjų. Ir tai ne žodžiais / 
ir pažadais, d pinigais. Ta pa- ^ 
rama yra labai svarbi, nes | 
bendruomenės kasa visados 
tuščia. •

Ekonomistui Krikščiūnui čia 
pat ir kilo mintis, ar nereikėtų 1 
įsteigti prie bendruomenės eko
nominę tarybą. Girdi, senas 
Rotšildas penkis savo vaikus 
pasodino penkiose valstybėse ir 
tie paėmė tų kraštų finansus į 
savo rankas. Lietuviai yra išsi
skirstę po visą pasauli. Gal ir 
jie ką nors sugalvotų, jeigu bū
tų organas, kuris judintų eko
nomines idėjas.

Kliuvo ir jaunimui už nutau
tėjimą ir ėjimą savo keliu. 
Juos argumentuotai apgynė I. 
Ruseckienė. Tik jos pareiški
mas, kad “atėjus laikui, visas 
jaunimas sugrįš Į Lietuvą”, at
rodė, klausytojus nelabai įtiki
no. Bet I. Ruseckienę reikia su
prasti: mokytojai visados tiki 

jaunimo idealizmą.
Ačiū už vaišes, o reikalus 

tvarkyk pats, kaip j išmanai 
Norėtųsi žinoti, ką galvojo 

susirinkimo šeimininkas, Wal-

lės, daug spalvingesnės ir arti
mesnės tikrovei, kaip pavaiz
duota P. Jurkaus romane.

I tą klausimą teisingą atsa
kymą duotų ne daugiau, kaip 
trys tuzinai žmonių. Iš nusaky- 
mo prel. M. Krupavičius, gal 
būt, atpažintų savo svajonių 
akvarelę, kuriai prieš kelis me- 
tus jis sukūrė rėmus. O Tiku
sieji tardomi, kai Van Doren, 
turėtų atidengti savo žinojimo 
paslaptį; prisipaSūdami, kad 
yra dalyvavę Hartfordo lietuvių 
bendruomenės susirinkime — 
arbatėlėje.

Liga konstatuota, 
vaistų neprirašyta 

Apygardos pirmininkas Bag
donas, atsilankęs iš Waterbury, 
savo kalboje pareiškė susirūpi-

- nimą tautos likimu. Lietuvoje 
lietuviai yra sąmoningai naiki
nami, o išeivijoje nyksta patys 
nutautėdami. Gelbėti išeiviją 
nuo nutautėjimo yra bendruo
menės tikslas ir uždavinys. De
ja. anot Valerijono Balčiūno, 
pati bendruomenė merdi "ir 
reikalinga atgaivinimo. Kaip ir 
tinka mokslo žmogui, V. Bal
čiūnas pamėgino paanalizuoti, 
kodėl merdi. Sako, kalta ne ma
sė, o viršūnė. Masė yra neveik
li, inertinė. Vadų reikalas ją 
išjudinti ir masėje glūdinčias 
potencines jėgas paversti 
veiksmu. Deja, viršūnės Į 
bendruomenės organizavimą 

skaitytojas vartys 211 pusią- žiūrėjo su baime, kad kartais 
nesusidarytų nauja jėga šalia ter Chase, likęs vienas padū- 
esančių ir nepareikalautų bal- mavusiame kambary, kai išėjo 
so. kai eina kalba apie vadova
vimą pasaulyje išblaškytiems 
lietuviams. Baimė, žinoma, bū

ir sielotųsi vienu ir tuo pačiu 
reikalu. Be vaidų, be partinių 
ginčų, nors “karštesnis gėri
mas” lengvai galėjo padirginti 
silpnesnius nervus barniui. Kur 
girdėjai, kad senas sodietis mė
gintų kritikuoti galvojimą aka
demikų, kurių galvos vainikuo
tos mokslo laipsniais, bet šir
dyse stoka tikėjimo į lietuvių 
tautos dvasios nemirtingumą.

Trumpai tariant, kur ieško
tum gyvos lietuviškos akvare-

NEGESINKIME
AUKURŲ

(Atkelta iš 4 psl)
Kaip kiekviena knyg?, taip 

ir ši nėra be trūkumų. Labiau
siai kiekvienam pastebimas 
trūkumas yra tas, kad nei kny
gos pradžioje nei pabaigoje nė
ra įdėtas knygos turinys. Kny
gą perskaičius, dažnai norima 
dar kartą peržiūrėti vieną ar 
kitą perskyrimą, patikrinti vie
ną ar kitą minti, šiuo atveju

i

RŪTOS ansamblis su vadovu muz. Alg. Kačanausku gruodžio 6 koncertuoja Kearny, N. J.

RŪTOS ANSAMBLIO KONCERTAS KEARNEY, N. J.
Daug kartų New Jersey ir ki

tų apylinkių lietuviai yra klau
sęsi “Rūtos” ansamblio kon
certų. Gražiosios lietuvių dainos 
ir kiti ansamblio išpildomi da
lykėliai žavėdavo klausytojus. 
Todėl nenuostabu, kad “Rūtos” 
ansamblio koncertai gausiai ny, - N.J., Lietuvių

žmonių yra lankomi ir mėgia
mi.

Pirmą kartą “Rūtos” ansamb
lis, vadovaujamas muz. Alg. 
Kačanausko, su Lietuvos vals
tybinės operos soliste Nasvyty- 
te-Valiukienė koncertuos Kear-

Katalikų

Elizabetho lietuvių klebonas kun. My 
kolas Kemežis pakeltas Į prelatus 

Kun. Mykolas Kemežis, šv. 
Petro ir Povilo lietuvių para
pijos klebonas Elizabeth, N. J., 
yra pakeltas Į prelatus Right 
Reverend titulų, Apie tai pra
nešė lapkričio 26 Newarko ąr- 
kivysk. Thomas A. Boland, grį-

praktiškų minčių bei idėjų. Ši kelia galvas. Amerikiečių ma-‘ manymų. Jis tikėjosi, kad susi- suvėlavo dėl arkivvskupo ligos 
knyga negulės sukrauta knygų sės nėra kovai su komunizmu rinkimas nustatys veiklos gai- 
lentynose, bet puoš lietuviškų Įsąmonintos. Tai galėtų pada- 
šeimų bibliotekas ir bus tarsi ryti komunistų pavergtų tautų 

. kelrodžiu visiems tiems, kurie imigrantai Amerikoje, jeigu jie 
būtų gerai organizuoti — sam
protavo V. Balčiūnas. - 

Dr. P. Vileišio akimis žiū
rint, padėtis atrodo žymiai 
šviesesnė, negu ją pavaizdavo 
V. Balčiūnas. Jausdamas savo 
giminės nuopelnų svorį lietu
vių tautai, dr. P. Vileišis nema
žino ir savųjų. Jo energijos, 
intervencijos ir nenuilstamo

pių, kol suras, ko nori. Be to, 
autoriui reikėjo pasirūpinti, kad 
knygos kalba ir stilius būtų pa
taisyti. Visa tai dar labiau bū
tų padidinę knygos vertę.

Nepaisant šių mažų trūkumų, vo nepagrįsta, o žalos padary- 
knyga yra puiki, .visiems reko- ta.

paskutiniai pobūvio dalyviai. Jo 
mintys greičiausiai buvo ne
linksmos. ' -

Kad bendruomenei trūksta 
gyvumo ir veiklos, jis pats ge- .

menduotina . Kiekvienas žmo- Mekartizmo dvasiai išblėsus riausiai žino. Jam svarbu, kad 
gus, kunigai ar pasaulietis, jo- ir Foster Dulles mirus, šiame susirinkusieji iškeltų naujų Įdė
ję ras labai daug naudingų ir krašte komunistai vėl smarkiai jų, duotų minčių, pasiūlytų su

spaudė Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė, Brooklyn, N. Y., 
1959 m. Platina Ateitis, 916 
Willobghby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y. Kaina 3 dol. K. V. B.

ruošiasi moterystei bei šeimy
niniam gyvenimui. K. dr. V.B.

Vyskupas Vincentas Brizgys,
NEGESINKIME AUKURU”,

Reikalų Vedėjo padėjėja
WM. POCUS, 

Reikalų Vedėjas

JULIUS PAKNIS, 
Pirmininkas

S. DASKER,

Atkreipkite dėmes} į šiuos svarbesniuosius punktus:
1. Vienintelė Lietuvių Taupymo ir Skdlinimo Draugi

ja New Jersey ir New York’o valstybėse;
2. Mandagus ir greitas patarnavimas anglų ir lietu

vių kalbomis;
3. 3% dividendo nuo 1959 m. liepos mėn 1 d. Divi

dendas išmokamas keturius kart per metus;
4. Turtas (Assets) — $2,036,619;
5. Geromis sąlygomis duodamos paskolos (morgiėiai) 

namams įsigyti;
6^ Saugi vieta pinigams taupyti, nes draugija yra.

apdrausta “FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSUR
ANCE CORPORATION” ir yra narys “FEDERAL HOME 
LOAN BANK”;

7. Plačiai veikia "CHRISTMAS CLUB” — vienintele 
priemonė šventėms pinigų susitaupyti;

8. Priimami pinigai šviesos ir gazo sąskaitoms ap
mokėti.

Draugijos adresas: 24 Davis Avė., Kearney, N. J.
Telef.: WYman 1-0001

res, kad atsiras naujų talkinin
kų rimtam darbui. Susirinki
mas to nepadarė.

Tiesa, V. Balčiūnas mėgino 
susirinkime paliestas mintis a- 
pibendrinti ir išnešti lyg ir nu
tarimą. Bet tas nutarimas vir
to tiktai labai bendru linkėji
mu, kad W. Chase, lenktyįduo
damas su Waterburiu, kuo grei
čiausiai atgaivintų bendruome
nės veiklą Hartforde. Aišku, 
kad V. Balčiūnas norėjo W. 
Chase tik padrąsinti, paskatin
ti ir paguosti, bet išėjo prie
šingai. Mat, tame gražiame lin
kėjime slepiasi ta pati mintis, 
kaip ir grubiame pasakyme: 
“Mes esame* tik svečiai, kurie 
greitai išsiskirstysime/prie sa
vo reikalų ir rūpesčių. Ačiū už 
vaišes, o reikalus tvarkyk pats, 
kaip išmanai ..’

O vis dėlto bendruomenė 
nežus nei Hartforde nei kur ki
tur, nes ji yra vienintelė or
ganizacija. kuri solidarumo var
dan gali prie vieno stalo suso
dinti visus lietuvius. Ir jie ran
da bendrą kalbą, nors yra 
skirtingų religinių ir pasaulė
žiūrinių įsitikinimų. Lietuvių 
bendruomenė yra vieninteliai 
rėmai, kuriuose telpa lietuviš
ka akvarelė.

Elizabetho amerikiečių laikraš
čiai pakėlimą plačiai paminėjo, 
pabrėždami popiežiaus ir arki
vyskupo įvertinimą kun. M. Ke- 
mėžio nuopelnų Katalikų Baž
nyčiai.

Kun. Mykolas Kemežis yra 
gimęs 1907 rugsėjo 28 Newark, 
N. J. Pradžios ir vidurinius 
mokslus išėjo Kearny. N.J., ko
legijos — Seton Hali univer
sitete, kuri baigė A. B. laips
niu. Teologijos mokslus išėjo 
akademinėje kunigų seminari
joje Darlington, N. J., juos bai
gęs magistru. Kunigu įšventin
tas 1933 birželio 10 ir paskir
tas vikaru šv. Marijos parapi
joje Patersone, N. J, Paskui 
dvejus 
vikaru 
tuvių 
1939 - 
rapijos

PREL. MYKOLAS KEMEŽIS

Bendruomenės ~ Centro salėje, 
gruodžio 6 d. 5 vai. vak.

Dainų repertuaras bus Įvai
rus. daugiausia lietuvių liaudies 
dainos, atskiros ištraukos ir so
lo išpildymai. Solo dainuos so
listė Nasvyytė - Valiukienė ir 
Liudas Stukas. Bus ir tautiniai 
šokiai, kuriems vadovaus Ma
tulaitienė.

Vakarą ruošia Kearny - Har- 
rison Balfo skyrius. Advento 
metas kaip tik tinka tokiems 
parengimams, ir iš viso žmo
nės išsiilgę liet, dainų. To
dėl visi, kam mielos lietuviškos 
dainos, kviečiami atvykti i šį 
koncertą. Tikrai būsite paten
kinti. J. Mėlynis

IS VISUR I
—Gruodžio mėn. Darbinin

kas išeis: gruodžio 1, antradie
nį; gruodžio 4, penktadienį; 
gruodžio 9, trečiadienį (vienas 
savaitėje numeris dėl Nekalto 
Prasidėjimo Šventės); gruodžio 
15, antradienį; gruodžio 18, 
penktadienį ;gruodžio 22, ant
radienį (dvigubas kalėdinis nu
meris) ir gruodžio 29 (vienas

' numeris "savaitėje dėl Naujų 
Melų). Maloniai prašome mūsų 
bendradarbių ir koresponden
tų tas dienas gerai įsidėmėti, 
kad siunčiamos korespfondenci- 
cijos, o ypač kalėdiniai ir Nau
jų Metų pranešimai galėtų bū
ti laiku paskelbti. Kalėdiniai 
skelbimai ir sveikinimai pri
imami tiktai ligi gruodžio 15.

— MAS Centro * Valdyba 
ruošiasi Sąjungos suvažiavimui, 
kuris Įvyks gruodžio 27-29 d-. 
Chicagoje Jaunimo Namuose 
Į suvažiavimą laukiama atvyks
tant daug moksleivių ateitinin
kų atstovų iš .JAV ir Kanados 
kuopų. •

— M. "Kazlauskaitė/ buvusi 
Lietuvoje mokytoja, o Great 
Necke prie New Yocko namų 
ruošos darbininkė, per 3 me
tus baigė magistrės laipsniu Ot- 
tawos universitetą. Studijavo 
klinikinę psichologiją ir nuo 
šio rudens dirba savo specia
lybėje Limos mieste, Ohio. Jos 
brolis kun. dr. Vytautas gyve
na Romoje ir yra Vatikano ra- • 
dijo lietuviškos valandėlės ve
dėjas.

—Mykolas Saulius, celistas, 
lapkričio 12 buvo matomas te
levizijoje KRMA — TV 46 ka
nale) tarp kitų Denverio sim
foninio orkestro narių, išpil- 
dant Bacho, Mozarto, Wagne- 
rio. Brahmso ir Čaikovskio 
simfoninius kūrinius. Pagal

Vasar. 16 gimnazija
TV pranešimus, artimoje atei
tyje bus dar 3 koncertai, ku
riuose dalyvaus ir M. Saulius.

Vasario 16 gimnazijos vajaus 
komisiją, pasitraukus Tėv. A. 
Bernatoniui, dabar sudaro: di
rektorius dr. J. Grinius, mok. 
F. Skėrys, A. Markarskas. Va
jui surinktus pinigus nutarta 
laikyti gimnazijos sąskaitoje, 
nenaudojant jų kitiems reika
lams.

J. Bakaitis, pasitraukus J. 
Stankaičiui ir A. Šukiui iš pa
reigų, nuo lapkričio 1 paskir- 

. rijoje, aktyviai reiškėsi lietuvių' tas Vokietijos Krašto Valdybos 
visuomenėje veikloje, organiza
vo Lietuvos vyčius, buvo jų 
dvasios vadu. Yra daug auko
jęs labdarybei, lietuvių vienuo
lynam ir organizacijom. E.

reikalų vedėju ir gimnazijos 
ūkvedžiu.

J. Stankaičiui Vokietijos 
Krašto Valdyba pavedė rūpin
tis vargo mokyklomis.

— Dr. Domas Giedraitis, bai
gęs medicinos mokslus Kauno 
universitete, paskui gyvenęs 
Kolumbijoje, Pietų Amerikoje, 
išlaikė Illinois valstybėje gydy
tojo egzaminus ir gavo teisę 
praktikuoti.

— Saulė Liulevičiūtė, Chica- 
gos ateitininkų draugovės so
cialinių reikalų vedėja, laimė
jo pirmąją 500 dolerių premi
ją už savo rašinį, pasiųstą Uni- 
versity of South California.

Jurgio Savickio, Igno šei
niaus, Vaižganto ir kitų pirma
eilių rašytojų kūriniai gaunami 
dabar žymiai atpigintomis kai
nomis metiniame knygų išpar
davime. Sąrašai gaunami: Ga
bija, P.O.B. 355. Wyandanch,

O. Milašiaus minėjimą lap- A. Krivickas paskirtas Vasa- 
kričio 14 surengė Vasario 16. rio 16 gimnazijos berniukų 

bendrabučio vedėjo padėjėju. 
Jis yra taip pat ir gimnazijos 
mokytojas.

Memmingene jau kelinti me
tai veikia L. Karių Veteranų 
“Ramovės” skyrius, kuriam va
dovauja ats. kapitonas Juozas 
Kairionis. Skyrius kasmet su
rengia kariuomenės minėjimą, 

lėraščius (A. Vaičiulaičio vers- Taip pat nuolat veikia vargo 
tus/ paskaitė kiti ateitininkų mokykla, kuriai vadovauja muz. 
kuopos nariai. “Rugsėjo sim
fonijai” muzikiniu fonu buvo 
parinkta M. K. Čiurlionio sim
foninė poema “Miškas”, pri- 
tildyytai perduota iš magneto-

Ką Lietuvos sovietinė spau- Taip rašoma tarną rusiška- fono juostelės. Dail. mokyt. A. ga mjrė Gustavai Vaitkūnaitis. 
Krivickas minėjimui nupiešė Buvo nepriklausomybės kovų 
Milašiaus įspūdingą siluetinį dalyvis, karinio orkestro muzi

kantas. tremtyje uoliai reiškė- 
Gimnazijos skautai spalio 31 si lietuvių bendruomenėje ir 

"Darnos" chore.
Hamburge tragiškai žuvo E- 

gonas Tadžius. 23 met. Jį su
važinėjo sunkvežimis. Palaido
tas Hamburgo Ohldorfo kapi
nėse. Jis buvo neseniai atvy
kęs iš Lietuvos.

Bocholte mirė Balys Balviu- 
Jie “Įdarbinami” paprasčiau- ti. o neigiamus reiškinius ven- Sąjungą.- Lietuvaitės dar padai- nas. gimęs Šiauliuose 1918 in.
siuose darbuose, kaip “nemo- giama minėti. Ypatingai ven- navo lietuviškų dainų ir pašo- Paliko žmoną ir keturių metų
kyti darbininkai”. O išmokti giama pranešt!, kad ir lietuviai ko kelis tautinius šokius, pa- dukrelę,
kurios nors specialybės jie ten jaunuoliai prašosi iš Sibiro at- dedant lietuvių gimnazijos dš "Vokietijos Krašto Valdy- 
taip pat neturi galimumų. gal į savąjį kraštą. (Elta) skautams. ' bos Infohnacijų")

metus (1933-35) buvo 
šv. Petro ir Povilo lie- 
parapijoje Elizabethe 
1941 šv. Onos liet, pa- 
administratorium Jer

sey City, 1941 - 53 klebonavo 
šv. Mykolo liet, parapijoje. Bay- 
onne, N. J. Nuo 1953 yra šv. 
Petro ir šv. Povilo liet, parapi
jos klebonas Elizabethe. čia ji
sai Įvedė Šiluvos atlaidus ir į- 
taisė šv. Marijos Šiluvinės al
torių.

Dirbdamas Įvairiose parapi
jose, apie 20 metų dar dėstė 
lietuvių kalbą kunigų semina-

gimnazijos ateitininkai. Po' 
kuopos dvasios vado dr. J. Na
vicko įvedamojo žodžio progra
mą atliko patys* moksleiviai. 
Apie Milašiaus gyvenimą refe-. 
ratą skaitė 8 klasės mokinys 
Br. čepulevičius, o apie poeto 
kūrybą — tos pat klasės mo
kinė D. Levaitė. Milašiaus ei-

Išvežti “savanoriai” prašosi Lietuvon

da vengė pranešti, tai parašė me laikraštyje. Be abejo, tie 
Rusijos laikraštis “Sovietskaja 
Rosija’, būtent, kad ■ daugelis 
išvežtųjų Į Sibiro “plėšininių” 
žemes jaunuolių esą nepaten
kinti tenykštėmis darbo sąlygo
mis ir prašosi vežami atgal į. 
vakarines Sovietų Sąjungos 
respublikas. Jaunieji darbinin
kai nusiskundžia, kad “naujose 
žemėse” neatsižvelgiama i tai, 
ką jie yra savo krašte išmokę.

jaunuoliai skundžiasi ne tik dėl 
negalėjimo amato išmokti, portretą. 
Jiems tos “naujos žemės" yra 
svetimos, jie ilgisi savoje kraš
to. '

Pažymėtina, kad Lietuvos so
vietinėje spaudoje jau kuris 
laikas palyginamai mažai be- 
užsimenama apie išvežtuosius į 
Sibiro “naująsias žemes 
nuolius. Gero nėra kas praneš-

ir lapkričio 1 dalyvavo Heidel
berge įvykusioje Vokiečių 
Skautų Sąjungos vadovių kon
ferencijoje. Buvo pasirašytas 
aktas, kuriuo lietuvaitės skau
tės Vokietijoje, pasilaikyda- 

’jau- mos visišką vidaus autonomi
ją, įstoja Į Vokiečių Skaučių

M: Budriūnas. Jis daug ener
gijos ir laiko paaukojo “Dar
nos” chorui, kuris yra vienin
telis Vokietijoje.

Mirė. Memmingene vėžio li-

ALBERT F PETERS
Office:

116-55 GUEENS BLVO. 
FOREST MILLS, N. Y, 

-Vlrginia 3-1477
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Vysk. V. Brizgio knygą “Ne
gesinkime aukurų”, kurią iš
leido tėvai pranciškonai, pla
tinti paėmė Ateities adminis
tracija.
, Knygoje liečiamos šeimos 
problemos.



DARBININKAS

Ponas Tok< bebaigiąs atgy
veni) savo amžių ir nieku dar 

: nepagarsėjęs, taip ir būtų likęs 
; nežinomas, jeigu gretimo namo 
’ kaimynė nebūtų jo išgarsinusi 

visoje apylinkėje, kol jis dar 
_.... nemirė nuo spanguolių vėžio 

ar kitos kurios negalios? O bu
vo tokia istorija.

Padėkos dieną pasimeldęs 
bažnyčioje, kaip tinka padoriam 
šio krašto piliečiui, o ne kokiam 
bepoteriui, skubėjo namopi 
užmiestin. Pakeliui didžiai jau
dindamasis, kad negalės sma
guriauti spanguolėmis, užsikąs- 
damas kalakutu, suvažinėjo ap
šiurusią skunkę. No tokios ne
laimės kitas būtų bėgęs 90 my
lių greičiu, bet ne ponas Toks. 
Kaip padorus vairuotojas, o ne 
koks nutrūktagalvis, sustojo, 
vargšą žvėreli pakėlė ir įmetė 
vežiman. Kas jį tik lenkė, kiek
vienas stebėjosi, kokiu žibalu 
tas žmogus varo savo mašiną... 
Iš paskos visai nebuvo galima 

r v ^VžSąfoti? KąLTarsisttunė^nąmp,; 
skunkę pametė kieme. “Tegu 
čia stimpa, —paspyrė dar ko
ja, — gal man visai praeis no
ras traškyti spanguoles”. Ir vi
sai buvo patenkintas savo išra
dingumu.

Nepatenkinta-liko tiktai gre
timo namo kaimynė, palikusi 
saugoti savo vaikaičių. Visi su
augusieji nežinia kur buvo iš
dardėję. Užspaudusi nosį visa 
sauja, kaimynė išsivertė iš tro
bos kaip kaladė, —tokia stam
bi ji buvo, — bet vos begalė
jo prameklenti:

—Ar nebūsi tik tamsta na
mų šeimininkas?

, —Šeimininkas? — truktelė
jo pečiais ponas Toks. — Ne
žinau. ką tamsta laikai šeimi
ninku: ar tą, kuris namus tų? 
ri, ar tą, kuris juose šeiminin
kauja. Kurio reikia?

—Abiejų. Fui, kaip dvokia!
Ponas Toks Į tuos žodžius nė 

nemirkteiėjo. tik labai oriai pa
stebėjo:

— E. tai ne čia tamstelė pa
taikei. Aš nesu žmogus dvejo
se asmenybėse. Ar nematai? 
Kam laikai saujomis akis už
spaudusi?

— Kad negaliu ištverti. Tai 
tamsta nesi ponas Toks? — 
klausė moterėlė dusdama.

— Esu. kaip nebūsi. —pa
sipūtė ponas Toks, didžiai ver
tindamas savo vardą ir šlovę. 
— Turiu dar pridėti, kad ir tie 
namukščiai mano. Bet turėti 
namus ir juose šeimininkauti 
nėra tas pats.

— Kaip nėra tas pats?! — 
iškošė kaimynė vos besilaiky

Atsišaukimas į Lietuvos vyčius veteranus
Lietuvos Vyčių OrgenizecL 

ja 1963 švęs auksini savo ju- 
bilėjų. Steigiamasis susirinki
mas įvyko 1913 balandžio 27 
Lawrence, Mass. šių 'metų vi
suotiniame suvažiavime Detroi
te priimta rezoliucija, kad tam 
jubilėjui būtų išleista Lietuvos • 
vyčių istorija.

Rašant istoriją ir renkant ži
nias, reikalinga daug dalykų or
ganizacijos šakotai veiklai pra
eityje paliudyti. Be abejonės, 
pas kiekvieną senosios kartos 
buvusi ar dar tebeesanti narį 
muzėjinėse dėžėse dar yra užsi
likusių vertingų istorijai daik
tų. Pavyzdžiui:

1. Fotografijų buvusių visuo
tinių ir rajoninių suvažiavimų, 
tautinių minėjimų, patriotinių 
demonstracijų, eisenų, kuopų ir 
apskričių sukaktuvių minėjimų, 
chorų, dramos ratelių, vaidini
mų, sporto sekcijų, piknikų, 
atskirų asmenų, pasižymėjusių 
kuopos ar apskrities veikloje.

2. Senų protokolų —kuo
pų, apskričių, atskirų sekcijų;

afišų (plakatų), spausdintų pro*, 
gramų ruoštų vakarų, koncertų, I 
minėjimų ir kitokių parengi- ' 
mų.

3. Kuopų ir apskričių ant- ; 
spaudų; seimų ir apskričių su- > 
važiavimų ženklelių; taip pat į 
ženklelių tautinių švenčių, or- į 
ganizacijos globėjo šv. Kazimie
ro dienos minėjimų, piniginių 
rinkliavų remti Lietuvai ar Lie
tuvos Katalikų Akcijai.
_ Visa tai labai svarbi medžia
ga ruošiamai organizacijos isto
rijai.

Tad kreipiuosi į visus orga
nizacijos veteranus, prašyda
mas peržiūrėti savo muzėjines 
dėžes, senus rūšinius stalčius 
ir, radus kas aukščiau išvardin
ta (ir kas neišvardinta, bet tu
ri ryšį su kuopa, apskritim ar 
pačiu centru), atsiųsti žemiau 
pasirašiusiam.

Kas norės tuos daiktus ir to
liau pas save laikyti, padarius 
nuorašą, ar fotografiją, jie bus 
grąžinti .Gi kas to nepageidaus, 
tų daiktai, panaudojus istori
jai, bus perduoti Lietuvos Vy
čių Or-jos archyvui, įsteigtam 
Lietuvos vyčių name, Chicagoj. 
— ....... .. Ignas Saka I as.. . ...

^LiėtūVoš' Vyčių Istorijos Redak
torius

FRANK VAIKAS, vyčių veikėjas, 
kuris nuolat rašo Darbininke apie 
vyčių veiklą.

Newark. N. J.
Vyčių 29 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyko lapkričio 17 
šv. Jurgio salėje. Susirinkimą 
pradėjo kun. P. Totoraitis mal
da. Jis taip pat painformavo 
apie Katalikų Federacijos kon
gresą. Susirinkimas nubalsavo 
kongresui pasiųsti auką. Taip 
pat auka skiriama ir švč. Tre
jybės parapijai ryšium su jos 
65 metų sukaktimi. Auka prisi
mintas ir Balfas. Jonas Reęnei- 
ka, kuopos vicepirmininkas* ir 
veteranų posto vadas, perdavė 
posto auką 15. dol. vyčių sti
pendijos fondui.

Prisaikdinti nauji nariai — 
Julijana Strolis ir Albertas At- 
kins. Edvvard Thompson pada
rė pranešimą iš sporto veik
los, o Vera Laukžemis apie ri
tualų komisiją ir pranešė, kad 
Albin Ponelis ir Walter Kra- 
nowski yra kandidatai Į trečią 
vyčių laipsni.

Kuopa gruodžio 13 rengia 
kortavimo vakarą šv. Jurgio sa
lėje. Pradžia 6 v. vak. Tuo rū
pinasi Jonas Remeika, St. Po
cius, K. šipailą ir pirmininkas 
K. Strolis. Taip pat išrinkti de- 

linkmės, galės panaudoti savo legatai į apskričio susirinkimą, 
« X X- - t . X- ■ ateities darbams. kuris Įvyks gruodžio 6 NewBernotaitės ir L. Nakaites, kai „
x 4 i j j- v:;-; Yorke ;išnnkta K. Strolis, Ju-tuo tarpu kitų darbai dar labai Visi etnografiniai darbai gi-
studentiški, kartais dar tikri liau persunkti sovietinio raugo lijana Strolis ir St. Pocius: Bu- 

kaip proistoriniai, tačiau ir jie vo sudarytas ir nominacijos ko- 
duoda naujos medžiagos. Tik ir 
jų bibliografijoje retai tesinau- 
dojama “buržuazinės” Lietuvos

J.' CHAPS, Detroito vyčių kuopos 
narys, laimėjęs antrą vietą narių 
verbavimo vajuje.

—Magdalena Juozaitienė mi
rė Chicagoje lapkričio 21, pa
laidota iš Marijos Gimimo lie
tuvių bažnyčios šv. Kazimiero 
kapinėse lapkričio 25. Buvo ki
lusi iš Garliavos valsč. prie Kau
no. Amerikoje išgyveno 55 
metus. Velionė paliko gausias 
savo vaikų šeimas. Duktė Ona 
yra ištekėjusi už inž. A. Rudžio.

LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJA
Atkeltas iš 4 psl.)

Jaunieji
Iš jaunųjų proistorikų verti 

'dėriaesio A. Tautavičiaus, A.

mėginimai ką nors rašyti.
Neminimas prof. J.' Puzinas
Būdinga taip pat visiems 

proistoriniams darbams, kad 
niekur neminima prof. J. Pu- 
zino pavardė, nors jo raštais, 
neminėdami nė jų antraščių, 
rašantieji naudojasi.' Nemažiau 
būdinga, kad vengia net patys 
autoriai minėti savo darbus, 
kuriuos išspausdino ne sovietų 
okupaciniais metais.

“Buržuazinė medžiaga“
Šiaip leidinyje paskelbta 

daug vad. “buržuaziniais” me
tais surinktos medžiagos, taip 
pat ir dabar naujai surastos,

dama ant kojų. — Kas namus . ..... - . .,, 4 J z ... . juose neseimmmkauju. seimi-valdo, tas ir šeimininkauja. J. , •. . . . . .. . .- . nmkauja įnamiai, tokie kaip ir
Ot, ir ne taip. užgin- |arnsta ję0 manės nori?

čijo ponas Toks, nutęsdamas _ Ko nori ko nori! _ šau. 
kiekvieną žodi. Sakysime. kė kaimynė gręždamos! į kitą 

pusę. — Lyg tamsta nieko ne- 
’ užuodi? Tikras skuhkės kvapas.

Fui, kaip trenkia! Tamsta visą 
apylinkę nuodiji, sveikatą ar
dai!

— Sveikatą?! — išsižiojo po
nas Toks ligi ausų. — O ta ta! 
Dar joks sveikatos departamen
tas nepaskelbė, kad skunkės 
kvapas, it vėžys, ardytų sveika
tą. Atpenč, to kvapo prisigė
ręs nenorėsi spanguolių nei pa
liesti. o kalakutas pats iš bur
nos kirs: Tai sveika ir nuo vė
žio’ ir nuo drūtumo. Kaip tik 
tamstai. Ar dar nesupranti?
— Suprantu. — nusileido mo

terėlė, truktelėjusi to kvapo vi
sa gerkle. — bet baisiai nema
lonu ...

; — Čia tai nieko negaliu pa-
; dėti, — ramino ponas Toks.
; — Nevisada sveika, kas malo

nu. Aišku?
Kaimynei pasidarė daugiau 

negu aišku. Labai greitai pa
aiškėjo ir visai apylinkei, kad 
geriausia apsauga nuo vėžio ir 
riebumo — tai pakasti skunkę 
po namo pamatais, tik negi-

Sakysime, 
tamsta anuose namuose šeimi
ninkauji. bet jų nevaldai, o aš 
savuosius namus valdau, -bet

LOOK
f) :y Auto Insurance 
.7ith eyes w:de open. 
pon't buy on price atone. 
You re ctteating yoorself. 
cons:(fcr everything.
!>:: ai! around bargain ., 
Hjiiford Auto Insurance.

" orot^ctiot

ALBERT F. PETERS
Office:

116-55 QUEENS BLVD. 
FOREST HILLS, *1. V. 

Vlrglnla 3-1477

į liai

C h i c a g o s

naujų tyrinėjimų davinių, ku
riuos nusivalęs proistorikas nuo 
“didžiojo brolio” primestos

mitetas:- A. Malakas, E. Thomp
son, Vera Laukžemis, Pr. Vaš
kas ir K. Strolis. Kitas susirin
kimas ir kuopos valdybos rin- 

medžiaga gausiai skelbiama. Ir kimai bus gruodžio 15. Susirin- 
būdinga, kad naujos etnografi- kimas baigtas malda ir vyčių 
nės medžiagos yra labai maža, himnu.

metais paskelbtais aprašais, 
nors anais metais surinktoji

visur skelbiama, beveik, “bur
žuaziniais” Lietuvos laikais su
rinkta medžiaga. Kiti straips
niai, kur liečiami daugiau ar 
mažiau istoriniai laikai, tai ne
daug kas galima naudinga ras
ti. i

Turinys vokiškai

Baigiant tenka pastebėti dar 
viena įdomi pastanga, šiais me
tais pasirodžiusiame (D) tome 
įdėta strąipspių turinys ir vo
kiškai. Iki «šiol vokiečių k. vi
suose leidiniuose buvo vengia
ma. Ar tai nebus ryšium su 
R. Vokietijos politiniu iškėli
mu?

Kuopa taip pat reiškia užuo
jautą J. Juozaičiui ir Marijonai 
Rudienei kurių motina Magda- 
Inęa Juozaitienė mirė Chicagoj.

F. V.

Stephen Breclesjr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.

BrooklyD 8. N. N.
TW APt»l*«at» 7-7083

Korė

Šiaip abi knygos įrištos dro
be ir popieris stengtasi parink
ti kiek įmanoma ge esnis, nors 
gero kreidinio iliustracijoms 
popieriaus pagailėta, arba iš vi
so jo neturima, ir teskiriamas 
reikšmingesniems, būtent, pro-, 
pagandiniams leidiniams. Spau
da vidutinė, o dalis iliustra
cijų tikrai nepasisekusios at
spausti. Ir šiems nepasiseki
mams ne kaltas popieris, bet 
menkas klišių ir šiaip spaustu-
yės “stachanovietiškas” dar
bas.

LAI KRODININKAI

Laikrodžiai
465 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. V.

Phene: EV 4-2318

sporto žinios
— Algis Varnas, LSK Neries 

krepšinio komandos žaidėjas, j 
kuris surinko daugiausia taškų j 
Š. Amerikos rinktinės išvykos 
metu P. Amerikoje, buvo ge
riausiu. taškų rinkėju ir Chica- 
gos lietuvių krepšinio, pirmeny
bėse, kurios Įvyko lapkričio 21- 
22. Jis per dvejas rungtynes 
sumetė 53 taškus.

— Lituanicos narių susirin
kimas įvyks gruodžio 13 Duby
sos patalpose. Marųuette parke, 
šio klubo futbolininkai jau bai
gė savo sezoną. Paskutinėse 
rungtynėse dėl JAV futbolo mė
gėjų taurės -jie turėjo nusileis
ti vietinės lygos I divizijos ► 
meisteriui — vokiečių Schwa- ► 
ben komandai 1:5. Pirmose ► 
rungtynėse dėl tos pačios taurės 
jie buvo Įveikę Maroons 4:3.

Jonas Rimas Valaitis gavo 
Kanados lietuvių dienos rengė
jų paskirtą dovaną kaip vertin
giausias JAV- Kanados liet, 
krepšinio rinktinių susitikimo 
žaidėjas. Dovana buvo Įteikta > 
Chicagos lietuvių krepšinio > 
pirmenybių metu. Jis atstovauja > 
Nerį, buvo Š. Amerikos liet. » 
rinktinės eilėse P. Amerikoje. > 
Taip pat žaidžia Lewis kolegi-,» 
jos pirmame penketuke. ►

— Albertas Šimkus ir^Dona- » 
tas Prapuolenis, abu Neries pir- ► 
mojo penketuko žaidėjai, ne- ► 
seniai pradėjo tarnybą JAV ka- ► 
riuomenėje. Šimkus žaidė Š. ► 
Amerikos liet. Krepšinio rink- ► 
tinėje, kuri viešėjo P. Ameri- ► 
koje. >

— Sportininkę rėmėjas Juo- > 
zas Bačiūnas buvo paskyręs ► 
(per ALTS) 100 dol. dovaną ► 
Chicagos liet, krepšinio pirme- 
nybių laimėtojui, kurią jis pats t 
Įteikė jų nugalėtojui —Litua- 
nicai.

— Neris-rengia tradicinį Ka- ; 
ledų šokių vakarą gruodžio 25 ; 
Lietuvių auditorijos didž. salė- ;; 
je. ,■ ■ ::

— Chicagoje iš spaudos išė- k 
jo Lietuvių Sporto dešimtmetis ; 
Š. Amerikoje (1949 - 1959). '! 
Leidinys turi 60 pusi, ir yra ! 
gausiai iliustruotas. Kaina — "
l. 50 dol. Gaunamas pas jo lei
dėją - redaktorių Edw. šulaiti, 
1330 So. 51st Avė., Cicero 50.
m. . (ES)

ELEK1R0S MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIKAS
119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gezas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 
šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti 
STeriing 9-6534 (po 8 vai. yak.)

(Wmi INSURANCE)
offer you mvestmęnt nuirs in multiples of $2,500 with 
invesunents as Jow as . . . $125 Initially and $25

* Periodically. Group Life Insurance is available to 
cover tbe unpaid balaoce of tbe Invcstment Program 
in tbe event the Planholder does rot live to complete 
bis program. Under a United Periodic Investmcnt 
Plan with Insurance, you invest in

UNITE* ACCUMVJLAT1VE F1M> SUARĘS

in over 100 American corporations.
For Prospectus and descriptive literatu re, without 
obligation, fili in and RETUĖN THIS Advertisement

WADDELL & REED, INC.
Prladval Uadrrvritetv

40 W»H Stnret

REPRESENTATIVE
NAME:
ADDRE8S:

ADAM STANKŪNAS

CTTT:

[
DOVANOS GIMINĖM <

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM i
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR! 4

> mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- ‘ a
į IZ Ą voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai J 
; vertina gautam siuntiny ? ? ?
! Be abe o, ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO- 4I ’ NES MEDŽIAGOS SUKNELEI. KOSTIUMUI, PALTUI. J
[ IZITIJ galima rirkti vilnones medžiagas dovanom pa- j 
j l\.UlA čiom žemiausiom kainom mieste? __ 4

•Į TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS $

S. BECKENSTEIN, Ine. į
: 118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 «
I Cor. DELANCY, N.Y.C. J
> Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, ) 
[ drobė, medžiagos užuolaidom, antduriatn, užvalkalam, baldam ir k.

4 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR • SEKMADIENIAIS, 4 
IŠSKYRUS

S. Beckentėino
Važiuoti BMT

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK. J 
krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 3 

4 
išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 4

Dėmesio!

M E R C U R Y Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue ELIZABETH, N. J.

Pliene: ELizabeth 4-7608
Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam Į LIETUVĄ, 
UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei mo- 
tenskom eilutėm, paltam; rilnones. skaros, kilimai, lovų 
užtiesalai ir k. •' •'
Priimami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, 
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus pa

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais.

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street, TeL: OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija---- tai
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

Dėmesio!

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

,. PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

TeL: AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. I-

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCH ARD ST., N. Y . C. GR 7U130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši:ko ir medvilnės 
Specialiai žemos kaipos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

TAUTIEČIAI
► Pasinaudokite proga ir pasiuskit** 
J dovanų savo artimiesiems j LIETU- 
» VĄ.
1 Šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug 
; pigiau, negu kur kitur, patarnaus:

LONDONO LIETUVIU PRAKYBOS B-VES 
LITHUANIAN TRADING COMPANY 

atstovas 
JONAS DAUGIRDAS

BROOKLYN 11, N. YUNION AVENUE
EV 4-1232

; 337

’’ -------- REIKALAUKITE KATALOGU IR ĮSHIKINKTrE
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Amerikos Lietuviy Katalikų Federacijos Kongresas

nuo-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

T. T. Pranciškonai pasijonistas.
seles, o taip pat ir pačius jau-

JONAS VABALAS, TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

ALB. BALTRŪNAS-BALTON

EVergreen 8-9770mirus,

Joseph Garszva
GRABORIUS

Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a 1 i n s
Jalinskas

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

dose dalyvavo Brooklyno vys- RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION (prie Forest Parkway Statica)

SAV. B. KUČINSKAS

EVergreen 7-215535 So. 8th Street

Brooklyn II, N. Y. Resid. lUinois 8-7118
W a i t k n s

FUNERAL HOME

Brooklyn 21, N. Y.
Norite geros—meniškos fotografijos

Iškilmingas padėkos mišias 
sekmadieni.' lapkričio 29 d. 11 
vai.. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje aukojo J. E. vysk. V.

| 
i 
š 
& 
i

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

be dirba: J. Kruopas, J. Šen- gieda, 
kus, A. Sabaliauskas, Milvydas, 
Grigas ir kt.

Woodhaven, N. Y.
Sutelktam garbingas laidotuves.

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su vjso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:.

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Bros d Street 
Hartford, Conn., 

Sąžiningas patarnavimas

nų rėmėja ir per T. Augusti
ną Dirvelę yra pasiuntusi daug Marijos Prasidėjimą. Pamaldos 
aukų Kretingos pranciškonų vyksta kasdien 12 vai. ir 7:30 Keturiasdešimtės atlaidai pra

sidės gruodžio 4, penktadienį,

tės, kaip jau kelių metų prakti- j-Up0 pagelbininkas J. E. vysk, 
ka parodė, turi labai didelį pa- Charles R Mulrooney, prel. Ig. 
sisekimą.

Pažymėtinai veikli at-kų šen- Mirė Jonas Kovarskis, palai- 
draugių valdyba —P. Kaladė, dotas iš Nekalto Prasidėjimo 
K. Mockus ir S. Leimonienė at- bažnyčios. S. J.

iškilmingoji suma ir 4 vai. po
piet pamaldų užbaiga. Pamoks
lą sakys prel. Pr. Juras iš Law- 
rence, Mass.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas Hlkory 1-5220

TeL EVefgreen 7-4335
Stephęn Aromiskis

linuomofamas didelis kamba
rys su visais patogumais vien
gungiui. Galima naudotis vonia, 
virtuve. Kreiptis: EV 7-3457

Pranešame draugams ir'pažįstamiems, kad gavome 
liūdna telegramą iš Lietuvos, kurioje praneša, kad š.m. 
lapkričio 28 d. tragiškai žuvo mūsų mylimas švogeris

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VTrginia 7-4499

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

BALSAMUOTOJAS
* 231 Beduoni Avė.

(ARMAKAUSKAS) 
Graborios-Balsaimiotoja8 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

v ■■ •

mm. Tarptautinėje moterų 
n doje New Yorke, The 

York Public Ubrary, G. 
menei tarpininkaujant, tos 
bliotekos svetimų kalbų 
kuriame G. žilionienė 
(Donnell Library Center, 20 
53rd St.) nupirko šiuos

Angelų Karalienės par. MaH.
Apaštalavimo draugija paauko
jo Darbininkui 10 dol. iš pel
no vakarų, kuriuos Darbininkas 
pagarsina ir kvietė visus para- Upeliai

- . pečius .ą&ĮĮan^a. ^ grįžta į kalnus” — Pr. N 
Česlovas Grincevičius, daly- kaičio, “Žvilgsnis į praeitį

vavęs ALRK Federacijos kon- A. Žuko, “Vyskupas ir velniai; 
grėsė, keletai dienų pasiliko 
New Yorke aplankyti savo pa
žįstamus ir prietelius.

Uršulės Baranauskienės
Kamblevičiūtės iš Wilkes Bar- 
re. Pa., ieško Monika Keblikie- 
nė - Kemblevičiūtė. Pranešti 
Mr. Mrs. Gwazdukas, 131 Suny- 
sidė Avė., Waterbury 8 Conn.

Lietuvos dramos teatro 60
metų sukakties minėjimą ruo- kuris kiekvieną savaitgalį ati- 
šia šviesos - Santaros federa
cija gruodžio 12 Festival sve
tainėje. 40 East 26th St. St., 
Ne\v Yorke. Programą išpildys 
aktorius H. Kačinskas, Jurgis ir 
Aušra (Bendoriūtė) Blekaičiai ir 
A. Škėma. Po programos vai
šės. Atvykstantiems iš kitų 
miestų naki'yiiė's'feikalaiSkrėip^

-tis į LSS valdybos narę? Aid. 
Simutytę telef. LA 8-7391.

—Ign. šeiniaus, “Žemė dega’
— J. Savicko, “Viešnia iš Šian-i 
rėš” — A. Vienuolio, “Sužadė
tinė” — J. Tininio, “Istorinės; 
Lietuvos Albumas” — A. Vi- 
lainio, “Kaimynai” — J. Paukš
telio. '

Visus šiuos ir kitus lietuviš
kus leidinius tarptautinėje mo
terų parodoje buvo išstatęs vie
tinis lietuvių spaudos kioskas,

daras lietuvių piliečių klubo a- 
patinėje salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn 11, N.Y.

Kun. Kęst. Balčys, iš Am- 
sterdam, N. Y., sakė pamoks
lus keturiasdešimt valandų at
laiduose V. J. Atsimainymo 
parap. bažnyčioje:? Atlaidai pra
sidėjo sekmadienį, lapkričio 29 
ir baigiasi šiandien, gruodžio 1 
d. iškilmingais mišparais 7:30 
vai. vakare.

Dail. Romas Viesulas lapkri
čio 26 grįžo iš Europos, kur 
išbuvo metus laiko, kurdamas 
paveikslus lietuvių liaudies dai
nų temomis. Ilgiausiai gyveno 
Prancūzijoje; be to apvažinėjo 
ir kitus Europos kraštus, šiuo

DARBININKAS

ŽINIOS

Lituanistinės mokyklos tėvų 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 5 parapijos salėje; visi tė
vai kviečiami gausiai dalyvauti; 
yra svarbių reikalų aptarti. Ka
lėdinė mokyklos programa bus 
gruodžio 27 d. 3 vai. popiet pa
rapijos salėje. Programą ruošia 
Ona Ivaškienė.

Parapinės mokyklos kalėdi
nė eglutė bus gruodžio 20, šeš
tadienį, parapijos salėje; pro
gramą...luošia mokytojos sese
lės su mokiniais.

Inžinierių sąjungos Bostono 
skyrius išsirinko naują valdy
bą: pirm. Z. Gavelis, nariai — 
A. Treinys ir J. čereška. Ligi 
šiol pirmininku buvo inž. VI. 
Adamavičius.

1959 m., gruodžio 1 d., nr. 1.

Prieinamiaueiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu J vietą iš 

ONOS IVASKIENSS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modem'ški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovytes, virtuvas reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Res.: AN 8-5961

ALRK FEDERACIJOS KONGRESE prezidiumas ir sekretoriatas;; U kairės matyti J. Sakevičius, per 
gčtes nematyti pirmininkaujančio čir. A. Kučo, toliau V. Volertas, sekretoriai A. Antanaityte+ir P. Vainius.

Nuotrauka V. Maželio.

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Ona Ivaškienė, Bostono tau
tinių šokių grupės vadovė gruo
džio 12 demonstruos lietuviškus 
šokius tarptautiniame studentų 
centre. Tasai centras domisi į- 
vairių tautų liaudies šokiais.

Lietuviu Enciklopedijos 319 
tomas, kurį redagavo iš Chicą- 
gos atvykęs Pr. Čepėnas, jau iš
ėjo iš spaudos. Sis tomas api-

čia tikinčiųjų. Pamokslą pasakė 
prel. K. Vasys, Aušros Vartų 
parap. klebonas Worcester, 
Mass. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas V. Baltrušaičio. niaPM-N raides. Tolimesnį to-

(kd.) mą redaguoja dr. J. Girnius.

(Atkelta iš 1 p si.) 
bėti pažįstamiems, artimiesiems 
bei prieteliams.

Antroji diena, 
šeštadienį, lapkričio 28, -buvo 

pamaldos už mirusius Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje. Mišias 
aukojo prel. J. Baltusevičius, 
ALRK Susivienijimo dvasios va
das iš Scranton, Pa.

Atskiri vyry, motery ir jau
nimo posėdžiai buvo šeštadie
nio priešpietyje Commodore 
viešbutyje. Vyrų posėdyje pa
skaitą skaitė A, Masionis iš Pa- 
terson, N.J., moterims — dr. 
Ona Labanauskaitė, iš Brook
lyn, N. Y., jaunimui — Arv. 
Barzdukas, bebaigiąs karinę 
tarnybą Washington, D. C. Jau
nimo posėdžiui vadovavęs AL
RK Federacijos centro valdybos 
narys jaunimo reikalams J. šo- 

gimnaziiai. Nuoširdžią padėk? v. vak., tęsis 9 dienas. Noveną liūnas sumaniai įtraukė į disku- 
reiškia Ievai Mažuknienei. ves Tėv. Klemensas Kasinskas, ^t^s^dviicTv^h- Z vaid-vbos nai7s dr- v- vygan‘ nmK0 Mar° iaiKUS’ Kaaa 1F » vai. ryto mišiomis. Pamoks

tąs (Brooklyn, N. Y.). Valdyba lietuvių kalbininkai turėjo lą kun A Kontautas. Va- 
niausius, būsimosios katalikiš- nutar® Prašyti Kunigų Vieny- A^^ivvkono ^tare Va^ ^US

bės dvasios vadu paskirti prel. knpcijos. Atodrėkis Įvyko po mišparai. Pamokslą sakys kun. 
J. Balkūną. Stalino mirties, kada mūsiškiai jonąs Klimas šeštadieni 8 vai.

laisviau atsikvėpę, skubiaT lei- bus mišios ir pamokslas 
do vertingus senuosius leidi- kun- A ^^0 iš Brock- 
nius, rinko tautosaką ir ją skel- ton Mass sekmadienį 10 vaL 
bė. Visą laiką darbą sunkina 
ne tik pasiruošusių žmonių sto
ka, bet ir nuolatinis reikalas 
laikytis nustatytos linijos. Esą 
žymių ir rengimosi antrajam 
spaudos uždraudimui. Apie lie- Bažnytinio choro pratybos 
tuviškos enciklopedijos leidimą būna kas antradienį 7:30 vai. 
girdėti tik gyrimasis, nepada- vak. Kas neįstengia tą dieną 
ryta nieko. Lietuvių kalbos žo- ateiti, daromos atskiros praty- 
dynas leidžiamas toliau, pašau- b°s susitarus su vargonininku, 
ly negirdėtu būdu “turtinant” Klebonas kun. Pr .Juškaitis ra- 
jo pavyzdžius iš Lenino raštų gina jungtis į chorą primihda- 
vertimų... Kalbos tyrimo dar- mas šv- Rašto žodžius: “Kas 

* , dvigubai meldžiasi”.
Ypač raginamas jaunimas pa
didinti choro eiles.

Ieva Mažuknienė, iš Worces- 
ter, Mass., lankydama savo sū
nų Algirdą, kuris dirba New 
Yorko radijo žinių centre, ap
simokėjo Darbininko prenume
ratą ir paaukojo 35 dol. (10 
dol. sūnaus Algirdo) naujai lei
džiamai maldaknygei, įrašyda
ma mirusį savo vyrą Vincen- metu yra sustojęs pas A. šal
tą, sūnus kun. Antaną, marijo- čių Great Necke, N. Y.
na. Algirdą, dukrą ir save. Ma- ---------------------------------------- •
žuknienė yra didelė pranciško- Eliza bet h, N. J. pirmadienį

prasidėjo novena į Nekaltą

buvęs ilgametis Pajevonin koperatyvo vedėjas. Už jo 
sielą šv. Mišios bus atlaikytos pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje gruodžio 1 d.

Nuliūdę
STASYS ir TERESE ŠLIKAI

Konstancijai Plechavičienei

gilią užuojautą reiškiame PLECHAVIČIŲ ir LEGECKŲ
šeimom.

A. ir A. GOELDNERIAI

— 46, dr. A. Damušis — 40, 
dr. V. Vygantas — 39. K. Moc- * 
kųs — 36, kun. L. Jankus — 
35. A. Masionis — 33, ihž. A. 
Rudis — 33 ir K. Krušinškas
' —31 balsu. Kandidatais liko: 
dr. P. Kaladė — 29, Pr. Vai
nauskas — 28, dr. O. Labanaus
kaitė — 27, J. Laučka — 26, 
dr. J. Leimonas — 26. Nauja 
valdyba pareigom pasiskirstė: 
pirmininkas A. Masionis (Pater- 
son, N. J.), I. vicepirm. inž. A. 
Rudis (Chicago, III.), II vicepirm. 
dr. A. Damušis (Detroit, Mich.), 
sekret. kun. V. Dabušis (Brook
lyn, N.Y.), iždininkas kun. L. 
Jankus (Brooklyn, N. Y.), ka
talikiškosios akcijos fondo glo
bėjas prel. Pr. Juras (Lžwren- 
ce. Mass.), jaunimo reikalams 
referentas K. Mockus .(Boston, 
Mass.), iždo globėjai prel. Ig. 
Albavičius (Cicero, III.) ir K. 
Krušinskas (Brooklyn, N. Y ),

kos akcijos veikėjus.
Baigiamasis posėdis priėmė 

naują Federacijos konstituciją, 
kurios projektą padarė Kunigų 
Vienybės ir Katalikų Federaci
jos sudaryta komisija. Kongre
so paskaitų bei jų diskusijų iš
vadoms subendrinti buvo pri
imtos rezoliucijos organizacinio

BOSTONO ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS

įvyko lapkričio 22. Pirminin
kavo dr. J. Leimonas, sekreto
riavo O. Girniuvienė. Antanas 
Mažiulis savo paskaitoje apibū
dino lituanistikos mokslo padė
tį okupuotoje Lietuvoje, nuro
dydamas, kad žymiem mūsų 
kalbininkam pasitraukus, Lietu
voj belikę tik jų mokiniai ir
senelis J. Balčikonis. Kartu su L • J lt<
priaugančiaisiais stengiasi visi, CiHIIlDriClge^ JUaSS. 
ką beišgalėdami, dirbti. Toliau 
prelegentas aptarė rusų “kalbi
ninko” Maro laikus, kada ir

sistatydino, susirinkimui 
širdžiai už jos darbą dėkojant 
plojimais.

Į naują valdybą išrinkta: Ci- 
bienė, 0. Girriiiivienė, dr. P. 
Kaladė, Z. Kucinienė (Brockto- 
no atstovė) ir K. Mockus.

Banketu lapkričio 28 vakare 
puošniame Century Room kon
gresas užbaigtas. Prie garbės 
stalo sėdėjo J. E. arkiv. Yu- 
Pin, tremtinys iš Kinijos, J. E. 
vysk. V. Brizgys, Lietuvos at
stovas VVashingtone Juozas Ka-

susidrausminimo reikalu, spau- jeckas ir dar 17 kataliku dva- 
dos, Dainavos stovyklos, lietu- siškių. pasauliečių visuomeni- 
vių kalbos ir lietuvybės, mote- ninku bei vadovaujančių įstai

gų atstovų. Banketui vadovavo 
J. Bolevičius. Pagrindinę kalbą 
pasakė J. E. arkiv. Yu Pin, ku
ris yra New Yorko kardinolo 
Fr. Spelmano augziliaras ir čia 
kardinolui atstovavo. Taip pat 
kalbėjo Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Rajeckas. Himnus 
ir porą lietuviškų dainų sudai
navo sol. Zuz. Griškaitė. bisui 
vieną anglišką, šokiams grojo 
Joe Thomo orkestras.

rų, vyrų ir ' jaunimo veiklos 
klausimais. Jų tekstai bus pa
skelbti vėliau. Mandatų komisi
ja pranešė, kad kongrese da
lyvavo 118 atstovų, 8 centro 
valdybos nariai ir 36 svečiai.

Centro Valdybon Slaptų bal
savimu išrinkti: prel. Pr. Juras 
— 50 balsų, kun. V. Dabušis

Juozas Ginkus, turįs saldai
nių krautuvę 495 Grand St.. 
Brooklyn, N.Y., kaip kiekvie
nom šventėm, taip ir šiom ar
tėjančiom Kalėdom ir Naujiem 
Metam parūpino gražių kalėdi
niams sveikinimams kortelių su "asistavo” kun. A.'*Kon-
lietuyiškais įrašais bei pritai- tautas diakonu ir kun. V. Bag- 
kintais šventėms eilėraščiais, danavičius subdiakonu. Pamal- 
Juozo Ginkaus išleistos atviru-

Albavičius, prel. W. Kelly, prel.
J. Balkūnas, prel. Pr. Juras,

Išnuomojami du kambariai, pre] ję Vasys, 12 svečių kuni- 
virtuvė su vonia. Patalpos be gU seselės ir pilnutėlė bažny- 
baldų. Kartu suteikiama darbo ' ' .____________________

WAGNER THEATER
galimybė, atliekant namų prie
žiūros darbus. Kreiptis: B. 
FranckeviČlUS, 339 WilS0n Avė., 110 VVyckoff Avė. prie DeKalb Avė.

Brooklyn-Ridgevvood. tel. VA 1-2613 
Kasa atidarau Penktadieniais 6 vai. p.p. • 

t^Atadieniais iki ffltnos pabaigos. 
treAtadfenlais — 12 vai. dienos, 

PenktadienJ, gruodžio 4 iki 
Trečiadienio, gruod. 9, 1959 

širdj pagaunantj ftlm i 
“WARUM IST ES AM RHEIN 

SO SCHOEN”
V a i d i n A: Ruth Leuwerick - Inge 
Landgut - Ursula- Grahlėy - Amo 
Pauisen - Rudolf Pint te - 
Cogho Priedinė filmą - - 

"Die Csardasfuerstin' 
&> to. naujausia Vokietijas Įvykiu

((nuomojamas kambarys su 
visais patogumais vienam ar 
dviem žmonėm. Galima naudo
tis ir virtuve. Adresas 414 So. 
5 St, Brooklyne, m aukštas

Mvaitln? aptvara

Alfre J

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St, RMgewood. Brooklyn, N. Y.
Skambinti tel. HYadnt 7-4677

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NUTARV PUBLIC 

Patarnavimas dleng Ir nakt| 
Nauja modernttka koplyčia ler- 
tneirima dykai. Aptarnauja Oam- 
bridge Ir Bostono kolonijas ts- 
mlausiomts kainomis. Kainos tos
pačio* ir | kitus miestus.
Rokais touklte: TeL TR MCM


