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Lietu vaz čia dar gyva’“Tiek žmoniy

Nuotr. V. Maželio

kitokie tąm

nuori

ruošė.

GYVENIMAS IR TIKĖJIMASliks

tremtyje.. Matyt; tai sąmoningai 
daroma, kad neturėtų kur grįž-

Daugelyje kolchozų kolchozi- 
ninkams jau moka nebe natū
ra, bet pinigais. Tikėtasi, kad 
bus pastovus ir geresnis atlygi
nimas, bet praktikoje moka tik 
vieną kitą rublį už darbo die
ną ir nepastoviai. Kartais ke
lis mėnesius negauna pinigų.

prie Vatikano skirtų svetimų 
diplomatų sąrašą. Jame sumi-

Lietuvoje ir 
vėl reformos?

Kai kas nors nepasiseka, ieš
koma kaltininko, šiuo tarpu la
biausiai akys nukreiptos Į jung
tinį vyriausią štabą, kurį suda
ro viršininkai — laivyno, avia
cijos, marinų, armijos ir jų ben
dras pirmininkas. O jų spren
dimus derina patvirtina apsau
gos sekretorius.

DARBININKO KONCERTAS PRAĖJO 
SU LABAI DIDELIU PASISEKIMU

kad įvykdytų septynefių metų 
planą.

ma, kad čia pasirašys apsau
gos sutartį. Prieš jo vykimą į 
Ameriką Japonijos komunistai 
studentai buvo surengę Tokio 
demonstracijas. _ ....

nyčią, popiežių vadina reakci
jos ir pažangos trukdymo šal
tiniu, bet čia pat apsisukę jau 
rodo, kad popiežius tai Chruš
čiovo šalininkas, čia jie protes
tuoja prieš Amerikos Balsą,

Baigią raginimu, kad katali
kai remtų Chruščiovo siūlymus.

— Prezidentas Eisenhowerr$ 
sausio 18 pateikė Kongresui 
biudžeto 19S0-61 metam pro
jektą. Jame numatomas 4.200, 
000,000 dol. pertekiitia. Viso 
biudžietas numato 79,800.000, 
000. Demokratai priima skeptiš
kai pertekliaus planą. .

Sovietų pramonei labai rei
kalinga darbo jėga. Ją išims 
iš kariuomenės ir mes į fabri
kus bei kolchozus, sovehozus,

V1SUO- 
daug 

ir di-

su jos įtaka žmonėm reikia 
skaitytis, jos paramą reilša lai
mėti tai propagandai, kurią 
Maskva laiko šiuo metu pačia 
svarbiausia — padaryti taip, 
kad Vakarai nusiginkluotų, pa
daryti viršūnių susitikimą. 
Trečia, bolševikai iš naujo

Por koncerto buvo šakiai gro
jant Romo Butrimo orkestrui.

Publika dar negreit skirstė
si. Daug kas. pasigavęs kon-

Darbininko koncertas praėju
sį sekmadienį, sausio 17, turė
jo didelį pasisekimą. Webster 
Hali nemaža salė Manhattane 
buvo kupina. Ji turi tiktai tą 
trūkumą, kad rūbinė neįstengia 
greitom aptarnauti besirenkan
čių svečių, kurie suplūsta be
veik vienu metu. Dėl to, kaip 
taisyklė, šioje salėje koncertai, 
vakarai ir minėjimai vėluoja 
mažiausiai' 15-20 minučių.

Su tokiu pavėlavimu, susirin
kusiem jau nekantraujant, bu
vo pradėtas ir Darbininko kon
certas — pirmasis New Yorke 
šiais metais, šiuo koncertu bu
vo pradėti ir Darbininko leidi
mo 45-tieji metai (Darbininkas 
buvo pradėtas leisti Bostone 
1915 rugsė.o 19. New Yorka 
leidžiamas jau 8 metus).

Galima tik įsivaizduoti, ko
kios buvo derybos dėl galuti
nio teksto, ganytojams norint 
išsilaikyti bendresnėse frazėse, 
kurios suderinamos su religinio 
turinio pasisakymu, o bolševi
kam reikalaujant prikišti fra
zių, kurios aiškiai būtų politi
nės, bolševikinės. Taip bus 
atsiradę ir tie paaiškinimai, idė- 
ti tarp skliaustelių, ar ana už
baiga “Chirosima”.

Aky? nukreiptos 
Į jungtini štabą

— Senate apsaugos komisi
ja sausio 19 pradeda apklausi
nėjimą dėl raketų ir kitų “fan
tastinių” ginklų sovietinio pra
našumo.

demaskavo savo chameleonišką prieš Laisvosios Europos radi- 
kailir čiajiekovoiapriešzBaž- ją, skelbdami, tad jų translia

cijos esąs kišimasis į “vidaus 
reikalus”. O čia apsisukę pri
verčia Lietuvos vyskupus kurs
tyti Italijos, Prancūzijos, Vokie
tijos katalikus prieš tų kraštų 
vyskupų pasisakymus. Tai Mask 
va nelaiko “kišimusi”.

Tarp tekių melo, prievarta
vimo. propagandos sukčių turi 
gyventi Lietuvos katalikai bei 
jų ganytojai ir kentėti, kaip jų 
vardas yra piktnaudojamas 
Maskvos valdovų subankrūtin- 
tam vardui dengti. Lietuvos ga
nytojam tegalima reikšti tik gi
lią užuojautą.

Jei dabar Sovietai paleidžia 
1.200,000. tai Sovietam 
2,423.000.

Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
prezidentas Eisenhoweris lan
kysis Sovietų Sąjungoje birže
lio 10 - 19. Apie tai, tą pat 
dieną paskelbė. ir Maskvą. So
vietai stengiasi dabar sudaryti 
įspūdį, kad santykiai''su Vaka
rais pagerėjo ir eina į susipra
timą.

— Japonijos min. pirminin
kas Nobusuke Kichi sausio 17 
atvyko į Washingtoną. Numato-

Valstybės departamentas se
ka Maskvos pasisakymus, iš ku
rių spėja jos politinę liniją. Sau
sio 16 departamentas paskelbė, 
kad toje Maskvos politikoje — 
nieko naujo. Chruščiovas ir ki
ti lyderiai tik kartoja savo se
nus reikalavimus — Vakarai tu-

V a karuose daro įspūdį, kad iŠ 
tos konferencijos nieko konkre
taus neišeis.

Sovietam nėra reikalo laiky
ti tokią kariuomenę ne tik dėl 
to, kad ji turi raketas, o taip 
pat “fantastinius ginklus”. Ka
riuomenė galima mažinti, nes 
fino, kad niekas iš vakariečių 
Sovietų nepuls. O mažinimas 
bus gera propaganda spausti 
vakariečius, kad jie nesipriešin
tų Sovietų reikalavimam dery-

Amerika jau 1948 stipriai su
mažino savo kariuomenę. Tais 
metais ji turėjo 1,398,093 o So
vietai 2.874,000.

1955 Amerika turėjo 2.935, 
000, Sovietai 5,763,000.

1960 Amerika — 2.504,000, 
Sovietai 3.623.000.

pranciškonai, nuoširdžiai visiem 
dėkoja už gausų atsilankymą ir 
tuo pareikštą pritarimą jų ne
lengvam triūsui besirūpinant 
lietuviškąja spauda.

Labai šiltai sutiktas pianistas
Aleksas Mrozinskas, kuris a-

ri pasitraukti iš Berlyno.
Chruščiovas sausio 14 aukš

čiausioje taryboje kartojo gra
sinimą: jei nesusitars su Va
karais‘dėl Berlyno, Sovietai pa
sirašys taikos sutartį skyrium 
su rytų Vokietija.

Tą pat diena Chruščiovas kar-

pavyti ir pralenkti Amerika ka
rinėje. ūkinėje ir pasaulio va
dovavimo srityje.

Tokis senų reikalavimų kar
tojimas ir grasinimas karine jė
ga prieš viršūnių konferenciją certo rengėjus, dėkojo už gerą 

koncertą, žadėdami ir kitu to
kiu atveju būtinai atvykti. Min. 
Vac. Sidzikauskas dar pasiguo
dė: “Tiek žmonių regint, ne
galima sakyti, kad lietuvybė 
mirštanti — Lietuva čia dar

Lietuvos ganytojų vardu pa
skelbtas raštas yra aiškiai ga
mintas Maskvos Įsakymu ir jos 
režimo kanceliarijoje. Tekste 
yra išsireiškimai apie “tam tik
rus sluoksnius, kurie stengiasi 
kurstyti..išsireiškimai, ku
riais atsiliepė bolševikų propa
ganda dėl Achesono ir Nixono 
pareiškimų.

komponavo ir dviem atvejais 
skambino lietuvių ir pasaulinių 
muzikų kompozicijas. Meninė 
programa bus dar atskirai ap- 

tojo ir savo antra reika’avima rasy*a-
— skelbti visuotini nusiginkla- ’ Simpatiškai ir sumaniai pro

gramą pranešinėjo Nastutė Um- 
brazaitė, čia gimusi lietuvaitė, 
baigusi Anhursto kolegiją.

Koncertas baigtas Pauliaus 
Jurkaus padėkos žodžiu solis
tam ir atsilankiusiem svečiam.

Suprantame Lietuvos gany
tojų padėtį.

nėti 33 ambasadoriai ir 10 mi-
nisterių. The Tablet atkreipia sybių atstovai, nors vyriausy- 
dėmėsi, kad Kubos ambasada bių. kuriom jie atstovauja, nė- 
ir Indonezijos pasiuntinybė yra ra. Bet jie negalėjo pristatyti 
be misijų šefo. Taip pat: yra įgaliojimų popiežiui Jonui 
du reikalų administratoriai — XXIII.
Lenkijos ir Lietuvos, šie diplo- Vatikano diplopiatų korpuso 

dekanas yra Salvadoro atstovas

THOMAS GATĖS, apsaugos sek
retorius -

Dėl santykių su Vatikanu gyva”.
Rhode Island parlamentas Gyvuokime su tokiu pat en- 

kreipėsi į prezidentą, kad bū- tuziazmu lietuviškam kultūri- 
tų sudaryti diplomatiniai san- njam darbui ir toliau, 
tykiai su Vatikanu. Nutarimas Darbininko leidėjai, tėvai 
perduotas ir Kongresui.

Vatikane diplomatai
Vatikanas išleido kasmetini

Tekstas baigtas tipingu Mask
vos bakščiojimu Amerikai: “Ne
leiskim, kad žemė 'paliktų siau
binga Chirosima”. Tipingu šū
kavimu: “Težydi gyvenimas ir 
teskamba linksmas vaikų juo
kas!”

Kaip praneša Lietuvos komu
nistiški laikraščiai, jau nebelei
džiama kolchozininkams laiky
ti avis, kurios jiems buvo pa
grindinė priemonė gauti vilnos, 
kailiniams kailių ir mėsos. Kal
bama, kad bus uždrausta pri
vačiai laikytį karves, paukščius, 
o po to, aišku, nebeleis laikyti 
sklypelių ir užsiauginti daržo
vių. Griaunami vienkiemių pa
statai. Pirmoje vietoje tie, ku
rių savininkai dar tebėra iš- 

___ . . ... . tremti Sibire. Paskutiniu laiku
sižkiv veiksmai, kuriais Padažnėjo gaisrai trobesiu ku- 
ji. mėgina aitkinti iv. Tėvo nų sa™“nkal tebera S"»ro 

kalbą kaip kvietimą būti tik 
stebėtojais tarp gėrio ir blogio 
vykstančių kovų".

Koncertą pradėjo Darbininko 
redaktorius Paulius Jurkus, pri
mindamas, kad garbingų sve> 
čių tarpe turime sukaktuvinin
ką Lietuvos generalinį konsulą 
Joną Budrį, kurio pagerbimas 
New Yorko lietuvių visuome
nės buvo surengtas išvakarėse. 
Gausi publika šiltai pasveikino- 
Lietuvos suverenumo atstovą.

Koncerte atsilankė Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirm. dr. A. Trimakas. Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm, 
minist. Vac. Sidzikauskas, Lie
tuvių R. K. Federacijos dvasios 
vadas prel. J. Balkūnas ir Fe
deracijos pirmininkas A. Mi'io- 
nis, prel. M. Kemežis iš Eii- 
zabetho. visa eilė mūsų 
menės veikėjų, kunigų, 
senosios kartos atstovų 
delis būrys jaunimo.

Svečių buvo iš Pnilade’.phijos, 
Elizabetho, Neuarko ir Kear- 
ny, Patersono. Stamfcrdo. Biid- 
geporto, New Haven ir net Wa- 
terburįo. ..... - .......

Visi koncertu buvo labai pa
tenkinti ir dviejų su pure va
landos programos išklausė;su 
dideliu susikaupimu.

Koncerto programą išpildė 
solistai Arnoldas Voketaitis ir 
Monika Kripkauskienė, pianis
tas Aleksas Mrozinskas, kuris 
ir akomponavo, ir čelistas Da- 
vid Everhard.

Sol. Monika Kripkauskienė 
pavadavo Prudenciją Bičkienę, 
kiiri paskutinėm dienom susir
gusi negalėjo atvykti.

Buvo išpildyti lietuvių ir pa
saulinių kompozitorių kūriniai 
ir lietuvių liaudies dainos. Ga
lingai skambėjo Arnoldo Voke- 
taičio bass-baritonas ir maloniai 
visus džiugino žaismingas Mo
nikos Kripkauskienės koloratū
rinis sopranas.

Abu solistai susilaukė .aud
ringų plojimų, vis nebuvo no
rima paleisti nuo scenos.

vimą per ketveris metus. So
vietai numato pirmieji mažinti 
kariuomenę ir trečdalį jos pa
leisti. Tegul ir Vakarai juo pa
seka, neužmiršo priminti Chruš
čiovas. Tačiau tuo kariuomenės 
mažinimu, priminė Chruščiovas, Monikai Kripkauskienei buvo 
nebus sumažinta Sovietų kari- Įče’kta„ gėlių, Arnoldui Voketai- 
nė galia. Gyvąją jėgą dabar at- c’u’’ g’mus’arn lietuviui — 
stoja raketos. Chruščiovas dar Lietuvos vaizdų albumas. Sce- 

hACA dėl nncioinu.vimn d-i pasiskelbė turis nauja ginklą. non dar buvo iškviesta j° 
bo„e dėl nusiginklavimo, dėl adi “fantastiniu gink- tina- atvykusi ’s New Haven.
atominių bandymų draudimo, d 10 g Conn. pak|ausyti sūnaus dai-

KOKIOS TOS SOVIETŲ IR Vakaruose sudarytas įspūdis, nayim0- Pati metu yra 
AMERIKOS KARINĖS JĖGOS? kad Maskva garsinasi, su planu dainavusi lietuviškuose vaka-

matai — tęsia laikraštis 
vo prie Šventojo Sosto savo II E. Serrano. vicedekanas Aus- 
kraštų nekomunistihių vyriau- trijos atstovas J. Kripp.

RINKIMŲ FRONTE M
Kennedy, i>en. kandidatas aF 'j®

aiškino. W B

— tekis. Roo- \ B
Galima ma- ■B,

ir Kennedy 
tradicijas. '

Nixonas, viceprezidentas ir B - ® i ■
kandidatas i prezidentus, atsi- ■ i
liepė, kad prezidentas Eisen- ------
hoveris buvo tokis pat ryžtim H 
gas. Tik jis be karo, derybom, ■ z
Įtikinėjimu likvidavęs konflik- t;
tus Libane ir kt. Galima many- 'į > z ž' "" ' ~ ~
ti, kad Nixonas nori sudaryti | 1 į/
Įspūdi jog jis tęs Eisenhowe- H / 
rio tradicijas. 

Harrimanas, demokratas, 
siliepė'dėl numatomo respubli- ■ j I ; \ \ I H \ Ik H—I
konų i&nkiminio šūkio: taika ir ■ 
prosperity. Tai esąs tas pats šū- DARBININKO koncerto programą išpildS — iš k. j d.: Čelistas David Everhard, pranešėja Nastutė U ni
kis, kuri anksčiau paskelbė brazaitė, solistas Arnoldas Voketaitis, solistė Monika Kripkauskienė, pianistas Aleksas Mrozinskas.
Chruščiovas.

lietuvių komunistinė spauda 
paskelbė “Tarybų Lietuvos ar
kivyskupijų vyskupų ir kapitu
linių vikarų (valdytojų) kreipi
mąsi į Italijos, Prancūzijos* Va
karų Vokietijos ir kitų šalių ka
talikus”. Kreipimąsi pasirašė 
vyskupas J. Steponavičius, Vil
niaus arkivyskupijos ir Pane
vėžio vyskupijos apaštališkas 
administratorius, dr. J. Stanke
vičius, Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos kapituli
nis vikaras, vyskupas P. Maže
lis, Telšių vyskupijos kapituli
nis vikaras, kan. J. Meidus, 
Kaišiadorių vyskupijos kapitu
linis vikaras. Raštas datuotas 
1959 gruodžio 3 Vilniuje.

Kreipimosi turinys sukasi 
apie Chruščiovo pasiūlytą Jung
tinėse Tautose ‘"visuotinį nusi
ginklavimą”. Rašoma: L

"Dauguma tauty sveikina to
kią perspektyvą. Tačiau vis dar 
yra tam tikry sluoksnių, kurie 
stengiasi kurstyti visiems jau 
įkyrėjusį 'įeitąjį karą' ir stip
rinti ginklavimosi varžybas".

Todėl Lietuvos ganytojai 
kreipiasi “į Italijos, Prancūzijos, 
Vakarų Vokietijos ir kitų šalių 
katalikus”, tardami:

"mes kviečiame jus veikliai 
įsijungti į darbą už taiką (kel
ti protesto balsą) prieš karo ša
lininkę veiksmus ..

Toliau šaukiasi popiežiaus 
Jono XXIII autoriteto, tvirtin
dami, kad “jis palankiai atsi
liepė į Tarybų Sąjungos Vyriau
sybės vadovo N. S. Chruščiovo 
kelkmę Jungtinėse Valstybėse 
ir yra įsitikinęs būtinumu de
rybų viršūnėse”. Tačiau:
. .. "per. radįnį mus pasiekia ir

Nobe pirmas kartas, kada Lie
tuvos ganytojai yra prievartau
jami pasiraiyti politinius pa
reiškimus. Taip daro ir Stali
nas. Tuo atžvilgiu Chruščiovas 
pasirodė savo taktika nuo Sta
lino nesiskiria. Tai viena.

Antra, tokiu prievartavimu 
Maskva išsiduoda, kad Katalikų 
Bažnyčią tebelaiko jėga, kurios 
sunaikinti jiem nepasisekė ir
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DARBININKAS

Susitikime su Stalinu de 
Gaulle pasisakė, kad Prancūzi
ja palaiko diplomatinius santy- 
kius su Lenkijos egziline vy-

X riausybe Londone. Jei Prancū- 
Xjiija turėtų keisti savo nusįsta- 

tymą ir vietoj egzilinės vyriau- 
^sybės pasirinkti Liublino komi- 
^ tetą, tai ji turėtų susitarti su 
*7-savo trim sąjungininkais. Sta- 
1 linas pakilo ’ įkaitęs. Iš jo žo

džių buvo matyti, kad jis ne
kenčia Londono vyriausybės, 

-—bet labai aukština Liublino ko- 
- mitetą ir laiko jį vienintele 

Lenkijos vyriausybe.
Gruodžio 8 de Gaulle, lydi

mas ministerio Bidault, amba
sadoriaus Garreau ir ministeri
jos pareigūno Dejean, atvyko į 
užsienių reikalų ministeriją. 
Pareiškė, kad tai bus jo pasku
tinė konferencija. Jis išdėstė 
savo planą: sudaryti Prancūzi
jos - Sovietų sutartį, paskui 
Sovietų - Anglijos sutartį, pa
galiau Jungtinių Tautų sutartį. 
Be to, gruodžio 10 rytą pasa
kė, jis išvykstąs iš Maskvos.

Stalinas: "Jūs esate teisus. 
Tačiau turite suprasti, kad Ru
sija ' turi esminių interesų dėl 
Lenkijos. Mes norime, kad Len
kija būtų draugiška sąjunginin- 
kam ir visiškai antivokiška. 
Tai nebūtų galima, jei Lenki
ja turėtų vyriausybę, kuri yra 
Londone ir kuri atstovauja an
tirusiškom nuotaikom. Jūs pri- | 
pažinkite Liublino komitetą, 
sumegzkite su juo santykius, 
ir mes esam pasiryžę pasirašy
ti paktą su jum ..."

De Gaulle pareiškęs, kad jis 
nori sutarties su Rusija; kad 
jis nieko pikto negalvojęs apie 
Liublino komitetą; kad galėtų 
pasiųsti savo stebėtoją prie ko
miteto, tačiau be diplomatinio 
įgaliojimo. Derybos atsidūrė Į 
akligatvyje. j

Sovietai vis piršo komunika- '
tą, kuriame būtų pasakyta, kad 1 SPAUDA 
Prancūzija sudaro oficialius ry
šius su Liublino komitetu.

Kitą vakarą Stalinas surengė 
priėmimą. De Gaulle turėjo pro
gą stebėti, kaip Stalinas kėlė 
tostus už Sovietų karo didvy
rius, 
bėgte bėgti susidaužti su Stali
nu. De Gaulle stiprėjo savo nu
sistatyme neišduoti Lenkijos. 
Mano atsisakymas, galvojęs de 
Gaulle, nesulaikys Stalino nuo

Praėjusiam karui besibaigiant, Prancūzjją ifrhmrta iš didžiųjų vaistytų. De Gauti#,
neradęs užtarimo pas Winstoną Churchillį Anglijoje, išvyko derėtis su Stalinu j Maskvą. — De 
Gaulle kietai laikėsi, o. Stalinas gardžiai valgė, — Kas išėjo iš tų derybų, pasakoja pats De 
Gaulle: *

dėl teksto komunikatui. Antrą 
valandą nakties parvykęs De
jean parnešė tekstą, kurio"bū- 
tinai sovietai reikalavo —: kad 

"susitarimu tarp Prancūzijos 
__ - vyriausybės ir Lenkijos Tauti-

ir gerovės. Stalinas juokėsi ruo lšlaišvinimo Komiteto, pa- 
ir plojo. Paskui: “Bijau, kad p. siųstas į Liubliną Mr. Christian 
de Gaulle nepatiko filmo ga
las”. Bet de Gaulle atsistojo, 
padėkojo Stalinui ir pradėjo 
atsisveikinti. Stalinas nustebo.
Tegul de Gaulle palaukiąs, Sta
linas jam parodysiąs dar kitą 
filmą. Bet de Gaulle pasisuko 
į duris, visus palikdamas nu
stebusius. Pirmas susigriebė 
Molotovas, išbėgdamas palydėti 
jo iki automobilio.

Likę diplomatai dar tarėsi

kuriame rodė filmą apie karo 
su vokiečiais pradžią. Filmas 
buvo baigiamas tuo, kad revo
liucija kyla Vokietijoje ir Ber
lyne, padedant Sovietam, pra
sideda nauja gadynė — taikos

Fouchet".
De Gaulle atsisakė minėti

s ir nesutinką su mano pažįū- j

Vėl išgėrimas, kalbos apie i 
Hitlerį, apie mirtį, kuri viena 
viską laimės, apie tai, kad Pran
cūzija gali Stalinu pasitikėti. 
Pagaliau kreipdamasis į vertė
ją kietu balsu:

"Tų jau perdaug žinai, aš 
geriau padarysiu tave pasiuntęs 
j Sibirą".

“Kai aš ėjau iš kambario su 
savo minįsteriais, — baigia de

ir prie durų atsisu-

“susitarimą” ir paliko tik sa
kinį: “Fouchet išvyko į Liubli
ną”. Dejean vėl išvyko pas Mo
lotovą. Pranešė, kad sovietai 
ir su tuo sutiko.

Kai nuvyko sutarto teks-__ ____
to pasirašyti, Stalinas bėrė Gaulle, 
komplimentus: “Jūs laikėtės kau, mačiau Staliną sėdintį 
kietai. Aš mėgstu derėtis su prie stalo vieną. Jis vėl ėmėsi 
tais, kurie žino, ko nori, nors valgyti”, (b. d.)

PRALENKĖ IR 0 PRAUSTUVO NETURI
Šumauskas ir Paleckis apie kultūros lygį

Darbininko vienas skaityto
jas atsiuntė redakcijai “Novoe 
Russkoe Slovo”, kuriame atpa
sakojamas Justo Paleckio

straipsnis, paskelbtas Maskvos 
“Izvestija” lapkričio 12. 
Straipsnis vadinasi “Mūsų bui
ties grožis” ir kalba apie kai
mo kultūros reikalus Lietuvoje 
sovietiniame' režime.

Apie kultūros reikalus kalbė
jo ir M. J. šumauskas savo 

s Pasakojime apie Lietuvos atei
tį. Šumauskas vadinamas mi- 
nisteriu pirmininku, Paleckis 
— aukščiausios tarybos pirmi
ninku, vadinas, prezidentu. Tai
gi du aukščiausių sovietinio 
režimo pareigūnų pareiškimai 
tegul bus palyginti, pratęsiant 
Šumausko taip mėgstamus ly
ginimus.

U ŠVEDIJĄ IR SAVO TĖVĄ 
PRALENKĖ, BET SENELIO 

TAI NE
Šumauskas apie dabartinę 

kultūros pąžąngą Lietuvoje so
vietiniame ap ”

Kaip di< 
ties, taip 
Lietuvos . I 

ąup 
kurioje 3
darbo žmones

skirias nuo nak- 
ęrtinis tarybinės

lygis skiria- 
s tamsumos,

Kas ir aklam turėtų būti aišku
Vienybėje sausio 1 redakto

rius J. Tysliava rašo apie ne
santaiką tarp “Lietuvos ir A- 

ir tie vergiškai turėjo merikos lietuvių tautininkų”. Ji 
prasidėjusi nuo 1951, kai atvy
kę daugiau “jaunųjų veikėjų”. 
Esą V. Rastenis, o taip pat dr. 
J. Paplėnas. pasisakę prieš A. 
Olio liniją Tautinėje Sąjungoje 

jo plano vykdymo. Numačiau, jr Alte. Išrinkus Tautinės Są- 
kad Amerika ir Anglija pada- jungOs pirmininku dr. E. Bart

kų prasidėjusios “intrygos”. 
Esą “jaunieji veikėjai” tą “Olio 
sukurtą Tautinę Sąjungą ver
čia savo įrankiu, tiksliau sa
kant, vieno laikraščio (Dirvos. 
Red.) užnugariu”, J. Tysliava, 
kuris nemokėjęs nario mokes
čio, New Yorko skyriaus buvęs 
išbrauktas, ir centro valdyba 
tokį išbraukimą patvirtinusi, o 
Dirva apie tai paskelbusi.

J. Tysliava. negalėdamas Tau-

• rys tai, ko norės Stalinas. Bet 
nors ir labai mažas dabar yra 
Prancūzijos svoris, jos žingsnis 
gali turėti reikšmės ateityje. -

Elgtis pagal garbės reikala
vimą de Gaulle rodės bus pro
tingiausia.

Kai Stalinas ir diplomatai po 
priėmimo nuėjo į atskirą kam
barį, vėl atsinaujino kalbos 
apie Liublino komiteto pripa
žinimą. De Gauile rodėsi tuo 
nesidomįs. Tada Stalinas nusi-

SUSIRŪPINUSI...’. Lietuvoje bolševikų fabrike.

toriui žinoma, kad ji skirta ne 
gyventojų reikalam tenkinti, o 
partinės klikos “idėjiniam rei
kalam”, kad laimėtų viso pa
saulio valdžią. “Didžioji chemi
ja” pirmiausia turi gaminti sin
tetinį kurą ir medžiagas kos
minėm ir tarpkontinentinėm 
raketom ir atominiam šaudme
nim. Ne žiurkes ir tarakonus 
ji turi naikinti, bet naikinti

komunizmui neklusnius kraštus 
ir tautas. Tautos, kurios yra jau 
pavergtos, mažai domina komu
nizmo vadus. Jos, šitos tautos, 
gali gyventi ir tarp visokio 
šlamšto.^ Kad Chruščiovas lai
mėtu kelius į kosmą; kad su
kurtų "liaudies demokratijas" 
viduriniuose rytuose, Azijoje ar 
Afrikoje — tai daug svarbiau 
ir arčiau komunistinei širdžiai".

tų metais stovi nudraskyti, 
nors juos galima pataisyti".

KAIP KULTŪRĄ KELTI: 
PLAKATAIS AR DIDŽIOSIOS 

CHEMIJOS GAMINIAIS?
Paleckis prieiną arčiau prie 

gyvenimo tikrovės, nei jo par
tietis šumauskas, Paleckis net,- 
pakaltina tuos ūkio tvarkyto
jus, kurie nepagamina žmonėm 
praustuvų. Tačiau reikalauda
mas, kad vietos gyventojai su
silauktų jų gyvenimui reikalin
gų prekių, jis pats susilauktų 
savo kaimyno Latvijos minis
terio pirmininko pavaduotojo 
likimo. Jis. tai žino ir trūkumų 
kaltininku skubinas padaryti 
ne Maskvą, kuri tvarko visą 
ūkinį gyvenimą, bet gyvento
jus — jų tamsumą, nerūpes
tingumą, abejingumą.

Jis ir siūlo tik
“Mums reikalingos knygos ir 

plakatai apie kaimo susitvarky
mą, apie kovą su musėm, tara
konais, blakėm ir kitokia ne- e 
švara”. |

^nugramzdinus “Novoe Russkoe Slovo” dėl s 
kapitalistinė tokios Paleckio siūlomos pro- I .

santvarka ... pagandos atsiliepia: | vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. |
Šumauskas vėl lygina Lietu- "Vietoje vinių ir lentų so- Į

vą su Šye^ja ir Italija ir ran- • vietinės valdžios galva siūlo iš- | 
da,- kad Lietuvoje studentų leisti Augiau plakatų ... Pla- | 
proporcingai esą tris kartus ^ah uždengti stogą ir plaka- | 
daugiau nei Švedijoje ir Itali- »••$ sunaikinti blakes, tarako- | 
joje, o palyginti su nepriklau- " *" '* 3
soma Lietuva tai net 6.5 kar
tus.

Justinas Paleckis tos kultū
ros atverčia kitą lapą. Rašo:

"Žmogus gyvena taip, kaip 
gyveno jo senelis: ir prausia
si iš kibiro, ir paršiuką laiko 
pirkioje, ir miega be pataly
nės ... O pažiūrėkime į išvietes 
kaimuose. Reikia nesivaržant 
apie tai pasakyti. Juk neretai 
šeimininkui tenka rausti prieš 
svečią dėl tos savo “įstaigos” 
nevalyvumo ...

Atvažiuoji kitą sykį į kaimą 
ir matai: ir motociklas stovi 
prie tvoros, ir radijas yra. Bet 
nėra padoraus praustuvo ... 
Prausiasi žmogus iš kibiro, o ’r Tra tarP /,M
vanduo per kraštus teka ant

gariu” laikraščio, kurį jis re
daguoja, sausio 1 paskelbė, kad 
jam “tuo tarpu nepakeliui” su 
Tautine Sąjunga, kurioje ‘ne
beliko vietos žmoniškumo jaus
mui”. Paskelbė, kad jis sukūrė 
savo sąjungą.

Taigi “dabar jau ir aklam 
turėtų būti aišku, kodėl mes 
pereitų metų rudenį įsteigėme 
Amerikos Lietuvių Vienybę”.

Kai Nepriklausomoje Lietu
voje jos redaktorius J. Karde
lis pereita vasarą buvo para
šęs, kad Tysliava su Meškaus
ku sumanę pasidaryti “iš jau 
esamų dviejų tautininkų gru
pių sau palankią trečią”, ir 
klausė “ar bus trečioji tauti
ninkų partija?”, tai J. Tyslia
va rugpiūčio 21 Vienybėje ait
riai atkirto:

“Keičiasi laikai ir Kardelis.

nus, žinoma, mintis originali 
ir progresyvi. Konservatyvūs 
amerikiečiai prieš muses ir ma
šalus pagal senovinius papro
čius durim ir langam vartoja 
pigius metalinius tinklus, o vi
sokią naminę nešvarą, neišski
riant skruzdžių, naikina chemi
niais preparatais, kuriuos už 
centus gauna bet kurioj krau- 
tuvikėj. žinoma, plakatus lei
džia ir Amerikoje. Ir jų leidžia 
daugiau nei Sovietų Sąjungoje. 
Bet Amerikoje pirma išleidžia 
gausybę prekių, o jau paskui 
plakatus jom reklamuoti. Gi 
"socializmo krašte" išleidžia
"pirma ir paskui" plakatus ir 
beveik neišleidžia prekių, čia

vedė de Gaulle Į kitą kambarį, tinės Sąjungos paversti užnu- Redaguodamas Lietuvos žinias, 
______________________________________________________________ Jonas melsdavosi, kad tautiniu* grindų ...

kų ‘partija’ suskiltų ... Bet da- Matyt, mūsų ūkio tvarkyto- 
bar jis, įsibridęs į švento Lau- jai mano, kad vandentiekis jau 
ryno upę, 
balsu mus graudena: “bendras 
visų pageidavimas, kad tauti
ninkai pasiliktų kaip esą ...” 
Be reikalo Kardelis nemiega. 
Trečiosios tautininkų partijos 
nėra ir negali būti jau vien 
dėl to, kad dar nėra pirmųjų 
dviejų tautininkų partijų.

“Na. bet jeigu jos ir būtų, 
Nepriklausomos Lietuvos re- ;r daugelis stogų me- riausybės vadovavimu’. Ir au-
daktorius, rodos, turėtų žinoti,

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
' VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

s«ieje gali tilpti 200 žmonių
LTEtUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALft NEMOKAMAI 

Mielai kiek vienon bu* sutiktam

Jono Krikštytojo yra kiekviename kaime ir praus-

jos tikslas — valstybė ir jos 
reikalų tvarkymas. •

“O kurioje gi Amerikos vals
tybėje, ar Kanados provincijo
je mes su savo partijų progra
momis galėtume pasirodyti?”

“Kur tos ministerijos, kurio
mis mes ... dabar galėtume 
pasidalyti?”

Taip rašė pernai rugpiūčio 
21. Pusmečiui praėjus, pasiro
dė. kad Lietuvos Žinių redak-
toriaus J. Kardelio “maldos'
buvo išklausytos — tautininkai 
suskaldyti. .

Norite geros—meniškos fotografijos j 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, f

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? !

i I
Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St., Ridgevvood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti tel HYacint 7-4677 į

PAS ĮKALBĖJIMAS
su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo - pardavimo 
tarpininku

lizino ir socializmo".

LIETUVOJ STAMBI CHEMIJA 
TARNAUJA GYVENTOJAM 

AR KAM KITAM?
Į Paleckio užsiminimą apie

2. Kodėl? ,
— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 
nes 
tos 
pat

1. Kada geriausia namus pirkti? 
— Namus geriausia pirkti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

namus parduoda j Floridą, ar ki- 
šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pasitaiko, kad namus parduoda.

Wm. J. Orake (Dragūnas) — Namus geriausia pirkti: Cypress 
Hills. East New York, Woodhaven, 

Richmond Hill, Flushing. Kevv Gardens, Jamaica ir Jamaica Es- 
tates. nes tose vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

tuvy gaminti nebereikia... “didžiąją chemiją” “Novoe 
’ Mes gyvename didelės che- Russkoe Slovo” atsiliepia, kas 

mijos amžiuje. Bet, deja, iki kaltas, kad ta “didžioji chemi- 
šiol neišmokome išnaikinti ta- ja” nepagamina žmonėm nei 
rakonų, musių, naminių pelių -chemikalų prieš žiurkes ar 
ir žiurkių. Ir vėl — daugiausia “pryšakinė technika” nepagami- 
viso to Šlamšto yra kaimuose... na praustuvų:

Daugelis šeimininkų kažko- “Juk didžioji chemija plėto- 
dėl visai abejingi savo namų jasi ‘išmintingu partijos ir vy-

4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninką. o tokiu yra \Vm. J. Drake.

5. Kodėl kreiptis į Wm. J. Drake?
— Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje apylinkėje 
užaugęs, ją gerai pažįsta, sėkmingai verčiasi namų pirkimo - 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sūnus, gerai pažįsta kiekvieno lietinio rei
kalus. galėsit su juo kalbėtis gimtąja kalba. Daugeliui lietinių jis 
įvairiuose reikaluose patarnavo.

6. Kaip gali Jums padėti įsigyti namus?
— Nuėję J jo įstaigą Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jie&kote. kiek galite investuoti -ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

BAŽNYT1NIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGlOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

7. Kokia laika patogiausia į Mr. Wm. Drake kreiptis?
— Kreipkitės j jį vakarais kasdien, o ^eStadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro: sekmadieniais nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

Wm. J. DRAKE JUMS GERAI PATARS IR PATARNAUS

AMERICAN HOME REALTY
SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. Illinois 8-7118

Wn. J. DRAKE REAL ESTATE BROKERIS 
•4-1* JAMAICA AVĖ.. WOODHAVEN 21. N. Y.

(Forest Parkway Stotia) 
Tek: Hl 1-5220

• Dėmesiui visų tų. kurie nori namus parduoti! 
Kreipkitės J Šią įstaigą ir ji greitai suras pirkėją.

NUOMOJAMI KUTAI



vis Thomas Wattson, vieluo- 
lišku vardu žinomas Fr. Paul 
James Francis, S. A. (Society 
of Atonement), gyvenęs 1863- 
1940. Jis buvo anglikonų Baž
nyčios pastorius. Anglikonų 
Bažnyčia yra viešoji ir oficia
lioji Anglijos Bažnyčia, kurią 
Henrikas Vm dėl savo neteisė
tos moterystės atskyrė nuo Ro
mos.

Amerikoje Anglikonų Bažny
čios tikintieji nesivadina ang
likonais, kad nesirodytų pri- 

M»drHe_ Bpanfjns sostinėje, valią, ji nebuvo ir nėra kitokia, klausa nuo svetimos valstybės, 
yra galinga radijo stotis. Prieš 
penkerius metus, 1955 sausio 
2, iš tos stoties pasigirdo lie
tuviškas balsas, kurį dabar ga
lima girdėti kasdien 15 minu
čių. Nuaidi meliodija “Lietu
viais esame mes gimę” — Ma
žosios Lietuvos himnas. Prane
šėjas skelbia: čia kalba Madri
das, Ispanijos Tautinis . Radijas. 
Tačiau kalba lietuviškai. Kalba 
iš to krašto, už Pirehėjų kal
nų, su kuriuo nepriklausomos 
Lietuvos laikais mažai turėta 
ryšių, žinomas jis buvo tiktai 
iš geografijos, istorijos ir li
teratūros bei meno. Tačiau ne
daug kas vyko pačion Ispani
jon jos pažinti.

For«ie» ——___ ___________ SMO —
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Lietuvos halsas iš Madrido

nėra pasikeitusi: nori būti vi
siškai laisva ir nepriklausoma. 
Kas tik kalba siekdamas Lietu
vos nepriklausomybės, kalba 
tikruoju Lietuvos ir lietuvių tau 
tos balsu.

pagarsėjo 
pasaulyje 
su komu- 
bandymu

Balsas iš Madrido šiuo me- < 
tu yra bene laisviausias, kuris 
sklinda radijo bangom, pasiek
damas Lietuvą. Laisvai dar 
sklinda lietuviškas žodis iš Va
tikano radijo. Amerikos Balsas 
yra ir pritildytas ir suvaržy
tas. Maskvai pavyko prišnekė
ti^ kad apie jos nusikaltimus 
nebūtų atvirai ir tiesiai šneka- 

1‘ ma. Nusikaltėlis graso, ir ran
dasi tokių, kurie įsibaugina, 
manydami, kad pataikavimu 
daugiau pąsieks. Ispanija neturi 
nė minties, kad nuolaidomis iš 
bolševikų būtų galima ką lai
mėti. Perskaudūs išgyvenimai 
pamokė. Perdidelis Maskvos me

Ispanija plačiau 
Lietuvoje ir visame 
1936 metais, ryšium 
nistų perversmu ir 

i užimti visą kraštą, šiurpu per 
pasaulį nuėjo komunistų su- las ir apgaulės reikalauja ne
ruoštos žmonių skerdynės. Bol
ševikinė bestija Čia dar kartą 
parodė visą savo žvėriškumą. 
Ji taip pat nužudė Ispanijos de
mokratiją ir davė akstiną iškil
ti Franco diktatūrai. Bet kaip 
tiktai Franco žygis išgelbėjo 
Ispanją iš Maskvos nasrų. Tai 
buvo vienas iš stipriausią snai
gių pasauliniam komunizmui, 
kuriam nepavyko susukti savo 
lizdo pietų Europos smaigaly
je. Europa būtų buvusi suspaus
ta Maskvos ir Madrido replių, 

la

slėpti tiesos. Ispanijos vyriau
sybei, kuri atvirai leidžia pa
sakyti visą tiesą, pasinaudojant 
Madrido radiju, priklauso visos 
lietuvių tautos padėka.

Gi šiandien tie du poliai 
biadsiai priešiški.

Liotuviškas žodis iš Madrido 
rėžio Maskvai širdį kaip peiliu. 
Ji siunta, ji koliojasi, visokiais 
būdais ir barškalais nori užglu- 
šinti, bet Lietuvos balsas iš 
Madrido vis tiek prasiveržia. 
Sakome —• Lietuvos, nes kalba 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Jis turi teisę 
taip kalbėti, kadangi jo sieki
mai Lietuvai laisvės atitinka 
visos- lietuvių tautos siekimus.

Parama tiem, kurie lietuviš
kąją radijo valandėlę Madride 
išlaiko ir ja rūpinasi, turėtų 
ateiti iš mūsų visų. Laisvas Lie
tuvos balsas neturi nutilti tik
tai dėl to, kad jam gali pristig
ti bendradarbių talkos ir lėšų. 
Tai vienas iš mūsų kovos fron
tų, kurio smūgiai pasiekia oku
pantą. Galima tai suprasti, pa
skaičius komunistinę Lietuvos 
spaudą. Joje nei iš šio nei iš 
to kartais prasiveržia įtūžimas: 
girdi, skleidžiami šmeižtai, 
kurstymai, melas. Tai yra ženk
las, kad Lietuvos žmones pasie
kė tiesa.

skirtumas tėra išorinėse formo
se. Dabar protestantai turi su
darę vadinamą “Worid Council 
of Churches” ir siekia visų 
krikščioniškų denominacijų vie-

nuo. Anglijos. Jie vadinasi epis
kopatais. Wattsonas būdamas 
dar episkopalas įsteigė vyrų 
vienuolyną, o Lurana White — 
tokios pat dvasios moterų vie
nuolyną. Abu steigėjai suprato, 
kad tikroji Bažnyčia yra ne 
anglikonų, bet katalikų su šv. 
Tėvu. Bet jie pradžioje vieny
bę klaidingai dar aiškino. Jie 
manė, kad tikroji Kristaus Baž
nyčia tiesa, yra viena, bet su
sidedanti iš trijų šakų: Romos, 
Rytų Bažnyčios (graikų, rusų) 
ir Anglijos Bažnyčios. Kiekvie
na šaka galinti pasilikti su sa
vo tikėjimu; Pakanką bendros 
vienybės, pripažįstant garbės 
autoritetą popiežiui, kaipo se
niausios šakos atstovui.

Wattson su savo vienuoliais 
perėjo į katalikybę 1909 me
tais, arba vieneriais metais vė
liau, negu oktava buvo įsteig
ta. Romai reikėjo ilgai aiškin
ti, kol įtikino, kad negali būti 
jokios kitokios vienybės, kaip 
tik priimant katalikybę su vi
somis religinėmis tiesomis, ku
rių moko katalikų Bažnyčia. 
Kada Wattson su savo vienuo
liais perėjo į katalikybę, buvo 
aišku,' ką anglikonas ir kiekvie
nas protestantas turi daryti, 
jeigu nori būti kataliku: jis tu
ri padaryti., katalikų tikėjimo 
išpažinimą.

Dabar ir patys protestantai, 
visos jų vadinamos “denomi- 
nations” siekia vienybės visa
me pasaulyje. Protestantai kvie
čia ir katalikus ir stačiatikius 
ieškoti kckics nors vienybės 
formulės, neatsisakant savo 
dogmatinių ar moksliniu tikė
jimo skirtumų.

Kataliku Bažnyčia niekados 
nedalyvauja tokiuose bendruo
se susirinkimuose, stačiatikių 
Bažnyčios atstovai dalyvauja. 
Protestantai jau kelis tokius su
sirinkimus darė. Pirmas, vadi-

Vardan tiesos ir Lietuvos 
laisvės, kas tik gali, tepadeda 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvin- namas “First World Conferen- 
mo Komitetui išlaikyti letuviš- 
kąjį radijo žodį Madride. Gi iš 
savo pusės penkerių metų su- 

Kaip okupantas beslėgtų ir be- kakties proga sveikiname ir 
falsifikuotų pavergtos Lietuvos linkime ištvermės.

705, 1941 — 82,087, 1942 — d 
86,905, 1943 — 90,822, 1944
— 84,908, 1945 — 87,430, 
1946 — 100,628, 1947 — 115, M 
214, 1948 — 117,130, 1949 _ 
119,173, 1950 — 121,950,1957
— 116,839, 1952 — 117,803, 
1953 — 116,696, 1954 - 137, 
310, 1955 — 139,333, 1956 — 
141,525, 1957 — 140,41.4,1958
— 140,411..

Per 32 metus JAV katalikų 
Bažnyčia iš konvertitų priaugo 
2,800,000. žinoma, niekas neži- .

Katalikę Bažnyčios padėtis 
JAV

Pirmieji kolonistai buvo la
bai piktai nusistatę prieš kata
likus ir jų net' nelaikė tikrais 
amerikonais. Buvo net organi
zacijų, kaip “Knowing - No- 
things”, American ,Protective 
Association, Ku Klux Klan, ku
rios labai kovojo prieš katali
kus. ; - ____ ,

Katalikybė pasistūmėjo pir- no' kiek Amerikoje kat. Baž-

nybės. Tokios vienybės protes
tantų denominacijas labai no
ri, nes mato, kad katalikų Baž
nyčia su sąvo. vienybe labai 
imponuoja pasauliui.

Katalikę Bažnyčios augimas
Popiežius Jonas XXIII pirmo- - - r -

je savo, riešoję kalboje ąpfcL m*n *° pinn°3° "T*030 nyčia prarado. Bet nėra abejo- 
vienybe pasakė: “Karštai tokš- Randame įdomių duomenų Of- nės, kad katalikybė JAVUabai 
tame visų sugrįžimo į bendro
jo Tėvo namus ... Mes mel
džiamės, kad jie norėtų grįžti 
noriai ir mielai, kad Dievui in
spiruojant ir Jo malonei pade
dant, tai įvyktų kuo greičiau
siai. Sugrįžę atras ne svetimus 
namus, bet savus..

Yra visokių būdų susivieny
ti su katalikų Bažnyčia. Rytų 
Bažnyčios (rusų, bulgarų, rumu-. 
nų, serbų, graikų ir k.) gali 
lengvai grįžti, nes jos yra iš
laikiusios tikrą kunigystę ir sa
kramentus. Jos gali in corpore 
pereiti į katalikybę, pripažin
damos popiežiaus vyresnybę, viškoji radijo valandėlė veikia 
JAV nėra daug stačiatikių, to
dėl iš tos pusės čia nedaug ko 
galima laukti.

Protestantai priimami indi
vidualiai ir krikštijami, jeigu 
abejojama dėl jų krikšto; kiti 
turi atsisakyti nuo klaidingo 
mokslo ir išpažinti katalikų 
Bažnyčios tiesas. Toks atsiver
timas yra vadinamas susitaiky
mas ar reconciliacija.

ficial Catholic Directory apie auga. 1948 metais buvo 26 mi- 
konvertitus 1926 - 1958 m. Sta
tistika tokia: 1926 — 
1927 — 33,991, 1928 
376, 1929 — 38,232,
— 39,528, 1931 — 
1932 — 40,226, 1933 
181, 1934 — 63,845, 1935 — 
63,454, 1936 — 62,062, 937
— 62,696, 1938 65,943,
1939 — 73,677, 1940 — 76,

35,751,
— 36, 

1930
40,269,
— 49,

lijonai katalikų, o dabar yra 
36. Per 10 metų priaugo 10 
milijonų.

Yra bendras įspūdis, kad ka
talikybė pasidarė patraukli 
JAV. Ji auga ne tik savo skai- • 
čiumi, bet ir pačių katalikų gi
lesniu dvasišku gyvenimu.

J. VENCKUS, S. J.

ŠEN. JOHN KENNEDY, katali
kas, stato savo kandidatūrą į J 
AV prezidentus.

LIETIMŲ RADIJO VALANDĖLE ISPANIJOS SOSTINE
Madride (ž. įžanginį) lietu

jau penktus metus. Buvo įsteig
ta 1955 sausio 2 Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pastangomis. Pirmuosius du 
mėnesius programai buvo skir
ta tik 10, o vėliau — 15 mi
nučių kasdien. Nuo praeitų me
tų gegužės 31 lietuviškos trans
liacijos pradėtos kartoti kitos 
dienos rytą. Tuo būdu per Tau
tinį Ispanijos Radiją su progra-

ce on Faith and Order” buvo 
Šveicarijoje (1927). Antrasis — 
Anglijoje (1934). Tie suvažiavi
mai pabrėžė, kad visi krikščio
nys yra Kristuje vieningi, kad

NEKALTO PRASIDĖJIMO SVentovės kupolas, šventovė pastatyta 
Washingtone ir pašventinta 1959 lapkričio 20.

ruošiami komentarai ir apžval
gos duodamos Sambūrio vardu.

Be čia suminėtųjų, mūsų 
programų paruošimui talkinin
kauja dar daugelis kitų nenuo
latinių bendradarbių. Visi jie 
atėjo į talką su savo plunksna 
vieno tikslo vedami — pateik
ti geležine uždanga atskirtiem 
radijo klausytojam teisingą in
formaciją apie įvykius laisva
jame pasaulyje, įspėti brolius 
ir seses pavergtoje tėvynėje 
apie bolševikų statomas pink
les. (Elat))

mos pakartojimu per tuos 5 
metus lietuviškas žodis iš Ma- 
drido skrido oro bangomis į 
pavergtą Lietuvą 32.265 minu
tes, arba 537 valandas ir 56 
minutes, arba 22 paras ir 9 
valandas ir 45 minutes. Tai yra 
tikrai ilgas laiko tarpas, kuriam 
užpildyti reikėjo ir techninių 
priemonių, ir plunksnos žmonių 
ir piniginių išteklių.

Programos paruošimui talki
ninkauja visa eilė asmenų. Gra
žų būrį rądijo bendradarbių, 
gyvenančių įvairiuose pasaulio 
kraštuose, sutelkė Vliko Vyk
domoji Taryba. Tiesa, per tuos 
5 metus žmonės keitėsi, tačiau 
kai kurie pagrindiniai radijo 
darbuotojai paliko tie p^tys. 
Jau eilę metų girdimi komen
tarai, apybraižos bei praneši
mai Stasio Mingailos iš Vaka
rų Vokietijos, Petro Skiemonio ___
iš Didž. Britanijos, Zanavyko tytcjai. Susirinkime bus galima 
iš JAV, Alfonso Taikūno ir Au
gustino Upėno iš Ispanijos ir. 
kitų. Visi jie yra patyrę plunks
nos žmonės, gyvai seką tarp
tautinę politiką ir pavergtosios 
Lietuvos gyvenimą. •

JAV gyveną lietuviai kultū
rininkai praėjusiais metais pa
sižadėjo duoti nešališką paverg
tosios Lietuvos, laisvųjų lietu
vių ir Vakarų pasaulio kultūri
nio gyvenimo reiškinių apžval
gą ir įvertinimą. Jie yra susi
telkę į Lietuvių Kultūrininkų 
Tremtyje Sambūrį ir savo duo
tą pasižadėjimą sąžiningai vyk
do. Visi šio sambūrio narių pa-

VVORCESTER, MASS.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 108 kuopos susirinkimas 
šaukiamas sausio 24 d., sekma
dienį, 12 vai., tuojau po sumos 
Aušros Vartų parapijos svetai
nėje. Į susirinkimą kviečiami 
visi nariai ir Darbininko skai-

atsilyginti Darbininko prenume
ratą 1960 metams, bus priima
mi ir nauji prenumeratos už
sakymai.

Juozas Glavickas

— Monitor plokštelių firma, 
bendradarbiaudama su Leeds 
Music Co., ruošiasi išleisti ant
rą ilgo grojimo plokštelę, ku
rioje bus įgrota tarp kitų da
lykų ir Stasio Vainiūno forte- 
piono kvintetas Opus 25. St. 
Vainiūnas, pianistas, Rygoje au
gęs ir ėjęs mokslus, yra mu
zikų draugijos pirmininkas pa
vergtoje Lietuvoje.
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(5)
Bakūnienfc Dėkoju. 0 aš pasižvalgysiu. (Jau ei

na, bet dar susilaiko). Juk ta Pociūtė, bestija, gra
ži. Gi mano vyrelis minkštas. Gali lenkti kaip nori...
(Perveria akimis Trūkį). 0 pats ko nesisuki?
tau Pociūtė nepatinka?

Trūkis: Prisipažįstu, ponia, man tokios nepatin
ka. Galėčiau tik paerzinti.

. Ar

atidarą langą matyti šliurskis ir Bildušis. šliurskis 
sėdi prie pat lango, o Bildušis stovi).

šliurskis: Tai kas čia yra, šinkoriau, kad ta
vo karčiama šįvakar tuščia?

Bildušis: Ogi matai, du ištikimi sėdi.
šliurskis: Tik du! Juokai.
Bildušis: Reikėjo ateiti pirmiau — būtum pama

tęs. (Linktelėjęs galva į tą pusę, iš kur žybčioja lau
žo šviesa). Arba ateik po. visam. Kai ten pasibaigs, 
pas mane prasidės.

šliurskis: Taip, tu nakties apuokas’ ... Ar Trū
kio nematei?

Bildušis: Buvo. Manau, kad į laužą nukiūtino.
šliurskis (keldamasis): Eisiu ir aš.

šliurskis: Taip. O skysčio gausi rytoj. (Kelias). 
Einu. (Eina abu ir tarpdury dar sustoja).

Bildušis: Ar žinai? Trūkis smarkiai pradėjo veikti, 
šliurskis: Ir mes veikiam: ir tu, ir aš, ir kiti. 
Bildušis: Taip. Bet .. .
šliurskis: Kas — bet? Jeigu aš ir nieko daugiau 

neveikčiau, o tiktai samagoną tau pristatinėčiau, ir 
tai būtų didelė paslauga tėvui... Kuo tu nugirdytum 
visus nebylius? Tik mano šaltinėlis atidaro burneles. 
Arba, kaip tu supešdintum ir vėl sutaikytum?

Bildušis: Tiesa, šliurski.
šliurskis: Tiesa, tiesa! Tikra tiesa, kad tu daug 

padarai. Tu moki taip girdyti, tai nė velnias pragare 
geriau negalėtų. Garbė tau, Bilduši. (Mostelėjęs į lau-

(Paduoda jam ranką). Gerai?

Girto balsas: Ei, Bilduši, rupūže! ...
Bildušis (į Šliurskį): Palauk, tuojau grįšiu.
Girto balsas: Atnešk dar vieną, po velniais ...

(Po pauzos). Gerai. Dabar gali eiti sau, po Šimtais ...
Bildušis (prie šliurskio): Kada vėl pristatyti stum

tinės?

žo pusę). Eisiu, nagi, ir aš ten. (Nueidamas). Mudu 
neapsileisiva, Bilduši.

Girto balses: Bilduši, rupūže žalioji! (Bildušis į-

Trukis: 0 iš visų labiausiai tai Pociūtė.
Gabrienė: Taip, taip, ponuli, pastebėjau. Nereikia 

man sakyti, gerai matau. Dabar kasdien pas jį ... 
tegu ir su Bakūnu. Mat, sako, repetuoja ... Per 
šventą Petrą pasirodysią bažnyčioje. E, ponuli ...

Trūkis: Visai teisingai. Ir šitas laužas — tik me
nai. Ne kokia čia gražioji pramoga! Sakiau tau — 
kaip giriniai. Neva skautų laužas. Ar tu žinai? Ba- 
kūnas ir Pociūtė — skautai. Jisai jau skautininkas, * 
kaip ir vadas koks, o ji — padėjėja. Suprask, Gab- 
riene: skautai — broliai tarp savęs! Tai ir Bakūnas 

—brolis skautas, Pociūtė —sesė skautė! Ar ne juo
kai!

Trūkis: Tu dar nė to, Gabriene, nežinai? Tai to-

Trulds: Gerai. (Bakunfenė nueina).
18 scmm (Trūkis)

TKRUyCIS (vienas): Kas už manęs užkliuvo—džiaug- 
s ar gailėsis. Kas užkliudys — raudos!

šliurskis: Ko?! Stumbrinės? E, dabar ne tie lai-

(Uždanga)
ANTRASIS VEIKSMAS

Kairėje pusėje priešaky — krūmai ir medžiai. 
Dešinėje —galas barako, vienas atidaras langas ir 
durys, švento Jono vakaras. Iš kairės pusės žybčioja 
laužo šviesa ir girdėti jaunimo žaidimai, dainos ir 
juokavimai.

1 scena (Uiunkls, BUduiis, Girto balsas)

eina į vidų).
• Girto balsas: Silkės duok šen! ... Supranti? Sil

kės. .. Taip. Tu nebijok, Bilduši... tau viskas bus už
mokėta. O tu, Stasy, imk! Į sveikata!

2 scena (Trūkis ir Gabrienė)
(Trūkis ir Gabrienė ateina iš kairės).
Trūkis (sustojęs prie suoliuko): Dabar pati ma

tei, Gabriene. Giriniai,- o giriniai! Suėję susikūrė lau
žą, susikvtetė žmonių ir šokinėja apie ugnį!

Gabrienė: Tikrai, tikrai, ponuli.

. kia anglų išgalvota sąjunga, kurios nariai broluojas 
ir, sako, artimui tarnauja, o prie juosmens nešiojasi 
peilius. Juk tik matei!

Gabrienė: Taip, taip, ponuli. Mačiau, mačiau. Ke
lis mačiau su peiliais. 0 kam gi jiems tie peiliai?

Truki*: 0 kam tie peiliai! ... Tie peiliai — kaip 
kardai, suleisti į makštis. O kam kardai? Ar nežinai?

Gabrienė: Taip, taip, ponuli! ... Vaje, vaje! Ir 
kunigas su jais draugauja! Ir, rodos, nebejaunas jau: 
žilų plaukų mačiau.

Trūkis: Susuko, mat, ir jam. vargšeliui galvą. Na, 
ką gi tu manai! Tie skautai dangstosi gražiais žode
liais, tai, rodos, ir geri. Bet peiliai prie juosmens 
parodo, kas per paukščiai.

Gabrienė: Taip. taip, ponuli. Svietelio pabaiga! 
Dabar tai suprantu, kodėl ir ta Bakūnienė nerimsta. 
Tokiems, kaip jos vyrelis ir Pociūtė, juk viskas ga
lima!. .. Vargšelė moteriškė! Turbūt, tekėdama nė ne
žinojo, kad jis peilį turi.

kai, kai stumbrinę maukėm ...
Bildušis: Ne stumbrinės, o stumtinės. Taip ma

no žmonės vadina samagoną.
Šliurskis: Taip ir sakyk! O kada nori?
Bildušis: Juo greičiau, juo geriau. Jau visai bai-

pu. Bijau, kad nė šiam vakarui neišteksiu. . _
Sliurskis: Kodėl anąsyk nesakei, kad šiandien. Trūkis: O pramanytojai tai vis tie patys: Ba- 

tokia šventė? kūnas, kunigas, Pdūtė ... Sakyk, Gabriene, ar tinka
Bildušis: Dar daug turėjau. Netikėtai išėjo. (Pa- čia ir kunigui? štai kokia šunauja susilaukė, o ku- 

tyliau). Matai, užvakar supešdinom du, tai paskui tai- 
kėm. Žinai ...

SIJurskis: O, tai jau tikras velnias... Visom ke-

nigas jų tarpe!
Gabrienė: Netinka, ne, ponuli. Kai laiko mišias, 

tai aš tik į altorių težiūriu. (Pašnabždom). Perdaug 
jau trankosi su jaunimu, o ten, žinai, tų mergysčių... 
Tik visos taip ir stypčioja prieš jį.

(Uždangai pasikėlus, tolumoje girdėti dainuojant turiom kaustytas.
Šėriau, žėriau sau žirgelį rytą vakarėlį”. Barake pro Bildušis: Argi aš turėčiau snausti?



DARBININKAS

. biau. Jono K. Kairio knyga apie 
senosios Lietuvos pinigus daug

Pinigai atskleidžia praeitį
nikaudami prekėmis su kitais 
kraštais, rėmėsi tuo, ką jie ge
resnio turėjo: puošmenas, gin- viški ir nelietuviški pinigai , ir 
tarą, kiaunių kailiukus. Tai bu
vo jų “pinigai”. Kad galima

rį visų rankos spaudžia, bet 
nedaug yra. žmonių, kurie jį 
taip suspaudžia, kad ima ir

’■ prašneka. Mat, daugumai ne
i: tiek rūpi pinigo šneka, kiek jo būtų geriau suprasti, autorius 

vertė: ką už jį galima pirkti, primena mūsų senolių gyventą- 
^Yfa Lbkių senų,iš i apyvartos sias vietas, santykius su kaimy-

DAILININKO ROMO VIESULO KŪRINIŲ PARODA 
gamtą, nes visa nyksta, visa žū
va, virsta sierąja žemele, o ant 
jos prasiveržia nauja gyvybė — 
nauji dideli lapai.

Techniškai visi paveikslai 
kruopščiai atlikti ir labai pui
kiai atspausti. (Jau vien dėl to 
apsimokėjo važiuoti į Paryžių, 
nes tai pakėlė paveikslų koky
bę). Ir šioje kūryboje Romas 
Viesulas pasilieka tas pats, ko
kį jį matėme anksčiau — mėgs-

Almaus galerijoje, Great 
Necke, Romas Viesulas yra iš
statęs savo kūrinius parodai. 
Parinkti nauji litografijos dar
bai lietuvių liaudies dainų te
momis. Visas ciklas turi 10 pa
veikslų, sudėtų į aplanką ir 
pavadintų “Dainų” vardu. Įva
dą parašė Henrikas Nagys. Kar
tu pridėti ir dainų tekstai lie
tuvių ir anglų kalbomis (Dai
nas vertė H. Nagys ir Ilona 
Gražytė).

Jau senokai Romas Viesulas 
norėjo kurti lietuvių liau
dies dainų temom. Keletą kom
pozicijų buvo padaręs anksčiau. 
Jis 

-iondą;
sukurti iliustracijas senomis lie
tuvių liaudies dainų temomis. 
Fondas, įvertindamas jo pažan
gumą, paskyrė stipendiją kelio
nei į Paryžių, kur Romas Vie
sulas 1958 metų rudenį ir išvy
ko. Jo nepatenkino New Yor- 
ke esančios litografijos studi
jos. Paryžiuje rado studiją, ku
ri spausdina viso pasaulio dai
lininkam litografijas. Ten dir
bo keletą mėnesių, atbaigė sa
vo užsibrėžtą planą ir atspau- ■ 
dė “Dainų” ciklą.

Dainas pasirinko laisvai, ne
žiūrėdamas į jų charakteri ar ... 
ypatingą senumą, pasirinko tas, 
kurias labiausiai mėgsta. Dai
nų tekstu taip pat aklai nese
kė^ Kartais tik vienas žodis 
duoda jam temą, o kartais dai
na yra tik užuomina jo sukur- 
.tam vaizdui.

Sukūrė paveikslus šių dainų 
temomis: Ant kalnelio jovaras 
žydėjo, Aš paprašysiu savo bro
lelių, Liūdna giriai be gegutės, 
Gieda gaideliai, Vai tu, rugeli, 
Atvažiuoja piršlys, šile gegė ku- 

' kavo, Plaukia antelė, Saulu- 
J tė močiutė ant mūsų, Oi žeme, 
I žeme.
į Pasirenka ne visą dainą ir 

ne pirmuosius posmus, o tuos, 
kurie jam labiausiai patinka. 
Pvz., iš dainos “Oi varge, var
geli mano” ištraukė tą vietą, 
kur minimi arkliai, pavaizduo

ji damas dideles arklių kojas, kaip 
t jos trypia vargą. Iš dainos “Dul 
’ dul dul, šiaudai bė grūdų” pa- 
» sinaudojo tais posmais, kurie 
’ kalba apie sierąja žemelę, šie 

posmai buvo reikalingi atbaig
ti liūdną melancholinę nuotai
ką. Šis paveikslas, labiausiai pa
linkęs į abstraktą, sutelkia vi
sas jo dėstytas mintis — liū
desį, nusivylimą, ir tai parodo 

į motyvais 
le įrėžia

l mitai.
Romo 

melancholiškas ir liūdnas, ir 
gal tik tuo atliepia lietuvių dai
nų nuotaikai. Liūdna jo pasau
lyje žmogui ūkininkui, darbi
ninkui, net ir jauniems, ku
riuos kelią gaideliai; liūdna ir 
mergaitei, kuri galvą šukuoja; 

, net ir piršlį melagį tokią ko-
Z1GMANTO VAZOS lietuviškieji pinigai (Iliustracija iš J. Kario miška. figūrą, vaizduoja korimo 
knygos). momentu. Liūdesys apėmęs ir

denarai, taleriai, šilingai, duka
tai, baratinkos, zlotai — lietu-

Tai knyga, kurios nė nepriklau
somoje. Lietuvoje neturėjome. 
Apskritai, mažai turime studi
jų iš lietuvių kultūros istorijos. 
Apie Lietuvos numizmatiką 
(pinigus) ir heraldiką (ženklus, 
herbus) dar mažiau. Kas sveti
mųjų rašyta, daug kur savo pu
sėn pasukta ir nepilna. Auto
rius per visą knygą, kur tik 
gali, klaidas ir šališkumus ati
taiso.

Šiam darbui jis skyrė dau
giau kaip 20 metų, kai baigė 
Lietuvoje aukštuosius mokslus 
ir buvo paskirtas Monetų Ka
lyklos vedėju (1936)- Užėjęs' ka-

ta juodas dėfnes, kruopštų fak
tūrinį išbaigimą, komponuoda
mas mėgsta per detalę parody
ti visumą.

Aplanko atspausta tik 30 eg
zempliorių. Jį jau įsigijo kele
tas JAV didesnių bibliotekų.

Šiuo metu jo kūrinių aplan
kas taip pat Išstatytas kolekty
vinėje parodoje Wayhne gale
rijoje, 794 Lerington 
Manhattane.

visokie, anot autoriaus, “krati
niai”. Daug žinių apie pinigų 
kalyklas, pinigų vertę, jų apy- - 
vartą. Įsiterpia ir lietuvių gin
čai su lenkais dėl savų pinigų 

Bėjusių pinigų, už kuriuos rin- nafc; arcbeolo©nius radiniusr-kalimo. Savu .Mgn lietuviai 
gintarinius dirbimus, kitų kraš- pabrėžė savo krašto nepriklau- dė paprasto darbo

sąlygos taip pat nebuvo palan
kios. Tačiau uolumas ir ištver
mė jam padėjo surankioti gau
sybę žinių. O tos žinios daug 
sunkiau rinkti, negu iš raštų, 
dokumentų. Kai kur jų ir pri
trūksta. Bet ką autorius pada
rė, yra didelis įnašas į negau
sią mūsų istorinę literatūrą.

Knyga gausiai iliustruota ar
cheologinių radinių, numizma
tikos ir heraldikos vaizdais. 
Pridėta angliška santrauka.

(Jonas K. Karys. SENOVĖS 
LIETUVIŲ PINIGAI. Istorija ir 
numizmatika. Išleido “Aukse
lis”. Spausdino Immaculata 
Press Putnam, Conn. 1959, 396 
pus. Kaina 10 dol.).

|L . .... .
gg.v koje nieko negaus. Gali nešti
g t į muzėjų, ir jei bus retas ir

senas, gausi naują pinigą kiše- 
nėn įsidėti. Gi tie, kurie pa-

s tenka į muzėjus, senų ir retų
— pinigų rinkinius, priverčiami
- prašnekti ir papasakoti: kas 

juos darė, kada darė, kur da-
' rė, ko jie buvo verti, kiek pa

saulio matė. Pavyzdžiui, gal jie 
žino ką nors apie senąją žilą-

. ' ją Lietuvą, jos kunigaikščius, 
Lietuvos buitį, santykius su kai- 

‘ mynais, prekybą, pinigų kalyk- 
las, savo draugus - kitų kraštų 
pinigus ir tt ... Įdomi ta šne-

’• ’ ka, ar ne? Galima būtų už tai
' mokėti

nigais, 
tėlaitės

Tiek
kuri pinigų šneka prabyla apie 
Lietuvos praeitį. Toji knyga iš
ėjo prieš Kalėdas ir paskendo 
dovanų mariose. Norima ji pri-

x minti. Tai Jono K. Kario pa-
« . rašytas naujas veikalas “SE

NOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI”.
t , Prieš šešetą metų jis parašė

ir išleido knyga apie “Nepri- Kęstučio pinigėlius,

tų Lietuvoje rastus pinigus, lie
tuvių liedintas kapas. Skaityto
jas patirs, kaip toji kapa atsi
rado, kuo skyrėsi nuo slavų 
(rusų,* gudų), ką reiškė anuo
met “keturiąsdešimtė”, karčiai 
ir kartis — toks piniginis vie
netas. Įsivaizduokime, kad da
bar sakytume: “Už šią knygą 
sumokėjau dešimtį karčių”. Ar 
patiktų? ... Man patiko auto
riaus pastangos nušviesti mig
lotą Lietuvos praeitį, pasitelkus 
ano,. meto savus ir svetimus 
pinigus, kurie nevieną klausi
mą vaizdžiau nušviečia. — To
liau seka jau netiek migloti lai
kai.

LIETUVOS DIDYBĖS 
VALIUTA

Lietuvos . pirmieji mušdintie- 
ji pinigai pasirodo Algirdo lai
kais, vadinamos “pečiatkos”. 
Autorius aiškina, kaip ta Algir
do “pečat” — antspauda — pi
niguose atsirado. Pasakoja apie 
to meto rastas senas monetas,

Vytauto 
klausomos Lietuvos pinigus”. Didžiojo ir jo laikotarpio pini- 
Nauja knyga, kaip autorius pa- Sus- Kadangi piniguose įmuša- 
žymi, “nėra nei pradžia nei už- mi įvairūs ženklai, tai autorius 
baiga” anksčiau išleistos. Tai nurodo JU prasmę ir pereina 
visai naujas veikalas, Autorius prie aiškinimo lietuvių tautinių 

. rašo apie Lietuvos pinigui nuo ženklų: ieties, Gedirpmo stulpų, 
žilos senovės iki jungtinės Lie- Vyties, skydo, vartų. Seni pi- 
tuvos ir Lenkijos valstybės ga- nigai mums jau neprieinami, 
lo (1795). Kai buvo tada šūk- nežinomi ir nevartojami. Įdo- 
terta “Finis Poloniae!”, auto- mi tėra jų istorija. Tautinius 
rius ir savo veikalą užbaigia ženklus ir dabar vartojame. Tad 
žodžiu “Finis”, vadinasi, galas, kiekvienam labai pravers dau- 
nes su senąja Lietuvos ir Len- giau apie juos žinoti. O visa 
kijos valstybę baigėsi ir senie- kartu sudėjus, daug aiškiau at- 
ji pinigai. Pinigas yra nepri- siskleis didinga Lietuvos seno- 
klausonjybės išraiška. Kokius vė kunigaikščių laikais. Auto- j 
pinigus Lietuva turėjo, kai bu- ^us nepagaili įtarpų tos pra- 
vo nepriklausoma senais, labai eities žymesniem įvykiam pri- ? 
senais laikais? minti. Ir jie rišosi su pinigais. ;>

PINIGAS 
SU UNIJOS RAIKŠČIU

Unija su Lenkija turėjo įta- 1 
kos ir Lietuvos pinigam. Kei- j 
tesi pavidalas, pavadinimai, ver
tė, kokybė. Čia autorius patei
kia, labai daug medžiagos. Pro 
mūsų akis praslenka grašiai,

pačiais naujausiais pi- 
nepagailint nė naujin- 
dešimtinės.
kainuoja viena knyga,

NUO GINTARO 
LIGI GEDIMINO

Baltijos gintarinio pamario 
lietuviškąsias gentis autorius’•
yra linkęs vadinti baltais; K.
Būga vadinęs aisčiais. Baltų 
vardą dažniau vartoja latviai. 
Tie senieji baltai - aisčiai, mai-

Lietuvių katalikų mokslo akademija

Avė.,
P. J.

somumą. Kai lenkai širdo, Vil
niaus pinigų kalykla 1565 ištai
sė dar išdaigą su trigrašiu. Pa
dirbdino jį su Vytimi, pirmo- , 
je vietoje, ir užrašė nebe tai, 
kas monetoje rašoma — pini
go vertė ir kurios valstybės. 
Užrašė žodžius: “Kas gyvena 
aukštybėse, juoksis iš jų” (Qui 
habitat in CGelis irridebit eos). 
Juoksis iš lenkų priekabių. 
Zigmantas Augustas tų trigra
šių mušdinimą sulaikė. Bet kas 
sulaikys žmonių kalbas? Dar ir 
dabar pasakoma: ir jis prikišo 
savo trigrašį, vadinasi, pridėjo 
savo žodį, kur nereikėjo ...

REIKIA DAUGIAU PAŽINTI
Pažinimas savo praeities yra 

būtinas kiekvienam sąmonin
gam lietuviui. Tremtyje juo la- S. Suž.

Prieš penketą metų Romoje tininkų vyriausybė nedavė su- »•

DAIL. ROMAS VIESULAS savo kūrinių parodos atidaryme Great 
Necke. Nuotr. V. Maželio.

KULTŪRINĖ KRONIKA
Lietuvoje, Laugiriškių apyįin- liau buvo išleistos dar kelios 

kėje, netoli Kelmės, mokyklos laidos. Bolševikai, okupavę Lie- 
vaika dirvoje atrado didelį skai- tuvą, irgi atsispausdino “Me
čių senų lietuviškų monetų, ku- tųs” rusiškai su V. ,K. Jonyno 
rias ištyrė Šiaulių “Aušros” is- iliustracijomis, tik nedrįso pa- 
torinis- etnografinis muzėjus. vardės minėti. Dail. V. Jurkū- 
Jo vedėjo Adolfo Nezabitauskio nas sukūrė naujas iliustracijas, 
pranešimu, tai esančios daugiau- kurios yra labai stiprioje V.K. 
šia 16-to amžiaus pradžios žy- Jonyno įtakoje. Taip pat ir kny- 
gimanto III sidabrinės monetos gos išorė primena pirmąją “Me- 
— grašiai. Bekasinėjant toje tų” laidą.

kaulų, kurie paveiks- 
it kokie mirties tri-

Viesulo pasaulis yra

dirvoje, rasta ir daugiau senie- s Australijoje, ga
nų - odinio maisehuko lieka- dokumenUnis filmas

apie lietuvių gyvenimą. Medžia
gą paruošė Vincas Raštutis, jam 
talkina aktorius S. Skorulis. 
Filmas bus garsinis ir spalvo
tas. Vėliau bus bandoma doku
mentiniame filme įamžinti visą 
Australijos lietuvių gyvenimą, 
nesitenkinant vien Sydnėjaus 
lietuviais. Filmu rūpinasi Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Kultūros Taryba.

J. Rackus, gyvenąs Adelaidė
je, Australijoje, paruošė' spau
dai eilėraščių rinkinį “Laivai 
be uosto”. Jis yra gimęs Pa
nevėžio apskr., Rozalimo vals
čiuje, Juškinių kaime. Gimna
ziją baigęs Kėdainiuose, įstojo 

1 į Žemės Ūkio Akademiją ir ją

buvo atsteigta Lietuvių Kata- tikimo.
likų Mokslo Akademija, įkurta Nepriklausomybės laikais įvy- 
Lietuvoje 1922 ir gyvavusi iki ko trys didieji Akademijos su- 
pirmosios bolševikų okupasi- važiavimai, kuriuose dalyvavo kun dr Pr Brazvs ^1, .-r*! • • 1 •_*
jos 1940. nuo 300 iki 600 katalikų moks- prei T L Tuhba Reikklų ve^ MailUl KatlllSKlUl paSKllta premija

Akademijos pirmąją valdybą liniukų ir veikėjų. Suvažiavi- dėju pakriestas kun. dr. R. Kra-
sudarė vysk. J. Skvireckas, Pr. mų darbai išleisti trimis dide- J F
Dovydaitis, St. Šalkauskis, kun. lėmis knygomis (po 500 pusi.).
M. Reinys, L. Noreika ir A. Akademija taip pat bendradar-
Sennas. Iš jų tebėra likęs gy- biavo su Spaudos Fondu lei-
vas prof. dr. A. Sennas, kuris džiant Lietuviškąją Enciklope-
dąbar profesoriauja Pennsylva- diją.
nijos universitete. Prof. Pr. Akademiją atsteigus Romoje 
Dovydaitis mirė Sibire, arki- 1954, pirmuoju jos prezidentu 
vysk. M. Reinys — bolševikų buvo vysk. V. Padolskis, valdy-

nos ir molinio indo šukės. Mo
netų radinys mokslininkam su
teiks naujų duomenų apie anų 
laikų krašto ūkinę padėtį.

Kauno Teatras buvo vadina
mas Muzikiniu Dramos Teatru. 
Valstybinę operą su personalu 
perkėlus į Vilnių, Kaune liko 
tik dramos teatras ir operetės 
užuomazga. Kurį laiką šiame 
teatre buvo mišrus repertua
ras — dramos ir operetės, vė
liau prisijungė ir lengvesnės 
operos. Dabar drama visiškai 
išjungta ir perkelta į buvusį 
‘Jaunojo žiūrovo teatrą” (bu
vusias Metropolitan kino teat
ro patalpas), o didžiosiose teat
ro patalpose pasiliko grynai 
muzikinis teatras. Dabar seno
joje Kauno teatro scenoje pa
statytas baletas “Daktaras Ai
skauda” (diriguoja Juozas In
dra), rengiama opera “Madame muose” 
Butterfly”, kurią režisuoja bu
vęs operetės solistas R. Andrie- Česlovas Milašius, lenkų poe- 
jevas. Jau anksčiau šiame te- tas ir rašytojas, savo naujoje.

baigė kaip agronomas ekono
mistas, redagavo Jaunąjį Ūki
ninką, 1936 išleido pirmą eilė
raščių rinkinį “Jaunystė ari-

- _ . .. Vinco Krėvės vardo litera- tų pavasario) bus įteikta š.m. atre buvo pastatyta Carmen, knygoje Gimtoji Europa (Euro-
sauskas. Visi Romoje. Revizijos tūrinės premijos (500 dolerių) sausio 23 Montrealyje. Sevilijos Kirpėjas. pe Natale) aprašo apie Lietuvos
Komisijon išrinkti: prof. dr. J. skiriamos kas antri metai Lie- 
Eretas (Šveicarija), dr. J. Gri
nius (Vokietija) ir Ed. Turaus
kas (Prancūzija).

Romoje 1957 įvykusio suva-

___ _____ __ L. A. Sambūris yra tvirtai Eugenijų Onieginą ir Travia- *r Lenkijos diplomatus. Prieš 
tuvių Akademinio Sambūrio pasiryžęs mūsų didžiojo prozai- tą Klaipėdoje vaidina neprofe- antrąjį pasaulini karą jis gyve- x
Montrealyje, Kanadoje, jury ko- ko vardo literatūrinės premi- sionalų dainininkų grupė,
misija (L Gražytė, M. Jonynie- jos tradiciją tęsti toliau. Tokiu

- - . nė, R. Siniūtė, J. Kardelis, H. būdu sekanti Vinco Krėvės var-
žiavimo darbų tomas jau baig- Nagys) sausio 8 posėdyje nu- do literatūrinė premija (už
tas redaguoti ir atiduotas spaus- balsų dauguma skirti pre- 1959 ir 1960 metais išleistus

no Paryžiuje ir dažnai lankyda
vosi Lietuvos pasiuntinybėje, 

Poškos raštu rinkinys išleis- fcur j0 dėdė, garsusis poetas Os- 
tas Letuvoje. Sudėti straips- karas Milašius dirbo kaip pata- 
niai, laiškai ir kitokie viešo bei rėjas.

kalėjime. . bOS nariais —— dr. Z. Ivinskis, (JemijOS metraščiui Sudaryta nnvolini mmana hiic skiriami ir itlilrta lOfil tik buvo surasta. Visi tekstai L Dailininkę Sąjunga yra
Nuo 1926 iki 1938 Akade- kun. dr. J. Vaišnora, kun. dr. JomAja ^nkti dok^ntnti^ ą Bejusiems kus sfa™ma ““ *teikta 1961 me* atspausti dviem kalbom. - numačiusi išleisti metraštį, kur

mijai vadovavo prel. A. Jakš- A. Uuima, kun. dr. L. Tulaba aDie relicine Dadėtj ne^žt? . ... tų P?vaaarĮ- .. * „ . kaip jie buvo paties Poškos pa- aktualijos bus ir visa eilė
tas-Dambrauskas, po mirties — ir kun. dr. V. Balčiūnas. Romo- IjAhI_(£ Komisijos galutiniam balsavi- Kaip žinia, šioji Vinco Kre- dabartine literatūrine straipsniu ir iliustracijų. Leidi-

Uetuvoje- Komisijai vadovauja roe trys jury komisijos „arfai vės vardo literatūrinė premija ,aĮX Md’ta k® n>s *urėS apie 109 Redak-

mentarų ir iliustracijų. c’n^ komisiją sudaro: M. šilei-
prof. dr. St. Šalkauskis iki 1940. je 1957 sušauktas Akademijos T -------- -------------- ------- ---------------- r—

Akademijos uždaviniai buvo suvažiavimas, kuriame skaity- P T ’ Vaix__ ’ J ac tirėtu už M. Katiliškio kny- yra trečioji. Pirmą kartą ji bu-
. ,Vaišnora- K35 turetl* gą, du — už A. Nykos - Ni vo paskirta Jonui Aisčiui, ant- kis. VI. Vijeikis, Juozas Mieliu- 

Grafikas V. Jurkūnas, išti- jis jr Jonas Pilipauskas. Sąjun-
Jury komisijoje dalyvavo dvi kūnas komunistiniam režimui, g0S valdyboj dabar yra: Vladas

mūsų jauniausių akademikų at- dalyvavo Leipcigo tarptautinė- Vaitiekūnas — pirmininkas. Jo-
K. Ostrausko “Kanarėlė” (dra- stovės: Ilona Gražytė, baigian- je knygų apipavidalinimo paro- nas piiipaitis — sekretorius.

joje 24, Kanadoje 4, Šveicari- U TuIaDOS vardu- ma) ir Antano Škėmos romą- ti ruošti literatūros doktoratą doje ir gavo sidabro medalį už Vladas Vijeikis — kasininkas.
Akademiją stipriai parėmė joje , 3 ir JAV 52. Praėjusią Akademijos suvažiavimas nu- nas “Balta drobulė”. Montrealio universitete, ir Re- Donelaičio “Metų” iliustracijas. Sąjungos Chicagos skyrius ntr-

Amerikos lietuviai katalikai, ku- vasarą išrinkta nauja valdyba: matyta 1961 sušaukti Chicago- Si premija paskirta už 1957- gina Siniūtė, besiruošianti Ii- Kaip žinome, Donelaičio “Me- mato gegužės 5 Jaunimo Cent- 
rię jai perleido paskolos tonais pirm. prof. kun. A. Uuima, I je. Pagrindinė jo tema: “Krikš- 58 išėjusius ir nepremijuotus teratūros diplomui (MA). Moni- tus” yra iliustravęs dail. V.K. re atidaryti savo narių apžval-
42.500 dol. Buvo pasiruošta vicepirm. prof, dr. Z. Ivinskis, čioniškosios kultūros padėtis grožinės literatūros kūrinius, ka Jonynienė. diplomuota litua- Jonynas, dabar gyvenąs New ginę parodą, kurioje dalyvaus
steigti Lietuvos katalikų univer- H vicepirm. kun. dr. J. Vaišno- ir uždaviniai dabartiniame am- Dėl techniškų ir finansinių sun- nistė, yra baigusi studijas 1943 Yorke. Pirmoji laida pasirodė apie 20 dailininkų. Bus pakvies-
sitetą Kaune, bet to mėto tau- ra, sekr. kun. dr. V. Balčiūnas, žiuje”. $> « kūmų premija (vieton 1959 me- metais Vilniaus universitete. nepriklausomoje Lietuvoje, vė* ta ir iš kitų skyrių.

jungti katalikus mokslininkus, tos 8 paskaitos.
sudaryti jiem palankesnes Šiuo metu Akademija turi 
mokslo darbui sąlygas, ruošti 94 narius: Australijoje 1, Aus- 
naujus mokslininkus, kelti Lie- trijoje 1, Prancūzijoje 2, Urug- 
tuvos kultūrą krikščioniškoje vajuje 1, Vokietijoje 6, Itali- 
dvasioje.

žinių ayie religinę padėtį Lie- liūno poezijos rinkinį “Balan rąji kartą — Jonui Mekui, 
tavoje, prašoma pranešu ko- džio vigilija”. Pasiūlytos ir 
misijai adresu: via Casalmon- svarstytos dar buvo dvi knygos: 
ferrato 20, Roma. Rašyti prel.

' j



tyros ir skaidrias dainos

tinio vanduo, kai pavargsta sau-

lietuvis kettavo <per vargo ir

SOLISTAS Stasys B a rys dainuoja

OAtMMKIMKAS ~~

Stasio Baro koncertas Bostone

užsibaigs.
Tačiau ta mūsų daina yra 

tarsi Pelenė, kurį laukia atvyks
tant karalaičio, kad ją atrastų 
ir nuvežus į karališkus rūmus, 

ja žavėtis visam kraštui.

kad Pelenę atranda tik po to, 
kai ji pasirodo viešumai.

Taip ir mes, norėdami palik
ti savos kultūros paminklą šiam 
krašte, privalome parodyti tą 
žiedą ir kitiems, supažindinti 
su juo platesnę visuomenę.

Tam tikslui Naujosios Angli-

LIETUVOS VYČIU EKSKURSIJA I NEW YORK)
JSausio 10 Elizabetho, N.J., 

52-ji vyčių kuopa trim automo
biliais išvažiavo pažiūrėti, kaip 
dirba lietuviškos įstaigos. Nors 
oras buvo ir šaltokas, nors du 
automobiliai ir buvo paklydę, 
bet visi susirinkome prie Bal- 
fo įstaigos, kur kun. L. Jan
kus, Balfo reikalų vedėjas, pa
rodė, kaip presuojami drabužiai, 
kaip parengiami siuntiniai. Su
sidarė įspūdis, kad būtų geriau, 
jei žmonės aukotų daugiau pi
nigų, nes naudotų drabužių da
lis visai nebetinka siuntimui. 
Suteikė dar ir kitų informaci
jų ir apdovanojo Balfo rėmė-

ELIZABETH, N.J. - - Lietuvos vardą ir kovoti
jos nepriklausomybės.

Iš ten nuvažiavome į Lietu
vos generlinį konsulatą, kur 
mus pasitiko vicekonsulas ir pa
rodė, kaip jų įstaiga dirba. Jis 
taip pat pasidžiaugė vyčių veik
la ir jų pastangomis jungtis į 
Lietuvos laisvinimo darbą. Jis 
visiems įteikė knygelę anglų 
kalba “Lithuania”.

Visai ekskursijai vadovavo 
kun. V. Karalevičius. Nors die
na buvo šaltoka, bet lietuvių 
širdys vyčiams buvo šiltos.

Vytis

visi perskaitė I die). *
Atsisveikinę su tėvais pran

ciškonais ir jų palydėti, nuvy
kome per Williamsburgho til
tą į Woolworth dangoraižį, kur 
40 aukšte yra, Informacijos 
Centras. Mus pasitiko M. Ki- 
žytė, Informacijos Centro di
rektorė, ir maloniai paaiškino 
įstaigos darbą. Ji ypač įvertino 
vyčių rašomus laiškus prezi
dentui, gubernatoriam, senato
riam, žurnalistam, diplomatam. 
Laiškai daug padeda garsinti

dėl

Vyt. Izbickas, Boston, Misj.

jos Baltų - Amerikiečių Drau
gija jau ketveri metai kaip 

rengia sezoniniu koncertu ei
lę, taikomą amerikiečių supa
žindinimui su mūsų dainomis, 
muzika, kompozitoriais bei me
nininkais, kurie šiuos kūrinius 
išpildo.

Žinoma, pirmoje vietoje mes 
patys turėtume atkreipti reika
lingą dėmesį šioms pastangoms, nantis dvelktelėjimas, 
kad jos pagaliau būtų vęrtin- 
tos kitų. Būdami abejingi šiems 
koncertams, kuriems menišku 
atžvilgiu lygių yra maža, mes 
patys prisidėtume prie savos

kultūros,, savo menininkų nu
vertinimo, užkirstume kelią jų 
platesniam pripažinimui Nors 
mūsų menininkai diri didelį ta
lentą ir sugebėjimus, bet tik 
mes, lietuviai bei pabaltiečių 
visuomenė, esame raktas į jų 
pasisekimą. Užpildytos salės 
mūsų menininkų atliekamuose 
koncertuose būtų jiems gaivi-

Tad su ta mintimi, tikėda
miesi Bostone ^visuomenės nuo
širdaus atsiliepimo, laukiame 
Baltų D-jos rengiamo koncerto, 
kuris įvyks penktadienį, sausio

Lietuvoje mirė kun. V. Rasimas
neva-

De- 
kitos 
mano

“Sausio mėnesį niekur 
žinėju, truputį gydausi, 
kompensacija širdies ir 
negalės, bet tai nekliudo
nusistatymui gyventi 150 me
tų”.

Taip pajuokaudamas pereitų 
metų sausio 16 rašė a.a. kun. 
Vaclovas Rasimas - Gerasima- 
vičius. Gi šių metų sausio 14 
gauta iš. Klaipėdos telegrama 
praneša, kad sausio 13, vos šeš
tą dešimtį metų amž. įpusė
jęs, jis mirė.

Velionis buvo kilęs iš gau
sios Bronislovo Gerasimavičiaus 
- Rietavo par. vargonininko šei
mos. Baigęs Kauno kunigų se
minariją ir būdamas pats mu
zikalus, buvo paskirtas^ Telšių 
vyskupijos kunigų seminarijos 
giedojimo profesorium, kartu 
ėjo vyskupo sekretoriaus pa
reigas, vėliau buvo tos pačios 
seminarijos -prokuratorium, ka
ro metu —^Mažeikių* par. kle-

. bonu. Sibiro tremty išbuvo 7

metus ir grįžęs įsijungė į 
kos Karalienės bažnyčios 
tybos darbą Klaipėdoje. Keleris 
metus važinėjo po Lietuvą sa
kydamas pamokslus, pravesda- 
mas misijas ir rinkdamas baž
nyčios statybai aukas. Bet jojo 
veikla bolševikams nepatiko ir 
praeitais metais jis buvo ištrem
tas į Raudėnus. Sykį rašyda
mas išsitarė: “Aš pas Dėdę 
Atanazą nei savo nei Petro no
ru važiavau, bet geriau pas jį, 
negu pas Krušą”. (Velionis čia 
mini, jog ne vysk. Petro Ma
želio skyrimu, bet komunistų 
valdžiai ištrėmus dirba Raudė
nuose).

Velionio mintis, kaip jis ne 
kartą yra išsitaręs, buvusi duo
ti Klaipėdos statomai bažnyčiai 
Taikos Karalienės vardą, ir ji 
buvusi priimta. Labai sielojosi 
šios bažnyčios statybos reika
lais, ypač rūpinosi, kad būtų 
įtaisyti geri vargonai, kad baž
nyčia būtų didingai graži.

K. V.

Tai- 
sta-

29 <L 8:30 vai. v. Jordan Hali 
(netoli Massachussetts ir Hun- 
tington Avė. kampo). Laukia
me pilnutėlės salės svetimų ir 
tautiečių paklausyti vieno iš 
puikiausių pasaulio balsų, išla
vinto ir galingo dramatinio te
noro Stasio Baro, kurio galė
tume klausyti ne kartą į kele
lis metus, o kasdieną. Stasys 
Baras, kurį kritikai dažnai pri
lygina nemirtingajam daininin
kui Enrico Caruso, atliks lietu
vių kompozitorių Gruodžio, Ba
naičio, Jakubėno ir Kačanausko 
kūrinius. Girdėsime taip pat 
Haendel, Schumann, Brahms, 
Ireland, Woodforde-Finden, Pu- 
ccini, Verdi ir kitų kompozito- 
rių „ kurinius. Stasiui Barui 
akomponuos gerai žinomas mu
zikas Aleksandras Kučiūnai iš 
Čikagos. Kas atvyks,, šio kon
certo ilgai nepamirš.

Ypač malonu čia prisiminti, 
kad Stasio Baro garsas jau yra 
plačiai pasklidęs už lietuviškų 
kolonijų ribų. Jis laimėjo 1958 
Chicago Tribūne muzikos fes
tivalio balsų varžybas^ koncer
tavo su žymiausia šių dienų so
liste — sopranu Lily POns, da
bar dažnai rodosi su Pruden- 
cija Bičkiene, kuri jau yrą pa
kviesta sekančių, metų Baltų 
D-jos 
nui.

Ta 
džių

rengiamų koncertų sezo-

pačia proga keletas žo- 
apie Baltų D-ją Bostone. 

Ji buvo įkurta 1941 m. Jos ini
ciatorių tarpe ypač pažymėtini 
Lietuvos garbės konsulas Anta
nas šalna, Jonas P. Tuinyla, a. 
a. dr. Juozas Pašakarnis, prel. 
Pr. Juras, dr. Pranas Galinis, 
estas muzikas a. a. Ludwig Juht 

(Nukelta į 8 p.)

Televizija žudo

iŠ VISUR
vienuolyne, 
ine, šią va- 

atvyks va-

— Pranciškonų 
Kennebunkport, Maine, šią 
sąrą svečiam, kurie atvyks 
saroti prie šio gražaus ir 
kaus Atlanto pamario, 
bus mažesnės. Už vieną 
tę suaugusiom tik 45 dol., 
kam iki 15 metų — 25 dol 
vaikam iki 7 metų —

— Vasaros stovykla 
.kam lietuvių 
vietėje 
šiemet prasidės liepos 1 ir 
sis iki liepos 28. Kas norės, 
lės ir ilgiau pasilikti, 
mi berniukai iki 15 metų 
žiaus. Mokestis šiemet 
papiginamas iki 25 dol. 
savaitei: r

išlaidos 
į savai- 
ol., vai*

beriliu*
į yasar-
Maine,

Priima- 
rtų am-

vienai

— Lietuvių diena —
kas Kennebunkport, Maine, šie
met jungiama su parciunkulo 
atlaidais. Norima atgaivinti gar
bingą paprotį iš Lietuvos
kada į Kretingą, pranciškonų 
vienuolyną, suplaukdavo tūks
tančiai žmonių pagarbinti Die
vo Motinos ir gauti garsiuosius 
atlaidus. Ir toliau lietuvių die
na Kennebunkporte visada bus 
pirmąjį sekmadienį rugpiūčio 
mėn. šiemet rugpiūčio „7. Pra
šome tą dieną iš anksto gerai 
įsidėmėti. ' -

— Albina Uknevičiūtė, atei
tininkė lietuvaitė iš Australi-

Romoje mokosi dainavi-jos, 
mo.

Sibiran nutremtus lietu- 
savo knygoje aprašo ita- - . .

Iš ten nuvažiavome į pran- aJSAKIII, 11. J.
ciškonų vienuolypą. Pirmiausia Užbaigėme savo darbuotės Sopiilingosios Dievo Motinos 
apžiūrėjome op ycią, naujus ^959 metų Apyskaitą. Balfo moterys sodalės — 25 dol. Po 
vi ražus, po o spau uv?’ ur Centrui bendriesiems šalpos .10 dol. aukojo: šv. Onos drau- 
spau x^anias - -t-3- mi + - 1F reikalams iš viso bus duota gija, Lietuvos vyčių kuopa, dr. 
kiti laikraščiai. Taip pat visus 700 dol (600 dabar įr 100 st Dauge^ A £B 
apdovanojo, gavom sv. ran- gejįnjų proga). Rūbų išvežėm Kondratas, A. Mockus, H. šal- 
ciškaus Varpeli, Lituanus, Z. ««« . /_ . .. . 2.392 svarus. na, adv. A. Salvest, A. Vitkaus-Ivmskio — šv. Kazimiera ir „ „ ... n * 1-
Aidų žurnalą (jo pavadinima Kearny - Harrison lietuvių ’ *
__________________________ ' kolonija nedidele. Tokiai sumai ? dol. Po 5 dol.: Moterų Są-

surinkti, nesigiriant, reikia pa- jungos 63 kuopa, Maldos Apašt.
ATSIŲSTA PAMINĖTI - -

Į Laisvę, gruodžio mėn. nu- “ galvą' Pras-'į lr P1?5/**' 0 
meris. Redaguoja dr. Vvtautas ,u- Prašytoju, labai marai alsi- 
Vardys. Turinyje pažymėtina: randa- nes nlekas nenon tu» 
V. Vardys — Vieno atsitikimo
istorija, A. Baronas — Rašy
tojas vergijoje, K. Ambrozai- 
tis — Chruščiovas Amerikoje, 
L. Valiukas — Lietuviai ir res
publikonų partija; darbai idė
jos, lietuvių bendruomenėje, 
idėjos spaudoje, vardai įvykiuo-

dirbėti: Daug kartų tenka lenk- draugija, J. ir I. Belzai, J. Bi- 
laitis, T. Grinevičius, A. Geru
lis, V. Kašėta, J. Katilius, J. 
Kasperowich, P. Maleckas, J.

“amatu” užsiimti. Bet kaip ne- Mėlynis, Mašinauskienė, P. Ma- 
kalbėtume, didžiausią aukų da
lį sudarė vietinės draugijos ir 
atskiri asmenys. Vienas kitas 
parengimas taip pat mūsų lė
šas didino. Mums į talką atėjo

se.
Lux Christi, gruodžio (4- 

33) nr. Redaguoja ir adminis
truoja kun. Titas Narbutas. Tu
rinyje: vysk. V. Brizgys — Šių 
dienų amžinųjų principų švie
soje, kun. P. Bajerčiaus pa
mokslai, tėv. K. Butkus — Iš- rimams, bet gailisi dolerio sa- 
ganymas Kryžiaus Kelyje; kny- v0 broliui benamiui, išblašky

tam ir vargstančiam svetimuo
se kraštuose. Bet jie, reikia ti
kėti, susipras ir savo auką į- 

1786 - 1956, autoriaus leidinys, teiks, nes kitaip jų sąžinė bus 
viršelis dail. Br. Murino, 160 nerami.
pusi, kaina 1,50 dol.

Stasius Būdavas — Rūsti sie
na, apysaka, viršelis dail. T. Va
liaus. Išleido Rūtos leidykla Ha-

gos, kronika.
Dr. V. Tercijonas — Prof. 

Pranas Gudas - Gudavičius,

cijauskas, K. Nugaris, kun. D. 
Pocius, J. Paknis, V. Pietaris. 
A. Stupinkevičienė, O. Skurvy- 
dienė, St. Skripkus, J. Tumas, 
P. Velevas, Wm. Ward, J. Wil- 

parapijos dvasiškiai, o ypač Z. Zitkienė, J. ir A. Znū- 
kun. D. Pocius visa širdimi pri- tai, P- Zalūbas, Pr. Žilinskas — 
sidėjo prie šalpos mobilizavi- 4 dol. P. Bagdon, P. W. Pli

kantis, A. Arminas — po 3 dol. 
Po 2 dol.: P. Biekša, J. Case, 
V. Grinevičius, V. Ramanaus-

mo ir jos vykdymo.
Ne visi, žinoma, mus išklau

sė. Dauguma į mūsų šauksmą

M.

KUN. VACLOVAS RASIMAS - GERASIMAVI- 
CIUS, sugrįžęs iš Sibiro ištrėmimo.

nusisuko. Tokių širdys užkietė- ^as’ Svirnelis, A. Skripstū-
jusios. Jie lengvai numeta pen- naSj Sukis, P. Vitkauskas,
kine ar daugiau įvairiems gė- K- Mi®0“8-

N orim a viešai paminėti au
kotojus ir tarti jiems padėkos 
žodį.

Lietuvių Katalikų Bendr.
miltone, 193 psl., kaina 1.40 Centras aukojo 100 dol., Lietu- 
dol. vių Politikos Klubas 50 dol.,

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE PROGOS!!!

HOLLAND MACHINE CO
40 Cherry Street, East Hartford, Conn. 

kurios savininkai yra amerikiečiai lietuviai, ieško darbi
ninkų sekančioms mašinoms:

TURRET LA T H E, 
ENGINE LATRE, 
MILLING. MACHINE. 

lietuviai, kurie gali tomis mašinomis dirbti arba norėtų 
išmokti, pasinaudokite gera proga gauti pastovų 
darbą lietuviškoje įmonėje 

Maloni lietuviška aplinkuma. 
Ilgos darbo valandos. 
Geras atlyginimas. 

Pasiteiravę nesigailėsite! —
1- — Tel.: M 8-6534 |

paukšcius
Vokietijoje buvo pastebėtas 

didelis naminių paukštelių 
narveliuose mirtingumas. Buvo 
visokių spėliojimų apie naują 
epidemiją. Ilgesni stebėjimai 
leido konstatuoti Tokius daly
kus: su dideliais skausmais gai
šo paukščiukai tuose kamba
riuose, kur Jbuvo televizijos a- 
paratas; gaišo tik jauni, iki tre
jų metų.

Buvo padaryta išvada, kad 
garsas, kurio banga yra dau
giau kaip 15,625 virpėjimai per 
sekundę, ardo girdėjimo ner
vus jauniem paukščiukam. Nuo 
ilgesnio veikimo suardo jaut 
rius girdėjimo organus, suke
lia skausmus galvutėje ir para- 
ližuoja. Per kelias dienas paukš
čiukai nusibaigia. Senesnių nėr 
vai nėra toki jautrūs.

vius
lų kun. Petras Leoni, kuris de
šimtį metų buvo kalintas Ru
sijoje po karo. Rusam jis pa
teko Į nelaisvę kaip italų ka
riuomenės kapelionas. Atsimi
nimų knyga pavadinta bolševi
kų jam primestu pravardžiavi
mu “Vatikano šnipas” (Spia 
dėl Vaticano). Knygą puošia 
nuotrauka iš Sibiro su lietuviš
kais motyvais. Įžangą knygai 

' parašė italų rašytojas Piero Bar- 
gellini.

Citrinos 
nuo akmenų inkstuose

Berlyne neurologų kongrese 
pereitą rudenį dr.-Bertrand Bi- 
bus, Vienos profesoriui, pra
nešė apie savo naują būdą gy-

Kiti aukojo po mažiau; dėl ... . . . ... v”-*’ ’ i k - dyti inkstus nuo akmenų. Pir-vietos trūkumo neįmanoma vi- Auks.nę vedybų sukakti sau- Vaisių stalas buvo gražiai pa
sų išvardinti šio įšventė Povilas ir Ka- puoštas gyvų gėlių vainiku ir

Dar kartą visiems aukoto
jams nuoširdus lietuviškas ačiū!

J. Mėlynis,

ŽINIOS Iš STOUGHTON, MASS.

keturaukščiu tortu. Šokiams

Kearny - Harrison Balto
skyriaus pirmininkas

HOMESTOAD, PA.

zimiera Temikaitė-Stočkai. Jau
kus sukaktuvininkų pagerbimo grojo geras orkestras. Sukaktu- 
pobūvis buvo surengtas Lietu- vininkai susilaukė daug sveiki- 
vių Susivienijimo draugijų sa
lėje. Svečių ir artimųjų gimi
nių dalyvavo daugiau kaip 150 
asmenų. Jų tarpe matėsi su
kaktuvininko brolis Jonas su 
žmona iš Brocktono. brolis Juo
zas iš Stoughtono. vaikai: Pet
ras "ir Sofija iš Stoughtono, A. 
Pocienė su vyru ir dukrele iŠ 
Brocktono. Paulina Lisauskienė

nimų ir dovanų.
Povilas Stočkus gimęs 1879 

rugsėjo 25 Stačiūnų bažnytkai
my, Lietuvoje. Dar vaiku bū
damas pradėjo uždarbiauti ga
nydamas bandą, vėliau pramo
ko siuvėjo amato. Dirbo du su 
puse metų Peterburge, Rusijo
je. Vėliau tarnavo caro kariuo
menėje Kaukaze. Susitaupė 500

Lietuvių klubas išsirinko nau
ją valdybą šiem metams: pirm. 
Albertas Bražinskas, vicepirm. 
Ant. Zaliaduonis, sekret. Jonas 
Radišauskas, sekr. padėjėjas 
Vincas Radišauskas, iždin. Jur
gis Bražinskas. Direktoriai: Pr. 
Kašelionis, Juozas Gudukas ir 
Pr. Dimša. Komisijos nariai: 
Jonas Stankus, Petras Dovi- 
dauskas ir Vinc. Kudis, komisi
jos pirmininkas Ant. Zaliaduo- 
nis.

Mirė. Mūsų kolonijos senųjų 
ateivių eilės vis retėja. Nese
niai palaidotas Pranas Kašelio
nis, šiomis dienomis mirė An
tanas Kudis, Didžiūnas ir Ga- lietuvišku duetu R. Stripinienė juos, šia proga pagerbė. Tegu 
taveckienė, visi sulaukę ilgo ir V. Judeikis. Jiems akompo- Dievas duoda dar ilgą amžių, 
amžiaus navo Al. Poęius iš Brocktono.

su vyru iš Brocktono. Albertas rublių ir 1907 kovo mėnesį at
vyko į JAV, apsistojo Bostone. 

Kazimiera Temįkaitė - Stoč- 
kienė kilusi iš Kalnėnų kaimo, 
Godunavo parap.' Į JAV atvy
ko 1909. apsigyveno Nashua, 
N.H. 1920 ištekėjo už Povilo 
StoČkaus ir vįsą laiką gyveno 
Stoughtone. Dirbo įvairiose vie
tose. priklauso Lietuvių Susivie
nijimo draugijai ir LDS. Abu 
sukaktuvininkai ramaus būdo.

su žmona ir 6 vaikais iš Can- 
ton. Mass.. Lilija Kaziurnienė 
su vyru ir Anyta iš Hyde Park. 
Mass., K. Stočkienės sesuo So
fija Pocevičienė su vyru ir duk
rele Olga. Ad. Stonkus (Kaz. 
Stočkienės švogeris) su dukre
le Olga — slauge Goddard li
goninėje. Iš artimųjų negalė
jo dėl senatvės dalyvauti Bal- 
tramiejiis Stočkus iš Bostono.

Pobūvio programą pradėjo todėl turėjo daug* draugų, kurie

Mik.

mi jo pastebėjimai buvo 1956, 
kai vienai pacientei jis išmė
gino dietą su citrinos sunka, 
po dvi citrinas per dieną. Po 
kelių mėnesių tokios dietos ak
menys dingę. Tada per trejis 
metus jis stebėjęs ir savo ko
legas įprašęs praktikuoti jo bū
dą. Per tą laiką konstatavęs, 
kad 60 procentų pacientų pa
sveiko — akmenys iki nykščio 
didumo daugiausia per 12 mė
nesių visiškai sutirpo. Kiti 40 
procentų tebegydomi.

LIETUVOJE MIRĖ 
KUN. JONAS ULICKAS

Iš Lietuvos gauta žinia, kad 
Pušaloto mieste 1959 gruodžio 
25, Kalėdų pirmąją dieną, mi
rė kun. Jonas Ulickas, sulau
kęs 93 m. Sirgo tik penkias 
dienas, sąmonę turėjo iki pat 
mirštant. Ilgesnį laiką jau silp
nai bematė, bet atmintį ir klau
są turėjo labai gerą, žmones 
pažino iš balso. Gyveno altari
jos mažam, apipelėjusiam kam
barėlyje, kuriame ir mirė. Ve
lionis buvo be galo gero būdo 
žmogus ir visų mylimas ir ger
biamas. Laidotuvės Įvyko gruo
džio 27. Dalyvavo per keturios 
dešimtys kunigų ir daug žmo
nių. Buvo pasakyti keturi pa
mokslai. Gedulingas pamaldas 
laikė kan. kun. Alb. Ulickas.

šv. Kazimieras — 
J. Gailiaus — 

— 1 dol., dr. P.
Milžinas, 
- 1 dol.,

Papigintos knygos
Papigintomis kainomis Dar

bininko administracijoje gauna
mos šios knygos: Zenono I- 
vinskio — 
2 dol.. 
Susitikimas
Gaidamavičiaus - 
didvyris, šventasis.
A. Maceinos — Saulės giesmė
— 3 dol. šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol.. pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas. 910 Wil- 
loughby Avė.. Brooklyn 21, N. i 
Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pvragai. šventėms s

R
Vestuvėms ir pokyliams tortai

Dalis ir Alberta* Radžiūnas, 

36-38-40 STAGG ST.

sav.

BROOKI.VN 6. N.Y.

Telefonas: STagg 2-5938



DARBININKAS 1960 m., sausio 19 <U nr.,5. .

Kas brangiau: 
taika ar karas?

Prancūzijos biudžetą besvars
tant, finansų ministeris Pinay 
pastebėjo karo ministeriui 
Guillaumet: “apskaičiavau, kad 
prieš 50 metų mūsų valstybei 
mažiau kainavo 12 mėnesių ka
ras, negu dabar 6 mėnesių tai
ka”.

RADIOAKTYVIŲ SPINDULIU SUKELIAMOS LIGOS
Prie aštrios spindulių 

daugiau ar mažiau nukenčia 
oda. Atominei bombai 

--------r------------------------- --- gus, 80 procentų odos 
gas iššaukia ilgą laiką trunkąs lojimų įvyksta dėl šiluminių ir 
švitinimas, kad ir silpnas.

Šios ligos dar dalijasi į išori
nes ir vidines. Pirmuoju atve
ju paliečiama tik išorinė kūno 
dalis. Antruoju — radioakty
vios medžiagos įeina į vidų su 
maistu ar kvėpavimu. 

AŠTRI LIGOS FORMA
Didėlės, reikšmės turi žmo-

Pastaruoju metu atomo ener
gija, pradėta plačiau vartoti 
technikos reikalams, atidarė 
plačiu? kelius ir medicinoje. 
Radioaktyvūs izitcpai naudoja
mi diagnostikoje, terapijoje ir

DR. A. GRIGAITIS

tyvias medžiagas vėžio gydy
mui ir panašiai. Chroniškas li-

spro- 
stiža-

Dar 19 amžiuje, atradus X-Y 
spindulius, buvo pastebėtas tų 
spindulių stiprus veikimas Į 
žmogaus organizmą. Pavojingas 
spinduliavimas pastebėtas ir ka
sant ar perdirbant urano bei 
tono rūdas, aptarnaujant bran-
duolinrus reaktorius; ganrinant gaus sveikatos stovis, kada jis 
dirbtinius radioaktyvius izoto- 
pus, naudojant juos pramonė
je, žemės ūkyje, medicinoje, o 
svarbiausia — atominės bom
bos sprogimo metu.

Mūsų nauji draugai ..
Maskvos radijas kiekvieną 

penktadieni 35 minutes skiria 
anglų kalbai. Aiškinama, kad 
pakanka 40 tokių pamokų, kad 
galima būtų susikalbėti su “mū
sų naujais draugais — ameri
konais’’ ...
Adenauerio akiniai

Vatikano apaštalikiškasis 
nuncijus Vokietijai kardinolas 
L.—Meuncti. amerikietis, kalbė- 

, damas su vakarų Vokietijos 
kancleriu K. Adenauenu, paste
bėjo, kad šis gana dažnai nu
siima akinius. z“Tai jūs dar ge
rai matote, ir be akinių?” — 
paklausė nuncijus. “Visai ge
rai, — atsakė kancleris. — 
Akiniai man reikalingi tik tam, 
kad rimtesnį įspūdį sudary
čiau”. Kancleriui dabar 84 me
tai.
Tik geri draugai, 

ne sužadėti K>iai
Viena amerikietė, Hollywoo- 

do žvaigždė, lankėsi Italijoje. 
Žurnalistam ji pasakojo, kad- 
prieš kelionę daug skaičius apie 
italų meną ir literatūrą.

— Tai kaip tamstai patinka 
Dantė? — paklausė vienas re
porteris.

— O, labai! Jis buvo net po
ra kartų išsivedęs mane pasi
vaikščioti.

Kai žurnalistai vienas į kitą 
sužiuro nustebę, toji filmų ar
tistė dar pasiskubino paprašyti:

— Tik nepaskleiskite gandų, 
kad mudu susižiedavę. Esame 
tik geri draugai ...

Artistės vardas neskelbiamas 
dėl to, kad Dantė Alighieri, su
kūręs “Dieviškąją komediją”, 
gyveno prieš 600 metų su vir
šum.

DOVANOS GIMINĖM
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
IT A voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abe o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
171 TT> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IvUfk čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

tik 20 proc. dėl radioaktyvių 
spindulių. Pradžioje oda tik 
rausta, po 12 savaičių.pasirodo 
įdegimas, nekrozė, žaizdos, ku
rios ilgai negyja.

SUNKIOJI LIGOS FORMA | 
Nagasaki ir Hirošimos atve- -J 

jai rodo, kad radiacijos reiški- J 
niai pasirodo per 48 \valandas.- 

. ... . atominei bombai sprogus. Pasi
gauna radioaktyvių spindulių? reiškiasilpnumas.bloga savi

jauta, vėmimas, viduriavimas, 
blogas apetitas, temperatūra. 
Kartais mirtis įvyksta pirmom 
valandom. Per pirmąsias tris 
savaites daugiausia žūsta nu
kentėjusių dėl 
vimų, baltųjų 
sumažėjimo ir 
kiant stipriam 
kiui, mirtis gali įvykti per ke
letą minučių arba po 3-4 mė
nesių. Dažnai spinduliai palie-* 21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
čia širdį, kepenis, inkstus, plau
čius ir k. Pagijimas iš šios pa
dėties užsitęsia 1-2 metus. Bet oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
ir po to dar gali likti raume
nų silpnumas, plaukų pražili- -kiekiais į krautuves, duodama 
mas, ankstyvas pasenimas, daž- nuolaida.

Pvz.. pas sergančius aukštu 
kraujo spaudimu ar persirgu
sius kokia, sunkia liga, ir ne
didelis spindulių kiekis yra ryš-

URANIJAUS ieškotojas Kanadoje.

vidinių krauja- 
kraujo kūnelių 
k. Staigiai vei- 
spindulių kie-

Solistė Lionė Juodytė—Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn JI, NY., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn

S. BECKENSTEIN, Ine.
II8-125-130 ORCHARD STREET —... GR 5-4525 - 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
— įParduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 

t drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckęnteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

f

White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro-

Siunčiant užsakymus didesniais

< 
<
<
< <

mas, ankstyvas pasenimas, daž
nai prisimeta Įvairūs navikai 
arba kartais ligonis staiga mirš
ta. Darbininkui 

paremti aukojo 
Po 1 doL:

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

’• Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms, 
! Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
; vPnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
: Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

! . •
. Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

Prabangos ašaros
Prancūzų rašytoja Frąncoise 

Sagan, pagarsėjusi pirmuoju sa
vo romanu. parašytu dar jau
nos studentės, praturto, spėjo 
ištekėti ir išsiskirti. Ji nusi
skundė: “Turtas nuo ašarų ne
apsaugo, bet verčiau man verk
ti prabangiam Rolls-Royce au
tomobily, negu prigrūstam au
tobuse”. Nepasakė tačiau, kas 
daugiau ašarų išspaudžia: pa
prastumas ar prabanga?
Neužtarnauta padėka

I

Kai Farah Diba ištekėjo už
Persijos karalius Pahievi. tai 
nuotakos motinai buvo keletą 
kartų paskambinta ir padėkota. 
Padėkota tokiais žodžiais: “Da
bar ir mano sūnus galės gauti 
žmoną”. Pasirodo, Persijos mer
ginos nesiskubino tekėti net 
už savo sužadėtinių. O gal ka
ralius pasirinks? ...

Spinduliai, kuriuos išleidžia kiai pastebimas. Jaunas orga-

CHRONIŠKA LIGOS FORMA
Ligos reiškiniai šiuo atveju 

yra neryškūs, įgauna chroniš
ką pobūdį. Žinoma, tai priklau
so nuo radiacijos stiprumo. Pa
liečiamas virškinimo traktas, at
siranda miegūstumas dienos 
metu, nemiga naktį, nervuotu- 
mas, atminties susilpnėjimas, 
šleikštumas, svaigulys, ūžimas 
galvoje, galvos skausmas, skaus
mai sąnariuose, suminkštėja na
gai, odoje atsiranda sprogi
mai, vėliau žaizdos, dantys pra
deda klibėti, širdies raumenys 
susilpnėja, suklinka kraujo ga- M žaringiene West{ M. Pat. 
myba. Moterys-kanos ilgesių rjck Taunt0Ili v. j Kudirka, 
hik, dirba :pne radųaus pa- Nonvood A vinciūnas, Som- 
junta ligūstus reiškimus, kūne mervUle g jakutis, Medford. 
šiaip jau yra joms normalūs } Kackelis> Northampton. j. 
ir reguliarūs. Del bendro kūno 
nusilpimo prisimeta infekcija. 
Pagaliau sukrinka atskirų orga
nų veikla.

Iš So. Boston, Mass.: S. Raz- . 
vadauskas, Jarvis, K. Paszkus, » 
P. Bizinkauskas, J. Zwįss, B. ♦ 
Kruopis, A. Lešinskienė, M. A- į 
lukonis, P. Kurapkienė. Iš | 
Brockton, Mass.: S. Vaitkienė, ♦ 
A. Hintendorf, E. Tolis. Iš t 
Methuen, Mass.: R. Levickienė, | 
B; Paplauskas, iš Dorchester, t 
Mass.: A. Rakauskienė, dr. Bo- | 
derick, A. Sinkevičius. Įvairūs ! 
Mass.: J. Bakūnas, Randolph, Į

GYDYMAS
Pirmų pirmiausia nukentėju

si reikia išnešti iš jonizuojan- 
(Nukelta į 7 psl.)

Skarsys, Lawrence, C. S. Sta- 
mienė, Lowell, E. Malinauskie
nė, Cambridge, G. Augustine, 
M. Giraitienė, Worcester,

Iš Phila., Pa.: P. Janulis, S. 
Agent, L Bartašius, C. Linke
vičienė, J. Belskis. Iš Pittsbur-

w.

Cleveland, Ohio

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

TeL: AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIET U V Ą !
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

Telefonas: ELizabeth4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 1

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9-50 ut pilną eilutę »

WEISS & KATZ, INC.
GB 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
gho: kun. A. Sušinskas, 
Kaupinis. J. Kavaliauskas, O- 
maha. Nebr., kun. J. Taukus, 
Omaha, Nebr. V. Romanas, 
Wilkes-Barre. Pa. U. Zalegiris, 
Baltimore, Md., L. Dambriūnas, 
Brentvvood, Md., Ashmcnt, K. 
Atutis. J. Gudelis, Linden, N.J.. 
A. Andziulis, K. Valuzis. K. Vo- 
gonis, Elizabeth, N.J., F. Zaran-

... . Vasario 16 minėjimas busnizmas yra jautresnis, nei su- J ,... .. ... vasario 21 d7 4 vai. popiet šv.augusio. Žinoma, dideles reikš- T ... v- x Juozapo gimnazijos saleje; ten, 
kur ir praeitais metais. Į iš
kilmingą minėjimą kviečiami 
valdžios atstovai. Pagrindinę 
kalbą pasakys Pasaulio Lietu- ka, Paterson, N.J., P. Bieška, 

liaa Ppf inn r _ ivvkcta Bendruomenės pirmininkas Arlington. N.J., K. žukauskie- 
° ’ ’’ Jonas Matulionis. Meninę pro- nė, Highland Park. N.J. J. Ja-

gramą išpildys Toronto lietuvių siukaitienė. Nebark, N.J. M.
Varpo choras, diriguojamas Christ, Los Ang., Calif. A. Spe- 
muz. St. Gailevičiąus. Visos lie
tuvių organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis, šven
tės minėjimo proga bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams ir persiunčiamos A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

Alto Clevelando skyriaus 
valdyba

mes turi spindulių kiekis ir jo 
kokybė. 100 - 200 r. viso kūno 
švitinimas baigiasi pasveikimu. 
Veikiant 200 - 300 r., gauna
ma vidutinio laipsnio spindulių

įvairios radioaktyvios medžia
gos, gali iššaukti susirgimus, 
net staigią mirtį.

Spindulių veikimas priklau
so nuo. jų kiekio. Yra aparatai, 
kuriais matuojamas radioakty
vių spindulių stiprumas. Tai 
labai svarbu atominių bombų
sprogimo metu. Didelis radio- sunkūs susirgimai, o 600 r. 
aktyvių spindulių kiekis tuojau baigiasi mirtimi.
sukelią patologinius reiškinius. Per pirmas 24-28 valandas, 
Nedidelio kiekio veikmė pra- gavus radioaktyvių spindulių, 
džioje gali būti visai riepaste- atsiranda ašarojimas, šleikštu- 
bima; ligūsti reiškiniai pasiro- mas, vėmimas, viduriavimas, 
do tik vėliau. Radioaktyvių spin- silpnumas, galvos skaudėjimas, 
dūlių kiekis matuojamas vadi- krinta kraujo spaudimas. Labai 
namais rentgenais: 200 R.. 400 greitai vyksta žalingi pakiti- 
R., 600 R. . m ai kraujo gamybos organuose.

LIGŲ RŪŠYS šie reiškiniai ga'i pranykti,
Šios ligos yra aštrios ir chro- jr ligonis g .Ii j.;u is sveikas,

niškos formos. Pirmos gauna- bet po 5 - 10 dienų sveikata
mos , vienkartiniu, bet intensy- vėl pablogėja: atsiranda baimė, Chicaga ^VestllVlŲ^ 
viu švitinimu, pav., atominės nervuotumas, kartais miegūstu- v
bombos sprogimo metu arba mas, svaigulys, pakyla terfipe- Ženkle
neatsargiai naudojant radioak- ratura, krinta svoris. Audiniuo- . ... .’ . . , . Chicagos lietuviai ruošiasise, organuose atsiranda krau? . . . . .® vestuvėm scenoje: Dainavos an-

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius j užsienį.

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

Siuntiniai į Lietuvą per
LONDONO LIETUVIU 

PREKYBOS B-Vf
(LITHUANIAN TRADING COMPANY)

rauskas. Uycaipa, Calif. K. Barz- t 
dūkas. K. Sargautis, Chicago, Į 
Iii., K. Kubaitįs, Rah’vay. 
Kazlaskienė, Cranston. R. 
J. Kodis, • Miami B..
Kupčinskas, A. česėkas. dr. |
Gabrys, Detroit, Mich., V. Al- t
kevičius, Grand Rapids. Įvai- ►
rūs iš Conn.: A. Padaigis. J. Lie- ► 
sūnaitis, P. Laurinaitienė. L *■< 
Smolskis. J. Mockus, Waterbu- ( 
ry; A; Pateckis, A. Žitkus. L i 
Misiūnas, Hartford. V. Marijo- i 
šius, New Britain, L Ruseckie- k 
nė, Wethersfield, M. Litvinas, Z 

ii - -T— - t vestuvėm scenoje: Dainavos an- Ansonia, J. Gniodis, New Ha- |
? -jo us.hej.mai. sutnnka v.rtk,. „n K. Minskas. U’oodtery,

viškojo kaimo gvvaji paveiks- W »<”*«• •’
lą - “Vestuves". Sj veikalą su Juškiene W atertown. Įva.rus:

V. Rastoms, Kansas C. Mo., M. J 
Vilčikienė. A. Balaišis. V. An> ' 
seys, K. Skripkus, J. Montvila, , 
V. Degutis. J. Karalius, Cleve- 
land, Ohio. J. A. Kiedis. Sr., 1 
East Lake. Iš Kanados:’A. Keb- 1 
lys, Montreal. E. Abromaitis. 
Toronto. S. Treigys. Toronto. 
Iš Venezuelos: A. Jaršunas. J. 
Vaisiunas. Caracas. i

tė laikosi gana ilgą laiką. Plau- masi, kad Marijos ’ aukštesnės visiem aukotojam nuošir- 
kai atauga per 4 -5 mėnesius, mokyklos salė, kuri turi 1300 dėlt();a 
Visiškas pasveikimas užtrunka vietų, bus perpildyta. Geros J -

'4-5 mėnesius. sėkmės! Ed. t.

WINTER GARDEN TAVERN. INC I
VYTAUTAS BELECKAS

TeL EVergreen 2-6440

Salė vestuvėm*. ir kito- 
Homi pramogom*. Be to. 
d uodą ml pnlatdat avln iai

Firmos rMiea lie
to vMkas maistas prieina
momis kainomis.

im MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N V

(Ridgeu-ood >

nimas, pasireiškia viduriavimas, 
šleikštumas, vėmimas, širdies 
plakimas, pasunkėja kvėpavi
mas, krinta kraujo spaudimas, . , ,. . ..... ______, ? .... ir šokiais išpildvs 60 asmenųsulėtėja kraujo kresejimas. r J

Jei ligonis nemiršta, tai pir
mo mėnesio gale ar antro pra
džioje pr'adeda taisytis. Tempe
ratūra sunormalėja, gerėja ape
titas. sustoja viduriavimas,

vestuvių papročiais, dainomis

kolektyvas — aktoriai, šokėjai, 
daininkai. Veikalo autorius yra 
Jeronimas Ignatonis, laimėjęs 
Draugo premiją. Scenai pritai
kė režisorius Algirdas Kaulė- 
nas. Vaidinimas užims apie 3 

kraujo išsiliejimas, kraujo są- valandas, su pertraukom. Susi- 
statas gerėja,*bet mažakraujys- domėjimas yra didelis, tad tiki-

A. ;
I.. t

Fla., A. Į

Darbininko Administracija

šiam tiks’ui Jums sąžiningai ir 
daug pigiau, negu kur kitur, pa
tarnaus bendrovės atstovas

JONAS DAUGIRDAS
337 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

EV 7-4940EV 4-1232 
REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE

Esant reikalui aplankys ir namuose

BJNGJ TELEPJSION
3423 FTLTON STREET 
BROOKLYN 8. N. Y

Sav. V. ZELENIS
TELEFONAS: .
APptegBte 7-0349

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijom*.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

UAKBO VALANDOS Kasdien iki 7 vai. vak
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.



Pirmiausia, mielas šoliūnai,

; Kiekvienas •' reporteris *' ar 
plunksnos žmogus turėtų būti 
patenkintas, kad jo rašiniai’ 
pastebinti- gerai įvertinami atį 
ba ir sukritikuojamL Vis 
riau negu nieko. .Dar geriau ir 
maloniau, kai atgarsis ateina 
iš toli.

Malonu, kad Atleto' raportą* 
žas apie LSK krepšininkų rung
tynes New Yorke rado atgarsį 
net Chicagoje. E ten atsiliepė 
sporto entuziastas J. šoliūnas, 
prirašęs trigubai daugiau negu 
mano buvo rašyta. Tikiuosi, 
Darbininko redaktoriai nepyks 
(svarbiausia!) ir leis man taip 
pat išsitęsti.

šokime prie faktų. Minėtų rung
tynių metu jokių muštynių ir 
šiaip incidentų nebuvo. Tebu-

DARBININKAS

RADIOAKTYVIŲ SPINDULIU UGOS-
(AtMU iš 6 pat) Kaip minėjau, nuo radioak- 1

spinduliu zonos ir prašaliu- spindulių nukenčia krau- !! 
ti išTganizmo radioaktyvias * sistema. Todėl daž-

medžiagas, kunos patenka su 
maistu ar kvėpavimu. Reikia 
apvalyti drabužius ir plaukus 
nuo radioaktyvių medžiagų. Li
goniui duoti visišką fizinį ir 
dvasinį poilsį bei ramybę. Kam
barys turi imti šiltas. Jei lei
džia ligonio padėtis, jei jis ne- 
pusilpęs ir neturi odos sužalo
jimų, reikia jį išprausti Šiltoje 
vonioje su muilu, apkirpti plau
kus. Tokiems maistas turi bū
ti su daug vitaminų. Iš pasta
rųjų svarbu vitaminai BĮ, B2,

nai daromos kraujo transfūzi- j! 
jos. Tai sumažina ir. sušvelni- ! *

Dėl šių ligų sumažėja atspa
rumas infekcijoms, padidėja ga- 
litnumas pro limfinius audinius 
ir gerklės žiedą pralįsti baci
loms. Prieš šias infekcijas ko
vojama antibiotikais, dažniau
siai penicilinu.

Pagijimas priklauso nuo ra
dioaktyvių spindulių kiekio ir 
nuo jų stiprumo. Juo didesnis 
kiekis ilgiau palies organizmą, 
tuo mirtingumas i)us~ttidesnis.

AR JOS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. Woodhaven 21, N. Y.
.....__ Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS *-----~ ------- 5 ‘-----
106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

B®

KELIONĖ Į JŪRŲ DUGN4
vo du nelaimingi atvejai, bet 
teisėjas nė baudos nesušvilpė, 
nes LAK žaidikas žaidė ir el
gėsi korektiškai , Apskritai, 
LAK krepšininkai jfer eilę me
tų įrodė, kad jie nei savo žai
dimu nei elgesiu pere kokie 
gatvės mušeikos. Paties pasi
daryta negera išvada iš vieno 
sakinio, kuriame užsiminta, 
kad “LAK pagaliau pradeda į- 
šilti”. Tas sakinys eina iš nau
jos eilutės, kita pastraipa, ir 
neturi nieko bendro su žaidy
nių nelaimingais atvejais. At
sitinka jų ir sporto aikštėse, 
ne tiktai gatvėje ar darbe.

Kam teko matyti krepšinio 
ar kitas kurias kamuolio žai
dynių kovas, tam teko paste
bėti, kad priešininkai kovoja 
visa jėga, bet laikosi dėsnio: 
kovok kietai, bet korektiškai.

Amerikietis viceadmiroles D. 
B. Momsen atkreipia dėmesį, 
kad žmogus veržiasi iš žemės 
į erdves ir.pasiuntė jau rake
tas apie saulę, tačiau nė vie
nam dar nėra pavykę nusileis
ti giliau kaip pusšešto kilomet
ro į vandenyno, dugną. Apie 
jūrų gilumas žmogus žino ma
žiau nei apie mėnulį, ir vande
nynų dugno teištirta ir į kar- 
tegrafijos lapus įtraukta tik 2

našaus buvo Clevelande, ką J. 
Šoliūnas primena. Bet yra ne
tiesa, kad dėl tų įvykių Faskas 
stipriai reagavo. Piktinomės ta
da, kad vienas vyriokas, da- 
leiskim niekus į laikraštį raši-

žaidikas naudojasi visu savo 
pajėgumu, bet taisyklių ribose 
ir leistinomis priemonėmis. Gal 
koks žaidikas visu savo kūnu 
ir nesinaudoja ir ne taip kie
tai kovoja, tad-9-LAK žaidi
kas, kovodamas dėl kamuolio, 
galėjo panašiai daryti: pasi
traukti priešininkui iš kelio ir 
prarasti kamuolį. Bet jis to ne
padarė. Priešininkas įsiaudrinęs 
(kaip kiti žmonės į laikraščius 
rašydami-) užšoko ant mūsiškio 
ir nukentėjo. Bet tai ne mū
siškio žaidiko kaltė. Juodukai

nėjęs, buvo diskvalifikuotas, o 
mušeika gavo tik sąlyginę baus
mę. Betkoks smurto veiksmas 
po teisėjo švilpuko yra bausti
nas. Atrodo tartum J. šoliū
nas incidentus Clevelande tei
sintų, o nebuvusius New Yor
ke smerktų ir tik dėl to, kad 
savaip suprato mūsų raporta- 
žą. Gal jis buvo nevisai aiškus 
kai kam? Galima tada buvo pir
ma užklausti, kaip, ten buvo, 
o tik paskui jau pilti ... De
ja, pilta iš greitos reakcijos ir 
nepataikyta.

Prieš keleris metus šiose pa
čiose skiltyse (kaip greitai bė
ga laikas!) teko girdėti paties

procentai. Giliausiai į jūras bu
vo nusileidęs Jacųues Piccard 
ir Andreas Rechnitzer — iki 
5580 metrų.

Kas labiausiai kliudo nusi
leisti'giliau — tai vandens ma
sės spaudimas, nuo kurio 6 ki- 
lomentrų gylyje eilinis povande
ninis laivas supliukštų kaip 
degtukų dėžutė. Amerikos Rey
nolds Aluminium Co. stato nau
ją laivą, kuris bus vadinamas 
Aluminaut ir bus paruoštas nu
sileisti giliau — iki 6,400 met
rų. Jis bus baigtas iki 1961 pa
baigos. Ilgio 14. metrų, sienos 
aliuminijaus 15 cn. storumo, 
stiklas, kuris vartojamas nuo 
kulkų, bet storumo sulig ranka, 
leis pažvelgti iš laivo. Po van
deniu laivas galės judėti nor
maliai 36 kl. greitumu. Mano, 
kad tokis'laivas su visais prie
taisais galės ištirti jau 60 pro
centų vandenynų dugno.

Pramonininkai mano, kad lai
vas padės ištirti vandenyno 
dugne gulinčius mineralų klo
dus. Mokslininkai svajoja, kad 
laivas padės ištirti pelėnų 
sluoksnius, kurie pastebėti per 
1,000 kilometrų nuo pusiaujo 
į abi. puses Pacifike. Gal pa
dės atsakyti ir mįslę apie le
dynų amžiaus galimą sugrįžimą 
ir apie nuskendusią legendinę 
Atlantidą.

po rungtynių tai patvirtino. Jie 
liko mūsiškiam, tiesa, priešinin
kai aikštėje, bet draugai už jos 
ribų. Tad čia, mielas šoliūnai, 
nei jokių teismų nei advokato 
nereikia.

Visomis keturiomis sutinka-

didelį nepasitikėjimą newyor- 
kiečių sąrašu į Faską. šiandien 
Faską sudaro minėtas sąrašas 
ir patsai (nors visai be pagrin
do) jau jų pagalbos šaukiesi. 
Tai jau pažanga. Tikimės, kad 
bus daugiau pažangos ir atlai-

Lietuvos konsulato 
ieškomi asmenys
Arlauskas, Jonas ir Juozas, 

iš Oškavilių km.
me, kad smerktini bet kokie 
incidentai ar muštynės aikštė
je. Minėtose rungtynėse jokių 
muštynių nebuvo. Kažkas pa

dūme vargšui savo artimui — 
lietuviui sportininkui tremtyje.

Nusižeminęs iš mažos raidės
Atletas

Belis, Konstantas, iš Sangrū
dos km.

Benderis, Zdzislovas, Alek
sandro sūnus, Benderienė - Kar-

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas išlai
das, o nudelsimas atsiliepia laikraščio leidimui.

Aleksandras.
Janavičius, Antanas, nuo Ru

daminos.
Jašinskaitė, Jadvyga, Petro 

duktė, gim.'922 m. Jokūbavo 
km., Kretingos apsk.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir 
pasiųsti adresu:

Darbiimikas, 910 Willoughby Ane., Brooklyn 21, N. Y.

Markavičius, Algirdas, iš Gi- 
luišio km.

Masiokaitė, Elzbieta, Juozo 
duktė, ištekėjusi, bet vyro pa
vardės nežinoma, turėjo 4 vai-

PnAan pratęsti prenumeratą

Vardas ir pavardė-------------------------------------------------------

Adresas -----------------------------------------------------------------

kus.
Masonas, Julijonas, Kazimie

ro sūnus, iŠ Juodaičių km., Bir
žų vL

Matulionis, Ona, Povilo duk
tė, ir jos vaikai Augustina, Fi
lomena ir Jonas.

' Pikeliai, kilę iš Telšių ir Kur
šėnų, šiauttų ap., prašomi sku
biai atsiliepti stambioje paliki
mų byloje su žiniomis apie sa
vo kilmę ir tėvo vardą.

Prašau siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netar- 
tingiem, ligoniam)

Vardas ir pavardė    ------------- ------------------- ■.—--------
Umbutienė - Duplytė, Bro- 

nislava, Povilo duktė, iš Ant- 
končių, Andriejavo vi., Kretin-
gos ap.

Žygelis, Tadeušas, Petro sū
nus, gyveno Baltimore, Md.

Prašoma atsiliepti arba pra
nešti:

Comulat* General of
Lithuania

41 We*t 92nd Street
New York 24, N. Y.

i
Siunčiu:

už prenumeratą $—...... , aukų *---------- Viso $----------

(Pua$M>

kuris sustiprina ~ kraujagyslių 
sieneles. Kad apsaugotų orga
nizmą nuo kraujavimo, duoda
mas vitaminas K, nes nuo ra
dioaktyvių ligų sukrinka kraujo 
krešėjimas dėl protrambino sto
kos, o vitaminas B12 padeda 
kraujo fabrikui gaminti nau
jus kraujo kūnelius.

Maistą duoti mažais kiekiais, 
bet dažnai. Nuo šleikštumo, vė
mimo gelbsti gliukozės (cuk
raus) injekcijos, kabaus, valgo
mos druskos specialus skiedi
nys. Penki procentai intrave- 
noziniai gliukozės įšvirkštimai 
turi didelės reikšmės dirbti
niam maitinimui. Kad ligonis 
turėtų ramybę, duodama mie
go .vaistų, nes miegas yra di
džiausias sveikatos draugas ir 
gydyme turi didelės reikšmės.

ro place,
Y OUR AD

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

RELIGIOUS

CLUB ST. LEO

EVERY FRIDĄ Y NIGHT
from 8:30 p.m. to 12:15 a.m.

For persona over 21
St. Leo's New Auditorium 

MarkOt Street, E. Pateršon, N. J. 
Music by: Vic Fraysce’s Orchestra 

REFRESHMENTS

TUTORING SCHOOLS

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

APPLYING FOR CathoHc School 
Admission. Our experienced methods 
will help you prepare for the Febru- 
ary exammations. CLASSES NOW 
FORMING. 20 hour course — $35. 
Course directed by member of St. 
Bemard’s Parish. Nassau Tutoring 
School, 27 Division Avė., Levittown. 
PErshing 5-4120 PErshing 5-2121
9 to 4 p.m. i 4 to 9 p.m. & Sat.

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOLIC GROUPS WHO WILL BE SPENDING SOME 
TIME ĮN THE NEW YORK, NEW JERSEY, PENN. & 
CONNECįČICUT AREAS THIS FALL AND WINTER — 
THE FOLLOWING HOTELS HAVE SPLENDID 
REPUTA^IONS FOR CLEJ^NLINESS, COMPLETE 
SERVICES^ AND FRIENDMY^JHIMEU^B ATMOS- 
PHERE. WE HIGHL.Y EEOOMMEND THEM FOB THE 

VERY BEST IN HOTEL ACCOMODAHONS.

ESSEK HOTEL13th & FILBERT STREETS, PHILA., PA.
225 Rooms r 44.50 up. — Best Located in Phila.
Special Rates to Religious Groupes.
LOcust 7-6300

LEWISBURGER HOTEL
136 MARKET STREET, LEWISBURG, PA.
41 Rooms— $2.75 Up — Special Rates to Religious Groupes 
JA 3-1216

THE RAMBLER INN
U.S. HIGHWAY #30, THOMASVUJLE, PA.
15 Rooms — $3.00 Up — Near Spring Grove School
Special Rates to Religious Groupes — Spring Grove 5281

BORDENTOWN MOTEL — U.S. HIGHWAY #130, BORDENTOWN, New 
Jersey. — 25 ROOMS - $6.00 UP. 
Special Rates to Religious Groupes 
AX 8-9777

LAKE WOOD COURT MOTEL — U.S. HIGHWAY #130 — DEANS. 
New Jersey. — 25 Units - Spacious Grounds - Moderate Rates 
Special Concideration Given to Religious Groupes
PA 9-3971 ________________________________________________________

ROOSEVELT HOTEL — VALNUT & 23rd STREET, PHII.A., PA.
100 Rooms - $6.00 up - Coffee Shop. 
Special Rates to Religious Groupes 
LOcust 7-1571

PARK HOTEL — 123 VVEST ,7tb STREET, PLAINTIELD, N. J.
Radio and Television in every Room - Elegant Dining Room - Function 
Rooms and Lounges — Ample Free Parking. Special Rates to rdigious 
groupes. PLainfield 6-3400

in tbe event the Planbolder does noc live to

in over .100 American corporations.

ADDRESS:
CTTT;

REPRESENTATIVE
NAME:

. *125 Initially and *25

obtigation, fili in aod Rbtukn This Aovekhsemknt

WADDELL & REED, INC.

ADAM STANKŪNAS

ROMAN FUNERAL CHAPFJ

FUNERAL HOME

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

(Money Orders), Mutual Funds
K r ei plis: .

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tet: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vai. vak.,- 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vaL vak.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J RAMANAUSKAS

1113 Mt Vernon Street Phfladelphia 23, Pa
POplar 5-4110

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

74 Providence Street 
Worcester, Mase.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4*3501 PLeasant 4*3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East SL, New Britain, Conn. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9836
Aptarnauja New Britain, Waterbury ir Hartford, Conn.

PAUL’S RESTAURANT
LKPUORS • BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višnūmskas

31 Spring St, New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY^ LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LOTESTS BLVD. RICHMOND HDLL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Re public 
Wmę & Liųuor Store

322 Union Avė. BrouUyn 11, N. Y.
TeL:EV 7-2989

Sav. M. Ir J. JOKŪBAIČIAI

DidoliB paąfalnkiiiiM 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms



BALDŲ KRAUTUVES

koncertas Bostone

f-' '

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

|r Marijos

fylatthew P. Ballas

Joseph Garszv

BALSAMUOTOJAS
’Der Fuerst von Pappenheim'

ANGLIŠKAI

SKAUTAMS REMTI KONCERTAS

PROGRAMOJE DALYVAUJA
PRANAS W ATIKUS

Bus bufetas ir turtinga loterija

Brooklyn 21, N.Y.

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

Angelė Zubkuvionė susirgo 
nervų liga ir patalpinta New 
Yorko valstybinėje ligoninėje. 
Labai gaila, kad ji neturi jo
kių artimų giminių, ir nėra kas 
pasirūpintų ligone ir jos palik
tais daiktais.

Vladas Kulpavičius 10 metų 
jau dirba Balfo centrinėje įstai
goje. Pradėjo 1950 sausio 15. 
Nepriklausomoje Lietuvoje buv. 
pradžios mokyklos vedėjas ir 
apskrities valdybos narys. Per 
ilgą ištikimą 10 metų darbą 
Balfo Centre V. Kulpavičius 
atrinko ir specialiomis mašino
mis supakavo per milijoną sva
rų drabužių, kurie buvo nuvež
ti Europos lietuviams. Paskuti
niu laiku gera dalis tų drabu
žių tenka Lenkijoje gyvenan
tiems lietuviams. LIETUVOS gen. konsulas J. Budrys 

tys (k.)

Prieinamiausiomls kainomis su 
labai gerom ižsimokejimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVAAKIEN2S

ELEK1ROS MOTORŲ 
_TAISYMAS „ _

Vakarinė* mokykla* vadovy
bė praneša, kad vakariniai kur
sai So. Boston aukštesnės mo
kyklos patalpose, Thomas Park, 
vėl pradėti sausio 5 d. ir tę
sis iki balandžio 14 d.

moderniška koplyčia
423 Metropolitan Avė.

Mychajto Moroz, žinomo uk
rainiečių dailininko ir lietuvių 
bičiulio, kūrinių paroda atida
ryta Panoras galerijoje, 62 W. 
56th St., Manhattane. »

Pasakų — 4.50 dol.

Griego kūrinyje A. Mrozinskas

Ralfe vajus jau baigiasi Jis 
buvo sėkmingas. . Jau turime 
arti 7.000 dolerių surinktų au
kų. Planuojama sauso 28 su
kviesti vajaus rėmėjų ir vado
vybės bendrą susirinkimą.

LIETUVIŠKOS NOVELĖS sukaktį minint. Nuotr. V. Maželio

Kulpavičių, Balfo Centro bu
halterį, darbo meile ir būdo 
nuoširdumu sunkiai kas galėtų 
pralenkti. Geriausi linkėjimai. Vilniuje.

LIETUVOS gen, kon. J. Budrio

84-14 JAMAICA AVĖ. 
'WOOOHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parinray stotis)

Tel. Hlckory 1-5220
Rez. JAmaica 6-7272

Lietuvos gen. konsulas yra 
gimęs Kaune 1889 gegužės 10. 
Jisai 1907 - 1915 metais, bai
gęs mokslus, tarnavo įvairiose 
Lietuvos ir Latvijos valdžios 
įstaigose. Nuo 1915 mobilizuo
tas, buvo rusų kariuomenėje. 
Grįžęs Lietuvon, 1921 buvo ge
neralinio štabo karininku, vie
nas iš Klaipėdos sukilimo va
dų, vėliau gubernatorių. Pe
rėjęs užsienio reikalų ministe
rijos tarnybon, nuo 1928 buvo 
gen. konsulu Karaliaučiuje ir 
nuo 1936 yra Lietuvos gen. kon
sulas New Yorke. New Yorko 
miestas jam yra suteikęs gar
bės piliečio vardą.

šeštadieniais iki fiirr.rs pabaidos.
trečiadieniais — 12 vai. dienos

4*9 GRANO STRĖET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phonet EV 4-231*

Uoksas Ir Valentina (Misiū
naitė) Mrozinskai ketvirtadienį, 
sausio 14, susilaukė antrojo sū
nelio.

Felicija Šomkienė, Rožės 
Šomkaitės, gyv. Newark, N. J., 
ir Verutės Adomavičienės, M. 
D., gyv. Akron, Ohio, motina, 
gauta telegrama žinia iš Lietu
vos, mirė šeštadienį sausio 16,

PENKTADIENI. SAUSIO 22 IKI 
TREČIADIfNIO, SAUSIO 27, 1960 

Moters meiles laimėjimas

etVTARY PUBLIC 
Petamavhneė dieną Ir naM| 

Nauja modtratta koplyčią *ar>

Vasario |ė minėjimas Alto 
skyriaus ruošiamas vasario 14, 
sekmadienį, Tbomas Park aukš
tesniojo* mokyklos segėje.

H J. VfRCku*, s. Jm ŠV. 
' Petro bažnyčioj* vakarais 7:30 

vadovauja Bažnyčios vienybės 
ė oktavai ir sako pamokslus. Po 

to jis išvyksta atgal į Pietų 
[Ameriką.

SoL Stasio Baro koncertą 
rengia baltų amerikiečių drau
gija sausio 29 Jordan Hali 
salėje. šis koncertas pradeda 
naują sezoninių koncertų seri
ją, taikomą amerikiečių visuo
menei ir spaudai, bet labai lau- 

‘ kiama, kad koncertą gausiu at- 
^silankymu paremtų visų trijų 

Baltijos tautų visuomenė. 'No
rima ypač paraginti dalyvauti 
Bostono ir jo apylinkių lietu
vius. Bilietus galima gauti iš 
anksto pas baltų amerikiečių 
draugijos valdybos narius, O. 
Ivaškienės baldų krautuvėje ir 
Jordan Hali. Sol. St. Barui a- 
komponuos dirigentas muz. A. 
Kučiūnas iš Chicagos. Pradžia 
8:30 vaL vak.

Lietuviu Bendruomenės Bos
tono apylinkės kaukių balius 
bus sausio 31 lietuvių piliečių 
draugijos salėje.

Latviai maloniai kviečia į 
savo spaudos balių, kuris ruo
šiamas sausio 28 John Hancock 
salėje.

Ad. J. įvelka, kuris yra pa
skirtas prokuroro padėjėju, bus 
pagerbtas sausio 24. Pagerbtu- 
vės įvyks lietuvių piliečių drau
gijos salėje

Daiva MonglrdaiH pakviesta 
dainuoti Chicagoje vasario 7 
koncerte, kurį Draugas rengia 
ryšium su romano premijos į- 
teikimu.

Juozą* Laimoną* su šeima 
persikėlė į naują butą. Dabar
tinis adresas: 67 G St., So, 
Boston 27,-Mass.

KriltfM
Sausio 10 šy. Petro bažny- 

čioje pakriku
-Alberto Ašį 

Žilinskaitės »’ 
nūs Petro ir PrancHkaus var? 
dais. Tėvai gyvena į,1 Sargenį 
St., Dorcbester, Mas*.

Donald Bankus. if'Jącųeline 
Doherty • Bankete duktė Danas 
ir Marijos vardais. Tėvai gyve- 
na 40 Linsky So. Ėostod, 
Mass.

Be to. naujausia Vokletijo* ivyferą 
savaitln? apžvalga

nualmą dykai Aptarnauja Cam- 
bridg* ir Bostono kotaija* to- 
miauMomia kainomis. Kaino* to*

Wnt L take (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood: tel. VA 1-2613 
Kasa at dara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

nius skaitys rašytojas Vilius 
Bražėnas, kurio kūryba pasižy
mi lengva ir švelnia humoris- 
tika. Koncerto pradžia 7 vaL

Reikalų VedCjss 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

“ROSEN FUER BETTINA”
Vaidina: Willy Birgel - Elizabeth 
Mnller - Ivnn Dėsny - Carl Wery - 
Eva Kerbler - Hermann Speelman* 

Priedir.S filmą:

atliks piano partiją, taigi turė
sime progos išgirsti ir jo meis
trišką solo grojimą. Koncerto 
protarpiuose savo ir kitų kūri-

Kulpavičius Balfo centre yra 
ėjęs įvairias pareigas, šiuo me
tu šalia drabužių priežiūros ir 
pakavimo dar eina buhalterio 
pareigas bei padeda Centro 
raštinei, ypač Centro specialių 
vaistų išsiuntime.

Vakarais ir laisvu nuo tar
nybos laiku Kulpavičius droži
nėja tautiniais religiniais moty
vais kryžius, statulėles, kurio
mis pasipuošė nemaža butų sa
lonų ir kurie tinka įvairioms

TeL BJVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutfes, virtuvės reikmenys ir k.
— :---- VtTHVANlAN <-;

FURNITURE CO.
366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tai.: AN 8-4618

Re*.: AN 8-5961

Pagerbė generalinį 
konsulą J. Budrį ;

Generaliniam konsului J. 
Budriui 70 metų suėjo pernai 
gegužės 10. Tačiau dėl ištiku
sios tada gen. konsulą nesvei
katos, New Yorko organizacijų 
sudarytas. komitetas jo pager
bimą tegalėjo surengti tik sau
sio 16 Carnegie Endowment 
International Center patalpose.

Minėjimą atidarė ir jam va
dovavo komiteto pirmininkas 
J. Šlepetys. Sukaktuvininko 
vaidmenį plačiame politinių į- 
vykių rate parodė Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas. Toliau buvo gausūs 
sveikinimai, adresai, dovanos. 
Tarp jų — Vasario 16 akto 
signataro St. Kairio, Estijosgen^- 
konsulo Johannes Kaivo, Lie
tuvos diplomatų ir konsulų 
šimtai organizacijų ir asmenų 
sveikinimų. Meninėje dalyje 
Aušra Vedeckaitė, pianinu pa
lydima A. Mrozinsko, padaina
vo keletą dainų.

“Man brangesnis šitas visuo
menės gyvas įvertinimas negu 
bet kokie ordinai ...” kalbėjo 
sujaudintas sukaktuvininkas 
paskutiniame žodyje. Toliau ėjo 
rūpestingai paruoštos vaišės.

Visuomenės gausus ir nuo
širdus dalyvavimas, pasak vie
no, rodė, kad konsulas J. Bud
rys tebeturi didelę ‘‘parapiją”. 
Organizatorių parodyta inicia
tyva išvengti sveikinimo kal
bų tepranešant, kas ir keno 
vardu sveikina, susirinkusiųjų 
buvo priimta palankiai. Tik ne 
visi sveikintojai tos tvarkos no
rėjo laikytis. Labiausiai šiame 
minėjime nesiderino J. Tyslia- 
vos kalba.

paskelbimo 42 metų sukakties 
minėjimas New Yorke ruošia
mas vasario 14, sekmadienį, 
Webster salėje. Minėjimą ruo
šia New Yorko Alto skyrius.

• / Daug siuntinių paskutiniu lai
ku sugrįžo iš sovietinės muiti
nės dėl to, kad juose buvo re
liginių daiktų arba amblemų. 
Siuntėjai turėjo nuostolių, Ir 
ateityje visi turėtų įsidėmėti, 
kad okūpantaiį "Lietuvą nepra
leidžia ne tik religinės litera
tūros, religinių paveikslų, ro
žančių ar statulėlių, bet nei jo
kios medžiagos, kuri turi reli
ginę emblemą.

Julius Maldutis iš Brooklyno 
išsikelia į Lake Ronkonkoma, 
L.I., N.Y. Jis nuo 1952 metų 
937 Grand St., Brooklyne, turė
jo automobilių taisymo dirb
tuvę: M and Z Collision Works. 
Naujoje vietoje turės Mobil 
firmos benzino stotį ir taip pat 
automobilių taisymo dirbtuvę, 
didelį garažą, 789 Portion Rd. 
(Farm to Market Rd.), tarp Avė. 
A ir Hollbrook Rd., Lake Ron
konkoma, L.I., N.Y.

Iz. Vasyliūno smuiko koncer
tą sausio 23 Apreiškimo salė
je ruošia lietuvių skautam rem
ti tėvų komitetas. Koncerte bus 
išpildyta Georg Gr. Haendel, 
Balio Dvariono, Kazio V. Ba
naičio, Edvard Grieg ir kitų žy
miųjų kompozitorių kūriniai 
Izidorius Vasyliūiias yra rinkti
nis virtuozas, smuiko grojime 
pasiekęs aukšto meistriškumo. 
Jo interpretacija, kurią išvys
to grodamas, yra tiek įdomi ir parodoms, 
aiški, kad ir sunkesnių kompo
zitorių kūriniai visiems yra su
prantami ir klausytojų Įspūdin
gai išgyvenami. Akomponuos 
gerai-žinomas pianistas Aleksas 
Mrozinskas. Programos finale

laikoma 2-3 kambarių su vir
tuve, vienam vyrui; gali būti 
Williamsburgo rajone, be apšil
dymo, prieinama kaina. Prašo
ma pranešti Darbininko admi
nistracijai, 910 Willoughby Avė.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parkway Statta) 

Woodhavea, N. Y.

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

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

Mtotnly ir taliūnų 
Saldymo alstemo* 
pilna* aptarnavimas 
Papildomas gazas.

-■ Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarė nuo pirmadienio Iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v^ 
toftadieniais — visą, dieną.

Da didosnią užsakymą skambinti 
STeriinfl 9-6534 (po 8 vai. vak.)

o taip pat ir anksčiau išleis
tos lietuvių liaudies pasakos 
Lithuanian Folk Talės, St. Zo- 
barsko redaguotos, galima gau
ti arba užsisakyti paštu Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y., pas St. Zt- 
barską 85-37 88 St, Woodha- 
ven, N.Y., ir Spaudos Kioske, 
280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Novelių kaina 5 dol.,

Pianistas ALEKSAS MROZINSKAS 
Rašytojas VILIUS BRAŽĖNAS

Stepbea B rėdės J r 
ADVOKATAS

(Atkelta iš 5 psl) 
ir kiti. Tai buvo labai drąsus 
tuo laiku užsimojimas, nes kiek
vienas žygis, nukreiptas prieš 
bolševikinę Sovietų Sąjungą, 
tuo laiku buvo nepopuliarus ir 
galėjo dvelkti net, nelojalumu 
šiam kraštui, o šios organiza
cijos tikslas^ kaip tada, taip ir 
šiandieną, yra supažindinti šio 
krašto žmones su mūsų savita 
ir gilia kultūra, neleisti pamiršti 
pasauliui, kaip jį okupanto nie
kinama mūsų tėvynėse. Si or
ganizacija sukelia nusistebėji
mo ir pagarbos amerikiečių 
suomenėj tuo, kad šios try| 
tautybės taip darniai ir M 
nmgai dirba savitarpio laisvu 
susitarimu, kai tuo tarpu vis^įį 
pasaulis yra pilnas ginčų ir iiė» 
apykantos. 'y

Šių metų d-jos valdybos lii^ 
tuvių g”upę sudaro: P. Graib 
delytė, I. Galinienė, dr. Pr. G$ 
linis, L, Švelnys, dr. Br. Mic
kevičius, C. Mickūnas ir Vyt 
Izbickas. Jos teisiniu patarėjŪ 
yra konsulas A. O. šalna, o 4 
tarybą įeina prel. Pr. Juras. Si 
organizacijs, tvirtesnė negu kš- 
da, sutinka naujuosius metui 
ir jau pradeda ruoštis 1961 
koncertų sezonui, dėkodama vi
suomenei už paramą praeityjė 
ir laukdama dar daugiau jos 
ateityje, nes visoms trims tauty- f 
bėms darniai susijungus, da
bartinį darbo barą galima dar 
labiau išplėsti, galima padary
ti tai, ko vieni paskirai (deka
da negalėtume padaryti. Neblo
ga būtų, kad ši bendradarbia
vimo mintis persimestų ir į kį- 
tas šio krašto vietoves.


