
nervine

ienespar. salėje mi- 
metų sukaktį. Klu- 
s kovo 25 d. 1949 
avinys suburti kata- 
minkus ir gintis nuo 
— darbininkų paved

ąs dr. K. Jurgėlą .
šo 20 d. pasveikinti jo 
įto proga buvo susirin- 
aža svečių, jų tarpe 
mo un-to prof. O. Ha- 
jstų konsulas einąs mi- 
> pareigas, Kaiv, Latvių 
is pirm. Stankievič ir vi- 
ė lietuvių.

Nauja.modemiška koplyčia fcer-į] 
menims dykai. Aptarnauja Carn-t 
bridge ir Bostono kolonijas že-j 
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestus. '

Reikale fateMe: TeL TR

CAMBR1DGE, MASS
K«ptya* ii imtut— tykai.

NOTARY PUBUC 
f ei. 80 MAS

FUNERAL / KOMEI
564 EAST BR0ADWAY

"BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadvvay > 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICHIS 
. Laidotuvių Direktorius 
Tel. SOuth Boston 8-2590

tirt A. Vaitiekūnas, 
mokslus, baigęs Vienos uni

versitete, . dirbęs Kaune ka
riuomenes tyrimo laboratorijo
se ir univerritete, vasario 19 d. 
Fordhamo universitete, .už di- 
zertariją “Adtiįiniai junginiai” 
gavo daktaro laipsnį. Dabar 
<fixba'General Cigars tyrimo 
laboratorijoje Lancaster, Pa.

€ Juozas Kemėšis
M. Kemėšio .tėvas, 
nko” skaitytojas. Lai- 
pamaldos vyks šešta- 
asario 27 d. 10 vai. 
i, N. J. Sopulingos 
[otions parapijos baz

ių Lietuvos senobę. J?-
Reikia sveikinti KeArny Lie- • m- A?

tuvių Bendruomenes Apyfin- «r ~
kės Valdybų, kuri per trumpų "f* *• *—B* v***"*
laikų sugebijo t Apyfinkę JBe- 
tfdamuMtadtOmMemtas: WtXM^WUUS teturiu 
vym cnoni ir mkon* Mreil ^tanMni wra»«i p* 
Ir te Ufe įgriūta !»*»»• kvanto to tątetann taėn.

auktojai: $50 aukojo Liet, a- 
laus bendrovė “Baltoj meška”, 
$30 — inž. Br. Galinis, $25— 
Emilija Kairienę ir Socialde
mokratų 71 kp., $16— J. Nau
sėda, $15—J. Černiene ir K. 
Monkevičius, $12 — V. Stepo
naitis, $10 — F. Plekavich, 
Afiejdftas, inž. KL Petrelis, S. 
Martišauskas, J. Markevičius, 
B. PaSuEs, A. Šmitas ir P.
PafiufiS, $5 — kun. Al. KU- 
mas, P. Luzackas, Jonkūnas, 
pfficoĮds, V. Kasinskas, S. Pet-

VAITKUS I 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avesue 
Cambridge, Mass. 
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Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBUC

Apreiškimo par. vkikai 
»lanką valstybines mokyklas < 

ir sį pavasarį eisią prie pirmos 
šv. Komunijos, turi registruo
tis vasario 28 d., po 9 vai. mi
šių, seselių vienuolyne.

Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas, į kurį 

kviečiami ir nenariai (biznie
riai, profesionalai ir ekonomis
tai!, bus kovo 14 d. 3 v. p.p. 
Liet. Piliečių klube, 280 Union 
Aveų Brooklyn, N. Y.

Nepriklausomybės šventes . 
minėjimą Maspethe

Vasario 21 d. surengė ALB 
vietos apylinkė. Turiningą kal
bą pasakė prel. J. Balkūnas, 
Loko pirmininkas. M. Brakas, 
Liet Laisvės Komiteto narys, 
savo paskaitoj^ supažindino su 
Prūsų Lietuva. Meninėje daly
je dalyvavo dramos aktorė 
Tosk-a. Daubaraitė - Skobeikie- 
nė, vietos parapijos choras ir 
kvartetas, vetĮ muz. A. Vis
mino. Aukų surinkta 80 doL 
Priimta keletas rezoBucįjų Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Minė
jusią pravedė A. Sodaitis. z

baigia letuviškai: “Lai 
>ja laisva Lietuva.” 
irny miesto mayoro var- 
ebdno jo pagefcininkas

' Alexander’s Ner- 
Kl Jį vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų H- 
5kv4w ©k yra mišinys 

stiprių ir brangiau- 
A J šių šaknų, žietto, 
ųA žievių ir žolių, ir . 
tas mišinys padeda nuo viso* 
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karšfiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tų nrifinj gauni maMų ner
vams. 'šios gyduoHa kainuoja 
$5.00 svaras. UŽ ąZ.OO'priatan- 
fiame 5-undjas. 1 Kanadą 
U25.

UEITMU RAINO VALAliDOR PROORANA 
WRRJt—IMS Mm.

KMEvtem MlMeni nao 11 iki 1$ vai. vtdudlento. Jvigv norite k» 
non p«MktotJ ar pMtatttt, tai Mfcite: UTHUANIAN RAINO 
B0VR, CB <Mto*e SU SvnMi, Mmb.

- Skyste: UTHUANIAA FURNITURB CO. SM W. Rvtehvvr 
So. Boatou ri, Mmb.

A. tr O. TVAAKAI
’ TteM: NOtete 7-M« ar 90Mh Btetoa «-4tt8

BendKkas ir k Betaps, $4 — 
C. Daukantas, $2 — Luitus, 
Purinas, MHeflca, Banevičius, 
Eidimtas, Manpmaifiai, Povy- 
dienė ir Jasmnas, Kiti aukojo kauskų duktė Marijos ir Ele- 
po mažiau. V. S. nos vardais.

Lithiianian 
Furnitūre Cuj.

M OVE ES —
SO ft-4618 a , ., 

INSURED and BONDED 
Local and Lene Dicteee Mo

>aigus deklamuoti: Aš norėčiau 
prikelti nors vieną senelį... 
Maironio, pakyla uždanga.' 
ITakOotės Gražina Remeikaitė, 
Skripkaitė ir L. Zujūtė kūrena 
amžiną ugnį. VaidDa -— J. 
Vsdtmrikas skambina kanšdė- 
mžs ir dainuoja senovės dainą 
apie Kęstutį ir Birutę. Tofiau Lietuvių 
vakBlutės deklamuoja kartu: KMbo 
Op, op Nemunėli, iš aukfiro
veržiasi raudona Hepsna., Regi- ,

Solistė St DaugHieBi !?■ 
dainuos N, J. Sesėrų rėmėjų I 

seimely kovo 7 d.
' ŠV. Vardo D-jos I 

vyrai pasiryžo atremontuoti I 
prie E. 7 St. esančią parapinę I 
koplyčią. Prie jų sumanymo 1 
dedasi ir kiti. Mrs. De Jeso, I 
savo giminaitės Ag. Darkei- I 
tienės atminimui, remonto iš- 1 
laidoms paaukojo 15 dol. I

Bostono miesto 1
civilinės apsaugos departa- I 

mentas yra paruošęs smulkią I 
programą kaip saugotis priešų , I 
oro puolimų. Programa pava- I 
dinta “Namų apsaugos praty- Į 
bos” ir joje nurodomi . 7 pa
grindiniai veiksmai: 1. įsiruo- 

‘ Šimas slėptuvių, 2. kas daryti
na išgirdus pavojų, 3. namo 
apsauga nuo ugnies, 4. ugnies 
gesinimo metodai, 5. kaip gel- 

• bėti gyvybę, 6. kas darytina 
užgriuvus, 7. maisto ir vandens 
atsargos, šie nurodymai yra 
atspausdinti atskiru leidinėliu. 
Taip pat kreipiamasi į radijo 
ir televizijos siųstuvus, kad sa
vo programose atkreiptų klau
sytojų dėmesį į tinkamą pasi
ruošimą.
LDS So. Bostono l-rnos kuopos M 

vasario 28 d. 3 vai. p.p. sa- H 
Įėję po bažnyčia įvyks svarbus H 
susirinkimas. Nariai raginami n 
atšvęsti norinčių stoti naujų ■ 
narių. Ta proga galės dar nesu- 1 
mokėję atsilyginti už “Darbi- I 
ninką.” Valdyba ■

St ir V. Menkų Į 
radijo programai, pirmajai N. " 
Anglijoj^ sukanka 20 m. Su-. | 
kakčiai paminėti, kovo 7 So. I 
■Bostono Liet. Pil. Khdbe 3 vai. I 
popiet rengiama ‘Talentų po- I 
pietė.” Užsirašyti kviečiami pas 
St. Minkų, 502 E. Broadway, i 
So. Boston 27, Mass. Už ge
riausių talentų parodymą ka
riamos dvi piniginės premijos 
suaugusiens ir dvi vaikams. 
Jury komisiją sudaro koris, 
adv. A. ShaAia, mokyt. K. 
Mockus, AL Plevbkaitė, St 
Santvaras ir Dr. Genė Stapu- 
lionis. Po programos užkan
džiai, “šurum-burum”'ir šo
kiai.

nmėje dalyje puHoai pasi- 
Lietuvių Bendroomenės 

■ny Apyimkės vyrų cho- 
vadovaųjamas muz. Alg. ‘ 
inausko. IšpiMė: gienpiu- 
dainą — V. Medonio, Jau 
rertos dvaro stonibs —Ste- 
3raužinio> Ramovėnų mar- 
— Gailevičiaus ir Gint 
pnę — Jonušo. Publikai 
šarit, reikėjo chorui net pa
lotinai dainuoti.
raap pat su dideliu pasitęn- 
imu buvo iškįausytos soBs- 
i G. Ifioaur išpildytos dainos: 
mo gimtinė ir Vai gražu. ■

New Torte ž«nMtetų 
' susirinkimas bus vasario 28

Wu. <L,3vaLp.p. AtletųKlube, 168 
^arey Ave.K Brooklyn, N. Y.

Mtvarkoje: valdybos rin- 
(IterA) 8rt S? Sf^±8 a^avuno 
Įdubo nariai! kviefia- tadrt>« »»«»»» Mau»m« ir 
ai atsilankytu

J. E. vysk. V. Brisgys f 
. vasario 16-tos proga lanky
damasis Bostone, ilgesnį laiką 
buvo sustojęs šv. Petro klebo
nijoj. Iš Čia vasario 19 aplankė 
šv. Kazimiero par. mokyklą 
Brocktone., Tos pačios dienos 
popietėj lankėsi ir Cambridge, 
kur garbingais svetys aplankė 
N. P. Marijos par. mokyklą. 
Vyskupą pasitiko kleb. kun. 
Pr. Juškaitis ir kartu su sve
čiu perėjo per visas klases.

Mykolo Venio 
pastangomis atremontuota 

parapijos klebonijos virtuvė. Iš
laidas apmokėjo Juozas Cas- 
per, kuriam klebonas viešai pa
dėkojo.

J. N. Seserų rėmėją
- susirinkimas įvyks vasario 

, . 26, 8 vaL vakare salėj po baž
nyčia. Bus tariamai dėl kovo 
7 įvykiančio So. Bostone se
serų rėmėjų seimelio. Tuo pat 
laiku salės priekambary bus 
Kat. Federacijos Bostono Sk. 
susirinkimas. Organizacijos 
prašomos atmušti atstovus.

Vasario 16-tes uteėjteM kas, JE. Kazlauskienė, Edimai- 
šiais metais praėjo labai pa- tė, šnutienė ir k.
laboje nuotąScoje. PO miesto Aukų surinkta $315 ir dar 
mayoro X X Fotey kalbos dar pamažėl plaukia. Stambesnieji 
tarė po žodį trys advokatai: 
Zuzana Sha&ia, A. Kalinaus
kas iš Bostono ir P. Višfinis iš 
Brocktono. Jų kalbos nesūcar- 
tojo. Kiekvienas inešė ką nors 
naujo ir įdomaus Lietuvos ne- 

sD.Mayuy«.-UetavB- P^«W>>3*to atgavimo kUn-

mūnis blefavai Petro tteo ir ■ .
afarios: Kratė Baiėddfaitd• ArikaRmana^cAė&far. vtai viltt dėl «»*■
e - Atmink tevarę - Jono ««> įĮefarortotorts. Kotap-jt. 

Guldėte vyrų choras padaina-
Pabaigai visos nustebino gy-

Pakrikštyti £
vasario 20 Vytauto ir Tėra- x 

sės Izbickių sūnus Eduardo ir $ 
Vytenio vardais. Tėvai gyve- t ____ _
na 706 Metropolitan Avė., £ S
High Park; Vinco ir Olgos « 3W-ras g
Yuškauškių duktė Marijonos Žn ii ¥
vardu. Tėvai gyvena 219 I St., 
So. Bostone.

Vasario 21 Eduardo ir Alek
sandros Ęajerfių sūnus Arnol
do ir Eduardo vardais. Tėvai 
gyvena ^dney St, Dorehes*
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Du keliai į Nepriklausomybę nėra

Amerikos lietuviai kovoj dėl laisves (5>

DARBININKAS

spauda Kada politinis neutralumas 
krikščioniškas

Chicagos seimas 1914 įstei
gė politinį vykdomąjį organą 
Tautos Tarybą. Siūlė dalyvau
ti joje įvairių stambesnių susi
vienijimų ir organizacijų at
stovam. Nuo 2000 narių siųsti 
vieną atstovą; kas -turi 5000 
narių, gali siųsti du atstovus. 
Iš socialistų ir iš tautininkų 
buvo atsakymas — ne. Tada 
vienos katalikų organizacijos 
delegavo savo atstovus į tą or
ganą. Katalikų Federacija ir 
Susivienijimas Rymo katalikų 
turėjo po du atstovus; Pilnųjų 
Blaivininkų Susivienijimas, 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga, 
Tautos Fondas, Lietuvių Mo
terų Sąjunga, Vyčiai po vieną 
atstovą. Tautos Tarybos pirmi
ninkas buvo Dr. A. Rutkaus
kas, narini — kun. F. Kemė
šis, Dr. Bielskis, kun. V. Bar- 
tuška ir kt.

Taryba buvo laikoma nepil
na. Ji turėjo būti papildoma 
kitų srovių atstovais. Bet jie 
nesiskubino. Tarybai darė dar 
daug sykių pastangų, kad juos 
pritrauktų. 1914 lapkričio 9-10 
posėdžiavo Pittsburghe ir iš 
naujo kreipėsi į tautininkus ir 
socialistus. Kvietimo laiškai 
buvo išsiuntinėti laikraščiam, 
kad išspausdintų. Socialistų 
laikrašty buvo atsakymas — 
atsisakymas dėtis į tarybą. Su
prantama, joje socialistai tega
lėjo turėti vieną astovą (2000 
narių).

Pastangos buvo tuščios, ir 
priežastis buvo aiški — domi
navimas. Olšausko leidžiama 
“Lietuva” pasiūlė rinkti atsto
vus ne nuo organizacijų, bet 
nuo srovių. Tų srovių laikraš
tis rado tris — katalikų, so
cialistų, tautininkų; kiekviena 
srovė teduoda po du atstovu; 
vieną jie išrinks “nesrovinp* ir 
padarys jį pirmininku. Kitaip 
— ne.

Tada Tautos Taryba vėl

tim, buvo katalikų mėginama 
susikalbėti privačiai su tauti
ninkais NewYorke. Nepasisekė. 
Bet tų metų vasarą pasisekė 
pritraukti juos į bendrų Lie
tuvių Dienos organizavimą. Po 
tos dienos, po poros mėnesių 
bendro veikimo, ėjo dar dides
nis skilimas, ir veik visos ben
dradarbiavimo viltys bUvo pa
laidotos. Tačiau pastangos susi
prasti nesiliovė. Ir 1918 kovo 
mėn. vėl pavyko susikalbėti su 
tautininkais, ■ vadinamais san- 
dąriečiais, kurie buvo įsteigę 
savo Amerikos Lietuvių Tau-' 
tinę Tarybą. Pažymėtina, ta
da iš jos buvo nušalintas J. 
Šliupas ir atsistojęs prieky R. 
Karuža.

Tos visos kovos dėl bendros 
ir vieningos politinės organiza
cijos nesustabdė Tautos Tary
bos praktinio politinio veiki
mo. Gal ir gerai, kad ji aukš
čiau už tą vienybę pastatė pa
tį veikimą ir jo ėmėsi, nepaisy
dama, ar kitos srovės prita
ria ar ne, nelaukdama, iki pa
siseks susitarti.

Tokiose* tarpusavio kovos 
nuotaikose Tautos Taryba už
simojo suorganizouti grandio
zinį dalyką — suorganizuoti

Amerikos lietuvių 
' peticiją,

kurioje būtų išdėstyti reika
lavimai dėl Lietuvos ateities ir 
kuri būtų įteikta kariaujan- 
čiom valstybėm. Reikėjo su
rinkti kuo daugiau parašų. Ra
sta, kad bus patogiausia pasi
rašyti 1915 gegužės 31 —per 
“Decoration Day.” Bet taip 
tuo tarpu neįvyko, nes reikėjo 
pirma daug kitų dalykų atlik
ti: Reikėjo dar išsiaiškinti, ko 
gi Lietuvai reikia reikalauti." 
Chicagos seimas pasisakė už 
autonomiją. Bet ir Chicagoje 
buvo mestas šūkis reikalauti 
Lietuvai nepriklausomybės. Jis

jau 1915 vasario 10 Chicagoje. 
sušaukė kat. organizacijų at- 

, stovus. Po konferencijos buvo 
paskelbtas komunikatas, kuria
me apkaltinti tautininkai ir 
socialistai, kad jiem rūpi hege
monija, o ne “bendras tautos 

< labas”. Konferencija nusistatė 
du dalyku:
palikti atviras duris įeiti į 
Tautos Tarybą Chicagos seimo 
nustatytu būdu, nieko nedel

siant veikti vieniem.
Plūstelėjo iš naujo tarpusa

vio kovos banga. Ypačiai aš

■#
W

.'

triais žodžiais svaidė J. šliupas, 
kuris buvo tautininkų srovės 
tėvas ir socialistų, kaip paskui 
socialistai jį vadino, “renega
tas”. Anų laikų polemikos ir 
dvasios lygį nusako tokie šliu
po diskusijos perlai: “Kunigų 
luomas nepriguli prei apšviestų 
luomų, visi jie yra nepageidau
jami ant draugijos kūno. Ku
nigų lietuvių tautai nereikia” 
(Tėvynė 1915, Nr. 34).

Tokia spaudos kova buvo ne- 
skanir ir vienai ir antrai pu
sei. Protarpiais buvo šnekama- 

' si ir tariamasi, kaip susiprasti 
ar bent spaudos šiurkštumus 
sumažinti. 1916 vasario mėn. 
dienom, tikriau ištisom nak-

tada nerado pakankamo atgar
sio. Tačiau jis toliau vis stip
rėjo. Pakštas mini, kad 
“pirmas persiorientavimas pil
nos nepriklausomybės link į- 
vyko lietuvių katalikų tąrpe 

1915 m. vasarą.
Tautos Fondo seime Scran- 

tone. Pa.
1916. m. Tautos Fondas jau 

aiškia? savo įstatuose sakėsi 
renkąs aukas ‘Lietuvai išgauti 
politišką neprigulmybę’ (Ame
rikos Lietuvių Katalikų Dar
bai, 310 p.).

1916 atvyko į Ameriką 
Martynas Yčas ir kun. Žilius.

KIEK TŲ NEPATIKIMI’
Prez. Eisenhoweriui pernai 

įsakius patikrinti valstybės 
tar.nutojų lojalumą, iš vals
tybės departamento tarnauto
jų buvo sudarytas sąrašas su 
590 įtartinų pavardžių. Tik 11 
jų buvo pripažinti nelojalūs. 
Pusė visų kitų buvo perkelti į 
kitas tarnybas. Septyniuose vy
riausybės departamentuose 
tarnautojų yra viso 760,000. Iš 
to skaičiaus lojalumo sumeti
mais atleista 2,200.

♦ Čekoslovakijos kom. koo- 
crntrncljos lageriuose per šių 
metų šalčius daug kalinių su
šalo. Tarf) Jū 39 kunigai ir vie
nuolės.

■iteVU;-.

Jie daugiau atnešė žinių, kaip 
galvoja lietuvi ii Europoje. 
Galvoja apie nepriklausomybę. 
Ir P. Grigaitis “Naujienose” 
jau rugpiūčio 18 galėjo para
šyti, kad Lietuvoje “bręsta ne
priklausomybės demokratinės 
Lietuvos reikalavimas.” Jis 
dabar pasišaipo iš katalikų ir 
tautininkų, kad jiem reikia 
persiorientuoti iš autonomijos į 
nepriklausomybę. Jam, kuris 
nepasisakė nė už vieną nei už 
kitą, dabar nereikią keisti 
fronto.

Tačiau kitaip pažiūri į ne
priklausomybę Kapsukas, nors 
oficialiai dar reiškėsi socialisto 
vardu.
Nepriklausomybės idėja komu

nistam aiškiai nepriimtina. 
Esą “šita mūsų nepriklauso

mybė tai tik tuščias įsivaizdi- 
nimas — rašo Kapsukas. Jis 
ima pulti net socialdemokra
tus, kad jie iškreipė partijos 
programą, jei Lietuvos social
demokratų dalis pritaria ne
priklausomybės idėjai. Girdi, 
socialdemokratų 1907 progra
moje ‘buvo atmestos visos pat
riotinės priemaišos” ir buvo 
“įdėtas reikalavimas demokra
tinės Rusijos respublikos su 
Lietuvos autonomija... Vienos 
šitos poros inteligentų nutari
mas nepriklausomybės Lietu
vos reikalavimo nesutinka su 
L.S.D.P. programa, kurios juk 
niekas neturi teisės be suvažia
vimo pakeisti” (Kova). Tais - 
pačiais metais Kapsukas 
“Naujoj Gadynėj” tiesiai pasi
sakė prieš naujų valstybių kū
rimą... Jau tiesiai išlindb, kad 
jis yra Maskvos, bolševikinės 
Maskvos šalinfnkas.

Tuo tarp^ T^tos. Tgi^bos 
atstovas pavergtų—tautų kong
rese Lausannoje, Šveicarijoje, 
1916, 6, 29 aiškiai pasisakė už 
nepriklausomybę. Keliai tarp

KAN. F. KEMĖŠIS, “Darbininko” steigėjas ir redaktorius, labai veikliai 
reiškėsi Amerikos lietuvių akcijoje už Nepriklausomą Lietuvą. Jis yra 
likęs Lietuvoje; jo likimas nežinomas.

patriotų ir komunistuojančių 
lietuvių galutinai išsiskyrė.

Tautos Tarybai teko keisti ir 
pasiruošimo darbus peticijai. 
Ten dar 1915 metais surašy
tame projekte buvo numatyta 
reikalauti autonomijos, o da
bar jau reikėjo vieną žodį pa
keisti kitu. Atsišaukime į tuos, 
kurie peticiją jau >Jbuvo pasi
rašę, Amerikos Lietuvių Tary
ba praneša i “Peticijos tekste 
bus padaryta maža atmaina, 
žodis •“autonomija”'' bus pr-

keistas “neprigulmybe”. Mes 
manome, kad visi pasirašiusieji 
su ta atmaina sutiks.”

Atrodo, ta “atmaina” dar 
labiau pakėlė lietuvių entuzi
azmą, nes tuo metu, kai buvo 
apie atmainą pranešta, parašų 
buvo 120,000. O po “atmai
nos”, skaičius padidėjo gausiai.

Peticiją įteikė 1917 A sausio 
mėn. kum J. Žilius ir Dr. Biels
kis kariaujančių valstybių am
basadoriam Washingtone.

(bus daugiau)

Kai kas mano, kad visada. 
Tai matyti iš dr. V. Viliamo 
straipsnio “Ar politinis neut
ralumas yra krikščioniškas?”, 
kuris buvo net du kartus iš
spausdintas “Drauge” (gruo
džio 7 ir sausio 27 d.). Atpa
sakojęs vokiečio kunigo E, F. 
von Rabenau vieno straipsnio 
mintis, dr. V. Viliamas daro 
išvadą, kad “politinis neutra
lumas yra nekrikščioniškas.”

Tai yra per platus teigimas. 
Pasiaiškinkime pora pavyz
džių.

Po karo Italijos gyventojai 
turėjo pasirinkti monarchiją ar 
respubliką; turėjo pasisakyti, 
ar jie nori, kad ir toliau juos 
valdytų karalius, ar kad vals
tybės priešaky stovėtų prezi
dentas. Tada ne tik visų gy
ventojų, bet ir katalikų balsai 
suskilo: vieni balsavo už kara
lių, kiti už prezidentą, o buvo 
be abejo ir tokių, kuriems tas 
klausimas buvo nesvarbus. Jie 
pasiliko neutralūs. Ar šitoks 
Italijos katalikų elgesys buvo 
nekrikščioniškas? Ar kuri šių 
trijų katalikų grupių yra peik
tina krikščionybės požiūriu? 
Visai ne. Pati Katalikų Bažny
čios vadovybė šiuo klausimu bu
vo neutrali, dėl to ir katalikai 
buvo laisvi pasirinkti vieną ar 
kitą kelią.

Štai antras politinio neutra
lumo pavyzdys. Vienoje Niu
jorko amerikiečių katalikų 
bažnyčioje klebonas per pa
mokslą paragino katalikus bal
suoti. Tada buvo renkamas 
prezidentas. Tačiau klebonas 
nė puse žodžio neužsiminė, už 
ką jie turi balsuoti — už Ei- 
senhowerį ar Stevensoną. Ma
nau, kad panašiai darė ir kitų 
parapijų klebonai. Ar toks ka
talikų dvasiškių neutralumas 
buvo nekrikščioniškas? Visai 
ne. Tiek dvasiškiai, tiek ir at
skiri 
buvo

katalikai ir šiuo atveju 
laisvi pasirinkti bet kurį

munistus? Ar Adenauerio val
džia teikia kokių privilegijų, 
katalikams, ar ji mažina kitų 
religijų ar ideologinių organi
zacijų teises dėl to, kad jos ne
katalikiškos? Ne, Adenauerio 
valdžia jokio skirtumo tarp į- 
vairių konfesijų ar ideologinių 
grupių nedaro. Vadinasi, Ade
nauerio valdžia yra visų tų 
organizacijų atžvilgiu neutrali 
To neutralumo reikalauja de
mokratiniai sąžinės laisvės 
principai. Sąžinės laisvę betgi 
pripažįsta ir krikščionybė. Dėl 
to toks Adenauerio valdžios 
neutralumas nėra nekrikščio
niškas.

x O dabar štai pavyzdys, kada 
krikščionio politinis neutralu
mas nėra krikščioniškas. Kai 
Italijoj buvo renkamas parla
mentas, tai joks sąmoningas 
katalikas negalėjo likti neutra
lus tuose rinkimuose. Jis nega
lėjo sakyti: man'vistiek, kuri 
partija daugumą laimės. Ne
galėjo, nes ten be kitų yra ir 
komunistų partija, kuri su re
ligija kovoja. Katalikas, kuris 
pasiliktų neutralus savo krikš
čioniškos tikybos priešų at
žvilgiu, elgtųsi, aišku, nekrik
ščioniškai.

Ką visi tie pavyzdžiai rodo? 
Ogi tai, kad yra atvejų, kada 
'politinis neutralumas nėrd 
krikščioniškas, bet yra taip pat 
atvejų, kada politinis neutralu
mas ir krikščioniui nėra drau
džiamas. Jeigu neutralumu su
daroma proga įsigalėti krikš
čionybės priešams, toks politi
nis neutralumas negali būti pa
teisinamas. Bet kai politinėj 
veikloj krikščionybei joks pa
vojus negresia, neutralumas 
nėra nekrikščioniškas, kaip 
pvz. jau minėtų Amerikos pre
zidento rinkimų atveju.

Be to, visuomet reikia skirti 
privataus asmens ir valstybės 
valdžios neutralumą. Privatus 
asmuo visada gali būti nene-

UŽ PASVEIKINIMU 25 METAI SIBIRE KATORGOS
našiai baudžiami už laiškus(Atkelta iš 1 psl.)

areštuotas ir už “palaikymą 
ryšio su fašistine valstybe“ 
nubaustas ištrėmimu 5 metams 
į Sibirą, iš kur po 6 metų buvo 
grįžęs. Grįžti pasitaiko betgi 
tik vienam kitam, šiaip norma
liai, jei kas Sibire dar išlieka 
gyvas po skirtojo “termino”, 
tai toks paprastai ten ir. apgy
vendinamas ligi gyvos galvos 
arba bent ilgesniam laikui. Pa-

JAV arba kitų valstybių.

Už 1000 km. nuo Maskvos
Kelionė iš Rygos į Maločni- 

cą darbo, stovyklą truko 23 d. 
Išliko gyvi tik dėl to, kad pa
keliui pavyko iš “gretimo pre
kinio traukinio “nusikniaukti” 
10 maišų runkelių, kuriais vi
są laiką, ir mito Prie jų vago
no Maskvoje ateidavo rusai pa
vargėliai, prašydami nors

KALKUTOJE. Indijoje, *ukilf mokytojai) »ukėli dailios ir raisrn*. 
Apačioje policija sklaido riauiinlnku*.

kriaukšįelio duonos, nes jie jau 
trys dienos nėra nieko turėję 
burnoje. Juos belaisviai “pa- 

. vaišino” tais pačiais runkeliais.

iš dų per dieną. Gulti galėdavo 
apie 10 valandą. Naktimis bū
davo kratos. Tad praktiškai 
per parą tekdavo miegoti ne 
daugiau kaip po 3-5 valandas. 
Šitokia sistema, matyti buvo 
specialiai sugalvota žmonėms 
naikinti. Jos neišlaikęs taip žu
vo ir iš Griškabūdžio valsčiaus 
kilęs kap. Jonas Šipaila. Gy
venimą dar pasunkindavo tar
dymai. Bolševikai apie viską 
klausdavo, o net ir dabar ypač

kelią.
Ir pagaliau dar vienas pa

vyzdys iš to krašto, kur gyve
na minėtas kunigas Rabenau, 
— iš Vokietijos.

Vakarų Vokietijos valdžios 
priešaky stovi katalikas kanc
leris Adenaueris. Daugelis jo 
vyriausybės ministerių taip 
pat katalikai. Bet kaip ši val
džia elgiasi su visais piliečiais, 
kurie nėra katalikai — su pro
testantais ir žydais? Kaip ji 
traktuoja įvairias ideoldgines 
ar politines grupes — socialis
tus, liberalus, ateistus, net ko-

utralus, bet demokratinės val
stybės valdžia visada turi būti 
tam tikra prasme neutrali. 
Anksčiau jauminėjau Vokieti
jos Adenauerio valdžios neut
ralumą visų konfesijų ir ideo
loginių organizacijų atžvilgiu. 
Tokį neutralumą pripažįsta ir 
Amerikos bei kitų demokrati
nių kraštų, valdžios.

Dr. V. V. minėtame straips
nyje kaltina ‘kai kuriuos mū
sų katalikus filosofus”, kam 
jie “mėgina įrodinėti”, kad po
litika turi būti neutrali, nepa-

. (Nukelta į 5 psl.)

CHARKOVE
Charkove reikėjo dirbti sto

vyklose, sudarytose iš 46 tau
tybių' žmonių. Ten teko pama
tyti kap. šipailą, kuris papasa
kojo, kad ten esą ir daugiau 
lietuvių, tarp jų Įeit. Galva
nauskas iš Šiaulių, buv. sta
tybos technikas ,leit. Lapasin- 
skas ir kt. Dirbant fabrike 
“Serp i Molot” tris mėnesius* 
neturėjo vandens nusiprausti. 
Maistas būdavo visados šaltas. 
Ligoninėje per dieną mirdavo 
po 50-60 žmonių ir tai daugiau
sia badu.

Tame pačiame fabrike, be 
karo belaisvių, dirbo daugiau
sia ukrainietės mergaitės, ko
kių 16-1$ mejų. Jos, buvo la
bai skurdžiai apsitaisiusios, 
daugelio kojos ir veidai buvo 
ištinę nuo bado. Iš jų karo be
laisviai patyrė, kad rusai po 
antrojo pasaulinio karo taip ba
du išmarino kelis milijonus uk
rainiečių, atsikeršydami už tai, 
kad karo metu ukrainiečiai su
sidėję su vokiečiais... Kolcho
zuose žmonės mirę kaip mu
ses, gatvėse gulėję lavonai, ir 
nebuvę kam jų laidoti.

Dirbti reikdavo po 12 valar.

daug tebeklausia apie pogrindį 
Lietuvoje.

Charkovo kalėjime mūsų 
tautiečiui taip pat teko sueiti 
tris ispanų karininkus, tai — 
Palcius, Castlius, Rodrigo. Ir 
jie, kaip-ir daugumas vokiečių, 
nubaudžiami mirties bausme, 
kuri paskiau pakeičiama 25 ar 
30 metų.

VORKUTOJE ‘
Vorkutoje Letaičiui teko iš

dirbti apie 8 mėnesius. Dirbti 
teko prie 35 laipsnių šalčio po 
10-12 valandų, o neišdirbusieji 
reikalingų normų tegaudavo 
valgyti tik iš vad. trečio katilo 
— t.y. sumažintą maisto davi
nį: 40 gr duonos, truputį ko
šės ar sriubos be riebalų ir 
mėsos. Mėsos iš belaisvių ten 
niekas ir niekad nėra gavęs. 
Suimtiesiems ’ priklausydavo 
vieną kartą per metus gauti 
drabužius, bet faktiškai juos 
retai kas tematydavo, nes sto
vyklos belaisviams skiriamus 
drabužius praspekuliuodavo.

žiaurios sąlygos buvo ir 
♦ -

DONBASO STOVYKLOSE
Ukrainoje, čia net žiemą rei
kėdavo iškasti prie stipriausio 
Šalčio 3 kub. metrus sušalusios 
žemės. Tai buvo norma, kurią 
retai kas teišdirbdavo. Kietą 
žemę tekdavo kasti tik su kal
tu ir kūju. (Elta)

1954 METŲ

ŠV. ANTANU
prasideda

KOVO-MARCH 16

Krinta pančiai, tilsta jirn, 
Randas daiktai pamesti, 
Kas jc laukiasi, tas gauni — 
Džiaugias jauni ir tini...

(Ii šv. Antano himno)

Per 13 antradienių ir paskutines 9 dienas kasryt 7 vai. iš
kilmingos Šv. Mišios prie išstatyto švenčiausiojo ir vaka
rais pamaldos bus laikomos novenos dalyvių intencijomis

z ŠV. ANTANO VIENUOLYNE 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Kūno ir, dvasios negalios spaudžia mus. *mūsų artimuosius, 
tėvynę ir joje likusiuosius namiškius. Kur rasime paguo

dos. jei ne Dievuje per Jo Šventųjų užtarymą.
I didį jį Stebukladarį kreipkimės maldomis ir junkimės j 
bendrą maldą, prisiųsdami gautus intencijų lapelius, kad 

mūsų prašymai būtų padėti ant šv. Antano altoriaus.
Intencijų lapelius prašoma prisiųsti ligi kovo 16 d.

Vcry Rev. Provineial Superior
Franciscan Monastcry 

Kennebunk Port. Maine



ANTANAS VAIČIULAITIS

BANGUOLE

Jungtinesė Amerikos valstybėse šnipinėjimo darbui yra pa
telktos Sovietų satelitinės atstovybės. Mat po karo bolševikam 
pasilaikšus visą eilę valstybių ir jas susovietinus, kaip Čekoslo
vakiją, Lenkiją, Rumuniją, jų atstovybės paverstos šnipų užuo
vėjom. Metodas gana patogus. Kai satelitinis “diplomatas” į- 
kliūva, kaltė nekrinta jau tiesiai Maskvai, bet sugaudytos slap
tos žinios vis tiek suteka į Kraulių.

Turime juk ir pavyzdžius. Y- 
ra eile lietuvių veikėjų, atvy
kusių j šį kraštą vaikystėje ar 
čia užgimusių, kurie be prie
kaištų kalba lietuvio inteligen
to kalba, nesiskiriančia nuo 
Lietuvoj augusio inteligento. 
Yra, deja, ir tokių, kurie pre
tenduoja j nemažus veikėjus, 
o liežuvį lietuviškai, deja, sun
kiai beapverSa vien dėl to, 
kad permažai skaito, nesidomi 
tuo dalyku.

išvydo savo erosus znųgtant 
jūros krantu ir savo tėvą jų 

te tiri jie lyg tavo 
toki susirūpinę. Ji suprato, kad

Sovietų Sąjungos diplomatai užsieniuose yra sudvigubinti 
kaip dvynai: prie kiekvieno pristatytas čekistas seklys, kad iš
laikytų draugą diplomatą nustatytoje linijoje ir ištikimybėje. 
Antra, šalia dųdOmatinio darbo jie turi dar vadovauti užsienio 
komunistam ir rinkti slaptas žinias.

$358
$850

sunkumų yra ne mokiniams, 
bet mokytojams, nes gyvena
mųjų kambarių jiemgfamazijos 
patalpoje nėra. PaSame mies
tely <HuettenfeiteLpas ūki- 
nfrikus butų ir kambarių ne
lengva gauti. TbdS keli mo
kytojai turi gyventi Wdnhei- 
me (9 khn. nuo gimnazijos). 
Nežiūrint Stų trukumų, ku
riuos būtų nesunku pašatati,

ą&oo 
$*50 
$3-50 

. $*50

pasistatytojo tikšto neatriekia.
Penktus metus d|rtxi nema

žoj šeštadienfaiej mokykloj ir 
noriu viešai sakyti nuomonę, 
pasiremdamas tąja praktika. 
Per tą laiką teko išleisti apie 

.dešimt abiturientų ir noriu pa
brėžti, kad tie patys mokyto
jai, kurie rašėmės.brandos ate
status Lietuvoje, ramia sąžine 
rašėmės panašius atestatus ir 
mūsų emigraciniams šeštadie
ninės mokyklos ąbtturientams. 
Man rodos, kad esminis rei
kalas yra Jcėip mokytojas su
geba reikalą pastatyti ir įves
ti. Reikiamai dirbą vykdant, 
galima pasirieti visai patenki
namų 'rezultatų. Mūsų abitu
rientai gal kiek mažiau žinojo 
literatūros dalykų, tafiau rašė 
neblogiau už daugelį Nepri
klausomos Lietuvos abiturien-

t vieną fcjau, kad gtamarija galėtą ta* 
s atgal toliau gyventi, dirbti te td^^® 
(iš ten ti, Šalindama trūkumus te 
į • jei kumus. O tam pirmiausia iri- g 

katingas aktyvus gimnazijos 
rėmimas aukomis, kad nere&^g 
tų palikti tų patalpų, kurių J 
remontui te įsigijimui jau ne- 
maža pinigo įdėta.* Kas San-’--i 
dlen Vasario 16 gimnazijos ~ 
nuosavybės įsigijimo neremia ' x 
arba nori tą rėmimą atidėbotį 
tas netiesiog paremia jos gra
žaus jaunimo išsklaidymą iš 
nuosavo židinio į svetimus pa
kraščius. Ar to lietuviai nori? - 
Jri ne, tai kas daryti, jau pa- Į

—- Jeigu tu, Banguole, būsi 
man gera, te aš tau būsiu ge
ras. O jei ne, —yra mano rū- 
muose rūsys, kurini tėve įme
siu te tolei laikysiu, kolei tau 
grįš protas.

Tai taręs, jis nuvedė te Užda
rė ją laivo dugne, o prie durų 
pastatė Suvedą, kad saugotų.

Ji tenai yerkė te raudojo, 
~aaululHHior/snvo motinėlę te 
brolius, kad ateitų te gelbėtų 
ją. Ji- vaitojo dieną te naktį, 
te niekas jos neaplankė ir ne
paguodė. Ir jai buvo taip gailu 
te skriauda. Ji vis regėjo savo 
tėviškėlę Ar kopos, te juodą lak 
vą, kuriuo jaunas žvejas išbėga 
j jūras. Ir tada jai darės dar 
gaižiau, te ji dar labilu verkė 
fr vaitojo; vieną būdama.

dėtai nuneigia šeštadieninių 
mokyklų atliekamą darbą. 
Prieš kiek laiko, man rodos, 
kažkaą tėvų vardu reiškė abe
jonių dėl New Yorke Kleistų 
abiturientų pasirengimo. Gi 
dabar neseniai kol. J. Kreivė
nas “Drauge”, padaręs eilę la
bai teisingų pastabų dėl šian
dien sutinkamų sunkumų dir
bant lietuviško švietimo darbą, 
man rodos, perdaug nuvertino 
šeštadieninės mokyklos vaid
menį, sakydamas, kad toji mo
kykla daugiau tik nuramina

me te būsim
tave už rankų te šiuo aukso 
faini žengsime aplankyti tavo
namų te tavo

Ji ptiMgntne vaisus prie 
savęs te grižo atgąBoa, dar sy-

Taigi Sovietų Rusija niekur neapsieina neišvertusi savo ran
kovių. Jinai iš diplomatinių atstovybių, kurių uždavinys yra pa
laikyti, draugiškus ryšius su užsieniais, padaro nesvetingus ir pa
vojingus savo lizdus. Antai, kai 1940 metais Lietuvon sugarme- 
jo sovietiniai tankai, Paleckio “vyriausybę” suklijavo Pozdnia- 
kovas, Maskvos pasiuntinys Lietuvai. Jis jau žinojo ką daryti, 
kad viskas toliau eitų sklandžiai...

Ar ilgai dar* bus pakenčiamas tas “sklandus žaidimas” kitų 
laisve te gyvybe? Juk kas nesilaiko diplomatinių taisyklių, su 
tuo te dfipiomat&uai santykiai nepalaikomi.

Kai jis taip kalbėjo, mergai
tė, sunerimusi, ėmė stebėti, 
kad tavo Sienos girgžda te kad 
grindyą lyg suptus irsnSbnotų. 
Jai darūs vis nykiau, kad ji 
atidėjo šalin visas skaras te 
visus Žiedas te prabilo:

— Ačiū tau Už visas šias 
grožybes. Tegul jos guli tavo 
skryniose. Leisk man jau eiti 
pas servo tėvus ir brolius.

Sigurdas juokėsi te kalbėjo:
— Ilgai tavęs lauks tavo tė

vai te tavo broliai. ~
Banguolė tarė:
— Man liūdna te baisu nuo 

tavo žodžių. Sakyki, kodėl lai
vas taip girgžda te kodėl man 
dingojas, lyg jis suptųri ir siū
buotų. <

Tada žuvėdas paėmė Ban
guolę už rankos te išvedė į vir
šų. Mėlyni aplinkui liūliavo

akių, žiūri į koptai te į girias, ddte vatams; Jo sptodtdiai žė- 
ar iš tenat neribegs josios rė jo marių vihiyto, per vande

nis tiesdata tafatettStą, ku
ris Qo tofi ftĄ te toąpus jū
ros baigta tamsta anga, lyg

Tokia elgsena,‘ žmoma, yra nediptomatiška te nusikalsta
ma. Del to, kaip pranešama, Valstybės^Departamentas pareika
lavo uždaryti tris Lenkijos konsulatus: New Yorke, Chicagoje ir 
Detroite. Priežastys taip pat nurodomos trys: nėra prekybinių 
santykių su Lenkija, tai nėra konsulatam ir darbo; jie užsiima 
ne savo darbu — varo sovietinę propagandą te kiša nagus prie 
šnipinejfano. Jie nutarta sutrumpinti. \

Tačiau porą sovietinių lizdų te'uždarius, visi šnipinėjmo ka
nalai Maskvai dar nebus užkišti. Ji pakankamai turi savo at-

yra švariai atremontuoti, turi 
\*indentiekį te centrinį šildymą, 
kūrenamą nafta. šitose patal
pose yra bendrabutis, raštinė 
ir kelios klasįfr. Didesnė dalis 
klasių te virtuvė su valgykla 
yra barako pastate, kur taip 
pat yra centrinis x Sūdymas. 
Stinga padoresnių mokyklinių 
baldų, didelės salės te moksli
nių kabinetų. Bet kadangi prie 
rūmų yra 5 su puse hektaro

K<ypss neous gnnna-
rija turės išeiti į gatvę. Kitaip 
rakant, ji turėtų likriduotis, o 
Balto raginimas įstotigtanazi- 
joa'ištakymą, bei ne fŪmų įsi
gijimą, nustotų prasmės, nes

Dabar pora Žodžių apie pra- 
dedančius. Tie vaikai, kurie 
jau šiame krašte pradėjo mo
kytis nuo pirmo skyriaus, da
bar visai gražiai skaito lietu
viškai ir ne taą> jau prastai ra- 
šq. Jų žinomoms ne visai pri- 
lygsta normaltos Lietuvos mo
kyklos lygio, bet juk jų žinoji
mas kasth^unėj mokykloj taip 
pat neatitinka Lietuvos mokyk
los lygio, čn visų dalykų pro- 
gramos te metodai labai 3ki- 
ritaį. Th^au kiekvienu atveju 
tų vaikų mokymaris nebuvo 
vien tėvų patriotizmo nurami
nimas. Jie daug išmoko te iš
moks šetadfeninėj mokykloj,

platybes. Lankė ją Skurdo gi
minė te klaitanėjot ar jai ko 
neskauda, kad jos skruostai 
nribkmko te kad mėlynos jos 
akys taip gailiai žvelgia | toly
bę. Iš pradžių vyras kasdien 
buvo su ja te pasakojo apie sa- tarpe, 
vo protėvių žygius, te apie sa
vo žemę, te apie kabius, tokius te motušė, te tėvas, te brofis,— —Kur bristai Stati aukso
auhštuą kad snieguotos jų visi jfe Ogstisf itato Banguolės, takas, tenai dtatao tatfta žve- 
viršūnes dangų remia. Jisai Laukinių žąsų gtaaėjhnas nu- jų kaimelis. Jittną aš itateu te 
Banguolę puošė takais te auk- t9o žydrioje padangėje, — fr augau, te tatati tetatagą, be
su, sustatė ją tarnais te vis josios sielą eptenė cBdeite ttūd^ giodama po kapas. * - 
stebėjosi, kodą jinai mriūdu- sys. Ji žateėjo j jūros plotas, vM pnMo vyrerayris sū- 

o jos drasta veikė te aimana
vo Jr šaukta anų totimų vie
tų, kur JI maža btatoėjo te kur 
giriose seni dievai gyveno.

Ašara nuriedėjo per jos 
skruostus, ir vyrešnytis sūnus 
paklausė:

— Mamyte, ar tau ką skau
da, kad .veriti?

— Ntato mite nerimtas, 
atsakė jinai, — t9c man širdį 
geBa, kad esu be savo žemės 
te be savo žmonių, te kad sė-

LBOosta tvariu BeMtataB Bvmlrijv Vyr. red. & SMMSb
Stndptaas ^*karapa>de9Ktias redakcija taiao savo nuožiūra. Nenaudoti 

StraipraM nmiaraiit ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pašra- 
atHdfeanlai acMttinri išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turi-

Sigurdas sėdo į tavą ir iš
plaukė į svetimas žemes.

Buvo giedri- rudens diena. 
Pasiėmus sūnus du te savo 
didurię, Banguolė Sėjo ant 
marių kranto te žiūrėjo, keto 
vilnys pribėga te dūžta i akme
nų uotas. Tada, attioltai padan- 
ge gteksedamos, | pietų kraš
tą nulėkė laukinės žąsys. Jos 
skrido tiesta į tenai kur ana
pus marių buvo ‘Šventosios

Jinai mąstė savo širdyje: 
Taip» man trūksta trijtf pušų 
ant marių krašto, te vakarinės 
žvejų dainos, te švrimus moti-’ 
nėKs paglostymo, te tų tėriš- 
kės smilčių, kurios rišdamories, 
taip tyliai šiulena, kai vūjra 
padvelkia.

Tada $nai pakelė akte į sa
vo vyrą Sigurdą te tarė:

— Ar tu supranti, kad man 
būtų gera, jei žinofiau, ar ma
no motušė sėdi prie ratetio 
verpdama, te kokias dainas 
dainuoja.

Tai pasakius, Banguolė ap
sisuko te nuėjo viena sau UCk 
dėtų.

Sterico dienoj te ji vis labiau 
kį fvvigrtTno i JŽėą te į tyvu- menko. Vyras sušaukė garsius 
ciuojanaus, knp amno juosta, 'daktarus, bet jie nenutuoke; 
vandenis. kaip Bangurię gydyti.' Lankė

ją didelė Sigurdo glmihė te stė- 
__ bejosi, ko Jinai, vysta, kaip ko- 

IMmpaM taraairtao* »**}”** įįį? **
■n«mm ■ iiFfr- PaiMšaukė Žtouonius ir

matai, visur sergsti jūreiviai,' urių te žiūrėdavo į vataenų 
kuriuos aš pnstaSau. Nuome
tuotu tave pasodinsiu tėvų me
nėj,' te- tu per cūenas džh^insi 
mano štedį.

— Mano šičia liūdės be sa
vo žemės te be savo tėvų.

Sigurdas susirūstino te ta-

Uždaromi sovietinio šnipinėjimo lizdai
' Sovietų Sąjungos kone visos atstovybės užsieniuose yra pa

verstos šrripinejkno Uždais. Tam faktų yra prisirinkę per daug, 
kad galima būtų juos čia išvardinti. Vietas tur būt iš stambiau
sių yra surištas su Igoro Guzenko asmeniu, kuris dirbo Sovietų 
atstovybėje Kanadoje.

Kai beveik prieš dvejai me
tas drauge su kitais tarini Vli- 
fco paritetas Vasario 16 ghn- 
nazįjei vizituoti, tada ššfia pe
dagoginių dalykų buvo gatava 
konstatuoti šiuos materi^ntas: 
gimnazija Dįepholze buvo ne
patogioj geografinėj padėty — 
Vokiętijos šiaurės pakrašty, to-' 
M nuo kultūrinių centrų, nes 
arSausias miestas Bremenas 
buvo už 50 su viršum kikmet- 
riį. Klimatas aĮdinkui tavo 
drėgnokas te šiurpus dėl dažnų 
vėjų, aplinka nyki, nes gimna
zija buvo apgriautose aerbdro- Hemstache. r Gimnazijos pa
nto kareivinėse prie nusausintų grindės pat^pos yra buv. di- 
pelkių, 3 khn. nuo Uepbrizo dikų rūmuoseį kurie iš vidaus 
miestelio te 5 klm. nuo geležin
kelio stoties. Gimnazijos vidus 
buvo nejaukus, aplūžęs, reika
lavo pagrindinio remonto, ku
rio lietuvių pinigais svetimose 
valdiškose kareivinėse neapsi
mokėjo daryti. Tik gimnazijos 
bendrabutis ir mokytojų gyve
namieji kambariai buvo geres
ni Išvada tada buvo tokia — 
gimnazija prie Diepholzo ten 
ilgai pasilikti negalės, ją reikia

Banguolė pažvelgs į tolybė j 
nykstančias kopas ir pušis, te 
į savo tėvuSų namus. Įr me
džiai te trobeles tartim bėgo 
palei jūrų vandenis, lyg vyda- 
irriesi ją ir šaukdamiesi atga
lios į sava.

Mergaitė striuko maldauda
ma: ' -

— Grąžinki tavą į uostą!—
— Aš nepakreipsta vairo te 

neapsuksiu laivo atgalios, — 
tarė žuvėdas.- Ttyen skrieji 
nūn J vaizbūnų salą ir į mąno 
miestą.

— O leiski mane namo pas 
motinSę...

— Mano namai bus tavo na
mai Jr ta būti mano vaikų 
motina, — atsakė Sgto*m- '

Išgirdysi tuoa šodtaą Ban
guolė pravirko ir aimanavo:

— AŠ ntišturėstate savo ži
lagalvės motinB6s ir be savo 
pušų sKteavinrm. Dar kartą pra-

ko jie mūsų aplinkybėse niekur 
kitur nebūtų galėję išmoktL

Aš nenoriu būti blogai su
pustas. Be abejo, būtų geriau, 
jeigu galėtume išsiversti be 
šeštadienių mokyklų, jeigu 
normalioj mokykloj galėtume 
riekiamo tikslo atsiekti. Tas 
vaidmuo bus tuo svaresnis, kuo 
daugiau tų mokyklų mokyto
jai, tą darbą dirbdami, tikės 
darbo pasisekimui, nuosekliai 
sieks tikslo ir bendradarbiaus 
su tėvais.

Nėra abejonės, kad lituanis
tinių dalykų dėstymas kasmet 
susidurs su didesniais sunku
mais, kad naujų ateivių vaikai 
emigracijoje negalės įgyti mo
kykloje tiek gausų lietuvišką 
žodyną, kokį įgyja grynoj lie
tuviškoj mokykloj, mokyda
miesi sava kalba visus dalykus, 
tačiau lietuviškoji vargo mo
kykla imigracijoj gali privesti 
lietuvį mokinį bent ligi to, kad 
jis,.paritui lektūros te savano
riško darbo pagalba įsigytų te 
deramą žodžių lobyną bei lik
tų tikru lietuviu inteligentu, 
jeigu jis siekia kokios profėri-

Dabar, atarto pabaigoj m1- 
vyfcęs į Vniteio 36 gimnaziją 
privačiais retealais galėjau 
štai ką konstatuoti: Irigitani 
nuosavybėn gimnazijos namai 
yra maždaug Vokietijos cent
re, toj vietoj, kur į Vokietiją 
anksčiausia ateina pavasaris 
(vadinas, šiltoj vietoji. Jie yra 
netoli žymių vokiečių nuėstų, 
nes iki Manabešmo yra apie 18 
kimų iki Heidelbergo — 30 
kinu, iki Darmstadto — 35 
klm. te iki Frankfurto — 60 
klm. Tie namai yra pačiame 
Huėttenfeido^iniestely, kuris 
turi apie 600 gyventojų — 6 
khn. nųp įtariosios autostra
dos Karisruhe - Frankfurtas te 
5 klm. nuo gdežinkelio stoties
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Paskirta jaunimo literatūros premija

GRAŽI MŪSŲ LIETUVA

dyiismm, kaip rakta tigdyti 
fietaviškamą nepatektoje ap
tekėję.

. įsigilinęs j opiausias lietuvių 
kultūros iSlaikymo vietas, V. 
Cižiūnas padaro labai tikslią iš
vadų, kad
Decavianji setam yra pagrmcu-

Jau praeitais metais šalia 
Liet Rašytojų Draugijas pre
mijos už grožinę literatūrą bu
vo paskirta premija ir už jau
nimo literatūrą, šiemet suda
ryta jury komisija iš rašytojų

Kai Aidai kas mėnesį Tegu
gamai. lanko savo skaitytojus, 
pateikdami daug įdomios ir 
vertingos medžiagos, retas ku
ris pagalvoja, kaip jie iš viso 
verčiasi. Juk vienas numeris 
turi 48 psL — tai prilygsta be
veik knygai, kur sutelkiama 
pati naujausia mūsų kūryba.' 
Kol ji pasiekia skaitytojus, pa
reikalauja daug darbo ir išlai-

mtfikMMJ aptekės įtaką, 
nes kitos auklėjimo bei auk-

Įėjimos! institucijos, kaip mo
kykla, televizija, radijas, drau- 
gijos; spauda ir Lt. dažnai tu
rės kitus tikslus, tolimus lietu
vių tradicijoms, papročiams bei 
jų kultūrai, štai kodėl ir kny
gos pavadinimas mini tik iri
mą, nors autorte gerai nuvo- 
jaa. ir kitų mssttucijų, turtnoų 
ryšį .su lietuviškumu, svarbų.

visur

monę. Kas. iki šiol Aidų neužsi
sakė, turime vilties, jog dar už
sisakys. Atrodo natūralu, kad 
lietuvis inteligentas, kokios 
profesijos bebūtų, visados do
mėsis tokiu žurnalu, kuriame,

paproteose ir kalboje per 
šimtmečius pačio jautriausiu 
būdo išryškėja religinės ir do
rinis vertybės.” v

Gal autoriui knygos apimtis 
atrodo esanti persiauna, kad 
gedima būtų leistis j lietuviško
sios krikščionybės skirtingu
mas, palyginant SU Joty tautų 
krikščioniškais papročiais, bet 
tų skirtingumų iškėlimas būtų 
ypatingai vertingas šiuo atžvil
giu. O grožinio auklėjimo sri
tyje autorius kaip tik teisingai 
nurodo - lietuvių menininkus 
kaip tinkamą auklėjimo šalti-

• DaiL A. Navickas Brazi- 
fijojė dekoruoja V. Zelinos liet 
bažnyčią.
• Paryžiuje meną studijuo

ja: ~ Gaputytė — skulptūrą, 
Račkus — tapybą. Abu lanko 
Beaux Arts mokyklą.

(Nukelta j S p^>

žinan&V kad ete kultūros ~ rema bent vienintelį pasaulyje 
žurnalas Amerikoje, kuriame gimtojoj kalboj einantį kultū- 
išsamiri gviMomi moksio, me- ros žūrna^?
no,!TMEijnr» literatūros ir vi-
suomeDinio gyventam klausi
mai. Užtai praėjusiais rastais

Kasmet už literatūrinius bei 
mokslinius nuopelnus viename 
pagerbtajame yra pagerbia
mos ir visų kitų kūrybinės pa
stangos. ' Premi jai dalį pinigų 
gauname is ta proga rengiamo 
muzikos - literatūros vakaro; 
kita dalis surankiojama priva
čiai arba padengiama pačių lei
dėjų.

Be ypatingų sunkumų be
veik visuose miestuose buvo 
suorganizuoti jų būreliai. Jau 
pirmaisiais metais platintojų 
dėka Aidai pajuto gana tvirtą 
atramą, kurią sudarė nuolati
niai ir apsimokėję skaitytojai. 
Taip pat ir šiandien platintojų 
vaidmuo tebėra didelis. .

Vieno Aidą sunerto Kteiti- 
nu» katamąja apie Ite doL
I tą sumą įeina spausdinimo, 

popieriaus, pašto, redakcijos 
bei administracijos ir iliustra
cijų išlaidos. Tai prašoksta 
p* metus gaunamas už. pre
numeratą pajamas, ypač kad 
su utotonfai, išskyrus Kanadą, 
piniginis atsiskaitymas nėra ' pedagogo Vadovo čttteokny 
sklandus, žurnalas iki štol sa- ga -- ‘fortĮate rakfcjteas 
vo bendradarbiams honorarų Utenoje”,

VL Jakobinas patašė suitą 
simfoniniam orkestrui “Miško 
šventė” pagal dar ‘Lietuvoje 
rašytą baletą “Vaivos juostą”. 
Suitos ilgumas apie 18 min. Ją 
sudaro 7 dalys: miško vienuma, 
miškas nubunda, miškinis šo-

skirtą, skaitančioji musų vi- 
soomen&,kiek jun skiria ben
dradarbiai, žurnalas ir finansiš
kai grateteai klestėtų.

Mat,' leidžiant Aidus, visą 
laiką jaučiama, jog didžiausia 
kliūtis yra ribotas jo ėmėjų 
skaičius.

L Kaip Aidai verčiasi Ame
rikoje ir kaip jiems finansiškai 
sekėsi praeitais metais?

Kultūros žurnalo kelias A- 
merikoje nėra išklotas rožė
mis. Tai paliudija ir praeitis ir 
dabartis. Visi grynai kultūri
nio pobūdžio žurnalai, leisti 
lietuvių kalba, jau yra mirę. 
Tokią niūrią ateitį ne vienas 
pranašavo ir Aidams, kaip 
1949 m. rudenį juos perėmė 
leisti pranciškonai. Laikotarpis 
buvo ypatingai sunkus. Iš Eu
ropos pajudėjus tremtiniams, 
žurnalams lyg ir neteko žemės 
po kojomis. Visi skaitytojų 
adresai buvo nustoję vertės. Į 
naujas vietas išemigravusieji, 
kol įsikūrė, taip pat nebuvo pa
stovūs. Be to, ir jų ištekliai 
pradžioje kliudė užsiprenume
ruoti laikraščius bei žurnalus. 
Užtai leidėjai Aidą prenume
ratos mokestį parinko patį že
miausią — tik 5 doL metams.

Tame eungmcbriame laiko
tarpyje Juraaią išgelbėjo pia-

Knygos pabaigoje autorius 
patrikta dešimt tautinio ugdy
mosi dėsnių Uetuviškajam jau
nimui. Ta dešimtis įsakymų y- 
ra jautria uetuvisica mrunni 
parašyta. Juose sudėta visa, 
kas turi ryšio su lietuvybe. 
Vykdydamas juos, jaunuolis 
liks brangiu daugybės praeities 
ir ateities lietuviškų kartų na
iki: kūrybingu, ktotŪrbMU, lie
tuvišku! Juos turėtų kiekvienas 
moksleivis atmintinai išmokti 
arte laikyti ant savo kambario 
sienos, tinkamoje vietoje įrė- 

autoriaus bus maloniai pagau- mintus, štai kaip skamte (tir
tas nurodymu, kad ir religinė maste

ka, kaimiečiai ateina, trys kai
miečių šokiai. Trys paskutinie
ji šios suitos numeriai yra au
toriaus padaryti kaip solo kū
rinys fortepionui, 
autoriaus keletą kar
tų atliktas Chicagoje ir Cleve- 
lande. Siūtoje gausiai vartoja
mi lietuvių dainų ir šokių ele
mentai.

• Marijos metą proga Ve
lykų metu Romoje, Laterano 
muziejuje, bus surengta Mari
jos paveikslų paroda, apimanti 
visus kūrinius nuo seniausių

pas, be atlyginimo bendradar- 2. Įtiek procestą paaugo tinimo žygyje nesusūmdsėme. 
biavimas yra didelė auka iš lie- peraal Aldą skaitytoją? Aidų skaitytojai pakilo 10%.
tūrių kultūrininkų pusės. Jų Labai žymaus skaitytojų pa
rastais užpildomas žurnalas augimo pernai nesitikėjome dėl 
tampa autentiškiausiu gyvos kelių priežasčių. Et-. * 
mūsų kultūros liudytoju išeivi- per trejus intensyvaus platini

mo metus Aidai jau spėjo pra
siskverbti lietuvių intriigenti- 
jon. žurnalas garsėjo ir visoje venanfių beturiu tautiną są- 
periodinėje spaudoje. Nežiūrint 
pasaulėžiūrinių skirti anų,. Ai
dai buvo labai teigiamai įver
tinti kaip plataus mosto krikš
čioniškos kultūros skleidėjas. 
Ypač daug nuoširdumo buvo
parodyta iš (tienraščio “Drau- galima sakyti, bendradarbiau- pats idealiausias.

miršk esąs lietavis(-ve), ku- 
riam(-iai) Lietuvos reikalai y- 
ra sąfinis ir garbės dalykas.
' Reikia apgailestauti, kad šis 
lietuvybės išlaikymo šeimoje 
vadovėlis nepasirodė anksčiau, 
o jis jau galėjo palikti žymių 
pėdsakų! žinoma, kaikurie 
skaitytojai gal ieškos knygoje 
ir kitų dalykų, kurių autorius 
nepaminė jo ar nesistengė pa
brėžti. Galima pasigesti dides
nio skaičiaus konkrečių pavyz
džių, kaip atsispirti z svetimai 
aplinkai. Kiti gali kaip tik 
klausti, kas yra toji lietiędų 
kultūra ir kuo ji skiriasi nuo 
pvzL amerikinės,-nes, to neži
nant, yra sunku lietuviškumą 
Slaikyti. Dar kiti, kurie seka 
paskutini psatiatiogijos-ba so
ciologijos žodį, nenorės pikiai 
sutikti su autoriaus suvoktais 
vaikų bei jaunuolių amžiaus 
perijodais bei jų aptoūdinimais 
ar pasiges socialinės paidmlo-. 
gijos termino, kuris dabar toks 
madingas. Bet tai yra. smulk
menos, nepatek3ančtos didžio
sios knygos vertės.

Tenelielca nei vieno tauraus 
įietttVK^ kuo* nesnotnety m 
aktualia V. čffiūno knyga ir 
joje pabėgtais gyv^Mškos svar
bos reftalab!

“Darbininko” redakcija, no
rėdama skaitytojus painfor
muoti kaip' sekasi Aidų žurna
lui sklisti, kreipėsi į Aidų lei
dėjus su keletu klausimų.

1949 m. iš Vokietijos Aidus 
perėmė tuometinis pranciško
nų provincialas T. J. Vaškys. 
Jis parodė daug energijos, su
organizuodamas redakciją, vi
są leidimą pastatydamas ant 
kojų. Vyriausiu redaktorium 
pakvietė rašytoją Antaną Vai- 
anhitį, kuris ir dabar tebere- 
daguoja. Taip 1^50 m. sausio 
mėn. išėjo Aidų pirmasis nu
meris Amerikoje.

Naujasis pranciškonų pro- 
vinciolas T. J. Gafliušas parodė 
daug dėmesio Aidams ir užtik-, 
rino jų leidimą. Taip šiemet 
Aidai pradėjo ketrirtposius 
metus Amerikoje.

Aidų visais reikalais dau
giausia rūpinasi T. Leonardas 
Andriekus, Provincijos patarė
jas. Jis faktiškai juOs ir laužo, 
sutelkia iliustracijas, rūpinasi 
premijom ir. kitais ekonomiš
kais reikalais. Į jį, kdip ge
riausiai pažįstantį Aidų reika
lus, ir nukreipėm savo klausi
mus. RED.

—Hl HgBol dteram f verkė 
Ir rakttate atoMoj bodėjo per tnrapni — 
Jt kentifirve, įyg paskutinė Vergė, 
Jos praeitis geni vieš kryžiais ir kapais.

Per Joniui^ nakties langą rasotą stiklą 
fteilffliMflą žarom gražajos Lietuva. 
Paparčio žiedą gi pasivogė baidyklės, 
Nnšfinnžiojo šalna pakalnes ir kalvas.

Dabar pro ašaras sunka natytf taką, 
Tik galima pajausti, jog Tu esi arti 
Jai Jtiama nuolatos verksmingą medžią šakos: 
Jau baigiasi naktis, jan baigiasi naktis.

Kai rytmetį ankšti šviesos fontanai veržias, 
Pažvelk, -o Viešpatie, kaip Lietuvoj tamsu. 
Pažvelk į topoĘ, | svyruonėlį beržą .
I visą Lietuvą pažvrtk K debesų.

Žurnalo admtoistrarija yra 
■tvirtame ryšy ra platintojais, 
knygynais, kioskais. Leidėjai 
nevengia ir platinime’ vrikšfio- 
jant po namus. 'Pranciškonai 
spaudos reikalais yra lankęsi 
daugelyje lietuviškų kolonijų, 
ridami nuo durų prie durų 
siūlytLlaikrašfių. Parapijų kle
bonai keikuriose vietose pa
lengvino tą sunkų darbą, duo
dami gyventojų adresus. - Ta
čiau šis (dalinimo būdas nėra 

{kalbėjimu 
laiinėti žurnalo skaitytojai ne 
visuomet pasižymi tokiu pasto
vumu, kaip spontaniškai atė
jusieji. Laikui bėgant, jų dalis 
atkrinta. Bet nežiūrint to, kiek' 
jėgos leidžia, naudosimės ir 
šiuo platinimo būdu.

4. Ar patetsina premijos 
skyrimas? -

Premijai, ir tai, jeigu ištek
liai leistų, žymiai didesnei skir
ti yra labai daug pagrindo. Mū
sų rašytojai bei mokslininkai 
savo misijai vykdyti nė iš kur 
negauna jdcios paramos, o rei
kalavimai jiems šiandien yra 
statomi dideli. Jau daugelis lai
ko beveik savaime suprantamu 
dalyku, kad kultūrininkas 
dirbtų dviem pamainom: viena 
fabrike prie mašinų; antra, 
grįžęs į namus naktimis. Tur
būt visos mūsų paskutiniu lai
ku išeinančios knygos yra ne
miegotų naktų vaisius. Tas ir 
atrodo, jog pasiteisina, bent 
kuklia premija kasmet parem
ti tas kilnias pastangas. Be to, 
Akiai prūnijai skirti turi dar 
ir kitą priežastį. Kaip jau mi
nėta, žurnalas neįstengia iš sa
vo pajamų bendradarbiams 
duoti honoraro. Skiriant pre
miją, norima lyg savotiškai at- 
sadėfcoti visiems.

Jau praėjo > < koks penketas ANTANAS MUSTEIKIS 
metų, kai. didžioji naujakuriu 
dalis aprištojo Amerikoje ar 
kitose šalyse, įsijungdami y 
naujųjų kraštų gyvenimą, lyg 
ir instinktyviai bei atsitiktinai; 
mažai pląnuodami, kaip per
teikti savo gyvenimo būdą bei 
kultūrą būsimoms kartoms. 
Vieni perdaugUžsiėmę kasdie
niniais rto*tofiais, negreit pa
šteto, kad jaunoji karta jau ne
pritampa prie vyresniųjų kul
tūros. KftHuoj norėtų sulaiky
ti svetimybių srovę, besiver- 
žtemSą f Sėtuvių jaunimą, bet 
nežino, tes daryti, o jei tipo, 
tai neiahMb tam priemonių. 
Aitai mūžą-jaunimo bėdai pa- 
šaliigi irjmi parašyta paskuti-’

P. Gaučio, AL Barono, P. Orin- 
taitės ir mokytojų J. Kreivėno 
ir D. Veličkos šią jaunimo li
teratūros premiją 250 doL pa
skyrė

Leonardui žttkeviuu
už jo eilėraščių knygą vai

kams “Saulutė debesėliuos”.
Premijos pats didžiausias 

mecenatas yra vilnietis Vale
rijonas Šimkus, paskyręs šiam 
reikalui 100 doL; likusi suma 
suaukota kitų literatūros fondo 
rėmėjų. ■>.

Iš penkių praėjusiais metais 
vaikams išleiMų kųygų išskir
toj premija ‘‘SauMė debesė
liuos” turi per 50 eilėraščių. Ją 
iliustravo dali. J. PHipauskas, 
išleido Lietuvių Knygos klubas, 
kaina 1,50 doL

L. Žitkevičius yra išleidęs 
eilėraščių rinkinius, vaikams: 
čyru vyru pavasaris, Su tė
velio kepure. Tarp tūkstančio 
žvaigždelių, ir humoristinių ei
lėraščių rinkini ^fiflkai ir vil
kai”

• Liet Rašytojų Draugijos 
valdyba, įteikdama premijas 
500 doL Bern. Brazdžioniui iš 
jo “Didžiąją Kryžkelę’ ’ir 250 
doL jaunimo literatūros premi
ją Leonardui Žitkevičiui už 
“Saulutė debesėliuose”, vasa
rio 28 d. Chicagoje surengė iš
kilmingą literatūros šventę.
• “Muzikos žinios’*; leidžia

mos Vargonininkų Sąjungos, 
sausio - kovo mėn. numeryje 
įsidėjo gaidas trijų puslapių 
Vlado Jakubėno “Vai leidžia, 
duoda” —-dzūkų liaudies dai
ną mišriam chorui (atspausta r laikų iki 133 amžiaus imamai, 
atskirai). Ir pačiam žurnale— Bus išstatyta originalai ir foto- 
J. Siniaus “Garbė, Tau” (gies- grafijos, viso 1500 eksponatų.

iikelia PULGIO ANDSKOK) 
plunksią premijwo<«B« veikale

D AkBINlAKAI
UMf - h'

v ■ ■ <■» - •’ ■

Pfrmbmsia šiems metams?
Ir šiais metais leidėjų bei ad

ministracijos viltys yra sutrik
tos į laisvajame pasaulyje gy-

Kai rytam* tetiki iriems tetarai veržte. 
Tteritit tep tema,

g 99999

ją ir 2. šeimos pedagogiją. 
Antroji dafis, išsamiai ir kon
krečiai patekanti tautinį auk
lėjimą šeimoje, 
yra geriausias Betavybfe išlai- 
kymo vadoite^ kokio kito mes 

dar ar rurrijuuMi tremtyje. 
Gerai pažindamas tikrojo 

auklėjimo uždavinius, autorius 
nelieka vienašafiškas tautinio 
auklėjimo propagatorius. Jam 
nekyla jokios abejonės, kad 
pilnutinė asmenybe negalima 
kitaip išugdyti kaip tik vispu- 
rišku lavinimu eųteanfiu ne 
tik tautiete tet kr religinius, 
estetinius bei kitus aspektus. 
TO jis ir rodo daugtetypio 
auklėjimą bŪdUS. TafiaU pats 
mulrtaimag jo žoičBs yra skirtas Nuoširdus skaitytojas, 
visiems auklėtojams bei vyrės- ieSfcąs Betuviškumo žymių, 
niętiems, kurie vienu ar kitu 

nepajėgia mokfti. Jei ilimtieš kuri atžvilgių būdu gali kurrtyti pratiedanSą
keliu vienam kitam yra duoda- didelis tremtinio turtas, . rartf lietuvybės ugnelę mūsų

«sMr- >4or6Brafoį. ; .

I' “Aidai” pradejo ketvirttiogius metiis Aineiikoje

■ ra raLT,

dairiu



(bus daugiau)

(Atkelta iš 4 psl.)

kunigaikščių” 1525 m* spalių mėn. 5 d. reika
lavo iš kapitulas, kad ji grąžintų j švl Kazi
miero (“dhri”) fondų paskolintus iš ten pini
gus, kurie yra skirti jo kanonizacijai. Po dvie
jų dienų (spalių 7) kapitula atsakė vyskupui

mas perą ariMcionMJis , yra 
per platus, ir dB to netikslus.
• >..,.. J- »»■--.' ---» - - • .Antra, pneaaMtts kai kurtėms

vienintelis lietuvių cianas Bra
zilijoje. Chorui vadovauja A. 
Ambrozaitis. > *

. • Naujosios Betoviftto pMjį^
Stelės — Geattoctes ansatoNtou

• IMjoo užsienio reikalų 
ministerijos Nblidteka prato 
leidinių apie Lietuvą svetimo
mis kalbomis. Jie prašomi skys
ti šiuo adresu: Prof. Tamborra 
Angelo. Dtrettore Ma Bfbiio- 
teca dėl MMsterio degli Affari

knshiiii komisija dovanų--gQ|įo| 
kūnui pravesti.
darė St. Lūšys, At-kų 
kontrolės komisijos pirad^C^ ^ 
kas iš Boston, Mass.; AHfenfaff^S 
Dgutis iš Brooklyn, N. Y^ |Į?ig 
Marija Oniūnienė iš Brooldyn,^ 
N. Y. Komisija pasikvietė tris 
traukėjas: Danutę Melynyt^Mj|| 
Keamy, N. J., Nijolę ArmmaLį|| 
tę iš Kearny, N. j. ir Elzę Vfe*- 
beliūnaitę iš Brooklyn, ?N.'Yi J| 
Dovanas betraukaint, jos afi&O 
teko: skalbiamoij mašina Nr.|| 
45777 (kun. J. Gašlūnas, Getx <| 
Samaritan Hospital, Mt Vefe^O 
non, UI.), televizijod aparatai!
Nr. 42396 (V. Degutis, 1397- 3 
E. 95 St, Clevefend 6, Ohio) 
ir 1954 meti? Fostių automdbi-. 
lis Nr. 60180 (A. Valis-Labo-^ 
kas, MD„ 3267 So. Halstai/J 
St., Chicago 8, UI.).

• Dr. M. Arštikaitytė, gyv.'
Toronte, -išlaikė nustatytus - 
egzaminus ir gavo akių gydy-+ 
to jos praktikos teises. Studija-. 
vo Austrijoje, Insbrucko unL 
versitete.

• Urfanoje, III., universiteto -į 
lietuviai studentai iškilmingai „■ 
paminėjo vasario 16 d. Minė*'^ 
jimo metu paskaitą skaitė ,; 
stud. V. Vygantas.

Minėjime dalyvavo ir prflf.
S. Kolupaila, kuris specialiai 
tai šventei atvyko. Jis tarė 
trumpą žodelį ir parodė visą 
seriją Lietuvos vaizdų, kurie,, 
jo žodžiais tarjant, vienintele ... 
brangenybė išsivežta iš Lietu- :■; 
vos ir kurios net milijonai do- 
ląrių nenupirktų.

• Chicagoje įsikūrė jauno#
Šatrija, studentų at-kų meno 
draugija,'tuo atsiskirdama nuo . 
vyresniųjų šatrijiečių., Išrinktą 
valdybą sudaro: kun. dr. A. 
Baltinis, A. Merkelis ir N. Jan- i 
kevičiūtė. ....

• Philadelphljoje studentų j 
skyrius, kuriam vadovauja 
Alg. Gečiauskas, vasario .13 <L 
surengė Initium Semestril Be 
vietinių studentų ir svečių,
me dalyvavo ir latvių studentų 
atstovas ir K. Kudžma. 1 ’
• Dr. Mg. čtfmBs Vbkietijo-<| 

je, apgynęs dizertacįją ir ga- / 
vęs medicinos daktaro lflTpmį< 
grįžo į Clevelandą pas šeimą. 4
• Regina Raaetoito, stu<x| 

juojanti Mundelein Kolegijoje 
Chicagoj, šią vasarą ją baigs | 
bakalauro laipsniu. *

x • Brastojeje gražiai vefldi 
LK Bendruomenės choras, 
ris per-17 metų nebuvo nflO 
traukęs darbo. Jis gražiai at- 1?

Čikagos vyrų choro, A. daba* 
niausko, S. Graužinio ir Utą 
jdainavimai bei šokių muzflrig 
gaunama Gabijos knygyne, 
335 UnionAve., Brooklyn U* 
N. Y. Liet plokštelių katalogai 
siunčiami nemokamai. Užsaky
tojams plokštelės perriunfifek 
mos saugiai paštu į visus kraš
tus.

(Amerikos NCFE 
Roger, S. C; di

rektorius —tėvas Braun, svar
biausio Prancūzijos katalikų, 
laikraščio "La Croix” direkto
rius ir kt. Viso per šimtą as
menų.

20-to vasario (šeštadienis —< 
diena patogesnė dirbantiems) 
įvyko iškilmingas aktas - mi
nėjimas. Salė buvo perpildyta. 
Ne visi atsilankiusįjį sutilpo 
ir galėjo tik girdėti, o ne ma
tyti programą. Minėjimas pra
sidėjo "Marija - Marija” gies
me ir kun. Jucevičius kalba. 
Dr. S. A^JBačkis sveikino atė- 
jusius, ir pakvietė kalbėti po-

Karinuero kanonizacija, kaip matėm, įvai
rių priežasčių buvo Sukliudyta, tačiau mūsų 
Šventojo nenustelbė taip, kad jis būtų .buvęs 
visai užmirštas. Kai kurių šaltinių nuotrupos 
liudija, kad ir reformacijos įsibėgėjimo metu 
katalikai Vilniuje lankydavo šv. Kazimiero 
koplyčią, šaukdavosi savo rūpesčiuose jo užta
rimo, dėdavo į Vilniaus katedros dėžutę aukas 
^Kazimiero fondui” paremti. Kai 1528 metais 
Vilniaus vyskupas Jonas išleido savo diecezijos 
kapitulos statutą, tai pirmajame puslapyje gre
ta šv. Stanislovo, Vilniaus katedros globėjo nuo 
1387 m., įdėjo ir šv. Kazimiero paveikslą. Po 
Liublino unijos (1569) yra suminimas ir vie
nas kitas §v. Kazimiero stebuklas.

biai užtraukė šešias daineles. 
Minėjimas baigtas tautos him-. 
nu ir tautiniais šokiais, ku
riuos nuotaikingai lydėjo p. 
Birutės Venckuvienės akordeo
nas.

Kitą sekmadienį lietuvių 
bažnytėlėje kun. Jucevičius at
laikė iškilmingas mišias už 
kenčiančią Lietuvą. Prie alto
riaus. lietuviška trispalvė pri
mulė kiekvienam šios dienos 
didžią reikšmę;

Kaip ir kitais metais, Vasa
rio 16-tąjaniaminėti Paryžiaus 
lietuviai fhdšėsi ištisomis savai
tėmis — Jlgjcvieną penktacfie- 
nio vakarą būrelis jaunuolių 
rinkosi p. Bačkių bute, ir muzi
kas Užpoievičius mokė lietu
viškų dainų. Pirmadieniais vėl 
kita grupė repetavo tautinius 
šokius, skulptoriaus Mončiaus 
vedamus.

Vasario 16-tą Liettkros at
stovas Dr. S. A. Bačkis ir po
nia padarė, priėmimą lietu
viams .veikėjams ir lietuvių 
tautds bičiuliams. Taip svečių 
buvo prof. Baltrušaitis, latvių 
ministeris- Grosvaldas, prof. 
Pestmaiis, Berends, pastorius 
Laukte, ėsŠų pirmininkas Ai- 
zar su “
atstovas

<adalinanti pinigines aukas, sudedamas ant al
torių, "išskyrus apžadus (votus) ■sidabru bei - 
i»š|ai ir dedamus į-dėžutę pinigus, skirtus 
Karimiero kanonizacijai, ir labai sąžiningai 
juos saugoĮanti.”

Taigi, Vtinhijp aukos buvo renkamos dar 
nebaigtai kononizacijai, kas jau anksčiau pa
aiškėjo iš Vatikano archyve surastų dokumen-? 
tų. Kad būtų dar galima rasti tuo klausimu 
visai naujos ir netikėtos medžiagos kituose ar
chyvuose, pavyzdžiui Florencijos, yra beviltiš
ka. Jos negali ten būti, kadangi ligi 1526 metų 
nebuvo jokios Kazimiero kanonizacijos.

Galimą dar teirautis, ką sako aųo meto 
kronikų autoriai, kaip lenkas Bernardas Wa- 
povvskis. Jo išleistoje (15^) kronikoje randa
me aprašytą šv. Kazimiero pasirodymą prie 
Polocko lietuvių kariuomenei (1518). Tą ste
buklingą šv. Kazimiero apsireiškimą pamini ir 
Zacharijas Ferreri, tačiau jis tiksliai nenurodo 
vietos. Kartais dėl to painiojamasi ir rašoma 
apie du skirtingus stebuklus. B. .Wapowskis, 
tiksliai jį aprašęs, apie Kazimiero kanoniza
ciją vis dėlto neužsimena. Negi tokį neseną ir 
reikšmingą faktą kronikos autorius butų nuty
lėjęs? Priešingai , savo tyla B. Wapowskis su
sigretina su vysk. Paris de Grassis ir B. Cesa- 
niečiu, kurių užrašai taip pat tyli. Visa tai rodo, 
kad Kazuniem kanonizacija nebuvo dar baigta 
nė popiežiaus Klemenso VU laikais. Tas Me
dičių popiežius mirė 1534 m.

P<hh» Htoodeai, praacazė, vane, Couperin-Kreisler. Daug 
(vyras Ketams; ištremtas Stol- / katučių sulaukė to pačio mū
rasJ prieš du totoeatav griia ziko 6 preliudai lietuviškomis, 
iš lietaves. - fiaudns temomis —sonata.

Dauguma neteko žado; vieš- Gerui pasiruošęs choras skam-

■ • Bogotoje, Kolumbijoje, iš- 
leidžiamas naujas laikraštis 
"Tėvynės Aidai”. Ats. redak
torius — S. Sirutis.

, • Lietuvių Enciklopedijos 2 
tomas jau baigiamas spausdin
ti. Jis apims nepilną raidę B.

' • "Atolo” vardu Australijos 
Liet. Kultūros Fondas išlei- 
džia, didelį, 200 psl., gausiai i- 
liustruotą metraštį.
'• Jobo Aisčio atsiminimų 

knyga “Apie laiką ir žmones” 
jau renkama. Leidžia Terros 
leidykla. Knyga pasirodys 
prieš Velykas.
• Lituanistikos muziejus 

organizuojamas Argentinoje 
“Argeritmos Balso” namuose. Į 
jį norima surinkti iš 40.000 
Argentinos lietuvių daug ver
tingos fituanistinės medžia
gos, pvz. apie mokslininką Do
meiką, kap. Daukantą, - inž. 
Chodosevičių, aušrininką Viš
teliauską, knygnešį Paugą, Ęą- 
tagonijos kolonizatorius šlape
lius su Baliukais ir kit. Tri
mati gauti ir Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo dek
laraciją, Paugds paskelbtą Bu
enos Aires dienraštyje “La 
Prensa” pirmiau, negu Dr. Ba
sanavičius su Tautos Taryba ją 
paskelbė Vilniuje.
• Dr. J. Mače ratą, bendra- 

,dart»audamas su Argentinos 
rašytojų sąjunga, į lietuvių 
kalbą išvėrtė Peronienės “Ma
no gyvavimo prasmė.” Apie tai 
paskelbė sostinės laikraščiai.
v • KtaMftras Fondas Austra
lijoje savo šuvažiavime priė
mė naują statutą ir apsvarstė 
visą eilę aktualių reikalų. Ypač 
vertingų nurodymų davė bųy. 
LKF apygardos pirmininkas 
arch. V. Žemkalnis. J naują 
valdybą išrinkti Janulaitis, 
Meiliūnas, Valys, Bosikis ir

nios iš Lietuvių lietuvių koloni
ja Prancūzijoje nesitikėjo. Po
nia Puziniene davė tikrus davi
nius iš lietuvių gyvenimo So
vietų Lietuvoje. Sunku gyventi 
šiandien Lietuvoje.

Prastos rūšies juodos duo- 
nos>kg. kainuoja 1,60 r.— 135 
frc. (1 rublis lygus 85 frc.).

Sviesto kg. 22-36r. ■
Lašinių 24-40 rub.

' Cukrus gabalais 10 rub.
Tuo tarpu darbininkas į mė

nesį uždirba 300-400 rub.
Su tokiu uždarbiu beveik ne- 

^nanona pragyventi ir apsi- 
sėdi lietuvis 

’tik dėl akių, greta jo rusas, huo 
kurio viskas priklauso. Mer
gaitės negali ištekėti, nes trūk
sta lietuvių. Bažnyčioje iman- 
tieji šliubą persekiojami. Vil
niuje, krautuvėse kalbama tik 
rusiškai — lietuviškai nuduo
da nesuprantą.

Kai kas iš jos pasakojimų 
buvo žinoma ,bet vistiek įspū
dis paliko didelis — lyg pati 
Lietuva pralak) į savo vaikus, 
atnešė seserų ir brolių skundą.

Metinėj daly p. Matukaitė 
su d^diu pasisekimu paskam
bino M. K. Čiurlionio Preliudus 
ir Friderik <3M)ptoo Scherzo. 
Po jos smuiku grojo muzikas 
-UžpotoviStB: Andalute ir Pa-

dar stovėjo prieš sunkias rungtis sK^ąB|įta^ 
cija. J tą kovą uoliai įsijungė jėzuitai stangto- 
miesi prie žmonių prieiti ne tiktais su jų peSų. 
kalba, bet ir organizuodami iškilmingas j bei 
patrauklias pamaldas Tam labai tiko Švento
jo kultas, ir ne kurio kito, bet pačiame Vttniu- 
je palaidoto ir žmonių tebegarbinamo. Dėl to 
žymus jėzuitų pamokslininkas P. Skarga, iš
leisdamas savo “Visų metų šventųjų gyveni
mus (1579), lenkiškai parašė ir apie šv. Kazi
mierą, pakartojęs tai, kas buvo rašyta vysk. 
Zacharijus Ferreri. Tos knygos pirmasis leidi
mas buvo atspaustas Vilniuje, jtonitams atite
kusioje Nesvyžiaus Radvilų spemstuvėj. Naujai 
pakartoti pasakojimai iš šv. Kazimiero gyve-

VILNIUS ATGAIVINA KAZDflEEO GARSĄ
Gi apie tą laiką katalikybė Lietuvoje prade

da atsipeikėti; kartu Su ja vis labiau atsigavo ir 
šv. Kazimiero kultas. Tačiau jis dar nebuvo 
galutinai bažnytiškai sutvarkytasl Vyravo 
tiktai įsitikinimas, jog popiežius Leonas X bu
vo paskelbęs Kazimierą .šventuoju ir siuntęs 
bulą, bet ji Vilniaus nepasiekusi; Reikėjo tat iš 
naujo siekti Romą ir prašyti, kad šv. Kazimie
ras būtų įrašytas į Mssale Romanum, kunigų 
breviorų, Martyrologiuin Romanum ir nustaty
ta Šventojo garbei diena. To pasiekta XVII 
amžiaus pradžioje.

I S f G Y K I T B 
ir perskaitykite 

“Prie Vilties

1-r-. .■ ’ *• '
JOS IrMFMyHrlI IĮH.

Bet tuo metu Vilniaus vyskupija teturėjo 
administratorių, ištisus aštuonerius metus, ir 
viem kapitula be vystamo, matyti, nesiryžo by
los iš naujo judinti. Tas klausimas suaktualėjo 
tik tada, kai Vilniaus vyskupu buvo paskirtas 
Benediktas Vainius (Voina), mirus Krokuvoje 
kanfinohii Jurgiui Radvilai 1(1600)', kurio vie]tą 
ten už^nė - Vilniun ilgai neįsileistas lenkas 
vysk. Bernardas Madejevskis. Su naujo vys
kupo Vilniuje paskyrimu pagyvėjo ir akcija'šv. 
Kazimiero kultui sutvarkyti. Buvo tuo reikalu 
pasiekta Roma . . v

Dėl ko Kazimiero kanonizacija nusidelsė, 
gali mums paaiškinti XVI amžiaus pradžios 
neramumai — politinės, religinės kovos bei Ro
mą Uztvinęs algininkų siausmas, istorijoje va
dinamas “Sacco čfi Rcana”. Tas baisus “Romos 
apiplėšimas įvyko 1527 m. gegužes mėn.. 
miestą užėmus imperatoriaus Karolio V karei
viams. Jie taip siautėjo, degino ir žudė kerštau
dami už tai,- jog jwm tinkamai neatlyginta, 
kad miesto vaizdas turėjęs net “gatvhį akmenis 
sugraudinti.” Siautėjimo metu pridaryta ne- 
atitaisomų nuostolių archyvam, bibliotekom 
ir. bažnytiniam menui, šv. Petro aikštėje karei
viai degino brangius gobelenus, kad iš auksu 
siuvinėtų audinių ištirpytų brangųjį metalą. 
Popiežius Klemensas VII su dalimi kardinolų 
buvo užsidarę Angelo pilyje; Jis vėliau pareiš
kė, jog visi slaptosios kanceliarijos aktai buvo 
patekę į rankas įdūkusios soldateskos. Tada 
galęjo dingti ir Kazimiero kanonizacijos bylos, 
pradėtos tiktai prieš šešis mėnesius, nes ir Ri
tų kongregacijos .archyvo bylose nerandama 
apie šv. Kazimierą nė menkiausio raštelio.

Tuo metu Vakarų Europoje buvo taip pat 
siaušmo dienos — reformacijos įaistrintos reli- 
gmės .kovos k3ė nerimą. Jis Romai sudarė 
didelio rūpesčio, kuris kitus reikalus stūmė į 
ša& o tarp jų ir Kazimiero kanonizaciją; jai 
užbaigti, galimas daiktas, būtų tekę ddkumen- 
tirię medžiagą telkti iš naujo. Niekas tuo Ro- Kas pirmas ėmėsi iniciatyvos, sunku nusta- 
xnoje toliau nesirūpino. Neklabeno jos nė Lie? lyti. Aišku tėra, kad judėjimas šv. Kazimiero 
tuva, kur religinis gyvenimas, reformacijai be
siskverbiant, irgi sutriko. Apie Kazimiero ka- 
oonizaciją ištisus dešimtmečius nebuvo kalbos.

atkelta iš 2 psL 

saulėžiūrinė. Tačiau dr. V. V. 
nutyli, apie kokį neutrahsną 

kultui' formaliai aptvarkyti prasidėjo su kata- filosofai kalba — apie ats- 
likybėš atgimimu. Jis ėjo ne iš kur kitur, o iš kkx> paliečio ar valdžios. O
paties Vilniaus, kuris vadovavo visam politi- skirtumas čia yra labai dide

lis. Jokie anie mūsų filosofai 
‘'neįrodmėjo”, ' kad katatikas 
gaU būti neutralus komuniz-

Mįy 1710 fašizmo, socializmo ar kitų
ideologijų atžvilgiu. Kai mūsų 
filosofai kalba apie pelitini ne- 
utralumą, jie kalba spite vals- 1 tybės valdžios neutralumą, t

| ■ y- jie kalba apie tą patį neut-
X B ralumą, kurį praktiškai vykdoI Adenauerio valdžia Vokietijoj,

Amerikos valdžia ir kitos de- 
>< > B mokratinės valdžios. Aš čia

B kartu su dr. V. V. noriu tų1 mūsų katalikų filosofų garbę
I B truputĮ pamažinti, prtarinda-I B mas, kad jie savo “įrodinėk

B mais” Amerikos neatrado, iš
I esmės ne daug ką naujo tepe-

* B sakė. Jie tik norėjo tą valsty-B bės v^tios minėto neutralu-
j K mo aksiomą paorezu, norėjo to

visos.demokratijos kafca, būtų 
ne tik popieriuje, Vėt it prak
tiškai vykdoma, kad # būtų 
painiau negu iki šM kai kur 
buvo » yra , vykdoma. Tai 
ir virins. Ar toks noras ne- 
krikšSomfaas?

Minėtas vrikietis kun. Rabe- 
nau Adenąuerto valdžios 
dėl jo neutndump - nekaltina. 
Rabenau kaRia tik apie atskirų 
privačių Žmonių nepateisinamą 
neutralumą: "ar tai būtų mo
kytojas, ar tesėjas, ar valdi
ninkas — viri vyrai ir moterys 
negali atsisakyti savo krtkščio- 
nišisų pareigų ir vieMo gyve
nimo atžvilghi, ta%i ir poiiti- 
kofe;” Vadinas, Rabenau daro 
skirtumą tarp privataus žmo-

vBIBDOB .M^flHBBBIO.

patraukliai rato apie
lio komunistų atstverttaąd

Kaina — >150 1
Užsbakyti Dmrbttrito 1
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Butas’ imi ~

r. Elektros

cagoje ir prie geriausių norų 
negali aplankyti visų švenčių

vaitgalį vis po -kefis sutampa.

oficialiai vainikuojasi lietuvių 
sostinės išeivijoje garbe.

Štai bėga jubiliejiniai kayg-

imfflm ivrt* Ir.vsfco pau- t«, tik k« iš Rusijos
stojo J naujos kovos, kalėjimų grįžtantį kunigų bū- 

1siAq — siekti tautai dvasinių relį, su- vysk. Matulioniu prie- 
kuttūrinai laimėjimų dainos kyje, pasilikom Panevėžio ge- 
meno srityje. Taip dėka Jonu- lež. stotyje. O vakar vieno iš 
ią, Gečų, Radfių. Misevičių, jų ir karstą bažnyfion palydė- 

ir visos eilės kitų gra- 
Mai gyvuoja ir vis naujus lai
mėjimus škmasi Chicagos vy
rų choras.

iai puški dovana mūsų aižie
siems, kad ir iš garbingo dė
dės knygnešio, simboliškai atė
jusio iš to krašto, kur, anot St 
Džiugo:

O melsva padangė
Kaip žiedai linų,
Tau, brangi tėvyne,
Šiandien gyventu. « ...

Tėve, pagalvok apie šią ver
tą dovaną!

Gubernatorius mūsų šventėje
Valstybinio masto Lietuvos 
priklausomybes minėjimas 
*warke prasidėjo pamaldomis 
; Lietuvą, kurių metu kun. P. 
ttoraitis savo pamoksle kil- 
aushi tėvynės meilės pa vyž
ių nurodė kovojančius Lieta
is par^ząnus**ir kvietė visus 
į pavyzdžių kovoti už Dievą 
tėvynę visais mums prieina

mais būdais.
Po pamaldų iškilmingas nu

ėjimas vyko - didžiausiame 
liesto Essex viešbutyje. Prog- 
ama buvo transliuojama per 
merikiečių radiją ir įrašoma 
juostas Amerikos Balsui. 
Minėjimą atidarė mokytojas 

Stasys Jakštas ir publiką min
intis nukėlė į 1918 metų 16- 
ą vasario Vilniun pas Lietuvos 
lepriklausomybės akto signa- 
arus. Toj nuotaikoj minėjimą 
/esti pakvietė Jokūbą Stuką.

Amerikos lietuviai vetera
nai įnešė Amerikos, Lietuvos, ir 
Newarko lietuvių veteranų 
postų vėliavas. Rūtos radijo 
choras sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Prel. Kelmelis perskaitė in- Pedagogas V. čižiūnas pabė
rė visą pluoštą minčių, kurias agT TaHat - Kelpša su žmona 
suglaudus gauni: neieškok tau
tos įgaliojimų mūsų priekyje 
stovintiems, yadams, nes ir pra
eities vadai jų neturėjo. Remk 
Amerikos Lietuvių Bendruo-

- MINĖJIMAS, BLYNAI, BENDRUOMENE IR SPORTAS
ganizuotą veikimą darbais ir 
aukomis.

Prieš pabaigą kalbėjo foto
grafas J. Ribinskas ir solistė 
Barbora Darlis. Jai publika ne
įkainuojamai dėkinga, už meni
nės dalies išpildymą gražiomis 
dainomis, už kurias atsisakė 
imti jai skirto atlyginimo.

Po J. Stuko kalbos prelatas 
Ignas Kelmelis perskaitė už-

vokacmę maldą. New Yorko 
Lietuvos vicekonsulas A. šimu
tis apibūdino dabartinę-Lietu
vos padėtį. Kongresmanas Ha- 
rison Williams nurodė, kad A- 
merikos kongresas Kersteno 
tnvestigacija daro pirmus žy
gius Lietuvos laisvinimo kryp
timi. Jis apsiima šio minėjimo 
rezoliuciją rytoj pats perskai
tyti kongrese ir atspausdinti 
kongreso biuletenyje.

Lietuvos Laisvinimo Komi
teto pirm. V. Sidzikauskas pa-

A. Simučio kalbą ir krei- 
į Amerikos žmones,* pm- 

pagalbos atgauti Lie- 
ir nepriklausomy- 

Nevvarko miesto burmistras 
P. Carlin pasveikino lietu-

tavai

neWark,n.l baępamąją maldą ir minėjimas 
tuomi buvo baigtas.

Už nuveiktą milžiniškai di- vuk w Rinkėjo krtųmem su- propagandos dart, 
kaktĮ syęstl kartu su laisva 
ir nepriklausoma Lietuva.

Advokato Pauliaus pakvies
tas New Jersey valstybės gu
bernatorius R. B. Meyner sa
vo kalboje prisipažino, kad lie
tuvius pažįsta ir myli nuo pat 
kūdikystės kaip teisingus ir ge
rus žmones, todėl ir dabar da
rys viską, kad Lietuva atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę. Ten- 
ką priminti, kad prieš dešimt 
dienų jis vasario 16-tą paskel
bė Lietuvos diena ir tnlbė jo per 
Amerikos Balsą į Lietuvą. Tą 
jo kalbą Amerikos Balsas per
davė su visomis jo perduoda
momis kalbomis. Visi Jungtinių 
Valstybių siųstuvai ją pakar
tojo ištisai. Ta proga minėjime 
gubernatorius buvo apdovano
tas V. Augustino Lietuvos 
vaizdų knyga. Dėkodamas už 
knygą jis pasižadėjo, kad kai 
tik Lietuva bus laisva, tai jis 
pafe ją aplankys^

atstovai, sudarinėjami komite
tai, kad tik ta šventė kuo di
dingiau ir pagarbiau praeitų. 
Berods, iškilmių, pradžia "nu
matyta gegužės 2 d. Bet vėl 
nelemtas sutapimas. Tą dieną 
“Margutis” skelbia savo jubi
liejinį koncertą, į kurį kaip ligi 

.šiol buvo, susirenka minios
~draugų ir, užtarėjų mūsų kei
čiančiai tėvynei, New Jersey ___ ______ __ ________________
Lietuvių Tarybai ir New Jer- žmonių. Ir $ kartą, jei nebus 

nuolaidų, gali labai nukentėti Jonušo vedamą Chicagos 
Lietuvių Vyrų chorą ir A. Ste- 
phens ansamblį. Prieš Kalėdas 
rinkoje pasirodė vieno iš tų 
Chicagos reprezentacinių vie
netų, Br. Jonušo vyrų choro 
įdainuotų dainų plokštelių al
bumas “Tėviškės aidai". Ta 
proga Padėkos dienos išvakarė
se pabūti drauge su choristais, 
pagyventi bendromis nuotaiko
mis ir pasidžiaugti jų darbo 
vaisiais, į uždarą pobūvį susi
rinko nemažas būrys svečių,

sey Lietuvių Bendruomenės 
Lokui priklauso ne tik mūsų 
visų, bet ir visos Lietuvos nuo
širdžiausia padėka.

Pasibaigus programai N. J. 
Liet. Tarybos pirm. J' J. Stu- 
kas pakvietė visus programos' 
dalyvius ir kitus svečius į ižd. 
VI. Dilio namus, kur ponia Di
lienė visus gardžiai pavaišino. 
Vaišėse atsilankė min. V. Si
dzikauskas su žmona, vice- 
kons. A. Simutis, adv. K. F. 
Paulis su junona, Jokūbas ir 
L. Stukai, prel. Ig. Kelmelis, 
kun. P. Totoraitis, T. Tomas 
Žiūraitis, O.P.r Liudvmaičiai, 
S. Goodis, Katiliai, Garoliai, 
Peronas, Mrs. J$f. Martin su 

dukra ,inž. St. Giedrikis, P. La
banauskas, Klimai, St. Jakštas, 
prof. K. Račkauskas, Jančftįus- 
hai, • inž. Varnas su žmona,

ir dukra bei daug kt. Pobūvio 
metu svečiai šeimyniškai pasi
dalino įvairiomis mintimis. P.

Vieną vakarą sutemus liūd
nai sugaudė šv. Jurgio bažny-

jau... Taip, kankinio, pilkojo, 
ne reklaminio, kankinio, * už 
kuriuos didesnių ir pagarbes
nių šioje žemėje nerandu. Bet 
kiek reklaminių “patriotų" pa
lydėjo to senelio karstą? Aš 
bent nemačiau jų...

VL Ramo jas
Kaip Įmyga, taų> n* daina

mpsų tautą pritaSė iš nakties ; T .....

Išdarė Utuanistikos Studijų Institutas
keliu. Sakoma, kad tauta yra 
mirties išvakarėse tada, kada 
nutyla jos daina. ASū Dievui, 
lietuviuose išeivijoje tų ženk
lų dar nematyti. Kad įr Gnca- 
goje, be visos eilės kitų, turim 
tris reprezentacinius dainos 
meno vienetus: “Dainavą”,

4 Cticagoje užverstas dar vie- dijų uždarymas. Jis pradėtas 
'naš lietuvių kultūrinio gyveni- palaiminimu šv. Kazimiero šė
mo istorijos Mpas, — vieno serų koplyčioje, kurių patal-

knygnešių metų atidarymo iš
kilmės. Ir, žinoma, nukentės 
ne kieno nors asmeniška kiše
nė, bet pati lietuvių demonst
racija, nusilenkiant prieš di
džiai tautai nusipelniusius pil
kuosius knygnešius ir lietuviš
kąją spaudą.

Ant stalo pirmoji knygnešių 
metų dovana mūsų mažie- 

' siems. Tai jaunojo vaikų rašy
tojo St. Džiugo pirmoji eilė
raščių knyga “Kiškučio vardi- pradedant J. E. vydc. V. Driz- 

--- --.... . Sanitary Distr. prez. A.
Oliu, konsulu dr. Daužvardžiu 
ir baigiant pačiu mažiausiu V. 
Ramojum. Vieni nuoširdžiomis 
kalbomis, kiti plojimais, o A. 
Olis šimtine dolerių^, čia pat 
vietoje paaukotų chorui, padė
kojo tiems energin^ems ir dai
ną mylintiems vyrams už jų 
gražias pastangas ir laimėji
mus dainos meno srityje. Di
dingas tautinis momentas bu-

Studijų Instituto uždarymo to buvo iškilmingas posėdis, fr 
metu. Tikrai, tuo buvo užbai
gta da* viena fazė, kovoje prieš Loyolos universiteto vardu į- 
smarkiai riedančią nutautėji
mo lavą.

LSI savo darbą pradėjo pra
eitų metų spalio 17 d. ir jį 
baigė vasario 13 d. Jo organi
zatoriai buvo Mokslo Mėgėjų 
klibas, kurio pirmininku yra 
P. Maldeikis, sekretoriumi kun. 
dr. J. Celiešhis, o Institutui va
dovavo nenuilstantis kun. V. 
Bagdmavičius.

jo metu kun. J. Beleckas, S. J.

teikė baigusiems pažymėjimus. 
Alto vardu baigusius sveikino 
L. šimutis, Lietuvių Bendruo
menės P. Gaučys ir lankytojų 
vardu padėkos žodį tarė Vacį. 
Kleiza. Seserų suruoštos arba
tėlės metu pasidalinta įspū
džiais bei pareikšta vilčių, jog 
ir kitais metais kas nors pana
šaus bus suruošta.

visti lietuvybės dvasią, ruošti

nės.” Kai paimi į rankas sim
patišką knygą, kai verti pusla
pį po puslapio ir kiekvienam 
jų randi gabios jaunimo kny
gų iliustratorės dail. V. Stan

galvoji : ir .Lietuvoj taip me
niškai ir p&vj&ifngai išleistų 
knygų mažai teturėjom. Nors 
mūsų vaikų poezijos stulpų 
Vyt. Nemunėlio ir L. Žrtkevi- 

• čiaus jaunasis autorius dar

; Kovo 7. J954 m.
Apreiškimo parapijoj, Brooklyn, N. Y. 

globojant
Gerb. Kun. Klėb. Norbertui Pakalniui, - 

įvyksta '■
Ketvirtoji New Yorko ir New Jersey Valstybių 

Tretininku ir Šv. Pranciškaus Mylėtojų

KONFERENCIJA

Šv. Petro parapijos bažny- DEl*i€OfT, KIČU, 
fėleje klebono kun. V. Misevi- , ----- =-------- -------
čiaus rūpesčiu vasario 14 d. _ . '
buvo gražiai atšvęsta Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktis. 
Sieną laikė ir dienai skirtą pa
mokslą pasakė kun. V. Kriščiū- 
nevičius. Jam asistavo 2 sve
timtaučiai kunigai Gražiai lie
tuviškas giesmes giedojo vis 
augąs parapijos choras.

Parapijiečiai ^pač naujaku
riai, dėkingi kleb. kun. V. Mi- * kun. Conroy šv. Bonifaco pa- 
seviSui, kad jis jau kelinti me
ta sau pagelbininku laiko ____ _____
tremtinį kun. V. Kriščiūnevi- kui, kuris jau ketvirtą kartą 
čių, kuris gyvena Detroite pas < 
savo tėvus.

lauš skaitymo varžybas, o jau
nesnieji — deklamavimo. Pir
mas vietas laimėjo Dalia Mi- 
kaitė ir Violeta čižauskaitė. 
Apdovanoti buvo net ir penktą

bėjo sutartinė daina, sukosi ra
teliai, trypėm polkutes.

Už patalpas at-kai dėkingi

rapijos klebonui (parapija ne 
lietuvių), o ypač kun. K. But-

suteikia progą tomis patalpo
mis veltai pasinaudoti. Garbė 
ir sendraugiams tą popietę su

valand. P.

valand. P.

valand P.

KVIEČIAMI

Konferencijos programa: ’
M- — parankos salele New Yorke ir New Jersey 

valstybių Tretininku Kongregacijų Tary
bų posėdis.

M. — Apreiškimo bažnyčioje — Tėv- Juvenalio 
Liaubos O. F- M. pamokslas. Įžadų atnan- 
ūnimas popiežiškas nalaiminimas ir pa- 

• laiminimas su švenčiausiu Sakramentu.
M. — parapijos salėje — Konferenci jos atidary- 

sveikinimai, Dr. Tėv. Leonardo An- 
dri®’.-au« o.*F. m. ne«katta. klausbAai-su- 
manvmai, Tarybų nirmininkiu-ų prane
šimai. Konferencijos u^arymas- '

I KONFERENCIJA
VISI New York ir New Jėrsev valstybių Kuni

gai Klebonai ir Asistentai. Tretininkai ir 
šv. Pranciškaus Mvlėtniai iš sekančiu na- 
raniiu: BROOKLYN. N. Y. PARAPIJŲ: 
apreiškimo: angelu karalienes 
IR ŠV. JURGIO:,MASPETH. N. Y.: NEW 
YORK CITY, N. Y.: BAYONRE. N. J., 
ET TZAFETft N. HARRISON. N. J., 

n >, PATERSON, N į.. JER
SEY CITY, N. J.

Vasario 21 d. po pietų Det
roito ateitininkai buvo susirin
kę šv. Bonifaco parapijos pa
talpose Užgavėnių blynų. Daly
vavo apie 100 sendraugių, stu
dentų ir moksleivių. Svečių tar
pe buvo net iš Montrealio kun. 
Kulbis, nevvyorkietis vyčių vei
kėjas Juozas Matašinskas, Det-

; roito vyčių atstovas Robertas___ __  , ___ _______ ___________ _
Į Bops, keletas latvių dzintarie- organizaciją. Dabar vyksta na- 
[ fių ir keletas windsoriečių ide- rfų vajus. Visi detroitiečiai tu- 
; jos draugų.

Prie gražiai paruoštų stalų 
prabėgo linskmai keletas va
landų, nes vaišių metu buvo 
skaitomas linksmas laikraštis
“Sacharinas”, redaguotas P. 
Zarąnkos ir J. MikuHonio. Vy
resnieji moksleiviai turėjo dai-

Buvo malonu stebėti čia gimu
sias seseles ir naujai atvyku
sius lietuvius nuoširdžiai ben
draujant. Gaila tik, kad lankiu
siųjų skaičius nedidelis. Nejaiir 
gi negirdime žudomos tėvynes 
balso ir nefštiesiame jai pagai

las skaitė 27 įvairių sričių pas- b08 ran^4- 
Raitininkai. Temos buvo pa
rinktos aktualios ir įdomios. 
Jos apėmė keturias pagrindi
nes sritis: tautos palikimą, lie
tuvių literatūrą, organizacijas 
ir lietuvių tautos problemas.

LSI gjobojo Loydos univer
sitetas ,kuris lietuviams labai 
palankus ir net yra pasiūlęs 
įsteigti nuolatinį institutą prie 
universiteto.

Vasario 13 čt įvyko šių stu-

prieš mtaotėjfaną.
kovai

Greenfield, Mass.

Konstantinas ir Agota Dėdi
nai vasario 14 minėjo vedybi
nio gyvenimo auksinį jubiliejų.

Full Course Evening Dbmer* 
served Irom 5 to 9 pjn. datty.

plojimų audrą.

Vasario 20 Masonic Temple 
salėj įvyko Tarptautinio Insti
tuto rengtas “Jungtinių Tautų” 
koncertas, kuriame dalyvavo 
įvairių tautybių tautinių šokių 
šokėjų grupės. Lietuviai čia 
buvo irgi astovaujami. Malū
ną vos tik pradėjus, jau piri>li- Ta proga jų namuose buvo su
ka ėmė ploti, kad šokėjai ne- ruoštos vaišės, kuriose dalyva- 
begalėjo net muzikos beišgirs- vojubflijatų sūnus ir dukterys 
ti. šokėjai dauginas skautai, 
vadovauja p. G. Gobienė.

bei būrys artimųjų.
Abu Dėdinai iš Lietuvos at

vyko 1900. Vedė vasario 15, 
1904 h* visą laiką gyveno 
Oeenfrelde. Išaugino 4 dukte
ris ir vieną sūnų, vienas sūnus 
yra miręs.* Visą laiką gyveno

- Your favorite Codctafl b alwayi 
availabte. Jota ■ —y tane.

IDLE HOUR

klubo Kovas. Svečiai buvo “ge
rai kaustyti” ir nepagailėjo į- 

. - krėst detnntiečiam. Rungtynės
Jurgis Mkaila, nuSnesdąnas

* dai. Rungtynės vyko Holy Re-
deemer parapijos salėje prie 
Vernon ir Junction. žiūrovų a-

Vasario 20 d. šeštadieninę 
radijo valandėlę kalbėjo inž.

L. Bendruomenės reikšmę ir 
jos padėtį Detrpite. Jis, kaip 
Detroito L. B. Apylinkės pir
mininkas kvietė visus lietuvius 
burtis į vieną visus vienijančią

rėtų šią organinei ją paremti. 
Nei katalikai, nei * tautininkai, 
nei socialdemokratai, nei liau
dininkai ar kitokie nepajėgs, 
sakysim, Detroite įsigyti lie
tuvių namų — salės, o ir daug 
kultūrinių reikalų yra visiems 
bendrų.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
*!>■■<>■ i Ji ■ fbr<ii radiją atoOra WUM, IMS kytoer**

KIEKVIENA SEKMADIENI — nao 1:30 iki 2.-00 vai. M norit* 
Moje nafijo programoje iketotfe krelokitfe adresu:

KNiMrra hr iathcania w»oa

rurigtynės tarp Urbams Sėtu
vių studentų sporto klubo U- ______
tuanknir Detroito liet sporto

rni organizacijas ir bažnyčią.
Vasario 13 jubiliatų intenci

ja buvo atlaikytos šv. Mišios, 
kuriose dalyvavo vaikai. Jubi- 
fiejaus proga susilaukė daug 
sveikinimų ir dovanų su linkė
jimais dar ilgai ir laimingai gy
venti. ' 7 A.

Su “Vitam Kudirka” Į COngų.
Art. Zuzanos Arlauskaitės 

vadovaujama vaidybos mėgėjų 
grupė kovo 7 d. vyksta gastro*

AB Rūta — Nakaitė-Arba- 
čiauskienė padovanojo Detroito 
moksleiviams k studentams 5 
savo nauja* knygas “Duktė.”

P. NstM

• Detroite yra ku> 
He vii* pusės metų be darto, 
Gauti darbą, ypač senesni* 
siems, sunku. Jau yra šeimų, 
kurios prato paramos iš nfo.

JCSŲ NUOLATINIS

MUMS PARAMA

KARWOWSKI

Mes kviečiame savus 
draugus lietuvius

TU. Staidfa* 2-7185

HAVI

^)mnį z/hiaii
AT YOUR PARTYI



Harry Ziminerman. Taip pat 
matomos paikiuose drabužiuo
se Palatines ir šveicarų gvardi-

vasario 26 d. išvyko j Bos
toną, kur vaidins Vaičiūno 
“Tuščiose pastangose.” Veikalą

su lietuviškais raidynais jau 
galima -gauti Gabijos knygyne, 
335 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. TėL EV 8-6163. Yra, a-

Sas apdovanojama aukso ka
rūna. šiame paveiksle daly
vaujam Danutė Venckaitė, Ire
na Lendraitytė ir Kentas Ci
bas: • ' •

jam buvo Įteikta LRDpremija 
už eil. knygą ‘'Didžioji Kryž
kelė.” £

335 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. Rišama į odos, drobės, 
odos imitacijos ir kt. viršelius, 
(spaudžiamos raidės ir kt. įri
šimui prikmmos ne tik knygos, 
bet ir žurnalų bei laikraščių 
komplektai

Lietuviškose' kolonuose pasi
rodė Albinas Pahflrinskas, ku
ris sakosi esąs vargšas dypu-

..-.•••■ • Graą^fDMHMit
su pamokslais šv.PetrobaJ 

nyfioje bus sekmadieniais2 
30 vfltį. p^>.

Lietuvių durtų gydytoją 
metrais sshikmbm jvy» 

kovo 6 A, vežtadkaį, *6 vaL v. 
Balde Freedom Beūse, ĮSI.E. 
70 St, N. Y. Po ranirirthno 
bos rabatas.'

Amerikon. Jis. apiplyšęs, kiau
rais batais; 
kad žmonėse

20 metų sukakčiai paminėti 
kovo 7 d. 3 ▼. P4>.Liet? Pil. 
Draugijos salėje rengiamas 
Talentų popietis” ir “Surum- 
Burum”. Bus meninė progra
ma .užkandžiai ir šokiai. Įėji
mas 1 dol. suaugusiems ir 50 
c. vaikams.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Norintieji užimti pigų butą 
(100 Cook St. Brooklyne), 
prašom skubiai kreiptis pas 
Mrs. Kazakevičienę — 247 
Starr St.' Brooklyne. Butas be 
centralinio šildymo. Nuoma a- 
pie 20,70 dol. mėnesiui

CAMBRIDGE, MASS

Jūra BendorifitS baigė aukš
tesniąją mdkyklą <(Bushwick 
High School) ir pradėjo studi
juoti miesto kolegijoje (City 
College).

Bostono vyčiai
prisimindami šv. Kazimierą, 

kovo 7 d. 10 vai. dalyvaus mi-‘ 
šiose, priims bendrą- komuni
ją ir po pamaldų šv. Petro par. 
salėje susirinks pusryčių.

Filmą pagamino- ir statė 
Jerome Cappi. Per trejus me
tus sudėjo visn, kas tik įma
noma. Ypač vykusiai ir meniš
kai teėjusios masinės scenos, 
kaip Konstantino Didžiojo ko
va, krikščionių kankinimai ir

Šiuo vardu pastatytas fiL šv. Petro 
mas, kurio pasirodymo ilgai vertybes,. J 
laukta. Jis greit pasirodys ge- Sikstinę k 
resniuose kino teatruose. Jo ” popiežiaus 
gamyba užtruko trejus metus. 
Filmas yra spalvotas ir ištisai 
suktas Romoje ir Vatikane, 
gavus specialų leidimą.

FSmo tminyš,.: pavaizduoja 
senojo' pagonSzmo griuvimą ir 
krikščionybės . įsigalėjimą su

ikos meniškas 
ūralaus dydžio 
įų ir privatišką 
yčią su pašų 

§v. Tėvu, kuris’matomas ne tik 
Šventųjų MttifpTOga, bet gir
dimas ir jo žodis į visus pasau
lio tikinčiuosius. Fifamri atski
rai yra įkalbėtojo kaSba.

Nuostabiai puikiai gieda 3»- 
000 vaikų cboTOs beį Skstinos 
koptydos ir Čspe&a Giulia

niškytė su Vytautu Veršeliu. 
Vestuvinė puota įvyko Apreiš
kimo par. salėje.

galLpasžrodytisr elgetaudamas skyrius suruošė Lietuvos Ne
apgaudinėti žatones. priklausomybės minėjimą va-

Žymėst ūgia — 6 pėdos ir 1 sarto 21. Minėjimas prasidėjo 
coi& padžiūvęs, šviesus nuo- vysk. V. Briz&o minomis Į0 
lat kosti, kaires rankos nėra vai. Mišių metu Jo Eksceiend- 
dviejų pirštų, dešinės vieno. ja pashkė pamokslą

PreL Pr. Juras
pasakys pamokslą šv. Petro 

bažnyčioje kovo 7 d. mišių 
metu 10 vai Tomas pamaldo
mis prasidės Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų rėmėjų seime
lis. Posėdžiai bus 2 vai. p.p. 
Paskaitą skaitys inž. K. Dau
gėla iš Manchester, N. H. Bus 
pranešimas Generalės Motinos, 
ir rėmėjų skyrių. Meninėje 
programoje dainuos solistė St. 
Daugėlienė.

VAITKUS I r r n s b a t home! 
197Webster AveUue

Cambridge, Mass. I 
PRANAS WATIKUS 

Laidotuvių direktorius ir Į 
bSlsaifiuotojas 
NOTARY PUBLIC

PaterMBvfaiM Ir
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge Ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir t kitus miestus.
Be&ale Šaukite: T*L TR 6-44S4

AJezander’s Ner- 
A( J vtoė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų li- 
gų» yra mišinys 

Aj stiprių ir brangiau*
A J šių šaknų, žiedų,
ųI . žievių ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suirimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, Hgąs-

■tad nenuostabu, 
nukelia užuojau
ta, nuperka net 

naujus bątus ir paltus. Labiau
siai jis mėgstą prašyti pinigų.

Kur tik pasėrodo, greit o-

je. Dalyvavo 15 kunigų. SuM- 
rmkę kunigai pinnhusia pa
reiškė , užuojautą vaidybos 
pirm. kun. M Kemėžiui dS 
jo tėvelio-mirties. - •

į- Svarstyta aktualieji pastora
cijos ir kat spaudos reikalai, 

ašarinkime busrefe- 
ratas apie čia gimusių ir nau-

biznieriųir dosnių Sėtuvių ad
resus, kunigų pavardes ir ten 
lankosi, prašydamas aukų.
Jis jau buvo Pittsburghe, Pa., 

kur apstatė lietuvius; senųjų 
Sėtuvių tarpe paliko pasipikti
nimą tokiais dypukais.

Vėliau pasirodė Wilkes-Bar- 
re, Pa.; nupirkus kunigui bilie
tą, atsiradoMgv Jersey. Iš ten 
— Brooklyrtė, kur susirinko 
nemaža.' Pabadžius “Drauge” 
žiniai apie įdėklą- KtWt>ur- 

Jfcs cfingą Kažkam buvo 
išsitaręs, kad vyksta 4 Wdrces- 
tar, Mass. Tat tose apylinkėse

pačiu laiku ke 
karate miSas a 
nfos metų yra’

ISNUtniOJAMAS 4 kamba
rių butas su virtuve, visį švie- 
šūs. Nėra centralinio apšildy
mo, kaina labai prietoama. 
Kreipkitės adresu: Frank Vai
tukaitis, 403 Oiauncey St, 
Brooklyn, N. Y.

BARASEVICIUS ir SONUS 
FU N ERAL HOME 

254 W. Broadway
* South Boston, Mass.

, JOSEPH BARACEVIOUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2390

ZALETSKAS
FUNERAL ' HOME 

564 EAST BROADMA Y
Sovth Bartoia, Mass. i

Du A ZSMcm, « K, Zaletate 
tinboriai ir j

Fiinutore Co. g 
M OVKM- f
SO 8-4618 j

DiSURED «MĮ. B0KDED J 
_ ____ _. , ■..... ......  . - Lood «nd Loog DfstMee Mowr J Seimelis prasidėjo vasano X - boston mas >

22, 10 vai procesija j fažny- S '
Są atlaidam gauti ir žHdlmin- X niunanąy
gom bfiškm, kurias atnašavę ir 
pamokslą pasakė J. E. vysk. ~
V. Brizgys. Dalyvavo didelis 
būrys kunigų, atstovų ir sve-

Angelų Karalienės par. salėje 
12 vai, tuoj po sumos. Kyie-. 
Sami atsflankyit ir atsivesti 
naujų narių. Gyvybės draudi
mo sąlygos šioj organizacijoje čius turės kovo 21. Misos bus 
geresnės negu kitur. Mūsų pa
reiga remti saviškius.

Susituokė
vasario 21 d. Apreiškimo pa

narių MI-SirtokilWWt žgų|rifl- 4AV. 
mas kovo 8 d4 8 vai vąk. An
gelų Karalienes par. salėj. Vi
si nariai prašomi dalyvauti.

Pcųriet seimelio posėdžiuose 
buvo per 200 asmenų. fEanginę 
atidarymo kalbą pasakė vietos 
klebonas kun. Pr. Juškaitfe. 
Suskbikimui pirminkikavo J; 
V. KucDrka, seimBtoriavo Bai- 
noris. Seimelį sveikino žodžiu 
vysk. V. Brtegys; kleb. kun. J. 
Vaitiekūnas, kleb. Pr. Vir- 
mauskis ir kiti kunigai bei at- 
skirų kolonijų atstovai Paritai- w __ ______ ________ _____
tą ”N. P. Marijos Prasidėjimo ^^‘^egahvimų." Grotaros 

mišinį gaimi maistą nėr*

svarstyti aktualūs Kat Fede- g^oo svaras. Už 12.00 prtehm- 
radjos reikalai. 5 undj^ j

Seimas įdžiaigtas bažhySoje S2J5. Ž

metų šv. Kazimiero nri- 
nėjhnas turėjo ypatingai gerą 
pędsekhną, nes salė iąivo pil- 
hutgė atsifcnkiusių, ktn ie no
rėjo pamatyti sestilų taip 
kruopščiai ir gražiai pareiigis- 
mą vaikučių programą Jau vos 
atidarius scenos užuolaidą, pra
sidėjo (fidžiausios ovacijos ma
žųjų orkestrui, kurį tą dieną 
sudarė vaikų darželio mokiniai. 
Orkestras, susidedantis iš 30 
BHPakantų, su dūdelėmis, švil
pynėmis ir būgneliais, gražiai 
pagrojo kelias lietuviškas dai
neles. Žiūrovai buvo nustebinti 
ir nesigailėjo mažiesiems plo- 
^mų.

Po nuotaikingo orkestro sekė 
vaidinimas. Vaikučiai, suvaidi
no vaidinimėlį “Leiskit į Tė
vynę.” šis vaidinimėlis buvo 
paimtas iš vaikų laikraščio 
“Eįjutė”, bet mokytojos sese
lės Elzbietos papildytas įvai
riais šokiais, baletais ir gyvais 
vaizdais, kurie vaidinimą ' ne 
tik pailgino, bet jį labai pra
turtino.

Pagrindines roles vaidino: 
Norma Razvadauskaitė, Rai
mundas žiOcus, Juozapas Ged- 
raitis, Marytė Kraunelytė, Al
dona ž&inskaitė, Vida Lužytė, 
Vida Strazdaitė, Elena Ged- 
mintaitė, Danutė Liaugaudai-

Popietiiuaine minėjime pa
grindines kalbas pasakė vysk. 
V. Brmgys ir prof. Griautas. 
Pirmasis nušvietė dabartinę 
Lietuvos padėtį tarptautinėje 
plotmėje ir Am^ikos lietuvių 
pareigas tėvynės vadavimo 
darbe, o antrasis pabrėžė tau
tiniai susipratuao lietuvio, .se
niau ir naujai atvykusio, reikš
mę Amerikos lietuvių gyveni
me.

Meninę daM išpildė mok. vai
kai, vadovaujami seselių ir pa
dedant varg. Paplauskui. -Mo
kiniai padainavo Gedu dakielę, 
O atsimenu nameQ, Prašom, 
prašom paklausyti, Lietuvi, ar 
tau negaila, ir sušoko porą 
tautinių šokių.
- 'Progriamai vadovavo kleb. J 

kun. Pr. Juškaitis. Aukų su- * 
rinkta $112. 5

mą. Šventąjį metų progą nu
taria suruošti katalikų korigre-

► sėlį, susitarus su LRK Federa
cijos Apskrities Valdyba.

Po susarinkimo kunigai nau- > merikietiškų ir vokiškų firmų 
dojosį šamininko kun. M. Ke- 
mėžio vaišingumu. Pirmininka
vo prei. J. Balkūnas, sekreto
riavo kun. A Ra&auskas.

gv. Kazimiero pamaldos
Angelų Karalienės bažnyčio

je prasidėjo pirmadienį ir truks 
dar antradienį ir trečiadienį 
(ligi kovo 3 d). Jos būna po 8 
yaL rytinių .mišių. Ketvirtadie
nį, šv. Kazmšero šventėje, mi
šios 9 vai. ryto.

raš .mašinėlių: Royal, Smith- 
Corona, Olympia, Tippa. Lietu
viški raidynai yra taip fabriko 
įmontuoti, kad nekliudo rašyti 
angliška akla sistema. Užeikite 
apsižiūrėti.

Kultūros Tarybos 
preridiuino

ir visuomenės atstovų posė
dy vasario 26 Apreiškimo sa
lėj nutarta ruošti spaudos lais
vės atgavimo minėjimą gegu
žės mėnėsj.

Tadas PrarKdcūnas, kuris kir
to Concord upės lede eketę ir 
įlūžo. VeSoni^bdvb tt ^ftetų, 
paliko motiną ir dvi seseris, 
kurių viena vienuolė dirba Ha
vajų salose, Notre Dame vie
nuolyne Skenduolis palaidotas 
šv. Mykolo kapinėse.

Minėjimas užtruko apie dvi . »' • «vaUnSTtet arusieji **».*>** 

buvo taip labai sužavėti, kad 
nebenOTejo dar namo eiti. Su
prantama, čia paminėta tik ke
lios pavardės, o ^ik reikėtų pa
minėti jų beit dar šimtą nes 
orkestrantų, šokėją choristų 
buvo ištisos grupės, kurias su
darė parapinės mokyklos atski
ri skyriai.

8 vai. šv. Petro ir Povilo baž
nyčioj, o užkandis — Carierest 
Hotel

Kolumbo vyčiams, vasario 
28 arridv. Th. A. Boland sutei
kė ketvirto laąisnio pažymėji
mus. Iš lietuvių juos gavo kun. 
A P. Kasperas ir V. Balandis, režisuoja A. Gustaitienė.

“Bowfing” rungtynės vy
čiams numatytos kovo 13 lietu
vių salėje, 269 Second St

Kleb. kun. M. Kemėšis tarės 
su įvairiomis organizacijomis 
dėl ateinančiais metais laukia**, 
mo 60 metų parapijos jubilie
jaus.

Gub. B. B. MeyBertai orga
nizacijos ir'paskiri visuomenės 
veikėjai pasiuntė . padėkos te
oremas už jo palankumą lie- 
tuviams ir Vasario 16 proga 
paskelbtą proklamaciją

Skaučių mergaiSą 57 skiltis 
įkurta prie šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios vasario 21. Įstojo K 
mergaitės. Iškilmėse dalyvavo 
margaičių tėvai ir daug žmo
nių. Popierinėj programoj mer
gaitės padainavo ir sugiedojo 
tautos himną Kleb. kun. M. 
Kemėšis atkalbėjo maldą ir ta
rė jautrų žočQ.

Neįmanoma yra aplankyti 
kiekvieną menišką parengi
mą bet koncertą turėti na
muose galima kiekvieną vaka
rą Puikios muzikos klausysi
tės, jeigu turėsite gerą radio 
aparatą’ Gabijos knygynas 
turi vokiškų — Koertmg ir 
Tonfunk — radio aparatų at
stovybę. Su šiais aparatais, ku
rie pagauna visas bangas, ga
lima girdėti ne tik visą Ameri
ką bet ir Europą ir kitus už
jūrius. Užeikite pasižiūrėti ir 
pasiklausyti į Gabijos knygy
ną 335 Union Avė., Brooklyn 
11, N. Y.

Uetavos vyčiai, 52 kuopa, 
metinę šv. Komuniją ir pusry-


