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JIS NETEKO ABIEJU KOJŲ Korėjos kare bet laimėjo puikiu su
žadėtine; jis dabar dirbtinėm kojom. Tai W. McDonald iš Jersey 
City.

Kova tarp juodų j y ir balty j u nebaigia
Kova tarp baltųjų ir juodų

jų Montgomery mieste Alaba- 
mos valstybėje dar nesibaigia. 
Ji prasidėjo gruodžio 1. Kada 
42 metų juodoji Rosa Parks 
įsisėdo į miesto autobusą. Vi
sos juodiesiem skirtos vietos 
buvo užimtos, šoferis parodė 
juodajai Parks sėstis Į baltie
siem skirtą dali, kuri buvo tuš
čia. Kai įlipo naujų keleivių 
— baltųjų, šoferis paprašė, 
kad Parks pasitrauktų ir jiem 
vietą užleistų. Parks atsisakė. 
Teismas gruodžio 5 ją nubau
dė 14 dol. už tai, kad ji su
laužiusi segregacijos įstaty
mą. Jos advokatas apeliavo. O 
tuo tarpu juodųjų lyderiai su
rengė boikotą miesto autobu
sam. Autobusai turėjo sustoti 
vaikščioję į juodųjų kvarta
lus. Po nenusisekusių derybų 
tarp baltųjų ir juodųjų boi
kotui likviduoti, baltieji iškė
lė kaitinimą, kad boikotas esąs

IŠ LEGIJONO Į RYKLIU 
NASRUS

Pretorijoje, pietų Afrikoje, 
penki vokiečiai mėgino pabėg
ti iš prancūzų svetimšalių le- 
gijono. Jie iššoko iš laivo, kad 
priplauktų krantą. Bet kran
te jie nepasirodė. Manoma, 
kad juos bus sudraskę rykliai. 
Kitus, kurie buvo pabėgę. Pie
tų Afrikos valdžia sugaudė, 
surakino ir vėl grąžino pran
cūzam. Taip kaip švedai pa- 
baltiečius ar amerikiečiai Vla- 
sovo kareivius Sovietam.

KAIP TIKRINA LAIŠKUS
Pabėgusi iš rytinio Berlyno 

H. Tietzke pasakojo, kad ji 
tarnavusi prie laiškų cenzū
ros rytiniame Berlyne. Sykiu 
su kitom 8 moterim per dieną 
atidarydavo po 4000 — 5000 
laiškų, kurie eidavo iš rytų 
Berlyno į vakarus. Pakaity
davo laiškus garais, paskui 
vėl užlipindavo, ir nelikdavo 
jokio ženklo.

KAM PRIKLAUSO KŪDIKIS
New Yorko teismas sprendė 

adoptavimo bylą. Žydų šeima 
Hahn sutarė atiduoti kitai šei
mai kūdikį, kol jis nebuvo gi
męs. Kai vaikas gimė ir ji 
atidavė adoptuotojam, moti
nai pasidarė gaila. Po penkių 
mėnesių tėvai per teismą krei
pėsi, kad vaiką grąžintų. Tei
sėjas priteisė vaiką tėvam. 
Bet adoptuotojas pareiškė 
apeliuosiąs.
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Dulles pakliuvo į demokratų ugnį
VALSTYBĖS SEKRETORIUS OPTIMISTAS, BET NE VISI JO Ž ODŽIAIS TIKI.

priešingas įstatymui. Apie 100 
negrų lyderių tarp jų ir 24 
kunigai buvo patraukti Įteis
iną, kuris bus kovo 19. Negru 
kunigai buvo patraukti į teis
tuos, kurie “mus skriaudžia”, 
ir ragino toliau tęsti pasyvų 
pasipriešinimą. Visų JAV neg
rai pažadėjo paramą toje ko
voje savo rasės broliam. Pro
testo ženklui visi negrai kovo 
25 turi nutraukti darbą vie
nai valandai.

Abiejų pusių lyderiai para
gino savo sekėjus nevartoti 
smurto.

Montgomery mieste yra 65.- 
000 negrų ir 70,000 baltųjų.

Elgiasi su žmonėm 
kaip Sovietuose

Sudane, kuris yra Egipto 
kaimynas ir kuris nubalsavo 
būti nepriklausoma valstybė, 
pereitą savaitę kilo riaušės 
dėl valdžios beprotybės. Kai 
sustreikavo ūkininkai ir atsi
sakė pristatyti medvilnę, ku
rią aksploatuoja didžiosios 
bendrovės, tai policija suėmė 
šimtus ūkininkų ir .sukišo juos 
į tokį kalėjimą, kuriame 190 
užduso. Prieš kitus ūkininkus 
policija paleido į darbą kul
kosvaidžius ir 150 užmušė. 
Valdžia aiškinasi, kad ūkinin
kai buvę komunistų sukursty
ti. Spauda aiškina, kad dėl ta 
kalta bendrovių eksploatacija, 
kurią parėmė valdžia.

Sudane yra 9 mil. gyvento
jų. Ligšiol buvo valdomas 
Anglų ir Egipto kondominiu- 
mo. Dabar kraštas apsispren
dė būti laisvas, bet pereina
muoju laiku tebevaldo britų 
gubernatorius.

• Europoje trukusi ketu
rias savaites šalčių banga pri
dariusi nuostolių už 2 milijar
dus dol.

• Iš Alžiro pranešė pran
cūzai. kad jiem pasisekė su
naikinti sukilėlių dalinį — už
mušė 27 ir paėmė 47. Kovoje 
sėkmingai dalyvavo helikop
teriai.

• Sovietinių draugų sąjun
ga Vokietijoje Hamburge už
daryta. Teismas išaiškino, kad 
tokia sąjunga priešinga Vo
kietijos konstitucijai. (Kada 
gi bus išaiškinta, kad ir kom. 
partijos yra priešingos demo
kratinėm konstitucijom?).

Valstybės sekretorius J. F. 
Dulles iš atostogų grįžo tie
siai į “ugnį” — jo laukė penk
tadienį užsienių politikos komi
sija. Laukė salėje ir tiek foto
grafų bei korespondentų, kiek 
jų nebuvo nuo pereitų metų 
pavasario, kada buvo apklau
sinėjamas šen. McCarthy. Dul
les turėjo aiškintis dėl Arabų- 
Izraelio ir dėl Sovietų Sąjun
gos tariamai naujos politikos 
po partijos kongreso.

AMERIKOS NUSISTATYMĄ 
DĖL ARABŲ-IZRAELIO

Dulles išdėstė tokį:
o Amerika turi būti bešališ

ka Arabam ir Izraeliui.
• Aprūpinti Izraelį ginklais 

beprasmiška, nes ginklavimosi 
lenktynių Izraelis, kuris turi 
1,700,000 žmonių, negalės iš
laikyti su Arabais, kurie turi 
40 mil. žmonių ir užnugaryje 
Sovietą ginklus.

• Izraelį saugoti reikia ki
tais būdais — per Jungt. Tau
tas ir palaikant 1950 Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos įsi
pareigojimus garantuoti Izrae
lio sienas.

• Tačiau tai neatmeta gali
mybės, kad Amerika duos 
ginklų ir Arabam ir Izraeliui. 
O Pietų Arabijai tuos 18 tan
ku davė jos vidaus saugumo 
reikalams. Pagaliau Dulles nu-

Iš 22 MATYT IX Tai Elmer DckoIiit Brncktone, N. V„ šeima; 
Manoma. kad tai^ausiansia /Amerikoje šeima — 22. nors čia ma
tyt tik IX.

TASS — ŠNIPŲ LIZDAS
Senato komisija vidaus sau

gumo reikalam gavo patiki
mesnių žinių, kad Sovietų ži
nių agentūra Tass yra šni
pų lizdas. Amerikos piliečiai, 
kurio joje dilba, užsigynė, kad 
jie būvi) šnipai. Bet buvęs so
vietų karimo šnipinėjimo vir
šininkas Berlyne Isniael Akh- 
niedoff pasisakė, kad Berlyrm 
jis pats buvo prisidengęs Tass 
korespondento vardu ir kad 
80'. Tasso bendradarbių esą 
šnipai.

• Tornado vasario 25 pietų 
Illinois nuostolių padarė už 
milijoną. Žuvo 6.

o Egipto demokratija pra
lenkė... Šveicariją. Egiptas 
numato įstatymą, kuriuo įpa
reigoja visus piliečius nuo 21 
metų dalyvauti rinkimuose 
Moterys turi teisę balsuoti, bet 
gali ją nepasinaudoti. Tuo 
tarpu Šveicarija atmetė pa
siūlymą duoti moterim balsa
vimo teisę. 

stūmė atsakomybę už tai nuo 
savęs ant savo pavaduotojo 
Hooverio.
Į SOVIETŲ POLITIKOS KI

TIMĄ DULLES ŽIŪRĖJO 
OPTIMISTIŠKAI

Tai pasakė jis senate ir ki
tą dieną Philadelphijoje. Esą 
Sovietai pripažinę, kad jų po
litika per dvidešimtį metų bu
vusi klaidinga ir nesėkminga. 
Jie esą įsitikinę, kad iš 20 
metų trukusios netolerancijos 
turi eiti prie tolerancijos, iš 
smurto turi eiti prie mažesnio 
smurto. Jie pakeitę santykius 
su kitom valstybėm — iš gra
sinimo nutarę eiti prie artėji
mo į vakarų valstybes ir im
tis tų politinių priemonių, ku
rias Amerika vartoja jau 10 
metų — ūkinės pagalbos ki
tiem kraštam.

Dulles pripažino, kad tuos 
kraštus, kurie priims Sovietų 
pagalbą. Sovietai norės laikyti 
savo įtakoje. Tačiau Amerikai 
nereikalinga panika. Vakarai 
esą dabar tvirtesni nei prieš 
metus. Amerika ūkinės pagal
bos konkurenciją išlaikysianti. 
Tik reikia tą pagalbą padaryti 
ilgametę.

DULLES IŠVEDŽIOJIMUS 
DĖL SOVIETU PAVADINO 

ABSURDU
ten i>at posėdyje demokratas 
H. Humprey. W. Fulbright

SAULĖ SUSPROGDINO ME
NĄ MILIJONĄ ATOMŲ

Saulėje vasario 23 įvyko 
sprogimas. Sprogimo jėga to
kia, kaip vienas milijonas van
denilio bombų, pagamintų že
mėje. Nuo sprogimo kilę kos
miniai spinduliai užplūdo že
mę. Labiausiai jie buvo jau
čiami dviejų valandų tarpe — 
dvigubai daugiau nei papras
tai. Magnetinės audros atsilie
pė radijo, televizijos, telegra
fo aparatam. Transatlantiniai 
radio pasikalbėjimai ir telefonu 
sutriko — tarp Romos, oLn- 
dono ir New Yorko. Atrodė, 
kad dingo anglų vienas povan
deninis laivas, bet tik po 6 va
landų paaiškėjo, kad negalėjo 
veikti jo radijas.

Mokslininkai tiksliai neišty
rė, kas sprogdina saulę, kuri 
yra 93 nvl. mylių nuo žemės.

Tokias žinias pateikė Gnen- 
yich observatorijos pareigūnas 
dr. Thomas Gold.

priminė, kad dar tik prieš mė
nesį Dulles su Eisenhoweriu 
kalbėjo kitaip — aliarmavo 
Ameriką dėl naujo soviet'nio 
pavojaus — ūkinės ofenzyvos. 
Kiti demokratai taip pat aš
triai Dulles kritikavo.

NYT netiesiogiai nepritaria 
Dulles, nurodydamas, kiek lig
šiolinė Sovietų politika laimė
jo Azijoje, viduriniuose rytuo
se. Atkreipė dėmesį į susilpusi 
pasipriešinimą Vokietijoje ir 
Prancūzijoje.

NYHT dar prieš Dulles kal
bą broliai Alsopai prikišo, kad 
Amerikos politika tebesiremia 
klaidingu manymu, jog tik vie
na Amerika teturinti “atsitei
simo”, “atsikeršijimo” priemo
nes. Tas laikas jau esą praė
jęs.

• Amerikos žydų kongreso 
pirmininkas pasmerkė vaisi 
sekr. J. F, Dulles politiką dėl 
Izraelio.

Kuris amerikietis 
ginklavo Sovietus

Šen. John L. McClellan, de
mokratas, vasario 23 padarė 
išvadas iš senato komisijos 
apklausinėjimo apie karinių 
prekių pristatymą Sovietų Są
jungai iš vakarų. Jis kaltino 
Amerikos vyriausybę, kad ji 
slaptai pritarusi panaikinti 
draudimą apie 100 prekių rū
šių. tarp jų ir karui svarbių. 
Tai buvo padaryta Paryžiuje 
1954. Tiesiogiai už tai atsa
kingas prezidento patarėjas 
nusiginklavimo reikalam H. 
Stassenas. Jis net klaidinęs 
Kongresą, tvirtindamas, jeg 
varis tebelaikomas draudžia
mąja preke. O iš tikrųjų va
rio išgabenta į Sovietų Sąjun
gą 250 mil. svarų.

SENIS VOKIETIJOJE IR VĖL PAKĖLĖ GALVĄ
Vokietijos didžiausioje vals

tybėje. Šiaurės Reino - \Vest- 
falijos valstybėje, vasario 20 
buvo pareikštas nepasitikėji
mas min. pirm. Kari Arnoldui. 
CDU atstovui, ir išrinktas 
naujas pirmininkas socialde
mokratas Fritz Steihoff. Šitas 
ministeriu pirmininku pekeiti- 
mas reiškia. kad ligšiolinė 
CDU (krikščioniu demokratu 
unijos) ir FDP (laisvųjų demo
kratu partijos) koalicija su
griuvo. FDP nuėjo pas social
demokratus ir padėjo jiem pa
imti valdžia.

Šitas pasikeitimas yra dide
lis smūgis kanclerio Adenaue
rio politikai. Jis dabar neten
ka senate dvieju trečdalių 
daugumos, kuri reikalingą to
kiem įstatymam kaip Vokieti
jos ginklavimui. Lig šiol iš 33 
Adcnaueris turėjo 26. dabar 
turės tik 21

Persimetimas pas socialistus 
rodn. kad Vokietijoje stiprėja 
reikalavimas vakaru Vokietijai 
derėtis tiesiog su Maskva dėl 
Vokietijos sujungimo. To la
biausiai reikalauja “laisvieji 
demokratai”. Jie skelbia, kad 
Vakarai tik kalba anie Vokie
tijos sujungimą, bet jie nieko 
nedaro. Adenaueriui sunku to
ki priekaišto atremti Vakaru 
neveiklumas padeda likviduoti 
jiem ištikimą Adenaueri ir 
stumti Vokietija 1 Maskvos ma
lonę.

l’REZ. EISENTIOSVERIS IR PONIA po atostogų srižę^ i sostine 
7.y:;i:i'>ja pas vaisi, sekr. -I. I’. Dulles. kuris atšventė sau, Miini- 
lalienį.

Maskvoje kom. partijos kon
gresas vasario 25 baigėsi, tru
kęs 11 dienų. Kongrese vieš
pats ir valdovas buvo Chruš
čiovas. nors jis uždraudė kel
tis ir ploti, kai jis su palydo
vais pasirodo salėje. Rezoliu
cijos patvirtino viską, ką tik 
Chruščiovas buvo pasiūlęs:

1. {lenkmečio plane remti 
sunkiąją pramonę (kuri turi 
toliau ginkluoti Sovietų Sąjun
gą >:

2. vadovavime remtis “ko
lektyvine vadovybe" ir at
mesti “vieno asmens kultą”; 
sukėlė ovacijas Leninui, api-° 
Staliną no žodžio;

3. paskelbė atsišaukimą at-

SUSIPRATO. KAD PERDAUG
Rytų Vokietijoje Branden

burge Užgavėnių eisenoje vie
nas komjaunuolis ‘ vaizdavo 
Kristų ir iš jo tyčiojosi. Pro
testuodamos prieš tai, baž
nyčios sustabdė varpais skam
binimą trim savaitėm. Žmo
nių pasipiktinimą pamačiusi, 
komunistinė valdžia paskelbė, 
kad tas vaikigalis buvęs gir
tas, ir atsiurašė.

Vokietijoje eina aštri kova 
prieš Adenauerio vakarietinę 
politiką © Jai smūgį sudavė 
“laisvųjų demokratų” partija, 
kuri suka i Maskvą • Kovoje 
prieš Adenaueri jiem talkina 
Maskva • Adcnaueris betgi 
vėl išėjo laimėtojas.

Opozicijos kovai prieš Ade
ną nerį ėmė viešai talkinti 

Maskva.
Maskvos "Izvestijos" ėmė 

kaltinti Adenauerį ir Brenta- 
no — panašiai, kaip prieš 16 
metų toji spauda buvo kalti
nusi Lietuvos vyriausybę. — 
kad Adcnaueris ir Brenta.no 
nesą nuoširdūs ir lojalūs su
tarčiai su Maskva. Pasklido 
taip pat gandas, kad Maskvos 
atstovas Bonnoje Zurinąs Ruh- 
ro pramonininkam pasakę >: 
“Jei valdžia būtų socialdemo
kratų rankose, tai galima būtų 
susitarti dėl Vokietijos sujun
gimo". Tai jau atviras kišima
sis į Vokietijos reikalus ir vie
nos gnipės kiršinimas prieš 
kitą. Ir Vokietijos vyriausybė 
pareiškė prieš tai protestą 
Maskvai.

Tačiau Adcnaueris prieš nau
jus “laisvųjų demokratų” ir 

Maskvos smūgius nenulcnkė 
galvos.

Jis padarė tris žygius. Pu
mas — jis paveikė kai kuriuos 
“laisvųjų demokratų” žmones. 

socialdemokratam
gaivinti “liaudies" frontus", 
kurie veikė po karo. Pirmiau
sia kvietė dėtis į bendrą fron
tą su komunistais socialde
mokratus. paskui ir kitas kai
riąsias partijas.

PUOLA MALENKOVĄ
Maskvoje va’stybinioplana

vimo pirmininkas ir min. 
pirm, pavaduotojas Sabu.ro- 
vas. vienas iš jaunesniųjų bol
ševikų, spaudoje aštriai puolė 
Malenkovo vadovaujamą mi
nisteriją. Prikišo, kad ji duo
dami per maža elektros ener
gijos ir perdaug suvartojanti 
kuro. Kokios to puolimo bus 
išvados — spauda dar neko
mentuoja.

s Vliko pirmininkas J. Ma
tulionis pareiškė Eltos Infor
macijom. kad Vliko prezidiu
mas svarstąs “galimybes 
įtraukti grupes, pasitrauku
sias iš Vliko". Jis grįšiąs į 
Ameriką apie kovo vidurį.

© Buvęs Vykd. Tarybos pir
mininkas K. žalkauskas va
sario 24 išplaukė atgali Ame-

kini vasario 23 po audringų 
ginčų 16 parlamento narių 
"laisvųjų demokratų" iš parti- 
jcs pasitraukė ir sudarė savo 
atskirą grupę. Jie pasmerkė 
savo partijos pasisukimą j ry
tus ir stojo už Adenauerio va
karietinę politiką. Netekti par
tijai 1G narių ir liktis tik su 37 
tai jau smūgis.

Antras — CDU. posėdžiavu
si 4 valandas, nusprendė iš
mesti iš koalicijos "laisvuosius 
demokratus" ir jos ministerius 
iš valdžios. Paliks tik I minis- 
teriai. ištikimi Adenauerio po
litikai.

Trečias — laimėjo socialde
mokratų pritarimą vienam rei
kalui: jie parems konstituci
jos papildymą, kuris reikalin
gas Vokietijos kariuomenei or
ganizuoti. Susitaręs tuo reika
lu socialdemokratais, Ade- 
naueris turės 102 balsus iš 
1S7 parlamente ir visus balsus 
senate.

šis Adenauerio laimėjimas 
atitmsė “laisvinu (lemokratų" 
išdavimo įspūdį. Jo draugai su 
pasitenkinimu kalbėjo: esą se
nis dar sykį padarė savo . .. 
Bemhosios politikos žiūrint. 
Adcnaueris dar kartą palaužė 
Maskvos užmačias, mikliai su
pintas vakarų Vokietijoje pa- 
•;.d paskutitų Maskvos surašy
tą receptą - laimėti laisvuo
sius kraštus komunizmui iA vi
daus. |>er parlamentus

I

Brenta.no
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Iškilmingas Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas Romo
je, suorganizuotas PLB Itali
jos Krašto Valdybos, šiemet 
įvyko sekmadieni, vasario 12.

Nuo pat ryto ant. puikaus 
pastato, kuriame vyko minėji
mas, plevėsavo Lietuvos tri-

nės yra laisvės minėjimo Vatikano valstybės gubernato
riam grafo Galeazzi; J. E. Mi
nisterio Gonella; Senato vice
pirmininko Cingolani; J. E. 
Scalfaro, valstybės pasekreto- 
riaus prie Ministeriu Kabine
to; X E. Mott. valstybės, pasek- 
retoriaus prie valstybės iždo; 
J. E. Ministerio Nonis; Dr. Ber- 
nabei. finansų ministerio sek
retoriaus; deputato Rurųor, 
Krikščioniu Demokratų parti
jos vicesekretoriaus; ambasa
dos patarėjo Colly ir daugelio 
kitų.

Po sveikinimų sekė senato
riaus Raffaele Ciasca. politi
kos istorijos profesoriaus Ro
mos . universitete, Senato švie
timo Komisiios - pirmininko ir 
Užsienių Komisijos nario kal
ba.

Jis plačiai nušvietė Lietuvos 
istorijos raidą amžių bėgvje ir 
lietuviškos civilizacijos funk
cija Rytų Europoje bei nuopel
nus Vakaru Europai. Pasmer
kęs griežtai Lietuvos invazija 
ir neteisėta prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos, kuri kultū
ringas pasaulis niekad nepripa
žins, baigė savo kalbą linkėji
mu. kad Lietuva, šiandien ne
laiminga ir kankinė, prisikel
tų greitai naujam gyvenimui, 
savo vaikų ir žmonijos laimei.

Minėjimas buvo baigtas pa
gerbiant susikaupimo minute 
žuvusius už visų tautų laisvę 
ir sugiedant Lietuvos bei Ita
lijos himnus.

Sekė jaukus priėmimas, ku
riame dalyvavo apie du šimtai 
žmonių.

Tarp garbingu svečių pami
nėtini: J. E. Arkiv. Van Lier- 
de. Jo Šventenybės generalinis

tas su tikėjimo išlaikymu,

ir todėl ragino visus lietu
vius būti visuomet prisirišu
siais prie Apaštalų Sosto per
savo vvskupus, per gausingų 
lietuvišku parapijų išeivijoje
dvasios vadus, per lietuviškas 
vienuolijas, per šv. Kazimiero 
kolegija, per atgimstančia Ka
taliku Mokslo Akademija ir k;- 
tas religines bei kultūrines or
ganizacijas. Užbaigdamas kar
dinolas ragino visus lietuvius 
pasekti savo brolių herojišku 
laikymusi pavergtoje Lietuvo-

IJetuvių Enciklopedijos spau- j 
sdinimu, teidu&e 35 periodi- šventė; kad laisvės ir nepri

klausomybės gynimas yra visų 
teisė ir pareiga, lalanti iš die
viško plano pasaulyje išlaiky
mo, apimančio rases, -kalbas 
bei skirtingas tautas. Kas už-

Italijos “Carabinieri” iškil- kt. Pabrėžė, kad - . 
mingoje uniformoje, gi miesto Lietuvių tautos egzistencijos 
policininkų grupė, atsiųsta klausimas yra tampriai surtš- 
specialiai šia progą, tvarkė ju- 
dėjimą.

Minėjimas prasidėjo pamal
domis, kurias laikė

didelis lietuvių tautos drau
gas, vienas iš Įtakingiausių 
Bažnyčios vyrų, kardinolas Pi- 
zzardo.

Pamaldų metu šv. Kazimie
ro kolegijos choras, diriguoja
mas A. Skridulio pagiedojo 
keletą lietuviškų giesmių, su
žavėdamas svečius ir ne vie
nam lietuviui išspausdamas 
ašaras. Po Evangelijos Jo Emi
nencija pasakė pamokslą, iš
keldamas lietuvių tautos hero- 
iška tikėjimą pavergtame kraš
te ir tremtyje, dideli lietuvių 
prisirišima prie šv. Sosto. 
Kardinolas, remdamasis popie
žiaus žodžiais.

pabrėžė visišką 
bės ir komunizmo 
mą ir negalimybę 
koegzistencijos formos.

Jo Emenecija pasigėrėjo 
lietuvių didvyriška rezistenci
ja pavergėjui ir iškėlė nepap
rastą lietuvių religinę ir kul
tūrinę veiklą išeivijoj. Pasi
džiaugė šv. Rašto išleidimu.

iriu laikraščių, Bei informacijų 
svetimomis kalbomis, dviejų 
gimnazijų išlaikymu, šv. Kazi
miero kolegijos veikla. Balfo 
šalpos darbais,‘Alto našia veik- ___ ________
la dėl Lietuvos laisvės, Vliko gniaužia kitų tautų laisvę, pats 

spalvė ir prie įėjimo stovėjo ir diplomatų politine veikla ir nėra jos vertas. Mūsų visų
- ; “Carabinieri” iškil- fct. Pabrėžė, kad • ‘ lietuvių pareiga yra priartinti

visomis galimomis priemonė
mis aušrą Lietuvai.

Po to, visiems dalvv’ams 
atsistojus perskaitė švento Tė
vo telegramą:

“Jo šventenybė Popiežius 
priėmęs ištikimų lietuviu nuo
širdų pagarbos oareiškima, 
juos ragina pasitikėjimo mal
dai, ištvermingam krikščioniš
kam gyvenimui ir iš širdies 
ju.os laimina. Vatikano Sekre
toriaus pavaduotojas 
qua".

Italijos prezidentas 
savo telegrama už JURGIO WASHINGTONO to

limas giminaitis Edward Eaton. 
9 metų, iš Indianapolio vasario 
22 buvo apsirengęs taip, kaip 
dėvėjo pirmasis JAV preziden
tas. Berniukas yra penktos kar
tos.

Kiekvienų metų pradžioje 
Amerikos prezidentas pasako 
..kongresui kalbą. vadinama 

Union Message”. 
paruošti buvo 

šimtai valdžios

.‘‘State of 

.Tai kalbai 
patelkti šeši

1 pareigūnų.
^-ĮdpmLyra to dokumento 
chronologija. 1955 m. rugpiū- 
čio 5 d. susirinkęs prezidento 
kabinetas davė bendrąsias kal
bos linijas: tiek turi būti žo
džių, kiek galima perskaityti 
Į 25 minutes. Kiekvienas mi- 
nisteris Įsipareigojo patiekti 
savo mintis. Kalbos derintoju 

..buvo paskirtas Kevin McCann. 
rašytojas žurnalistas. Eisenho- 
,werio biografas, kuris Baltuo- 

. se Rūmuose yra asistentas kal
boms ir pranešimams — As- 
sistant of Speeches and Re

Pagaliau atsidavė sekretorei 
perrašyti mašinėle.

Prezidentas išskrido Į Flori
dą. Key West. Ir ten jam buvo 
“teletipuota” paruoštoji kal
ba. Ir vis tik dar nebuvo už
baigta. nes sausio 2. 1956. pre
zidentas dar ją pataisė. Ir tik 
sausio 4 buvo mimeografuota 
trys tūkstančiai kopijų, skirtų 
sausio 5 d. spaudai.

Ir ta prezidento kalba iš 
7500 žodžių sausio 5 Įėjo isto
rijon. Senate ją perskaitė E. 
Mansur į 51 minutę, o Atstovų 
Rūmuose G. Maurier į 52 mi
nutes. B. M.

sunkaus darbo 
400 žodžių 

kuria Įteikė 
besigydžiu- 
ligoninėje.

of our World 
paskui Į “Na- 
ir pagaliau į 
Improvement 
Security".

♦ Pennsylvanijos stotyje 
New Yorke sprogo bomba. Su
žeistas tik vienas žmogus. Kas 
ją padėjo tiria.

po- 
jlios

ports. ~—
Praėjus vasarai, buvo surink

ta iš visų departamentų pa
ruošta medžiaga prezidento 
kalbai. McCann pradėjo ' ją 
tvarkyti ir atrinkti spalio 15 d. 
Po dešimties — 
dienų suredagavo 
provizorinę kalbą, 
prezidentui, tada 
šiam Fitzsimmons 
Denver. Col. Pirmiausia buvo 
renkamas kalbai pavadinimas 
iš kelių pasiūlų: “VVorld Res- 

- ponsabiiity" buvo pakeistas i 
“The Discharge 
Responsability”. 
tional Security" 
“The Constant 
of our National

Spalio 27 prezidentas per
skaitė pirmąja kalbos dali ir ją 
pataisė. Sekančią diena per
skaitė 2-ja dali: vėl nubrauki
mai ir prierašai. Lapkričio 1 
vėl perskaitoma ir pataisoma 
(revise Nr. 1). Po to McCann. 
Su perpildyta galva pataisų ir 
pataisėlių. paprašė savaitės 
atostogų ir išvyko į Tobago 

'šąlą. — “to vvash the vvholė 
|hing out of my mind.” 
/! Lakričio 15 antras skaity- 
mas (revise nr. 2) ir lapkričio 
29 revise nr. 3. Gruodžio 2 
Baltuosiuose Rūmuose, pirmi
ninkaujant vice prez. R. N»xon. 
vėl skaitoma. Nauji patarimai, 
ii u b r a u k imai. papildvmai. 
Gruodžio 16 prezidentas Eisen- 
howeris ir Mc( ann daro “revi- _ L Pirmoji 'dėmėkis' fazė 
Se nr. 4.” Tuo pačiu melu Vva- 
shingtone skaito Nixon. Brov- 
nelL Humphreyx ir Benson. 
Naujos diskusijos, nauji ^gi
nimai. nauji Įterpimai, pasita
rimai telefonu.
.Gruclžio 20 prezidentas 

jęrjžta i VVashinglona Kalėdų 
šventėms ir čia McCann vėl 
tariasi, norėdamas užbaigti 
kalbos tekstą.

Užbaigti? Dar ne. Gruodžio 
31 McCann išbuvo visa diena 
Baltuosiuose* Rūmuose su 
pienu glėbiu rankose, 
taisydamas, gramatikos ir 
taksės klaidas patikslindamas

Vienybė vasario 17 paskelbė 
straipsni “Ateitis reikalauja 
yienybės”.

Straipsnyje pirmiausia iške
liami didžiuliai tautininkų 
“kūrybiniai” nuopelnai Lietu
voje. Tą pačią “kūrybinę role” 
tautininkai turėję ir tremtyje 
Vlike. Tik nuo 1953 vasaros, 
“kai tautininkų priekyje tvir
čiau atsistojo p. Rastenis” tau
tininkai iš to kelio iškrypę ir 
pasukę “destruktyvinių keliu”. 
Nuo tada esą tautininkų pu
siau slaptame biuleteny “Mū
sų Pranešimuose" tautininkai 
“angažuojami daugiau ‘domė
tis’ saviškiais, savo lietuviškais 
broliais, domėtis Vliku ir sek
ti jo darbus”. Duodamas iš
traukas iš Rastenio laiško 
(1954. 11. 24). kur Rastenis 
inareigoja Šidiški rinkti “spal
vingesne” medžiaga apie visus 
kitus, kad galėtu ja panaudoti 
per savo “talkininkus", auto
rius klausia:

"Kuriam reikalui rinko Ras
tenis 'soalvingas" (arba tiks
liau 'paspalvintas') žinias apie 
Vl:ko žmones? Kam jis jas 
perdavė? Kas va tie »o minimi 
'talkininkai'? Kas vra tas tam
susis už •*> nugaros esatis pa
slaptingasis pogrindis?"

"Dabar ornėius keleriems 
metams... matvti k?d Raste
nis 'domė’-si' Vli*<” keliais 
etapais ir keliais būd.-'s:

buvo Vliko iš vidaus r>-lėmimo 
fazė"...

n jiedvi i duoda ištrauka 
iš Rastenio laiško (1953. 
10 2‘b. Jame Rastenis ragino 
“• reikalauti Vlike naujo kur
so". O jeigu tam pasinjiešintu. 
ta» šalinti .iš kelk’ visas kliū
tis... pirmininką ir kit”s. “Jei 
jū bent keturioms navvktu na- 
reikalauti natrio kurso jau bū
tu didelis dalvkas. o r*i nenki 
rvžtitmėtės. tai jau beveik lai- 
niėiim-is". Taiprašes Rastenis.

2. Kai Vliko žmonės nuo 
“kliūčių šalinimo" ir naujo 
kurso atsisako, tai

"Rastenis užkomndavo an
trąja, Vtiko ir Vliko žmonių 
šmeižimo, faze. Pagal 'Santa
roje' Nr. 4—5 1954 m. atspau
sdintą šūki "politini priešą rei
kia žmogiškai "subiaurinti". Vi

Gronchi 
prisiųstą 

_ _ lietuvių tautinės šventės pro-
ję ir Sovietų koncentracijos ga sveikinimą ir linkėjo 
stovyklose, linkėjo, kad perse
kiojama tėvynė atgautu laisvę 
ir kad, Kristus persekiojamas 
su jaį' nugalėtu ir triumfuotu.’

Po pamaldų, gražiai išpuoš
toje salėje, vyko antroji minė
jimo dalis, kurią atidarė PLB 
Italijos Krašto Valdybos pirmi
ninkas kun. Vincas Mincevi
čius. Padėkojęs -visiems gar
bingiems svečiams už atsilan
kymą. pažymėjo, kad

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas šiuo metu yra tarsi 
visų pavergtų tautų šventė.

mingos ateities Lietuvai.
Sekė kitos telegramos 

sveikinimai, tarp kurių J. 
Arkiv. Samore’, ipatingo Baž
nyčios reikalams kongregaci
jos sekretoriaus, kuris taip 
telegrafavo:

'‘Prisiartinant džiaugsmo da
tai grįžtu mintimis j metus 
praleistus Lietuvoje ir meldžiu 
Viešpati už tą katalikišką tau
ta";

J. E. Arkiv. Confalonieri, 
Studijų ir Universitetų Kon
gregacijos sekretoriaus; J. E.

rėjas; iš JAV Ambasados prof. 
Bernardini ir Miss Ginevri; iš 
Anglijos ambasados Mr. Hill; 
partijos “Alleanza Tricolore” 
atstovas; Kr. Dem. Centro Eu
ropos Unijos atstovas Kranjc; 
Romos Provincijos atstovas 
advok. Pinto; iš Krašto Apsau
gos Ministerijos aviacijos pulk. 
Ercolani ir daugelis kitų žy
mių svečių italų bei kitų tautų 
atstovų, tarp kurių beveik vi
sų komunistų pavergtų kraštų 
atstovai.

Minėjimą aprašė Vatikano
si 4 rasteniniai laikraščiai per 
kelerius metus šmeižė Vliko 
žmones biauriausiąis žodžiais... 
Santarvė, pasižymėjusi j a^li 
pornografiškų leidinėlių sti
liaus eilėraščiais ir plačiu bu
kietu biaurių žodžių, bene uži
ma tokios laikraštinės ‘kultū
ros' vadovaujamą vietą".

3. “Kai Rastenis pamatė, 
kad jo diriguojami šmeižtai 
Vliko žmonių neišgąsdino ... 
jis užsuko tretįjį savo pastan
gų bėgi ir pradėjo rengti savo 
grupių iš Vliko išėjimą".

4. “Pagaliau 1955 m. vasarą 
Rastenis, buvodamas Europo
je, tris dienas viešėjo Vliko 
Radijo sekimo stotyje. Ten jis 
ne tiek klausėsi Vilniaus trans
liacijų, kiek kalbino stoties 
vedėją ‘suprivatinti’ stoti, ki
taip tariant, stotį, išjungti iš 
Vliko ribų".

Po tokios apžvalgos auto
rius daro išvada:

“Dar bolševikai nėra taip 
Vliko puolę kaip rastenukai. 
Šiandien, kai bolševikai jau

IIARKV FKEEMAY. Sm-irtų 
InlkrnAHų aernf. ”T«w” Nrw
Vorkr menedžrrht. Senato tur- 

prrJrkiiirjn. knd ntio 
1911 nrbrMd kotminKtii

laužiasi į Vliko patalpas, kai 
Michailovo agehtai veržiasi Į 
Vliko bendradarbių butus, 
‘tautinio’ sąjf^fe žmonės gro
ja bolševikams lydimąją muzi
ką”. Bet esą /

"ne visi tautininkai tokiem 
žygiams pritaria. Jau seniau 
nuo tokių begalvių svaičioji
mų atsiribojo dalis tautininkų 
filisterių.

Ypatingai gausiai atsiribojo 
ir senieji (amerikoniškieji) 
tautinifikai”..

To straipsnio autorius yra 
M. Gelžinis. kuri “Vienybės” 
redaktorius pristato kaip “bu
vusi tautininku vadą Klaipėdo
je” ir dabartinį Vliko informa
cinės tarnybos valdytoją. Taigi 
tautfoinkas Gelžinis vanoja 
tautininką Rastenį ir visą tau
tininkų sąjūdį.

Tame vanojimesi dėmesio tė
ra verti dabartinių tautininkų 
veiklos faktai, kuriuos M. Gel- 
žiriis iškelia ir kuriuos jis. 
tautininkas, gali geriau pažin
ti nei stovį iš šalies. Tie faktai, 
nurodomi pagal Rastenio laiš
kus. atskleidžia totalistinę dva
sia ir jos metodus vis dar neiš- 
nykus “šalinti” kliūtis .,. pir
mininkus, “laužti", “draskyti”, 
rinkti žinias apie asmenis ir jas 
panaudoti per savo “talkinin
kus". O Gelžinio iškeliamas 
“suprivatinimo” faktas padeda 
suprasti ir kitą viešumon iški
lusį faktą. — kodėl Rastenis 
užsimojo “suprivatinti” Lais
vąją Europą, jos vardu gauna
mas informacijas leisdamas 
savo grupės “Talkos" vardu, 
čia yra kritęs šešėlis ir L. lais
vės Komitetui. Bet jis tebetyli 
dėl to viešumon iškilusio “su
privatinimo" fakto.

M. Gelžinio pateikiamų fak
tu tikimuma betgi sumažina 
jo užsimojimas tendencingai 
dalykus vaizduoti, kai jis skcl- 
lia tautininkų Lietuvoje “kū
rybinius" nuopelnus ir jų ide
alizmą. dėl kurio "jie nešė pir
moj eilėj visuomeninės veik
los našta ir

sekretorius. Negi jis tada bu
vo kūrėjas, o tik dabar griovė
jas, tada idealistas, o tik dabar 
dievai žino kas? Ar nėra tei
singiau. katf RaštęttisHliko tas, 
kas buvo, o pasikeitė tie, kurie 
buvo į tautininkų eiles suėję. 
Suėję gi buvo daugelis ne dėl 
to, kaip tvirtina Gelžinis. kad 
jie “neturėjo laiko rūpintis sa
vuoju aš”, bet kaip tik norė
dami prisitaikinti ir pirmiau
sia pasirūpinti “savuoju aš". 
Dėmesio verta čia “Vienybės" 
redaktoriaus pastaba prie to 
vanojimosi: “Ar M. Gelžinis... 
taip rašytų ir tuo atveju, jeigu 
jis nebūtų Vliko informacinės 
tarnybos valdytojas, tai jau ki
tas lazdos galas".

• Lakūnas Pete Barnwell, 
30 metu, iš žvalgybinio lėktu
vo. užsidegusio ore. prie Doug- 
las, Ga..-iššoko be parašiuto 
iš 30 pėdų aukščio ir net nesu- 
sižeidė.
• Stalino paveikslas Maskvo

je iš centrinio kariuomenės 
teatro jau dingo. Žada ir vado
vėlius pertaisyti — be Stalino.

• Šen. George, užsienių ko
misijos pirmininkas, pripaži
no, kad Vakarai nebeteko ini
ciatyvos šaltajame kare. La
biausiai jis susirūpinęs viduri
niais rytais ir pietų Azija.

Tenka betgi pastebėti, kad 
užsienių politikos reikalais ar
timiausias patarėjas Eiscnho- 
werio politikai buvo pats Ge
orge.

• Turkijoje drebėjo žemė 
vasario 20 naktį, Žuvusių 5.

vikaras Vatikano teritorijai: J. 
E. Arkiv. Gavvlina; J. E. Fave- 
ri. Tivoli vyskupas; J. E. Cous- 
sa, Rytų Kongregacijos aseso
rius; vysk. V. Padolskis, Vati
kano valstybės sekretoriato 
atstovai monsignorai Bafile ir 
Ducoli; Lenkijos ambasados 
prie šv. Sosto patarėjas Msgr. 
Meysztowicz ir visa eilė kitu 
aukštu dvasiškių. Taip pat pa- 
žvmėtini: Italijos maršalas Bas- 
tica; deputatai Marconi ir In- 
sabato: ministeris Di Giura: 
Dr. Padellaro iš Ministeriu Ka
bineto; generolas Cappiello: 
Dr. Della Penna iš Vidaus Rei
kalu Ministerijos; Dr. Borello. 
žemės Ūkio ministerio sekre
torius: Dr. Morino. atstovavęs 
šia proga Italijos Kr. Dem. Par
tijos generalinį sekretorių ir 
buvusį ministeri pirmininką 
Fanfani; Dr.' Salat. Vokietiios 
ambasados prie Jv. Sosto pata-

Valstybės oficiozas “L’Osserva- 
tore Romano”, Italijos valdžios 
oficijozas “11 Messaggero”. Ita
lijos Kr. Dem. organas “II Po- 
polo”, Italijos Kat. Akcijos or
ganas “11 Quotidiano”, respub
likonų partijos organas “La 
Voce Respublicana” ir visa ei
lė provincijos laikraščių. Itali
jos Valstybinis radiofonas gra
žiai paminėjo šventę ir Vliko 
veikią Lietuvos laisvinime va
sario 12 d. 20 valandos trans
liacijoje.

Nors minėjimas šiemet dėl . 
ekonominių sumetimu buvo 
ruošiamas mažesniu mastu, ta
čiau susilaukė didelio pasise
kimo. Paminėtina, kad praėju
siais metais minėjimo išlaidas 
padengė inž. Rudis iš Čikagos. 
Italijos lietuviai patys vos pa
jėgia išlaikyti vidaus informa
cijos biuletenį bei Bendruome
nės Valdybos raštinę. V. M.

PARYČIAIS zor»lo>rij0s mmIo jiiro* liniukai jautėsi nesmagiai, kai 
ėmė dusti Irdn. Jie prasilaužė skyles laisvai pakvėpuoti. Euro
poje seniai nebuvo tokiu šalčių.

neturėjo laiko rūpintis sa
vuoju ai"...

sužeistų 200. sugriauta namų.

• Senato vidaus saugumo 
komisija apklausinėjo Ameri
kos piliečius, kurie tarnauja 
Sovietų žinių agentūroje Tas- 
so. Agentūros pirmininko pava
duotojas Harry Frceman ir 
dar du gynėse. nesą Sovietų 
šnipai; nuo to laiko, kai dirbą 
agentūroje, nesą nė partijoje, 
bet nesutiko atsakyti, ar parti
joje nebuvo prieš lai.

• Belgijos milijonierius jį 
II. Martin, 88 metų, rastas sa- | 
vo bute sušalęs, į skudurus su- J 
sisukęs, jis buvo tiek šykštus. į 
kad nepirko savo butui kuro, t

*

K 
*

J

JEI ŽAVIESI JAUNATVE IR JAUNIMU 
PRENUMERUOK IR SKAITYK

Amerikos Lietuviu Katalikiško Jaunimo Vyčių Žurnalą.

g

O kaip bnvw ank<>- 
— tylėjn. Vnt Hartefm*. 

kad M)—9n prorcHtu to* 
toro* korr*|M»ndrn1tt vrrHad 
šnipinėjimu SoUHi| ^iijungni.

Jeigu jau ten buvo tiek "kū
rybinės rolės", tiek idealizmo, 
tai kam smerkti Rastenį. kuris 
buvo to laiko tautininkų gen.

■'VYTIS” yra plomus. Uiriningns. gražiai ilta.slruota* jau
nimo žurnalu.*, cinas jau 11 metai;

"VYTY" rasi piornių pasiskaitymų u- iliustracijų bei Žinių 
iš jaunimo gyvenimo ir veikimo, susipažinsi su jaunimo galvosena, 
troškimais ir darbais Dievui ir Tėvynei;

"VYTIS*" lehtžiamas lietuvių h' anglų kalbomis, eina kas 
mėnuo ir kainuoja (ik :» <ini. metams. Prenumeratą siųsti adrasu:

MRS. RITA PINKUS.
76 Providcncc Street. Worccster •».
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PAULIUS JURKUS

(Bus daugiau)

El*a 1*15 metų. 1951 Mijungt AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

EI'GENIJUS PACEULI, dabartinis popiežius Pijus XII, 
kai jis turėjo tik septynerius metus.

Pubitated Semi-Weekly except hoH- 
day weeks, when bsued weekty

Ten 
neįeis, 
niekas

bei kitiems 
vėlybos nak-

Lapė yra laikoma klastingu, 
mo simboliu, žmonių pasakose 
dažnai užtinki minint tą puoš* 
nios uodegos gyvūnėlį, kaip 
jis prie savo aukos priselina 
gudriai ir suktai, kaip iš žiop
los-varnos išvilioja sūrį, kaip 
apsimeta negyvas’ ir žmogui 
nuo vežimo žuvis nukrausto, 
kaip net vilką eketėn įmurdo. 
Kur lapė, bijo kišti galvas, 
ten pirma kiša uodegą, o pas
kui ir . pati susikrausto.

Tokios klastingos lapės, tik 
žmogiškos, šiomis dienomis 
buvo susirinkusios Maskvon Į 
komunistų partijos dvidešimtą
jį kongresą, kur savo klastin
gu liežuviu daugiausia mata- 
lojosi Nikita S. Chruščiovas. 
Kokias žioplas varnas jis no
rėtų prigauti?

Radvilu languose. ir ją pačią 
prie stiklo.

Ir kaip dabar keliauti Į to
limus žvaigždynus, kai čia pat 
ji žiūri į akademijos mūrus, j 
bokštą ir gal jį vadina vilties 
vardu?

Laurancijus jau sėdėjo kė
dutėje ir pasakė:

— Sustojom ties Mergelės 
žvaigždynu; gal jis matosi, gal 
rūkai aiškėja.... — jis buvo 
linksmas, pasitarnavęs savo 
profesoriui, ir renėsi rašyti 
Astronomui nieko nebeliko, 
kaip stebėti ir diktuoti. Bet 
tas veidas lange! Ar ji nepana
ši į Mergelės žvaigždyną, kuris 
nūnai teka ir skečiasi horizon
to pakraštyje. Iš girių, lyg iš 
lelijų daržo, praskleidusi jų 
viršūnes, kyla ji tokia svajin
ga, o padangės gaubia jos pe
čius tartum mėlynas šydas.

Ar ne taip anam. lange atro
do "Virgo” — jis pavadino 
mergaitę žvaigždyno vardu. Iš 
gilumos, iš didelių ir neįžvel-

• Valstybės departamentas 
išleido dokumentų knygą apie 
politiką, privedusią prie ant
rojo pasaulinio karo. Iš jos 
aiškėja, kad Amerikos atsto
vas Bullitas Įspėjo keliolika 
kartų, jog Maskva daro sutar
tį su Hitleriu, bet vakaru val
džios vis nenorėjo tikėti.

Su tuo pačiu Nikitos Chruš
čiovo vingiu sutampa skelbia
ma amnestija visiems besislap- 
stantiem ar pabėgusiem. Įsi
vaizduokite, kad į namus atei
na plėšikas, visa pagrobia, su
gautus savininkus nužudo ar 
kankina, o pasprukusiem sako: 
“Mes atleisime ir nebausime 
už tai, kad pabėgote”. Tuo ga
lėtų patikėti tiktai pamišęs 
žmogus, kuris prisiimtų sau 
kaltę, kad nepakišo galvos plė 
šikui; užuot jį patį kaltinęs ir 
reikalavęs, kad plėšikas iš na
mų išeitų, grįžtų pats “pasigai
lėtas”.

tojo lotyniškąsias mišių mal
das ir sakydavo jai “pamoks
lus”. Pradėjęs mokytis tuo pa
šaukimo keliu ėjo toliau. Ko
legijoje pasirodė labai uolus, 
toks rūpestingas, kad reikėjo 
susirūpinti jo sveikata ir moks
lą laikinai pertraukti. Sustiprė
jęs vėl ėmėsi darbo su pir- 
mykščia energija. Vėliau buvo 
pasiųstas į Grigaliaus (Grego- 
rianum) ir popiežiaus semina
riją. Abi tos ankštosios mokyk
los ruošia Bažnyčiai būsimus 
vadus, bet Eugenijus Pacelli 
norėjo būti tik paprastu kuni
gu — jo žodžiais tariant, “rū
pintis tik sielomis”. Jam buvo 
labai sunku priimti Vatikano 
sekretoriaus padėjėjo pareigas. 
Pradėjęs jas eiti, uoliai mokėsi 
svetimųjų kalbų, nes daug jų 
reikėjo tvarkant Vatikano rei
kalus su svetimomis valstybė
mis. Kun. Eug. Pacelliui buvo 
dedamos vis sunkesnės ir atsa- 
kingesnės pareigos,. Popiežius 
Benediktas XV 1917 metais jį 
konsekravo vyskupu ir pasky
rė nuncijum Į Berlyną. Pijus 
XI jį pakėlė į kardinolus ir 
paskyrė sekretorium. Eidamas 
šias pareigas daug keliavo, 
daugiau negu bet kas kitas iš

Paskui degė šv’esos. ir jos 
nebuvo. Žvakės liepsnojo, kol 
bokšto laikrodis išmušė dvyli
ka. kol baigėsi jų budėjimas.

Grįžo jis į savo cele ne vie
nas. Jį atsekė mintys ir įžiebė 
jos paveiksią. Rodos, savo kam
bario lange jis matė žvaigždes 
ir ja. žaidžiančia spinduliais, 
draikančią šviesius plaukus. 
Nakti girdėio lakštingalą suo
kiant. Tai ji — jos balsas. Ji 
turi taip kalbėti — ilgesingai. 
Išgirdo vėją, vaikščiojantį pa
langėmis. Tai jos žingsniai — 
švelnučiai ir taikūs.

Kitą dieną, dar prieš paskai
tą, atsirado mažytis reikalas į 
bokštą. Jis pats sugalvojo ta 
reikaliuką ir skubėdamas žvel
gė į langą. Kambaryje pirma
sis vyriškis, tas pats mandagu
mas ir jos šaltumas, šį kartą 
jis rūstus išėjo.

Ir kas ten dedasi?
Po pietų tėvas Hiacintas at

sidūrė mieste. Sustojo ties 
Radvilų rūmais, ties didelėm, 
geležim apkaustytom durim. 
Sargybos rūsčios, sukryžiavo 
alabardas, ir vienuolis nuėjo 
tolyn. Nuo Trakų vartų jis vėl 
grįžo pro skubančius ir kle
gančius žmones, linksmus pre
kymečius. Vėl sargybos, her
bai vartuose. Sustoti bijojo, 
bijojo ir paklausti, juk tuoj 
įtars: jėzuitas taikstosi į Rad-

kojo už toki rūnestinguma. na- 
vartė ^knygas ir liūdnas įsmigo 
i žvaigždes. Bet kažkas trauk
te traukė nusileisti kaip mete
orui ir pulti į aną langa.

Brolio knvgu neišsiusi. Rei- 
kėio surasti kita proga.

Laurencijus rašė ’sikmau- 
bes, brėždamas apskritas ly
gias raides, kuriom pasigrožė
tu ne tik astronomas, bet ir io 
vienuolvno broliai. Tuo metu 
tėvas Hiacintas greit nuleido 
vamzdi į langa, priderino stik
lus. Jis pagavo mergaite, sė
dinčią prie stalo ir siuvinėjan
čią. Ilgiau stebėti nedrįso. Kad 
brolis neatkreiptų dėmesio, 
vėl pakėlė vamzdį viršun. Tele
skopas neturėjo ryškumo, ir 
astronomas nieko nematė, ži
nojo, ką reikia sakyti, ir jis 
diktavo skubėdamas, neleisda
mas sekretoriui nė atsidusti. 
Pats, gi vėl žvelgė į aną kam-

aukštais asmenimis 
ninkais. Audiencijos 
trunka iki 1:30 vai.

jo būtą. Jis ramiai nulipo laip
tais žemyn ir šaltai, bet griež
tai pareiškė: “Jūs turite pasi
traukti. Kol esate šiuose na
muose, esate Vatikano nuosavy

bėj!” Įsiveržėliai pamatė, kad 
turi reikalo su vyru, neturin
čiu jokios baimės, o tik auto
ritetą. Ir jie pasišalino.

šiandien popiežius stovi tvir
tai prieš gausius priešus, ku-_ 
rie norėtų Kistaus Bažnyčią 
sumaišyti su žeme. Bet Kris
taus Bažnyčia stovi ant uolos, 
o jos vairininkas Pijus XH sa
vo drąsa ir autoritetu atmuša 
pasikėsintojų smūgius.

Tokį “pasigailėjimą” teikda
mi maskviniai plėšikai irgi va
duojasi Lenino žodžiais: “Mes 
netikime jokiem pažadam”. 
Tai yra visai suprantama. Plė 
šikas nieku nepasitiki ir bijo 
net pats savęs, dėl to jis kar
tais rodosi taikus, kad leng
viau prieitų prie savo aukos.

Bet pamažu vis artėja laikas, 
kai bolševikinė lapė bus nu
griebta už uodegos ir gerai ap
skalbtas jai kailis.

nusvirę 
būti il- 
i erd- 

laimės. 
D’eve. iuk ir ii kėliau ia i žė
rinti skliautą, kaio ir jis. astro
nomas. ir ilgis tos oačios pa
guodos Astronomui šia nag”n- 
da kuždėjo žvaigždės, o kas jai 
kuždės?

Gal ji laukia ko nors, ku
riam nraskleis savo tamsu vu
ali, išties rankas per visus de
besis. švnsosis žvaigždvnais. 
Gal tas išsvajotas jau sėdi jos 
kambaryje? Naktis mieste, 
kieme šešėliai, — niekas ne
matė, kaip {plazdėjo. Gal sėdi 
šalia du įsimylėję žmonės? Ir 
kas tada atsitinka su jais?

Astronomui reikėjo slėpti 
savo nerimą nuo brolio žvilgs
nio, bet Laurencijus tuoj pa
gavo. Staiga jis metė plunksną 
ir šoko pro duris į laiptus ir 
už minutės grižo su dviem di
džiuliais tomais.

— Tėve, aš nujaučiau: jei 
patekom į rūkus, reikia naujų 
vairu, nauju knygų. Susinešiau 
šį vakarą, kad laiko negaišta
me. Visa dešimtį tonų suvil- 
kau. Argi jie nepadės?!

Laurencijus švietė džiaugs
mu, trynė rankas ir įsitaisė kė
dutėje. Tėvas Hiacintas padė-

pažįsta iš ar- 
popiežius nie

kad nėra toks laimingas, kaip 
būdamas vaiku tarpe. Kiekvie
ną pavasari jiš turi specialia 
konferenciją lauke, paskirai 
berniukams ir mergaitėms. Jis 
stebi vaikus šviesiom akim ir 
su laiminga šypsena veide. Jo 
draugai atsimena, kaip popie
žius, būdamas Vatikano vals
tybės sekretoriaus asistentu, 
visą savo laisvą laiką praleis
davo bemokydamas vaikus ka
tekizmo.

Pijui XII dar esant nuncijum 
Vokietijoje, plėšikai įsiveržė į

kaip praneša Eltos Informaci
jos, šie lietuviai: buvęs diplo
matas Valdemaras Čarneckis, 
buvęs vidaus reikalų ministe- 
ris Antanas Endziulaitis 
(1943) . Mirė ir buvęs Lietu
voje prof. Karsavinas (1952).

Tame komunistinių lapių kon
grese prišnekėta daug dalykų, 
kaip stiprinti Sovietų Sąjungą 
ir komunizmą pasaulyje, bet 
vienas dalykas pro visas kalbas 
prasikišo: tai atkišta “taiki 
ranka” visiem — ir vadina
miem kapitalistam, komuniz
mo priešam, ir nusivylusiem 
bolševizmu, ir jo persekiotiem 
ar bėgusiem nuo tos pabaisos. 
Girdi, tai buvusi negudri Sta
lino politika, kad jis žudės 
draugus ir nedraugus, keršta
vęs, sukėlęs nepasitikėjimą 
Sovietų Sąjungos režimu, į- 
bauginęs bėgti ar slapstytis 
nekaltas žmones. Visa tai turį 
būti pamiršta ir grįžta Į Leni
ną, kurio politika buvusi iš
mintingesnė ir žmoniškesnė. 
Taigi, tebūnie visiem “taika”, 
o nusikaltusiem —“amnestija”. 
Bet tai yra ne ištiesta ranka, o 
klastinga lapės uodega.

gali pasitaikyti ir taip kad 
teks suktis it lapei. T-eninas 
dėlto dar mokė: “Jei ta perse
kioji savo priešą, o jisai juda 
ne tiesiai, bet vinguriuodamas, 
tai ir tau reikia eiti vingiais, 
kad laimėtam”. Tokį vingį 
Nikita S. Chruščiovas padarė 
komunistiniame kongrese Mas
kvoje, kai nusuko nugarą į 
Staliną ir priklaupė prieš su
trūnijusį Lenino sarkofagą. 
Kaip jis bešvarintų leninizmą, 
iš jo vistiek eina tvaikas, nuo
dijantis pasaulinį žmonių ben
dravimą. Jam pakišama klas
tinga lapės uodega, ir kas jos 
nusigriebtų, pasijustų turįs 
plėšrųjį gyvulį savo vištidėje, 
čia reikia žinoti, kad tokio pa
daro neglostoma, kaip jisai be
simeilintų.

g’amu kambariu švietė žva 
kės. ir ii šešėliavo stikle. Gal 
va nakelta i viršų.
plaukai. Akvs. Jos turi 
gesingns. nuklydusios 
ves. ieškančios savo

vilu rūmus!
Tuo metu prasivėrė vartai 

ir išlėkė ketaria’š kinkvta ka
rieta. Žmonės skleidėsi duoda
mi kelia, o vežikas, nasimmšes 
raudonais drabužiais, staiga 
sušuko:

— Nelaimė! Jėzuitas gatvė
je’ Uždarvkife karieta langus.

Tėvas jėzuitas nalenkė ^ai
va ir pasitraukė i minia, kad 
jo nematvtų. Susiūbavo pirmo
ji karieta, kažkas užtraukė 
langus ir nušvilpė, nudundėjo.

įkandin išlėkė kita. Nors ir 
dabar šaukė tarnai, įspėdami 
nelaimę, bet langai pasiliko 
praviri. Karietoje sėdėjo tas 
pats vyriškis, kurį matė prieš 
piet mergaitės kambaryje. Tie 
patys ūsai, išdailinti, susukti. 
Tas pats rūstumas ir šaltas iš
didus žvilgsnis žmonėm.

Pasirodė ir trečioji karieta. 
Joje sėdėjo senyva ponia ir 
ana mergaitė. Tėvas Hiacintas 
priėjo arčiau ir stebėjo jos 
šypsena, galvos gaubtą. Dabar 
ji atrodė kur kas gražiau ir 
dailiau nei iš bokšto. Ji žval
gėsi po žmones tokia taiki ir 
gera. Ji pastebėjo jį, astrono
mą ir jėzuitą. Bet ji neišsigan
do. nesuriko ne savo balsu. 
Trumpam ji lyg nustebo, pas
kui šyptelėjo ir palenkė galvą, 
lyg pasveikindama, lyg kažką 
sakydama.
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buvusių popiežių visoj istorijoj. 
Jis buvo pirmasis, būsimas po
piežius, kuris aplankė JAV.

Kardinolas Pacelli sutiko ir 
kalbėjosi su katalikais visur. 
Jis susipažino su įvarriaw-<inmis 
kataliku problemomis, . kvlan- 
čiom dėl skirtingų papročių ir 
valdymosi santvarkos. Jis ge
riausiai pažįsta K. Bažnyčios 
padėtį kiekvienam, krašte. 
1939 m. kovo 2 d., savo gim
toje dienoje, kard. - Eugenio 
Pacelli buvo išrinktas popie
žium.

Per paskutinius 17 metų po
piežius Pijus XII matė pasaulį 
nesantaikos ir karų suardytą 
ir nekartą bandė grąžinti jam 
taiką. Jis matė karo lėktuvų 
subombarduotus namų griu
vėsius ir guodė žmones, besi
kreipiančius pas jį pagalbos. 
Padėti jis laiko savo pareiga. 
Tam jisai daug ir dirba.

Pijus XII keliasi 6 vai. ryto 
ir dirba iki vėlybos nakties. 
Vieną valandą praleidžia savo 
darbo kabinete prieš laikyda
mas mišias privačioj koplyčioj. 
Po pusryčių nurodo savo pa
dėjėjams kaip jie turi tvarkyti 
jo laiškus, įvairius pranešimus, 
kurie jį pasiekia kiekvieną 
dieną. Po to jis turi audienci
jas su įvairių valdžių atstovais,

Vartai užsisklendė, karietas 
nudundėjo, žmonės ūžliem gat
ve su linksmom kalbom. Tėvas 
Hiacintas girdėjo žodžius an»e 
nuvažiavusius. Dar pats pa
klausė. ir buvo aišku kas čia 
pralėkė, savo didvbe įsodinės į 
karieta, vežama keturiais ark
lais. Radvila išvvko svečiuotis 
pas Pacus į Antakalni su kuni
gaikščiu Oginskiu. Jam dukteri 
siūlvte siūlo, perša. Duktė gra
žuolė. bet koks jos vardas? Ji 
kunigaikštvtė, tai kam reikia 
vardo, kad ji taip arti.

Tėvas Hiacintas nedrįso dau
giau klausti. Paliko klegančią 
minią ir grįžo i vienuolyną, kur 
buvo vietos tiek maža, kur 
laukė vakaro. Gal ir vėl ji bus 
lange? Ne, ne! Ji nesugrįš, ten 
kunigaikštis Radvila gal pa
skelbs. kad jo duktė išteka už 
kunigaikščio. Suskaitys tartus 
ir parduos mergaitę, užmiršę 
meilę. Ji tikriausiai nemyli 
Būtų kitaip kalbljusi. Ne. ne...

Į bokštą pakilo jo sunkūs 
žingsniai Dangų rado apniu
kusį ir debesuita. o lange — 
tamsu. Ji negrįšo. ji klausosi 
muzikos, ji puotauja, pamiršus 
langą, pro kurį matosi bokštas 
ir žvaigždės.

Broliukas dangstė teleskopą 
ir liūdo, žiūrėdamas į pandan-

greit įėjo vyras. Kaip 
kai mieste naktis, ir 
nemato. Bet — vyras 

buvo ne tas, kurį matė dieną.
Kartkartėm trumpai žvilgte

rėdamas į langą, jis pastebėjo: 
vyriškis senyvas, išdidus ir 
rūstus, net kumsčia sudrebino 
stalą. Mergaitė išsigando, susi
gūžė kėdėje ir purtė galvą. 
Kas jis? Tikriausiai tėvas, o 
gal globėjas?

Jei Šis išskustaūsis vienas 
perėjo didžiūno rūmus, kur 
sargybos eilėm užtveria duris, 
tai jis turi būti kunigaikštis, 
pilių ir dvarų savininkas. Ji 
pasikvietė pats Radvila ir pri
statė šiai mergaitei linksėti, 
šypsotis. Bet kodėl? Jis kažko 
dar prašo? Ir kuo gali ii pra
džiuginti šį puikuoli? Aišku,— 
jam betrūksta tik jos rankos...

Vienuolis net kvapą sulaikė. 
Kažkas jį persmelkė. Bet tuo 
meta teleskopas rodė, kaip 
mergaitė atsikėlė ir apsisukusi 
išėjo į kambario giluma, pra
skleidusi raudonas draperijas. 
Nepažįstamasis nustebęs paly
dėjo akim ir piktas suko pro 
kitas duris.

Atstūmė? Susipyko?
Astronomas uždengė teles

kopą, privėrė langus ir grįžo į 
akademiją susimąstęs. O vaka
re, kai vėl su Laurencijum su
lipo į bokštą, kai jiedu meldė
si, jis tuoj pastebėjo šviesas

Naujai pagarbintas Leninas 
savo metu rašė: “Mes turime 
daryti visas galimas nuolaidas, 
kad tiktai galėtame išlikti val
džioje ir išlaikyti jėgą”. O čia

•rooktyn. N. Y. 
Haff y*ar -------
Foralsn_ _____

VaMĮrano rūmuoM, viename 
kambaryje, kurių yra arti de
šimties tūkstančių, šviesa daž
nai užgęsta tartai gilų vidur
naktį. Ten gyvena ir dirba Pi
jus XII, kuriam, tęvo 2'sueina 
80 metų. Taip pat jau seoty- 
niolika metų jis yra Kristaus 
vietininkas žemėje. Kaip Kata
likų Bažnyčias galva, jis vado
vauja 472 .milijonam žmonių. 
Tačiau jis yra yra galinga ne 
tuo skaičiumi ir ne' kuriomis 
žemėmis ar fizine jėga, bet at
stovavimu žemelę Viešpaties 
ir suteikta jam tikėjimo reika
luose neklaidingumo dovana. 
Tačiau ps yra galingas ne 
aukštom pareigom -jis nesigi
ria. Pijus XH yra paprastas ir 
tėviškas, ką patiria kiekvienas, 
kam tenka jį sutikti. .

Dabartinis popiežius Pijus 
XII laisvai kalba 12 kalbu ir 
daugelis lankytoju audiencijos 
metu pasijunta tartam namie, 
kai užkalbinamas gimtąją kal
ba be jokių vertėju. Lankvto- 
jai kartais nustemba ir tuo, 
kad į juos kreipiamasi vardais 
ir pasiteiraujama, kain sekasi 
jiems tas ar kitas darbas. Po
piežius Pijus XII sužino ta’ iš 
anksto, 
josi su 
ruotoju. 
suprato 
“Turbūt

Per amžius Halai vra 
patyrė kad tasai, kam tenva 
pasaulio šviesa išvvsti arti šv. 
Petro bazilikos kuoulo. jo še
šėlyje. turės visa amžių ten ir 
dirbti. T;e žodžiai nuostabiai 
tinka dabartiniam nnnie^’ii 
Pijui XH. Jis nri*» šv. PQt- 
ro bazilikos 1876 m. kovo 2 d. 
Ta pa^’a d’ena š-' Petro bazi
likoje buvo pakrikštvtas Euge
nijaus vardu. Nuo to laiko šv. 
Petro bazilika ir Vatikanas vra 
glaudžiai susite su Eugenijaus 
Pacelli asmeniu.

Kai Eu«en’i»is Pacelli salė
jo jau bėgioti, iis dažnai su 
motina eidavo i šv Petro bo^i. 
lika melstis, o paskui ten tar
naudavo miš’om. Jo noras b‘>- 
ti kunigu reiškėsi gana anksti. 
Dar mažas jis savo sesutei kar-

RaMterad m MCand etatą matter at BrooMyn. N. Y. May 25. 195’. 
Maroh 3, 1879, oriflinaHy antarad m tecond eta** matter at 

September 12, 1915.

SUBSCRIPTION RATES

■tte ytarty_____________$4.00
$4.50
$3.50
$4.50

KAINA

-----------  96.00
—— $5.50
----------- $3.50
-----------  $4.50

Dar tebesąs gyvas vysk. Ra 
manauskas ir net vysk. Ma
tulionis. Vienas iš su grįžusių
jų teigia, kad 1955 Kazachsta
ne buvęs gyvas ir prof. Augus
tinas Voldemaras.

ir maldi- 
paprastai 
po pietų. 

Tada popiežius trumpam lai
kui išeina pietautu Po pietų 
eina į koplyčią arba meldžiasi 
privačiam kambary. Nuo 2:30 
iki 4 vai. popiežius turi kon
ferencijas su Vatikano parei
gūnais arba kalbasi su misijų 
ar kitais Bažnyčios darbuoto
jais iš viso pasaulio. Nuo 4 iki 
5 vai. popiežius ilsisi, vaikščio
damas po Vatikano sodus.

Prieš tapdamas popiežium, 
Jo šventenybė mėgo laisvalai
kį smuikuodamas, bet dabar 
smuiko niekad nebevartoja. 
Jis neskaito jokios knygos vien 
tik savo malonumui. Kiek pail
sėjęs popiežius vėl tari konfe
rencijas ir priima lankytojus 
iki 9 vai. Po to sėda už stalo ir 
ruošiasi kalbom 
uždaviniams iki 
ties.

Kas Pijų XII 
čiau. sako, kad

Karta jis ilgai kalbė- 
vienu tramvajaus vai- 
Jo šventenvbė gerai 
to darbo keblumus, 
nelengva, — kalbėio 

popiežius, — vairuoti tramva
jų dideliam iudėiime, tuo pa
čiu laiku keisti bėgius, nurodi
nėti keleiviam kelia ir minėti 
gatves vardais?”. Piius XII at
jaučia k’ekvieno darba. nes 
pats daug dirba. Darbas užima 
visa jo tf-venima. ir darbas 
pats reikšmingiausias visame 
pasaulyje, darbas po šv. Petro 
bazilikos kupolu.

P



Visi žinome, kad Vilnius yra 
Lietuvos sostinė ir dėlto jo 
reikšmė mūsų tautos gyveni
me yra labai didelė. Nežiūrint 
ta, patys lietuviai rimtesnių 

stadijų apie jį nėra 
Šią sprągą pasiryžo 

Mįįįdyti Dr.A. Šapoka savo
šiuoprincipu remdamasis.

KNYGNEŠIAI A. Tamošaitienės kilime. Nuosavybė prel. Pr. Juro.

DR. ADOLFAS ŠAPOKA.

‘Aidų” numeris įvairus turiniu

inžinerių ir

5 ios e’lėrašč’3-

Krokuvoje, stengėsi gauti Vil
iui, jfcąd taptų didžiuoju Lie-

“Film C’ilture” pradėjo antrus metus

net ir Lietuvą sujungus su Len
kija, nenustotų buvęs Lietuvos 
sostine. Vytautui ir jo įpėdi
niams mirus, “Lietuva vistiek 
nevirto Lenkijos provincija. 
Jos savarankiškumo bei nepri
klausomybės saugotojais dabar

niaus kunigaikščio senojoje
Lietuvoje klausė visų kitų sri-

eilėraščia’S. vra

kuris paprastai buvo ir Lenki
jos karalius, kas trečius .metus 
gyventų Vilniuje. /

2. Vilniaus miestas senosios 
Lietuvos valstybės laikais

Šiame skyriuje autorius kal
ba apie ekonominę Vilniaus 
miesto padėtį, jam suteiktas 
Magdenburgo teises ir savival
dybę. čia aprašomos nykios 
miesto dienos dažnų kryžiuo
čių puolimų metu ir jo religi
nis, kultūrinis ir ekonominis 
klestėjimas iki XVH-jo amž., 
kada Vilnių užpuolė visokios 
nelaimės: gaisrai, badas, ma
ras, karai ir įvairios okupaci
jos, kurios jį vargino ir tebe
vargina iki mūsų dienų. Ta
čiau ir šiose nelaimėse jis turi 
šviesių prošvaisčių, kada jis 
vėl atsigauna ir suspindi Lie
tuvai, kaip Jeruzalė žydams.

3. Vilniaus srities praeitis
Čia aprašomas senosios Lie

tuvos vidujinis susitvarkymas, 
Vilniaus ir Trakų vaivadijos ir 
joms priklausantieji apskri
čiai. Toliau autorius nagrinė
ja rytinių ir pietiniu Lietuvos 
pakraščių gudėjimo ir lenkėji
mo priežastis, lenkų kalbos -į- 
sibrovimą ir visus tuos veiks
nius, kurie prisidėjo prie ba
jorijos ir Lietuvos miestiečių 
liaudies sulenkėjimo. Ten pat 
sustojama ir prie rytinių Lie
tuvos sienų klausimo, kur jų 
ieškoma remiantis vietinių 
žmonių kalba ir kitais davi
niais.

4. Vilnius Lietuvą valdant 
rusams

1795 m. * Lietuvai netekus 
laisvės, Vilnius ir toliau nenu
stojo savo vadovaujamosios 
reikšmės mūsų tautai. Tada jis 
buvo mokslo ir kultūros cent
ras. Tas rusams didžiai nepa
tiko, dėl to jie išdraskė kul
tūrinius židinius ir uždraudė 
lietuvišką spaudą. Patys atida
rinėjo rusiškas mokyklas, 
skleidė provoslaviją ir rusų 
raidėmis spaudines lietuviškas 
knygas. Lietuviai nenusileido 
ir taip tęsėsi ilga kova dėl 
spaudos laisvės ir kitų lietuvių 
teisių. Tiesa, Vilniui ir jo ryti
nių sričių lietuviams buvo sun
ku gauti lietuviškų knygų, dėl 
to jie ėmė naudotis lenkiško
mis, ir ši aplinkybė daug prisi
dėjo prie didesnio Vilniaus 
krašto sulenkėjimo.

“Betgi XX-jo amž. pradžioje 
Vilniuje lietuvių inteligentų

knyga: “Vilnius Lietuvos gjve- \ 
nune”. (Toronto, 1954, 95 p. 
Paties autoriaus leidinys, gau
namas: “Tėviškės Žiburiai”, 
941 Dundas W., Toronto, Ont., 
Canada.)

Knygos pasirodymo tikslą 
pats autorius aiškiai pasako sa
vo įžangoje. Per 20 m. Vilnius 
buvo jautriausias taškas Lietu
vos gyvenime, šiandieną Vil
niaus klausimas taip pat nevi- 
sų laikomas išspręstas. Čia 
daug kas dar gali priklausyti 
nuo to, “kokią nuomonę tuo 
klausimu bus susidarę pasaulio 
galiūnai”.

Lenkai visur stengiasi Vil
nių iškelti kaip savo miestą, o 
mes neturime jokios literatu- 
ros. “šis darbas buvo rašomas 
kaip tik šitokia intencija, turė
jo būti pirmąja kregžde šitam 
kelyj”. Tačiau neatsiradus kas 
jį išleistu angliškai, autorius 
pats jį išleido lietuviškai

Pats veikalas pagrįstas šal
tiniais ir temą liečiančia lite
ratūra ir turi 53 išnašas. Jis 
susideda iš šešių skyrių.

1. Vilnius—senosios Lietu
vos sostinė

čia Dr. A. Šapoka prabėgo
mis primena pavienius Lietu
vos gyvenimo faktus, prade
dant IX-ju amž. iki tas gyveni
mas plačiau prasiskleidžia Kli
me amž. ryšium su Mindaugo 
asmeniu. Jieško vietovių, kur 
galėjo būti senosios Lietuvos 
sostinė iki pagaliau apsistojo 
prie 1323 m. Gedimino laiško, 
kur pasakyta, kad jis rašytas 
jo sostinėje Vilniuje. Ir taip 
nuo Gedimino laikų Vilnius 
yra Lietuvos sostinė, nesVil-

- --

1966 hl votario 29 d. iirzIS

Vilnius Lietuvos gyvenime

Vasario mėn. “Aidų” nume
ris, jau išsiuntinėtas skaitvto- 
jams, vra įvairus savo turiniu. 
Jame, kaip ir kituose šio žur
nalo numeriuose sutelkta me
džiaga liečia kultūrine sritį, 
kuri išsidalija į daugelį šakų, 
apimdama ir visuomeninio gy
venimo svarbesnius reiškinius.

Šio mėnesio “Aidu” įžangi
nį straipsnį parašė M. Krunavi- 
čius. Jame autorius Vasario 
16 proga atsišaukia i lietuviu 
vienybė tautos vadavimo žy
giuose. Toji vienybė šiandien 
reiškiasi dviem linkmėmis — 
politine, kuriai atstovauja Vil
kas ir kuri tolViasi
T ?l»t. Pa”<irn^rr>pnnift 
damas anie š’a« abi mstit.”^- 
jas, M. Krupavičius suglaustai 
pateikia paskatinančiu rinčių.

mi įdomus bus P Daukinčio 
straipsnis “Korporativvzmo pa
veikslai”. Jame duodamas vaiz
das. kaip susiorganizavusi dar
bininkija kovoja už savo teises
įvairiose šalvse. Tai vadinamų
jų unijų veikla, taip išbujojusi 
Jungtinėse Valstybėse. Dr. Jo- 

.nas Grinius šiame numeryje 
baisia savo straioęnį anie lie
tuvių sovietinės literatūros po-

- budį. Kadangi retai kam tėra 
prieinama pavergtos Lietuvos 
spauda, šis straipsnis parodo 
kokiomis temomis rašinėja už
guiti rašytojai. Kan. M. Vait
kus pateikia istorinės medžia
gos atsiminimų formoje iš 
1903—1906 metų. Čia iš kas
dienio gyvenimo smulkmenų 
pažįstame lietuvių vyskupų 
Girtauto ir Paliulionio būdą. IŠ 

tapo Lietuvos didžiūnai”.
Vilnius nenustojo buvęs Lie

tuvos, sostine nė po Liublino 
unijos, “nes ten buvo garan
tuotas abiejų valstybių ryšio 
nesuardomumas, betgi jos ne
buvo sulietos į vieną valstybę; 
savarankiškos abiejų valstybių 
organizacijos liko tos pačios, 
kaip ir prieš uniją”. Kad Vil
nius išliktų Lietuvos sostine 
lietuviai nuolat reikalavo, kad 
didysis Lietuvos kunigaikštis,

to laikotarpio nėra daug rašy
tu dokumentu. Bet įvykiai 
blėsta, juos žinantieii retėja... 
Gerai, kad kan. M. Vaitkus pa
sinešė į atsiminimus, kuriuos 
moka apvilkti ir literatūriniais 
drabužiais. Literatūrai šiame 
numeryje atstovauja senosios 
kartos rašytojas Kleofas Jur
gelionis, duodamas du pusla
pių eilių, ir jaunosios kartos 
poetė Vitalija Bogutaitė. Jur
gelionis mini 70 m. amžiaus 
sukaktį. Apie ji Benvs Babrau- 
skas ta proga “Aidams” para
šė ir straipsni. Vitalija Bogu
taitė, kuri jau keli metai rodo
si snsudAift 

afcn^usd’nti
pasižymi minties ir jausmo gi
lumu. Jie yra būdingi šių lai- 
v-.j Kvapiai

Anžvalginėie dalvie, litera 
tūros skvriuie Al. Baronas ka’- 
ba apie meilę Lietuvai tokiai 
kokia ji ištikrujų buvo, nenu- 
sleniant knvgose tiesos, nors 
tai būtu skurdas. Anot auto
riaus. Lietuvą reikia mylėti ir 
nedažytą. Knygų skyriuje J. 
Šlekaitis recenzuoja Henriko 
Radausko eilių rinkini “žie
mos dainą”, o J. Grinius — 
Nelės Mazalaitės “Negesti” 
Meno skyriuje L. Andrieku* 
apibūdina A. Galdiko paskuti
nę parodą New Yorke. o vi
suomeniniame — K. Mockus 
kalba apie dienos klausimus, 
susijusius su Bendruomene, 
Altu,- Kultūros Fondu.

Numeris iliustruotas rinkti
niais lietuvių dailininkų pa
veikslais. J. Avižius.

buvo jau-nemažai Įsikūrusių. Atsikūrusi po I-jo Pasaulinio 
karo Lenkija pradėjo reikšti 
savo pretenzijas i Lietuvą, 
remdamasi senomis unijomis 
ir sulenkėjusių lietuvių bajo
rų parama. Lietuviams su len
kais dėtis nesutinkant, prasi
dėjo karas. Tada lenkai 1919 
balandžio 19 d. pirma kartą 
užėmė Vilnių. Tada tarptauti
niams veiksniams įsakius buvo 
nustatyta laikinoji demarkaci
jos linija, bet ir ją netrukus 
lenkai sulaužė. Toliau auto
rius sustojo prie Spa konferen
cijos pasiūlymo, nagrinėja 
1920 m. Maskvos sutartį, nau
jus lenkų puolimus, Suvalkų 
sutarti ir jos sulaužymą, gen. 
Žaligowskio “maištą”, Vil
niaus užgrobimą, plebicitą už
grobtame krašte, okupuotojo 
krašto inkorporavimą į Lenki
ja, Lietuvos ir Lenkijos bylą 
Tautų Sąjungos Taryboje, 
1927 m. Tarptautinio Haagos 
Tribunolo sprendimą ir paga
liau dabartinę Vilniaus klausi-

(Nukelta į 5 pusi.)

Kai 1904 m. buvo grąžinta lie
tuviškoji spauda ir kai 1905 m. 
revoliucijos sąjūdžių buvo su
teikta bent kiek laisvių vieša
jame gyvenime, vėl viso kul
tūrinio ir politinio gyvenimo 
centru pasidarė Vilnius. Tau
tos organizavimo, o pagaliau 

j ir valstybės kūrimo darbas bu
vo varomas iš Vilniaus”.

5. Vilnius lietuviu tautinio 
organizavimosi ir valstybės kū
rimo centras

Čia Dr. A. Šapoka akivaiz
džiai parodo, kad Vilnius buvo 
Lietuvos gyvenimo centru ir I- 
jo Pasaulinio karo išvakarėse, 
kad čia pasireiškė ir pirmieji 
Vilniaus lietuvių rūpesčiai ne
priklausomos valstybės atkūri
mui, kad čia buvo paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė ir 
organizuojamos organizacinės 
vyriausybės funkcijos, nežiū
rint neramumų ir įvairių oku
pacijų.

6. Kovos ir byla dėl Vilniaus 
su Lenkija

Neperseniausiai išėjo naujas 
“Film Culture" numeris, už
baigęs šio kultūrinio filmų 
žurnalo pirmuosius metus. 
Žurnalo vyr. redaktoriumi ir 
leidėju yra poetas Jonas Me

NHuvit) parapijai E. SI. 1xhiK m. Pro- 
jrklas arrh. J. Mnlokn.

kas, o redakciniame kolektyve 
yra ir jo brolis Adolfas Mekas. 
“Film Culture” yra aukšto in
telektualinio lygio žurnalas, 
nagrinėjąs filmą, kaip vieną ■ 
iš meno šakų. Jame naujoj 
šviesoj iškeliamos filmo este
tinės, socialinės bei auklėja
mosios vertybės ir sprendžia
mos įvairios su filmu susiju
sios problemos.

šis žurnalas atnešė kažką 
naujo J. A. V-se. kur visa fil
minė spauda išimtinai (su vie
na išimtimi — “Films in Re- 
vue”) yra skiriama tik Hollv- 
woodo “žvaigždėms”, sensaci
joms ir komerciniams tikslam. 
Net. ir Europos kraštuose tokio 
Jvgio filmų žurnalų, kaip “Film 
Culture". sunku rasti, tad ir 
ten jis buvo priimtas su di
džiausiu įvertinimu. Džiugu, 
kad broliai Mekai šiuo žurna
lu užpildo didžiulį rimtos fil-‘ 
mų meno literatūros trūkumą. 
Ir dar džiugiau, kad tai yra 
lietuviškosios minties Įnašas.

Paskutinis (Nr/5—6) nume- i 
ris turi šiuos straipsnius. Gar- , 
sus režisierius Josef von Stern- ( 
berg rašo anie vaidybinius skir
tumus, pasireiškiančius filme 
ir teatre, apie aktoriaus artis
tinio ir asmeninio “aš" santy
kį. Edourd de I^urot duoda 
plačia studiją, paruoštą kartu 
su A. Meku, apie filmo vietą 1 
auklėjime ir mokyme. Įdomios 1 
ištraukos iš diskusijų JAV 1 
senate tema: Filmas ir jauna- 1 
mečių nusikaltimai. Skripto iš- i

I KULTCR1NE KRONIKA
• Liet. Rąžytųjų Draugijos 

premija bus įteikta kovo 25 d. 
Liet, auditorijoje Chicagoje 
per literatūros vakarą. Geriau- 
sį grožinės literatūros veikalą 
iš praeitų metų renka patys 
LRD-jos nariai. Jau praėjo pir-

I masis balsavimas (terminas bu- 
Ivo iki vasario 16). Jury komi

sija, kuria sudaro J. Augus- 
taitytė - Vaičiūnienė, Gražina 
Tulauskaitė ir Albinas Valen
tinas, vasario 19 patįkrino ir stirta kun. dr. J. Prunskio 
suskaitė atsiūstus balsus. Iš 
viso gauta 48 balsai. Suskai
čius paaiškėjo, kad da igiausi

Į balsų gavo Henriko Radausko
I “žiemos daina” (13) ir Leo

nardo Andriekaus “Atviros 
marios” (9 balsai). Abi poezi
jos knygos. N. Mazalaitės 
“Negestis” gavo 5 balsus; K. 
Bradūno “Devynios baladės” 
4; M. Vaitkaus “Aukso ruduo” 
— 3; kitos knygos — mažiau. 
Viso buvo išstatyta balsavimui 
19 knygų. Dabar LRD-ja iš
siuntinėjo lapelius ir vokus 

| antram balsavimui, kuris iš
rinks vieną iš dviejų pirmųjų, 
dabar gavusių daugiausia bal
sų. Premijai reikia absoliutės 
balsų daugumos. Balsavimo vo
keliai turi pasiekti LRD-ją ne 
vėliau kaip kovo 7 d.

• Jurgio Savickio literatūri
nių atsiminimų knyga, “Žemė 
dega” jau pradėta spausdinti. 
Leidžia Terros leidykla. Ką tik 
pasirodė I tomas. Knygoje api
mami 1939—1946 metai—kru
viniausias ir tragiškiausias lai
kotarpis mūsų istorijoje. Visą 
karo laiką tas žymus mūsų ra
šytojas ir diplomatas gyveno 
pietų Prancūzijoje, stebėdamas 
gyvenimą iš savo taško. Tas ir 
sudaro knygos įdomumą. Kny
ga parašyta su visa Savickio 
stiliaus kultūra ir nuoširdu
mu.

• Terros leidykla Chicagoje 
numato išleisti greitu laiku 
šias knygas: Igno šlapelio — 
Leonardo da VinčL jo gyveni
mas ir darbai, iliustruota; Pr. 
Čepėno ir kit. “Tarptautinio 
žodžių žodyno” antrą laidą, 
apie 1300 psl.; J. Aisčio poezi
jos rinktinę, kuri apims poeto 
visą kūrybą; Antano Vienuo
lio rinktinius raštus, Jurgio 
Jankaus “lūšį” — daugiatomį 
romaną; Oskar Milašiaus raš
tus — jo poeziją ir Miguel Ma- 
nara vienoje knygoje; Sally 
Salminen — “Kotryną"; Ma
riaus Katiliškio “Nuobodžiu 
krantu” — novelių knygą; An
tano Škėmos — “čelesta” — 
knyga apie dylančias savaitga
lio “valandas didmiestyje; Ie
vos Simonaitytės — “Pavasa
rių audroje” — romaną.

trauka iš Hans Richterio expe- 
rimentalinio filmo, reportažai 
apie lėlių filmą, įvairius filmų 
festivalius, plačios naujausių 
filmų recenzijos ir kt

Nekalbant apie turini, jau 
pats viršelis daro rimto žurna
lo Įspūdį. Viduj dedamos ilius
tracijos pritaikytos tekstui. Tik 
medžiagos išdėstymas — lau
žymas galėtų būti geresnis. 
Paskutiniame nr. redaktoriai, 
atrodo, turėjo per daug me
džiagos ir per maža puslapių.

“Film Culture” išeina kas 
du mėnesiai, prenumerata — 
$3.00, užsieny — $3.50. Užsi
sakyti galima šiuo adresu: 
FILM CULTURE. 215 West 98 
Street. New York 25. N. Y.

J. Baužys.

Jau i£ejo iš spaudos 
JONO MEKO poezijos knyga 

SEMELIŠKIŲ IDILES
Knygoje autorius atskleidžia Lietuvos kaimo intimų 

gyvenimą ir parodo, kiek daug jame buvo poezijos.
Knyga turi 62 psl. Jos kaina $1.00.

Gaunama
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 

ų 660 Bushwkk Ava.
4 BROOKLYN 21, N. Y.

• Religinės muzikos koncer
tas rengįamąs Chicagoje tuoj 
po religinio meno parodos , ati
darymo ko,vo 11 d. šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Koncertas skiria
mas Liet Bažnyčios provinci
jos įkūrimo 30 metų sukakčiai 
paminėti. Koncertuos vargonų 
virtuozas Zenonas Nomeika.
• Religinio meno paroda 

rengiama Chicagoje, atidaro
ma kovo 11 d. Joje bus pa

500 dol. premija už religinį 
meną. Iki šiol parodon dalv- 
vauti užsiregistravo per 30 
dailininkų. ■ Eksponatus daili
ninkai ir architektai prašomi 
siųsti A. Valeškąi, 19 E. Pear- 
son St., Chicago 11, HL

• Iz. VasyHūnas, smuikinin
kas, sausio 26 d., surengė 
smuiko koncertą Lawrence, 
Mass., Memorial Music salėje. 
Programoje buvo tik Arcange- 
lo Corelli kūriniai (sonata nr. 
1 D major, sonata nr. 10 F ma- 
jor, sonata nr. 13 D major ir 
sonata nr. 6 A major). Akom- 
ponavo jo sūnus Vytenis Mari
ja Vasyliūnas. Koncertą labai 
gražiai įvertino “Lawrence 
Daily Eagle” muzikos kritikė, 
iškeldama Iz. Vasyliūno vir
tuoziškumą, tono švarumą, gi
lų įsijautimą į muzikos kūrini.

• Dail. K. Varnelis statomai 
marionų koplyčiai Chicagoje 
daro altorius ir vitražus, taip 
pat ir marijonų seminarijos 
koplyčiai Hinsdalle atlieka de
koravimo darbus.
• DaiL Romo Viesulo paroda 

New Yorke Public Library 
Hudson Park skyriuje buvo 
gražiai įvertinta New Yorko 
spaudos meno kritikų. (Paro
da užsidaro vasario 29 d.) Dai
lininkas taip pat pateko į Mo
derniojo Meno muzėjaus ren
giamą visos Amerikos piešinių 
parodą, i kurią savo kūrinius 
siuntė iš visos Amerikos. Jų 
buvo net 5000. Iš jų jury ko
misija išrinko tik 125. Į tą skai
čių pateko ir R. Viesulo vienas 
piešinys “Rankos”.

• Atmaus galerija Great 
Necke, N. Y., vėl atidarė paro
dą. Dalyvauja: R. Inegelevičie- 
nė. C. Janušas. H. Kulber. S. 
Plechavičienė, P. Puzinas. W. 
J. Witkus. Paroda užsidaro ko
vo 31 d.

• Liet. Stud. Sąjunga skel
bia savo nariams literatūros 
konkursą poezijai ir novelei.

• Lietuvių Dienos vasario 
numeryje vedamuoju deda — 
Kultūros Foną. Beletristiką 
šiame numeryje atstovauja Jo
nas šliburis. poeziją — Henri
kas Radauskas. R. Skipitis tę
sia prisiminimus iš Berlyno. 
Supažindinama su filmų akto-, 
riumi Jokūbu šernu, dail. Jad
vyga Paukštienė, dievdirbiu 
Adomu Trumpiu, kuris turi 
115 metų ir dabar gyvena 
Brazilijoje; Liet.
architektų Sąjunga. Dr. M. 
Gimbutienė angliškoje dalyje 
rašo apie senąjį mūsų liaudies 
meną ir simbolizmą, spausdi
namas A. Baranausko “Anykš
čių šilelis", verstas N. Rastc- 
nio, L. Pelėdos “Stebuklingoji 
tošelė". Numeris ypatingai 
gausiai iliustruotas.

• Pov;las Gaučys išvertė iš 
anglų kalbos keletą anglų ra
šytojų novelių ir taip sudarė 
visą novelių rinkinį.

• Jaunimo literatūros . pre
mijai jau yra atsiųsta 9 veika
lu rankraščiai. Paskutinė data 
leidiniams ir rankraščiams 
įteikti kovo 1 d.
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Municipal
Lietuvos

' nint Vasario IS, Wilkes-Barre, Amerikos Legiono namuose, buvo susirinkę LUKŠA veikėjai su svečiais. Pirmoje 
eilėje iš kairės: Leonardas šimutis. preL Pranciškus M. Juras. J.E. Vysk. Jernme D. Hannan. Vincas T. K vel
kas, kun. Jonas F. Baltusevičius, adv. Eduardas V. Lop ata. Antroje eilėje: kun. Jonas K. Miliauskas, prel. Jo
nas Balkūnas, teisėjas E'rauk L. Pinota, teisėjas John J. Aponick, kun. A. J. Sinkevičius, kun. J. A. Aruscavage, 
adv. Thomas E. Mack. Trečioje eilėje: kun. Antanas Ez erskis. kun. Vytautas F. Žemaitis, adv. Jonas J. Griga
lius, kun. Viktoras A. šimkonis, kun. B. Zdanavičius ir teisėjas Thomas M. Levvis.

mi- 
lai-

skaičiui padidė- 
mokyklos patalpos

ckĮ^ė& Mich- stovyk
los jęesgįroo - dąji&i prade

da”. Vaidinimas įvyks kovo 
10 d. Režisuoja Antanas Ged
vilą.

vykią numatoma atidaryti lie
pos mėn. pradžioje. Iš organi- 
zatorių ir vykdytojų tas parei
kalaus daug įteiųpįmo, laiko ir 
pasiaukojimo. kon-

sibaido sunkių Uždavinių vyk
dymo naštos. Tokių asmenų 
mes turime. Jų darbas žymiai 
palengvėtų ir būtų sėkminges
nis, jeigu visi sumanymui pri
tariantieji savo dalimi prisidė
tų.

Šuo metu yra vykdomas lė
šų telkimas tai jaunimo sto
vyklai įrengti. Todėl maloniai 
prašome visą visuomenę, kuri 
pritaria šiam svarbiam židi
niui įkurtu paremti organiza
torių pasiryžimą.

Lėšų telkimas stovyklai į- 
rengti vyksta per globos ko
mitetus. Federacijos valdyba 
paveda Detroito: globos komi
tetui surasti įgaliotinius au
koms rinkti stovyklos reika
lams ir su jais palaikyti ryšį 
Michigano valstybės vietovėse 
ir Rochesteryje, N. Y. Detroito 
globos komiteto pirmininko B. 
Polikaičio adresas 15483 Ward 
Avė. Detroit 27, Mich.

Chicagos globos komitetui

Tautinė sąjunga Balfo vardu 
balandžio 21 d. rengia didelį 
koncertą. Programai pakviestas 

. Operetės choras iš New Yorko.
Koncertas vyks ukrainiečių sa
lėje — Ukrainian Hali, 847 N. 
Franklin St. Pradžia 6 vai. va
karo. Pusė pelno skiriama 
BalfuL

Meno ansamblio dramos bū
relis, vadovaujamas Antano 
Šalčiūno, yra pakviestas į Bal- 
timorę suvaidinti Vyt. Alanto 
komediją “Buhalterijos klai-

Atsiųsta paminėti
Mikolas Biržiška — SENA

SIS VILNIAUS UNIVERSITE
TAS, vardų ir veikalų atranka, 
antruoju leidimu išleido Nidos 
Knygų Klubas Londone, 178 
psl., kaina nepažymėta.

Jurgis Savickis — ŽEMĖ 
DEGA, I dalis. Išleido Terra 
Chicagoje 1956 m..
kaina 4 doL

Stasys Džiugas —
VALDOVAI, graži

453 psl.,

KETURI 
knygelė 

vaikams, spalvotos iliustracijos 
dail. V. Stančikaitės, išleido 
lietuviai saleziečiai Italijoje. 
27 psl., kaina nepažymėta.

gavenioje
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Telef. WAlnut 8-5828

— kovo
kun. V.

dovanot i.
VViUoughby

Avc„ Bnmklyn 21 
g:ilim:« gauti: 

•DRAUGE”. 2S.il

tiek 
parapija

S«» Oakley
Avė., Chicago S, III.,
ATEITIES tuiminiM racijoj ir 
ir plut<ntojn.«.

Kaina 6 Kol

Bažny- 
sutelkė 

(Nukelta i 6 psl.)

Vytauto Augustino
IJcluvok Vaizdų Alinimas

LIETUVA
via geriausia dovana visokiomis 

piogonris. Albumo vaizdai kalba apie 
Otuvn visiems suprantama kalba, 
tml^l jis tinka visiems, kas kokia 
knl'Ci bekaUH'tų.
Kiekvienam verta graZij leidinį pa- 

jsigyti ir kitam

rckolck

Jaunųję motery — kovo 2. 3 
ir 4 d. iki 12 vai. — veda Tė
vas J. Kidykas. S. J.

Jaunesn. mergaičių
9, 10 ir 11 d. — veda 
Paulauskas.

Mergaitės dalyvauja
cijose nuo 13 — 17 metų-am
žiaus.

Mergaičių anglų kalba — ko
vo 16. 17 ir 18 d. Hartfordo 
grupė — Sodalictčs.

Norinčios dalyvauti rekolek
cijose prašomos laišku arba te
lefonu pranešti (kiek galima 
greičiau), kuriose rekolekcijo
se dalyvaus. Atlyginimas už 
rekolekcijas tik $7.00.

Taip pat. jei kas norėtų, su
organizuoti savo atskiras gru
pes po Velykų, prašome pra
nešti mums. Grupę sudaro bent 
15 asmenų.

pavedamos vidurio ir vakarų 
valstybės ir dar Philadelphia, 
Baltimorė, Washington, D. C., 
St Louis, Chicago globos ko
miteto pirmininko dr. P. Ki
sieliaus adresas 4938 W. 15 St. 
Chicago, UI reikalų vedėjo ad
resas -— Inž. V. Naudžius 5041 
W. 18 St. Cicero 50, III. tel.: 
OLympic 2-3596.

Visa, rytinė daps. įjungiant 
Naująją Anglija. New Yorką. 
Pittsburghą, VVilkes-Bares, pa
laiko ryšį su Clevelando glo
bos komiteto pirmininku Sim. 
Laniausku, jo adresas 1000 
Dillewood Rd. Cleveland 19, 
Ohio, tel.: IVanhoe 6-2152.

Šia proga pranešame, kad 
Federacija yra inkorporuota 
Michigano valstybėje ir Fede
racijos įgaliotiniu stovyklos 
reikalams yra pakviestas kun. 
B. Dagilis, 3664 Trumbull Av„ 
Detroit 8, Mich. tel.: TEmple 
32396. Stovyklos Statybos Ko
miteto pirmininkas yra inž. J. 
Mikaila 16870 Steepel. Det
roit 21, Mich. tel.: University 
35364. Stovyklavietės projek
tą ruošia arch. Edm. Arbas. 
Inž. dr. L. Bajorūnas nuėmė 
s t o vyklavietės topografinę 
nuotrauką ir šiuo metu ruošia 
ežero sutvarkymo planus. Sto
vyklavietės įrengimo sąskaity
bai vesti ir tvarkyti yra pa
kviestas agronomas V. Bublys.

Vasario mėn. 8 d. Federaci-

Blynų balių šv. Andriejaus 
parapijoje, tenka laikyti pavy
kusiu. čia matėme ne tik se
nosios kartos parapijiečius, bet 
ir naujuosius ateivius, ir tai iš 
visos Philadelphijos. čia buvo 
ir beveik visas Philadelphijos 
lietuviškasis jaunimas. Nors 
svečių norai kartais ir neišsi
skirdavo, sakysime, kad ir 
griežiant polkutę, tango ar jit- 
terbug, ir salėje jautėsi lyg ir 
ankštoka, dalyvių nuotaika bu
vo puiki. Senųjų šeimininkių 
kepti blynai buvo tikrai ska
nūs. O alučio ir karčiosios šal
tinėliai net kelis 
išdžiūti.

Klebonas kun. 
taip pat neslėpė 
kinimo svečių gausumu ir į- 
vairumu, o kokie jo planai 
ateičiai, dar patirti neteko. 
Vikaras kun. Jurgis Degutis— 
tikrasis baliaus šeimininkas,— 
nors pirmas į salę atėjo ir pa
skutinis išėjo, svečiams šypso
josi gana skūpiai. O kad bėgio
jo gerokai sušilęs, niekam ne
pasiskundė. Būtina paminėti ir 
skoningą salės papuošimą, ku
riam vadovavo 
Petrauskaitė, o 
buvo moksleiviai 
Parengimas davė 
$800.00 pelno.

kartus bandė

J. čepukaitis 
savo pasiten-

stud. Loreta 
talkininkais 
ateitininkai.

parapijai
K. C.

jos dvasios vadas prel. J. 
kūnas su klebonu kun. Borei 
ir kun. B. Dagiliu lankėsi 
troito kurijoje, painformavę 
apie Federacijos rengiamą j 
nimo stovyklą ir gavo leidim 
Nekalto Prasidėjimo Švč. P 
Marijos seserims įsikurti vysg 
kupijos ribose ir įsirengti s 

' vyklavietėje koplyčią.
Dr. Aolfas Pamūšis

Federacijos Pirmininkas..
Kun. Dr. A. Juška

Sekretorius.

Stato mergaitėm 
naują mokyklą

Newtowne, netoli Philadelphi- 
jps, kur yra seserų kazimierie- 
čių vadovaujama senelių prie
glauda (Vilią Joseph Marie) 
ir mergaitėm aukštesnioji mo
kykla (High School). kovo 25, 
Verbų sekmadienį, bus praka- 
sama žemė 
pastatui.

Mergaičių 
jus, naujos 
būtinai reikalingos. Reikia taip 
pat ir erdvesnės prieglaudos 
seneliam. Norima viso to pa
siekti iki rudens, kad mergai
tės galėtu naujus mokslo metus 
pradėti jau erdvesnėse patal
pose. o seneliai turėtų rames
nį poilsį.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
prisidėti prie šio gero darbo. 
Tai galima padaryti įsirašant 
fundatoriais arba amžinais na
riais; pirmieji aukoja nema
žiau tūkstanties dolerių, ant
rieji — bent šimtą. Rėmėjai 
aukoja, kiek kas išgali. Visi 
geradariai tampa dalininkais 
seserų kasdieninių maldų.

Visi, kas gali, kviečiami į 
žemės prakasimo iškilmes, ku
rios įvyks kovo 25 d. 2 vai. po 
pietų. Kas norėtų daugiau ži
nių, terašo adresu: Vilią Jo
seph Marie, Newtown , Bucks 
County, Pa.

VILNIUS LIETUVOS GYVENIME
(Atkelta iš 4 psl.) 

mo padėti.
Perskaičius šią dokumentuo

tą studiją gaunasi tvirtas įtiki
nantis įspūdis, kad Vilnius bu
vo įkurtas Lietuvos centre, 
apie kurį sukosi senosios Lie
tuvos gyvenimas, kad jis ir 
unijos su Lenkija metu tebebu
vo Lietuvos sostinė, kad iš jo 
ir nepriklausomybės netekus 
po visą Lietuvą buvo sklei
džiama mokslo ir visokios kul
tūros šviesa, kad čia, o ne kur 
kitur, 1918 m. Vasario 16 d., 
buvo paskelbta Lietuvos nepri
klausomybė ir suorganizuota 
Lietuvos vyriausybė ir iš viso 
to logiškai seka, kad lenkai Į 
jį neturi nė mažiausios teisės, 
čia ir yra šio veikalo didžiau
sia reikšmė, dėl kurios jis tu- 

Rodos taip nesenai vykome 
i pirmąsias šios parapijos 
šias, o jau šiandien nuo to 
ko prabėgo 40 metų.

Pirmąsias mišias atlaikė
rapijos įkūrėjas kun. Pranciš
kūs Jakštys apie 1915 metų 
vasario mėn. vidurį šv. Cecili
jos parapijos salėje- Kearny, 
New Jersey.

Keturiasdešimt metų — tai 
didelis posūkis eiliniam žmo
gui, juo labiau parapijai, apie 
kurią sukasi visas krikščioniš
kas katalikiškas kolonijos -gy
venimas; tokia sukaktis 
reikšminga ir paminėtina.

Paskubomis perbėgus 
šios parapijos 40 metų nueitą 
kelią, randame tris svarbiau
sius įvykius: parapijos kūrima
sis, nuosavos bažnyčios įsigiji
mas ir svarbiausia — naujos 
erdvios ir moderniškos bažny
čios pasistatymas.

Dvi asmenybės pasiliks neiš
dildomos šios parapijos istori
jos įkūrėjas ir pirmasis klebo
nas. pastatęs pirmąją bažnytėlę 
kun. Pranciškus Jakštys, ir da
bartinis klebonas kun. Leonas 
Voiciekauskas, baigęs likviduo
ti senosios bažnyčios skolą ir 

retų būti išverstas į visas di
džiąsias kalbas, nes jis tinka
mai nušviečia visą Vilniaus ir 
Vilniaus krašto istoriją tikroje 
šviesoje, kas jau padėtų tarp
tautinėje plotmėje teisingai su
prasti Vilniaus klausimą, jei 
dėlto vėl būtų keliamas koks 
ginčas.

Tiesa, teko nugirsti, kad To
ronto lietuviai vilniečiai žada 
jį išleisti angliškai, bet jį ver
tėtų išleisti ir prancūzų, vo
kiečių. italų ir kitomis kalbo
mis. Taipgi priderėtų, kad ši 
knyga puoštų ir kiekvieno lie
tuvio knygų lentyną, kas ir pa
tį autorių paskatintų užbaigti 
didelę dviejų tomų Vilniaus is
toriją. kurios pirmoji dalis jau 
parašyta (300 psl.) ir laukia 
leidėjo. 

parapija dar 
nemažą dalį skolos ant 
pečių, tačiau diena die
ta našta lengvėja. Dar 
metais, kaip teigia para- 
klebonas kun. L. Voicie- 

bus sumokėta nema- 
skolos, kuri yra už- 
naujosios bažnyčios

pastatęs nąują moderniška 
bažnyčią pusės milijono dole
rių vertės.

Diriguoti parapijai yra leng
va, kai jos nariai yra vieningi 
ir drausmingi. Tatai galima 
pasakyti ir apie šios parapijos 
parapijiečius, o ypač apie~vie- 
tines organizacijas. Visi sutar
tinai dirbdami pasiekė to. ko 
ilgus metus troško — gražios 
erdvios bažnyčios.

~~ Nors šiandien 
neša 
savo 
non 
šiais 
pijos
kauskas, 
ža dalis 
traukta 
statybai.

Parapijiečiai džiaugiasi 40 
metų parapijos sukaktimi ir tą 
sukaktį nori ypatingai atžymė
ti. Naujosios Bažnyčios Staty
mo Fondo komitetas vasario 
7 d. posėdyje nustatė apytik
res šio paminėjimo detales. 
Paminėjimas numatytas š. m. 
rugsėjo mėn. 30 d.

Į minėjimą bus pakviesta 
daug garbingų svečiu: aukštu 
dvasiškių ir pasauliečių tiek iš 
lietuvių, tiek 
tarpo.

Visos vietinės 
painformuotos ir paprašytos 
talkos tam užsimojimui įvyk
dyti. .

iš amerikiečių

organizacijos

Spauda
Labai sunkiai lietuviška kny

ga ar lietuviškas laikraštis 
spraudžiasi i lietuvio namus. 
Kažkodėl į šį taip brangu mū
sų tautos turtą pro pirštus 
žiūrima. Jau nekalbant apie 
jaunesniuosius, be ir senesnie
ji nebesidomi savo gimtuoju 
žodžiu ir lietuviškąją spauda. 
Kleb. kun. L. Voiciekauskas 
dažnai paragina parapijiečius, 
kad pasiimtų “DARBININKĄ” 
pasiskaityti. Ir, iš tikrųjų, kai 
neteksime savosios spaudos, ta
da pajusime tą didelę spragą, 
kurią vargiai ar bebus galima 
užlopyti.

Spaudos platinimu susirūpi
no Liet. Bendruomenės Kear- 
nv - Harrison apvlinkė ir pave
dė K. Barzdukui šiuo reikalu 
rūpintis. Ir reikia pasakyti, 
kad K. Barzduko pastangos 
davė geru vaisiu.

Nuo 1955 m. kovo mėn. li
gi 1955 m. gruodžio mėn. 31 d. 
imtinai šioje apylinkėje lietu
viai nupirko knygų, žurnalų ir 
kt. už $189. — Iš to gauta 
$38 pelno. Pelnas įmokėtas L. 
Bendr. Kearny - Harrison apy
linkės kasai.

Būtų geresni spaudos plati
nimo vaisiai, jei turėtume pa
talpas. Dabar išplatinti galima 
tik atskiromis progomis: di
džiųjų švenčių metu, ar šiaip 
d’desniuose suėjimuose, o boto 
trūksta ir talkos (žmonių), 
kurie nuoširdžiai i spaudos 
platinimo darbą įsijungtų.

Jei šiuos sunkumus pavyktu 
nugalėti, šioje apylinkėje gali

ma būtų daugiau knygų ir lai

kraščių išplatinti. Daugiausia 
perkamos religinio turinio 
knygos.
Šeštadieninė lietuviu mokykla

Dar pereitų metų pabaigoje 
Lietuvių Bendruomenės Kear
ny - Harrison’o apylinkės val
dyba susirūpino šeštadieninės 
lietuvių mokyklos mokinių 
skaičiaus pakėlimu ir mokyk
los pajėgumu. Susirūpinimą 
parodė ir kleb. kun. L. Voicie
kauskas. Todėl buvo imtasi žy
gių: skelbta per bažnyčią, lan
kytasi į namus, rašyta į lietu
viškus laikraščius ir t. t., kad 
tėvai, turintieji mokyklinio 
amžiaus vaikus, leistų juos į 
šią mokyklą mokytis lietuvių 
kalbos, istorijos dainų ir muzi
kos.

Tatai vis dėlto paveikė šios 
apylinkės lietuvius. Jau dabar 
aktyviai lanko 25 mokiniai 
(buvo 13i. ___ :______ _____

Sustiprėjo ir mokytojų per
sonalas. Be K. Barzduko. kuris 
nenuilstamai mokyklai vado
vauja ir pats mokytojauja, 
nuo naujų metų į mokytojo 
darbą įsijungė sesuo Marija 
Regina, pranciškietė. vietos 
vienuolyno viršininkė ir Alg. 
Kačanauskas.

Mokiniai suskirstyti į tris 
grupes. Pagrindan imama 
“Kregždutės” I ir II dalys, o 
vyresniesiems pratiminė gra
matika ir rimtesni skaitymai ir 
rašymai. Pusė valandos visa 
mokykla mokosi šokti tauti
nius šokius, dainuoti, lietuviš
kai žaisti.

Mokykla turi ir tėvų komite
tą. kuriam vadovauja V. Bioše- 
vas. nariai: Ramanauskas. 
Skripkus. Tumas. Mileris ir 
Bylaitienė.

Negalima praeiti nepaminė
jus ir mokyklos rėmėjų: dr. S. 
Skripkus davė $20. Tumas $10. 
Mileris $10. Bendruomenės 
Valdyba ir Tėvų Komitetas 
ieško būdų, kaip padidinti mo
kyklos lėšas.

Patalpas mokytis, salę šokti 
ir dainuoti nemokamai duoda 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės centras, kuriam vadovauja 
P. Velevas.

Tad visa, kas mokyklai yra 
reikalingiausia beveik turima, 
tik reikia daugiau mokinių. 
Skverbto skverbiasi šauksmas 
— “Tėvai siuskite savo vaikus 
į lietuvišką mokykla”. nes 
priešingai teks padarvti liūdną 

šiosišvada apie lietuvišką 
apylinkės prieaugli.

Parapijos choras
Parapijos choras, kuris 

senas, kiek sena 
(1915 m.i. nenuilstamai dirba 
toliau. Choras yra gražiai pasi
rodęs ne tik savo apylinkėje, 
bet ir svetur.

šiuo metu svarbesnieji cho
ro uždaviniai yra šie. dalyvau
ti dainų šventėje liepos 1 d. 
Chicagojc, pasiruošti parapijos 
40 metų minėjimui, suruošti 
metinį tradicinįkoncvrta ir 
vieną Card Party.

Choras ištesėjo savo pažada 
— Įmokėjo Naujosios 
čios Fondui $500. —

m — mimj— n - : linin i

IŠ VISUR
• V. Kulbokienė, išplatinusi 

Z. įvykio “šv. Kazimiero'* 
knygos 10 egz.. gautą nuolai* 
dą už platinimą persiuntė pa
čiam knygos autoriui Z. Ivins
kiui.

• Hamburge, Vokietijoje, 
Balfo emigracijos skyriaus va
dovavimą perėmė Ieva Banevi
čienė, ilgesnį laiką dirbusi Vil
ko būstinėje. Norinčių emi
gruoti lietuvių skaičius nuola
tos didėja.

• Lietuviai saleziečiai, įsi
kūrę Cedar Lake. Indiana. 38 
mylios nuo Chicagos, pradeda

^vasarviečių statybą, kurios pla
nus parengia prof. J. Kova, 
statybos darbus vykdys inž. J. 
Augustina vičius. Bus pastatyti 
penki namukai, kafeterija. sa
lė iki gegužės mėn. pabaigos. 
Dar šią vasarą ten galės sto
vyklauti 100 berniukų. Kitais 
metais statyba bus tęsiama to
liau. bus išplėstos patalpos 300 
berniukų. Numatyta kuo grei
čiau pastatyti ir lietuvišką 
aukštesniąją mokykla — gim
naziją; kartu nori pastatyti 
Šiluvos stebuklingos Marijos į 
Mergelės paminklinę — votivi- 
nę koplyčią, kuriai paveikslą 
jau piešia dail. Adomas Var
nas.

— • Dail. M..Ivanauskas Brazi
lijoje. kelių draugų remiamas, 
rengia Biblioteca 
salėje parodą apie 
architektūrą. Dalį medžiagos 
parūpino Lietuvos pasiuntiny
bė Rio de Janeire.

• Kun. J. Kardauskas, iki 
šiol ilgesnį laiką gyvenęs Či
lėje. persikėlė į Brazilijos sos
tinę.

• Dr. k. Brinkis Ispanijoje 
baigė teismo medicinos studi
jas. išlaikė egzaminus ir gavo 
diplomą. Dabar jis dirba lietu
viškoje radijo valandėlėje Ma
dride.

• Vasario 16 gimnazijos vi
cedirektoriumi laikinai paskir
tas evangelikų kunigas šimukė- 
nas.

• Vokietijoje veikia 20 var-

lietuvių vaikai. Baltas praei
tais metais vargo mokyklas pa
rėmė 14.682 DM.

• Austrijoje dar gyvena 188 
lietuviai. Didesnė jų dalis ren
giasi išemigruoti.

PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 

Waterbury, Conn.
Misijos šv. Juozapo parapijoj 
kovo 4—19 —- T. J. Liauba,

Prasi- 
4—18 
OFM.

F M.
Cambridge, Mass.

Misijos Marijos Nekalto 
dėjimo parapijoj kovo
— T. K. M. Butkevičius.

Haverhill, Mass.
Rekolekcijos šv. Jurgio parapi
joj kovo 1—4 — T. P. Baniū- 
nas. O. F. M.
’ Newark, N. J. ~
Nove na šv. Trejybės parapijoj 
kovo 11—19 — T. P. šarpnic- 
kas. O. F. M.

Minersville, Pa.
40 vai. atlaidai kovo 4—6 — 
T. G. P. Jočys. O. F. M.

Shenandoah, Pa.
40 vai. atlaidai kovo U—13- - 
T G. P Jočys, O F. M.

Visais pastoracinės pagalbos 
reikalais prašome kreiptis:

Vcry Rcv. Provincial Supcr- 
ior. Kennebunkport. Maine.



AMERIKOS KONSTITUCIJA visiem cvaataejk laisve ir lygybe- 
Dėlto du negrai raeKasi “bombarduoti” kenstitadjam (MM egz.) 
tas Mississippi vietas, kur juodukai nepriimami i mokyklas kartu

Vasario 16 televizijos stoty
DENNIS ROBERTAS, Rhode PROVIDENCE, R. I.

& Lietu-

kun. Jž Vaitekūno dalyvavo

su baltaisiais.

TRAGIŠKAI ŽUVO JAUNA LIETUVAITE

AMSTERDAM. N. Y.

CHICAGO, ILL.

NEW HORIZONS

L E N K U K T

ne

Kearnv. N. J.

Tok«

TOOL & DIE MAKERS
California Location

EMPLOYMENT OFFICE

LENKI RT ELECTRIC

San Carlos, California1105 County-rd.

jausmingos, 
tuziastiškai

Do- 
vaiz- 
sun-

Lletuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis mūsų ko-

Lenkurl Electric Co.
1105 Counfy Rd., San Carlos, California

per 100 namų Provįdence ir 
apylinkėse. Dėl savo ramaus 
būdo šios apylinkės lietuvių ir 
net kitataučių buvo labai mė
giamas. Teisutis.

Buvęs Argentinos diktato
rius Peronas: ;

“Seniem vyram netinka poli
tika, karas ir motenrs”.

nori 
sim

patija susigraudinusios širdies, 
o jos tau ant kaklo kabinasi.

rilis, vasariolSpriėmė lietu
vių : delegatipG vadovaujamą 
klebono Vaitekūno, ir
Įteikė- kuria Va-
sariolfira 
bėję pašfceil

lietuvių tautinius šokius, gir
dėjo lietuviškas dainas ir klau
sėsi angliškai paaiškinimų, 
kaip lietuviai Švenčia ir prisi
mena savo tėvu žemę ir dabar
tines jos kančias Sovietų ne
laisvėje.

Dalyviu skaičiumi minėii- 
mas buvo ypač gausus. Minė
jimo metu surinkta I ietuvos 
laisvinimo reikalam 126 dole
riai. Naujieji lietuviai ateiviai, 
kuriu čia tėra koks pusšimti, 
jau iš anksto buvo sudėies 113 
dol. Viso šiemet surinkta ir 
Altui pasiųsta 239 dol.
Kitos žinios

— Jonas Beim>rius Rhode 
Island konservatorijoje studi
juoja kompozicija. Jis sėkmin
gai veda parapijos chorą, nau
jai suorganizavo Motėm Gil- 
dos chorą, pradžios mokykloj 
mokina giesmių ir dainų ir ve
da mokyklos vaikų chorą. 
Prieš metus laiko jis pradėjo 
organizuoti ir mokyti dūdų or
kestrėlį. turi pralavintų 10 
“dūdorių”. Dar jis suranda lai
ko vaikams duoti veltui priva
čias muzikos pamokas, moki
nių turi per 20. Sausio 22 su
rengė savo mokinių pasirody
mą — koncertą.

— Tremtinių ratelis , veikia 
jau penkti metai ir savo veik
los nemano nutraukti, šiemet

MBS. T. HANSEN K Mflww 
kee buvo pasodyta j kalėjimą 
už skola (150 doL), kurios ne
mokėjo jau 15 metu. Ji pareiš
kė, kad “kalėjime jautėsi pui
kiai“, bet už tas savaitės “ato
stogas” turėjo primokėti dar 
20 dol.

kolonijoje paminėta vasario 
19. Minėjimas pradėtas iš rvto 
puštomis šv. Kazimiero lietu
viu bažnyčioje. Už Lietuva mi
šias aukojo ir pamoksta pasa
kė kun. Vaclovas Martinkus. 
Žmonių buvo labai gausu.

Susirinkus į sale, minėjimą 
pradėjo klebonas kun. J. Vai
tekūnas. Jungtinis parapijos 
choras, pritariant orkestrui, 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Po to T. Jurgelai
tis, O. P., perskaitė Rhode Is- 
land gub. D. Roberts prokla
maciją ir tarė žodį. Paskaitą 
apie lietuvių tautos kelią į Ne
priklausomybę, jos dabartines 
kančias ir mūsų pareigą kovo
ti už Lietuvos laisvę ir saugoti 
lietuvybe skaitė dr. Br. Matu
lionis. Inž. J. Staričenka pa
skaitė nuotaikingą ir minėji
mui pritaikintą savo kūrinį.

Meninėje programoje solo 
dainavo J. Staričenka, po to

mnz. J. Beinortus, vySų ir ki
tų organizacijų atstovai Gu
bernatoriui buvo nuoširdžiai 
padėkota už jo supratimą da
bartinės Lietuvos padėties ir 
simpatijos lietuvių tautai.

MECHANICAL ENGINEERING • DESING DRAFTING 

ELECTRONIC PROTOTYPE • CONSTRUCTION .
TECHNICIANS

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3S« Maple Arenue, Hartford, Conn.

Malonini patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

Ponas Toks, įpratęs visur 
skubėti ir nepavėluoti daugiau 
kaip pusantros valandos, nu- 
kūrė į laidotuvių biurą, kai 
žmonės buvo jau atsimeldę ir 
tylutėliai šnekučiavo. Pribėgęs 
stačiai prie našlės dūsaudamas 
kalbėjo: -

— Tai nelaimė, ponia, tai 
nelaimė! Bet raminkitės, nesi- 

. graudenkite perdaug, savęs pa
sigailėkite, tokia dar esate 
jauna! Aš reiškiu jums giliau
sią savo simpatiją.
; Apsiašarojusi našlė, tenugir- 
dusi tą paskutinį žodį, žvaliai 
žvilgterėjo, bet jautėsi nešina-1 
giai atsakydama:

— Labai malonu iš jūsų pu
sės, labai malonu. Bet... kaip 
čia pasakius ... mane dar riša 
gedulas.

— Žinau, gerbiamoji, —
• guodė ją ponas Toks, — yra 

ko gedėti, tokio gero vyro ne
tekus. Dėl to aš ir reiškiu savo 
širdingą simpatija, kaip ame
rikonai sako, “ekspres mai dy- 
pešt sympati”. Aš labai jus...

— Bet tamsta, — nutraukė 
Tokio žodžius ir apsidairė ap
linkui —- pakalbėsime apie 
tai po šermenų ir kitoje vieto
je. Čia nepatogu, tamsta su
pranti?

— Kas nepatogu? — išpūtė 
akis ponas Toks. — Ar būsiu 
koki gremėzdišką žodį pasa
kęs?

— Ne. ne, — gynėsi ponia. 
— man labai malonus tamstos 
pareiškimas. Žinoma, kol mano 
vyras buvo gyvas, tamsta ne
būtum galėjęs man simpatijos 
reikšti. Dabar, suprantama, esu 
laisva.

— Ar velionis jus laikė ne
laisvėje? — nustebo ponas 
Toks. — Tai jis nebuvo jau 
toks geras.

— Ne, ne, — užginčijo po
nia, — jis buvo labai geras ir 
man labai gaila jo netekus, 
bet tamsta, rodos, sakei kad 
aš simpatinga. Taigi, nebūčiau 
priešinga, jei tamsta panorė
tum...

— Atsiprašau, — susiraukė 
ponas Toks, — Malonu ar ne
malonu, o aš turiu pareikšti, 
kad neatėjau čia pirštis, o tik 
gilios simpatijos išreikšti, kaip 
lietuviai sako, užuojautos to
kiai jaunai našlei.

— Aaa. — atsikvošėjo po
nia. — o aš pagalvojau...

— žinoma, nuliūdime visko 
žmomis prigalvoii. Bet aš ne
pykstu. — užtikrino poną* 
T .>ks. — Jei tamsta ir toliau 
taip galvosi, esu tikras, kad 
liūdėt’ ilgai neteks. O dabar 
aš einu, atlikęs gavėnioje ge
ra darbą.

Eidamas gatve ponas 
murmėjo po nosim:

— Ir- tu suprask, kad 
tas moteris. Joms reiški

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO.. atstovau
janti didele anglu firmą IIAS- 
KOBA Ltd., l-ondone, siunčia i 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me- 

* džiagomis, maistu, avalyne. 
'* vaistais ir kit. 100*> garant. — 

pilnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami is 
lx)ndono. Anglijos tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
’ , siunčiamų gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Rockwell St„

Chicaga 32, III.
T«l4 Y Arda 7-4337

Detroite vasario 10 d. įvyko 
skaudi nelaimė, palietusi ir 
vitos lietuviškąją koloniją, ir 
studentiją, ir skautus. Auto
mobilio katastrofoje žuvo Way- 
ne universiteto 19 metų stu
dentė Lilė Julija Petrauskaitė.

Tą dieną popiet, išėjus iš 
universiteto, namo norėjo va
žiuoti autobusu, bet ją pasisiū
lė pavežti 21 metų studentas 
Jonas šostakas. Tikėdama grei
čiau parvažiuoti automobiliu 
nei autobusu, ji sėdo, ir pake
lėj įvyko katastrofa. Nuvežta į 
Receiving ligoninę, po 3 va
landų. aprūpinta Švč. Sakra
mentais, mirė.

Žinia tuoj pasklido visų lie
tuvių tarpe ir rado gilios 
užuojautos. Daugelis lankė jos 
karstą, sunešė daugybę gėlių. 
Prie karsto stovėjo skautų sar
gybos. Jos nelaimę aprašė vi
si Detroito dienraščiai, įdėda
mi nuotraukas. Palaidota vasa
rio 15 d. Alyvų kalnelio kapi
nėse. Ją palydėjo 117 automo-

Norwood, Mass.
Povilas ir Irena Tylai vasa

rio 12 minėjo savo šeimyninio 
gyvenimo pirmąjį dešimtmetį. 
Svečių buvo ne tiktai iš Nor- 
woodo, Bostono, Brocktono, 
Worcesterio, Chicagos ir net 
Kanados. Sukaktuvininkus taip 
pat pagerbė atsilankydamas 
vietos klebonas kun. F. Norbu- 
tas ir vikaras kun. J. Svirksis.

Povilas Tylas Lietuvoje tar
navo aviacijoje. Irena Pered- 
naitė yra taip pat Lietuvos la
kūno, civilinės aviacijos in
struktoriaus Leono Perednios 
duktė. Abudu išbėgę iš Lietu
vos susipažino ir vedė Vokie
tijoje. Amerikon kartu su mo
tina Lydija Peredniene atvyko 
1949 metais ir apsigyveno * 
Norwoode. Dokumentus atvyk
ti parūpino Irenos teta O. Pe- 
rednienė. Tylai dabar jau au
gina dvi dukreles — Vidutę ir 
Ritutę. Povilas Tylas yra vietos 
Alto skyriaus sekretorius, uo
lus Balto skyriaus ir šv. Vardo 
Draugijos narys.

Pobūvį sukaktuvininkam pa
ruošė Emilija ir Domininkas 
Razulevičiai, kurių rūpesčių iš 
Vokietijos buvo atkviesta apie 
60 asmenų. Vaišėmis dar rūpi
nosi J. Martišius, J. Strašuns- 
kas, Br. Kriaučiūnas, K. Šimė
nas ir kt. Skoningai stalus pa
dėjo žaliuminais papuošti Mar
tišienė, Padukienė, Diksonie- 
nė, Dundulienė, Binkevičicnė, 
Zeringienė ir kt.

Vaišės buvo labai nuotaikin
gos. Joms besibaigiant, sukak
tuvininkai nuoširdžiai dėkojo 
atvykusiem svečiam, vaišių 
rengėjam ir sveikintojam. K-S.

Jei nori atprasti nuo rūkymo
Danijoje du gydytojai sugal

vojo tabletę tiem, kurie nori 
atprasti nuo rūkymo ir negali. 
Tabletė turi tą ypatybę, kad 
jos medžiagos, susimaišius, su 
tabako dūmais, duoda tokį ne
malonų kvapą ir skonį, jog 
žmogus mieliau sutinka nerū
kyti, negu tą skonį kentėti. O 
jis trunka 6—8 valandas

bilių, viso apie 700 žmonių. Velionė Lilė buvo malonaus • 
Jų tarpe daug amerikiečių ir būdo darbšti lietuvaitė. Iš pat 
lietuvių studentų iš Wayne 
universiteto. •

Atsisveikinimo kalbas pasa
kė LB' apylinkės valdybos na
rys VI. Pauža, sktn. K. Koda- 
tienė, sktn. Pečiūrienė, stud. 
S. šimoliūnas ir kiti Palydėjo Uoliai studijuodama medicinos 
ir 3 kunigai; vienas jų buvo ją 
prieš 19 metų krikštijęs.

Lilės tėvai — Ada ir Anta
nas Petrauskai — į Ameriką 
atvyko 1949 m. 1951 m. persi
kėlė i Detroitą, šeimoje dar li
ko 17 metų sūnus Viktoras.

LIETUVOS NEMAČIAU, BET JĄ KARŠTAI MYLIU
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktis buvo pa
minėta abudu sekmadieniu — 
vasario 12 ir vasario 19. Pirmą
jį sekmadieni gražu minėjimą 
surengė šv. Kazimiero parapi
jos mokiniai, vadovaujami se
serų mokytojų. Buvo susirinkę 
daug svečių ir tėvų, kurie gro
žėjosi mokinių patriotinėmis 
deklamacijomis ir dainomis. 
Tą pačią dieną per vietos radi
ją buvo apibudinta Lietuvos 
praeitis ir dabartinės lietuvių 
kovos dėl laisvės. Tai padarė 
pats stoties vedėjas angliškai, 
o vaizdų ir jausmingą montažą 
pravedė L. Hartvigas.

Vasario 19 iš ryto buvo pa
maldos šv. Kazimiero bažny
čioje. Už Lietuvos laisvę ir žu
vusius kovotojus mišias auko
jo kun. K. Balčys; jis pasakė 
ir atitinkamą pamokslą. Mišių 
metu giedojo varg. J. Olišaus- 
ko vadovaujamas choras ir iš 
Rochesterio atvykusios solistės 
Armonienė ir Skiparytė.

Po p’etu ALK salėje minėji-

(Atkelta iš 5 p«L) 

talkininkus gražiai pagiedoti 
per didžiąsias šios parapijos 
iškilmes: naujosios bažnyčios 
šventimą, vargonų šventinimą.

Chore dalvvauja 30 nariu. 
Kai kurie iš jų ne uoliai lanko 
repeticijas ir dėl to trukdo 
choro "»eticijos
vyksta se’:r lic •?': tiioi po 
10:30 v. n :ų j ie* ’viu Kata- 
l’ku Bendruomenės centro sa
lėje 6 Davis Avė. Keamy, NJ.

Yra ir dideliu s ro mylė
toju ir uoliu jo ian’^ oįu. kaip: 
K. Rarzdukas. M. Staninnis ir 
kt. Malonu ta»D nat pabirti bro
lius L. ir K. Zubrius ir iu sesu
te JulMa Zubris. Jie vos atw- 
ke i šia apvlinke. tuoj įsirašė 
i chorą ir pavvzdin^ai ii lan
ko. Tai pavyzdys kitiems cho
ristams,

1956 m. choro valdvba suda
ro: J Malin — pirm.: Leonar
das Zubris — viccpirm; K. 
Barzdukas — sekretorius; Ali- 
ce - Šalkauskas — fin. sekret: 
Adelė Juknelis — iždininkė; 
Andrius Leonard — tvarkda
rys; Milred Grinevičius — 
knygininke.

Chopo dirigentas muz. Alg. 
Ka&nauskas. JM

mažens įsijungusi į skautų ei
les, uoliai jų tarpe veikė. Tiek 
skautų tarpe, tiek lietuviškoje sekė mergaičių kvartetas (Nic- 
visuomenėje savo malonumu, 
aukštu dorovės supratimu lai
mėjo gerą ir garbingą varda.

techniką Wayne un-te, stengė
si savo kolegų tarpe garsinti 
Lietuvos bylą, * rengti įvairias 
parodėles ir šiaip visur prisi
dėti prie lietuviško bei akade
miško veikimo.

V. Mingėla.

mą pradėjo LB Valdybos pirm, 
kųn. K. Balčys; minėjimui va? 
doyąvo M. Kerbelis. Vasario 
16 proga lietuvius sveikino 
miesto majoras F. Martuscello 
ir teisėjas T. Arlis. Jiedu prisi
minė garbingą Lietuvos praei
tį ir pareiškė, kad tokia tauta 
negali žūti — ji turi vėl at
gauti laisvę, dėl kurios kovoja 
patys lietuviai ir savo pusėje 
turi laisvę mylinčia amerikie
čiu tautą. Toliau kiek ilgesnę 
paskaitą skaitė dr. V. Majaus
kas, atvykęs iš Detroito, 
kumęntais pasiremdamas 
džiai nušvietė dabartinę 
kią Lietuvos padėtį.

Meninėje programoje buvo

I* MEKSIKOS | Amerika (Jeney City, N. J.> atvežto* dvi sesytės. 
Eugenija ir Marija, susirgusios pulto liga. Bus bandoma nu pagy
dyti.

kevičiūtė, J. Jurgelevičiūtė. 
Leveckytė ir Cironkaitė). Mo
terų Gildo? ir parapijos cho
rai padainavo keletą dainelių. 
Mildos Starčenskienės suorga
nizuota tautinių šokių grupė 
pašoko Suktini ir Kalvelį.

Minėjimas buvo nufilmuo
tas televizijos stoties. Po kelių išsirinko energingą valdyba iš 
valandų daug kas jau matė te
levizijoje minėjimo dalyvius.

visos publikos en- 
sutiktos dainos J. 

Armonienės ir J. Skiparytės, 
viešnių iš Rochesterio. kuriu 
nesulaikė nė lietaus pvla. Taip 
pat svečias iš Rochesterio, Ar- 
monas, viončele pagrojo du 
nuotaikingus kūrinius. Links
mu A. Vanagaičio dainelių pa
dainavo jo buvęs mokinys so
listas J. Urbonas. Jis dar pa
aiškino. kad Lietuvos nėra ma
tęs, bet ją karštai mylįs ir lie
tuviškai kalbėti bei dainuoti 
išmokės iš A. Vanagaičio.

Minėjimo metu Lietuvos 
laisvinimo reikalam, surinkta 
500 dolerių. Nedidelei koloni
jai tai yra didelė auka. Ji ro
do. kaip vietos lietuviai gyvai 
atjaučia dabartinę Lietuvos 
laimę. M. 

pirm. inž. J. Starčenkos, sekr. 
J. Beinorto ir ižd. J. Kielos. 
Ruošia naują statutą ir numa
to savo veiklą plėsti.

— Vietinė televizijos stotis 
lietuviams duoda 15 minučių 
išpildyti savo programą. Pro
gramą paruošti imasi iniciaty
vos vyčiai Programa bus kovo 
26 d.

— . Ambraziejus Gumauskas 
mirė begrįždamas iš darbo. Jis 
buvo kontraktorius, pastatė

A limited number of men who are experienced in the me- 
chanical design of eleetronie assemblies can now advance 
to semi-professional pr professional status with one of the 
v.orld's lieding eleetronie firms.
If you are an eleetro-mechanical design draftsman or have 
eleetronie prototype construction experience and have 
done drafting you may ųualify for one of these positions. 
Here is your char.ee to advance in a position that calls for 
good esperienee rather than college degrees. If you are 
not satisl'ied with your present chances for personai 
growth and development contact Mr. Foster now at:

Modern. Progressive West Coast Electronic Firm has im- 
mediate openings for highly ųualified Tool and Die Mak- 
ers.
These are pormanent. steady jobs. Working on commerc- 
ial telephone carrier eųuipment.
Work and live on California’s beautiful Peninsula, where 
the elimate is best by government tęst.
Send a summary of your personai and work history to 
the address belo\y and let us help you with any ųuestions 
you may have regarding relocation.

Saulė virė, saulė virė, 
mėnesėlis kepė...

Japomjojedidelė mada apa
ratai, kurie verda saulės šilu
ma. Jau esą parduota 30.000 
tokių aparatų. Vandeni užvi
rinti galima net ir žiemą. Kilo
gramą mėsos toks aparatas iš
verda per 25 minutes, du kilo
gramų ryžių per 40 minučių.

char.ee


AR DAINŲ ŠVENTE AR 9 TURGAI? Pittsburgh, Pa.
j JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventė jau ne už kalnų. 
Ji įvyks šių metų liepos mėn. 
1 d. Chieagoje, Chicago Coly- 
seum patalpose. Vieta patogi 
visais atžvilgiais: miesto cent
ras, patogus privažiavimas, sa
lėje telpa keliolika tūkstančių 
Žmonių, gera akustika daina
vimui, erdvi scena tūkstančiui 
dainininkų, vėsinimas ir kt.

Dainos šventės pasisekimas 
priklauso nuo dainininkų — 
choro pasiruošimo ir nuo klau
sytojų gausumo.
, Prieš akis gražiai išleistas 
Dainų šventės 1956 m. reper
tuaras. Jame 14 dainą mišriam 
jungtiniam chorui (dar dvi 
dainos bus dainuojamos iš K. 
V. Banaičio “100 liaudies dai
nų”). 5 dainos jungtiniam vy
rų chorui ir 5 dainos jungti
niam moterų chorui. Dainos 
tikrai puikios ir Įvairias, nesa
kyčiau, kad labai lengvos. Cho
rai, kurie didesnę tu dainų da
lį jau mokėjo anksčiau ir ku
rie sugeba po kelis sykius sa
vaitėje repetuoti, sunkumus 
lengvai nugalės. Tiems, kurie i 
choro , praktikas žiūri pro pirš
tus. norisi pacituoti Dainų 
šventės komiteto žodi daininin
kams:

"Lietuvi dainininke, duoda
me tamstai ši repertuarą ir 
prie jo jungiame savo prašy
mą: padaryk visa, kad Dainų 
šventė būtų gera".

Tikiu, kad chorvedžiai ir 
choristai savo pareiga atliks, 
tačiau jiems reikia tam tikra 
prasme ateiti į pagalbą. Dau
gelyje vietų tie patys žmonės 
ir dainuoja, ir šoka, ir vaidina, 
ir organizacijose veikia. Daž
nai repeticijos, susirinkimai ar 
posėdžiai tuo pačiu metu vyks
ta.

Būkim išmintingi — suteiki
mo per šiuos 4^2 mėn. pirme- 

.dąinų*- Kitaip dainę šven- 
tė nebus gera! -

Smagu, kad spaudoje atsi
randa balsų dėl Dainų šventės. 
Tik ar ne per daug patarėjų ir 
patarimų, kurie iš dainų šven
tės nori padaryti 9 turgus ... 
Vienas siūlo spaudos parodą, 
kitas teatrų pasirodymą, net

keli būtinai nori tautinių to
kiu, vienas iš Los. Angeles pa
siilgo buvusių Klaipėdos muzi
kos mokykloj ir nori jų “kon
gresą** suruošti. Kultūros kon
gresas jau užpatentuotas, o 
kiek dar partijiečiu ir sambū- 
rininkc tylomis planuoja savo 
suvažiavimus. Ir visi užmiršta, 
kad Chicaga tai ne mano Le
liūnai: ir choristai, ir klausy
tojai. ir “kongresininkai” bus 
po visa miestą išsimėtę, o reiks 
būtinai bent vienos bendros 
repeticijos visiems choristams 
(jei būtu, šokiai, anie irgi turė
tu repetuoti). Reikia dar at
minti, kad šventės išvakarėse 
bus chorų varžybos, tai, va, ir 
lakstys liežuvius iškišę vist

Palikim birželio 30 ir liepos 
1 d. dainai, neblaškykim dė
mesio visokiais suvažiavimais, 
pranešimais, paskaitomis ir 
kalbomis!

Girdėti, kad vargonininkų 
sąjunga rengia savo suvažiavi
mą tuoj po dainų šventės; la
bai protingai daro. Galėtų taip 
pasielgti ir kiti.

Tiek Dainų šventės komite
tas, tiek chorvedžiai ir daini
ninkai deda daug pastangų ir 
darbo, kad lietuviška daina ga
lingai nuskambėtų, džiugu, 
kad daug lietuvių jau dabar 
planuoja važiuoti Į Chicaga 
Dainų šventėn. Daug tačiau 
negalės tą dieną išvykti, o ga
lėtų ir jie prie tos Dainų šven
tės prisidėti. Žinom, kad ryti
nių valstybių choristams susi
darys nemaža kelionės išlaidų.

Ar. nereikėtų paremti savo 
chorus pinigine auka?

Ar nejaustumėm džiaugsmo 
širdyje pasiuntę vieną kitą do
leri Dainų šventės komitetui: 
1602 So. 48 Ct., Cicero 50, UI., 
USA, sakydami, kad, va, ir 
mes prie dainų šventės prisi
dėjome nors ir mažyte auka.

P. Natas.

GEORGE M. LEADER, Ptenn- 
sylvannijos valstybės guberna
torius, vasario 10 Harrisburge 
buvo paskelbęs atsišaukimą į 
visus Pennsylvannijos gyvento
jus, ragindamas juos prisimin
ti Vasario 16 kaip Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventę. Atsišaukime guberna
torius priminė, kad Lietuva ir 
kitos Baltijos valstybės yra jė
ga Sovietų Są-gos okupuotos, 
o jų gyventojai žudomi kanki
nami, laikomi koncentracijos 
stovyklose if tremiami iš savo 
krašto, tačiau yra vilties, kad 
Lietuva atgaus laisvę. Atsišau
kimas išsiuntinėtas visiem di- 
desniem laikraščiam. (A.K.)

TO PLACE, 
; YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

NEW YORKAS

EVergreen 8-9770

DISPLAY

NEW CATHOUC EDFHON 
of the 

HOLY BIBLE
Beautifully Bound and Color 

. Hlustrated
Published with the Imprimatur of 

His Eminence
Francis Cardinal Spellman 
Archbishop of New York 
Šoki Everywhere $£9^4 

SPECIAL PUBCHASE $1549 
For Representatives or Information 

No obligatiori on your part 
Can va.

Joseph Garszvn Į
G R A B O R I U 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

MBS BLANCHE NELSON pradėjo mokytis čiuožti slidėm tik prieš 
trejus metus. Bet ji pati turi jau daugiau kaip 80 metų ir iš karš
to Los Angeles miesto du kartus j savaite vyksta . j šaltus kal
nus pasportuoti. Gal pabandytų ją pasekti tie, kuriem yra kiek 
daugiau negu pusė jos amžiaus?

WATERBURY, CONN.
Dienraštis “Waterbury Ame

rican”, vasario 20, plačiai ap
rašė Vasario 16 iškilmes, iš
vardindamas kalbėtojus, svei
kintojus, svečius, o ypač pa
brėždamas miesto teismo tei
sėjo Hugh McGill kalbą ir mie
sto majoro Edward D. Bergin 
proklomaciją, išleistą Lietu
vos Nepriklausomybės proga. 
Ilgo straipsnio paskutinėje pa
straipoje laikraštis aprašo Al
to sekretorės M. Andrikytės 
perskaitytą ir priimtą rezoliu
ciją, prezidentui D. Eisėnhowe- 
riui, valstybės sekretoriui John 
Foster Dulles ir ambasadoriui 
Henry Cabot Lodge.

Kitas dienraštis “Waterbury 
Republican”, vasario 22, at
sispausdino didelio formato 
nuotrauką, kurioje matome 
iškilmių metu nusifotografavu
sius vietos Alto pirm. A. Alek

sį, sekretorę M. Andrikytę su 
svečiais ir kalbėtojais — mie
sto majoru Ed. D. Bergin, Alto 
direktorium — redaktorium J. 
Tysliava, Kongreso atstovu re- 
publikonu J. Patterson, miesto 
teismo teisėju H. McGill ir 
bendrojo Arnikos lietuvių 
fondų reikalų vedėju St. Lū
šiu.

Šia proga negalima nepami
nėti, kad Alto parengimai čia 
visada būna gausūs dalyvių 
skaičiumi ir aukomis. Nors 
šiais metais Waterburio lietu
viai ir biznieriai gerokai nu
kentėjo nuo potvinio, bet Lie
tuvos laisvinimo reikalam su
aukota nedaug mariau, kaip ir 
kitais metais. Iš to matyti, kad 
lietuvių visuomenė Waterbury 
yra jautri Lietuvos laisvės rei-

Aukos Lietuvai laisvinti
Vasario 16 proga Lietuvos 

laisvinimo reikalam Pittsbur- 
ghe aukojo: 100 dolerių — Su
vienytos Lietuvių Organizaci
jos Vakarinėje Pennsylvahni- 
joje: 30 dol. — Lietuvos Vyčių 
19 kuopa; 25 dol. — Lietuvos 
Vaizbos Butas, Lietuvių Pilie
čių Draugija (davusi veltui ir 
svetainę minėjimui), Lietuvių 
Mokslo Draugija; 20 dol. — 
ALB Pittsburgho Apylinkė; 
15 dol. — Lietuvių tikės Klu
bas; 10 dol. — Šv. Petro ir Po
vilo D-ja Homestead, Pa.) 
Wqmens Council S. L. A Nr. 
73, SLA 40 kp. Taip pat po 
10 dolerių daug kas aukojo 
asmeniškai kiti po 5, 3, 2 dol. 
Aukos dar teberenkamos. Jas 
galima įteikti Alto ■ skyriaus 
iždininkui J. Grėbliūnui, 245 
E. 16th Avė. Homestead, Pa.

(Sanatna.)

DOES YOUR CHURCH 
NEED MONEY?

Confact us for an easy and sure 
way to make it fast. Stop in or 
call BErlin 7-0531-J for comp
lete details.

Tel STagg 2-504

į Mattbevv P. i*alla*

I
 (BIELIAUSKAS) *

FUNEBAL HOME į
M. P. BALLAS—Direktoriui į 
ALB. BALTRONAS-BALTON į

Reikalų Vedėjas

1
 660 Grand Street į

Brootdyh, N. Y.
N0TARY PUBLIC

BO PEEP POTTERY
Dept "L" t

246 South White Horse Pike, l 
BerHn, N. J. —
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REAL ESTATE

HUNTBNTGTON CUST. BUILT 
2 NEW CAPE CODS

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br> oklyn, N. Y.

HOVVTOMAKE
SOME OF AMERKA’S PROSPERUY 

SKK TO YOUR FNGERS

•r —
Af you’ii lik mest Americans, you’re 
eaming more now than ever beforc. Būt 
if you’re Jikea lot of us, you’re having a 
tough timetrying to hang on to this 
extra money, What comes easy—secms to 
go just as asily. Spending a litde too 
freely and going a little too far into dėbt 
Biay be tempting, bot it ccrtainly isn’t 
wise. Actually, nov is the best oppor- 
tunhy you II ever have to save.

tcmack savings plan—ooe that wiU work

rcsults. Yout Government has provided 
just such t plara. And over 40 miilioa 
Americans irę alrcady cashing in on k.

VAy don! yiįofez thtut? Srgn *f> fvr U. S. 
Neries E Saitus Bonds en the Paynff Savings 
Plati u-btftyiH tverk. Or buy Bends rrg- 
vlarly whtn]w bank. As little m $18.75 a 
month m tūliu Sarings Bonds will gine yen 
a casb bacUtfiif $1,182.60 m just 5 years— 
f2A56.70h9yran ausi 8 tMtirhs.

There are three good rtasons why U. S. 
Savings Bonds shouid be pert of every 
invcstment program. They’rt safe—yoat 
principai is neva subject to markct 
fluctuation. Tbey're sere—Bonds pay an 
average of 5% per year, cotnpounded 
setniannuaily when bdd to maturity. 
Tbeftt bfūd—yoa on ahvays cash them, 
if you have to, after you’ve held tbcm 
for 2 monchs. ~

Treasury Secretary Humphfey recently 
said, "The continued success of our econ> 
omy depcnds not coly upou the Govcm- 
meoc, būt npon the effbrts of all the 
peopfe trying to do a Kale mote for thcm- 
$dves and tbesr loved ones. It is the sum 
totai of afl these individual cfforts that 
makes our System superior to anything

Lct’s apply hb words to our privatc 
tffairs. And the best thing that you can do 
for yoor Joved ones is to buy wisdy—save

penty far tbcffi!

For the big tbings in your life, be ready 
uith U, S. Savings Bonds

kalams. Mes patys ar bent mū
sų vaikai, kada bus atkurta 
Lietuvos valstybė, nepamirš 
dabar aukojančių jos laisvini
mo darbams tęsti.

Šiom iškilmėm surengti ir 
aukom rinkti labai daug savo 
triūso skyrė vietos Alto pir
mininkas prof. A. Aleksis. Jis 
vietos Altui vadovauja jau vie
nuoliktus metus.

J. Gaidys.

Well constructed home 5 spacious 
rms., huge exp. attic, full poured 
eonerete bsmt., vvood sheathing & 
cedar shingle throughout, fully in- 
sulated double hung weather strip 
windowsrNo, l .^ek floorįDg,. oil h-_ 
w. heat, all copper plumbing, real 
tile bath with vanity & large me- 
dicine cabinet, birch cabinet & 9 ft. 
formica top in kitehen, garage, 80 
ft rear yard with trees. Full price 
IV 1-3190. $16.900. In catholic com- 
munity. Call Builder, ED 4-1206 or 
IV 1-3190.

ii J. B. SHALINS - J 

i; ŠALINSKAS } 
;! Laidotuvių Direktorius J
;! 84-02 JAMAICA AVĖ. 5
<Į (prie Forest Parkway Station) J 
]!"------  Woodhaven, N. Y. -|

Suteikiam garbingas laidotuves.}
' Į Koplyčios nemokamai visose^ 
'Į miesto dalyse; veikia ventiliacija.?

: TeL VIrginia 7-4499 <

BOSTON, MASS.

Sterling Silver Bracelet Rosary
The Bracelet Rosary has the ap- 
proval of the Holy ~ “
on its outer surface 

•Rosary, the Crucifix 
the Blessed Mother, 
and Saint Christopher, beautifully 
proportioned to make a graceful 
integrated design. It comes in an 
attractive gift box with a pamphlet 
describ.ing the ūse of the Rosary.

Price $5.00 ? (Patented) Check or Money Order

The Tri-Y Company BOX S21 orange, n. j.

See. Presents 
the complete 

and Medais of 
Saint Theresa.

Paulius Gaubys

Ramunes
Ramunių arbatą vi- 

Kf j sada yra gera -gerti 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.

<\ Jr Liepos žiedų arba- 
ta geriama prakai- 
t avim u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 750.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.

414 Broadway
South Boston 27 Mass.

BARASEVICIUS ir SŪNUS:
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAEACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir nakti
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos toa 
pačios ir i kitus miestus.
Brikais Jaukite: Tek TB 0-0484

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.!
Tel: VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
j draudimo atstovą

JUOZAI ANDRIUŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus Ir Išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connecticut ”

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vaL vak., šeštadieniais iki 8 

vai. vak.
Juozas Andriušis

I . 238 Leonard Street Broeklya 11, N. Y.
[ EVergreen 7-8247.

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAI
BANGA

BROOKLYN. N. Y.i 340 RIDGEWOOD A VE.

Garantuotai taisoma televizija kambariniai bei auto <**'* 
stiprintuvai (ampliflers), plokštelių automatai 

(record changere).
- Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 

Richmond Hill Ozone Park, Forest Hill Jamaica.
Dartaa atliekamas prityrusio techniko, pripažint. 

RCA Instituto. New York*.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkai

Baras. Sale vestuvėms, j 
parengimams, susirinki

mams, etc.
BROOKLYN 27, N. Y.

Tel EV t-05M (Prie Farert Avė. atotlea) Bldgeasod
1883 MADISON ST.



VASARIO 16 MAIRONIO MOKYKLOJ

ŽINIOS

dabartį-

NepriklausomybėsšventėBostone

Gražus darbas artimui padėti
Mergaitės.

SIUNTINIAI LIETUVON

Savo ruožtu Vasario 16 dar

00

FARMENGDALE, L. L, N. Y., aviacijos dirbtuvėse dalis darbininkų 
piketuoja (apačioje), o gera dalis (1-206) toliau tebedirba (viršų-

paruošta 
lietuviu-

publikai 
pasigrožint 
tautiniais

ŽYDU VELYKOM, kurios bus kovo 26, macai kepami jau dabar. 
Jersey City, N. <1.. garsioje kepykloje, kuri įsteigta prieš 68 metus, 
macai pradedami kepti su tam tikrom iškilmėm, kuriose dalyvauja 
vaikai ir rabinai.

kurios norėtu mokytis Arki-

Klausykite
>hįminsatsiminimi:*

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių 
butas su virtuve. Visi kamba
riai saulėti, bet be baldų. 
Kreiptis tel.: HY 7-4459 arba 
rašyti: Petronė Kazikonis. 247 
Starr St., Brooklyn 27, N. Y.

Minėjimas buvo pradėtas dar 
iš ryto šv. Petro bažnyčioje, 
kurion prisirinko gausiai žmo
nių melsti Dievą laisvės pa- 
vergtajai Lietuvai. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė iš Chi- 
cagos atvykęs ALRK Federa
cijos sekretorius kun. dr. A. 
Juška. Altoriui lenkėsi Dariaus 
Posto legioninkų, šv. Jono 
Draugijos, ateitininkų ir skau
tų vėliavos.

Po pietų visi jau rinkosi Į 
aukštesniosios mokyklos rū
mus, kur minėjimą atidarė Al
to skyriaus pirm. J. Arlauskas, 
pakvietęs sukalbėti invokaciją 
kleboną kun. Pr. Virmauską. 
Lyg kokia tautinė invokacija 
nuskambėjo poeto St. Santva
ra dailiai perskaitytas Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo aktas. Jj palydėjo Ameri-

Maironio šeštadieninė mo
kykla praeitą Šeštadieni, vasa
rio 18 d., penktos pamokos me
tu buvo suruošta mėnesinė 
kultūrinė valandėlė. Visa pro
grama buvo skirta paminėti 
Vasario 16. Scenoje iškelta 
Lietuvos vėliava, pridengta 
juodu šydu — Nepriklausomy
bės praradimo ženklu. Mokyk
los kapelionas kun. J. Pakai-, 
niškis perskaitė maldą už Lie
tuvos Nepriklausomybės kovo
tojus ir žuvusius dėl laisvės. 
Kun. V. Pikturna, buv. kon
centracijos stovyklos kalinys, 
gyvai ir vaizdžiai kalbėjo į 
moksleivius, iškeldamas lietu- 
vvbės išlaikymo reikšmę išei
vijoje. Po jo kalbos visi moki-

Vasario 19 sekmadieni Bos
tono lietuviai gausiai rinkosi 
j aukštesniosios mokyklos rū
mus, iškeltus Thomas Park 
kalnelyje, kuris lietuvių čia va
dinamas tiesiai “Tamošiaus 
kalneliu”. Galima būtų jį pa
vadinti ir “Lietuvių kalneliu”, 
nes aplink ji daug gyvena So. 
Bostono lietuvių, o kai esti ku
rios iškilmės, vaidinimai ar, 
koncertai, jų susirenka iš viso 
Didžiojo Bostono ir artimųjų 
miesto apylinkių. Taip buvo ir 
Vasario 16 minint Aukštesnio
sios mokyklos salė vos sutalpi
no tūkstantį su viršum daly
vių. Retomis progomis tiek 
lietuvių susitelkia bet kurioje 
Amerikos vietoje, išskyrus ne
bent Chicagą. Šiuo atžvilgiu 
Bostonas toli pralenkia ir New 
Yorką. Bent taip aišku iš laik
raščių aprašymų.

Šiemet Vasario 16 minėji
mas tame “Tamošiaus kalnely
je” praėjo labai vieningai, dar
niai ir sklandžiai, tik galėjo 
būti kiek mažiau kalbų, ypač 
iš pačių lietuvių tarpo. Vieną 
karta taip ir pasiryžkime: Va
sario 16 duokime žodį svečiam, 
o savąjį palikime kitom pro
gom. Sakysime, galėjo pakak
ti tik vieno pagrindinio lietu
vių kalbėtojo iš New Yorko ar 
Chicagos, o ne dviejų. Pagerb
kime kantrybe tu, kurie ateina 
ir kantriai sėdi, kad kita kartą 
ateitų taip gausiai, kaip šiemet, 
nes ir kantrybė turi ribas.

šiuo 
pra- 
100

■į

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų, ir 
šeštadieninė mokykla. Lietu
viškosios radijo valandėlės 
taip pat davė savo pusvalan
džius. — t.m.

paminėjo šv. Petro parapijos 
mokyklos mokiniai, paruošti

trui. Puikiu pastatymu, visa 
eile gerų artistų ir solistų bei 
nuotaikinga muzika ši operetė 
bemaž prilygsta kai kuriem 
Brodvėjaus pastatymams.

davė dar
Onos 

šokiais, 
dekla-

Sunkiai susirgus
Gerdvilienei, kurios vyras taip 
pat jau šešti metai guli ligoni
nėj, Ch. Pfizer fabriko lietuvių 
darbininkų iniciatyva, buvo 
sumanyta parinkti aukų. Prie 
šio sumanymo prisidėjo daug 
kilnios širdies žmonių, kurie 
Ch. Pfizer fabrike nedirba.

Reikia pažymėti .kad J. Ge*-- 
dvilienė taip pat š’ame fabri
ke nedirba, bet šiuo atveiu 
jie pirmieji parodė gražų žes- 
tą savo artimui.

- Janinai Gerdvilienei padėti 
aukojo:
$20.00
Polv ir Alex Vasiliauskai.
$10.00
Vladas ir Kazvs Va*’Faųskai. 
A.ir T. Visminai. J*nina ir 
Adalbertas Milaševičiai.

Mirė
Antanas Rukšėnas, 67 m., mi
rė vasario 22 d., palaidotas va
sario 25 d. iš Angelų Kar. pa
rapijos bažnyčios Kalvarijos 
kapinėse. Liko žmona Teresė 
ir sūrius Antanas.

Dr. H. LukaMDus 
skaitys paskaitą šv. Kazimiero 
minėjime, kuris įvyks šį. sek
madienį kovo 4 d. 4 v. p. p. Ap
reiškimo par. salėje. Po to bus 
vaidinimas “Starkiškių girioj”, 
kuriame dalyvauja V. Pileika, 
B. Bernotienė, J. Kirkutis, VL 
Plečkaitis, V. Jakubauskas, J. 
Raškys, V. Zdaneevičius, J. Be- 
nešiūnas, V. Raškevičius, A. 
Pilvelis, V. Nenortas, P. Berno
tas, J. Kubilius ir K. Stasiuke- 
vičius.

Skautų vyčių
Rytinio pakraščio sąskrydis į- 
vyks kovo 17—18 dd. New 
Yorke. Sąskrydžio pagrindinė 
tema — tarnavimas. Visų vie
tovių skautai vyčiai prašomi 
ruoštis ir gausiai, dalyvauti.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui — tik vyram 
— su visais patogumais ir pri
einama kaina. Kreiptis tel.: MI 
2-0720.

Brolių Motuzų
spalvoti filmai iš Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo buvo 
rodomi sekmadienį, vasario 26 
d. Organizavo vyčių 41 kuopa. 
Pradžioje buvo vaizdai iš pa
saulinės parodos New Yorke, 
ištraukas iš gaminamo spalvo
to filmo “Lietuva pašto ženk
luose” ir dail. Adomo Varno 
75 metų sukaktis. Pagrindinis 
filmas vaizdavo Lietuvą ketu
riuose metų laikuose. Čia įsi
terpė ir tautiniai drabužiai, at
skirų miestų vaizdai. Visi fil
mai spalvoti, nuotaikingi, gra
žiai išsaugoję Nepriklausomos 
Lietuvos dalelę. Vyko du sean 
sai. Abiejuose buvo pilna žmo- 
-niu. . _ _

Stephen Brcdes Jr.
ADVOKATAS

37 Sberidan Avė. 
Brooidyn £ N. N.

Tek APplegate 7-7083

William J. Drake- 
Dragūnas

Viename iš visos eilės spek
taklių teko dalyvauti ir būre
liui lietuvių. Reikia pripažinti, 
kad R. Kontrimo kompozici
jos, sukurtos lengvu šlageriniu 
stiliumi, yra melodingos ir pa
sižymi, puikia orkestracija. Te
ko taip pat patirti, kad į jo 
šios Operetės finalinę melodi
ja yra atkreipusi dėmesį RCA 
plokštelių bendrovė.

Janinai $5.00
Jonas Žukas, Alb. Gražiūnas, 
Ant. Benderius, Juozas Budrai
tis, Pladas ir Julius Bagdonai, 
Vaclovas Alksninis, Antanas 
Reventas, Bronius Kulys, And
rius Butas, Jonas Melešius, An
tanas šėrikas, Tosca ir Kazys 
Skobeikai, A. Ragažinskienė, 
Aldona Svalbonienė, Inž. E. 
Senkus.
$3.00
Pranas Naujokaitis, S. Žeber- 
tavičienė.
$2.00
J. Jonušis, J. Šlenetys. S Kar
mazinas. Edvardas Skobeika. 
A. Reivytienė. Algis Daukša. 
V. Padvariet.is. Urš”lė Vita, 
Sofiia Davidovienė, Eug. Min- 
kūnienė.
$1.00
Juozas Skobeika, Stasvs Lio 
gys, Kazys Balėnas. Vytautas 
Gerulaitis, Stasys Cenkus, V. 
Kondrotas, S. Kačinskienė.

Viso surinkta ir per K. Vasi
liauską įteikta p. J. Gerdvilie
nei $158. — iniciatoriai vi
siems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoja.

kos ir Lietuvos himnai, sugie
doti parapijos choro, vadovau
jamo kompoz. Jeronimo Kačin
sko. čia pat nuaidėjo ir kelios 
patriotinės choro dainos.

Toliau buvo išklausyta Mas- 
šachu setts valstybės gub. 
Christian A. Herter proklama
cijos, kurią perskaitė inž. A. 
Čaplikas, ir taip pat guberna
toriaus sveikinimo telegrama. 
Adv. J. Grigalius perskaitė 
miesto galvos luhn B. Hynes 
proklamaciją, o jo vardu svei
kino miesto tarybos pirm. Ed- 
ward McCormick, vedęs lietu
vaitę, ir dėlto, sakytumei, “lie
tuviškai kalbėjęs”. Kalbėjo dar 
Lietuvos garbės konsulas A. 
Šalna, latvių atstovas Spigulis testerio, 
ir lenkų Wisnioski. Jo žodis 
buvo labai šiltai sutiktas, kai 
jis pabrėžė būtinumą visiem 
bolševikų pavergtiem bendrai 
kovoti už laisvės susigrąžini
mą.

Ilgesnes kalbas pasakė dr. A. 
Trimakas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys iš New Yorko, 
ir M. Vaidyla. Sandaros redak
torius ir Alto iždininkas. Pir
masis kalbėjo apie tarptautinę 
padėtį, antrasis — apie reika
lą aukoti Lietuvos laisvinimo 
akcijai. Buvo džiugu konsta
tuoti, kad bostoniškiai šiemet 
aukojo dar gausiau negu kitais 
metais ir toli pralenkė kitas 
didžiąsias lietuviu kolonijas: 
buvo surinkta virš 2000 dole
riu. Stambesnės aukos atėjo iš 
lietuvių inžinierių (460), atei
tininkų sendraugių (260), Pi
liečių Draugijos (100) ir at
skirų asmenų, aukojusių iki 
50 dolerių. Vadinasi, Lietuvos 
laisvinimo rėmimas lėšomis 
gyvai atjaustas, nors ir buvo 
kuždama, kad “Krupavičiaus 
Fondui”, atseit. Altui ir Vlikui. 
nereikia nieko duoti...

Minėjimo rengėjai kalbų iš
vargintai 
atsikvėpti. 
Ivaškienės 
rašytojo A. Gustaičio 
macijom ir muz. J. Gaidelio 
vadovaujamo vyrų choro dai
nomis. žmonės skirstėsi kiek 
nusisėdėję. bet patenkinti.

4:J0S-30 p.
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niai sudaįnavo “Leiskit į tėvy
nę”. Toliau 1 skyr. mok. M. 
Sanda^avičiūtė padeklamavo 
“Aš Fehivaitė”. 3-čio skvr. 
berniukai. oaruošri mok. K. 
šventoraitienės, s<*enoie nražv- 
giavo su liet, vėliavėlėm** ** 
sutartinai padeklamavo 
vuli. Lietuva globoki”. Po to 
visi mokiniai sudainavo oarti- 
zanu daina “Pražvdo jazmi
nai”. 6 kl. mokinė* — I. San- 
danavičiūtė. D. Galinate. V. 
Matekūnaitė, — naruoštos Kv- 
bartienės. pašoko stilizuota 
šoki “T iehivos trispalvė”. 7 
kl. mokinvs E. Remeza ne
skaitė savo rašinį “Imtuvą *š 
tolo”. Jam baigus, visi moki
niai sudainavo “O atsimenu 
nameli”. Antroji tautiniu šo
kiu gruoė 5 ir 6 kL mokiniai, 
vadovaujami mok. S. Janka«»s, 
pašoko ■“Kalveli”. Baigta l ie
tuves himnu. Dainoms vadova
vo ir akordeonu pritarė mok. 
R. Kisielius. Programos prane
šėja buvo 8 kl. mok. V. Lūšv- 
tė. Minėjime dalyvavo Mairo
nio mokyklos mokiniai, svečiai 
— tėvai ir buvę bei 
niai mokytojai.

Programa buvo 
mokyklinio amžiaus 
kams. Todėl per spauda buvo 
kviečiami visi Brooklvno mok
sleiviai, nors ir nelanką šešta
dieninės mokyklos. Deją, kvie
čiamieji neatsilankė ir dar 
blogiau, kai kas matė juos tuo 
laiku bežaidžiant gatvėje. Kai 
yra ruošiami parengimai mūsų 
jaunajam prieaugliui, yra pa
dedama daug pastangų, paau
kojama brangaus laiko. Tačiau 
viso to negaila, turint galvoje 
patį tikslą. ,Tokie parengimai 
mūsų jauniesiems gana reti, 
tat reikėtų, ypač tėvams, pasi
rūpinti, kad jų vaikai nepra
leistų esamos progos kultūrin
gai praleisti laiką liet, vaikų 
būryje, o ne gatvėje, kur jie 
jau ir taip per daug prisibūna. 
Gaila, kad dažniausia tik po 
laiko smerkiame sayo pačių 
auklėjimo klaidas. I. B.

Dr. J. Girnius,
Lietuvių Enciklopedijos redak
torius. vasario 22 skaitė pa
skaitą Broektone įvykusiame 
Vasario 16 minėjime.

SC1IOLES BAKING. Ine.
V. Lukas — vedėjas

53? Grand St, Brooklyn. N. Y.
Tel. EVergreen 4-SSO2

LictuviSka duona — geriausia 
duona. Mos kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms. krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

Išvežtajam** j krautuves 
privačius namus.

MASPETH, N. Y.
Liet, neoriklausomybės šven

tės minėjimas įvyksta kovo 4 
d. 5 v. v. V. J. Atsimaihvmo 
parapijos salėje, 64—14 56th 
Road, Maspeth. Kalbės prel. J. 
Balkūnas, parapijos klebonas, 
ir dr. Br. Nemickas, Liet. Lais 
vės Komiteto narys. Meninėje 
dalyje Brooklyno operetės cho
ras, vadovaujamas muz. J. 
Stankūno, solistas Kazys Hoff- 
manas. Minėjimą rengia ir vi
sus atsilankyti kviečia LB 
Maspetho Apylinkės valdyba.

LB Maspetho apylinkės me
tinis susirinkimas ' šaukiamas 
kovo 10 d., šeštadienį, 6 v. v. 
parapijos salėje. Bus renkama 
nauja valdyba, padaryti svar
būs pranešimai.

Katalikę Federacijos 
New Yorko apskrities metinis 
seimelis įvyko Atsimainymo 
parapijos salėje praėjusį sek
madienį. Aprašymas bus se
kančiam numery.

Moterų susirinkimas
Kovo 3 d. 7 v. v. šaukiamas 

p. Rajeckienės bute 842 Glen- 
more Avė. Bus aptartas pasi
ruošimas apskrities suvažiavi
mui, kuris įvyks balandžio 15 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
New Yorke. Valdyba.

Bostono vyčiai
šv. Kazimiero šventėje, kovo 
4, sekmadienį, dalyvaus jauni
mo pamaldose ir priims komu
niją. Po pamaldų parapijos sa
lėje po bažnyčia bus pusryčiai 
ir programa, kurioje dalyvaus 
keturi lietuviai sportininkai: 
R. Lukas, J. Miller-Miliauskas, 
L. Andrušaitis ir R. Poškus.

Richardas Lukas,
Bostono lietuvis, šiais metais 
yra išrinktas geriausiu futboli
ninku rungtynėse, kurios įvy
ko tarp Bostono Kolegijos ir 
Worcesterio šv. Kryžiaus Ko
legijos.

J. Miller-Miliauskas, 
pasižymėjęs lietuvis sportinin
kas, yra Bostono Kolegijos fut
bolo komandos kapitonas.

Bostono ateitininkai
kovo 4, šv. Kazimiero šventė
je, rengia to Lietuvos švento
jo minėjimą. Minėjimas bus 
po pietų 4 vai. šv. Petro para
pijos salėje po bažnyčia. Pas
kaitą skaitys kun. V. Cukuras. 
Minėjime gali visi dalyvauti.

M. Apaštalavimo Dr-įos 
susirinkimas šaukiamas kovo 
2, penktadienį, 8 vai. vak. pa
rapijos salėje po bažnyčia.,

"Šv. Petro par. choras 
pakviestas į Worcesterį daly
vauti šv. Kazimiero šventėje, 
kurią rengia Worcesterio atei
tininkai šv. Kazimiero parapi
jos salėje.

Sodalietės
kovo 1 d. vyksta pasižiūrėti 
“Piloto dukters” vaidinimo 
Mission Church salėje: Vaidini
mas bus 8 vai. vak. Gali prisi
dėti, kas nori.

Skaučių vadovių sąskrydis 
įvyko vasario 25 ir 26 tautinin
kų namuose. Sąskrydžiui vado- 
yavo Rytinio rajono skaučių 
vadovė Emilija Putvytė. Daly
vavo skaučių vadovė iš Bosto
no, New Yorko, Philadelphijos. 
Hartfordo, Waterburio ir Wor-

LINDEN, N. J.

Kovo 4. per šv. Kazimiero 
šventę, sukanka lygiai 5 metai 
kaip Lindene įsteigtas Alto 
skvrius, vienintelis visoje New 
Jersey valstybėje, šia sukakti 
norim atžymėti iškilmingiau ir 
duoti nuveiktų darbų apyskai
ta, norima gauti ir pritarimas 
ateities darbams. Ta diena, 
kovo 4, sekmadienį, 3 v. p. n. 
Lietuviu Laisvės parko patal
pose, 340 Mitchell Avė., Lin- 
den, N. J., kviečiamas susirin
kimas, kuriame bus padaryta 
apyskaita iš Vasario 16 minė
jimo ir renkama skyriaus val
dyba 1956 metams. Skyriaus 
valdyba kviečia atsilankyti vi
sus vietos lietuvius ir organiza
cijų atstovus ir įstoti į Alto 
skyriaus narius, užmokant 1 
dolerį metams. Visiems darbo 
užteks. Prisidėkime prie Lie
tuvos atvadavimo.

Jonas Liudvinaitis — 
pirmininkas
Vladas T rusa — 
raštininkas.

T. V. Gidžiūnas,
Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkas, išvyko į 
Chicagą, kur Cicero, šv. Anta
no parapijoje, nuo vasario 26 
iki kovo 4 d. veda misijas. -

Misijos ir 40 valandų 
atlaidai

Elizabethe kovo 11—18 misi
jas veda T. V. Gidžiūnas. Broo- 
klyne šv. Jurgio parapijoje ko
vo 18—25 misijas veda T. B. 
Mikalauskas. Patersone kovo 
11—13 40 valandų atlaidai, 
pamokslus sako T. L. Andrie- 
kus. Brooklyno Angelų Kar. 
parapijos bažnyčioje balandžio 
1—3 40 v. atlaidai, pamokslus 
sako T. B. Bagdonas.

Laimėjimų vakarą 
kovo 11 d., sekmadienį, 6 v. v. 
Angelų Kar. par. salėje rengia 
Maldos Apašt. Draugija.

New Yorko skautams 
reikalingas pianinas. Galį 
reikalu skautams padėti, 
šomi pranešti R. Keziui, 
Cook St, Brooklyn 6, N. Y. 
tęU EV 4-1621. —

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone, Anglijoje) at
stovybė priima užsakymus siuntiniams į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai, įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai, ar skambinkite EV 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

OVERSEAS PARCEL AGENCY 
of “HASKOBA” Ltd., London 
c/o LAIMA
335 Union Av.» B’klyn 11, N. Y.

Ričardas Kontrimas, šiemet 
Fordhamo kolegijoje baigiąs 
chemijos studijas, didelę savo 
atliekamo laiko dalį skiria mu
zikai Jo muzikiniai gabumai 
neseniai išryškėjo tradiciniame 
Fordhamo baigiamosios laidos 
pasirodyme. Buvo pastatyta 
dviejų veiksmų muzikinė ko
medija “Monkey business”, pa
rašyta, režisuota ir vaidinta 
pačių Fordhamo studentų.

Visą muzikinę dalį paruošė 
R. Kontrimas. Jis sukompona
vo tris pagrindines arijas, abie
jų veiksmų uvertiūras, atliko 
visą orkestracija ir pats diriga
vo 17 asmenų Fordhamo orkes-

vyskupo Cushingo vardo kole
gijoje ir nori gauti tos kolegi
jos stipendiją, turi užsiregist
ruoti patikrinamiem egzami
nam lig kovo 1 d. Registruoja
mas! per savo mokyklos direk
torių. Egzaminai bus kovo 3 
d. 10 vai. ryto.

Vyrų choras, 
vadovaujamas muz. J. Gaidelio, 
vasario 22 buvo išvykęs į 
Brocktoną, kur giedojo Vasa
rio 16 minėjime.


