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SPAUDOJE

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIUSTI SIUNTINIUS
1 SSSR, LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA ir kitas kraštas 

vis dar laikoma
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virtaižurna*e“Sovietskaja kul
tūra**, 1951. £ 1$., ofietalni 
tvirtina, kad jaunimo antrio- 
vietiškos tendencijos pariieš- 
kia dėl: “blogo išauklėjimo 
šeimoje, patrauklumo būti ne- 
ateakomingais ir darbo panie
kinimo, veržimosi labiausia 
prie to, kas -yra užsienietiška”. 
Tuo da'inai pripažįstama tikro
vė, bet drauge bandoma baga- 
telizuoti, nukreipti dėmesį į ša-

munistints Jfet, tnr būt, 
ir Vakarų mąstantieji staoks- 
niai laivo įsitikinę, kad komu
nizmo tvirta atęįtįs, bent Sov.' 
S-goje ir jos užimtuose kraš
tuose, yra jų kariuomenė, dar
bininkija, o ypač jaunoji karta. 
Atrodė tikra, kad ja,mimas, 
kurs neturėjo ir neturi galimy
bės matyti kitokio gyvenimo, 
kaip sovietinį, kurs nežino, 
kaip gyvena Vakaruose; neži
no, kas yra demokratija ir 
laisvė, jaunimas, kurs nuolatos 
auklėjamas komunistiškai — 
yra tikrasis komunizmo galy
bės laidas ir tvirtės ateities 
garantija. Tikint tokiom teori
nėm prielaidom, atrodė, kad 
laikas dirba komunizmo nau
dai, kad Sov. S-ga metai iš 
metų stiprėja, o jų užgrobtieji 
kraštai vis labiau suvirškina
mi; atrodė, kadpavergtų jų iš
laisvinimo viltys mažėja iki

nągaįpjybės, a Sov. S-gos ga
lybė, ne tik karinė, bet ar ideo
loginė, graso, užgriūti laisvąjį 
pasaulį. Vengrijos sukilimas 
tas nuomones sugriovė. Jis pa
rodė sovietinio sOpnėjimo 
ženklus:

1. Vengrijos sukilimo bran
duolį sudarė jaunimas. Ir tai 
ne betkoks jaunimas, o studen
tija bei moksleivija, vadovau
jami komunistinio jaunimo or
ganizacijų. Vadinas, prieš ko
munizme vergiją sukilo tas 
jaunimas, kūrino komunizmas 
grindė savo ateitį;

2. Sukilimą parėmė krašto 
darbininkija, neišskiriant ko
munistų proteguojamų jų ir net 
pačių komunistinių darbininki
jos vadovų. Ta darbininkija, 
kuri iki šiol komunistėms atro
dė palanki, komunizmo neap
kenčia ir stengiasi juo nusi
kratyti;

3. Yra tikra, kad komunis
tų partija kariuomenės vado
vais skyrė tik komunizmui pa: 
lankius, Maskvoje ' specialiai 
komunistiškai paruoštus kari
ninkus, ir tokia pat dvasia auk
lėjo visą kariuomenę. O visgi 
ir vengrų kariuomenė perėjo 
sukilėlių pusėn;

4. Sovietų įgulom Vengrijo
je sukilimą malšinti nevyko. 
Jų kovotojiškumo dvasia buvo 
labai menka ir didelė dalis bu
vo greitai sumušta, o kita da
lis susibroliavo su sukilėliais.

Vengrijos ; Sukilimui vyks
tant, sukilėliams simpatijas 
viešai reiškė masės žmonių ne 
tik Vakaruose, bet ir sovietų 
pavergtuose, kraštuose, ypač 
Lenkijoj, Rytų Vokietijoj, Ru- 

irijoj, taip pat 
ssldvaki jo j ir di-

vietą, darbo amatą, profesiją, 
nuo kurios priklausė jo gerovė. 
Kad dabar tėvynė yra toli ir 
“mūsų medžiaginė gerove ne
priklauso nuo jos__ ryšiai su
ja pamažu darosi vis silpnesni, 
o tuo pačiu silpsta mūsų domė
jimasis ja ir jos reikalais. To
dėl atsitinka, kad žmonėm, ku
riem šie medžiaginiai ryšiai 
buvo vieninteliai, tėvynė ir jos 
reikalai šiandien pradeda jiem 

, vis mažiau reikšti, ir jos vietą 
narna šaltumas ir abejingu
mas”. , ”

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11. 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.

Senato vidaus saugumo ko
misija kovo 2 paskelbė rapor
tą, kiek komunistai braujasi į 
Amerikos spaudą radiją, tele
viziją. Daugiausia komunistų 
pavardžių minima iš “N. Y. 
Times" štabo. Komisijos išva
da: “Komunistai tebetęsia pa
stangas infiltruotis tose srity-

mumjojj.J 
Pabaltijy;' . 
dėlių mastu net pačioj Sov. 
S-goj. Ir tai daugiausia jauni
mas!

Uniformuotų vaikų ir jauni
mo komunistinių organizacijų 
priedangoje numatytieji sovie
tiškos sistemos įgyvendinto#! 
tapo aršiaisiais prietarauto- 
jais. Pradedant Rytų Vokieti
joje Berlyno sukilimu, per 
Varšuvos demonstracijas pa
remiant Gomulkos atsipalaida
vimo nuo Maskvos žygį, iškilo 
negirdėto masto akademinio 
jaunimo bruzdėjimas Bukareš
te, Sofijoje, Prahoje, Berlyne, 
Vilniuje. Rygoj, Taline, Mask
voj, Leningrade ir tolimajam 
TifUse.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Plataus masto deportacijos 
į Sibiro platybes pradėtos vyk
dyti ir satelitiniuose kraštuose. 
Neseniai Bulgarijoj oficialiai 
paskelbta, kad vyriausybė su
sitarė pasiųsti darbams į Sov. 
S-gą 15.000 “savanorių”. Ko
kie yra tie “savanoriai” — mes 
jau patyrėme savo kailiu Lie
tuvoje per 1941 m. deportaci
jas. Nėra abejonės, kad pana
šios deportacijos vyksta ir iš 
Rumunijos bei Čekoslovakijos, 
ir paliečia daugiausia pasireiš
kusius bruzdėjimuose Vengri
jos įvykių metu.

Tačiau pats aršiausias tero
ras pradedamas vykdyti pačio
je Vengrijoje. Ten žiaurios mir
ties bausmės buvusiem sukili
mo dalyviam, nustelbia ir de
portacijas. Pirmoje eilėje per
sekiojami buvę sukilimo vado
vai bei laisvės propaguotojai, 
kaip studentai, rašytojai, žur
nalistai, karininkai ir tt.

Vengrijos sovietiška kariuo
menė beveik likviduota, jai 
atimant ginklus. Nepasitikima 
ir kitų satelitų vietinėm kari
nėm pajėgom, todėl, be Veng
rijos, rusų-mongolų karinės 
įgulos žymiai papildomos (ypač 
šarvuočiais) taip pat Bulgari
joje, Rumunijoje, Rytų Vokie
tijoje, gal būt, ir Lenkijoje bei 
Čekoslovakijoje.

šveicarų dienraštis “Neue 
Zuercher Zeitung” (16. 12. 
56.) mano, kad užgniauždama 
jaunimo savarankiškumo jaus
mą, Sov. S-ga “pati sau atima 
partijos, valstybės, armijos ir 
ūkio prieauglį kadrams, ir tuo 
pačiu svarbiausią pasaulio už
grobimo planų bazę”. Drauge 
laikraštis tiki, tad “ką beda
rytų, visttek Stalino vietininkai 
vargiai begalės sulaikyti vys
tymą^, kurs pasireiškia ne kuo 
kita, kaip per jaunimą prasite- i 
dtnčta “komunistMs pamufo

KODRL TAIP ATSITIKO
Sunku yra griežtai nustatyi, 

dėl kurių priežasčių “ištiki
miausias" jaunimas staiga pa
rodė tokią neištikimybę komu
nizmui, kas pabudino jaunimo 
sąmonę. Manoma, pagrindinės 
priežastys yra šios:

1. Jaunimas yra, nežiūrint 
komunistinio auklėjimo, savo 
dvasioje vistiek idealiai nusitei
kęs kilniem idealam, instinkty
viai jaučia, kad komunizmas 
neša žmonijai tik vergiją, ir 
todėl ieško galimų progų tai 
vergijai nusikratyti.

2. Laisvės siekimo jausmą 
pajunta iš savo tėvų, artimųjų 
ar sužadina per radijo bangom

Dėl to pat sovietam nepati
kima yra ir visa dirbančių# 
mase, ojuo labiau kariuome
nė pavergtuose kraštuose.

Vakarai, spėliodami apie so
vietų karinį pajėgumą, sateli
tinių kraštų kariuomenes lai
kydavo Sov. S-gos ramsčiu. 
Po Vengrijos įvykių, yra aiš
ku, kad ta satelitų kariuomenė 
lemiamu atveju ar progai pasi
taikius liks dauguma kaip ga
linga penktoji kolona Sovietų 
S-gos užnugaryje.

- Maskvos reakcija
Tų staigių persikeitimų aki

vaizdoje, Maskva griebėsi pre- 
šijos. Pamatę, kad komunisti
nė propaganda, kaip ir ideolo
gija, jų pavergtuose kraštuose 
neturi pasisekimo, praeitų me
tų pirmojoj pusėj paskelbė 
planą — 500,000 komunistinio 
jaunimo (jų tarpe neproporc’n- 
gai didelis skalaus pabaltieaę 
— 100,000) “persodinti” vi
siems laikams tolimiausiuose 
neapgyventuose Sibiro plotuo
se. Išnaudodami jaunimo fizi
nes jėgas, drauge tikisi įbau
ginti jaunimą nuo nepageidau
jamų pasireiškimų.

Prie tų priemonių priklauso 
ir nelabai seąiąj 
pradėtos 
mokinių internatais: nuo tėvų 

. atimami vaikai ir atiduodami į 
tuos internatas, kad tokiu bū
du tėvai neturėtų įtakos vaikų 
auklėjimui jau nuo pat mažens.

TeL APptegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RAIKO TAIS* M t 
i--- R A N M

kurio laikosi visa mūsų tauti
nė egzistencija tremtyje. To 
dvasinio ryšio veikiami senie
ji mūsų ateiviai sukūrė savo 
spaudą, mokyklas, bažnyčias 
ir įvairias draugijas ir suau
kojo milijonus dolerių Lietu
vos reikalam, šio dvasinio ry
šio įtakoje vyksta ir naujųjų 
ateivių visas kultūrinis ir tau
tinis veikimas bei gyvenimas. 
Jo tvirtumą, tarp daugelio ki
tų dalykų, liudija ir mūsų su
sirašinėjimas ir šimtai siunti
nių iikusiem Lietuvoje”.

*■ f \
Autorius są?protesto 'balsu 

pakyla prieš tuos, kurie labiau 
vertina medžiaginius ryšius su 
tėvyne, nes “dvasinis pradas 
yra lemiantis ne tik visame 
gyvenime, bet ir mūsų tauti
niuose siekimuose. Todėl žlug
do mūsų tautinę gyvybę visi 
tie, kurie niekina dvasinį pra
dą mumyse, vadindami tuos 
žmones, kurie brangina dvasi
nes vertybes, abstrakčiais gal
voto jais, nepraktiškais idealis
tais, nerealiais žmonėmis, fan
tastais, ypač jei jie savo jė
gas skiria tautinei kultūrai 
ugdyti. Mums turėtų būti bent 
vieną kartą aišku, kad visi šie 
‘nepraktiškieji idealistai’, visi 
šie ‘fantastai’ yra mūsų vienin
telė viltis, kad mes tremtyje 
dar tam tikrą laikę kaip lie
tuviai išsilaikysime, tuo tarpu 
‘praktiškuose realistuose’ dėti- 
na mažiausiai vilčių”.

Tais žodžiais autorius kalba 
apie tuos, kuriem tėvynė yra 
ten, kur patenkinami jų me
džiaginiai reikalai ir kur jiem 
yra gera. Tačiau autorius nu
rodo ir kitokius santykius su 
tėvyne — dvasinius.

“Juo žmogus yra kultūrin- 
gesuis, juo jo dvasia yra labiau 
išsiskleidusi, juo jo ryšiai su 
tėvyne yra dvasingesni. Tėvy
nės gamta, žmonės, jų kalba, 
mąstymo ir jutimo būdai, ypač 
tautos praeitis, tėvų kapai, ko
vos dėl laisvės, tautos iškentė
tos ir tebekenčiamos kančios, 
ateities laisvės viltys ir paga
liau tautos dvasios turtai, dai
nos, literatūra, menas ir moks
las, visi šie dalykai sudaro 
mūsų dvasinį ryšį su tėvyne. 
Šis dvasinis ryšys, kokiame 
laipsnyje jis bebūtų, sudaro 
mūsų vienintelį ryšį su tėvyne,

Baras, Salė vestuvėms, 
parengimams, susirinki* 

marus, etc.

r. ” r, t®

fBMT Jamaikos linija, Forest Parkvvay stotis.)
Td„* VI 6-2164

349 EIDGEWOOD AVĖ.

Garantuotai tatanma televizija, kambariniai bei auto radto 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: B^ooklyn, Maspeth. Woodhaven 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hffl, Jamaica.

• Didelis •spabn ’Ar pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rUšys, pęieUųuuaB Šalnos. >

(Atsinešk šį .skelbimą. kuris bus ypatingai įvertintas) S.
SAMUCLBEOKENSTEIN. INC.
TRYS DIDELES KRAUTUVES

liS Orchard St. 125 Orchard SL ISO Orchard SU N. Y- C.
GRaaserey 5-|525

Closed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M.
Privati neimu; 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy St. Nuo čia
pėsčiam trumpos kelias iki Orchard St. ' -

Aiduose vasario nr. A. Bal
tinis vedamajame str. “Mūsų 
tautinių siekimų pagrindai" 
sustoja prie pasitaikančių pas
kutiniu laiku lietuviško gyve
nimo balsų:

“Mūsų spaudoje pakyla drą
sūs balsai, kad netinka mums 
vadintis rezistentais, tremti
niais ar net h* lietuviais. Esą, 
ateina nauji laikai, visa, kas 
pasenę, nyksta ir keičiasi ir 
dažnai tai būna jau supuvę ir 
menkaverčiai dalykai. Reikia 
prisitaikyti prie naujų sąlygų 
ir kurti naują gyvenimą".

Tokius balsus apie pasikepi-’ 
mus autorius atšaldo klausi
mu: “ar ir mūsų tautiniai sie
kimai nėra pasenę, ar mes, už- 
sispirdami atstatyti savo vals
tybę ir gyventi savo ypatingą 
gyvenimą, nesame atsilikę nuo 
laiko dvasios?”

Autorius pripažįsta, kad 
daug kas keičiasi, tačiau ne 
viskas. “Prie tokių nekintamų 
dalykų priklauso žmogaus pri
gimtis ir jos giliausieji troški
mai, tarp kurių yra ir mūsų 
tautiniai siekimai” — siekimai 
turėti ryšį su žmonėm, su tau
ta, su tėvyne, reikštis kūryba 
ir t.t To reikalauja žmogaus 
dvasinė prigimtis. Tačiau pa
stebi autorius, kad tie ryšiai 
su tėvyne gali būti ir dvasi
niai ir medžiaginiai.

Savo krašte būdami, dauge
lis savaime jautė būtinybę tu
rėti ryšį su tėvyne, kai toji 
tėvynė reiškė jam gyvenamą

PARCELS TO RUSSIA, INC.
BROOKLYN, N. Y.

Ai firma įgaliota Intourist Maskvoje čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus J SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo 
ir paskubinlmui siuntinių pristatymo į SSSR, kartu kiijentų 

patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:

11601 Jas. Campau Avė.. Detroit 12. J ich.. Tel. TOwnsend 8-0298. 
651 Aibany Avė.. Hartford. Conn.. Chapel 7-5164.
121 So. Vcrmont St., Los Angelei. Ctlif.. Tol. DUnkirk 5-6550. 
78. Second Avė;. New York C' v. N Y.. Tel. ORchard 4-15i0.

Galima bevelk viskas siusi:—r* uji Ir dėvėti rūtai, maisto 
produktai, o taip pat visokiausi vaistai. Streptomlcln, Penicil n, 
Fimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dienų.

NAUJIENA: DABAR GALIMA SIUSTI
“A N T I - P O L I O $E R U M”

Taip pat siunčiame* rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, 
akordijonai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.
Naujas adresas.,- -

PARCEIS TO RUSSIA, INC.
I5M BEDFOHD AVENliF, BROOKLYN !«, N. Y.

>Už kampo buvusios vietosi Te). INgerson 7-6405. 7272 
įstaiga pirmajame aukšte, patikrintas laisvas automobilių pa
sistatymas. įstaiga atidaryta kaidlen. įskaitant sekmadienius 
nuo ft iki 6 vai. ir teštadien. ft-4 vai.

. Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys idriun- 
čiamao neatidėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia per 7 savaites, 
oro pašto siuntiniai per 7-1© Meną.

•__________ - . . j- ~ ♦,



Vasario 16

M. JOKAJUS

TURTINGI
lytas, galima būtų išskirstyti 
visam pulkui kareivių. Paskui 
direktorius mane nubaudė, pa
skirdamas manę kitą naktį bu-

Franz Scimabei vaizdžiai nu
piešė praėjusio amžiaus žmo
gų. Gyvenamojo meto dvasios 
negalėtumėme pilnai suprasti 
be 19-to šimtmečio, kurs pa
ruošė kelius mūsų laikams.

Bavarijos katalikai tikisi, 
jog akademijos pastangos neš 
lauktų vaisių. Bavarijoje . pri
skaičiuojama iš 9 inil. gyven
tojų beveik 8 nnL katalikų. 
Deja, daugelis jų yra popieri
niai (statistikos) katalikai...

Kardinolas J. Wendel Nau-

proga Miuncheno lietuvius te
legramomis pasveikino Centra- 
Hnis. Latvių Komitetas Niurn
berge ir vietiniai latviai. Va
sario 16 mine jone dalyvavo ir 
tie Seteriai, kurie šiaip jau ki
tuose apylinkes valdybos pa
regimuose nesteodo. (ES)

Atgailos metas siūlosi mums 
padėti. Jis siūlo mažinti savo 
reiklumą žemiškųjų gėrybių 
bei pramogų, kad dvasia pasi
justų laisvesnė, blaiviau galė
tų mąstyti ir pažinti tiesą.

teologas ir filosofas Romano 
Guardini, prancūzų dramatur
gas ir filosofas konvertitas 
Gabriel Marcei ir vokiečių is
torikas Franz SchnabeL

mstnsMB' šr'susiridfenuaa n KM ■ yra tiek kurie *eueri 
btti myfisaš? a Markso te Darvino pafikįsaas • KėdH 

1 žnomių aidas vrrftaėi baimė? • Popiertataū ir aųiuo. 
nlngi katalikai. ■ ■:

betrūko, kad j| sugautame. 
Tad jis ėmė šaukti: Dcaroed! 
Pyko te keik* posfcutintafc žo
džiais, su purvais tarife visą

Romano Guardini kalbėjo 
apie kultūros pavojų žmogui. 
Kultūrai augant, žmogus vis 
labiau atitrūksta nuo gamtos. 
Civilizacija jam pateikia įran
kių. kurie pakeičia žmogaus 
rankas ir nutraukia jo asme
nišką ryšį su gamta ir daiktu. 
Žmogus pasidaro tartum auto
matas, standartinis žmogus, 
kuris mažai galvoja ir neieško 
gilesnės daiktų prasmės ir ver
tės. Tuo tarpu nieko nėra ap
link žmogų be gilesnės pras
mės. Kai tos gilesnės prasmės 
imama neįžiūrėti, tai atsiduria
ma krizėje. Iš civilizacijos kri
zės, anot Guardini, žmogų tega- 
gali gelbėti “susimąstymas ir

žfaiti tieaą, o per ją pasiekti 
Tą, kuriame yra “gyvenimo 
šaltinis" (Pa 35,10).

J. Medatote (ELI)

būtį. Ten mudu atrėmėme jį 
į duris ir palikome likimo va
liai, ar jam atsidarys durys, 
ar neatsidarys.
- Na, o špacirausko taip ir 

nesučiupote? — paklausė skal-

išsižadėti žmonos, nes ji esan
ti Nutiftd! Todėl jis iš mūsų 
reikalaująs, kad ims jam tuč
tuojau atiduotume tą plėšiką 
ir suvedžiotoją, kad jk galėtų 
jam gyvybę iš kūno išboksuo- 
ti. Guodžias jį, raminau ir 
įkalbinėjau, kad jis parodytų 
žinomą angių kantrybę te ra-

sugeBtija,hipotezė 5ajQįįte- 
ras. Ir įsititarimaan^ 
tikėtinas, • nes - reikahngas 
įrodymų. Tikėjimas nepriklau- 
so konstatavimo sričiai,' nes

įvairiais kęliaia, bet tiesa yra 
viena, ir mūsų uždavinys ją 
pažinti bei jos laikytis”.

Akademijos atidarymo pro
ga buvo išklausyta trijų pa-

Nepriklaūsomybės šventę 
pradėjo Miimchenolietuviai va
sario 17 d. pamaldomis naujo
joje šv. Jokūbo bažnyčioje. Pa
maldas laikė ir pamokslą pa
sakė kun. J. Tautkevitius.

Akademinę minėjimo dalį 
erdvioje vienos vokiečių gim
nazijoj salėje, atidarė Miun
cheno apylinkės valdybos pirm, 
kun. J- Tautkevičius.

Prisiminus Lietuvos Tarybos 
1918 m. vasario 16 d. nutari
mo tekstą ir jojo signatarus, 
paskaitininkas V. Natkus pa- 
nagrinėjo patriotizmo sąvoką, 
lietuvių tautos charakterį ir

tiesiog į tarnybinę, kritau ant 
sūdo ir užmigau kaip akmuo. 
Tačiau vos spėjau sumerkti 
akis, kai' mane vėl pažadino. 
Man pasakė, kad aš tučtuojau 
turįs riti į inspektoriaus biū- 
rą, nes tenai esąs kažin koks 
anglas. Kadangi visoje šeštoje 
nuovadoje aš vienas temoku 
angliškai kalbėti, tai, noromis misi lauktų. Juk visą praėjusią 
nenoromis, reikėjo atsikelti ir naktį gaudėme vagį, te maža 
riti. Štai koks žmogui atpildas 
už tai, kad jb moka angliškai 
— net išsimiegoti neleidžia!... 
Nuėjęs vidury kambario pa-

- Nesučiupome? Kur nesu
čiupsi! Visą naktį laikėme jį 
savo rankose, tiktai išsisuko, 
nevydonas. Juk jis buvo tas 
pats prūsas, kuris visą naktį

Gabriel Marcei kalbėjo te
ma: “Tikėtinas kain dvasinė 
sklaida”. Kas yra skaitęs šio 
prancūzų konvertito raštus, tas

a. . c ■ ■> <

Mums nėra lengva išlaikyti 
tinkama pusiausvyra tarp' me
džiagos ir dvasios, kol esame 
priklausomi nuo duonos ir vis 
dėlto ne viena tik duona gy
vename.

šimtmetį: 1789 m. buržuazinė 
ir 1917 m. proletarinė.
' Kietą kovą laimėjusią bur
žuaziją, stengiasi nuvaimkuoti 
proletariatas.

Žlungant aristokratijai, žlu
go ir senosios europiečių kul
tūros tradicijos. Susisiekime 
garvežys pakeitė arklį; ūkyje 
mašina išstūmė lauk amatinin
ką. Tai kapitalizmo, imperia
lizmo ir kolonializmo šimtme
tis. Markso ir Darvino įtakoj 
išauga materializmas, o su juo 
optimistinis tikėjimas pažan
ga. Protas tampąs viso ko 
d*drodžiu. Jis net absoliutines 
normas sureliatyvina, visuoti
nį mokslą suskaldo į atskiras 
šakas. Ima vystytis specialy
bės. Nestigo anuomet ir kri
tikos. Europoje gyveno visa 
e»lė šv’esių asmenybių, kurios 
nramatė naujos srovės pavojų. 
Ir kaip tik tai, iš kur kitiems 
trvško’ optimizmas, buvo pri
dėtas kritikos pirštas. Mūsų 
š^tmetis penisi te apgina 
19-to šimtmečio vaisius. T’k 
vietoj džiaugsmo, kurį anks
čiau kėlė msšmoe atradimas,

| žmonių sielas įsiskverbia 
baimė. Kas bus, kai mašina 
ištruks iš žmogaus rankų?

Katalikų Bažnyčioje yra F- 
turgin's metas, pas mus gavė
nia vadinamas, kada žmonėm 
primenama to saikingumo ar
ba deramo vidurio principas. 
Žmonės yra raginami stabtel
ti, susimąstyti ir atsitiesti iš 
savo kreivo kelio, jeigu buvo 
juo pakrypę. Jiem primenami 
trys Kristaus gundymai, ku
rie puola ir kiekvieną žmogų: 
gundo jį rūpintis tiktai duo
na; keltis į savo puikybės

susivaldymas (kontempliacija' “A užregtetreojanta tfe ae- 
ir askezė)”. “Askezė yra sari- fe mirties Jfytaįf.
tvarda, kuri apkarpo perdėtus >nss yra aMy rim Mirties nri- 
gyvenimo reikalavimus ir pa- girnas... Tftėjbtiaš yra ažsa- 
žaboja sunaudojimą”. Dabar- kymas į gyvą Mykamojo pa
tiną žmogus patenka į krizę ša^n* 
kaip tik dėl to, kad js, netu- ‘ 
rodamas atitinkamų dvasinių 
jėgų, yra priverstas apvaldyti 
milžiniškas mokslo bei techni
kos priemonės pasiūlas. Jos 
teikia didelių galimybių, bet 
tam reikia ir didžios dvasios.
Dėl to kyląs klausimas: •

ar kiekviena nauja pažintis
tori būti tuoj pat perduodama Dvi revoliucijos užbrėžta 19-tą 
plačiajai visuomenei

Juk techniniai naujumai tu
ri būti žmonių perprantami O 
tam reikia laiko. Ar nereikė
tų šalia medžiagos ekonomijos 
pataupyti žmogiškąsias gali
mybes? “Ką padės technika, 
jei per ją žmogus.taps skur
desnis savo dvasia ir silpnes
nis savo laisve?”

būti tikras, kad sidabrinis nuo
pelno kryžius jam ant krūti
nės bus pakabintas”. — “Jau 
juntu jį savo rankoje”,— pa
galvojau aš patylomis. Aš ži
nojau, kuriose landynėse pa
prastai mėgsta ūžti paspruku
sieji vagys. Toks didžio masto 
vagis niekada neina į puikiuo
sius viešbučius. Atsisėdau sau 
vienoje tokioje smuklėje, visų 
priešakyje, netoli įeinamųjų 
durų su vienu sekliu. Nusikal
tėlio aprašymą turėjome tokį: 
“Vidutinis ūgis, šviesūs plau
kai, tokie pat Ūsai te beirta, 
smailai apkarpyta, veidas iš
blyškęs, bespalvis, akys žyd- kėdaro už vaišes. Visą laiką to afekto, kuris pranešė visą tarnautojams. Niekas negalėjo Nuolankus tarta* Iptatata
ros; ypatingos žymės: nešioja mes tefitojome to piktadario uktį buvęs su mumto te padš- suprasti, (taūateii oi'jma p»* kas”.Vadteta, JMJįtHk Etas
auksinius akinius”. fipacirausko. Ką bedarysi, kad > mums gaudyti patį save. dūfidn, pasOdsusiau

— Vieną kartą mačiau tokį jįt vis kur nors nuo mūsų pa- Mga kitą kartą ponas dMto* kai: "Ar tamsta mtog
vyrą. sprukdavo; buvo vienur, buvo ta sumanytą jį sugauti, tai naktį?”

— Aš bent šimtą kartų ma- kitur, bet met niekur begalė- ekipedidjni tūrėtą skirti aky* Pautai
Taigi, kai taip sėdime darome jo sušlapti. Prūsas tetas žmones. iyysojo.

— šiandien man laisva diena. 
Tris naktis ėjau tarnybos pa
reigas ir nė vienos valandėlės 
negalėjau akių sumerkti. Rei
kėjo lakstyti iš vienos smuk
lės į kitą

— Tai juk labai linksmas 
toks gyvenimas.

— Ne, nuoširdžiai dėkoju už 
tokį liksmą gyvenimą. Neatsi- 
dusdami vaikėme prakeiktąjį 
špecteauską. Tamstos gal skai
tėte apie S laikraščiuose. Tai 
yra tasai garsusis kasininkas, 
kuris Verthefane apvogė Vienos 
bankininko šmirmos Nitano 
kasą, pasiimdamas pusę mili
jono. Pakeliui dar atėmė kaž
kokiam anglų lordui žmoną, o 
paskui tiestu keliu atvyko į 
Peštą. Vienos policija mums 
telegrafavo, kad mes čia jį su
gautame, nes >i čia turįs būti. 
Buvo ne bet kokia pramoga! 
Ponas viršininkas mums pa
reiškė: “Klausykite, vyrai! ku- vokietis, sėdįs prie gretimo taip pritirto jam kojas, jog' įtrifepė Zuasna.
riam pavyks Špacteauskas už statote. D Hekvtooo jo judesio ros su dHtife vargu tivtose at- —> Ttifr titon taro bbd

—- Aš bijočiau tenai būti — 
įterpė panelė Lidija.

— Nes tenai ir ne panelių 
vieta, ypač naktį, {tariamos 
žmoėteoe parko BeŠėteose 
rianktoja pro pat nosį. Iš kur 
gali žinoti, ar tai vagis, ar įsi
mylėjęs? O kai tina lyti, tai 
nėra nė namą vartų, kur galė- 

vengrą policiją; tat įtariau pa- tam prisiglausti... Kai aš tenai 
sakyti, kad mos viii £tptekti_ ta^> stovėjau asu, gaubtuvą 
To buvo jau peHsut> ŠufiU- užriarovęs ant galvos, staiga 
pau mytordą už spftnkMi te kažin kks iŠ uŽĮmkate p&ankš- 
ištrenkiau pro dutaą kad pa- triBjo man* per petį. Neapšįs 
bučiuota tą veugrii toteri^... tomaitis taip tyliai prislinko 
Po valandos gtertjs paotsiilihys prie masę** jbg •* nė juste ne-

Senovės romėnai sakydavo, ' bokštą ir tikėti, kad iš jo kri
tęs- nestvsikulsi, nes būsi Die
vo rankos palaikomas; te įsi- 
knisti tiktai į žemiškosios ka
ralystės godumą. Visa tai nu
stelbia žmogaus dvasią, atito
lina nuo Dievo ir užkasa žemės 
rūpesčių duobėje. Žmogus nu
eina pavojinga kraštine riba, 
darosi neramus, nors tą savo 
nerimą ir stengtųsi dangstyti 
įsikalbėjimu, kad nėra nei dva
sios, nei Dievo, nei kito gyve
nimo.

są anglą, aprivflkusį tonguota 
ilgu ^ariaueta su trintis api- 
kaklėmis, su kamšttata šalmu 
ant galvos, su kaušeliais iš 
priešakio te iš tapekriio Ant 
dirito turėjo psaftabinęs kfep* _
Šelį, o rankoje traridnį skėtį vB atnešė pritapsi dtesktoriri pajutau, 
su Ogu kote. Jo veidas' būro šio tariuio tešlą luitą: “Pone, —Dieve! Jeigu tai būtą 
nekiltų jakną faute iriai šiandtak tavuu fatotabtijeje te buvęb koks pflcttearie!
balti, o akto dengė mtoyri aki- norijte put* ptailtteM uu — B tikro, tei baro pftta- 

~ r teryū-**’* Jiktadarią .ptttoda^ 
ryu... Ttečiou nemanykite tame* 
tūa, M tai bėro fekte mte-

Vienu savo širdies geismu, 
tur būt pačiu stipriausiu, ku
riame žemės karalystę, kara
lystę valdžios, garbės ir turto. 
Įsijungiame į jas visomis savo 
jėgomis ir visais rūpesčiais, 
kovojame su visu įnirtimu, nes 
manome, kad nuo to daugiau
sia priklauso mūsų būtis šioje 
žemėje.

Iš antros pusės, net ir di
džiausiam žemės rūpesčių 
kvaituly jaučiame nenumaldo
mą troškimą kitos būties ir il
gimės nusiraminimo, kurio ne
randame jokiose žemiškose gė
rybėse. Dažnai atsidusę jmas 
išsnrūsta iš labai sočių lūpų, 
kaip šv. Augustino: “Nerami 
mūsų širdis, kolei atsilsį ras 
Tavvie. Viešpatie”! Tai šauki
masis dangaus karalystės, ka
ralystės amžinos laimės, neiš- 
sekamo gėrio ir dieviškojo tei
singumo.

Ypač gerai patvirtino šią ma
no nuomonę jo tarsena. Tai 
buvo “kolosališkai” tinkamas 
draugas. Per trumpą valandėlę 
mes palikome it seni pažįsta
mi. Nereikėjo nė klausti, nes 
jis bematant kaip iš pypkės iš
pyškino, kad jis tik ką atvažia
vęs iš Berlyno. Jis puikiai lei
džiąs laiką Pešte ir matęs jau 
viską: tautos muziejų, pramo
nės salę, skerdyklą, elevato
rių, amfiteatrą. Valgęs jau net < vaikščiojo su mumis iš smuk< 
tų faširuotų kopūstų te žu
vies su ankštiniais pipirais. Jis 
čia jautęsis “kanibališkai” ge
rai. Tik vieną dar tarėjo troš
kimą: parižinti su Pešto vagių 
landynėmis; būtų, girdi, ne
žmoniškai dėkingas, jeigu po* 
licija kurią naktį pasiimtų 
Į sekynes.

Mes tuojau pssisiūlėm pave
džioti jį po tikriausių vagių 
lizdus; tuojau te išijome. Kiek
viename urve, kiekvienoje

tos girnai >romėsi prof. St. 
Šalkauskio idėjomis.

Meninėje programos dalyje 
tautiškais rūbais pasidabinę 
moterys ir vyrai pašoko “Ke
purinę” te “Žiogelius”. Trys 
jauni vargo mokyklos lanky
tojai padeklamavo Putino ei ė- 
raštį “Tėvų šalis”. Ilgais plo
jimais 70 minėjimo dalyvių pa
lydėjo montažą: “Ten, kur Ne
munas banguoja, kur Šešupė 
miela p’aukia”. Jame miniatn- 
rinėm užuominom atsi^nndėjo 
gražioji Lietuva. Tolimos tė
vynės prisiminimus minėjimo 
dalyviuose, dar patirštino lietu
vių liaudies dainų pynė, kurią 
fortepionu atliko G. Stonienė. 
Gyvuoju paveikslu, vaizdavu
siu ryškiuosius Lietuvos nepri
klausomybės kovotojų tipus, 
buvo užbaigta įvairi, skoninga 
ir įspūdinga meninė programa, 
kurią su dideliu atridė^mu ir 
męūe prirengė nenuilstanti lie
tuvių veikė ja A. Grinienė.

,kad jrra p ą l ą i m a lai
kytis vidurio: medium tenuere 
beati. Tai nereiškia vidurio 
tarp tiesos te netiesos, gero te 
pikto. Tarp dviejų dalykų, ku
rie vienas antram iš esmės 
prieštarauja, vidurio nėra. Ta
čiau yra gyvenime kraštuti- 
nybių, lyg kokių briaunų, tarp 
kurių galima ir reikia ieškoti 
deramo vidurio, nes žmogus 
yra linkęs net ir gerą bei tei
singą dalyką nuvesti iki kraš- 
tutinės _r3»s. ^Pavyzdžiui, ge
ra yra mylėti savoji tauta, bet 
nenuosaiki tautos meilė veda 
į tautinį egoizmą, kuris reiš
kiasi neapykanta kitom tau
tom. Reikalinga yra rūpintis 
politika, kuri tvarko žmogaus 
gyvenimą valstybėje, tačiau 
pertemptas politinis gyveni
mas pasidaro žmonėm koktus 
ir slogus, kaip yra komunistų 
valdomuose kraštuose. Visuo
meninė veikla judraus katali
ko, susirūpinusio kitus į Die
vo tvarką palenkti, gali jį pa
tį atitolinti nuo Dievo, kada 
pristingama laiko ar suprati
mo gilesniam susimąstymui, 
maldai ir religinei praktikai. 
Būti netobulam ir eiti kraštu
tinėm gyvenimo briaunom yra 
žmogiška, bet nėra žmoniška 
to nematyti ir neieškoti prie- 
monin. savo nusistatymo it 
veiksenos kraštutinybėm aply
ginti.

SM»

lės į smuldę te padėjo mudviem 
iežkoti dpūcirausko, o gahaa- 
ūii leidosi mudviejų nuveda- stdsėjau stovint augalotą, He
mu | “Panonijos” viešbutį, 
žinomas dalykas, jte visai ne
buvo pasigyręs te niekada “Pa- 
nonijoa” viešmty negyveno.
- Tai jau, be abejo; tuo 

nepurigyrėte tamstos saro di
rektoriui? ——- paltansl panri* 
Ūdija.

— Žinoma, netmvo kuo gte- 
tto; bet kai ft ryto nuvykau į 
direktorių aa raportu, tasai jau nhL Jb bert dti vabndaa jan tamsta; teo tiarpti | 
turijo rankoje bfflet dowc nuo šūkavo kažką trims poBcŲos Joms IšmstŠ MM 
to niekšo, kuris praneši visą tarnautojams. Niekas negulėjo Nuoiankus (antai
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........... . ‘ ' apgriautos fero meta dvamos.
Tai dvasiai. štaŪtati katalikiš
koje Vokietijos dafyje, Bava
rijoje, įsteigta Katalikų Aka
demija, kurios atidarymas įvy
ko vasario L

Tūkstantiai žmonių buvo 
suplaukę į atidarymo ititilmes, 
įvykusias Miuncheno tmivtesi- 
tete. Katalikų Bažnyčios hiė- 
rarehai, Bavarijos vyriausybės, 
Miuncheno^ miesto savivaldy
bės nariai, Bavarijos universi
tetų rektoriai, įvairių augštų- karias- skaitė vokiečių 
jų mokyklų, organizacijų at
stovai užpildė pirmąsias per
pildytos sales vietas. Savo at
stovus buvo atsiuntę ir protes
tantai, kurie jau nuo seno tu^ 
ri Bavarijoje savo akademiją.

Miuncheno kardinolas J. 
Wendel, atidarydamas akade
miją, nurodė, kad akademija 
tarnausianti tiesai ir gyveni
mui. Ji pateiksianti katalikiš
kųjų sąjungų ir organizacijų 
vadovam naujų laikų pasaulė
vaizdį, jį paaiškindama katali
kų tikėjimo šviesoje, kad būtų 
surastos tinkamiausios prie- 
priemonės dabarties uždavi
niam vykdyti. Akademijoje bus 
gilinamas mokslo pagalba ka
talikiškasis susipratimas, bus 
nagrinėjami tikėjimo ir pasau
lio santykiai ir bus keliamas 
katalikų švietimas. “Yra žino
ma. — kalbėjo kardinolas, — 
kad tiesos ieškant galima eiti
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VDRDCN
Dievo

GAVĖNIOS RIMČIAI RAŽO KUN. VL. BUDRECKAS

Ką jūs manote 
apie Dievo buvimą?

Sv. Raštas pastebi: “Bepro
tis tarė savo širdyje, nėra Die
vo” (Psl. 13,1.). Ir tikrai, be
pročiais, savęs ir kitų apgau
dinėtojais, yra tie, kurie sako, 
kad Dievo nėra, nes nėra pa
saulyje kitos tokios tiesos, ku
ri taip ryškiai šviestų ir kuri 
taip akivaizdžiai būtų įrody
ta ,kaip Dievo buvimo tiesa. 
Dėl to šv. Povilas laiške Ro
mėnams sako: “Kas Dievu j e 
(yra) neregima, jo amžinoji 
galybė ir dievystė, tai nuo pat 
pasaulio įkūrimo galima ma
tyti proto šviesa iš padarytųjų 
dalykų” (Rom. 1,20). O psal
mių autorius Dovydas tai iš
reiškia sakydamas: “Dangus 
pasakoja Dievo garbę ir tvir
tuma skelbia Jo rankų dar
bus (Psl. 17,2). Taigi Dievo 
buvimą mes galime įrodyti net 
savo prigimto proto jėgomis.

Kartą prancūzų mokslinin
kas Jean Jeaąue Rcusseau 
(1712—1778), grįždamas iš 
laukų ir nešinas savo rankose 
pririnktų gydomųjų žolelių, 
buvo skaudžiai išjuoktas savo 
draugų. Tada jis juos subarė, 
sakydamas: “Nėra iš ko čia 
juoktis, nes savo rankose lai
kau Dievo buvimo įrodymus”. 
Taip, net augmenija yra aiš
kiausiu Dievo buvimo Įrody
mu, o ką jau bekalbėti apie 
viso pasaulio kūrinius, šv. Au
gustinas (354—430) tvirtina, 
kad visas pasaulis yra lyg di
delė atvira knyga, kurios 
kiekviename puslapyje galime 
išskaityti Dievo vardą.

Dievas tikrai yra. Jį šlovina 
klonių ir pakalnių žolės, lygu
mų gėlelės ir kalnų šimtame
čiai kedrai. Jam garbės him
nus gieda viso pasaulio mar
gaspalviai paukščiai, žuvys 
vandenynuose ir plėšrieji žvė
rys miškuose. Jo klauso žemė, 
sukdamasi aplink savo ašį ir 
aplink saulę, tuo būdu atskir
dama dieną nuo nakties ir 
mus apdovanodama įvairiais 
metų laikais. Gi perkūnija, 
audros, žaibai bei ugniakal- 
niai, neaprėpiamios giliausios 
jūros bei aukščiausi kalnai ir 
milijardai žvaigždžių su visus 
nuolat gaivinančia ir šildan
čia saule, mums skelbia neiš
semiamą Dievo galybę ir to
bulybę. Tad, ne be reikalo šv. 
Rašto Jobas bara netikėlius: 
“Dabar klauskite žemės žvėris, 
ir jie pamokys jus; ir dangaus 
paukščius, ir jie papasakos 
jums. Kalbėkite žemei, ir ji at
sakys jums; ir jūros žuvys tai 
patvirtins. Kas galėtų būti to
kiu neišmanėliu, kuris nežino
tų, kad Dievo ranka padarė 
visus tuos dalykus (Job. 12, 
7-9).

Iš tikrųjų, yra iškalbingas 
visatos pamokslas apie Dievą, 
dangaus ir žemės Sutvėrėją. 
Ar milijardai įvairiausių Die
vo tvarinių galėjo savaime iš 
nieko atsirasti? Ne. Net mo
kyklinio amžiaus vaikas tai ži
no. Jis žino, kad negali būti 
pasekmės be priežasties. Kai 
mes matome gražų paveikslą, 
klausiame, kas jį nupiešė? Kai 
girdime gražią muziką, klau
siame, kas ją sukūrė? Ir kai 
matome puikius rūmus, klau
siame, kas buvo jų architek
tas? Tad, būdami nuoseklūs, 
klauskime ir to, kas buvo pa
saulio visatos rūmų architek
tas? Ir štai jums atsakymas: 
juomi buvo pats Dievas. Prieš 
daug milijonų metų Dievas 
tarė saulei: Ateik ir vadovauk 
dienai. Mėnuliui: Tu šviesi 
naktį. Ir žvaigždėms: Jūs per
versite dangaus skliautus 
(Pradž. 1, 16.) Ir tada atsilie
pė saulė, mėnulis ir žvaigždės

vienu balsu tardamos: štai, 
Viešpatie, mes jau esame (Ba- 
ruch. 3, 35).

Dievo buvimą mums liudi
ja ne tik pasaulio buvimas ir 
jo tikslinga tvarka, bet ir vi
suotinis viso pasaulio tautų 
įsitikinimas. Religijų istorija 
mus moko, kad viso pasaulio 
tautos nuo pat seniausiųjų lai
kų, tikėjo į aukštesniąją esy
bę, kuri viską sutvėrė, viską 
mato, viskuo rūpinasi, atlygi
na už gerą ir baudžia už blo
gą. šias idėjas randame pas 
senovės indus, kiniečius, grai
kus ir romėnus. Amerikos at
radėjas Kristupas Kolumbas 
(1446—1506) labai nustebo, 
pamatęs pas čionykščius Ame-

vęs, iš kur yra tas visuotinis 
viso pasaulio tautų įsitikini
mas Dievo buvimu?

Mūsų pačių sąžinės balsas 
liudija, kad Dievas yra. Pir
mųjų amžių krikščionių rašy
tojas Tertulijonas (150—220), 
apie tai sako: “Norite, kad aš 
įrodyčiau Dievo buvimą iš jū
sų sielos? štai jis: Nors jūsų 
siela yra uždaryta kūno kalė
jime, klaidinama tiekos me
lagingų sprendimų, nuolat 
varginama daugelio palinki
mų bei pageidimų ir paverg
ta melagingų dievų, vos tik ji 
sugrįžta pati į save, lyg kad 
iš gilaus miego ar ligos, atsi
kvošėjusi tuojau atgauna są
monę ir šaukiasi į savo Tvėrė

ją, vadindama Jį tikruoju 
vardu: “O Dieve, galingasis 
Dieve, gerasis Dieve, telaimi
na jus Dievas, su Dievu ir t.t.” 
Gal kai kas norėtų maAyti, 
kad toks kiekvieno žmogaus 
vidujinis įsitikinimas yra tiky
binio auklėjimo paseka. Bet 
taip visai nėra. Vokiečių filo
sofas Sintennis, kuris norėjo 
nusikratyti vadinamų, “religi
nio auklėjimo prietarų”, auk
lėjo savo sūnų be tikėjimo ir 
be jokios įtakos iš šalies, lai
kydamas jį uždarytą savo na
muose. Ir koks didelis buvo jo 
nustebimas, kai jis vieną rytą 
pamatė savo sūnų, stovintį so
de ir su išskėstomis rankomis 
kalbantį į saulę: “O saule, ko
kia tu esi graži. Jei tu esi taip 
graži, kaip turi būti gražus 
tas, kurs tave padarė? Jei tu 
jį matai, pasakyk, kad aš jį 
myliu ir kad aš irgi jį noriu 
matyti?” Iš šio pavyzdžio ma
tome, kad pats Tvėrėjas įdie
gė kiekvieno žmogaus prigim
tyje tikėjimą į Dievą. Tad joks 
ateistinis auklėjimas, jokie 
klaidingi mokslai ir net bai
siausi bolševikiniai persekioji
mai niekados nepajėgs išplėš
ti iš žmonių širdžių tikėjimo
Dievo buvimu.

DIEVAS KŪRĖJAS — Mykolo Angelo freska Siksto koplyčioje.

rikos gyventojus indėnus už
silikusią Dievo idėją, kurią ci
vilizuotos Europos tautos 
šiandien nori išrauti iš žmo
nių širdžių. Dar daugiaus mes 
galime stebėtis pagoniškąja 
Graikija, kurios didieji filo
sofai savo prigimto proto jėgo
mis buvo priėję prie vienatinio 
dvasinio Dievo supratimo. 
Taip Sokratas (469—399 pr. 
Kr.) 285 balsais prieš 275 bal
sus buvo nuteistas mirčiai už 
skelbimą tikėjimo j vieną dva
sinį Dievą. Platonas (427— 
347 pr. Kr.), mirdamas sušu
ko: “Priežastie visų priežas
čių, išgelbėk mane!” O Aris
totelis (384—322 pr. Kr.), Die
vą pavadino graikiškai “Lo- 
gos”, mūsiškai tai reikštų 
“Žodis”, lygiai taip, kaip šv. 
Jonas Apaštalas, kuris savo 
Evangelijos įžangoje rašo: 
“Pradžioje buvo žodis. Tas žo
dis buvo pas Dievą, ir Žodis 
buvo Dievas” (Jon. 1, 1). Gar
sus anų laikų pagonių graikų 
biografas Plutarchas (46—120 
po Kr.), sako: “Rasite miestus 
be mūrų, be raštų, be karalių, 
be namų, be mokyklų ir be 
teatrų, bet nerasite miesto be 
šventyklos, be maldų ir be au
kų" (Contra Colot. Epic. c. 31, 
4). Tad klauskime patys sa-

Pranciškonų misijos pavasario metu
Cambridge, Mass., Nekalto 

Prasidėjimo parapijoje, misi
jos, kovo 11-24, lietuvių kalba 
— T. Placidas Barius, O.F.M., 
anglų kalba — T. Lukas Cha- 
bot, O.F.M.

Providencc, R. I., šv. Kazi
miero parapijoje, rekolekcijos, 
kovo 17-20 d. — T. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

Bayonnc, N. J., šv. Mykolo 
Archangelo parapijoje, misi
jos, kovo 17-24 d. — T. Bene
diktas Bagdonas, O.F.M.

Cicero Illinois, šv. Antano 
parapijoje, misijos, kovo 17-24 
d. — T. Leonardas Andriekus, 
O.F.M.

New Britain, Conn., šv. An
driejaus parapijoje, misijos, 
kovo 24-31 d. — T. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

Minersville, Pa., šv. Pranciš
kaus parapijoje, 40 vai., atlai
dai, lietuvių ir anglų kalba, 
kovo 24-26 d. — T. Liudvikas 
Vėželis, O.F.M.

Shenandoah, Pa., šv. Jurgio 
parapijoje, 10 vai. atlaidai, ko
vo 31 — balandžio 2 d., lietu
vių ir anglų kalba — T. Liud
vikas Vėželis, O.F.M.

Youngstown, Ohio, šv. Pran
ciškaus parapijoje, 40 vai., at
laidai, kovo 22-24 d., lietuvių 
ir anglų kalba — T. Pijus 
šarpnickas, O.F.M.

Amsterdam, N. Y., šv. Kazi
miero parapijoje, 40 vai. at
laidai, kovo 31 — balandžio 2 
d. — T. Juvenalis Liauba, O. 
F.M.

Paterson, N. J., šv. Kazimie
ro parapijoje, 40 vai. atlaidai, 
kovo 31 — balandžio 2 d. — 
T. Ambrozijus Prakapas. O. 
F.M.

Kingston. Pa., Marijos Ap
reiškimo parapijoje, misijos, 
balandžio 3—14. anglų ir lie
tuvių kalba — T. Liudvikas 
Vėželis. O.F.M.

Brooklyn, N. Y., Apreiškimo 
parapijoje, moterų misijos, 
kovo 31 — bal. 7 d. — T. Mo
destas Stepaitis, O.F.M.; vyrų 
misijos bal. 7-14 d. ir 40 vai. 
atlaidai geguž. 5-7 d. — T. Le
onardas Andriekus, O.F.M.

Brooklyn, N. Y., Angelų Ka
ralienės parapijoje, 40 vai. at
laidai, bal. 7-9 d. — T. Vikto
ras Gidžiūnas, O.F.M.

Brooklyn. N, Y., Pranciško-

VASARIO 16 MINĖJ IMAS STOUGHTONE
Vasario 16 minėjimas pas 

mus buvo atliktas vasario 24.
J. Gaideliui paskambinus 

Amerikos himną, sugiedotas 
Lietuvos himnas. Kun. M. 
Vembrė sukalbėjo invokaciją, 
perskaitė valstybės sekr. J. F. 
Dulles kalbą, pasakytą senate, 
V. Poškus perskaitė 1918 m. 
vasario 16 Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktą, J. 
Overkienė — Mass. guberna
toriaus proklamaciją.

R-imties įtampą maloniai at
leido O. Ivaškienės jaunieji šo
kėjai, darniai pašokdami 6 šo
kius, jauniausiai šokėjai Beres- 
nevičiūtei pridedant solo ir 
baigiant S. Berozovaitės Kal
veliu. Toliau kalbėjo dr. J. Lei- 
monas, nušviesdamas dienos 
reikšmę bei įpindamas gyvo 
sąmojaus iš lietuvių gyvenimo 
Amerikoj, kurie tokį didelį įna
šą atidavė Lietuvos nepriklau
somybę atstatant bei ją ginant. 
Kalbėtojo žodis buvo gyvas ir 
jaudinantis, nes jis pats yra 
savanoriu dalyvavęs nepriklau
somybės kovose. Išgyvenimų 
prisiminimai spaudė iš akių

ašaras jam ir daugeliui iš da
lyvių.

Po trumpos pertraukos J. 
Gaidelio vedamas vyrų choras 
padainavo 8 dainas. Sutartinė 
kuteno ir jaudino širdis, bet... 
ne visų. Reikia pasakyti, kad 
publikos talėjo būti daugiau. 
Net tie, kurie dedasi patriotai, 
minėjime ne visi pasirodė, o 
sklepely sau ramiai alutį trau
kė.

Aukas rinko J. Over/ierė, 
O. M. Poškiene, Žukauskas ir 
kiti. Buvo aukojusių tik 5 cen
tus. Gėda, bet rinkėjai skau
dančia širdimi priėmė tai ir 
dargi dėkojo. Buvo ir tokių, 
kurie rinkėjams, vietoj aukos, 
siūlė stikliuką . . . Vis dėlto 
surinkta 67.75 dol. Nenorėda
mi gėdinti penkcenčius auka
vusių, neskelbiame nė gerųjų 
vardų.

Minėjimo rengėjai, negalė
dami atsilyginti geriesiems kai
mynams, talkinusiems progra
moj, čia nuoširdžiai dėkoja dr. 
J. Leimonui, J. Gaideliui ir 
chorui, O. Ivaškienei ir jos

jaunimėliui, P. Viščiniu! bei vi
siems svečiams ir dalyviams.

Kor.
Mažoji mūsų kolonija vis 

mažėja. Per pastaruosius sep- 
tynius mėnesius mirė 57, kitur 
išsikėlė 18 naujai atvykusių ir 
keletas čia gimusių ir susituo
kusių.

Marijona česnulevičicnė 
(Chesnut), ketverius metus 
sirgusi, mirė kovo 2, palaidota 
kovo 5, Amerikon ji buvo at
vykusi 1903 metais iš Trakiš
kių kaimo, Marcinkonių para
pijos, ir čia. ištekėjusi už Ni
kodemo Česnulevičiaus, kuris 
mirė prieš 20 metų. Velionė pa
liko 3 dukteris, sūnų ir seserį 
— J. Tamulevičienę. Anksčiau 
mirė jos seserys — Jadvyga 
Volunge vičienė ir Apolonija 
Antulienė. Velionę sergančią 
daugiausia lankė Juozapa Čes- 
nulevičienė.

Mk.

MIRĖ JONAS PIGAGA
Paterson, N. J. Vasario 16, 

einant per gatvę, buvo sunkiai 
sužalotas Jonas Pigaga, kuris, 
pasikankinęs dideliuos skaus
muos, ligoninėje, vasario 28 
mirė, sulaukęs 78 metų am
žiaus. Velionis buvo gimęs 
Vartavalakių-Kamisarkos km., 
Nedzingės vi., Alytaus apskr., 
Atsitarnavęs caro armijoj ir 
dalyvavęs rusų-japonų kare, 
apie 1905 atvyko į Ameriką, o 
nuo 1908 m. gyveno Paterso- 
ne. Jis visą laiką priklausė šv. 
Kazimiero parapijai, fšv. Ka
zimiero d-jai ir Lietuvių Pilie
čių klubui. Buvo labai tylus, 
šeimos nesukūrė, bet gyveni
mą praleido prisiglaudęs prie 
kitų šeimų. Kurį laiką juo rū
pinosi Jakubavičiai, o pasku
tinius 25 metus — Marija Ge- 
cevičienė, kuri suorganizavo ir 
jo laidotuves. Velionis gyveno 
iš mažutės pensijos, kuri buvo 
mokama kaip neturtėliui, nes 
jis pasitraukė iš darbo, kai 
uar senatvės pensijos nebuvo
mokamos.

Kovo 4, kun. Vyt. Demikiui 
atlaikius gedulingąsias šv. mi
šias, jo bei kleb. kun. J. Kin- 
tos, o taip pat būrelio artimų
jų ir pažįstamųjų jis buvo pa
lydėtas į amžino poilsio vie
tą. Už jo vėlę užprašyta 17-ka

nų koplyčioje, sendraugių at
eitininkų rekolekcijos bal. 12- 
14 d. — T. Viktoras Gidžiūnas. 
O.F.M.

Elizabeth, N. J., šv. Petro ir 
Povilo parapijoje, patarnavi
mas Didžiojoj savaitėj, bal. 14 
-21 d. — T. Ben venų tas Ra
manauskas, O.F.M.

Baltimore, Md., šv. Alfonso 
parapijoje, misijos, geguž. 5-12 
d. — T. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M.

šv. mišių. Velionis gyvenimą 
praleido ir mirė vienišas. Vie
tos lietuviai iki šiol mirties ir 
nelaimių atvejais padarydavo 
rinkliavas ir jautriai prisidė
davo. šiuo atveju, jei nebus 
kam, reiktų bent suorganizuo
ti paminklėlio prie kapo pa
statymą.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje!
Jurg. Ežer.

SAULĘ BOMBARDUOJA

Anglijos astronomai paskel
bė, kad pernai visa saulės sis
tema tris kartus buvo “bom
barduojama” elektrinių dalely
čių, išsiveržus iš saulės milži
niškom liepsnom. Tai buvo va
sario 10, gegužės 17 ir rug- 
piūčio 21. Delelytės pasiekė že
mę ir apie mėnulį sudarė elek
trizuotą tų dalelyčių debesį. 
Astronomai buvo nustebinti, 
kad kosminiai spinduliai nuo 
saulės iki žemės ėję 11 minu
čių. Normaliai jie eina šviesos 
spindulio greitumu — 186,000 
mylių per sekundę ir žemę pa
siekia per 8 minutes.

LAISVES VARPAS į
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė.

BROCKTON 4, MASS. 
Tel. Brockton 8-1159-R.

1

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios raiti jo stoties \VLOA, 1550 kylocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 
WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Uthuanian Radio Hour. 50 Cot- 
tage St., Noru'ood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: N0rwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1940; Kirkianti 7-8533.

SVARBI NAUJIENA siunčiantiems dovanų siuntinius iLIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ,
UKRAINĄ IR KITAS SOVIETŲ RUSIJOS DALIS

Pagerinti siuntinių pristatymą į Rusiją, kitos agentūros ir padaliniai buvo uždarytos. Vieton jų savo kli- 
jentų patogumui atidarėme savo takas, apačioje sužymėtuose miestuose ir todėl dabar siuntiniai gali būti 
siunčiami greičiau, saugiau ir pigiau.

Mes tvarkomis pagal specialų susitarmą su INTURISTU (Maskvoje) ir siunčiame tiesiog į visas Sov. 
Rusijos dalis. Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatomas kvitas su gavėjo parašu už kiekvieną siuntinj. 
Siuntiniai siunčiami kasdien. Duodamas kvitas, kuom .'t paštas išsiunčia siuntinį tą dieną, kai gauna. Siųs
kite savo siuntinius, kuri savo patikimumą įsigijo 25 metų geru patarnavimu. Dėl informacijų kreipkitės 
ir prašykite katalogo: *>■**■ ' 1 ‘ •ranruKM**-

PARCEL DEPT. GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 WALNUT ST„ PHILADELPHIA 6, PA. LOmbard 3-3455 LOmbard 3-6977

1991 Broadway 
NEW YORK 23, N. Y.
Tel.: LYceum 5-0900
Kasdien, išskyrus sekmadienius 
nuo 9 A M. iki 5 P.M.

MUSŲ SKYRIAI JŪSŲ PATOGUMUI:
•1102 ArchcrAvc.
CHICAGO 32. ILL.
Tel: FRontier 6-6399
Kasdien, išskyrus sekmadienius 
nuo 8:30 AM. iki 8.00 P.M.

Room 10. Ellis Bldg 
409 W. Broadvvay 
BOSTON. MASS’.
Tel.: ANdrev 8-8764
Šiokiom dienom nuo 9 A.M 
iki 7 P.M.
Šeštadieniais nuo 8 A.M. iki 2 P.M.

1165 E. 71st St.
CLEVELAND 3. OHIO
Tel.: UTopia 1-0807
Kasdien, išskyrus sekmadienius 
nuo 12 vai. dienos iki 8:30 P.M.

6116 Michigan Avė.
DETROIT 10. MICH.
Tol.: TAshmore 5-7560
Šiokiom dienom nuo 9 A M 
iki 6 P.M.
Ketvirt. Ir ponktAd. nuo 9 iki 9 
šeštadieniais tik iki 4 P.M.
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kartee 
Phijoš add 
O’Hansir 
dos dieną i 
tuvą, nedaug kas įsivaizdavo 
tokio žygio reikšmę. Vasario 
24 bažnyčiose pevskaičiiis ąr- 
kTgygkiinr* skelbianti
kovo trečiąją maMns diena už 
Lietuvą, kataHfcas neUetoįvfa 
su makmumu šią žinią pasa
kojo sutiktam lietuviui kaip 
didelę naujieną Pati maldos

kypo John F. 
^ Wrti mal- 
kenčiančią Lie-

išių, kurias 
iValančiū-

nas, ir bendros komunijos, 
šventės dalyviai susirinko ben
drų pusryčiu Pasistiprinus 
gausiais uOcandžiais, vyčių 
kuopos Ęlenašau- 

seną vyčių veikė
ją Juozą Janulaitį vadovauti 
šv. Kazimiero mfoėjimui. J. 
Janulaitis pasidžiaugė, kad 
minėjimas sutraukia vis dau-

diena paliko dar didesnį įspū- i_____ _ ___ _  ___
^ą-cBaaą mHijenai katali- ųgįtų JbūtL tuo pąčįu kuctšv. 

kų ne tik nuoširdžiai meldėsi ~ ' ** 
už kenčiančią mūsų tėvynę, 
b^ daugelis pirmą kartą iš
girdo lietuvių tautos kančios 
istoriją, kuri ir dabar tebe-

jo apie šv. Kaązniisą. Peržen
gęs šventojo gyvemmą primi
nė stebuklą, kai šv. Kazimie
ras pasirodė Lietuvos gynė
jams ir padėjo nugalėti prie
šą — rusus. Ir šiuo metu oku
pantas nepaliko ramybėje net 
šventojo kaulų. Karstas su jo 
palaikais buvo ištremtas iš jį 
glaudusios šventovės, o pati 
šventovė išniekinta. .Paskuti
nis kalbėjęs prel. Ignas Valan- 
čiūnas kreipė dėmesį į religi
jos ir maldos reikšmę: Ragino 
geriau pažint isavo ręligiją ir 
neapleisti maldos. Minėjime

šv. Kazimiero dieną padaryti buvo vartojama lietuvių ir an- 
visų lietuvių tautine švente.

• ftliiragMĮB menbkinkų klu
bas atidarė savo patalpą, ku
rioje rengs nuolatines paro
das. Atidarymo proga buvo 
surengta meninė programa.

• Prof. St. šaikauslifo mi
nėjimą surengė Chieagos sen
draugiai ateitininkai kovo 3. 
Paskaitą skaitė prof. K. Pakš-

glų kalba.
NEW YORKE susitiko aklieji. Hden Keiier, pati akta ir kurčia, bet daug tais nelaimingais besi
rūpinanti, kalbasi su atvykusiais studijuoti aklaisiais (iš k. j d.): Sani Hanna (iš Egipto), Kak 
Hee Choo (Kerėjos), Pho Lang Tai (Vietnamo) ir Daniel Adėmu (Afrikos).

ir šios šventės dalyviams pa
ruošė tautines vėliavėles ir 
prie jų įrašą — St. Casimir’s 
Day. Vėliavėlėmis buvo pasi
puošę visi minėjimo dalyviai. 
Linkėtina, kad kitais metais

ELIZABETHO PARAPIJOS 
KONCERTAS

Vasario 23 šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnytinis cho
ras turėjo savo metinį koncer
tą. Pradžioj kleb. kun. M. Ke-

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS LINDENE

• Ateitininkų sendraugių 
sąjungos konferencija įvyko 
kovo 2 d. Chicagoje. Naujon 
centro valdybon išrinkta: K. 
Kleiva, D. Augienė, kun. V.

rijai patiekė arkivyskupijos 
savaitraštis “The Catholic 
Standard and Time” maldos 
dienos proga, dar apakarto- 
tinai atspausdinęs mums ži- šv. Kazimiero dieną tautiniai
nomąjį Lietuvos katalikų laiš- ženkleliai pupštją Jdsą..lietųyių

“ ką šventajam Tėvui. Laikraši-” krūtines.
tis pažymi, kad laiškas buvo 
parašytas Lietuvoje ir kad jis 
ir šiuo metu yra lygiai aktua
lus, kaip ir tuo metu, kai jis 
buvo rašytas. Pažymi taip pat, 
kad laišką gabendami keturi 
lietuviai žuvo. Maldos' diena 
baigėsi nuoširdžia užuojauta 
kenčiančiai lietuvių tautai, o 
tuo pačiu ir kitoms komuniz
mo vergiją išgyvenančioms 
tautoms.

šv. Kazimiero diena — lie
tuvių tautinė šventė. Pirmą 
kartą Philadelphijoje ši šven-

Skautų vardu žodį tarė Vir
ginija Karaliūtė. Ateitininkų 
vardu kalbėjo Algis Lukas. J. 
Janulaitis pasidžiaugė naujų
jų ateivių veržimųosi į moks
lą ir, palyginęs mokslą su ne- 
rūdyjančiu turtu, ragino vy
čius sekti naujųjų ateivių pa
vyzdžiu. Albinas Jankauskas, 
N. Y. — N. J. apskrities vyčių 
valdybas vice pirmininkas, gy
vai kalbėjo apie Lietuvos pra
eitį, dabartines jos kančias ir 
vyčių veiklą Lietuvos laisvini
mo byloje. Pasidžiaugęs gyva 
Philadelphijos vyčių veikla, 
pareiškė viltį, kad 1953 m. vi-

čia gimusį jaunimą, kuris dar 
palaiko lietuvišką giesmę ir 
dainą. Ragino ir kitus jungtis 
į chorą.

Programa buvo įvairi ir ge
rai paruošta. Vadovaujamas
J. Žilevičiaus choras atliko: 
Gruodžio — šiltas gražus ru
denėlis, A. Pociaus — Pamy
lėjau vakar ir J. Žilevičiaus: O 
kad išauštų, šokim, šokim, 
Pasakyk, mergele. Pianu paly
dėjo J. Stankūnas.

G. Pcciuvienė solo padaina
vo: M. Petrausko Kaitink, 
šviesi saulute ir Gounod Pasa
kykite jai (iš^Fausto operos).
K. Miškinytė-Farley padaina
vo J. Žilevičiaus — Nuliūdimo

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 24 d. 
lietuvių Laisvės parko salėje, rapijos klebono kun. M. Ke- Liudvikas Stukas ir Kazys 
340 Mitchell Ave.,. Linden, N. męžio vardu, .miesto majoras . Laurinaitis; akompanavo Jųo- 
J. Minėjimas praėjo jaukioje 
šventiškoje nuotaikoje. Linde
no Alto skyr. pirm. Jonas 
Liudvinaitis, taręs įžangos žo
dį, paprašė kun. Juozą Pra- 
gulbicką atkalbėti invokaciją, 
po kurios visų dalyvių buvo 
kartu sugiedoti Amerikos ir - 
Lietuvos himnai. Į garbės pre
zidiumą pakvietė kun. J. Pra- 
gulbicką, J. Audėną, J. J. 
Stuką, miesto majorą W. J. 
Kurst, vyčių tfcstovą A. Bun- 
donį ir Vyčio Kryžiaus kava
lierių V. Valentukevičių.

Lietuvos Atsiminimų Radi
jo valandėlės direktorius Jo
kūbas J. Stukas kalbėjo lietu-

Sveikino kun. J. Pragulbic- 
kas savo ir Elizabetho liet, pa-

Meninėje programoje solo 
dainavo Irena Stankūnaitė,

viiaitis ir dr. V. Šimaitis.
• Krivūlės literatūros klubą 

Detroite suorganizavo V. Alan
tas. Klubas renkasi kas me

Auksinis jubiliejus vo parapijos tradicinė vaka- 
ūmieriečių seserų kon- rienė. Prasidėjo 5 vai. popiet, 
cijai šiais metais sueina *^4 padėjo parengti organiza

cijos ir pavieniai asmenys. 
Moterys gamino valgius, vyrai 
atliko sunkesnius parengia
muosius darbus, merginos ir 
vaikinai tarnavo prie stalų. 
Dalyvavusieji liko labai pa
tenkinti tiek gardžiais val
giais, tiek linksma nuotaika, 
šokiais.

šv. Vardo dr-jos 
vyrai kovo 10 po 8:30 mišių 
ruošia bendrus pusryčius. 
Kun. J. Antoszewski, draugi
jos dvasios vadas, visus narius 
kviečia dalyvauti. Kalbės J. 
Dilli, buvęs Baltimorės arki
vyskupijos šv. Vardo draugi
jos pirmininkas.

šv. Pranciškaus Ksavero

metų. 1907 rugpjūčio 30

Kaupaitė, Antanina Ungurai- 
tė ir Judita Dvaranauskaitė

tuo duodamos pradžią kazi- 
mieriečių vienuolijai. Pradžia 
buvo sunki, bet Dievas jų dar
bus laimino, šiandien skaičius 
pašoko ligi 500, dirbančių mo
kyklose, ligoninėse, prieglau
dose. Jų darbas yra didelis 
įnašas išeivių lobynui.

Baltimorės lietuviai pirmie
ji jubiliejų atžymėjo padėkos 
mišiomis kovo 3 d. Mišias au
kojo uolus kunigas, tautą my
lintis sūnus, visiem gerai ži
nomas šv. Alfonso par. klebo
nas, didžiai gerinamas prel. 
dr. L. Mendelis. Jam asistavo 
kunigai J. Antoszewski ir K. 
Pugevičius, mūsų mokyklos 
graduąntai bei buvusieji kazi- 
mieriečių mokiniai. Prelatas 
savo pamoksle suglaudė sese
lių istoriją bei iškėlė jų nuo
pelnus. šv. Alfonso mokyklo
je seselės mokytojauja nuo 
1921 m. Baltimoriečiai visa 

* širdimi linki seselėm pasiseki
mo bei Aukščiausiojo palai
mos.

rezoliucijas,-rjĮMįrtrins J.A.V. 
, prezidentui, valstybės sekre
toriui, senatoriams H. Alexan- 
der Smith, ir Clifford P. Case, 
kongreso atstovei Florence P. 
Dwyer ir atstovui prie Jungti
nių Tautų Henry Cabot Lod- 
ge, Jr., bei iš jų gautus atsa
kymus.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys Juozas Audėnas savo 
kalboje paminėjo buvusią pa
saulinę padėtį, atkuriant Lie
tuvos nepriklausomybę, nu
veiktus darbus ir pasiektą pa
žangą nepriklausomybės lai-

bijau pasakyti.
Pasirodė ir senas dainos ve- 

teranas D. Petručionis, daina
vęs J. Žilevičiaus harmonizuo- ' 
tas senoviškas dainas: Kaip aš 
jojau per žalią girelę, Vai lei
džia, duoda. Solistams akom- 
penavo J. Žilevičius.

Viešnia iš Brooklyno puikiai 
pavaizdavo šių laikų ir seno
vės valgių virimo skirtumus.

Programos vedėju buvo J. 
švenčiūnas. žmonių buvo ne- ;
perdaugivisia.

Elizabethas, kartu ir kitos 
Amerikos lietuvių kolonijos, :
yra dėkingos prof. J. žilevi- kais ir plačiau apibūdino da- 
čiui, kuris per 30 metų taip bartinį pasaulio politinį stovį 
puoselėja ir ugdo lietuvišką ir galimybes atkurti mūsų 
dainą. Buvęs valstybės nepriklausomybę.

HARTFORD, CONN.

Parapijos vakariene
Kovo 3 mokyklos salėje bu-

sidėjo kovo 4. Keturis kartus 
per dieną laikomos pamaldos 
bei pagerbiamos šventojo re
likvijos. Novena užbaigiama 
kovo 12.

Susituokė
V. Makauskas su Alma En- 

tzian susituokė šv. Alfonso 
bažnyčioj kovo 3. Vestuvių 
puota buvo lietuvių svetainėj. 
Giminės, draugai ir svečiai ne 
tik jauniesiem palinkėjo daug 
laimės, bet ir patys turėjo 
progos gerai pasilinksminti.

Jonas Obelinis

Kovo 3 buvo iškilminga 
šventė vienos iš seniausiųjų 
lietuvių organizacijų Ameri
koje — Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos, šventė pradėta mi- 
Šiomis 10 vai. šv. Trejybės baž
nyčioje. Po pietų klubo salėje 
įvyko koncertas, o vakare bu
vo banketas.

Muz. J. Petkaičiui vadovau
jant, skaučių ir studenčių 
choras sugiedojo abu himnus. 
Lietuvos gen. konsulas Jonas 
Budrys savo žodyje atvaizda
vo Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos kultūrinę veiklą ir knygų 
leidimą per 60 metų.

Koncerto programoje dai
navo Lietuvos operos solistė 
Vincė Jonuškaitė, akompana
vo E. Miniukienė.

Kiti meninės programos da
lyviai buvo mūsų jaunosios 
kartos menininkės ir meninn- 
kai: smuikininkė M. Mažens, 
pianistė M. Dubinąs, jaunas 
dainininkas iš Kanados Mar
tynas Simonaitis, 
Diana Papievyte ir 
Mary Lou Marcuss, 
Alfonsas Jaras. Visi 
pasireiškė, kaip ir
mergaičių choras, kuriam di
rigavo J. Petkaitis. Solistei 
Vincei Jonuškaitei akompana
vo komp. Eleonora Miniukie
nė, M. Simonaičiui — Jurgis 
Petkaitis.

Banketo metu buvo gražių 
kalbų ir sveikinimų bei linkė
jimų. Kalbėjo Bumeika, dr. A.

piahistė 
pianistė 
čelistas 
gražiai 

skaučių

ka, Z. Strazdas, svečias gen. 
Pirmoje savo programos da- konsulas J. Budrys, Vincė Jo- 
Ia cnliatS naHainavn R Ha i. RUŠkaltė If kt;

W. J. Kurst ir Lindeno vyčių zas Stankūnas ir Alg. Kača- 
113 kuopos atstovas Algirdas nauskas. ALRK Mot. S-gos 53 
Bundonis.

Iš toliau atvykę buvo V. Di
lius su žmona, J. Kralikaus- 
kas, J. Stanionis su žmona, P. 
Alminas su žmona, A. Skučie
nė ir kt.

Lietuviškas organizacijas 
bei draugijas oficialiai atsto
vavo: Lietuvių Bendruomenės 
Lindeno apylinkę — S. Vaičiū
nas, SLA 285 kuopą — M. Kli
mas, ALRK Mot. S-gos 53 
kuopą — K. Šukienė, Liet. Vy
čių 113 kuopą — J. Prapuole
nis, Balfo 132 skyr. — A. 
Liudvinaitienė, Lietuvių Lais
vės Parką — J. Ašmontas ir 
Moterų klubą — Plungienė.

' Lietuvos laisvinimo reika
lams aukų buvo surinkta 202. 
15 dol., kurie pasiųsti Alto 
centrui.

kuop. choras, vad. p. Mar. či- 
žauskienės, gražiai sudainavo 
keletą dainelių. “Rūtos” an
samblio kvartetas — J. Dul- 
kis, K. Laurinaitis, L. Stukas

čanauskui puikiai pasirodė, 
turėjo dainuoti bisui. šešta
dieninės mokyklėlės vaikučiai 
padeklamavo keletą eilėraš
čių.

Minėjimą tvarkingai prave
dė Lindeno Alto skyriaus pir
mininkas Juozas Liudvinaitis. 
Minėjimas baigtas giesme Ma
rija, Marija...

Po minėjimo toje pat salė
je kalbėtojams ir programos 
išpildytojams buvo kavutė, 
parengta S. Čerienės-Mulks, 
A. Liudvinaitienės, E. Cemaš- 
kienės ir S. Vameckienės.

• Adomo Varno Lietuvių 
kryžių rinkinį — turtingą al
bumą — antruoju leidimu iš
leisti rengiasi J. Karvelis Chi
cagoje.

• Philadelphijoj rinkti skel
bimus Darbininkui yra mūsų 
laikraščio įgaliotas K. čikotas, 
3480 W. School House La., 
Phila. 44, Pa. Telef. TE 9-7814.

galite kreiptis minėtu adresu 
ar telefonu.

• Hartfordo ateitininkai ge
gužės 18-19 cLd. rengia meti
nę šventę, šeštadienio vakare 
bus linksma vakaris ir meninė

Kun. J. Svirskas, šv. Jur
gio par. vikaras, subūrė komi
siją, kuri rūpinsis ruošti sa
vaitines pramogėles — whist 
party. Ketvirtadienio vakarais 
jau trys mėnesiai tai daroma 
iki Užgavėnių. Dovanas bei pi
nigus suaukoja patys parapie- 
čiai. Pelnas, suprantama, ei
na parapijos reikalam. Lig šiol 
didelio susidomėjimo žmonės 
neparodė, bet tie, kuriems rū
pi parapijos interesai, mielai 
atsilanko, ateina net svetim
taučių. Pelno gauta jau keli 
šimtai dolerių, ateity tikimasi 
daugiau. Komisijon įeina: 
kun. J. Švirskas, O. Pazniokai
tė, N. Kavaliauskaitė, A. šir- 
vinskaitė, N. Pazniokaitė. B. 
Kudirka, J. Versiackas, H. Ba
lutis, V. Kudirka ir kiti.

Federacijos sk. susirinkimas 
Kovo 1 įvyko ALRK Federa
cijos 10-to skyriaus susirinki
mas. Federacijai ir skyriui 11 
narių sumokėjo mokesčius, 
kurie bus persiųsti centrui. 
Nuspręsta, pasitarus su kitom 
organizacijom, suruošti kokį 
parengimą. Skyriaus dvasios 
vadui kun. F< Norbutui bei gi
minaičiams pareikšta užuo
jauta dėl jo sesers — a.a. Jie- 
vos Skrickienės mirties bei už
prašė už jos vėlę šv. mišias. 
Velionė gyveno So. Bostone.

Skyriaus valdybą 1957 m.

nė, rast. A. Venckus, ižd. D. 
Razulevičius.

Susirinkime buvo patiek
tas Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo finansinis ra
portas. Jį padarė A. Tumas ir 
O Pazniokaitė.

Vasario 16 minėjimą buvo 
surengęs ir Alto vietinis sky
rius Norwoodo lietuvių ben
drovės salėje vasario 17. Pro
gramai vadovavo Povilas Ty
la. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo dr. Pijus Grigaitis, Alto 
sekretorius. Po paskaitos buvo 
priimta Lietuvos reikalu rezo
liucija. Meninę dalį išpildė 
Nonvoodo skautės. Pertraukų 
metu programa buvo paįvai
rinama lietuviškomis daino
mis ir plokštelių muzika, ku
ria pasirūpino B. Kriaučiū
nas. A. Pečiulienė kiekvienai 
skautei įteikė po dovanėlę.

Po minėjimo toje pačioje sa
lėje moterys surengė bendrą 
vakarienę.

Lietuvos vadavimo reika
lams aukų surinkta 135 dol.

Dalyvis

žuvę sudaro: dvasios vadas kleb.
A. Kačanausko, St. Lietuvos partizanai ir ištrem- kun. F. Norbutas. pirm. V. J. 

Šimkaus, J. Žilevičiaus ir VI. ^eji Sibire. 
Jakubėno.

Antroj dalyj dainavo "Tuš
ti paliktieji namai" — J. Star
kus, "Aš per naktį’’ — K. V. 
Banaičio, "Aguonėlės" — J. 
Gruodžio, "Begalinis Viešpa
ties pasaulis"_ • G. Gudaus-

VMK. Kudirka, vicepirm. J. Tvaskie-

JIEVAI SKR1CKIENEI

Lietuvių diena bus rugpjūčio

dėtas. Vasario 13 buvo rengė-

Dalyvavo ir Lietuvių dienos

P. Cėsna, kurio parapijoje ir 
globoje LD jau daugel metų

kimui vadovavo rengėjų vice
pirmininkas kun. Jonas Lukš- 
tys, Minersville, Pa. Greit bus 
kitas tuo reikalu susirinkimas.

• Medford, Mass. B. M. Ja
kučiai ir V. E. Sabai aplankė 
savo gimines R. G. Kirkus Ro- 
chestery, N. Y.

• Elizabethe šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioj Juozapo novena 
pradedama kovo 10. Vakarais 
pamaldos 7:30 vai., lietuviškai 
pamokslus sako kun. Kazys 
Matulaitis, MIC.

• Seniausia Londono lietu
vė, Marija Masaitienė, turėju
si 101 metus, mirė vasario 2.

• Kaulio stadantai nešioja 
studentiškas kepuraites, kaip 
liudija “Tiesoje" skelbiamos 
nuotraukos.

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'i ATIDARYTAS OFISAS

j UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
IR KITUS KRAŠTUS.

HhtiiHinif ihbIMo

SIUNTINIAI
Siuntėjui

IAI SIUNvIAMI 49 VALANDŲ REGYJE, 
įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą.

bksyj
»Sluntvjaa sauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 
MUITU IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS. '

Ofisas vakaro.Misa* atdaras kasdim nuo 9 vai. rytn iki S valj vakaro. 
Aettadtcniaft nuo 9 vai. ryto tr 4 vai. po pWu. 

Reikalaukite kautam. Rašykite ruaUkal arba angliškai.
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ATIMTIS REUMATIZMAS

MICHIGAN FARM SURIS

H. W. FEMALE

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis

TALARSKI

Minere’

Registered 
NURSES

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

ic»i> šiuo koncertu plačiau už
simoję, Rtiikn gražų darbą 
Jiems uoliai talkino jų globė
jai— dr. Ad. Damušis, P. Bal
čiūnas, E.’ Alšėnienė, Gailiu- 
šienė, A. Kasuląitis, J. Žilio
nis ir kt.

Vasario 2 d. lietuvių salėj 
bendrą koncertą surengė Pa
baltijo akademinis jaunimas 
— lietuviai, latviai ir estai Vi
si davė ir bendrą programą. 
Lietuviams atstovavo V. Ma
tulionis (solo), N. Ambrazai-

Už tokią didelę ir vertingą 
dovaną, manau, ir parapiečiai 
prisideda prie mano seselėms 
išreikštos joms asmeninės pa
dėkos. Vietinis

Meninę minėjimo dalį atli
ko muz. Alf. Mikulskio vado
vaujamas Čiurlionio ansamb
lis (su O. Mikulskienės vado
vaujamu kanklių orkestru, su 
lumzdelių muzika), solistai J.

nrs Lietuvai yra apdovanotas 
Vytauto Didžiojo medaliu.

Petniėloniams, savo ir omą-

lėtuti.
SAVINGS BANK uns

jama lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių Grandinėlės 
grupė. Estai pasirodė su savo 
choru (sudarytu iš ne jauni
mo, gerokai vidutinio lygio), 
latvių programoj vyravo pia
ninas. Taigi lietuvių progra
ma buvo bene geriausia. Ak
tualiausias visos programos 
numeris buvo L. Sagio čia pat 
salėje suburtas mūsų tautinis 
šokis Kalvelis, kurį sušoko vi
sų trijų tautų jaunimas — jo 
judesius bematant pasisavino 
abeji kaimynai. Po programos 
buvo šokiai. Jaunimo prisirin
ko gražaus ir daug, senimas, 
nors buvo kviečiamas, koncer
tu maža tesidomėjo: atsilan
kiusius buvo galima skaičiuoti 
pirštais (gal kiek daugiau bu
vo atėjusių latvių-. Į koncertą 
tenka žiūrėti, kaip į pastan
gas telkti draugėn lietuvių, 
latvių ir estų jaunimą, todėl 
jos sveikintinos. Koncertą 
tenka laikyti trijų tautų jau
nimo susiartinimo šventele.

S. B.

Petrueioniai nuo pat atvyki
mo į Ameriką^ gyvena Omaho- 
je. Yra geri katalikai, parapi
jos rėmėjai. Mūsų parapijos 
kūrimosi laikais Petručionis 
yra daug prisidėjęs prie šios 
parapijos steigimo tiek savo 
darbu, tiek pinigine parama. 
Petručioniai yra geri lietuviai 
ir savo vaikus išauklėjo irgi 
lietuviškai Jie patys kalba L:e- 
tuviškai ir jų vaikai irgi ne
blogai kalba lietuviškai Mums, 
vėlesnei ateivijai, reikėtų sekti 
Petručionių pavyzdžiu. Šiandien 
daugelis iš mūsų jaunesniųjų 
jau nebekalba lietuviškai; dar 
to negana, net savo vaikų ne
bemoko lietuviškai kalbėti, 
nors vaikai už tai nekalti, jei 
jų tėvai to nemoko. Anais lai
kais lietuviai neturėjo tokių 
gerų sąlygų lietuvių kalbos

8AVINGS AC/COUNTS CORDIAI.LY 
INVTTED

vaikus lietuviškai kalbėti išmo
kė, o dabar mes turime net li
tuanistinę mokyklą ir šiaip vi
sokių mokykloje priemonių ir 
patogumų, bet tuo nesinaudo- 
jame arba, jei ir leidžiame vai
kučius mokintis, tai labai ne
noromis ir net nekreipiame į 
ji’ mokinimąsi jokio dėmesio. 
Nepamirškime, jog lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais no
rime ir būt!

Tenka dar nestebėti, kad F. 
Petručionis, Lietuvai atgavus 

Klebono kun. Juozo Jusevi- nepriklausomybę, už k> nuopel- 
čiaus nuopelnu, buvo jiems iš
rūpintas šv. Tėvo palaimini
mas, kurį kun. J. Jasevičius

LATEST 
•NTRREST 
RATE

vadintislietuvišku vardu). Be- lytų vad. liaudis. TOdS teatė- 
svetimųjų autorių, programo- jo tie, kurie j Lietuvos Nepri- 
je skambėjo ir lietuviškieji da- Hausemybės šventės mįnėji- 
lykai: A. Vanagaičio Laisvės mą eiti jaučia ne tik malonu- 
varpas, L šimučio jun. Par- mą, bet ir pareigą. O takių 
tizanų daina, St Šimkaus Oi tėra tak dalis. Clevelando są- 
pasakyki man sanhižėlė, R '—- 
Budrumo O Nemune, J. Tal- 
lat-Kelpšos žaliojoj lankelėj, 
J. Žilevičiaus Ant marių kran
to, V. Marijošiaus Palei lieptą, 
St Gailevičiaus Klajūnui ir 
kt. Minėjimas buvo baigtas 
Maž. Lietuvos himnų Lietu
viais esame mes gimę. Taigi 
buvo duota, ką mes turime ge
riausio ir lietuvio širdžiai ar
timiausio. Publika programą 
priėmė šiltai — gausiai paplo
jo, iššaukė tašui ir t.t.

Jei pamaldos susilaukė rei
kiamo dėmesio, tai minėjimas 
dalyvių skaičiumi vis dėlto bu
vo skystokas — tesusirinko

simą ir ateity riebus lengva iš
spręsti Todėl visuomenei rei
kėtų būti daug atlaidesnei 
Juk pirmoj vietoj stovi ne pati 
salė, bet tautas šventė.

Su dideliu pasitenkinimu
reiloa vartmti mūsų jaiinimo tė (solo) irL.Sagiovadovau- 
pastangas, nukreiptas reikia
ma vaga. Turiu galvoje Cleve
lando moksleivių ateitininkų 
Maironio kuopos vasario 3 d.
šv. Jurgio parapijos salėje su
rengtą solisto V. Verikaičio ir 
jo vadovaujamo kvarteto kon
certą. Verikaitis — jau su var
du ir stažu mūsų solistas, 
daug kartų girdėtas, tad jam 
nieko nei bepridėsi, nei beat- 
imsi. Naujas dalykas Cleve
lando lietuvių visuomenei bu
vo jo kvartetas, kurį sudaro I 
ten H. Rozaitis, II ten. V. Bi- 
gauskas, baritonas Alfr. Bra
zys ir bosas J. Zubrickas. Bal
sine savo medžiaga jie nė vie
nas nėra labai dideli, bet kaip 
vienetas — visi savo vietoj ir 
pajėgūs: dainuoja sklandžiai, 
gyvai ir gražiai* Labai simpa
tingai pasirodė kanadietė 
akompaniatorė. Visa progra
ma padvelkė naujumu. Gau
siai atsilankiusiai publikai ji 
patiko: daug plojo, vertė kar
toti, prašyte prašė naujų daly
kų. Nei Verikaitis, nei kvarte-

Šiomis'dienomis lietuvių ko
respondencijos kalba vien tik
tai apie Lietuvos nepriklauso
mybės metų sukakti Visose 
lietuvių kolonijose Lietuvos 
diena buvo gražiai atšvęsta. 
Lietuvos laisvinimui aukų gau
siai suaukota. Rodos, nebūtų 
prasmės ir iš mūsų kolonijos 
apie tai rašyti, bet ir mes no
rime pasididžiuoti

St. Petersburg—Tampa apy
linkės lietuvių kolonija yra ne
didelė, o lietuviai čia beveik iš
imtinai seni pensininkai ir ne 
visi organizacijom priklauso, o 
vis dėlto nesnaudžiame. -■>

Lietuvių Piliečių klubas va
sario 24 suruošė Vasario 16 
minėjimą, Popeli salėje, prie 
Tampc.s. Narių ir svečių prisi
rinko apie 125. Nuotaika buvo Po$2: Defijoriai, Frsnk Kaž
kuo gražiausia. Programą ve- deH. Chas. Lukas. Joe Macus, 
dė klubo pirmininkas J. Ma’e-\ J. Rokas Sakavskai. L. Šums- 
la. Visi sugiedojo Amerikos ir kis. A. Survi’a. Tribelai, Domi- 
Lietuvos himnus, pianinu lydė- celė žemaitis ’ 
jo Varašius.

Malela ir Karaliūnas drauge 
padainavo vieną dainą, Kara
liūnas solo dainavo dvi dainas, 
labai vykusiai Varašius pasa
kė trumpą kalbą, labai pritai
kytą tos dienos nuotaikai Pub
lika jam labai plojo. Progra
mą baigė mūsų dainininkės— 
Anelė Zabukknė ir Mrs. Lime 
(Malelos duktė). Jos sudaina
vo po porą lietuviškų dainelių. 
Publ’ka buvo ju dainomis su
žavėta ir gausiai plojo.

Vasario 22 atvyko iš Vokie- prieš šv. mišias jiems suteikė hiečių lietuvių vardu, manau 
tijos Michasiuk su dukrele ir ir dalis šio palaiminimo teko nenusikalsiu, jei palinkėsiu ge- 

tuo metu dalyvavusiems baž- ros sveikatos, laimingiausių ir 
nyčioje. ilgiausių metų!

Vestuvės
Kovo 2 įvyko Vytauto Vais- 

kūno su Imgard Dominick ves
tuvės. V. Vaiskūnas yra siuvė
jas, gerai uždirba, rimtas lie
tuvis, taupus ir tikiuosi kad 
jis ir toliau liks toks pat geras 
katalikas lietuvis. Naujave- 
džiams linkime geros kloties!

Seselių dovana
Duchesne College seserys 

mūsų parapijai padovanojo sa
vo pačių darbo padarytą gotiš
ko stiliaus arnotą, šios sese’ės 
kiekvienais metais šv. Kalėdų 
proga sušelpia mūsų mokyklą 
lankančius neturtingus vaiku
čius gausiomis dovanomis.

Seselių vienuolyno ir mokyk
los švarai palaikyti bei kitus 
darbus atlieka nemažas skai
čius lietuvių moterų pas tas se
seris, kurios labai patenkintos 
lietuvėmis darbininkėmis.

Aukų surinkta $200 ir išsiųs
ta Amerikos Lietuvių Tafyhžti.

Po programos buvo lietuviš
ki šokiai pašnekesiai ir dainos. 
Grojo akordionais Svilainis ir 
Varašius.

Lietuvos laisvinimui aukojo: 
Anna & Bill Popeli $15; Mr. 
& Mrs. J. Malela $10; Peter 
Ainoris $10; Mike Tanaitis 
$10; Mr. & Mrs. Miletz $7.

Po $5: V. Ališauskas, Bart
kus, Eliz. Bingel, AL Elenow- 
ski, Pranas Kalvaitis, Juozas 
Krokas, Lapinskai Rozalija 
Pupkienė, Staniai Petronėlė 
Stulgienė, Veronika Jomantas, 
V. Jurėnas, Peter Zigmunt.

Po $3: AL Lanėnas, Pabarš
kęs. Jonas Rovatas.

83-bed hospital comprised of 
43-bedgeneral hospital and 40 
bed retired miners. Startini 
pa! $300 per month with pe- 
riodical inereases. Nuneš ko
me, reasonabte charge for 

board and room. 40 bour week.
$15 dlfferential pay for even- 
ing shifts, liberal personnel 
podeiez. — Tbwn of 9.000 in 
the nMHmtakM.

Naujasis Amerpel iš karto 
palengvina muskulų skausmus 
bei sąnarių sustyrimą. Nuos
tabiai greitai atima sąnarių 
uždegimą, muskulų ištinimą 
bei sustyrimą. Kreiptis į savo 
vaistinę ar rašyti: AMERPOL. 
Chic^o 22, UI. Tepalas $2.00, 
tabletės $3.50, o abu — tik 
$5.00.

Tačiau Nepriklausomybės 
šventė turi ne tik lietuviškų 
tikslų — ji turi mus priminti 
ir kitataučiams, parodyti, kad 
buvome laisvi ir naudojomės 
šios laisvės palaima, pasibelsti 
į laisvųjų žmonių sąžines su 
dabartine savo tautos nelaime 
ir skriauda. Todėl gera buvo 
mintis su pamaldomis išeiti į 
pačią Clevelandn katedrą, ku
ri sekmadieniais gausiai ame
rikiečių lankoma. Nepriklau
somybės pamaldos šiemet bu
vo ne tik malda už Lietuvos 
laisvę, bet ir prasminga šios 
laisvės siekimo demonstracija. 
Juo labiau, kad jai buvo ge
rai pasirengta: visi į pamal
das vykstantieji turėjo susi
rinkti prie šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios, čia kiekvienai 
mašinai buvo duota tautinė 
vėliavėle, ir poros šimtų maši
nų vilkstinė, policijos parei
gūnų vedama, pajudėjo ka
tedros link. Vaizdas buvo di
dingas.

Didingos buvo ir paties ar- 
kiv. Edv. F. Hobano laikomos 
iškilmingosios pamaldos: di
delė asista, katedros choro gie
dojimas, pilna katedra žmo
nių. čia taip pat suskambėjo 
ir mūsų Čiurlionio, muz. Alf. 
Mikulskio vadovaujamo, lietu
viškasis Pulkim ant kelių bei 
Lietuva, tėvyne mūsų.

Minėjimas vyko WHK radi
jo stoties salėje 6 vai. vak. Įne
šus vėliavas, minėjimą atidarė 
Alto skyriaus pirm. L. Leknic- 
kas. Po Ohio valstybės guber
natoriaus ir Clevelando miesto 
mero specialiai Nepriklauso
mybės šventei išleistų aktų 
skaitymo, buvo sugiedotas 
Amerikos himnas.
Nepriklausomybės akto skai
tymą palydėjo mūsasis him
nas. Mirusieji ir už Lietuvos 
laisvę žuvusieji buvo prisimin
ti Čiurlionio ansamblo sugie
dota A Vanagaičio Malda, 
šventės prasmę ir reikšmę sa
vo žody iškėlė pirm. Leknic- 
kas. Sveikino latvių, estų ir 
vengrų tautinių grupių atsto-

seserim. šiai šeimai sutartis 
jau seniai buvo sudaryta, bet, 
matyti, buvo “užkliuvusi” ko
misijoj, tai tik dabar atvyko. 
Prieš tai bažnyčioje buvo 
kreiptasi, kas galėtų šią šei
mą priglausti Pasipylė telefo
niniai pasiūlymai Pirmiausia 
pamsiū-'ė Preikšaičių šeima, 
kur viešnios ir apgyvendintos. 
Siūlėsi priimti dar Studžių,

Lietuvos Lichtų, Baliulių, Ofertų šė mos 
ir A. Laureckienė, kuri prieš 
6 su virš metų atvyko su dviem 
dukrelėm. Buvo pasiūlymų ir 
kitų šeimų, kurių pavardės 
man nežinomos.

Pasirodo, kad omahiečiai l:e- 
tuviai savo tautiečiams pasi
rengę kiekvienu atveju pasi
tarnauti Man dar skamba Va
sario 16 proga M. Vaiduos pa
sakyti žodžiai: “Aš matau jū
sų veiduose lietuvišką nuošir
dumą. Jūs esate draugiški ge
ri ir gailestingi, kaip lietuviai vaikų mokinti ir tai jie savo 
Lietuvoje”.

Auksinės vestuvės
Feliksas ir Veronika Petru

čioniai šventė 50 metų vedybi
nio gyvenimo su’ ’kt'. Solezan- 
tai dar ga a Ter i ' rodo, yra 
darbingi i - stipris. Abu dirba 
savo name įrengtoje maisto 
krautuvėje.

Vasario 24 lygiri po 50 ve
dybinio gyveni...o metų, j*e at
naujino moterystės Įžadus. Iš 
ryto 9 vai buvo at’aikvtos jų 
intencija šv. mišios (padėkos).

ir be- tas~«lRH» Šykštūs, tad kon- 
B a la. certas yhto maža dainos 
ūffimž '.da— . (d^m^^ausi^L nsodermos su la- 
p abejtn- bai ryškiu meilės motyvu) 
panašiu šventele. Moksleiviai ateitinin-

Did&ausia vasario mėn. Cle- 
velande įvykusi lietuvių šven
tė buvo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėji
mas. Jis vyko pagal sutartą 
programą, ir šio rašinio tiks
las stabtelėti ties atskirais jos 
momentais.

įvyksta apygardinės vyrų ir 
moterų krepšinio bei tinklinio 
pirmenybės, kurias globoja 
Bendruomenės apylinkės val
dyba.

eOUPOUNDED SEMI-ANNUALLY
InUreM th» firrt nf th» month on d<*porit»
nioR» dnrlmc th<> Omt W InkImm nf Jonuary and 
JMy. th- flrrf 5 tovnlnen dnyn of Aprlt md O-M^r nnd 
fh- flr«* 3 n* »11 ™th.-r m<.nfh« wh<:n |.ft
tint!! />f th*

Po $1: Mrs. Bicklev, Al Bol- 
den, Chinik. Vanda GaigaL 
Glemser. M. Hill, Alex Holden. 
Jaruz, O. Karosas, John K;rsh. 
Koloseikė. V. Kraskis, Krau je- 
I;s, J. Kuckelis, Kusas. Lykas, 
Marks, Martinkus, Eva Na- 
einskas. Narevič’us, Mrs. Ner
kis, A. Pakštas, A. Petrauskas, 
Mrs. Skmderis. M. Soromskas, 
N. Straukas, Švede, Justina 
Tenkis, Tupikaitis, Varašius, 
A. Wožbut. A. Winidcki, A. Za- 
bukas, Morta Kiras.

vos apie 400 — 500 žmonių. 
Kodėl tiek maža?

Čia ir yra klausimas, į ku
ri nelengva atsakyti.

Visų pirma Clevelandas ne
turi visiems priimtinos salės. 
Lietuvių salė yra permaža. Di
desnė šv. Jurgio parapijos sa
lė, bet ji rūsy — su stulpais, 
vamzdžiais palubėje, be vesti
biulio, tad nejauki Joje taip 
pat nėra žmoniškesnės scenos. 
Tad kai pernai čia buvo su
rengtas minėjimas, daug kas 
šaukė ir net rašė, kad jis “įvy
ko tvarte”. Bet žmonių į jį pri
sirinko tikrai daug. Šiemet 
rengėjai paėmė gerą salę. Bet

Cleveland, Ohio
Balfo vykdytoji rinkliava 

ligi šiol davė $1,600.00 aukų.
• Cepkevičius-Cepkus išlai

kė namų pardavėjo (“broke
rio”) egzaminus.
• L. Staškūno šeima padi

dėjo nauju nariu —sūnumi
• Solistė A. Stempužiene 

koncertavo Los Angeles, šv. 
Kazimiero minėjime.

•Pianistas A. Kuprevičius 
kovo 9 koncertuoja Montrea- 
lyje, Kanadoje.

• Mirė J. Karabinas-Gan- 
son, į Ameriką atvykęs 15 me
tų ir čia pasižymėjęs imtynių 
rengimu.
• Stud. ateitininkai (Pri- 

kockytė, Ambrasaitė, Žilionis, 
Palutanskienė-Vedegytė ir kt) 
kovo 1 per lietuvių radijo va
landėlę atliko A. Kasulaičio 
sudarytą vaizdelį apie šv. Ka
zimierą.

• J. Kazėno vadovaujamas 
Ąžuolų oktetas vasario 24 d. 
atliko programą LB Ctaumbus 
aprinkęs rengiamame Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjime. Oktetui akompana
vo L. Obelenytė, eilėraščius 
deklamavo Ing. Stasaitė.

• Metropolitan opera šie
met Clevelande lankysis ba
landžio 22 - 28 d. ir duos 8 
spektaklius.
• Lituanistinės mokyklos

tėvų komiteto rengiamas tra
dicinis vakaras šiemet įvyks 
balandžio 28 d., atvelykio sek
madienį. , ' StP

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimul Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek ISpopuliarinot Miėhigan Farm Sūrį, kuris paliko 
▼Įsų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pat) geriausią sūrį.

••
"•
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REAL ESTATE

NURSING HOME

DISPLAY

klubo

DISPLAY

PL 9-6260

Festivalis ruošiamas Syria 
Mosųue patalpose. Festivali 
globoja Duąuesne universite-

KLOUNAS E. KELLY bus “pi- 
čeriu” (Brooklyn Dodgers) beis
bolui takų festivalyje Floridoje. 
To sporto mfegžjų atvyko net iš 
Japonijos (Tokyo).

Mente:
Manhattan arba Martini
Alyvos ir seteriai
Daržovių mttrainš
Sriuba
Kalakutas arba vištiena

EVERGREEN 
NURSING HOME

Degtines buteliukas kiekvienam 
stalui 10 žmoniu
Gėte*

ArtsrtpMgial takettmA I te

Reshevsky 
(Padėtis po 46. Bd3)

MONTE K1TCHEN CABINETS 
ALL MODELS

LIETUVIAI PER LIETUVIUS — LIETUVIAMS!

Spraying. For Insect Control 
Fertilization , Cavity Work 

Pruning, Bracing 
Fully covered by Insurance 

Landscepe Foresters LttL Ine. 
65 Ponfield Rd. BronxviUe 

DErfld 7-mi 
Nites Sundays and Holydays 

WH5tePls 9-9371

Antros vietos laimėtojas dar 
nepaaiškėjo. Pretenduoja lat
viai Pamiljens ir Žirnis. Pa
miljens užbaigė pasekme 71/>- 
2*4 (pralošė Rankini ir Zno- 
tinš, SygiaBjGtfSUAliik), tuo

tolimesnių varžybų. Rungtynių 
pradžia 2:30 vaE Kadangi 
rungtynių pelnas dalomas tarp 
abiejų klubų, tikimasi ir lietu
vių, ypač iš New Jersey gau
saus atsilankymo.

Po ilgesnės pertraukos pra
deda pirmenybių kovas mūsų 
pagramdukai — jaunučiai, ku
rie Metropolitan Ovale žaidžia 
su German-Hungarians.
Kovo 23 stalo teniso turnyras

Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose įvykstąs turnyras, at
rodo, sutrauks nemaža daly
vių. Kovo 23 prasidedąs tur
nyras turėtų pasibaigti tą pa
tį šeštadienį. Norintieji daly
vauti registruojasi pas A. Bag- 
džiūną (MIdway 7-0935), ar
ba Atletų Klube (1332 Halsey 
SL, Brooklyn 27, N. Y. TeL: 
EVergreen 2-9790). Registra
cijos mokestis 25c; Varžybos 
bus vyrų, moterų ir jaunių 
grupių. Jauniai gali žaisti ir 
vyrų grupėje. Laimėtojams 
paskirtos gražios dovanos.

Atletas

Sekmadienį į Newarką
Ateinantį sekmadienį žaidžia 

d vejos LSK ekipos. Pirmoji ke
liauja į Farchers Grove, N. J., 
kur taurės varžybose susitin
ka su Newark S. C. Mūsiškiai, 
norėdami patekti į baigminę 
grupę, turi būtinai laimėti, nes 
priešininkas, turėdamas geres
nį įvarčių santykį, pasiekęs ly- mieji reikalai ir daug kitų tas. Festivalis įvyks gegužės 
giąsias, išmuštų mūsiškius iš klausimų, priimti nutarimai 3, 4, 5 d. Festivalyje dalyvaus

raginti daugiau lietuvių įsi
jungti į bendruomenę, išlaiky
ti lietuvybę, ugdyti ir plėsti 
lietuvių meną, mokslą ir kul
tūrą, remti kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą. Kiekvienas lietu
vis yra kviečiamas būti apy
linkės nariu, šiems metams 
perrinkta nauja valdyba, ku
rią sudaro: pirm. inž. V. Ma
žeika, vicepirm. kun. V. Bud- 
reckas, sekr-iai —■ J. Skimund- 
ris ir A. Zaliaduonis, ižd. A. 
Krapas, kultūros reik, vado
vas J. Taoras, kultūros fondo 
atstovas W. Chinikas. Kitas 
susirinkimas bus kovo 31 d., 4 
vai. po pietų, lietuvių piliečių 
draugijos svetainėje. Visi apy
linkės nariai bei svečiai nuo
širdžiai prašomi gausiai daly
vauti ir laiku susirinkti.

MANHATTAN 
TRAVEL SERVICE

Specializing in Air and 
Steamship Travel to Ireland 

and Great Britam.
55 West 42nd St. 

New York 36, M Y.
CH 4-6410

STATE 
CTTT

For Business or Holidays 
by Consulting with 

Woodstodc Travel Bureau Ine.
120 West 44th SL 
Naw York City 

PL 7-0828

Baltijos šachmatų 
pirmenybių nugalėtoju tapo 
latvis Rankas pasiekęs galuti
nį rezultatą 8^-1 Rankis 
patyrė per visą turnyro eigą 
vieną pralaimėjimą prieš Žirnį 
ir lygiąsias stfAllik, nugalėda
mas visus kitus pirmenybių 
varžovus.

Cooks. waitress» chambermaids. 
couį>les — kitehen help, butters 

available for posations in rectories 
Apply:

Lida Bonfield

Great Northern 
Hotel 

118 WMt 57 SL, Now York 
TeLCO 54535

Kasdien šoktai prie gero* eatonteft 
muzikos nuo 9:30 vak. Iki 2 Ju vi
durnakčio.

"THE HOUSE OF 
SMARGASBORD"

THE OLD
W A T E R SI D E INN 

LUNCHEON — Mon. thru Fri. 
DINNER — Thurs. - Fri. - Sat.

Pamper your apetite at our 
$2.75 SMORGASBORD 

Thurs. - Fri. - Sat. Evenings
EAT ALL YOC WANT

Banquets • Parties • Weddings 
CALL FI 8-8021 

65 Southfieki Rd.
(continue on Greenwich Avė.) 
Ample Parking Stamford

ATTENHON Catholic groups and 
organization seeking summer camp 
tacSlties; we have available for 
imiaediate sale 4 fully ėąuipped 
camps with capadties from 50 to 
400. Ali are uithia 75 mile* of N.Y. 
ant reasenably prtcetL'.AIsoa 
number of excellent undeveloped 
camp sites.
BLAIRSTOWN. REALTY AGENCY 
Press Bldg. Hghwy 94. Blairstown. 
N. J. Foxcrof 2-2212. Sun. by appt

30. Rf3 Bd8 81 Bei Rc4 32. 
Beel Re6 33L Bei Bc4 34. Bedi 

V:d8MVe5 
VcT 37. V?c7 B:c7 38. Re2 
Bd+ 39. Kfi2 Kg7 46.Kg3 
Kf6 4L f4 Be2 42. Rf3 h5 
Bd3 Kf5 44. Rd5 R:d5 
B:d5-h Ke6 46. Bd3 h4-f-» 47. 
Kf3 f5! atima karaliaus judė
jimo laisvę. 48. Be3-{- Kd5 49l 
Bd3+ Kc4 50. Bd6 Bc3-j- 51. 
Kf2 Bg3 52. Bc6+ Kb3 53. 
Bc7 K:a3 54. B:a7+ K:b< 55. 
Bb7 b5 56. Bb8 Kc4 57. Bb7 
b4 ir baltieji pasidavė.

P. Chkagoa mies-
to šachmatų pirmenybėse iki 
paskutinio rato pirmavo drang 
su latviu Tumu ir Albertu San- 
drinu, bet baigminiam rate su
klupo prieš Sandriną. šis lai
mėjimas Sandriniri davė pirmą 
vietą Chicagos p-bėse su 7 :1 
taškų, tiek pat taškų gavo lat
vis J. Turas, 34 v. Povilas 
Tautvaiša ir Kazys Jakštas po 
6 :2. Toliau Angelo Sandrin, 
Swęig ir kiti po 5^ tš. P. Taut
vaiša jau triskart buvo Chica
gos čempionu.
— Bostofio" tarpklubinesė, So. 
Bostono lietuvių pfl. d-jos B 
šachmatų komanda išplėšė ge
rą pergalę iš Harvard klubo, ' 
santykiu 3 :2. Lošė ir taškus 
pelnijo vyrai šitaip: Alg. Ivaš
ka 1, Alb. Karosas dr. K. 
Bobelis Ged. Kuodis 0, Sau
lius Vaičaitis 1. Prieš šias 
rungtynes Harvardo klubas 
laimėjo pirmaujančią Cam- 
bridge „Red koinandą, kuri iki 
tol neturėjo pralaimėjimo. 
Penktadienį, kovo 8 d. Lietu
vių B susitiks su Cambridge 
Red, o kovo 9 d. Lietuvių A 
vyksta pas Boylston klubą.

Maskvoje kovo 5 d. prasi
dėjo 24 partijų matčas tarp 
Botvinniko ir Smyslovo pasau
lio čempiono vardui gauti. Ly
giųjų atveju Botvinnikas pasi
laiko turimą čempiono vardą. 
2 tokie Botvinniko matčai su 
Bronšteinu ir Smyslovu baigė
si lygiomis.

Škėmos laimėta partija. 1950 
m. didmeisteris S, Reshevsky 
davė simultaną Bostone, Har
vardo klube. Iš lietuvių laimė
jo Kazys Škėma ir lygiomis 
sulošė A. Keturakis. Balti: S. 
Reshevsky, juodi: K Škėma:

1. d4 d5 2. c4 e6 3. j2c3
4. e4 d:e4 5. Z:e4 Žd7 6. Rd3 
e5 7. d5 c:d 8. c:d Rb4+ 9. 
2c3 Va5 10. Rd2 Žf6 11. 
Žge2 Ž:d5 12. a3 R:c3 13. Ž:c3 
0-0 14. 0-0 Žd7f6 15. Bei Žf4 
16. 2e2 VcT 17. Ž:f4 ė:f4 18.

CORHP8 CHMBH PABZSHĮ
Jacfcson Hights. Brick 1-Žaun, Še. 

mi-detached, brass plumbing^ 
storm wmdow8, w/w carpeta^ 

oil heat, garage, gardės, 6 rn^.
baths, many extra. Walk m

Cath. Church and Cath. Schods.
Principais only: $16.000. j- 

DE 5-5598 i

PLANING TO TRAVEL?
You get vorid wide aerviee jfor

SVETAINE 
50 Iki 300 žmonių 

Kaina asmeniui 
$6.95

HENEIETTA PEBBY 
TRAVEL ACffiNCY
Miami speeialists

Hotels—Airlines, Special consid- 
eration given to the Clergy 

Free reservations—Tours
523 Satter: Av. HVadaA S-2422

CARS TRUCKS 
CONVERTIBLES 

Authorized 

Volkswagen 
OVERSEAS 

Local Delivery 
Cha*. J. Web, Ine. 

215 - 22 Jamalca Ava 
OuMn* Villaga HO 4-2929

Chroniniams ligoniams — sene
liams — sveikstantiems. Kai
nos — $35.00 ir daugiau—Tel. 
GReenleaf 6-1616. 217 Warbur- 
ton Avė. Yonkers, N. Y.

Marymount 
Colleges

Conducted by the Eeligious of the 
Sacred Heart of Mary 

Liberals Arte Confers B. A. and 
B. 8. Degrees, Art, Dramaties, 

Journaiisni, Musie, Pre-Medical, 
Radi0, Secretarial 

Gymnasium, Swimming Pool 
FULLY AGREDITED 
For Residents Apply 

REGISTRAR, Tarrytown-on-
Hudson. Westchester County N.Y. 

For Day Registration Apply
• ąBCasnpAR, 221 East 71st SL, 

: New York 2L N. Y.
Brancbes: Arlington, Va, 

Los Angeles
Quebeck City, Bogota, Paris, 
London, Barcelona, Rome.

IŠ EUROPOS
IR PIGIAU IR ŽYMIAI GREIČIAU!

WOODSIDE ZONE 1
(2ND SECTION) 
(NOW OPEN) ;

Nauji 2 šeimų lytiniai namai, 
22 pėdų ilgio, 7 kambariai — 
duplex. 4 miegamieji 2 vonios. 
Taip pat 5 . kambarių butas. 
Moderni virtuvė. Karšto van
dens šildymas. Ypač dideli 
kambariai ; garažas ir^pončhis. 
38" metų morgičius, 2 btokai 
iki požeminio, 10 minučių iki 
42 gt.

(APPLICATION FOR 
(APTS ACCEPTED)

Associate Terrace Homes 
50th SL and 31st Avė.

Atvira iki 8 vaL vakaro.
Vykti Northern Blvd. iki 51 
Streeto North and 31 Avė. 
GG local iki 46 SL stoties 

46 St. Exit
RA 6-1550

Standard or Custom Mede 
Ali work Gūaranteed 

Reasonable Prices—$7.95 a up 
If Desired Lay-Away Plan 

Special Consideration to institut- 
ions and the Clergy visit or 

phone the following Brooklyn 
Stores 

369 Knickerbocker Avė. VA 1-3492 
6S7 Manhattan Avė. EV 3^8582 

Let LaMonte Bring Real Ueaqty 
Into Your Home.

T0UR4D 
CANCEL or CHANGE 

CALL LO 3-7291

NEW JERSETS BOTSTOWN PRESS
4** Rdgrove Drtve, Keanųr, N. J. — TeL: KEeray 2-377* 3-377L 

Ptanae seni me the Šauni Heart <7a*on:
NAME ----------------------------------------;__________________________ _

18 tautinių grupių. lietuviai 
turės savo valgių ir išdirbinių 
parodą. Pirmininku bus Ant 
Naujelytė. Vakarais bus tau
tinių grupių pasirodymai — 
dainos ir šokiai. Pittsburgho 
lietuviai prašomi gausiai atsi
lankyti.

Adv. Edward A. Schulta sie
kia būti teisėju Coaunon Plės 
trim*, kaip nepriklausomas 
kandidatas Ptrrntniai rtnki- 
mai bus gegužės 21 d. Mūsų 
tautietis adv. Bdvardas A. 
Schultz yra gimęs ir augęs 
PlttSburgba. Nors niekad ne
matė Lietuvos, bet nuo jaunų 
dienų dalyvauja lietuvių veik
toje'Ir stengiasi padėti savo 
tėvų kraštui Jisai priklauso 
kone visom, lietuvių drav<i-

MED2IAGO8, AVALYNR, VAISTAI, LAIKRODŽIAI, BALTINIAI IB BU.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami-telefonu Londone, CHI 2107. Telefoniniai atsa
kymai automatiškai JnSonri piokStrtta per trumpą talką.
ORO PASTŲ siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų. Paprastu—per 4-5 savaites. Oro paftu 1 M- 
logramo peratuntimas kaštuoja 3 dol 30 centų. eekantis 1 dol. 30 centų.
Siuntinio iki 22 Ibi partuntimaa, įskaitant vte iStaiįąs. atsieina (paprastu paSta), t <teL 38 centai.

NOYAC. Sag Harbor, L. L Mod- 
em 4 room housekeeping bunga- 
lows. Compietely furnished. Near 
beaches. Lovely country setting. 
Accommodates 6. Heated. Special 
rates to July IsL Literature on re- 
quest. Two weeks, monthly and 
seasonal rates for summer months. 
Ideal 'Jor children. Write WiHiam 
Spooner. Bireli SL, Npyac, -Sag 
Harbor. N. Y. TeL Sag Harbor 
5-0627R.

te sutikęs užsispyrusį prieši
ninką VilpiŠausko asmenyje, 
po keturių valandų lošimo ga
vo partiją atidėti. Partijos pa
dėtis neaiški, su tam tikromis 
galimybėmis Vilpišauskui pa
siekti lygiąsias. Žirnio rezulta
tas tuo taipu yra 7-2 (pralo
šė Pamiljens, lygiosios su 
Stakniu ir Ditrichs). Kad už
imti antrą vietą, Žirniui rei
kia būtinai išlošti prieš Vilpi- 
šauską.

Estas Allik užbaigė santy
kiu 7-3, Staknys 5%-4%> Zno- 
tinš 5-5, Ditrichs 4^-4^ (ne
sulūžta su Vilpišausku), Haz- 
ners 4-6, Šukys 2VŽ-7ĮĄ, Vilpi- 
šauskas 1-7 (viena p. neuž
baigta, viena nesulošta), Dvės

Šukys sėkmingai sulošęs 
pirmenybių pradžioje, po še
šių ratų lošimo turėjo pasi
traukti. Estas Dvės pasitraukė 
ketvirtaine rate. Pagal pirme
nybių nuostatus, jiems buvo 
toliau užrašomi minusai už 
nesuloštas partijas.

prikirpti gShtmchtą. Pereitą 
sekmadienį pirmenybšą, rueg- 
tynėee EintrachL S. C. buvo 
nugalėtas dar net jo aikštėje 
2:1 (1:0). Iki šiolei tik du 
kartu lygiomis prieš juos te^ 
buvo išplėšta, o laimėti taip ir 
neteko. Neatrodė, kad laimė
tume ir pereitą sekmadienį: 
pamatę mūsiškių sąstatą, net 
ir didžiausL optimistai nei ska
tiko nedavė už mūsiškių kailį. 
Štai kokiu sąstatu mūsiškiai 

Jšėja E&rtracht Ovai aikštėn: — 
Bilkanych; Murphy, Mileris; 
Wells; Arens, Jokūbaitis; But
rimas; Vitiukas; Remėza, Sta- 
rolis; Daukša. Antrą kėlinį 
kairiuoju kraštu žaidė Kerekes, 
o Daukša užėmė Starolio vietą.

Pradžioje kiek spaudė Ein- 
trachtas, bet po dešimties mi
nučių geltonai žalieji nustebino 
žiūrovus. Butrimui pasiekus 
pirmąjį įvartį—seniausias vįl- 
kas~^ęrnebūtų galėjęs geriau 
atlikti — ir toliau dominuoja 
aikštėje LSK. Greitakojai But
rimas ir Remėza vis pabėga 
nuo savo gynikų, tuomi sukel
dami priev priešininko vartų ne
maža pavojaus, o Vitiuko ir 
Daukšos šūviai tik per plauką 
nepasiekia tikslo. Žinoma, vi
so mūsiškių dominavimo au
toriai buvo puikiai žaidę sau
gai. Ypač geroje formoje pri
sistatė Jokūbaitis, žaidęs visas 
nmktynes tikrai puikiai. Ge
ras ir Murphy, nudengęs pa
vojingąjį Kingą. Mileris taip 
pat neblogai susitvarkė su sa
vo dešiniuoju kraštu. Ypač 
antrame kėlinyje, mūsų puoli
mui išėjus iš kvapo, gynimui 
teko sunkiauąias uždavinys iš
laikyti pergalę. ' Vartininkas 
Bilkanych, puikiai gaudęs, pa
darė vieną klaidą — leido Ein- 
trachtui išlyginti. Neilgai tru
kus panašią klaidą padarė ir 
priešininko vartininkas, įleidęs 
tolimą Wellso šūvį. Taip du 
taškai ir nukeliavo į LSK pu
sę. Dabar mūsiškiai stovi šeš
toje vietoje, ir jei laimės bent 
dvejas rungtynes iš likusių tre
jų, gali pakilti net į penktąją 
vietą.

Rezervinei nepasirodžius, 
taškus teko atiduoti be kovos. 
Atrodo, kad jau reiktų pada
ryti galą tokiems reiškiniams 
— gal imti ir svetimšalius, nes 
saviškiais per daug pasitikėti 
nebegalima, ypač kai pasitai
ko koks parengimas Šeštadie
nio vakare, šeštadienio vakaro 
nuotaikomis atrodo gyveno ir 
jauniai (gal kiek per anksti) 
pralaimėję Minervai pirmeny
bių rungtynėse 0:2.

Gripsholm 
Restaurant

324 East 57th Street
New York 22, N. Y.

Finest Swedish Smoergasbora 
Luncheon—Cocktails—Dinner

Alto skyriaus posėdis įvyko 
vasario 27 lietuvių piliečių 
draugijos patalpose. Posėdyje 
buvo pateikta apyskaita iš 
Vasario 16 minėjimo. Aukų 
surinkta $925.75. Altui pa
siųsta $700, Vasario 16 gimna
zijai — $110. Kitiem metam 
valdybon išrinkti: pirm. A. 
Paleckis, vicepirmininkai — 
P. Pivaronas, adv. Ed. A. 
Schultz ir J. Taoras, sekreto
riai — S. Bakanas ir A. Kra
pas, finan. sekr. A Naujelytė, 
ižd. J. Grėbliūnas, iždo globė
jai — Julija Alešiūnaitė, W. 
Chinikas ir J. Virbickas.

LB apylinkes metinis narių 
susirinkimas įvyko vasario 17 
lietuvių piliečių svetainėje. 
Narių ir svečių dalyvavo ne
mažai. Susirinkime išklausyta 
1956 metų veiklos apyskaitos 
ir pranešimo iš LB suvažiavi
mo Clevelande, aptarti bėga-

Help New Jersey’s Boystown 
by aubHiribbii to the Sfeered Heart <7ni*n, rtHcial ąoarterfy



ŽINIOS

Joseph Garszva

LietaviiĮ Amerikos RliečiąKlibss Į

3 r. f. p. M t

M-

šiai buvo atsilankiusių, tai ir 
rinkliava nebuvo gaupi. Suau- 
kota išvšo virš $50.00. Aukos 
pasiųsta AtRK Federacijos iž-

Tax) paruošimui, Rotoriniu doku 
mentŲ tvirtinimui

šokių grupei, komp. J. Gaide
liui, solistei D. Mongirdaitel ir 
J. Gaidelio vedamam Bostono.

'Nfartjnmį rėmėjai
Kovo 17 pobažnytinėje salė

je ruošia programą. Pelnas eis 
apmokėti naujų patalpų įren
giniui mokyklai Thompson, 
Conn. Parengime dalyvaus iš 
Argentinos atvykęs kun. J. Ja
kaitis ir kiti kunigai marijo
nai.

IŠNUOMOJAMI 5 kamba
riai . su apšildymu. Kreiptis: 
Pov. Adamonis, 154 Forbell 
St., Brooklyn, N. T.

dieniais 3 vai. $.p. ir 7:30 vaL 
vak. einami kryžiaus keliat 
Sekmadieniais 2:30t vaL p.p. 
giedami Graudūs Verksmai ir

Hnuomofamro- 5 kambarių 
butas antrame aukšte su apšil
dymu ir fcftafe patogumais. 
Kreiptis: Telef. ST 2-1454 
arba rašyti: Męr £ Grašis, 310

vyrų chorui, atlikusiam meni
nę programą bdhkiete. Dėkoja 
visom trim lietuvių radijo va
landoms už parodytą didelį 
dėmesį Vasario 16 minėjimui.

Visiem aukotojam,. visiem, 
kurie prisidėjo prie šventės 
pasisekimo, priklauso širdin
ga padėka.

Busto- vasario 15,
W> KolegijĄfr ftigh Ręhonl, 150
Mornssey, Bomevaru, JJor- 
chester, ir ten laikyti specia
lius ^zaminus.

Skautų vyčių okteto 
koncertas įvyko kovo 2 Apreiš
kimo parapijos salėje. Koncer
tą vedė dramos aktorius Vita
lis Žukauskas, humoru paįvai
rindamas programą. Solo dai
navo okteto antrasis bosas

Vengrų revoliucijos 
minėjimą rengia kelios latvių 
draugijos, susėdėjusios kartu 
šį sekmadienį, kovo 10, 3:00 v. 
p. p. Republican Club, 2431 
Church Avė., Brooklyn 26, N. 
Y. Programoje kalbės Vengrų 
Laisvės Kovotojų sekretorius 
Elmer Kiss, bus parodyti du 
filmai, padaryti pačios revo
liucijos metu. Įėjimas laisvas, 
bet aukos bus priimamos.

; šv. Vardo Draugijos 
kištos Apreiškimo ptu. bažny
čioje bus kovo 10 d. 8 vai. ir 
p~ luistų mėnesinis.susirinki
mas. Nariams būtina daly
vauti. . - ~

Rimvydas Šilbajoris, 
Columbijos universiteto dok
torantas, išrinktas Baltų Stu
dentų Federacijos pirmininku.

naujus narius įstoti į chorą. 
Repeticijos vyksta sekmadie
niais po U-tos valandos mišių 
parapijos žemutinėje salėje. 
Parapijos muzikos mėgėjai, 
norintieji prisirašyti, prašom 
ten susirinkti, šis naujų narių 
vajus tęsis per ateinančius 
tris sekmadienius —'kovo 10, 
17 ir 24. Kviečia dirigentas 
muz. Povilas Sakas, dvasios 
vadas kun. Jonas Pakalniškis 
ir choro valdyba.

"-proga buvo išsduntinėjusi 2806 
laiškų, kuriuose prašė aukų; 
taip pat aukas rinko ir Web- 
ster Hali minėjimo metu. Iš 
stambesnių aukotojai buvo: 
preL J. Balkonas — 100 doL, 
Aleksandra Kazickienė — 50,

Laidotuvių Dir^tonus 
8442 JAMAICA AVĖ. ! 

(prie Foreat P»rkway Statton) ]

Woodkavro, N. Y.
Šateikiam garbingas laMotuvea.

ALB Cypress Hills apylinkės 
narių visuotinas susirinkimas 
įvyks kovo 9 d., 7 v.v., 19 
Chestnut St. A. Reventas pa
darys įdomų pranešimą apie 
gyvenimo sąlygas Lietuvoje; 
valdybos rinkimai ir kiti svar
būs reikalai. Nariai ir visi apy
linkėje gyveną lietuviai kvie
čiami susirinkime dalyvauti.

Misijos
Nekalto Prasidėjimo bažny

čioje misijos lietuvių kalba bus 
nuo kovo U iki 17 d., kartu 
vyrams, moterims, suaugusiem 
ir jaunimui Pamokslai rytais 
tuoj po 8 vaL mišių, o vaka
rais 7:30. Misijas ves T. Pla
cidus Barius, garsus pamoks
lininkas, lietuvis pranciškonas 
iš Toronto, Kanada.

Anglų kalbą geriau supran
tantiems vyrams ir moterims, 
ypač jaunimui, misijos bus ko
vo 18-24 angliškai. Jas ves T. 
Luko Chabot, O.F.M., nepa
prastai geras pamokslininkas. 
Pamokslai bus tomis pačiomis 
valandomis, kaip ir pirmą sa
vaitę.

Kviečiama ir raginama visus 
kuo gausiausia lankyti šv. mi
sijas. Gavėnia yra atgailos lai
kas, tinkamas tokiam pamal
dumui

Antanas Gustaitis
kovo 12 švenčia 50 m. am

žiaus sukaktį. atžymėti 
Bostono Liet. Kuitū/oė klubo 
valdyba, susitarusi su įkainos 
Sambūriu, rengia minėjimą 
Liet. Taut. S-gos namuose, ko
vo, 16, šeštadienį, 6 v.v. Bus 
iškilmingas posėdis, po to va
karienė jubiliatui pagerbti. 
Vakarienė kainuos 2.50 doL 
vienam asmeniui.

Kviečiame visus, norinčius 
vakarienėje dalyvauti, iš ank
sto įsiregistruoti pas Bostono 
Kult Klubo valdybes sekreto
rę Dalią Bobehenę, 24 Pros- 
pect St., Hyde Park, Mass. 
Tel. HY 3-5470.

Klube Valdyba

Leonas Ralys. Penkių metų 
okteto sukakties proga sveiki
no ir dovanas įteikė skautų 
tėvų rėmėjų komitetas ir An-

UbMMmotamas 2 kambarin 
butas su visais patogumais ir 
prieinama kriūi. Kreiptis: 
Mrs. O. žuramkb, 59-11 69 
PI., Maspetii Tą N. Y. . 
Tetef. DE 54612 arta rašyti

Gimė
Vasario 24 šv. Petro bažny

čioje pakrikštyta:
Kazimiero Paulausko ir Gi- 

sela Bergehrr sūnus Petro ir 
Jovaro vardais. Tėvai gyvena 
306 W. 3rd St., So. Boston, 
U—

KLB baltrūnas-balton 
feėkala Vedgjaa 

66» Grend Street 
BrooMyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

JAMES P. MfTCHELL (de*.), darbo sekretorios,noH, kad mi- 
nimum atlyginimo įstatymas būtų išpusta* dar 2^0^000 darbi
ninkių T.

VAITKUS 
r UNBBA L H O M B 

197 Webster Avenae 
Caiebridge, Maro. : 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojaa 
NOTARYPUBUOLiet, piliečių klubas Maspethe 

— 25, x. y. — 25, Juozas Moc
kevičius 20, dr. Antanas Star
kus — 20, Pranas ir E. Vai
nauskai — 20, dr. V. Viliamo 
šeima — 16, tėvai pranciško
nai — 15. Kiti aukojo, mažes
nes sumas, kurių dėl vietos 
stokos negalime paskelbti. Mi
nėjimo metu surinkta 1016.55 
dbt, laiškais — 358 dol. Tary
ba už aukas nuoširdžiai dėko-

Vasario 10 mirė Karolina 
Albienė. Palaidota is Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios vasario 
13 d.

Vasario 19 mirė ilgai sirgęs 
Jonas Blekaitis. Palaidotas iš 
Nekalto Prasdėjmo bažnyčios 
vasario 23 šv. Mykolo kapinė-

Nauja Alto skyr. valdyba
Alto skyriaus posėdis įvyko 

kcvo 2. Priimta Vasario 16 mi
nėjimo apyskaita ir išrinkta 
skyriaus valdyba ateinantiems 
metams tokios sudėties: K. 
Mockus — pirm., E. Cibas •— 
vicepirm., J. Arlauskas —ka
siu., J. Saida — sekret. Šiai 
valdybai teks rengti 40 metų 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimą.

KALAUSK4 asmeniškai ar telefonu EV 44672 
arba pas pavad. K. ValtaK|

tep įsigyti pačių skaučių pa
gamintų papuošalų, rankdar
bių, gėlių daigų ir kitų pra
šmatnybių.

Jau ruošiasi piknikui
šv. Petro parapijos jauni

mas ir darbuotojai jau užsakė 
Brockton Fair Grounds ren
giamam parapijos piknikui 
liepos 28 d.

JOSEPH BARACEVKŽlfe
TAidfdurių Dfryktbriub 
ToL ANdrw 8-2596

TeL STagg 2-5043 j

Matthew P. Salias.

TO. EVergreen 7-4335

Stephen Aroniiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Gnbortas-BalsaimiotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

FEDERALINIUS IR 
SIUTO MOKESČIUS 

pildo prityrf spedalistai 
Juoso Grabsv (Maigoįe 

227 Bodford Aro. 
Brooklyn 1L * Y. 

ST^g 2-7524

Sekmadienį, vasario 17, bu
vo šv. mišios už gyvus ir mi
rusius bei žuvoans iietavhis. 
Gražų pamokslą pasakė kun. 
A. Kontautak Po piet parapi
jos svetainė ją įvyko prakalbos. 
Kalbėjo B. Jalmtis, ? klebonas 
kun. P. Juškaitė, ■ Antanas 
Kneižys ir kiti.

Buvo padaryta rinkliava.

NEWARK, N. J.

Vyčių 29 kuopa 
kovo 17 ruošia bendrą šv. Ko
muniją ir užkandžius po 9 
vai. mišių, laikytų prel. Ig. 
Kelmelio švč. Trejybės bažny
čioj. Pusryčiai bus šv. Jurgio 
salėj. Jais rūpinasi pirm. Juo
zas Sakevičius, talkinamas 
Gladys Douchess, Mary Bal- 
chiunas ir Anna Pocius. Nusi
pelnę nariai bus atitinkamai 
pagerbti! F. V.

Įstaigą 764 Cypress Avė. 
Ridgewood 27, N. Y. 

(du blokai nuo 
Myrtio Ava. stoties.) 

Įrtalga Midaryta

Pamaldos latviams
Kovo 10 d. Bostonan atvyk

sta latvis kun. Mumiks iš 
New Yorko. Jis aukos šv. Mi
šias 10 vaL ir pasakys latvių 
kalba pamokslą šv. Petro baž
nyčioje.

šv. Vardo Draugijos
mišios bus kovo 10 d. 8 vaL 

ryto. Po mišių draugijos pus
ryčiai ir susirinkimas salėje 
po bažnyčia.

Gavėnios metu
šv. Petro bažnyčioje bus 

specialios gavėnios pamaldos. 
Trečiadienių ^vakarais 7:30 
vaL bus aukojamos Mišios ir

gėlų Karalienės parapijos 
choras bei vargonininkas. 
Publikos buvo apie 400.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

ppso||piestJIS 
pa^uk^tas!:Pro^ect TFeighta 
hgdpĮu^e r^ashington 

4*®# gydyto}? dr. Pr. Binta- 
kio priežiūroje.

Pasvrikhm fL.Kraštaską
Kovo 4 Kazimierą Krušins- 

ką aplankė ir pasveikino Vliko 
pirmininkas J. Matulionis, dr. 
H. Lukoševičius, senas veikė
jas Matas liūtukas ir P. J. 
-Montvila. K. Krušinskas, se
nas lietuvių veikėjas, gyvena 
su savo žmona ir dukra Barži- 
lauskiene, kuri prieš keletą 
metų palaidojo savo, vyrą ir 
dabar auklėja dvi dukteris. 
Viena jų yra Newton, Pa., ka- 
zimieriečių kolegijoje.

PAS MOKSL. ATEITININKUS
Vasario 24 ponų Minkūnų 

bute buvo surengtas N. Y. M. 
Pečkauskaitės moksL at-kų 
kuopos priešgavėninis blyniį 
balius. Gausiai atsilankę 
moksleiviai linksmoje nuotai
koje padainavo, pažaidė ir pa
sišoko. '

Kovo 1 įvyko pirmasis vyr. 
berniukų būrelio susirinkimas, 
kuriame buvo aptarti veiklos 
planai. Buvo nuspręsta ruošti 
susirinkimas kas 2—3 savai
tes ir kas 2-trą kviesti studen
tus skaityt paskaitas ideologi
niais klausimais.

Kovo 2 įvyko bendras kuo
pos susirinkimas šv. Kazimie
ro šventės proga. Ant. Saba- 
lys pakalbėjo apie visuomeniš
kumą, o E. Remėsa skaitė re
feratą apie šv. Kazimierą. Bu
vo tariamasi apie at-kų kur
sus, kuriuos čia New Yorke 
surengti per Velykų atostogas 
yra prašiusi MAS Rytų Apy
gardos Valdyba. Tą pačią die
ną pasirodė 3-člas numeris Ivaškienei ir joa vedama£taut. 
“Jaunystės Keliu* ’ ‘

- Bostono Akademikų Skau
tų skyrius vasario 23 surengė 
skautų įkūrėjo lordo Baden- 
Powellio 100 metų gimtadienį 
ir skautybės 50 metų sukak
ties minėjimą..

Meninę programą išpildė 
Danutė Pareigytė, padainavu
si keletą liaudies dainelių ir 
Daiva Mongirdaitė, kuri Bos
tono visuomenei jau pažįsta
ma savo dainomis. Algimantas 
Gustaitis pasireiškė su humo- 
rištinmis eilėraščiais. Pirmą 
kartą Bostone pasirodė ir mu
ziko Juliaus Gaidelio vadovau
jamas mergaičių trijo.

Po meninės programos Tau
tinės Sąjungos namuose buvo 
vakarienė, kurią paruošė Ki- 
liulienė ir Vieškalnienė bei 
akademikės skautės. Rimvy
das Šilbajoris, svečias iš New 
Yorko, pasakė pagrindinę kal
bą, iškeldamas skautybės 
reikšmę. Trumpai sveikino 
LSS Tarybos pirm. dr. Vytau
tas Čepas ir Liet, garbės kon
sulas Antanas šalna.

Svečiai šios sukakties pn^a 
apžiūrėjo pasaulio ir lietuvių 
skautišką literatūrą, skautiš
kus eksponatus bei nuotrau
kas iš lietuvių gyvenimo.

Parengimui vadovavo Alg. 
Banevičius, padedamas Biru
tes Banaitytės.

Kaziuko mugė
Per šv. Kazimierą Vilniuje, 

Lukiškių aikštėje, kas metai 
vykdavo didžiulė mugė, į ku
rią žmonės suvažiuodavo iš vi
sos Lietuvos. Bostono skautės, 
norėdamos pailiustruoti lietu
viškus papročius, kovo 10, nuo 
9 ryto iki 3 v. p.p. šv. Petro 
parajdjos salėje rengia savo 
“Kaziuko mugę”. Pagal seną 
tradiciją bus ten baronkų, 
marcepono . Širdelių ir kitų

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (mtamiato-
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai. '

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip švent&ns 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaiao-

Bostone surinkta aukų 
1891.40 doL

Alto rinkliavoj Vasario 16 
proga salėje aukų surinkta 
$1789.40. Liet. Pil. Dr-ja vė
liau įteikė auką 100 dol. Išlai
dų padaryta 51 dol.

Iš banketo pelno 50 dol. pa
siųsta Vasario 16 akto signa
tarui M. Biržiškai paremti, o 
likutis 30.58 dol. įnešta į Alto

Vas. 24 mirė Antanas Kairys. 
Jis ilgai sirgo. Palaidotas su 
iškilmingesnis pamaldomis iš 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
vasario 28.

\ Metine parapijos vakarienė
Kovo 3, Užgavėnių sekma

dienį, Katalikų Klubo svetai
nėje, buvo skani metinė para
pijos vakarienė. Dalyvių buvo 
pilnutėlė salė. Valgiai buvo 
skaniai pagaminti. Mokyklos 
Vaikai, sesdėms mokytojoms 
vadovaujant, išpildė gražią tu
riningą programą. Nemažai 
buvo atsilankę svečių. Garbė 
Cambridge lietuviams, kad vi
suomet vieningai darbuojasi.

Vakarienės šeimininke buvo 
Kirslienė. Sodaiietes į stalus 
valgius nešiojo. Choras patei
kė gražių ir linksmų dainų.

Kvieslys

Susituokė
Kovo 3 Apreiškimo par. baž- 

—nyčipje Algis Alksninis su Da
nute Stasaukynaite. Jungtu
vių metu giedojo skautų vy-

i čių oktetas. Vestuvių puota 
įvyko Apreiškimo parapijos

: salėje.

Apreiškimo parapijas choras, 
maloniai kviečia

10v.r.ad6v,v.
T<: EV M774;

Minėjo šv. Kazimierą
Parapinės mokyklos moki

niai kovo 4 dalyvavo mišiose, 
kurias aukojo ir pamokslą pa
sakė klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis. Po pamaldų salėje 
buvo graži programėlė. Sese
lių vadovaujami trečio, ketvir
to ir septinto skyriaus moki
niai atvaizdavo įvairius pašau
kimus ir šv. Kazimiero meilę 
Marijai.

Dalyvavo rekolekc^ose
Kovo 3 Brocktono vienuoly

ne įvyko vienos dienos reko
lekcijos 7 ir 8 skyriaus mergai
tėms. Iš Bostono jose dalyva
vo 35 mergaitės.

ALT Bostono skyrius dėkoja
Alto skyrius dėkoja Vasario 

16 minėjimo kalbėtojams — 
klebonui kun. Pr. Virmauskiui, 
konsului adv. A. šalnai ir 
svečiui iš Chicagos dr. P. Gri
gaičiui. Dėkoja meninės pro
gramos dalyviams — komp. J. 
Kačinskui, solistui Ad. Ba
rauskui, parapijos chorui, O.


