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NUOTAIKOS PRIEŠ ' 
VAKARUS EGIPTE

Egipte nuotaikos jau nuri
musios. Valdžios spaudavus vi
sus artimuosius rytuose neri
mus kaltina “imperializmą”. 
Tuopabrėžiamasnusistatymas 
prieš Amoiką ir AngMją.

LEIS MUNOZ MARIN, Paarto Bfee rubernatorfas ir ja žn>&Ba at-_ 
skrido j WsshiBgton« p*r*&Sti visos salos gyventoja vardo posipUcti- 
nhna puerterikiefio teroristo nusikalstamuojo darbu. Šūviai Senate 
veda j komunistu pogrindi.

nuo Maskvos, 
konferencijoje 
pasauliui ag-

_ organi- 
Tos pačios orga-' 

L rengė sukilimą 
to Rice ir aten

tatą prieš prezidentą Truma-

kesmtų prieš Kongresą. Lo
rence primena, kad komunis
tai panašiai dedasi dabar su 
nacionalistais Irane irGuatema- 
loje. ir paverčia juos savo sie
kimų .įrankiais. ",
" Puęrto Rico atstovas KOng- 
rese, kuris jame dalyvauja be 
balsavimo teisės, pareiškė, kad 
tai komunistų sąmokslas. Už 
jį žinoma, stovi 'Maskva.

parlamentas jau priėmė ir be
lieka tik senatui patvirtinti. 
Prancūzai įžiūri, kad tas pakei
timas leidžia Vokietijai organi
zuoti savo nepriklausomą ka
riuomenę. ’

Amerikiečių diplomatas pa
reiškė ,kad baimė yra be pa
grindo. IŠ tikrųjų tai daugiau 
prancūzų išsisukinėjimas, kad 
tik sutartis galima būti atidė
ti. Užsienių reikalų nūn. Bi- 
dault nori jas skubinti, * bet 
min. pirm. LarMkaįptik vž 
delsimą. . z--'

Bonus. — Vokietijos kanc- 
leris Adenaueris pasiūlė feraju 
cūzijos užsienių reikalų minis- 
terita Bidault šiom dienom su
sitikti ir svarstyti Saaro klau
simą.

Susitarti dėl Saaro Prancū
zija laiko viena iš pagrindinių 
sąlygų europinio saugumo su
tarčiai patvirtinti. Odei Saaro

pasiėmė i savo bylą.
Admirolas taip' pat pareiškė, 

kad tada jam Stevensonas, ku
ris buvo laivyno sekretoriaus 
pavaduotojas, kalbėjo: “Ma
nau, kad komunistų nereikia 
aštriai čiupti.”

Amerikos vidutiniuose vaka
ruose kovo 3 siautė vėjai ir 
pusnys. Chicagoje sniego buvo 
priversta per 12 colių. Judėji
mas sutriko, šimtai automobi
lių Jfko keliuose. Viršum aero
dromo skraidė keliolika lėktu
vų, negalėdami nusileisti, nes 
nebuvo galima suspėti nuvaly
ti nuo sniego takus Metereo- 
logijos stotis paskelbė, kad 
laukiama Chicagoje pastin
gant dar 16 colių sniego. Det- 
roite tik penki coliai.

Beriją nužudžius, dabar iš
kyla smulkmenos, kaip a. si ra
do gandai apie Berijos pabėgi
mą j vakarus. — Pirmiausia 
tariamasis Berija pastebėtas 
Persijoje. Mossadeghas, tada 
Persijos ministeris pirminin
kas, buvo nustebintas iš Rusi
jos tikrai atbėgusio žmogaus 
panašumu į Beriją ir painfor
mavo Teherano amerikiečius, 
kad Berija išvykęs į pietų A- 
męriką. Washingtonas nepati
kto žinia, bet ryžosi ištirti. 
Slaptosios tarnybos • valdinin- 
kšfr ttvyko J Ispaniją, kur bū

ną agitacija už padidintą dar- vo 'sustojęs tariamasis Berija, 
fcR.' \ , vykdamas j pietų Ameriką.

flaziaĮĄ pAUGUYĮĮTTTft Valdininkas nusivežė buvusį 
Aba ViMaus dramos teat- svietų diplomatą G. Beaedovs- 

f ’ • ’ • ' kj, kuris n Berija buvo gerai

padaryti: reikia tik atpasakoti 
savo gyvenimo eigą taip, kaą> 
kitais atvejais buvo pasakoja
ma. Charakteristiką rašo par
tijos komitetas; ją reikia pri
statyti užantspauduotame Vo
ke; kas ten parašyta, pačiam 
nevalią sužinoti. Blogiausia su 
kBmės Ihatijimu. Tai anketa, 
kurioje reikia atsakyti į ketu
ris klausimus: 1. kiek turėjo 
turto ir. banke pinigų tėvai?
2. Kkk tėvai laikė samdinių?
3, Kokio laipsnio turi giminių 
užsieniuose? 4. Kokio laipsnio 
tini giminių deportuotų arba 
nuteistų. Jei bent į vieną iš tų 
klausimų atsakyti nepataikysi 
— darbo negati gauti. Tada 
-vienintelė išeitis — “pasipra
šyti”, kadduotų darbo Rusijo- 
je. Tokiu atveju “kilmes liudi
jimas” nereška]mg&. Kas turi 
giminių' užsieniuose, daugelis 
nutyli Tik vargas jam, jei 
vieną dieną jissulaukia laiško 
nuo M

Žiemos pasispar-
- dymas,

Norint gauti darbo arba į- 
stoti į aukštesnę bei speciatinę 
mokyklą, reikia pristatyti tris 
dokumentus: gyvenimo eigos 
aprašymą, charakteristiką ir 
‘kihnės liudijimą”.

‘. komunizmą,berisąitpspusėse 
« • •«. j' i • pripažino, kad kariuomene pa-Imti—taip, duoti - - -

Washingtonas. — Senato vi- buvo duotas įsakymas nepati- 
daus saugumo komisijoje at- kimus radistus atleisti. Prezfe’ 
saigos admirol. Adolphus Sta- dentas Roosevėltas reikalavo 
ton papasakojo tokį dalyką.— komunistų veiklos nesiaurinti 
1942 gegužės 19 laivyno de- norint karą laimėti. To prezi- 
partamente buvo konferencija, dento pasirašyto memorsndfa-

to Roosevelto parašu memo
randumą, draudžiantį atleisti 
komunistus iš prekybinio laivy
no radistų, nors Pearl Har- 
bouro užpuolimo dieną jam

SUŽEISTASIS BENTLEY
kuris buvo peršautas per 

plaučius, diafragmą, vidurius, 
-truputį pagerėjęs. TačiĄj visiš
kai pavojus dar nepraėjęs.

Teroristam jau sudaroma 
byla. Jie bus teisiami skubos 
keliu. Jei kas nprs iš sužeistųjų 
mirtų, jiems tada gresia mir
ties bausmė.

"gžmtAyimą ir apskritai ka- * tymą tarpininkauti, kad Indo- 
riuomen^nusistatymą prieš kurijoje būtų padarytos pa- 

Ižaubos. Mamoma, kad paneš 
Ženevos konferenciją Maskva 
norisutvarkyti > reikalus su 
Prancūzija, . nes su ja viena 
susikalbėti lengviau negu da-

jie patys to nori. Jo siūlyme^ 
reikalaujama, kad Puerto Ri
co vyriausybė pravestų gyvent^ 
tojų balsavimą. Tiesa, jau ke-- 
turis kartus tokie balsavimai;, 
buvo. Ir visada pilnos nepra-^ 
klaųsomybės siūlymas buvo at
neštas.' Gyventojai rado, kad | 
Jiem naudingiati būti JungtiTOj,/ 
Valstybių sąjungoje.

Lawrence mano, kaff 
je Amerikoje gali sustiprėti Į 
nusistatymas ir priemonės 
prieš komunizmą..

Kapitoliuje ir Bąltų0g||ĮH|' 
rūmuose sustiprinta 
ir svečių galerija būsiąRr«!■?? 
tverta nepramušamu stiklo.

VASARIO 16 LIETUVOJE 
šiemet buvo. “pagerbta” 

įr kompartijos suvažiavimu, ku- 
įj ris buvo manatytas vasario 12, 
- bet paskui be jokių paaiškini
mų atidėtas į 16. Suvažiavimo 
dienos buvo šaltos: vasario 16 
iki 19, o vasario 17 iki 31 

'Udjpsnio šalčio.
.-'-'.Pr ■ v ' ■

KLAIPĖDOJE PLANUO- pažįstami. Viduržemio jūroje, 
laive, susitiko tariamasis Beri
ja su Besedovskiu. Tas tikrai 
buvo nustebintas išviršiniu pa
našumu su Berija. Bet t po 
trumpo pasikalbėjimo jau bu
vo aišku Ir pats “Berija” pri
sipažino, , kad jis joks Berija, 
bet tvirtino, turįs Berijos pave- . t . .
dhnus. . SU PRADINE UNlFORMA C i

Taip tada ir baigėsi Berijos • ir revolveriu rankoje paėjo < 
pabėgimo istorija. į vakarai Berlyną sovietų ho-/

htrtflcas leitenantas M. Tulm.
Jis pareiškė, kad visi jo komd- 
nistinial įsitikinimai susvyravę 
nuo birželio 17 Vokietijos rp- 
voliucijos. Tada jam kilusi ąrin- . ' 
tis bėgti. '

’ pie puriarrtreAą p.p. šūviašs Ž kad tero-
, tarištų gaterfc sažQsti penki rirfaiy«ą * '
t: a@tovki<, Lasai sunkiai Ą. M, 

Bėntiey, respu ificlL, Msigvąra 
— B. F. Jensen, xesp.ą lova, 
C. Davis, don. Tena., K. A. 
Roberts, dem. Ala., GL H. .Fai
lai, dem. Md. . :

■ Nusikaltimo vietoje suimti 
teroristai pasfatbde puertonkie- 
čiai. Jienf davovavo Mrs. Loli
ta Lebron, 3J metų, persisky
rusi, Rafael C. Miranda, 25 
metų, fasi iš New Yorko. Pas
kiau buvo sidmtas Irving FIo- 
res, 28 m. ir. 160 kitif 
puertorikiečių, įtartų galėjus 
dalyvauti sąę 
RO TEBORli 
.Sįt -pirmais 

*keita Puerto 
Lebron šūkte 
Vyne nėra k 
laisvę”. Jos 
raštelis, kuri 

<są ątsakomyt 
vybę. aukojai 
nes laisvę, pa 

. Policijos pai 

krašto yra skirtingi Prancūzi- <
jos,.in_yokietijos norai. Pran- **1®^^*' 
cūzija nori, kad Saaro-kraštas 
būtų nepriklausomas, tačiau fl 
ekonomiškai surištas su Pran- - 
cūzija. Tik tokiu būdu pasi- 
naudodama Saaro krašto ang- 
lies kasyklom, Prancūzija bus 
nesilpnesnė už’Vokietiją. Vo- M > 
kietija nori,- kad Saaro kraš- -■ ' M ? \
tas, jei nėra prijungtas jwie /-M 
Vokietijos, tai, kad jis būtų 

Abstinento istorija bent sueurojMntas. J
Britų medicinos žuroaias.pa- Ieško priekabiu : W x

sakoja tokią liūdną abstihento -y M
istoriją. — Ponas X, nevedęs, Paryžius. — Parlamento ko- 
smarkiai gerdavo. Ligoninėję •• misija reikalavo, kad Prancū- ’ \
jį gydė nuo gėrano ir išgydė, tijos vyriausybė reikštų pro- -|Į 
Vienuolika metų paskui jis ne-. testą prieš Vokietijos konstitu- ■
gėrė. Bet susigalvojo vesti Kai rijos pakeitimą, kurį Borinos |Į
pasipiršo ^nergna mielai suti
ko ir pasiūlė sužadėtuves ap
laistyti. Vaikinas pasisakė bi
jąs, kad $s neatkristų ir ne
imtų vėl gerti Sužadėtine at
sikirto, kad už bailio ji nete
kėsianti. Sužadėtinis tada iš
gėrė ątBdiiAą sherry. Kitą 
dietą jis išmaukė jhu vienas 
visą butelį whisky. Tada suža
dėtinė pareiškė, kad ji už jokio 
girtuoklio netekėsianti. Vyras 
Bko be sužadėtmes ir vėl grįžo 
į ligoninę. Dabar jis vėl-nebe- 
geria, bet taip pat 'ir neveda.

KAS STOVI UŽ TERORISTŲ
.PEČIŲ?

Teroristo Mirandos namuose 
policija rado komunistinės li
teratūros. jis esąs ir. pats kom. 
grupės narys. Seniai policija 
sekė ir Lebron ir nustatė jos 
ryšius su Amerikos komunis
tais. Net ir jos laiškelio to
nas yra grynai maskvinis.

“HeraM Tribūne” D. Law- 
: rence rašo, kad ryšiai tarp 

; į puertorikiečių nacionalistų
*r partijos y Amerikos konunis- 

? tų buvo 1943, ka-

- aP’e Roosevcltą
fimgas. Koflnmistai jups nrae- 
jo panaudoti neranųąnams 
kriti, o prieš kelias savaites 
paaiškėjo, taip pat, kad per

Š' juos ture jo Mriodyti preziden-
R|Ebe^0woj te FBI dteekto-

Maskvos politika 
šiaurės Korėjoje

VPMhmgfonaSb; -—zPrez. Ei- 
sėnhoweris kbrtieraS-. _ . ,
rijoje rainelę ghfcą tarp šen. *IK*<)fcįMlJOje pana- 
McCarthy * Ww»nenės sek- šiai *ka»» Korėjoje 
rotoriaus Stevens*. Prezidentas ; T
pasisedcč'už tingus fr 'g^ P^rySos.' fttoicūzijos vy-
£hį^^cw4od»s ąfšdtaitsineji- ‘ riausybč nusprendė priimti In-

KUN. KONSTANTINĄ VASį
Aušros Vartų lietuvių para- 

Koreja.— Pranešama, kad pijs kleboną Worcestery, Mass^ 
iš šiaurės Korėjos iškeliami ko- ' vasario I šv. Tėvas, tarpinin- 
rejiečiai, o atkefiami -kinai. To- kaujšmt Worcesterio vysk. X 
khi būd&i norima padalyti Ko- Wright D.D., pakėlė į prela- 
rejes klausimą nebeaktualų, . tus. ' ‘
nes šiaurės Korėja bus įjungta 
į Kiniją.

.. JAMA v '
, . pastatyti butų R viso apie
> k lOtyOOO kv. metrų gyvenamo 

ploto. Tai maždaug 10,000 
žmčnių gerokai susispaudus

: gyventi. Vadinasi, apie tiek 
s- butų dar trūksta Klaipėdoje. 
' teeitais metais to plano buvo 
. įvykdyta apie penktadafis, t

y. 2R0O9 kr. metrų. Kais me- 
j tafo būsią pastatyta “dar dau-

UNklMAl
| AukMtaurią tarybą bus 

kovo M. Ta proga visur varo-

Washingtone 
f bęj FBI direktorių Hpoverį

Ozarskis?
Latkrašriai paskelbė, kad 

Uetovoje ministerio pirmmtn- 
ko pavaduotoju paskirtas O- 
zardtis. — Ozarskis (Eduar
das, Juozo s.) nepriklausomy
bės laikais Lietuvoje nėra gy
venęs. Taigi yra vienas iš So- 
vietijoj augintų tiejtuviškos kil
mės komunistų. Ir jo tėvas 
Mūzas Ozarskis, kilęs nuo 
Pandėlio, nuo pat pirmojo ka
ro gyveno Rygoj, reiškėsi re- 
voUucijoj. Kaip komunistas ir 
mirė Maskvoje 1943.

Ozarskio paskyrimo min. 
pirm, pavaduotoju netaiką lai
kyti didelės reikšmės įvykiu, 
nes vadinamų pavaduotojų yra 
ten mažiausia penki. Lig šiol 
buvo šie: Danauskas, ~Čistiako- 
vas .(Aleksiej Michailovič), 
Ksaveras Kairys, Sokolovas 
(Alėksander Petrovič) ir Ka-. 

jys Preikšas. Ar Ozarskis pa
keitė vieną iš tų penkių ar 
paskirtas šeštuoju, žinių nėra.

Pferess byl 
kad tok£

Veaeeariojei Amerikos vafe^'f 
tybių konferencijoje ' visi.mi- reikalų, 
nisteriai kribėX> apfe ūkinį 
bendradarbnrimą te tiesė pirš
tus pagalbos B Amerikoj Ty
čiai Amerikai labiau rūpėjo ko > 
va su komunizmu te kūrikre- j 
čiai įsigalėjęs komunižinaš 
Guatemalos valstybėje. < Td- 
čhu šiuo klausimu fconfenmci- 
jos dalyviai išsigando te' topkė-*' 
ti, kad tai nebūtų kišimašii j 
kitos valstybės vidaus reikalus.

Lavrencę pastebi, kad tero
rui buvo parinktas, tinkamas 
laikas — Amerikos užsienių 
reikalų ministerių konferencija 
Venecueloje, kur ątstovaujami 
apie 20 k raštų. .

Tokis pasikėsinimas turėjo 
nukreipti akis 
kuri Berlyno 
pasirodė visam 
resyvi ir nenorinti išleisti iš 
savo nagų pavergtų kraštų. 
Reikėjo dabar parodyti, kad 
neduoda laisvės Puerto Ricui 
kaip tik Jungtinės Valstybės.

KAS TOLIAU?
Kad Maskva negalėtų tokios 

propagandos varyti, atst. Bel- 
cher pasiūlė duoti Puerto Rico 
visišką nepriklausomybę, jeigu



jubiliejai.

KAS TAS PUERTO RICO?

ai yra

Amerikiečiai sugalvoju
tuo tarpu pastatyti tiltą, 

kuris sujungtu Italiją su Si
cilija. Tiltas batų 2750 metrų 
ilgio, kaštuotų 83 milijonus 
dol. ir reiktų statyti 7 metas.

Atskirose vietose buvo ren
giami planai atstatyti po karo 
Lietuvos ūkiui. Pirmosios to
kios pastangos pasireiškė dar 
1916 rugsėjo 28-9 suvažiavime 
New Yorke, kuriame dalyvavo 
70 atstovų ir du svečiai iš Eu
ropos Martynas Yčas ir kurty J.

Y-btoek V-Suto Wkuj. I-bteek StaL ~ ~
Jei nori ekonominės susisiekimo priertfonės, fti ^54 ? 
Fordo Mainliner atitiks T>-Mantine modeliai 
negausiom puošmenim, 1&įl dažnai išryškina *54 Fordo 
esmini grožį. Jųmeehal 
veikimas yra toks pat, 
ddiuose.

Bedarbių skaičius, manoma, 
didės kovo mėn. Vyriausybė 
nenumato imtis dar priemonių.

gė sukilimą. J^ buvo greitai' 
nuslopintas, bet 30 žmonių ne
teko" gyvyfibj. Tais pat inetais 
lapkričio Ida teroristai mė- 
gmo išžudyti prezidentą Tru-

pipnžnmkas apie tai nebuvo tam. 
painformavęs tarybos narių, štas, 
Tada pasitarime kita audra 
prieš pirmmirtką, reikšdavo, augo 
kad jis pasiaiškintų. Visa tėjo, 
istorija baigėsi tuo, kad pirmi
ninką nuvertė ir išrinko kitą.

bausmę pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos. Teroras prieš 
Kongresą dabar treSas mėgi
nimas. • 'Mėginimas “atkreipti

Galvanauskas, 'Naruševičius, 
M. Kižytė, kun. žfiius, Volde
maras.

Prie didelių vienybės laimė
jimų šiuo metu priklauso ir tai, 
kad 1918 -kovo mėn. katalikai 
pagaliau susitarė su tautinin
kais bendradarbiauti politinėje 
srityje. s.

Atskirose vietose lietuvių ko
lonijose sklido gandai, kad A- 
merikos vyriausybė leisianti 
organizuoti lietuvių pultais, ku
rie galėtų vykti > Lietuvą. To
kie pulkai organizavosi ir lau-

lado pačiam kraštui išsirinkti 
vykdomąją valdžią. 1951 leido 
susidaryti savo konstituciją. 
Nuo 1952 toji konstitucija vei
kia, ir pagal ją Porto Rico Iš
jungia savo noru f JAV są
jungą; turi savo - parlamentą, 
senatą, nustato mokes&uš, 
muitus. t .. ‘ * ' •

Pažymėtina, kad konstituci
ja buvo pritarta 373,418 bal
sais prieš 87,473. Taigi balsa
vusių dĮdžtajį&daųguma pasisa-

^Portorikiečiai teroristai, ku
rie šuudė į* kongresmanus, sa
kosi tenorėję atkreipti dėmesį į 
Puerto Rico.

Tai sala tarp Atlanto, iš 
šiaurės pusės, ir Karibų jū
ros, iš pietų pusės; viena iš va
dinamų Vakarų Indijos salų, 
labiausiai prasikišusi į rytus. 
Turi 95 mylios ilgio ir 35 plo
čio. Žemė labai derlinga; kli
matas švelnus — žiemą apie 
74, vasarą keliais laipsniais 
daugiau.

Visas vargas tik, kad ploto 
maZnro žmonių prisikimšę per 
akis. Ploto 3,435 kv. mylios, o 
gyventojų 2,210,703 buvo 
1950; taigi kv-. myliai... 645. 
Trečdalis gyventojų yra mies
tuose. Nesudegami veržiasi 
emigruoti. Daugiausia j JAV. 
Tik Neto Yorke’jų esą apie 
4ŠO.OOO. JAV vyriausybei.tade- 
lis rūpestis. Paskutiniais, lai
kais norinr/i namie'duoti darbo 
smarkiai kraštą pramdntaant 
ir pakeliant eksportą. Nors tu- _ -
ri universitetą, kitas aukštąsias * teroristui Triimanas 
mokyklas, bet laikoma, kad ‘ ”
žmonės stipriai kultūroje atsi
likę, palyginti su kitom JAV 
gyvenančiom tautom.. Dėl to 
jie f kitus kraštus nemielai pri
imami.

JAV-globoje, protektorate 
Porto Rico dar nesentai, pir
masis salą surado Cohuntas taurintai

J** /(MS3Į>.^M^JlIiiĮĮta» fe. -į jfata -

rikos lietuviai reagavo i nepri
klausomos Lietuvos demokrati
nio ir vadistinio gyvenimo reiš-, 
kinius. .

Didesnis ar mažesnis nusivy
limas nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimu nekliudė* .Amerikos 
lietuviams vėl imtis kovos pas
kiau ,kai Lietuvą ištiko nauja 
nelaimė — Rusijos, Šuo tarpu 
raudonos, nauja okupacija.

Tik šiuo atveju jau lengviau 
pasisekė ^sudaryti visų srovių 
vienybę bęndibje. Amerikos 

Lietuvių TUybOje. ; y . .
Dabar, aišku, Amerikos lie

tuvio daife^turėjopatirt^s 
kovoje dėl Lietuvos. Bet aišku čio j i karta “tegali būti ta pa- 
taip pat, k'uj'.ano -meto Ame- grindinė tautinio potenfia’o 
rikos Betaria! galėjo lenkty- jėga, kurią sveiką ir paruoštą 
niuoti tai: dabartiniais laikais reiktų perduoti tėvynei’, sam- 
savo tvūrte ir nuoardžią meile protauja: . ,
tėvų kraštuL M* “Ar neverta būtų kritiškai

Jklisi
JSet čtaprasided^AroerticŽB 

lietuvių didžiųjų pastangų is-
Autarifcoą- Itatavią Taryba i tarijos Hftrtnesni Jąytari.

tafluą 4919 Pa- didesnis ar aMMMstaa -'Rtaimpk
Dr. Rutkausko vietoj atrištojo ryfiaje pariMtaė savo detaga- -ams, kurta paprastai ariMren- 
Dr. Bielskis —■' pirmmmku, taa, 7 
kun. F. Kemėšis — vicepiiĮni-* Lietuvių 
ninku ir kun. Augustaitis — 
sekretorium.

“Revoliucija” pakėtė ir patį 
Tautos Tarybos vardą. Nutarta 
pakeisti jį į Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

1917 metai atnešė daug nau
jo. Džiugino Amerikos tietu- 
vius gandai apie nepriklauso
mybę Lietuvai. Iš kitos pusės 
baugino ir piktino gandai apie 
Vokietijos kėslus paglemžti 
Lietuvą, pasodinant joje savo 
karalių. Tikslių žinių nebuvo. 
Gandai viską sustiprindavo. O 
kai atėjo žinia, kad Lietuvos 
Taryba nutarusi pakviesti Ura
chą karalium, 
Amerikoje kflo protestų prieš 
Lietuvos » Tarybą su kaitini

mais, kad ji provoldška.
Įtūžimas palietė ir pačios A- 

merikos Lietuvių Tarybos at
stovą Europoje kun. V. Bar-

134Muj. T-Meek 1-btack Sfr
Jei nori pačio gernusfo^^ š^ri vienas iš *54 Fordo 
Crestline modelių! Sfe nodeitai visais ktžyti- 
giais išsiskiria iš visų ataomotiBų. Jtg pagaminti' dėl 
tų, kurie įstengia pasiriitati pUUtannfas^. ir gaunami 
šimtais pigiau, negu kitos gamybos autanobifai, o 
grožiu negali lygintis nė, 8 tofo. Ir_ malonu Žtaoti, 
kad Crestline turi du našias modeliui Fbrto šaitaną 
ir nuostabųjį Skyliner! Abejuose gali pasirinkti vte» 
nos ar dviejų spalvų išpitriui pagražinimus ir puikius

13&4Li. Y-Moek V^įibn 11&U.J. Miock 8ta
Jei nori daugiau negu lakšto lygio priemonės ., jei 
nori puikaus automobffid& Visa-tai gausi su *54 Cm- * 
tiMrtline Fordais! šie auttabobūfei nešykšti S laukd. u' 
iš vidaus puošmenų, kad išskirtų vtaokta grožiu. Turi 
daugiau galimybės išsirbtati Customline visata ar ; 
dviejų spalvų — o taip pat ir prabmgtas vidaus įren- 
gimus. Ekstra kaina gati/gauti Fordo modernius jėgos 
priedus ir taip jį pavetatf autpmatišku automobiliu ir 
prieinama kaina. J

Itaės bendruomenės, ė yra tik 
namai, ir tai tik vakarais _po 
darbų, tik lietuviška šęštadie- 
nė mokykla, — .ar šitas/atža
lynas turi bent tiek Hetariškų 
jam tinkamų' knygelių, Įdek jų 
duodama vyresniajai kar
tai?”... s "

Išvadą autorius daro: "Ge
riau nutraukti nuo vyresniųjų 
intereso, o jauniesiems ati
duoti. Ypač turint prieš akis 
ilgos distancijos kovą dėTLie* 
tuvos ir lietuvio.”

Maskvos “Prsvda” iškritika
vo Lietuvos komulnstų parti
ją, kad ji neprižiūri gamybbs.

Washtagtona&» Teisingumo 
sekretorius Brownell pranešė, 
kad byla keliama 18 asmenų ir 
7 firmom už neteisėtus parda
vimus laivų, alinusių po antro
jo pasaulinio karo. Tarp kaiti
namųjų yra vienas buvęs Kon
greso narys ir vienas buvęs at
stovas Anglijoje.

jemą P. Grigaičio).
1916-18 metų buvo įtempto 

jr nervingo dariio laikas. Jei
P. Grigaičio socialistai aišldno, 
kad jie parems tai, ką nuspręs 
Lietuvos liautas, tai 
Tautos Taryba ėmės pati 
etatyvos spręsti Lietuvos |daa- 
rinus; jautė savo galią, atsa
komybę ir autoritetą ne tik 
Amerikos ribose, bet ir Enro- 
>®je-
t; 1916 rugsėjo 28 Brooklyne ir 
jau 1917 sausio 10-11 Pitts- 
burghe posėdyje Tautos Tary
ba išleido pakartotinai atsi
šaukimą į kitas organizacijas, 
kad dėtųsi į TarybąY organiza
vo peticiją; Lietuvos reikalu 
nutarė sudaryti informacijos 
biure Washingtone. Nuo birže
lio mėn. biuras pradėjo ten 
darbą, vadovaujamas Dr. Biel
skio. (Dar. 1915 metais buvo 
pasiuntusi savo atstovus į Lie
tuvą, tuo metu vokiečių oku
puotą ,kad susipažintų su pa
dėtimi vietoje — nuvyko kun. 
V. Bartuška ir Dr. Bielskis). 
Minėtame posėdyje nutarė sa
vo veiklą praplėsti'ir į Šveica
riją ir suorganizuoti ten infor
macijos biurą- Jo vedėju kvie
tė Dr. J. Gabrį, ir leido jam 
pasitelkti dar studentus —kun. 
J. Purickį ir kun. Daumantą. 
Tautos Taryba finansavo biuro 
veiklą. Kad sustiprintų jo veik
lą, nutarė pasiųsti į Šveicariją 
vėl kun. Dr. Bartuška, ė^jei 
reikės it kun. V. Dargj.

Taryba tame posėdyje pa
reiškė nepasitenkinimą, kad 
Šveicarijoje lietuviai dalyvauja 
su laikais bendrame šalpos ko
mitete, nes turėjo žinių, kad 
tas komitetas šališkai dalina 
pašalpas. Patarė Šveicarijos 
lietuviam pasitraukti ir suda
ryti ' savo komitetą. Lietuvių 
tautinio komiteto nariai sam
protavo taryba — turėtų būti 
įvairių srovių, kiekvienos sky- 
rium išlaikomi. Taip Šveicari
joje ir buvo padaryta...

Taip pat pąsitarime buvo 
dar nutarta kreiptis į šv. Tėvą 
su prašymu, kad “Jo švente
nybė/ teiktųsi paskirti pasaulio 
katalikų bažnyčiose rinliavą 
nukentėjusiai nuo karo Lietu
vai.” Rezoliucija turėjo įteikti 

' Washingtone nuncijui kun. J.
Jakaitis ir Dr. Bielskis.

. Suvažiavusieji jautės stip
rūs ir pajėgūs ne tik Lietuovs 
reikalais daryti nutarimus ir 
tvarkyti lietuvių orgtaiizacinius 
reikalus už Amerikos ribų, bet 
jie pajuto reikalą pačioje Ame
rikoje įvykdyti katalikų vieny
bę. Čiupo katalikų .atskirus 
lakraščius, kad jie išsilenkia iš 
bendros linijos ir ragino laiky
tis solidarumo*, ragino steigti 
spaudos platinimo biurus, kad 
lietuvišką nuomonę, 
laikytų savo rankose.

“Revoliucija” palietė ir pa
dą Tautos Tarybą. Iš gtižtaki ; tais 

' -r.es.- .

^rtĮtosTiuybatišaOjas-
1, nuo 1917 tautininkų nos, kurią jie norėjo. nuvežti tas, 
ikos Lietuvių Tąutmė Ta- Lietuvai — 3,000 dta. Ptodš* 
(su šliupu, RAčkausku, kėjo, kad jie buvo rašę tuo Mtah 
a ir kt), Lietuvių Dar- reikalu tarybos pirmininkui

Ar lygiai tenkinam 'vyresnių 
ir jaunesnių reikalus?

- AM®®se?J954 Nr. 2 J. Bra- peržiūrėti, kam tremtyje mūsų 
zaitis Įtr. “Budėjimas naktyje” gerų norų ir didžios energijos 
tarp Įritu dalykų siūlo pergal- daugiausia išleidžiama — ten- 
veti, kūo. labiau reikia tremty- kinti vyresniajai kartai ir jos 
ja 7 susirūpinti — vyresniąja interesams, ar jaunesniajai, 
karti ar jaunesniaisiais? Pri- priauginčiajai? Ar mūsų' dva- 
Irisdamas, kad dabar priaugan- sinės gyvybės šaltiniai —laik

raščiai, žurnalai, knygos,- minė
jimai, pramogos, 
daugiau skiriami 
siems, Lietuvoje 
šiem visą ęavo mentalitetą, ar 
jie lygiai tinka ir antriesiems?..

pritaikytas kiekvieno 
piniginei!
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Dvasios pasaulis dulkėmis nevirsta, tik nevisi tai pripažįs
ta. Ir atskiras žmogus dažnai norėtų būti tik žemės dulke, pa- 
mfršcksnas, kad jis laikosi nemirštama dvasia, kuri yra stipres
nė už jo žemiškąjį kevalą.

—— Paliekame tave guvesnę, 
nęgu buvome radę. MQsq bran
gi sesuo, tu pakilki S patalo 
sveflra. ir atpbuM su vyru ir 
vaikais aplankyti savo motulės 
kapo, ir savo seno tSvefot ir 
brofių, kurie tavęs laukia ir

Prisipažinti, kad esi tik dulkė prieš Viešpatį, yra nusižemi
nimas. Tautos ir valstybes tos dorybės nemėgsta. Priešingai, jos 
lenktyniuoja savo išdidumu ir giriasi fizine jėga, nors kaip tik ji 
dnttBemis virsta. Tai, kas pasilieka tautoje, net pavergtoje ir 
fiziškai silpnoje, yra jos dvasia. Dvasinė tautos kultūra išlieka 
karti) kartoms net ir tada, kai tauta nustelbiama arba visai su
naikinama.

,—Mano vyre Skurdai, aš 
nežinau, kodą mane dievai 
šaukia į savo šalį fr nori paso
dinti ant v€h} suolelio, kur il-

Tik fizine jėga paremtą žmonių bendruomenę, nors laikinai 
ir sudariusią galingą valstybę, laikas nupučia kaip dulkę; nupu
čia dažnai dėl to, kad nepripažįstama tiesos, jog už žmogų dulkę 
yra aukštesnis jo Kūrėjas. Aukščiau stovi Jis taip pat už tautą 
fr valstybę. Jos yra tik tam, kad žmogui lengviau būtų praeiti 
dulkėtu žemės "keliu ir Dievo akivaizdoje sušvisti nenyksfruna 
savo siela.

vištoj tautiefių, kaip k kiek
vienas kūrėjas ir reformato
rius, taip pat turėjo nokentė-

£ nulenkė galvą ir tarė at
sakydama: ,

— Taip, aš atlankysiu savb 
gentį ir savo žemę.

Jos broBai sėdo | juodą MS-

. f Pelenais kasmet yra barstomos galvos tikinčiųjų, kad žmo
gus prieš Viešpatį tėra dulkė, ir mirtis jo žemiškąjį apvalkalą 
dulkėmis pavers. Ilgiau už žmogų išsilaiko jo paties sudaromo
ji bendruomenė — valstybė arba tauta; ant jų pelenai nebarsto
mi. Ar tai reiškia, kad jos dulkėmis nevirsta?

tomas su 
liko ne- 
Legenda 

veikalėlis

Tauta ir valstybė laikosi tik tuo, kad viena žmonių karta, 
dulkėmis virstanti, pakeičiama nauja. Bet ta gyvoji grandinė 
nėra tokia amžina, kaip mwn iš pirmojo žvilgsnio gali pasiro
dyti. Istorijoje dulkėmis virsta net ir labai didelės valstybės ir 
gaustos savo prieaugfiumi tautos. Vieną kartą visos prieis pa
baigą, kaip ir atskiras žmogus. Ta tiesa tokia pat yra tikra, 
kaip * ir anoji apie dulkę: “Prisimink, kad dulkė esi ir į 
dulkę pavirsi.”

rejo į marias ir į dangų ir lau
kė, ar nepasirodys laukinės 
žąsys ir ar nesugagens, ką 
jos, pralėkdamos, regėjo žvejų 
kaimely ir tėviškės žemėj.

, Vieną dieną, kai ji taip lau
kė, lėtai sparnus vasnodamos, 
sugtrKsejo JauKmes žąsys, 
liūdnas ir Ilgesingas, ir kažkur 
į tolybes šaukiantis buvo* jų 
klegesys. Jų balsai pamažėl 
nyko ir tilo, ir jų ligi paskuti
nio aido, kažkur debesyse nyk- 
gtanSo, klausėsi Banguolė.

Klausydamosi šių padangės 
balsų, ramiu džiaugsmu nusi
šypsojo jos lūpos, ir jinai su
merkė akis. Ji daugiau jau 
niekados neatsimerkė, ir nie
kas negalėjo pasakyti, ko jinai 
buvo nusišypsojus.

Sgurdas sušaukė savo gentį 
ir tarė:

Lalknlti trako Krabtja. Vyr. red. & SrfrfMfc
StndpBBioa Ir korespondencijai redakcija taiso savo nuofiūra. Nenaudoti 

ętra Įpeni ai sąuccad ir Kraunami tiktai autoriams prašant Pavarde pasira
šyti atra^amM nrMHTurf HrpHkia redakcijos nuomone. Už skelbimų tyrt- 
M ir karna r(wirnj> netunro,

dos traktą Jcurs veikė 7 me
tus. Apmoka bontrafrmdinin- 
kuš ir pats su žmona spaudą 
gabena. Remia savo lėšomis 
fietuvSką veikimą. Savo dva
ruose išlaiko dvi slaptas lietu
viškas mokyklas ir pats veda 
vakarinius kursus.

J fiOo-PayėžupI (Šaukėnų 
vatoč., Šiaulių apskr.) Pūtviai 
atirBo prieA ŽOO metų! Vlado 
tėvas Rapolas Putvinskis, 
1863 m. įtokOTIff, buvo nuteis
tas Sbfro katorgon iki gyvos 
galvos. Po 9 metų amnestuo-

pažino, kad tenai žengė ir dai
navo josios broliai ir josios ma
žų dienų draugai. Linksmi ir nubėgti pas .savo motinėlę ir 
garsiai laKdami, jie priėjo prie 
namų ir sušuko:*

— Mes atkeliavome savo

tau riršum gaivos čirena vytu
rėlis. Banguolė sekė jiems tė
vų'pasakas ir dainavo dainas, 
kurių ji buvo išmokusi iš savo 
gimdyvės, kai ji prie ratelio sė
dėdavo, siūlą traukdama.

Vieną kartą, kada jinai taip 
šnekėjo ir kada jos sūnų du ir 
dukrelė klausėsi, ore suskam
bėjo daina. Banguolė pakilo 
guolyje ir klaupėsi. Gatve tenai 
ėjo vyrai ir dafriavo jos namų 
dainą — apie juodą laivą, ku
ris išbėgo iš žvejų kaimelio, a-____ _  ,_______ _ _

__ ____ pie marių putą ir jūrų veršiu- ri ant kopos, ar jos rin^grįž-
ligai ji jiems šnekėdavo apie ' a<rie jaunąją seserSę Ir 

savo frmės vasaras ir žiemas, žaHą rūtą po pirktos langaia. 
ir alpę debesis > perkūnu, ir Toji daina vis artėjo ir ar- 
apie žibutės žiedą, kuris pir- tėjo, ir kaskart darM skar- 
mutinis prasikala po žiemos dėsni 

jųMR. der by**, kaip šfrdte

tinSė. AŠ tik žinai!, kad jau 
pas&Ndgė mtmo cBenosi 

Jisai kalbėjo: .
* — Banguole ,tu man buvai 
brangi ir gera, ir sakyki, ką 
aš turėčiau daryti, kad tune- 
pasttrauktumei nrio manęs ir

Kur stipriau atsiremiama į dvasią, ten susidaro patvaresni 
ryžiai ir žmonių bendruomenėje. Tad ryškiai matome tvirtos 
dvasio tautose bei valstybėse, o ypač Katalikų Bažnyčioje. Ji 
apima visas tautas ir visas valstybes, šios praeina, o Kristaus' 
Bažnyčia palieka, nors savo tikintiesiems ir barsto pelenus ant 
gaivos. /

Ji jam atsakė:
— Jd tu nori man visados 

būti gerts, sušauki savo kilnią 
gentį, padėki nfrne į juodą* lai
vų ir nuvežę* pakapki mane

KATES 
______1 moo
;______  S&50
„_____ ą&se

pasiklausyti meilingų jos žo
džių.— Nėra man nei motinė
les nei kojų smiltelės...

Atsakė jai brotai:
— Jinai liepė tau paduoti šią 

žemės saują, jeigu kada rastu
mą tave: motinėlę tau paėmė 
ją iš mūsų tėviškėlės kopų.

Banguolė priglaudė savo tė
vų žemę prie krūtinės ir pa
kuždėjo:

O,' gimtoji šilainės žeme, 
man nūnai bus lengviau mirti, 
tave prie širdies turint

— Tujen nemirsi ir gyva bū
si, — jai kalbėjo broliai, — o 
jei nori, mes tavi paimsim, 
tave fr tavo vaikus ir, pakėlę

e -V -  .<■— a -t—Vrv- v g - V- ra_kur mana Deginėjai ir kur vik
sva kopose tyliai šiulena.

— Mielai sėsčiau j jūsų 
juodą laivą Jr per marias bėg
čiau prie gimtinio ricntoilo, 
jeigu jėgų turėjau. O, kad 
nors mirusią, kas numie pagul
dytų tėvų žemėj, kur jūra die
ną ir rakti ošia ir dainuoja, fr 
kur šeri mūsų (Serai po ąžuo
lais rymo.
’ Septynias dienas ir septy
nias naktis broliai viešėjo'pas 
savo seteri Banguole ir pera

Visą laiką, pradėjęs nuo 
‘.‘Varpo” , rašinėja. Rašė tik 
retais laisvalaikiais. Daigiau
sia rašė ‘Trimitui” žaibiško
mis temomis, arba aktualiais 
klausimais, kaip Hymanso pro
jekto metu, aštriai įspėdamas* 
tautą saugotis lenkų žabangų.

Jo parinktieji raštai buvo 
Šaulių S-gos išleisti dvejuose 
tomuose, o treč'ns 
plačia jo biografija 
baigtas spausdinti.

Daugel žemių apvaikščiojome,- 
kol patyrėme ją Sa aukštoje 
pilyje gyvenant įtinus-fr duk
terį auginant.

Jie, drąsūs ir linksmi, žėri- 
gė per menes pas savo seserį 
Banguolę. Jėję, jie sustojo ir 
tfidžiąi nustebo.

Atitekę, įe tarė:
_____ ___ __________ r — Kas tau yra, mūsų sesuo 

langą, pro kulį buvo matyti ji£ išdaužai pradalgėse, o Banguole? Mes tūcėjomės tave 
ra, ir kartkartėmis knitinda- " ’ *
ma lūpas, lyg ką sakytų. Bet 
niekas negirdėjo, ką Jinai tai 
sau kuždėjo.' Ji nusįiedryda- 
vo tik tada, kai- pas ją atves
davo jos sūnų du ir dukrytę. 
Ji susisodindavo vaikučius ant 
lovos, glostydavo jų plaukus ir 
žandukus, ir pasakodavo jiems, 
kaip £ maža būdama, bėgdavo 
į tėviškės miškus rinktis avie
čių, kaip bitės tenai medų neša 
į dreves fr kaip laumės vaka
rais beshnaudančios upių ran-

V. Pūtvis nuo pat šaulių S- 
gos pradžios turėjo mintyje pa- . 
ruošti tautą partizaniniam ap
sigynimui. Lyg ir nujausda
mas, jisai .sakydavo, kad rei
kia taip paruošti tautą, kad 
J išlaikytų okupaciją. Valsty
bė, anot jo, daug kartų gali 
žūfi ir vėl būti atstatyta, bet 
jei žus tauta, tai pražus am- I 
žinai Valstjįjė turi būti tautos 
idealų vykintoja, bet visa tau
ta turi jai padėti. Dėl to or
ganizacijos uždavinys įjimgti į 
darbą visus lietuvius, kuriems 
tik brangi Lietuvos laisvė.

Konkrečiame gyvenime V. 
Pūtvio mintis buvo perauklėti 
tautą ir išugdyti tobulą lietu
vį. Jei kariuomenę būtų gali
ma pavadinti auklėjimo mo
kykla, tai Pūtvis šaulių S-gą 
mėgo vadinti tautos auklėji
mo mokykla. Tai turėjo būti 
nuolat augąs, organizuotas,, 
savanoriškas lietuviškų tauti
nių jėgų išteklius, valstybės at
rama ir pagalba nelaimės at
veju.

Vladas Pūtvis pirams trejus 
Šaulių S-gos gyvavtom metus 
buvę 'jos pirmmtakas ir virši
ninkas, kelerius metus buvo 
pasitraukęs nuo vadoravkno š. 
S-gal 1928 m. vasarą v® grįžo 
pirmininkauti. Be to, vtaioti- 
nas šaulių S-gos atstovų suva
žiavimas jį išrinkto garbės 
pirmininku ir nuolatmiu Cen
tro valdybos nariu. Mirė pačia
me darbo įkarštyje. Lyg nu
jausdamas savo mirtį, dirbo 
karštai ir skubėdamas. Per 8 
mėnesius po sugrįžimo į S-gos 
vadovybę, suspėjo pasireikšti 
dideliais darbais ir sumany
mais.

rasią smagią ir skaisfiais vei
deliais, o tujen guli, kaip žolė 
pavytu.

Jfeud atsakė:
— Ašai jūsų ilgėjausi <fieną

— Kas nūn paguos mane, šiūruoja ir kvėpia, kada vasa^ — Tai ko tujen palieki ma- 
kada jau nė mintimi atgalėsiu ros saulė jas glamonėja; Jfcud no gentį ir rengjesi į dausos 

klausėsi jų šnekos, to jos dva^fe karštą! r r
lyg grivęjo^ ir širiBs jai dMau- 
gest Tt gyviau tvaksėjo kruti-!

ir rinktinės jungė visų pažiūrų Pūtvis yra kfięs 4š sulenkėju- 
•j. •_ ------- - ■ ■ a -L __-_A M*-*-*- --sni ovvvNum v Bet oecuv9» 

kai nemokto kalbėti. Tad 
prieš įsijungtet jam į Metririš* 
sąjl vaKuną *, reurejo pararyu 
tistog perversmą savo paties
— >— a-*->-av ;2i-r- —gyvenime. RetKejo tettu savo 

kalną, netekti giminių fr dran
gų, fflrti apšaįoktiun bepročiu 
fr kvailiu fr skundžiamam ra

lių, grįžtančių pavasarį, ap ne- 
pralėkė pro šventosios miestą 
ir žv^Ml Ka&nsų ar nounefe 
jiems nesuseko žinios dukteriai 
Banguolei, kuri svečioj žemėje 
mini brangų jos vardą.

— Nebėra jau mCtaų moti- 
nėčs. Ji jau nežiūri, priypėju-

nebuvo leista grĮŽti tėviškėn, 
apsigyveno Rygoje, čia vedė 
Idątiją Broel Pliaterytę. Ry- 
gojū fr gimė jų tfrmasis sū- 

Kar Betartai ra knšMMb Vladas. Vlądp motina, Ta- 
’ * -•< • patikuonė, savo

V._Pūtvis yra kilęs iš senos 
žemaičių bajorų giminės. Jos 
lizdas yra Pūtvė, Tauragės 
apskr., Šilalės valsčų šalia Pūt
vės piliakalnio, senovės pilies 

.liekanų. Dusburgo kronikose 
keliais atvejais minimos žiau
rios kovos ties šia pilaite. Be
je, kunigaikščio Vytauto laikų 
bajorai Pūtviai, kaip fr daugu
ma Lietuvos bajorų, vėliau su
lenkėjo ir virto Putvinskiais. 
V. Pūtvis ne tik atitaisė savo 
giminės klaidas, sugrįždamas 
lietuvybėn, bet didžiai pasitar-

• Jungė visų pažiūrų 
žmanes

, Dar V. Pūtviui gyvam e- 
sant, šaulių S-ga savo būriu fr 
rinktinių tinklu apjuosė visą

Vos grįžęs iš Vokietijos (iš 
Halės universiteto), kur studi
javo agronomiją, jis per kont
rabandininkus išsirąšė lietuviš
kų raštų, nors jų fr nesuprato. 
1897 metais vedė Emfliją Gruz- 
dytę, dukterį žemaičių bajoro 
Vytauto Gruzdžio ir Petronė
lės Beresnevičiūtėš, vysk. Va
lančiaus ^giminaitę. Žmona 
jam buvo ištikima gyvenimo ir 
idėjų draugė fr bendradarbė. 
Dėja, jai neteko atsigulti am
žino poilsio šalia jo. Jos že
miškus palaikus užpustė Sibi
ro vėjai kur ji per 1940 m. 
trėmimą buvo išvežta.

Pūtviai veikė visomis kryp
timis. Lenkų kalba buvo iš- 
jungta iš namų. Vaikus žemai
tė auklė mokė tik BetuviškaL 
V. Pūtvio šefam su^ažįsta su 
lietuviais veikėjais, ypač susi
draugauja su P. Višinskiu fr 
įsįjtmgia į Hetuvišką veikimą. 
Vladas įsisteigia tarp Tilžės 
fr ŠiaUtių spaudos kontraban- “Giedrė” fr scenos

vaikams ‘Nežudyk” dar 1914 
m. atspausti atskirais leidinė
liais.

Visą laiką rūpinosi tautos i- 
dediogijos klausimais fr turė
jo tautos ateičiai kurti savo

nelygybės' pajautimą. įskiepijo 
savo sūnui Kaip demokratė, ji 
ntibuvo priešinga - fr lietuvių 
kalbai Vladą Pūtvį į lietuvy
bę patraukė dar fr socialinė 
ntiygybė. Jis negalėto pakęsti 
daromų lietuviams skriaudų; 
stojo į skriaudžiamųjų eiles. Jį 
traukė fr Lietu
vos dvasią, stip^janti kad fr 
“be žodžio, be rašto.”

Hjmgto t Betavybės

Šilo - Pavėžupis buvo Vie
nas lietuvybės centrų, čia kurį 
laiką redaguojamas “Varpas”. 
Graužikų dvare Jablonskis su. 
A. Sįnetona ir P. Avižoniu gy
vam fr rašo lietuvišką grama
tiką.

" Pūtvis rūpinosi ir savo dar
bininkais, darė įvairias refor
mas, . gerino jų gyvenimo są
lygas, juos švietė: Gabiai tvar
kė savo ūkius. Daugeriopai pa
kėlė ūkių našumą ir sukūrė 
pavyzdingą karpių ūkį. Ne
priklausomais laikais kurį lai
ką dėsto žuvininkystę Dotnu
voje.

Už lietuvišką veikimą 1906 
m. suimamas, laikomas Šiau
lių fr Katino kalėjimuose. 1914 
m., vos karui prasidėjus vėl su
imamas, ištremiamas Rusijos 
gilumon fr ten išlaikomas iki 
revoliucijos. "

Visą save buvo atidavęs

Reeet-ed-raraldramatter at Broofclyn. N .Y. May 2S, 1951. <mder Neprikteramybę. Jis

at Baataa. Mas*, September 12,1915. 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerifaūe metami ------------
Brooklyn, N. Y.---------------
Fvd meta -------- ;--------------
Uirienyje ...-------- - ---------------

DUKTĖ 
BANGUOLE

zinuonMit, nvetogra ir rarav - o, <ųjen> ąun 
rra tfidžiąi autantoęi alėto P®*. <«bfti ragrobtau 
obukuobb BT' HMUOv! sr ‘OOmobb ■pbe

tartaram nMOtalrllta

lietuvius. V. Fūtvkd vadovau
jant, šaidių Sgos Centro Vak 
(jyboje būvą du skirtingų par
tijų vadai —kun. M. Krupa
vičius, fr M. šleževiSus ,o vė
liau prisijungė fr A. Smetona. 
Visų tų sravių žmonės, pra
džioje fr sodfl^demotaratų (K. 
Bielinis fr kt), tfirbo vienfogai, 
nes šaulių Sga yyfcdė progra- valdai 
mą, kuri visiems buvo bend
ra — Nepriklausomjbę apsau
goti fr stiprinti.

Dendcratinė dvasia nevaržė 
taip pat šaulių veiklos už or
ganizacijos ribų. Gaila, kad V. 
Pūtvim, dar gyvam esant, te
ko daug kovoti dėl savo idėjos 
išlaikymo šaulių S-goje, o jam 
mirus, Sąjunga gerokai nuto
lo nuo pirmykščio savo nu
sistatymo Vis dėlto Nepri
klausomos Lietuovs negalima 
buvo įsivaizdouti be šaulių Ei
gos.

V. Pūtvio darbas, kuriant ir. 
ugdant šaulių S-gą, buvo tąsa

t '.- - ;
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kas popiežiaus, kuris gerai pažino Lietuvos 
Lenkijos gyvenimo aktualijas.

DVIEM AElMftM MffltAS
Atskiras namas, 5 kambariai žemutintaęne aukite Zuiti. Puikios mėnesines 
pajamos. SUdomas garu. Dviem karam garažas. Įvažiavimas nuosavu keliu. 
Butai naujai dekoruoti. Arti požeminio traukinio, mokykit}, isipiridmo 
centro ir Šv. Elzbietos bažnyčios. Pilnas rūsy*. Tikrai puikus namas, ma
lonioje kahnynystčje. Nelauk, nes jis gali būti greitai parduotas, ipausk 
Nr. 2/895. '

žodžiai, rašyti 1519 m. rugsėjo 15 d., mums aiš
kiaipasako, kad jau nuo pat Kazimiero kano
nizacijos pradžios jo aukštoji kilmė nevaidino 
jokios rolės. Dar mažiau karališkasis poaukštis 
galėjo raikšti popiežiui Klemensui VIU, .kuris

■' " -• > ' i -į?- A'3***'
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pertoliausiai j šiaurę nuo Bos
tono, šiuo metu yra žinomas, 
kaip vienas iš labiausiai Ame
rikoje kenčiančių dėl nedarbo, 
nes ten buvusi sukurta, didžiu
lė audimo pramonė neturi ką 
veikti. Tačiau tai nestabdo ten 
esančios lietuviškos veiklos, 
kuri daugiausiai ir reišikasi ap
link parapiją.

Perskaitę gyvai parašytą tos 
parapijos istoriją, sudarančią 
per 400 pust lietuviško įr ang
liško teksto su daugybe ilius
tracijų, susidarome nė vien tik perskaityti visiems naujiesiems 
tos parapijos vaizdą, bet sykiu ateiviams, ypač tiems, kurie i- 
gyjame realesnį supratimą a- masi reikštis So krašto lietu

sių pagalba juk esame pasiritę 
nemažų politinių laimėjimų ir 
tikšnės dar didesnių. Tų . lai
mėjimų atsiekime Lawrence 
lietuviai ir parapijos klebonas 
yra įnešę labąį aktyvią savo 
dalį. Linkėkime parapijai ir jos 
Vadovui tolimesnės, ištvermės 
ir sveikatos sėkmingoj veik
loj Bažnyčiai ir Tautai.

Gražias kalbas, iškeldami kle
bono kun. Alykolo Daisnanto 
nuopelnus lietuvių parapijai ir 
miesteliui, pasakė pats miesto 
galva Peter Oswaid; advokatas 
dėtus C. KHker, kuris yra 
Schuylkill apskrities advokatų 
drauguos kancleris; daktaras 
Juozas Morris, lietuvis, šiame 
miestelyje gimgs, dabar specia- 
lizuojąsis chirurgijoje Chica- 
gos universitete.

Meninę programą išpildė Gi- 
rardvillio parapijos vargoninin
kas Bruto Nelaužius, visus ža
vėjęs savo mwikafiniais gabu
mais; Leo Oswald, miesto ma- 
yoro brolis, dainavęs angliškai 
ir. lietuviškai, nors yra ganęs 
Amerikoje ir iš tėvų vokiečių. 
Jis sudainavo ir duetą su var
gonininku B. Nekrošiumi Vie- 
'na ponia iš miestelio paskambi
no pianu. Meninė programa 
buvo gražiai atlikta. ir darė 
malonų įspūdį. - '

Sveikinusiems atsakė pats ym visų nuošiltižito gėrjata- 
klebonas kun. Mykolas F. Dan* / mas”. Tea tanąs.

Svarbiais reikalais į popiežių anuo metu 
būdavo paprastai kreipiamasi per savo krašto 
valdovą. Lietuvoje juo buvo Zigmantas Vaza, 
didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos ka- 
raiius (15^7-1632). Jis buvo šy^.Kazimiero gi
minaitis -r— sūnus švedų karaliaus Jono III ir 
Kafrynos Zigmantaitės, dukters Zigmanto Se
nojo (šv. Kazimiero brolio). Zigmantas Vaza 
uoliai, ėmėsi rūpintis Kazimiero garbinimą su
tvarkyti. Antai,'L. Pastorius savo “Popiežių 
istorijoje” pažymi, kad Zigmantas Vaza rašė 
popiežiui Klemensui VHI laišką (1601 rugsėjo 
6), prašydamas šv. Kazimiero kultą išplęsti ir 
labiau įtvirtinti — įrašyti Šventąjį į mišių kny
gas bei breviorų ir pripažinti liturgines duplex 
apeigas. Po pusės metų (1602 kovo 16) Zig
mantas Vaza tuo pačiu reikalu rašė popiežiaus 
sekretoriui Petrui Aldobrandini pastebėdamas, 
kad Šventąjį dar reikia įglausti į bažnytinę 
liturgiją. Tačiau karalius išreiškė ir savo pasi
tenkinimą pažymėdamas, jog “su dideliu šir
dies džiaugsmu patyrėme, kad jis ym šventųjų 
sąraše (an Martyrotogio Romano) jau įrašy
tas”. 5

Abu tie laiškai rašyti iš Vilniaus. Tai rodo, 
kad Lietuvos sostinė buvo centru, iš kurio ėjo 
vįsa akcija šv. ‘Kazimiero kultui galutinai su
tvarkyti. Galima net tvirtinti, jog kiekvieną 
kartą, kai tik Zigmantas Vaza (nuo 1601 me
tų) atvykdavo į Lietuvos sostinę, jis būdavo 
prašomas siųsti į Romą raštus Vilniaus švento- 
tojo reikalu. Kad būtų kas rašyta 1601-1602 
metais ir iš Lenkijos,, Vatikano archyve nėra 
jokių pėdsakų, kaip ir 1516-1517 metų laikotar
pyje. Šv. Kazimieras jau tada buvo patapęs 
tarsi vienos Lietuvos Šventasis, ir ji pirmoji 
rūpinosi- jo kultu, ypač gi Vilniaus miestas.

Iš Vilniaus rašytas antrasis Zigmanto Va
zos laiškas atskleidžia mums žinią, kaip yra 
buvę toliau su Kazimiero kanonizacijos proce
su. Pasirodo, Romoje šv. Kazimieras buvo įra
šytas į martirologijos knygas, pažymint šalia 
jo vardo, jog dar popiežius Leonas X jį paskel
bęs šventuoju. Beliko tiktai Šventąjį “įrašyti į 
bažnytinį kalendorių ir garbinti iškilminga li
turgija (duplici offido)”, ko Zigmantas Vaza 
yra prašęs. Nepamiršo jis taip pat pažymėti, 
kad jam būtų suteikta didelė garbė, jeigu “po
piežius tą šventąjį iš mūsų Jogailos giminės 
įtrauktų į Romos Bažnyčios liturgines kny
gas.7 Taigi ir karalius Zigmantas Vaza pabrė
žė savo giminystę su "šv. Kazimieru, kaip tai 
buvo anksčiau daręs Zigmantas Senasis ir net 
imperatorius Maksimilijonas. Bet ar tai turėjo 
kokios reikšmės?

Yra jau iš seno žinoma, kad Katalikų Baž
nyčia, pripažindama kurį asmenį šventuoju, te- 
ptoso jo karžygiškų dorybių bet neteikia jo
kios .reikšmės karališkajai jo kilmei ar kuriai 
kilniai giminystei. Tai yra pabrėžęs, ir popie
žius Leonas X, kai jis vysk. Zacharijui Fęrre- 
ri tašė, kad tasai ištirtų, “ar Kazimieras, kuris 
daug giriami*-, užsitarnauja būti įrašytas.į 
šventųjų skaičių teisėtai ir nusipelniusiai, ir 

.ne dėl sąvo, gaištos giminės bei karališkojo

9 CORWIN GUTLEBER AGKNCY >
US-te HHMte Avė, lemaite, N. T. AXM 7-SSM.

IND «ubway "E" iki SuJphto Blvd. stotie*, tfaiti į miesto puse itonančiai* 
laiptai*.

mantas, kiek sujaudintas paro
dyto jam puosūdumo. Jis dė
kojo už kalbas; rengėjams už 
bankieto suruošimą jo gar
bes, moterims už triūsą val
gius. patiekiant Klebonas pa
žadėjo ir ateityje, kiek jėgos 
Jes, <nnu paapgOB unn ir 
Dievo garbei. Pokylį užbaigė 
malda kun. Joms P. Klimas.

Laikraštis ^Shenandoah He- 
rakF ta proga įsidėjo įžanginį, 
kuriame nurodo, kad kun. My
kolas F. Daumantas savo darb
štumu išugdė Stiprią šv. Vin
cento pgrąpfiją Jfeėi, “tas ge- 
ras kupras, taip pat intere
suojasi viskuo, kas tik yra’ge- 
ra šfcan miesteHui; d9tbjis

Tai parodo, kad prel Pr. Ju
ras turi artimus ryius su šio 
krašto valdžios žmonėmis. O 
gi tie ryšiai šiandien mums turi 
ypatingos svarbos. Panašių ry-

KLEMENSAS VIII PATVIRTINO 
KAZIMIERĄ ŠVENTUOJU

Dar prieš užimdamas Apaštalų Sostą, po
piežius Klemensas Vm (Ipolitas Aldobrandi- 
ni) buvo lankęsis Lenkijoje ir Lietuvoje. Jis 
buvo popiežiaus Siksto V abiem valstybėm 
skirtas legatu, kuriam tarp kitko buvo paves
ta sutaikyti Habsburgus su Zigmantu Varu, 
tik ką įsėdusiu į Lietuvos ir Lenkijos valdovo 
sostą. Habsburgų kandidatas į tą patį sostą, 
imperatoriaus Rudolfo brolis Maksimilijonas, 
buvo patekęs J Zigmanto Vazos šalininkų ne
laisvę. Vėliau popiežius Klemensas VIII turėjo 
progos stebėti lietuvių ir lenkų ginčą, kai lie
tuviai užsispyrę neįsileido į Vilnių paskirto 
lenkų vysk. B. Maciejausko. Ketvirtais to įdo
maus konflikto metais buvo atsiųstas į Vilnių 
vizitatorius kroates Komutovičius (Comuleus). 
Jis išbuvo Vilniuje porą metų (1(1595-1597). 
Susipažinęs su Vilniaus diecezijos padėtimi ir 
jos reikalais, nuvežė Romon gausiai žinių. Tai
gi popiežiui Klemensui VIU Lietuvos reikalai 
nebuvo svetimi, kai jį parietė Zigmanto Vazos 
ir vysk. B. Vainiaus prašymai sutvarkyti li
turgiškai šv. Kazimiero kultą.
x Prašymai buvo patenkinti be sunkumų. Mat, 

Kazimieras jau buvo laikomas popiežiaus Leo
no X įrašytas į šventuosius, tai Klemensas Vm 
oficialiu tą faktą tik patvirtino ir paskyrė šv. 
Kazimiero dieną bažnytiniame kalendoriuje. 
Klemensas VIU tai padarė savo breve (1602 
lapkričio 7), joje taip pat užsiminęs, kad jau 
Leonas X paskelbė Kazimierą šventuoju. Nie
kas nebekėlė Romoje klausimo Kazimiero 
šventumo tyrinėjimą atnaujinti ir pradėti iš 
praduos visą bylą, kurios dokumentai po 
siaušmo Romoje (1527) buvo pradingę..
- Įsitikinus, kad šv. Kazimiero kanonizacija 

yra jau buvusi Leono X metu, Klemensui VUI 
paskelbus brevę, Romoje .kanonizanjos iškil
mių šv. Kaannerui jau nebuvo surengta. Nėra 
apie tai jokių pėdsakų nei gausiuose ano meįo 
šaltiniuose, neprasitaria, nei vienu žodžiu ir L 
Pastorius savo ‘Popiežių istorijoje.” Tačiau 
yra būdinga, kad buvo pagaminta “šventojo 
vėliava” (labarum), kuri paprastai naudoja
ma šventojo kanonizacijos iškilmių metu ir 
užima vieną jų dalį. Paskui ta vėliava iškeliau
ja ten, kur yra šventojo relikvijos. &v. Kazi
miero vėliava buvo raudono aksomo su jo pa
veikslu. Ji buvo, tur būt, dėl to pagaminta, 
.kad Vilniaus iki tol neinivo pasiekusi jokia 
Šventojo vėliava. Vadinasi, Klemensas VHI 
pasistengė užpildyti tai, ko dar trūko prie šv. 
Kazimiėro kanonizacijos.

Savo brevėje popfežius skelbė, kad šv. Ka
zimieras gali būti garbinamas Lietuvoje ir Len
kijoje toliau jo vardas dar nebuvo įtrauktas į 
universalinį Katalikų Bažnyičos breviorių. Tai 
reiškė, kad šv. Kazimiero kultas pradžioje te- 
prą»žBitas lokaliniu dalyku, kaip dažnai bū
davo ir kitais atvejais, kanonizavus kurį šven
tąjį. Tiktai 1621 metais popiežius Paulius V 
šv. Kazimiero kultą paskelbė visuotiniu; vadi
nasi, lygiai po šimto metų nuo kanorancijoš 
proceso pradžios. Tada buvo taip pat prašytos 
šv. Kazimiero pamaldos i visuotinį Bažnyčios 
mišiolą jF breviorių, ko ahks&au buvo prašę 
Zgnantas Vaza ir Vilniaus vyskupas per sa
vo pasšuntinį kan. G. Sviendckį.

Tsaai Vilniaus kapftutaa kanauninkas, -ga-

Ar tai žinojome?
Labai įdomis toje parapijo

je skaudžiųjų susiskaldymo, 
metų pavaizdavimas, kiuiame 
šalia dabartinio klebono FTel. 
Juro nepeųarastą vaidmenį^yra 
atlikęs dabartinis So. Bostono 
liet, parapijos klebonas kun. 
Pr. Virmauskis. Kiek būta var
go, kiek pasiaukojimo, kiek 
grynas krikščionybės, kuri y- 
pač gražiai reišikasi kančioje! 
Apie tuos visus dalykus tikrai 
pemiažai žinojtMne ype^ tie, 
kurie gyvenome ir augome Lie
tuvoje.

Užtat ir noriu siūlyti knygą

s PmcL PR. M. JURAS
šv. Pranašaus Betavtg parapijos 

kietMOa* Lawrence, Maro.

kas iš viso domisi šio ne labai gaisnat rinkosi į mi- 
SetuviSniąto gyveni- sėjimą, tačiau buvau nuste

bintas, kai nežiūrint tokio blo
go oro, pamačiau jame to 
miesto mayorą Bucktey ir to 
distrikto kongresmaną Laaė. 
Abu šie svarbūs vakESos ano- 
nės pasakė po nuoširdžią kal
bą ir abu pabrėžė, kad atėjo 
iš pagarbos Monsagnonri Pr. 
Jurai ir Jo atstovanjamai tan-

Ogi tas gyvenimas buvo į- 
vairus, ndengvas ir prasmin
gas . Jo. reikšmė šiandien, ne
mažėja, o didėja

tragiškojo Uetuvos likimo ' 
akivaizdoje.

Visi,' kurie kasdienių pasi
taikančių sunkumų esame nu
varginami, zkurie kartais norė
tume skųstis ar net mpti ran
ka į daugelį dalykų, paskaitę 
šią knygą, iš naujo sutvirtėsi- 
me ir vėl norėsime kovoti, siek
ti, nepasiduoti.

x€tandviUe, Pa. Metiniame kalbų ir meninė 
šv. Vincento parapijos banke
te, kuris buvo surengtas sau

ksi© 2Ą <L, pagerbtas stos para
pijos ilgametis klebonas kun. 
Mykolas F. Daumantas.

Nusipelnusto ir darbštaus 
klebono pagerbti buvo gausiai 
prisirinkę žmonių. Dalyvavo ir 
visa eilė gretimųjų parapijų 
kunigų: kleb. kun. Jonas P. 
Kimias iŠ Shamokin, B=l; 
kleb. kun. Leonas J. Peciuke- 
vkSus iš Mahanoy City; kleb. 
kun. Juozas Čeponis išJtuIp- 
mont, Pa.; kun. Juozas Nevė- 
rauskas ir kim. Jonas Buikus 
— Girardvūle parapijos vika
rai. - ‘ >

Banketo vedėju buvo kun. X 
Neverauskas, maldą atkalbė
jo kun. J . Cepbnis.

Banketo metu buvo gausiai

Parapijose natūraliau, kaip 
* kur kitur, telpa senieji emig- 

? V rantai, kurie savo pasiaukoji- 
m&^tas parapijas sukūrė, čia 
randame ir didelį procentą jų 

" . viikų, kurie gyventojo eigos 
\ • gėrikai įtraukti į čionykštį gy

venimą neberodo didesnio dė
mesio lietuviškajam organizuo
tam gyvenimui, bet vis dėlto 
tebesilaiko lietuviškos parapi
jos. šio ryšio nereikia mažin
ti. Senesniųjų skaičius eina ir 
eis mažyn. Kai ateis laikas iš 
griuvėsių atstatyti Lietuvos re
liginį, tautinį, valstybinį gyve
nimą, lietuviškos parapijos bus 

' tas didysis tarpininkas tarp 
tėvų krašto ir taip šiame kraš
te išaugusios jaunųjų lietuvių 
generacijos.

Aplink’ lietuviškas parapijas 
susispietė ir naujausieji imig- 
rantai, atvykę iš stovyklų Vo
kietijoje. Jiems daugeliu atve
jų nebereikėjo rūpintis savų 
parapijų organizavimu, nes vis
kas buvo jau padaryta. Reikė
jo ir reikia tik remti ir jų 
veiklą stiprinti mums pagei- 

_ daujama linkine. Reikia 
džiaugtis, kad nežiūrint savai- 

. / me suprantamų pasitaikančių 
nesklandumų, lietuviškop para
pija ir šiuo metu atlieka labai 
dideli vaidmenį ir Katalikų 
Bažnyčiai ir Sėtuvių tautai.

- Kai vieta pasidaro gar» 
da žmogaus

Apie lietuviškosios parapijos 
gyvenimą, jos simkisnus, dar
bus, laimėjimus permažai žino
me. Užtat reikia pasidžiaugti, 

.kad šiais metais sulaukėme, 
sakyčiau, pirmos modemiškai 
parašytos parapijos istorijos. 
Yra visai nenuostabu, kad to
kią istoriją mums parūpino ne 

. kas kitas, o prd Pr. Jaras, 
plačiai žinomas lietuviškosios 
knygos leidėjas. Labai aišku, 
kad išleidęs daug kitokių kny
gų, įs negalėjo praeiti pro ša
lį ryškiau knygos pavidalu ne
atžymėjęs jubiliejaus tos para
pijos, kurioj yra išdirbęs dides
nę savo kunigystės metų dalį ir 
kurioje iki šiandien uokaį tebe-

:-į ... dilba. , • • -
Kartais atsitinka, kad vieta 

padaro žmogų žinomą, o kar
tais žmogus padaro vietą gar
sią. lAwrerice lietuvių parapi
jos atveju nenoriu ndgti kitų 
tos parapijos daribuotojų nuo- 

, pelnų bet taip pat negsdiu ne
pabrėžti; kad per paskutinius 
dešimtmeSus daugiau apie ją

suomenėje pagarsėjusio jte nebus įmanoma taip &y&onti 
klebono preLfeaneiaratis Juro daugefio smidkes^ų dalykų 
voktos, kuri nffitribąja vien kurie taip įdomūs ūr reikšmin- 
parapija, bet kuri labai stipriai gt Taip pat ttidesnės istorijos 
reiškiasi ir pačioje parapijoje, nebus galima taip gausiai ilius

truoti, kaip tai padaryta Šoje 
knygoje. Noęs ir negyvenant 
toje parapijoje ir nepažįstant 
daugi nvwis ten esančių jbnrmių 
knygą skaityti Jtfaum Ideinrie- lytinga itiena. Patys Metuvtoi 

kramto 
mu.

tisnu. Jd laikais iš viso buvo kanonizuoti tik 
Ai dootininkonai Iv. Hiacintas {Jackus) ir 
Ž9. Raimundas. Zigmanto Vazos užuomina, kad 
Jogailos gsninei būtų garbė šv. Kazimierą ras- 
ti kafendoriuje tarp kitų šventųjų popiežiui te
galėto nuskambėti tuKto žodžių

Vfe dėlto karalius Zigmantas buvo savo 
padavęs — pajuffinęs Romoje kiek primirštą 
kanonizacijos tylą ir įškSęs reftalą ją for- 
dkaliai sutvarkyti. Toliau tuo reikalu turėjo pš- 
Mrūptati pati Vilniaus vyskupija. Jos kapitu- 
& jdrtai rodo> kad jau juo 16Ū1 metų vidu- 
VMftiošv. Kaztaiero bylos re»ahs dažnai už- 
MAteMmas. Gi 1602 m. vasario 6 d., pačiam 
V^aiaui vyskupui pageidaujant, kapitula nu

yra pačiu <ūdžiuoju lietuvių 
katalikų jungėja

Rarapįjs sujungia seniau ir
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brolis.' Jis gydosi ligoninėj. Li
gonis savų ilgame amžiuje yra 
labai daug dirbęs lietuvybei. 
Linkima sveikatos ir stipry-

fcorvo 12-14 dd. N. Pr. Vieauo- 
lyae Patašine, Cban. Rekolek
cijas ves tam. St Yla. Kvie- 
SftMs mergaitės 13-16 metą. 
Kegtatnaotis iki kove 8 d. Ad
resas: Bev. Sist. Superior, Im^ 
Metate Conceptioa Coovest, 
KFD 2, Patsam, Cou. <

• Inž. Jurgis Platonas Ju- 
kauskas, Am. Liet. Inžinierių ‘ 

, ir ArchitektųSąjungos; New' 
Yorko skyriaus narys, užpa
tentavo svarbų ir visiems auto* 
mobilių vairuotojams naudingą 
bei didelės ateities išradimą 
apsaugos prietaisą prieš auto< 
mobilių slydimą — pavadinda
mas jį ‘Safety-Skid” vardu. Iš
radėjas mokslus baigė Kaune, 
V. D. Universitete, įsigijo inži
nerijos daktaro laipsnį, univer
sitete dėstė termodinamiką, 
braižomąją geometriją ir vi
daus degimo variklių kursą. ;

paskelbi “Studentų GajriųTi.: 
Nr. 12 (žiūr. 128. Vadovauja
mės nuostatais).

' AUKOS PLAUKIA kolom ja. Tik kažkaip naujovė
Kartu tvarkomi kr kiti ra- kai torontiškiai “laviravimo” 

katei. Nepamirština,kad .dar z padėta atsidūrė. kaiietaėto 
hera, nė pusės metą, kaipfa- “ — :
šventintas sklypas iratictoy- 
tas Bažnyčios Statybos Fta' 
das, Aukoja ne tik pavieniai, 
bet ir organizacijos. šiaip jau 
parapijiečiai ryškiai apdovano
tu dosnumu nepasižymi ne 
vien dėl to, kad sunku su centu 
skirtis, bet kad didžiuma nau
jieji ateiviai, daug sukurta 
naujų šeimų ir todėl verčiami 
užsitikrinti materialines sąly
gas. Reikia tikėtis, kai prasi-

statulą, sugiedojo Marijos gar
bei skirtą giesmę. Prel. L 
Mendelis pasakė kalbą, ku
rioje aiškino Marijos metų 
prasmę ir jautriais žodžiais ra
gino vaikučius Dievo Motiną su 
ypatingu pamaldumu gerbti ir 
jos užtarimo nuolatos melsti. 
Pašventinimo apeigas atlikus, 
iškilmės baigta “Marija, Mari
ja, skaisčiausia lelija!” giės- 
?ne.

rita, Jettai yra'" d°s« jei ne Dievuje per Jo Šventųjų užtarymą.
u užmirštama ir Į didįjį Stebukladarį kreipkimės maldomis ir junkimto į f 

lutus intencijų lapelius, įtįįįį 
ant Šv. Antano altoriaci.

• Lietuvių Studentų Są
jungos rinkiminė komisija, 
remdamasi LSS JAV rinkimi
nių nuostatų ' l-tį styrium, 
skelbia kovo 22 d. (pašto aat- 
spaudos) paskutine IraidMata^ 
sąrašų Centro Valdybai, Revi« 
zijos Komisijai ir Garbės Teis
mui prisiunthno data. Sąrašai 
siunčiami rinkiminės komisijos 
sekretorei, Nijolei Vedegytei,, 
6722 E. Bayliss Avė., Cleve-J 
land 3, Ohio. Rinkimo įstatų 
žinojimas yra paliekamas na-

• Montevideo, Urugvajus, 
lietuvių statomoje bažnyčioje 

vasario 21 d. pirmą kartą buvo 
laikomos mišios rūsyje. Bažny
čios statyba rūpinasi tėvai jė

zuitai. •

Vietinė Jt^Kminiero par. 

buvo majyti jnėt nė dužiausios savo Šventojo Šventėje, kovo 4 
skiedrelės ,ant kurios žuvėdra d. Buvo galima matyti žymiai 
galėtų nutūpti. čBdeanis pamaltos į savo
ilr nflnai nieko tenai nėra.

T» kai auto pakyh irvifafe

jui L Shehan išvykus į naujai 
įsteigtą vyskupiją Bridgepor- 
te, Conn., į jo vietą Baltimorės 
arkivyskupo padėjėju buvo pa
rinktas kun. J. Sebastian, šv. 
Elzbietos parapijos (Baltimo- 
re) klebonas. Jo konsekracija 
įvyko Baltimorės * kated
roje - bazilikoje vasario 23 d.

Katedra iki paskutinės vie
tos buvo pilna tikinčiųjų. Da
lyvavo 30 arkivyskupų ir vys
kupų, apie 600 kunigų, daug 
vienuolių. Gražiai atrodė savo 
spalvingose uniformose 30 ket
virtojo laipsnio Kolombo vy
čių, kurie einančiai per baž
nyčią procesijai sudarė garbės 
sargybą. Taip pat atsilankė 
Maryland valstijos gubernato
rius McKeldin ir Baltimorės' 
miesto majoras D’Alessandro 
iu.ketįois. aukštais vakfinin-

vaaavimą.
bendri pusryčiai sr šv. Kazi
miero minėjimas 3 vai. p. p. 
par .salėje. Pažymėtaa, kad 
vyčių 3-ji kuopą nepailstamai 
viena ar su kitomis jaisumo 
organizacijomis rengia tą mi
nėjimą. Jie tuo uoliai vykdo 
Katalikų Federdcįjos nutari
mą, kad šį šventė būtų Lietu
vos ir lietuvių maldos ir aukos 
Diena už Lietuvą ir lietuvius. 
Juk tai didžtausta laimė turėti 
tokį brangų gvesitąj. Tik ar 
ir mums patiems nereiktų la
biau iškelti, kad jis yra 
vienintelis mūšų tartos šven
tasis ir globė jat Netenka tik 
žodžių, bet reikia ir sutelktinų 
jėgų to šventojo lietuviškam 
pagerbimui.

sergt .Mm. jsmijbs r—ilrHys
Chesterio Aušros Vartų kle

bonas kun.E. Paukštys serga 
ir gydosi figorrinėj Jj pavaduo
ja kaimynui Ligoniui 
linkime greitos ir geros sveika
tos.

Krinta pančiai, tilsta jūros. 
Randas daiktai pamesti, 
Kas jo laukiasi, tas gauna— 
Džiaugias jauni ir seni...

(ii ta. Antano himno)

nvegų tarėjo išgyventi ir T.T. 
atsikėlę Toron- 

an praeita metų vasaros pra- 
ižnjė, kad čia įkurti naują Be- 
tadficą parapiją ir pastatyti 
sažnySą su visom reiktemom 
patalpom kultūriniam gįyetite 
mui palaikyti. Metams pasibai
gus, norisi žvilgterėti, kaip se
kėsi kūrimosi darbai.

mo parapijos kūrėjams rūpi ne 
tik religiniai, bet ir tautiniai, 
reikalai. Organizacijos, bend
ruomene, veiklos vienetai ran
da didžią atramą pozityviam 
veikimui. T.T. Pranciškonus į- 
pUietino jųjų atvirumas, nuo
širdumas ir sumanumas. Su 
visais jie malonūs. Žiūrėk, prieš 
pamaldas prieangyje kiekvie
nas didesnis būrelis ir turi 
“nusavinę” tėvelį. Užeini į kle
boniją, interesantų pilna, tele
fonas skamba kaip centrinėje. 
Šnekina ir klausia kone kiek
vieną kaip seną pažįstamą: ko
dėl neužsuki pas mus? Kita 
šeima pasakoja, kaip sekma
dienį pakelyje buvo Tėv. Pla
cido paimta ir nuvesta prie 
pat pamaldų pastato durų. Pra
važiuodamas atpažino, kad lie
tuviškas veidas, pasitikrino ar 
ne melstis eina — na, ir va
žiuojam.

Tai kontūrai naujos dvasios, 
naujos linkmės, kurios neįpra
tusiam iš pradžių kampuotos ir 
aštrokos pasirodo, tačiau lai- kykias 
kas jas meistriškai įspaudžia, 
tiesdamas kelią į sėkmingą pa
storaciją. , V.

ben^mald,. prisiųstoj 
tminuMUA, ""a"‘ batų vari

UI fcri kviestas Intencijų lapelius praioi
Jurgio \ ■. /

Netarto ^rasmmimas
Genezės žodžiais betariant, 

T.T. Pranciškonams teko pra
dėti iš nieko. Tačiau parapijie
čių budri' akis nieko nępmlei- 
do ir dažnu atveju dosniai ir 
nuoširdžiai pagelbėjo. Vis dėl 
to {vadžioje ilgesnį laiką turė
jo svetur prisiglaudę gyventi' 
prie vienuoliško neturto įpras
minimo. Pastoracinis darbas 
buvo vykdomas laąisraškai ir 
nuosekliai, nors ir kažin kAip 
sunkiai kasdieniniai rūpesčiai 
ir nedatekliai spaudė. Prieš a- 
kis atsistojo konkretus bažny
čios įsagijbno reikalas. Kerti
nis akmuo buvp pašventintas 
visai nė nežinant, kur bažny
čia bus statoma ir neturint 
sklypo. Retas parapijietis tur 
būt išgirdo, suprato ir išgyve
no šią didžiulę šventę mažutėj 
savo širdyje. Ji įvyko nelauk
tai, visai iš anksto nepranešus 

zparapijiečiains, kad pasiruoštų, 
kaip paprastai tokiais atvejais 
daroma. Vieno sekmad ienio 
pamaldų meta Jtai pamokslą 
sakė klebonas Tėv. Bernardi
nas, kertinis akmuo buvo pa
šventintas ir pasakyti šie žo
džiai:

AnksSaU negu pradėsime 
rūpintis pamaldų nąpnais, turi
me pasistatyti dvasioje baž
nyčią. Turime turėti tvirtą ti
kėjimą, tą tikėjimą, kuriuo 
imtai proseneliai ir tėvai, gy
vendami tėvynėje ir išeivijoje,

Mokyklos pagarba šve. Marijai
Šventaisiais Marijos metais 

šv. Alfonso mokykla pasirūpi
no taip susitvarkyti, kad kiek
vieną dieną jos mokiniai ga
lėtų lengvai pareikšti pagarbą 
Nekaltajai Dievo Motinai Mo
kykla tam reikalui, prol. L 
Mendelio sumanymu ir pagal
ba, įsigijo gražią Marijos sta
tulą, kuri per vįšus šiuos me
tus rūpesfingai puošiama sto
vės parapijos saleje. Mokyklos 
vaikučiai prieš pamestos kas
dien prie šios statulos, giedos 
Marijos giesmę“ ir bendrai kal
bės šv. Tėvo maldą, jo paties 
Marijos metams parašytą.

Statula buvo iškilmingai 
pašventinta ~ vasario 23 d. Pa- 

atiikoprel. 
mosios mo-

bažnyčia be šventoriaus.
. Vos įkėlę koją Torontan, 

tuoj surado patalpas pamal
doms laikyti. Nors kino teatras 
ir neteikta reikalingos bažny
tines rimties, tačiau pasitar
nauja kitu būdu. Dar iš namų 
atsivesta tradicija, kad daugu
ma parapijiečių eina “ant su
mos’,’ o po to šventoriuje “pa- 
sižmonėja”, gyvai išryškėja ir 
čia. Todėl į pamaldas neskubė
dami traukia ir amžinai “sku
bantieji” ; nes žino, kad vis 
tiek neteks stovėti. Parapijos 
gyvenime tai yra šalutinis, bet 
vis dėlto jungiantis veiksnys, 
nes jo įtaką jaučia, ir tie, kur 
rie labiau bevelytų pasitenkina 
ti šventoriaus aplinkuma, ne
gu “slinkimu” vidun, kadangi 
tikro lietuviško šventoriaus 
nėra.

' (Atkelta iš 2 ps.)

sos ir. brangių gimtinės kran
tų, ištiko didelė audra. Kiaurą 
naktj blaškėsi vėjai, žaibavo ir 
griaudėjo. Iš tamsių debesų pa- 
sakėlęs rūstus Periamas trenkė 
į taiv^ ir nugramzdino į Jūrų 
dugną. Kai išaušo rytas ir nu- 
tilu vetm, anoje vietoje, kur

Vasario 14 d. 8 vaL vakare rąi .su. džiaugsmu buvo galima
St. Clair, Pa., šv. Karitašem. ktausytis,.kaų) gerinamas kle- v /i v ri | f
lietuvių par. salėje įvyko Lie- booas,niekad nebuvęs Lietu- JI (IV Fj 1N A |
tavos Nepriklausomybės mm& voje ir jok nematęs, gražia lie
jimas. Ifinėjimą pravedė pane- tuvių kalba nupasakojo, tary- č V A 1V TT A IV A
lė Ona Kralikaitė. Kalbą lie- tum pavriteslais parodė Lietu- 3 ¥ e ** ‘ 1
tuviškai. pasakė parapijos ios Jtalnefių, ariškų, ežę-

Naujam vyskupui pagerbti 
pietūs buvo suruošti Emmer- 
son Hotel. Kalbas pasakė A- 
paštališkasis Delegatas, arki
vyskupas F. Keough, naujasis 
vyskupas ir kiti.

Įšventinus vyskupu kun. J. 
Sebastian, JAV Katalikų Baž
nyčios hierarchijos bus 35 ar
kivyskupai ir 165 vyskupai.

Parapijos vakarienė
Sekmadienį, vasario 28 d., 

šv. Alfonso parapijiečiai susi
rinko į paskutinį prieš gavė
nią pasisvečiavimą — parapi
jos vakarienę. Po pietų 5 vai. 
visi stalai jau buvo apsėsti. 
Vaišes pradėjo prel. L. Mende
lis, sukalbėdamas maldą ir 
drauge dėkodamas atsilankiu
siems ir ypač dideliam skaičiui 
savanorių darbininkų,, kurie su 
atsidėjimu prisidėjo prie yaka-- 
rienės surengimo.ir būvo pasi
ruošę svečiam patarnauti.

Svečiai linksmai ir draugiš
kai praleido 6 valandos, kurios 
nepajutus praėjo. Orkestrui 
grojant visi vaišinosi ir, kas 
norėjo, iki valios pasišoko. At
silankiusieji skirstėti laibai pa
tenkinti suruošta pramoga.

Aktorius Juozas Palubinskas
buvo susirgęs staigiu apen

dicito priepuoliu, baigęs vai
dinti savo rolę “Kudirkos” vei
kale. Vos spėjo nueiti nuo sce
nos. Tuojau buvo nuvežtas į li
goninę, ir čia padaryta skubi 
operacija. Ji pavyko gerai, ne
atsirado jokių ligps komplika
cijų. Vasario 27 .d. ligonis grf- 
žo namo ir sveiksta. J. M;

Per 13 antradienių ir paskutines 9 diehas kasryt 7 vai. M* į 
kilmingos §v. Mišios prie išstatyto Švenčiausiojo ir vakA- 
rais pamaldos bus laikomos novenos dalyvių intencijonb

ŠV. AięTANO VIENUOLYNE ' * 5|
KENNEBUNK PORT, MAINE

raštą. Tai yra Dtc Kūno ir dvasios negalios spaudžia mus. mūsų artimuosius.

parapi- kabngas jėgas* garištantiąų ir 
aidtas inūta attiefti. _
Statykime savąją bažnyčią ant T.T. Ifrfftaviknuai sta"sarim at
tikta ir tvirtų pamatų. . sinešė, tai gyvumas. Naująjį

Vyčiai totai šv. Ktttaioo 
šventę

• Šv. Kazimiero šventė vyčių 
minima jau kelinti metai. Šie
met iškilmingai paminės visa 
New York ir New Jerseyvyčių _ „ .
apskritis, nes kovo 7 4, šv. Sveiksta Leonu Kantra 

Kazimiero par. bažnyčioj vy- » Lietuvių meno ansamblio 
čiai pradeda savo apskrities su- vedėjas L. Kaulinis, susižeidęs

Pamaldas 11:30, koją, dabar jau sveiksta ir tuoj 
pradės vėl savo repeticijas 
chorui ir kvartetai.

■ų patarnautoja» Ka*s-
lytinėse umfor- Konsekracijos apeigas atliko 

mose ir riš Mti mokyklos vai-. 5 <į Cicogniani, apaš- 
. fališkasis delegatas, drauge

konsekracijoj dalyvaujant (ko- 
konsekratdriai) Brkfeeporto 
vyskupui L. Shehan ir South 
Carolina vyskupui J. Rušsel. 
Konsekracijos apeigos buvo la
bai iškiimfrigos. Jos patraukė 
visų dėmesį nes tokių apeigų 
Baltimorės katedroje nematy
ta rirao 1928 metų. Per televizi
ją iškilmės bebuvo transliiroja- 
ihos. Tačiau jos buvo filmuoja
mos ir pačios svarbiausios bei' 
įdomiausios dalys tos-pačios 

Vyskupo koaaekractyi ' dienos vakarą per Baltimore 
Buvusiam vyskupui .padęjė- televizijos stotis parodytos.
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Gaunamas:

Gaunama

Sovlbtų iactaratiniriaū pla
nuoja birželio mėn. būti New 
Yorke ir rungtis su Amerikos 
rinktine.

Šį sekmadienį pirmoji vie- 
nuoSkė New Yerfco valstybėj 
taures rungtynėse susitinka su 
S. C. New York. Rungtynės į- 
vyfcs Bronx, Ghroggs Neck 
aikštėje, 236 vaL, gi jauniai 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
su . D. S.C. Brooktyn.

$L00—TAX EKEMPT 
AT THE DOOR

FUNERAL HOME
564 EAST BROADW A Y 

South Boston, Mase.

660 Grand Street 
Broridįyn,N. Y.

NOTARY PUBLIC
Koplyčia čtmnesims dykai.

NOTARY PUBLIC 
' fM.nO 8-0815

SOuth Boston 8-2®e®

Federafius pajamų raportus reikia patiekti iki kovo 15 ČL, 
o N. Y. valstybei — 9a balandžio 15 cL Šiuos raportus ge
rai paruošia, ypač namų mviniriaBmB pagelbsti sutaupyti 
pinigų, išsteutant leidžiamus atitraukimus iš pajamų, »a- 

»me patarnavime daug metų patyręs— '

vo 7 d. 9.30 vai organlzuptai 
su vėliavomis dalyvaus pamal-' 
dose ir komunijoj. Tėvas V. 
Gidžiūnas pasakys pritaikintą 
pamokslą, Po pamaldų salėje 
pusryčiai, kuriuose pagrindimu 
kalbėtoju pakviestas Claifc u- 
niversiteto prof. Petras Dre- 
vinskas. Programai vadovaus 
pirm. Pranas čiras. X

tmgsyPirmuo- 
Leon Stoizen- =
Midų

Fredi Meadows, Flushing- 
219-17 Jamaica Avenue < 

Queens Vfflage, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Read 

Brtta, N. Y. t
13 West Post Red

WNte Ptabs, N. Y.
. JUIN STORE

t AVĖ. GUNDAU 27, N. .t.

te rezoliucijas, kurios Susmu
kusių vienbalsiai buvo priimtos 
ir bus pasiųstos JAV kongreso 
nariams.

IŠNUOMOJAMAS 4 kamba
rių butas su virtuve, visi švie
sūs. Nėra centralinio apšildy
mo, kaina labai prieinama. 
Kreipkitės adresu: Frank Vai
tukaitis, 403 Chauncey SL, 
Brooklyn, N. Y.

Alexander’s Ner- 
»( jį vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų li- 
mišinys 

įA* stiprių ir brangiau-
\Y •/ šių šaknų, žiedų,

V3' žievių ir žolių, ir
tas metinys padeda nuo viso-- 
kžų nervų suirimų, galvos 
skaudėjimų, kvaitimų, isteri- 

-jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemieges, karščiavimų, išgąs- 
<5o, perskfirtšmo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mitinį gauni maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisam- 
riame 5 uncijas. Į Kanadą 
$225.

ALEXANDER’S CO.

Aušros Vartų parapijoje
.prieš Užgavėnias suruoštame 

kortų vakare vasario 25 d. 
dalyvavo vyčių 116 kuopos 172 
lošėjai. Dalyvių būta ir iš ki
tų parapijų, Tiek patenkinti, 
kad laukia kito panašaus. Do
vanos premijos ir. užkandžiai 
pačių vyčių parinkti, paruošti 
ir paaukoti. Gautas pdnas ski
riamas vyčių klubo ir krepšinio 
komandos išlaidoms padengti. 
Vakarui vadovavo Milda La
pinskaitė, talkininkavo: Marija 
Lukošiūnaitė, Juozas bei Al
girdas Krasinskai, J. ir D. Sin
kevičiūtės, O. Morkvėnaitė, R. 
Krušas, J. Burdulis, B. Čižaitė, 
E. Deltuvaitė, M- Budaitė, K 
Lapinskas, V. Burdulis, G. Ma- 
nasas ir R- Vieraitis.

— Vyčiai Algirdas Krasins- 
kas ir Juia Sinkevičiūtė ąt- 
šventė sužiedotuves. Po Vely
kų vyčiams bus džiaugsmo jų

Užsakymai priimami telefonu. Gėlės pristatomo? betfc 
FL0BI8TREGINA

522 Gmd Street. Brortlyn, N. Y.
TeLST2-7909 ’

Labai gera, mokanti gražiai 
gyventi knygelė, tinkanti 
visiem, ypač jaunimui, 

paradyta

TcL EV. 8-97IM

M. ari t UTO C0LL1SI0N f OMS

WJinT£N and directed by

FRANK FORD 
PRODUCEDBY

THESTAGERS

•DARBININKO" ADMIN.

888 Baahw€ek Ave^ 
- Brooklys Ū, N. ¥.

LIETUVIŠKA GSLi^ KRAUTUVE * BE GINA 
GĖLĖS kambarines ir skintos 

vedynsnai nuluptai, lrarsaxai,laicio<xnrems vnmurai ir 
gėlių sėklos. Lietuviai saldainiai “ROTA" detaliai 

. ■■ ■ ■

IMMĄCULĄTA LEIDINYS 
i 9 5 5

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS - 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvay Station) > 
TVoodhaven, N. Y. / 

Suteikiam garbingas laido* u«< 'i-

Koplyčios nemokamai visos, y 
miesto dalyse: veikia ventiliai |

Latvis L. Endze&iis iš Ade
laidės laimėjo Pietų Australi
jos p-bes.' Romano Arlausko, 
-buv. Pietų Australijos meiste- Praėjusį sekmadienį LSK 
rio, dalyvių bučiuje nebesi- antroji vienuolikė Taurės rung- 
®ato- tynėse supylė Latvians S.C. 6-

0. Mūsų rezervistai pasirodė 
žyma! -pranašesni ir Milerio 
(3) Belecko - Gricevičiaus ir 
Steponavičiaus įvarčiais leng
vai išsinešė pergalę. z,

— Veiklios vytės Liuda To- 
tilaitė k Marija Lukošiūnaitė 
vasario 16 buvo Wasfcingtone, 
kur kaip viešnios dalyvavo 16 
Vasario iškOmese ir Anapofis 
Hotel vakarienėj. .

— Šv. Kazimiero, sava šv.
Nepasidavė ir mūsų jauniai, Globėjo dieni vyčiai- minės ko- 

kurie tampat taurės rungty
nėse įveikė Macabi jaunius 2-1. 
Įvarčius įkirto Remėza.

1902; 9-ju Ignais 
Que. 1826. 

, _ turiTost^Ma^\
titulą ir Žalys — -RsM Mas

te kiti maiatu ffodMdai tiese krautuvėse:
69-38 Myrtle Avė.

Gendaie, N. Y.
1&-59 RoosevelrAvemie

Flusbing, N. Y.
68-38 Forest Avemie

Ridgevrood, N. Y.
OMM Woodside Avemie

Woodside, N. Y.

gyvenimu
Kaina tik 76 centų

Lithiianian 
Furuiture Co;

N O V $ R 8 -
. SO 84618

.INSURĖD and BONDED 
Lecal and Long Distance Mover

SO.'BOSTON, MASS.
326-328 W. Broadway

* HktaeM . ' •
A“Cbess Reviev” ifruą klasifi-AnA Cm/’Mb'F A e 

kuriją šitaip: K Merkis 1902, W SPORTAS 
L Žalys 1826, P. Tautvaiša

J1630, K. ^ėn» 1506, K. Jakš- 
taš^MĖ90, J. Stonkus 1454, P?

' Keliautas 1346/-V? Žukaitis
' P. Karalaitis 1150,
R E. Biasius 1102, R. Racai-
tis 1086, F. X Karneckis 1044.

Estų geriausiai įvertintas K.
Tulžus 1516 ir K Venesaar
1300.

Latviu A. Khvins 1496, k.
Bdrzzarin 1358, L. Rmennanis 
1356, A. Truds 1340. a ;

Koncertinėje dalyje pasirodė 
jaunutė muz. Stankūno dukre

lė Irena, išpildžiusi Šimkaus 
Kaip rafija paukštutė, Kiąjre- 
vičiaus Lakštingalos giesme ir 
publikai prašant, Saulelė rau
dona. Jos švelni išvaizda ir 
malonus balsas klausytojų bu-> 
vo šiltai priimti.

Sporto klubo narys solistas 
Al. Vasiliauskas, akompanuo
jant muz. Kačanauskui, išpildė 
A. Kačanausko Mano gimtinė, 
Cerienės Klajonė ir ‘Kuprevi
čiaus Ateik ,ateik. Paskutinio
ji daina solisto buvo labai pui
kiai atlikta ir susilaukė klau
sytojų stipraus plojimo.

Trumpą' programą sąmojais 
paįvairino “radijo dėdė” Alf. 
Petrutis.

Visą programos ir vakaro 
parengimo naštą kantriai ant 
savo peęių nešė Pranas Jokū
baitis. Klubo vadovybė tikrai-, 
turėtų būti dėkinga tam nenu
ilstamam sporto veikėjui ir jo 
pagelbininkams, kurių darbas 
nenuėjo veltui — “menkutė 
klubo kasar = vėl padidėjo ke
liais šimtais ‘žaliukų.”

Ant. Tamsutis

Pabaigoje šv. Kazimiero* 
bažnyčios choras, vedamas 
vargonininko Liet operos sofis
to Ip. Nauragio, padainavo 8 
dainas, o klebonas kun. A. 
Petraitis tarė visiems padė
kos žodį. ' L. žviricalris

JOHN DERUIIA, M.D.
Inkstų, pūsles, odos, kfaujo, vidurių ir kitų figų gydytojas
Apžiūrčjimas Ir kractfo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-8

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86th STREET ~ NEW YORK CITY

Viri Lextngt<m Avė. požeminio traukinio stoties.’ Lengva privažiuoti
S visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Sportininkų vakaras pavyko
Lietuvių sporto klubo vaka

ras, įvykęs vasario 20 d. šv. 
Trejybės parap. salėje, Newar- 
ke, sutraukė gausų sportinin
kų bičiulių būrį.

Vakaro pradžioje radijo di- 
rekt J. Stukas įteikė LSK pir-»^ 
mininkui P. Katinui’ 
tautinę vėliavą lin 
kad po ja susiburtų visas lie
tuviškas jaunimas ir garsintų 
Lietuvos ir lietuvio vardą.

Klubo pirm. P. Katinas sa
vo trumpoje kalboje pažymėjo, 
kad sporto klubas gali didžiuo
tis turėdamas, net trejetą fut
bolo vienuolikių. Ateityje nu
matoma klubo veiklą dar pa? 
gyvinti. Jei lietuviškoji visuo
menė pasektų New Jersey lie
tuvių pramintu keliu, vėliava 
tikrai sujungtų visą lietuvišką 
jaunimą bendram tikslui.

96 SrimiMrhore SL, Cor. Boenun PL, Brooklyn
THURS^ FRL, SAT.
MARCH4.5A 
8^0 P-M. *

rio “Chess Review”: Kentauras 
įveikė Ross, Škėma lygiomis su 
EUason, Biasius sukkęp prieš 
Johnson . (1951-53Golden 
Knights); žukaitis dukart ly
giom su Fagan (53^a^s). " 

fiUntreriio Le-
šinskas, R Lukša, A. lįylė^ V. 
Sirvydas) tarpklubinėse B 
klasės p-bėse iškovojo antrą 
vietą.^ štai išdavos: 1. Montre- 
al CC 13%-GVž; 2. Lithuanian 
12’/4-7»4; S^^Donjinion Er^t* 
neering 11-9; 4. Ukrainian 9- 
11; ?5. SL Laurent 8*4-ll^> ir 
6. .Notre Dome de Grace 5K- 

•mh"
Estas O. Sarapa trečią kar

tą laimėjo Naujos Zelandijos 
pirmenybes.

BatrimA su Smystevu ko
vo 16, Maskvoje, pradeda 24 
partijų matčą dėl pasaulio pir
menybių. » BANGA

346 JB1DGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: * Brooklyn, Masęeth, Woodhaven, 
Richmond Hūl, Ozone Park^ Forest HilL Jamafca. .

Dorins atfirioNnas prityiMiu torimika, ptlįuiliria 
RCA Mttoto. New Yorke.

Joseph Garszva
G R A B ORI U S 

BAJ-SAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. YL



minėjimas bos Įritą sekma
dienį, kovo 14, Apreiškimo pa
rapijos salėje. Programoje bus 
pnskaitą ir meninė dalis

3 Vogt? automobili? vairuotojų bet kur padaryt? mos- 
tofi? (kiekvienas asmuo, vairuojąs be savininko suti
kime.)

4 Vairuoto j? nelegaliai be apsidraudimo padaryt? nuos
tolių New Torto valstybėj.

Vitalis Žukauskas,
ilgesnį laiką gyvenęs Bloo- 

mingtone, Tnd. kur dėstęs lie
tuvių kalbą, su. šeima sugrįžo 
į New Yorką. Vasario 27 ir 
28 d-d. jis buvo išvykęs į Cle- 
velandą ir Detroitą, kur daly
vavo koncertuose.

Savanoriškas planas, remiamas nelaimės atveju draudimo 
bendrovių, prapteSa Safety RespousibiBty Law— užtftrina 
jums <9desnę apsaugą nuoneapsktaudusių motoristų, padengia 
nuostolius ir minėtais keturiais atvejais, kurių neatlygina pri
verstinis draudimas.

Dr. K. (Sriautas
khlbės apie šv. Kazimierą 

Bostono vyčių rengiamame mi
nėjime kovo 7 d. po lOval pa
maldų pobažnytinėje salėje.

VYTAUTO BACEVIČIAUS 
koncertas bus kovo 13 A, 

8:30 v. v. Town Hali salė je. Pro
gramoje: z Franck, Cbopin, 
Lint/Bacevičius, * Cturfiouis, 
IMmksy, Teberamine. K<m-

Dafl. V. K. Jonynas
daro antkapio* projektą Lie

tuvos vyčių steigėjui ir pirma
jam šios lietuvių katalikų jau
nimo organizacijos 'pirminin
ko, kuris yra palaidotas Law- 
rence, Mass.

Sekmadienį, kovo - March 
IAjA, 6 vaL vakarei, Angelų 
KakaMenės parapijos salėje, 
Boebdag ir Sa 4tii St, Brook- 
lyn, N. Y. {toga. $3.99.

Piano—Violin—Ensembfe
VMhx TleMber

For Yean Affliiated With 
Leeding Catholic Moste 

Orele*.
Bes. Phone FO 5-4914

‘Praėjusios savaitės metu 
Bostone lankėsi Darbiniidco ad
ministratorius Tėvas Ambrozi
jos Prakapas, OFM. Svečias 
šeštadienį dalyvavo ' Bostono 
studentų surengtame meno va
kare, o sekmadienį, vasario 
men. 28 d., Bostono LDS 'kuo
pos.^ sdsirinkime.

Mes dabar turime Safety Responsibillty Law. įsidėmėk todį 
"safety"! Dėl jotūkstenfiai netinkamų vairuotojų jau yrapaša- 
finti nuo kefių. Priverstinio draudimo įstatymas" pašalintų sau- <1, Betari? — kovo 15. Mrijos
gurno atsakomybės įstatymą. Nepašalink šio įstatymo! >» kartu visiems: vyrams,

---------------------- ------------------------ moterims ir jaunimui jas 
ves Tėvai Pranciškonai A.

1953 Wfeaošino Legasjstyvtoė Taryba pareiškė: 

“Priverstinis įstatymas' visiems padidins apdraudos mokes
čių ratas.. .” ♦ .
“Priverstinis įstatymas neduoda apsaugos kiekvienu atve-

dirbdamos pirapinėse mokyk- : ■1
lose. y . Namai akliesiems J

Joms padėti yra Rėmėjų Są- pirmieji visoje N. Anglijoje, 
junga, kuri kovo 7 d. šv. Pet- atidaryti vasario 22 d. Newton, 
ro parapijoje Šaukia metinį sei- Mass. (St Paul’s RehaĮnlita- 
melj, .Seimelis 10 vai. prasidės tion Cente*). Namus įrengė 
pamaldomis. Pamokslą sakys Bostono katalikų gildą aklie- 
Remėjų Sąjungos pirmininkas šiem._______ ___________ j ,

Vasaribl6 minint,-Amerikos 
Lietuvių Pffiefių Klube Lietu- 
vos laisvinimo reikalams * su
rinkta $17.75. Minėjimas įvy
ko vasario 20 d. Kalbėjo “Vie
nybės” redaktorius) J. Tyslia- 
va.

saugumo nerodo, valstybe su pnverstnuu (Draudimu turi 
mažinu pirmenybė* nelaimingų atsitikta), ritihfanumo at- 
zvugra nz Tumriat tnt tam mhvbdo atn«
komybės {statymą.

"Massnchusett* gyventojai dabartiniu metu nepadengia 
nuostoli? visu 100%, nes įstatymas metamas, o priversti
nis draudimo įstatymas nefiefia nereridentų.” <

Cambridge, Mass.
Metine parapijos vakarienė 
įvyko vasario 28 d. Ameri

kos lietuvių klUbo salėje. Salė 
buvo papuošta lietuviškomis 
spalvomis n* lubos beturimais 
drugeliais. Prie-< skaniausiais 
valgiais turtingų; atolų sėdėjo 
įvairiausio amžiaus irprofesi- 

“Priėmus priverstinės atsakomybės įstatymą, turint gal- jos vfiž 200 iš Cambridge i r 
voje daug neigiamų argumentų, nepasitamaus viešiems in- k^nyriešų kolonijų ^feturiai,

Koncertas namuose
Neįmanoma yra aplankyti 

kiekvieną menišką parengimą, 
bet koncertą turėti namuose 
galima kiekvieną vakarą. Pui
kios muzikos'klausysitės, jeigu 
turėsite gerą radijo, aparatą. 
Gabijos knygynas turi vokiškų 
— Koerting ir Tonfupk —ra
dijo aparatų atstovybę. Su 
šiais aparatais, kurie pagauna 
visas banga^, galima girdėti ne 
tik visą Ameriką, bet ir Euro
pą ir kitus užjūrius. Užrikite 
pasižiūrėti ir pasiklausyti į Ga
bijos knygyną, 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.

nininko kūrybinę pareigą, Dr. *•
PmJ i - Ag. Šidlauskaitė ~ Vaiko ųg-

iv- dym«R tiAns meilei, V ANšaa no ir adv. S.^rie^frBopra- 
_ kovo 7 d. dalyvaus ir kalbės \ <HAnrikw ir
Ueturių Bendruomenės Eliz^- , Amen PracEHa 3
betilo apylinkės su^trinksne. 
Taip pat ka&ą pasakys Eliza- 
betho lietuvių par.' klebonas 
kun. M. Kemėšis. Susirinkimo 
pradžia 4 vai .p.p Laisvės ša-

Knygų skyriuje: recenzuoja- 
ina B. Brazdžionio “Didžkdj 
Kryžkelė,” J. G&audos — “Orą 
pro notos”;* Rriigintane gyve
nime — duodama popiežiaus 
kalėdinė kalba, Mokslo srityje 
rašoma apie “Laisvę ir būtį” 
(Dr. J. Girniaus knygos pro
ga) ; Visuomeniniame gyveni
me paliečiamos Italijos proble
mos.

patriotinėje dvasioje.
1 Torto valstybėj padaryt? nuostoli?, ueapdraus- , .■ „

t? kitų valstybių vairuotojų. suruošė Cambridge, Mass.,
2 Už Nevr Torto ribų neapdraustų vairuotojų padaryt? vyėų 1$ kuopa. Progtange 

toto vasario 28 d. Bt. MB&s, 
Mncsra »▼. iUuiuiigRpptwryciai. 
Amerikos, Uėturi? KkMikų 
klubo salėje jvykų susirinki
mas, mentoė dalb 
rios vado kun. jį. Kfimo pas-

^kaite: “Šv. Krrrtoilrms ir vy- 
■aaL” 'd r

y^kių ijetuvius taUSkųs gausiai 
gyiRrid- atsflsmkyti k* paremtr seserų 
tojo Jė- gerus darbus savo dalyvavi- 2 dukterį (Adelę
“JT: **'*• bent Visi jaunieji yra '
rukojasi.-fenis aukomis. . suiSTSmas, ’bSmT. ‘

lę 4r turi 1€ yaikų£ ‘"»^pus 
Pauli& yra actokataš

Savo tęvam jubiliatorp yni-, 
kai. surehgė . smagias,, yąišes ' 
Brunswick Hot^į, S į Boston,
Mass. • ’’.'u-’m. i»r..

Baronai yra geri, katamai, 
“Darbininko” skaitytojai.'Lin
kime mieliems sukaktuvinin
kams ir visai jų gausiai šeimai 
ilgiausių metų ir geros sėk
mės. —d.Kodėl priverstinis 

aut^otįilio draudimas

“Priverstinis draudbnas pacBdintų dabertoiį motorinių auto 
vežimų apdraudos mokestį Marytatdo valstybėje, ryšium 
su nepageidautina rizika, kurios draudimo bendrovės būtų 
priverstos Imtis..

“Ftamsinės atsakomybės {statymai... turi tendencijos ma- 
2fflu inoKescius aiiwn)0UBq - iMMunimgiĮ &utwou>Q ^uvtjais 
ir padBcfiott saugumą, atimant motorinių auto vefimų leidi
mus tiems pramudt^galviams ir finansiškai neatsakomin- 
gtems motoristams. Ir neaprankinant tų, kurie sąžiningai 
laikosi visų saugumo nuostatų.”

rudos savo vienur 
mą ir triūsą Nukr 
zaus seserys. Jos

ei. , Šo ptobį ? _ ■ HbL'- V • -s# ■
£ Barimai yra priėmę mote-

T8 y sakramentą 1904 šv.
ir Prdndškaus lietuvių bažnyčia

je Uwrence. Mas- Juos su- 
emųeje prognugpje muyvaus j gerokas, plrma-
ibstė 8k Daugritfjf, sis tos parapj^ lietuvis kuni-
Rėmėjų Są>m?a maloniai 2
deriavisusEoetanoJr-apriin- 44-.. “* Ck Banmai yra utau- 

gta^ 'J’Taikus: 5 sunūs (Anta
ną, Martyną Valterį, Pauliu,

LB Cypress HSs Apyiinkė 
yra augimo žaikle. Vasario 

20 įvyko antras sutrinkimas, 
kur buvo aptarta, kaip išplės
ti šios naujos apylankas vefldą. 
Valdyba stengiasi surinkti vi
sų toje apylinkėje gyvenančių 
lietuvių adresus, kad būtų ga
lima sukviesti susirinkimą. Su
sirinkimo proga buvo užpildy
tos anketos, išduotos nprio kny
gutės n* priimtas solidarumo 
mokestis. Kitas susirinkimas 
bus prieš balandžio 10.

Kdgewoodo atyĮįjfcrff
Sėtuvių bendruomenės visuo

tinis susirinkimas įvyksta šių 
metų kovo 6, šeštadienį. 7 v.v.' 
1883 Madison St, Vytauto Be
lecko Wintergarden svetainės 
patalpoje. Bus renkama nuola
tinė valdyba. Visi Ridgewoodo 
apylinkės lietuviai kviečiamL 
gausai dalyvauti

automdto&i draudimo įstatymas pagimdė poKtaij fiitboią.. jdfaftis, f^togrtoOsrvedėjas 
Taip pat neginčijama, kad automobilio drauc&no mofctaŠų . buvo.kinfc^|, Petraęisfcaa' dfy- 
ratos nustatymas persimetė į valstybės politikų kampaniją.” t^usto IGnBene.

JMĮugiausia toBetų išplatino 
HOVERSKNIO DRAUDIMO PA80LTMAS NEPA

DENGS JUMS 8IOS RŪŠIES NUOSTOLIŲ

maspetho žinios z

-Moterų Sąjungos 30 kuopos 
susirinkanas šaukiamas pir- 
madienio vakare, kovo 8 d., 
parapijos salėje.

Botonrians Drangijos mėne
sinis susirinkimas bus sdona-

kovo 7 v* Prieš dvidešimt septynerius metus Ifansctaisetts iš-
Lietuvos Neprikteomy _ prjviwstjls| automūbidb draudimo įstetymą saugu- 

šventei lietuvių bendruomaie ___ C.. , .7L .
surinko aukfne 80 dol., kaip1“11 užtikrinti. Per tą laiką 21 valstybėje Įstatymų kuh- 
buvo skelbta, bet 130. ®o komisijos ir tarybos bei daugybe kitų įstatymų leidžia-

Fotografo Rapolo Kručo mųjų ištaigų studijavo pirštinio draudimo klausimą, 
dūkti vasario 28 d. susituokė Visi jj atmetė. t • f ' ;į į | ’įį > 
su Phillip J. Ross. Tačiau 44 valstybės, įskažtaat ir N^Jmticą, laisva

Auditorijos beockovė šaukia valia ąnmtarft dčl Mngnmtti užtikrinti ^utjppo (Safety 
metininį šėrininkų suskinki- Responsg>ility' Law). KodR toČValstybėB atmetė privers- 
mą kovo 27 d. fvnj draudimą? J klausimą ataato kai kurie b&čti^i ir ofi-

Antanas Mkkevi^us ir Jur
gis Gūižulis sunkiai serga. *

Novens | šv. Juonpą prasi
dės kovo 11 d. 8 vai Ji bus 
rytinių pamaldų metu.

Graudus verksniai gavėnios 
metu bus ‘sekma&eniais 4XX) 
v. pp. ir trečiadieniais 730 v. 
v. Kryžiaus ke&d — penkta
dieniais 730 vv.

Queens Ejumcss Highway jau 
pradėtas statyti.- Viena po kt 
tos lietuviškos šeimos krausto
si Daugelio namai bus griau
nami. Ligj vidurvasario visi to- 
res iBSKrausortL <ra <n<Kie 
butų sbdca. —rpu


