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Dalies einasi sunkiai Piety Amerikoje

Jei ne pro duris, tai

Socialistai

Prekybos fronte
Maskva rūpinasi senu Molo

tovo papratimu Vakarus gąs-

Maskva. norėjo, kad bent de 
faeto rytinės Vokietijos vy
riausybė būtų pripažinta.

Lietuvių bendruomenė minė
jimu rengia kovo 28 sykiu su 
poeto Jurgio sanrusaicio mi-

Pres. Ssenhovteris pasisakė, 
kad Havajų ir Aliaskos pripa
žinimas pDnatetoėm valstybėm

1—Wrari m vieša B delegatu F*n-Amerikos konferencijoje Caracas 
■Beste. Toriello aitriai puolė JAV. Gvatemalos vyriausybė yra ko- 

mumstinė. . . - '

Borhos vyriausybė aiškiai 
apsisprendusi veikti prieš Mas
kvos planus. Ji žino savo įkli
ją ir stengiasi dar prieš kon
ferenciją padaryti, kas sukllu- 
dytų Molotovui Vokietiją izo
liuoti. Už tat Adenaueps sku
ba pašalinti iš kelio europinio 
saugumo bendruomenei Saaro- 
krašto kliūtį. Skubina sustip
rinti ryšius su Turkija.

1 Churchiltai gydytojai pata
rė pasitraukti iš valdžios dar šį 
mėnesį. - *

Ženevoje, Šveicarijoje, Jung
tinių Tautų ūkinėje komisijoje 
Lenkijos atstovas J. Katz-Su- 
ehy pasiūlė priimti į tą komi
siją rytinės ir vakarinės Vo
kietijos atstovus. Anglijos at
stovas tam pasipriešino, paaiš
kindamas, kad Vokietija tebė
ra okupuotas kraštas; tuo rei
kalu tartis reikia su aukštais 
komisarais. Prią jo prisidėjo 
Amerikos ir Prancūzijos atsto-

puus xn
gydytojo leidžiamas, jau- ga

li pusketvirtos valandos dirbti 
savo bibliotekoje..

Valst. sekr. Dufles pareiškė, 
kad J. Valstybės nori bendra
darbiauti su pietų Amerika ir 
ūkiškai ir tam reikalui jis 
kviečia Washingtone konferen
ciją klausimui pagrindingiau 
apsvarstyti.

SENATORIUS lESKOaPECIŲ
Sea. McCarthy pietavo su 

apsaugos sekretorium Wilsonu. 
Jis taip pat lankėsi Bernare! 
Barucho pute ir turėjo" su juo 
40 min. pasikalbėjimą. Nei vie
nas .nei antras neskelbia, kas 
buvo kalbėta.

stratyviai išėjo. 'Jis pareiškė 
korespondentam, kad turįs 
“daug svarbesnių ddrbų nei 
klausytis kvailų kalbų apie de
mokratiją.”

Amerikos pasiūlytos rezoliu
cijos dėl kovos su komunizmu 
likimas paaiškės tik savaitės 
pabaigoje.

Brussefy, Belgijoje, posė
džiavo dvi dienas Socialistų In
ternacionalas. Dalyvavo atsto
vai iš Belgijos, Olandijos, Vo
kietijos, Anglijos, Šveicarijos, 
Švedijos, Prancūizjos, Norvegi
jos. Suomijos, Danijos, Austri
jos^ egolmiai atstovai iš Ispa- 
nijos ir Čekoslovakijos. “ Tuo 
tarpu Lietuvos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, Jugo-

Demokratams pasisekė tuo 
tarpu išprovokuoti nesutarimą 
tarp respublikonų. .Respubli
konas šen-. Flanders • kovo 9 
kaltino McCarthy, kad jis skal
dąs respublikonų partiją, nes 
jis nukreipiąs tautos dėmėsi 
nuo pavojingesnių dalykų nei 
komunizmas šalies viduje. “Pa
vojingas smūgis gresia iš lau
ko, ne iš vidaus Kai pasaulis

KOVA DEL MOKESČIŲ
Atstovų rūmai kovo 10 riu- 

balsato sumažinti muitų, mo
kesčius. Tai buvo padaryta 
prieš vyriausybės norą. Ji ne
teks dėl to 912 milijonų paji
nių. Demokratai reikalauja 
tąip pat nuo mokesčių atlei
džiamų asmeninių, pajamų su
mą iŠ 600 dol. pakelti iki 700. 
Vyriausybė pasiryžusi šiam, 
siūlymui priešintis, nes ji dėl to 
netektų pustrečio mBijardo pa
jamų.

Caraeas konferencijoje, kur / Kai kalbėjo Domininkonų 
tariasi 20 Amerikos valstybių reapiAtikas ministeris ir ap- 
mhūsteriai, Cecilija Panel de gailestavo kampaniją, varmną 
Remon, Panvnos valstybes prieš Jungtines Valstybes, tai 
prezidento fonema .aštriai kri- Guatemalos ministeris dernon- 
tikavo Jungtinių Valstybių po
litiką, kad Panamos vietiniam 
darbininkam mokama mažiau 
nei tą pati darbą dirbantiem 
šiaurės amerikiečiams Tai — 
sakė kalbėtoja — tarnauja tik 
komunistų propagandai.

• Respubtikbnų , partijos Var-\-persldlęs^įdvi štę^l^ąs, Me
du atsakys į Stevensono kalti- Carthy .pracfeda karb šoki. Jis 
nimus viceprezidentas Nixo- laido kart). šūkius. Jis žygiuoja 
nas. Stevensonas kaltino prezi- į* kovą ir grįžta iš jos su rau- 
dentą Eisenhowerį, kad jis pri- * dono armijos dantisto skalpu-” 
tariąs “maccarthizmui”, 'j<alti- Tuojau demokratas Lehmanas 
no naująją strategiją. Nfrconas pasveikino .Flanderį.. dėl to 
išdėstysiąs Eisenhowerio pdžiū- . puolimo prieš savo partijos 

kolegą. . •... -
Tuo tarpu McCarthy^vaidija

si su televizijos stotimis, ku
rios davė '• laiko Števensono 
kalbai, bet nenori duoti jam. 
Respublikonų partijos vadovy
bė aiškina/ kad atsakys ne 
McCarthy, bet Nixonas ir tele
vizijos stotis pateisina. -
. Prezidentas Etseąhmvrris 

pritarė Flanders pareiškimui, 
kad McCarthy skalda respubli
konus; pateisino taip pat tele
vizijos stotis, kądjosleidžia 
kalbėti respublikonų partijai, 
bet ne McCarthy. ' ..’

Kai Amerikoje eina kauty
nės dėl McCarthy; kai valsty
bės sekretorius Dulles stato 
pylimą prieš bolševizmą Carą- 
case, tyo metu Europos rūpes
čiai susibėga į artėjančią ba
landžio mėn. Ženevos konfe
renciją. Jau dabar pastebimi 
pasiruošimo žygiai.

- - ; sitenkmnno. Vakarų nepJfSise
Ženevoje JT ūkinėje komisi- kimu nori naudotis dabar ryti 

joje Prancūzijos prekybos mi- nė Vokietija.
• risteris Faurė pareiškė, kad jo

vyriausybė nori išplėsti preky- -- -- 
bos ryšius su komunistiniais 
kraštais. Švedijos atstovas ' ' x
skelbė, kad netrukus visos Eu- ■ y™/' /
rop. vyriausybės sustiprins to- M r 
kius ryšius su rytų vyriausy- 
bėm. Tam esanti palanki ir A- 
merika. Amerikos atstovas dėl I
to nieko nepasakė. Bet spauda
tvirtina, kad šiom dienom ir I ?
Amerika pritarsianti pYekybi- H M
niam santykiam su rytais. ■ <.

Tai Churchillio politika. Jis ■
kreipėsi į kitas vyriausybes, ■
siūlydamas sumažinti drau- ■ i\

džiamų strateginių medžiagų A
' sąrašą. ~

DREBĖJO ŽEME
Adelaidėje, Australijoj, kur 

gyvena nemaža lietuvių, kovo 
1 d. ankstų rytą, drebėjo že
mė. Tai truko tik 20 sekun
džių; nuostolių padarė nema
ža. Apgriuvo' keliolika namų, 
nuvirto kaminai, nukrito tin- 
kai, susprogdinėjo didesni lan-

reikalavimus. Esą iš konferen
cijos nieko nebus, jei Amerika 
ir Prancūzija nepripažins kom. 
Kinijos.. Esą Maskva nesiten
kins tik paliaubom Tol. Ry
tuose. Ji siekianti pasidalinti 
Aziją" įtakos sritim. Tenkinant 
“teisėtus” Kinijos reikąlavi- 
mus, Korėja turi būti padary
ta atskirą respub&ka Kinijos 
ribose.

Taigi Maskvos apetitai auga.

Minėjo Milašių
£ Kovo 2 suėjo 15 metų nuo 

O. V. L. - Milašiaus mirties. Jis 
f''buvo Lietuvos atstovas Pran- 

■ cūajoje 1919-1926. Sukakties 
proga Lietuvos atstovybės Pa
ryžiuje nariai ir bendruomenė 
surengė kovo 2 lietuvių koply
tėlėje pamaldas, kurias .atlai
kė kim. F. Jucevičius, grojo 
smuikininkas kompozitorius S. 
UŽpoJeviflus.

Be lietuvių, pamaldose atsi
lankė Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerijos atstovas, ir 
Milašiaus draugai

Kovo 4 radijo stotis Paris- 
Inter davė pusantros valandos 
programą,' kurią organizavo 
artistas Henry Vermefl. ' Jis 
buvo pirmasis pastatęs Mila
šiaus veikalą “Miguel de Ma- 
narą.” Programos pradžioje 
buvo pažymėta, kad Milašius 
lietuvių kilmės, kad Lietuvai 
atstovavęs. Fr. Chapon kalbė
jo apie Milašiaus asmenybę, 
kaip šių laity didžiausią kata- 

t likų poetą. Paskui Tėvas do- 
mininfcoms Roguet, ft-ands de 
Miornandre, .kuris pirmasis bu- 

: vo iškėlęs Mllaiių kaip poeto 
genijų. Toliau buvo vaidina-

'J'.į/'į.' , ■* . .'t'

SCEUkAl PAStUKĘJIMAS
Italijos Scelbos vyirausybei 

parlamentas kovo 10 pareiškė 
pasitikėjimą 300 balsų prieš 
283. • ♦

vnisaj. y . .; '
■ • ’ r

Korėja nebus 
paaukota

*• Washingtonas i w "** 
prez. Rhee, kad Korėja nebiis 
paaukota ir kad Amerikos de- 
legącija tarsis su juo Ženevoje.

Ženevoje faktiškai būsiančios 
dvi konferencijos. _ Viena dėl 
Korėjos. Joje dalyvausiančios 
Korėjoje kariavusios valstybės.

Dėl Saaro surasta 
bendrakalba

Paryžiuje užsienių reikalų 
ministeris Bidault tarėsi su 
Vokietijos kancleriu Aderiaue- 
riu dėl Saaro krašto. Bidault 
siūlymus Aden^uerįs rado 
svarstytinus tolesniame pasita
rime. Prie jų grįš, kovo 30 
Briusely, Belgijoje, o tuo tar
pu Adenaueris nuvyko j Tur- 
kita. ,

Kokis tas' siūlymas, nepa
skelbta. Spėjama, kad jame 
palaikoma' mintis, jog Saaro 
krašto gyventojai pasisakytų 
balsavimo keliu, ar jie palaiko 
siūlymą sueuropinti Saaro 
kraštą. Nesąs labai priešingas 
Bidault nei minčiai skelbti Saa- 
rą atskira valstybe, kurios 
prįeky stovėtų Europos komi
saras — nevokietis, neprancū- 
zas iir nesaariatfietis. Bet ū- 
kiškai palikti Saarą sujungtą 
su Pranęūzija.

kas daryti, nes iš karto spau
džia .keli Indokinijos likimo 
veiksniai. Iš vienos pusės Neb- 
ru siūlo c’nr prieš Ženevos kon
ferenciją paliaubas. Tai žavu 
Min. pirm. Laniel parlamento 
debatuose pareiškė, kad Pran
cūzijai priimtinos paliaubos, 
tik iniciatyvos jom turį »imtis 
komunistai ir "turi įvykdyti 
tam tikras sąlygas. Ritas 
veiksnys Indokinijos klausimui 
— atvyko į Prancūzijos sostinę 
Vietnamo delegacija tarti dėl 
g a 1 u t inio nepriklausomybės 
išgavimo. Delegaciją už nepri
klausomybę žada gausiau orga
nizuoti vietines ginkluotas pa
jėgas ir palengvinti Prąnęū4j«?. 

„ . naštą kare. . Europos srity
didinti. Kovo 4 Molotovas ašt- M Paryžiuje Molotovo piktas prancūziją skatina greičiau 
riai puolė Vakarus už europi- puolimas Jaikbmas blogu ženk- tvirtinti sutartis kurios knstų 
nio saugumo bendruomenę ir iu ž^ievos konferencijai, kuri VrtkUHiai mnktimtic Pritaria 
NATO. Ojau kovo5Mask- turi svarstyti: ir-indokinijos
vos satelitas rytinis Berlynas; reikalus. DėLtos^idokmijos kaiui. Bet grasina Maskva, ir 
prašneko apie tuos Maskvos Pranucūzija vargiai Ženevos

konferencijos apsispręs ką da
ryti: nei paliaubų, nei sutarimą 
tvirtinimo.

Prez. Rhee reikalai!- pe^os paskui Kita dėl Indokinijos. Joje daty"
• . Indokinijos. Jis pasilieka sau vauaančios didžiosios valsti

ja garantijų
Korėjos "prez. Rhee pareiš

kė, kad vieninteliu būdas Ko-.
-rėjos klausimui išspręsti yra 
kovos laukas, pradėtas 1950. 
Tačiau ir dabar jis sutinka, kad 
Ženevoje dar kartą sąjunginin
kai mėgintų derėtis. Ir jis at
siųs savo atstovą, jei tik bus 
užtikrinta, kad Korėjos reika
lai nebus pažaisti. Rhee reika
lauja, kad Sovietai būtų laiko
mi kariaujančias pusės šalimi; 
kad pirma būtų išspręstas Ko-

ŠALTASIS KARAS TRUKS 
ęENT 10 METŲ

. Londone ir darbiečiai ir kon
servatoriai sutaria, kad ka
riuomenė būtų apginkluota 
moderniaisiais atominiais gink
lais. Nesipriešino darbiečių o- 
pozicija nė dėl sumos ginklavi
mo reikalams 1954-55 metams 
— 1640 mil. svarų; Dabar An
glija turi 849,700 kariuomenės 
ir 570,800 atsargoje. .

Pažymėtina, kad vyriausybė, 
planuodama ginklavimą, išeina 
iš prielaidos, kaip praneša 
“Basler Nachrichten”, kad 
taftos ar šaltojo karo periodas 
traks maškraria destait metą, 
gitas nusistatymas po Berlyno 
konferencijos tik sustiprėjęs.'

Rytine Vokietija su 
Egiptu

Egipte .kovo mėn, rytinė 
Vokietija rengiasi savo prekių 
propagandai. Ligšiolinė preky-. 
ba tarp E&ipto ir rytinės Vo
kietijos buvo naudinga Egiptui. 
Pernai jis eksportavo į rytinę 
Vokietiją už 167 mil. egiptinių 
svarų, o importavo iš ten tik 
už 40,000. Pernai mėgino su 
savo prekėm įeiti į Egiptą va
karų \ 
nes Ve

Indokinijos. Jis pasilieka 
teisę, poi 90 dienų pasitraukti, bes, kom. Kinija ir dar kelios . | 
jei konferencija neduos jokių Indokinijos klausimu suintefe-§ 

suotos.

Washingtone tarp diplomatųv į 
manoma, kad Ženevos rezuk - 
tatai bus tokie kaip Berlyne. ^ 

užtikrino. Spėja, kad Maskva siūlys šlb’^ 
: daryti Korėjoje bendrą vyriau- 

sybę, kaip ir Vokietijai buvo 
siūlius. Amerika turinti reika- ; 
Jauti Korėjoje laisvų rinkimų 
— vėl taip kaip ji to reikalavo ; 
Vokietijoje. Dėl Indokinijos ^ 
taip pat vilčių nedaug.

KORĖJA KINIJAI, KINIJA RUSIJAI
Maskva putda. ir užsiprašo dar daugiau • Paryžius nesiryžta 
nieko daryt • Bonna skuba veik ti • Washingtonas pesimistiškai 
nustebintas.

Washingtonas tuo tarpu te- 
žiūri nelauktai nustebintas. 
Nustebino jį, kaip Maskva su- 
gebėjo išnaudoti Berlyno dery- 
bas Kinijos, naudai. Dulles iš- ; 
tiesė Kinijai tik mažą pirščiu- 
ką — sutiko, kad Kinija sėdėtų ' 
Ženevos konferencijoje. Paskui 
Dulles aiškino, kad Kinija čia 
bus pasodinta, kad pasiąiškin- 
tų dėl savo agresinių veiksmų. 
Bet Kinija nusičiupo dabar ir 
už Dulles alkūnės. Propagan- 
doje jau skelbiama, .kad Kmi- 
ja dalyvaus kaip penktoji di- 
džioji valstybė; jau kalbama, y 
kai iš kaltinamojo ji pavirs 'į 
pačiu teisėju, kuris pats sau ' 
priteis Korėjos kepsnį... Propa- | 
ganda kelia ją ir j Jungtines į 
Tautas. Tai daro ne tik Mas- /I 
kva, bet ir Dulles sąjunginin- 
kai britai, tegul tik per dar- 
biečius... .

Atsukti šitą propagandą ne- 
bus Dulles lengva. O kapitu- 
Huoti prieš Maskvos ir britų 
norus negalės. DoNra ivMb

RVVMIp

lyne, ars sąjangfatakai Maitai * 
Ir Mtikiari itaa pmftlą

kom. Kiniją ;
slavijos, Kanados ir Izraelio 
soicaldepolpratų buvo tik ste
bėtojau f

Konferencija nutarė paremti 
europinio saugumo bendruome
nę, ypač įkalbinėjo belgų soc. 
Spaakas. Ųz tai iš 14 valstybių 

- balsavo lO^Vokieti jos socialde- 
mokrat^t'^Hteakė prieš, Švei
carijos, Švedijos ir Suomijos 
susilaikę.

Anglijos delegatam pasiū
lius, Socialistų Internacionalas 
pripažino, kad tik kom. Kini
jos pr^ažinmias ir įsileidimas 
į Jungtmes Tautas tegali būti 
sąlyga padėčiai sutvarkyti to- 
fimnosiuoše rytuose.



Berlyno kon- 
. norėjo įsi- 
wą, dabar So-

Kur tik beitum, niekur nerasi gra
žesnio sedano. Steb» tas ilgas, 
žavesio pilnas Unijas. jatatat 4to 
puikaus -auto esme. Sis automobilis 

"tinka” visur.

VOKIETIJA PASTATE 
per 1953 metus 575,000 nau

jų butų. Naujiem metam dar 
paliko nebaigtų' įstatyti kitus 
320,000. i

Įžiūrėjimas minėtais atvejais 
Bažnyčios neutralumo yra ki
lęs iš nepakankamo suvokimo 
Bažnyčios ir politikos santy
kių. , '

Tačiau Vokietija yra demo
kratinis kraštas ir Vokietijos 
krikščionys demokratai - veda 
demokratinę politiką. Ogi de
mokratiška santvarka, ir ypač 
krikščionių demokratų supra
timu, pripažįsta visų gyventojų

3.' Pagaliau, ar mano suklys
ta tik prabėgomis paliečiant 
klausimą, apie kokį politinį ne
utralumą kalba mūsų, filoso
fai? Galiu tik patvirtinti, kad 
jų skelbiamoji politika aiškiau
siai skiriasi nuo Adenauerio ar 
kitos krikščioniškos demokra
tiškos politikos. Mūsų tie filo
sofai atmetė bet kokią pasaulė
žiūrinę, taigi irkrikščionšką 
politiką, ir teigė, kad politika 
jokiu būdu negili būti palenk
ta pasaulėžiūrai, kad politika 
turi būti atsieta nuo pasaulė
žiūros, kad pasaulėžiūra turi 
būti išjungta iš politikos, nes 
politika savo esme ir prigimti
mi' yra profaninė sritis.

Kad jie tokias pažiūras tai
kė ne tik valdžiai, bet iš viso 
politinei veiklai, jau aišku ir iš 
to, jog jie tuo pagrindu kure 
ir politinį sąjūdi, kuris juk yra 
ne valdžia, bet tik piliečių vie
naip^ kitaip manančių poli
tinė reprezentacija. T5esa, jie 
nepaneigė,, kad asęnuo būtų ir
gi nepasauleŽnirmis, bet jo pa- 
saulėžiūnškumas juk tegali 
reikštis tik .šaka politikos. Tų 
filosofų skelbiama politinė dok
trina yra nepasaidežiūrinė vi
same politikos plote, nes poli
tika yra laikoma nekompen- 
tatinga tvarkyti pasaulėžiūri
nius dalykus. Jei L. D. tai nori 
kitaip aiškinti, tai žinoma jo 
reikalas.

Dėl kai kurių p. L. D. išve
džiojimų norėčiau atkreipti dė
mesį į šluos dalykus:

I. Jei politikos plote ir būtų 
dalykų, kuriais būtų gėlimą 
laikytis neutraliai, tai L. D. iš
kelt; pavyzdžiai to 'neįrodo. ~ 
Italijos plebiscitas nejpineigojo 
katalikų balsuoti už respubliką 
ar monarchiją Tik todėl, kad 
Bažnyčia ir krikščionybė nėra 
susieta su bet kurtei valdymosi 
forma. Bažnyčia tik įpareigoja 
katalikus budėti, kad bet kuris 
rtznras nfpriCTtaraOTų prignn- 
tajai teisei Ir Dlevb įstatu 
mama, Bažnyčia uestogunai i

neminimi jų vardai Bet grivokit apie tat Jūsų lank
sta*.

Laidotuvių dieną tarp auto
busų ir vagonų laužo, vietoje, 
tauri lyg pasijuokimui buvo va
dinama “aguonų lauku”, sus
tojo valdžios automobilis. Mi- 
nisteris pats atvyko į kūdikio 
laidotuvės. Jis įlipo į autobu
so laužą, kur vaikų vežimėlyje 
be ratų gulėjo negyvas kūdi
kis. Dar tą pačią dieną visos 
Prancūzijos spauda pranešė, 
kad buvo sulaužytos kliūtys, ir 
ministeris Lemaite iškovojo 
vyriausybės sutikimą pradėti 
pirmąją statybą.

Ths pariameptas, kuris nu
braukė statybai siūlytą mili
jardą frankų, tuojau paskyrė 7 
milijardus. x

Bet šalčiai neatleido. Po 
vienos nakties buvo pranešta 
spaudoje, kad* rastos aštaonios 
šalčio aukos. Kunigo Petro vei
das dar labiau nuliūdo.

lygybę prieš įstatymus ir lai
kosi politikos, kad valstybės 
piliečiams negali būti teikia
mos privilegijos ar mažinamos 
teisės dėl paliečių skirtingo 
tikėjimo, įsitikinknų; kad visi 
piliečiai gali naudotis sąžinės, 
žodžio, spaudos* korespondenci
jos ir draugijinio* gyvenimo

2. Negalima, sutikti su p. L. . laisvėmis, jei tos laisvės nėra. 
D. aiškinimu Vokietijos krikš- pįktnaudŠjamos 
čionių demokratų ar Adenaue
rio politikos, atseit su teigimu, 
kad Adęnaueris lygiai trak
tuoja įvairias ideologines gru
pes — socialistus, liberalus ar 
net komunistus, arba, kad A- 
danaueris yra tų organizacijų 
atžvilgiu neutralus. Vokietijos 
krikščionys demokratai ir A- 
denaueris kovoja su tomis gru
pėmis, 
jį programas ir. visus ragina 
remti jo politiką. Jr toji jų po- 
litika anaiptol nėra neutralia Ji 
yra krikščioniška; jos paskuti
nėje programoje, priimtoje 
1953 m. balandžio 22 ė. Ham
burge, yra aiškiai pasakyta: 
“Die Christlidie Demokratis- 
che Union erštrebt eine vom 
Christentum getragene Lebens- 
gemeinschaft dės ganzen deut- 
schen Volkes”. Tos-krikščioniš
kos politikos CDU ir Adenaue- 
ris laikosi ir būdamas Vokieti
jos kancleris, šeimų, globa .ir 
jos* aprūpinimas, privatinės 
nuosavybės įsigyjamas bei iš
plėtimas, socialinio gyvenimo 
krikščioniškais pagrindais su
tvarkymas — viso to siekia
ma nepaisant, ką tais reikalais 
galvoja ir siūlo socialdemokra
tai ar kurios kitos opozicijos

VANDUO KALTAS
P ttsburyhe vienas pilietis 

laistė gėlę. Vandens kliūstelė
jo perdaug, užliejo elektros 
laiSu«. kilo gaisras; ugniage
siai vyko jo gesinti ir susidū
rė su automobiliu.

Sykį pėAbekiė i jo fduris ir 
pakvietė prie ligonio — prie 
tokio, kuris mėgino šokti į 
Senos upę -ir nusižudyti, tik 
buvo Aėtauktas. Suteikęs safe 
ramentus, kunigas Petras pa
klausė:

“Kodėl gi tu taip padarei?”
“Tėve, tu nežinai, kas yra 

būti benamiu”, išgirdo atsakys 
mą. : .

Kunigas Petras paėmė jį pas 
save ir šlaite. Po savaitės jo 
name gyveno jau keturios šei- 
mossu 12 vaikų. Netrukus apie 
jo namą nęapstatytame sklype

fetnyn. pirmyn ir atgal tflt aęav- 
tannt <fa. mygtukai Tta Mbni 
patogu, jei Mrtago agto imo- 
nfe turi vairuoti. . .

sceną kunigas Petras ir pasa
kė tuos paeita žodžius, dar 
pridMftmaa*

“Mano draugai, ped&dte 
imumš.” Su humoru kunigas 
Petras sakosi norįs būti blusa, 
kuri neleidžia nurimti ir mie-

NeyftisydaTnas savo 
kuiūgasPetras suklupo ir fine 
melstis, Pąjskui jis parašė laiš- 

atmvirto atstatjąno ministeriui Le- 
beveik atskira'pramonės šaka, maire:
kūriną metinė anytartū melria “Po«e itatotrri, visai ma- 
fhiiiardus frankų. Pato ItaągAs gyvenu Neuffly
Petras rytais trtafciaiu vaikų ^atance iš aaurio S į 4 staa- 
vežimėliu per mieštą, ieškoda- * tai pariametaas
mas “brangenybta** --šiiricšly- atmeti febditas va*ątM>mcačfl 
nuošė. Talkininkų >s susilaukė butam statyti. Kūdikį laidos 
daugel. Kaip “svetimšalių legi- 
jone’ 
tarp jų dirbo vienas būvąs ban
kininkas, vienas vyšfcaųias iš- 
Paryžiaus apylinkės, . vienas 
inžilrierius ir net vienas buvęs 
Pietų Amerikos kariuomenės 
vyriausias -vadas. Visi jie dirba 
veltui. Pinigai ęma bendruo
menei, kuri stato benamiams 
barakus. Paryžiaus apylinkė
se jau tokių barakų 400 pri
statyta.

Šių metų sausio mėn. užėjo 
šalčiai. Kunigas Petras peršalo 
ir susirgo. * Vieną rytą atnešė 
jam laikraščius. Nežymioje 
laikraščio vietoje susirado ąi- 
nią, kuri jam rūpėjo. Joje buvo 

■rašoma: ; *
“Vakar vėlų vakarą atsta-. 

tymo mtasterio siūlymas skir
ti vieną mffiardą frankų butų 
varguomenei statybai buvo at-

pneš pačią 
valstybę. Krikščioniškosios de
mokratijos aiškiai pabrėžia, 
kad jų vyriausias tikslas yra 
viso krašto gerovė ir kad par
tija, patekusi į valdžią, negali 
paisyti tik savo interesų. Taip 
yra Vokietijoje, taip buvo, kaip 
^teismgai pažymi p. K. Moc
kus, Lietuvoje,- taip yra ir su 
kitomis krikščkMiiškomis de- 

atmeta ir kritikuoja mokratijomis kituose kraštuo
se, ir tai 
utralitmo J 
tiškumoir

Pasirodžius mano straipsne- 
. liams “Drauge”: “Ar politinis 

"y neutralumas yra krikščioniš- 
| kas”, tuo reikalu “Darbinin- 

ke” jau pasisakė p. L. Damb- 
f liūnas ir p. K. Mockus. Tuo 
i klausimu susidaro reikalas pa-
£ sisakyti pakartotinai ir man ir

tai tik todėl, kad p. L. D. pri- 
skyrė man tokius teigimus, ku- 

|rių mano pasirašytuose straip- 
r .snefiuose arba visai nėra .arba
/ jieman neteisingai priskiria

mi. • ' * '
f I. L. Dambriūnas šakor “Kai 
j ‘ kas mano, kad visada” (politi- 
g • - nis neutralumas) yra nekrik- 
| ščioniškas ir tokį galvojimą 
|įj priskiria man. Turiu pastebe- 

ti, kad tokįo teigimo mano 
K straipsneliuose nėra ir esu ata- 

kilojamas be pagrindo. Ten 
t nesvarstoma, ar plačiame.pojj- 

.tikos plote nėra dalykų, dėl 
fr * tairių būtų galima būti neutra- 

kam, bet tik pasisakoma, ar 
g| yrą krikščioniška politikoje ne
gi utraliai laikytis apskritai ir y- 

pac tais klausimais, kurie ten
lį • paliečiami.

- 2. Tuose pasisakymuose iš-
- kelti samprotavimai yra ne 

mano, bet kun. von Rabenau 
į bei kitų vokiečių teologų ir ka- 
? .. talikų, kaip ir esu nurodęs.

Taigi ne Viliamas daro išva
dą, kad politinis neutralumas 

į yra nekrikščioniškas, bet Rabe- 
• nau ir jo atpasakotas straips

nelis, kaip tik ir baigiasi tei- 
girna: “Deshalb ist politischer 

fe Neutralismus nicht christlich,” 
Į?? Aišku, kad negali būtiTr taria- 

. mo išsiskirimo tarp manęs ir 
kun. Rabenau, kurį tik L. D., 
išranda, žodžiu, L. D. turėtų 

- v -■ ginčytis ne su manim, bet su 
fe tais, kurių mintys yra atpasa

kotos.
> 3. ,Tai kas straipsneliuose y-

ra manė, tai tik keletas saki
nių, kuriais atkreipiamas dė
mesys, jog kun. von Rabenau 

r. f ir. kitų mintys skiriasi nuo kai- 
kurių mūsų filosofų minčių. 
Tik ir čia p/E. D. iškreipia 
mano mintis teigdamas, kad 
aš mūsų filosofus kaltina ma
žinu jų garbę ir dar kažką nu- 

? - tylia Tokių smerkimų ten nė-

goti. • •
Prancūzai tavo pagauti. Są

žinės sujaudintos. Vietas mili
joninio tiražo dienraštis rašė: 
“Kunigas Petras grą^tao Pran
cūzijai Širdį”. Požeminių trau
kinių valdyba tuojau pavedė 
kunigo Petro žiniai tris.af^- 
domas stotis; tafc pat ir mil
žinišką Gare d*Orsay salę. 
Kaip pasakoje, prie stoties pra
dėjo rodytis prabanginiai au- 
ttnnobiliai, kai kurie pažymėti 
diplomatų ženklais; ta&Mtoo- 
ti šoferiai prisistatė betantam 
pergabenti arba net B* perva
žiuoti pro Šiukšta dgtos, kad 
surinktų, kas dar vartotina. Iš 
autobusų kurie važiuoja pagal 
Senos ięę, tai vienas, tai ki
tas kelevij išmeta paketas, 
skirtas betantam.

Bet kuitigas Petras nenu
rimsta, ibi bent vienam žfao- 
gui gresia mirtis nuo šakSd. Jo 
veidas daf labiau ištyso ir vir
to beveik nežemiškas.

Kiekvieną rytą ketvirtą va
landą atlaikęs mišias, jis pasi
leidžia į miestą. Vėlų vakarą

■
'* (Nukelta į 4 psl) , ?

pius visas
savybes (kurių daug šiam putapy 

pavaizduotųL Gitata vta* pageidaujaitas j 
jėgos* prietaisiM*-ta«ta taiett«nėt tikėta tik 

brangiausiuose adtataČOiuose. Ir visa tai
- gaunate (ir dar ytai; 
savybes, - taries janOI 
* ‘Worth Mare"JKĮri 

pigiau neguldįgąg

RaSar! Visos įušiį seniai' nogėtos puikių aųtof^^įų &^1į>l 
vienam automobily ir kaštuojančiam šimtais dolerių pi^auf
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tuo metu, kai > galvojo apie 
egzaminus, ją pralenkė ketver- 
ta arklių važiuojąs dvarininkas

las. Ir nuo jo visas miškas pa
kvimpa vynu Marijai Vasil- 
jevnai pasidaro baisu ir gaila 
šito žmogaus, kuris nežinia dėl 
ko turi žūti. Ir jai i galvą at-

labai patiko; sėdėdama šalia 
jo, > vis mišo. JI buvo pripra
tusi matyti egzaminatorius vi-

koks šimtas metų ir, rodos, 
kad pakelėje nuo miesto ligi 
jos mokyklos, ji žinojo kiek
vieną akmeni, kiekvieną medį, 
čia buvo jos praeitis ir dabar
tis; jokios kitos ateities ji ne
galėjo sau įsivaizduoti, kaip tik 
mokyklą, kelią į miestą ir at
gal, ir vėl mokyklą, ir vėl ke-

Galima būtų ir nesistebėti, kad socialdemokratai vis dar te
beturi šiitą jausmą komunistam, kaip bendros marksistinės pa
saulėžiūros draugam, jei musų neįtikinėtų, jog yra kitaip. Su
prantama. Kai bolševikai suvėrę ant savo pavydžios visus komu-

Vtenos tik klausknas buvo “antikomunistiškai” į širdį pa
imtas: tai savojo krašto saugumas. Kadangi Briuseliu buvo su
važiavę socialdemokratai iš vakarų Europos, o jie vis dėlto žino, 
kad bolševikai jos iš savo akių neišleidžia, tai nutarta organizuo
jamą Europos gynimą remti. čia jau prakalbėjo ne internacio
nalas, o žmogaus baimė nepatekti į rankas komunistinės Mask
vos, kuriai šiūp jau rodomos gražios akutės. Tuo dvejopu matu 
mes ir stebimės. ' . "

gų paėmimo dogmą. Tai turė
jo būti naujas brangakmenis 
Marijos vainikui, kuriuo ji bu
vo vainikuota dangaus ir Že
mės karaliene. Visa tai dar la
biau kelia mūsų pasitikėjimą 
mūsų Tarpininke prie Augš- 
čiausiojo sosto.

riem socialdemokratam nepakeliui. Nepakeliui ir mūsiškiem so
cialdemokratam. Dėl to jie tiktai pernai buvo įsileisti į socialde
mokratų tarptautinį internacionalą. Kliuvo Lietuvos okupacija, 
dėt kurios socialdemokratų internacionalas nenorėjo aiškiai pa
sisakyti prieš Maskvą.

dos, nežinojo ką klausinėti ir 
buvo nepaprastai mandagus, 
švelnus ir rašė tik penketu
kus.

Šio mėnesio pradžioje Belgijoje, Briuselio mieste, įvyko Eu
ropos socialdemokratų partijų atstovų konferencija. Valstybės, 
bolševikų paglemžtos, kaip Čekoslovakija, Estija, Latvija, Lenki
ja, Lietuva, turėjo tik savo stebėtojus. Kodėl? Argumentas 
aiškus: vakarų Europos socialdemokratų partijos nenori drasky
ti Maskvai akių. Jos tik stebėtojais pripažįsta tuos savo drau
gus, kurie yra susiorganizavę tremtyjeir aiškiai kovoja su Mask
va. Iš antros pusės tuo pripažįstama bolševikinė okupacija, arba 
kaip diplomatai sako, pavergtųjų valstybių įjungimas de f acto į 
Sovietų Sąjungą. Tai yra angliškas nusistatymas, ir jis vyravo 
Briuselio konferencijoje. ?

anksčiau buvo akcizo VakBnin- 
kas, o inspektoriaus vietą ga
vo tik per protekciją; mokyk
los taryba renkasi labai retai 
ir nežinia kur; mokyklos, glo
bias — mažo mokslo kaimie

tis su skundais ir prašymais....
“Jis S tikrųjų gražus” — 

pagalvojo ji, pažvelgusi į Cha- 
novą.

O kebasvfebkgėsnis ir bk>

tikėjimo tiesa yra.j Dievo ap
reikšta, Ji yra atžymėta ne 
tik Bažnyčios Padavime, bet

minavo pas ją mokykloje. Jis
J4 ptzno VzpBsVUBDOu 
. — Svefld!--Sušuko $5. — I 
namus ^važiuojate? -

•.(Įtik Chanovos su nudėvėtu ir
apdrfltaafa vaido, nors jau ®e- ■ kyidą, apie tai, koks -bus per 
rokai sensteiejąs, net vb dar rg^minus uždavinys —- Sto

jimui. Būti žmona? Tačiau 
gyvenimas taip Sutvarkytas, 
kad štai jis gyvena vienas di
delėje sodyboje, o ji— viena 
tolimame krašte, ir mintis, 
kad jie galėtų būti artimi ir 
lygus, atrodo kažin kokia kris
te ir ^kvaila. Ir apskritai, gy
venimas ir žmonių santykiai 
yra susidėję taip keistai, jog, 
pagalvojus apie tai, pasidaro 
klaiku ir širdis susispaudžia.

— Žinoma, — galvoja ji:— 
kodėl grožį, lipšnumą ir liūd
nas, mielas akis Dievas duoda 
silpniems, nelaimingiems ir 
nenaudingiems žmonėms, ir ko
dėl jie taip patinka.

— Mums čia reikia sukti dė

tis, odų išdirtemo įmonės savi
ninkas, kvailas, storžieviškas 

, w.. > ėrwgpxjįa. ■■ 9°oargų — ir
O aš važiuoju pas Bak- Dievas žino j ką reikia krefp- 
— tarė jis, kreipdamas^

būtij Visviena. ^1* geresnio gy
venimo jam nereikta. Jis geras, 
ŠVetaus, bet naivus ir nesupran
ta šio grubaus gyvenimo, kaip 
nežhojd per egzaminus maldų.
Mokyklai jis aukoja tikgeo- eina mintis, jog jei ji būtų jo 

ir nuošir- žinota ar sesuo, ji visą savo 
dSai lifto save naudingu gyvenimą paaukotų jo išgelbe- 
žmogumi, žymiu liaudies švie
timo veikėju. Or kam reikalingi 
tie jo gaubliai!

— Laikykis, Vasiljevna! — 
sušunka Simonas.

O tas praeities dienas, ku
rias į praleido prieš tapdama 
mokytoja, ji atprato minėti — 
ir beveik pamiršo. Kaftada 
buvo tėvas, motina; gyveno 
Maskvoje, šalia Raudonųjų 
Vartų, tupėjo <fideįį butą, ta
čiau iš viso ano gyvenimo at
mintyje teliko kažkas neaiš
kaus ir migloto, tartum sap
nas. Tėvas mirė, kai ji ėjo de
šimtus mėtas, paskui greitai 
mirė motina... Turėjo brolį ka
rininką, prddtioje susirašinė
jo, paskiau brošs nustojo at
sakinėti į laiškus, atprato. Iš 
senų palaikų liko tik motinos 
fotografija, taflau nuo moltyk-

dos sąjūdi ir krikšSoni&o gy
venimo ' atnaifttimą, jau pla
čiai nuaidėjo per katalikų gy
venamus kraštus ir $e tam šv. 
Tėvo balsui neliko abejingi. 
•Marijos metų nauja dvasia vis j 
giliau ir plačiau pradeda apim
ti įvairius tikinčiųjų ’sluogs- 
nius. Neabejojame, kad ir ti
kintieji lietuviai katalikai į šių 
Marijos mptų šventimą jau įsi
jungė. Bet Mes, lietuviai vys
kupai, gyveną tremtyje ir da
lindamiesi savo tautos skau
džiu likimu, negalime jus, My- 
limiausieji, neparaginti iš. nau
jo, kad šiuos Marijos metus 
pratektumėte ypatingame dva
sios pakilime, kad lietuvio šir
dyje, kmjoje Marijai jau' nuo 
seno yra skirta ypatinga viep
ta, meilė Marijai būtų dar 
karščiau puoselėjama, kad jos 
gyvenimo nekaltumu būtų dar 
stropiau sekama ir kad meilė 
Marijai nebūtų tik tuščias žo
dis, bet tikrai gilus pilnutinio 
katalikiško gyvenimo patvir
tintas jausmas.

keikimo.”
gis nuostabus Marijos nekab • 

tomas buvo, vieningai visu iš-t J

Brangiausieji,^ Mes savo ti
kinčiųjų ne akimirkai neužmir
šome jų nelaimėse, ypač savo 
maldose i Augš&ausiąjį, pra
šydami, grąžteli mūsų tėvynei 
laisvės dienas, o jos vaikams 
gimtąją pastogę, amžinąjį gi 
poilsį tiems, kurie žuvo už Die
vo ir savo teises Lietuvoje. 
Mes netylėjome ir pasaulio ga
lingųjų akivaizdoje, stengda

miesi užtarti savo tautiečius 
jų nelaimėse ir. visais galimais 
būdais jiems padėti, šiandien 
galime pasidžiaugti, kad visų 
laisvėje gyvenančių lietuvių 
sutartino darbo dėka mūsų tei
singa byla, Dievui laiminant, 
gerokai pasistūmėjo pirmyn. 
Tiesa, dar lieka daug padaryti. 
Bet dirbant ir Dievui mūsų 
darbą laiminant, laisvės saulė 
patekės pagaliau ir mūsų bran
giai tėvynei. Dievas turi savo 
būdus ir savo kelius išvesti 
tautas į laisvę, jei tik jos yra 
tos laisvės*vertos.

Šiais meta:s mūsų šviesios 
viltys turi pagrindo dar labiau 
sustiprėti, nes visa katalikų 
Bažnyčia įsijungė į galingą 
maldos sąjūdį į Dievo Motiną 
ir mūsų Motiną Švenčiausiąją

stus, senis Simonas, kuris ją 
vežė, atsigrįžo ir tarė:

— O mieste vieną valdinin
ką suėmė. Išsiuntė. Mieste ei- 
na gandai, kad Maskvoj Iš
kartu su vokiečiais miesto gal
vą Atefcsejevą užmušė.

: — Kas tau šitą sakė?
— Ivanovo smuklėje laik

raščiuose skaitė.
Ir vėl ilgam nutBO. Marija 

Vasiljevna galvojoapie tai, jog 
greitai bus egzammai, kuriems 
jt paruošė keturius berniukus 
UT Ir Kvp uK r pn6B81Qr^ SSBlOfidS 3S
tuo meta, kai galvojo s^ie paskos. Ketvertas oricSų ėjo

Kad Marija nepažino gimto
sios nuodėmės sutepimo, t. y., 
kad nuo pat pirmo savo buvi
mo akimirksnio jį buvo pašven
čiamojoje malonėje, Kristaus 
Bažnyčioje buvo tikima \ nuo 
pat pradžios. Tik vėliau (nuo 
1140 m.) rienas kitas buvo 
pradėjęs keiti dS to abejonių, 
gerai nfesupraądamas, kaip tuo 
atveju būtų galkna sa^ti, kad 
ir Marija vis dėlto yra Kris
taus atpirkta. Teologai tada iš
aiškino, kad Marija yra atpirk
ta nuo gimtosios nuodėmės 
prievolės ta prasme, kad, nors 
kaip Adomo dukra ir ji priva
lėjo .patekti į gimtąją nuodė
mę, ‘' bet kaip Kristaus Motina 
dėl būsimų savo Sūnaus nuo
pelnų nuo gimtosios nuodėmės 
faktinai buvo apsaugota. Taigi 
buvo nė iš nuodėmės įvarvi
nantis, bet nuo nuodėmės ap-

daims į vežimą. — Likite 
svefld! Viso geriausio!
& vėl > galvojo apie savo mo- 

ktaius, apie egzaminus, apie 
saigą, apie mokyklos tarybą: o 
mu vejas auvesuavo Desnon- 
mnfią ratų ghgMM, tos rato- 
tys teHojool kitomis. Nort-

rimtetą* Js® šilta.
Koks Mas? tako jis 

vfl ir jtnklML
— Kta gl jum fiepia šitokiu 

jcem vaniieu! —— Munuteiejo 
lUKSU SfUKmUs

Neverta dėl to nustebti, kad anglų socialdemokratai kon
ferencijoje jškaė, o kiti priėmė nutarimą rūpintis savam krašte, _ ___ _______
kadjųaouEyM^tetoažmių komunistinę Kiniją ir p būtų įsileis- pa^|ę feijąid vfeus pęrsė- 
u. : t.__« fcjojamuš' prispaustuosius, ne

tekusius laisvės, kad jiems bū
tų grąrnte tai, ką, jie yra per 
žmonių piktumą jHaradę.

Į ši maldos sąjūdį ragina vi
sus tikintuosius Šv. Tėvas Po
piežius Pijus XII savo 1953 m. 
rūgs. 8 d. enakfika/'ĄfiKEntiš 
garbės vainikas” (Ftilgens co- 
rona gioriae), kuria jis paskel
bė Marijos Metus, minint šimt
mečio sukaktį nuo Nekalto 
gvenč. Panelės Marijos Prašr- 
dėjimo dogmos paskelbimo, šie 
Marijos metai, kaip žinome.

Ratai steigi omaritial pa- 
nniom 4 uioj apvirs; Ma- 
rijai VaafljevnaT ant kojų už- 

tai 
Jos pirkiniai. Taika kelti į sfc 
dtią molėtą kalvelę, nuo kurios 
cranMems puaa i gnovj van- 
dttev flgtouįtaiias vbą kelią— 
kaip Ba* išvažiuoti! Arkliai 
krioida. Chanovnt Stoka iš ve- 

O— • l'i lt —1------- vSUIKBmf IT CShI 1DBSO pRIKolS*

y Pusę devynių rytą jie išva
žiavo iš miesto.

« Vieškelis buvo jau sausas, 
ižovfoga bakukffio mėnesio sau- 
įlė smarkiai kaitino, bet grio
viuose ir miške tebebuvo snie
gas. Dar visai neseniai spirgi
no pikta, tamsi, ilga žiema, ir 
pavasaris atėjo taip staiga, bet 
Mariai Vasūjevnai, kuri dabar 

jsSdejo ratuose, viskas atrodė 
nenauja ir neįdomu: ir šilima, 
ir” svajingi, pavasario dvelkimo 
suffldyti, vaiskūs miškai, ir 
tamsūs paukštų pulkai, kurie 
sukfojosi virš dkffiulių balų, 
panašų j ežerus, ir tas dan
gus, toks puikus, toks begali
nis, į kurį, rodos, pasinertam 
su tokiu džiaugsmu, štai jau 
tiyilka metų, kaip ji mokytoja. 
Ir nesuskaitysi kiek kartų per 
tuos metus jai teko taip va» 
žinoti į miestą algos; ir vis- 
viena, ar tai būdaVb pavasaris, 
kaip dabar, ar lietingas ru
dens vakaras, ar žiema jai 
būdavo vfctfek, fr visada neap- 
sakomai norėjosi tik vieno: los drėgmės ji apeMaurt, ir ftaos jb 
grtMteu pamžtaoa z joje nH» nėbtavo W,; gilriš >

jąiažro^kad*gywnoši-tiktf^^ agMį

Kol® tafiaa? poktousė 
enanovas w nunjUGKe.

Mokytoja žiūrėjo į > lr ne- 
nąirasti: KbdM Mtas 

ketatuoii* Sa gyvena? Ką gafi 
jam craoti ao^ moj pur^ 
▼ynėl rateboddtoe — jo pW-

Metropoštas J. Skvacckas 

stokoję, *kad ir pirmą jos bu- 
vimo akimirksnį. Tai reiškia, į? 
kad Marija nėra buvusi gimto- <;fj 
sios nuodėmės paliesta net 5 
trumpiausiam akimirksniui.

Angelas ją dar- vadina “pa- 
girta tarp moterų”, tai . yra, 
garbingiausia, laimingiausia iš 
moterų. Ji čia pastatoma virš X į 
visų moterų ne dėl būsimos sa- z | 
vo motinystės^ nes tą dalyką1 
reikėjo dar aptarti. Marija čia 
taip iškeliama dėl savo artumo - V 
Dievui, dėl savo gyvenimo ne- - į 
kaltumo, štai kodėl Viešpats N 
yra su ja (Lk. 1,28) ir kodėl ? 
ji yra radusi jnalončs pas Die
vą (Lk. 1,30), išrenkant ją \ 
Dievo Sūnui motina.

“Šiuo ypatingu *ir iškilmin- \ y 
gu pasveikinimu, šiaipjau nie- 
kuomet negirdėto, rašoma dog- ,'t 
matinėje bulėje “IneffabiEs 't 
Deus”, yra parodoma, jog Die
vo Motina buvo visų dieviškų J? 
malonių buveinė, išgražinta vt- ;; 
spmis šventosios Dvasios dova- . 
nmos, dar daugiau, šitų dova
nų kone beribis iždas ir neišse- J 
miama bedugnė, ■ taip kad ji .

Minint Švenč. Panelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo dog
mos paskeiBnšo ŠBrttmetinę su
kaktį mūsų mintys skrenda į 
aną 1854 m. gruodžio 8 dieną, 
kada šv. Tėvas Po^nežius Pijus 
IX šv. Petro bazilikoje Romo
je, apsuptas,kardinolų, patri- 
jarięų ir šimtųarkivyskupų bei - _ . .... . ...
vygki^ų, paskelbė visam kata- vyko dėl bustoj. nųopefeta 

Ūkiškajam pasauliui, kad 
”dfttrina, kuri sako*- jog 
Švenč. Pana Marija pirmame, 
savo prasidėjimo akimirksnyje 
ypatinga Visa^fio Dievo ma- 
krfie ir privilegija, dėlei Jėzaus 
Kristaus, žmonių giminės Gei- 

ppasidėjo 1953 m. gruodžio 8 bėtojo, nuopelnų, yra nuoviso-

nvčiofe. ši įsitikinimą pagaliau 

(Nukelta 1 J

įti Tolimųjų Rytų Prikalus. Kad tie reikalai priklauso nė nuo ko- 
•nnoiistinėa Kinijos,, o nuo Maskvos, visięm yra aišku. Galimas 
'dūktas, tai buvo aišku ir Briuselio konferencijos sodaktemokra- 
Itam, bet šiltas jausmas komunistam ir anglų interesai diktayo 
akis užmerkti. ' . ■

vienaip ar kitaip yra išreikšta 
ir šv. Rašte.

Skliaustas šiuo klausimu šv. 
Rašto tekstas yna užrašytas 
Pradž. 3,15: ‘Tedarysiu neprie- 
tetystę tarp tavęs ir moteriš
kės, tarp tavo amijos ir jos 
ainijos, > sutrins tavo galvą, o 
ta tykosi jos kulnies”, sako 
(Diedas žalčiui, šugundžiusiam 
Jtevą. žaltys gundytojas bus 
nugalėtas. Jo priešininkė ir 
nug&lėtoja yra moteriškė. Kaip 
aiškina visa eūė Bažnyčios Tė
vų, Šato ji moteriškė yra; Ma
rija. Jei ji, be abejo, vienybė
je su savo Sūnumi ir per jį, yra 
žalčio gundytojo priešininkė ir 
nugalėtoja, tai ji pati negalėjo 
būti nuodėmės nugalėta, kitaip 
sakant, negalėjo patekti į nuo
dėmę; ypač gautąją. Vyriau
sias ir pagrindinis žalčio nuga
lėtojas yra Kristus. Marija ta- 
čįau, ypatingu būdu dalyvauja 

jSayb Sųnauš pergalėje, nes 
kaį? motina > yra-ąrtnniausiai 
ėų juo susgįungusi. Kaip pilnai 
dalyvaujanti Sūnaus per- 
gą^ė^prieš žaltį, ji pirmoji ne- 

. . ... . ptoekp jo vaidžkxĮ*per nuodė-
<terejo gimti finuodėnaingo^ar
bm^osk»į nbra>Ud^n& ^Wija Naua jame

Ši nuostate, Mariją liečianti, Jgįjjp pilnoji” (Lk. 1,
i— ^^įį^^hfitiĮ tačiau galima ją 

va<ftiti “malonės pilnėja”, jei 
tos malonės jai būtų kaikade

;t.V V,.'..- ; ■ -■ ?■ a*



į^sšęj^p

g&takad H

no, Worcesterio ir kitų lietu
viškų kolonijų. Penkiolika au- 
tomobilių nulydėjo Nekalčiau
sios Marijos ginties statulą į 
Marianapolį.

dalyvavo*gana daug garbingų 
svečių iš PhiladeHipijos ir kitų 
miestų. Kun. J. Klimas iš Sha- 
mokin, Pa., tarė užbaigos žo
dį irzpfbf. B. Nekrošiui vado
vaujant .visi sugiedojo “God 
Bless America”. C.

Gegužės 2-9 įvyks Kalifor
nijoje viso-Amerikos kontinen
to Marijos kongresas^ kurį ren
gia šio krašto pranciškonai. Ja
me dalyvaus ne tik didelės

Vasario 24 dl vysk. V. Bliz
gio, preL Pr.,Juro, tam. V. 
Paulausko ir kun. P. Juraiao 
atlydėta Nekalčiausios Marijos 
Širdies statula pasitikta Ne

uždaros rekolekcijos bus ko
vo 19, 20 ir 21 d. Kviečiamos 
visos lietuvaitės į šias gavėnios 
rekolekcijas. Ves Tėvas V. Gu
tauskas, S LJ., kuris sėkmingai 
yra vedęs uždaras rekoiekcijąs 
Vokietijoje.
' Rekolekcijos prasidės penk

tadieni vakare, 8:00 vai. ir 
baigsis sekmadienį 4:00 vaL 
Atlyginimas $7.00. Prašom re
gistruotis iki kovo 15 d. adresu: 
Rev. Sster Supėrior, Immacu- 
late Cončeption Convent, RFD 
2, Putnam, Cdnn. arija tele£

maa, Riebumas, lygiai kaip ir 
persivalgymas, ?. cholesteriną 
gausina. Aiškinama, kad Itali
joje, Ispanijoje, Kinijoje, Japo
nijoj, kur valgoma mažiau 
riebių, pasitaiko ir mažiau ar- 
terioskleęozės.

Šiandien vis labiau stiprėja 
įsitikinimas, kad sveikata žmo
gui žymia dalimi ateina iš vir
tuvės, ir ji dėl to labai reika
linga reformų.

Kai praėjo sauso 25 d., ka
da turėjo įvykti "kažkas bai
sau^*, gydytojai manė, kad 
“apaštalai” atsipeikės iš savo 
sugestijos. Bet jie-ir tofian par 
sffiko flegmatiški ir tvirtino, 
kad jų misijai nepavykus, nd-

nesitrauksią tol, kol bus priim
ti popieriaus. Įsikišo italų po
licija ir "apaštalai” atsidūrė 
psichiatrinėje ligoninėje...

Po kebų bandymo ir tyrinė
jimo dienų paaiškėjo,. kad jie 
nėra nei apgavikai, nei pami-

1. švč. P. Marijos apsireišifimai Ltorde,
vysk. P. Bučio, 500 K

2. šv. Antanas Paduvietis, Neito Vian, •
vertė A. Vaičiulaitis.

3. šv. Pranciškus Asyžietis, 175 p.. . ,s'
4. šventųjų gyvenimai, 900 p. . .
5. Naujasis ^Testamentas ___
6. Kristau Sekimas, 418 p. ,
7. Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis
& Vai Hidte dainos, 200 dainų tekstai .
9. Lithuanian Franctecan Fathers, knyga 

---albumas anglų kalboje, 70 fllustracijų.

siuntinius, staiga pasveiktų, 
tačiau su sąlyga — jei pripa
žins pono Eroux "dievišką ga-

ĮHH1Į Jis krekąs
tik nori. Jis

Vykti i Romą irįįk|Ė^'taads, prim- jei pajėgė juos atsiųsti net ligi

Pirmiausia jie konstatavo, 
kad visi trys: JonasJouannet, 
25 metų (pirmas “apaštalas”), 
Morkus Latapie, 26 metų ("a-

MARUOS ŠVENTOVE
Summit, N. J. 1922 metų va

sarą buvo pradėta statyti šv. 
Rožančiaus Dievo Motinos gar
bei šventovė, prie kurios yra ir 
seserų dominikonių vienuoly
nas. Jau tą dieną ten susirinko 
apie 2000 maldininkų ir kas
met jų skaičius auga. Pati baž
nyčia <^yra gražiai išpuošta ir 
turtinga brangiomis ir reto
mis relikvijomis. Nuo/1926 va
sario 12 d. šv. Tėvas , suteikė 
retą privilegiją — amžinąją 
Švenčiausiojo adoraciją, kur 
seserys vienuolės, dienomis ir 
tikintieji nuolatos garbiną 
Švč. Sakramentą, šiais Marijos 
jubiliejiniais, metais labai daug 
tikinčiųjų vietovę lanko, norė
dami įsigyt ^nustatytus atlai
dus.

Krinta pančiai, titata jOrcc, 
Randas daiktai pamesti. 
Kas je. šaukiasi, tas gauna — 
Džiaugias jauni ir seni...

(I* tv. - Antane himne)
Šventiesiems Marijos metams

PAPIGINTOS KNYGOS .

Kai prieš porą savaičių at
vyko į Romą, pirmasis "apaš
talas” ir išbandė visus kelius 
prieiti prie popiežiaus, vaikš
čiodamas Romos gatvėmis ėmė 
skelbti, kad įvyks didelė nelai
mė ,jei iki sausio 25 d. nepri
eisiąs prie popiežiaus. Kai skep
tiški -klausytojai suabejojo a- 
paštalo pasiuntinybe ir galybe, 
jis pažadėjo: "Jei jūs netikite 
mano didžiausia misija, kuri y- 
ra pavesta šios žemės tvari
niui, rytoj pamatysite saulės 
šokį. Tada jūs pakeisite savo 
nuomonę apie mane ir apie tą, 
kuris mane siuntė.”

Bet sekančios dienos buvo- 
debesiuotos, ir “apaštalas” ne
turėjo progos padaryti žadėto
jo “stebuklo”. Nors atsirado 
kvailių, kurie, užvertę galvas, 
laukė, kad išlystų iš po debesų 
saulutė.

RELIGINIAI FILMAI
Katalikų Stirnų Centras iš

leido 19& m. religinių filmų 
pakeitimas sąrašą. Jį sudarė Joseph V. 

Sullivan, Fordhamo universite
to žinomas rašytojas, lektorius 
ir instruktorius,- kuriam riąjė- 
jo mokymui pritaikyti, moder
niąsias priemones — filmą ir 
radiją, šis haujasis filmų są-~ 
rašąs ypač naudingas tiems, 
kurie dėsto reiigijbs kursą mo
kyklose ir naudoja filmą.

Filmai plačiai apima Kris
taus gyvenimą, Marijos apsi
reiškimą, šventuosius, šv. Mi
šias, Romą, popiežių, šventąją 
žemę ir Lt. Katatogafe siunčia
mas veltui, pridėjus 10 et. paš
to išlaidom. Rašyti: Catholic 
Fihn Centre, 29 Salem Way, 
Yonkers 3, N. Y. (TeL YCn- 
kers 9-8785).

Tada atvyta* sustiprinimas 
— kitu du. Dhbar jau tryse, 
sausio 23 d., atvykę prie Va
tikano vartų ir neprasiveržę 
pro sargybinius su alebardo
mis, pareiškė, kad jie iš vietos kaito Prasidėjimo vienuolyno

** - - - - •• kapeliono' kun. St. Ylos ir
Nek. Prasidėjimo seserų ir 
procesijai giedant "Marija MaT 
rija” įnešta į koptytėlęz

Vysk. V. Brizgys tarė pritai- 
kpmąjį žodį ir suteikė palai
minimą švč. Sakramentu.

Vasario 25, 26 ir 27 d. bu
vo trijų dienų pamaldos su 
Švč. Sakramento'įstatymu. Se
serys, bendrabučio mergaitės 
ir svečiai, vieni kitus pakeisda
mi, budėjo koplytėlėje prie 
Nekalčiausios Marijos ^Širdies 
statulas.

Vasario 28 d. išleidžiant Nė- 
kalfiausios Marijos Stoties sta-

prasideda •

KOVO-MARCH 16

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

ŠV - ANTANO VIENUOLYNE : - 
KENNEBUNK PORT, MAINE

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

dos. Jeį ne Dievuje per Jo Šventųjų užtarymą.
J didįjį Stebukladarį kreipkimės maldomis ir junkimės į 
bendrą maldą, prisiųsdami gautus intencijų lapdius, kad 

mūsų prašymai būtų padėti ant Šv. Antano altoriaus.

1 Intencijų lapelius prašoma prisiųsti ligi kovo 16 <L

Stipriai hipnotizuoti Eroux, 
kurio asmenim ir veikla jau 
susidomėjo prancūzų teisingu
mas, nes, atrodo, teks jam tei
sme atsakyti užvieno žmogaus 
mirtį Tarp kita ko, Eroux sa
vo sekėjeans draudžia vartoti 
figoje.vaistus, žadėdamas vi
sus serganiSus sekėjus pats pa- - - . ,< «
gydyti. Vienas toks fanatikas, tūla į tolimesnę kelionę, buvo Putnam 8-5828.

-- - * * Jaunesniųjų mergaičių reko-

mihios tikinčiųjų, aukštųjų 
Bažnyčios dvasintakų, bet taip 
pat atsilankys iš Romos pran
ciškonų ordino" generolas Tėv. 
Augustinas . Sepinski, OFM. 
Kongreso metu bus pravestos 
mariotogijos temomis paskai
tos, kuriose bus atitinkamai 
nušviesti nuopelnai ir pastan
gos, kiek pranciškonų ordino 
nariai yra pasidarbavę, kad 
Nekalto Prasidėjimo ir Dan
gun Paėmimo dogmos būtų 
paskelbtos.

Pertraukų metu kongreso 
dalyviai bus vežami į šešias pa
grindines Kalifornijos pranciš
konų istorines šventoves bei 
supažindinami su -gražiomis 
vietovėmis. Kongresas ruošia
mas tinkamai atžymėti Mari
jos metų šimtmetinę sukaktį 
nuo Nekalto Prasidėjimo dog
mos paskelbimo.

Kongrese dalyvauti yra pa
kviesti ir lietuviai. Jei atsiras
tų kad ir nedidelis būrelis no
rinčių vykti, turėtų iš anksto 
susisiekti su Lietuvos pranciš
konų provinciolu adrešu: Very 
Rev. Jurgis Gailiušis, OFM., 
Frandscan Monastery, Kenne- 
bunkTort, Maine. Tada būtų 
sudaryta atskira grupė ir vie
nas lietuvis pranciškonas būtų 
paskirtas palydėti lietuvių mal
dininkų būrelį. '

z Parašiusiems* smulkesnių 
informacijų, sąlygos bus pra
neštos atskirais laiškais.

■ (Atkelta 2 ps.) 
jis vėl vaikščioja, ieškodamas 
benamio. Su porcija sutare, 
kad ji neklaus dokumentų tų, 
kurie nakvoja. r jo par^pintoBe 
nakvynėse. Pati peticija sutiko 
savo autootobtliafe išvežioti 
juos į nakvynes. Kariuomenė 
davė sunkvežimius prieglaudos 
pavedė dalį wvp patataa mdc* 
vynėma Kada Baryžiaos poli- 
cijos prefekte maškms; Citcoėn 
povėttną vienas iš Mpnria-

NKKAIZlAUSroS MAB0OS taBIMES STATULA iSlydinm S vienuolyno 
Putnam, Cool, į Maiianapoli. B kairės j define: kun. St, Yla, vienuolyno 
kapelionas; km. A. Kantautas K B šatene, T. S. Saplys, Maitanapefio vir-' 
itaUas; J. Vanbrft H Bostone; P. Kaladė ii Bostono; preL Pr. Juras; Dr. 
J. Lefanomn B Bostono; A. Vasiliauskas B Bostone; T. B. VaHnora iš 
Thompson. Cem.

Pirodejį valdžios lėšomis 
statomi butai bu^ gatavi per 
keturb mfovvfay*. frHčtoi -tas 
pnrita' - ViSteMMMB suteBusi - 
smotąflta bas tada nuriOMsoL-

turte. ' Paskutiniu laiku gydytojai ir sulėtina kalkėjimo eigą.
“nnnterti” mi- * <taaSal atritinę tiria, ko- Dar labiau, kaip tyrinėjimai 

** jqU art-rtjas galima ap- parodė, cholesterino kiekįg“1** nuo jtokėjimo.
ganau variai joms atsidarys. Kuhe serga arterįosk]eroze>

Pagaliau Prancūajos komu- t *^^2. , RTteJ?asTC^* angina pectoris, tų kraujuje 
tos atvyko juos patas ir nu- T?/’**’ pastebėta nepaprastai Odelis
gabenti j-stotį- Vienas tada pa- t*®* (akka.1,15). • riebalinės medžiagos,
steb#o:v. ' w J- Sav. vadinamos cholesterinu Am>

1 y----------------------- rikoje keturios biocheminės M-
, ' boratorijos (Berkeley, Pitts-

Tautais Marijos kongresas Kalifornijoj ištyrė’apie 20,000 žmonių, be- 
matuodamos cholesterino kie
kius' kraujuje, betyrinėdamos 
jo baltiminius kūnelius.
, Ligfičfiniai tyrinėjimo davi
mai rodė, kad kalkėjimo eigo
je gausėja kraujuje- vadinami 
Beta - Lipo - Proteinai. Mote
rų kraujuje esą daugiau Al
pha - eins - Globiamai, šiuo 
biocheminiu reiškimu linksta
ma aiškinti dabar, kodėl aps
kritai moterys ilgiau gyvena 
nei vyrai ir kodėl arterioskle- 
rozė moterim rečiau pasitaiko.

Prisiekę vegetarai tikina, 
kad ilgiau gyvena tie, kurie 
nevalgo mėsos. Jiė nurodo pa
vyzdžius: garsus matematikas 
Pitagoras, kuris susilaukė 99 
metų, maitinosi tik augaliniu 
maistu; taip pat filosofai Se- 
neca, Porfyrijus, Epikūras, 
Diogenas; rašytojas Tolstojus, 
kuris susilaukė 83 metų, ištisus 
•25 paskutinius metus buvo 
griežtas vegetaras; taip pat Le
onardo da Vinci, Edisonas, 
Maurice Maeterlink, Bernard 
Shaw.

fiziologijos mokslas taip 
drąsiai netvirtina, tačiau pripa
žįsta, kad mhisto pakeitimas ir 
gyvulinio, maisto 
augalūūu yra naudingas.

Amerikos Nacionalinis' šir
dies Institiitas dabar organi
zuojąs tyrinėjimus, kuriuose 
maisto produktuose yra dau
giau vadinamo cholesterjno. 
Jau dabar esą aišku, kad tie, 
kurie mėgsta, kad valgis plau-

atafaskęs priimti vaistus, jau „suruošta ntakkxs valanda, pa- 
pasimire ir Eroux turės atsa- moisslą sakė preL P. Juras^. 
kyti už tai. J Maldos valandoje dalyvavo

Be to rūpestingi italų gy- gausus būrys svefių S Bosto- 
dytajai susekė,- kad Jounnet y- 
ra epileptikas, tikįs pagijęs, kai 
perskaitęs Etoux broSūrą ir j

“vQ įsikūnyto Kristaus” — 
Jurgio Erouz, buvusio pašto 
vaklininkoC gyvenančio Pran- 
cūzijoje. Kai pirmajam "aipaš- 
talui” .išbantftius visus ketas, 
misija nepasisekė, tada jfc, “te
lepatijos tatai (» tikrųjų te- 
legrafii ar telefonu) surisiefcė 
su savo “mokytoju” 4r tas at- 
shmtė patį “apaštalą Petrą” ir 
“įsikūnyjusią Mariją“, kad su
stiprintų frontą pulti Vatika
ną. Bet jų žygis baigėsi., psi
chiatrinėje ligoninėje.

Ligonteės gjMytojai ėmė tirti

Vyskupą laiškas
(Atkelta-iš 3 psl.) 

perėmė Bažnyčios Tėvai. Mari
jos nekaltumui ir tyrumui nu- 

, sakyti jie jai sugalvojo įvai
riausius titulus. Ji yra “lelija 
taip dagių; visiškai nepaliestas 

.. laukas; nesuteptoji; visuomet 
paarta; laisva nuo betkokio 
nuodėmės užkrėtimo; nenuvy- 
tęs medis; visuomet tyras šal
tinis; ne mirties, bet gyvenkno 
viena ir vienintelė duktė; ne 
rūstybės ,bet malonės atžala; 
nąialiestp ir niekuomet nepa- 

... liesta; šventa ir svetima betko- 
kios nuodėmės dėmei; makmes- 
nė už patį malonumą; šventes- 

y nė už šventumą; vienintelė 
šventa, kuri, išskyrus Dievą, 
yra augstesnė už visus; savo

> prigimtimi gražesnė, meilesnė, 
ir šventesnė už pačius kanki
nus ir Serafinus, ir už visą an
gelų kariuomenę” (EncikL 
Fti^ens corona gjoriae).

Pirmųjų amžių Bažnyčios 
rašytojai Marijos nekalto pra
sidėjimo mintį išreiškia ne tik 

* pabrėždami jos neapsakomą 
nekaltumą bei tyrumą, bet ir 
priešpastatydami Mariją Jie- 
vai, panašiai kaą> Kristus, se
kant apaštalu Povilu,. buvo šę, tik 
priešpffitatomas Adcmna fRom. x 
5, 14.). Kato Jieva, drauge su 

,. Adomu, atvaizduoja nuodėmės 
.. pradą pasaulyje, taip Marija, 

susijungusi su Kristumi, pa
žymi nąujai trykštančio šven
tumo ir teisumo šaltinį Bet 
jei p priešpastatoma nusidė>l- 
siai Jievai ir, kaip Jievos prie
šybė ,vaizduojamadalyvaujan
ti kartu su Kristumi šventumo

■dv. Vardo' Dnugija atšventė 
v 25 metų JubSėją

Kun. J.' Neveraųškas, rūpes
tingai bendradarbiaudamas su 
klebonu kun. M- Daumantu ir 
Šv. . Vardo Dr-jos valdyba, iš
kilmingai atšventę sidabrinį 
jubilėjų. Iškilmingos vakarie
nes metu salėje dalyvavo apie 

-400 parapiečių ir svėrių. Šv. 
Vardo Draugijos valdybos pir
mininkas Mr. J. Leonhardt ati-

x“ ŠV. ANTAN4
Prie jtaofeiiai paruošto stalo



gal Toliau sekė įspūdinga Vil
ko pirm. preL M. Krupavičiaus 
kalba. Po jo kalbėjo Memmin-

gos beveik'visos gautos. Lau
kiama'palankesnio oro statybą 
pradėti. 4

Kleb. kuii. L. Voicekaiiskas

ANOJ PUSĖJ 
•EŽERO

Pernai rugpjūčio 30 d. iškil
mingaibuvo pašventinta baž
nyčios pamatų žemė, o šiandien 
jau baigti bažnyčios ^ klebo
nijos pamatai ir ruošiamasi to
limesniems darbams. Medžia-

vadovybė 
ir vasario 
tremtinių

Waterkury ruošiamas Balto koncertas

lis — liaudies daina,: harm. J. 
Karoso. Po uždarymo žodžio 
Vasario 16Jos minėjimas už
baigiamas sugirdant Tautos

džiojoj salėj. Koncertu pakvie
sta solistė Ezinesta- Kardelienė 
ir pianistas K. Smilgevičius. Jų 
koncertai Chięagol Clevelan- 
de, New Yorke ir visur kitur 
susilaukė gražiausio įvertini
mo. Koncerto pasiklausyti su
važiuos visi, ypač Connecticuto 
lietuviai, kurie vieni kitus vi-

Marianapolio kolegijoje, £ 
Thompsone, Conn., yra kpn. j. 
Navicko vardo dalinė 200<toL 
stipendija vienam lietuviui stu
dentui. Šiais metais ja naudo
josi stud. Jurgis PrapuoMs iŠ 
Chicagos. Bet jis Marianapofio 
mokyklą jau teigia ir.stipen
diją palieka laisvą. Todėl, jei 
kas iš lietuvių studentų norė
tų ja pasinaudoti Marianapoly- f 
je, turi iki balandžio 17 d. pa
duoti mokyklos vadovybei pa- > 
reiškimą ir dalyvauti egzaminų 
konkurse. Konkursiniai e^cp- . 
nūnai bus darodii gegužė* 1 - 
d. Toibnesnki vietovių sto- ž 
(tentai juo* gali išlaikyti ir 

mk egzaminų vartą » imi g

lietumi ris dar pajėgia išlai
kyti savo vargo mokyklą, o ne
labai seniai susikūrė' augšto 
lygio choras, susidedąs* iš 40 
žmonių, vadovaujamas prity
rusio muziko Motiejaus Bud- 
riūno.Pkmasisstipresnis cho
ro pasirodymas įvyko 1953 m. 

lapkričio 23 i Kariuomenės 
šventės proga. Tą pat dieną į- 
vyko ir choro krikštynos. Cho
ras pasivadino "Dama”. Šio 
stipraus choro įsikūrimas yra 
labai reikšmingas, ims daugu
mai lietuvių iš, Vokietijos iš
emigravus, visi buvę stipresni 
chorai išnyko.

aukota 1,32450 dnl Rochtaše* 
rio lietuvių benAuamg^ yta 
nedidelė, viena iš ne^aiMto^^ 
susirinkime, dalyvavo apie 
308 žmonių, tačiau trądkcfaiis 
jų dosnumas ir tėvynės raiką-

Minėjimas tiek lietuviams 
tiek kitataučiams paliko labai 
gerų įspūdžių. Parengimas su
kėlė vokiečiuose nemaža sim
patijų lietuviams. Ir vietinė 
vokiečių spauda plačiai ir lie
tuviams labai palankiai apra
šinėjo šią nepriklausomybės 
šventę, o vienas vokietis japie 
chorą ‘‘Darna” net pasakė, kad 
nors jų >( vokiečių) Memminge- 
ne esą 18000, bet tokių dalykų 
surengti jie nepajėgią. M. M.

nojo Komiteto pirmininko 
prel.'J. Baikūno kalba, šio 
šviesaus kunigo žodžiai plaukė 
iš tėvynę mylinčios širdies. Vi
siems turėjo būti aišku, kad 
besiorganizuojančioji bendruo
menė neateina griauti bet kurių 
jau veikiaančių organiząrijų ar 
skaldyti lietuvių, bet siekia at
jungti visus laisvarpe pasaulyje 
išsibarsčiusius lietuvius.

Susirinkime dalyvavo ,visi 
lietuvių parapijos kunigai, o. 
parapijos klebonas kun. M. Ke- 
mežis ta proga pasakė ir kal
bą, pabrėždamas organizuoto 
gyvenimo reikšmę tautinėms 
savybėms, papročiams ir kal-

— Choro komei tas. Praeitą siųstas rezoliucijas, ALT Ro- 
šeštadienį Ėochesterio Dėtuvių chesterio skyr. pirm. z Petrui 
Bendruomenės choras surengė Norkeliūnui prisiuntė kelis la- 
koncertą, kurio metu išpildė pus išplėštus iš US Kongreso 
harmonizuotas lietuvių liau- knygų, kuriuose yra šiais me- 
dipą damas ir antroje daly- tais Amerikos kongreso atsto
ję kelis svetimu autorių kuri- Vų pasakytos kalbos Lietuvos 
nius. * Visos damos skambėjo Nepriklausomybės sukaktuvių

Memmingeniečiai ypatingai 
gražiai paminėjo šių metų Ne
priklausomybės šventę Vasario 
16-lą. Minėjimas įvyko 1954 
m. vasario 21 d,, pradedant iš
kilmingomis pamaldomis dide
lėje šv. Joto bažnyčioje. Mi
šias laikė ir pamokslą sakė 
vysk. V; Padolskis. Pamaldų 
metu giedojo choras “Dar-

mokšlą pasakė prel. K. Vasys. 
Pusryčius paruošė Kat. Moterų 
69 kuopa, kurių metu vyčius 
sveikino prel K. Vasys, kun. 
J. Jutkevičius ir ' T. V. Gi
džiūnas, OFM, kuris čia veda 
misijas. Pagrindinę kalbą pa
sakė prof. P -Drevinskas, salę 
dekoravo J. Krasinskas, per 
puąjyrius vadovavo Pr. Čiras.

Neringos d-vės skautės toj 
pačioj salėj irgi minėjo šv. Ka
zimierą- Šešios davė įžodį, svei
kinimo kalbą pasakė dvasios 
vadas ir buvo paskaita “Sv. 
Kazimieras —skaučių Šukio i- 
dealas”. Programa susidėjo iš 
deklamacijų ir, gyvojb.paveiks- 
k>. Minėjime dalyvavo gausus 

, žmonių būrys. ’ J.

• Jot groži nepaprastai ryikiai 
iškelia PULGIO ANDRIUKO 
plutlbna premijuotame veikai?

bus įpinta dar ir kitų mene da
lykėlių. Tokiu būdu, reikia ma- 
nyti, vakarąs bus turtingas 
programa ir įdomus.

Gegužė* aaš*. 15 d. toje pa
čioje auditorijoje rengiamas 
pavasario pasilinksminimo va
karas ,o liepos mėn. 25 d. pa
rapijos piknikas Lindberg 
Park, Heledon, NJ.

Kad suminėti parengimai, į 
kuriuos* dedama didelė viltis, 
būtų ko sėkmingiausi, Komite
tai iš anksto įspėja ir prašo 
visų apylinkinių parapijų ir vi
sų kitų organizacijų neruošti 
tomis dienomis jokių parengi
mų, nes susiskaldymas nei vie
nai, nei kitai pusei neduotų ge-

SUsiririkimą sveikino asitik- 
tinai į jį atvykęs N. Jersey a- 
pygardos Loko narys St Jakš
tas. Susirinkimui sklandžiai 
pirmininkavo Dr. Stasys'Pet
rauskas. Susirinkimas, išklau
sęs buvusios apylinkės valdy
bos veiklos pranešimus, papra-

Vienerius metus išgyvenusi 
mūsų apylinkė kovo 7 d. su
šaukė metinį susirinkimą nau
jom veiklos gairėm nubrėžti ir 
valdomiesiem organam išrinkti. 
Prieš šaukiant susirinkimą bu
vo išsiuntinėtos daug kam atsi- 

na.” Pamaldose dalyvavo ne šaukimas lietuvių ir anglų kad- 
tik lietuviai, bet ir daug vokie- bomis. Susirinkimas buvo pa

šai metų parengimas bus para
pijos parodėlė kovo mėn. 12, 
13, it 14 id- Jacksons audi
torijoje, Harrisone. Parodėlėj 
bus įvairumų ir įdomumų. Bus 
įrengta 10 paviljonų (kioskų) 
su įvairiais dalykais: valgy
mais, keramikos, lėlių, paukš
čių ir t.t

Vieną paviljoną laikys Lietu
vių Bendruomenės Kearny A- 

. įlinki.Ji stengsis išstatyti Ee-
saleje buvo su- tuviškų knygų, laikraščių,

rankdarbių, medžio droanėji- giau, kaip 500 šeimų) 
mo gaminių ir kitokių lietu
viškojo meno dalykėlių, vienus 
leidžiant laimėjimams, o kittis 
— svečiams pasižiūrėti, susipa
žinti ir, jei panorės, užsisaky-

to — taip 
auto- K

ir Naujos Bažnyčios Statymo 
Komitetas užimti įvairiais 
bažnyčios statymo reikalais ir 
Fondo lėšų didinimu. Jau iš
leista bažnyčios statybai per 
$72,000.00. Fondo kasoje š.m. 
vasario mėn. 2 d. dar buvo li
kę $153,537.30, o Memorial 
Fonde — $3,400.00.

Su dideliu kruopštumu ruo
šiamasi įvairiems parengi
mams, iš kurių norima gauti 
ko daugiau* pelno. Parengimai 
— tai viena stambesniųjų po
zicijų Fondo pajamų sąmato

se esamą valdybą palikti ir at
einantiesiems metams. Valdyba 
numato pasikviesti rež. J. Šle
kaičio pastatytą dramą “Jtą>i- 
teris juokiasi” į Elizabethą ir. 
paminėti , lietuvių spaudos lais
vės atgavimo sukaktį. Valdybą 
1954 metams sudaro: komp. J. 
Žilevičius, B. Vyliaudas, L Bud- 
reckis, V. Senkus, A. Zenkus, 
K. Bartys ir K. Jankūnas. Kon
trolės komisiją — J. Bagočius^ 
J. Juška ir P. Lanauskas.

. **^.tarp Austrijos nacinės a- 
nek^os k įjungimo į reichą ir 
Lietuvos bei kitų Baltijos vals- 
tyt»q sovietinės okupacijos ir 
inkcūporadjos j Sovietų Sąjun
gą yę visiška <uialogjja. Ir 
vienu ir antru atvejų naudoja
mi tie patys motyvai agresijai 
pateisinti: tautos valios ir stra
teginio būtinumo. Kokios tad 
iš tos analogijos eina išvados?

Tų išvadų ieSkodamas, auto
rius primena, kad nacinei Vo
kietijai už jos agresiją ir karo 
nusikaltimus bausti, Jungtinės 
Amerikos Valstybės, D. Brita
nija, Prancūzija ir Sovietų Są
junga susitarė įsteigti tarptau
tinį karinį tribunolą. Jis ir 
bandė nacius Nuerabergo teis
me. Tai "ar Nuernbei^go tarp
tautinio karinio tribunolo sta
tuto nuostatai ir šios išvados 
naciriė* Vokietijos atveju ne- 
talkintinos ir sovietinės agresi-' 
jos prieš Uetereą ir Įrita* Bal-

vaktybeą atveju? Neabe-

Kovo 21 d. Šmdrimnas . LB 
apylinkės visuotmš susirinki
mas 2 vai. p.p. NeprikL Klubo 
patalpose, 48 Gkeen Št Susirin
kimas rinks atstovus į apygar
dų atstovų Nevr Yorfce . suva
žiavimą, kuris įvyks balandžio 
4. Ta pačia prega susirinkime 
apylinkės valdyba padarys pra
nešimą kai kuriais ^aktualiais 
klausimais. Susoinkimo metu 
atsfrmkhisiejl taa> pragos iš- 
girsti įdomią paskaitą. -

• Balto Centro 
šiais metais sausio 
mėnesiais lietuvių 
šalpos reikalams išsiuntė į Eu- 
ropą 10,402.75 dol. pinigais, - S 
28,839 svarus drabužių ir ava* į įį 
lynės, 21,000 svarų amėriko* .1 
niško sūrio, 22,000 svarų -pie- 
no miltelių ir 100 Care pakietų. Į 
iš pasiųstų pinigų*3,786.75- y- - 
ra skirti Vasario 16 gimnazijai į 
išlaikyti, gi likusieji 6,616.00 < 
kitiem tremtinių reikalam: li
goniam seneliam, vaikučiam, 
Vargo mokyklom.

' • Prašo grąžinti kelionpini- ; 
gius. Amerikos didžiosios ' 
pos organizacijos daugeliui 
tremtinių ,atvykusių -į Amen- 
ką ^suteikė pinigines paskolas 
apmokėti kelionei iš uosto ‘ 
gyvenamosios vietos. Kai kurie s 
tremtiniai iki šiol tų paskolą, ; 
dar negrąžino, šalpos organi- H: 
zaeijos atspausdino tokių sto- > 
lininkų sąrašus. Juose yra apie 
60 pavardžių Keturių, kurie-,;1 
dar skolingi apie 3000 dol. | 
Reiktų suprasti, kad gautieji^ $ 
pinigai buvo tik paskola, todėL^ 
privalu atsiteisti, ypač po ke- 
lenų metų, kai jau esame pa- 
jėgūs* tai padaryti. ’

• Skautiško rašinio var^r- 
bos. Vasario mėn. “Skautą- 
Aidas" paskelbė rašinio varžy- | 
bas tema ‘‘Skautybės tarnyba 
Dievui ir Lietuvai”. Dovanas 
paskyrė skautų bičiulis, “DraOk- 
go” red. kun. dr. J. PrunsidK
I dovana — 20 dol., II — IftĄ- 
HI — lietuviškos kąygos 5 doL 
vertės. Varžybose gaH dafyyaU" 
ti viri skautai iki 14 m. ato- 
žiaus. . !

ninkių Raudonojo Kryžtasn > 
vienetas per Norą Gugienę ai- J 
siuntė Baltfui 63,50, kurie bųhS 
vo suaukoti minint Vasario 'M3 ;: 
d. sukaktį. Pusę atsiųstų .pini- ? 
gų paskyrė seneliamš ligo
niams ir kitą pusę— vargo | 
mokykloms Vokietijoje.

• Kun. B. Sugintas Chica- j 
goję vadovauja penkiolikai bū- ; 
relių Vasario 16 gimnazijai, 
remti.' Dabar jis-suorganizavo 
dar du būrelius saleziečių gim
nazijai'temti. Būreliai kas mė
nuo suaukoja po 20 dol. vie
nam mokiniui išlaikyti. Sale-- 
ziečių gimnazija yra Italijoje 
ir joje mokosi 40 lietuvių vai
kų. Mokiniai laikomi pačios 
gimnazijos bendrabutyje.

Prisiminkime kleb. kun."L. 
Voicekausko žodžius, pasaky
tus viena ari kita proga: ‘‘Pa
siryžom ir ištešėkim ligi galo. 
Kaip jūs patys žinote, aš ir at
sisakau daug k6 naujos baž
nyčiom naudai.

"Kai suruošėte man 35 metų 
kunigystės minėjimą, visą 
gautąjį pehią — $6000, — ligi 
vienam centui pervedžiau Baž- 
nyčios Fondui, visas kalėdines 
rinkliavas — Bažnyčios Fon- 

Pirmasis ir bene didžiausias dui. žodžiu, kai tik atlieka 
koks centas nuo būtiniauriųjų 
parapijos išlaidų, viską perve
du Bažnyčios Fondui. Nema
nykite, kad iš anksčiau surink
ti mano $90,000 tokiais sun
kiais, laikais nebuvo pasiryži
mas matyti mūsų parapijoje 
naują lietuvišką šventovę, ku
ri būtų jums ir jūsų vaikams 
amžinas prisiminimas. Trupu
tėlį aukokitės daugiau ir jūs.”

Kearny- - Harrison lietuvių 
parapija nedidelė (truputį dau- 

tačiau 
darbšti, vieninga ir ryžtinga. 
Iniciatyvą laikė jaunoji lietu
vių karta, jau čia gimusi ir au
gusi. ‘ _

Dar viri čia kalba lietuviškai 
; ir lietuviškais reikalais sięlo- 

Paskutinę parodėlės diena, jasi. Aplinkui esančios svetim- 
kovo mėn. 14* d., ypač bus į- taučių -katalikų bažnyčios jų 
vairi. Tą dieną bus įeidžami nežavi. Jie nori turėti savo 
stambūs laimėjimai pagal'iš- nuosavą ir neblogesnę bažny- 
platintus bilietus (tikietus), o eią, kaip kitataučių. Ir ją tu- 
be to, bus ir kitos įvairenybės. • rėš, jei viri eis Srien, kaip ligi 

Kitas stambus ‘meninis pa- šiol ėjo. - J. M.,

Dr. Lenz, vyr. burmistras Dr. 
Berndt Taip pat sveikino lat
vių ir estų atstovai.

Po oficialiosios dalies sekė 
labai puikiai paruošta meninė 
programa, tonos pirmojoje da
lyje'choras "Darna”, diriguo
jamas muziko M. Budriūno, 
padainavo šias dainas: Kur gi
rios žaliuoja — Gudavičiaus; 
Sėdžiu po langeliu ir Oi kas 
sodai — liaudies dainos, har
monizuotos S. Šimkaus, ir Ber-

Iškilmingoje minėjimo daly
je buvo^skaut. St. Jakšto žodis 
apie šv. Karimierą, skaučių į- 
žodis, perkėlimas į aukštesnius 
patyrimo. laipsniu^, naujų skil
au steigimas.

Skautės Elizabethe prieš ku-
ii laiką pradėjo dartą su kelio- • _ g. = __
mis skautėmis. Dabar šis vie-- latus pakėlimo proga gaišia 
ngas išaugo įtekąs ^eiktaimy raštu ir as-
Steutems Betuvte kle-
bauskiene u- Kaminskaite Bu- paaukštinimu džiaugtasi, 
tų labai reikalinga, kad bent 001,0
skaučių tėvai-sustorgairizuotų į — VjŠą IK ląp. W skaudę 
skautams remti draugiją. Rri- d-vė organizuotai mmėjo šv. 
ketų suosganizuott ir z tremtį' Kazimiero >®ventę . kovo 7 d. 
nius berniukus į lietuviškuosius Mišias laikė' vyčių dvasios va- 
ricainus.

Ar traukti Sovietus 
į Niumberg teisiną

Detuveje 1964 sausk^kovo 
nr. D. Krivickas str. "Analogi
ja Lietuvos - Austrijos bylose” 
lygina Austrijos užgrobėną, į- 
vyfcdytą narių, 2r Lietuvos už- 
gtabimą, įvykdytą Maskvos. 
Autorius randa: *

lengvai ir darniai ir todėl dfeną^įj tarpe yra ir tongre^ 
choras gausiai susirinkusios mano Keating graži Lietuvą 
lietuvių visuomenės buvo pri- liečianti kalba.
imtas šiltai ir-kai kurias* dai- —- Vbdo Pitvio mWjima*
nas turėjo kartoti. Solo įkarti- įvyko kovo 7 d. Paskaitą skaitė 
jas su choru Mpildė Andrius įrašyti^as Jurgis Jankus. Mi- 
Cieminis. Siame koncerte pir- Dėjimą re^ė het karių Rimo- 
mą kartą gražiai pasirodė Irę- ; vės skyrius, susirstiiBmui ,va- 
na Arlauskaitė, ' padainavusi dovavo Ramovės pirm. pulk, 
dvi sok> dainas. Dirigavo Pet- Pri Salad&is.
rkr Armėnas, akompanavo 
Zsl NomeSEa, o AtiauskažteT

Waterburk> Sėtuvių suruoš- sada paremia, kai tik ruošia- 
tas Vasario 16 minėjimas davė . ma kas didesiio, kur yra rei- 
Aftui arti $3000 petod. Vien kalinga visos apylinkės para- 
salėje surinkta per $2200. Tai ma.
rodo, tad Vateriburio lietuviai Prašome artimųjų kolonijų 
yra vieningi ir patriotiškai nu- tą dieną palikti laisvą- ir at
sitikę. vykti į Watert>urį. Visi, ar iš

Dabar rvoaamasi didžiajam toli'ar iš arti, ar seniau ar 
Balfo koncertui, kuris bus ba- dabar atvykę, dalyvaukime, 

nes tik mūsų vienybėje yra ga
lybė.

Koncertą rengia' vietos Bal
to skyrius. _ , R.

garsintas bažnyčioje ir parapi
jos biuletenyje (už tai didelė 
padėka priklauso- parapijos 
veikliam klebonui kun. M. Ke
mešiui), per lietuvišką radiją 
ir per spaudą. Dėl to į susirin
kimą atvyko didžiausias ligi 
*šiol dalyvių skaičius — apie 
150 žmonių. Matyti, bendruo
menes idėja vis daugiau randa 
pritarimo lietuvių tarpe.

Susirinkusiųjų dėmesį la- Toje
blausiai patraukė ALB Laiki- rengtas ir Lietuvos Globėjo šv. 

Kazimiero minėjimas, kurį 
pravedė Elizabethe susiorga
nizavusios lietuvės skautės. Su
sėdusios apie įšcenizuotą skau
tišką laužą, jos . išlaikė gerą 
valandą suaugusią publiką ir 
“privertė” nenuobodaauti..

. Programoje buvo įscenizuo- 
tas B. Brazdžionio "Meškiukas 
Rudnosiukas.” —

pašokta tautmiai šokiai (Kton- 
patofe Kalvelis, gūžtas *ir 
LendūgėHs) ir keletas ; įvai
rių* mtirilrrMt Įrftrmių, išpildytų
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NAUJI VEIDAI DETROITO SCENOJE

teikti

Displav

VASARIO 16 ŠVENTE NORWOODE

Seserų > metiniame seime, į- 
vykusiame Sb. Bostone, da
lyvavo prel. Pr. Jums, kun. A. 
Janiūnas, V:. Kaupinienė, Ak- 
stnfcenė, Zenavičtonė, Paplaus
kienė ir A. Pinaite. Muzikinę 
programos dalį padėjo išpildy
ti ir solistams pianu akompa
navo muz. Algis Šimkus. Pro
gramos lapelius gražiai nupie
šė kun: V. Paulauskas. Leonora 
gvenčioriiene seselėms įteikė

TELEPHONEr 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP VVANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKEF

NOW AVAILABLE
Wėstern Avenue

Bali Room

Mes patiekiame geriausia* italii-' 
kus valgius: Pizza, Spagfietti, na-: 
mie gamintus Ravioli, kepsnių*, 
kotletus (chops). į

Karta ližėje. Jūs vM grjMte. 
Nuosaikios kainos. Laisvai pri

statome Pizza. . ~į

Sis skelbimas vertas 50 c. mokant 
už bet kurio didumo Pizza. - I

.kaus, išpildė kartu su soliste 
Pranciška Bairy- Sūslavičiūte 
meninę dalį. Lietuvos laisvini
mo reikalams surinkta $112 
aukų.

N. Anglijos Vyčių apskrit 
seimas

bus balandžio 25 šv. Pran
ciškaus par. patalpose. Prel. 
Pr. Juras 9:30 riįe atlaikys 
mišias, o 1 vai. prasidės posč-

COMPTOMETER SCHOOL
Starting Every Monday 
751 W. Chicago Avė.

Kast dMragn, In£ <4 Corner*)
Start your course any Monday 

night, 3:30 p .m. to 6 p.m.
j 6 p.m. tA 8:30 p.m.

Industry-’ūėeds'you—that’s wfay 
' we’re here. -

Kart CMeago 4*96
Feit A Tarnai Mf& Co.

Mary Peterson, Mgr.

Keliaujanti Marijos statula ' lietuviai raginami gausiai atsi- 
at&aulm lankyt, šv. Tėvas yra suteikęs

pilnus atlaidus visiems lankan
tiems statulą, paprastomis at
laidams laimėti sąlygomis, ši 
statula, apkeliavusi visas lietu
vių kolonijas, vos tik laisvę at
gavus, bus nuvežta į Lietuvą.

Švč. Įtari jos statulos 
fotografiją su p. Pijum XII, 

vysk. V. Padolskiu ir prel. L. 
Tuhba ir aprašymu, kaip sta
tula popiežiaus pašventinta ir 
iš Romos išsiųsta į Lavvrence, 
Mass., šv. Prasciškaus parapi
ją, įsidėjo “Lawrence Daily 
Eagte,” ‘ '

Lawrentiečiai N. J. seserų

Netrukus turi prasidėti imi
gracija iš Europos į Ameriką 
pagal naująjį įstatymą “Refu- 
gee Relief Act of 1953.” Norin
tiems atvykti į šią šalį jau 
pradedama sudarinėti reikalin
gi dokumentai. Balfas jau yra 
per spaudą paskelbęs kokie do
kumentai reikalinga parūpinti, 
kad atvykstančio tremtinio by
la būtų tvarkoma betarpiai per 

. Valstybės Departamentą. Ta
čiau Valstybės Departamentas 
leido kai kurioms Amerikos 
šalpos organizacijoms 
savo patarnavimus.

Tom organizacijom suteikta 
teisė migracijos dokumentams 
sudaryti vartoti savo formos 
blankus.

šalpos organizacijos prisi
ima dalį atsakomybės, kuri 
migracijos įstatymo yra uždė
ta tremtinio kvietėjui - spon- 
soriui. Tuo būdu kvietėjas gau
na kai kurių palengvinimų. 
Sponsorius, pavedęs atvykstant, 
čio migracijos bylą vykdyti ku
riai nors šalpos organizacijai, 
turi parūpinti tiktai darbo i- 
staigos — U. S. Emfdoyment 
Service — pažymėjimą, jog 
atvykusiam nebus kliūčių nu
matytam darbui gauti. Visu 
kitų dokumentų pateikimas 
kvietėjui atkrinta.

Balfas savo vardu garantijų 
blankų neturi, bet jis artimai 
bendradarbiauja su visomis di
džiosiomis Amerikos šalpos or
ganizacijomis ir tarpininkaus 
tiems, kurie nori, kad kviečia
mojo tremtinio reikalingi do
kumentai būtų sudaromi per 
betkurią nors šalpos organiza
ciją, 'pavyzdžiui: War Relief 
Service - National Catholic 
Welfare Conference (NCWC), 
Church World Service' (CWS), 
National Lutheran Council 
(NLC), Intemdtional Rescue 
Committtee (IRC) ir kt.

Todėl norintieji tremtinio 
migracijos reikalamas pasinau
doti šalpos organizacijų pagal
ba yra prašomi kreiptis į Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.
kurios organizacijos tarpm’n-

, tas Jfc^sofis*žsXKriš- 
tolaitytė bei AM-Stempužto- 

’ nė ir Čiurlionio ansamblis. Di- 
riguoja muz. Alf. • Mikulskis. 
Salėj be galo daug pakilios 
nuotaikos .daug gausių ir aud
ringų plojimų. Lietuvių Radi
jo Klubo pirm. J. Stempužio 
iniciatyva visas minėjimas taip 
pat transliuojamas per radiją 
visam milijoniniam Clevelando- 
mtostui ir apylinkėms — radi
jo pranešėjas su neslepiama 
simpatija perduoda minėjimo 
nuotaikas amerikiečių ' visuo
menei ir namuose pasilikusiems 
lietuviams. Taigi minėjimas- at
liko dvejopą uždavinį: jis buvo 
pačių lietuvių šventė, jis su 
šios šventės prašme supažindi
no ir amerikiečių visuomenę.’

Minėjimą rengė Alto sky
rius, bet į talką buvo kviečia
ma Liet Bendruomenė ir kitos 
organizacijos. Jis pareikalavo 
didelių pastangų ir daug rūpes
čio. Bet daugiausia jam ati
davė tai muz. Mikulskis —jis 
parengė * Čiurlionio chorus, jis 
suorkestravo kantatą “Atsi
sveikinimas su Tėvynė” ir dau
geli dainų, jis dirigavo.

Žmonių atsilankė daug, bet 
ne tiek, kiek galėjo, atsilanky
ti. Skaudu, kad nėt kaikurioms

kienė. Po 8 doL — A. Naviac- 
kas ;pd 6 doL P. Veta, J. 
Zaranka. Po 5 doL—K. gimė- 
'nas, J. Vesiackas, A. MuraHs. 
Daug aukojo po mažiau.

A. S.

Vasario mėn. 27 še. Antano 
ir šv. Rožančius Draugystės 
surengė vakarą-koncertą.

Nors spaudoje buvo skelbta
J. Pusdešrio režisuota komedi
ja, tačiau dėl “techniškų” kliū
čių komedijantai paskutinę sa
vaitę atsiprašė negalį daly
vauti. “Skylė” buvo užlopyta 
dviem akordeonistais ir daini
ninku Pr. Zaranka.

Dėl per šilimos propagandos 
publikos tesusirinko apie 200. 
Pavėluota “lietuviškai” — 1.10 
vaL

Programą pradėjo Pr. Za
ranka, padainuodamas 3 liau
dies dainas, harmonizuotas V.
K. Banaičio, VI. Jokubėno ir 
St. Šimkaus. AkompanavtuHe- 
len Dailydaitė, čia gimusi, bet 
puikiai lietuviškai kalbanti lie
tuvaitė.
. Po to pirmą kartą scenoje 
pamatėm Pr. Petravičių ir B. 
Sakalauską, kurie vanagaitišku 
stilium akordeonais pagrojo 
liaudies dainų, kartais bandy
dami ir padainuoti, o jau kar
tais talkon kviesdami ,ir būg
ną — kulnim trenkiamą > sceną, 
entuziazmą klausytojuose su
keldami...

■Pirmą kartą lietuvių tarpe 
matėm ir Joann Daniels, lietu
vių kilmės lyrinį sopraną, ku
ri pora kartų išeidama scenon 
padainavo keletą dainų angliš
kai ir itališkai, ši jauna dai
nininkė (17 m.) jau kelinti 
metai studijuoja dainavimą ir

Nepriklausomybės šventės 
minėjimą vasario “21 lietuvių 
klubo salėje suruošė vietinis 
Alto skyrius. Atvykęs iš Bos
tono rašytojas Stasys<Santva- 
ras pasakė tos dienos proga 
gražią kalbą. ^Rezoliuciją JAV 
vyriausybei anglų kalba per
skaitė ir lietuviškai išvertė Z. 
Zarankaitė.

Gražiai programą praturti
no iš Lawrence atvykęs be jo
kio atlyginimo M. Paulukaičio 
vadovaujamas meno kolekty
vas. Solo padainavo kolektyvo 
narys K. Volungaš. Kolektyvas 
susideda vien iš čia gimusių. 
Viri gražiai kalba liętftviškai.

Minėjime Lietuvos laisvini
mo reikalams surinkta aukų 
virš 100 dol.

Po minėjimo įvyko progra
mos dalyviams pagerbti bend
ra vakarienė.

Aukojo: Po 10 dol.—P. Bla
žys, J. Pečiulis, I. Vasilrius-

Nėra abejonės, kad 
tų Lietuvos Neprikišu

’j šventės:
visų buvusių. Nėt dauį 
jneHnnteus jeoks visoje 
kbje savo apimtimi,programa, J**' jĮfcft Bendr 
UŽsjmojfaiMĮĮ . ž ...

Pamaldos Lietuvos laisvės . 
intencija buvo atlaikytos abte- 
joėė.lietuvftiJnžuyčioee. šven-* 
tės nuotaika ypaėai buvo jau
čiama šv. Jurgį© bažnyėųj^ir 
kuo. B. Ivanausko žody, *. ir 
Pr. Amteazo vadovaujamo 
choro bei solistės Aukštuo- 
lienės giedpjūne.

Minėjimas įvyko didžiojoj 
WHK radijo stebies salėje. Kai. 
atsidarė sceną,- visus pagavo 
inrmasis įspūdis: dail. K. Ži
linsko darbo tautinių juostų 
kolonų fone didžiulis vytis, 
margaspalvis Čiurlionio an
samblis ir išsidėstęs CIevelando 
simfoninis orkestras. Galingai 
suskamba Amęrikos ir lietu- 
vos himnai. Skaitomi Ohip gu
bernatoriaus ir Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo ak
tai (R. Malcanaitė ir X Vyš
niauskas) .Žuvusieji pagerbia
mi giesme “Nuliūdo kapais-ap
siklojus Tėvynė” ir tuo pat 
metu prie specialiai scenoje pa
statytos paminklinės lentos 
tautiniais drabužiais apsitaisę 
čiurikmiete ir. čiuriionietis pa
deda puokštę gyvų gėlių. Kal
bas pasako Alto valdybos vice- 
pirm. J. Daugėla (lietuviškai) 
ir inž. P. J. Žiūrys (angliš
kai). J sceną iškviečiami sve
čiai tautybių atstovai, kuriems 
prisegami tautinių spalvų kas
pinai. Angliškas rezoliucijas

PROVIDENCE, R. L
—~ Vasarų 28 parapijos va

karienėje meninę programą iš
pildė sebetių karimieriečių ve
damos pradžios mokyklos mo
kiniai. PraiDžoj pasirodė ma
žieji, o paskui kibai maloniai 
nuteikė vyresnieji su patrioti
ne programa;- ypač darniai 
skambėjo dviem balsais išpildo
mos lietuviškos dainos. Vaka- 
rienęj dalyvavo per 230 žmo- 
nių, sumaniai ją paruošė Rat- 
Mreičaenė, padedama Bružai
tės, Augaitienės, Butkinienės, 
Alufconienes ir kitų. Prie sta
lų patarnavo vytės, vadovauja
mos p. E. Balkonytės.

—> PąnaHsa mMfas šiemet 
bū kovo ŽlrŽl rietuvių ir ang
lų kalbomis. Ves Tėvas Kidy
kas, S. J. Pirmą savaitės pusę 
lietuviškai ,antrą — angliškai.

— Kovo 21 sulauksime Šv. 
Marijos NekaJSauslos Širdies 
statulos. Kietoms kun. X Vai- 
tMEtfMS rapSMMy KM minjuS

Lietuvių Katalikų Bartininkų 
Klubo 5 metų natsltiroių 

BANK1ETAS

~ , H AVĖ .

AT YOUR PARTY!
Anmr prapnt

For u bonųue^ Dcmny Thomos pMl u heodfina 
floor show wilK two orchestros j 
for dondhg ot yota porty. j

ĮSIGYKITE 
ir perskaitykite

“Prie Vilties

kavimu jis nori naudotis^. Pra
šančiam Balfas išsiųs pagei
daujamos organizacijos blan
kus ir paaiškins, kaip reikia 
sudaryti reikalingus dokumen
tus. " .

Šia proga dar kartą prime- 
nam, kad kvietėjas * sponso- 
rius, kaip numato imigracijos 
įstatymas, būtinai turi būti A- 
merikos pilietis.

Už kelionę jūra ir nuo uosto 
iki gyvenamos vietos turės mo
kėti patys atvykstantieji arba 
jų kvietėjai. Tais atvejais, kai 
už kelionę nei atvykstantis nei 
kvietėjas nėra pajėgus mokėti, 
bus galima gauti terminuotą 
paskolą.

Paskolų reikalu reikės kreip
tis į organizaciją per kurią y- 
ra vykdoma migracijos byla 
arba į Intergovemmental Com- 
mittee on European Migration, 
sutrumpintai ICEM. šio ko
miteto buveine yra Ženevos 
mieste, Šveicarijoje. Bet jos į-' 
galiotiniai veiks prie Amerikos 
konsulatų, išduodančių vizas 
tremtiniams ir jie vietoje

Darbininką 1954

gv. Elzbietos pašalines 
dnugįjos

- metinis parengimas bus ge
gužės 2 d. parapijos salėje.

ŠV. Vardo draugijos 
ruošiamas kortavimo vaka

ras įvyks kovo 13, po vakarinių 
rėmėjų skyriaus vardu $200 į- - pamaldų. Bendroji komtmija 
teikė M. Pilypienė. ... per 8 vai. mišias, po kinių bus

Lietuvos Nepradausomybės trumpas susirinkimas. Povilas 
uiinėjfanas

Vasario 21 buvo minima 36 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktis. Kalbą pasakė St. Lū
šys iš Bostono. Jis priminė, 
kad reikia stengtis būti gerais 
šio krašto piliečiais, nes Ame
rika nuc^rcBiai gina Lietuvos 
laisvės bylą, o taip pat išsilai
kyti ir liėtuviais.'. Parapijos 
choras, vedamas muz. Al. šim-

Parapijos banketas
Moterų sodaKcija vasario 28 

d. surengė gražų banketą pa
rapijos salėje. Banketo paren
gimui vadovavo E Novikienė. 
Meninę programą tvarkė Br. 
Kudirka. .Dalį programos iš
pildė mokyklos vaikai. Du bro
liukai: P. ir E Antanaičiai pa
dainavo’Giedudainelę, A, Ta
rnaitė su Joan Dibrony padai- $500 auką ir D4wrenco seserų 
navo “Kad noriu dainuoju”.- X 
Martišius išpildė keliatą muzi
kos dalykėlių su akordeonu. 
Parapijos choro dalyvės pa- 
dainayo Ko vėjai pučia. Lopši
nę ir Pavasario vėjelis. . 'A. 
Kontrimas solo padainavo Kur 
bakūžė samanota ir Oi kas. Vi
siems dainininkams pianinu 
pritarė mistikas V. Kamantau
skas. '

Kalbėjo vikaras kun. P. ša
kalys, Norvoodo selektftianąs 
H Butler^ir klebonas kun. F. 
Norbutas. Padėkota šodalie- 
tėms už gražų parengifną ir 
išryškinta zgeii>š mokyklos ir 
mokytojų reikšmė. _ ĮĮ_____ _____ _ _____ _______ __ _____ _ _ m

Moterų sodaūdja banketo 8 Avė. IND požeminio traukinio stoties, šešių <fideffi| gražiai b 
pelną paskyrė vienuolyno \ta- rengtų kambarių namas saulėtu prieangiu.^ Pigus £ Švarus 
tybos fondui Norwoode. Tai *1 ’ * -- -

f pirmas gražus įnašas Šiam tik
slui. Noryoodb lietuvių, para
pijoj vienudyno steigimas yra 
susiję* su mokyklos reika
lais^ Nėra mokytojų. Lietuvai
tės viemtofes kaip tik ir irt* 
pildyt tą spragą.

Western Avenhe
Bali Room 

R*

f'

JOSŲ NUOLATINIS 
PASITIKĖJIMAS YRA 

MUMS PARAMA

KARWOWSKI 
VAISTINE

Mes kviečiame savus 
draugus BetovfaB 
Mat invumby

todėl >fiek jos švelnaus balso 
buvo miela klausyt, tiek stebi
no puiki išpildymo technika, 
kad ir. tokio Joharm Strauss 
kūrinio Voci di Primavera.

Antroje koncerto dalyje pa
sirodė »tie patys koncerto da
lyviai, ir Joann Daniels akom-' 
paniatorė Shirley Seguin (mo
tina lietuvė, tėvas prancūzas) 
išpildė ^ pianu Chopino Fanta
sto Impromptu ir Lecuon Ma- 
Hgnens. > Jos pasisekimą jau 
liudija faktas, kad ji turėjo bi- 
sui paskambinti trečią dalyką.

Marga buvo koncerto prog
rama .marga ir publika, mar
gas ir jos laikymasis. Veik vi
są laiką kažin kas salėje “a- 
kompanavo” savo bėdas kai
mynui pasakodamas, pirmuose 
suoluose gal jau “ketvirta kar
ta”’ stengėsi neatsilikti nuo 
dainininkų ir tuo pačiu metu 
kėlė triukšmą bisųį kviesdami 
visus programos dalyvius.

Gerai, kad šios Draugijos 
“iškasė” keletą naujų talentė
lių, tuo pačiu 'parodydamos, 
kad vidutinio lygio koncertą 
jau galime ir iš detroitiečių su- 
lipint.

Linksmas Mynvakaris
Vasario 28 d. Detroito Lie

tuvių Radijo Įdubas surengė 
linksmą ir originaių vakarą, 
pakviesdamas programą išpil- , 
dyti artistą Vitalį Žukauską Xis : 
virš valandos “kamavo^ publi
ką lengvais juokais, parodinė
mis dainelės ir satyromis. Tai ; 
tikras dzimdzi drimdzi įpėdi
nis ,,tik dar geriau kaustytas, 
kad vienas sugeba pilnai salei ; 
juoku šonkaulius išjudint. Be- , 
je, jam talkino detroitietė pia
nistė Evelyh Balavich tiek a- 
komponubdama,* tiek pianu iš- 
pildydama keletą dalykėlių.

Visi lietuviai' — vienon « 
šefaNm!

Prie šv. Antano bažnyčios 
kas sekmadienį galima įsirašyti 
į Lietuvių Bendruomenę, kvie
čia’ir vaksytos įgaliotiniai. 

Burkimės krūvon— užsirašy- 
kime! P. Natas

P“™- » Akrono, Cambridge ir kt 
~ : Tampat kaikurių įmonių Ąr-

biiunkai lietuviai sudarė sąly- 
atlipa ' gas nięįriędamS bilietus atsi- 

devafetoo simfomnis orkest- lankyti jų diręktoriams, bo-. 
sams ir draugams svetimtau
čiams (sveikintinos ir pahi- 
kytinos pastangos!). Koncerto 
transliaciją per radiją parėmė 
Superior Savings and Loan 
Ass’n. • ; St Brazdas

Kryžiaus
Dr. J. Prauskis 

patraukliai rašo apie dauge
lio komunistų atsivertimą.

Kaina — $1.50
’ * ■ / ■ 'r

Užsisakyti Darbininko 
administracijoj arba '

FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port, Maine

Nekalčiausios Marijos Šir
dies statula kovo ll, 12 ir 13 
sustoja šv. Pranciškaus baž
nyčioje. šia proga vyks pa

tvarkys pask,olų reikalus. Gau- - maldos, o sekmadienį 3 va?, p. 
tas paskolas reikės grąžinti su- p. bus iškilmingos pamaldos ir 
tarties terminais.* pasiaukojimas Nekalčiausiai

Ralfo Centras Marijos širdžiai Visi apylinkės



1MMACULATA LE1D11AS

JOHN DERUHA, M. D.

PĄR,Eh/Ot 
KJM STĄSYS YLĄ

IEŠKAU KM, BenuHo, gy- 
venusio Goetingen DPstovyk- 
loje, kausto £ Kybartų, Vfflsa- 
viškio apaų Prašau ateBiepti 
ar žinanfius pranešti: Vytau
tas Beraštis, 228 Clark Pk, Efi- 
žabętivN/J. "*• ' /

VAITKUS į 
rGNEXL HOME

197 Webster Avmne

060 Grand Street 
Brooklyn, JL Y. 

NOTARY. PUBLIC

r»tiififriiw ir naktį
KoptySa Šermenims dykai 

NOTABY PUBLIC 
AA 80 S-4S1S

mas ir nebūtų įmanoma drau
dimo bendrovėms tęsti savo 
darbo. , ; .

■> & Draudimo sisteięa, kaip 
jau manatpma, iš laisvos biz
nio šakos pavirstų- savotiška 
valstybine draudimo^įmone.

Todėl ne tik valstybės orga
nai. bet br automobilių savi
ninkai turi susirūpinti projek 
tuojamu įstatymu ir pareikšti 
savo nuomones. . (Skelb.)

A tart

Alexander’s Nėr? 
-Q; vinė, kurt turėtų 

veikti nuo nervų li- 
gU»* yra mišinys 

gę stiprių ir brangiau- 
«Z , šių šaknų, žiedų, 

V0' , - žievių. ; ir žolių, ir
tas mišinys padeda nuo viso
kių nervų suirimų,' galvos 
skaudėjimų, kvaišhnų, * isteri
jos, rūpesčio, sus&rimtkno, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, perskErbimo ir kitų ner
vinių^ negalavimų. Gerdamas 
tų ntišfrų g^uni maistą ner
vams,. Šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
fiame 5 mojas. t KeuaaSą

FUNERAL HOME
564 EAST BROADWAY 

gy— *1 - A » *-oouui tsoston^ nass» s 
D. A. Znletskas, F. E. ZaĮetakas

“New Yorko susisiekimo ne
laimės galėtų būti sumažintos 
Ilgioj, jei tik kelių.susisie
kimo pareigūnai parodytų uolu
mo savo tiesioginėse pareigose, 
tiek, kiek dabar jie rodo, no
rėdami pravesti priverstinio 
auto draudimo įstatymą”, — 
taip pareiškė J. Dewey Dof- 
sett, gen. menedž. visų apdrau- 
dos įstaigų. “Net ir priėmus 
tokį įstatymą”' kalbėjo D^r- 
sett, “auto nelaimių ir mirčių 
skaičius nesumažės.”

“Baikime juokęsieš iš sa
vęs”,- — tęsė toliau, 
vertinio draudimo

J. B. SHALLNS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon) 
Woodhaven,,N. Y.

Suteikiam garbingas laidotūve> 
Koplyčios nemokamai visos, 
miesto dalyse; veikia ventiliai-

sumanytojai lygina dabartinius 
nelaimingus atsitikimus su sa
votiška liga, kuri kasmetnusi- 
neša, 38.000 gyvybių, 2,000,- 
000 sužeidžia • ir $4,000,000,- 
000, taksų uždeda ant mūsų 
pečių atlyginti nuostolius. 
Taip, bet to viso galima būtų 
išvengti, jei tik eismo pareigū
nai imtųsi uoliau eiti savo pa
reigas, žiūrėdami kelių tvar
kos, atimdami pramuštgal
viams leidimus vairuoti ir k.” 

Tokia priemonė būtų vienin
telis būdas sumažinti automo
bilių nelaimes ir atkristų ne

matymo reikalingas priverstinis draudi- 
—---------- mas. Iš kitos pusės, toks drau

dimas yra nenaudingas dėl šių 
priežasčių:

1. Neapdraus ir negali ap
drausti finansiškai neatsako- 
mingų asmenų.

2. Negalės sumažinti nelai
mių nei vienu atveju. .

3. Nesumažins automobilių 
draudimo mokesčių, o dar pa
didins.

4. Pasireikš tik biurokratija 
ir žmonių varžymas, prieš ku
rį turėtų reikšti tik nepasiten-

kitų,' kaip: Žalys, Montreal, 
Keturakis, Kontautas, Starins- 
kas (visi iš Bostono), Nasvytis, 
Ctevriand. Priežastimi gali bū
ti: nėra USCF nkriai, arba ak
tyviai nebesirodo. Latvių gi 
skaičius sparčiai auga. Pas- 
skefttos 38 latvių pavardės. Iš 
mūsų žaidėjų (Nėw_ Yorko, 
Bostono, Ctevelando, Detroito 
įfr kt) norėtųsi sulaukti di
desnio ryžtumo ir veržlumo f 

• viešas City, State ir kt. pirme- 
: nybes ir musų skaičius Natio
nal Ratinge būtų nemažesnis 
už latvių.

Stasys Kazlauskas, -dalyva
vęs Bostono B klasės pirmeny
bėse 1952 ir neblogai pasirodęs 
(surinko 3%-2% taškų), Sup 
metu guli sanatorijoje. Jo ad
resas: Rutland S. &, Rutland, 
Mass,

A«vmB ir 8CNU8 
lūlE

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti: > .

Consnhite General et Utbua- 
ma, 41 Weat82nd SL, New

Furniture Co. 
- * 1OVE18- 

80 8-4618
INSURED and BONDED 

Local and Long Distance Mover 
so. bostOn, mass.

326328 W. Bnmdway

GREENFIELD, MASS.

Netekome gero Betavio
Vasario 24 d. mirtis išplėšė 

a.a. Vincą Aguonį, gyv. 14 
Linwood St Velionis Amerikon 
atvyko prieš 50 metų. ' Buvo 
susipratęs lietuvis ir geras ka
talikas. Priklausė daugeliui

69-38 Myrtte Avė. , 
\C3endale, N. t.

136-59 Roosevelt Avenue
Fhishing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. t.

60-04 Woodside Avenue
Woodride, N. Y.

19 West PortRoad 
White Plaku, N. T.

kr kiti Matote produktai Bose krautuvėse: 
185-24 Horace Etarding BĮ ve 
Fresh Meadows, Flushlng 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y. 
176 Rodcaway Avenue - 

Valley Stream, N. Y. 
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.

ŪKANAS WAHKU8
Laidotuvių direktorius ir
> balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
PnaaraatrtBMM Mana te naktt 

Nanįą moderniai Jtoptyfia ter- 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Boctono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pnfiaa te i kitus miestas.
ReOode laukite: T^l. TR S-S4S4

re! STągg 2-5043<

Matthew P. Baliais 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME 
,M. P. RAL1AS — Direktorius 

AUk BALTHCNA8-BALTON

tHcicakyfi galima

<*pAEBnnNK(F 
' sdmbdrtracijoį

žarijų, o Švč. Jėzaus širdies 
vietines organizacijos buvo net 
kūrėjas. Ištikimas Darbininko 
skaitytojas, jo visada nekant- 
rim laukdavo. .

Laidotuvės įvyko Švč. Tre
jybės bažnyčioje vasario 27, 
dalyvaujant artimiesiems ir di- 

, - , deliam būriui pažįstamų. I am-
T Mfrrr, New pojjgįo vntą karstą nešė 

York, laimėjo tarpt, šacbma- j ginjies draikos nariai. Nu- 
tųx turnyrą Meksikoje. I^isker liūdime paliko žmoną sūnų. 
6-1, Araiza 3, Medin*, Prieto, Vincą, brolį ir dvi seseris čia 
Soto-Larrea po 3V6. Viso 8 da- gyypnančias ir vieną brolį 

Lietuvoje. .
Mdubattan CC p-bėse pir- - šeimai ir. giminėms liūdesio 

muoja eina M. Pavey, toliau valandoje reiškiame nuoširdžią 
Denker, Šsguier ir kt užuojautą. ' A. Dėdinai

' PARDUODAMAS defimties
kantorių namas. MocĮenuški 
įrengimai ir centraluBs fildįy- 
ma& Yra automobiliams gara
žas. Vieta gana graži. Kreip
tis betkokiu kuku: Tel OR 
3-4841'aiba raštiškai: Mr. A.
Vaitonis, 394 Park Avė. E 
Orange, N. J. _ , (3 s.)

ir Sczerbak, o Joyner Fq- 
zą, Shfiov ir Davia. 4-tam ra
te Žalys rungiasi su Joyner. 
Šio susitikimo išdavos labai 
svarbios vienam ir antram var
žovui Lauksune žinių.

TMtvaiŠB ir Vaitonis įvar
dinti naujų ateivių tarpe, ku- 
rių laimėjimai garsėja Ameri
kos šachmatų šeimoje (Boston 
Science Monitor, March 6, 
1954).

UJ9L National Ratiiųp dabar 
apima vos kelius lietuvių žai
dėjus. Experts 'klasėje randa- 
jne: P. Tautvaiša, Chicago 
2258 ir K. Jakštas, Chicago 
2154.1 A. klasėje— Winikai- 
tis, Chicago 2063, - A. Zujus, 
Chicago 2036, K. Merkis, Bos
ton 1934. B klasėje — P. Kal
vaitis, Chicago 1850, V. Kar- 
puška ,Chicago 1786, C klasė
je .— L. Vieteles (Vaičiulis), 
Nbrthamptoiv Mass. 1500. Ne-

TaupiojiVirėja
Joje pešHoiumia, kaip tau

piai ir ritei gftlirim
virti Hetadškas valgfaft.

įstate $2^00
Užsisaky kite .

PAIEŠKOMI 
GIMINES AB PAŽPTAMI

L Lanraičto SYtek (Piano), 
mirusio 1953 m.~ saurio mėn. 
Brooklyne, N. Y., kilusio iš 
Rasemnj ap., turėjusio seserų, 
kurių viena buvo Monika Lau- 
raitytė, gyv. Rasrinių mieste, 
Geišų g-vė .(bylos No. 10-. 
3402).

/ . x
2. Urbono- Mhmb iš Luokės 

m., Telšių ap., kuris Ameriko
je pa&eBbtaE (Engusiu be ži
nios (bylos Nr. 10-3418).

EVergreoi 8-9770

Joseph Garšva
G R AB ORIUS

BALSAMUOTOJAS -
231 Briiford Avė.
Brooklyn, N. Y.

K t *»T1 MUISIM «««

Visiem yra malosa skaityti 
prisiminimai mfisų nerštųjų 
kartų S lietuves NepriMsu- 
somybės 1919 -1926 metfe.

Jie yra aprašomi, |

Pulk. J. Petraičio; 
LAISVĘ GINANT | 
Pas tomas 200 p. — $2.00 
H-as tomas 310 p. —. $3.00

gtrs400 svarų. Vėliau Krašto 
kontrolės komisija abiejuose 
Australijos beturiu laikraščiuo
se paskelbė pilną revizijos ak
tą ir “dingę” pinigai atsirado.

T. F. At-bė savo metmes 
apyskaitas vietos lietuviškuose 
laikraščiuose skelbia . vieną 
kartą per metus. Kontrolės 
komiisjos aktus drauge su savo 
apyskaitomis -persiunčia.. Tau
tos Tarybos prezidiumui ir 
Krašto Valdybai. Tautos Fon
do lėšos nėra, kaip teigiama 
korespondencijoje,, savavališ
kai naudojamos. Jokios netvar
kos T. F. At-bes atskaitomybė
je nebuvo ir nėra.

Tautos Fondo Atstovybe 
Anstratijoje

Sydne jus, 1954 m.
vasario 26 d.

1NCOME TAX RAPORTUS
Federates pajamų raportus rrikia patiekti iki kovo 15 d., 
o N. Y. valstybeiiki balandžio 15 d. šiuos raportus ge
rai paruošia, ypač namų stovbriMams pagelbsti sutaupyti 
^pinigų, išstoritant leidžiamus atitraukimus iš pajamų, šia
me patarnavime daug metų patyręs — '

J P.- MACHULIS.
REAL ESTATE A INSURANCE .

3656 85th St, Wnędtaven 21, N. T. M Vilkite 7-1896 
■ -%>> .(Jannica linija — Forest Parinvay stotis) '

ApS&repma* ir krasjo tyittun 3 d<A. Prttadtao valandos 10-2 ir 4-9 
Mąslus baigęs Europoje ’

128 E. 86tb SIBEET NEW YORK CSTY
Viri Leadiigton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Td. APptegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N U A

346 RIDGEffOOD AVR. * ' BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma-tefevizfja, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplĮfters), pokštelių automatai 

~ (record changers).
Aptarnaujami rajonai: ftnoklyn, Maspeth, Woodhaveh, 
Rkdimond Hffl, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Mm iffltMi rityrario f i fM n, prtyažfaito 
RČAtoiffliif i.lter Yerke. .

Dtoto vtftaaate tartim am 9 va ryto M s vai. vak.
pRRMIKMMi V vmm M vmB» vSKa

JMW-7-fTŪKM 
'■ omsKTonius 

J269 VUMITE 
HILLJIDE&J 

7W
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NEWARK, N. J.

Simonas Noriais, palaidotas 
kovo 10 d. Iš Angelų Karalie
nės par. bažnyčios nulydėtas į 
Šv. Jono kapines.

New Yorico skyrius savo po
sėdyje kovo 6 d. paskyrė Diep- 
holzo gimnazijos namų pirki
mui 20 dol.

kovo 13 d. išvyksta j Philadel- 
phiją, i šv. Kazimiero parapi
ją vesti misijų.

> mmm lietuviams, kadangi vie- 
nuolynas yraįsteigtas tik tie-

•* tuMiitėm k* niekas neturės tei- 
< sės įsakyti seselėmis priimti

Redakciją aplankė
kun. St Yla, Putnamo vie

nuolyno kapelionas, inž. J. 
Augustinavičius, Ig. Malinaus
kas ir dail. K. Varnelis. Visi 
jie dirba prie naujai statomos 
Putnamo vienuolyno koply
čios.

laureatas takttL Pb programos 
Šokiai, grojanW. Tbraftas or
kestro. *

§v. Trejybės parap. bažny
čioje neveria prie šv. Juozapo 
prasideda kovo mėn. 11 d. No- 
vena kiekvieną vakarą per 9 
dienas bus 3 kartus: 5.15 ir 7* 
vaL miglų k. ir 8 vai. lietu
viškai. Noveną veda Ir pa
mokslus sako T. Petras Remei
ka MIC.' Su novena kartu bus 
ir parapijos metinės rekolekci- 
joa Visi parapijieBai kvieriami 
šia proga- atlikti velykinę, iš
pažintį ir išklausyti Bent 5 pa
mokstąs visuotiniems atlaidams

užženk) ir kuų autorių wn> 
čh» apie šv. Prandftų, o ra
šytoja N& Mazalaitė paskaitė 
<wvo spėctaBaiparašytą kūri* 
neu, Kurtame va&sztai mimįm- 
dėjo ntnflinmjo liko meflė 
gamtai fr jo "brolefiams tva-

Išklaistas T. J. Liautos pra
nešimo apie frykaiantftnn^ 
Marijos kongresą Kalifornijo
je, kuri ruošia Amerikos pran
ciškonai, ir T. Modesto Stepai- 
ao, “Varpelio” redaktoriam.

gera proga įdomių ir p.p. giedami graudus verksmai, 
- w kdoąmišftk Bos pri- o penktadieniais 7 vaL etatai 
imtos ir atjunKOmos resonuei- Kryžmus kernu. Po mmetų pa
jos namų aavtatitikil reikalais. maldų būna palaiminimas su 

atmetą namą savmmKų ma- svc. sąkramentu. Visi parapt-

Seimelio posėdžiai vyko pa-- 
rupijos sąjėje. - Seimelį atida
rant . maldą sukalbėjo Ideb. 
kim- Pr. Vfrmauslds. Paskui jis 
pasveikino seseles ir visus su
sirinkusius ta palinkėjo, kad 
seimelis atneštų daug naudos 
vienuolynui ir seselių darbui.

Rėmėjų pirmininkas prel. 
Pr. Juras j seimelio prezidiumą 
pakvietė Stasį Lūšį, Juliją Ja- 
kavoaytę ir mokyta ją Adelę 
Piaaitę-

Savo kalboje prelatas aiškiai 
ir vaizdžiai nušvietė šio seime
lio prasmę ir reikšmę ir nurodė 
tikslus, kurtais jis yra su
šauktas.

Po prelato kalbėjo vienuoly
no generole motina Ammciata, 
kuri nuoširdžiais žodžiais pa
sveikino visus susirinkusius ir 
visiems padėkojo už venuoly- 
nui teikiamą paramą ir pagal
bą. Ji pasidžiaugė, kad priete- 
liams padedant vienuolynas iš 

JJirocktono miesto gavo didelį 
sklypą žemės, kuris dąbar įga
lins vienuolyną pakeftįūkj ir 
tuo palengvins vienuolynui ver
stis. Toliau nurodė, kad prie 
vienuolyno j3u baigiami įreng
ti privatūs vienuolyno kapai. 
Su dideliu džiaugsmu motina 
viršininkė pranešė, kad jau y- 
ra gautas raštas iš Romos, ku
rta nrodmna, kad Nukry- 
Snotajo Jėzaas seserų vienuo
lynas tfesaogbriai priklausys 
Romai Jp-atakas be šv. Tėvo 
žinios aeturės teisės daryti ko-

; Namų savmtaką.rupesčiai
New Yorico miestui norint 

žymiai pakelti namų mokes- 
čta, namų savininkai pradėjo 
nerimauti, {vairiose miesto da
lyse vyksta* namų savininkų 
protesto susirinkimai, įku- 
riuos yra kviečiami ir miesto

New Yorko ir New Jersey 
lietuviškų parapijų tretininkų 
konferencija įvyko kovo 7 d. 
Brooklyne. Apreiškimo bažny
čioje po Graudžių verksmų 
progai pritaikytą pamokslą pa
sakė T. Juvenalis Liauba, O. F. 
M, šv. Kazimiero provincijai 
priklausančių tretininkų virši
ninkas, bei sutrikę Šv. Tėvo 
palaiminimą. Po palaiminimo 
su Švč. Sakramentu visi susi
rinko salėn, iškilmingam posė
džiui.

renka senukai iš vienuolyno 
prieglaudos ir taip pat kaimy
nystėje gyvenantieji žmonės. 
Vietos yra tiek maža, kad se
seles pasilieka klūpėti korido- 
riujė. Norima pastatyti koply
čią, kurioje galėtų sutilpti vi-' 
sos sesMės ir senukai.

Po motinos Anunciatos pra
nešimo sekė inž. K- Dauguos 
paskaita. Savo kalboje prele
gentas aiškiai nurodė mokyklų 
skirtumą tarp Amerikos ir*Eu- 
ropos ir pabrėžė dar didesnį 
skirtumą Amerikos mokyklų, 
kuriose nėra dėstoma religija. 
Paskaita seimelio dalyviai bu
vo labai sužavėti ir rėmėjų 
•pirmminkas prel. Pr. Juras 
prašė, kad paskaitininkas . ją 
atiduotų spaudai kaipo vertin
gą perskaityti kiekvienam lie
tuviui.

Antrąją seimelio dalį sudarė 
meninė dhlis, kurią išpildė so
listė Stase Dangėfienė. Solistė 
dainavo: Maldą — J. Naujalio, 
O Visagali — St Moniuškos, 
Viešpatie mano — AL Strazde
lio, Pasvartyk antele—J. Šve
do, Anoj pusėj Dunojėlio —S. 
Šimkaus, Daina apie sesytę — 
J. Tallat-Kelpšos. Soiistęi a- .....   ,
kompanavo muzikas Algis Šbn- profesionalus aktorius,. kelia 
kas. tikrai didelį susidomėjimą.

• Seimely užbaigiamąjį žodį flL Se.
tarė ytauriyno kapelionas 
tam. Jooaszšvagatys, kuris dan 
karią padėkojo ristais subrin
kusiems už paramą seselėms ir 
išreiškė vdtį, kad seselės ir to-* 
liau nebus apleidžiamos

Park YMCA svetainėje, 570 
Jamaica Ava, ksanpee She- 
pherd Aveų Brooklyn, N. Y.

Susirinkime bus plačiai S- 
aiškinta nšną inokesSų prob-

nuo kovo 17 d. kiekvieną įtr'taai ų —m 
trečiadienį, 8 vaL vM tuoj po 
Griaudžių verksmų, -Angelų 
Karalienės parapijos salėje aiš
kins šv. Mišias. Tokių paskaitų 
bus per visą gavėnią. Prašome 
visus etsilankyti.

Gaunama: ■> ’
DARBININKAS .

m MM* Avė. Brortdy. tl, N. Y.

Išskiriant tris, visos kitos 
kor^regadjos atsiuntė grasų 
būrtiį atstovų. Aprrtfirimo sa
lė- buvo aąiypOnė konferencijos 
dalyvių. •

P»«iha»gi>g pgftnęšfrnsmg, 
aktorė Torica Daubaraitė me- žinotinų

\ Kąipd didį užsimojimą, mo- 
tma Anuneiata paminėjo naų- 

skiepija katalikybe ir Betuvy- jos vienuolyno koplyčios staty
tės dvasią. Prelatas ragino, bą, kurią jau šią vasarą nori- 
bnd vist Lietuvą mylintieji da- • vbbl pradėti. Dabar vtauidynas 
lyvautų seimelyje, nes patrio- koplyčios neturi ta laikinai susi- 
tas yra ne tas, kuris daug kal
ba ta kritikuoja kitų darbus, 
bet tas, kuris savo darbu pri
sideda prie lietuvybės palaiky
mo ta jos ugdymo jaunimo' šir-

JVAIRIOS:
A. Vriflulaitis, Vatatioa, romanas, 141 p. — $2.00 
Ą. Baronas, žvaigždės ir vėjai, novelės, 240 p. —- 2,00
A. Sabaliauskas, Noo fotais iki Orinoko, lietuvio mi- 

sijonieriaus patyrimai ir išgyvenimai keliaujant
K per svetimus kraštus ir tautas, 225 p. — — 2.50

— Kovo' 14 d. 4^0 v. p.p. 
parapijos salėje susirinks Alto
riaus Draugija metiniam susi
rinkimui. Bus renkama nauja 
valdyba.

— Jauniems vedusioms žmo
nėms Brooklyno vyskupijoje 
yra laikomos Cana Conference. 
Vienas iš tokių cteitrų- konfe
rencijoms yra lietuvių par. sa
lė. Sekanti konferencija bus 
kovo 21 d. 2 v. p.p.

..— Maspetho Bendruomenės 
Apylinkės metinis susirinki-, 
mas įvyks ne kovo 14 d., bet 
balandžio 4 d. 5 v. p.p. para
pijos salėje. Bus naujos valdy
bos rinkimai

— Sunkiai susirgusi Jieva 
Bajalienė.

—- Tretininkės kaip kasmet 
gavėnioje ruošia religinio tu
rinio kino paveikslus, šv. Bene
dikto gyvenimą ta St Mary’s 
of the Cąpė^Bfaerijos šventovę 
Kanadoje) parodys bat 11d. 6 
v. vak. Bilietai jau pardavinė
jami

— Kovo 19 d. 7:30 v.v. šv. 
Juozapo šventėje, bus specia
lios pamaldos su pamoksiu tre- 
tfrunkams. Bus atnaųjarimas į- 
žadų ir nauju narių įrašymas. 
Šv. Juozapo novena kaseben 
laikoma 8 v. ryte. Ji baigsis 
kovo 19 d.

. Lietuviy Radijo Korporacija 
m&taotar, Sa. Baata in. taav ta. tertaf* 

Uetavfa! Mta tafiota tt attHea WBMS, 1090 kflocikh*. perduo
tam Mnratara M> 12 M I2d» vaL B0n« HetuvMkos dainos. 
myrika Ir MaątaM* panika. Btmlo reikalais tavrptis i STEPONĄ 
MINKV, BaMĮc FkirtsU GeMą Ir Dovanu krautuve. 502 E. Broadnay.

- Sa Bostone. TeL 90 StMk Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviams

VERTINGAS
KVYiiAS

Angių laibos kursai
Apreiškimo parapijos mo- 

kykk^e veikia kas antradienį ir 
kętvtatadiešnį 7:30 v.v. Pri
imami dar ir nauji lankytojai.

LIETI IVBŲ RAMO VALAI IDOS PROGRAMA
> WKKX--1SM IStoeyc*es--aCarMehead-8aaeM. Mm.

Kiekviena fcStraenj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norfte 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai nokite: UTHCANIAN RMgO 
BOVB, N firtagr M, NenMd, Mta

Skyrius: UTtHJAIUAN FUBNinJBK CO, ta W. m «tfdas< 
So. Boston 27, Miiss.

z ’ t A.trarVAtKAJ ' •
Telefonai: NOnrood 7-1449 ar SOuth Boston 9^409 -

Garbės prezidiuman pakvies
ti: preL Ig. Kelmelis, pavada
vęs kleb. kun. N. Pakalnį -4 
konferencijos globėją, kun. J. 
Pakalniškis, kleb. kun. Jurgis 
Gurinskas, kun. V. Demikis* 
kun. V. Pikturna, prof. kun. 
St Yla, kun. V. Dabušią, Tėv. 
L. Andriejus, OFM, Tėv. Juve
nalis Uatdba, OFM, ir Tėv. M. 
Stepaitis, OFM. Htamtakavo 
T. JuvKialis^Liauba.'

Konferencija pradėta malda, 
kurią sukalbėjo preL Ig. Kel
melis, pasakęs trumpą sveiki
nimo žodį. Sveikam dar'prof. 
kun. St Yla, atsitikta už
kliuvęs New Yorke ir neišken
tęs neaplankęs rretinininkų 
posėdžio.

Paskaitą skaitė T. L. And- 
riektts apie ęal. Pijų X ta tre- ' 
tįj| pratiną. Prelegentas gražiai 
nušvietė to didžiojo šių dienų 
šventojo popiežiaus (šventuoju 
jis numatytas paskelbti gegu
žes 29 d.) gyvenimą ta rūpes
čius šv. Pranciškaus dvasią pla
tinti visame pasaulyje. Jo pa
sirinktas kelias buvo tretysis 
ordinas, kurį jis mylėjo, .juo 
rūpinosi ta ragino visus stoti į 
Šv. Prandftcaūs sekėjų eiles.

Po paskaitos atskirų kon
gregacijų valdybos padarė pra
nešimus. Džfc£u buvo pastebė
ti, kaip tos paprastos moterė
lės yra įsijungusios į mūsų gy
vą kasifietati KetĖivStaii bend
ruomenių gyvenimą ir jam at-

Vaičiūno komediją “Tuščios 
pastangos." .* . , » <

Bostono publika, ypač se
nesnieji lietuviai, linksmo vai
dinimo tikrai jau seniai laukia. 
Svariausia — ‘Tuščiosepis- 
tangose” pagrindinį valArnenį 
atlieka įžymusis buv. < Lietuvos 
Dramos Teatro aktorius Hen
rikas Kačinskas, kuriam šiemet 
suėjo jau net 30 metų scenos 
darbo sukaktis. Totais .retos 
progos pamatyti šį. dięĮį meni
ninką teatro scenoje, aišku, 
niekas bostoniškių - nenorės 
praleisti. Jau dabar daug, lietu- 
vių net iš aplinkinių kolonijų 
užsisako bilietus ir rengiasi at
vykti į tą retą spektaldį.

Henrikas Kačinskas, keliom 
savaitėm apsistojęs Bostone, su 
vietine vaidintojų trupe uoliai 
dirba, ruošdamasis tam meni
niam įvykiui.

“Tuščiose pastangose” vaidi
na visa eilė Dramos Sambūrio 
narių, gražiai pasireiškusių jau 
kitdose pastatymuose.

Cm. vėl regėsime įdomiose 
vaidmenyse K. Baranauską, J. 
Jašinską, Z. Zarankaitę, J. Ni- 
k<riskytę, D. Paplauskaitę, St 
Leimonienę, St Vaitkevičių, R. 

'Vaitkevičių, V. Strolią ir daug 
kitų. Solo šokius atlieka jauna 
baletininkė Svetlana Vasi
liauskaitė, z ruošiama baleto 
art. T. Babuškinaitės;

Veikalą režisuoja ir Šį kar
tą jame pati "vaidina buv. Lie
tuvos Dramos aktorė Aleksan
dra Gintaitienė. Dekoracijas 
gamina dail. Viktoras Vizgir-

ATSTOVAUJA AUTO
MOBILIUS

Mercury ir kitų firmų nau
jus ta naudotus automoteliuš 
atstovauja Joms Adooratis.

Parduoda su dideiėmis nuo
laidomis.

Oakley Motor Ct.* 70 Talbot 
Avė., Dorcbester, Mass^ GE 
6-4323, atidaryta iki 9 vaL va
karo. Namų TeL SO 8-7021.

SANTYKIAI*!)]
siuob m&uuh

* — spianuMUM* —__ - ------------------ --
sotIu: peri. tDr. F. Bartkaus ta kaivDr. P. Aleksos

DIEVAS IB ŽMOGUS

FILOSOFINIO TURINIO:
A. Maceina, Didysis inkvizitorius, antroji papildyta 

laida, 221 p. Kaina — — — — — — $2.00
A. Macefria, Jobo drama, žmogiškosios būties apmąs

tymas, 240 p: • — — — — — — $2.00
Pr. Gaidamavičius, BHokštasis žmogus, benamio liki

mo perspektyvos, 280 p. — — — — $2.25

st kviečiami dalyvauti.

ApreMkfano parapUsje
gavėnios metu Graudiįs 

verksmai ta palaiminimas su 
Švč. Sakramentu yra sekma
dieniais 3 vaL p.p. ir trečiadie
niais 730 v.v., Kryžiaus keliai 
penktadieninis 730 v.v.

: 3 J, AlArfmM* imlraHk X

Angelų Kara&enės parapijos 
draugiai ta parapijos atstovai 
sudarė komitetą savo klebono 
kun. Juozo Aleksiūno 25 metų * 
kunigystės sukakčiai paminėti. 
Jubiliejus bus gegtriės 23 d. 
Pamaldos 11 vaL Angelų Ka
ralienės bažnyčioje, 4 v. p.p., 
i^olmingi pietūs šv. Stanislovo 
salėje Greenpointe.

Padėka parapijų
Vasario 28 d. Apreiškimo 

parapijos salėje ateitininkai, 
skautai, tautinių šokių grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės, 
ir A. šlepetytėš baleto studija 
surengė pinkų Užgavėnių va
karą parapijos naudai.

Programos“ vedėjas stud. K. 
Kudžma pareiškė, kad šios vi
sos grupės šiuo surengtu va
karu nori pareikšti padėką pa
rapijos klebonui kun. N. Pa
kalniui už leidimą pasinaudoti 
salėmis bei klasėmis susirinki
mams, repeticijoms ir t.t.

Skautai suvaidino keletą 
linksmų trumpų vaizdelių, at
eitininkai — “Kanapinskį ir 
Lašininskį”. Tautinių šokių 
grupė ir baleto studija davė 
puikią šokių programą. Solo 
giedojo A. Skarulytė, kuriai 
pianinu pritarė jos pusseserė 
Skarulytė. Programa buvo gra
ži ta įvairi. Jaunimas parodė
savo nuoširdumą parapijai. 
Gaila, kad buvo nedaug pub
likos. šio vakaro pelnas—108,- 

dol. įteiktas parapijos kle
bonui.

‘ Jį, %* ’ ‘ * ^5 •< ,r. ; . , . .


