
daugumai nebylės. Ano meto
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KALĖDOS

sofiją, nors no&vengiamai filo-

Lyg naujasis Adomas, jis tei-

flttaoi vartojami

mas įsilieja į Kristų,/ -kurs yra

navn

nugalimos saulės dievo” šven
tę, o naujieji pagonys — šių 
dienų pasaulio vaikai švenčia

anksto nustatytos ne
vertinga yra tai, ką 
pasirenka, ir prasmin

iai, kam žmogus anga-
celsis Deo et in terra pax ho- 
minibus bonae voluntatis! (Lok. 
2, 14). Skelbiama buvo taika, 
ramybė, kurios žmonės taip li

kutis dievišku Kūdikiu gimė 
Betliejuje imperatoriaus Augus
to laikais. Palestinos piemenys 
tada gurdėjo iš dangaus angeliš-

DIEVO Sūnus gimė iš Mer
gelės Marijos mus išganyti, iš

mę mums dovanoti. Tapęs žmo
gumi, jis įjungia mus į save, 
padaro mus mistinio savo kū

Dievą ir dangaus karalystę.
- Kalėdos dėl to pasidaro

tei-
C.

trak apskritai gamtos mokslus, 
tiek specialiai žmogų tiriamuo
sius mokslus" (206).

Labai taikliai atskleidžia J.G.

mo, o už vargus, ieškojimus ir 
nusivylimus ji nusipelno užuo
jautos bei meilės. Kalėdų nak
tis pilna šių dieviškų gėrybių.

giamą mūsų Džiaugsmą.

(B didžiojo tam. Stasio Ylos

į
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Po atsive

veikalo turinį.

jai atitinkamą metodą. Gautieji . 
rezultatai ribojami pasirinkta 
tikrovės sritimi. Kad ir kiek

de pateikiama minėtų autorių 
veikalų cituotų minčių metrika.

mėm. Bet tos šviesos ir gies
mės taipgi yra pranašystės -L 
jom skelbiama > visiem laikam 
didelė Viešpaties dovana: ra
mybė. 1

Už Hgą Dievo užmarštį žmo-

atrasdama jį kiekvienoje vieto
je ir atgaivindama kiekviename 
varge. Atleidimas bei meilė te
bėra tos dieviškos giesmės pa
lydovai.

Gal niekas iš žmonių taip 
aiškiai nematė Kalėdose atstvė" 
rūsio dangaus ir taip giliai ne
sidžiaugė angelų balsais, kaip 
šv. Pranciškus Asyžietis. Tuo 
laiku jis net visas pats buvo at
sivėręs Dievui ir tapęs kalėdi
ne giesme. Šventąją naktį šv. 
Pranciškus skaudžiausiai jautė 
pasaulio nedėkingumą Viešpa
čiui, ir su visa kūrinija dalino
si savo džiaugsmu bei sielvar
tu. Ramybės, atleidimo ir mei
lės tada jis meldė žmonijai, pats 
jau lyg nepakeldamas dangiškų 
dovanų naštos.

< šv. Pranciškus Asyžiętįs^jgy? 
venęs XHI amžiuje po Kristaus, 
anas dvi sąlygas buvo giliai į- " 
glaudęs į savo širdį: visa savo 
būtimi garbino Dievą ir tisu 
savo ryžtu rodė gerąją valią. 
Užtat jam ir Kristaus Gimimo 
šventė, Kalėdos, buvo nepap
rastos, lyg besikartojąs Kris
taus gimimas, ką jis norėjo la
bai iškilmingai atšvęsti.

Vienų Kalėdų išvakarėse, 
1223 metais, netoli Asyžiaus 
esančioje Grecco atkalnėje šv. 
Pranciškus ir jo broliai įsiren
gė Betliejaus prakartėlę. Joje 
buvo atlaikytos Piemenėlių mi
šios. šv. PTanciškus kaip dia
konas pasakė pamokslą. Jis 
melste meldė savo brolius ir vi
sus žmones: “Mylėkite Betlie
jaus Kūdikėlį, mylėkite!”

Šimtmečių bėgyje Betliejus 
išskleidė mene, literatūroje, ir 
krikščionių gyvenime. Kalėdų 
metu pranciškonai bene gra
žiausiai sugeba papuošti savo 
bažnyčias, koplyčias ir vienuo
lynus Betliejaus scenomis!

Vienais metais Kalėdos su
tapo su penktadieniu, kaip ir 
šiemet Broliui virėjui Moricui 
suabejojus, ar tą pasninko die
ną jis turėtų duoti broliams 
mėsos, Pranciškus šūktelėjo — 
Tu nusidėtumei, brolau, jei tą 
dieną, kurioje gimė Jėzus, pa
vadintumei penktadieniu. Aš 
norėčiau, kad šią dieną net ir 
sienos valgytų; jas ištepčiau 
taukais” (2 Cel. 199).

antrašte Sulaukėme prof. <hr. 
Juozo Girniaus giliai išmąstyto 
naujo veikalo, apimančio virš 
pušešto šimto puslapių.

Jame autorius sprendžia ate
izmo problemą.

Ateizmas reikia skirti nuo an- 
titeizmo. Pirmasis reiškia visai 
nesidomėjimą Dievo klausimu: 
principiškai nesiimant to 
klausimo spręsti. Antrasis — 
reiškia nusistatymą prieš Die
vą: logiškas svarstymas, kad 
Dievo nėra ir negali imti. Tai 
yra teorija, su kuria galima ei
ti į pokalbį, naudojantis logi
niais Dievo buvimo argumen
tais. Sunkiau yra su pirmuoju 
nusistatymu, nes kaip galima 
kalbėti su žmogum, kuris neno
ri iš -viso tos kalbos girdėti. 
Tai yra principiška ignoracija.

Nors tarp teizmo ir ateizmo 
yra neperžengiama bedugnė, 
vis dėlto autorius randa būdą 
vesti pokalbį, jeigu ne su ateiz
mu kaip tokiu, tai bent su 
žmogum be Dievo, žmogus yra 
tarpininkas tarp abiejų minėtų 
“izmų”. Galima atmesti žmo
gaus klaidą, bet negalime nesi
sieloti pačiu žmogumi Žvilgsnis

Pirmoje dalyje žvelgiama į 
žmogų metafizine prasme, išei
nant bendrai iš humanistinio 
nihilistinio ir teistinio sampro- 
čio. Po to leidžiamasi į žmo
gaus problemos sprendimą is
toriniu požiūriu pagal natūra
listinio ateizmo (materializmas, 
pozityvizmas, marksizmas) ir 
humanistinio ateizmo samprotį. 
Skyrium sprendžia žmogaus be 
Dievo minties kelią tepįjĮjįn čia- 
lizmo apraiškoj, jkufį pereina
mąjį tarpsnį sudaro Nietzschės 
vitalistinis žmogaus apsprendi- 
mas.

Egzistencializme iškyla mir-

penhaueris nori pridengti gyvių 
rūšies nemarybe (keičiasi indi
vidai, bet išlieka rūšis), M. Hei- 
deggeris gi mirties atvirume 
mato visą žmogaus egzistencinį 
prasmingumą, o J.P. Sartres su 
A Camus, priešingai M. Hei- 
deggeriui. regi žmogaus egzis
tenciją mirties beprasmybėje.

Paskutinėje dalyje autorius 
leidžiasi nuo ateistinio žmo
gaus minties (filosofijos) į to 
paties žmogaus gyvonimmį 
pavidalą, išreikštą kūryboje 
konkrečiais tipais. Gyvenimo 
tikrovėje parenkami klasiniai 
kūrybos pavyzdžiai, skleidžia 
laimės medžioklės tragizmą, fa- 
tadistinės beprasmybės viziją, 
aktyvizmą ir gyvenimo bei Die
vo tamsą.

Veikalo užbaigoje autorius 
išreiškia savo žodį krikščtoniš-

Nors dr. J. Girnius Žmogus 
bo Dievo veikale daugiausia ri- 

. bojasi perteikti tiek ateistinio 
materializmo, tiek ateistinio 
humanizmo reiškėjų mirttis jų 
filosofiniame mąstyme ir taip 
pat jų kūrybos tikrovinio gy
venimo formose, bet jis giliai 
žvelgia į pasirinktų ateizmo 
atstovų iškeltas problemas, jas 
kiaurai permato, tiksliai at
skleidžia ir taikliai daro savo 
pastabas, kurios kartu yra ir 
tų problemų kritika.

Kai atbundantieji ateistai vi
sai su pagrindu tyrė ir sistemi-

jie daug gera padarė žmonijos 
civilizacijai. Tačiau, kada mate
rialistinio ateizmo kūrėjai per
žengė mokslines ribas ir pada
rė apibendrinančias išvadas, 
kad šalia medžiagos nesą jokios 
dvasios, nei Dievo, jie tuo pa
čiu sprendimu padarė fatališką 

ir kiek daug tikrovės sričių be- 
tirtum, visi jie imti sumoje ne
viršija tikrovės ribų. Todėl da
ryti sprendimą, kad už tikro
vės nieko daugiau nėra, yra ly
gu prisipažinti, kad jie nieko 
daugiau nežino, kas už tikrovės 
egzistuoja ir kad tikrovėje 
medžiaginiu būdu jie Dievo ne
apčiuopė. Jų padarytoji išvada, 
kad Dievo iš viso nesą, reiškia 
pasimetimą savo pasirinktoje 
srityje ir išėjimą “į lankas” — 
ne į savo sritį. Iš gamtos 
mokslų atitinkamu davinių leis
tis į apibendrinimą, išeinantį 
už gamtos mokslo ribų, reiškia 
pereiti iš gamtamokslio į meta
fizinę plotmę. Tai reiškia, kad 
tokie mokslininkai padaro la
bai nemokslišką šuolį ir tauzi
ja apie tariamas mokslines tie
sas metafizikos srityje, apie ku
rias jie, laikydamiesi savo pa
sirinkto metodo, nieko negali 
pasakyti. Dėl to J.G. taikliai 
pastebi, kad jie kalba patys 
prieš save, nes kalbėdami apie 
dvasios nerealumą, jau tuo pa
čiu sprendimu parodo dvasinio 
pobūdžio apraišką. “Kiekvienas 
sprendimas, teigiamas ar nei
giamas, yra dvasinis aktas. Net 
ir ateistinis humanistas P.J. 
Sartres, kritikuodamas brutalų 
materializmą, taikliai pastebi: 
“Materializmas yra pozityviz
mu prisidengusi metafizika, ir 
tai save pačią griaunanti me
tafizika, kadangi, principiškai

gia pagrindą ir savo pačios 
gimais” (pas J. Girnių O. 
286)

Natūralistiniai mokslai, 
jie būtų imami materializmo,
ar pozityvizmo prasme, nori ri
botis tik eksperimentais ir jais 
pagrįstomis bendrybėmis — 
dėsniais. Jų objektas visada ne
prašoka tiriamos tikrovės ribų. 
Filosofija gi priešingai, remda
mosi patirtinės tikrovės davi
niais, siekia visumos apibendri
nimo ir kyla iki būties, kaipo 
tokios, problemos. Filosofijos 
objektas yra absoliuti būtis, ar
ba Nelygstamoji Būtis — Die
vas. Dėl to pozityvistinis ateiz
mas ir atmeta filosofiją, kaipo 
mokslą. Taip pat elgiasi ir sci- 
entizmas, kuris mokslus abso
liutina tik patirtiniu pažinimu.

Tačiau tiek vieni, tiek antri 
net nesusivokia, kad filosofi- 

fuoįa, no* suabsoliutina gamta
mokslinį žinojimą. Kiekvienas 
teiginys, iš kur bebūtų jis im
tas ir ką beapspręstų, jeigu jis 
yra visuotinai teigiančio arba 
absoliučiai teigiančio pobūdžio, 
jis tampa metafiziniu teiginu 
ir tuo pačiu priklauso filosofijai.
"Senasis natūralistinis ateizmas

būdamas išlaisvintas nuo Die
vo ir dvasios nemarumo, savo 
egzistenciniam gyvenime ren
kasi vertybes pagal savo laisvą 
patikimą. Jokios moralinės nor
mos iš 
galioja, 
žmogus 
ga yra
žuojasi. Kad ir kažin kaip Sar
tres stengiasi įprasminti žmo
gaus be Dievo beprasmybę, vis

(nukelta į 11 ptl.)
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mės suartėjimo šventė. Per ją 
atsiveria dangus, ir žemė išgirs
ta naują giesmę: Ramybė geros 
valios žmonėm.

Ramybę skelbia angelai, bet 
jos nešėjas yra Dievo sūnus — 
varganas Betliejaus įnamis. 
Jam nebuvo kampo žmogaus 
pastogėje. Jis gimė prakaite, 
bet už tai niekam nekeršijo.. 
Dievo sūnus, nepaisydamas to
kio nedėkingumo, leido savo 
angelams kalėdinėje giesmėj 
skleisti visoj žemėj ramybę, su 
kuria eina sykiu atleidimas bei 
meilė. Viešpats žinojo, kad nie
kuomet nepristigs čia geros va
lios žmonių.

Ramybės, atleidimo bei mei
lės buvo labai išsiilgusios anų 
laikų šudys. Žmogus savo dva
siai atramos ieškojo beveik 
vien tik žemiškame labe, nors 
daugumai net į jį buvo užtver
tas kelias. Rinktiniai gi pasau
lietiškų gėrybių ieškotojai, ku
rie dažnai jas buvo jau iki dug
no išsėmę, jautė savy tuštybę 
ir nuobodų.

Net išskirtinė Izraelio tauta 
Mesijo viltis kreipė į žemiškos 
karalystės galią. Pranašų žo
džiai apie Betliejaus nakties pa
laimą buvo primiršti. Jų lūpos 

nuo pirmosios Kristaus gimimo 
šviesos, šiandien žymi dalis pa
saulio taip pat mažai bemąsto, 
jog Kalėdose dangus atsivėrė 
ir mums, jog angelų giesmė 
skambėjo k mums ... Kalėdi
nio džiaugsmo k dabar mieliau 
tebeieškoma žemiškame labe, 
kaip dangiškame. Kūno malo
numai, valgis k drabužis kelia
mi pačion vertybių viršūnėm 
Išganytojas k dabar taip daž
nai paliekamas vienas nuogu 
bei alkanu Betliejaus įnamiu, 
nors jo troškimas yra dalyvau
ti visoje žmogiškoje buity k ją 
nulenkti dvasinėn pusėn, čia 
beveik norėtum klausti: nejau
gi taip sumažėjo tie geros va
lios žmonės pasaulyje?

Bet nė šiandien mums ne-
Kris-

teisybės saulė ir taikos kuni
gaikštis. Kalėdų liturgijoje kai- , 
ba: “Dieve, kuris šią švenčiau
siąja naktį tikrosios šviesos už
tekėjimu apšvietei, duok mel
džiam.^. tokios šviesos”. Iškil-

,* mingoji Kalėdų prefadja mums

Mes, lietuviai, Kalėdų šven
tėje, aišku, negalėsime taip gi
liai džiaugtis po atsivėrusiu 
dangum, kaip šv. Pranciškus 
Asyžietis. Sunku pakilti žmo
gui iki jo serafiškų išgyveni
mų. Tačiau ir mes, kaip krikš
čioniškos tautos nariai, esame 
pajėgūs jausti gryną Kalėdų 
nakties džiaugsmą. Jis bus tuo 
gilesnis bei tyresnis, kuo aukš
čiau sugebėsime iškilti nuo že
miškų siekimų.

Nepaslaptis, kad lietuvis yra 
smarkiai ^ra^aamas žemyn ri

Kristaus Gimimo šventė, Ka
lėdos, savo ramybės ir taikos 
nuotaika labai gyvai primena 
šv. Pranciškų Asyžietį, kuris vi
su savo gyvenimu ir apaštališ
kąja veikla stengėsi pasekti Iš
ganytoją. Ypač stipriai šv. Pran- 

mo meilės, taikos, ramybė? *ir 
gėrio idealus. Tai išreiškė 
vo šūkiu Pax et Bonunrf

Kitom kaRx>m šis šūkis įvai
riai verčiamas: Taika ir Palai
ma, Ramybė ir Gerovė, Ramy
bė ir Džiaugsmas, Ramybė ir vi
soks Gėris! Dažniausiai vartoja
mas lotyniškai — Pax et Bo- 
num; vartojamas laiškuose, pa
sisveikinimuose ir sveikinimuo
se. Tai šv. Pranciškaus Asyžie
čio paliktas testamentas jo į- 
steigtam Pranciškonų ordinui. 
Tas šūkis reiškia, kad mes il
gimės, siekiame, ieškome ir ki
tiem nuoširdžiai linkimę taikos 
ramybės ir gerovės.

Taikos žmonės seniai yra il- 
gėjęsi. Dar prieš Kristaus gimi
mą, maždaug apie devintuosius 
metus, pagoniškoje Romoje bu

vo įrengtas vadinamas ‘Augus
to taikos altorius' (Arą Paeis 
Augustae). Mat, tuomet iš tik
rųjų kuriam laikui viešpatavo 
pasaulyje taika. Dar ir dabar 
Bažnyčia kai kuriose savo mal
dose užsimena, kad Kristus gi
mė tuo metu, ‘kai visame pa
saulyje viešpatavo taika’.. Gi 
tos romėniškos taikos (Pax Ro
maną) kūrėjas imperatorius Au
gustas buvo laikoma lyg kokiu 
dievu, naujuoju Jupiteriu, išgel
bėtoju. žmonės laukė savo tik
rojo Išgelbėtojo, matydami jį 
ten, kur jo nebuvo. Nevisi žino
jo, kad Išganytojo atėjimas se
niai buvo paskelbtas.

Maždaug 70 0 metų prieš 
Kristų pranašas Ižai jas skelbė 
ateisiant pasaulio Išganytoją— 
meilės, ramybės ir taikos Val
dovą. Pranašo žodžiais, “jis bus 
vardu .... būsimojo amžiaus 
Tėvas, taikos Kunigaikštis” (Iz. 

gėjosi, kurios ir dabar tebesi- 
ilgsta. Mat, ne visada išpildo
mos dvi sąlygos taikai ir ramy
bei sulaukti: viena — gera pa
čių žmonių valia, antra — tei
kiama Dievui garbė.

Kristu* siųsdamas 72 savo 
mokytinius priruošti žmo
nių širdim, jiems sakė: “1 ku
riuos tik namus įeisite, pirma 
sakykite: Ramybė tebūnie šiem 
namam!” (Luk. 10,3). Pranciš
kus tais žodžiais parėmė regu*- 
lą, kurią jis davė savo broliam. 
Jis įsakė kartoti dieviškojo Mo
kytojo žodžius: “|ėję į kiekvie
nus namus pirmiausiai tesako 
— Ramybė šiem namam! >■' 

šv. Bonaventūra rašė, kad 
Pranciškus siekė paruošti ramy
bės kelią Viešpačiui į tikinčių
jų širdis. Jis pats būdamas tik
ros ramybės angelas, žmonėms 
atnešė ramybės gerovės naujie-

(nukelta į 13 psl.)
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Best wishcs for a happy Holiday Scason 
from the faculty and studenl body

tie dėmi e r, kurie vėlele jee evo
liuciją? H kur?

Itięn JorįįBia būtą laisvas

Best Wishes for a happy Holiday Season 
Viacm wishes for a pleasant Holiday Season 

St. Dominic Academy

gausko mokyklos draugo. Pra
šė, kad laišką perduotą Ragaus
kui. Ragauskas nieko neatsakė. 
Bet ar jp ar redakcijos suma
nymu laiškas buvo perduotas 
atsakyti'specialistai medicinos 
docentai A. Jurgučuii. Jurgu- 
ėio atsakymas buvo paskelbtas 
‘Tiesoje’ lapkričio 13. Atsaky
mas, matyt, nebuvo rastas pa
kankamas, kad po savaitės ‘Tie
soje’ dar papildomai Antanui 
Yliui atsakinėjo A. Balsys.

Dėl ko ir kaip vyko tas “dia
logas”?

May Christmas and the Neto Year bring each and everyone of 
universal "Peace on Earth and good wdl to all men”

Principal — Sister MOTHER MARGET MARY, C.S.J.B.

Wc cxtend Best VVėhes to you and yours for a happy Holiday Scason 
From the Faculty and Studcnt Body

JERSEY CITY, N. J.
Conducted by Sisters of St. Domink, Caldwell, N.J. 

College Preparatory and Commercial Courses 
2572 Boulevard — HEnderson 4-9463

wifh couetesyaad prompėneas is yeur assusance. Serving- you in kome 
and bušness ,

. ' Best vishes for a happy Hotidsy Season

ja! ki dėstaai veiaa materijoje, sa-
“Žinau, imsite kalbėti apie kan kaip tie ' dėsniai mMrn'ri 

mib jenas metų tratensią evoliu- 
djąMan svarbu ne milijonų 
skaičiai, nes nei aš nei tu ši
tą milijonų metą nematėm ir 
nematytam. Man svarbu mano 
likusi gyvenam datis, kaip ją 
baigti praleisti.

“Kas gi yrą evoliucija? Juk 
evoliucija yra ne kas kita, o 
ėjimas iš galimybės į realybę, 
ex potentia ad actam, šitas ėji
mas čia neturėjo būti atsitikti
nis aktas, o tiksliai pramatytas.

GATHOLIC COLLĘGW©»’taOMEN 
Liberal Arts College

Conducted by the Sisters of St. Dominic 
Extend vvarm greetings from the Student Body and Staff 

to one and all for a pleasant Christmas Holiday.

Tie žodžiai reiškia, kad Sibi
re "attikusiam bausmę" kuni
gui Yliui “kulto komisaras" nu- 
laido eiti kunigo paroigę. B 
tolimesnių žodžių matyt, kad 
jis buvo priverstas dirbti miš
kų darbuose Ukmergės apskri-

Medical Technology, Secrvtariai Science. 
Evening Sesaion — Coedueational 

Graduate and Undergraduate Courses.

OUR LADY OF LOURDES 
Grotto Church of Notre Dame

“Šitaip dalykaiųs , esant, aš 
niekaip be religijos' pagalbos 
neišsiraizgau iš painiavos: jei
gu žmogus iš beždžionės, o bež
džionė išn-paprasčiausio Ogyvio, 
tai kaip galėjo išsivystyti žmo
guje, sakysime, kari ir toks 
nuostabus virškinimo aparatas, 
kurio tas gyvis neturėjo?! Juk

deives gavo pelnytas bausmes. 
Toko ir Yliui atsakyti už savo 
nusikalti mos Atlikęs bausmę, 
jis vėl atsistojo prie altoriaus 
ir tomis pačiomis rĮnfrotois, tat 
ries laimino žmogžudžius, ėmė 
dalyti tiTrintieriems komuniją.. 
Bet patys tikintieji nepanoro 
imti palaiminimų iš banditų ka
peliono rankų. Ir kunigas Ylius 
buvo priverstas keisti profeš-

YUAUS LAIŠKAS: paklausi
mas materiofamui — iš kur tie 
dėamai ounliuci|oja ir virškini
mo iabaraėorijoin?

Antanas Ylius, kaip jo laišką 
cituoja A. Jurgutis, rašė Dievo 
netekusiam kunigui Ragauskui:

‘Tetrokšta vien tiktai objek- atspindi’ 
tyrios tiesos. Gyvename vieną 
kartą čia, žemėje, o ne .du, dėl 
to svarbu gyventi ne iliuzijo
mis, bet objektyvia tiesa vado
vaujantis.

“Niekas protingas nekelia 
klausimo arba abejonės dėl 
šių tiesų: iš nieko be pakan
kamos priežasties neatsiranda 
niekas. Ko neturi, kitam neduo-

DocentasA Jurgutis patarė 
Antanui Yltai “gitiau «urripafin- 
ti su dialoktishi materialumu. 
Tada jis suprastų, jog dėsnis 
yra objektyvios realybės mate
rijos savybė. Jis egzistuoja ne
priklausomai nuo žmonių są
monės, kaip vidinis esminis 
reiškusių ryšys, sąlygojantis bū
tiną TTijį!Įnwi. Juk žemės trau
kos dėsnis buvo ir prieš tai, 
kaip ji atrodo Niutonas. Dės
nio atradimas ir jo kalbinė, 
matematinė, mintinė, protinė 
išraiška jo nesukuria, o tik jį 

Ir toliau docentas 
Jurgutis plačiai su visu orumu 
aiškina, kaip veikia virškinimo 
aparatas, - aiškina virškinimo 
procesą ir ją dėsnius.

Tuo viršikmimo aiškinimu 
doė Jurgutis, kaip ir galima 
buvo laukti iš mediko, atliko 
savo darbą rūpestingai, kalbė
damas apie virškinimo procesą. 
Jis attiko ir antrą dalyką —pri
pažino dėmių objektyvumą, at
ribodamas jups nuo subjekty
vaus įsmuzdavimo ar tikėjimo 
to, kuris imasi medžiagą tirti. 
Bet pu liko bejėgis atsakyti j 
Antaše Y4iQuu,>ftaaiugi*iĮ klausi-

Divisaon oi 
NATIONAL DAIRY PRODUCTS CORP.

Bet enkavedistinis metodas 
eina dar toliau: skelbia įspėji
mą, budėti, nes RMfccmgi dva- 
sininicai" ir Idarifcaiai" dabar 
karari po "didaktiniu istoriniu 
uaatoriatamu^', ir kunigas Ylius, 
“buvęs nacionalistų banditų v& 
derva, vėl šaukiasi Dievą į pa
galbą, aiškindamas gamtos reiš
kinius”.

(P.S. Dialektinis materializ
mas politikoje: jei gini savo 
kraštą, savo tautą, savo laisvę 
— tai esi ‘banditas’; jei savo 
kraštą, savo brolį ir savo lais
vę išduodi rusui bolševikui, 
tai jau herojus’ didvyris. Pa
gal šią ‘tiesą’, enkavedistas Ą. 
Balsys yra :‘didvyrfe’).! -

Vatikane snstiinkBne W se* 
sžiąe taeta Rmneje, šv. Petro 
bęritikoje, i vyskupus buvo į 
Juntami Rygos ir Liepojos 
vyskapijų generalvikaras prel.

Country Day School of the Sacred Heart
Rcligious of the Sacred Heart 

NEWTON, MASS.
Principal — Mother H. Benoits, R-S.C.J.

FOREIGN CAR — SALĖS AND SERVICE 
VOLKSWAGEN — OUR SPECIALTY 

Admiral Wilson Blvd. at Cooper River, Camden, N. J.

405 We«t 1Mth Street, N. Y. (L, N. Y. 10025 I
, LOURDES WATER. By spedal arrangement of Ecclesiastical authorities i 
in Lourdes, France, made possible for all devotees of Mary to secure. 

’LourdM water shipped kere dlrect from the Mother Shrine in Lourdes,' 
r France. Lourdes water may be secured at the Sacristy of the Church 
or at the Reetory or by Mali RegueaL

f CONFRATERNITY OF OUR LADY OF LOURDES Canonically estab- 
* hshed in the Grotto Church of Notre Dame, N. Y. C., with Ępiscopal ap-! 
v proval. and affiliated at the Arch Confratendty erected in the Basilica 
v at Our Lady at Lourdes, France.
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• Serving You with the Mota
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• For your home and bntineas greater Trenton’s 
Mota Modern Bank

of ST. JOSEPH’S SEMINARY, Callicoon, N. Y. =
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1 secrated to GocTs Service by the vows erf poverty, chastity and obeūi- , 
į ence. They wear the brown habit, white cord and sandais of Saint ; 

Francis of Assisi. The Franciscans engage in every type of aposto- ’ 
‘ late. They are missionaries in Braz3, Bolivia, Puerto Rico and Japan. 
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‘būtis’, kurios sustabinimo bė

ris. Jei nėra Dievo, visos ‘bū-

5 ■■

bę skelbiant iliuzija, nuosettli; 
ffitmja virsta ir pati laisvė, Įauk* 
damatik “laisve mirti” 
"JefneMme pašaukti iiądiny 
bei, reiškiančiai mūšy būtieefik

ja Dieve, kaip meile" (541) To 
teiginio pagrindu yra: "Sava 
būties gelmėj niekas nėra %e

Šveicaras Denė de Roųgę- - Broniau
moot yra pasakęs, kad probte- 
ma ištyla, kai dalykas, praeina.
Tam patiudyti turime gyvą pa- tomą- Antrasis tomas jau yra 
vyzdį, štai, tol gyvenome sa- spaustuvėj, o trečiajam me
tame krašte, laisvi, nepriklau- džiaga paruošta.

m.--. , ni^ę* tn. moksbĮ to graidnIškirtasRytųttetaS. Jis ’”k*i V

,ima tas Lieta*. dalis, ta- os sudarė Neprik. Lie- .. Rodžio vokia
vrsvc v r*- v,, Kalesnykuose, tentų sušaudyto
ns kentė seržanto Bakanausko herojiz-

nesudrebės, pastai-

KRĖVOS pilte.

LIETUVIŲ gimnazija Švenčionyse 1931 m.

VERKNėS upelio klonis prie Birštono

PO ATSIVĖRUSIU DANGUM

kurną, taikliai pastebi: "kadan-

ma, tai nerasti Dievo yra lygumia pasaulyje buvimu, tai at-
G.

ir Metaną (531)-

Ir savo išorine išvaizda ji 
beveik neturi tarp savo lietu

ms, bet ir absoliutus pralai
mėjimas nebūčiai" (254).

jau 
kar-

Sknone 
žmona, 
gyveni-

vis dėlto nihilistinis, ir 
daugiau. Todėl teisingai

tuvių Enciklopedijos leidyklą, 
kuri sugeba puikiai išteisti tą 
milžinišką veikalą. Mūsų kultū-

KUN. J. BREIVAI paminklas Kir
deikių šventoriuje. Paminklas pa
statytas antros bolševikų okupa
cijos metu. Kompartija sunaikino 
užrašų lentą ir papuošimus. Iš B- 
Kvirklio “Mūsų Lietuva”.

tęs apie nacių įvykdyta masinį 
Lentupio parapijos ir Pirčupio 
lietuvių išžudymą? Ir taip verti 
puslapį po puslapio ir vis ran
di daugiau ir daugiau patiektų 
faktų ir vaisių. Knyga tiek 
įdomi ir patraukli, kad ją pra
skleidęs negali atitraukti akių.

mitinėm metaforom. . Nieko ne
reiškia apeliuoti į ‘būčiai artu
mą’, jei nebūtų Dievo... (372)

anti apie Lietuvą ir lietuvių gy
venimą tiek senovėj, .tiek ne- 
bolševikinėj vergijoj. E tos pa
čios knygas mūši. vaikai galį 
matyti pro aprašytas kančias, 
nelaimes, bei išgyventas Var
gus ir mūsų tautos dvasios di
dybę. štai dė’ko Mūsų Lietuva 
turėtų būti kiekvienos susi
pratusios šeimos nuolatinė 
viešnia. Be jos neturėtų apsi
eiti nė viena lietuviška biblio
tekėlė. Pirškime ją ir viešosiom 
bibliotekom, nes ji daro mūsų 
tautai garbę.

Aukščiausias žmogaus filoso- 
finio mąstymo momentas pagal 1 
Heideggerio sampratą yra bū- .J 
ties atskleidimas. “Būties būvi- v, j 
mas, sako Heideggeris, kreipia- į? 
si į žmogaus esmę, ir žmogaus 
esmė yra ekstatinis buvimas 
būties tiesoje” (pas J.G. 361) 
Heideggeriui būtis ir žmogus 
negali būti imami, kaip objek
tas ir subjektas skyrium. Pati 
žmogaus esmė sudaro būtį. Ta
čiau žmogus su būtimi nėra ta- 
patiški. Žmogus yra tik būties 
sargas. Būtis tarsi gožia žmogų, 
o žmogus esmės mąstymu ją at
skleidžia. Būtis jo supratimu 
negali būti lyginama su jokia 
būtybe. Taip pat ji nėra ir Die
vas, arba transcendentinė Aukš
čiausia Būtis. Ji nėra nei Ne
lygstamoji Būtis. Ką Heidegge
ris suvokia grynąja būtimi, taip 
ir pasilieka neaišku. Teisingai 
J.G. jo būties samprotį vertin
damas kritiškai išsireiškia: “Šia 
būties ir žmogaus egzistencinio 
sąryšio teze Heideggeris nori 
nugalėti antropocentrinį sub
jektyvizmą. E tiesų, užuot nu
galėjus subjektyvizmą, jis per
keliamas E žmogaus į būtį” 
(367). “Laikyti būti nepasiekia
ma objektiniam mąstymui prin
cipiškai reiškia laikyti būtį ra
cionaliai nepažįstama” (364). 
šio nesusipratimo pagrindų J.

somi, neskubėjome savo mielos - 
Lietuvos ištirti ir aprašyti Ro
dėsi — kam? Suspėsime, nepa
bėgs. O daug kam iš akių pa
bėgo, liko nepasiekiama. Dabar 
jos kasdien ir kas valandą il
gimės, be Lietuvos mums liūd
na ir nyku. Kilo gyvas reika
las turėti ką nors bent paskai
tyti. Kai negalima po Lietuvą 
keliauti, gėrėtis jos grožiu, lan
kytis jos piliakalniuose, šven
tovėse, kai ji nuo mūsų akių 
atskirta barbariškojo okupan 
to siena, o širdyje išlikusi tokia 
be galo brangi ir artima, tai ii 
norisi bent knygose pasigėrė 
ti, atnaujinti atmintyje užsiliku 
sius reginius, pasigrožėti bent 
iš paveikslų. Taip iškilo proble 
ma, iškilo reikalas literatūros 
apie Lietuvą.

Šią problemą spręsti ir drau 
ge mūsų norą patenkinti ryžo
si Bronius Kviklys. Tai neišse 
miamos energijos, tvirtos va
lios, didelės ištvermės ir retc 
darbštumo asmuo. Jis pasišovė 
Lietuvą taip plačiai aprašyti ii 
ją taip turtingai iliustracijomis 
atvaizduoti, kaip nieks ligi šiol 
nė nesvajojo padaryti. Jis su
planavo duoti išsamų Lietuvos 
aprašymą trimis didžiuliais to 
mais su tūkstančiais (taip, su 
tūkstančiais!) iliustracijų. 11 
tai atrinktų, turiningų, gražių 
iliustracijų.

To 15 metų kruopštaus dar
bo, kurį jis dirbo nesigarsinda- 
mac, vėlais vakarais ar savaitga
liais po sunkaus darbo fabri
ke, mums pateikė savo pirmąjį

(atkelta iš 9 psl.) 

veik iki kaulo įgriso prikaišio
jimai sau patiem dėl žemiškų 
gėrybių per stipraus godulio, 
nustumiant į šalį dvasines. Mū
sų organizacinis judėjimas nė 
ra toks pakilus, kokį norėtume 
turėti. Mūsų įsipareigojimai 
Dievui ir tautai nebėra tokie 
tikslūs, kokius buvome numa
tę.

Bet žengiant į 25 m. Lietu
vos pavergimo sukaktį, tremties 
dvasinė negalia daugiausia pra
deda ryškėti dviem atžvilgiais 
— savos knygos marinimu ir 
dvasiško luomo neįvertinimu. 
Tai lyg dviejų galingų žibintų 
gesinimas artėjančios nakties 
angoj. Dėl knygos susmukimo 
mūsuose kalbama bei rašoma 
nemažai; dėl jaunimo abejingu
mo kunigiško bei vienuoliško 
kelio idealui kažkodėl vis dar 
tylima. Vienok abi nelaimės 
yra lygiai didelės.

Tautinis šviesumas spėjamas 
iš atspausdinamų bei nuperka
mu knygų. Šiandien pas mus iš
leisti rimtą veikalą jau skaito
si nepaprastas žygis, lyg būta
me kokie beraščiai. Kai kas net 
ima sakyti: kaip gali būti rami 
susipratusio lietuvio širdis, kad 
jis žino, jog, plintant nutautė
jimui, nepajudinami guli pilni 
leidyklų sandėliai geriausių lie
tuviškų knygų?

rios sudarė Neprik. L i e - 
tavos rytinį pakraštį, tas, ku
rios nuo 1920 ligi 1939 kentė 
lenkų okupaciją, ir tas, kurios 
neturėjo laimės nė vienos die
nos pagyventi atsikūrusios Lie
tuvos respublikos laisve. Tai 
yra Vilnijos rytinė ir pietinė 
žemė, kurios Kremlius negrąži
no, nors 1920 sutartimi mums 
buvo pripažinęs. Pirmąjį di
džiulį tomą sudaro 752 pusla
piai su 956 iliustracijomis. Tai 
lietuvių raštijos istorijoj re
kordinė iliustracijų skaičiumi 
ir drauge teksto apimtimi kny
ga. Jos autorius vertai buvo 
apdovanotas įžvalgios Ohio Lie
tuvių medicinos gydytojų drau
gijos premija.

Knygos turinys toks įvairus 
ir toks įdomus, kad laikraščio 
straipsniu neįmanoma su Juo 
supažindinti bei tinkamai jį į- 
vertinti. Tik užuominom neriu 
šį-tą pasakyti.

Mūsų Lietuvos autorius duo
da vispusišką Lietuvos miestų- 
miestelių, bažnytkaimių, žy
mesnių dvarų, pilių, piliakalnių, 
šventovių ir šiaip kuo nors 
įdomių kitokių vietovių aprašą. 
Jis duoda ir vietovių tautos is
toriją nuo seniausių laikų, ne
palikdamas nuošaliai nė archeo
logijos ir savo aprašymą prive
da ligi mūsų dienų. Ypačiai 
turiu atkreipti skaitytojų dė
mesį į tai? kad ‘Mūsų Lietuvoj’ 
yra šimtai pačių naujausių iš 
anapus gautu telegrafijų, pvz. 
vien tik Trakų aprašą puošia 
8 labai geros, 19S0-63 fotografi
jos. Mes gerai žinome, kaip sun
ku gauti iš Lietuvos kurios 
nors vietos fotografiją. Mūsų 
džiaugsmui autorius stigebėjo 
jų gauti.

šalia fotografijų, ‘Mūsų Lie
tuvos’ I tome yra ir 55 žemė 
lapiai ir planai. Iliustracijos tu
rinio atžvilgiu taip pat labai 
įvairios. Jos vaizduoja gamtą, 
miestus ir miestelius, gyvento
jus, istorinius įvykius ir ar
cheologinius radinius. Mane 
labai patraukia daugybė viL 
niečių veikėjų — kovotojų dėl 
lietuvybės išlaikymo lenkų oku
pacijos metais ir mokyklų bei 
draugijų fotografijų. Nepamirš
ti ir Gudijos lietuviai, kurių 
esama išlikusių ištisomis kolo
nijomis.

Negali nesijaudinti skaityda-

Liečiant antrą negalią, 
dabar laikas įžvelgti jos 
čius vaisius. Susivokti padėty
je pakanka čia to vieno klau
simo: kaip gyvens katalikiška 
tauta be savo dvasininkų? To
kia problema neišvengiamai ky
la. žiūrint į Lietuvą, tremtį ir 
mūsų jaunimo bei tėvų abejin
gumą dvasiniam pašaukimui. 
Jeigu taip bus toliau, kas pa
keis senstančius bei retėjan
čius dvasiškius vienuolynuose 
ir parapijose? Kur ieškosime at
ramos savo spaudai, organiza
cijoms, mokykloms? Kalbant 
apie dvasininkų menką prieaug
lį, ypatingai negalima pamiršti 
Lietuvos, kuriai esame įsiparei
goję padėti.

Šitie mūsų gyvenimo reiški
niai gali kai kam sudrumsti net 
Kalėdų nakties ramybę. Bet čia 
atsimintina, jog angelų, giesmė 
guodžia žmogų kiekviename 
varge, nes su ja eina pasi
gailėjimas ir meilė. Niekas ne
gali prikišti, kad lietuviams 
trūktų geros valios. Atsivėru- 
sio dangaus šviesoj kiekvienas 
aiškiau matys tiek žemiškas ne
geroves, tiek dvasinių vertybių 
grožį. Toje šviesoje taip pat 
lengviau bus atsinaujinti atei
nantiems metams. ,

Kristaus gimimas visuomet 
įkvėpė sielas naujiem žygiam, 
ir angelų giesmė visuomet ra
mino senas širdgėlas.

krikščionybei" (539).

“ŽMOGUS BE DIEVO”. . .
Camus siūlo mirties beprasmy
bę ir bendrai žmogaus gyveni
mo beprasmybę nugalėti drąsa, 
ryžtantis pakelti gyvenimo fak
tus su įrodymu, kad tu juos, 
prisiimdamas gyventi, nugali. 
Jis savo gyvenimo ryžtą trum
pai apibūdina Pindaro žodžiais: 
“Mano siela, nebetroški ne
mirtino gyvenimo, o išsemki ga
limybių šaltinį” (pas J.G. 252) 
Camus savo mintį gyvenimo be- 

. prasmybei nugalėti į kūnijo 
“Sisyphe’o mythe”, dėl to ir jo 
egzistencinis samprotis apibū
dinamas “sizifiško gyvenimo” 
sampročiu. Tai yra tik savinau- 
diškas gyvenimo samprotis. Mir
tis yra nebeatšaukiamai galuti
nis pralaimėjimas, kuris baigia 
visą žmogiškąjį pasaulyje buvi
mą. J.G., rezumuodamas ateisti-

(atkelta iš 9 psl.)

vien žmogaus, gyvenimas tuo 
būdu .tampa ^pfiaotišku nihiliz
mu. Nesant jokių iš anksto nu
statytų normų, žmogaus gyve
nimas tampa greičiau grynu sa
vavaliavimu, negu prasmingu 
angažavimusi. “Jei visos verty
bės yra mūsų pačių kuriamos, 
tai tuo pačiu Jos yra asmenis- - 
kai subjektyvios. O jei visos 
vertybės yra esmiškai subjek
tyvios, tai ir nėra pagrindo, ku
riuo jos galėtų angažuoti visą 
žmoniją” (308). “Nepaisant vi
so žmogiškosios laisvės absoliu
tumo, tenka žmogui ‘siūlyti’ 
moralę aprėžti laisvės ' sunyki
mui Į savivalę” (311;.

Jei Satres mirtį mato tik gry
nu faktu ir jos beprasmišku
mą priima tik su tuo abejingu
mu, kuris būdingas jam visų 
faktų konstatavimui, kaip mū
sų veiklos situacinėmis sąlygo
mis, tai antrasis prancūzų ateis
tinis egzistencialistas Albert

Prancūzu filosofė 
de Beauvorr, Sartre 
bando dar ateistiniam 
mui suteikti prasmės tuo, kad
žmogus savo gyvenimą turi kuo 
aistringiau pergyventi, nes į- 
tampos dydis atstoja gyvenimo 
ilgį. Gyvenimo nebaigiamybė — 
amžinybė jai atrodo gyvenimo 
prakeikimu, didžiausia bepras
mybe. Tačiau, kaip taikliai pa
stebi J.G.: “Kad, gyvenimo 
jausmo intensyvumas dar sa
vaime nereiškia žmogiškai ver
tingesnio gyvenimo, akivaiz
džiai liudija tragiškieji galingos 
aistros atvejai. Juo gilesnė gy
venimo aistra, juo tragiškesnė 
jos dviprasmybė” (260- 261). 
“Užuot smaginusis kasdieni
niais laimėjimais, galinga aist
ra virsta lyg aukojimusi: no
rint išgerti gyvenimo taurę ligi 
dugno, iščiulpiama save patį li
gi tuštumos” (262).

J.G. stipriausiai susitelkia ir 
giliausiai atskleidžia pačio sva
riausio egzistencialisto M. Hei- G. laiko grynosios būties at- 
deggerio filosofinio mąstymo skyrimą nuo Nelygstamosios 
beprasmybę. Būties-Dievo: “Jokie mitai, ne-

M. Heideggeriui žmogaus gy-, (,gąli Dįęvo pakeisti, nes su £>ie- 
venimo prasmingumas glūdi, vu išblėsta tik į žodį ir pati 
mirties akivaizdoj save kiek ga- 
lint daugiau įprasminti sąmo- tybe taip baiminasi Heidegge- 
ningais ir laisvai pasirinktais 
darbais. Ners mes mirštame su ties tiesos’ analizės virsta tik 
kiekviena diena, bet mūsų gy
venimas įsiprasmina su kiek
vienos dienos nauju. suvokimu, 
kuo mes turime būti. Dėl to 
mirtis tik išryškina žmogaus 
egzistencijos prasmingumą, bet 
jos nenuprasmina.

Jeigu Heideggeris suvoktų 
žmogaus egzistenciją prasitę- 
siant už mirties, tada pastan
gos prasmingai realizuotis mir
ties akivaizdoj turėtų savo-ver
tės. Savęs dėjimas istorinėn 
projekcijon nieko nepadės po
mirtiniam gyvenimui, jeigu po 
mirties žmogus daugiau neegzis
tuoja. Tokis žmogaus gyvenimo 
samprotis, visumoje ėmus, yra 

nieko 
J.

Būtų galima dar keiti visą ei
lę žmogaus be Dievo egzistenci
jos problemų, kurias J.G. giliai 
atskleidžia savo veikale, bet 
tai neįmanoma trumpos apyb
raižos ribose. Rezumuojant pa
kaks suminėti porą J.G. citatų, 
nusakančių ateistinę filosofiją’ 
' 'Egzistencinis ateizmas yra 
galutinai nudievintos būties fi
losofija" (330). "Kadangi Die- 

entuliaznw"(381).
Baigiamajame žodyje J. G. 

kreipiasi į krikščionišką sąžinę 
ir kviečia susimąstyti žmogaus 
be Dievo akivaizdoj. Jeigu 
krikščioniškame pasaulyje iški
lo ateizmas, tai atsitiko ne be 
mūsų pačių dalinės kaltės. “Kal
tės dėl ateizmo iškilimo bei iš
plitimo tenka ieškoti ne filoso
fijoj ar kitose abstraktybėse, o 
savyje pačiuose, krikščionyse. 
Krikščionybės istorijai priklau
so skirsnis, kuri tenka įvardin

Turėdami savo tarpe ateisti
nio žmogaus faktą, turime į 
jį kreiptis ne žmogaus smerki
mu ir paniekinimu, o su krikš-



KALĖDŲ ŽIBURIUOSE.

BEER-WlNE and CHOICE LIQUORS

Phone: HO 1-9248
MUNHALL, PA.

•• ■

FUNERAL HOME

OMMMM**

Munhall, Pa.

Home Office

310 E. 8th Avenue

VI. Rmjj

AK ŽINAI, KAD

KATILIUS

LINKSMŲ KALĖDŲ

Phone 391 - 0473

niškai nuperka 30 dovanų ir 
jom išleidžia po 173 doL Tai 
bus 5 doL daugiau nei pernai.

— Gruodis yra didžiausių 
pirkimų mėnuo. Visų sporti
nių reikmenų, foto kamerų, lai
krodžių, brangenybių ir saldai
nių, kurie perduodami per vi
sus metus, gruodžio mėn. ten
ka ketvirtadalis, naktinių marš
konų, moterų bei vaikų cbrabu-

DĖLL’S TOY SHOP 
3502 Main Street 

Munhall, Pa.

ALBERT SAVOLSKIS & DAVID WASIK 
Assistants

kia didelės paklausos. Todėl ir 
jo naujasis, didžiulis maldynas 
“Tikiu Dievą” nuo pat pirmos 
dienos smarkiai graibstomas, 
nes tai tikrai reta dvasinė do
vana išeivijos lietuviams. Mal
dynas didelis, išsamus, kai ku
rios maldos atsispindi lietuviš
komis patriotinėmis nuotaiko
mis, tarp kitų maldyne telpa ir 
Sibiro lietuvaičių parašytos mal
dos, o dar pridėjus visapusiš
kai tobulą spaudos techniką, į 
išeivijos lietuvio rankas ateina 
toks maldynas, kokio seniai se
niai laukėme.

Maldynas “Tikiu Dievą” gau
namas “Drauge” ir jo kaina 6, 
7 ir 8 doL Tiražas nedidelis, 
berods, tik 3,000 egz. Todėl ne
bus stebuklas, jei maldyną po 
kurio laiko ištiks J. Daumanto 
“Partizanų” ir dr. J. Girniaus 
“Tautos ir tautinės ištikimybės 
likimas”, kurių laidos taip grei
tai išsisėmė.

Gruodžio 27 toje pat “Drau» 
go” galerijoje bus prieš 20 me
tų Žemaitijoje tragiškai žuvu
sio poeto Vyt Mačernio minėji
mas, kuris Chicagoje buvo pri
simintas jau 1954 m. jo artimo 
bičiulio Pauliaus Jurkaus pa
skaita ir menine dalimi

FURNITURE — ELECTRICAL APPLIANCES 
AND JEWELRY 
At Low Prices

Pittsburgh, Pn>
PHONE: 231-2204

— Katodų eglutėm išleidžia
me per metus 100 miL dol. A- 
merika išaugina savo eglučių 
33 milijonus metam, bet dar 
10 miL atveža iš -Kanados. Vo
kietija gabenasi daugiausia iš 
Danijos, 2.5 miL eglučių.
__— Katodinių kortelių nuper
ka per metus 3.5 bilijonus, už 
pašto ženklus vyriausybė gau
na 200 miL doL

Pirina kalėdinė kortelė yra 
žinoma iš >1843 metų Londone. 
Joje buvo atvaizduota didelė 
šeima, kurtoje seni ir jauni bu
vo pakėlę vyno taures. Jau 
1809 kalėdins kertelės buvo iš- 
phtęAagfijoje

KrtNBflių kortelių pramo
tu Amerikoje. pradėjo Louis 
PraUg, vokietis 1874, pradėjęs 
spuasssni ■ ■oiieies nozbury, 

t Itąsa. Dabar šioje pramonėje 
Ma apie 309 firmų.

KalNfciNe kortelėse vis la- 
blau.pupufiat^a religinės te- 

Mhtai hmlioje kortelių 
maNjejus dar yra viena prieš

S. S. Pittsburgh, Pa. 
431-0203

jojo maldyno tą dieną buvo 
paduota už 600 doL žmonės 
pamatė ir įsitikino, kokia kul
tūringa. ir lietuviška aplinka 
spindi “Draugo” gražieji rūmai.

Asmenys, iš arčiau stebin
tieji “Draugą”, mato, kad ma
rijonų vienuolijoje ir “Drau
ge” yra šviesių žmonių besiau
kojančių lietuviškos krikš
čioniškos kultūros puoselėjimui. 
Didžios pagarbos už tai nusi
pelno tėvų marijonų provincio- 
las, kietas vilnietis kovotojas 
kun. dr. V. 'Rimšelis, MIC, 
“Draugo” administratorius ku
nigas A. Spufgis, INC, taip gra
žiai išpuošęs “Draugo” rūmus 
ir juos atidaręs visuomenei, 
“Draugo” moderatorius kun. P. 
Garšva, IfiC, kun. V. Bagdana- 
vidus, MJC, ir k. Kultūrinio' 
priedo red. K Bradūnas or
ganizuoja šias visapusiškai į- 
domias akademijas,- ūk vis dar 
pribijo pasikviesti literatūrinės 
dalies išpildymui ir jaunesnių 
jėgų, kurias jis stengiasi augin
ti savo redaguojamame prieito.

Kun. St Ylos vardas lietu
vių visuomenėje yra gerai žino
mas. Nenustembame, kad jo 
maldaknygės'ir knygos susilau-

šviesiu lietuvybės žiburiu 
Chicagoje spindi tėvų jėzuitų 
prieš 7 metus pastatytas Jau
nimo Centras. Per metus tuos 
ramus pereina iki 90,000 lie
tuvių. Kadangi panašų židinį 
Brooklyne užsimojo statyti tė
vai pranciškonai, tai netolimo
je ateityje apie Jaunimo Cent
rą ‘Darbininke” bus išsames
nis iliustruotas reportažas, ku
ris turės paliudyti tėvų pran
ciškonų užsimojimo svarbą 
New Yorko lietuviam k ypač

431 Ninth Avenue
Phone: 461-2267

1828 Carson Street
Td . . 431-9266

2204 Carson Street Pittsburgh 3, Pa.
■ " TeL 431-9795

PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI 
Savininkai

Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėri

MAISTO KRAUTUVE
2210 Flfth Avenue, Pittsburgh, Pa. 

CHARLES SPIRGIS, Savininkas

Šabą Jaunimo Centro vis 
plačiau Chicagoje atsiskleidžia 
ir kiti rūmai — tėvų marijonų 
“Draugo” redakcijos ir admi
nistracijos pastatas, kur prie 
redakcijos kambarių esanti fo
jė dabar paversta gražia ir es
tetiška meno galerija. Praėju
sį rudenį toje fojė “Šatrija” 
buvo surengusi poetės Julės 
švabaitės knygos pristatymą, O 
gruodžio 6 ten įvyko kun. St. 
Ylos didžiojo maldyno “Tikiu 
Dievą” pristatymas, sutraukęs 
tokį būrį žmonių, kad jie sau
sakimšai pripildė ne tik erdvią 
fojė, kur buvo išstatyti dail. 
G. žumbakienės aliejaus ir ema
lio darbai, bet prieškambarius 
ir net administracijos skyrių.

Į maldyno pristatymą, kuri 
rengė “Šatrija”, atskrido pats 
maldyno autorius kun. St. Yla; 
akademišką, prasmingą paskai
tą skaitė kun. V. Bagdanavi- ' — Katodų dovanom šiemet 
čius, MIC.; ištraukas iš maldy- amerikiečiai išleistą 8.5 biL do- 
no perteikė akt E. Blandytė; lenų. Kiekviena šeima viduti- 
sol. J. Vaznelis giedojo naujas 
kun. St Ylos žodžiams kun. B. 
Markaičio, SJ., parašytas gies
mes, o literatūrinėje dalyje pa
sirodė rašytojai J. švabaitė, A 
Baronas, K Bradūnas ir č. 
Grincevičius. čia pat iš Br. 
Kviklio turimo brangaus turto 
— knygų, buvo išstatyta lietu
viškų maldynų paroda, o sieno
se švietė dail žambakienės kū
rimai Atvykęs lietuvis čia ra
do visa, ko jo širdis tik geidė.
TsriM nenuostabu, kad ir naa-

HHJCS FURNITURE 
------Your Home Should Come First

320 E. 8th Avenue
401-2228

■ EXPERT WATCHMAKERS 
Authorized deaiers of Longinas - VSIttntoer and Elgin Watches 

SIMON ALELI ORAS 
Phone 281-7399

Anthony Urbon
UGHT LUNCH and GRILL 

214 Tabor Street Pittsburgh 4, Pa.
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Nuoširdūs sveikinimai švenčių proga Litumncos rėmėjams
Mr. & Mrs. JONAS ANDRULIS

LITUANICOJE
MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY

Fountain, Mich.

Waterbury, Conn

UMMMUIHė

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
Elizabeth, N. J.943 Slizabeth Avė.

METAL SPECIALTIES

Brooklyn 11, N. Y.

Phone EV 4-3795
Season/s Greetings

Established 1889.

Brooklyn 11, N. Y.

SEASOPn’S GREETINGS

GL 3-5632 VVe DtTivci

Ncw York 10

1060 Broadvvav

Joyous Holiday Greetings!

BENNETT PHARMACY

PRESCKIPTION SPECIALISTS

Murray Gilman, B.S. & Robcrt I. Wek'ks B.S.

948 Broadway, cor. Myrtlc

GLcninorc 3-1569
TeL UL 8-7821

jų laukiama gyvosios 
ir veiklumo pavyzdžių, 
neabejojam, tokių pa
yra. Geriau ap-

ši kaitrioji ramybės liepsna 
buvo Asyžiečio nešamoj naujie
noj ir pasireiškė Dievo ženkle: 
“Nes jis yra mūsų ramybė!” 
(Efez. 2, 14). Tai buvo ramybę 
nešantis šauklys, kuris su šv. 
sąžine viduramžiuose kovojo su 
pasaulio dvasia.

Sveikiname visus Bičiulius, sulaukus 
Linksmų Šventų Kalėdų/

"Viušpatiu, padai yk mane sa
vo takos įraukiu. Kur noapy 
kauta —■ labk skleisti meilę;

Mcrry Christmas and a HaĮtĮry Nctf Ycar

(atkelta iš 9 psl.) 
ną... Tą ramybę, kurią skelbė 
mūsų V. Kristus, iš naujo 
pakartojo mūsų tėvas Pranciš
kus. Kiekvieno savo pamokslo 
pradžioj ir pabaigoj skelbė ra
mybę; visus sutikęs sveikino 
ramybės pasveikinimu ir kiek
viename mąstyme troško ramy-

“Bažnyčios suvažiavimo pri
imta santykių su nekrikščioni- 
mis deklaracija mūsų buvo se
niai laukta. Laukiame Bažny
čios suvažiavimo pasisakymo 
žmogaus sąžinės laisvės klausi
mu. „Esąmę tikri, . kad jis pa- 
lengvins kelią krikščionių vie-

270 Broadway
Brancb: LONG BEACH, L. I.

. . Flomrs for Every Occasion . . .
.... Flowers for Every Occasion

LASKAS FLOWERS

gaunama: auksas, sidabras, kristalai, laikrodžiai, žiedai, deimantai, 
stereo Blaupunkt radijai, televizijos ir šimtai kitų gerų dalykų... 
Televizijų, radijų ir laikrodžių taisymas.

Antrojo pasaulinio karo me
tu šv. Pranciškus daug kur, o 
ypač Amerikoj, įsigijo simpati
jos, buvo siūlomas skelbti pa
saulio taikos gynėju. Jo graži, 
taikai sukurta malda buvo skai
toma JAV kongrese ir per radi
ją, nuolatos kartojama ir sklei
džiama įvairiausių tikėjimo 
žmonių.

Hyde Park, N.Y., vienoje ma
žoje episkopalų bažnyčioje, — 
1962 lapkričio 10 įvyko Eleano- 
ros Rooseveltienės, buvusio A- 
merikos prezidento Roosevelto 
žmonos gedulingas mirties pa
minėjimas. Jinai savo testamen
te įsakė, kad būtų kalbama 
malda, kurią parašė šv. Pranciš
kus:

Specialiste in Ckrical-Attire — Custom-Quality m Ready-Made 
SAVE MONEY! BUY DIRECT! "

Tokia išvada atsiranda tada, 
kai sendraugių ateitininkų veik
la ribojama jų sąjungos rėmais. 
Bet toks žvilgsnis per siauras, 
klaidinąs. Pačios sąjungos vei
kla sendraugiams ateitininkams 
niekados nebuvo ir dabar nėra 
būdinga. E tikrųjų Lietuvoje 
jie tebuvo didi' visur ten, kur 
aktyviai reiškėsi savo tautos 
gyvenime: kovojo dėl jos lais- prievolių, reikalaudamas

Svekina visus savo klijentus su Šv. Kalėdom 
ir linki laimingų Naujų Metų

pradėti Iapkr.27 atidaromąja 
valdybos riceptan. h< J. Mi
kailos kaba ir dvasios vado 
kun. Br. Dagilio malda. Pirmi
ninkavo abėcėlės eile prezidiu
mo nariai Ą Barzdukas, V. 
Palūnas ir-J. Statiškas, sekreto
riavo B. Mrniataitė ir A. Ukne- 
vičiūtė. Veikė mandatų rezo
liucijų ir nutarimų komisijos. 
Padaryti skyrių ir centro valdy
bos pranešimai. Kun. G. Ki- 
jauskas, S.J., aplankęs daugelį 
moksleivių ir jaunučių ateitinin
kų kuopų (padaręs dvi kelio
nes), supažindino su jaunimo 
veiklos padėtimi Prof. dr. A. 
Sužiedėlis referavo sendraugių 
vardo keitimo klausimą, pateik
damas anketos atsakymų duo
menis. Po ilgokų diskusijų (ras
ta motyvų už vardo keitimą ir 
senojo palikimą) klausimas pa
liktu atviras su aiškia persva
ra tų, kurie mano, kad palik
tinas senasis vardas, nes jis 
jau yra įgijęs aiškų turinį, turi 
savo tradicijas ir yra pagarbi
nęs reikšmės (plg. senbuvis 
“senas vietos gyventojas”, sen- 
galvis-ė “tėvelis sengalvėlis ir 
močiutė sengalvėlė”, sentėviai 
“proseniai, senoliai” ir k.) Veik
los metodų komisijos vardu 
pranešimą padarė dr. A. Litrie- 
vičius, pateikdamas visų trijų 
komisijos narių (Manelio, Poli- 
kaičio ir savo) atskirus pasisa
kymus.

kilmingais suvažiavimo mo
mentais laikome posėdžių salė
je veikusią Vidos Krištolaitytės, 
Nijolės Palubinskienės-Vedegy- 
tės ir Giedrės Žumbakienės 
dailė* darbę parodą (atidarė 
‘Draugo’ kultūrinio skyriaus re
daktorius K. Bradūnas), sekma-

(Nukelta į 16 psl.)

tos jos kabą, tas E jos vagia 
vieninteli nemirštamą turtą. 
Literatūros vakaras

Taip pat ir literatūros vaka
ras buvo surengtas ne vien 
suvažiavimo dalyviams, bet ir 
Clevelando lietuvių visuomenei. 
Jos atsilankė gausiai Poeziją 
skaitė J. Švahaitė-Gylienė, K. 
Bradūnas, A. Baronas (humoris- 
tiką), beletristiką (po vieną ga
balą) — Jurgis Jankus ir A. 
Baronas. Autorius pristatė ar
chitektas A. Barzdukas, Ateiti
ninkų Federacijos valdybos na
rys.

Nesileisdami į platesnį ver
tinimą, šia proga tesitęnkįnam 
dviem pastabom. Nėra abejo
nės, kad gerai organizuoti lite
ratūros vakarai atlieka teigia
mą uždavinį. Klausytojai išgirs
ta kūrinių ir čia pat E arčiau 
susipažįsta su jų kūrėjais. Cle
velando atveju buvo sudarytos 
sąlygos ir patiems veikalams į- 
sigyti (nevienas jomis pasinau
dojo). Todėl šalia gausių kon
certų, šalia vaidinimų, šalia me
no parodų didesnėse lietuvių 
kolonijose kasmet reikėtų su
rengti bent po vieną ir litera
tūros vakarą. Bet rengėjams 
reikėtų palikti teisę prižiūrėti, 
kad kuris nors autorius, per 
daug į save įsižiūrėjęs, per il
gai scenoje neužsibūtų. E sa
vo patyrimo, žinom, kad tokių 
visados atsiranda, ir jie papras
tai pasisekimui pakenkia. Juk 
vakaro uždavinys duoti ne il
gus, kuriuo <-nors atžvilgiu iš
iri I.*! »■ x; I '< '

Fastest and most modem in Queens 
LOUIS Dl FAZIO

84-06 Queens Boulevard Elmhurst, N. Y.

921 Broadway
212 GRamercy 7-8507

EV 4-8859
EV 4-7281

W1NES and LIQUORS

J. CAROTENUTO

Vedėja JANE ŠIŠIENĖ

Ta proga pranešam, kad siuntiniai siunčiami j LIETUVĄ ir kitus 
kraštus per Elizabetho skyrių pasiekia gavėjus per 5 ar 6 savaites 
ir tai garantuotai. Apie gautą, siuntinį išduodant raštišką pakvitavimą. 
Krautuvėje turime didelį pasirinkimą. įvairiausių medžiagų, megztinių, 
skarelių, batų, kilimų ir Lt Siųskite per Elizabetho licenzuotą skyrių.

Būdinga, jog pirmas nupieš
tas (1228) šv. Pranciškaus pa
veikslas vaizduoja Asyžietį, be
laikantį rankoje atvyniotą per
gamentą su lotynišku įrašu: 
“pax huic domui!” — “Ramybė 
šiems namams!”

Didysis viduramžių krikščio
nybės poetas Dantė, išvytas 
savo tautiečių E gimtojo Flo
rencijos miesto, keliavo pietų 
link. Vakarop priėjus kalnuose 
mažą pranciškonų vienuolyną, 
jo akys išvydo žodžius, užrašy
tus virš vienuolyno vartų: ‘Pax 
et Bonam!’ Jis beldėsi į vienuo
lyno duris ir prašė, kad įleis
tų. Broliukas durininkas už
klausė: “Kas tu esi ir ko no
ri?” Atsakė: “La Pace!” —Ra
mybės?” Tai "įvyko maždaug 70 
metų, po šv. Pranciškaus mir
ties. Dantė <buvo apvilktas šv.
Pranciškaus Bl ordino tinta ir kur skriauda — aHuMmą; kur 
kaip tretininkas mirė 1365 BL abejau* — tikėjimą; kur nuti-

Nuo šv. Pranciškaus takų, minimas — viltį; kur tamsybė 
kaip šviečianti aušrinė, skleidė- — šviesą; kur liūdesys — 
si ramybė per Umbrijos kalnas, tffi suganą.. "

NEWT0WN 
MINUTE CAR WASH

veikia ne savyje, bet Sėtuvių $ta kodėl trt&ųi Orelando 
Eei^joje. Čia visu ryškumu suvažiavimo rezaiteeija tititi- 
reikia pabrėžti mūsų ideotog- tinkuos pttaesa: ^Sendraugiai 
jos įpareigojimą: ‘Ateitininkas atetinmkai - neatpalaiduojann 
dalyvauja viešame gyvenime, jį 
stengdamasis formuoti tesės, 
tvarkos ir solidarumo princi
pais!”. Antrąja gi rezoliucija 
konkrečiai nurodyti ir viešoje 
gyvenimo plotai: “Sendraugiai 
ateitininkai aktyviai reiškiasi 
lietuvių išeivijos organizacijo
se, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menėje ir remia aukščiausiąjį 
Lietuvos laisvės kovos organą 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą bei kitas šios ko
vos institucijas”.
į laikė raikalavhnus

Tačiau ateitininkų žvilgsnis 
ribojasi ne vien lietuvišku gy
venimu. Be tautybės, jie savo 
veikla taip pat siekia ir kata
likybės idealų. Sąjūdis buvo su
kintas vien Lietuvai dirbti, 
bet ir asmenybėms ugdyti. At
eitininkų tikslas “visa atnaujin
ti Kristuje”, kaip kad pabrėžė 
jų ideologas prof. St Šalkaus
kis, E jų “reikalauja nenuilsta
mos pažangos, kaskart naujų 
pasiryžimų, atkartotinų atsinau
jinimų E vidaus, nuolatinio bu
dėjimo dvasios reikalų sargybo
je”. Dėl to jis ‘uždeda svarbių

važiavimų 1964 lapkrifie W- tar. Ą

lietuvių visuomenės tiq».
Ir suprantama dfi km jie da

vė savo tautos k valstybės gy
venimui nemaža didtiio pajėgu
mo rinktinių žmonių, tad ir da
bar E 
minties 
Niekas 
vyzdžių 
sidairę, jų rasim visose mūsų 
siekimų ir darbų srityse. Lietu
vos laisvės kova, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, lietuvių 
įvairios draugijos, spauda, švie
timas, menas ir mokslas — štai 
tie darbo barai, kuriuose savo 
įnašu reiškiasi ateitininkai. Dėl 
to netikslu jų veiklos neįžiūrė
ti arba ją susiaurinti kad ir to
kiu laikraštiniu teigimu: “Ret
karčiais susieinant, pasikalbam 
apie pasikeitusį jaunimą kartą 
per metus suruoštam savo va
karą, ir tuo veikla pasibaigia”.
Ne savyje, bet viešame

“Savo tautos nelaimėje pa
tys patyrę, kad be laisvės nėra 
įmanoma žmogiškoji egzistenci
ja, ateitininkai sendraugiai 
džiaugiasi kiekvienu individo 
ar kolektyvo laisvės laimėjimu. 
Ateitininkai yra patenkinti JV 
priimtu civilinių teisių įstaty
mu ir pabrėžia, kad susirūpini
mas žmogaus teisėmis yra mū
sų reikalas ir šiuo atveju. At
eitininkai tiki, kad šis laimėji
mas stiprina laisvės ir žmogiš
kųjų teisių įgyvendinimo viltis 
visame pasaulyje”.
Atviri atėftimnkp susirinkimai

Atvirumo mintis ieškojo at
virumo ir pačių ateitininkų or
ganizaciniame gyvenime. Dėl 
to atsirado siūlymas daryti at
virus ir visiems norintiems pri
einamus sendraugių ateitininkų 
susirinkimus. Esą ateitininkai 
neturį nuo ko ir su kuo savo 
veikloje slėptis. Bet toks siūly
mas dar nerado visuotinio prita
rimo. Dėl to pasitenkinta kom
promisu: suvažiavimas tokius 
atvirus ateitininkų susirinkimus 
rekomendavo, o vykdymas pa
liktas OTganizacmių vienetų ini
ciatyvai k kompetencijai.
Prof. J. Eroto paskaita

Svečias kaitėjo ne tik suva
žiavimui, bet k Clevelando lie
tuvių visuomenet klodamas 
atsakymo, kas yra tremtis — 
prakeikimas ar uždavinys, pa
skaitininkas kėlė aikštėn ypač 
tą momentą, kad pabaltiėčiai 
tremtiniai bendroje emigrantų 
isterijoje idimą visai skirt^igą 
vietą: ne be Apvaizdos valius 
įvykę, kad dėl savo pasaulėžiū
ra ir reh^jos ptiikusi savo 
kraštą kone visa krikšČioaiš- 
kti ar šiaip humanistiškai nusi
teikusi lietuvių tautos inteligen
tija. Taif pat nuostabus esąs 
ir tas itittau, kad išefrta Va
karuose, ypačiai fia, Ameriko
je, nebuvę įmesti į bado k tar
ties nasrus, o įveta | savų tau-

nuo rūpesčių, susijusių su (a- savos priemonės. Įtina priėmė 
talikų akcija. Todėl jų jėgų rei- nė — tai sava lietuvių kalba, 
kia lietuvių parapijoms, liturgi- Dėl to reikią sutikti su vokia
mam atsinaujinimu i ir apskri- čhj Herderiu; kas atima E tau
tai toms epoehmėm reformom, 
kurios gimsta ir bręsta ryšium 
su Katalikų Bažny&os Vatika
no suvažiavimu”.
Atvirumas pasauliui

Laiko reikalavimų klausimą 
savo pranešimu “Laiko dvasios 
iššūkis sendraugiui ateitinin
kui” ryškino k detalizavo ypa
čiai prof. dr. A. Sužiedėlis, 
Ateitininkų Federacijos valdy
bos narys. Esą nelengva atsa
kyti, kas tie “laiko reikalavi
mai”. Lengviau kalbėti apie 
“laiko ženklus”. Tokie ženklai 
dabar — tai veiksmo, ne min
ties pirmenybė. Tai autoriteto 
mažėjimas. Nekantrumas. Ne 
uždarumas, bet atvirumas. An- 
gažavimasis. Senųjų ribų skylė- 
jimas. O ryškiausi naujųjų lai
kų reprezentantai — tai popie
žius Jonas XXHI ir JAV buv. 
prezidentas J. F. Kennedis.

Aktualios, gabiai ir sklan
džiai perduotos pranešėjo min
tys sukėlė gyvas diskusijas. Jos 
rado pritarėjų. Angažavosi ypač 
jaunieji sendraugiai, išėję sve
tur mokslus. Bene pirmą kartą 
sendraugių ateitininkų suvažia
vime rado atgarsio rasinės ir 
kitos problemos. Tai atsispindi 
šiose suvažiavimo rezoliudjo-



WEST COURSE
ATLANTIC SAVINOS

LOAN A8SOCIATION

AUSTIN W. MORAN

Finest Food for all the Familv

MR. ROBERT BRAUN

MURRY’SHAROLD J. NOLAN RICE CHEVROLET

W. H. PETERS, Ine

m*W*a**inW»*«

The Finest of Foods

V. ALLETTI & SON

Paints and Wallpapers

SEASON’S GREETINGS

The Whitaker
LE MOAL RESTAURANT

DUGAN BROS.
TAMBŪRO BROS

ROOFING COMPANY

NATIONAL BANK

Christmas Greetings From REX RESTAURANT
THOMAS F. SHEBcLL

"We Aim To Pleasc' ASBURV PARK

TA 8-0290

Exceiient Food in a delightFul 
atmosphere for all the Family

Expert Repairs and Service 
For Fast Prompt Service

DELSOMMA 
RESTAURANT

59 Purdv Street 
HARRISON. N. Y.

131 Varick Street 
New York 13. N. Y.

Wnm and Sirve-e 
Holiday Greetings

FUNERAL HOME 
Chapels available 
inall communities

To all of you, may Christmas and 
the New Yeair bring a deep ana 

abiding joy. peace of mind

MURRAY’S 
DELICATESSEN

ROBERT TREAT 
DELICATESSEN

121 Sixth Avenue 
Brooklyn. N. Y.

NE 8-3171

2575 8th Avenue 
New York City 
Call TO 2-5280

Famous for Weddings 
Receptions and Banquets 

Dinners served daily

263 East 23rd Street 
PATERSON. N. J. 

(201) 279-1331

34 Lexington Avenue 
New York City 
Call GR 5-6330

147 East 60th Street 
Nrv York. City 

TE 8-2024

6423 2nd Avenue 
Cor. 65th Street 
Brooklyn. N. Y. 

HY 2-5383

May 1965 bring all of us 
peace of mind, peace on Earth

(201) 736-2306 
Pleasant VaMey Way 
West Orange, N. J.

Call TR 8-4250 
1495 Imvood Avenue 

BRONX. N. Y.

A Blcssed and A Joyful 
Christmas Season

450 Westchester Avė. 
BRONX, N. Y. 

CY 2-5942

Merry Christmas
A Prosperous New Year

MA MM A I EONE'S 
RESTAURANT

ALEXANDER HAMILTON 
Savings &. Loam Associazion 

Paterson. Hawthorne

LENOX CHALET
Moderate Prtces

HUNGARIAN 
RESTAURANT

A Merry Christmas 
and a joyful N«af Year 

to aU our Friends and Patrons

SEASON’S GREETINGS 
and our best wishes 

to our Friends and Patrohs

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to our Friends and Patrons

OYSTER BAY RESTAURANT
For Luncheons and Dinners

901 Bergen Avenue 
Jersey City, New Jersey 

(201) Phone OL 3-1939

A. BUGGIE 
CONFECTIONERY

1260 Northern Blvd. 
Manhasset, L. I. 
516 - MA 7-3500

Christmas Greetings 
to all our Friends and Patrons

496 Caldwell Avenue 
BELFORD, NJ. 

787 - 1167

New Hyde Park 
214 Jericho Tpke 
516 - FL 4-7797

May we serve you - 
Call this No. for 

lia..ictka«.e Service:
AL 5-510j

Christmas Greetings 
to all our Friends and Patrons

5703 Hudson Avenue 
West New York, N. J.

201 - UN 5-9611

431 Landife Avenue 
South Delsa Drive

2 mi. South of Circle 
bctveen 3rd and 4th Street 

VINELAND/N. J.
691-2020

Warm and Sincere 
Holiday Greetings 

to all our friends and patrons

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all our customers

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to all our friends and customers

For the finest in 
FOREIGN CAR PARTS

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

from the people of

Merry Christmas 
and a Happy New Year

Merry Christmas 
and a Happv New Year 

to all our friends and customers

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to all our friends and customers 
from Marco Sardi, your Host

Merry Christmas
and a Happy New Year 

to our many friends

(Across from Mineola Theatre) 
121 Mineola Blvd.. Mineola, L.I.

Call PI 6-8673

S & S z 
MEAT and PROVISIONS

175 Remsen Street 
BROOKLYN 1. N. Y.

TR 5-5461

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all our friends and customers

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to all our friends and customers

Wim and Sincere 
Holiday Greetings 

to all our Friends and Patrons

A Blessed and A Joyful 
Christmas Seasor 

to all our friends and customers

GARDEN BAKERY 
62 East 170th Street, Bronx 

JE 6-8842

309 East 79th Street 
New York City 
TeLRH 4-9382

SEASONS GREETINGS 
TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS

Serving 
Luncheonettes - Restaurants

PARAMOUNT 
FOOD STORES

The Family Store 
85 Journal Square 
Jersey City. N. J. 
(201) SW 8-2600

May Christmas and the New Year 
bring all of us "Peace of Mind” 

For additional peace of mind 
save for your future ...

Let us serve you: 
Saving accounts - Loans 

Your problem our concern

206-10 Hillsade Avenue 
HOLLIS 

Long Island 
Call HO 5-7788

bring many joyšAodgood health 
to our Friends and pa trems 

From

60 Years of Good Cooking 
Luncheons - Dinners - Banquets 

Cocktail Lounge 
Member c f Diner Club 
and American Express 

153 Bergen Blvd. 
Fairviev.-, N. J. 

201 - WH 3-0925

ADJUSTABLE BRACKET
CO.

Original Manufacturers

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to all our friends and patrons

RICHMOND - VICTORY 
SERVICE CENTER

Chas. A. Duncker Jr. Prop. 
Major Auto Repairs 

Foreign Car Speciahsts 
Inspection Station 

Front End Alignment 
Wheel balancing — Road service 

3102 Victory Blvd. 
(at Richmond Avė.) 

GI 2-1323 orGI 7-9538

West Milford. New Jersey 
201 - SH 2-6815

The verv ultimate and best in 
p 11 nhases of home improvement 
No obbrration for price estimate 

May we serve you.

Wlshing all our Friends 
and Patrons 

A Merry Christmas 
and a Hannv and Prosperous 

New Year

Scales and Kateriai Handling 
BqidpmeM 

Sales - Service - Rentals

Warm and sincere 
Holiday Greetings 

to all our Friends and Customers

Merry Christmas 
and a Happy New Year 
CompUments of

Warm and Sincere 
Holiday Greetings 

to all our friends and customers

E. L. GRANT HWY. 
BAKE SHOP

1386 E. L Grant Hwy, Brome
JE 6-9924

BUILDER AND 
GENERAL CONTRACTOR

8 Romanelli Avė. 
South Hackensack. NJ. 

Electro Mechanical Assembly 
At Its Best 

May we serve vou? 
201 - DI 2-8084

Adjustable 
SCAFFOLD BRACKETS

QUEENS VILLAGE. N. Y. 
GR 9-5500

BRAUN PHOTO 
SERVICE 

100 West 23rd St., N. Y. 11 
Publicity, Groups, Conventions

Special Events 
24-hour service — Reasonable ra tęs 

Phone WA 9-5513
Member

Catholic Institute of the Press

Orders carefully prepared 
to take out 

Visit us during the Christmas 
Holidays or any time 

All vvelcome 
524 Richmond Avenue 

GI 2-9401 
Staten Island, N. Y.

SAUTER'S
VVALDSCHLOSS RESTAURANT

HILLSIDE HOUSE 
CATERERS

For The Finest In Čatering 
Service is our Motto

WILLIAM KVECK’S 
NEW HYDE PARK INN

Collision Work - Auto Painting 
Glass 

Exnert Body and Fender Repairs 
Radiator work. Upholstery 

Pick-up and Delivery Service 
SaSse dav service

3564 Boston Rd.. Brome. N. Y. 
1 block South o< E. 222nd St. 

OL 4-8900
No obligat’.on for price estimate

occo 
MANUFACTURING CORP.

SILVIO’S 
SCIENTIFIC AUTO SERVICE

A Most Holy and Blessed Christmas 
A Happy New Year 

To All

SABATINO 
FUNERAL HOME INC.

- __ Since 1921
The ultimate in funeral service 

Giving comfort and solace 
to those in grief 

Funerals within the means of all

COLONIAL FORD
SALES INC.

SPOTLESS STORES 
INC.

Route 376 and H&cghee Road 
Poughkeepsie. N. Y. 

914 - 462-2010

FACTORY EOUIPKNT 
COMPANY

254 East 2nd Street
New York (3ty 

Off East Rlver Drive 
Houston Street Exit 

15 Minutes from all 5 Botos 
OR 3-1890

Essex County 
Country Club

AL ITALIA 
RESTAURANT

Excellent Italian - American Food 
Luncheons* - Dinners

Orders to take out. Home Čatering 
for small parties. Christening.

Showers, Birthdays. Ladies Groups
Open 7 Days

KATWIN T. V. & RADIO
SERVICE
IS OUR
MOTTO

14 East 60th Street i
New York City 

. EL 5-4774
,^*1*!*** **'**** **1*1*"* ^** ***** sjltsilfĮllii RA Tel. JU 6-515 F 

239 West 48th Street 
Ncw York City

Seasons Greetings to all 
from

278 River St. 
Hackensack. N. J. 
201 - HU 7-0770 
54 South Dean 

Englcwood, N.J. 
201 - LO 8-2750

DC<MOND'S 
WAREHOUSE, INC.
Operai Wareh<»>sing 

Sp"nk*er Svstem Firenroof 
Full A_D T. Prot^ion 

Suscmehanna R R.
Siding and Track Facilities

HOTEL LUCERNE
201 West 79th Street 

New York CKy
H Block from Brondway 

and 79th Street 
Convenlent to everytMng 

in the heart of New York City 
NeWly furnished 1-23 room suites 

some with kttehenettes 
Moderate rate* 

EM 2-7190

LONG ISLAND CITY 
SAVINGS BANK

Fivc ( 5Branches to serve you and 
yours in home and business banking 
nced'. Main officc:

Bridgc Piaza North L.I. City 
JACKSON HEIGHTS 

7235 Broachvay <at 72nd St.l 
REGO PARK 

97-27 Queens Blvd.
ASTORIA 

38-01 30th Avenue 
SYOSSETT. U I. 

50 Jackson Avenue 
Member of 

Federnl Deposit Insurance Corp. 
EX 2-5000

THE 
AMERICAN NEWS

KEANSBURG — MIDDLETOWN — LINCROFT, N. J. 
<201) 787-0100

, Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all our friends and customers

O T T O’ S 
SUPERIOR FOOD INC.

1324 Jerome Avė.. Bronx N. Y. 
JE 6-9513 — Fine Food 

Inmorted and Domestic 
Wines. Liquors. Beer 

Visit us for a Taste Treat!

MERRY CHRISTMAS 
TO ALL OUR 

FRIENDS AND CUSTOMERS

942 Third Avenue 
New York City 

N. Y '
MU 8-8B6O

MICHELANGELO 
RESTAURANT

Fine Foods in a delightful 
atmosphere 

Special attention to religious groups

Merry Christmas and a Happy 
New Year

May the Glory oF this Holyday
!>c shouered on you and those

, you love
From

323 Avenue U. Brooklvn, N.Y.
! HI9-3610
i Air conditioned chapels in all 

localities

Authorizcd Cadillac Distrihutor 
Since 1932 

Sales - Service - Parts 
Complete Body and Fender Service 

Painting and RcFinishing

Home made daily Hors D’ocuvres 
Cold.Cuts, Salads 
Cold Cnt Platters

Frozcn Food - Ice Cream 
Sandwiches to take out 

Choicc VVines and Liguors 
113 Quimby St.. WcstField

AD 2-0925
Open Sun. 8 AM to 8 PM

Merry Christmas and Happy 
New Year 

to all our Friencfs and customers

MULLERS RELIGIOUS ARTICLES f
< Ėst. 1852 * 4

Many fine Religious Gifts for Xmas j
i Over 3000 varieties — Coinmenion | 
, souveniers. Missels. Statuary. Me-j 

morial. Chalice & Cibovia. Nativity I 
Sets & Ltables. Ros-aries re-chained. t 
repaired and re-piated. Cor.'.e in and 1 
kx>.< aiound Many Fine Valties. £ 
27 Wu:rcn St.. New York City, N.Y. J

BA 7-8717
. ... . ...

Merry Christmas
to all our friends and members 
from the directors and staff

KEANSBL RG - "»1IDDlETOWN

Modern Ltucurieus Ballrooms 
for alloccarions 

Accommodate 100 - 1000 
Beautiful Catered Buffets & Dinners 

for penonaHzed weddings

iO-52 Grcat |one\ Street 
New York Citv

SP 7-7700

An immaculate atmosphere, where 
exce!lent Food is served at all times. 
Rcgardlcss of the occasion, wc are 

at your service.
Bring the Family and Friends 

The taste telis the complete story 
Reasonable priccs

For Rcscrvations — PL 7-0979

Holiday Greetings 
to all our Friends and Patrons 

from one ot the oktest

Merry Christmas
and a Happy New Year

DENNINO’S TAVERN
Delicious Pizza, Heros, Scungilli

Pins X School of JUturgical Music
M.inhattanvillc Collcge oF the Sacred Heart 

VVintcr and Surnmrr Courses 
PURCBASE. NEW YORK

Christmas Greetings
N I C K* S

•i AUTO MACHINE SHOP
9 1 Mr. NICK DEGRUCCIO, Ovvner
3 ' Specialists in all automatic

; transmissions

1
60-01 Fresh Pond Rd.. Cor. Eliot A v.

Maspeth. Queens — GL 6-4310
All work guaranteed 

No obligation fonestimates 
May we serve you ?

Seasons Greetings to all from 
Mr. Otto Dre\vello. Owner of



1530 Bectfoad Avė.

Phone: 461-9491

Season’s Greetings

81-01 Boulevard

North Braddock, Pa.

271 -1361

chustmas greetings

it laisvos ftagos”, trečiame — 
'^vHVnimai B laisvo rytinio 
Ber&M*. PMtartfariame, kurį

finis kraštas, ten milijonai žmo
nių netari darbo^ milijonai ba
dauji: Mokytoja pagyrė: “La
bai genu. O ką ta žinai apie 
Sovietų Sųj—gį”. Movas vėl

Bosų turistų g^upė senavo | 
vakarus. Ivanovas B kefiooės 
sūnytojo atvirukus savo Maniš
kiam Miofrvoje. Pirmam rašė: 
“Sveiktadmai S laisvos Vato- 
vos”, antrame — “SveiktataaiFMtii A varne, betaven 9tt and lOtk Street®, 

Brookiyn, N. T.
7 other convenient offices in Brooklyn and Queens 

Tetephone: HYaeinth 9-7066
.......... MeniUCi l1 BUBI SI JUCpCMBK IVBRfrBnCB VOFpOVBliOn ——

Bolševikinė “Tiesa”, lei
džiama Vilniuje, rašydama apie 
kokį nors Sonetų Sąjungos 

vniestą, deda pirmame , puslapy- ' 
je antraštę “Mūsų tėvynėje”..! 
Vienas lietuvis, sutikęs Vilnių- J 
je.B svetur atakavusi ruš% ! 
jam ir pasigfria: ‘X> tamsta at
vykai į patį didžiausių kraštų 1 
pasaulyje!’ ’ Basas nustemba: 
“Kaip tai? Lietuva nedidelis 
kraštas”. Lietuvis' atsako: “Tai 
buvo tik seniau — buržuazi
niais laikais. Po Lietuvos išlais- 
vmimo jau kitaip. Dabar vaka
ruose mūsų tėvynės siena šie- • 
kia Baltijos jūrą, mūsų sostinė 
yra Maskva, o mūsų tautos dau- ; 
guma yra Sibire”.
S^cislNi^

Akron, Ohk>, Sodai Securi- ‘ 
ty įstaigon užėjo moteris gauti i 
pensijos po vyro mirties. Kai 
liepė jai parodyti vyro kortelę, 
ji paaiškrao: “Jūs sakote, kad , 
kortelę reikia visada su savim 
laikyti. Taigi, savo vyrą ir pa
laidojau su ta kortele”.

tane kžekvšMMm Lukui. kuri 
tik rado tuMuuų knygoje, ir 
ktousė, ar jk nesąs giminė Lu
ko, gyvrnimfin Vengrijoje to
kiame ir taktane mieste. Visi 
atsakė — ne. Brango patartas, 
lakas aaėghao skambinti Mitru imta, sHgrĮtanamo 
kasta, kabų pradėdamas. “Ma- Dėl šio ditatgsmo ir aš pats 
na pavardė Lukas. Gavau di- sugrąžinsiu kai taurias knygas,

Du vyrukai, apkeliavę pasau
lį, susitiko New Yorke. Vienas 
pasiteiravo: “Sakyk, kokie pi
nigai tavo ketinėje buvo malo
niausi?” Antras atsakė: “Rusiš
ki Kur tik juos rodžiau, visi 
juokėsi”.

'draugu nekonHmistu. Nekbmu- 
nistas tuojau pagavo vienų žu
vį, antrą, trečią... Komunistui 
nesisekė: nekibo žuvis ir gana. 
Tasai jr klausia: “Sakyk, kas 
čia yra, kad aš nieko nepagau
nu”. Draugas atsako: “Nieko 
nuostabaus. Žuvis užuodžia ta
vo partinį kvapą ir nedrįsta 
burnos pražioti”.
Pirmieji tėvai — rusai
_ Maskvos vienoje mokykloje 
fizikos mokytojas aiškino, tad 
rusai išradę radiją, telefoną, au
tomobilį, televiziją ... Paskui 
jis paklausė: “Ką tai rodo?”. 
-Laukė atsakymo: “Tai įrodo di
deli rusų pranašumą prieš kitas 
tautas”. Bet vienas mokinys pa
stebėjo: “Tai rodo, kad rusai 
buvo pirmieji žmonės žemėje”. 
-Mokytojas nustebęs pakhmsė: 
“O iš kur tu žinai?” -Mokinys 
paaiškino: “Skaičiau tokioje 
knygoje, kad Adomas ir Ieva 
buvo nuogi ir valgė tiktai obuo
lius; bet jie manė, kad yra roju
je. Tai kas gi kitas galėjo būti 
tie žmonės, jei ne rusai?”

Geografijos pamokoje moky
toja ktaasmėjo mokinių apie 
Jungtines Amerikos Valstybes: 
kur jos yra ir kaip ten žmonės 
gyvena? Mokinys Petrovas at
pylė kaip žtataos išmoktą pa-

■..y.,

U__



SIMANO DAUKANTO paminklas Papilėje.

Kur

j&

Tiek palydovai, tiek giminės 
vėliau, rankiodami jo raštus, 
netikėjo, kad šis žmogus turės 
tokios įtakos ateinančiom kar
tom. Štai atėjo aušrininkai ir 
(1883) iš Daukanto istorijos už
sidegė didelė tėvynės meilė. Jie 
pamilo tą Daukanto idealizuo
tą Uetuvą, skatino jai dirbti ir 
aukotis. B jų nitą kito tauti
nis susipratimas, atskyręs mus

mu, giliu krikščionybės pergy- 
venimu.Taip Daukanto idėjos 
«veikė 19 amžiaus galo lietuvių 
inteligentiją ir stiprino jos tau
tinį susipratimą.

Laidotuvės buvo ypač liūd
nos ir graudžios. Šį vyrą, ku
ris visiem troško šviesos, ge
resnio gyvenimo, į kapus paly
dėjo vos šeši žmonės: trys mo
terėlės, kaimietis ir du senukai.

1861 spalio 14 apsigyveno 
pas Papilės kleboną 
Vaišvilą.

1864 lapkričio 24 
laidotas lapkričio 26.

1884 ant jo kapo padėjo ak
mens plokštę su gražiu įrašu.

1926 spalio 31 pašventintas 
ant jo kapo A. Raudonio iš ak
mens iškaltas paminklas.

1930 rugsėjo 27 atidengtas 
Papilės miesto aikštėje skulpto
riaus V. Grybo sukurtas pa
minklas.

nuo lenkų, bnmdmę* nepriklau-

I Daukantą jtififtHgo ir var- 
pŪdkaL fie vyra*, atvertę*

Jei mes šiandien dar lietuviš
kai kalbame ir jaučiamės lietu
viais, tai didele dalimi turime 
būti dėkingi Simanui Daukan
tui. A. Dž.

Aloyza* Barone* — SAULES 
GRĮŽIMAS, novelės, išleido Ni
dos knygų klubas Londone, 
141 pis., kaina 1.50 dol.

AM Rūta — GYVENBK) 
LAŠAI, eilėraščiai, išleido Ni
dos klubas Londone, 58 pis., 
kaina nepažymėta.

Stata Vanagaitė-Pataraonto- 
nė — NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė, išleido Ame
rikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugija, 81 pis. Kaina nepažy
mėta.

BROMUS K. BALUTE, Ue- 
tuvo* respublikos nepaprasto 
pasiuntinio ir įgalioto ministro 
Didžiojoje Britanijoje muitais

Bromu* Milašių* — ŽVILGS
NIS ATGAL, išleido Rūtos lei
dykla Hamiltone., 171 psl. 
kaina 2 dol. '

sąjunga turi būti jų rungtynia
vimo arena. Joms vieta kitur. 
Tad ačiū Dievui, kad pagaliau 
susitvarkė Vilkas, tikroji visu 
politinių srovių darbo vieta, vi
sokių galimų įtampų ir atoslū
gių natūralus laidininkas. Dėl 
to suvažiavimas tesireiškė vien 
ateitininkų veiklos ir darbo 
nuotaikomis. 0 kai buvo atsi
tiktinai pamėginta įpiršti są-_ 
jungai iš naujo imtis srovių 
“vienijimo” akcijos, tai pastan
ga susivažiavime nerado ne tik 
pritarimo, bet nesusilaukė nė 
dėmesio.

Tai prošvaistės. Šešėliu laiko
me palyginti mažą dalyvių skai
čių. Iš Kanados vos ar trys. Iš 
tokių Amerikos vietovių kaip 
Bostonas, Baltimorė, Hartfor
das, Waterburis, Philadelphija, 
Omaha, Los Angeles — nė vie
no. Kai kurie skyriai ieškojo į- 
galiotinių Clevelande, kiti nė 
to nepajėgė padaryti. O buvo 
ir tokių skyrių, kurie net raš
tu apie veiklą nepainformavo.

(atkelta iš 13 psl.)
dienio iškilmingą posėdį su 
sveikinimais, valdybos pirm, 
prof. J. Pikūno kalbą su rezo
liucijų paskelbimu, pamaldas 
su bendra malda, su bendra ko
munija, su dvasios vadų kun. 
Br. Dagilio ir kun. G. Kijaus- 
ko, S.J., pamokslais ir šv. Jur
gio parapijos choro, vadovauja
mo muz. Pr. Ambrazo giedoji
mu.
Prc£vaisfės ir šešėliai

Džiuginančia apraiška reikia 
laikyti gerą pasirengimą. Sky
rių ir sąjungos valdybos narių 
sekr. dr. K. Keblio, ižd. inž. Ba
jorūno pranešimai buvo pateik
ti raštu, tad buvo išvengta im
provizacinių klaidžiojimų. Refe
rentai taip pat žinojo, ką jie 
turi pasakyti. Diskusijų retori
ka buvo tramdoma laiko riboji
mu, ir prezidiumo garbei reikia 
pasakyti, kad jis posėdžių ve
dimo vadžias kietai laikė savo 
rankose. Nervų prasiveržimas 
tepasitaikė vos vienoj vietoj, ir 
tai buvo rasta abi pusi paten
kinanti išeitis.

Idealiai dirbo Clevelande su
darytas suvažiavimo rengimo 
komitetas (pirm. S. Laniauskas, 
V. Rociūnas, P. Balčiūnienė, V. 
Kasperavičiūtė, P. Skardis, K. 
Ralys. P. Titas, A. Kasu lai Lis ir 
Pr. Razgaitis). Jų dėka suva
žiavimo mechanizmas veikė lai
krodžio tikslumu. Visi suvažia
vimo dalyviai buvo priglausti, 
pavalgydinti, pamylėti.

Dideliu laimėjimu laikome 
lietuvių katalikų politinių sro
vių įtampos atslūgimą. Iš tikrų 
jų ne sendraugių ateitininkų

1955 kovo 14 New Yorke Vin
co R**IorIq pasakyta tafta, iš
leido J J. Baritonas, Tabor 
Farm, Sodus, Midi., 18 psl

LITU ANUS, -1 numeris skir
tas Kristijono Donelaičio su
kakčiai, duota Metų poemos iš
traukų. Didesnė dalis tos pa
čios medžiagos pasirodė Aidų 
specialiame numery}. Redaguo
ja Romas Rentakis, 98 psL

1793 spalio 28 gimė Kalviuo
se, Skuodo valsčiuje, Kretingos 
apskrityje.

1808-1814 mokėsi žemaičių 
Kalvarijos 4 klasių (6 metų kur
so) domininkonų mokykloje.

1814 pėsčias išėjo. į Vilnių ir 
stojo į gimnaziją.

1814-16 Vilniuje išėjo trūks
tamas dvi gimnazijos klases.

1816 įstojo į Vilniaus univer
sitetą, į literatūros fakultetą, 
kuriame studijavo iki 1818. Sa
vo kurso draugų tarpe turėjo 
Adomą Mickevičių, I. Domeiką, 
T. Žaną, Čiuldą.

1818-1823 lankė moralinį-po- 
litinį fakultetą,

1819 gavo teisių kandidato 
laipsnį.

1821 laikė egzaminus magis
tro laipsniui gauti.

1822 magistro laipsniui gau
ti pristatė reikalingą darbą.

1823-24 gyveno Vitaliuje.
1825 I 3 gavo teisių magist

ro diplomą.
1825 m buvo išvykęs į Ka

raliaučių studijų gilinti, tyrinė
jo archyvus ir klausė istorijos 
paskaitų tik apie pusę metų.

1825 XH 20 gavo vertėjo tar
nybą Rygos generalgubernato
riaus raštinėje, čia tarnauda
mas, pramoko latviškai, rinko 
archyvuose istorinę medžiagą.

1835 išvyko į Petrapilį, kur 
kovo 7 buvo paskirtas senato 
departamento valdininku.

1837 IV 1 perkeltas į Lietu
vos Metriką, tos Metrikos ve
dėjo padėjėju.

1850 birželio mėn. buvo išvy
kęs Lietuvon trijų mėnesių at
ostogų, vėliau atsiuntė prašy
mą atleisti iš tarnybos.

1851 vasario 4 atleistas iš 
tarnybos į pensiją.

1851 apsigyveno Varniuose 
ir talkino vysk. M. Valančiui. 
1852 buvo išvykęs iš Varnių ir 
vėl grįžo.

1855 iš Varnių visai išvyko 
ir apsigyveno pas Petrą Smug
levičių netoli Mintaujos, čia iš- 

imtiaas ir savo glta rotlgtapi gyveno iki 1859.

Tai rodo tikrai apgailėtiną su
telktinio darbo jausmo atrofi
ją. Ir tai yra organizacijoj, ku
rios nariai sudaro “rinktinę ka
talikų visuomenės dalį”.

Visų pastangą ir atsidėjimo
Štai kodėl suvažiavimas, ryš

kindamas sendraugių ateitinin
kų veiklos uždavinius, ypač pa
brėžė visų talkos reikalą: “Vi
sais šiais atžvilgiais gyvenimas 
šiandien iš visų reikalauja ypa
tingo atsidėjimo ir pastangų”. 
Tiesa, k^P kad teisingai kalbė
jo prof. Eretas, reikšmingieji 
darbai dirbami ne masės, bet 
kadro. Kurti visuomet reiškią ir 
kovoti. Laimi tie, kurie ryžtasi. 
Bet laimėjimų atrama turim bū
ti visi, tad ir suvažiavimo rezo
liucijos baigiamos šiuo vilties 
linkėjimu: “Visa atnaujinti Kris
tuje idealas sendraugius ateiti
ninkus inareigoja šiems sieki
mams. Mes prašome visų lietu
vių maldos, paramos ir pritari
mo šio idealo kelyje”.

Tikrai būtų gražu, kad vieni 
kitus suprastume ir vieni ki
tiems padėtumei Esbė

Temas Kamptotis, MARUOS 
SEKIMAS. Vertė P. Cinikas, 
M.I.C. Chicago, Illinois, 1964, 
128 psl.

Muziko* žinios, nr. 1-172, pri
dėta gaidų; B.R. Budriūno — O 
Nemune, Pr. Ambrazo — Ka
lėdų giesmės, kun. V. Budrec- 
ko—-Our Lady of Šiluva. Our 
National Shrine. Redag. Juo
zas Kreiveinas.

Muzikks Žinios, nr. 3-4 (170- 
171) Pridėta gaidų: kun. V. Bu- 
drecko — Trys giesmės į Mari
jos šventoves Lietuvoje, J. Ži
levičiaus — Pulkim ant kelių 
— ffiga vargonams, kun. K. 
Senkus.— Missa verbum caro.

Didl įr gąft 
o atiteko “vįi 
Tbs Lietuvės 
bajorija — pi 
papročius ir 1 
savo tautos 
čių. Lietuvis 
mas buvo { 
baudžiavos, t 
tas. Ir jis maža težinojo apie 
praeitį, apie “(Urbus kaįėnų ir 
žemaičių”. .

Reikėjo viešėta ateiti Mš jų 
tarpo, atvožti praeities' knygą 
ir pasakyti: Lietuvi, čia tavo 
žemė! •: . .

buvo kiti žmonės? Bijojo 
žandarų, bijojo persekiojimo. 
Bijojo nueiti ir pareikšti pagar
bos tam, kuris iškėlė Lietuvos 
praeitį. Lietuva gi buvo trypia
ma. : .

Tos trys moterėlės matė Dau
kantą pamaldų, pamažu krūpšti- 
nantį į bažnyčią, matė; jį pa
skendusį-' makįgję. Bet tokių 
moterėlių iwvo kur kas dau
giau, tačiau tik trys išdrįso pa
lydėti | kapus. -

Atėjo ir kaunietis. Grei
čiausiai tai buvo užklydęs į 
miestelį žmogus. Ir čia jis iš
girdo; kad laidojamas tas, ku
ris rašė praktinio pobūdžio 
knygeles apie sodą, .tabaką.

Du senukai, prisijungę į pa
lydą, gal buvo iš tos pačios 
gatvės. Gal visi jie sėdėjo, at
rėmę nugaras į sieną, prieš sau
lę, pasakodami istorijas apie 
senovės laikus. Dabar vieną, 
patį mokyčiausį, jie palydėjo su 
didele pagarba. Jie neturėjo 
baimės. Kas gi begalėjo nutik
ti jų gilioje senatvėje?

Ant istoriko kapo globėjas 
kun. Ig. Vaišvila uždėjo akmens 
plokštę ir ten iškalė-

Attervi! miniėk sav, jog ežio- 
nai palaidotas Szyteonas Dav- 
kontas pirmas isz tarp mokite 
viro rasritojas senovės vejkalu 
Lietuvos, Žemaitijos ir kitu nau
dingu knigetiu. Jis per. sava gy
venimą it vargo peile be palau- 
bos triusieje vienatinėj žemai- 
tisztaj raszite dėlėj naudos 
vipntaiitiii...

Tai savo Ž&rfei, sako žmo
nėm Simanas Daukantas skyrė 
visą gyvenimą. Jo vieninteliu 
troškimu buvo kuo daugiau nu
veikti savo tautai, savo kraš
tui, savo žmonėm.

Jau buvo pensininkas, kai 
jis, apkeliavęs įvairias vietas, 
1861 spalio 14, atsidūrė Papi
lėje, kur jį globojo kunigas Ig
nas Vaišvila. Ten jis krūpštino 
miestelio gatvėm, pasiramsčio- 
damas lazda, kaip ir visi seniai. 
Bet jis išsiskyrė iš jų. Jis tik
riausiai turėjo rudą surdotėli, 
atsivežtą iš Petrapilio. Išsisky
rė ir savo elgsena. Aplinkui 
juk visi buvo kaimiečiai. Šis 
gi buvo mokslo vyras, baigęs 
Vilniaus universitetą, dirbęs se
nato raštinėje Petrapilyje, pri
ėjęs prie Lietums metrikos, ją 
tyrinėjęs, rašęs>&etuvos istori
jos knygas. Ir koks buvo mies
teliui nustebimas, kai šis moks
lo vyras kalbėjo lietuviškai, ra
šė lietuviškai & Daukantas bu
vo pasižadėjęs ^niekada nerašy
ti kita kalba, <utik lietuviškai

- • i
Tuo metu jisrbuvo 68 metų 

(gim. 1793 spalio 28), paliegęs, 
suvargęs. Vargą ypač padidi
no 1863 metų sukilimas. Suėmė 
jo globėją kurį. Ig. Vaišvilą. 
Tuos metus Daukantas ypač 
daug vargo. Kun. Ig. Vaišvila 
buvo paleistas - iš kalėjimo 
1864 metais. Pp to įeitai mi
rė S. Daukantas, kaip sakoma, 
— miręs ant jo rankų. Tai bu
vo 1864 lapkričio 24 (nauju sti
liumi gruodžio- 6). Palaidotas 
lapkričio 26 Papilės kapinaitė-

nėjusių gyrių (Jų rinkiniai yra 
Kauno, Londono, Miuncheno/ 
Krokuvos, Petrapilio gamtos 
muziejuose). Bet labiausiai Pa
pilė garsi tuo, kad čia prieš 
šimtą metų gyveno ir mirė Lie
tuvos istorikas, tautinio atgimi
mo žadintojas Simanas Dau
kantas.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais (1930) šiam istorikui pa
gerbti buvo pastatytas skulpto
riaus V. Grybo sukurtas pa
minklas, kuris ir dabar tebesto
vi. Ant aukšto stulpo užkeltas 
Simanas Daukantas skaito sto
rą knygą — Lietuvos istoriją 
— ir pirštu rodo i žemę.

Susimąstai ties tuo pirštu. 
Kodėl jis nukreiptas į žemę?

Keliaudami per Europos ir 
šio krašto miestus, matėme 
daug paminklų. Matėme žy
miuosius vyrus, iškeltus ant 
aukštų pakopų. Jų žvilgsniai 
daugiausia buvo įsmeigti į toli
mus horizontus, pakeltos ran
kos irgi toli siekė. Daukanto pa
minkle priešingai. Jo žvilgsnis 
nukreiptas į knygą, pirštas at
suktas i žemę.

Jis rodo tai, ką vėliau Vin
cas Kudirka įdėjo į himno žo
džius — “iš praeities tavo sū-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
THE GREEN LENDEN, Se- 

lected Lithuanian Folksongs. 
edited by Algirdą* Landtaar- 
gb and Claric MiU*. įžangą pa
rašė Marija Gimbutienė. Panau
dota V. Petravičiaus iliustraci
jos., 136 pi., kaina 6 doL

SIMONAS DAUKANTAS, paminklo detalž.
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