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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudau, na- 
turi teisės vadinti* geru 
Bažnyčios vaiku.
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Oro bazės būtinos Ispanijoje
Haga, Olandija — Jung. painformavo Washingto- 

Valstybės mano kreiptis į ną, kad jis priešinsis san- 
D. Britaniją ir Prancūzi- tykių užmezgimui su 
ją, jos pritartų įsigijimui Franco, jeigu net ir nebū- 
aviacijai bazių Ispanijoje, tų daroma nuolaidų Ispa- 
Šis projektas buvęs ap- nijai dėl Atlanto Pakto, 
tartas ministerių konfe- Amerikos po 1 i t i^i i a i 
rencijoje. Tačiau Didž. sluoksniai mano, kad Eu- 
Britanija tam priešinga, o ropos gynybai nuo Rusi- 
Prancūzija laikosi abe- jos agresijos aviacijos 
jingai. bazės Ispanijoj yra būti-

Galimas daiktas, kad nos. Manoma, kad pa- 
generolas Franko sutiktų vyks pralaužti D. Britani- 
išnuomuoti Jung. Valst. jos pasipriešinimą ir 
aviacijos bazes už tam Prancūzijos abejingumą, 
tikras nuolaidas Atlanto Pagaliau ir pats kreipi- 
Pakte Ispanijbs naudai, masis į jas turi daugiau

Londonas nęoficialiai tik formalinį charakterį.

PRANCŪZIJA SUSIRŪPINUS
Paryžius — Prancūzi

jos valdžia susirūpinus 
Londono susiri n k i m o 
darbotvarke, ypač Chur- 
chill kalba, pasakyta ko
vo 28 d., kurioje jis rei
kalavo apginkluoti Vo
kietiją. Jung. Valstybių 
tyla Vokietijos klausimu 
dar labiau sukrėtė Pran
cūziją.

Kalbama, kad ‘trijų di-

džiųjų’ užsienio ministe- 
rių konferencijoje, kuri 
įvyks gegužės mėn., bus 
svarstoma Vokiet i j o s, 
pietryčių Azijos, Atlanto 
sąjungos ir santykių su 
Maskva klausimai.

ANTRADIENIS fTuesday), BALANDIS (April), 4 D.. 1950 M.

Linksma diena mums nušvito, 
Kėlės Kristus mrtis krito!

SVEIKINIMAS

K RISTAUS Prisikėli
mo šventės proga sveiki
name visus narius,

ius, skaitytojus ir 
rėmėjus. 
Kristus 
visus kovoje dėl 
tautos laisvės ir Lietu
vos Nepriklausomybės ir 
tesuteikia visiems gau
sių malonių.

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija 

Ir Administracija.

Prisikė 1 u s i s 
testiprina mus 

mūsų

Visi jaučia, kad Vaka
rų pasaulis yra perdaug 
užsiėmęs organizacijo
mis ir komitetais nuo 
Lake Success iki Gene- 
vos, susirenkama ir gin
čijamasi, bet nedaroma 
aiškaus vieningo nutari
mo. Tikimasi, kad užsie
nio ministeriai pralauš 
tą nesutarimo sieną ir 
■irasis kitų j*iemontų, ne
gu jų pirmtakūnai.

Prancūzija prisibijo, 
kad vietoj suvienijus Eu
ropą, gali atsiverti dar 
didesnis plyšys tarp 
Prancūzijos ir Britani
jos. Prancūzai yra pasi
rengę labiau susiartinti 
su amerikiečiais, bet 
amerikiečiai kol kas lai
kosi rezervuotai.

MIRĖ LEONAS BLUMAS

Suglaustos žinios
ir Apeliacijų teismas antrą kartą pripažino, kad 

New Yorko valstybės taip vadinamas Feinberg įsta
tymas, draudžiąs priimti ir laikyti komunistus vals
tybės mokyklose, yra konstitucinis.

it Vengrijos komunistų aukštas partijos valdinin
kas praneša, kad Vengrijos tautinė vėliava nebevar
tojama: ją pakeitusi Rusijos vartojama raudonoji su 
kūju ir priautuvu.

ir Tarptautinės Ūkininkų Sąjungos suvažiavimas 
balandžio 18 ir 19 d. Washington, D. C. Bus atstovų 
ir iš Europos. Tarptautinę Ūkininkų Sąjungą sudaro 
ūkininkai, kurių kraštai yra komunistų pavergti.
★ Dymitr šostokovski Sovietų kompozitorius ir 10 

kitų žymių sovietinių rašytojų ir artistų gavo Stali
no vardo premijas už literatūros ir meno veikalus. 
Daugumoje šie “šedevrai” pasižymi priešamerikine 
ir priešvakarietiška akcija. Šostokovskis net 100,000 
rublių premija.
★ Rašytoja Lonigan, kalbėdama metiniame Illino- 

jaus Americon Legion auxiliary susirinkime, pareiš
kė, kad reikia saugotis komunistų įtakos visur: mo
kyklose, politiniuose klubuose ir kitur, nes penktoji 
kolona moka greitai prisitaikinti prie aplinkybių.

ir Sovietų Sąjunga stato povandeninius laivus ir 
rimtai rengiasi pulti JAV, kuri pastoja bolševikų 
kelią užvaldyti visą pasaulį, yra pareiškęs Kongreso 
komitetui admirolas C. B. Mommsen.
★ Mukbalahapai, Filipinų salose, Luzon provinci

joje (taip čia vadinami komunistai) sukėlė kruvinas 
riaušas. Komunistai nužudė 35 ūkininkus, 60 sunkiai 
sužeidė, o 13 pagrobė ir išsivedė.
★ Vyšnių žydėjimo trijų dienų festivalas, Wa- 

shington, D. C., prasidėjo balandžio 1 d. Tačiau tu
ristai nematė nė vienos žydinčios vyšnios. Gamta vi
sus apvylė.

ir Tarptautinė Komisija, kuri studijuoja Europos 
klausimus, savo raporte teigia, kad Sovietų Rusija 
įsteigė galingus atramos centrus Vakarų Vokietijoje.

Paryžius — Kovo 30 d. 
mirė buvęs Prancūzijos 
premjeras ir ilgametis 
socialistų vadas, Leonas 
Blumas, 78 m. amžiaus. 
Po išlaisvinimo iš nacių 
nelaisvės 1944 m. 
nas Blumas 
gyvenime 
reiškė, nes jo sveikata 
nacių kacetuose buvo la
bai pakirsta. Pastaruoju 
laiku gyveno ir mirė sa
vo namuose Paryžiaus 
užmiestyje Jouy en Jo- 
sas kaimelyje.

Prancūzijos respubli
kos prezidentas, Vincent 
Auriol, sužinojęs apie jo 
mirtį, tuojau atvyko į jo 
namus ir pagerbė miru
sįjį didį Prancūzijos po
litiką. Tą pat padarė 
parlamento atstovų rū
mų pirmininkas, Eduard 
Herriot, ir daugelis kitų 
žymių prancūzų visuo
menės veikėjų bei politi
kų.

t

Posėdžiaujančioji Stras- 
burge Europos ministe
rių konferencija pasiun
tė L. Blumo našlei jung
tinę užuojautos telegra
mą. Leono Blumo var-

das yra labai plačiai ži
nomas tarptautinės poli
tikos plotmėje, ypač iš 
prieškarinių į laikų. Jis 
yra lankęsis keletą kar
tų įvairiose Vietose ir A- 
merikoje.

Komunistai teisė 
10 vienuoliu

Praga, Čekoslovakija— 
Komunistinės valdžios 
teismas teisė 10 katalikų 
vienuolių. Kaltintojo vie
nintelis įrodymas buvo 
tas, kad vienuoliai laikė
si kanonų įstatymo ir 
pataikė ryžtas su Vati
kanu.

Suprantama, komunis
tų valdžia negali pakęsti 
tokio kunigų nusiteikimo 
ir jų veiklos. Teisme bu-

.., Leo- 
itiniame

rdMBrtBir Mirt
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mamos
Bernas, Šveicarija — 

anapus geležinės užuo
laidos kraštų pasiekia ži
nios, kad rusų satelitai,_ vo įrodyta, kad vienuo- 
vadovaujant- sovietų po- 
litbiūrui, ruošiasi akci
jai prieš užsieniečius ku
nigus ir vienuolius, ku
rių vieni turi būti areš
tuoti, apkaltinus juos 
šnipinėjimu Vatikano ir 
Amerikos naudai, kiti iš
varyti iš tų kraštų.

Ruošdamiesi šiai akci
jai satelitiniai kraštai, 
jau šeši mėnesiai, kai at
sisako išduoti įvažiavimo 
vizas dvasininkams iš ki
tų kraštų. Rumunijos 
Apaštališkajam nuncijui, 
vysk. Geraldui O’Hara, 
kuris yra amerikietis, 
gresia areštas dėl prime
tamo jam šnipinėjimo.

liai atlikinėjo tik religi
nes pareigas. Nors Po
piežiaus atstovai iš Če
koslovakijos yra ištrem
ti, tačiau tarp valstybės 
ir Vatikano santykiai 
kol kas nėra nutraukti.

UKRAINIEČIŲ POGRINDIS 
ŠAUKIASI PAGELBOS

Miunchenas, Vokietija 
— Stephen Bandera, įžy
mus ukrainiečių pogrin
džio vadas, kreipiasi į 
Vakarų pajėgas ir prašo 
jų nutraukti “legales” 
derybas su Sovietų Rusi
ja, o remti pogrindžio 
grupes, kurios priešinasi 
Sovietų žiauriam rėži
mui.
/ Ukrainiečių vadas Ba
varijoje pareiškė laikraš
tininkams, kad Rusija 
mobilizuoja visas savo 
pajėgas karui. Jis nuro
dė, kad revoliucienierių 
grupės keliose Rusijos 
respublikose ir daugu
mos satelitų kraštuose 
yra pasiruošusios sukilti 
prieš Rusijos tironiją.

Tos grupės sudaro anti- 
bolševikinį bloką.

Bandera pažymėjo, kad 
jo grupė gauna žvalgy
bos pranešimus iš Rusi
jos iš kurių aišku, kad 
Sovietų Rusija tuojau 
pradės šaudyti, kai tik 
pamatys, kad šalto karo 
laimėti nebegali.

IMMnkni reikalauji 
teisiiĮ

Frankfort, Vokietija— 
— Vakarų vokiečių dar
bo unijų vadai įteikė rei
kalavimus Vakarų Są
jungininkų jėgoms, kad 
jiems būtų leista įspręs- 
ti ar pramonė turėtų bū
ti socializuota ar pasi
likti privatinė.

Reftatauja pavesti tarybai
Washington, D. C. — 

Henry Cabot Lodge, Jr., 
respublikonas iš Massa
chusetts, kreipėsi į Sena
tą ir pareikalavo, kad 
komunistų tyrinę j i m ą 
perimtų iš komisijos ir 
pavestų privačiai tary
bai, sudarytai iš 12 as
menų. Senatorius MęCar- 
ty su šen. Lodge pasiūli- 
mu sutinka.

Ginas dėl vokiečių 
K rytų

Bonna, Vak. Vokietija 
— Vakarinės Vokietijos 
respublikos parlamentas 
priėmė balsų dauguma 
rezoliuciją, pasmerkian
čią Aukšt. Aliantų ko
misijos nutarimą neįsi
leisti daugiau vokiečių iš 
Lenkijos. Parlamento re
zoliucijoje pažymima, 
kad toks aukšt. Aliantų 
komisijos nutarimas ne
humaniškas, prieštarau
jąs laisvės principams ir 
pagrindinėms žmogaus 
teisėmis.

Aukšt. Aliantų komisi
ja motyvuoja sayo nuta
rimą tuo, kad Vakarinė
je Vokietijoje jau ir taip 
yra apie 10 milijonų pa
bėgėlių iš rytų.
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Taikos skraiste pridengiamas 
naujas karas

Maskva — Sovietų Ru
sija vienaip kalba, o ki
taip daro. Kalba apie tai
ką, bet tuo pačiu metu 
ginkluojasi iki ausų. 
“Raudonoji žvaigždė”, 
Sovietų ginkluotų pajė
gų organas, rašo, kad 
“Sovietų Sąjunga ir ka
pitalistiniai kraštai gali 
politiškai ir ekonomiškai 
susitarti ir bendrai iš
spręsti visus nesusiprati
mus”. Tačiau, “Raudono
ji Žvaigždė” pastebi, kad 
kapitalistinis monopolis, 
vadovaujamas amerikie
čių, prisibijo santykių su 
socializmu ir dėlto sovie
tų žmonės turi kreipti į 
tai “ypatingą dėmesį”. 
Laikraštis pareiškia, kad 
“laikantis Stalino moks
lo, sovietų žmonės turi 
aukotis ir stiprinti So
vietų Rusijos militares ir 
ekonomines paj ė g a s”. 
Tai yra aiškus ruošima
sis totalitariniam karui. 
Jeigu demokratinės vals
tybės laiku neapsižiūrės, 
tai jos karą pralaimės. 
Stalinas kalba apie tai
ką, bet galvatrūkčiais 
rengiasi karui.

rių konferenciją Stras- 
burge nepilnų narių tei
sėmis. Iš Bonn’os ateina 
pranešimai, kad kancle
rio Adenauerio vyriausy
bė akivaizdoje šio pa
kvietimo pergyvena kri
zę dėl pasireiškusių nuo
monių skirtumų. Euro
pos užsienių ministerių 
taryboje dalyvavimo rei
kalu. Net Adenauerio ša
lininkai smarkiai šiau
šiasi, kad Vokietija ly
giai traktuojama su Sa- 
aro kraštu Europos mi
nisterių taryboje. Konfe
rencijos pirmin i n k a s, 
Prancūzijos užsienių mi
nisteris Robert Schuma- 
nas, pareiškė, kad Vokie
tija sąryšyje su dalyva
vimu Europos ministerių 
taryboje stato keletą są
lygų, iš kurių svarbiau
sią suteikti jiems stebė
tojo vietą ministerių ko
mitete yra atmesta, kaip 
priešinga Europos tary
bos statutui.

VtkfeiH nepteiikinti

$3 bilijonų užsienio 
pagalba'

VVashingtonas — Atsto
vų Rūmai 287 balsais 
prieš 86 priėmė užsienio 
pagalbos - projektą $3,- 
102.430.000 1951 metams

Strasbourg, Prancūzija ir jį perdavė Senatui. D.
— Vakarų Vokietijos vy- Britanijai pagalbos su- 
riausybė ir Saaro kraš- stabdymo projektas, kol 
tas buvo pakviesta į Eu- ji laiko padalinusi Airiją, 
ropos užsienių ministe- buvo atmestas.

DARBININKAI NESISKAITO 
SU KOMUNISTAIS

kad la- 
sukurstyti 
streikuoti

Paryžius — Prancūzi
jos komunistų vadai vie
šai prisipažino, 
bai sunku 
darbininkus
partijos politiniais sume
timais.

Komunistų partijos va
dai bandė sukurstyti 
darbininkus išeiti į strei
ką “dėl taikos”, tačiau 
darbininkai suprato, kad 
toks streikas būtų prieš 
Maršalo planą, Šiaurės 
Atlanto apsigynimo su
tartį ir prancūzų reika
lus Indo - Kinijoj. Darbi
ninkai nepaklausė komu
nistų.

Komunistų vadai dar 
niekad viešai taip ne
skelbė, kaip dabar, kad 
darbininkai nenori strei-

savo krašto 
bet ir kitu 

ku- 
pasi-

kuoti dėl partijos tarp
tautinių siekių.

Vėliau komunistai be 
abejo patirs, kad ne tik 
Prancūzijos darbininkai 
nenori būti 
išdavikais,
kraštų darbininkai, 
rie tik gali laisvai 
reikšti. Jeigu Rusijos ir 
kitų jos valdomų kraštų 
darbininkai- galėtų lais
vai veikti, tai ir jie pa
sakytų komuni s t a m s, 
kad “mes nenorime žiau
rios komunizmo Urani
jos”.

Komunizmas pavergia 
darbininkus, atima jiems 
laisvę. Tą jau supranta 
Prancūzijos darbininkai 
ir todėl jau nebeklauso 
komunistų vadų.
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z K. Mockus

Antradienis, Kovo 4 d., 1950

“Kitados jūs buvote tam
sybe, dabar esate šviesa 
Viešpatyje. Elkitės kaip 
šviesos vaikai. Nes šviesos 
vaikai apsireiškia visokiu 
gerumu, teisybe ir tiesa”.— 
Šv. Povilas efeziečiams, 5.

Švenčiame didžiąją 
Kristaus Prisik ė 1 i m o 
šventę — Velykas. Gy
vendami savo gimtojoj 
žemėj, tą šventę ypač 
gražiai, labai iškilmingai 
atšvęsdavome. Mūsų 
krašto žmonės dauguma 
katalikai, tai iš seno Ve
lykos tapo labai svarbia, 
lietuviškais papročiais 
išpuošta švente. Kiekvie
no mūsų atminty tebėra 
nakties budėjimas prie 
Kristaus grabo, aušrai 
auštant būbnų dundėji
mas ir varpų skambėji
mas parapijos bažnyčioj. 
Minios žmonių dar prieš 
saulės patekėjimą rinko
si j Prisikėlimo pamal
das. Kaip jaukiai po to 
jungė visus Velykų sta
las, suteikęs daug 
džiaugsmo ne tik suau
gusiems, bet ir vaikams, 
nes Velykų margučiai 
juk visada buvo tų šven
čių vienas pagrindinių 
dalykų.

Šiuo metu esame išsi
skirstę po platųjį pasau
lį. Vieni anksčiau, kiti 
vėliau į svetimus kraštus 
patekome.

Čia daug kur katalikai 
nesudaro daugumos ir 
todėl Velykos čia nėra 
tokia šventė, kokią esa
me pratę švęsti. Tačiau 
ir svetur būdami sten
giamės atšvęsti tas šven
tes pagal savo lietuyįį- 
kus ir katalikiškus pa
pročius.

Gerai atsimename, kiek 
giedrios nuotaikos, kiek 
dvasinio pakilimo atneš
davo į mūsų šeimas Ve
lykų šventės. Tai buvo 
tikro dvasinio prisikėli
mo šventė, jungusi kas
met vis iš naujo mus į 
didžiulę šviesos vaiki} 
šeimą.

Amžinojoj pasaulio ko
voj tarp šviesos ir tam-

Ave Maria Valanda
Velykų sekmadieni, balan

džio 9 d.. 5:30 vai. p.p. per 
WMEX radijo stotį — 1510 
kilocycles bus transliuojama 
istoriniai Velykų įvykiai: Juo
zapo iš Arimatejos Kristaus 
kūno išgavimas, palaidojimas, 
žydų sargų pastatymas. Kris
taus prisikėlimas, Jo Marijai 
Magdalenai pasirodymas ir k. 

Oiasdijos aaobaaadorius, E. N. Vaa KMfeas, sveiki— 
m su V. S. Juagt štabą pirnataMui, gea. O— N. Brad- 
ley, jam išvyksta** H Hashiagteao Nago*. Viduryje hiter- 
Amerikinės Gynybos pirmininkas, Įeit, gen. WUHs D. Crit- 
tenberger.

sybės mūsų tėvų ir pro
tėvių keliais išvaikščio
ta, krauju ir prakaitu 
aplaistyta žemė ir ant 
jos likę mūsų broliai bei 
Seserys yra patekę į bai
sios tamsybės sūkurius. 
Kokios kančios • tenka 
jiems šiuo metu iškęsti, 
gali suprasti ir atjausti 
tikrai tik tas, kas pats 
panašios tamsybės sūku
riuose yra buvęs. Tačiau 
visi mes žinome, kad 
tamsybių karai y s t ėj e 
sunku yra šviesos vai
kams. Negalime sakyti, 
kad šiandien esame 
krašte, kur ypatingi švie
sos spinduliai spindėtų. 
Tačiau vis dėlto mes 
kiekvienas turime laisvę 
kovoti už šviesos vaikus 
idealus ir patys galime 
juos viešai išpažinti. Tat 
ir turime pasirūpinti, 
kad visam pasauly vėl 
spindėtų tikroji šviesa ir 
kad visą žmoniją dar 
mūsų amžiuje apšviestų 
dvasinio Prisikėlimo ry
tas.

Kai gaus Velykų var
pai ir kvies mus į Prisi
kėlimo rytą, atsiminki
me, kad milijonai mūsų 
brolių bei sesių tik dva
siniam susikaupime gali 
pakelti mintis į aukšty
bes ir bendrauti su mu
mis Dievo šviesos malo
nėse. O visa aplinka ten 
šiandien bruka tamsybių 
karalystei viešpatavimą 
nuožmiausiomis priemo
nėmis ir grūda į Sibiro 
taigas šviesos vaikus. 
Tai atsitinka todėl, kad 
šviesos vaikai didelėj pa
saulio daly nepakanka
mai gyvai išpažino savo 
idealus ir nepakankamai 
atkakliai juos gynė.

Mes esame įpareigoti 
prisidėti prie tikrosios 
šviesos grąžinimo į savo 
gimtąjį kraštą ir į visą 
pasaulį. Pradžioj mūsų 
cituotasai Šv. Povilas 
nurodo mums ir tiesų 
kelią į tai. Mes turime 
visur ir visada pasireikš
ti visokiu gerumu, teisy
be ir tiesa, nes tik tas 
yra tikrasis šviesos vai
kų kelias. Jis nėra leng
vas ir ne visada neša 
greitus bei regimus lai
mėjimus. Tačiau mes juo 
įstengsime eiti, jeigu 
Kristaus Prisi kėlimo 
dvasia atsigaivins vis iš 
naujo ir vis atkakliau 
sieksime šviesos skleidi
mo šių dienų pasaulio 
tamsybėse.

Lietuvoje auštant pavasariui

1950 m. jyvenfojM sura
šymas (cenzas)

Šiais metais balandžio 
1 d. prasidėjo pagal 
Jungt. Valst. konstituci
ją dešimtmetiniš gyven
tojų surašymas, kurį 
vykdys virš 140,000 vyrų 
ir moterų. Jie aplankys 
apie 45,000,000 butų. 
Šiam darbui būtinai rei
kalingas ir pačių gyven
tojų bendradarbiavimas.

Surašinėjimas apima 
45 klausimus. Vieni lie
čia asmenų: pavardė, iš
silavinimas, adresas, am
žius, pilietybė; kiti ap
linką : butas, namas, 
nuoma ir panašūs. Ūki
ninkams teks atsakyti: 
kokio dydžio ūkis, kokie 
sėjami javai, kiek ir ko
kie auginami galvijai. 
Kadangi ūkininkų Atsa
kymai labiau sudėtingi, 
tai jiems bus iš anksto 
prisiųstos surašinėjimo 
blankos, kad galėtų iš 
anksto pasiruošti.

Visi turintieji 14 metų 
bus užklausti, kiek va
landų ir kokį darbą dir
ba, kurios rūšies įmonė
je, o jei nedirba, tai ar 
turi kokį kitą užsiėmimą. 
Vienas iš 5-kių bedarbių 
bus užklaustas, kaip se
niai be darbo, kiek sa
vaičių ieškojo darbo, 
kiek uždirbo pinigų dirb
damas. Kiekvienas 30- 
tas bus užklaustas, kaip 
seniai vedęs ir kiek sy
kių. Apie klausimus sve
timšaliams jau buvo ra
šyta “Darbininko”. Nr. 
24-tame.

Pagal įstatymą visi 
klausimai turi būti atsa
kyti. {statymas po prie
saika įpareigoja suraši
nėtoją, kad atsakymus 
laikytų paslaptyje; už iš-« 
plepėjimą numato baus
mes. Centraiinis Statisti
kos Biuras skelbs duo
menis tiktai anoniminė
mis lentelėmis.

Kai lietuvis, reikia He- 
taviu ir užsirašyti.

HeoaiNKkine kad

Balandžio 1 d. š. m. 
prasidėjo gyventojų su
rašinėjimas Jung. Vals
tybėse. Svarbu, kad lie
tuviai pasisakytų lietu
viais, gimę Lietuvoje, ne
žiūrint, kad anais laikais 
Lietuvą buvo užgrobę ir 
valdė rusai, kaip kad ir 
dabar užgrobė ir valdo 
Rusijos maskoliai, gruzi
nai ir mongolai. Lietu
viais esame mes gimę, 
lietuviai turime ir būt, 
sako mūsų įžymusis poe
tas.

<J. Kmitas

Graudžios Velykos
■’ Šaltoji žiema jau nuslinko šalin, 

Užleidžia pavasariui vietą, 
Jauni pumpurai šakas glusnio dabin’, 
Pas beržą sulos jau palieta.

Ir džiaugias iš naujo atgimus gamta,
Ji puoštis gėlėmis jau skuba;
Žiemelę iškentus senatvė rimta 
Apleidžia surūkusią stubą. 

Ir kas gi sakytų: Velykos arti! 
Gegutė jas kviečia — kukuoja; 
Ir kepa ragaišių jaunoji marti, 
Karveliai linksmai jai burkuoja.

Paukšteliams gal linksma, bet kaip gi žmo- 
Kur dingo jaunieji mūs vyrai? [nėms? 
Sūnus partizanas — oi, vargas ten jiems! 
Pamintijus ašaros byra...

Kokios jam Velykos?! Už kelmo miške 
Tūnodamas laukia jis priešo;
O gal jau nukautas kur guli lauke
Ir varnos lavoną jo plėšo...

Oi. dūmos nelemtos! Čia jums ne vieta! 
Garbingas štai Viešpaties Kryžius! 
Jau mūsų žemelė krauju nuplauta, 
Su juo atsikeli pasiryžus.

DIDŽIOJI AUKOS DIENA 
ROMOJE

Koma — š. m. balan-
džio 7 d., Didįjį Penkta
dienį, įvyks visų Italijos 
katalikiškų draugijų di
džioji “aukos diena”. 
Šiais Šventaisiais metais 
ji ypač įgauna didelės 
svarbos. Ji bus ne vien 
Italijos, bet ir viso pa
saulio maldos pasireiški
mas. Visos pasaulio jau
nimo organizacijos, ku
rios priklauso tarptauti
niam katalikų jaunimo 
biurui, nusprendė imtis 
panašios inicia t y v o s, 
kaip ir Italijos katališ- 
kasis jaunimas. Pabaigo
je metų visų šių organi
zacijų atstovus priims 
šv. Tėvas bendroje au
diencijoje.
z

Graikų premjeras gina 
liberalą raldžig

Atėnai, Graikija—Pre
mieras Sophocles Veni- 
zek>s atsakė į Jung. Vals
tybių ambasado r i a u s 
Henry F. Grady laišką. 
Ambasadoriaus laiškas 
kai kieno buvo supras
tas, kaip pasiūlymas at
sistatydinti premjero Ve- 
n iže los iš liberalų parti
jos sudarytai vyriausy
bei. Tuo tarpu ambasa
dorius tik įspėjo vyriau
sybę ir parlamentą, kad 
tuojau griebtųsi efekty
vių priemonių, jeigu nori 
ir toliau gauti pilną Mar- 
shall’o Plano pagelbą. 
Premieras Veni z e 1 o s, 
gindamasis nurodė, kad 
Graikija iki šiol nepada
rė pakankamos pažangos 

savo ekonominėm pro
blemom išspręsti ir todėl 
buvo reikalinga permai
na. Tačiau politinė kraš
to padėtis nekeičiama.

Raijagus iš Kinijos 
pusę Sbddang Mftes

Londonas — Pagal so
vietų Rusijos ir Kinijos 
susitarimą Rusija gaus 
per 30 metų pusę gami
namos Sinkiang provin
cijoje naftos (aliejaus). 
Šis susitarimas buvo pa
sirašytas praeitą pirma
dienį Maskvoje.

Sinkiang Kinijos pro
vincija vakaruose turi 
bendrą sieną su Rusija. 
Šioje provincijoje taip 
pat yra ir aukso kasyk
los.

RMHMSJitt PUTI

Tapei, Formozą. —Na
cionalistinė Kinija pla
nuoja pradėti smarkią 
ofensyvą prieš komunis
tus. Chiangkaišeko nau
jas premieras, kalbėda
mas nacionalistų parla
mente, pareiškė, kad 
Formozą tapo 400,000,- 
000 kiniečių švyturiu 
tamsumoje. Jis kalbėjo: 
“Komunistai, padedami 
Sovietų Rusijos, rengia
si veržtis į Formozą. Mes 
turime sukoncentru o t i 
visas mūsų pajėgas For- 
mozai apginti ir pasi
ruošti kontrofenzyvai 
žemyne”. Premieras sti
priai pabrėžė vienybės 
reikalą.

---------------------------------- --------- L 
PREZIDENTAS ATSISAKĖ 
IŠDUOTI DOKUMENTUS

Key VVest, Fla. — Pre- kių tautų ji turėtų būti 
zidentas Trumanas apsi- rekrutuojama. Patiekė tik 
sprendė neišduoti doku- bendrą projektą, palikda- 
mentų senato tardoma- mas smulkmenas Saugu- 
jam komitetui, tyrinę- mo Tarybai apspręsti, 
jančiam apkaltinimus dėl 
šnipinėjimo ir komunis
tų veiklos Valstybės De
partamente. Apie šį pre
zidento nutarimą yra su
žinota iš Baltųjų Rūmų. 
Šiam neigiamam prezi
dento nutarimui, gal būt, 
turėjo įtakos FBI virši
ninko, Edgar Hoover, 
priešinimasis, kad doku
mentai nebūtų iš jo biu
ro senato komitetui iš
duoti, aiškinant, kad 
toks žygis galėtų pasi
tarnauti tik sovietų žval
gybai.

FBI viršininkas grasi
no net atsistatydinimu, 
jeigu į jo reikalavimą 
neišduoti dokumentų ne
bus atsižvelgta. Jo reika
lavimą rėmė ir generali
nis prokuroras McGrath, 
kuris taip pat, kaip ir 
Edgar Hoover, davė pa
rodymus senato tardymo 
komitete.

Šen. Styles Bridges 
tvirtino, kad Stalinas tu
ri pagelbminkų mūsų ei
lėse. Reikalavo, kad ir 
Valstybės Sekretorius 
Acheson duotų parody
mus senato komitete.

Šulo tvptafnę aringu
Lake Success — Jung. 

Tautų generalinis sekre
torius, Trygve Lie, pasiū
lė UN Saugumo Tarybai 
įsteigti nedidelę tarptau
tinę armiją. Tuo tikslu iš
siuntinėjo Jung. Tautų BaJri—c karritel laUnabi 
Saugumo Tarybos na- r nirhmf nhrf 
riam? memorandumą, ku- _ |l3nJ*wCniW 
riame išdėstė tos armijos 
projektą. Pagal tą projek
tą armija turėtų būti Sau
gumo Tarybos žinioje ir 
jos naudojama likviduoti 
vietinio pobūdžio nesusi
pratimams, kurie galėtų 
išsiplėsti į tarptautinius 
konfliktus.

Tr. Lie savo projekte ne
nurodė nei tarptautinės 
armijos dydžio, nei jos 
apginklavimo, nei iš ko-

SATELITAI LAUŽO SUTARTIS
Haga, Olandija — Šio

mis dienomis tarptauti
nis teismas sprendė ar 
Vengrija, Bulgarija ir 
Rumunija sulaužė ar ne 
tarptautines taikos su
tartis. Klausimą išspręs
ti prašė Jungtinių Tautų 
susirinkimas. Tarptau
tinis teismas rado, kad 
minėtas valstybės sulau
žė sutartis. Tik trys tei
sėjai balsavo prieš: ru
sas, lenkas ir jugoslavas.

Ra— vieningai rūpintis 
Europos padėtimi

Wwbmgtan, D. C. — 
Senatorius Arthur H. 
Vandenberg, respubliko
nas iš Michigan, kreipėsi 
į abiejų partijų senato
rius ir atstovus, kad jie 
remtų Europos atstaty
mo programą. Jis pata
ria iš abiejų partijų su
daryti komisiją studi
juoti Europos atstatymo 
ekonomines problemas.

Taip pat Ricbard M. 
Nixon, respublikonas iš 
Kalifornijos, Preziden
tui Trumanui pataria su
šaukti respublikonų ir 
demokratų vadų konfe

paspru- 
lėktuvais 

nemažą

Čekijos ko
munistinė vyriau s y b ė 
pasiuntė dvi notas US 
Ambasadai, reikalauda
ma grąžinti savo pabė
gėlius, neseniai 
kusius trimis 
ir atvežusius 
grupę čekų U. S. zonon 
Vokietijon. Savo notose 
išrodinėja, kad tas nusi
kaltimas buvo įvykdytas 
Čekoslovakijos lėktuvais, 
kurie laikomi jos valsty
bine teritorija. Pabėgi
mas esą buvęs įvykdytas 
su pagalba pogrindinės 
“terorisunės” organiza
cijos. Reikalauja išduoti 
8 svarbiausius nusikaltė
lius, kurie vadovavo lėk
tuvų pasprukimui. Ketu
ri iš jų esą buvę britų 
aviacijos RAF nariai. 
Kaltina, kad nebuvo leis
ta Čekoslovakijos konsu
lui kalbėti su visa grupe 
tais lėktuvais 
asmenų ir kad 
nebuvo tuojau 
Čekoslovakijon.

Amerikos vyriausybė 
iš tų užmetimų tik pasi
juokė ir tas notas atme
tė, pareikšdama, kad 
Amerika niekam iš pabė
gėlių netrukdo grįžti į 
savo kraštą iš Vokieti
jos, kai jie nori.

atvežtųjų 
ta grupė 
grąžinta

Bruselis, Belgija — 
Premieras Albert Deveze 
buvo nuvykęs pas kara
lių Leopoldą III pasikal
bėti. Premieras norėjo, 
kad karalius atsistaty
dintų. Bet karalius jam 
pareiškė, kad jis atsi
duoda parlamento va
liai. Jeigu parlamentas 
nubalsuos, kad jis turi 
abdikuoti, tai jis, tai pa
darys.

renciją svarstyti tarp
tautinę padėtį ir pareng
ti atitinkamą planą.

Louis Metu įspėja

Coraiag, N. Y. — Bu- 
vęs komunistų partijos 
Amerikoje vadas ir re
daktorius Louis Budenz 
įspėja, kad Amerikai di
džiausias pavojus grąso 
iš sukomunistintos Kini
jos. Bolševikai, negailė
dami žmonių, per trum
pą laiką gali parengti di
deles parašiutininkų (pa- 
ratroopers) mases, ku
rios būtų panaudotos A- 
merikai pulti.

SVEIKINIMAS
NEW BRITAIN, CONN.

Šventų Velykų proga svei
kinu visus “Darbininko“ skai
tytojus bei visus savo vien
minčius bičiulius ir “Darbi
ninko“ štabą, linkėdama vi
siems linksmų šv. Velykų ir 
Viešpaties palaimos Kristaus 
Prisikėlimo šventėse. Aukš
čiausias tesuteikia visiems 
stiprybės, ypač mūsų bro
liams ir sesėms Lietuvoje.

• B. M.
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Mao - Tse • tung ir Maskva
Kuomet Kinijos komunistų diktatorius Mao Tse- 

tung atvyko į Rusiją, jį pasitiko aukštas valdinin
kas. Maskvos aerodrome jo laukė keletas politbiūro- 
narių, trys ministrai ir devynių satelitų (pavergtųjų 
kraštų) atstovai. Kremliuje jį vaišino ir girdė, paro
dė Maskvą, nuvežė į Leningradą — žodžiu suruošė 
jam tikrai karališkas priimtuves. Tačiau kai prieita 
prie tikro biznio, būtent, prie sudarymo bendrų ry
šių ir kaimyniškų santykių, Kinijos diktatorius pa
tyrė, kad su Rusijos bolševikais sunkai susitarti. Jie 
papratę daryti vienpusiškas sutartis. Viską ima ir 
nieko nenori duoti.

Mao - Tse - tung laukė, kad kalbėsis su Stalinu 
kaip lygus su lygiu. Tiesa, rusai jam daug padėjo. 
Sunkiausiuose momentuose, kada atrodė, kad komu
nistų sąjūdis jau visai likviduotas, kada iš vienos 
pusės japonai, iš kitos — kinų nacionalistai medžio
jo Mao - Tse - tungą, kad jį pagautų ir sunaikintų, 
rusai jį priglaudė, davė pagalbos ir galutinai padėjo 
atsiekti pilną pergalę. Dabar jis atvyko i Maskvą su 
milžinišką dovana — visa kinų tauta. Tiesa, Kinija 
dabar įstumta į paskutinį skurdą, bet sudaro skait
lingiausią pasauly tautą ir už rusų tautą dvigubai 
didesnė. Stalinui reikėtų džiūgauti.

Tačiau Stalinas nedžiūgauja. Kinija yra perdi- 
delė, o’ ji dabar tokioj padėty, kad nebeturi maisto. 
Virš trisdešimt metų nuolatinių karų — naminiu ir 
su užsieniu — visiškai ją suvargino. Kiniečiai tiek 
pailso, kad jokio karo nebenori. Jie trokšta tik tai
kos, bet kokios taikos, by tik nebereiktų kariauti.Ko- 
munistai jiems pažadėjo taiką ir gerbūvį. Dabar ki
niečiai mato, kad taikos metu komunistai bejėgiai, 
jie tik griauti bemoka. Atstatyti krašto gerovę ne jų 
darbas. Stalinas gerai tą žino. Jam tenka rūgšti pa
reiga Kiniją maitinti. Kaip tik tuo tikslu Mao pas jį 
atvyko. Stalinas iš tos pareigos nori išsisukti ir išsi
suks. Kaityti Kiniją, ‘kuomet pačiai Rusijai maisto 
trūksta, nebeįmanoma. Mao jam atrodo arba nežinė- 
lis, arba juokdarys. Duoda jam paskolos 300 milijo
nų dolerių, bet tokios sumos iš viso permaža. Bet ir 
ta suma nebe maistui skiriama, tik ginklams. Mao 
geras kariautojas, taigi Stalinas jam duos kitą už
davinį: kariauti su Amerika ir Japonija, nes tie du 
kraštai kapitalizmo tvirtovės. Mao geras komunis
tas ir nuo to uždavinio negali atsisakyti.

Galima pigiai įsivaizduoti, kokia sunkia širdimi 
Kinijos diktatorius grįžo namo. Ir vėl karas. O čia 
40 milijonų kiniečių gyvena tikro bado zonoj ir 8 mi
lijonai faktinai badu miršta. Ką jiems pasakys? Juk 
jie laukte laukia taikos ir pagalbos. K.

tiek svarbu, kiek ilgai 
žmogus gyvena, bet kaip 
jis iš šio gyvenimo išei
na: amžinai laimei ar 
nesibaigiamai prapulčiai. 
Bet tie, kuriems šis gy
venimas yra viskas, ku-

"Ak, tai pasaka!"
Ką mena mums Kristaus 

Prisikėlimo švente

JIS PRISIKĖLĖ

Kas yra skaitęs gražią
sias Anderseno pasakas, 
gal būt, prisimena pava
sarinį pasikalbėiimą gi
rių karalius ąžuolo ir 
aplink jį skraidžiusios 
musės:
— Kokia tu maža, ko

kia tu nelaiminga! Visas 
tavo amžius vieną dieną 
tesitraukia! Koks trum
pas! Kaip man gaila ta
vęs!
— Gaila? Ką tu nori 

tuo pasakyti? Juk aplin
kui taip nuostabiai švie
su, šilta ir gražu! Ir man 
taip linksma!..
— Bet ta linksmybė tau 

tiktai vieną dieną tęsti, o 
paskui — galas!
— Galas? — stebėjosi 

musė. — Kam galas? Ir 
tau galas?
— O ne! Aš gal tūks

tančius tavo dienų išgy
vensiu... Jos tokios ilgos, 
jog tu ir suprasti negali!

Ta pačią dieną musė 
saldžiai užmigo ir nesi
kėlė. Ąžuolą audra išver
tė po trijų šimtų metų. 
Abiems atėjo galas.

Kiekviena žemės laimė 
yra trumpa. Ar ji trunka 
vieną dieną ar daug me
tų, kai tik pasibaigia, at
rodo buvusi tik menka 
valandėlė, kaip musės. 
Vieną kartą visiems at
eina galas. O čia prasi
deda jau kitos “pasa
kos”...

Jas pasakoja ne tie, 
kurie tiki žmogaus ne
maniem bei jo prisikėli- 
tt”. amžinam gyvenimui. 
Tikintiems kiekviena že- 
m“s valandėlė yra žings
nis į amžinastį. Prieš ją 
ir milijonai metų — vie
na akimirka. Dėlto ne

rie pripažįsta tik tai, ką 
penkiais pirštais apčiuo
pia, amžinastis yra... 
“pasaka”. Jie supasakina 
Dievą, žmogaus dvasios 
nemarumą, Kristaus gy
venimą ir prisikėlimą, 
stebūklus, žodžiu, visa, 
kas siejasi su antgamti- 
mi. Taip buvo nuo senų 
laikų, taip bus ir toliau. 
Vieni tikėjo ir tikės, kad 
žmogaus gvv e n i m a s, 
kartą prasidėjęs, netu
rės pabaigos. Kiti manė 
ir manys, kad žmogaus 
buitis pasibaigia su sal
džiu musės miegu arba 
užklupusia ąžuolą audra.

Velykų šventės, kas
met primindamos Kris
taus Prisikėlimą, prime
na būti apdairiems. Kris
taus Prisikėlimas — nė
ra “pasaka”, kurią išra
do žydų rabinai pačią 
pirmąją Velykų dieną 
apskelbdami, kad apaš
talai išvogė Kristaus kū
ną. Tas melas buvo ir 
bus kartojamas iki pa
saulio pabaigos, kol 
Kristus ateis antru kar
tu. Tik tuomet bus galas 
visoms “pasakoms”.

Tuo tarpu Kristus yra 
palikęs daug ženklų ir 
priemonių atskirti melui 
nuo tiesos. Netikėjusiam 
Tomui leido net savo 
žaizdas pačiupinėti. Bet 
šito Jis neleidžia kiek
vienam suabejojančiam 
ar netikinčiam, jei jis ne
mato kitų priemonių, 
kaip tik savo penkis 
pirštus. Paprastai, įvai
rioms pasakoms pati
kima ir jų nečiupinėjant, 
tiktai iš Dięvo reikalau-

jam, kad Jis pats pasiro
dytų. Jo liudijimais, pa
liktais žmonėms ir ap
reiškiamais stebūklais, 
užsispyrusiai netikima. 
“Ak, tai pasakos!” —pa- 
mojama lengva ranka. 
“Kristaus Prisikėl i m o 
šventė — tai tik saulės 
grįžimas, pavasario pra
džia”.

Deja, Kristaus Prisi
kėlimo šventė yra dau
giau negu pavasaris. Tai 
atspindis to Amžinojo 
Pavasario, kuris neturi 
nei pradžios nei galo. Jis 
veda žmones pro tuos 
mirties vartus, pro ku
riuos kelias eina į Prisi
kėlimo Viešpatį. Ar žmo
gus panorės juo eiti, pri
klauso nuo jo paties. Pri
klauso nuo to, ką jis lai
ko “pasaka” ir ką tiesa.

S.

“ Jeigu žmogus neturi jokio Dievo, tai jis pats sau tampa 

Dievu. Tada plačiai atsidaro nesąžiningumo vartai visose savo 

formose. Tada bjauriausias egoizmas bus pateisinta. Tada klai

da reikš tiek, kiek ir tiesa; nusikaltimas tiek, kiek ir dorybė.” 

T. Pesch.

“Jūs ieškote Jėzaus Na- 
zarėno, kuris buvo prikal
tas ant kryžiaus; Jis pri
sikėlė, Jo nėra čia; štai 
vieta, kur Jį buvo padė
ję”

(Morkaus 16:6).

“Šv. Pranciškaus Varpelio“ klišė.

Žmogaus mirtis paprastai atskiria tiktai jo sie
lą nuo kūno, ir tuo būdu ji pergali kiekvieną žmogų. 
Kristaus mirtis atskyrė ne tiktai Jo sielą nuo kūno, 
bet ir Jo kraują. Tačiau ne mirtis Kristų, bet, prie
šingai, Kristus mirtį pergalėjo, nes Jo dievystė vi
suomet pasiliko esybiškai suvienyta ne tiktai su Jo 
siela, nužengiančia į pragarus, bet taip pat ir su Jo 
kūnu, karste paguldytu, ir su Jo krauju, išlietu ten, 
kur jis buvo. Kiekvienas lašas Kristaus kraujo buvo 
dieviško Asmens kraujas. Viešpaties Angelai buvo 
tikrieji Kristaus iš numirusių prisikėlimo liudytojai, 
nes jie visą laiką budėjo ne tiktai prie Jo karsto, bet 
ir kiekvienoje vietoje, kur tiktai buvo Kristaus krau
jo lašų, ir, kuomet Kristaus siela, aplankiusi praga
rus, atvyko pas karstą, kuriame Jo kūnas buvo pa
dėtas, angelai surinko visus Jo kraujo lašus ir su di
džiausia pagarba grąžino juos dieviškam Kristaus 
Asmeniui. Tuomet Kristaus siela vėl susivienijo su 
savo kūnu ir krauju. Tuomet Kristus, pergalėjęs 
mirtį, garbingai prisikėlė iš numirusių. Jis yra mūsų 
išganymo viltis ir mūsų prisikėlimo pavyzdys.

Tikrieji Kristaus iš numirusių prisikėlimo liu
dytojai, angelai, pasakė moterims, atėjusioms ap
lankyti Kristaus karstą, kad Jis prisikėlė iš numiru
sių: “Jūs ieškote Jėzaus Nazarėno, kuris buvo pri
kaltas ant kryžiaus; Jis prisikėlė, Jo nėra čia; štai 
vieta, kur Jį buvo padėję”. Velykos yra krikščionių 
džiaugsmo šventė, dėlto linksmai giedame:

Linksma diena mums prašvito,
Visi troškom džiaugsmo šito: 
Kėlės Kristus, mirtis krito.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

Dr. B. Paulius, O. P.

SUSITIKIMAS
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—....- Jonas Gailius --------------

— Aš nebūčiau laiminga su jokiu kitu 
žmogumi, — sako ji. — Mane kankintų ana 
pirmoji, ana tyra meilė, ir aš negalėčiau bū
ti kito glėbyje... Karoli, jūs nežinote mūsų 
paslapties... Mudu surišo nemirštami žodžiai, 
mudviejų priesaikos žodžiai. Gal jums atro
do, kad aš silpna, kad aš bejėgė mergaitė. 
Oi ne! Aš išdidžiai nešu savo priesaiką ir 
Dievas padeda. Ji man nėra sunki.

— O jei jis negrįš? — šiurkščiu balsu 
pertraukia Karolis. — Jei jis niekuomet ne
grįš?

— Tai aš pas jį nueisiu! Nueisiu nesulau
žiusi, nepaniekinusi priesaikos! Nueisiu į 
anapus!..

Karolis atsistoja. Jį pastumia kažin ko
kia vidinė jėga, ir kelis kartus nervingai pe
reina per kambarį.

— Aš esu rami, — sako Indrė. — Aš esu 
nuostabiai rami... Aš jaučiu, Karoli, — Al
vydas gyvas! Jis turi būti gyvas! Dievas 
negali būti kaip stabas, mano gyvasis Die
vas! Jis negali būti kurčias mano maldoms...

— Bet jūs liepėte man laukti! — prieina 
Karolis prie pat Indrės. — Jūs, rodos, sakė
te taip?

— Liepiau laukti... O tuo metu aš buvau 
išmesta iš tėvynės, kaip paukštė iš lizdo. Aš 
buvau išstumta iš namų... Karoli, aš mačiau 
savo žuvusį tėvą ir maniau — iš proto išei
siu. Bet... neišėjau. Aš buvau nereikalingas 
daiktas vokiečių ligoninėje, ir maniau — ne
ištversiu. Bet... ištvėriau. Mane bombomis 
apmėtė, mane rūsyje užrausė, gyvą palaido

jo. Bet išėjau iš viso to pragaro. Išėjau, nes 
Dievas taip norėjo. O Jis nieko be prasmės 
nedaro, nieko, Karoli. Jūs laukėte... Tačiau 
laukiau ir aš. Ir žinote ko... Alvydo!

— Alvydo! — kaip aidas, pakartoja Ka
rolis. — Alvydo! — dar kartą ištaria. — O 
jeigu taip, jeigu taip iš tikrųjų tebesitęsia,— 
aš padėsiu jums melstis! Aš už jūsų laimę 
atiduosiu savo laisvę, atiduosiu savo nerimą, 
savo gyvenimą. Viską atiduosiu!

Indrė pakelia akis ir krūpteli: Karolis 
žiūri į nedidelį jos kryželį, o jo akys žvilga 
nuo ašarų.

— Karoli! Jūs neapsunkinkite mano są
žinės! — Indrė prišoka prie jo ir uždeda 
rankas ant pečių. — Jūs taip nekalbėkite! 
Jūs prižadėkite man! Ak, Viešpatie mano!

Indrės akyse ašaros. Jos rieda prasiver
žusią srove, krinta ant krūtinės... Bet jos ne
sutirpina ilgesio, nenuramina širdies, jos tik 
skausmo kaupą nuverčia.

— Indre, — sako Karolis pasikeitusiu 
balsu, — jūs galėjote suprasti mane... galė
jote suprasti per visą tą laiką, kada šešėliu 
sekiojau jūsų žingsnius. Juk aš palikau tė
viškę, nes mylėjau jus; aš palikau tėvynę, 
nes vidaus žaizda kraujavo. Norėjau sveti
mo krašto vargais, atsiskyrimu, pažemini
mu, tartum šaltais pirštais, užspausti žaiz
dą. Deja, nevyko man: širdis visą laiką 
kraujavo...

Karolis vėl žvilgteri į kryžių ir visa siela 
geria balzamą, trykštantį iš jo.

— Aš žinau, Indre, — sako toliau, — kas 
yra meilė! Meilė nėra vien kūninis sąlytis, 
meilė nėra nė atsidavimas. Meilė yra sielos 
giesmė, besiveržianti cherubinų himnais iš 
dviejų širdžių. Ta giesmė kyla į anapus prie 
Viešpaties kojų; ta giesmė garbina amžino
sios meilės Kūrėją, semiasi iš Jo žaizdų ir 

pervertos širdies niekad negęstančios meilės 
gyvo kraujo. Meilę aš rišu su dangumi, su 
gyvu Dievu, kuris taipgi yra meilė. Mylin
tieji yra gyvos, degančios žvakės ant Vieš
paties altoriaus. Jūs, panele Indre, esate to
kia žvakė, ir aš skausmingai nusilenkiu 
jums, nes jūs visą laiką ne viena, bet taip 
kantriai, taip dieviškai degate. Dievas yra 
su jumis; kitaip jūs užgestumėte. Mano Die
ve, jūs užgestumėte net mano glėbyje, o aš 
iš skausmo kankinčiaus ir griaužčiaus.

Karolis atsidūsta, nusišluosto prakaito 
lašelius nuo kaktos. Jis jaučiasi, tartum neš
tų didžiulę naštą, viso gyvenimo kryžių.

— Dėl to aš melsiuos, Indre, — jo akys 
supilkėją, prigesta, — aš melsiuos už jus ir 
Alvydą. Juk tai įprasmins mano gyvenimą, 
įkvėps man noro gyventi ir panešti sunkiau
sią naštą.

— Ką jūs manote daryti? — paklausia 
Indrė. — Jūs nelaužykite savęs!

— Ką aš manau daryti?! — žiūri į vieną 
tašką Karolis. — Palikti jus, paskutinį kar
tą ranką paspausti ir eiti į savo gyvenimą, 
apsiprasti su mintimi, jog vienas esu ir pa
siimti savo kryžių. Aš kopsiu iki Golgotos, 
iki mistinės Kryžiaus aukos!

Indrė sudeda baltas rankas, užlaužia jas 
kaip lanką, o ašaros jos veidą papuošia bri- 
lijanto karoliais.

— Karoli, kokia gili jūsų siela! Koks di
dis esate savo sielos giesmėje! — kužda. Ka
roli, ir aš melsiuos už jus. O ten, o anapus 
šios žemės rūpesčių, mes visi susitiksime — 
mamytė, tėvelis, Alvydas, jūs ir aš. Visi, Ka
roli!

Ir tada Karolis paspaudžia jos ranką, pa
bučiuoja į kaktą ir eina į duris. Sunkiais 
žingsniais, vos bepajudančiomis kojomis 
žengia.

— Kur jūs? Juk jau vėlus vakaras, — sa
ko Indrė. «

— Dabar prasideda anas gyvenimas, In
dre, — atsako, — ir naktis lieka už manęs! 
Sudiev!

Tikrai, durys tyliai užsidaro ir Indrė gir
di nutolstančius žingsnius. Jie dunda kaip 
smėlio gniūžtės, krintančios ant duobėn 
įleisto karsto. Paskum aptyla, įsilieja į su
temų kuždesį ir numiršta.

Indrė parpuola ant kelių ir, grąžydama 
iki skausmo rankas, meldžiasi:

— Mano Tėve, dabar prasideda gyveni
mas!...

Ir prasideda naujas gyvenimas.
Gyvenime ne kartą pačios dienos taip 

susirikiuoja, kad galima gyventi ir alsuoti 
vienu žmogumi, galima tik jam būti ištiki
mu, tik dėl jo gyventi, bet galima kartu gy
venti ir trečiojo rūpesčiais ir sielvartu.

Sunkus toks gyvenimas, ir jis neša visa 
tai išgyvenančio buitį, kaip audra laivelį pro 
povandenines uolas.

Gerai, jei tvirtas tas laivelis, jei tvirtų 
principų toks žmogus, — jis praplauks pra
eis saugus pro visus pavojus, tik dar giliau 
pažins žmogiškojo gyvenimo paslaptis...

Deja, tačiau, žmogui, nejaučiančiam sie
los ir nepajėgiančiam prasiveržti pro kūno 
voratinklius: jo ir priesaikos bus lygios 
kiekvienam melui, kuriuo savo gyvenimą su
krečia.

Indrė pabunda iš sunkių minčių.
Eilėje tiek daug pažįstamų žmonių — ir 

tėvų, ir jaunuolių, ir vaikų. Jie visi kartu su 
ja laukia kukurūzinės duonos ir gurinėlio 
sviesto, laukia kasdieninės tremtinių duonos 
ir, trumpindami nekantraus laukimo valan
das, kalba. Labai daug ir kartais piktai kal
ba.
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čių, būtų labai nuobodu, bai
su ir net šiurpulinga. Nieko 
tada nerojUtų siekti, tikėtis, 
laukti ir žavėtis. Viskas būtų 
aišku: žinotum, kada verksi, 
juoksies ir mirsi. Reikalingos 
paslaptys gyvenime. Jos išju
dina mūsų kasdienybę, skati
na kūrybingumą, teikia, 
džiaugsmo. Paslaptis yra pa
naši ryto aušrai, patekančiai 
saulei, kuri palaipsniui ati
dengia atbundančią gamtą, 
dieną. Todėl ryto aušra yra 
visuomet kerėjanti, nes pa
slaptinga ir žadanti naują gy
venimą. Tai kasdieninio gyve
nimo paslaptys.

Panašiai yra su religinėmis 
paslaptimis. Skirtumas yra 
tas, kad jos neturi savyje nė 
mažiausio temdančio šešėlio. 
Religinės paslaptys yra kupi
nos amžinojo Gėrio. Meiles ir 
Gyvenimo. Mūsų menka, paly
ginant, širdis ir labai ribotas 
protas, negali viso to pilnai 
apimti.

Paslaptys, kaip saulė galin
ga, yra savyje aiškios, tik 
tam tikrame nuo mūsų at
stume. Kas būtų, jei saulė 
žeme mėgintų ritinėtis: vis
kas sudegtų, sutirptų. Būda
ma aukštybėse ir dar atskir
ta oro sluoksniu, saulė tampa 
žemiškąja palaima. Begalinė 
amžinoji Šviesa yra paslap
čių pridengta, kad Jos spin
duliai, kaip ryto aušros, pa
laipsniui skleistųsi, palaipsniui 
apreikštų savo turinį, naujam 
gyvenimui žadintų.

Žmogui, kopiančiam į dva
sinio gyvenimo viršūnes, reli
ginės paslaptys yra nepakei
čiamos: jos yra jam ryto 
aušra, nuolat skatinanti į gy
venimo gylį, plotį ir aukštį; 
jos yra jam ta galinga saulė, 
nušviečianti tikrąjį gyvenimą 

‘ir jo takus į kalnų viršūnes. 
Juo labiau žmogus pasigenda 
prasmingo gyvenimo ir gro
žio, tuo daugiau jis randa jo 
paslaptyse. O kartą pajutus 
bent dalelę Amžinojo Grožio, 
didesnio džiaugsmo negali bū
ti. Dėlto Bažnyčia — mistinis 
Kristus — lieka žemėje iki 
pasaulio pabaigos, kad savo 
paslaptimis vis daugiau at
skleistų džiaugsmo šio gyve
nimo keliuose. Dėlto kasmet

uupaprantaa, rodo*, nietad 
dar nematyt—. Jis yra amži
nojo pavasario ataiMjna. 
Taip yra ir m visomis Btany- 
čioa šventėmis, juo Įstatau šv. 
Velykoms. Koka būtų vi—t— 
gyvenimas be pavasario? 
Koks būtų mūsų dvasinis gy
venini— be Velykų, be Kris
taus Prisikėlimo?

Velykos — amžinojo pava
sario šventė danguje ir žemė
je. Velykų Aleliuja — gyveni
mo triumfo himnas. Tai liudi
ja tikėjimas ir jo paslaptys. 
Paslaptys — Velykų džiaugs
mo, Aleliuja nešėjos!...

Daugiau džiaugsmo! Reiš
kia daugiau sąmoningumo ir 
nuoširdumo amžinosioms ir 
šio gyvenimo laikinėms pa
slaptims, daugiau įsijautimo 
į jų turinį vi— siela ir kūnu. 
Tada ir ta paslaptis, kuri, ro
dos, ne džiaugsmą, o skausmą 
žada, kuri tik gailia ašara 
tyliai išplaukia, ir ta tikroji 
paslaptis bus širdies perlu, 
tikrojo džiaugsmo ugnis nuo
stabi, anot poetės K. Grigai- 
tytės:

Paslaptis — ji perlas, pa
skendęs širdies gelmėje, 
tik su ašara kartais išplaukia, 
nušvitina skruostus 
ugnim nuostabia, 
kaip žiedu aguonos palaukėj.

Nušvisime visada džiaugs
mo ugnim nuostabia, kaip ta 

• nekalta laukų gėlė, jei amži
nose paslaptyse gyvenimo ieš
kosime, jei Velykų Aleliuja 
aidas vis stipriau suaidės mū
sų sielos gelmėse!

Vėtytą sala
Ramiajame vandenyne, apie 

2060 mylių nuo Čilės, yra ne
didelis, kalnuotu žemės plo
tas Velykų sala vadinamas. 
Tą vardą ji gavo iš to, kad 
buvo aptikta Velykų dieną 
(1772 m.) Olandijos jūrinin
ko Reggeven. Ji neturi nei 
šimto kv. mylių, ir tik apie 
500 žmonių. Seniau jų turėjo 
būti daugiau, bet mar— ar 
kurios kitos ligos gyventojus 
išretino.

Velykų sala yra nuostabi 
akmeninėmis statulomis, žmo
nių ir gyvulių, kurios styro 
aukštai kalnuos pastatytos. 
Yra mįslė, kaip žmones jas 
tenai užkėlė. Prancūzijos 
mokslininkai, tyrinėję tą salą 
1985 m., priėjo išvados, kad 
statulos yra iš pirmojo tūks- 
tanties metų po Kristaus. Tai 
pagoniškų tautų religiniai pa
minklai.

& SuA

Kristus pas Pilotą
Aš esu karalius

(Jon. 18, 37).

Roma tada išdidi pūpsojo 
pasaulio valdovės soste. Žvan
gėjo ji savo galybe iki toli
miausių žemės pakraščių, kiek 
tiktai galėjo apžioti. Viskas 
buvo jas. Viskas priklausė 
Romos imperatoriui, ir kito 
valdovo negalėjo būti šalia jo. 
Tuo pačiu sostu du karaliai 
juk nesidalina.

0 tuo metu imperijos nuo- 
kampyje, Žydų žeme vadina
mam, buvo vainikuotas nau
jas Karalius. Roma to visai 
nepastebėjo. Vainikas, mat, 
tavo pint— iš dygių erškėčių, 
k— žmonėms neįprasta. Ant 
pečių dar buvo apgobtas rau
donas apsiaustas.

Dabar Jis stovėjo prieš Pi
lotą su erškėčių vainiku ir su 
purpuriniu rūbu. Jiedu buvo 
išėję į terasą, apgaubtą sujū- 
rusios minios. Imperijos vie
tininkas, ištiesęs išdidžią ran
ką .nuramino žmones ir lyg 
užjausdamas pasakė: “Štai 
Žmogus!’’ — “Ecce Homo!” 
Palaikė Jį vargšu iškankintu 
Žmogumi, vertu pasigailėti. 
Tačiau minia nelaikė Jo ver
tesnio net už žmogžudį. “Jis 
paskaitytas tarp piktadarių".

Galimas daiktas, jog žmo
nių akims Jis toks tikrai at
rodė Jis buvo jau apstumdy
tas, sumuštas ir apspiaudy- 
tas. Jam buvo užspaustas ant 
smilkinių dagus vainikas ir 
ant suraižytų pečių užsiaus
tas pajuokos rūbas. Jis stovė
jo ramus priešais Pilotą ir ne- 
rimastaujančią minią, kuri vis 
balsiau šaukė reikalaudama 
Jam mirties. Juk žmonės daž
nai vieni kitus nužudo iš pik
tumo ar pavydo, o ne dėl ku
rios kaltės. Pilotas lūkuriavo 
nesusivokdamas, ką daryti.

Kai tą Mokytoją pu jį dar 
tik atitempė .Pilotas priąispy-
ręs klausė, ar jis nesąs kar
tais Karalius, kaip tūli žmo
nės sako. Jėzus aiškiai ir tvir
tai atsakė: “Aš esu karalius”. 
Tačiau Jisai čia pat paaiški
no: “Mano karalystė ne iš 
čia... Jei mano karalystė būtų 
iš šio pasaulio, mano tarnai 
juk kovotų, kad nebūčiau iš
duotas žydams”.

Šitų žodžių Romos impera
toriaus ausis nepagavo. Jis ir 
girdėdamas tarytum negirdė
jo, ir klausydamas nesuprato. 
Jo lūpomis, galimas daiktas, 
nuslydo nusišypsojimas, ku
riuo mes visada palydime juo
kingą ir absurdišką dalyką. 
Nežemės karalystė Pilotui 
galėjo atrodyti tarsi koks 
svaičiojimasis negudriais žo
džiais. Kokia dar gali būti ta 
kita karalystė be žemės? O 
jei tokia ir būtų, ką ji turi 
bendro su , Romos imperija, 
kuriai nieku negrąso ir kurios 
valdiniai negina savo Valdo
vo? Nėra buvę dar tokio val
dovo, kurį valdiniai būtų vie
nui vieną palikę. O Jėzus iš 
Nazareto neturėjo šalimai sa
vęs nei vieno Jį gynusio žmo
gaus.

Pilotas iš Pontijaus neįžiū
rėjo Jame nei karaliaus nei 
perversmininko, kuris būtų 
kėsinęsis nukeldinti Romos 
imperatorių nuo Judėjos sos
to. Romos vietininkas, kuriam 
buvo pavesta tą sostą saugo
ti, nematė jokios grėsmės nei 
Romai nei pačiam sau. “Aš 
nerandu*jame jokios kaltės", 
kalbėjo jis įtūžusiai miniai. 
Bet pro žmonių galvas prasi
kiš? minios vadai, kurie tą 
nekaltą Mokytoją buvo klasta 
pasigavę ir čia atgrūdę, užsi
spyrę tvirtino: “Jis savo

kryžiaus!”. Meilė pavirto nea
pykanta, pagarba pakito į pa
nieką ir didumos palankumas 
išdilo pagiežoje.

Romos vietininkas stengėsi 
Kristų pateisinti ir ieškojo 
būdo Jį paleisti. Tačiau įtūžu
si minia, kuri pykčiui nugiežti 
troško kraujo, vienu šūktelė
jimu nupūtė pavėjui jo pa
stangas: “Jei Šitą paleidi tu 
nesi ciesoriaus priedelis, nes 
kiekvienas, kuris dedasi kara
liumi, priešinasi ciesoriui” 
Tokio labai taiklaus 
grąsinimo Pilotas ligi šiol ne
laukė. Jam atrodė, kad nema
loni byla tėra pačių žydų reK 
kalts ir su Roma nieku nesi- 
mezga. Argi jis turės dabar 
gaudyti visus, kam ateina į 
galvą negudri mintis save ka
ralium laikyti? Nenorėdamas 
taip lengvai nusileisti, Pilotas 
atsisėdo teismo krasėje ir 
bandė dar įtikinėti, kad tai 
esąs tiktai vietos reikalas. Jis 
tarė: “Štai jūsų karalius... Ar 
aš turiu prikalti ant kryžiaus 
jūsų karalių?” paklausė 
jisai. Tačiau vyriausieji kuni
gai ištarė žodžius kurių Pilo
tas neatitikėjo išgirsti: “Mes 
neturime karaliaus, tiktai cie
sorių” (Jon. 19, 15). Ar tai 
nebuvo ir prieštaravimas ir 
veidmainystė?

Mokaičių ciesoriui nenorėjo 
rinkti, nes mokestis rodė pri
klausomybę Romos imperijos 
ženklų nepakentė ant Jeruza
lės sienų, nes jie priminė im
peratoriaus valdžią. Jėzui 
įžengiant į miestą šaukė — 
“Osanua Dovidb Sūnui!” 
(Mat. 21, », ir tas liaupsini
mas buvo taikomas Mesijui, 
Žydų tautos Gelbėtojui. Ta
čiau Kristus negelbėjo iš cie
soriaus valdžios, ir vyriausi 
kunigai Jį atmetė. Veidmai
niškai pasirėmė ciesoriaus 
vardu, kad nusikratytų To, 
Kuris atėjo pas juos Dievo 
vardu. Taigi, patvirtino Kris
taus žodžius: “Ne vienas ne
gali tarnauti dviems valdo-

Velykos kritusiems ir benamiams 
Pro jauną kadugio šakutę, karklo pumpurus žaliuosius 
Vėl atlekia mus sveikinti pavasaris žavusis: 
Jis nušlavė debesis visoj plačioj padangėj 
Ir kelią skaidriai amžių saulei vėl parengia.

☆
Kaip ir kariais, kaip tolimais laikais geraisiais 
ttlų ir skynimų atokaitoj, jei valandai atlikęs, vienas eisi, 
Grakščiai ir meiliai sveikins vėl tave pirma žibutė, 
Priminus, jog pavasario tau liudininku tenka būti.

☆
Giesmė, šventa, kilminga ir galinga, vėl suaidi 
Velykų rytą, tartum šventom aukso raidėm 
Dangui sumirga pergalės didingi žodžiai, 
Gyvybei vėl įveikus mirtį, ryjančią ir godžią.

☆
Tačiau kas beprikeis gyvybę jūsų brangią 
O jūs, kuriuos nulaužtos vėtrų miško šakos dengia, 
Kurie nuo priešo kritote po kadugiu žaliuoju, 
Kuriems pirma žibutė tylų liūdesį dainuoja.

☆
Kas ašaras jūs motinų brangiųjų besurinktų, 
Kurios ne vieną jūs sugrįžtantį dar dingos, 
Kada ant aukuro tėvynės jau sudėjot auką 
Visų aukų brangiausią — užu laisvę, girių, žemės, lauko.

* *
Kokia Velykine giesmė aidės mūs broliams.
Kuriuos nusiviliojo Sibiro klaikieji toliai, 
Kur apkaltieji vergo buitimi ir pančiais 
širdyj nešiojas nebeišperkamą kančią.

☆
Vien Tave, Kristau, amžinasai vaiadas, 
Dar turinčiojo kojų, rankų, šono žaizdas, 
Bet nugalėjusiojo mirtį amžina gyvybe, 
Tremtyj sunkiausioj Ūks paguoda jiems beribe.

☆
Vėl jie išvys po kadugiu žibutę mažą 
Vėl jų veiduose užsikurs gyvybės dažas, 
Vėl, Dieve, valandai namo parvedęs būsi, 
Kur buvo saulė, o nūnai gal pelenynai rusi.

A. Tyruolis.

411 RAMHNGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Bernardas Koraitis, 
lietuvis atstovas.

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ
Linki visiems lietuviams L J. FOX didžiau

sia moteriškų kailinių firma Amerikoje ir jos 
ilgametis lietuvis atstovas BERNARDAS KO- 
RA1TIS, kuris yra kailinių ekspertas ir žino 
vas.

Šia proga primename, kad vasarą nelaiky
tumėte kailinių namie, nes jie sudžiūsta, su
trūksta ir dažnai lieka kandžių sugadinti, bet 
pasidėtumėte pas mus į Safą, kurie bus pilnai 
nuo visko apdrausti.

mokslu kursto tautą visoje 
Judėjoje, pradėjus nuo (Juli
jos iki čia”.

0 prieš kelias dienas, kai 
jis iškilmingai įžengė į mies
tą, buvo aplinkui Jį apkibusi 
didelė minia, kuri klojo pal
mes po Jo kojomis ir tiesė sa
vo apsiaustus, džiūgavo ir 
šaukė ir šaukė dideliu balsu: 
“Pagirtas, kuris ateina Vieš
paties vardu, Izraelio kara
liaus". Pilotas, galimas daik
tas, nebuvo dar primiršęs Je
ruzalės krykštavimų, kurie 
galėjo aidėti ir apkurtusiose 
ausyse. O dabar diduma mies
to žmonių buvo susigrūdę prie 
jo rūmų, grąsino suspausto
mis gniaužtėmis ir prikimę 
šaukė “Tebūnie prikaltas prie

vams”. Jie pasirinko nemyli
mą Romos valdovą, kad atsi
kratytų juos mylėjusio Dan
gaus Valdovo-. Šitas apsi
sprendimas trunka amžius.

Pilotas iš Pontijaus, pato
giai tysodamas teismo kėdė
je, taip pat buvo priverstas 
pasirinkti vieną ik dviejų val
dovų: arba Tą, Kurį jis teisė, 
arba tą, kieno titulu jis teisė. 
Pirmasis jam kalbėjo apie 
tiesą ir dangaus karalystę, o 
antrasis buvo suteikęs jam 
poaukštį ir valdžią žemės ka
ralystėje. Nesiryždamas su
prasti tiesos ir nuplauti sąži
nės kurią raižė abejonės ir 
priekaištai, jis nusiplovė ran
kas, kurias purtė baimė ne
tekti ciesoriaus malonės. Nei

vienas teisėjas nėra buvęs to
kioje situacijoje. H jos Pilo
to negalėjo išgriebti nei susi
rūpinusi jo žmona. “Nieko 
nedaryk šitam teisiajam, — 
sakė ji, — nes aš šiandien 
sapne daug dėl jo kentėjau". 
Bet ką reiškia moters intuici
ja pr jos sapnas priešais kitų 
moterų klyksmą: “Jo kraujas 
teesie ant mūsų ir mūsų vai
kų”.

Pilotas buvo priblokštas ir 
įveiktas kaip žmogus, kuris 
bijo apsispręsti už tiesą' ir 
kartu bijo ūkti neteisus. Tada 
kaltė suverčiama kitiems, kad 
bent iš viršaus būtų prideng
ta savo kaltė. Tada pasakomi 
Piloto žodžiai: “Aš nesu kal
tas šito teisiojo krauju; jūs 
žinokitės!”. Tada paleidžia
mas Bambas, o nuplakamas 
ir prikalamas Kristus.

Piloto rankomis Kristų nu
teisė ir prikalė prie Kryžiaus 
visa žmonija, kuri tada valdė 
pasaulį Romos ciesoriaus var
du. Ji vainikavo erškėčiais 
Valdovą, kuris buvo atėjęs 
jos gelbėti

(Sutrumpinta iš “Naujasis 
Gyvenimas” 1947 m. Nr. 7.)

FAVEBGTOIE 
UETUVOfE
a Valstybtiris rasų dramos 

teatras įsteigtas Lietuvos sos
tinėje Vilniuje. Kas rodo, kad 
Leituvos sostinėje jau yra 
tiek prigabenta rusų, kad rei
kėjo jiems įkurti rusišką te
atrą. Iš antros pusės tuo sie
kiama surusinti ir Lietuvos 
liaudį. Kitaip būtų nesupran
tamas lietuviškame krašte ru
sų teatro tikslas.

■r Dr. Ivšh» “mokino” “Žal
girio” dirbtuvės darbininkus, 
o kalbą pasakė Paša Smirno
vą.
* Valerija Savnaehvva yra

paskirta dirbtuvės ‘Kaspinas’ 
direktoriaus pareigoms.

ra Išrinkti atstovauti Lietu
vą, į taip vadinamą Tautybių 
Tarybą: A. Trofimov, E. O- 
zarskij, D. Supikov, J. Bulo
vas, J. Apolskis, P. Papralov, 
S. Volskis, K. Liaudis (Vil
niaus krašto rusintojas). Yra 
ir lietuvių, kurie žymioje da
lyje Maskvai parsidavę komu
nistai. Tautybių Taryba atsto
vauja atskirų tautų reikalus. 
Šiuo atvėju Lietuvos tautinė 
Taryba turi atstovauti grynai 
Lietuvos reikalus. Į Aukš
čiausiąją Tarybą, kuri atsto
vauja visos sovietinės Rusi
jos reikalus, išrinkta daugu
moje seni komunistai lietu
viai, kaip Antanas Sniečkus, 
Justas Paleckis, Meč. Gedvi
lą, VI. Niunka ir kiti, kurie 
yra didžiausi lietuvių tautos 
priešai. (Lietuvių liaudis kito 
sąrašo balsavimui ir neturė
jo, kaip jo neturi ir kiti sate
litų bei komunistiniai kraštai, 
kaip tik vieną - komunistinį).

Our Lady of Sorrows
Cffivcri

Kristaus Pęksikėiimn šven
tėje nuoširdžiai sveHttaame vi
sus Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių Kongregacijos gerada
rius ir lėmėjus. Ramybės ir 
Taikos Viešpats teatlygina 
visiems savo Dan
giškus Patamou mafonėmis.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
SesetiŲ vardu 

Motina Lfgort ja 
Thatcher St., Brockton, Mass.

Tautiški ktnušfa tų ornamentai
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Mergaitė ne mirusi, bet miega
PAMOKSLAI 
ENKAVEDISTŲ 
AKYVAIZDOJE

Pati pavojingiausia ku
nigo pareiga bolševikų 
okupacijoje yra sakyti 
pamokslus. Jie uždrau
džia įstatymais bet ko
kias procesijas; išpažin
ties atlikti pasiunčia 
agentą, kad galėtų ap
kaltinti kunigą; visas re
ligines apeigas įvairiau
siai trukdo; labiausiai gi 
nepakenčia pamo k s 1 ų. 
Nuo kryžiaus ženklo iki 
“Amen” pamokslas bol
ševikams yra kuolas a- 
kyse. Bolševikų užimtuo
se kraštuose kunigai ir 
misionieriai dėl pamoks
lų daugiausia ir nuken
čia.

Pamokslininkas, įlipęs 
sakyklon išgyvena tikrą 
kančią, Iš vienos pusės 
jis negali visai atvirai 
sakyti, ką jaučia savo 
širdimi, o iš kitos vėl 
pusės, vienaip ar kitaip 
jis turi apraminti tiesos 
ištroškusias tikinčiųjų 
sielas.
PAMALDOMS 
PASIBAIGUS

Lietuviai mėgsta tru
putį ilgiau “sugaišti” 
bažnyčioje, negu ameri
kiečiai, vokiečiai ar 
prancūzai. Lietuviai ir 
po pamaldų neskuba iš
siskirstyti. Šituo lietuvių 
būriavimosi pap r o č i u 
puikiai pasinaudoja įvai
rūs smulkiųjų prekių 
pardavėjai.

Atsimenu, vieną sek
madienį kalbėjau Žemai
tijoj apie tai, kaip Kris
tus priW mirusią mer
gaitę. (Mt., 23). Ypa
tingai prasmingi tada 
buvo Kristaus pasakyti 
žodšiai: “Pasitraukite, 

VELYKŲ PASAKA
------ Kartis Skal»e» ------

Man reikia papasakoti apie Velykas bet aš ne
bežinau, kada Švenčiau Velykas. Ak, taip, buvo Ve
lykos, bet jau labai seniai. Aš tada buvau dar mažas 
berniukas, gal dešimties ar dvylikos metų. Dabar 
mano dienos visos vienodod. Tada kiekviena diena 
turėjo savo spalvą. Žiemą dienos būdavo melsvos, 
kaip lengvi, be kūno angelai, kurie neilgam atskren
da iš dangaus, baltų sparnų galais paliesdami žemę. 
Lietingos dienos vaikščiodavo, kaip moterys su pil
komis skepetomis. Pirmadienis būdavo žalias, bet 
šventadienis rožinis. Tada aš anksti pradėdavau 
laukti saulėleidžio ir ilgai žiūrėdavau, Jcaip jis gęsta, 
nes sekmadienį nereikėdavo anksti keltis, ginti ban
dą, aš galėdavau vėliau gulti.

Bet mano Velykos skaisčios, kaip gintaras, nes 
aš jose matau pirmuosius akmenėlius, kuriuos su
rinkdavau už trobos atšilusiame smėlyje, ir pirmuo
sius želmenis, kurie lindo iš pilkų rugienų.

Didįjį penktadienį aš kartu su motina giliai 
pergyvenau pąsakojimą apie Kristaus kančias. Tą 
dieną motina apsitriūsusi, užsitraukdavo skepetai
tę ant akių, ir nueidavo gulti. Ir man ji sakydavo:

— Eik gulti, sūnau, eik gulti ir netriukšmauk. 
Šiandien didelė šventė.

Aš atsisėsdavau prie krosnies ant mūrelio, neiš
drįsdamas nei pajudėti, nei krustelėti, ir tyla namuo
se rodėsi kupina skausmo. Priemenėje, ant kopėčių 
viršūnės, tupėjo gaidys. Jo skardus giedojimas ma
ne kaskart nukrėsdavo šiurpuliu ligi širdies, ir pri
simindavo žodžiai:

Kol gaidys tris kartus užgiedos, tu manęs 
tris kartus išsiginsi”. — Man rodėsi, lead Kristaus 
kančių tragedija vyksta čia pat už durų, tamsioje 
priemenaitėje, ir kad joje dalyvauja ir mūsų gaidys, 
tas barzdotas vyras, kaip rūstus teisybės liudinin
kas. Aš bijojau išeiti ir užlipti ant aukšto, surasti 
šiene dar šiltą kiaušinėlį, kurį šiandien višta padėjo, 
ir pridėti jį prie kitų> kuriuos motina rinko Vely
koms. Aš atsiguliau lovoje, priglausdamas prie sa
vęs kat& kuri nieko nežinojo apie kentėjimus pasau
lyje, ir salia manęs ji lėtai mirkčiojo akimis ir jau
kiai murkė. Ir krosnies motina šiandien nekūreno, 
namie buvo-šalta, mes valgėme sausą duoną, pri- 
srėbdami melsvų pieno išrūgų. Toks pat pilnas ir ty
lus buvo šeštadienis, nors troboje kvepėjo ir garavo

nes mergaitė ne mirusi, 
bet miega”. Kristus ją 
prikėlė iš mirusiųjų taip 
lengvai, tarsi .ji būtų 
miegojusi. Suprantama, 
tada ir aš ir daugelis 
klausytojų jautėme savo 
širdyse, kad ir pavergto
ji Lietuva yra tik mie
ganti Dievo akyvaizdoje, 
bet ne mirusi.

Kai po pamaldų klau
sytojai šventoriuje per 
daug aiškiai ir atvirai 
lukšteno pamokslo min
tis, man neliko nieko ki
to, kaip tik skubiai ir ir 
tolokai iš Žemaitijos pa- 
silinti, kad išvengčiau 
arešto.

LIETUVA NE MIRUSI, 
BET MIEGA

Šiandien aš ir, manau, 
daugelis mano klausyto
jų tebėra giliai įsitikinę, 
kad Lietuva, kaip ana 
mergaitė, ne mirusi, bet 
miega. Jos miegas sun
kus ir klaikus, bet Dievo 
Apvaizdos planuose ir 
mūsų nujautime yra tik 
miegas, ne mirtis.

Ji miega mirties mie
gu, kaip pasakų karalai
tė aukštam, neprieina
mam kalne, tolimoje pi
lyje, o jos pažadinimu 
rūpinasi tūkstančiai ir 
milijonai jaunų širdžių. 
Jos kopia į tą pilį, krin
ta, žūva pakelyje, bet 
norinčiųjų prikelti mie
gančiąją ne mažėja, o di
dėja.

KAS KALTAS, KAD 
MERGAITE MIEGA?

Daugelis iš mūsų klau
sinėjame ir aiškinamės 
vienas su kitu, kas kal
tas, kad Lietuva taip 
žiauriai pavergta. Ir at
sakymų daug randame, 
tačiau čia vėl vienas,

Benys Rutkūnas
ŠIRDIES VELYKOS
Jis — Hosanna, Alleluja! —
Jis mirtį nugalėjo! —
Ligonys sveikata pražydo, 
gyvybės kaupas liejąs.
Širdis Jo — saulė, akys — saulės, 
rankas ištiesęs žengia — 
ištirpsta melas, piktas kerštas, 
ir praregi apspangę.
Kas verkė—juokias, priešo veide — 
vėl brolį atpažįsta.
Takuos radastas kelias, žaidžia 
nuo žvilgsnių Kristaus.
Ir aš esu, kelionėj klydęs, 
vėl Tavo mažas vaikas —
O, Kristau, kruvinam pasauliui
Tu vienas neši taiką.

man rodos, rečiausiai mi
nimas ar nebus tik šis.

Kai kartą atvedė pas 
Kristų aklą gimusį žmo
gų, kad jį pagydytų, mi
nia klausė: “Rabbi, kas 
nusidėjo, šitas, ar jo 
gimdytojai, kad jis gimė 
aklas ? Jėzus atsakė: 
“Nei šis nenusidėjo, nei 
jo gimdytojai, bet kad 
pasireikštų jame Dievo 
darbai”. (Jon. 9, 2-3).
Kodėl šito atsitikimo su 
akluoju, kurį Kristus pa
gydė, negalime pritaikin
ti pavergtai Lietuvai? 
Kas kaltas, kad Lietuva 
miega klaikiu, lyg pati 
tamsi mirtis, miegu?

NĖRA JĖGOS, KURI 
NUŽUDYTŲ TAUTĄ

Kas atydžiau sekė mū
sų tautos mirties letar
gą, tas lengvai pastebė
jo, kad Viešpaties ranka 
ir baudžianti ir grūmo
janti neša kartu ir palai
mą. Kaip tėvo ranka, ku
ri niekad nenori ir neda
ro vaikams pikto.

Mes dažnai kartojame: 
“O, kad būtų Lietuva 
dar 10 metų ilgiau išbu
vusi nepriklausoma!” 

švenčių pyragai. Vakare aš išėjau į laukus. Miško 
pakratyje buvo tylu. Prieš paraudusį dangų aiškiai 
buvo matyti eglių šakų kryžiai ir kryželiai. Aš klau
siausi balos paukščių giesmės, kuri lengvai drebino 
mišką.

— Žiūrėk, kaip paraudęs saulėleidis, — sakė mo
tina, eidama su vandens naščiais nuo šulinio. — Ry
toj bus graži diena ir tu galėsi matyti, kaip supasi 
saulė.

Kai aš rytą pabudau, tikrai lange už eglių su
posi saulė; man ji atrodė pailga, kaip sidabrinis lai
vas. Bet kas tame laivelyje sėdėjo? Ar Velykos? Aiš
ku, kad saulė atnešė Velykas. Aš greitai užsimečiau 
švarką ir išbėgau laukan.

Basas apibėgau atšilusias pašlaites, iš kurių 
kilo smagus žemės kvapas.

Velykos man atidavė saulę ir žemę. Aš godžiai 
rausiausi žemėje rankomis, lyg būčiau norėjęs patir
ti, ar ji ta pati. Ant kelio aš susirinkau rausvų ak
menėlių, po pernykščiais lazdyno lapais radau kele
tą riešutų. Ten pat lindo iš po samanų pirmosios ži
buoklės, ir smulkiose nulinkusiose beržo šakose ka
bojo ilgi pumpurai, kaip pilki žalsvi kutai. Juos man 
liepė motina surinkti kiaušiniams dažyti.

Dar aš nubėgau į arimų pakraštį, kur kišo iš že
mės savo pirštų galus švelnūs rausvi želmenys ir ža
liavo tarp pilkų arimų. Parbėgęs namo išbėriau ant 
stalo akmenukus, žibuokles, beržo pumpurus ir spur
gus. Tai buvo Velykų dovanos, kurias mąn dovanojo 
žemė, ir užlipęs ant krosnies šildžiausi sušalusias 
kojas. Tuo metu motina išvirė kiaušinių su geltono
mis svogūnų luobomis ir žaliais beržo pumpurais. 
Jie stovėjo ant stalo rudame moliniame dubenyje, o 
šalia miežinių miltų pyragas ir neseniai sumuštas 
sviestas. Tokios buvo mūsų Velykos. Paskui aš vėl 
išbėgau laukan. Aš buvau, lyg mažas paukščiukas, 
išlindęs iš liūdnos žiemos kiauto.

“Kartis Skalbė, žymiausias latvių• lyrikas, savo pasakose 
yra pasiekęs didelio meistriškumo ir pasaulio literatūroje yra 
vienas tarp žymiųjų pasakininkų. Prieš kitus jis turi tą pirme
nybę, kad yra arčiausias gamtai. Gi ten, kur po gilios žiemos 
atbunda pavasarį gamta, kaip Latvijoje ir Lietuvoje, Velykos 
esti pirmąja džiaugsminga pavasario švente, kuri išgyvenama 
giliau ip jautriau negu mieste. — “Esu buvęs Lietuvoje, — ra
šo pats K. Skalbė, — ir ten radęs nuoširdžių draugų... Mes ne
same svetimi. Lietuvių ir latvių dainų gėlė senovėje pražydo po 
bendru šventuoju ąžuolu, vienos sielos šventėje”. (Karlis Skal
bė. “Aukso obelis”. Vertė O. Borutienė. Kaunas 1937).

Man atrodo, kad ir po 
dešimties metų, jei ji bū
tų buvusi laisva, būtų 
mažiau garsi, mažiau 
garbinga, mažiau didvy
rių žemė, negu dabar. 
Tik apsidairykime.

Visam pasaulyje skam
ba dabar Lietuvos var
das. Štai, šių metų Vasa
rio 16-ji tikrai buvo pa
saulinio masto diena. 
Apie ją kalbėjo ir Ame
rika ir Europa ir net to
limoji Australija. Kadai
se džiaugdavomės, jei 
Vasario 16-ją paminėda
vo kokia nors valstybė, 
šiandien ją mini net kon
tinentai.

Niekados Lietuvai tiek 
meilės, tyros, neapme
luotos meilės, neparodė 
jos vaikai, kaip dabar. 
Visose šalyse išsklaidyti, 
jie susibūrė krūvon, jie 
giesmes giedojo, daina
vo, deklamavo, prakal
bas sakė, vis kad tik 
kaip nors prikelti mie
gančią, ne mirusią, Lie
tuvą. Į talką kvietėsi 
garsius vyrus, valdovus, 
radiją ir spaudą. Šito pa
daryti laisvoji Lietuva 
nebūtų galėjusi.

Darbo klausimais

AR GALI DARBININKAI 
KRIKŠČIONIŠKAI GYVENTI?

Ancel 
viename 

(“Temoig-

Lyono vysk, pagelbi- 
ninkas, Mgsr. 
(Prancūzijoje) 
savo rašiny 
nage Chretien” XII-9) 
stato šį klausimą ir į jį 
atsako šiais žodžiais:

Dievui viskas galima. 
Viskas galima ir tiems, 
kurie į Jį tiki. Taigi, 
kiekvienas gali krikščio
niškai gyventi. Bet kai 
kada reikia tikrai hero
jiško tikėjimo ir ryžto 
būti krikščioniu... Nelai
mei, heroizmas retas da
lykas, nes niekas negali 
heroizmo kitam įkvėpti. 
Todėl daug darbininkų 
gyvena nekrikščioniš
kai, nes nepajėgia būti 
herojais.

Perilgos darbo 
dos savaitėj 
sekmadieniais 
net dviems darbininkų 
kartoms gyventi pagal 
krikščioniškus principus. 
Dabar jau kiek kitaip. 
Darbininkai dabar turi 
mažiausiai vieną ar dvi 
dienas poilsiui. Bent dau
gumoj atvejų darbas da
bar nėra perilgas. Vis 
dėlto, jis nėra normalus. 
Dažnai dirbama be per
traukos ištisomis savai
tėmis, paskiau seka pe
riodai nedarbo. Toks ne-

valan- 
ir darbas 
trukdė

VISIEMS, KURIŲ 
VILTYS SVYRUOJA

Lietuva kelsis, atbus. 
Kelsis garbinga, jauna ir 
didinga. Dėl mirusios 
tiek neaimanu o j a m a, 
kiek rūpinamasi ligoniu, 
sunkiai, mirtinai mie
gančiu.

Tik prikelkime Lietuvą 
pirmiausia savo širdyse 
ir dvasioje. Kokia didin
ga ji šiandien! Jei luž 
kada toji nelemta uždan
ga, rinksis vėl prie Ne
muno, prie Dubysos ir 
Baltijos krantų jos vai
kai. Rinksis kupini ryžto 
ir aukos ir nuopelnų. 
Čia ateis kankinių dva
sios, čia pogrindžio ko- 
vūnai rikiuosis, grįš 
tremtiniai, Lietuvos var
dą išgarsinę po platųjį 
pasaulį, ir realizuos 
Viešpaties lėmimą: auk, 
žydėk! nes tavo miegas 
ir kova išgarsino tavo ir 
mano vardą ir amžiny
bės knygon įrašė vardus 
tų, kurie dėl’tavęs auko
josi ir žuvo. 

Kun. L. J.

nėra to- 
būtų vi- 
nereika- 
Šventas 
smerkia 

toks 
viršija 
padaro

gyvenimą 
ir dažnai

lygus ritmas vargina ir 
išsemia darbininkų jė
gas. Aišku, darbas grū
dina dvasią, ir 
kio darbo, kurs 
siškai lengvas ir 
lautų pastangų. 
Povilas taip pat
tinginius. Tačiau 
darbas, kuris 
žmogaus jėgas, 
krikščionišką 
labai sunkų, 
beveik neįmanomą.

Yra dvi priežastys, taip 
tarpusavy sulipę, kad 
net negalima jų išskirti: 
vargas ir nemoralumas.

Perdaug įtemptas dar
bas gimdo nemoralumą. 
Žmogus tokio darbo taip 
subrutalinamas ir suvar
ginamas, kad jis jau ne
pajėgia savęs bevaldyti. 
Žmogus turi turėti kiek 
laisvo laiko ir pramogų. 
Jis turi karts nuo karto 
atsikvėpti ir užsimiršti. 
Kitaip, jis po tokia dar
bo našta sukniumba.

Kieno visa tai kaltė?
Negalima kalbėti apie 

vargą turint galvoj vien 
tik mažas algas. Pavyz
džiui, net ir gerą algą 
gaudamas, dažnas darbi
ninkas vargsta, gyvenda
mas kokiam sukiužusiam 
bute. Butų stoka gal ir 
yra pati rimčiausia prie
žastis. Kamšaties ir mai
šaties, kai butų yra ma
ža, negalima išvengti. 
Visą laiką žmogus būna 
įtemptas, išnervuotas. 
Kas gi gali tai pakelti?

Man nemalonu vėl kar
toti, bet kieno gi visa tai 
kaltė?

Aš nepriekaištauju vie
nam ar kitam kapitalis
tui. Netikusi yra visa 
sistema. Kaikurie darb
daviai, nežiūrint jų gerų 
norų, negali pakelti dar
bininkams algų, arba jie 
turėtų uždaryti savo fa
brikus. Aš nepeikiu šių
jų, bet kaltas yra kapi
talizmas toks, koks jis 
atrodo savo rezultatais.

Neprašykite manęs, 
kad glostyčiau tokią 
ekonominę sistemą, kuri 
milijonus žmonių pa
smerkė vargui ir padarė 
krikščionišką gyvenimą 
jiems neprieinamą!

Jūs klausite: “Ar nori 
komunistinės revoliuci
jos?”

Atsakau: “Komunisti
nė revoliucija nieko ne
pakeis. Valstybės kapi
talizmas negeresnis už 
bendrovių kapitalizmą. 
Tai vistiek palieka kapi
talizmas”.

“Gerai, bet 
tada nori?” 

"Noriu, kad 
monės vadai,
jai, darbdaviai ir darbi
ninkai — sueitų ir su
rastų išeitį, kuri būtų 
žmoniška ir taip pat 
įmanoma ekonomiškai. 
Išeitis galima surasti. 
Darbo bus daug, bet visi 
turi prie jo prisidėti.

Dauf kas mane klau
sia laiškais, kam aš var
ginuos šitais ekonomi
niais ir socialiniais klau
simais. Man buvo man
dagiai priminta, kad pa
sitenkinčiau Evangelija. 
Bet čia ir yra visa prob- 

Arba pažiūrėkim, kaip lema.Man užtenka Evan- 
darbas fabrikuose ardo 
šeimas. Dažnai žmona 
turi dirbti ir* nebūna na
mie. Maišatis vyrų ir 
moterų fabrikuose nere
tai veda į skyrybas. Šie 
nemoralumai yra pasėka 
vargo, o vienas vargas 
savo ruožtu sėja kitą 
vargą. Krikščionis kas 
gyvenimas pasidaro sun
kiai įmanomas, o be 
krikščionybės nėra tvir
tos doros.

Žinau, kad šitų žodžių 
negalima taikyti visiems 
darbininkams. Daug 
prancūzų darbi ninku 
normaliai gyvena ir turi 
padorius butus. Bet aš 
kalbu apie tuos, kurie to 
viso neturi, ir šių yra 
tūkstančiai, šimtai tūks
tančių. Sakoma, kad jų 
yra du ar trys milijonai 
— nežinau. s

tai ko gi

visi —pra- 
planuoto-

daug

Kaip

gelijos. Tačiau 
skausmo ir vargo bujoja 
darbininkų tarpe.
gi tat gali vyskupas, 
Kristaus atstovas, tylėti 
akivaizdoj tokios mizeri
jos?...

Kristus mirė, kad mes 
galėtume gyventi. Ir dėl
to niekas neturi teises 
sakyti, kad krikščioniš
kas gyvenimas darbinin
kams yra negalimas.

Aš norėjau (šiam 
straipsny) tik paprastą 
socialinį klausimą iškel
ti. Aš tik norėjau paro
dyti. kad darbininkui nė
ra neįmanoma gyventi 
krikščioniškai, 
aš dar negaliu sustoti. 
Yra dalykų, kurie nepa
sakomi be širdies skaus
mo. O kas perdaug ken
čia, jis turi balsu sušuk
ti! Vertė A. S-s.

Bet čia

T

Pagal padavimus Sv. Petras buvęs palaidotas po šv. Petro bazffika Romoje. LnHtr 
kasinėjlmg buvo rasta ten urna, kurią matome apžiūrint Msgr. Liuchvig Kasa. Kairė
je alebastrinis indas, rastas netoli egiptietiško mauzoliejaus.
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• NelS Mazalaitė, rašytoja, 
gyvena New Yorke ir ruošia 
naują novelių ir legendų rin
kinį.
• Kun. V. Pikturna suorga

nizavo Karalienės Angelų 
parap. bažnyčios prieangyje 
lietuviškų knygų kioską (par
davimo stalą).
• Studentai gelbsti DP. Ro- 

sary kolegijos (River Forest, 
III.) studentai nutarė balan
džio mėn. suruošti šokius, ku
rių pelnas būtų skiriamas DP 
Europoje paremti.
• Julė Avižonytė suorgani

zavo Philadelphijoj madų pa
rodą su menine programa, ku
rioje dalyvavo solistė Juzė 
Augaitytė.
• Jonas Brenza, respubliko

nų kandidatas j Cook apskri
čio iždininkus. Apie jį anglų 
didžioji spauda rašo, kad jis 
yra ne vien prezidentas Met
ropolitan Statė Banko, kuris 
apsaugojo žmonių indelius lai
ke krizės, bet ir veiklus lietu
vis.
• Dr. K. Grinius, vienintelis 

gyvas iš buv. Lietuvos prezi
dentų, neseniai įkalbėjo į 
plokštelę kalbą lietuvių tau
tos išsilaikymo reikalais. Jo 
sveikata yra nepergeriausia. 
Jam tenka nemažai laiko pra
leisti lovoje.
• Joseph Jerome, Amerikos 

lietuvis, Chicagos universitete 
įsigijo filosofijos daktaro 
laipsnį, kuris jam buvo iškil
mingai suteiktas universiteto 
Rockffelerio koplyčioje. Jis 
yra vedęs lietuvaitę, Šv. Ka
zimiero akad. auklėtinę. Ievą 
Stasiukaitę.

FORDO “IŠBANDYTAS VAIRA-
VIMAS” STEBINA TŪKSTANČIUS!
PIRM1ŪS MUKSITE BILE KARĄ —

ftiuo būdu ir vienintėliu jūs pajusite garsaus For
do "Jausmą“! Jūs atrasite, kaip kiti tūkstančiai ran
da. k:.d 1950 m. Fordas yra puiku* karas iš žemes
nė* kainos karų! Taip. “Išbandyk Vairavimą“ šian
dien padarykite tai pa* savo Fordo Dylerį.

5 "sekretai" naujo
FORDO "JAUSMO

Tik čia paduodama keletą* kokybių, kurio* randasi 
Puikiame Fordo kare it pigesniųjų rūšies...

Neatsižvelgiant j kainą “Išbandyk Vairavima”
1950 m. Fordo! Pate įsitikink — važiuok j aukščiau, 
sj kalną, rupiausiu keliu ir tirščiausių trafiku!

APDOVANOTAS NEW YORKO MADŲ AKADEMIJOS AUKSO MEDALIU Iš EILĖS DU METAI.

šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynas

2601 W. Marųuette Road 
Chicago, Illinois 

Linksmų Velykų 
visiems!

Suaidėją Velykų varpai te
atneša Jums, brangūs Rėmė
jai, Geradariai ir Prieteliai, 
mūsų širdingiausius sveikini
mus ir linkėjimus Kristaus 
Pergalės šventės proga.

Aleliuja! Aleliuja! teskam
ba džiaugsmingai per visą Jū
sų gyvenimą. Linkime, kad 
dosni Aukščiausiojo ranka 
nubarstytų Jūsų dirvas gau
sia palaimos rasa. Šia inten
cija ir Jūsų ypatingomis in
tencijomis dėkingai melšime 
Meilingąjį Atpirkėją Šventų 
Mišių aukoje, kuri bus atna
šauta antrą Velykų dieną.

švento Kazimiero Seseris 
Motina M. Juozapa.

Tremtiniai rengia antrą 
koncertą

BROCKTON, MASS.
Brocktono tremtiniai buvo 

surengę š. m. sausio mėn. 18 
d. koncertą, kurio pelnas su
naudotas siuntiniams į Vokie
tiją. Parengta ir išsiųsta 18 
maisto siuntinių.

Š. m. balandžio mėn. 16 d. 
(Atvelykyje) rengiamas ant
ras koncertas, kuriame daly
vaus solistas St. Liepas, šv. 
Petro parapijos So. Bostone 
choras, vadovaujamas komp. 
J. Kačinsko, ir Brocktono 
tautinių šokėjų grupė, ved. 
p-lės R. Špokevičiūtės. Kon
certas bus Winthrop mokyk
los patalpose. Pradžia 3 vai. 
p. p. Pelnas skiriamas šalpos 

.iri kultūros reikalams.
- - - - -

Jį Buka iš So. Boston, tau
tosakos rinkėjas, visą savaitę 
gyveno Monteiloje pas A. ir 
M. Tamulevičius (129 Mel
rose St.) ir fonografu užraši
nėjo meliodijas, kurių pririn
ko Į>er 500 labai įdomių ir 
retų. įdainavo Ratkevičienė, 
Z. Akstinas, Bomatavičienė, 
Pigagų šeima, Kašėtieaė, Šar- 
kienė, Miliauskienė, Juzė ir 
Marija Tamulevičienės, Bobu- 
lienė, Crabauskienė, Voverų 
šeima.

Šv. Roko parapijos kunigai 
S. Saulėnas ir A. Klimas daug 
kaitų pavėžino. J. Būga vi
siems nuoširdžiai dėkoja už 
prieglobstį, dainas ir visokią 
paramą.

L’etuviiko meno 
oaroO 

PHILADELPHIA, PA.
Š. m. kovo mėn. 19-26 d.d., 

Philadelphijoje, šv. Kazimiero 
parapijos salės patalpose įvy
ko meno parodėiė. Parodėlėje 
buvo išstatyta gan įvairių 
eksponatų iš praeities ir da
barties lietuviškojo meno bei 
kultūros. Čia buvo ir Phila- 
delphijos Šv. Kazimiero pąr. 
vyčių lietuviškojo meno bei 
kultūros rinkinys, kuris buvo 
surinktas šiai kukliai parodė
lei. Parodėlę lankyti galėjo 
kiekvienas ir nemokamai.

Parodėlėje buvo matoma 
gražūs namų rankų darbo 
mezginiai, audiniai, odos iš
dirbiniai tautiniais bei religi
niais ženklais, spalvomis bei 
ornamentais. Iš drožinių ir 
skulptūrų: kryželiai, Rūpin
tojėlis, Vargo mokykla, Šv. 
Panelės Marijos statulėlė, Vy
tis, ir kt. Buvo ir spaudos, 
nors neperdaugiausiai, laik
raščių, kultūros bei literatū
ros žurnalų ir viena kita dai
liosios literatūros knyga.

Kukli parodėlė, bet gyvai 
vaizdavo Lietuvos praeitį ir 
dabartį. Buvo žiūrovų, kurie 
šioje parodėlėje pirmą kartą 
matė kai kuriuos eksponatus, 
jais domėjosi ir gėrėjosi; jie 
vyčiams. Juoz. K.
liko dėkingi Philadelphijos

DARBININKAS

PATYS NETIKI TAM, 
KĄ KALBA

N’OBH'OOO, MASS.

šeštadienį, kovo 25 d. kal
bėjo A. Bimba, Brooklvno 
“Laisvės” redaktorius. Savo 
kalboje nieko nepasakė, tik 
gyrėsi, kad jie išreikalavo 
darbininkams visokių gerovių, 
nors faktinai komunistai nie
ko gero dėl darbininkų nepa
darė. Priešingai — jie yra 
darbininkų priešai: išnaudoja 
darbininkus ir veda juos į ver
giją-

A. Bimba niekino tremti
nius ir liepė jiems neklausyti 
klebonu ir kitu, tai yra kata
likų. Mat, Bimba nori kad 
tremtiniai klausytų jo ir Sta
lino, su kuriuo jis pučia į vie
ną dūdą. Tačiau tremtiniai la
bai gerai pažįsta Stalino rė
žimą. Lietuvoje, matė, kaip 
tenai komunistai žudė nekal
tus žmones ir juos trėmė į 
Sibirą. Tremtiniai gerai žino, 
kas yra jų prieteliai. Kunigai 
ir katalikai tremtinius šelpė 
Vokietijoje drabužiais, mais
tu ir, atvykus jiems Ameri
kon, padeda ir, kai reikia, glo
boja. Komunistai gi priešingai 
siuntė pagelbą Rusijos komu
nistams, o lietuvius tremti
nius norėjo ir nori atiduoti 
Stalino žudomajai mašinai. 
Tačiau jiems tai nepavyko 
padaryti.

Po Bimbos kalbos buvo pa
teikta keli klausimai, bet jis 
nė į vieną neatsakė. Kai pra
dėjo į klausimus atsakynėti, 
tai nuvažiavo kažin kur: kal
bėjo apie savę, kur ir kokiuo
se “popieriuose” dirbo, o iš
kelto klausimo visai nelietė. 
Bimba yra prastas kalbėtojas, 
kad negalėjo net į klausimą 
atsakyti, kodėl lietuviai ko
munistai nenori važiuoti į 
komunistų valdomą Lietuvą, 

pav., kad ir "Vilnies” redak
torius V. Andriulis nenori va
žiuoti į dabartinį Lietuvos Ro
jų ir gana. Keista, kad kuo
met Dievas varė Adomą ir 
Ievą iš Rojaus, jie verkė, o 
Amerikos lietuviai komunistai 
graudžiai verkia, kai juos va
ro į komunistinį “Rojų”.

Ir kitiems lietuviškiems ko
munistams valdžia apmoka 
kelionės išlaidas, jeigu jie pa
norėtų išvažiuoti į Lietuvos 
komunistinį “rojų”. Tačiau jie 
spardosi, raitosi, ir nenori va
žiuoti į tą “rojų”, nes ir Bim
ba pasakė, kad mes nenorime 
to “rojaus”. Taigi kitiems 
perša tai, kuo jie patys neti
ki ir vengia. Gerai jiems mul
kinti, kai jie, randa tokių ne
susipratėlių lietuvių

Yra labai gaila, kad kai ku
rie mūsų nariai vadinasi save 
Lietuvos patriotais, bet lei
džia savo svetainėje komunis
tams sakyti prakalbas ir nie
kinti tikrus lietuvius patrio
tus. Kada jie pagaliau susi
pras ? Žvalgas.

Misijos, pamaldos ir 
susirinkimai

Sekmadienį, balandžio 2 d., 
Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje užsibaigė misijos pra
sidėjusios kovo 30 d. Misijas 
vedė Tėvas Klemensas Žala- 
liš, pranciškonas. Lietuviai 
katalikai gausiai dalyvavo.

Tos dienos ryte Šv. Vardo 
draugijos nariai bendrai pri
ėmė šv. Komuniją. Po šv. 
Mišių turėjo susirinkimą. Iš
vykus p. Juozui Pazniokui ir 
apsigyvenus Cincinnati, O., 
draugijos atstovu išrinktas p. 
Petras Rakauskas. Po to bu
vo dar Šv. Jurgio draugijos 
susirinkimas.

Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje Prisikėlimo pa
maldos, procesija ir giedotos 
šv. Mišios bus 6 vai. rytą. 
Kitos šv. Mišios bus 8, 9 ir 
10:30 vai. rytą.

Parapijos jaunimas — Vy
čiai ir Sodalietės, kun. Al. 
Janiūnui vadovaujant, gegu
žės mėn. suvaidins linksmą 
komediją “Raulas”.

šioje kolonijoje Lietuvių 
Radio Valandos programos 
koncerto tikietus platina p. 
Eugenija Kavolinaitė, p. Ieva 
Tvaskienė, p. Ona Pazniokai- 
tė ir Balch Pharmacy savi
ninkas Antanas Mickūnas. 
Visi pritaria ir rengiasi vykti 
į koncertą, kuris bus balan
džio 30 d., Jordan Hali, Bos
tone.

Velykų Šventėms 
besiartinant

NEW HAVEN, CONN.

Šv. Kazimiero parap. klebo
nas kun. A. E. Gradeckas pra
neša, kad Prisikėlimo iškil
mingos šv. Mišios įvyks 6:00 
vai. sekmadienio rytą ir taip
gi seks kitos šv. Mišios kiek
vieną valandą lig 11:00 vai. 
Kviečia nuoširdžiai visus pa
rapijiečius naujakurius ir gė- 
ros valios lietuvius išklausyti 
šv. Mišių ir pasinaudoti proga 
susitaikinti su savo Atpirkė
ju-

Prie šios progos vietos ko
respondentė sveikina su šven
tomis Velykomis mūsų klebo
ną, vikarą, visus parapijie
čius, naujakurius ir geros va
lios lietuvius, linkėdama vi
siems Linksmų Švenčių.

Šv. Kazimiero vyrų klubas 
rengia šokius Velykų vakare 
parapijos svetainėje 339 
Greene St., į kuriuos nuošir
džiai kviečia visus vietos ir 
apylinkių kolonijų lietuvius 
atsilankyti ir paremti naudin
gą tikslą. M.

Jaukus sęjungiečių susirinkimas
NEW HAVEN, (X)NN. ka nuotaika, nes čia susijun-

Motcrų Sąjungos mėnesinis 
susirinkimas įvyko mūsų 
tremtinių motinėlės, Juzės 
Dičkienės pastogėje.

Susirinkimui vadovavo kuo
pos pirm. M. Jokubaitė, kuri 
l>crskaitė iš praeito susirinki
mo protoko'ą.

Išklausyta pranešimai įvai
rių komisijų, kurios darbuo
jasi parapijos labui. Pirminin
kė pianešė apie įvykstantį ba
landžio 29 d. parapijos salėje 
šokių vakarą, kurį rengia ka
talikiškos vyrų ir moterų 
draugijos virtuvės įrengimo 
išlaidoms padengti. Sąjungie- 
tės pasiėmė platinti 100 bilie
tėlių, kuriuos įteikė kleb. kun.
A. E. Gradeckas ir išrinko 
komisiją kurion įeina: O. 
Kvaratiejienė, E. Samulienė,
B. Balcher.

Visos sąjungietės domėjosi 
Conn. Valstybės apskričio su
važiavimu, į kurį išrinko at
stoves, S. Tamulienę, A. Pil- 
velienę, J. šilkienę ir O. Nor- 
kuniūtę.

Perskaitytas laiškas, kuriuo 
kviečiama dalyvauti Lietuvių 
Dailės Parodoje, Waterbury, 
Conn. Kvietimas buvo priim
tas ir tam tikslui paskirta au
ka iš kuopos iždo $5.00.

Nutarta užprašyti, mirus 
sąjungietės šeimos nariui, 
skaitytas šv. Mišias. Šį mėne
sį yra užprašytos šv. Mišios 
už sielas a. a. Jono Yogos ir 
Kazimiero Paleckio.

Atėjus pavasariui, nutarta 
šaukti susirinkimus parapijos 
svetainėje ir be vaišių. Už
baigti žiemos sezoną užkvietė 
sąjungietė Jadvyga Šilkienė 
savo namuosna. Tai įvyks se
kantį susirinkimą, balandžio
20 d., 4 Ridge St. Nutarta su
sirinkimus paįvairinti paskai
tomis, ir eilėraščiais.

Baigiantis susirinkimui, 
kuopos pirmininkė pasveikino 
sąjungietės, būtent: namų 
šeimininkę Juzę Dičkienę var
dadienio ir gimtadienio proga; 
O. Kvaratiejienę ir B. Bal
cher, — gimtadienių ir ponus
C. ir M. Ramanauskus 26 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga. Visiems pa
linkėta ilgiausių metų ir ge
riausios laimės.

Neseniai atvykusios iš trem
ties tikrai maloniai pagerbė 
namų šeimininkę Juzę Dičkie
nę, {teikdamos jai gražią gė
lių puokštę ir sudainuodamos 
ilgiausių metų! Eugenija Pa- 
žemeckienė pasakė trumpą, 
bet reikšmingą kalbą, svei
kindamos ją tremtinių vardu, 
nes Juzė Dičkienė yra atsi- 
kvietusi didžiausią tremtinių 
skaičių ir dideliam tremtinių 
skaičiui suteikusi pagelbą 
tremtyje.

Sąjungietė J. Kazlauskienė 
pristatė naują narę Aleksan
drą Šiaulienę neseniai atvyku
sią iš tremties. Sąjungietės 
su dideliu malonumu ją priė
mė į savo tarpą.

Susirinkimui pasibaigus, 
prasidėjo vaišės, kurias pa
ruošė sąjungietės: Juzė Dič
kienė ir Alė Kazickienė. Vai
šių metu viešpatavo draugiš-

F

gė užjūrio ir Amerikos lietu
vaitės bendrai dirbti dėl savo 
tėvynės išlaisvinimo, kelti ka
talikių moterų vardui ir ap- 
švietai bei kultūrai.

Šis susirinkimas ir pobūvis 
tikrai buvo jaukus draugiš
kas ir malonus, už ką dėko
jam sąjungietėms Juzei Dič- 
kienei ir Alei Kazickieuei.

Kuopos pirmininkė širdin
gai sveikina visas sąjungietės 
ir jųjų šeimas su šv. Velyko
mis. M.

Pinus toks koncertas
NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvių kolonija New Bri- 

taine buvo visados labai jaut
ri visiems lietuviškos kultū
ros reikalams. Gerai suorga
nizuota parapija, tvarkingai 
veikiąs “Varpo” klubas ir su
vienytomis organizacijų jėgo
mis išlaikoma svetainė, kurioj 
esti visi didieji lietuvių veik
los pasireiškimai, yra tie keli 
centrai, apie kuriuos sukasi 
kultūrinis lietuvių darbas. Ke
liolika pasišventusių veikėjų 
be paliovos savo energija, ir 
savo iniciatyva neleidžia už
migti kolonijai, ją žadina vi
sokiais Lietuvos ir lietuvių 
kultūros priminimais. Tam 
pačiam tikslui iniciatorių gru
pė, kurią sudaro A. Brinius, 
Jonas Poškus, Pijus Poškus, 
Br. Mičiūnienė, Pranas Lem- 
bertas, Juozas Maksimavi
čius ir K. Demikis — nusita
rė lietuvių kultūros reikalui 
suruošti nepaprastą koncertą, 
š. m. balandžio mėn. 16 d. lie
tuvių svetainėje, Park St 
Jame dalyvaus solistė Vincė 
Jonuškaitė - Zaunienė, buv. 
Kauno operos artistė, su pla- 

Tęsinys 7-tame pust

Taip atrodys Jungt. Valst 
vėliava, priėmus į Jung. Valst 
skaičių Alaską ir Havajus.

GRABORIU8
“Asmeniškas Patarnavimas” i

331 Smtth 8t,
PROVIDENCE. ° I

Telephone
Ofiso: Dexter i<<52

Namy: PI. C2M
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Inž. K. Daugėla stato
dincruLiviMMS ii^nkda 
MANCHESTER, N. H.

(Pradžia 6-tame puslapy j)

čiu liaudies dainų repertuaru. 
Ponia V. Jonuškaitė savo pa
sirodymais Waterbury ir 
Hartforde yra sukėlusi ypa
tingą publikos palankumą. 
Jos sugebėjimas išpildyti lie
tuvių dainas tokiu giliu jaut
rumu tikrai jaudinančiai vei
kia kiekvieną klausytoją. Tai 
bus jos pirmas pasirodymas 
New Britaine.

Su plačia dainų programa 
dalyvaus koncerte Vladas tva- * 
nauskas, solistas, davęs visą 
eilę koncertų 
vių kolonijose 
Kanadoje.

Literatūrinę
ristika užpildys 
kauskas., Šis lankstus humo
ristas pasirodys Naujoj Ang
lijoj pirmą sykį.

Korespondentas.

“New Hampshire Sunday 
News” kovo mėn. 26 d. nu
meryje visą puslapį paskyrė 
aprašymui, kaip K. Daugėla 
su savo šeima, atvykęs prieš 
metus iš tremties, kuriasi 
Amerikoje. Šiuo tarpu jis dir
ba prie Citys Davision Cons-

truction, kuri stato naujus 
namus. Aprašymas labai nuo
širdus ir simpatiškas, ilius
truotas trimis vaizdais iš K. 
Daugėlų šeimos gyvenimo. 
Stiaipsnio autorius nurodo, 
kad ši buvusių DP šeima, 
gražiai besitvarkanti ir darbš
čiai dirbanti, galėtų sugėdinti 
tuos, kurie kelia balsą prieš 
DP įsileidimą.

K. Daugėla 
“Darbininkui”,
Daugėlienė yra solistė, 
vavusi jau daugelyje koncer 
tų-

dažnai rašo 
o žmona St.

daly-

įvairiose lietu- 
Amerikoje ir

dalį su humo-
Vitaik* Žu-

Linksmų Šv. Velykų I

Tel. AV 2-4026

ĮVAIROS SKELBIMAI

{VAROS SKELBIMAI
BROCKTONE parsiduoda bar - 

room, gražiai įrengtas, geroje vie
toje. Gali padaryti puikų sau gyve
nimą.. Parsiduoda dėlei sumenkėju- 
sios sveikatos. Galite gauti pigiai. 
Atsišaukite: 336 No. Main St.. 
Brockton, Mass. (31-10)

A. J.NAMAKSY
Real Estate &

409 W. Brmdw*y
SO. BOSTON, MASS.

Office Tat SOuth Boston 6 094* 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Pr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas.
Naudoja vėliausi, X-Ray aparat*

Pritaiko akinius.
- 534 E. Broadway,

South Boston, Mass.
Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

1 RepsMs, M.D.
Lietuvis Gydytojas

495 Cetambia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—&.
A. J. Naiuaksy

Keai Estate & Insurance
Office Tel. SO 8-0948
409 West Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.

Res. 37 Oriole St.,
W. Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-1233-W

ŠACHMATAI
— veda K. Merkis —

3 Lietuviai pirmame 
Massachusetts penketuke
Masachusetts v a ls t y b ė s 

šachmatų pirmenybės užsi
baigė sekmadienį, balandžio 2 
d. Pirmenybes laimėjo Scho- 
enfeld, surinkęs 7-1 tšk. (vie
nintelis jo pralaimėjimas prieš 
Tautvaišą), antroj vietoj liko 
Tautvaiša su 6*X»-1’/Į, 3 v.
Kagan 5!Xj-2^i, 4 v. A. Ketu
rakis 41/^-31/2 ir 5 v. K. Mer
kis 4-4.

Pirmenybių laimėtojas Scho- 
enfeld gavo $100 prizą, Taut
vaiša $50 plius $50 extra 
vieno amerikiečio dovaną, kad 
įgalintų Tautvaišą dalyvauti 
JAV open pirmenybėse, ku
rios bus liepos mėn. Detroit, 
Mich., nes visų buvo pripažin
ta, kad stipriausias 
chusetts pirmenybių
buvo Povilas Tautvaiša. 3 v. 
laimėtojas Kagan gavo $25.

Tolesnės vietos rikiuojasi 
šitaip: 6. Daly, buv. kelių me
tų Massachusetts ir Bostono 
meisteris su 3’/2 taškų, 7. 
Fliegel 3(4;, 8. Underwood
S1/-,, 9. Cheevers 3, 10. Brask 
3. 11. Seletsky 2% ir 12. Vib- 
bert 2 tšk.

signature.
Reddy, 
Brookline

Siųsti: Robert
228 Pleasant 
46, Mass.

Bostono lietuvių B kl.
turnyras

prasidėjo kovo 28 d. Daly
vauja 17 šachmatininkų, jų 
tarpe viena moteris (A. Kon
čienė). Žaidžiama antradie
niais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais Lietuvių klube, 309 
E St. nuo 7 v. v.

Be pralaimėjimo eina ’Vilu-
tis ir Kontautas, turėdami po 
3-0 taškų.

SVEIKINIMAI IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

PARSIDUODA 4 durų 1948 au- * 
tomobiliua Nagh. Beveik naujas — 
vmmš uodMig zuMidotM. Ai&ii&ukite: 
R .J. Vasil. 409 Broadvvay So. Bos
ton 27. Masa. Rauni 4. (31-3) ,

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio 

vidurinių skaudulių,
<

AUKSINAS AAKNELAS
Auksinė* Šaknelės 

(Golden Seni) yra 
didelė* vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių uMe- 
gimo, 
nuo 

gedimo,tepenų 
r kitų 
tuo sugedusios b u r n o s. 
Vukainas Šaknelės veikia tiktai 
įesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Citaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa- 
akyta, bet taip sakoma viso- 
įose daktariškose knygose, 
hiodukas verdančio vandens ir 
aukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
tartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci- 
a kainuoja $1.00.

• ALENANDER’S CO.
414 Weat Br**dw*y 

South Bontou 27, Maaa,

Massa- 
dalyvis

DtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas

Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. HoUis St,
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

IEŠKO DARBO
Moteris ieško virėjos darbo 

valgykloje arba viešbutyj. 
Moka ir siuvimo darbą. Gali 
gauti geriausias rekomendaci- 

Kreipkitės šiuo adresu: 
Mrs. Juzė -Laučienė, 
36 St. George Avė., 

Norwood, Mass.

jas.

Res. SO 6-3729 SO S-461&

LittaaHiM Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bondtd
Local A Long 

Oistance 
Moving

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

3’^

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

297 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main SL, Webster, Mass.

Lietuviai mokiniai kviečiami
Massachusetts Ali Grammar 

School Chess Toumamentą, 
kuris įvyks balandžio 29 d. 
Boylston Chess klube, 48 
Boylston St., Boston, Mass.

MSCA Inter-scholastic di- 
rector Robert W. Reddy pra
neša, kad turnyro laimėtojui, 
Dr. Godfrey Lovvel Cabot, pa
skyrė sidabrinę taurę. Turny
ras be starto mokesčio. Už
truks tik vieną dieną. Daly
viai bus aprūpinti užkandžiais 
be jokio mokesčio. Dalyviai 
prašomi pasiimti su savim 
šachmatus ir partijų lapelius. 
Kas gyvena 20 mylių ar dau
giau nuo Bostono ir reikalin
gas susisiekimo priemonių — 
praneša apie tai įsirašydamas 
į turnyrą laišku, kuriame pra
šoma pažymėti:

Name, Address, Age, School 
Attending, Chess director for 
my school (jei yra), Parent’s

□ Toronto “Vytis” — To
ronto šachmatų meisteris. Po 
laimėjimų prieš Gambit, Cen
trai YMCA ir Hart - ' 
lietuviai turėjo net 
rungtis su “Ukraina” 
kuriam pirmose buvo 
mėta 2:4, bet antrose 
griebta 31/2-21/o ir kadangi 
“Ukraina” pralaimėjo prieš 
Gambit tai lietuvių “Vytis” 
tapo Toronto miesto meiste
ris.
x □ Chicago, LLL “Grandies” 
šachmatų turnyras *prasidėjo 
kovo 18 d. Turi 19 dalyvių. 
Žaidžiama 3 grupėse, šešta
dieniais. Gage Park. Be pra
laimėjimo eina R. Estka ir 
Dr. Valančius. Estka įveikė 
Z. Stančių ir V. Karpušką, o 
Dr. Valančius — Šalkauską ir 
Morkevičių. Iš vietinių lietu
vių dalyvauja, Chicago gimęs 
ir augęs, Robertas Racaitis. 
Jis laimėjo prieš Šalkauską, 
bet buvo įveiktas Dr. Valan
čiaus. ‘Grandis’ numato drau
giškas rungtynes: balandžio 
11 d. su Hamilton Chess klu
bu ir balandžio 15 d. su So. 
Town Chess klubu.
□ Baltimore, Md. Šachmati

ninkai renkasi lošimams kas 
šeštadienis nuo 7 v. v. į Lie
tuvių Namus. Turi stiprių pa
jėgų, kaip: M. Brazauskas, 
buv. Wurttembergo lietuvių 
meisteris, inž. Radzevičius iš 
Hanau stovyklos ir kt.
□ Cicero, III. Lsk. “Tauras” 

kovo 31 d. pradėjo šachmatų 
turnyrą. Šachmatų vadovas 
Edv. Šulaitis.

House, 
dukart 
klubu, 
pralai- 

atsi-

Muzikos mokytoja AMELIA TATARONIS 

rengia

Mr. & Mrs. James Strigimas 
nuoširdžiai sveikina savo mielus draugus, priete- 
lius ir pažįstamus Velykų švenčių proga ir linki 
linksmai ir maloniai praleisti šventes.

GRABORIAI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininke — Eva Markaienė,

625 E. Sth St., So. Boston, Maaa. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirminink6—B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaM. — Stela Overkiene,
555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

Finansų RaSt. — B. Cūnienė,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininke — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mat ta pan. Mara 
Tvarkdarė — M. Matejpškienč,

866 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
v—" GL—Elzbieta Aukžtikalnytft.

11D H St., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra antradieni mėnesio. 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų ražtininkę.

Pirmininkas — Viktoras Medonls,
21 Sanger SL, SS. Boeton, Maaa 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutte,
684 Sixth SL. So. Boston. Maaa 

Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika
206 B St., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
699 E. Seventh St, S. Boston, Masu 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Bro*dway, So. Boston. Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadienj kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. ^Parapijos

!
1
1 

ii 
i! 
i! 
J! 
J!

Pristatome Alų ir Tonikų
Me* turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
Ir pikui karna. Patarnavimą* skubus ir mandagus. Šaukite

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E Stį Tel. SO 8-314Ų So. Boston, Mass.
V.

KONCERTĄ-
Dainų kiekvieno maloniam pasitenkinimui. 

SOLO - DIETAI - GRUPES.
SEKMADIENĮ,

Balandžio(Aprii) 16-tų 2:30p.m 
MUN1CIPAL HALE — BROADHAY, 

So. Boston, Mass.
Įžanga — .83 .17 taxai — viso $1.00

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Isiingtoa, Masu

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

BLINSTRUB'S
VILLAGE and GRILL

Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai 
pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuoširdžiai
pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais gėrimais.

S Turėsime specialiai gražią programą.
Kviečiame visus!I Kampas D Street ir Bmhny, So. Boston.

Rezervacijas galima užsisakyti 
į TelefMU SO 8-4535

Visais draugijos reikalais kreipki 
tėa pas protokolų raštininką

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!
Tel. SO 8-6899 Free Delivery

VILLAGE MARKET
Mike Wassan, Prop.

Fresh Meats - Groceries - Vegetables
332 VVest Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

4

ROCCO and CHARLES FINI, Reg. Pharmacists

f

290 West Broadvvay,

FINI DRUG
Tel. SO 8-2754

So. Boston, Mass.

YAKAVONIS 
runeral Htunr

741 Na. Main St
Brockton. Maaa.

V. TAKAVDNM
i aMatuvIų Direktorių* »

Pataraairima* Otoną ir Nntt, 
Koplyčia, tarmanima Dykai 

ToL Brocktan 6-75*0

Savininkai.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

258 West Broadway,

W®am Snkewta
Lietuviai, eikite pas savuosius. Phs mus yra didelis pasi
rinkimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patarnaujame.

17 Arthur Street,
į Tel. 2254-M Mratel^.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausi alų, vyną fr 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.
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BOSTONO ŽINIOS IS KELIONES Į ROMĄ
(laiškas iš Ispanijos)

Sėkmingos Rekolekcijos
Tėvas Juozapas Venckus, 

S. J., Georgetovvn unversite- 
to prof. Washington, D. C., 
pasinaudodamas velykinėmis 
atostogomis, vedė vakarais 
šv. Petro parap. bažnyčioje 
inteligentams ir kitiems reko
lekcijas, kurios prasidėjo 
praeito šeštadienio vakare ir 
baigėsi antradienį vakare. Re
kolekcijos buvo sėkmingos, 
nes buvo gausiai žmonių lan
komos. Tėvas J. Venckus, S.J. 
yra patyręs rekolekcijų vedė
jas.

Fatimos stebuklai
Skaitlingas jaunamečių bū

rys mokosi lietuviškai didelį, 
penkių aktų scenos veikalą— 
“Fatimos Stebuklai”, kurį su
lietuvino žymus mūsų rašyto
jas J. Kmitas. Jaunimas baigs 
ruoštis po bažnyčia vakarais 
balandžio 10, 11 ir 13 d.d. va
karais. Veikalą statys balan
džio 16 ir 23 d.d. 3 vai. po 
pietų. Pirmo pastatymo pel
nas eis naujo kambario mo
kykloje įrengimui; antro pa
statymo — išlaidoms aštun
to skyriaus mokslo baigimo 
akto, kuris įvyks hipelio 11 
dieną.

* Velykų rylą
Šv. Mišios Šv. Petro parapi

jos bažnyčioje bus laikomos 
šiomis valandomis: 6, 7:30, 
8, 9, 10, 11:30; salėje — 8 ir 
9:30. Velykų pamokslus pasa
kys 6 v. — Prelatas Dr. K. 
Urbonavičius, 9 v. ir 11:30 v. 
Tėvas Antoninus Jurgelaitis, 
O. P., 10 v. — tėvas Juoza
pas Venckus, S. J.

Verbų sekmadienį per visas 
ketverias šv. Mišias bažnyčia 
buvo pilna žmonių, kunigai 
gyrė, kad žmonės buvo tinka
mai pasiskirstę dalyvauti šv. 
Mišiose. Prašo taip pasiskirs
tyti ir Velykas, nes vienose 
kuriose šv. Mišiose visiems 
susirinkus, bus neįmanoma 
sutilpti bažnyčioje.

Nekalto Prasidėjimo Se
serų Gildos Bostone 

pobūvis

Energingos pirmininkės p. 
Šimkienės ir kitų valdybos 
narių rūpesčiu praeitą sekma
dienį 3 vai. p.p. Šv. Petro pa
rapijos salėje po bažnyčia įvy
ko pobūvis. Pradžioje kalbėjo 
kleb. kun. Pr. Virmauskis, 
Prel. K. Urbonavičius, Sese
lių kapelionas kun. St. Būda- 
vas, seselių gildos pirminin
kas prof. Vasiliauskas, Sese
lės yra susirūpinusios pasta
tyti Putnam prie vienuolyno 
koplyčią. Tam tikslui buvo 
skirtas ir šis pobūvis. Visas 
pelnas skirtas koplyčios sta
tymui.

BALF rūpesčiai ir 
darbai

Lietuvių ūkininkų atgabeni
mas iš tremties ir parama lie
kantiems Vokiėtijoje mūsų 
ligoniams, seneliams ir vai
kams — yra svarbiausi siu 
dienų BALF uždaviniai.

Šiuos uždavinius svarstė 
Bostono BAU*' narių susirin
kimas š. m. kovo mėn. 31 d.

Tarp kito buvo nutarta 
kviesti visus Bostono ir apy
linkių lietuvius š. m. birželio 
mėn. 18 dieną, prisimenant 
Lietuvos pavergimą prieš 10 
metų susilaikyti nuo bet ko
kių pramogų ir tuo būdu su
taupytus pinigus skirti liku
sių tremtyje mūsų ligonių, 
senelių ir vaikų šelpimui.

Be to nutarta padaryti ke
letą parengimų iš kurių gau
tas pelnas taip pat bus ski
riamas aukščiau sakytiems 
tikslams. Tiem parengimams 
surengti sudaryta trys komi
sijos.

Kortavimo vakarą su do
vanomis rengia Namaksy, Tu- 
mavičienė, Baltienė, ' Pulkau- 
ninkienė ir Vilutis.

Vakarienę seniesiems BALF 
veikėjams pagerbti apsiėmė 
surengti Kropienė, Svilienė, 
Venis, Januškevičius, Juodka 
ir Starinskas. t

Išvažiavimą su pramogomis 
pavesta surengti Šimkienei, 
Bakienei, Merkelioniui, And
riui, Kapočiui ir Montvilai.

Visos komisijos jau pradė
jo darbą ir tikisi visų tautie
čių nuoširdžios paramos.

J. ir A. Belekevičiai 
gyv. 243 E St. susilaukė 

dukrelės, kuri pakrikštyta ba
landžio mėn. 2, Jonė Alėsė 
vardu.

Vagiliai lietuvio 
kavinėje

Sekmadienio rytą, kovo 26 
d., vagys įsilaužė į So. Boston 
kavinę, 260 W. Broadvvay,* ir 
išsinešė apie $200. Kavinės 
savininkais yra Vincas Balu- 
konis, Sr. ir šeima, stambūs 
“Darbininko” ir Lietuvių Ra
dio Valandos programos rė
mėjai.

P. ir A. Mikulskiai,
buvę biznieriai, gyv. Roxbu- 

ry. Mass., šiomis dienomis, 
praleidę atostogas, grįžo iš 
Floridos.

Boston College
registruoja berniukus į aš

tuntą skyrių High School, 76 
Harrison Avė., balandžio 
mėn. 17-21 d. nuo 9 vai. r. iki 
4 v. p.p. Kas norėtų savo 
vaikus leisti mokytis dar šį 
rudenį, turi užsiregistruoti 
nurodytu laiku arba prieš tai. 
Vėliau gali nebūti vietos.

Iš laivo išlipę ir jierėję per 
visas muitines, sėdom į auto
mobilį — “Buicką” ir pradė
jom kelionę sausžemiu.

Visų pirma aplankėme žu
vusių kareivių kapus DED. 
Kapai ant pat jūros kranto, 
kur amerikonai išlipo iš lai
vų Tuose kapuose palaidota 
apie 10,000 kareivių. Sutiko
me du Amerikos kareivius — 
kapų sargus. Jie atpasakojo 
apie baisią ten įvykusią kovą. 
Daug laivų pusiau iš vandens 
kyšančių ir dabar tebestovi 
netoli nuo kranto. Miestai, 
pradedan Cherbourg, visu pa
jūriu labai apgriauti.

Pirmą didesnį miestą, kuri 
pravažiavome, tai buvo Lis- 
seaux. Jis beveik visas su
griautas. Likęs vienuolynas, 
bažnyčia ir katedra, kuri dar 
nebaigta atstatyti-

Toliau Raven daug didesnis 
miestas irgi labai išgriautas. 
Katedra bandoma atstatyti, 
bet daug reikės laiko. Aplan
kėme vietas, kur buvo teisia
ma ir sudeginta Joana d’Are. 
Tos vietos nepaliestos.

Antrą dieną keliaudami 
sausžemiu pasiekėme Paryžių. 
Buvom sustoję Amien kated
rą aplankyti. Tas miestas irgi 
labai nukentėjęs nuo karo. 
•Katedra nepaliesta. Ji yra 
viena iš gražiausių Prancūzi
joje. Buvom sustoję irgi 
Reimse. Miestas labai nuken
tėjęs nuo pirmojo karo. Ka
tedra bandoma atstatyti, bet 
dar ilgai ims laiko. Kiti na
mai jau atstatyti.

Paryžiuje sustojom kiek il
giau. Čion atvykome penkta
dienio vakare, išvykome ant
radienį apie pietus. Sekma- 
idenį, kovo 12, laikėm šv. Mi
šias Jėzuitų bažnyčioje. Susi
tikome su daugeliu ten gyve
nančių lietuvių. Daugelis jų 
labai nori Amerikon atvykti. 
Pirmadienį aplankėme visas 
svarbias vietas: muziejus, ba
zilikas. Paryžiuje daug ko yra 
pamatyti, bet per trumpą lai
ką viskas neįmanoma. Pary
žiaus garsųjį Universitetą ‘S.’ 
perėjom per pusę dienos. Sal
džiausios Širdies bazilika jau 
baigiama įrengti. Ji senai pra
dėta, 1921 metais man bū
nant, jau buvo statoma. Tik
rai bus puiki bazilika.

Antradienį, pradėjom kelio
nę į Liurdą. Vakare sustojom 
Burger mieste. Miestas nedi
delis, bet katedrą turi nepa
prastai gražią.

Prancūzijos laukai gražūs. 
Yra kalnelių, bet neaukšti. 
Žmonės aria, akėja, sėja, dar
buojasi. Arčiau Liurdo pavir
šius buvo labiau kalnuotas. 
Liurdas apsuptas Piranėjų

Pirmoji Amerikos oro super-tvirtovė, nusileidusi Norfolk aerodrome Anglijoje, 
priimama su tam tikromis ceremonijomis, dalyvaujant britų ir amerikiečių valdžios 
atstovams. Tokių oro tvirtovių iš Amerikos bus pasiųsta D. Britanijai karinės pagel
bos pagrindu 70. ---------- - - -------- — ---------- - - —

aukštais kalnais, ant kurių 
viršūnių baltuoja sniegas. 
Liurde |>abuvojom virš trijų 
dienų. Kadangi dar sezonas 
neprasidėjęs, tai žmonių ne
daug tebuvo.

Iš Liurdo patraukėm tie
siai į Madridą, Ispanijos sos
tinę. Pervažiavus Prancūzijos 
sienas, vaizdai labai pasikeitė. 
Žemė dar taip pat kalnuota, 
bet žmonės daug vargingiau 
gyvena ir laukus dirba labai 
primityviai — vartoja arimui 
ir vežimui mulus ir asilus. 
Žemės kiekvienas sklypelis iš
dirbtas. Labiau į pietus dau
gumas augina vien tik Olive— 
alyvinius medžius. Žmonės la
bai draugiški. Reikalui esant 
kelio pasiklausti, didelis bū
rys subėga. —

Pakeliui į Madridą, sustojo
me Burgos mieste. Čia yra 
nepaprastai graži senovės ka
tedra. Joje sekmadienį, kovo 
19 d. laikėme šv. Mišias. Gra
žiu ydingumu tos katedros 
negalima atsigėrėti. Laukai 
kalnuoti. Augina beveik išim
tinai vien tik Alyvų medžius. 
Čia, atrodo, žmonės gyvena 
miestuose, o dirba laukuose. 
Dirbtuvių beveik visai nesi
mato.

Madridas gražus miestas. 
Jau beveik amerikoniškas. 
Garsiausia bažnyčia, tai Pran
ciškonų. Į ją lankosi ir Fran
ko. Ji nepaprastai turtinga 
garsių piešėjų paveikslais, 
daugeliu koplyčių ir nepa
prastu gražumu altorių.

F. J. J.
Kovo 10, 1950.

Sveikinu
visus savo parapijiečius, pa

rapijos geradarius, rėmėjus, 
seseles, vaikučius ir parapijos 
kolektorius su šv. Velykų 
šventėmis. Lai kėlęsis iš mir
ties Kristus suteikia visiems 
Ramybę. Ramybę dvasinę bei 
sielos, Alleliuja.

Kun. Pr. J. Juškaitis, 
klebonas.• \. I

Mūsų chorai
Uolus mūsų parapijos dar

buotojas ir buvęs choristas p. 
Vincentas Valatka, pasakė: 
“Jau pergyvenau keturis kle
bonus ir tiek pat vargoninin
kų, bet mūsų parapijos cho
ras mus visus pergyvens”. 
Panašiai išsireiškė ir kitas 
mūsų visuomenininkas, p. Jo
nas Kazmauskas: “Tesitveria 
tie kiti chorai. Jie susiorgani
zuoja ir vėl pranyksta. Gi 
bažnytinis choras buvo ir 
bus”.

Tuomi daug tiesos pasaky
ta. Prieš 50 metų parapijoj 
buvo ir dabar yra giesmes ir 
dainas mylinčių žmonių. Jie 
pagal savo sugebėjimus dirbo 
meno, ar dailės srityse, tik 
jie mažai buvo teįvertinti.

Prieš metus muzikas kom
pozitorius ir dirigentas Jero
nimas Kačinskas tapo mūsų 
didžiojo choro vadu. Jo ta
lentingoje vadovybėje choras 
sėkmingai žengia pirmyn. Vi
si labai pageidauja, kad mūsų 
choras didėtų ir tobulėtų. Vi
si džiaugiasi naujakurių pasi
šventimu chorui. Taip pat pa
geidauja, kad ir Benesnieji 
vietiniai lietuviai visomis ga
limybėmis remtų chorą, ypač 
į jį nukreipdami savo jauni
mą, kuris čia galėtų pasidar
buoti bažnyčios ir tėvynės ge
rovei. Visi, kaip vietiniai taip 
ir naujakūriai turėtų savo 
vaikučius įrašyti į mažąjį pa
rapijos chorą, šis choras yra 
prieauglis didžiajam chorui. 
Sekmadieniais prieš ar po 
vaikų Mišių, kurios pyraside- 
da 9 v. r. ir per kurias jie 
gieda galima savo vaikutį pri-

Rapolas Juška,
buvęs Philadelphia Civic 

Operos artistas, sekmadienį, 
balandžio 30 d., 3:30 vai. po 
pietų JORDAN HALL, Bosto
ne, akompanuos solistei Susa- 
nai Grish (Griškaitei) Lietu
vių Radio Valandos progra
mos koncerte.

Art. Rapolas Juška pradėjo 
vargonininkauti, mirus jo tė
veliui, 12 metų amžiaus, 
Brockton, Mass. Jis buvo var
gonininku Providence, R. I., 
Baltimore, Md. ir So. Bostone. 
Būnant Baltimore, jis buvo 
pakviestas į Philadelphia Ci- 
cic Operą, kur išpildė svar
bias roles. Art. Rapolas Juš
ka yra muzikos leidimo įstai
gos vedėjas Bostone ir vargo
nininkauja kitataučių parapi
joje.

rašyti prie mažojo choro. 
Tuomi galima būtų daug pasi
tarnauti savo vaikučiams ir 
visuomenei.

Priimami nauji choristai
Po pirmųjų savo pasirody

mų Šv. Petro parapijos cho
ras yra gavęs kelis svarbios 
reikšmės kvietimus, kurie 
chorui stato vis didesnius me
ninius reikalavimus. Choro 
veikla nebegali apsiriboti vien 
tik lietuvių parengimais. Ar
timoje ateityje chorui teks 
plačiai reprezentuoti lietuviš
ką dainą tarp kitataučių. Tu
rint tai galvoje, choro sąstatą, 
tenka dar labiau sustiprinti ir 
praplėsti. Nauji nariai priima
mi sekmadieniais po Sumos 
arba choro repeticijų dieno
mis šv. Petro par. salėje po 
bažnyčia.

Choro vadovas
Jeronimas Kačinskas.

Solistas St. Liepas ir Šv. 
Petro parapijos choras
pakviesti .dalyvauti Brock

tono lietuvių tremtinių ren
giamam koncerte, kuris įvyks 
š. m. balandžio mėn. 16 d. 
(Atvelykyje), 3 v. p.p.

Petras Gruodis,
botanikas, dirbęs mokomo 

personalo nariu Kauno ir Pin- 
nebergo universitetuose, gavo 
darbo Harvardo universiteto 
botanikos sode.

Filmą — Lietuviai trem

tyje — So. Boston’e
Po Velykų į So. Boston’ą at

važiuoja buv. VLIKo narys, 
agr. Balys Gaidžiūnas ir at
siveža filmą “Lietuviai trem
tyje”. Tai yra vienintėlis aki
vaizdos dokumentas iš lietu
vių skurdaus gyvenimo trem
ties stovyklose. Filmą rodo 
kasdieninį stovyklos gyveni
mą, ir kultūrinę tremtinių 
veiklą, žymesnius mūsų asme
nis, daug pažįstamų. Dažnas 
joje pamatys ir 
Agr. B. Gaidžiūnas 
pat nufilmuoti So. 
lietuvių kultūrinį
kad sudarytų lietuviškų židi
nių Amerikoje dokumentų ro
dyti kitoms kolonijoms.

Filmą “Lietuviai tremtyje” 
bus demonstruojama šešta
dienį, balandžio 15 d., 6 vai. 
“Lietuvių Piliečių” klubo 
Įėję. Filmai , pasibaigus, 
šokiai. Gros labai geras 
kestras, bus užkandžių ir 
rimų. ,

Parengimą ruošia A L.

patį save, 
žada taip 

Boston’o 
gyvenimą,

• Literatūros vakarai, vaidinimai, radijo valandėlės
Reikia džiaugtis, kad kultūrinis gyvenimas mūsų lietuviš

kose kolonijose gyvėja. Daug kur jau ruošiami ir literatūros 
vakarai, kurie turi nemaža pasisekimo. Tai puiku, kad mūšų 
rašytojai randa progos pabendrauti su savo tautos išeivių vi
suomene. Tačiau kartais tie parengimai jau nebeatitinka savo 
tikrojo vardo ir paskyrimo. Štai skaitome, sakysime, kad ren
giamas literatūros vakaras, o jo programoje dalyvauja... vie
nas rašytojas. Tiesa, šalia jo dar dalyvauja vienas rimtas ak
torius su literatūros dalykais, bet daugiausia numatoma muzi
kinė programa, šiaip ar taip, bet rengdami literatūros vakarus 
neturime iškreipti jų pagrindinio uždavinio — sudaryti tiesio
ginį kontaktą tarp kūlėjo ir visuomenės. Tat literatūros va
karo visas svoris turi remtis rašytojais, o tik į tarpus kas nors 
įterptina. Taip pat visi vakarų rengėjai turi neužmiršti, kad 
daugumas mūsų rašytojų tebėra be galo skurdžioj naujakurių 
būklėj ir kad visuomenės pareiga yra juos paremti.

•
Atskiro dėmesio reikalingas “Drauge” jau minėtas “Sek

minių vainiko” likimas. Amerikoje daug kur jį vaidina, bet be
veik niekam ir į galvą, kad... tas veikalas turi savo autorių, kad 
tas autorius gyvas gyvena tarp mūsų. Bostoniškiai dar dau
giau žino, kad tas autorius yra likęs be darbo, turi sunkumų 
su sveikata ir pan. Tat visi, kurie ligi šiol rengė A. Gustančio 
“Sekminių Vainiko” pastatymus ir turėjo iš to pajamų, turėtų 
nors dabar pavėluotai sutvarkyti reikalus su autorium. Visi 
ateities spektaklių rengėjai gal malonės neužmiršti ir apie vei
kalo autorius, susitardami su jais prieš veikalą statant. Šiais 
kultūrininkų skurdo laikais tai ypač aktualu ir visi tai supras
kime.

•
Daug kur Amerikoje turima lietuviškų radijo valandėlių. 

Bostone jų turime taip pat net tris. Visos jos apeliuoja ir į vi
suomenę, prašydamos paramos. Vadinasi, tų valandėlių vedė
jai jaučiasi dirbę kultūrinį darbą. Iš esmės tai paramai labai 
pritariant, vis dėlto, norisi pageidauti... tobulėjimo kultūrine 
linkme. Gyvenimas eina savo keliu ir naujos aplinkybės stato 
naujus reikalavimus. Kai programos pagrindą sudaro biznierių 
skelbimai ir “linksmi muzikos dalykėliai” ir kai dar viskas per
duodama bloga lietuvių kalba (geriau sakant, amerikonišku 
žargonu), galima abejoti dėl tokios valandėlės reikšmės kultū
riniu atžvilgiu.

Ne visas valandėles šios pastabos vienodai liečia. Kai-kur 
pastebima ir puikių pastangų tobulėti. Tenka, žinoma,, skaitytis 
ir su materialine puse. Tačiau pagal galimybes vis dėlto, norisi 
kviesti visų valandėlių vedėjus tobulinti savo programas, krei
piant dėmesio bent į šiuos dalykus:

1. Niekas neturime teisės darkyti gražios, visam pasauly 
gerbiamos savo kalbos. Kai kalbame angliškai, kalbėkime gra
žiai angliškai, o kai kalbamp lietuviškai, kalbėkime taip pat 
gražiai. Jei to negalime, kvieskime ) vietą galinčius.

2. Nebeduokime persenusių, jokios kultūrinės vertės nebe
turinčių plokštelių, nes jos tik ausį rėžia.

3. Atsiminkime, kad polka nėra joks ypatingas lietuviškas 
tautiškas šokis ir kad tai “linksmas muzikos dalykėlis” galėtų 
ir mažiau vietos užimti programoje.

4. Neišleiskime iš akių, kad atsirado visų sričių pajėgių 
kultūrininkų ir kad jų neišnaudojimas negali būti pateisintas.

K. Mockus.

Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius. Pelnas skiriamas lie
tuvių dailės parodos, kuri šiuo 
metu keliauja po lietuviškas 
kolonijas. Auka $1. Visi ma
loniai kviečiami!

ALT Sąjungos Valdyba.

čiami siųsti aukas p. Juozui 
Kasperui, šiuo adresu: Joseph 
W. Casper, 187 Dorchester 
St, So. Boston 27, Mass., ar
ba tiesiog seselėms: Sisters of 
Jesus Crucified, St Peter’s 
Converit, 488 East 7th St., 
So. Boston 27, Mass.

Mūsų Seselių naudai
šeštadienį, balandžio-April

• 15 dieną, Municipal Building 
salėje, East Broadvay, South 
Boston, 8 vai. vakare, įvyks 
metiniai šokiai Šv. Petro So. 
Bostono parapijos Jėzaus Nu
kryžiuoto seselių naudai.

Visi seselių prieteliai yra 
kviečiami dalyvauti šiuose šo
kiuose. Ne tik visi turėsite 
progos praleisti linksmai va
karą bet dar svarbiau, pini- 
giškai pagelbėsite seselėms 
nešti sunkų darbo jungą. Ti- 
kietai kainuoja tik 75c, pri- 
skaitant taksas. Gros lietu
viškas ir moderniškas me’o- 
dijas orkestras, Johnny Shu- 
rilla vadovybėje.

Kas iš Jėzaus Nukryžiuoto 
senelių rėmėjų negalės atvyk
ti, tai nors pinigišką paramą 
joms suteikite. Visi yra kvie-

PRANEŠIMAS
%

Moterų Sąjungos Mass., 
Maine ir N. H. apskričio svar
bus suvažiavimas įvyks Ge
gužės - May 28 d. šių metų 1 
vai. po pietų, Šv. Kazimiero 
parap. patalpose, 119 Temple 
Street, Nashua, N. H.
. Visos kuopos priklausančios 

prie apskričio kviečiamos pri
siųsti savo atstovus ir skait
lingai dalyvauti šiame suva
žiavime.

Kviečia apskr. valdyba — 
Pirm. — A V. Kne:žienė 
Vice-pirm. — T. Mitchell 
Kast. A M. Wackell

• Raad. Kryžiui šiemet su
aukojo Chicagoj| $1,392,425 
arba 57.5% tos sumos, kuri 
buvo užsimota šiemet surink
ti.

ša
bus
or-
8ė-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kUocydea, Salėm, Mass.

t 
šeštadienį, balandžio 8 (L, 1:15 v. po pietų įvyks Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Kalbės Valentinas Vakauza.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinki, Tai siųskite 

savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RAINO HOUR

366 West Broadvvay South Boaton 27, Mass.
Telephonair SOuth Boston 8-6608 arba NOnvood 7-1449




