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Raudonųjų ofenzyva sugriuvo
Po 5-kių dienų smarkaus Kinijos komunistų 

puolimo viduriniame Korėjos fror>t°, daugelyje šio 
fronto vietų jų afenzyva sugriuvo. Vasario 18 d. A- 
merikos ir britų daliniai paslinko 7 mylias pirmyn. 
Nežiūrint komunistų smarkaus spyrimosi į šiav ę 
nuo svarbaus susisiekimo pun! to Cheohon ir Yo-~- 
wol, sąjungininkų daliniai užėmė svarbų Yangpong 
miestą. Tuo komunistų grėsmė svarbiam susisiekimo 
mazgui Chechon buvo pašalinta.

Vakarų frontas
Vakarų Korėjos pakraščiu Turki j s patruli °i 

buvo nutolę iki 15 mylių nuo 38-tos n?salelės ir v - 
žvalgę Kimpo pusiasalį pranešė, kad nriešo ten ni°- 
kur nepastebėjo. Britų daliniai pasiekė Han upę ir 
kalvas dominuojančias jos slėnį 11 mylių. į rytus nuo 
Seoul.

Šiaurėje
pietų korėjiečiai vėl pasitraukė į pietus už 38- 

tos paralelės, kurią jie buvo prieš keletą dienų per- _ 
žengę, ir fronto sutrumpinimo tikslu iš Pyongchang. 
Vasario 18 d. dėl labai stiprios kinų komunistų pa
kraščių artilerijos ugnies buvo priversti pasitraukti 
sąjungininkų laivai nuo Wonsan pakraščio. Priešo 
pakrančių baterijos buvo išdaužytos, laivams iššau
kus atakon aviaciją.

■■ Kinijos komunistai pirmą kartą pradėdami 
ofenzyvą viduriniame fronte pavartojo ugniasviedį. 
Nežinia, ar jis buvo iš amerikiečių atimtas ar iš ru
sų gautas.

m Prieš Jungt. Tautų vieną laivą nuo vakarinio

Churchillio tankas” Korėjoje apšaudo raudonųjų
kiais tankais naudojasi britų daliniai.

pozicijas prie Han upės. To-

Kinijos 
Diplomati- 

sluogsniai pažymi, 
Stalinas tuo būdu 
ir Jungtinėse Tau- 
būti diktatorium ir 

savo rei-

Anglai atsakė Stalinui
Londonas. —

Sąjunga buvo
Anglijos vyriausybei no
tą, kurioje apkaltino bri
tus, kad jie sulaužė 1942 
metų draugiškumo su
tartį ir skubiu tempu

Sovietų 
įteikusi

Anglijos vidaus tvarką 
bei nepriklausomybę, o 
taip pat ir jos sąjungi
ninkus. Sovietų Sąjunga, 
nepaisydama Jaltos susi
tarimų, jėga parėmė ko
munistų mažumas Rytų

užsipuo- 
Atlanto 
jos gin-

likę. Jis nurodo, kad Ko
rėjos karas nesibaigs, jei 
nebus priimti 
reikalavimai.
niai 
kad 
nori 
tose
primesti joms 
kalavimus. Ypač silpnas 
jo argumentas, kad 
Jungtinių Tautų organi
zacijoje daugiau reiš
kianti Dominikos respu
blika (su 2,000,000 gyv.), 
kaip Sovietų Sąjunga ir 
kolosalinė Kinija. Tuo 
būdu jis norėtų sugriauti 
demokratinių Jungtinių 
Tautų organizacijos pa
grindą, kaip yra sugrio
vęs savam ir okupuotuo
se kraštuose. Pagal Sta
liną reikia 
gai.

Stalino
mas”, kaip nurodoma, 
nukreiptas taip pat į So
vietų piliečius, kurie jau
čia sunkią ginklavimosi 
naštą. Stalinas nori pa
rodyti, kad čia kalta ne 
bolševikų diktatūra, bet 
kapitalistinis pasaulis, 
kuris Sovietų Sąjungaipėdų vandens stulpą. Jie skrido ir pasiekė vandenį 

su nepaprastu greičiu palikdami už savęs baltų dū
mų ruožą. Karo vadovybė jokių komentarų apie tai 
nepatiekė, tačiau neoficialūs sluoksniai aiškina, kad 
tai yra rusų naujo tipo sviediniai vartojami pašalinti 
stipriai JAV laivyno pakraščių ugniai.

SOVIETAI GRIAUNA
JUNGTINES TAUTAS

Tarp 
buvo 
JAV 
Tau-

New York — New Yorko 
‘Teisės Institutas’ (Prae- 
ticing Law Institute) 
praėjusį sekmadienį bu
vo surengęs diskusijas, 
kurios lietė Amerikos ir 
Rusijos santykius, 
aštuonių kalbėtojų 
ir Emest A. Gross, 
atstovas Jungtinių 
tų organizacijoje.

Savo kalboje jis nuro
dė, kad Sovietų Sąjunga 
yra aiškiai pradėjusi ak
ciją, kuri siekia griauti 
kolektyvinį saugumą ir 
tuo pačiu Jungtines Tau
tas. Pirmutinis jos tiks
las yra izoliuoti Ameri
ką. Tam tikslui Sovietų 
Sąjunga visame pasau
lyje veda piktą propa
gandą prieš Ameriką. 
Maskva stengiasi vi
siems įkalti į galvą, kad 
Amerika pradėjo karą 
Korėjoje, kad jis siekia

imperialistinių tikslų A- 
zijos žemyne, kad ji 
skubiai ginkluojasi 
ginkluoja kitus.

Daug kas žino, 
tai yra sąmojingas 
las, bet tam melui yra ir 
patikinčiųjų.

Emest. A. Gross nuro
dė, kad Amerika dėl to 
taip piktai puolama, kad 
ji laikosi Jungtinių Tau
tų chartos ir jos paskelb
tų taikos principų, kurie 
kliudo Sovietų Sąjungai 
vesti savo grobonišką 
politiką. Ji norėtų Ame
riką išskirti ir sugriauti 
taikos siekiančių valsty
bių vienybę. Sovietų Są
jungai tas nepavyks, pa
brėžė E. Gross, “Jos gra
sinimai ir pikta propa
ganda Ameriką tik dar 
labiau suvienys ir paska
tins dar uoliau dirbti”.

ten 
ir

v • kad 
me-

ją. Tuo esą pažeidžiamas 
Sovietų Sąjungos saugu
mas ir grasoma taikai. 
Anglijos vyriausybė į tai 
atsakė griežta nota, kuri 
praėjusį šeštadienį buvo 
įteikta sovietų . ambasa
doriui Londone Georgi
jui N. karubinui. Buvo 
numatyta ją įteikti vie
na savaite vėliau, bet 
Stalino “pasikalbėjimas” 
laiką pagreitino. Tai yra 
atsakymas į jo naujus 
kaltinimus.

Kai Stalinas 
tiktai tuščiais 
tai Britų 
gausiais

švaistosi 
žodžiais, 

vyriausybė 
ir pagrįstais 

faktais. Pirmiausia nu
rodyta, kad nuo pat karo 
pradžios Sovietų Sąjun
ga naudojo visas priemo
nes, siekdama nugriauti

valstybes. Ji savo dikta
tūrinę valdžią įvedė Bul
garijoje, Rumunijoje ir 
Vengrijoje; visomis prie
monėmis rėmė Graikijos 
sukilėlius; suorganizavo 
Rytų Vokietijoje kari
nius dalinius; ten laiko 
gausią savo kariuomenę.

Kai kiti sąjungininkai 
savo karines įgulas ma
žino Vokietijoje ir Aus
trijoje, kaip buvo susi
tarta, Sovietų Sąjunga 
jas dar didino. Derybos 
dėl taikos su 
negalėjo būti baigtos dėl 
Sovietų Sąjungos obs
trukcijos. Tokia pat obs
trukcija 
vedama 
Tautose.

Kilus 
fliktui, Sovietų Sąjunga

Austrija

visą laiką buvo 
ir Jungtinėse

Korėjos kon-

BUVO BANDOMI NAUJI 
GINKLAI

stojo sukilusių komunis
tų pusėje. Ji juos palai
ko ir remia taip pat Ma
lajuose, Indokinijoje ir 
kitur.

Išvardinama taip pat 
visa eilė tarptautinių or- 
8*niwiįą, A kurių So
vietų Sąjunga pasitrau
kė ir parodė nenorą su 
kitais bendradarbiauti.

Visa tai rodo, pabrė
žiama notoje, kad impe
rialistinis komunizmas 
nesitenkina tiktai propa
ganda ir grasinimais, bet 
siekia jėga pavergti ki
tus. Tas privertė laisvas 
tautas gintis. Tai daro
ma ne Sovietų Sąjungai 
pulti, bet apšigiiiti nuo 
jos puolimo.

< . ' 4 . -

Tito gintų Europį
Belgradas. — Vasario 

17 d. Jugoslavijos dikta
torius Tito pasakė kalbą 
divizijai, kuri saugo jo 
paties asmenį. Jis pareiš
kė, kad Jugoslavija turi 
rengtis pasipri e š i n t i 
kiekvienai agresijai, ku
ri pasireikštų Europoje, 
ji nepaliktų ir Jugoslavi
jos, nes karo Europoj lo
kalizuoti nebūtų įmano
ma. —

Maskva. — 
penktadienį, 
mėn. 16 d.,
partijos organas “Prav- 
da” paskelbė surežisuo
tą pasikalbėjimą su Sta
linu. Jam neva buvo pa
statyti įvairūs klausi
mai, į kuriuos jis davė 
savo atsakymus. Niekas 
neabejoja, kad ir klausi
mai ir atsakymai išėjo iš 
to paties Politbiuro, ku
ris tuo būdu norėjo pa
reikšti savo 
tarptautiniais 
mais.

Stalinas ypač 
lė Ameriką ir 
valstybes, kam
kluojasi. Esą tas ginkla- 
vimasis nukreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri 
jau seniai dalį karių pa
leidusi ir toliau demobi- 
lizuojasi. Niekas, žino
ma, netiki tokiam jo 
tvirtinimui, nes surink
tos žinios rodo, kad vien 
pėstininkų Sovietų Są
junga laiko apie 4 mili
jonus.

Toliau Stalinas kaltino

jos tarnauja JAV, veda 
neteisingai Korėjoje ka- graso karu. Vargu, ar ir 
rą ir padarė begėdišką Sovietų Sąjungoj, išsky- 
nutarimą, paskelbdamos rus bolševikus, kas nors 
raudonąją Kiniją užpuo- tam tiki.
- —J.•- - ■* -s» t ■ » - ,
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nusileisti jė-

“pasikalbę ji-

P r o v i n g
Vasario
Truman

Aberdeen 
Ground, Md. 
17 d. prez. H. 
dalyvavo naujų ginklų 
bandymo pratimuose. 
Buvo demonstruojamas 
naujas tankas T-41. Jis 
pavadintas ‘Walker “ 
do’ žuvusiam gen.

Bull-
Wal-

Naujausio tipo JAV stratosferinis sprąusmin»^.1ėlftiiv®4o-y^tratojet- B-47
pats sveria 185,000 svarų, o važmos gali ppmti iki .700,006«sv*rę. Jo sparną ilgis 80 
pėdę. Greitis — 600 mylių į valandą.

ton Walker pagerbti. 
Vardas parinktas toks 
ypatingas dėlto, kad žu
vęs generolas Korėjoje 
buvo draugų vadinamas 
“Little Bulldog”. Naujas 
tankas turi 76 mm. pat
ranką ir yra toks vikrus 
ir greitas, kad juo gali
ma vairuoti, 
prastu automobiliu, 
turi dvigubą jėgą, 
ginus su praėjusio 
tankais. Taip pat 
demonstruojami ir 
bulinti ginklai laivyno ir 
aviacijos.

Prezidentas Harrv Tru
man šia proga kalbėda
mas pareiškė, kad tie 
nauji ginklai nėra skiria- 

T. mi ką nors sunaikinti ar 
pulti, bet' apsiginti nuo 
puolikų ir išsaugoti savo 
laisvę. • -r -

kaip pa-
Jis 

paly- 
karo 
buvo 
pato-

Šis Tito pareiškimas 
laikomas gana reikšmin
gu. Ligi šiol jis kalbėjo 
tiktai prieš tokį karą, 
kuris gręstų tiesiai Ju
goslavijai. Dabar, maty
ti, įsitikino, kad karą ga
li pradėti Sovietų Sąjun
ga, o ji Jugoslaviją ne
paglostytų, jei pradėtų 
kariauti ir ne prie Jugo
slavijos sienos.

Kritusi komunistinė įtaka
Londonas — Surinkto

mis Tarptautinio Socia
listų Biuro žiniomis dau
gelyje Europos kraštų 
komunistinė įtaka kritu
si. Tai rodo komunistų 
partijose narių sumažė
jimas ir atstovų pravėdi
ni as viešuose 
muose.

balsavi-

4 Vakarinio Berlyno mayoras Emgt Reuter va
sario 18 d. išvyko į JAV pasitarimams. Spėjama, 
kad jis matysis su valstybės sekretoriumi Dean 
Achesonū ir kitais aukštais JAV valdžios pareigū
nais.

-A Vasario 18 d. sudužo Švedijoje prie Stockhol- 
mo britų karališkųjų oro pajėgų transporto lėktu
vas, kuriuo grįžo iš Appsala oro bazės Anglijon 6 
karininkai ir 18 kadetų. Vienas buvo užmuštas ir 
šeši sužeisti.

A Vasario 17 d. premieras Tito antrame parti
jos suvažiavime pareiškė, kad Jugoslavija turi pasi
priešinti bet kokiai agresijai Europoje, jeigu grėstų 
pavojumi Jugoslavijos nepriklausomybei.

A Senato tyrinėjimų subkomitetas pareiškė, kad 
Jung. Tautos ir jų įvairios agentūros nuo 1946 m. iki 
1950 m. yra padariusios išlaidų $856,934,474. Įspėjo, 
jei ir toliau bus tokios išlaidos daromos, gali atvesti 
Jung. Tautas į didelius sunkumus.

A Italijos komunistų partijos vicesekretorius 
Pietro Secchia mėnesio bėgyje antrą kartą grįžo iš 
Maskvos. Pareiškė, kad kompartijos vadas Palmiro 
Togliatti grįšiąs kovo mėnesyje.

A Praeitą savaitę Paryžiaus policija ir Respubli
kos Apsaugos tarnyba areštavo 550 komunistų, da
lyvavusių kruvinose gatvių riaušėse protesto ženk- 
Ian dėl atvykusios vokiečių delegacijos į Paryžių Eu
ropos armijos konferencijon.

A Jung. Tautų delegatai Stalino kritikoje įžiūri 
įspėjimą Jung. Tautų Organizacijai, kad ji netaikin
tų paskelbtajai agresoriumi raud. Kinijai sankcijų. 
Kad Rusija manytų dėl to iš Jung. Tautų išstoti, 
nepramato.

A Armija pareiškė, kad tautinės gvardijos ap
sauginiai daliniai Tolimuosiuose rytuose yra nedi
desni, kaip vienos divizijos dydžio. Iš pareiškimo ne
aišku, ar čia buvo turėta galvoje ir Korėjos kovojan
čius dalinius.

A Lendsbergo kalėjime, Vokietijoje, pakarti sep
tyni naciai karo kriminalistai. Tame kalėjime nacių 
laikais daug sėdėjo ir žuvo lietuvių.

A Vokiečiai veteranai gausiai rašosi savanoriais 
į JAV laivyną.
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KUN. L. TULABA PAKELTAS 
. Į PRELATUS

Jo Šventenybė Popiežius Pi
jus XII, įvertindamas Lietu
vių šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje rektoriaus kun. d-ro 
Lado Tulabos nuopelnus Baž
nyčiai ir lietuvių tautai, pakė
lė jį į savo rūmų prelatus.

Kun. L. Tulaba su nedideliu 
būreliu kunigų ir klierikų at
vyko į Romą 1945 metais ir 
čia iš nieko pradėjo organi
zuoti lietuvišką kolegiją. Jam 
sėkmingai vadovaujant, šian
dien ši kolegija jau gyvena 
šeštuosius metus. Pokario 
metais, kada pati Italija ken
tė didžiausius nedateklius, 
pradžia nebuvo lengva. Bet 
lietuviškas pasiryžimas visa 
nugalėjo. Dabar kolegija turi 
nuosavus namus ir gabalą že
mės. Visa tai buvo įsigyta ge
radarių aukomis, bet gerada
rius reikėjo surasti. Tam pre
latas Tulaba panaudojo visą 
savo energiją ir sugebėjimus. 
Šiandien kolegijoje studijoje

20 kunigų ir 5 klierikai. Ne
mažas būrelis jau išėjo iš ko
legijos ir dirba įvairiose šaly
se. Kolegija savo rektoriaus 
paaukštinimą atšventė vasa
rio 4 d. kukliu pobūviu.

J. E. vyskupas Padolskis 
palinkėjo naujam prelatui ir 
toliau sėkmingai ruošti dar
bininkus Kristaus vynuogy - 
nui. Aliumnų vardu sveikino 
kun. Prefektas V. Mincevi
čius ir atminimui įteikė ver
tingą knygą.

■ Svarbiais Lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegijos reikalais 
šiomis dienomis į Romą atvy
ko J. E. Vyskupas V. Padols
kis.

■ Šiomis dienomis iš Romos 
į Vokietiją išvažiavo kun. Pet
ras Girčius, kuris Romoje už
baigė Teologijos studijas ir 
yra pakviestas dirbti su Vo
kietijoj pasilikusiais lietuviais 
tremtiniais.

Chicagos jiešniininkai grįžta į darbą
------------------------------------------—

NESKELBIA, KAIP PALAIDOJO

KATALIKŲ SEIMELIS

visos katali- 
seimelį, pra- 
dvasiškiai ir 
katalikų sei-

Federacijos Naujosios Anglijos Apskričio Katalikų Sei
melis įvyks sekmadienį, kovo 4 d. 1-mą vai. po pietų Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Panelės lietuvių parapijos svetainėje, Windsor 
St., Cambridge, Mass. Tad Federacijos skyriai ir 
kiškos organizacijos, jeigu neišrinkote atstovus į 
šome išrinkti ir dalyvauti. Maloniai kviečiami visi 
pasauliečiai skaitlingai dalyvauti šiame svarbiame
melyje. Pakviesti įžymūs prelegentai, kurie skaitys įdomias pa
skaitas. Visiems svarbu jas išgirsti. Tad dalyvaukime seimely
je, nes mums katalikams reikia labiau susirūpinti katalikiškais 
ir tautos reikalais, kai bedievybė ir komunizmas veda aktingą 
kovą prieš Kristų ir Jo Bažnyčią. Visi stokime į kovą už Kris
tų ir Jo mokslą. Kuo skaitlingiausiai atvykime į seimelį 

FEDERACIJOS APSKRIČIO VALDYBA:
Dvasios vadas Kun. Jonas Vaitiekūnas 

Pirmininkas V. J. Kudirka 
Raštininkas Jonas Beinoris

Neseniai Sovietų valdžią 
paskelbė žinią apie žinomo 
mokslininko, URSS geografi
nės draugijos pirmininko S. 
Berg mirtį. Pažymėtina, kad 
pranešimuose nieko nekalba
ma apie jo laidotuves, kaip 
paprastai yra daromas mirus 
kuriam nors žymesniam sovie
tų žmogui.

Šį Maskvos šaltumą Romos 
katalikų agentūra CIP, pasi
remdama gerai informuotais 
šaltiniais, aiškina tuo, kad 
Berg visą savo gyvenimą bu
vo uolus krikščionis ir vienin
telis tikras mokslininkas So
vietų Sąjungoje. ypač pasi- 
žyjnėjęs gamtos moksluose ir 
griežtai atmetęs darvinizmą.

Dėl to Sovietų visą laiką buvo 
negailestingai persekiojamas. 
Tik susilaukus jam 70 m. bu
vo jo nuopelnai dalinai pripa
žinti. ir jis buvo paskirtas ge
ografijos draugijos pirminin
ku.

Sovietų Rusijoje mokslinin
kas tiek gerbiamas, kiek nu
sipelno valdančiai komunistų 
partijai, o ne mokslui.

Eisenhower'io kalba 
Romoje

Lankydamasis Romoje Ei- 
senhower’is spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Roma 
yra vieta, kur brendo religija 
sukūrusi krikščioniškąją civi-

lizaciją. Tad šiandien laisvasis 
pasaulis stengiasi ją apginti. 
“Dėl to ir aš atvykau į Ro
mą, kad įneščiau savo dalį 
apsaugoti taikai ir patikrinti 
sąlygas toliau plėstis tai kul
tūrai, civilizacijai ir religijai. 
Mūsų taikingi siekimai, deja, 
buvo klaidingai išsiaiškinti. 
Dėl to dabar esame priversti 
stiprinti savo ginkluotąsias 
pajėgas. Yra tragiška”,— pa
reiškė gen. Eisenhoweris, — 
“kad tai vyksta šiandien, pra
slinkus beveik dviem tūkstan
čiam metų, kai Taikos Kuni
gaikštis atėjo į šį kraštą. Re
ligijos teisė, kun labai brangi 
kiekvienam tikinčiąjąm. teisė 
laisvai pareikšti savo nuomo
nę ir laisvai dirbti, turi rūpėti 
kiekvienam, ir todėl visi turi 
jungtis šioms teisėms ap
ginti”.

MALDOS nm RIEČIASI
Viena — Vienos tėvai pran

ciškonai 1947 m. pradėjo mal
dų Kryžiaus žygį ųž taiką ir 
už pasaulio išgelbėjimą- šios 
iniciatyvos akstinas buvo Fa- 
timoj apsireiškusias Dievo 
Motinos išreikštas pageidavi
mas. Dalyvaujantieji šiame 
žygyje įsipareigoja kasdien 
sukalbėti visą arba vieną dalį 
rožančiaus, siekdami atsily
ginti Dievui ir jo Motinai už 
įžeidimą ir išmelsti nusidėjė
lių atsivertimą bei taiką 
tarp žmonių; be to, prakti
kuojama savaitinė išpažintis 
ir komunija. Šio maldų žygio 
narių skaičius šiais metais 
pasiekė 200.000. Rezultatai 
yra pasigėrėtini. Daugelis, ku
rie nebuvo įpratę kalbėti ro
žančių arba jį kalbėdavo re
tai, dabar uoliai jį kalba

.NELIKIME SKOLINGI
SV. METŲ PAMINKLUI

Mieli lietuviai, Marijos žemės vaikai!
Dabartiniam Šventųjų Metų laikui paminėti pasiryžta 

Amerikos lietuvių katalikų vardu pastatyti paminklą — Mari
jos garbei koplyčią Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, 
Putnam, Conn.

Jau daug kas suprato reikalo svarbą ir didesnėmis ar ma
žesnėmis aukomis atsiliepė; Statybos Fondas pereitais metais 
žymiai padidėjo. Tiems geradariams dėkinga Marija, dėkingos 
Seserys Jos dukros, dėkingi visi, kurie nori pagerbti Mariją, 
kurie tikisi Jos pagelbos kenčiančiai mūsų tautai. Tačiau iki 
šiol surinktų pinigų dar permaža statybai pradėti.

STATYBOS KOMITETAS žinodamas, jog dar toli gražu 
ne visi geraširdžiai turėjo progos parodyti savo prielankumą, o 
vajaus talkininkai ne visur spėjo įgyvendinti savo planus — 
skelbia šv. Metų Paminklui pastatyti vajų tebeeinantį ir 
šiais 1951, pratęstais šventaisiais.

Šiandien N. Pr. Marijos Lurde apsireiškimo dieną su visu 
įsijautimu į mus supančius įvykius, su giliu troškimu antgam
tinės pagelbos mūsų tautai, su didele viltimi ir pasitikėjimu 
kreipiamės į visus lietuvius: dvasininkus ir pasauliečius, 
organizuotus ir pavienius — padėkite pastatyti Nekaltai Pra
dėtosios Marijos garbei koplyčią!

Pati Marija, pasirodžiusi Šiluvoje ir Lurde, prašė statyti 
Dievo namus. Priimkite šį mūsų kvietimą atvira širdimi ir atsi
liepkite auka. Jos laukia: Immaculate Conception Convent 
Building Fund, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Jūsų auka pagreitins Paminklo pastatymą, kuris sustiprins 
ir pagyvins naujausią lietuvybės ir katalikybės židinį.

N. P. Seserų Kongregacijos Vadovybė 
N. P. Seserų Vienuolyno Statybos Komitetas.

1951 m. vasario 11-tą,
Švč. P. Marijos Lurde apsireiškimo dieną.

kasdien. Narių tarpe priskai- 
toma apie 40,000 vaikų. Taip 
pat yra labai daug šeimų, ku
riose rožančius kalbamas ben
drai kiekvieną vakarą. Kiek
vieną trečią mėnesio sekma
dienį Vienos tėvų pranciškonų 
bažnyčioje susirenka tūkstan
čiai tikinčiųjų iš visų šio dide
lio miesto zonų dalyvauti per
maldavimo pamaldose ir ro
žančiaus kalbėjime. Šiandien

šis maldos sąjūdis jau plečia
si ir už Austrijos sienų, apim
damas vis naujus kraštus, 
kaip Šveicariją, Vokietiją. 
Angliją, Braziliją, Kanadą. 
Australiją ir kit.

Tas faktas, kad tarp mūsų, 
krikščionių, yra proletariato, 
yra dangaus keršto šaukiąs 
skandalas. Emil Fieldler

%

SKAITYKITE IR REMKITE I
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ ?!

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos a

METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų šventųjų Me
tų proga. Ši įdomi 224 psl. knyga liečia pačius aktu- į|i 
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijos. 
Kainavo $2.50. parduodama ............ ....................  Sl.OOj^

KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris- V 
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas. 
Kaina ............................................................... -..... $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga. 
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina ........... ................ 50c.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.
270 psl. Kaina ............................ -.....................  Sl.OOty

KVIESLYS J LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.
352 psl. Kaina ....................................................... $1.00

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi
nys. 576 psl. .......................................................  $1.00

VAI LĖKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido 
Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.
J. Starkus. 208 psl. Kaina ..................................... $1.50

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.
Herlitas. 400 psl. Kaina ........................................  $3.00

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 j 
Audeklo apdarais ................................................ $3.00

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek- 
į vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra

šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais. 
936 psl. Kaina ......................................................  $2.00

[KRISTAUS SEKIMAS. Tomas Kempietis. Iš prancūzų 
kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psl. Kaina — ............................................ $2.00
PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 
O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam. norinčiam susipažinti su Šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina ..........  50c.
PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas.

O. F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl.............................................................. 50c.
ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai................. Z................... .................... $1.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS. Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina ............................................. .. $1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ib lekcijos skiriamos 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina ................................................... $2.50

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS. Puiki maldaknygė 
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 
psl. Kaina ........................................................ ..... $4.00

RAMYBĖS ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras. 
Antroji laida. Maldaknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 ,

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži malda- v 
knygė. Surinko Tėvas Kazimieras Kapucinas. 574 
psl. Kaina ............... $3.75

PRANAŠYSTĖS APIE PASAI IJO PABAIGĄ — Kun
P. M. Juras. 111 psl. Kaina............................ $1.00

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina ........... 25c. v

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

ŠV.

ŠV.

ŠV.
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Kunigą sis pranešimas
- K

Kunigų Vienybės Seimas 
1949 metais nutarė ir 1950 
metų seimas pakartojo, kad 
būtų rengiamos kas metai 
sekmadienį po šv. Kazimiero 
dienos bažnyčioje už Lietuvos 
išlaisvinimą ir kenčiančius jos 
žmones bei kovotojus ypatin
gos pamaldos ir tą dieną ra
ginami žmonės tomis intenci
jomis melstis.

Šiais metais šv. Kazimiero 
diena išpuola sekmadienį. Ku
nigų Vienybės Centro Valdy
ba šiuomi prašo visus kuni
gus kovo 4 dieną skelbti kaip 
maldos dieną. Rengti savo 
nuožiūra ypatingas pamaldas, 
raginti žmones melstis ir pri
imti šv. Komuniją. Lai būna 
toji diena maldos už Lietuvą 
diena. K.V.C. Valdyba.

Nenumesk perskaitęs

DARBININKO

Įduok kitam, kas jo nematė 
ir neskaitė.

$

v

Paul Henri Spaak (kairėje), buvęs Belgijos 
premicras. o dabar Europos Tarybos pirmi
ninkas, yra atvykęs į JAV vizito. Jis kalbasi 
su Belgijos amhasadoriom JAV Silvercruys 
(dešinėje).

Aš Atsimenu 
Tų Viskę!

AIP, aš buvau dešimties metų, kada Thomas 
Edison atvyko į Bostoną padėti Boston Edi- 

son Company pradėti biznį, teikiantį elektrą. Bėgy
je 65 metų, elektros įmonė sparčiai pažengė pir
myn! Pirmiausia, elektrikinės lemputės pakeitė 
gasines mirkčiojančias šviesas. Išaugo elektrikiniai 
prosai, elektrikinės siuvamos mašinos. Vėliau, va
lytuvai - siurbliai, elektrikiniai pečiai, skalbiamos 
mašinos, refrigiratoriai — ir daugelis kitų dalykų, 
kurie padeda virtuvėje ir skalbykloje. Dabar —

ER šešiasdešimts penkis metus Boston Edison 
teikė elektrą namams, dirbtuvėms, krautuvėms 

ir tt. Didžiame Bostone. Tai tikrai reikia pasididžiuo
ti visa Edison organizacija. Eztra reikia pasididžiuo
ti. kad elektra kainuoja pigiausia — vienas nuošim
tis iš tūkstančio kitų namų reikmenų.*

Minint 65-kių m. sukaktį. Boston Edison ypatingai 
stengiasi žmonėms duoti geriaųsį patarnavimą. Tho
mas A. Edison žodžiais kalbant, mes... “Turėkime 
pasitikėjimą — eikime pirmyn”.

BOSTON EDISON COMPANY
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Dūmai iš Stalino pypkės

Kas yra enciklika?
Kai vyskupas parašo 

oficialų raštą tikintie
siems, tai toks raštas va- 
d i n a si Ganytojiškas 
Laiškas. Kai tokį oficia
lų raštą kuriuo nors ti-. 
kėjimo ar dorovės klau
simu parašo popiežius, 
tai tas raštas vadinasi 
enciklika.

Taigi, enciklika yra 
oficialus popiežiaus raš
tas, o ne koks privatus 
laiškas. Enciklika yra 
oficialus aukšči a u s i o 
Bažnyčios autoriteto pa
sisakymas, aukščiausios 
valdžios sprendimas ku
riuo nors svarbiu klausi
mu. Toks raštas duoda 
paprastai tik pačius ben
drus nurodymus ir pa
aiškinimus. Kiekviena 
enciklika yra Kristaus 
mokslo paryškinimas ar
ba nurodymas, kaip tuo 
ar kitu atveju žmogui 
laikytis ir elgtis.

Juk mes turime 
šv. Raštą!

Teisingai, mes turime 
šv. Raštą, turime evan
gelijas. Bet ir evangeli
jas turi kas nors paaiš
kinti, ypač sunkesnes jų 
vietas. Mūsų tikėjimas 
remiasi ir evangelijomis 
ir Bažnyčios autoritetu 
bei mokslu. Pats Kristus 
visų pirma ne kokias 
knygas rašė, bet įsteigė 
Bažnyčią ir Jai pavedė 
žmones mokyti, taigi ir

Porą metų tylėjęs, Stalinas vėl viešai prašneko 
tarptautiniais klausimais. Buvo suredaguoti klausi
mai bei atsakymai ir paskelbti “Pravdoje”, bolševi
kų partijos oficialiame laikraštyje. Kaip seniau, taip 
ir šį kartą “atsakydamas” Stalinas koliojosi ir kal
tino kitus. Išplūdo Ameriką, Atlanto sutarties vals
tybes ir tuos Azijos kraštus, kurie nepalaiko komu
nistinės Kinijos. Ypač jis įširdęs, kad Kinija paskelb
ta užpuolike. Galimas daiktas, kad pyksta pagrįstai, 
nes pirmiausia reikėjo užpuolike apšaukti Sovietų 
Rusiją, ir dar nelaukiant Korėjos karo. Jau iki to 
laiko Sovietų Sąjunga daug ką užpuolė ir sugromu- 
liojo.

Kiti “klausimai ir atsakymai” taip pat rodo, 
kad Stalinas iš savo pypkutės vis dar kitiems pučia 
dūmus į akis. Štai, jis pareiškia, kad sąjungininkai 
Korėjos karą pralaimės, nes jie stumia kareivius į 
neteisingą karą. Iš tikrųjų, kas veda neteisingą ka
rą, dažniausia prakiša. Čia turi apsižiūrėti Sovietų 
Rusija, ne sąjungininkai, kurie karo Korėjoje nepra
dėjo.

Save baltindamas Stalinas pasigiria, kad Sovie
tų. Rusija jau seniai demobilizavosi ir dabar tesirū
pina savo pramone, kuriai darbininkų reikia, ne ka
rių. Tikrai, ji rūpinasi karine pramone, kuriai pakin
ko vergus darbininkus iš pagrobtų kraštų, kad jie 
geriau apginkluotų milijonus mobilizuotų karių. Sta
linas neklysta kitus kaltindamas, kad jie skubiai 
ginkluojasi. Kalti, kad anksčiau nepasekė Sovietų evangelijas aiškinti. 
Sąjungos pavyzdžiu. ’ * - ---- ‘

Stalinas išvadino begėdžiais Jungtinių Tautų 
atstovus, kurie pasmerkė raudonąją Kiniją ir nuo 
“taikos” nukrypo į karą. Iš tikrųjų, Jungtinės Tau
tos bent kartą nesigėdijo į akis pasakyti tiesos, ku
rią vis nutylėdavo, kad Stalinas neįsižeistų ir nesu
pyktų. Reikėtų tuo keliu eiti dar atviriau: jis veda 
į tikresnę taiką, negu “pax sovietica”.

Užtraukdamas pasikalbėjimą paties su savim, 
tas suktas gruzinas pasiguodžia, kad karas nėra ne
išvengiamas. Žmonės jo nenori, tik reakcinės vy
riausybės juos mulkina ir karo siekia. Tikrai, Stali
no pavergti žmonės karo labai nenori, tik bolševikų 
revoliucinė vyriausybė jį visą laiką kursto. Reikėtų 
tų pavergtų žmonių atsiklausti, ar nepanorėtų jie

Enciklikos kaip tik ir 
yra oficialūs Bažnyčios 
raštai, kurie aiškiną vie
ną ar kitą kurį evangeli
jų klausimą. Enciklikos 
padeda šiandien, konkre-

Kun. Kazys Mažut’s
čiose dabartinėse mūsų 
gyvenimo sąlygose, įgy
vendinti tai, ko evangeli
jos reikalauja.

Kiekvienas aiškiai ma
to ir supranta, kad neuž
tenka tik vadintis krikš
čioniu, neužtenka tik bū
ti pakrikštytu, neužten
ka būti įrašytu į krikš
tytų žmonių knygas, — 
reikia gyventi pagal 
Kristaus mokslą, reikia 
evangelijų dvasia for
muoti modemišką mūsų 
dienų gyvenimą. Ir čia 
nurodymus mums duoda 
enciklikos.

Evangelijos ir encikli
kos yra mūsų kelrodžiai, 
yra mūsų gyvenimo pro
gramos. Šiais neramiais 
laikais krikščionis rea
listas, kurio švyturys 
yra Kristus, paims tuos 
du irklus — evangelijas 
ir enciklikas — į rankas, 
ir pilnas pasitikėjimo 
Dievu ir savim plauks 
pirmyn, nes žino, kad jis 
nepaklys.

Socialinės enciklikos
Socialinė enciklika yra 

oficialus popiežiaus raš
tas socialiniais klausi
mais. Bet kas yra socia
liniai klausimai?

Visų pirma keli paaiš
kinimai. Žodis socialinis 
yra kilęs iš lotynų kal
bos žodžio sočius, paly
dovas, draugas. Iš šito 
lotyniško žodžio sočius 
yra kilęs jr kitas lotyniš
kas žodis, 
lis,, 
nis

v •

būtent socia- 
t. y., bendruomeni- 

visuomeninis. Sako
ma, pav., kad žmogus 
yra socialinė būtybė, tai 
reiškia, žmogus savo pri
gimtimi yra priklauso-

•>

mas nuo kitų, gyvena su 
kitais, bendruomenėje, 
visuomenėje.

Socialiniai klausimai 
yra visuomeniniai klau
simai, t. y., tie, kurie lie-' 
čia tarpusavius žmonių 
santykius. Šia u r e s n e 
prasme socialiniai klau
simai yra tie, kurie lie
čia ūkinius bei ekonomi
nius žmonių i 
kaip darbdavių 
na darbo žmonių 
giu, darbininkų 
gumas, teisingas 
nimas už darbą, 
vimas įmonės adminis
tracijoje ir pelne ir kiti 
panašūs klausimai.

Tat socialinės encikli
kos ir liečia viešojo, vi
suomeninio bei ekonomi
nio gyvenimo klausimus, 
kiek jie yra susiję su pri
gimtomis žmogaus teisė
mis ir amžinuoju žmo
gaus paskyrimu.

Socialinius klausimus 
popiežiai paliečia įvai
riausiomis progomis, bet 
svarbiausios, 
tais klausimais 
enciklikos yra 
novarum” ir “Quadrage- 
simo anno”. (Enciklikos 
paprastai vadinamos pa
gal tuos žodžius, kuriais 
prasideda. Enciklika pra
sidedanti žodžiais “Re
rum novarum” ir vadina
si enciklika “Rerum no
varum”).

Kada jos pasirodė?
Enciklika “Rerum no

varum” pasirodė 1891 
metų gegužės mėn. 15 d., 
o “Quadragesimo anno” 
pasirodė po 40 metų, t.y., 
1931 metų gegužės mėn. 
15 d. Taigi šiemet gegu
žės mėn. 15 d. sukanka 
60 metų nuo enc. “Rerum 
novarum” ir 20 metų nuo 
enc. “Quadragesimo an
no” pasirodymo. Šią su
kaktį krikščionybė at
švęs netik iškilmingais 
minėjimais, bet ir iškil
mingu pasižadėjimu en
ciklikas pažinti ir jų nu-

santykius, 
i laikyse- 

atžvil- 
sąžinin- 
atlygi- 

dalyva-

specialiai 
išleistos 
“Rerum

pakeisti revoliucinės valdžios ir vadinamą “reakci
nę”? Tada karo tikrai būtų išvengta.

Vakarų diplomatai šį Stalino “pasikalbėjimą” 
laiko tuščiu burbulu, kuris vis pakišamas vietoje ge
ros valios ir taikaus veiksmo. “Atsakymai ir klausi
mai” duoti kaip meškerė vienai kitai negudriai žuve
lei užsikabinti, o dar labiau — užglostyti plyšius, ku- 
rie vis labiau prasiveria raudonam fronte. L. Kn-va. rodymus įvykdyti.

Apie ką kalba enciklika 
“Rerum novarum”?

Ji kalba: 1) apie dar
bininkų klausimo pri
gimtį ir apie socializmo 
klaidas; 2) apie Bažny
čią ir darbininkų klausi
mą; 3) apie valstybės už
davinius ir pareigas 
sprendžiant darbininkų 
klausimą; 4) ragina dar
bininkus ir darbdavius 
patiems susirūpinti tin
kamu tų klausimų spren
dimu ir savo organizaci
jomis. Enciklika baigia
ma paraginimu skubiai 
tvarkyti socialinį žmo
nių gyvenimą, neišlei
džiant iš akių ypatingai 
meilės.
Turinys enciklikos “Qua- 

dragesimo anno”
Įžangoje kalbama apie 

palaimą, plaukusią iš 
“Rerum Novarum” Baž
nyčiai ir žmonijai. Toliau 
nagrinėjamas socialinis 
Leono XIII mokslas da
barties gyvenimo fone, 
kur paliečiami esminiai 
socialiniai klau simai, 
kaip nuosavybės, pelno, 
kapitalo, darbo, atlygini
mo, korporatyvinės san
tvarkos ir kitos proble
mos. Paskutinėje dalyje 
duodama kapitalizmo ir 
socializmo kritika, nuro
dant jų klaidas ir iškry
pimus, taip pat kelius, 
kaip iš tų sunkumų išei
ti. “Quadragesimo anno” 
ypatingu būdu iškelia 
dvi mintis: 1) proletaria
tas turi būti nuproleta- 
rintas ir 2) visuomenėje 
turi būti ne klasių, bet 
korporatyvinė santvar
ka, t. y., visuomenę turi 
sudaryti ne pagal turtus 
ir nuosavybe susidaru- 
sios klasės, bet darbo ir 
gamybos sritimis susida
rę vienetai, bendro darbo 
sambūriai, korporacijos.

Šioje enciklikoje at
kreipiamas dėmesys ir į 
visuomeninį priva č i o s 
nuosavybės charakterį.

Kas išleido “Rerum 
novarum”?

Encikliką “Rerum no
varum” išleido popiežius 
Leonas XIII. Jis gimė 
1810 m. Jo tėvas buvo 
ūkininkas. Mokėsi jis

pas jėzuitus mieste Vi- 
terbo, vėliau Romoje. Jo 
motina buvo didelė šv. 
Pranciškaus Asyžiečio 
garbintoja. 1837 metais 
jis tapo kunigu, vėliau 
buvo popiežiaus atstovu 
Belgijoje. 1846 m. tapo 
Perugijos vyskupu, 1853 
m. kardinolu, o 1878 m. 
buvo išrinktas popie
žium. Mirė 1903 metais, 
birželio mėn. 20 d. Nepa
prastų gabumų žmogus, 
puikus socialinių proble
mų žinovas.
Kas parašė “Quadrage- 

simo anno”?
Šią encikliką parašė 

popiežius Pijus XI. Gimė 
1857 m. Prieš tapdamas 
popiežium vadinosi Achi- 
lles Ratti. Amatininko 
sūnus, aukštuosius moks
lus baigė Lombardijos 
kolegijoje. Nepaprastai 
mėgo mokslą, yra lankę
sis Lietuvoje, įsteigė 
bažnytinę Lietuvos pro
vinciją (1926). Mirė 1939 
m.

Socialinių enciklikų 
aktualumas ir svarba
Visa žmonija yra šian

dien lyg koks milžinas 
ligonis, kuriam reikia 
gydytojo ir gerų vaistų. 
Enciklikose, ypač socia
linėse, aukščiausias Baž
nyčios autoritetas pasi
sako tokiais klausimais, 
kurie liečia mus ne tiek 
dėl to, kad esame krikš
čionys, kiek dėl to, kad 
esame žmonės. Čia gina
mas žmoniškumas, pa
garba žmogui, ginamos 
nužmoginto darbininko 
teisės. Čia nurodomi 
vaistai mūsų dienų ser
gančiai žmonijai.

Moderniškas Iliustruotas 
PassuMo Lietuvių Magazinas.
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Sužalotas žandas? Susikovė su bolše
vikais, ar tai kokia naujiena? Dar galima 
iš to ir žygdarbį padaryti: juk jų buvo trys 
prieš jį vieną, ir dar revolverį parsineš — 
reiškia vieną čekistą nuginklavo. Ir kaip jis 
ne didvyris? Tegu kitas tiek padaro. Tačiau 
ne! Gėda taip melagingai girtis. Tai ne Vil
kaičio prigimtis. Jis nemėgsta drūtmela- 
giauti.

Dobilienė net nusigando jį pamačius.
— Dievulėliau! Visas veidas kruvinas! kas 

atsitiko? Ar labai sužeistas?
Vilkaitis tik ranka numojo.

— Et, niekniekis. Bolševikai nemoka 
šaudyt, tai ir visa pasaka.

Požemy buvo susirinkę partizanų vadai 
aptarti busimojo žygio smulkmenas. Laukė 
žvalgybos pranešimų, kiek tremtinių bus ve
žama, ar daug apsaugos, kiek sunkvežimių, 
kuriais keliais bus važiuojama. Svarbiausius 
davinius partizanai jau turėjo, bet jiems rū
pėjo žinot pačias mažiausias smulkmenas. 
Vilkaitis buvo kažkur išėjęs, tai jie manė, 
kad gal jisai bus šį tą sumedžiojęs. Visi jį 
apspito ir, pamatę kruviną žandą, nemažai 
susijaudino. Pradėjo klausinėti.

— Vis dėlto tave grybštelėjo, drauguti, — 
tarė Gegužis. — Laimė, kad paviršium. Co
lis kairėn, ir būtum sveiks dingęs. Kaip tai 
įvyko?

Matydamas draugų užuojautą, Vilkaitis 
ryžosi atpasakot viską kaip buvo. Jie klau
sėsi labai atidžiai, kai kurie net išsižioję. 
Visų akyse reiškėsi pasigėrėjimas. Genys 

karštai jam ranką paspaudė.
— Sveikinu, sveikinu. Tai štai koks Vil

kaitis. Mano tariamas žygdarbis blanksta 
prieš jo tikrąjį.

Vilkaitis nesitikėjo tokio pagyrimo. Jam 
pasidarė nejauku ir net gėda. Jis pajuto, 
kad klausytojai norėtų išgirsti paaiškinimą: 
kokiu sumetimu jis ėjo pas Vilgėdą? Sunku 
jam tas paaiškinimas duoti, bet jis ryžosi. 
Nenorėjo tokios pigios didvyrystės.

— Nuoširdžiai dėkoju mūsų didvyriui Ge
niui už malonų komplimentą. Tačiau aš ne
noriu nenupelnytos garbės. O ta garbė sa- 
vaime atpuls, kai išgirsite mano žygio tiks
lą. Aš seniai norėjau Vilgėdą likviduoti. Da
bar pasitaikė gera proga, nes jo sargas Iva
nas nuėjo pas partizanus, ir Vilgėdą buvo 
vienas. Man reikėjo tik spustelt mygtuką, 
ir viskas būtų baigta, bet galas mane nešė 
leistis su tuo išgama į pokalbį, kurs, nors 
buvo trumpas, bet šiuo atveju išėjo perilgas, 
nes po kelių minučių pradėjo į duris belstis 
— čekistai. Aš jų nemačiau, bet supratau, 
kad tai ne kas kits. Tuomet man parūpo tik 
vienas dalykas — išsigelbėt. Vargais nega
lais aš tą atlikau, bet mano tikslas liko neat
siektas. Tai koks čia žygdarbis? Jis daugiau 
į žioplystę panašus.

— Tamsta, kaip tikras karžygis, esi labai 
kuklus, — tarė Genys. — Jis gali peikt savo 
žygius, nes žino, kad nieks kits jų nepapeiks. 
Priešingai, neva karžygis savo darbus labai 
giria, nes žino, kad niekas kitas jų nepagirs. 
Žinoma, politiniu atžvilgiu, gal čia kiek pra
laimėta, ar verčiau, tolesniam laikui atidėta, 
bet pats išsigelbėjimas taip meniškai atlik
tas, jog jį reikia įrašyti į partizaniškų kau
tynių vadovėlį. Tas staigus durų atidary
mas, kai čekistai mėgino jas išlaužti, tai 
toks meniškas kąsnelis, kad apie jį klau

sant, tenka apsilaižyt. Net pavydu darosi. 
Ne, brolau Vilkaiti, gali mažybint savo žyg
darbį kiek tik nori, bet mūsų akyse išėjai iš 
tos neįmanomai sunkios padėties kaip tik
ras didvyris. Juk ir nuostolių esi jiems ne
mažai padaręs?

— Be to neapseita, — dėl pagyrimo pa
raudęs atsakė Vilkaitis, — tas, kuriam už
myniau ant sprando, žvėriškai riktelėjo. 
Vargu jis ilgai begyvęs. Kitam tamsoje tur 
būt kumščia į tuštymą pataikiau, nes dejuo
damas susmuko; į trečią šoviau, bet tamsoj 
negalėjau matyt, ar pataikiau. Daugiau nuo
stolių nepadariau, nes bėgau kaip zuikis.

— Iš kur čia tas zuikis atsirado? — šyp
sojosi Genys. — Toksai karžygis zuikiu ne
virsta. Čia buvo labai sumanus pasitrauki
mas. Juo greičiau, juo geriau. Ar šiaip, ar 
taip esi nusipelnęs mūsų viešą pripažinimą 
ir pagarbą. Valio mūsų didvyriui Vilkaičiui!

— Valio! Valio! — vieningu nuoširdumu 
sušuko partizanai.

Vilkaitis visas nušvito. Tokios staigme
nos nesitikėjo. Manė susilauksiąs nešlovė ir 
pajuokimų, o čia į didvyrius iškeltas Iš viso, 
tas Genys tai ne tik taurus riteris, bet ir 
•aukso širdies vyras. Vilkaitis nesurado žo
džių savo dėkingumui pareikšti, tik nuošir
džiai Geniui ranką paspaudė.

Sugarmėję į Vilgėdos butą enkavedistai 
pamatė labai liūdną vaizdą. Pats šeiminin
kas dar tebedrebėjo kėdėj susirietęs. Čiupi
nėdamas kairiosios kojos kelinę pajuto per
šėjimą ir pamatė, kad iš blauzdos sunkiasi 
kraujas. Tai ne Vilkaičio nuopelnas. Koją 
palytėjo čekisto revolverio kulka, kuri ne
taikomą taikinį atiteko. Žaizda nepavojinga, 
bet sudaro nemažą sopulį, kurį padidina sui
rę Vilgėdos nervai.

Vienas čekistas guli ant grindų su nu
laužtu sprandu. Jau nebe gyvas. Kits prie- 
menioj susirietęs laikosi už tuštymo ir ky- 
miai dejuoja. Trečias turėjo peršautą petį. 
Ir tai padarė vienas banditas!

Čekistai prietaringai susižvelgė. Neįma
noma, kad vienas žmogus tiek žalos galėjo 
padaryti ir sveikas pabėgti. Čia kažkas virš- 
žmogiška. Čekistams neleistina į dvasias ti
kėti. Tačiau čia aiški nelabosios dvasios 
veikla. Enkavedistų akyse reiškėsi baimė.

XLV.
— Valio, draugučiai! — pasigirdo gausus 

balsas ir iš tamsos išniro milžinas, puse gal
vos net už Vilkaitį didesnis, stora šakota 
lazda rankoj.

— Nugi Dičkis! — nudžiugo Genys, — va
lio, Jurgi!

— Valio, valio! — atsakė milžinas. — Ką 
jūs čia veikiat?

— Šį tą svarstom, planuojam, — atsakė 
Genys. — Tik, ot, dar laukiam tikslesnių ži
nių: kada, kuriais keliais, kiek sunkvežimių, 
kokia sargyba. Mūsų žvalgyba kažkaip ne
paslanki. Gal tau teko kas tikslesnio suži
noti? •

Dičkis valandžiukę delsė su atsakymu.
— Taip, aš šį tą žinau. Mūsų žvalgyba 

tvarkoj, bet šiuo kartu bolševikai dvigubai 
paslaptingi. Mat, gabena daugiausia parti
zanų giminių: tėvų, brolių, seserų, dėdžių, 
tetų. Jie mano, kad mes šį tą suuodžiam ir 
smarkiai juos pulsim. Todėl ir jų sargyba 
daug gausesnė. Kiek tremtinių ir sunkveži
mių, sunku atspėti, bet yra žinių, kad du 
sunkvežimiai veža vien čekistus: viens prie
ky, kits užpakaly. Tad sargybos bus apie 50, 
neskaitant tų, kurie bus su tremtiniais. Tai
gi tenka spėlioti, kad viso labo čekistų bus 
apie šimtas. O kiek mūsiškių?

*2 r * <
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Faustas Kirša - poetas ir žmogus
60 metų sukakties proga

Poetas į tautos gyvenimą 
neša grožį, neša šviesą, neša 
gyvybės ugnį Poeto kūryboj 
kaip skaidriam ežere atsispin
di tautos veidas ir siela. Jis 
kuria vertybes, kurios tampa 
žmonijos turtu. Jis skaidrina 
mintis, kuria poetinį vaizdą, 
puoselėja poezijos formas, vi
sada kalba gyvu ir nuoširdžiu 
jausmu, jieško ir atranda 
naują žodį, naują ir gilų iš
gyvenimą. Didelis poetas, nors 
ir maža būtų — didelė tauta. 
Be savo rašytojų, be savo 
poetų — tauta būtų akla, 
kurčia ir nebylė. Todėl aš, kai 
retom progom kalbu apie mū
sų literatūros žmones ar mū
sų grožinę literatūrą, visada 
jaučiu nerimą, girdžiu nera
miai plakančią širdį Kalbėti 
apie poetą, pažvelgti į jį kaip 
į kūrėją ir žmogų, nėra tok
sai paprastas reikalas, kaip 
gal apie tai ne vienas pagal
voja. Tai žvelgimas į gilumas 
vandenų, tai žvelgimas į ne
aprėpiamas dangaus platybes, 
tai brovimasis į kūrėjo sielą' 
Tačiau būna dienų, kai reikia 
apie tai kalbėti, kai reikia 
apie tai gal ir šaukte šaukti...

Poetas Faustas Kirša 
šiuo metu gyvena Bostone. Jis 
dirba įmonėj, kur dulkės 
graužia jo akis, užgriūna al
savimo takus, mašinų staugi
mas piauna jo dienas, nors jo 
kūrybos darbai — nuostabūs 
ir nesugriaunamas granito pa
minklas. Ar nusipelnė poetas 
Faustas Kirša tokio 
klaikaus likimo? Taip atsitiko 
todėl, kad jis atsisakė nusi
lenkti prievartai ir priespau
dai. kad jis pasirinko laisvo 
kūrėjo buitį kad visa jautria 

FAUSTAS KIRŠA
• • •

PRIE TAVO KOJŲ ilsis liūtas ir ėriukas,
Palaiminti veidai ir klystanti širdis;
Ir tyio6 liejasi ir vėtros skliautais brukąs.
Sutirpsta amžiuose kalėjimų grandis.

Tik tolipose klaikiuos gyvi taškai grūmoję.
Trapios širdies balsai — tik pasaka laki.
Mes teisiam išdidžiai, o Tu alsą plasnoji. 
Mes širdis plėšome, o Tu — šviesiai tiki.

* . • •

NE DAŽNĄ pasakos vilioja.
Ne dažnas kalba su žiedais, —
Tik tas. kas skraido aukštumoje
Ir vėtras nugali sparnais.

Užbūrė širdis ir svajones
Klajojanti dievų daina.
Ir skamba rūmai, skamba klonys
Džiaugsmų liepsna ir aimana.

Ir tu. kuris parpuolęs raudi,
Ir tu, kuris džiaugsmuos drebi, —
širdies virpėjimus nuaudė 
Pasaulio meilė nuostabi.

• • • •

KODĖL. KODĖL greit nužydėjo rožės
Ir lapai skrenda rudenio keliais...
Tylioj maldoj kvepėjimas ir grožis
Dar blaškomi žibintais nebiliais.
•

Ruduo danguj, ruduo po mano kojų,
Ruduo plaukuos ir žvilgsnio lakume...
Ne kartą širdyje nešiojau rojų.
Dabar džiaugiuosi kvepiančia žeme...

Šviesos keiy užmirški nusiminti:
Tarp vėjų erdvėj vieną kart skrendi.
Ir peteliškė švenčia vieną šventę, —
O, kaip puošni. laki ir išdidi:

(Iš naujausios F. Kiršos kūrybos)

širdimi pasmerkė maskolių 
smurtą ir apgaulę, nešąmą į 
tėvų žemę Lietuvą. Tačiau 
poetas nesiskundžia savo da
lia. Skausmas susitelkia jo 
veide, kai jis atsigrįžta į pra
rastą tėvynę, kai jis kalba 
apie lietuvių tautos likimines 
kovas, kurių pabaigos dar ne
matyti, kai jis įsižiūri į bai
sias ir neužtarnautas tautos 
kančias. Savo dvasioj, savo 
kūrybiniuose polėkiuose jis 
tebėra jaunas ir nepalūžęs.

1951 m. vasario 13 d. poe
tui Faustui Kiršai sukako 
60 metų amžiaus. Aš tikiu, 
kad ta proga drauge su ma
nim jam lenkiasi visi sąmo
ningieji lietuviai, čia, J. A. 
Valstybėse, o taip pat ir vi
sur kitur, kur su kasdienybės 
slibinais kovoja mūsų nu
blokšti tautiečiai. Lietuvių ra
šytojų metraštis “Tremties 
metai*’, atžymėdami savo au
torius, apie Faustą Kiršą taip 
rašo: “Faustas Kirša, gimęs 
1891. 2. 13. Senadvario vien
kiemy, Antalieptės valsčiuje. 
Zarasiškis. Mokėsi Vilniuje. 
Literatūrą studijavo Vokieti
joj Gyveno Vilniuje, Kaune. 
Maskvoj ir ūkyje, kaip lais
vas rašytojas. Paskutiniu me
tu buvo Šiaulių Teatro direk
torius.

Pirmas eiles išspausdino 
1912 m. Ateity, Vilty. Vil
niaus Ryte. Rašė daugely Lie
tuvos žurnalų ir laikraščių. 
Redagavo Sekmąją Dieną 
(1920 - 1921 m.. Lietuvos
dienraščio literatūros priedą, 
(kur Ed. Bukelskio pseudoni
mu davė moderninės poezijos 
parodijų, sukėlusių didelį su
sidomėjimą), Dainavą (1922), 

literatūros žurnalą Barą 
(1924 - 1925), įkūrė ir reda
gavo kultūros ir kritikos žur
nalą Pradai ir Žygiai; tie žur
nalai — žymieji mūsų naujo
sios literatūros reiškiniai.

Kirša buvo Liet. Meno Kū
rėjų Dr-jos steigėjas ir vienas 
Satyros teatro Vilkolakio su
manytojų. Eilių knygos: Ver
petai (1918), Aidų Aidužiai 
(1922), Suverstos Vagos 
(1927), Giesmės, Maldos ant 
akmens (1936), Piligrimai 
(1938); poemos: Rimgaudo 
Žygis, Pelenai (1930 ir 1937); 
vertė Kraševskio, Krasinskio. 
Dostojevskio, Tolstojaus, Hei- 
nės raštų.

Tremtyje parašė eilių rinki
nį Tolumos; kurį laiką reda
gavo Laisvės Varpą“.

Prie tų pagrindinių žinių 
dar reikia pridurti, kad 
Faustas Kirša yra pir
mųjų operų vertėjas į lietu
vių kalbą (Traviata. Rigolet- 
to. Carmen), jis yra autorius 
daugelio straipsnių apie lietu
vių kultūrą ir literatūrą, vi
suomenininkas, ypačiai plačiai 
pažįstamas ir mylimas Lietu
vos skautų tarpe. Vokietijoj 
beveik visą laiką jis vadova
vo didžiulei lietuvių stovyklai 
Lnfbecke. Tremty už savo 
poezijos rinkinį Tolumos gavo 
Švietimo Valdybos premiją.

Faustas Kirša — vie
na ryškiausių asmenybių nau
jojoj lietuvių literatūroj. Tai 
minties ir formos kūrėjas, at
kaklus savo jieško jimuose, 
savaimingai ir taupiai naudo
jus žodinę medžiagą, mokąs 
atrasti naujų poetinių vaizdų, 
visada žvelgiąs į minties ir 
jausmo gelmes. Ypačiai iškel- 
tina Fausto Kiršos poe
zijos forma. Tiesa. Faus
tas Kirša, berods, niekad 
nedarė poetinės formos eks
perimentų, jis visada ėjo va
dinamu klasikų keliu, bet tuo 
pačiu lietuvių lyrikos formą 
kėlė iki didelių meninių aukš
tumų. Faustas Kirša di
delis poetas kaip formos kū
rėjas, didelis poetas kaip mąs
tytojas ir medituotojas. Žmo
gaus pašaukimas, jo žemiško
ji kelionė, gamta ir jos reiški
niai. tėvų šalis ir jos sielvar
tai, gėlės žiedelis ir neaprėpia
ma dangaus paskliautė yra 
radę atgarsio Fausto Kir
šos širdy, taigi ir jo lyrikoj. 
Nepaprastu dvasios susitelki
mu. kaip tikras maldininkas 
piligrimas, jis žvelgia į Dievo 
Apvaizdą. į Jo sukurtus pa
saulius. į žvaigždynų gelmes 
ir į nuostabą pievos gėlių au
dinį. Faustas Kirša savo 
kūryboj taurus, kilnus, jaut
rus. pareigingas. Aišku, jis 
trokšta, kad tokis būtų mūsų 
žemės žmogus, o pirmiausia 
jo brolis lietuvis. Deja, gyve
name gadynę, kada žmogaus 
dvasia yra tokia apsiniaukusi 
ir susmukusi Tokiu metu 
poetui dažnai tenka eiti vie
nam, niekeno neklausomam ir 
nepasitinkamam. Berods, to
kias valandas dabar gyvena 
ir mūsų žymusis sukaktuvi
ninkas Faustas Kirša.

Faustas Kiršą, kaip 
matėm, yra autorius visos ei
lės poezijos knygų. Daugumas 
tų knygų liko Lietuvoj. Turi-

^ARBININKAS
me žinių, kad bolševikai jas 
(žinoma ir kitas) renka net iš 
privačių knygynų, kuria lau
žus miestų aikštėse ir jas de
gina. Modernusis šėtonas, mo
dernusis raganius nieku nesi
varžo. nors kalba apie laisvę 
ir tariasi kuriąs žemės rojų 
Labai gaila, bet mes tų kny
gų Amerikoje neturim. Štai, 
aš Fausto Kiršos turiu 
tik Aidų Aidužius ir Tolumas. 
Tai labai daug, bet per mažai, 
kai nori apžvelgti nueitą poe
to kelią, kai nori atverti var
mų ir laimėjimų pasaulį Tad 
tus į jo kūrybos, į jo atradi- 
šis mano rašinys—tik Faus
to Kiršos asmens iškėli
mas, anaiptol ne jo kūrybinių 
darbų aptarimas. Tiksliau, tai 
nuoširdi pagarba didžiam poe
tui, mūsų tarpe mininčiam sa
vo garbingąją gimtadienio su
kaktį.

Pirmą kartą Faustą 
Kiršą pamačiau Vilniuje. 
Tai buvo gražios mano vai
kystės dienos, bet alkanos ir 
skurdžios. Mokiausi Ryto 
Dr-jos gimnazijoje, o gyve
nau mokinių bendrabuty. Kai
zerinė vokiečių okupacija, vi

sa galybe prislėgusi ir su
kausčiusi Lietuvą, nepasidro- 
vėjo nusavinti maisto atsar
gas net iš tų lietuviškų orga
nizacijų, kurios išlaikė našlai
čių prieglaudas ir mokinių 
bendrabutį. Mes mokėmės ir 
badmiriavom. mes siekėm 
šviesos, nors pavojai jaunuo
lių sveikatai buvo mūsų ap
linkoj.

Kai kada pietų į mūsų ben
drabutį ateidavo poetas 
Faustas Kirša. Tada 
man būdavo šventė. Vogčiom 
žiūrėdavau į jį, pastūmęs į ša
lį lėkštę su džiovintų runkelių 
sriuba. Nors sunkūs buvo lai
kai — Faustas Kirša vi
sada būdavo tvarkingai apsi
rengęs. man atrodė elegantus 
ir turėjo savy man tuomet 
dar nesuvokiamą traukos jė
gą. Maironis anuo metu buvo 
mano mėgiamiausias poetas. 
Beveik visus Pavasario Bal
sus mokėjau mintinai. Iš tolo 
pažinęs poetą Faustą K i r- 
š ą. pradėjau gaudyti jo eiles. 
Kaž kuriame kalendoriuje ar 
laikrašty aptikau jo eilėraštį 
apie pavasario grožį. To eilė
raščio posmai iki šios dienos 
liko mano atminty:
Pavasario, grožis laimėjimais 

plakas —
Pirmųjų dirvonų rudieji 

diegai.
Jau štai įstatytas beržan 

latakas.
Jau žybčioja, kečias medelių 

spurgai...
(cituota iš atminties)

Po kurio laiko Vilniuje pasi
rodė Fausto Kiršos eilių 
rinkinys Verpetai. Tai buvo 

viena tų knygų, kurias aš, 14 
metų berniukas, drauge su 
Maironio Pavasario Balsais, 
vadovėliais bei mokinio užra
šais, iš Vilniaus bado veja
mas, parsinešiau į Žemaitiją, 
anapus Dubysos. Aiman, Ver
petus ir kitus mano iš Vil
niaus parsineštus knygų tur
tus pražudė mano kauniškė 
šeimininkė, kai aš buvau iš
vykęs studijų į kitas šalis.

Antrą kartą su Faustu 
Kirša ryškiau susidūrėm 
jau Nepr. Lietuvoj, visom 
laisvės kovom aprimus, kai 
jis redagavo Lietuvos dienraš
čio literatūros priedą Sekmą
ją Dieną. Reikia pastebėti, 
kad Sekmoji Diena, nors sa
vo išore ir kukli, pirmaisiais 
atgautos Nepriklausomybės 
metais stipriai veikė mūsų 
kultūrinį ir literatūrinį gyve
nimą. Ji buvo gaji ir graži 
gėlė to didžiojo pavasario, 
kuris tada išgyveno išsilais
vinusi lietuvių tauta. Žinoma, 
ne yienas jaunųjų poetų bel
dėsi į Sekmosios Dienos du
ris. Vieną kartą, berods. 1921 
m. vėlyvą vasarą, Sekmajai 
Dienai ir aš pasiunčiau pluoš

tą savo eilių. Didis buvo ma
no džiaugsmas, kai mano ei
lės buvo padėtos ne į redakci
jos krepšį, o į Sekmąją Die
ną. Tad šiuo atžvilgiu Faus
tas Kirša yra mano krikš
to tėvas. Tas jo sprendimas 
man buvo brangus ir lemtin
gas tada, jis malonu prisi
minti ir nūdien, kai Sekmoji 
Diena jau apnešta storu dul
kių klodu, kai jos gyvas bal
sas jau anapus trisdešimties 
metų.

Dienos bėgo. Teko šio ir to 
griebtis, šio ir to patirti. Ma
no darbeliai pradėjo pasiro
dyti ir didesniuose literatūros 
leidiniuose. Tilpo jų ir gražia
me Fausto Kiršos reda
guotame Bare, bet vis dar 
tarp mudviejų stovėjo paštas, 
vis dar mes buvom nepažįsta
mi. Kada ir kuriose aplinky
bėse su Faustu Kirša as
meniškai susipažinau — šian
dien atmintis jau nepasako. 
Tačiau to susipažinimo pirma
sis įspūdis many tebėra gy
vas : aš pažinau džentel
meną gražiausia to žodžio 
prasme. Taktingas, visada 
kupinas gražių sąmojų, įžval
gus, bičiuliškas, jautrus. Ir, 
kaip jis pats kartą savo au
tobiografijoj yra O’Wildes 
žodžiais taręs — moka pasi
rišti kaklaryšį. Toks yra 
Faustas Kirša — žmo
gus. Ir dabar, kai Lietuvos 
nelaimės mus atbloškė į Nau
jąjį Pasaulį, kai stovim toj 
pačioj paatlantėj ir jieškom 
nutolusių tėvynės krantų, 
Faustą Kiršą aš vis su
tinku jauną ir nepalūžusį dva-

AUKURO GARBEI
PEGASAS

Geri eilėraščiai iš Dievo lūpą krenta, 
Blogi kaip dvanios bausmė iš dangaus pelėsių. 
Minty šviesa, šviesoj atspindi formų bruožai, 
Kaip, sta tyrios šventovėse dievų pavėsy.

Stebuklas! Auto dar neaplenkė Pegaso, 
širdies vary kliu skystas kuras, — ne alyvos;
Nors protas kaip beždžionė perkąst gerklę graso, — 
Jis išminties saulėtoj upėj amžiais gyvas.

JAUNYST*

Jaunystė su žiedais balandžiais nuplasnojo. 
Atsimenu šventu: lelijos saulę mojo. 
Aš skyniau jas ir mylimajai dovanojau. 
Kokia graži ir lelija ir mylimoji!...

Senas knygas — naujom; senas maldas kartoju; 
Pavasariai tie patys: paukščiai ir artojai, 
Ir lovon guldamas kaip kūdikis žengno juos, — 
Jaunyste, ko ta kaip šviesi uola sustojai?

ANAPUS

Kada aut švento akmenio prie rojaus vartų 
Padėsiu dulkiną krivulę, sunešiotą,
Ir pelenu pavirs, kas buvo žemės svoriu, — 
Ir nuodėme, kas buvo žemiškai viliota.

Tada anapus tamsumos bus viskas mano, 
Kaip viskas manyje spindės iš amžinumo. 
Tai ne bendra šeima, tai bendras oro kvapas 
Bendroj ugny, bendroj didybėj amžių rūmuos.

AUKURO GARBEI
Grūdai, kuriuos ant aukuro sudėjau, 
Nebeišgis daigų iš žemės gruodo, 
Žiedai nuvytę neatskleis skaistumo, — 
Nešu Hg grabo alkstančią paguodą.

Bet nenurims tenai auka nušvitus meile. 
Pravėrus amžinumą sielos viešpatijai, 
Liepsnos šviesa primins klajūno rūstų kelią / 
Ir Išganytojui ir Motinai Marijai.

(Iš parengtos spaudai knygos 
“Amžinieji akmenys”).

RAŠYTOJŲ KALENDORIUS
19. 1938 Kaune mirė prel. 

Aleksandras Dambrauskas -> 
Adomas Jakštas — poetas, 
kritikas, mokslininkas, nenu
ilstamas kovotojas dėl lietu
vybės. Gimė 1860. IX. 8/20 
Kuronyse Pagirių vai.

24 d. 1877. Medingėnuose 
gimė Marija Pečkauskaitė — 
Šatrijos Ragana — rašytoja, 
pedagogė. Dalyvavo draudžia-

• Dail. P. Puzinas, gyvenąs 
Los Angeles, artimiausioje 
ateityje dalyvauja net ketu
riose parodose.
• Dail. Antanas Melnikas 

Detroite turi savo darbų pa
rodą nuo sausio 29 iki vasario 
25 d. Parodoje išstatyta apie 
30 tapybos kūrinių. Dailinin
kas yra baigęs mokslus Ro
moje, kur praeitais metais 
surengė savo parodą.
• Pagarsėjęs fotografas Vy

tautas Augustinas turi iš Lie
tuvos atsivežęs daug labai 
vertingų meniškų nuotraukų. 
Dabar jis surado vieną lietu
vį. kuris pasižadėjo išleisti 
gražiausių Lietuvos vaizdų 
albumą.
• Polina Stoska sausio mė

nesį dainavo Barcelonos festi
valyje, Ispanijoje, Wagnerio 
operų vyriausias partijas.
• Aloyzas Baronas atidavė 

spaudai savo novelinį romaną. 
Leidžia Vytautas Saulius, ku
ris neseniai išleido gražų ir 
skoningai sutvarkytą H. Ra
dausko eilių rinkinį — “Strė
lė danguje”.

šioj, mielą ir jaukų bičiulių 
būrely. Te Viešpats dar ilgus 
metus laiko jį sveiką, nes tau
tui dar yra labai reikalinga 
jo giesmė.

STASYS SANTVARAS.

4
FAUSTAS KIRŠA

moję spaudoje, išvertė žy
maus vokiečio pedagogo 
Foersterio raštus. Mirė 1930.
VII. 24. Židikuose.

Žymiausi jos veikalai — Se
name dvare ir jaunimui — 
Vincas Stonis.
’ 27 (III. 10) 1848 Stempliuo- 
se Švėkšnos vai. mirė Sima- 
nas Stanevečius .poetas, dainų 
rinkėjas. Gimė 1799. X. 26.

Žinomiausios jo pasakėčios: 
Aitvaras, Arklys ir lokys.

27. 1870 Rokuose A. Pane
munės vai. gimė Motiejus 
Gustaitis — poetas, kunigas, 
pedagogas. Mirė 1927. XII. 
23. Lazdijuose.

Žymiausi M. G. veikalai 
“Aureolė" ir A Mickevičiaus 
Krimo sonetų vertimai.

28. 1892 Sintautuose gimė 
Edmundas Steponaitis, poe
tas, miręs jaunas, 16 metų, 
1909 m. VIII. 19. Eilėraščių 
rinkinys išspausdintas tik po 
jo mirties.

2 kovo 1939 m. Fontenai- 
bleau Prancūzijoje mirė Os
karas Milašius — poetas, ra
šęs prancūziškai, buvęs mūsų 
ministrių Prancūzijoje. Gimė 
1877. V. 15. Rytų Lietuvoje.

Prancūzų literatūroje jis 
užima svarbią vietą, pagilinęs 
poeziją iki mistinių gelmių.

3 kovo 1879 Niūronyse 
Anykščių vai. gimė Jonas Bi
liūnas — rašytojas, su dideliu 
liūdesiu ir meile skleidęs žmo
gaus buitį. Mirė jaunas, pa
kirstas džiovos 1907. XIL 8.

J. B. gražiausios novelės: 
Liūdna pasaka. Laimės žibu
rys.

5 kovo 1908 Papilėje gimė 
kun. Stasius Būdavas — ra
šytojas beletristas. Dabar gy
vena Amerikoje. Putnam, Ct.

S. B. žymiausi romanai: 
Mokytojas Banaitis. Loreta.
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ROMOS ARCHYVUOSE
Vatikano archyvo turtai

Šimtmečiai sugulė į Vatika
no archyvus, nusinešdami su 
savimi ne tik įvairių nuncijų 
bei pasiuntinių pranešimus, 
bet ir įvairius valstybės vyrų 
bei didžiūnų laiškus. Vidur
amžiais į popiežiaus kancelia
riją kreipėsi ne tik dvasiniais 
reikalais, bet įvairiais gyveni
mo klausimais. Lietuvai apsi
krikštijus, mūsų kunigaikš
čiai ir didikai taip pat uoliai 
susirašinėjo.

Šis praeities turtas, su
krautas vienuose rūmuose, se
niai traukė mokslininkų isto
rikų akį. Beldėsi į jį ir apim
kui šniukštinėjo, rinkdami ži- mią kelionę į Palestiną ir Vil
neles, nes archyvas buvo už
darytas. Dar neseni laikai, kai 
jį atidarė visiems pasaulio 
mokslininkams. Tačiau ne vi
są. Kad nesusidarytų kokių 
nemalonumų dar gyvenan
tiems žmonėms, paliko šimto 
meto draudžiamą zoną. Taigi, 
šiemet archyvas bus atidary
tas iki 1851 metų skyriaus.

Į atidarytą archyvą suplau
kė visų kraštų mokslininkai. 
Pačios valstybės siuntė juos, 
gerai apginkluotus foto apa
ratais, kad surinktų ir nufo
tografuotų visą medžiagą. To
kie vokiečiai net išleido svar
besniųjų dokumentų foto nuo
traukas atskiroje didžiulėje 
knygoje.

Lietuva turėdama nepriklau
somybę, neatkreipė tinkamo 
dėmesio, Valstybė virė kitais 
darbais, ir tuo metu Vatikano 
archyvan tebuvo nuvažiavęs 
tik prof. Totoraitis, remiamas 
savo marijonų vienuolijos. Jo 
uždavinys — surinkti medžia
gą Suvalkijos istorijai — bu
vo per daug specialus. Todėl 
prie didesnių lobių jis neprisi
kasė.

Prieš porą metų iš Vokieti
jos nuvažiavo profesorius Ze
nonas Ivinskis, istorikas, su 
dideliu pasirengimu, išrausęs 
Karaliaučiaus ir Rygos ar
chyvus, pažįstąs senųjų do
kumentų kvapą. Visu savo 
užsidegimu jis ir metėsi į šią 
dokumentų jūrą, nardė po ją 
ir gaudė visą medžiagą, reika
lingą Lietuvos istorijai. Nega
lėdamas visos medžiagos ap- 
rėbti, jis pasisamdė sekreto
rių, kuris ranka perrašo svar
biuosius dokumentus. Bet ir 
tas mažai tegelbėjo, norint 
tuos didelius turtus užfik
suoti. Pradėjo jis fotografuo

ti ir krauti į savo dėžes nuo
traukas, prie kurių sudoroji
mo prieis tik vėliau. Šiuo me
tu jis turi per 14,000 mikro 
nuotraukų.

Šie tyrinėjimai įnešė daug 
šviesos į senąją mūsų religi
ją. Buvo surasta dar niekur 
nenaudotos medžiagos apie 
vyskupą Giedraitį. Apie jį ir 
parašė platesnę studiją, kuri 
bus atspausdinta “Aidų” žur
nale.

Šiuo metu Z. Ivinskis tyri
nėja vyskupą Jurgį Tiškevi
čių, organizatorių ir politiką, 
Našlaitėlio (?) Radvilos įdo- 

niaus Akademijos kilmę.

Jėzuitų archyvas^
Jėzuitų ordinas pasižymėjo 

visada savo paslaptingumu. 
Visi nujautė, kad turi būti 
koks nors ordino archyvas, 
bet niekas nežinojo, kur. Kai 
mokslininkai kreipdavosi į or
dino generolą prašydami me
džiagos, ją pasiųsdavo, mėty
dami pėdas. Vieną kartą ji 
ateidavo iš Paryžiaus, kitą 
kartą iš Madrido ar Lisabo
nos. Taip niekas ir negalėjo 
susigaudyti, kur yra tas ar
chyvas. Neseniai visa paaiškė
jo. Jėzuitai ir jį atidarė. Pa
sirodo, kad jis yra visai arti 
Vatikano, Romoje. Tačiau į jį 
patekti nėra taip lengva, rei
kia stiprių rekomendacijų.

Į Lietuvą jėzuitai atsikėlė 
gana anksti, įsikūrė savo A- 
kademiją ir išvarė platų barą 
mūsų kultūroje. Šitame ar
chyve buvo nemaža lietuviš
kos dar netyrinėtos medžia
gos. Į jį pateko ir profesorius 
Ivinskis ir rado tomų tomus 
raštų, kurie liečia Lietuvą. 
Jie gražiai sutvarkyti ir greit 
panaudojami, šalia vienuoliš
kų pranešimų, yra visokiausių 
smulkmenų ir žinių apie to 
meto Lietuvos kultūrinį bei 
ekonominį gyvenimą. Reikia 
tikėtis, kad ir šita taip brangi 
Lietuvos istorijai medžiaga 
bus profesoriaus surinkta ir 
ištyrinėta.

• Antano Gustaičio komedi
ja — Šilkiniai pančiai — buvo 
suvaidinta Kanadoje vasario 
3 d.
• Muzikas V. Dapšys dirba 

Venezuelos simfoniniame or
kestre ir radiofone.

I

Adomas Varnas priklauso 
pačiai vyriausiai mūsų daili
ninkų kartai. Jo metai nepri
slėgė, neišplėšė amžinos jau
natvės ir teptuko iš rankų.

Pagrindinė A. V. tematika
— gamta ir portretas. Jis yra 
sukūręs visą eilę žymesniųjų 
mūsų asmenybių atvaizdų: 
Daukanto, Valančiaus, Bara
nausko, Žemaitės, Maironio, 
Basanavičiaus, Ku d i r k o s, 
Smetonos. Iš tremties laiko
tarpio turime: Brazdžionio, 
Kiršos, Krupavičiaus, Dam
brauskaitės, Prosčiūnaitės, 
Kaminsko, Galvanausko por
tretus. Portretas jį nuvedė ir 
prie šaržo. Iš garsiųjų seimp 
laikų, politinių kovų sukūrė 
ištisą eilę šaržų, kuriuos vė
liau išleido atskiroje knygoje
— “Ant politikos laktų”. Taip 
pat buvo padaręs ir iš Tautų 
Sąjungos nemaža šaržų, bet 
jie kelionėse dingo.

Gamtą jis supranta kaip di
delio grožio šaltinį, kaip visu
mą, kurią jungia darni har
monija ir vidinė rimtis. Jo 
gamtovaizdžiai yra rąmūs, 
nuotaikingi, spalvingi, Juose

ADOMAS VARNAS RAVENSBLRGO BOKŠTAI

ADOMAS
daug romantiškos nuotaikos. 
Iš miglų kyla Vilniaus miesto 
bokštai, suspindi laumės juos
ta, sapnuoja ramūs piliakal
niai, ąžuolai. Jo gamtovaizdis 
veikia ne spalvomis, kaip 
Galdiko, bet savo vidiniu rit
mu, vaizdo nuotaika.

Šalia tapybos A. V. pažįsta
mas ir kaip grafikas. Yra 
iliustravęs keletą knygų, iš 
kurių gražiausią apipavidali
nimą gavo prezidento Smeto
nos raštai.

Išaugęs tradicinėje rusų 
realistų mokykloje, jis ir da
bar pasilieka realistas — im- 
presijonistas. Iš vienos pusės 
eina tikslus beveik realistinis 
piešinys, tvirta kompozicija, o 
iš kitos impresijonistiškai su
prastas spalvų pajautimas. 
Dąžnąi jis deda spalvą prie 
spalvos taškeliais, brūkšne
liais, išskaidydamas paviršių 
į mirgančią spalvų juostą.

A. V. gimė 1879. sausio 2. 
Joniškyje. Meną studijavo 
Petrapilyje barono Stieglico 
akademijoje, vėliau persikėlė 
į Varšuvos akademiją ir Ge
nu vos “Ekole dės Boeux 
Arts”. Dalyvavo pačioje pir
mojoje mūsų dailės parodoje 
Vilniuje, vėliau surengė savo 
darbų parodas: 1912 Zakopa
nėje, 1913 — Poznanėje. Ne
priklausomybės metais visą 
laiką sėkmingai profesoriavo 
Kauno Meno Mokykloje. 1926 
metais surengė parodą Klai
pėdoje, 1927 ir 1939 m. — 
Kaune. Pažymėtinas jo lietu
viškų kryžių rinkinys.

VARNAS
t

Vokietijoje būdamas taip 
pat visą laiką dirbo.. 1949 m. 
vasario 16 d. jis buvo pagerb
tas per didžiąją literatūros 
šventę ir apdovanotas premi
ja. kaip daug pasidarbavęs 
lietuviškajam menui.

Dabar gyvena Chicagoje. 
Pilnas energijos, darbingumo, 
niekada nepavargęs ir nepra
radęs giedrios nuotaikos, to
liau kuria.

Knygų leidėjams 
u autoriams

Knygų leidėjai ir patys iš
leidę autoriai prašomi siųsti 
po 5 egz. savo išleistų groži
nės lit. knygų L. Rašytojų 
Literatūros premijos komisi
jai, kad galėtų dalyvauti už 
1949 - 1950 metuš premijos 
skyrimo sprendime. Siųsti 
LRD pirmininko J. Aisčio, 48 
Green St., Putnam, Conn. ar 
sekr. Bern. Brazdžionio, 189 
F St., So. Boston, Mass. adre
sais.

Literatūros šventė
Rašytoju Literatūros pre

mija bus pirmoji premija 
Amerikoje už liet, grožinės li
teratūros veikalą. Ji bus įteik
ta balandžio 15 d. Čikagoje, 
rengiamoje tradicinėje litera
tūros šventėje. Šventės prog
ramoje dalyvaus Rašytojų 
Literatūros ir Amerikos 
Spaudos Klubo (New York,
N. Y.) laureatai ir tremties 
didžiosios premijos laimėto-

BALTŲ (AISČIŲ) KILMĖS KLAUSIMU
Tezės iš dr. Marijos Al- 

seikaitės - Gimbutienės 
studijos "Prehistory of 
the Baltic Nations”, šiuo 
metu ruošiamos Harvar
do universitete, Cam
bridge, Mass.

1. Senąja baltų tėvyne yra 
buvęs didžiulis plotas tarp 
Baltijos jūros vakaruose ir 
Volgos aukštupio rytuose, ap
ėmęs Rytprūsius. Lietuvą, 
pietinę Latviją, Gudiją ir cen- 
tralinę Rusiją. Šio ploto bal
tiškumas įrodomas archeolo
gine medžiaga (sodybų, pilia
kalnių, kapinynų ir kt. radi
nių liekanomis), baltiškos kil
mės upėvardžiais, baltų kalbų 
žodžių skoliniais finų kalbose 

jai: Bern. Brazdžionis (1946) 
už poezijos knygą "Svetimi 
kalnai”, Faustas Kirša (1947) 
už knygą "Tolumos” ir Jur
gis Jankus (1948) už romaną 
“Naktis ant morų”.

Pranė Lapienė — di
džiausia Rašytojų 

Fonde rėmėja
Amerikos lietuvių veikėja 

ir žurnalistė Pranė Lapienė, 
Stony Brook, L. I.. N. Y., Ra
šytojų Fondui paaukojo 100 
dolerių. Ši iki šiol didžiausia 
literatūrai remti auka yra 
vertinga ne vien šia gražia 
pinigine suma, bet ir ta didele 
moraline parama, kuri sutei
kiama rašytojams iš mūsų 
šviesiųjų asmenybių pusės.

Pažymėtina, kad Pr. Lapie
nė yra daugiausia suteikusi 
materialinės paramos rašyto
jams gyvenant tremtyje, Vo
kietijoje,. ir visam jų būriui 
nuoširdžiai padėjo atvykti į 
šią šalį bei globojo juos pir
momis dienomis.

Rašytojų Premijos 
jury komisija

Rašytojų Draugijos Litera
tūros Premijos už geriausią 
grožinės literatūros veikalą 
(išleistą 1949 - 1950) jury 
komisiją sudaro: Stasys San
tvaras, Antanas Rimydis, 
Vincas Maciūnas, Stepas Zo- 
barskas ir Paulius Jurkus.

Pirmas komisijos posėdis 
numatomas kovo 3 d. Bosto
ne, kada įvyksta Rašytojų 
Klubo eilinis susirinkimas, ku
rio programoje bus kviečiami 
dalyvauti svečiai rašytojai. 

ir baltų kilties — galindų išli
kimu Vidurio Rusijoje, į va
karus nuo dabartinės Mas
kvos, iki 12 amžiaus.

2. Tuose didžiuliuose plo
tuose baltai susikristalizavo 
laikotarpyje tarp ca. 1800 ir 
1500 m. pr. Kr., atėję iš pie
tų - vakarų ir asimiliavę pri
mityvesnės kultūros žmones, 
priklausančius suomių - ugrų 
šeimai. Toje teritorijoje bal
tai išgyveno beveik 2500 me
tų. 6-ame amž. po Kr. prasi
dėjo smarki slavų ekspansija, 
kuri iš pietų, pagal Dnieprą, 
kildama į šiaurę perskėlė bal
tų plotą pusiau ir nulėmė ry
tinių baltų suslavėjimą. Istori
nių laikų pradžioje baltams 
buvo likęs tik Nemuno ir 
Dauguvos baseinas.

3. Laikotarpyje 2000-1800 pr. 
Kr. baltų kultūros šaknys 
randamos centralinėje Euro
poje tarp Elbės vakaruose. 
Oderio bei Vyslos baseinuose 
ir Ukrainos (iki Kijevo) ry
tuose. Pagal archeologinius 
duomenis toje srityje yra pa
plitusi vad. "Rutulinių amfo- 
rų kultūra”, kurios tolimesnį 
išsivystymą galima pasekti 
tarp Baltijos jūros ir Volgos 
aukštupio. Tad balui, kaip 
“indoeuropiečių” Uutų gru
pės šaka, yra Vidurio Euro
pos kilmės.

4. Baltų kilmės klausimas 
iš dalies išsprendžia bendrą 
vad. “indoeuropiečių” tautų 
protėvynės problemą. Tarp 
baltų kultūros ir ankstyves
nės Vidurio Europoc kultūros 
tęstinumas atsekamas iki 3 
tūksUntmečio pradžios. Tarp 
Reino, Dunojaus ir Vyslos 
egzisUvo gana vienalytė žem
dirbių kultūra. Europoje išsi
vysčiusių indoeuropiečių tau
tų (baltų, slavų, germanų, 
keltų, trakų, ilyrų, iulikų, 
graikų) lopšys yra buvusi vi
durinė Europa, rytiniai indo
europiečiai (indo-iranėnai, he- 
titai, tocharai) kilo pietų - 
rytų Europoje, Pietų Rusijoje 
bei vakarinėje Vidurio Azijo
je. Nesuskilusi europinė “in
doeuropiečių” kultūra galėjo 
egzistuoti nevėliau kaip iki 
2500 m. pr. Kr. Antroje 3 
tūkstantmečio pusėje toji kul
tūra pradėjo skilti, kol paga
liau. 2-ojo tūkstantmečio pra
džioje susiformavo į tokius 
kultūrinius vienetus, kuriuos 
jau galime susieti su mums 
žinomomis tautų grupėmis.

Ugdykime meno
Paulius Jurkus

*

Paskutinieji išsiblaškymo metai ypatingai palietė 
mūsų kultūros sritį. Pats gyvenimas nusuko beveik 
visus jaunuolius į praktiškuosius mokslus. Gydytojų, 
inžinierių ir kitų praktinių profesijų eilės pasipildė 
gana gausiu jaunųjų būriu. Rašytojai, dailininkai ir 
muzikai beveik nesusilaukė jokio prieauglio. Tiesa, 
dailininkai čia buvo laimingesni. Aeiburge i. Br. (Vo
kietijoje) veikusi dailės mokykla — Taikomojo Meno 
Institutas — buvo sutraukęs nemaža lietuvių. Iš jų 
bent keli šią mokyklą baigė. Dar vienas kitas studi
javo kitose meno akademijose. Tačiau, visus 
sudėję krūvon, neturėsime nė dešimties naujų daili
ninkų. Tai tikrai labai maža, kad galėtume tęsti noi- 
malią dailės plėtotę. Todėl ir kyla rūpestis, kaip at
vesti į dailę naujų pajėgų.

Studijuojančius junkime į dailininkų šeimą
Kadaise Vokietijoje veikė net dvi dailininkų orga

nizacijos — Lietuvių Dailės Institutas ir Pasaulio 
Lietuvių Dailininkų Sąjunga. Šiuo metu apie jas nie
ko nesigirdi. Tiesa, Dailės Institutas turėjo savo su
važiavimą Chicagoje, išrinko valdybą ir vėl nutilo.

Vienos ar kitos organizacijos pirmasis uždavinys 
ir būtų surasti visus lietuvius studentus, studijuojan
čius meną. Reikia manyti, kad visame žemės kamuo
lyje rasime jų bent keliolika. Reikia su jais palaikyti 
kontaktas, ne tik visokiais būdais remti, bet taip pat 
jungti juos į mūsų dailininkų šeimą, kad nesijaustų 
atitrūkę ir nenueitų svetimais keliais. Jaunas besi
mokąs daiiininkas, turėdamas šitokį ryšį su vyres
niąja karta, lengviau įsijungs į mūsų dailės plėtotę. 

Jaus net pareigos vienokiu ar kitokiu būdu prisidėti 
prie organizuojamų parodų, skleis tolyn lietuviško
sios dailės mintį.

Tiesa, vyresnei kartai, dažnai net laurais pasikai
šiusiai, sunku nusileisti iki naujųjų, kaip tėvams įeiti 
į vaikų kambarį ir su jais padraugauti. Augančiam 
atžalynui reikia šilumos ir atmosferos. Reikia paska
tinimų ir šiltų žodžių. Taip pat reikia prisimint, kad 
ir šitoji vyresnioji karta kadaise buvo jauna, ir senų
jų profesorių bičiulystė jiems buvo didžiai vertinga, 
kartais vertingesnė net už mokyklos studijas.

Suieškojus naujuosius meno studentus, palaikant 
su jais glaudų ryšį, greičiau būtų papildoma daili
ninkų šeima, kuri niekada nėra per didelė.

Naujų talentų medžioklė
Kiekviena karta nešasi savo talentus — gražiau

sius žiedus, kuriems reikia sąlygų išsiskleisti, kad ga
lėtų nešti gražių vaisių. Mes niekada perdaug nesirū
pinome šitais talenčiukais, kurie skleidėsi kaime ir 
dažnai neturėjo jokių sąlygų. Mūsų žmogus lėtas, 
prisirišęs prie savo namų, tradicijų. Sunku jam pasi
kelti didesniam žygiui, išleisti sūnų į tolimus mies
tus, kad ten mokytųsi “ant dailininkų”. Net ir švie
suoliai dažnai to nesupranta, grūste grūda studijuoti 
medicinos, inžinerijos.

Čia ir būtų visų kultūrininkų pareiga — suprasti 
tokius talentus ir pastūmėti juos tinkamais keliais. 
Mokytojai ir tie, kurie dirba su jaunimo organizaci
jomis, pastebi jų gabumus, tai kodėl nepaskatinti jų 
pačių, kodėl nenuteikti tėvų. Jeigu gabus vaikas, ko
dėl jį lyg jauną pristatyti prie mašinos, kad fabrike 
užsidirbtų savo ateičiai keletą tūkstančių dolerių. 
Juo daugiau įdėsime į jaunąją kartą, juo ir mum 
daugiau ji duos.

Senuose metuose Florencijos apylinkėse piemenu
kas ganė bandą ir ant puodų šukelių, ant plytų su 

vinele braižė, kas jam atėjo į galvą, piešė savo ave
les. Kartą pasivaikščiodamas jį surado dailininkas 
Cimabue. Ir kaip jis nustebo berniuku. Užkalbino jį, 
o šis iš krūmų tik traukė visokius savo vaikiškus 
kūrinius. Nusivedė jį pas tėvą ir prašė, kad leistų 
mokytis. Bet tėvas buvo neturtingas ir negalėjo pasi
samdyti piemens, negalėjo ir vaiko leisti mokytis. 
Tada pats dailiijįnkas pasamdė piemenį ir vaiką išsi
vedė į savo dirbtuves, kad pas jį augtų ir mokytųsi 
meno. Ir tas piemenukas buvo garsusis dailininkas 
Giotto.

0 kiek tokių piemenukų pasiliko mūsų laukuose, 
kiek jų yra ir dabar mūsų aplinkoje. Ar nėra verta 
kartais nutraukti nuo savęs ir kitam duoti, kad jis 
galėtų subręsti ir savo talentu įprasminti mūsų pa
čią gyvenimą!

Senoji meistrų mokyklą
Mūsų sąlygos yra tiek sunkios, kad kartais nega

lime pasinaudoti net kultūros gerybių minimumu. 
Sunku leisti į dailės mokyklą. Bet ar nepamėginti 
grįžti prie renesansininkų metodų.

Tuo metu niekur nebuvo tokio namo, kurio kak
toje būtų buvę įrašyta — Meno Akademija, o daili
ninku buvo kaip dar niekada. Menas žydėjo ir kles
tėjo tokia jėga, kad mus net stebina. Jokia mokykla 
ir baigimo diplomai dar nepadaro dailininku. Tai liu
dija ir mūsų Kauno Meno Mokykla. Kiek daug ją 
baigė ir kiek daug nutrupėjo, užmetė savo gabumus, 
tingėjo dirbti. Tik nedaugelis atkakliu darbu išplėto
jo savo talentą ir prasiskleidė mūsų mene.

Renensanso laikais gabų berniuką atiduodavo pas 
meistrą — žinomą ir garsų dailininką. 10 - 14 metų 
berniukas ateidavo kaip gizelis į meistro didelę ir su
dėtingą dirbtuvę, kur buvo kalamos skulptūros, ir 
piešiama, ir liedinama. net ginklai konstruojami. 
Darbo begalės. Jį visa reikėjo išmokti praktiškai. Ir 

tas jaunas gizelis gyveno kartu su dailininku jo šei
moje. Kartu valgė ir girkšnojo vyną, kartu šnekėjo
si apie visus menus ir visus kūrinius. Jaunieji gize
liai prisirišdavo prie jų kaip prie savo tėvų, net dvi
kovose stodavo ginti savo meistrų garbę, net galvą 
palydėdavo bičiulystę.

Meistras kiekvieną pramokydavo piešti ir tuoj 
pristatydavo prie drobės. Ten dailininko priežiūroje 
jis traukė teptuku, pažino spalvas, visas meistrystės 
gudrybes, čia ir dailininkas turėjo jau pavaduotoją, 
ne tik dažų maišytoją, teptukų valytoją, bet ir pie
šėją, kuris palaipsniui talkininkaudavo dailininko 
kūriniuose.

Mes turime labai daug vario raižinių iš tų metų. 
Kartais net stebina, kaip galėjo tas ar anas dailinin
kas tiek daug padaryti. Dažniausia tie gizeliai pagal 
dailininko piešinius išgraviravo varyje sudėtingiau
sius paveikslus, visai nesisavindami dailininko garbės, 
nes jie buvo jo mokiniai. Jie žinojo, kad vėliau ir 
jiems taip pat kiti talkininkaus.

Tuo keliu išaugo ištisos dailininkų generacijos. 
Verochio išmokė Leonardą da Vincį, Ghirlandai — 
Mykolą Angelą. Perguino — Rafaelį. Vohlgemutho— 
Duererį, Noorto — Rubensą. Jų mokiniai pralenkė 
savo mokytojus, genijais įsirašė į meno istoriją.

Tuo metu nesimokė akademijose iš storų knygų, 
bet iš dailininko lūpų, iš jo gyvenimo visa pasisavi
no. Todėl nereikia galvoti, kad meno mokykla yra 
vienintelis kelias. Šiuo metu ar neverta grįžti į rene
sanso meistrų mokyklą. Kiekvienas dailininkas gali 
būti pats toji mokykla ir savo jaunuosius mokinius 
kuo geriausiai išauginti. Tikriausiai tai ir tėvams bei 
globėjams nesidarytų tiek išlaidų, gi dailininkas tu
rėtų savo darbuose paspirtį.
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• Lietuviai Miškininkai Chi- 
cagoje įkūrė savo draugiją. 
Čia ir apylinkėse yra įsikūrę 
apie 30 Lietuvos miškininkų.
• Kun. P. Celiešius, neseniai 

atvykęs iš tremties Amerikon, 
pradėjo darbuotis lietuvių pa
rapijoje Indiana Harbor, Ind. 
Čia klebonu yra kun. K. Bič
kauskas.
• PreL J. Balkūnas neseniai 

išvyko keletai savaičių poilsio.
• Liet, operos solistai — 

Aleksandras Katkus ir ir V.
įsteigė Brooklyne 
studiją. Jie buvo 
dėstytojai nepri- 

Lietuvos konserva-

Grigaitienė 
dainavimo 
ilgamečiai 
klausomos 
tori joje.
• Kan. d-ras J. Končius nuo 

vasario pradžios pakviestas 
Fordhamo universitetan skai
tyti Rusijos istorijos paskai
toms.
• J. Kulikauskas, dienraščio 

“Draugas” Intertype opera
torius, staiga mirė vasario 9 
d. Vėlionis yra išdirbęs ‘Drau
go’ spaustuvėje apie 30 metų. 
Paliko liūdinčią žmoną, duk
terų, sūnų ir draugus. Buvo 
ne tik sąžiningas spaustuvės 
darbininkas, bet ir visuome
nės veikėjas. Jis buvo kun. V. 
Kulikausko,
• Uždaros

Putnam, 
prasidės

gyv. w.
LRKSA

neseniai mirė Pitts-

MIC., brolis.
rekolekcijos, ku

rias ruošia Nek. Prasidėjimo 
seserys vienuolyne 
Conn., mergaitėms, 
kovo 9 iki 11 d.
• Severas Marozas, 

Pittstone, Pa., žymus 
veteranas,
tone, Pa. ligoninėje. Vėlionis 
į LRKSA įsirašė 1919 ir buvo 
jos aktyvus narys. Taip pat 
buvo I-jo pas. karo veteranas.
• Uet. Tremtinių dr-ja New 

Yorke buvo sušaukusi jauni
mo atstovų posėdį, kuriame 
sudarytas komitetas rūpintis 
jaunimo tautiniu auklėjimu ir 
kultūrine veikla, į kurią bus 
stengiamasi įtraukti ir čia gi
musio liet, jaunimo atstovus.
• K.F.A.B. radijo stotis 

Omaha, Nebr., pasikvietė kun. 
L. Musteikį ir keletą kitų 
tremtinių, su kuriais 
pasikalbėjimą apie jų 
mą nuo komunistų ir 
mą Omaha, Nebr.

1 BROTHERHOOD OIL CO. į
turėjo 

pabėgi- 
įsikūri-

IŠ LDS 5-tos KUOPOS VEIKLOS
VVaterbury, Conn.

Vasario 11 d. LDS 5-toji 
kuopa suruošė judomųjų pa
veikslų rodymą. Paveikslus 
rodė kun. J. Bernatonis iš Šv. 
Metų kelionės Romoje ir ki
tose Europos šv. vietose. Pa
veikslai buvo įdomūs ir su
traukė nemaža žmonių. Po to 
p. Meškūnienė svečius pakvie
tė vaišėmis, kuriose dalyvavo 
kun. J. J. Valantiejus, kun. J. 
Bernatonis, kun. Pranskus iš 
Hartford, Conn. d-ras Sapra- 
nas, p. Sapranienė, d-ras 
Maurutis, p. Meškėno brolis, 
Petras Jakubauskas ir patys 
šeimininkai p.p. Meškėnai.

Nors p. Meškūnienė sakė, 
kad tik kukliai pavaišins, bet 
pasirodė buvo puiki vakarie
nė. Pp. Meškūnienė ir Sapra
nienė ne tik LDS daug 
dirba, bet ir kitose lietuviško
se draugijose. Jos yra Ameri
koje gimusios ir augusios, bet 
puikiai vartoja lietuvių kal
bą. Taip pat turime darbš
čias 
p-lę 
tier. 
vius

tremties atvykusius,
LDS mūsų skyriaus prisira
šyti. Nariai gauna 2 kartu 
per savaitę tik už $4.00 laik
raštį “Darbininką”. Pinigai, 
kaip prenumerata už laikraštį 
perduodama centrui.

Kitas susirinkimas įvyks 
vasario 25 d. senoje parapijos 
mokykloje. Prašome atsilan
kyti.
— Genocido paroda, kuri 

vyksta Šilas Bronson Library, 
267 Grand St., 3-čiame aukš
te atidaryta nuo 10 vaL ryto 
iki 9 vai. vakaro, šeštadieniais 
iki 6 vai. vak.; sekmadieniais 
— nuo 1 vai. p.p. iki 6-tos v. 
vak. Paroda užsitęs iki vasa
rio 25 d.

ir sumanias LDS nares 
Andrikytę ir p-nią For- 
Prašome ir kitus lietu- 

kaip čia augusius, taip iš

— Vasario 25 d. įvyks Kris
taus Kančios vaidinimai, ku
riuose dalyvaus apie 50 vai
dintojų. Artistai atvyksta iš 
Bridgeport’o. Vaidinimai pra
sidės 7 vai. vak. šv. Juozapo 
parapijos auditoriume, 29 
John St. Waterburiečiai ir 
apylinkių lietuviai nepraleis
kite progos nepamatę, nes to
kios progos retos. Koresp.

“Military 
vasario 

8 vai. vakare Aušros

Aušros Vartų Liet. Vyčių 116 kp. parengimas
Worcester, Mass.

Lietuvos Vyčių 116-tos kp. 
nariai rengia kortavimo vaka
rą, taip vadinamą 
Whist”, penktadienį, 
23 d.,
Vartų parapijos salėje. Visas 
pelnas skiriamas parapijos ir 
kuopos reikalams.

Bus skanūs užkandžiai ir 
virš šimto dovanų, kurias lai
mę turintieji gaus dykai. Do
vanų tarpe yra namams rei
kalingų daiktų, iš kurių kele
tas net gana vertingų. Užtat 
niekas nesigailės, kas daly
vaus tame parengime. Kuopa 
kviečia visus lietuvius ne tik 
worcesteriečius, bet ir iš apy
linkės atvykti ir paremti šį L. 
Vyčių parengimą.

Aktyviai veikiančios komi
sijos yra šios: garbės pirmi
ninkai: kun. K. A. Vasys, kle
bonas, kun. Jonas C. Jutkevi- 
čius, dvasios vadas; pirminin
kės: Julė Sinkevičiūtė ir Dara
ta Sinkevičiūtė; vice-pirm. — 
Raimundas Danielius, rast.— 
Bronė Burdulytė, ižd. Rober
tas Stevens. Bilietus tvarko 
Vincas Kisielius, Liudvika To- 
tilaitė ir Charlotte Mitchell. 
Stalus tvarko Jonas Pūras,

Juozas Krasinskas ir Shirley 
Miller. Užkandžius gamina 
Algirdas Krasinskas, Teiesė 
Kasparaitė, Jonas Andriuška 
ir Aldona Pauliukaitytė.

Prašome neužmiršti tos die
nos ir visus pasiryžti dalyvau
ti šiame Vyčių parengime, kur 
visiems yra proga įsigyti la
bai gražių bei vertingų daiktų.

Lietuvaitė.

Kunigystės sukakti 
minint

Nashua, N. H.
Sveikiname kun. Paulių Vai

čiūną š. m. vasario 24 d. ku
nigystės sukaktį švenčiantį ir 
prašome Dievo palaimos jo 
darbuose ir gyvenime.

Tuo pačiu reiškiame nuošir
džią padėką už jo rūpestį ir 
pasiaukojimą, tremtinių rei
kalui.

Tegul Aukščiausias suteikia 
jam sveikatos ir kuo ilgiau
siai laiko Jį mūsų tarpe.

Amžinai dėkinga tremtinių 
šeima.

Didelė lietuvių šventė
Manchester, N. H.

— Niekuomet Vasario 
sios minėjimas nebuvo 
švęstas su tokia pakilia nuo
taika ir su tokiais gausiais 
aukotojų rezultatais— pareiš
kė J. Vaičiūnas, vietinio BAL- 
F’o skyriaus pirmininkas.

Šiais metais į minėjimą pri
gūžėjo pilna ukrainiečių salė 
senųjų ir naujai atvažiavusių
jų lietuvių. Programą išpildė 
buv. tremtiniai. Turiningą 
šventei 
pasakė 
kun. A. 
ju buvo 
plačiai nušvietė Lietuvos būk
lę prieš ir po 1918 metų. Vi
sų su dideliu dėmesiu buvo iš
klausyta Nepriklausomybės 
kovų dalyvio, Vyties Kryžiaus 
Kavalieriaus, Stepo Reivydo 
atsakymai į programos vedė
jo klausimus iš Lietuvos kū
rimosi ir kovų su bermonti
ninkais.

Meninę programos minėjimo 
dalį išpildė naujakurių vaiku
čiai: Vanda Sakalauskaitė, 
Liudas Reivydas, Birutė Rei- 
vydaitė ir Rūta Daugėlaitė. 
Padeklamavę eilėraščius, jie 
užtraukė dainą, kuriai piani
nu pritarė šešiametė Rūta 
Daugėlaitė.

Po duosnios rinkliavos, ant
roje programos dalyje inž. K. 
Daugėla parodė ekrane nau
jai pagamintų fotografijų 
rinkinį. Šiuo kartu žiūrovai 
pamatė Lietuvą — savo gim
tąjį kraštą. Iš žodžių ir vaiz
dų ekrane, ne vienas iš se
niau atvykusiųjų lietuvių pa
žino senuosius mūsų miestų 
pastatus, krašto vaizdus, kry
žius ir koplyčias, kurias pali
ko prieš 30-40 metų. Po seno
sios Lietuvos vaizdų žiūrovai 
su dideliu nustebimu ir dėme
siu žiūrėjo į tą Lietuvą, kurią 
paliko bėgą nuo komunistų 
tremtiniai. Nepriklausomo gy
venimo metais pastatytos mo
kyklos, rūmai, pieninės, pui
kios naujakurių sodybos, eks
portuojamos prekės, pakeistas 
kraštovaizdis iššaukė nustebi-

16- 
at-

tremtiniai.
pritaikytą pamokslą 
atvykęs iš Nashua 
Vainauskas, Kalbėto- 
inž. M. Balys, kuris

mą, o kartu ir pasididžiavi
mą savo gimtuoju kraštu.

Po minėjimo pasikeista 
draugiškomis kalbomis su sa
lės šeimininku. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Koresp.

• PADĖKOJO
Vietos amerikiečių laikraš

tis Union - Leader 2-je laidoje 
atspausdino inž. K. Daugėlos 
laišką, kuriame autorius dė
koja vyriausiam leidėjui už 
eilę straipsnių, iškeliančių ko
munizmo pavojų amerikie
čiams. Tūkstančiai paspruku
sių iš už geležinės uždangos, 
rašo inž. Daugėla savo laiške, 
galėtų paliudyti leidėjo Loeb 
iškeltų faktų teisingumą. Lei
dėjas Loeb nesenai apdovano
tas iškilmingu Amerikos Le
giono adresu už komunizmo 
pavojaus iškėlimą Amerikoj. 
Toks adresas yra išduotas 
pirmą kartą Amerikos Legio
no istorijoj.

A. Liet Inž. ir ArchL 
Dr-jos suvažiavimas 

New York City, N. Y.
Maloniai kviečiame dalyvau

ti Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Visuotina
me suvažiavime, kuris įvyks 
1951 metų vasario 24-25 die
nomis, New Yorker viešbuty
je, 8th Avė. ir 34th St., New 
York City, N. Y.

šeštadien. vasario 24 d., 
1:00 vai. po pietų: 1. Suvažia
vimo atidarymas, 2. Amerikos 
ir Lietuvos Himnai, 3. G.rbės 
ir darbo prezidiumų sudary
mas, 4. Sveikinimai, 5. Suva
žiavimo atstovų pranešimai, 
6. Suvažiavimo komisijų suda
rymas, 7. Koncertas - pobūvis 
8:00 vai. vakare.

Sekmadienį, vasario 25 d., 
9:00 vai. .rytą: 1. Suvažiavimo 
komisijų pranešimai ir disku
sijos, 2. Inžinierių centro or
ganų rinkimai, 3. Rezoliucijų 
ir sveikinimų priėmimas, 4. 
Suvažiavimo uždarymas.

Am. Liet. Inž. ir Archit 
Draugijos Valdyba 

. New Yorke.

BROCKTONO ŽINIOS

Pečiams ir šildymui aliejus. 
Urmu ir Reta ii 

Tel. 6140
Mes įdedame apšildymui sistemą J

“Metered Service”l 574 No. Montello St., Brockton, Mass. į
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WE CARRY ACOMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
FarmalI Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
Intemational Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Fanu 

Machinery
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MtCARTHY EOUIPMEHT COMPANY
1740 MAIN ST.,

Teis. 6385

-f

* -f
BROCKTON, MASS. *

8-0771 ?*

Baltų - Skandinavų .
Draugija

Washington, D. C.
Ši draugija š. m. vasario 22 

d. 8:15 vai. vakarą Interna- 
tional Students House minės 
George Washingtono gimta
dienį ir drauge paminės Lie
tuvos ir Estijos tautinės ne
priklausomybės šventes.

Kalbės kongresmanas Louis 
Rabaut, Mich.; iš lietuvių — 
F. Laukaitis, švedų — Carl 
W. Johnson. Įvyks ta proga 
muzikalinė programa.

Mirė Vincas Lenke- 
vičins

Nashua, N. H.
Vasario 14 d. savo dukters 

Helen Pozniakas namuose, 6 
Burritt St. mirė nashvietis 
Vincas Lenkevičius, 50 m. 
Pašarvotas Juozo Michelionio 
laidotuvių koplyčioje. Vėlionis 
buvo kilęs iš Lietuvos. Paliko 
tris nuliūdusias dukteris: An- 
na Žakienę, Methuen, Mass.; 
Mary Navickienę, Norwood, 
Mass., ir Heleną Pozniakienę, 
Nashua, N. H., kur ir mirė, 
6 anūkus ir daug kitų gimi
nių. Priklausė prie Šv. Kazi
miero draugijos.

Vasario 16
Lowell, Mass.

Sekmadienį, vasario 11 d. 
ALRK Federacijos skyrius, 
DLK Vytauto klubas ir kitos 
draugijos surengė Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą. 
Šv. Juozapo parapijos bažny
čioje buvo pamaldos už Lietu
vą ir žuvusius ir kenčiančius 
lietuvių, o 2 vai. po pietų pa
rapijos salėje įvyko prakalbos 
ir meninė programa. Lietuvos 
išlaisvinimo ir tremtinių šel
pimo reikalams surinkta $120. 
Išlaidas apmokėjus, balansas 
pasiųstas ALT ir BALFui.

Nonvood, Mass.
Sekmadienį, vasario 18 d.

Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje buvo atnašaujamos 
šv. Mišios ir po pietų pamal
dos už Lietuvą ir kenčiančius 
ir žuvusius lietuvius. Po po
pietinių pamaldų įvyko pra
kalbos ir meno programa. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo kun. 
Kazys Mažutis iš So. Boston. 
Aukų surinkta $115.00.

Gražus lietuvaitės 
pasirodymas 
Shenandoah, Pa.

Jauna, gabi mūsų artistė, 
Veronika Petrauskaitė, duktė 
Onos Petrauskienės, Shenan
doah, Pa., sužavėjo minią sa
vo pasirodymu vasario 4 d. 
operoje “La Boheme” J. W. 
Cooper svetainėje.

Vaidindama savo rolę ji 
skambiu balsu pradžiugino 
publiką, ši jauna scenos ar
tistė visų dėmesį patraukė su-

minėjimai 
dainuodama “Mi Chiamano 
Mimi”.*Po dueto su Jeronimu 
Puma, Philadelphijos tenoru, 
publika išreiškė savo didelį 
pasitenkinimą gausiu rankų 
plojimu. Šios mūsų gabios lie
tuvaitės jaudinantis nuoširdu
mas išspaudė ašarėlę ne vie
nam paskutiniame akte. Svei
kinam mūsų lietuvaitę artistę 
ir linkime jai gražios ateities.

Akompanentas buvo gabus 
ir sumanus jaunosios lietuvai
tės vyras, Carl Suppa.

A. Mazgelis, 
f

Darbščios moterys
Philadelphia, Pa.

Vietos Šv. Jurgio parapijos 
veiklos moterys, vadovauja
mos Elenos Joneikiūtės - Kaz
lauskienės, Užgavėnių vakarą, 
vasario 6 d., Lietuvių muzika- 
linėje salėje surengė šv. Jur
gio parapijos naudai bankie- 
tą. Šiam tikslui moterys daug 
pasidarbavo ir gavo $700 su 
kaupu. Tenka pažymėti, kad 
tik viena p. Albina Čebatorie- 
nė iš anksto išpardavė už 
$106 bilietų, antrą po jos šiuo 
atžvilgiu vietą užėmė E. J. 
Kazlauskienė.

Alb. Čebatorienė yra ne tik 
uoli veikėja, bet ir pavyzdin
ga namų šeimininkė. Su An
tanu Čebatoriumi yra sukūru
si pavyzdingą šeimą, kurie 
šiais metais švenčia jau 22- 
rą sukaktį. Jos vyras Antanas 
Čebatorius, Amerikos I-jo pa
saulinio karo veteranų pirmi
ninkas, yra gimęs Lietuvoje. 
Jis yra taip pat pavyzdingas 
šeimos galva. K. V.

• Rekolekcijos, šią savaitę 
Brocktone yra dvejos reko
lekcijos. Šv. Roko parapijos 
rekolekcijas veda kun. A. Ma- 
žukna, tėvas marijonas. Pa
mokslai sakomi 7 vai. vakare, 
pamaldos esti rytais. Žmonės 
gausiai lankosi.

Sopulingosios Dievo Moti
nos vienuolyne rekolekcijas 
veda Tėvas J. Kidykas, S. J., 
Jėzaus Nukryžiuotojo sese
rims. Atvykusių yra iš įvairių 
vietų.
• Tremtinių visuotinis susi

rinkimas įvyko š. m. vasario
17 d. Franklino klubo salėje. 
Metinę apyskaitą padarė 
pirm. P. Viščinis. Jis nurodė, 
kad daugiausia buvo dirbama 
kultūrinėje srityje, padedant 
vietinėms organizacijoms ar
ba imantis to darbo, kurio 
jos neapima. Taip buvo su
rengti du rimtesni koncertai, 
suorganizuota lituanistikos 
mokykla, padėta surengti bir
želio tamsiųjų dienų ir Vasa
rio 16 d. minėjimai, surengta 
genocido paroda (Brocktono 
mugės metu), sudaryti ryšiai 
su kitomis tremtinių draugijo
mis Mass. valstybėje, rūpin
tasi Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės organizavimu. Su
rinkta aukų Lietuvos vadavi
mo reikalams (pernai $326.40, 
šiemet — $450, bet dar nevisi 
tremtiniai sumokėję), Balfui 
$95 (iš koncerto), Diepholzo 
gimnazijai $50. Į naują valdy
bą išrinkti: Viščinis, Bačiulis, 
Daniusevičius, Petronis ir 
Laurinaitis.
• Ateitininkų jaunimo susi

rinkimas įvyko š. m. vasario
18 d., sekmadienį, parapinėje 
salėje. Į susirinkimą atsilankė 
ir skaitė paskaitą T. J. Kidy
kas, S. J. Jaunuosius labai 
suįdomino paskaita, pravesta 
pašnekesio formoje. Jaunieji 
ateitininkai Gerbiamajam Tė
vui labai dėkingi.
• Klebonas kun. Pr. Stra- 

kauskas dar vis ligos spau
džiamas. Linkėtina greito pa
sveikimo.

Padėka
Š. m. vasario 3 d. po sun

kios ligos mirė Steponas Ka
šėta, gyv. 38 Sawtell avė., 
Montello, Mass. Paėjo iš Ka
šėtų kaimo, Marcinkonių pa
rapijos, Vilnijos. Velionis iš
gyveno Amerikoje apie 50 
metų ir visą laiką gyveno 
Brocktone. Dirbo batų dirbtu
vėj. Buvo veiklus Šv. Roko 
parapijos narys ir priklausė 
prie įvairių katalikiškų drau
gijų. Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Marcelę (Vove-

ir artimiems už dvasinius bu
kietus — mišias ir asmeniš
kas užuojautas.

Marcelė Kašėtienė, 
sūnūs—Jonas ir Pranas 

ir duktė Juoze fina.

PRANEŠIMAS
Patersono lietuviškų orga

nizacijų Lietuvos Nepriklau
somybės 33 metų sukakčiai 
minėti Komitetas kviečia vi
sus Patersono ir apylinkių 
lietuvius atsilankyti į minėji
mą, kuris įvyks š. m. vasario 
mėn. 25 d. 3 vai. p.p. Wa- 
shington salėje, 74 Godwin 
St., Paterson, N. J.

Pamaldos už Lietuvą įvyks 
10 vai 30 min. ryto Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje.

Programoje dalyvauja ame
rikiečiai kalbėtojai: kongres
manas Gordon Camfield, Pa
terson miesto Mayor’as de Vi
ta, Paterson Evening News 
redaktorius ir kitų tautybių 
atstovai. Lietuvių kalbėtojai 
— Tysliava, kun. Pikturna, 
Dr. Valaitis.

Meninę programos dalį iš
pildys Jokūbo Stuko lietuviš
ko radijo “Rūta” ansamblio 
tautiškų šokių grupė, vado
vaujama A. Cvirkaitės; mote
rų kvartetas, vadovaujamas 
L. Stuko; Patersono lietuvių 
parapijos choras, duetas ir 
deklamacijos. Įėjimas laisvas. 
Veiks bufetas su skaniais gė
rimais ir užkandžiais

Lietuviai, dalyvaukime visi 
šiame minėjime.

Komitetas.

Pietūs pagerbti nau
jam teisininkui 

Worcester, Mass.
Sekmadienį, vasario 29 d., 

Lietuvių Piliečių klube, 12 
Vernon St., įvyks pietūs pa
gerbti naujam teisininkui adv. 
Gene Balcom - Balčiūnui. Ren
gimo komisijos pirmininkas ir 
vicepirm. Jonas Kerbelis ir 
Arthur Yašinskas. Banketui 
sėkmingiau pravesti sudaryti 
keli komitetai.

Kalbėtojų komitetą sudaro: 
pirm. Teodoras Balčiūnas, 
adv. Charles Tamulionis, adv. 
Philip Murphy, Eugenijus Pa
rulis, Leo Yablonskis, Alfon
sas Knisis, Juozas K. Žemai
tis. Į kitus komitetus įeina 
dar adv. d-ras Anthony Arent, 
adv. St. Jablonskis, adv. An
thony Milferis, Richard Sara- 
pas ir kiti Worcesterio žymūs 
veikėjai. Vaišių vedėjas žino
mas worcesterietis Juozas 
Grigaitis.

riūtę), du sūnų — Joną ir 
Praną, ir dukterį Juzefiną Za- 
pėnienę. Taipgi, brolį Juozą 
gyv. Brocktone ir brolį Mar
tiną Lietuvoj.

Likusi nuliūdime šeima nuo
širdžiai dėkoja dvasios va
dams — kun. S. Saulėnui, 
kun. A. Klimui ir svečiui kun. 
Janušoniui už dvasinį patar
navimą, ir visiems giminėms

Geriausia vaikams dovana — 
_ vaikų mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoje 13.00; kitur—43.M 
Pinigui Ir uSsakymua alųeklte: 

EGLUTE, P. O. Box 22, 
Montello Station, Brockton 68, Man.

Mažos raidos — Mažesnės kainos 
Veltai pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite j krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas 

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St, Nashua, N. H. Tel. 400S

| CADILLAC PONTIAC į
\ WM. H. BASSETT CO. |

| 1782 Main St. 33 Main St. įt BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS. !
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DARBLAIKIO su
PEČIŲGELA

beveik tas

turny- 
yra to-

Bostono
Boylston
Boylston

metinis suva- 
vasario 22 d.

pirmeny- 
prasidės. 

data pa-

Antradienis, Vasario 20, 1951

PARDUODAMA
Prieinama kaina

66 colių rašomasis stalas,
pritaikinta sukamoji su atramom kėdė,

šešios ąžualinės paprastos kėdės.

Pamatykite —

Patenkino Brocktoniečius

PEČIU PLESTE- 
pats. ka dėvėtum 
Jis veikia trejo- 
šildantj- gydanti 

skaudamą vietą. (2) Gelbsti 
raumenims — sumažina

□ New Yorko lietuviai at
vyksta į Bostoną. Kovo 3 d. 
So. Bostono lietuvių piliečių 
klube įvyks labai įdomios 
šachmatų rungtynės tarp 
New Yorko ir Bostono lietu
vių. Iš New Yorko atvykę 8 
vyrų komanda, kuri, greičiau
sia, atrodys šitaip: Juozas 
Repečka, Edvardas Staknys, 
Mykolas Paškevičius, Zenonas 
Merkevičius, Stasys Trojanas, 
Jonas Galminas, Vytas Kon- 
dratas, Juozas Vilpišauskas 
arba Šukys ar Zeidatas.
□ Repečka, Juozas yra stip

riausias New Yorko lietuvių 
šachmatininkas. Jis pernai 
laimėjo New Yorko LAK tur
nyrą ir nėra dvejonės, kad j’s 
bus ir šių metų New Yorko 
lietuvių pirmenybių nugalėto
jas.

Repečka kovo 3 d. rungty
nėse susitiks su Bostono meis
teriu Kaziu Škėma.
□ New Yorko ir 

lietuviai rungsis su 
klubu. Kovo 4 d. 
klube, New Yorko ir Bostono
lietuviai, sudarę bendrą lietu
vių komandą, turės draugiš
kas rungtynes su vienu stip
riausių Bostono šachmatų 
klubu — Boylston Chess club. 
Rungtynės bus 15-16
□ New Yorko LAK 

ro padėtis šiuo metu

. - . v ." -* s. * * a

DARBININKAS 7

kia: Repečka 12-0, Merkevi
čius 10-2, Staknys 9-0, Paške
vičius 7-0 (1), Trojanas 6-5, 
Galminas 6-6, Kundrotas 4*4- 
S’/ą (1), Vilpišanskas 4-5, Šu
kys 4-5, Zeidat 4-5, Augusti
nas 2y2-6Vį, Bileris 
mažiau.
□ Massaehusetts 

bes, kaip laukiama, 
kovo vidury. Tiksli
aiškės po MSCAss’n metinio 
suvažiavimo.

Pirmenybėse iš lietuvių da
lyvaus: Škėma, 
Merkis.
□ MSCAss’n 

žiavimas įvyks
10 v. Phillips Brooks House, 
Harvard Yard, Cambridge. Iš 
lietuvių dalyvauja: Merkis, 
Keturakis, Starinskas, Kubi
lius, Kontautas ir K. Škėma.
□ Škėmos simultanas, kuris 

įvyks vasario 26 d. 7 v.v. 
Brattle klube, Cambridge, lau
kiamas su dideliu susidomėji
mu. Mr. Robert W. Reddy, to, 
klubo pirmininkas tikrina, 
kad Bostono meisteriui — K. 
Škėmai bus sunkaus darbo.

DĖKOJIMAI “DARBININKO” 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

juomi džiaugsis ne tik praktišku jo turiniu, kuris kasdien kal
ba į šeimos narius, bet ir puošniu paveikslu, kuris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje tarp daktarų - mokytojų, kurie Jo 

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko”, kuris lanke ištisus 
ninko” leidėjai dar parūpina kiekvienus metus ir gražų bei nau- 
metus kiekvieną jį skaitantį ėmėją, Naujų Metų proga, “Darbi- 
dingą kiekvienam žmogui kalendorių. Šiais — 1951 — metais 
klausinėjo ir klausėsi.

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:
Ona Vaitienė, Phila, Pa................................
Kazimieras Stundze. Haverhill, Mass............
Kazys Rimkevičius, Sudbury, Ont. Canada ... 
Bernard Nenartonis, Chicago, III.................
Mrs. E. Jurgutaitienė, Kansas City, Kansas 
Julia Buikus, Glastonbury, Conn.................
Juozas Tumas, Chicago, III...........................
J. Grimas, South Boston, Mass. .................
James Strigūnas, South Boston, Mass........
V. Liančiauskienė, South Boston, Mass.........
Agota Krakauskienė, Cleveland, Ohio ........
Mrs. M. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash.........
O. Bartkienė, Cleveland, Ohio ................. .
Adam Keulis, Fairfield, Conn......................
C. Kavolis, South Boston, Mass............... ....
Veronica Džigas, Hudson, Mass...................
Mrs. M. Dereska, Mahanoy City, Pa............
Louise Mashidlausky, Brockton, Mass........
Mrs. A. Matulionis, Maspeth, N. Y............
Julia Juškevičienė, Detroit, Mich................
Louis Miškinis, Stoughton, Mass. ...j.......... 
Dr. Benedict Chapas, Providence, R. I.......

t

Nepalik be 
DARBININKO 
ir šiais metais.

TREJANKA ĮVAIRŪS SKELBIMAI

IŠSIRENDAVOJA geram 
vyrui puikus kambarys, 132 
W. 8th St., 3-čiame aukšte, 
So. Boston, Mass.

Trejan-

žievės,

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė
ka. Mūsų Trejan- 
kos šaknis,
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji- 

saulės nusileidimo. Ja-
pirmučiausia saulė te

Mirė Jonas Žvirblis
Chedtenham, Pa.

Vasario 6 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliui Jonas Žvirblis, 
66 m., gyv. 413 Friendship 
St. Iškilmingai palaidotas iš 
šv. P. Marijos Apreiškimo 
bažnyčios vasario 10 d. Šv. 
Kryžiaus kapuose. Laidotu
vėms patarnavo Domininkas 
Earminas.

Vėlionis mirdamas paliko 
du brolius — Motiejų ir Pet
rą Žvirblius ir kitus tolimes
nius giminaičius. K. V.

Negaišuok

Metinis bankietas
Rengia Dorchesterio A. L. 

P. klubas, sekmadienį, kovo 
4, 5:30 v. v., savo patalpose, 
1810 Dorchester Avė., Dor
chester, Mass. Nuoširdžiai 
kviečiame visus lietuvius da
lyvauti. Rengėjai.

• Raumeninę pečiūgėlą greitai paleng- 
onkit su Johnson’o 
RIU 
šildančia paduškaitę. 
pai: (1) Atgabena
kraują i 
nuvargusiems 
skausmo smūgius. <3) Flanelinė paduž
kaitė palaiko šiluma per valandų va
landas. / .
• Pirkit Johnson’o PEČIU PLESTE- 

RI. pagaminta Johnson & Johnson — 
patikimiausias vardas chirurgiškų ap- 
raišalų gamyboj. Gauamas visose vais
tinėse.

621 Tremont St., Boston, Mass

per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 
Parduodame

Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius S
BROCKTON ICUCOALCO. |

27 Lawrence St., Brockton, Mass. t
Te!. 189 .

T. J. Mulioks, Cleveland, Ohio 
Morta Mažeikienė, Phila., Pa. 
Anna Aitches, Granville, III. ... 
Mrs. Joseph Gruškauskas, West Cheshire, Conn. 
Matas Simonaitis, Chicago, III..............................
Julia Cibauskis, Chicago, III..................................
Mrs. Catherine Taraska, Providence, R. I.........
A. Lengvinas, So. Boston, Mass.................. ........
J. Shultz, So. Boston, Mass..................................
Ona Rapolienė, So. Boston, Mass..........................
Tarnas Skucevičius, Lawrence, Mass............... .....
Ant. Andrukaitis, Lawrence, Mass.......................
Martynas Griškevičius, Lawrence, Mass.............
Joseph Neverauskas, Minersville, Pa...................'
A. Juozapaitis, Sheboygan. Wisc..........................
Antanas Sidaras, Warehouse Point, Conn......... :
Juozas Kersis, Worcester, Mass.............
Juozas Kvederrys, Toronto, Ont. Canada 
Mary Venkoaafis -Phila., Pa. .................
J. Lincevičius, Cleveland, Ohio ............
Mrs. John Kutis, Colchester, Conn. ....
A. Klimas. Phila., Pa..............................
Mrs. Petronė Pasimas, Scranton. Pa. .....
Veronika Vildžiūnaitė, St. Catherines, Ont. Canada 
Mr. Kučinskas, Cleveland, Ohio .................. —
K. Daugėla. Manchester, N. H................... .....
Stanley Asman, Bridgewater, Mass.................
Stasė Petrulis, Dorchester, Mass. __ -..........
K. Arlauskas, So. Boston, Mass............ ...........
P. Bliumas, So. Boston, Mass........... .. ..... ........
Ona Bačinskienė, Roxbury, Mass.....................
Anthony Daltuva, East Hartford, Conn. 
Selomye Waitkus, Brockton, Mass....................
Michael Berzanskis, Elizabeth, N. J.................
Veronika Danulevičius, Brooklyn, N. Y..........
J. Tamašauskas, Schenectady, N. Y. ... ..........
Mrs. Frances Jusis, Cleveland, Ohio ............... .
O. Einoris, Bridgeport, Conn............... . ..........
Charles Andryskas, Chicago, III. .....................
F. Kincius, Middleboro, Mass............................
Charles Matulis. Worcester, Mass. .................
Matilda Pranskus, Brockton, Mass. ..............
Ursula Greičius, East Pepperall, Mass............
A. Jurgas, Los Angeles, Calif........ ..................
Kazys Krasnakevičius, South Boston, Mass. 
Mr. Joseph Kemežis, Keamy, N. J................
B. Černauskas, South Boston, Mass.................
Mrs. Ona Krasauskas, South Boston, Mass. 
J. Rokas. Akron, Ohio .............. ..... ...............
J. Tuauskas, Phila., Pa............... ....................
M. Waitkevicz, Oregon City, Oregon .............
Joseph K. Jonės, Mackewille, Alberta. Canada 
Clement Drevinska, Middleboro, Mass.
A. Yurcius, Toronto, Ont. Canada .................
Petras Januškevičius, Sunderland, Mass. 
Juozas Beganskas, Detroit, Mich....................
Alfonsas Galčius, Worcester. Mass.................
A. Anušauskas. Savant Lake Ont. Canada 
Mrs. Peter Urban, Pittsfield, Mass...................
George Macijauskas, Cleveland-, Ohio ..........
Mrs. P. Žemaitis, Cleveland, Ohio .................
Helen Kissel, Cleveland, Ohio ..... ..................
Kazimieras Narrickas, Rumford, Maine 
Katrina Kaminskiūtė, Simsbury, Conn............
Kazys Bagdonas, Detroit, Mich. . .....
L. Misienė, Cleveland, Ohio ..... ........
K. Ramanauskas, New Haven, Conn.
A. J. Zwiss, Greenwood, Mass. .......
Joseph Svelnis, Kenosha, Wis.
K. Mišeikis, Detroit, Mich. .............
William Yurgelait's. Detroit, Mich__
Mrs. A. Molis, Worcester, Mass. ___
N. Bagasiūnas. Sioux City .......... .

(Bus daugiau)
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Dykai Išbandymas
Reumatiškų Skausmų

Arthritis
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN mūsų 
išlaidomis ? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai Skaitytojams šio Laikraščio

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntinį 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama 
pagalba, grąžinkite likusią dalį ir 
už tai nebūsite mums skolingas. 
Bandymas nekamuos jums nei vie
no cento. NESIŲSKIT PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai į:

Rosse Products Co., Dept. X-3 
2708 Farwell Avė., Chicago 45, III.

mo ligi 
ponijoje 
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį, 

už pokelį. Prisiunčiam į j’"- 
namus.

ALEYANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Bostoi* 27, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

409 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 Oriole Street,

WEST ROXBURY, MASS.
Tel. PA — 7-1233-W

SO 8-4476

75
sų

Res. SO 8-5961 SO 8-4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS —
Insured and 

Bondeu 
Local a Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Dr. Joseph F. Antanėlis

515 E. Broadway
South Bęęfon, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

OPTOMETRISTAS

SO 8-2712
s

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas.
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą

Pritaiko akinius

534 E. Broadw»y,

SO 8-2712 Res. BIG 9013 
s

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas.
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.
I

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

AUTOMATIC LAIINDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.
396 W. Broadway, 

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBL1C

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

*

Res. BIG 9013 W. J. Chisholm
GRABORIIS 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L

Telephone ♦
Ofiso: Dexter j.»52

Namų: PI. 6206

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsąmuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main Street 
Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brcckton 8-1580

WAITKUS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 

PO 6LOBA MOTINOS *VL DRAUGIJOS VALDYBA
eirTHinink* — Eva ViiMfni,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. PlrminlnKas — Viktoras Medonls 
Tai SOuth Boston 8-1298. I “ “ — - -

Vice-Plrminiakft—B. Galliūni-nS,
8 Wtnf.eld SL, So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė,
555 E. 6th SL, So. Boston, Mass.
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt. — B. Cūnienš, 
409 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa SL, Mattapan, Masą 
Tvarkdare — M. Matejoškienė, 

866 E. 5Ux Sl, Os. Boston. Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytš, 

110 H 8t, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

anGą antradienį mtaesio, 7:30 v. 
v«kare. Parapijai aaHje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

visais draugijos rūkalais kreipkite 
na* protokolą raštininkę.

21 Sanger SL, So. Boston, Mass 
Vlce-Plrm. — Vincas Sukutis,

684 Sixth SL, So. Boston, Mass.
Protokolų RašL — Kazys Rusteika

206 L SL, So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška

440 E. Slxth SL, So. Boston, Mass 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass 
Maršalka — Jonas Zatkis,

22 Beethoven St., Roxbury, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre- 

i člą sekmadienį kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E 7th SL, So. Boston, Mass
! Visais draugijos reikalais kreipki 

tės pas protokolų raštininką

Funeral Home
197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir
Nauja moderniška koplyčia šer- 

| menims dykai. Aptarnauja Cam- 
; bridge ir Bostono kolonijas že- 
į miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

■

oaktį.

1
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

Joniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ar piknikam*. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: 

BOBIS 1EVERAGE co.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
i
i

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė 
Brockton, Mut

Edward L Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius h 
Balsamuotojas

f ai arnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 336£

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^, Islington, Mass.

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

x k

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojei 

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykaL 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M J).
Lietuvis Gydytojas 
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mase.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8



Oalbininhcij
ĮįpHiiitaLUuu»‘*‘»‘

Visų ateitininkų dėmesiui
Š. m. vasario mėn. 24 d., t. 

y. ateinantį šeštadienį, 5 vai. 
30 min. p.p. Šv. Petro lietuvių 
parapijos svetainėj įvyks Bos
tono moksleivių ateitininkų 
susirinkimas. Jame bus moks
leivių ateitininkų paruošta pro
grama ir ateitininkų dvasios 
vado kun. A. Kontauto bus 
demonstruota su paaiškini
mais labai vertinga filmą. 
Moksleiviai ateitininkai malo
niai kviečia į šį jų susirinki
mą atsilankyti taip pat ateiti
ninkus sendraugius, ateitinin
kus studentus ir jaunesniuo
sius ateitininkus.

Šv. Petro mokyklos 
vaikučiai

minėjo Lietuvos nepriklau
somybės šventę ketvirtadienį, 
vasario 15-tą dieną bažnytinė
je salėje.

Seselės trumpai išaiškino 
svarbumą maldos ir Dievo pa
galbos komunistų varginamai 
tėvynei Lietuvai. Programą 
pradėjo vyskupo Brizgio 
“Malda už Tėvynę” ir baigė 
lietuviškomis dainomis.

Mažieji vaikai pasakė eilė
raščius: “Vilnius prieš Auš
rą” — Audronė Kubiliūtė, 
“Kada Sugrįšim” — Saulutė 
Brazdžionytė, “Tėvų Name
liai” ir Mano Vytis ir Trispal
vė — Romualdas Blauzdžiū- 
nas, “Tremtinio Balsas” — 
Vytas Kurapka. Iš dainų, vai
kams labiausiai patiko “Norė
čiau Aš Keliauti Ten Toli, 
Toli”.

Mirė Jonas Bratėnas
gyv. 27 No. Monroe Terra- 

ce, Dorchester, Mass., sekm., 
vasario 18-tą. Paliko žmoną 
Mortą (Vilasis), sūnų Povilą 
ir dukterį Eleną Januškevičie- 
ką, 544 E. Broadway, South 
Bostone. Laidojamas trečia
dienį iš Šv. Petro bažnyčios 
9-tą vai.
• Sekantis numeris dėl Va

šingtono šventės išeis antra
dienį, vasario 27 d.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi jrensręs mo 
lenkišką s^aus t u vę 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar 
bns. skubiai ir nebran
giai

SPAUSDINAME:
knygas, renifletus, ai 
vimt.es. ■.'p-si-Puo'ta

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus. vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

Llu 1 . *. i ■ i^l V/ t C* iA’I/ »

Nuo l1 iki 12 vai. vidudienio. 
WESX — 1230 kilocycles. Salėm, Ms»ss.

šeštadienį, vasario 24 dieną, 11 valandą rytą. Lietinių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 Mest Broadway South Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

Įvairios žinios
m Kovo 4 d. minėsime šv. 

Kazimierą. Visi pamokslai bus 
sakomi apie mūsų šventąjį 
karalaitį. Po 10 v. r., šv. mi
šių įvyks vieši jaunimo vado
vybėje pusryčiai.

Po mišparų mokyklos vai
kučių parengimas šv. Kazi
miero garbei ir pagerbimas 
d-ro prelato Urbonavičiaus.

M Kovo 9 d., 8 v. r. prasi
dės 40 vai. Švč. Sakramento 
adoracija. Šie metiniai para
pijos atlaidai iškilmingai 
baigsis kovo 11 d., 3 v. pp.
m Kovo 18 d., 3:00 v. p.p. 

vyksta bažnytinis koncertas.
■b Bal. 8 d., ir 15 d. po miš

parų parapijos mokyklos vai
kai stato rimtą scenos veika
lą “šventas Pranciškus”.
m Geg. 13 d., 9 v. r., para

pijos vaikučių pirma šv. Ko- 
munuija.
m Geg. 19 d. 10 v. r. vysku

pas suteiks Sutvirtinimo Sa
kramentą.
m Geg. 20 d. parapijos vai

kai darys gegužės procesiją 
Marijos garbei.

VYČIŲ
Sekm. vasario 11 d. 3:00 v. 

p.p. įvyko gausus So. Bostono 
Liet. Vyčių susirinkimas savo 
patalpose, Emerson gt. ir E. 
Broadway. Susirinkime daly
vavo apie 60 jaunuolių, kurie 
aktyviai prisidėjo prie gyvų 
diskusijų. Jų tarpe buvo sve
čias Juozas Matachinskas su 
savo žmona iš New Yorko, ir 
taip pat p. Julijonas Arlaus
kas su žmona. Abudu turėjo 
progos pasveikinti jaunus vy
čius. Buvo padaryti praneši
mai apie šokius, įvykusius 
Liet. Piliečių klube sausio 28 
d., ir taip pat apie linksmią 
išvyką į kalnus New Hamp- 
shire valstybėje. Išvykoje da
lyvavo 30 asmenų, kurie buvo 
pilnai patenkinti, kalnų spor
tu. Rymantas Ivaška pažadė
jo ateinančiame susirinkime 
parodyti judamuosius pa
veikslus apie dalyvius. Buvo 
kalbėtasi apie šv. Kazimiero 
šventės paminėjimą kovo 4 d.

Visi Vyčiai raginami savo

Mūsų menininkai vėl 
išvyksta

Bostone gyveną menininkai
— aktorius Kačinskas, poetas 
Brazdžionis, humoristas Gus
taitis ateinantį šeštadienį iš
vyksta į Detroitą, kur sek
madienį rengiamas jų litera
tūros vakaras. Kovo 17 d. jie 
duoda programą Montrealyje. 
Jau tariamasi dėl vakaru To
ronte, Norvoode; numatomas 
Philadelphijoje. Gautas kvie
timas dar kartą surengti va
karą Čikagoje, kur pirmasis 
praėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Šie žodžio menininkai 
nuo per Lietuvių kongresą 
įvykusio vakaro New Yorke, 
iš kur klausytojai po visą A- 
meriką išvežiojo gražiausius 
įspūdžius ir atsiminimus, jau 
dalyvavo VVaterbury, Hart
forde, Clevelande, Rochestery, 
neminint vietinio Bostono ir 
mažesnių miestų. Pasirodo, 
kad gyvas kūrėjų ir aktorių 
meninis žodis klausytojuose 
randa nuoširdų atgarsį ir gilų 
pritarimą.

VEIKLA
globėjo šventėje eiti prie šv. 
Komunijos sekm. kovo 4 d. 
per 10:00 v. r. šv. mišias ir 
po mišių dalyvauti pusryčiuo
se. Pranešta, kad tas pagerb- 
tuves bendrai rengia vyčiai, 
skautai ir ateitininkai Bosto
no lietuvių jaunimo vardu.

Paskaitos
Diskusijoms užsibaigus, pir

mininkas Jonas Kontautas 
perstatė p. Julioną Arlauską, 
Asistant Director of Training 
New England School of Art, 
kurs pasveikino Vyčius prisi
mindamas savo veiklą So. 
Bostono kuopoje. Jo žmona 
Regina Glineckytė, buvusi So. 
Boston Vyčių kp. pirmininkė. 
P. Arlauskas kalbėjo apie 
įvairias meno sritis, kaip pai
šybos reklamas ir parodė pa
vaizdavimui daug illiustracijų 
iš tos srities. Ta proga daž
nai priminė, kur jaunas vyras 
ar mergaitė galėtų speciali
zuoti pagal savo talentus ir 
kuriose sritvse rasti daugiau
sia darbo. Visi klausytojai 
buvo labži suįdominti žinio
mis ir plojimais išreiškė pa
dėką p. Arlauskui.

Po to kun. Kontautas buvo 
pakviestas kalbėti apie reika
lingumą ir vadų ypatybes. 
Pabrėžė, kiek negerovių blogi 
vadai yra padarę politikos ir 
mokslo srityse. Ragino jau
nus vyčius būti veikliais, ka
talikais. Į Vyčių organizaciją 
buvo priimti šie nauji nariai:

Floridoje dabar saulė žeme 
ritinėjasi. Tai rodo ši mergy
tė, pasirengusi jūroje puškan
tis.

VASARIO 16-tos MINĖJIMAS 
BOSTONE

Praeitą sekmadienį, vasario 
18 d. Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 33-sios su
kakties paminėjimas įvyko 
Šv. Petro parap. bažnyčioje 
šv. Mišiomis ir So. Boston 
High School programa.

Šv. Petro parap. bažnyčio
je 10 vai. rytą iškilmingas 
šv. Mišias už Lietuvos laisvę 
atnašavo kun. Martinkus iš 
Providence, R. I., ir pasakė 
tai dienai pritaikintą pamoks
lą. Giedojo solo operos solis
tas Stasys Liepas. Dalyvavo 
su vėliavomis Amerikos Legi- 
jono Stepono Dariaus Postas, 
uniformuotos jo auxiliary ir 
kitos organizacijos. Taip pat 
gausiai dalyvavo visuomenė 
ir meldėsi už Lietuvą.

2 vai. po pietų So. Boston 
High School auditorijoje mi
nėjimas buvo pradėtas Ame
rikos Legijono Dariaus posto 
žuvusiųjų už laisvę pagerbi
mu. Po to svečias kun. Mar
tinkus atkalbėjo maldą. Po 
Amerikos himno adv. Br. Kal
vaitis perskaitė Vasario 16- 
tos Lietuvos Nepriklausomy
bės aktą, kuris buvo išklau
sytas atsistojus. Adv. J. Gri
galius perskaitė Massachu- 
setts valstybės gilbemato- 
riaus proklamaciją. Pats gub. 
Dever atvykti negalėjo, ka
dangi šiomis dienomis yra su
sirgęs ir išvykęs poilsio Flo- 
ridon. Bostono mayoras dėl 
rimtų priežaščių taip pat da
lyvauti negalėjo.

Minėjimą telegrama sveiki
no kongresmanas.

D-ras Greenius (latvis) svei
kino kenčiančios Latvijos var
du kenčiančią Lietuvą ir Kal- 
ninš Latvių ir Liet, susivieni
jimo vardu. Estų vardu svei
kino estas Kolka.

Kalbėjo Lietuvos garbės 
konsulas Bostone adv. A. O. 
Shallna ir adv. Petras Višči
nis iš Brockton, Mass.

Buvo vienbalsiai priimtos 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu 
lietuvių ir anglų kalbomis re
zoliucijos, pasiųsti JAV prezi
dentui, kongresui, diplomati
niams atstovams, Jungt. Tau
toms ir laikraščių redakci
joms. Rezoliucijas lietuviškai

Joana Dravinskaitė, Danulė 
Malinauskaitė, Tomas Mur- 
phy, ir Eleanora Zaleskaitė. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
proga visi Vyčiai sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Susirinkimas buvo užbaigtas 
malda.

Jaunamečių skyrius
Vyčių jaunaihečių skyrius 

(jaunuoliai 12-15 metų) susi
rinko Vyčių patalpose ketv., 
vasario 15 d. 7:30 v. v. Susi
rinkimo tema buvo skirta 
Lietuvos Nepriklausomybei. 
Panelė Irena Gaina pirminin
kavo susirinkimui. Kun. Kon
tautas buvo pakviestas api
brėžti jauno lietuvio pareigas 
lietuvybės atžvilgiu. Marytė 
Plevokaitė skaitė temą apie 
Lietuvos istoriją iki pirmo 
pasaulinio karo. Aleksandras 
Simonavičius taip pat skaitė 
tema apie nepriklausomybės 
laikus ir pažangą, kuri buvo 
padaryta visose srityse per tą 
trumpą laikotarpį. Abiem kal
bėtojam buvo padėkota už 
perteikimą įdomių žinių iš 
Lietuvos istorijos. Paminėti 
Lietuvos nepriklausomybei 
jauni Vyčiai sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus.

Po susirinkimo sekė progra
ma. susidaranti iš lietuviškų 
žaidimų, kuriuos suorganiza
vo Leonardas Mockapetris ir 
Vincentas Vadeiša. Jaunieji 
vyčiai yra p. Jono Olevičiaus 
globoje. 

perskaitė adv. Br. Kalvaitis, 
angliškai — adv. A. Young.

Buvo suvaidinta 4-rių veiks
mų iš lietuvių laisvės kovų, 
pradedant Aušros gadyne, St. 
Santvaro parašytas montažas. 
Pirmame veiksme buvo pa
vaizduota Vargo Mokykla ir 
spaudos draudimas, 2-me — 
kovos už Nepriklausomybę 
1918-20 m., 3-čiame — baisu
sis lietuvių trėmimas į Sibirą 
1941 m., 4-tame — netolima 
ateitis. Šiame veiksme buvo 
atvaizduota lietuvių dabarties 
kovų laimėjimas — Lietuvos 
partizanai nutraukė nuo Gedi
mino bokšto raudonąją vergi
jos vėliavą, sudraskė ir su
mindžiojo, ir po Amerikos 
pergalės iškėlė Lietuvos tri
spalvę. Veikalą režisavo Hen
rikas Kačinskas, vykusiai iš
pildė Dramos Studija ir Šv. 
Petro parap. choras, vadovau
jamas Jeronimo Kačinsko. 
Dekoracijas piešė V. Andriu
šis. Pats veikalas, vaidyba ir 
dekoracijos paliko publikai 
gilų įspūdį. Tad veikalui pasi
baigus, pasitenkinimas buvo 
pareikštas gausiu plojimu ir 
tuo pačiu padėka autoriui, 
vaidintojams ir dekorato
riams. Henrikas Kačinskas 
prieš kiekvieną veiksmą de
klamavo patriotiškas eiles.

Meninėje programoje daly
vavo Gabijos choras, vado
vaujamas Jono Dirvelio, ku
ris išpildė keletą liaudies dai
nų. Po to pasirodė Onos Ivaš- 
kienės vadovaujama tautiškų 
šokių grupė, kuri pašoko ke
letą šokių. Publika didesnių
jų ir mažųjų šokiais buvo su
žavėta.

Programos metu buvo ren 
karnos aukos. Aukas pristatė 
ir lietuviškos organizacijos, iš 
kurių pažymėtinas So. Bosto
no Liet. Piliečių draugija, ku 
ri aukojo $100.00. Gražiai 
pasirodė ir Liet. Inž. ir Ar
chitektų dr-ja So. Bostono 
skyrius, kurio nariai pasireiš
kė stambiomis aukomis. Buvo 
paskirų asmenų patiekusių 
$50.00 auką, kurių pavardes 
vėliau matysite “Darbininke”. 
Aukojo ir svetimtaučiai. Pa
žymėtina lenkas W. Korikows- 
ky (Corey), gimęs Lenkijoje, 
bet domisi Lietuvos reikalais 
paaukojo $5.00. Dar negaluti
nai suvestais duomenimis sa
lėje buvo surinkta aukų per 
$2000.00.

Minėjimą surengė ALT vie
tinis skyrius Minėjimo prog
ramai vadovavo Jonas Kas- 
mauskas.

Minėjimas, nežiūrint prasto 
oro, reikia laikyti gerai pasi
sekusiu, nes gan erdvi So. 
Bostono High School audito
rija vos talpino publiką.

$100,000... už buožę
• Neseniai daugumas Amerikos laikraščių įsidėjo atvaizdą 

Joe Di Maggio, bučiuojantį buožę. Laikraščiai nurodė stambio
mis raidėmis ir priežastį: buože mušamo sviedinio (baseball) 
pagarsėjęs žaidikas tretiems metams pasirašė sutartį žaisti 
New Yorko “Yankees” rinktinėje. Jis už tai gauna metams al
gos $100.000. Laikraščiai dar prideda, kad jis yra 36 metų ir 
ligi šiol su pagaliu ir sviediniu yra užpelnęs daugiau kaip pusę 
miliono dolerių. Graži suma! Verta už tai buožę pabučiuoti, 
juoba, kad ji nulyginta ir lūpų nedrasko. Šiek tiek padrasko 
jausmus tik tų, kurie nėra dar apsipratę su tokiomis keisteny
bėmis.

• Kažkur skaičiau, kad Gen. D. Eisenhoweris, kol jis 
buvo Columbijos universiteto rektorius, gaudavęs metams al
gos $80,000, o prezidentas Trumanas su visomis reprezentaci
jomis tesukrapšto $145,000. Palyginus su sportininkais, jie 
yra toli atsilikę, o kiti aukšti valdininkai ir mokslininkai nei 
dešimtos dalies to nepaima. Sakysime, kokia nauda iš Nobelio 
premijos, kuri teikiama už nepaprastą mokslinį išradimą ar 
pasitamavimą žmonijai? Ji retai kada prašoka $50,000. Be to, 
ne betkas ją gauna ir tik viena kartą. O sportininkams sumo
kama šimtai tūkstančių už miklumą pagaliu pataikyti į svie
dinį arba kumščiu gerai įskelti į pasmakrę. Ne kiekvienas tai 
pataiko, dėlto minios eina žiūrėti, kaip pataiko, ir už tai tūks
tančius supila.

• Kartą užkalbinau vieną lietuvį, ką veikia jo paaugęs sū
nus: mokosi ar dirba? “Nei mokosi r.ei dirba. — jis man pasi
gardžiuodamas atsakė, — o bolę muša”. Jis man dar paaiški
no, kad tai pats pelningiausias Amerikoje amatas, jei kas jo 
mikliai išmoksta ir į sporto žvaigždes prasimuša. “Nereikia 
tada nei dirbti nei mokytam būti“, — nueidamas man dar pa
brėžė. Šitai žinojau iš anksčiau. Girdėjau, kad universitetuose 
ir kolegijose yra studentų, kurie gauna stipendijas vien už tai, 
kad geriau pataiko apseiti su sviediniu negu su knyga. Sporto 
žaidynėmis jie savam universitetui pinigų užkala, tai atmoka 
keleriopai, ką paima. Negi turi didelės reikšmės, kad iš tūks
tančių jaunuolių, kurie protą miklina, kokia šimtinė išmiklins 
tiktai kojas ir rankas? Galimas daiktas, kad ateityje tai jiems 
labiau apsimokės.

• Gali kas įtarti, kad šitie r_ano žodžiai rašomi iš neapy
kantos ar pavydo sportininkams. Bet aš tiktai tiek pavydžiu, 
kaip ir visi senstelėję, kurie jau negali sportuoti, o gerai žino 
romėnišką posakį, kad “sveikame kūne laikosi ir sveika dva
sia”. Deja, Amerikoje sporto dvasia yra nesveika: ji yra azar
tinė. Ji jau nebeišlaiko proporcijos tarp to, kas naudinga ir rei
kalinga, ir kas tik... pelninga. Visuomenės ir jaunimo domesys 
taip pat yra ligūstai į sportą nukreiptas. Jam kartais daugiau 
skiriama reikšmės negu kurioms dvasinėms vertybėms. Štai ir 
dailus pavyzdys pabaigai:

• Prieš metus buvo šv. Kazimiero minėjimas. Minėjimas 
buvo aukštai, salėje, o kamuoliai buvo ritinėjami apačioje. Rei
kėjo kiek palaukti, kol žmonės rinkosi. Čia visada lietuviai ren
kasi pavėluotai. Mačiau, kaip dvasios vadas nervinosi, ir pa
galvojau: “Yra ko graužtis, kai žmonės be reikalo laiką grau
žia. Juk čia sakoma: laikas — pinigai”. Koks buvo mano nuste
bimas, kai jis tik maldą sukalbėjo ir nudūmė... į apačią. Šv. 
Kazimieras su savo dorybėmis gali palaukti. Jis gyveno tais 
laikais, kai $100,000 už dailųjį kuoką dar nebuvo mokama. S.

Marcelė Galinienė
gyv. 78 Marine Rd., South 

Bostone, su savo sūnų Vik
toru praleidžia žiemą Flori
doje.

Whist Party
Rengia Dorchesterio Moterų 

klubas, šeštadienį, vasario 24, 
7:30 v. v., klubo patalpose, 
1810 Dorchester Avė., Dor
chester. Mass. Bus gražių do
vanų, skanių užkandžių ir gė
rimų. Kviečiame visus daly
vauti. Rengėjai.

Padėka
Gerbiamiems kaimynams. 

Marcelei ir Vincui Treinavi? 
čiams prisiuntusiems man af- 
fidavitus dėl atvykimo iš 
Anglijos į Ameriką, linkiu 
jiems kuo laimingiausios lai
mės ir tariu kuo širdingiau
siai lietuvišką ačiū.

Jonas Valentukevičius,
So. Boston, Mass.

Marijos Dievo Motinos pakabinamoje ant 
siencs plokštelėje paveikslas

Puiki ir nepamirštama dovana. Tai yra garsaus artis
to reprodukcija gražiose spalvose. Tai yra įdegintas 
paveikslas, kuris tvers amžius. Dydis 10 coliiį. Jei 
nepatiks, pinigus grąžinsime. Paveikslas stebėtino 
grožio. Kaina tiktai $1.50 su persiuntimu. UŽSISA
KYKITE ŠIANDIEN!

Sidney N. Bremer Industries, Ine.,
716 Roswell St.. Dept. C-16.
Marietta, Georgia.
Prašoma skubiai prisiųsti Marijos Dievo Motinos šie 
ninį paveikslą. Čekį ar money orderį sykiu siunčiu.
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