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Komunistų siekimai
“Kinų komunistų planas yra mus sunaikinti”,— 

pareiškė 8-tos armijos vadas gen. Matthew B. Ridg- 
way. Tik politinis sprendimas gali greitai baigti ka
rą. Komunistų nusistatyme nėra jokio pasikeitimo. 
Jie gali keisti savo taktiką, bet nekeis šio savo nu
sistatymo.

Dėl dabartinės karo padėties pareiškė, kad 
“inciatyvą mes laikome savo rankose ir stengiamies 
spausti komunistus”. Tačiau jis pripažino, kad ko
munistai, pasirįžę aukoti žmonių gyvybes, gali dėl 
jų gausumo daug ko pasiekti. Visdėlto generolas už
tikrino, kad komunistų prasiveržimas bus sustabdy
tas ir sunaikintas.

Komunistai sustojo traukęsi
Daugelyje fronto vietų komunistai pradėjo 

priešpuolius. Viduriniame fronte sąjunginingai yra 
perėję už 38-tos paralelės apie 4 mylias. Gen Mac- 
Arthur’as įspėja, kad komunistai nuo Hwachon re- 
servuaro apie 30,000 pajėgomis mėgina apsupti są- 
jugininkus iš vakarų pusės. Taip pat pastebi dideli 
komunistų susitelkimai apie 40 mylių fronte prie 
Imijan upės. Manoma, kad čia, pryšakinėse linijose, 
stovi apie 60,000 komunistų karių, o jų užpakalyje 
apie 500,000.
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Naujas nesusipratimas

Prancūzijos prezidentui Vincent Auriol keliamos ovacijos New Yorko mieste. Tai 
pirmas kartas, kai Prancūzijos prezidentas lanko šj dangoraižių miestą.
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ABIEJŲ AMERIKŲ KONFERENCIJA BAIGTA

Balandžio 5 d. respublikonas

Aviacijos veikla
12-ka JAV Sobre lėktuvų išvijo iš Korėjos apie 

30 rusiškos kilmės MIG lėktuvų, kurie buvo atskri
dę iš Mandžiūrijos bazių. Apie 5-ki rusiški lėktuvai 
buvo 
tyrė.

sužaloti. JAV lėktuvai jokių nuostolių nepa

Vašingtonas. — šiau
rės ir Pietų Amerikos 
užsienio ministeriu kon
ferencija, kurioje daly
vavo 21 valstybė;
pasitarimus baigė. Ats
tovai vienbalsiai sutarė 
stiprinti Amerikos žemy
ne karim bei ūkini

savo
Kinų nacionalistų spauda rašo, kad kinų ir 

komunistų taryba Pekinge planuoja panaudoti 
kvius.

rusų 
Korėjos karui Japonų belaisvius.

■■ Vyriausias JAV kariuomenės štabas yra da
vęs sutikimą gen. MacArthurui panaudoti aviaciją 
ir laivyną prieš Mandžiūriją, jeigu jis matytų reika
lą ginti savo pozicijas nuo kylančių iš Mandžiūrijos 
lėktuvų.

■ Britų spauda rašo, kad Sovietų Rusija kinus 
komunistus aprūpino 3000 lėktuvų. Dalis iš jų yha 
mokamieji, o kiti kovos lėktuvai. Tarp jų yra ir 
sprausminių lėktuvų.

■i Yra visai paaiškėję, kad Korėjos invazija bu
vo parengta drauge su japonų komunistais, kuriems 
buvo duotas uždavinys sukelti Japonijoje pervers
mą ir atsikviesti bolševikus, kai Kinija bus užimta.

m Rytiniam^ Korėjos fronte Pietų Korėjos pa
jėgos jau yra prasiveržusios 15-ka mylių už 38-tos 
paralelės į Šiaurę.

■i Brigados generolas Carlos Romulo reikalauja, 
kad Jungt. Tautų pajėgos, kovojančios gen. MacAr- 
thuro vadovybėje Korėjoj, turi būti Jungt. Tautų 
narių padidintos.

savo karines pajėgas, ku
rios tarnautų Amerikos 
žemynui ginti ir Jungti
nėms Tautoms paremti.

Popiežius prieš ginklavi
mosi lenktynes 

Vatikanu s

pareiškė, kad Katalikų 
Bažnyčios mokslas su
tinka su žmonių vieny
bės mintimi, jei minėta 
organizacija ir negalėtų 
savo tikslo pasiekti, tai 
padarytų gerą darbą 
stengdamosi paveikti be-

- -----------------j.. ,. .j j . n kraštus, 
gumą ir suaktyvmti ko- buvo sukviesta ketvirtoji kad jie liautųsi tai darę, 
vą su šnipais, sabotažu 
ir komunistų griauna
muoju darbu. Pietų Ame
rika pasižadėjo padidinti 
gamybą reikalingų karo 
medžiagų, o JAV — pa
remti pinigų ir paskolo
mis vietinę Pietų Ameri
kos,pramonę. Visos vals
tybės pasižadėjo didinti

konferencija Pasaulinio 
Sąjūdžio, kuriam pri
klauso 11 tautų. Jų tiks
las sudaryti Jungtines 
Pasaulio Valstybes ir 
vieną vyriausybę, kad 
būtų išvengta karų.

Konferencijos 25 atsto
vai atsilankė pas popie
žių Pijų XII, kuris jiems

Ginklavimosi lenktynės 
žmoniją nualins ir nuves 
į pražūtį.

70

Vašingtonas.
Joseph Martin perskaitė Atstovų Rūmuose gen. 
MacArthur’o laišką. Laiške palaikoma kaikurių res
publikonų nuomonę, kad reikėtų prieš Kinijos komu
nistus panaudoti Chiang Kai-šeko pajėgas. MacAr- 
thur’as pabrėžia, kad Azijoje vadama kova ir už Eu
ropą. Jei bus pralaimėta Azijoje, tai ir Europoje ka
ras bus neišvengiamas.

JAV vyriausybė yra priešinga panaudojimui 
Chiang Kai-šeko pajėgų, kurios reikalingos pačios 
Formozos gynybai. Be to, nenori, kad karas išsiplės
tų už Korėjos sienų.

MacArthur’o laiškas sukėlė nemaža triukšmo 
Vašingtone, nes jis aplenkė prezidentą. Tačiau pre
zidento spaudos sekretorius Joseph Short nemano, 
kad prezidentas norėtų atšaukti gen. MacArthur’ą iš 
pareigų. Trumano administracija reikalauja iškviesti 
MacArthur’ą į Vašingtoną, bet šen. Ferguson įtiki
nėja, kad MacArthur’as negalįs pasitraukti iš savo 
pareigų ir kad Kongresas turi siųsti savo delegaci
ją į Tokyo.

Balandžio 8 d. prezidentas Trumanas tarėsi su 
gynybos sekretoriumi George Marshall’u ir Jungt. 
Štabų viršininku gen. Bradley.

Oklahoma dem. šen. Robert S. Kerr balandžio 9 
d. buvo pareiškęs, kad prezidentas numato MacAr
thur’ą atšaukti iš pareigų, kadangi jis savo kritika 
pažeidęs aukščiausią JAV ir Jung. Tautų autoritetą. 
Kalifornijos rep. šen. William F. Knowland reikalau
ja, kad Trumanas atšauktų ne gen. MacArthur’ą, 
bet valst. sekretorių Acheson’ą. Respublikonai, pasi- ’ 
vų rankų Korėjoje: bombarduoti Mandžiūrijoje ko
munistų bazes ir panaudoti Chiang Kai-šeką.

MacArthur’o sukeltas triukšmas rado jautrų at
garsį ir anapus Atlanto, ypač anglų spaudoj, kuri, 
nors nepaminėdama MacArthur’o vardo, laiko jo in
tervenciją neprotinga.

Anglijos Žemuosiuose rūmuose įneštas pasiūly
mas išreikšti MacArthur’ui, kaip Jungt. Tautų pajė
gų vyriausiam vadui, nepasitikėjimą.

BULGARIJOS ARMIJA PRIE 
JUGOSLAVIJOS SIENOS

•»»

Belgradas — Du Bul
garijos armijos korpusai, 
kurie sudaro apie 70,000 
vyrų, užėmė svarbiąsias 
strategines pozicijas prie 
Jugoslavijos sienos. Vie
nas korpusas susikon
centravo Vidin, Kula ir 
Belogradchik rajone, kur 
2-jo pasaulinio karo me
tu sovietų gen. Tolbuchi-

$vclustos /IMO.S
korpusas telkiasi

Gorna -

nas pradėjo ofenzyvą 
prieš vokiečių okupacinę 
armiją Jugoslavijoj. An
tras
Kyustendil
Dzuhaya prie Jugosalvi- 
jos ir graikų Makedoni
jos sienos, iš kur Hitleris 
pradėjo savo ofenzyvą 
prieš graikiškos Make
donijos dalį Solonikus

Italija gauna daugiau 
laivų

Taranto. — Balandžio 
5 d. į Taranto uostą at
plaukė trys JAV laivai 
naikintuvai, perduoti Ita-
lijai Pakeliui dar plau- PASIKORĖ LENKŲ DIPLOMAS? 
kia daugiau laivų. r

Prieš karą Italija buvo 
šeštoji valstybė savo lai
vyno gausumu.

Rado paslėptų ginklų
Genua. — Netoli Genu

jos uosto italų policija 
rado dar 16 tonų paslėp
tų ginklų. Nuo gruodžio 
mėn. pabaigos toje pat 
vietovėje rasta jau 60 to
nų ginklų. Ginklai buvo 
paslėpti komunistų.

Atominės medžiagos 
trąšoms

Raleigh, N. C. — Ban
dymai pritaikyti radio- 
aktyvines medžiagas lau
kų derliui pakelti duoda 
gerų i

Vašingtonas. — Balan
džio 6 d. savo bute ras
tas pasikoręs Julius Lu- 
kaševičius, buvęs lenkų 
ambasadorius Paryžiuje, 
JAV atstovavęs egzilinei 
lenkų vyriausybei Lon
done. Prieš paskutinį ka
rą jis kurį laiką dirbo 
taip pat lenkų pasiunti
nybėje Maskvoje ir gerai 
pažino Sovietų Sąjungos 
gyvenimą. Jo draugai sa
ko, kad jis buvo pasida
ręs labai nervuotas, kai 
prieš dešimt, dienų New 
Yorke mirė jo artimas 
draugas Henrikas Flo- 
jar - Rajchmanas. Jis 
prie kapo pasakė kalbą.

kad jis

kad jis galėjo būti ir 
“raudonos rankos” pa
kartas. Prisime narna, 
kaip neseniai buvo ati
dengtas įsakymas nužu
dyti Vengrijos tautinio 
komiteto Amerikoje pir
mininką Belą Vargą.

Už- 
pareiškė, kad 
komunistas ir 

nepri- 
“Aš esu už taiką, 

bet

Balandžio 9

Atsisako priimti Stalino 
premiją

Atžymėti Stalino
metų sukakčiai 1949 m. 
Maskvoje buvo įsteigta 
“taikos premija”. Šiomis 
dienomis, be kitų, ta 
“premija” paskirta ir 
Arthur W. Moulton, epi- 
skopalų vyskupui, 
klaustas 
jis nesąs
Stalino “dovanų” 
imsiąs. 
— jis pareiškė, 
esu ir amerikietis. Jei A- 
merika išeis į karą, tai ir 
aš eisiu kartu”.

Slapta misija j Tokyo
Tokyo.

d. į Tokyo atskrido JAV 
armijos sek r e t o r i u s 
Frank Pace, Jr., kuris 
buvo sutiktas paties gen. 
MacArthuro ir jo štabo. 
Sekretorius Pace numato 
aplankyti Korėjos frontą 
ir, kaip spėjama, daly
vaus atominės bombos 
sprogdinime Pači f i k e. 
Galimas daiktas, jis 
ir kitų uždavinių.

ŠNIPUS NUTEISĖ MIRTI

turi

Johauna Buerchner, buvusi 
vidaus reikalu ministerijos se
kretorė Ryti? Vokietijoje, bol
ševikų buvo pagrobta Dresde- 
ne ir vežama į Berlyną.. Va
žiuojant pro vakariečių sekto- gerų rezultatų. Labai ’' - ženklai rodo, 
riu Berlyne, amerikiečiu poli- mažas kiekis radfoakty^-1 pats nusižudęs, bet tyri
ąja išgirdo jos klyksmą ir iš- vįngs medžiagos gali at- riejimo komisija dar viso 
vadavo. stoti tonus trąšų. neištyrė. Kaikas mano,

New Yorkas. — Fede- 
raliniam teisme balan
džio mėn. 5 d. užsibaigė 
byla, kurioje buvo teisia
mi atominės bombos pa
slaptis bolševikams išda
vę Julius Rosenberg, jo 
žmona Ethel Rosenberg 
ir Morton Sobell. Pirmie
ji du nuteisti mirti, tre
tysis — 30 metų kalėji
mu. Svarbiausias liūdi-

Do-ninkas Ethel brolis 
vydas Greenglass, prisi
dėjęs prie šnipinėjimo, 
buvo teistas skyrium ir 
gavo 15 metų kalėjimo. 
Teisėjas Irving R. Kauf- 
man nustatė, kad mirties 
sprendimas turi būti 
įvykdytas gegužės mėn. 
pabaigoje, bet nuteistieji 
padavė apeliaciją.

A Prezidentas Trumanas paprašė Kongresą pa
skirti papildomai karo reikalams $6,422,000.000.

A Valstybės Departamentas dar kartą pareika
lavo, kad Sovietų Rusija grąžintų 670 paskolintus 
laivus. Bolševikai teisinasi, kad jie susidėvėję ir ne
gali jų atplukdyti. Dean Acheson savo notoje panei
gia tokį Maskvos tvirtinimą.

A Oscara Collazo, portarikietis, kėsinęsis praė
jusį rudenį nužudyti prezidentą Trumaną, pasmerk
tas mirti. Jo gynėjai yra padavę apeliaciją.

A Jugoslavija yra paprašiusi ginklų iš JAV, 
Britanijos ir Prancūzijos. Šios trys valstybės yra su
dariusios bendrą komisiją, kuri svarsto tą Tito pra
šymą.

A Prancūzų prezidentas Auriol iš JAV yra iš
vykęs į Kanadą, kur išbus apie penkias dienas. Pran
cūzijos komunistai smarkiai koneveikia prezidentą 
dėl šių jo vizitų Šiaurės Amerikoje.

A Persija atmetė Britanijos protesto notą dėl ži
balo versmių nusavinimo. Notoje nurodoma, kad tai 
Britanijos vyriausybės neliečia.

A Čekoslovakijoje nuteisti septyni asmenys, kal
tinami šnipinėję JAV naudai. Vienas nuteistas mirti, 
du kalėjimu iki gyvas galvos, o kiti nuo 18 iki 24 me
tų kalėjimo. Šis propagandinis teismas rišamas su 
šnipų teismu Amerikoje.

A Bulgarija pasiuntė Jungtinėms Tautoms pro
testo notą dėl provokacinių jos sienos pažeidimų. 
Kas tai daro, nenurodė, bet aišku, kad kaltinama 
Jugoslavija.

A Ryukyu saloje Pacifike 1952 m. bus pirmieji 
rinkimai sudaryti savarankiškai vyriausybei. Prieš 
karą sala priklausė Japonijai, o dabar yra JAV kari
nės valdžios administruojama.

A Worcesterio vysk. John J. Wright yra jau at
likęs visus parengiamuosius darbus leisti savaiti
niam diecezijos laikraščiui “The Catholic Free 
Press”.



Antradienis, Balandžio 10, '51

Dr. Kazys Sruoga-Vertikas

Piečiausias priešas—nepakeičiamas 
sąjungininkas
"Vlądivo§tpk" — pasakė caras 
Anglas ir japonas stumia carą atgalios 
Prarado Japoniją, prarado ir Kiniją 
Nebevienas, bet trys durklai 
MacArthuras gelbsti, kas dar galima

* * *

Cicero, Illinois. — Su Japo
nija dedasi dabar ne visai su
prantami dalykai. Japonija 
buvo pikčiausias Amerikos 
priešas. Japonija išdrįso kirs
ti Amerikai žiaurų smūgį ties 
Pearl Harboj-. Japonija pa
stūmėjo Ameriką į antrąjį 
pasaulinį karą. Ir ne kur ki
tur, o ant japonų buvo pirmą 
kartą išbandytos Amerikos 
atominės bombos. Taip buvo, 
palyginti, labai dar nesenai.

Šiandien Amerika labai su
sirūpinusi. kaip apginti Japo
niją nuo sovietų gresiančios 
invazijos ir ką daryti, kad 
japonai nemirtų iš bado. Mat 
apskaičiuojama, kad pati Ja
ponija jokiu būdu negalės iš
maitinti savo 83 milijonų gy
ventojų. Negalės ir jiems dar
bo surasti savo dabartinėse 
žemėse. Japonija jau dabar 
turi tiek gyventojų, kiek Ang
lija ir Prancūzija drauge 
paėmus, o jų žemės dabartinis 
plotas maždaug toks, kaip 
Montanos Jungtinėse Valsty
bėse. Pats gi opiausias reika
las. kad japonų moterys per
daug ir pergreit gimdo. Prisi- 
bijoma, kad 1955 m. gali būti 
japonų jau 90 milijonų, o 
1970 metais 107. Kur jie 
dings’ Ką > valgys’ tai 
bus žinoma, kiek vėliau.

O dabar toks klausimas: 
kodėl vakarų demokratijoms 
taip parūpo japonų likimas? 
Juk nedaug demokratų domi
si, kaip gyveno ir ką valgo 
sovietų pavergtas lietuvis, lat
vis, estas, ukrainietis ir daug 
milijonų kitų. Kodėl toks 
skirtumas? Reikia tik pažiū
rėti, apsidairyti ir visas rei
kalas be poezijos, be pagra
žintos propogandos paaiškės.

Visas klausimas sukasi apie 
tai, kas ateityje įsivyraus A- 
zijoje. Ar azijatas — geltonas 
žmogus, ar baltas vakarietis 
ir demokratas, ar rusas — 
raudonas ar baltas; šiuo at
veju skirtumo nėra. Ir rusas 
caras ir rusas bolševikas sie
kė ir siekia to paties. Baltieji 
žmones, pirmoje eilėje anglai, 
jau nuo senų laikų metėsi į 
Azijos turtų grobimą. Ir tas 
jiems sekėsi gan gerai. Bet 
carų valdoma Rusija taip pat 
buvo panūdusi savo žemes 
plėsti. Stumtis į vakarų Euro
pą rusams nebuvo lengva. 
Ten jau viskas buvo anks
čiau užimta ir pasidalinta. Be 
karo ten nepasistūmėsi toli. 
Todėl rusų carai pūtėsi į Azi
ją. ir labai toli. Nutiesė gele
žinkelį per visą Sibirą ir įkū
rė miestą - uostą. Pavadino jį 

Demokratas Martin H. Kennelly išrinktas Čikagos nuei
to galva antram terminui.

labai teisingu vardu — “Vla- 
divostok”. Lietuviškai reiškia 
“valdyk rytus”.

Šitoks dalykas nepatiko ki
tiems baltiesiems, ypač ang
lams. Japonai jau tada slap
tai svajojo apie šūkį “Azija 
azijatams”, arba dar konkre
čiau — “Azija japonams”. 
Todėl japonai ir pradėjo 
šaukti, kad rusų carų įsteig
tas Vladivostokas yra rusiš
kas durklas, nukreiptas į Ja
ponijos širdį. Bet per 1905 m. 
karą japonai sumušė rusus. 
Japonija iškilo kaip galinga 
moderniška valstybė. Anglai 
tam pritarė. Per karą, kad ir 
netiesiog, palaikė japonus. 
Pastūmėjo rusus atgal. Nuo 
to laiko subraškėjo rusų caro 
sostas, kuris 1917 m. ir su
griuvo. Į Rusijos sostą atsi
sėdo raudonas caras — Leni
nas, vėliau Stalinas. Rusų 
raudonieji carai nuo Azijos 
neatsisakė. Priešingai, jie su
kūrė savo teoriją, kad per A- 
ziją jie užvaldys visą pasau
lį. Tačiau jiems ant kelio sto
vėjo galinga Japonija. Atvirai 
brautis į karą su Japonija jie 
nedrįso. Bijojo, kad ir jų sos
to‘taip pat japonai nesugriau
tų, kaip jie sugriovė baltojo 
caro štretą. TOdet Tuo&ešt ‘Su
sikirtimui, bet laukė tinkamos 
progos, kada nebebus jokios 
rizikos.

Tokią progą suteikė antra
sis pasaulinis karas. Mat ang
lams ir kitiems baltiesiems 
Azijos turtų naudotojams 
pradėjo atrodyti, kad Japoni
ja perdaug pučiasi, plečiasi. 
Atrodė, kad ištikro gali ati
tekti “Azija japonams”. Todėl 
Japonija ir buvo sulikviduota. 
Bet sovietai net ir šita proga 
buvo labai atsargūs. Įstojo 
kariauti prieš japonus tik po 
to. kai Amerika numetė ato
mines bombas, kai jau nebuvo 
jokios abejonės, kad Japoni
ja pasiduos. Dar daugiau. Ko
kį pusmetį prieš atominę 
bombą Japonijos imperato
rius maldavo rusų tarpinin
kauti dėl taikos su Amerika. 
Sovietai tada dar nekariavo 
su japonais. Vis dar bijojo. 
Sovietai taip “tarpininkavo’’, 
kad jie dar suspėtų būti Ja
ponijos nugalėtojais. svar
biausia. kad suspėtų išsiderė
ti iš Amerikos geras strategi
nes pozicijas arti Japonijos. 
Taip ir buvo. Sovietams dar 
teko neva pakariauti prieš ja
ponus. Už tai jie gavo vietą 
antram durklui į Japonijos 
širdį. Jie gavo Sakaliną —tik 
26 mylios nuo Japonijos salos

KAD DIEVAS GAILESTINGAI PAŽVELGTŲ l LIETUVIŲ TAUTA...
Šių metų pradžioje Šv. Me

tų Komitetas Lietuviams pri
imti Romoje specialioje audi- 
jencijoje įteikė Šv. Tėvui visų 
Lietuvos katalikų vardu adre
są su maldų aukomis. Šiomis 
dienomis minėto Komiteto 
Pirmininkas J. E. Vyskupas 
Vincentas Padolskis gavo iš 
Jo Šventenybės . Sekretoriato 
atsakymą, kuriame taip rašo
ma:

Jo Šventenybės
Valstybės Sekretoriatas

N. 245336
Vatikanas, 1951, kovo 20 d.

Jūsų Ekscelencija,
Romos Popiežių pasiekė pui

kiausias su gausybe Lietuvių 
tikinčiųjų maldų ir gerų dar
bų adresas, kurį neseniai, pa
sibaigus Šventiesiems Metams, 
su nuoširdžia meile įteikėte.

Kenčiančiai dėl nepaprastai 
prirfSgtHs —Ben

drojo visų mūsų Tėvo širdžiai 
tai suteikė gaivinančios vilties 
ir malonaus džiaugsmo.

Šios Jūsų nuoširdžiausiai 
paaukotos rinktiniausios gė
lės suspindi dar ryškiau dėl 

Hokkaido.
Šiaip ar taip, vakarų demo

kratinėms valstybėms, pirmo
je eilėje galbūt Amerikai, pra
dėjo atrodyti, kad taip nege
rai. Sovietai prisiartino per
daug arti, ir Azijoje nebeliko 
jokios atsvaros. Buvo mintis 
padaryti Kiniją tam tikru at
sparos tašku prieš sovietus, 
bet su Kinija išėjo visai pras
tai.

Sovietų laimėjimai prieš Ja
poniją dar tuo nesibaigė. So
vietai įgavo dar ir trečią dur
klą prieš Japoniją. Ir tas 
durklas yra pačioje Japonijo
je. Tik MacArthuras dar ne
duoda jam perdaug judėti. 
Tai tos sąlygos, kurios Japo
nijoje turės sukelti ir skurdą 
ir vargą ir bolševizmą. Apie 
tai jau truputį užsiminiau šio 
rašinio pradžioje.

Vadinasi, ką dabar Amerika 
daro Korėjoje ir ką konkre
čiai ruošiasi daryti Japonijo
je, turi daug gilesnes šaknis 
negu iš paviršiaus atrodo. 
Apie generolą MacArthurą 
pakalbama ir šiaip ir taip. 
Kai kas jį net avantiūristu va
dina. Kaikas laiko jį suvaikė
jusiu, užsispyrusiu seniu ar 
net savo valdžiai nepaklusniu 
generolu. Taip pakalbama. 
Bet vienas dalykas yra kiek
vienam aiškus. Niekas neduo
tų MacArthurui nei vieno A- 
merikos kareivio, nei vieno 
šautuvo, ir paties generolo 
jau senai nebebūtų Japonijoje, 
jeigu jis nekovotų už gyvybi
nius Amerikos interesus, už 
Anglijos, Prancūzijos ir kitų 
baltųjų žmonių pozicijas Azi
joje. Be Azijos, ir Europos 

’ "greit nebebūtų.
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skaudžios šiuometinės būklės: 
jūsų ašaros, suspaudimai ir 
nelaimės persunkė jas ir nu
dažė lyg dangiška rasa. Be 
abejo, toks stiprus krikščio
niškųjų dorybių dvelkimas 
švelniai pakils į Dangų bei iš
prašys iš Gailestingojo Tėvo 
tai, ko visi karščiausiai mal
dauja, kad, pagaliau nurimus 
dabartinių nelaimių audroms, 
greičiau nušvistų tautoms tik
roji taika.

Jums tat pavedama per
duoti šiems mylimiausiems 
Kristuje vaikams tėviškus 
Garbingiausiojo Ganytojo pa
lankumo jausmus, kuris reikš
damas didžiausią padėką, vi
sus ragina su pasitikėjimu pa
kelti žiauriuosius šių laikų

KARDINOLO KALBA PAVERGTOMS TAUTOMS
Naūjorko arkivyskupas kar- 

-daMota*- Velykų, pro

ga pasakė kalbą tautoms, 
esančioms pavergtoms už ge
ležinės uždangos. Kalboje su
lygino sovietų persekiojamų 
katalikų kančias su “Kristaus 
kančia ir pranašavo galutinę 
krikščionybės pergalę kovoje 
su komunizmu.

Kardinolas Spellman pareiš
kė: “Jūsų kančios gali būti 
palygintos su mūsų Išganyto
jo kančiomis. Pragariški jūsų 
priešai kankina jūsų kūnus, 
marindami jus badu ir ligo
mis. Bet jūs nugalėsite savo 
bedieviškus priešus ne kardu, 
o kryžiumi”.

KAM "TA GARBE” PRIKLAUSO
Savaitraštis “Sandara” savo 

kovo mėn. 23 d. laidoje Nr. 12 
rašo, kad į JAV pas savo žen
tą Jarošeką atvyko su šeima 
buv. Lietuvos Vyr. Tribunolo 
teisėjas Jonas Danauskas. Ta 
proga '“Sandara” pažymi, kad 
“jo (teis. J. Danausko) ne
menkomis pastangomis Lietu
voje buvo įvesta civilinė met
rikacija’’.

Metrikacija plačia to žodžio 
prasme apima gimimo, san
tuokos, (vedybų) ir mirimo 
aktų sudarymą. Svarbiausia 
santuokų sudarymo aktus, 
kuriais ne tik užregistruoja
mas įvykęs santuokos faktas, 
bet ir toliau remiasi šeimos 
gyvenimas. Lietuva visą savo

KAS TIE AGROGOROPAI?
Jau nekartą buvo rašyta, 

kad bolševikai naikina mažes
nius kolchozus ir steigia mil
žiniškus ūkius — kolchozus 
gigantus. Dabar jiems rastas 
ir naujas vardas — “agrogo- 
rod’’ (ūkiamiestis). Norima 
taip Sovietų Sąjungą sutvar
kyti, kad joje nebūtų nei kai
mų nei vjenkieanių, o tiktai 
vieni miestai. Gyvena sau 
žmonės tokiame “agrogoro- 

sunkumus, remiantis Kristaus 
pažadais ir niekad nepritrūk- 
siančia Dievo malone. Iš čia 
tesisemia sau paguodos ir sti
prybės ypač tie, kurie, žiau
rių vėtrų iš savo tėviškių iš
blokšti, neša sunkią tremtinio 
dalią.

Pagaliau, maldaudamas Die
vą, kad gailestingai pažvelgtų 
į Lietuvių tautą, Jo Šventeny
bė pilna meilės širdimi teikia 
Jums. Jūsų vadovaujamam 
Komitetui ir visiems lietu
viams tikintiesiems dangiškų
jų malonių lydimą Apaštališ
kąjį palaiminimą.

Kartu su derama pagarba 
reišįkiu Jūsų Ekscelencijai sa
vo atsidavimą.

4. B. Montini

Kardinolas prisiminė Korė
joj kovojančius Amerikos ka
rius, kurie savo aukomis sten
giasi ateiti į pagalbą ir išva
duoti savo brolius iš žiaurios 
vergijos pančių. Kardinolas 
kalbą baigė tvirtindamas: “Ir 
raudonoji pragariškojo stali
nizmo žvaigždė, kuri šiandien 
išdidžiai iškilusi negali nu
stelbti nenugalimo tikėjimo 
žvaigždės, šviečiančios žmonių 
sielose. Ši žvaigždė amžinosios 
meilės ir nenykstančio tikėji
mo šviesa nušvis ir trijum- 
fuos, nugalėdama ateistinį ko
munizmą ir išves į taiką vi
sus”.

nepriklausomybės laikotarpį, 
iki pat bolševikų okupacijos, 
turėjo sveikus, tvirtos šeimos 
pagrindus. 1940 m. Lietuvą 
okupavę rusų komunistai, ku
riems rūpėjo sugriauti Lietu
vos šeimininį ir ekonominį gy
venimą, įvedė Lietuvoje turtų 
nacionalizavimo (nusavini
mo) įstatymą ir komunistišką 
civilinę metrikaciją.

Nemanau, kad Liet. Vyr. 
Tribunolo teisėjas Jonas Da
nauskas būtų prisidėjęs prie 
tų komunistiškų pastangų ir 
laikytų sau už garbę, kad Lie
tuvoje buvo įvestas komunis
tiškas įstatymas.

Nepriklausomos Lietuvos 
teisininkas.

de” šimtais tūkstančių, rytais 
skirstosi už keliolikos mylių 
laukus dirbti, o vakarais vėl 
suplaukia į miestą. Patogu 
žmones kontroliuoti ir visai 
nuplikinti: neg. laikysi mies
te kokią vištą ar nusususią 
ožką! Saujos grūdo taip pat 
nenuslėpsi, nes nebus kur dė
ti. Lauka: dirbti taip pat bus 
patogu: žmonės bus nuga
benti automobiliais ar lėktu-

Lietuvos rusinimas

“Britanijos Lietuvis’’ š. m. 
sausio 19 d. įsidėjo Ą. Raibi- 
kio straipsnį apie rusinimą 
Lietuvoje. Tenai rašo:

Atėjūnų bangos labiausiai 
užplūdo Lietuvos miestus. Jų 
nemaža matyti pačioj komu
nistų partijos organizacijoj. 
Bet mėgiamiausios jų sritys 
yra ne čia. Išskyrus policiją, 
administracijoj, bendrai imant 
ir pačios partijos eilėse, lietu
viams paliekamos tik žemes
niojo laipsnio viršininkų pa-- 
reigos. Lietuviai gali būti mi- 
nisteriai, bet kaip sąlyga, jų 
pavaduotojai rusai, kurie vei
kia ministerių vardu. Lietuvių 
dar yra partijos sekretorių ir 
dažniausia rajonų ir miestų 
komitetų sekretoriai.

Labiau surusintas yra Lie
tuvos ūkis. Įstaigos, kurioms 
patikėtas ekonomijos ar vals
tybės turto prižiūrėjimas, val
domos rusų. Ši hierarchija 
yra grynai rusiška iki pačių 
apačių. Net javų suėmimo 
punktų viršininkai yra tik 
rusai: Klimovič — Ukmergėj, 
Kosenko — Mažeikiuose irkt.

Taip pat visos vadovauja
mos vietos pramonėje pri
klauso rusams. Panevėžio 
miesto susirinkime tarp žy
mesnių pareigūnų lietuvių da
lyvavo tiktai Naujalis, miesto 
komiteto sekretorius. Bet 
vykdomasis komitetas turi 
jau savą žmogų: veiklųjį 

vais. Visa bėda tik pradžioje, 
kai reikės dar eiti pėstiems, o 
iš paskos važiuos puolitrukas 
dviračiu. Kiek ilgai taa truks, 
dar nesuplanuota. Laukė žmo
nes gero iš kolchozų apie 25 
metus, palauks dar kitus 25 
metus, kol bus suorganizuoti 
“agrogorodai”. Taip vis orga
nizuojama, perorganizuojama 
ir vėl organizuojama. O iš vi
so* to suorganizuojamas badas 
ir kapinės.

B TOKIOS GATVfcS N£RĄ

Prancūzijoje yra nedidelis 
miestukas, vardu Pierrefitte, 
bet dideliai raudona yra jo 
galva ir visa taryba. Ji nuta
rė draugo Stalino garbei jo 
vardu pavadinti vieną gatvę.

Paštininkas Andre Dussec 
dabar grąžina visus laiškus 
nurodydamas, kad tokios gat
vės nėra. Jis priklauso valsty
biniam paštui ir to miestuko 
galva negali nei jam įsakyti 
nei atleisti. “Pradėkite teis
mą!” — jis siūlo. O tai trūk
tų metus ir kitus. Kažin ar 
tada jau reikėtų Stalino gat
vės?

Pristatome Alų ir Toniką
4es turime 11-kos rūsių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

x>niko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininku

220 £ St., TeLSO 8-3141, So. Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką • 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos. 

Myopta Club Beverage Co. 
Grafton Avė., Islington, Mass.

. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKI8, Namų Tel. Dedham 1304-R

Borišev. Tos pat kilmės yra 
ir miesto pramonės, vadovai: 
Karev .— “Svarsčio” direkto
rius; Grišin ir Pizin — pra
monės kooperacijos viršinin
kai; Litvinov — mėsos kom- 
binąto direktorius. Tarp susi
rinkimo dalyvių pasižymėjo: 
Golanov, Kalmikov.

Dar gražiau atrodo 1950 m. 
rugsėjo 1 d. Vilniuje įvykęs 
Lietuvos kooperatininkų susi
rinkimas. Jame vieninteliai 
kalbėtojai buvo: Frin, valdy
bos viršininko pavaduotojas; 
čerbačenko, Kauno “Techni
kinės Pagalbos” pirmininkas; 
Manguplin, Klaipėdos prana
šo juzo inžinierius; Bažan. 
Klaipėdos “Remspecstroi- 
montaž” pirmininkas; Gorelik, 
“Dainos” artelės pirmininkas; 
Sizov, “Pažangos” artelės pir
mininkas; Trajanovskij, vy
riausias inžinierius.

Taip pat rusai sudaro žy
mią pramonės darbininkų da
lį. Fabrikuose dažnai lietuviš
kumą žymi tik gražus vardas. 
“Trinyčių” direktorius yra 
Melnikov; “Apvajos” — 2iž- 
nevskij, o jų darbininkai irgi 
yra atėję iš tos pačios pusės: 
Domnin, Buškarev, Kozlov, 
Jązgur. Eidukevičiaus vardo 
odos - gumos kombinato “ge
riausi darbininkai”: Karabel- 
nikova, Muštukova, Kasa- 
kovskaja.

Ypatingai atėjūnų yra pa
mėgtas Klaipėdos miestas su 
apylinkėmis. Klaipėdos gele
žinkelių partinių organizacijų 
sekretoriai yra rusai: -Peripi- 
lov, Kunigiu. Tarp pasižymė
jusių komunistų irgi teranda
mi beveik vieni rusai: Leon- 
tjev, Šubin. Taip pat veltui 
ieškotume lietuviškų pavar
džių tarp Nydos žvejų. < ypa
tingai tarp vadovaujančių as
menų.

Bet kolonistai įtaisomi ir 
pačiame Lietuvos kaime. Ry
tinėje Lietuvos dalyje net 
kolchozų vardai dažnai nebe- 
lietuviški, nors jų pirmininkai 
turi lietuviškas pavardes. Ru
siški kolchozų vardai pastebi
mi įvairiose Lietuvos srityse. 
Kartais kofchozai turi gra
žius lietuviškus vardus, bet 
juose gyvena ne lietuviai. 
“Aušros” kolchozas Lazdijų 
rajone: jo pirmininkas yra 
Tolstoluckij, o pasižymėję 
kolchozininkai: Ivanov, Soko- 
lov, Muravjevą, Murašova. 
Kitas “Aušros” kolchozas, ir
gi ne lietuvių gyvenamas, yra 
Akmenės rajone. Ta pačia 
linkųae yra vedami ir soveho- 
zai. Lietuvos sovehozų minis- 
terio Mamajev priežiūroje.
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Mirties sprendimas
Šiame krašte žmogų greičiau užmuša automobi

lis negu teismas, Amerikos teismai neskuba* su mir
ties sprendimais: dar pajieško pateisinimų, jei tik 
gali. Jieškojo pateisinamų motyvų ir teisėjas Irving 
R. Kaufmanas, sprendęs bolševikinių šnipų bylą. Ta
čiau skelbdamas sprendimą pareiškė, kad neranda 
jokio pateisinimo, nes nusikaltimas prašoka betko- 
kią žmogžudystę. Jo sprendimas buvo griežtas: mir
ties bausmė Julijui ir Eithelei Rosenbergams ir 30 
metų kalėjimo Mortonui Sobelliui. Galimas daiktas, 
teisiamieji to nelaukė, prisiminę Adolfą Hissą ir 
Gerhartą Eislerj. Pirmasis, kaip žinome, gavo visai 
nesunkią bausmę ,o antrasis dar spėjo pasprukti. 
Kodėl tik Rosenbergams taip stipriai įkirsta?

Nuteisti šnipai nusikalto dar karo metu, 1944/45 
metais, išduodami Sovietų Rusijai atomines paslap
tis. Įstatymas numato, kad ir civiliniai teismai tokiu 
atveju gali bausti mirtimi, užuot pritaikę 20 metų 
kalėjimo taikos metu. Bet tai yra tik teisinis pa
grindas. Irving R. Kaufmanas vadovavosi dar kuo 
kitu. Jis nurodė, kad priešui išduotos paslaptys to
kių ginklų, kuriais šiame krašte gali būti išžudyta 
masės žmonių. Tai ir prašoka betkurią žmogžudystę. 
Pasigailėjimo čia nebuvo galima rasti. Dėlto pirmą 
kartą Amerikos istorijoje civilinis teismas pritaikė 
šnipams tokią sunkią bausmę, kuri yra tik karo 
teismų vartojama. Ar nesama čia kokio panašumo?

Karas dabar netaiko tiktai į karius, bet ir į civi
linius gyventojus. Bolševikiniai diktatoriai yra jį 
pavertę visuotiniu karu. Jie nesiskaito su jokiomis 
priemonėmis, net ir taikos metu, kad sugriautų ir 
sunaikintų kitą kurį kraštą. Tam jie turi savo agen
tų ir šnipų, kurie talkininkauja kruvinai Kremliaus 
rankai, išduodami savo kraštą ir žmones. Tarp jų 
gyvena ir kartu jiems prapultį rengia. Tokie nusikal
timai negali būti švelniu teismo sprendimu užglosto- 
mi. Dėlto teisėjas Irving R. Kaufmanas dar pastebė
jo, kad Kongresas turėtų peržiūrėti baudų įstatymą 
ir taikos metui numatyti mirties sprendimą tiems, 
kurie vis dar knisis į valstybės saugumo paslaptis ir 
jas išdavinės priešams.

Bolševikinis priešas šiuo atveju yra daug griež
tesnis. Sovietų Sąjungoje ir jos pavergtuose kraštuo
se niekada nesibaigia bylos net tariamiems šnipams.

Sovietų Rusijos agre
singa laikysena atžvilgiu 
kitų laisvų pasaulio tau
tų pagimdė Š. Atlanto 
paktą kaip savisaugos 
priemonę prieš tos agre
sijos grėsmę. Tos pačios 
Sovietų Sąjungos iššauk
ta agresija Korėjoje pa
greitino Š. Atlanto pakto 
principų įgyvendinimą — 
Europos armijos organi
zavimą. Tos armijos or
ganizavimo darbas yra 
pradėtas: paskirtas va
das ir įkurtas štabas, gal 
bus jau ir kelios divizijos 
su ginklu rankoje.

Šiais laikais gynybos 
organizacija reikalinga 
ne tik šautuvo šiaip taip 
paruošto priešui atremti, 
bet ir lanksčios ūkinės 
bei politinės organizaci
jos, ko dabartinėje Š. 
Atlanto pakto sistemoje 
trūksta. Todėl gynybos 
sistemos organizavimas 
iš pradinio taško beveik 
nepajuda.

Dabartinė Š. Atlanto 
pakto organizacija

Joje dabar žinomos dvi 
svarbiausios institucijos: 
Š. Atlanto Pakto Taryba, 
kurią sudaro 12-ka tą 
paktą pasirašiusių kraš
tų užsienių ministerių 
pavaduotojų; kita
Atlanto pakto vyr. gyny
bos štabas, kurį sudaro 
jo vyr. vadas gen. Eisen- 
hower’io asmenyje, eilė 
jo pavaduotojų bei pa- 
gelbininkų. Tai yra nuo

š.

Ten kiekvienas, kuris tik kiek įtariamas, nepagei
daujamas, nušalintinas — kiekvienas apšaukiamas 
šnipu ir tuojau sunaikinamas. Tikrieji šnįpai jei tn- 
kių pasitaiko, likviduojami apie tai neskelbiant ir 
be propagandinio teismo.

Amerikoje ir patys žalingiausi šnipai dar turi 
teisę praeiti pro visus aukščiausius teismus, kol 
ateina iki elektros kėdės. Nebus taip greitai į ją pa
sodinti ir Rosenbergai. Jiems dar yra vilties viso
kioms apeliacijoms. Tačiau tokia viltimi neturėtų 
guostis dar nepagauti ir toliau po valstybe besikni- 
są šnipai ir bolševikiniai perversmininkai. Amerika 
vis labiau kietėja, nes diena iš dienos didėja pavojus 
jos saugumui ir šio krašto žmonių gyvybei.

L. Kn-va

latinė veikli institucija, 
kurios tiesioginis užda
vinys organizuoti Euro
pai ginti armiją. Nors su 
dideliais sunkumais, ji 
tai jau vykdo. Tačiau šio 
pakto ūkinėje ir politinė
je srityje nieko nenu
veikta. ' *

Neveiklumo priežastys
Š. Atlanto Pakto Tary

ba turi nuolat veikti ir 
vieną po kitos problemos 
greitai spręsti, politinę 
ir ūkinę gynybos sritis 
konsoliduoti. Gi iki šiolei 
ji neišėjo iš užburto rato 
ginčų, kurie vyksta įvai
riuose komitetuose ir po- 
komitetuose. Tai labai 
sukomplikuoja ir uždel
sia politinę ir ūkinę gy
nybos organizaciją. Gin
čai tuose komitetuose 
pakto valstybes labiau 
išskiria negu suartina 
bendram Europos gyny
bos darbui. Svarbiausia, 
kad trūksta atsakingo 
autoriteto nutarimams 
priimti ir vieningo orga
no jiems vykdyti.

Už gynybos paruošimą 
atsakinga šio pakto Ta
ryba. Bet ji veikia per šį 
paktą pasirašiusių kraš
tų užsienių ministerių 
pavaduotojus, kurie at
stovauja ne Š. Atlanto 
paktą pasirašiusius kraš
tus, o tik jų užsienių mi- 
nisterius. Jų priimti nu
tarimai komitetuose turi 
būti patvirtinti savo 
kraštų vyriausybių, ku

riu užsienių ministerius 
jie atstovauja, kas, kaip 
parodė praktika, neleng
vai pasiekiama.

Pasiūlymai suprastinti 
pakto organizaciją

Tokios padėties aki
vaizdoje atsirado jau 
praeitais metais rugsėjo 
mėn. balsų (Kanada) už 
Š. Atlanto pakto organi- 
zasijos suprastinimą. 
Siūloma reorganizuoti 
Atlanto Pakto Tarybą ta 
prasme, kad joje būtų 
atstovaujami ne užsienių 
ministerių pavaduotojai, 
bet pačios šį paktą pasi
rašiusių kraštų vyriau
sybės. Darbo vieningumo 
ir pagreitinimo dėliai 
Kanada siūlo panaikinti 
dabartinius tris ministe
rių pavaduotojų komite
tus, įkuriant vieną admi
nistracijos tarybą, kurio
je būtų tiesiog atstovau
jamos pakto kraštų vy
riausybės. Visi svarbūs 
klausimai, kaip gynybos 
ir finansų būtų patiekia
mi Atlanto pakto atsto
vų tarybai ir joje svars
tomi. Įgalioti vyriausy
bės atstovai būtų labiau 
atsakingi ir turėtų di
desnį autoritetą. Be to, 
būtų pasiekta didesnio 
vieningumo ir lankstumo 
darbe. Dėl Atlanto pakto 
organizacijoje pakeiti
mų labiausiai priešinasi 
D. Britanija, kur iki šiol 
Londone posėdžiauja At
lanto Pakto Taryba. JAV 
ir kiti kraštai su pakeiti
mais pakto organizacijo
je sutinka.

įvyk* pakitimai
Faktinai pirmapradinė

je Atlanto pakto organi
zacijoj jau yra įvykdyta 
pakeitimų. Svarbiausias 
— įsteigimas vyriausios 
gen. Dwight Eisenho- 
wer’io Armijos būstinės 
vietoje anksčiau planuo
jamų atskirų kraštų būs
tinių. Taip pat pirmapra
dinis Karo Produkcijos 
komitetas ir Tiekimo

Walter Reuter ketvirtą kartą iš eilės išrinktas auto 
pramonės darbininkų unijos pirmininku (LT.A.W.).

KOMUNISTAI PASIRENGĘ 
SABOTAŽUI

Vašingtonas.— FBI di
rektorius J. Edgar Hoo- 
ver praėjusį mėnesį yra 
padaręs visą eilę prane
šimų Senato komisijai 
vidaus saugumo klausi
mais. Kaikurie iš jų, lie- 
čiantieji komunistų po
grindinį darbą, duoti pa
skelbti spaudai.

J. Edgar Hoover nuro
dė, kad šiuo metu komu- 

valdyba pakeista viena 
Gynybos Produkcijos 
valdyba, kuri viena neša 
atsakomybę už apginkla
vimą.

Didžiausia Atlanto pak
to mechanizme spraga, 
ekspertu nuomone, yra. 

finansinėje srityje. Todėl 
pakeitimų projekte siū
loma gynybos ir finansų 
komitetus įtraukti į vie
ną Gynybos Produkcijos 
Valdybą. Tokiu būdu 
centralizacijos keliu ei
nama prie Atlanto pakto 
mechanizmo, kuris dabar 
nepatogus prakt i š k a i 
veiklai, suprastinimo.

J. L-kas.

nistų skaičius JAV iš 
54,174 narių nukrito iki 
43,217. Partija išmetė 
tuos narius, kuriuos bent 
kiek įtarė, kad gali būti 
neištikimi. Dalis narių 
patys pasitraukė. Visdėl- 
to komunistų partija yra 
dar stipri, gerai organi
zuota ir užsimaskavusi. 
Ji vengia save viešai pa
rodyti išsišokimais, nes 
turi uždavinį gerai pasi
rengti sabotažo darbui. 
Stipriausi komunistų ži
diniai yra sudaryti stam
besnės pramonės cent
ruose, kaip New Yorko, 
Kalifornijos, Illinois, Mi- 
chigano ir Pennsylvani- 
jos valstybėse. Sprau
džiasi komunistai ir į ka
riuomenę. Kiekvienas ko
munistas yra pasirengęs 
vykdyti sabotažo ir per
versmo veiksmus, karui 
su Sovietų Rusija prasi
dėjus arba kitu kuriuo 
atveju, gavęs iš partijos 
įsakymą. Slaptoji jų vei
kla JAV yra pavojinges
nė, negu vokiečių nacių 
ano karo metu.

■■

K. Teof. P.

AKYS, KURIOS MATO 
IŠGANYTOJĄ

Maždaug prieš 15 metų, dar būdamas 
gimnazistu Lietuvoje, su dideliu įdomumu 
skaičiau “Mūsų Laikraštyje” neilgą žinutę 
apie Bavarijoj, mažame Konnersreuth kai
melyje gyvenančią merginą, vadinamą Te
resę Neumann, kuri turinti tas pačias žaiz
das, kaip ir Kristus; beto reginti kenčiantį 
Išganytoją; o kas mane tada labiausiai do
mino, tai kad ji jau keletas metų nieko ne
valgo ir negeria. Tačiau tada man nei į gal
vą neatėjo, kad kada nors man teks atsidur
ti net Bavarijoj ir pamatyti tą nuostabiąją 
merginą. Žiauri karo audra mane, kaip ir 
daugelį lietuvių, nubloškė kaip tik į Pietų 
Vokietiją, į Bavariją.

Vos tik baigėsi baisiausios karo dienos, 
tuoj pradėta Teresė masiškai lankyti; ypač 
ja domėjosi amerikiečiai kariai ir Vokietijon 
karo atblokšti užsieniečiai. Jie būriais iš vi
sos Vokietijos važiavo į tą nežymų, nuošalų 
Konnersreuth kaimelį pamatyti nepaprastų 
dalykų. Aš manau, kad ir ne vienas Ameri
kos lietuvis turėjo progos ten nuvažiuoti. 
Tačiau galbūt neturėjo progos ką daugiau 
išgirsti ar paskaityti apie šią stigmatizuo- 
tąją Teresę. Tad šia proga aš ir noriu ger
biamiems skaitytojams bent trumpai papa
sakoti apie Teresės gyvenimą, jos kentėji
mų istoriją. Apie ją būtų galima daug papa
sakoti. Vokiečių kalba yra parašytos net iš
tisos knygos. Vienas gydytojas, kuris ją ty
rinėjo, parašė net du storus tomus. Aš čia 
papasakosiu savo paties patirtus įspūdžius 
ją lankant Didįjį Penktadienį, kada ji la

biausiai kenčia ir mato visą Kristaus kan
čią. (šiemet D. Penktadienį ji kančių netu
rėjo pirmą kartą per 25 metus).

Mažas Konnersreuth kaimelis yra pačia
me Bavarijos krašte, netoli dabartinės Če
koslovakijos sienos. Ta sritis vadinasi Ober- 
pfalz. Tai graži kalvuota apylinkė, nusėta 
mažais miškeliais. Pats Konnersreuth, kaip 
ir visi Bavarijos kaimai, yra panašūs į ma
žą Lietuvos bažnytkaimį: visi gyventojai gy
vena vienoje vietoje, o ne taip, kaip Lietu
voje išsiskirstę į vienkiemius. Viduryje kai
mo yra nemaža aikštelė. Prie pat jos ir sto
vi kuklus Neumann’ų namelis. Kitoj pusėj 
aikštelės yra bažnyčia, klebonija. Nors dar 
buvo tik 8 vai. ryto, kai mes, lietuvių grupė 
iš Weiden autobusu įvažiavome į Kenners- 
reuth, tačiau jau prie namelio stovėjo keli 
šimtai žmonių. Gi keliais iš visų pusių rinko
si dar pėsčių ir važiuotų, kaip kad Lietuvo
je į Alvito atlaidus. Neilgai laukus iš Neu- 
mann‘ų namo išėjo žilagalvis, senas vietos 
klebonas kun. Naber ir rimtai pareiškė: 
“Visi dabar pasišalina nuo šios vietos ir ei
na į bažnyčią. Teresė man vakar pasakė: 
“Aš nepageidauju, kad jie pas mane eitų tik 
dėl žingeidumo. Jei jie ateina pas mane, tai 
tegul eina tik dėl Išganytojo, kad pamatytų 
bent menką Jo kančių paveikslą ir iš to tu
rėtų dvasinės naudos. Taigi, pirmiausia te
gul jie ir eina pas Išganytoją į bažnyčią, o 
tik paskui pas mane. Kas to nedarys, nega
lės būti įleistas į Teresės kambarį”. Minia 
nenoromis pradeda slinkti bažnyčios link. 
Mat, kiekvienas nori būti pirmas prie Tere
sės namo, kad galėtų ją pamatyti. Pamaldų 
metu bažnyčia pilna žmonių. Pats klebonas 
kun. Naber laiko D. Penktadienio pamaldas. 
Joms gi pasibaigus visi skuba laukan prie 
Teresės namo. Tačiau net nuostabu: aikštė 
pilna žmonių, tūkstantinės minios, daug ir 

užjūrio svečių — karių. Visi spaudžiasi prie 
namo. Keliolika policininkų su stora, ilga 
virve stengiasi padaryti taką prie durų. Mi
nia nekantrauja, nes keletas tūkstančių su
sirinkę, tada paskutiniams gali netekti pas 
Teresę įeiti. (Taip ir buvo: keletas šimtų ne
turėjo tos laimės). Atėjęs klebonas kun. 
Naber paskelbia, kad žmonės laikytųsi tvar
kos, klausytų policijos, nes kitaip niekas ne
bus įleistas. Pirmiausia įleidžiami kunigai ir 
vienuolės, paskui amerikiečiai kariai, o tik 
po to visi kiti. Mums, kunigams, tenka pa
prakaituoti, kol prasiveržiame prie namo du
rų pro didžiulę susispaudusią minią. Įėję pro 
duris pirmiausia sutikome prie laiptų Tere
sės tėvą. Tai jau gerokai senas, bet dar ga
na tvirtas žmogus. Jis davė nurodymą, jog 
turime iš lėto paskui vienas kitą laiptais lip
ti į II aukštą. Čia užlipę radome prie atvirų 
kambario durų stovinčią senutę išdžiūvusiu 
veidu, Teresės motiną; o žvilgsnis, mestas 
pro atviras duris, tuoj pat pagavo kambario 
kampe lovą, o joje pusiau sėdinčią stigmati- 
zuotąją Teresę. Vaizdas iš pirmo žvilgsnio 
sukrečiantis. Iš abiejų akių per abu skruos
tus ligi kaklo pasruvęs kraujas. Išskėstomis 
rankomis, lyg ką gelbėti pasiruošusi. Abiejų 
rankų žaizdos taip pat pasruvę krauju. Akys 
pusiau praviros, bet nukreiptos daugiau že
myn. Galva apdengta balta skarele, per ku
rią prasisunkę kraujas iš galvos žaizdų. 
Taip pat ryškiai matosi kraujo dėmė balti
niuose iš krūtinės žaizdos, o taip pat ir iš 
plakimo žaizdų pečiuose. Teresė taip pat tu
ri ir kojų žaizdas, bet jų mums neteko ma
tyti, nes pridengtos patalais. Retkarčiais 
veido išraiška, dantų sukandimu ji išreiškia 
baisias kančias.

Šalia lovos stovi klebonas kun. Naber, 
kuris visuomet prižiūri tvarką, kai Teresę 
žmonės lanko. Iš jo gauname atminimui po 

paveikslėlį su Teresės įrašytais žodžiais 
“Dievui pavestas” ir jos parašu. Dėl daugy
bės žmonių netenka ilgiau pasižiūrėti, bet iš 
lėto kažkokios rimties apimti išslenkame iš 
kambario. Pasauliečiai gi tegauna pamatyti 
tik pro jos lovą iš lėto praeidami, nes kitaip 
neįmanoma — visi juk nori pamatyti. Iš Te
resės kambario išeina visi surimtėję, net ir 
tie, kurie juokaudami ir abejingai buvo įėję.

Dabar truputį žinių iš Teresės gyvenimo. 
Ji gimė 1898 m. balandžio 9 d. 1912 m. bai
gė mokyklą ir tarnavo pas kaimyną ūkinin
ką, nes jos tėvas tebuvo siuvėjas. Ji ypatin
gai gerbė šv. Teresę Kūdik. Jėzaus, kurios 
paveikslėlį įdavė savo tėvui 1914 m. išeinan
čiam į karą. 1918 m. kovo 10 d., sekmadienį 
Konnerreuth’e kyla gaisras. Gesinant gais
rą ji pajunta kažkokį skausmą, paraližuoja- 
ma ir turi atsigulti lovon. Spalių mėn. pra
deda temti akys, o 1919 m. kovo mėn. ir vi
sai apanka, be to apkursta, o vėliau nebegali 
nė kieto maisto priimti. Nuolat meldžiasi į 
pal. Kūd. Jėzaus Teresę. 1923 m. balandžio 
23 d. staiga praregi. Dr. Seidl iš Waldsassen 
miesto labai nustemba. Ji tą malonę priski
ria šv. Kūd. J. Teresei. 1925 m, gegužės 17 
dieną (pal Kūd. Jėzau Teresės šventąja pa
skelbimo dieną) ji turi pirmą regėjimą. Jo 
metu ji po 7 metų gulėjimo I kartą atsisėda. 
Atėjusiam klebonui ji sako: “Aš jau galiu 
sėdėti ir net eiti!” Pasakoja, jog mačiusi 
kažkokią nepaprastą šviesą, kuri ją apsiau- 
tusi, kūnas pasidaręs lengvas. Ji išgirdusi 
klausimą: ar norinti būti sveika? Ji atsa
kiusi: kaip Dievas nori. Tada jai buvę pasa
kyta, jog ji gausianti daug kentėti ir tuo 
būdu išgelbėsianti daug sielų. Po to visa 
pranyko. 1925 m. rugsėjo 30 d. ji turi II re
gėjimą. Balsas sako, kad ji pasitikėtų Die
vu, nes ateisią jai dar didesnių kančių, nors 
ji ir dabar atsikelti galinti.
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ŠIENPJOVIŲ DAINA
Gausk, skambėk, mūsų sesių liūdnoji daina, 
Ten, kur pieva žalia, tarp tirštų pradalgių, 
Kur vingriuoju lėtai į marias mėlyna 
šeimena tarp sodybų, žiedų ir rugių.

Laureatas Antanas Vaičiulaitis

Uždainuokit skardžiai pabary, šienpjoviai, 
Kai rasa sužėrės ant žolių, dobilų! 
Tu į aušrą, brolau, su dalgiu išėjai 
Pasitikti dienos tarp tų girių aukštų.

kukli 
savo 

gavo,

ši kny- 
vidumi. 
kai au-

rę, visur jis randa savo tėvy
nės aidą, girdi gimtųjų laukų 
šlamesį ir bitelės dūzgenime 
prisimena tėviškės žydinčius 
sodus. Ilgesio daina tremtinio 
rauda prasiveria jo siela, kur
dama išlaikytas grožio for
mas. Todėl ir šie kelionės ap
rašymai virsta atskiromis no
velėmis, kur žaidžiama fanta
zija, kur sakinys ir vaizdas 
stilisto rankose virsta tvirta 
meno forma.

šias
na- 

kai-

Liepos grėbliu asai kvapnų šieną daužiau 
Ir šaukiau trilenau su pilkais vieversiais. 
Aš už gegę miške kukavau daug gražiau — 
Tik išgirsk ir tikėk dainos žodžiais garsiais.

/

fan-

Sin-
me-

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premija, kuri yra buvusios 
valstybinės premijos simboli
nė tąsa, šiemet paskirta An
tanui Vaičiulaičiui, naujosios 
mūsų literatūros puoselėtojui, 
formos meisteriui už jo knygą 
“Italijos vaizdai”

Iš paviršiaus 
gutė, bet svari 
Ji savo pradžią
torius, kaip mūsų pasiuntiny
bės sekretorius prie Vatikano, 
gyveno Romoje.

Italijoje, neišsemiamas me
no aruodas, vilioja viso pasau
lio menininkus. Senais laikais 
ten keliavo Goethe ir savo 
kūrybą apvaisino naujom te
mom. Traukė visų šalių ro
mantikai, dainuodami ilgesio 
dainas-apie amžiną grožį. Ro
ma, genijų svajonių miestas, 
juos visus žavėjo. Ten kūrė 
Baironas, Shelly, Keats. šie 
du pastarieji pačioje jaunys
tėje, vos palietę nuostabia 
giesme savo lyras, ten ir atsi
gulė amžinajam poilsiui. Ro
moje dar tebėra kavinės, kur 
sėdėjo neramus Adomas Mic
kevičius; fontanas, kuriame, 
vidurdienio karščio pagautas 
maudėsi Gogolis, net užmir
šęs savo fraką nusivilkti. Ita
lijoje gyveno ir kūrė Maksim 
Gorki, Axei Munte, tas 
tostas Švedų gydytojas, 
moję šiais metais mirė ir 
clair Lewis, kuris ilgus
tus grožėjosi žydruoju Italijos 
dangum.

Ir mūsų rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis savo viešnagę me
nininkų žemėje pavertė gražia 
dovana — “Italijos vaizdais”. 
Atsivešti tos žemės įspūdžiai 
į Ameriką brendo ir kartu py
nėsi su gimtosios šalies ilge
siu. šito ilgesio pagautas, jis 
ir tapė anuos paveikslus, kad 
per juos šviestų tėvynė ir 
spindėtų grožis. Savo knyge
lės įžangoje jis kreipiasi į 
tremtinį skaitytoją:

“Aš noriu, kad tau varge, 
liūdesy, atsiskyrime padvelk
tų anie gaivūs pavasario vė
jai, sklaistytų plaukus ir bent 
tai valandai primintų anas 
dienas, kuriose buvo pilna 
giedrių padangių, nepalaužia
mų vilčių ir malonaus ilgesio 
savo žemei ir žmonėms, — 
bent vienai akimirkai sugrįžk 
į tuos laikus, kada mes buvo
me laisvės ir džiaugsmo vai
kai”.

Įsijungęs į pasaulio meni
ninkų gretas, kurie keliavo į 
Italiją, Antanas Vaičiulaitis 
lietuviškos sielos virpesiais 
nuspalvino savo vaizdus. Ar 
jis keliauja per senąją Romą, 
ar leidžiasi tolyn į pietus, kur 
rūksta Vezuvijus, kur Capri 
sala, ar vėliau traukia į šiau-

»
A. Vaičiulaitis į mūsų lite

ratūrą atėjo gana anksti. 1926 
m. jo pirmosios novelės pasi
rodė “Ateityje” ir “Pavasa
ryje’’. Minų jis atsineša
gilų lietuviškos sielos pajauti
mą ir tvirtą ryšį su gimtąja 
žeme. Kaip kūrėjas jis išaugo 
iš idealistinės pasaulėžiūros, 
kurios inspiratorius buvo 
prof. St. Šalkauskis. Studijos 
jam pravėrė vakariečių litera
tūros gelmes, jos siekimus. 
Atsirėmęs į gimtąją žemę, jis 
pradėjo puoselėti savo formą, 
ieškodamas’ kuo gražesnių 
vaizdų. Realusis pasaulis, ku
rį vaizdavo pirmieji mūsų rea
listai, jo kūryboje pakyla į 
kitą plotmę ir sušvyti amžino
jo grožio spinduliais. Jis yra 
estetas, auksakalys, kuriam 
rūpi iš turimos medžiagos nu
kalti kuogražiausį vaizdą. To
dėl jį seniai ir pavadino 
juoju mūsų klasiku.

Išaugęs iš idealistinės 
saulėžiūros, jis davė ir
vaizduojamiems žmonėms gi
lesnę idealistinę prasmę. Kaip 
senieji mūsų realistai daugiau 
pabrėžė žmogaus tamsiąsias 
puses, taip Vaičiulaitis triūsia 
prie šviesiojo žmogaus, jo sie
loje rasdamas daug grožio, 
tragikos, gilų ryšį su žeme, 
gamta, su mistiniu pasauliu. 
Todėl jo kūryboje ir nereikš
mingas žmogelis, ir mažas va
balėlis turi savo gilesnę pras
mę. Visas jo kūrybos pasau
lis yra universalus, bet kartu 
ir giliai lietuviškas, nes 
siela jaučia tamprų ryšį 
gimtąja žeme.

Laureatas yra išleidęs 
knygas: Vakaras sargo 
mėly (1931); Vidudienis 
mo smuklėje (1933); Valenti
na (1936 laimėjusi Sakalo 
premiją); Mūsų mažoji sesuo 
(1937); Pelkių takas (1939, 
laimėjusi Ukmergės miesto 
visuomenės premiją); Kur 
bakūžė samanota (1947); 
Nuo Sirakūzų 
nio (1938).

Norėdamas 
sų literatūrą 
autoriais, jis 
maža prancūzų autorių: Mila
šiaus — poemos, Miguel Ma- 
nara; Maurois — Sielų svėri- 
kas; Mauriaco — Jėzaus gy
venimas, Jean de La Brete— 
Mano dėdė ir mano klebonas, 
Whitmano ir kit. autorių. Pas
kutinis vertimas yra Nello 
Vian — Šv. Antanas Paduvie
tis. Visi vertimai taip 
sižymi savo stiliumi, 
grožiu ir sklandumu.

Kritikoje taip pat 
čiulaitis išvarė nemažą vagą. 
Yra recenzavęs daugelį lietu
viškų kūrinių, parašęs studi
ją apie realizmą ir natūraliz
mą lietuvių literatūroje.

A. Vaičiulaitis gimė 1906 
m. prie Vilkaviškio, mokslino- 
si Kaune ir Prancūzijoje. Sa
vo laiku dėstė literatūrą Kau
no universitete. buvo “Atei
ties”, paskui Eltos redakto
rius, o 1939 m. išvyko į diplo
matinę tarnybą. Dabar gyve
na Scrantone, kur profeso
riauja universitete ir reda
guoja “Aidus”.

Antano Vaičiulaičio įnašas 
į mūsų literatūrą yra nema
žas. Tegu šitoji premija 
reatą paskatina naujiems 
bams, naujai kūrybai, 
dar labiau iškeltų mūsų 
ratūros vertę ir grožį.

A. Džiū-nas

Ukmerges 
premiją); 

samanota 
iki šiaurės eili-

praturtinti mū- 
svetimų tautų 

yra vertęs ne-

pat pa
kalbtos

A. Vai-

lau- 
dar- 
kuri 
lite-

nau-

pa
savo

jo 
su

KULTŪRINE KRONIKA
■ Literatūros žurnalas, reda

guojamas Stepo Zobarsko, 
leidžiamas Gabijos, bus pava
dintas leidyklos vardu — Ga
bija. Žurnalas išeis keturis 
kartus per metus.
■ Dr. Jonas Balys išleidžia 

savo surinktus ir sutvarkytus 
tautosakos darbus, pavadin
damas juos bendru vardu 
“Lobynas”. Iš viso bus du to
meliai, pirmame tilps “Dva
sios ir žmonės”, antrame — 
“Liaudies magija ir medici
na”. Leidžiama prenumeratos 
būdu.

■ Dainų šventei rengiamasi 
su visu atsidėjimu. Ji įvyks 
gegužės 7 d. New Yorke. ša
lia dainų bus parodyti ir tau
tiniai šokiai.
■ Dail. Kazimieras Varnelis 

baigia naujai statomai lietu
vių bažnyčiai Clevelande vit
ražus — spalvotus langus.
■ Dail. Jonas Rimša, nese

niai apdovanotas Bolivijos vy
riausybės aukščiausiu ordenu, 
greitu laiku vyks į Madridą, 
kur mano surengti savo darbų 
parodą. Vėliau atvažiuos ir į 
Ameriką.
■ DaiL Telesforas Vairus da

lyvauja Kanados apžvalginėje 
parodoje, kuri vyksta kovo- 
balandžio mėnesiais. Į parodą 
priėmė vieno dailininko tik du 
darbus. T. Valius išstatė 
“Laidotuvių ciklą” (keturi pa-

Knygos jaunajam skaitytojui
VINCAS PIETAUS

rė-veikslai, apjungti vienais 
mais) ir “Bodeno ežeras”.
■ V. Šimaičio “Devyni bro

liai ir sesuo Elenytė” jaunime 
teatras suvaidino Chicagoje 
kovo 31 d.
■ S. Pilkos 3-jų veiksmų ko

mediją “Žemės rojus” suvai
dino meno mėgėjų grupė To
ronte kovo 17 d.
■ Dainavos ansamblis Chi

cagoje gegužės 8 d. stato K. 
Veličkos “Nemunas žydi”. Re
žisuoja pats autorius. Dainom 
vadovauja Stepas Sodeika.
■ Dr. A. Salys, dirbąs Penn- 

sylvanijos Universiteto slavis
tikos ir baltistikos katedroje, 
pakeltas į asso. profesorius. 
Tuo pakėlimu prof. Salys gau
na nuolatinę profesūros vietą.
■ K. Čibiro - Verax visą eilę 

straipsnių apie Lietuvą įsidė
jo Urugvajuje Montevidec 
dienraštis “EI Dia”.
■ Prof. Z. Ivinskis ir Dr. K. 

Matulaitis planuoja leisti Lie 
tuvos istorijos dokumentus, 
rastus Vatikano archyve.

Šileikis daly- 
bendroje All- 
of the Fine 
kuri užsidaro

Did žioji literatūros švente ir
premijos įteikimas

Chicagos Rašytojų Klubo 
pastangomis ir rūpesčiu di
džioji literatūros šventė įvyks 
Chicagoje balandžio 15 d. 
Lindbloom aukšt. mokyklos 
salėje. Ten bus įteikta Rašy
tojų Draugijos premija Anta
nui Vaičiulaičiui. Šventėje da
lyvauja Rašytojų Draugijos 
pįrniininkaa — J. Aistis

Bern. 
Jurgis 
akto,

tremties lauretai — 
Brazdžionis, F. Kirša. 
Jankus. Po iškilmingo 
visi laureatai paskaitys savo 
kūrybos.

Ta pačia proga įvyks ir ra
šytojų draugijos suvažiavi
mas. Jis prasidės balandžio 14 
d., šeštadienį, ir truks iki sek- 

pęfąecjo.

G A B I JA
Lietuviškoji spauda ir kny

ga skubėjo pas vyresniuosius, 
nuošalyje palikdama jaunimą, 
kuris visada mėgo ir mėgsta 
skaityti. Ir šie vaikučiai ir 
ūgtelėję stvėrėsi svetimos lek
tūros, tuo pačiu pasisavinda
mi ir svetimus mums papro
čius bei dvasią. Praeitais me
tais pas jaunuosius skaityto
jus atėjo “Eglutė”, suteikda
ma daug džiaugsmo. Tačiau 
jos nepakako.

Šitą spragą užpildyti pradė- 
“Gabijos” leidykla. Ji pra- 

knygelių 
jaunimui, 

skaitytoją 
mūsų kla-

ka” su daiL P. Osmolskio 
iliustracijomis. Toliau išeis: 
Lazdynų Pelėdos “Motulė pa
viliojo", Motiejaus Valančiaus 
“Vaikų knygelė 
Krėvės 
pat bus leidžiama Vaižganto, 
Žemaitės, Šatrijos Raganes ir 
kitų lietuvių rašytojų raštai, 
mūsų dailininkų iliustruoti.

šiais metais išleistas kny
gas atskirai perkant kainuos 
$3, užsiprenumeruojant S2. 
“Gabija” kviečia visus jauni
mo knygų bičiulius 
Prenumeratą siųsti 
Gabija, 340 Union 
Brooklyn 11, N. Y.

i” ir Vinco 
“Milžinkapis”. Taip

į talką, 
adresu:

Avė.,

j>
dėjo ištisą seriją 
vaikams, apskritai 
Norėdama jaunąjį 
kartu sujungti su
sikais, jos pirmąsias knygas 
kaip tik ir sudaro jų raštai. 
Praeitą savaitę jau pasirodė 
Vinco Pietelio “Lapės paša-

Šiemet sueina kūrybinio 
darbo sukaktys: 25 metai 
Jono Aisčio - Aleksandravi
čiaus ir 30 metų Stasio San* 
tvaro. 1926 metais “Ateitis" 
išspausdino pirmąjį Jono A- 
leksandravičiaus eilėraštį — 
"Gegutėlė". Plačiau J. A. pa
sireiškė “Piūvyje”. Stasio 
Santvaro pirmąjį eilėraštį iš
spausdino 1921 m. rugpiūčio 
mėn. Lietuvos dienraščio prie
das — “Sekmoji Diena”, ku
rią redagavo F. Kirša. 1923 
m. pasirodė pirmoji S. S. kny
ga — “Saulytė”, o 1924 — 
pirmas poezijos rinkinys — 
“Saulėtekio maldos".

■ Dail. Mikas 
vavo Chicagoje 
Illinois Society 
Art parodoje,
kovo mėn. pabaigoje.
■ Dr. Frikas Meieris, Lietu

vos atstovas Brazilijoje, išlei
do dvi informacines knygas 
portugalų kalba apie Lietuvą. 
Pirmoji: O Baltico, išleista 
visų trijų Pabaltijo valstybių 
pasiuntinių lėšomis, supažin
dina su Pabaltijo valstybių 
praeitimi ir klaikia dabartimi. 
Antroji — Lituania Ilustrada 
— patiekia daug iliustracijų 
ir informacinės medžiagos. Ją 
redagavo Brazilijos poetė Ra- 
chel Portelia — Audenis ir 
Petras Babickas.
■ Lietuvių Sąjunga Brazili

joje nuo kovo 1 d. išlaiko tris 
lietuvių pradžios mokyklas. 
Šalia valdžios nustatytų daly
kų dėstoma ir lietuvių kalba.

■ Gražinos Tulauskaitės eilė
raščių rinkinys “Po svetimu 
dangum”, leidžiamas Ventos 
leidyklos Vokietijoje, jau su
rinktas.
■ Antano Vaičiulaičio “Va

lentinos” romanas leidžiamas 
antra laida Vokietijoje, Ven
tos leidykloje. Romanas jau 
surinktas.
■ Dr. K. Ambrazaitis, “Atei

ties”
biliejinį numerį, 
gų pasitraukė.
■ Konsulo A. 

stangomis Sao
1940 m. leidžiamas informa
cinė biuletenis, pradžioje lie
tuvių, o dabar portugalų kal
ba.

■ Išraiškos šokių baletirin
kės L. Grigaliūnaitės 
Valeškaitė Chicagoje 
ritminės gimnastikos 
dėmaus šokio studiją.

POETĄ MARGALĮ PRISIMINUS
(Iš senų užmirštų knygų)

Šiemet kovo 24 d. suėjo 30 metų, kaip mirė poetas 
M a r g a 1 i s — kun. Juozas šnapštys. Šitas vardas jau beveik 
užmiršties mūsų literatūroje. Mokykliniuose vadovėliuose nebe
sutinkame jo eilių.

Štai prieš akis man guli "Mūsų dirva” — vadovėlis pra
džios mokyklom ir pirmom gimnazijos klasėm, išspausdintas 
Kaune 1907 metais. Kokie tai seni laikai! Ir patys žodžiai ir 
paveikslai dvelkia jau nepažįstama dvasia. Šitoje knygoje Mar
galis savo eilėm groja beveik pirmu smuiku. Tiesa, jis visur 
užleidžia vietą Maironiui, kuris yra tų laikų poezijos tikras 
koncertmeisteris. . Užleidžia ir Jakštui, nes ir jo smuikas kur 
kas darniau skamba, negu Margalio. Bet savo tematika jis yra 
kur kas įvairesnis, negu Maironis ir Jakštas.

Margalio gyvenimas — kaimo parapijos klebono gyveni
mas. Apsupta gamtos ir paprastų žmonių jis pragyveno visą 
amžių. Kažkoks panašumas į Donelaitį — gamtos ir žmogaus 
darbų dainių. Tas pats realus žvilgsnis į visą gyvenimą. Kai 
Margalio^bendralaikiai poetai vedė romantiškas gaidas, kai ža
vėjosi praeitimi ir skambiais šūkiais kvietė visus darban, Marga- 
lis tiesiog realisto teptuku piešia gamtą. Kur jis mėgina už
gauti patrijotines stygas, ten tuoj nuslysta jo ranka ir visai 
gaidoje pasiklysta. Ir jam kaip Donelaičiui — metų laikai su
daro pagrindinius apmatus, rėmus, į kuriuos jis stato kitus 
gamtos paveikslus, žmonių darbus, ypatinga meile pavaizduo
damas gyvūniją, paukštelius. Jis pats buvo tartum paukštis 
nuo visų atskilęs savo paprastumu, pats giedojo savo giesmelę 
kaip išmanė. Todėl ir savo rinkinį, išleistą 1900 metais, jis pa
vadino “Volungės” vardu. Šita volungė yra jis pats — dainius 
Margalis. Būdamas realistas, jis nuėjo ir prie pasakėčių, ku
rios su gamtos aprašymais ir buvo spausdinamos anų metų 
mokyklų vadovėliuose, dabar jau visai užmirštuose.

Maža parapija jam leido iš . arti pažinti žmones ir suprasti 
jų troškimus. Jis pamate, kad vaikai neturi nieko skaityti. Ir 
prabilo šitoje gamtos volungė aniems jauniesiems skaityto
jams ta pačia paprasta gaida. Vaikam prirašė nemažai. Tai 
buvo senų laikų pati pirmoji deklamacija pirmuose skyriuose, 
tai buvo tartum laiptai, kurie vedė aukščiau — prie Maironio 
skambių ir ugninigų giesmių.

Savo forma jis yra toli atsilikęs ir nuo maestro Maironio 
ir nuo Jakšto. Tikros poezijos retai kur randame, daugiausia 
tai paprasti aprašymai, tiesa nuotaikingi ir tokie nesudėtingi, 
kad kiekvienas galėjo lengvai pasisavinti. Kai kur jis pagauna 
ir gražiu posmu:

Nupliko jau visi laukai, 
Vanduo vagas ant kalno graužia 
Upeliai, upės, ežerai 
Žiemos nukaltą tiltą laužia. 
Linksmai šaipydamos gamta 
Per sapną regi metų rytą, 
Apdrungo oras ir nušvito, — 
Saulutė juokiasi karšta...

Šitokiais vaizdais jis piešia pavasarį. Gaila, kad tokių vir
šūnių jo poezijoje nedaug.

Į literatūrą atėjo kaip ir daugelis to meto žmonių, vedami 
didelės tėvynės meilės, noro puoselėti raštiją, visai nežiūrėda
mi, ar kokie laurai juos dabins. Jis reiškėsi gana gyvai: Tė
vynės Sarge, Žinyčioje, Vilniaus Žiniose, Viltyje. Iš šios laiko 
perspektyvos, jis jau dingsta laiko dulkėse, nes nei savo for
ma, nei turiniu net ne bandė prilygti tuomet pirmaujantiems 
poetams, nekurdamas didesnių poetinių vertybių ir pasilikda
mas kaip nedidelis žiedas Maironio papėdėje. Tačiau anuose 
metuose jis suteikė daug malonumo savo paprastumu, savo 
gamtos pavaizdavimu, savo kuklia giesmele turtino skurdžią 
mūsų literatūrą, giedodamas kaip paprasta volungė, po kurios 
ateina tikrasis giesmininkas — vieversėlis. Margalis — kun. J. 
Šnapštys gimė 1877 m. UI. 17. Klebonavo Žemaičiuose ir Aukš
taičiuose, mirė 1921. III. 24. p. j.

Rašytojų kalendorius

redaktorius, išleidęs ju- 
iš savo parei-

Pohšaičio pa- 
Paulyje nuo

ir A. 
atidarė 
ir mo-

BALANDŽIO M£N.
4 balandžio 1763 m. Kuni

giškiuose Jūžintų valse, gimė 
Antanas Strazdas — kunigas, 
poetas, liaudies dainius, su 
didele meile vargstančiam 
žmogui apdainavęs lietuvių 
vargus ir gražią aukštaičių 
gamtą. Jo sukurtos dainos pli
to žmonėse; išleidęs yra ne- 
dau; 1814 m. Vilniuje at
spausdino “Giesmės svietiš
kos ir šventės”, kur yra 11 
dalykėlių: 3 giesmės ir 8 dai
nos. Mirė 1833. IV. 11. Ka
majuos.

Žinomiausi jo kūriniai: Pul
kim ant kelių — giesmė, ir 
Artojėlių daina.

5 balandžio 1832 m. Jurbar
ko vai. gimė Antanas Gied
raitis - Giedrius — produkty
vus vaikų literatūros kūrėjas, 
leidęs “Žiburėlį”, tremtyje 
“Saulutę”.

15 balandžio 1933- Kaune 
mirė poetas' Petras Karuža 
(gimė 1908. V. 8. Škotijoje). 
Pasireiškė su dideliu talentu, 
išleido vieną eilėraščių rinkinį 
“Giesmės apie daiktus ir žmo
nes”.

20 balandžio 1873 Paant- 
vardžiuose Skirsnemunės vai. 
gimė poetas Jurgis Baltrušai
tis, didesnę savo gyvenimo 
dalį rašęs rusiškai, išvertęs 
daugel autorių į rusų kalbą, 
buvęs mūsų ministeris Mas
kvoje, vėliau Paryžiuje. Po 
pirmo d. karo pradėjo rašyti 
ir lietuviškai, išleido “Ašarų 
vainiką’’, ir po mirtieą išėjo 
jo poezijos rinktinė, “Poezi
jos’ 'vardu. Turėjo didelės 
įtakos mūsų simbolistams. 
Mirė Paryžiuje 1944. I. 3.

21 balandžio 1876 m. gimė 
prelatas Jurgis Narijauskas, 
Dantės “Dieviškosios komedi
jos” vertėjas į lietuvių kalbą. 
Mirė 1943, I. 27. Telšiuose.

23 balandžio 1906 m. mirė 
Povilas Višinskis, “Ūkininko”, 
“Varpo” bendradarbis, “Vil
niaus žinių’’, “Lietuvos ūki
ninko” redaktorius, uolus vi
suomenininkas, į literatūrą 
atvedęs net tris moteris: Ma
riją Pečkauskaitė — Šatrijos 
Raganą, Žemaitę ir Bitę — 
Petkevičaitę. Gimė 1875. VI. 
15/27 Ušnėnuose. Užvenčio v.
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KIEK KAINUOJA DIDŽIŲJŲ 
DAILININKŲ KŪRINIAI

PAULIUS AUGIUS

Laikas negailestingai su
graužia žmogaus darbus ir jo 
veikalus. Tik didžiųjų kūrėjų, 
genijų darbai atsilaiko prieš 
laiko dulkes ir, priešingai, 
niekada nenustodami savo 
grožio, šviečia ir žavi visus 
po daugelio metų. Tų genijų 
meno kūriniai yra pačios 
brangiausios pasaulio “pre
kės”, kurias tegali įsigyti pa
tys didieji tūzai, bankininkai, 
ar muziejai, iššlavę visus ka
sos stalčius. Juo dailininkas 
garsesnis, juo seniau jis gy
veno ir mažiau paliko kūrinių, 
juo ir paveikslų kainos tvir
tesnės. Šitos kainos nežino jo
kių nederliaus metų ir karų, 
priešingai, nuolat kyla ne vie
nu ar dešimčia dolerių, bet 
šimtais tūkstančių. Ypač kai
nas smarkiai pakėlė Amerika, 
kada ji panoro savo muzie
juose turėti nors po vieną di
džiųjų meistrų darbą.

Tūkstančiai už vieną 
kvadratinį colį

Nacionalinėje Meno Galeri
joje Washingtone kabo Gio- 
vani Bellini paveikBlas — 
“Jauno vyro portretas raudo
name dugne”. Jo dydis 10’4 
ant 12’4 colių. Už jį Andrew
W. Mellon sumokėjo 280,000 
dolerių, vadinas po 2,185 do
lerius už kvadratinį colį. Ku
ris kitas žmogaus darbas gali 
tūkstančiais birėti iš vieno co
lio?

Australijoje, Melbourne Na- 
tionalinėje Galerijoje yra Jan 
van Eyck viena madona. Šio 
paveikslo vienas kvadratinis 
colis kainuoja 4,761 dolerį.

Luvro muziejuje Paryžiuje 
kabo Leonardo da Vinčio 
“Mona Lisa”, kuriuos muzie
jus tikrai neatiduotų už visus 
Versalio karališkus rūmus.

Augustas III, Saksonijos 
karalius, Rafaelio “Sikstino
Madoną” nupirko 
statinaičių aukso, 
atvežė paveikslą, 

už dvylika 
Kada jam 
jis pašoko

iš sosto ir sušuko: “Padary 
kitę galeriją didžiajam Rafae 
liui”. šis paveikslas buvo vė 
liau patalpintas Dresdeno ga 
lerijoje, iš kurios dabar rusai 
išgabeno į Maskvą. Ir jeigu 
ši Madona galėtų grįžti į Va
karus, tai jai negailėtų nei 
dvidešimt keturių statinaičių 
aukso.

1696 metais Amsterdame 
buvo parduotas už 62 gulde
nus vienas Jan Vermeer pa

veikslas “Dailininkas savo 
studijoje”. 1881 m. už jį bu
vo sumokėta jau 8,500 frankų 
Paryžiaus aukcijone. Dabar 
jis yra nupirktas už 250,000 
dolerių Nacionalinei Meno Ga
lerijai Washingtonft

Dailininkų atlyginimai
Iš tų didelių skaičių, atro

dytų, kad visi dailininkai tu
rėtų gyventi kaip inkstai tau
kuose, atseit, doleriais pasi- 
kreikę. Tačiau beveik visus 
dailininkus lydi skurdas, jų 
kūrinių nenori pirkti pradžio
je. Kai jie išgarsėja, o tai at
sitinka dažnai jiems mirus, 
tada pasipelno ne dailininkai, 
bet meno pirkliai. Buvo tokių 
dailininkų, kurie neturėjo duo
nos, mirė iš skurdo, o jų kū
riniai šiandieną laužia turtuo
liams bankininkams dantis sa
vo aukštomis kainomis. Bet 
buvo ir tokių, kurie ir savo 
laiku gaudavo nemažą pinigė
lį. Iš dabartinių dailininkų, 
pasidariusių turtuoliu, reikia 
paminėti Piccaso. Jis tačiau 
pučia į komunistinę dūdelę ir 
mano, kad bolševikai jo turto 
neatimtų.

Už savo kūrybą didieji dai
lininkai, kurie seniau dirbo 
karalių dvaruose ar prie po
piežiaus, buvo nemažai atly
ginti. Bet ir tai tebuvo tik 
pragyvenimo sumos. Rafaelis 
už savo paveikslą — Šventas 
Jurgis su slibinu, kuris dabar 
yra Washingtono Nacionalinė
je Galerijoje, — gavo iš Ur- 
bano kunigaikščio 100 dukatų 
— (apie 2000 doL). Dabar 
šio paveikslo kaina 745,500 
dolerių.

Michelangelo už Sikstinos 
koplyčios išdekoravimą gavo 
apie 56,000 dolerių. Tai buvo 
atlyginimas už ketverius sun
kiausio darbo metus, kada jis 
piešė gulėdamas ant nugaros 
koplyčios lubas. Tačiau pats 
Michelangelo gyveno gana 
skurdžiai, nes jo giminės, bro
lio vaikai, gana sumaniai mo
kėjo sunaudoti visus jo pini
gėlius.

Vokiečių skulptorius Rimen- 
schneideris, buvęs Wuerzbur- 
go burmistru ir šalia to piaus- 
tęs iš medžio statulas ir da
ręs altorius, už garsųjų “Kris
taus kraujo” altorių Rothen- 
burgo o. T. bažnyčiai gavo 
tik 10 talerių. Tai buvo pa
dengtos tik pervežimo išlai
dos. Jis kaip burmistras, tu-

Florencijos Mediči 
archyvai

Prof. Ivinskis, versdamas 
Vatikano ir jėzuitų archyvus 
Romoje, rado daugelį doku
mentų, kurie veda į Mediči 
archyvą Florencijon. Profe
sorius nustatė, kad ten turi 
būti svarbių dokumentų iš 

rėjo veltui aukoti savo gra
žiausią darbą.

Laiko bėgyje išauga didieji 
dailininkai ir jų kūriniai įgau
na didelę vertę. Todėl nemaža 
biznierių ir kitų turtuolių, ku
rie turi šiokią tokią meno uos
lę, dažnai sukiojasi po visas 
parodas, ypač Paryžiuje, kur 
dailininkų knibždėte knibžda, 
ir stebi, kaip kyla nauji ta
lentai, kaip juos vertina spau
da ir meno kritikai. Ir štai 
jie nuperka keletą darbelių ir 
krauna į sandėlius. Paskui, 
po keliolikos metų, kai iškyla 
šis dailininkas, už tuos pa
veikslus jie gauna šimteriopai 
Paryžiuje yra tokių meno 
pirklių, kurie turi ir savo pa
rodos salionus ir pasirenka 
gabius dailininkus. Jiems yra 
interesas, kaip nors padaryti 
gabų dailininką garsenybe. 
Nesigaili pinigo nei reklamai 
nei spaudai. Ir taip jie iške
lia naujus žmones, žinoma, 
dailininkui numesdami nedide
lius skatikus, bet į savo sąs
kaitas bankuose įrašydami 
milžiniškas sumas. A. Vg.

D ARBININKAS

Amerikoniška 
Tragedija

Vienoje pasirodė trijuose 
tomuose Theodoro Dreiserio 
“Amerikoniška Tragedija”. 
Šis veikalas priklauso prie 
svarbiausios amerikiečių 20 
amžiaus literatūros, nors ir 
yra stiprioje anglų romanų 
įtakoje, bet turi savo išvysty
tą formą, stiprią kompoziciją, 
socialines, psichologines pro
blemas. Austrijoje ši nauja 
laida eina su dideliu pasise
kimu. “Amer. Tragedija” bu
vo išversta ir į lietuvių kal
bą.

Dailininkė Moses
Garsioji Amerikos senutė 

dailininkė Moses šiemet eina 
91 metus. Sulaukusi ir tokio 
gražaus amžiaus, ji negalvoja 
apie poilsį. Kūrybingai nusi
teikusi ir toliau piešia. New 
Yorke kovo 15 d. atidaroma 
jos darbų paroda, kuri vėliau, 
apie balandžio 15, bus perkel
ta į Minneapolis. Reikia pa
stebėti, kad ši senutė daili
ninkė nėra lankiusi jokios 
meno mokyklos, pradėjo pieš
ti visai nesenai, norėdama pa
įvairinti savo senatvės dienas. 
Piešė taip, kaip ji suprato, 
kaip matė savo mažo mieste
lio gatvėse ir gamtoje. Kartą 
įstatė savo darbus viename 
lange, kad kas nors nupirktų 
ir tuo jai sudarytų geresnes

mūsų istorijos ir pasiryžo ar
timiausiu laiku su šiais archy
vais susipažinti pačioje Flo- , 
rencijoje.

Mediči giminė savo karjerą 
pradėjo apsukriai tvarkydama 
bankus, ir savo dukteris iš
leisdami už svetimų šalių ku
nigaikščių, jie susigiminiavo 
ir palaikė glaudų ryšį su dau
geliu kraštų. Su Lietuvos di
dikais jie nemaža korespon
davo. Kai šv. Kazimierą ka
nonizavo, tuoj Mediči giminė 
įsigyjo jo didžiulę relikviją, 
kuri dabar tebėra jų giminės 
kapuose, relikcijų skyriuje, la
bai gražiai papuošta. Taip pat 
Mediči užsakytas Carlo Dolce 
nutapė išpopuliarėjus^ švento
jo paveikslą, kuris dabar ka
bo Pitti galerijoje.

Kaip kartais sekasi 
rašytojui

Laimė nusišypsojo ameri
kiečių rašytojui William 
Faulk ier’iui. Praeitais metais 
jis gavo Nobelio premiją — 
31,000 dolerių. Lietuviškas 
priežodis sako, kad jau duoda, 
tai ir drypteli. Kovo 6 d. jis 
gavo Amerikos tautinę premi
ją už beletristiką. Jam įteik
tas aukso medalis, pinigų su
ma neminima, bet milijoniniai 
tiražai bus tikra šienapiūtė. 
Rašytojas pasigarsino, kad 
paremsiąs Mississippės mo
kyklų statymą.

Naujojoje mūsų grafikoje Paulius Augius užima 
vieną iš svarbiausių vietų. Jis pasireiškė tuo pačiu metu, kaip 
ir jo draugai grafikai: V. Petravičius, V. Ratas, T. Valius, t. y. 
baigdamas Kauno meno mokyklą (1935).

Kiek anksčiau mūsų jaunieji dailininkai, norėdami pagilin
ti ir pagyvinti mūsų meną atsiriboti nuo nuobodaus realizmo, 
buvo įkūrę savo būrelius: “Ars” ir "Forma”. Šių būrelių tiks
las buvo grįžti į lietuvių liaudies meną, pasisavinti jo tradici
jas ir sujungti ją su modeminio meno laimėjimais. Šiame są
jūdyje ir brendo dailininkas — grafikas Paulius Augius. Iš vie
nos pusės jis remiasi mūsų senąja liaudies grafika, ypač pa- 
mėgdamas jos dekoratyvumą, iš kitos pusės Išnaudojo ir 
modernizmą,

Tematikos jis pasijieškojo mūsų klasikinėje literatūroje, 
sukurdamas meniškas kaikurių Žemaitės apsakymėlių liustra- 
cijas. Šalia to jis grįžo į senus Žemaitijos laikus, į samano
tas trobeles, kryžius — į tą melancholišką nuotaiką ir ją pa
vaizdavo atskiruose kūriniuose. Tremtyje jis iliustravo "Eglę 
žalčių karalienę”, sukurdamas daugiau kaip 100 paveikslų.

Formoje jis yra nuosaikus juodų ir baltų dėmių dėstyto
jas. Nejieško lengvos linijos, nes jis kalba ne linija, bet bendru 
išsidėstymu, vidine nuotaika. Jo žmonės, namai, lyg kokie or
namentai, išsidėsto paveiksle gilia prasme. Medžiai virsta tar
tum simbolinės rykštys; apsunkę, susitūpę namai prisipildo se
novės nuotaikos,; žmonės gauna net tragišką išraišką.

P. Augius gimė 1909 m. Žemaičių Kalvarijoje. Meną stu
dijavo Kaune ir Paryžiuje. Nuo 1940-41 m. buvo Kauno M. 
Mokyklos ir Vilniaus Dailės Akademijos dėstytojas. Nuo 1935 
m. dalyvavo visose lietuvių dailininkų parodose Lietuvoje ir 
užsienyje, grafikos parodoje Čekoslovakijoje, 1937 Paryžiaus 
Meno ir Technikos parodoje, kur gavo garbės diplomą. 1937- 
1938 Art Institute of Chicago parodose ir visoje eilėje paro
dų tremtyje. 1938 m. Kauno parodoje gavo pirmąją premiją
už grafikos darbus. Jo kūrinių 
goję, kur dabar ir gyvena.

pragyvenimo sąlygas. Atsiti
ko taip, kad tuos paveikslus 
pamatė vienas meno kritikas 
ir didžiai nustebo. Juos nupir
ko už nemažus pinigus ir se
nutę padarė dailininke garse
nybe.

Rūpinasi kalbos 
gryninimu

Vokietijos literatūros laik
raščiai paskutiniu metu įniko 
nagrinėti kalbos problemas. 
Sunku pasakyti, ar šis pasi
reiškimas kartais neturi anos 
hitlerinės tendencijos, kuri 
šluote iššlavė svetimos kilmės 
žodžius iš vokiečių kalbos. 
Stranpsniuose visur pabrėžia
ma, kad kalba turi būti gy
vesnė ir švaresnė, atsisakanti 
nudėvėtų formų. Daug dėme
sio skiriama profesijų kal
boms : medikams, teisinin
kams, kurie yra linkę į sunkų 
stilių ir suabstraktinimą.

Modernusis menas 
Sovietų Sąjungoje

Modernizmas Sovietų sąjun
goje yra visur uždraustas. 
Valdžia su bizūnu pristojus 
prie dailininkų reikalauja, kad 
jie pieštų realistiniame stiliu- 
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yra ir meno muziejuje Chica- 
A. D.

je ir nepasiduotų — “išgle
busiai Vakarų dvasiai”. Ta
čiau pačioje Maskvoje yra 
Moderninio Vakarų Meno ga
lerija, kurios, deja, niekas vie
šai niekada neatidaro. Šitoje 
galerijoje yra Renoir, Van 
Gogh, Toulouse — Lautrenc, 
Matisse ir kitų modernistų 
darbai. Jie į Rusiją pateko 
prieš 1914 metus, per priva
čius meno kolekcionierius. Dą- 
bar premjero Stalino pažymė
ti “degeneruotu kosmopolitiz
mu” jie yra kietai uždaryti ir 
niekam nerodomi.

T. S. Eliot “Cocktail
Party”

Neseniai pasirodžiusi T. S. 
Eliot drama “Cocktail Party” 
nukeliavo į Vokietiją. Duessel- 
dorfo dramos teatras, kuris 
visada pasižymėjo aukšta 
teatro meno kultūra, šį naują 
T. S. Eliot veikalą statė su 
didele baime: ar pasiseks, ar 
nenušviips publika. Tačiau 
premjera sukėlė begalinių 
ovacijų audrą, kurią Duessel- 
dorfo teatras senai bebuvo 
pergyvenęs. Didis poeto vei
kalas tapo pačiu didžiausiu 
teatro pasisekimu.

SUGRĮŽK Į SORENTĄ
ANTANAS VAIČIULAITIS

(Iš premijuotos jo knygos “Italijos vaizdai”)

IENA vos švito, kai nubudau Kapucinų 
viešbutyje, kadaise buvusio vienuolyno 
mūruose, kurie stovėjo prisišlieję prie uolų

viršum Amalfio.
Lauke buvo gaivu ir jauna. Kalnai kėlės iš nak

ties ramybės. Jūra, plati ir neaprėpiama, tyvuliavo 
priešais mane. Žvejai triūsė apie valtis. Mieste buvo 
girdėti vienas kitas balsas.

Buvo tai valanda, kada žemė pažadinama iš mie
go, skaisti, galybės ir naujo augimo pilna.

Aš atsisveikinau su kalnais, jūra, miestu ir su to
mis gėlėmis, kurios tokios baltos suklestėjo, tirštais 
žiedais aplipusios šakos ir visu savo puošnumu atsi- 
gręžusios į naują rytą ir į ramius, neapmatomus van
denis.

Sudie jums, uolų šlaitai, ir tau, žiede, saulei bei 
marioms išsprogęs. Sudie jums, Ravelio katedros liū
tai, ir aukštos pušys, kurių lėto ošimo vakar klau
siausi. Sudie, Paestumo šventyklos, kurios anoj įlan
kos pusėj, neregimoj tolybėj, neriatės iš rytmečio 
rūkų. Jūs iš amžių ramybės žvelgiate į naują dieną 
savo tauriomis kolonomis ir akmenimis, kuriuos su
nešė senųjų graikų rankos.

Laikas nuo laiko pajūryje girdėti pokšėjimai, lyg 
kas akmenis skaldytų. Tai šaudė medžiotojai. Jie sė
dėjo ant jūros kranto, ant uolų ar ant akmeninių 
tvorų ir laukė putpelių. Per plačius vandenis jos le

kia į savo gimtą šalį, kur mažytės bėginėjo po avižų 
ir dobilų laukus. Iš tolo jos mato šiuos uolinius kran
tus, ir jų širdis Suplaka džiaugsmu. Jos priskrenda 
žemę ir tupia ilsėtis, tada trinktelia šūvis, ir paukš
tės, plasnojusios į šiaurės kraštą, į savo tėviškes, 
nukrenta ant akmenų.

Žiūrėdamas į šiuos šaudytojus, atsiminiau kitą 
paukščių medžiotoją.

Poetas Shelley įkvėptais žodžiais dainavo apie vy
turėlį: “Iš vaivorinio debesio neregėsi krentant to
kių šviesių lašų, kaip kad iš tavęs pasilieja dainelių 
liūtis...” Nuo ryto ligi vakaro, tėviškių pūdyme ser
gėdamas kaimenę, klausiaus to skaidraus trilenimo. 
Vyturėlis buvo mūsų širdies paukštis, pilkas kaip 
mūsų dienos, kuklus ir toks iš mūsų dirvonų grumsto 
išaugęs.

Vienas italas man pasakojosi, kaip jis medžiojo 
vyturėlius. Išgirdęs čirenant, jis atkreipdavo veidrodį 
prieš saulę. Vyturys, apžavėtas spindulio, leisdavos 
žemyn ir žemyn, vis čiulbėdamas. Iš savo mėlynos 
aukštumos jis atčirendavo ligi žmogaus, ligi to aki
nančio žėrėjimo, ir čia jis žūdavo. Taip vieną dieną 
tasai italas užmušė trisdešimt vyturių.

Kelias tarpais bėga pačiu jūros krantu, o tarpais 
suka gilyn į alyvų ir vynmedžių sodus ir laukus. Pas
kui vėl grįžta prie tylių, saulės nužertų vandenų šį 
mėlyną gegužės rytmetį. Prie Scaricatorės nusikrei- 
piam nuo jūros ir kopiam į kalvas, aukštyn ir aukš
tyn, kol nuo pačios viršūnės išvystam amžino pava
sario ir amžinai žaliuojančių sodų žemę — Sorento 
lygumą. Kur tik akys regi, visur čia vešlu, žalia ir 
jauna. Medžiai, krūmai ir gėlės auga tiršti, čia pat 
brandindami pumpurą ir nokindami vaisių.

Oras pilnas kvepėjimo. Jauti pavasarinį gaivumą.. 

juodos žemės derlių, augimą ir tokią skaisčią žiedų 
varsą. Visa tai jauti tokiam pilnume ir veržlume, kad 
ilgesingas nerimas drumsčiasi tavyje ir susilieja į 
vieną švelnų pavasarinį dvelkimą su šiais citrinų so
dais, medžiais, žiedais ir žmonių triūsu.

Dar anksti rytą įvažiavom į Sorentą, dainų, mu
zikos ir paveikslų išgarsintą miestą.

Ant aukšto jūros kranto sėdėjau ir laukiau. Saulu
tė kilo ir pamažėle blaškė rytmečio vėsumą. Prie 
manęs priėjo italas ir pasakojo apie savo miestą, 
apie žmonių darbus, apie jūrų ir Kaprio salą. Jis 
kalbėjo apie didįjį šios vietos poetą Torąuato Tasso 
ir nuvedė į jo gimtąjį namą. Eidami, aikštėje suti
kom ilgą našlaičių virtinę. Mažyčiai, visi baltai ap
rengti, gretomis po du jie trepleno jūros krantu, vie
nuolių lydimi. Gaivūs vėjai plazdeno jų ilgus drabu
žėlius tenai, ant aukšto jūros kranto, prie anos mūri
nės sienos, už kurios uola staigiai puola ligi pat Vil
nių.

Torąuato Tasso namo jau nėra. Jo vietoje stovi 
naujas. Išliko tik tas kambarys, kur poetas gimė. Tai 
apytamsė vieta, kurios viduryje matai apvalų stalą, 
o aplinkui keletą kėdžių. Pro duris iš lauko prasiver
žia šviesos ruožai ir prieblandoj atsispindi ant baldų 
ir aslos, lygiai kaip anuose flamandų meisterių pa
veiksluose, kur tylūs spinduliai košiasi pro storus 
stiklus į ramią namų kertelę.

Vėliau nuėjom į dirbtuvę, kur iš medžio ištekina 
ar sukala visokių daiktų.

Žiūrėdamas tų dirbinių, aš galvojau apie tave, ma
žas kūdikį, kurį palikau tėviškės žemėj ir gimtojoj 
pievoj.

Aš tau aną giedrų gegužės rytą išrinkau atminimų 
.dėžę_ir tariau sau: sugrįšiu namo ir ją-įduosiu į ta

vo smulkias rankutes.
Nepaprasta buvo toji dėžė: kai ją atidarai, ji su

skamba ir iš lėto groja “Torna a Sorento”. Tamso
koj dirbtuvėj liejasi giedri ir ilgesinga melodija, o 
savininko žmona, graži ir pilna moteriškė, įsirėmus į 
šonus, dainuoja, pagal taktą krypuliuodama. Ji dai
nuoja seną saulės, marių ir žydinčių sodų dainą — 
“Sugrįžk į Sorentą”.

Tolimų atminimų ir tėviškės laukų mergaitė! To
ji dovanų dėželė tau niekados nebuvo parvežta ir ta 
saulės krašto melodija nebuvo tau sudainuota.
Kai aš išgirstu šią pietų krašto dainą, man iš skaus

mo sudreba širdis.
Aš noriu grįžti į Sorentą, paimti į rankas aną at

minimų dėžę, ir nešti ją per amžino pavasario sodus 
ir per švelnų citrinų kvepėjimą kol prieisiu prie tė
viškės vartų ir prie tavęs mažos, kurios taip anksti 
netekau.

Lietuviai Šv. Petro aikštėje, Romoje ■ -•



n a sAntradienis,. Balandžio 10, ’51

WORCESTERIO ŽINIOS
Naujas Aušros Vartų parapijos laimėjimas

$700 Premijos moksleiviams 
skiria Lietuvių Katalikų Federacija

BROCKTONO ŽINIOS
Paminėtas Vyskupas 

Valančius

Atvelykio dieną (balandžio 
1) 3 vai. po pietų Aušros 
Vartų parapijos žmonės gau
siai rinkosi prie bažnyčios. 
Tapytum Velykų pirmąją die
ną susirinko žmonių apie 
1000. Jie laukia savo ganyto
jo, Jo Ekscelencijos vysk. J. 
Wright, kuris turi atvykti 
naujų vienuolyno namų pa
šventinti. Paskirtu laiku at
vyksta. Jį sutinka parapijos 
klebonas kun. K. Vasys.

Pašventinimo apeigos
Apsitaisęs liturginiais

bais, parapijos kunigų ir sve
čių kunigų lydimas, parapi
jiečių sveikinamas, Jo Eksce
lencija vyksta pašventinti vie
nuolyno. Prie naujų vienuoly
no namų jį sutinka Jėzaus 
Nukryžiuotojo 
gregacijos 
tarpe yra 
gregacijos 
atvykusi
Brocktono. Pašventintas kiek
vienas namo kambarys ir at
skirai koplytėlė, kuri jau vi
sai įrengta. Vietos dienraščio 
Worcester Telegraph kores
pondentas nufotografavo J. E. 
Vyskupą, atliekant šventini
mo apeigas ir prie vienuolyno 
sutinkant.

ru-

se- 
pa- 

ir 
pa-

Tabor 
neseniai 

valstybių, 
atostogas, 

meninin-

Seserų Kon- 
vienuolės, 

ir generalinė Kon- 
motina Ligorija, 

į šias iškilmes iš

kurių

• Ignas Gutautis, aktorius 
iš Pittsburgh’o persikėlė į 
Clevelandą. Clevelandas džiau
giasi susilaukęs naujos teat
ro pajėgos.
• Kun. Jonas Sitavičius mi

rė kovo 25 d. Brooklyne šv. 
Marijos ligoninėje. Amerikon 
buvo atvykęs prieš 20 metų. 
Nuo 1938 m. darbavosi Brook
lyne ir kitose New Yorko da
lyse. Lietuvoje dirbęs Kauno 
arkivyskupijos kurijoje ir bu
vęs “Pavasario” suaugusiųjų 
gimnazijos direktoriumi.
• Liet žurnalistai balandžio 

1 d. nutarė Brooklyne steigti 
savo skyrių. Susirinkimas, 
įvyko Angelų Karalienės pa
rapijos salėje. Valdybon iš
rinkti S. Urbonas, A. Gražiū- 
nas, Naujokaitis, J. Petrėnas 
ir A. Šalčius.
• Juozas Bičiūnas, 

farmų savininkas, 
grįžo iš pietinių 
kur turėjo trumpas
• Adelė Smailytė,

kė - skulptorius ir Philadel- 
phijos visuomenės veikėja, — 
buvusi apie 10 metų 20-tos 
katalikų susivienijimo kuopos 
sekretorė — buvo susirgusi.
• Prof. Pranas Jucaitis, lie

tuvis chemijos daktaras, yra 
Gannon College, Erie, Pa., 
chemijos profesorius asisten
tas ir Amerikos Chemijos 
Draugijos narys. Nuo 1950 
m. rudens kolegijos preziden
tas jį paskyrė prie chemijos 
tyrimų Defense Departament.

Mirė Juozas Gerulis (Wor- 
cesteryje, Mass.), vyras Teo
filės Gerulienės, buvusios Vy
čių Centro protokolo raštinin
kės. Laidojamas balandžio 9 
d. (pirmadienį) 9 vai. Pamal- 
doss bus šv. Kazimiero para
pijoje.
• Kun. Dabašinskas, žymus 

lietuvių visuomenės veikėjas, 
neseniai atvyko iš Europos.
• Leonardas šimutis balan

džio 1 d. Amerikos katalikų 
Vyrų Tarybos suvažiavime 
Washingtone išrinktas tos 
gausingos vyrų federacijos 
direktorių tarybon trims me
tams. Suvažiavime vienam 
svarbiam posėdžiui pirminin
kavo žurnalistas Stasys Pie-

Trijn metų Lewis Glossom, 
jo motinai nelaimingai parkri- 
tus ir netekus sąmonės, užpy
lė jai ant galvos vandens ir 
nubėgo kaimynams pranešti 
(Atlanta, Ga.).

Pamaldos bažnyčioje
Po pašventinimo apeigų, Jo 

Ekscelencija atvyksta į baž
nyčią. Parapijos choras, var
gonininko V. Burdulio vado
vaujamas, sveikina garbingąjį 
svečią Ecce Sacerdos Magnus 
giesmės garsais.

Savo žodyje Jo Ekscelencija 
kalbėjo apie vienuolių seselių 
pašaukimo svarbą. Pažymėjo, 
kad reikia prašyti Dievą, kad 
pašauktų naujų darbininkių. 
Ragino parapijiečius seseles 
visokeriopai remti ir tėvus 
savo dukreles, jei jos išgirs 
savo širdyje Dievo šaukimą, 
leisti stoti į vienuolių eiles.

Dievui padėkoti ir paprašy
ti naujos palaimos lietuviškai 
kalbamas rožančius. Rožančių 
su visa bažnyčia atkalba kun. 
kleb. K. Vasys. Su dideliu 
dvasios pakilimu bažnyčia 
giedojo Šventas Dieve ir Gar
binkime švč. Sakramentą. 
Palaiminimą suteikė pats Vys
kupas. Celebruojančiam vys
kupui asistavo kun. Pr. Ju
ras, kun. J. švagždys, kun. P. 
Juraitis ir vietos kunigai.

Ganytojas sveikinasi su 
tikinčiaisiais

Po pamaldų Ganytojas ma
loniai sutiko valandėlę pabūti 
su parapijiečiais bažnyčios sa
lėje. Su kiekvienu pasisveiki
no, vis malonų žodelį pasaky
damas. Be to, J. Ekscelencija 
apžiūrėjo lietuviškų margučių 
parodėlę, kuri šios iškilmės 
proga buvo surengta.

Naujųjų vienuolyno namų 
lankymas

Išlydėjus vyskupą, susirin
kusieji buvo pakviesti apžiū
rėti naująjį namą. Iš tikro 
buvo ko pažiūrėti! Namas 
mūrinis dviejų aukštų. Ne
labai didelis, bet pakankamai 
erdvus ir patogiai sutalpins 
tiek seselių, kiek jų bus rei
kalinga parapijai. Apačioje — 
koplyčia , svečių kambarys, 
valgomasis, virtuvė ir kiti 
kasdieniniam gyvenimui rei
kalingi kambariai. Antrame 
aukšte — visi kiti kambariai,

kurie reikalingi uždaram 
sėlių gyvenimui. Viskas 
daryta gerai apgalvotai 
praktiškai. Tai yra tikrai 
rapijos laimėjimas.

Kieno tai nuopelnas?
Toj vietoj, kur šiandien sto

vi Aušros Vartų parapijos 
bažnyčia ir jo pastatai, prieš 
25 metus buvo tik akmenuo
tas kalnas, į kurį net gero ta
ko nebuvo, šiandien čia mato
me gražią mūrinę bažnyčią ir 
kleboniją, bei naujojo vienuo
lyno namą. Viskas rūpestin
gai ir gražiai užlaikoma. Ap
linkui puošia gražūs žolynai. 
Iš abiejų pusių išvestos pla
čios gatvės.

Visa tai padaryta aukomis, 
kurias sudėjo parapijiečiai, 
nebūdami kokie turtuoliai, bet 
daugiausiai paprasti darbi
ninkai. Ir ne taip jau daug jų 
šiandieninė parapija turi: tik 
apie du tūkstančius sielų. Ne
sunku iš to suprasti, kiek pa
rapijiečiai parodė tikėjimo ir 
pasiaukojimo.

Ir geriausius parapijiečius 
reikia įtraukti į darbą, juos 
suinteresuoti. Tam reikia 
darbštaus, sumanaus ir tvir
tos valios vadovo. Tokiu yra 
šios parapijos klebonas kun. 
K. Vasys. Atėjęs į šią para
piją prieš dvidešimt metų 
kun. K. Vasys rado tik įpu
sėtas bažnyčios sienas ir arti 
pusantro šimto tūkstančių do
lerių skolų. Nežiūrint to laiko 
—depresijos, kun. K. Vasys 
ėmėsi darbo su dideliu atsidė
jimu ir parapijiečius į jį dar 
labiau įtraukė. Dėlto šiandien 
ir matome tokius gražius jo 
ir jo parapijiečių bendro dar
bo vaisius.

ALF yra paskelbusi ypatin
gą katalikiškos akcijos kon
kursą, kuriame pradžios ir 
aukštesnių mokyklų mokslei
viai rašys tema “Kodėl aš di
džiuojuos būdamas JAV ka
taliku”. Premijų vertė siekia 
$700 JAV taupymo lakštais 
(bonais).

Pirmą sykį ALK Federacija 
praveda tokį nepaprastą kon
kursą lietuvių tarpe. Prel. J. 
Balkūnas, klebonas lietuvių 
parapijos Maspeth, N. Y., sa
ko: “šis konkursas yra ge
riausia proga lietuvių kilmės 
jaunimui. Mes kviečiame visus 
jaunus katalikus parašyti, 
dėl jie didžiuojasi būdami 
talikais”.

Prašome visas mokyklų
dovybes raginti savo mokinius 
stoti į konkursą. Galima ra
šyti lietuvių ar anglų kalbo
mis. Rašiniai negali būti ilges- viską, kita už anglišką rašinį, 
ni kaip 750 žodžių; gali būti 
daug trumpesni. Jie turi būti 
mašinėle arba aiškiai plunks
na rašyti vienoje lakšto pusė
je. Konkurse dalyvauti gali 
visi lietuvių (pilnai ar iš da
lies) kilmės moksleiviai, kurie 
lanko pradžios ar aukštesnes, 
katalikiškas ar viešas, mo
kyklas JAV-se. •
1. Katalikiškų mokyklų 

moksleiviai įteikia savo raši
nius vedėjoms ar vedėjams,

ko- 
ka-

va

kurie parinks tris geriausius 
ir pasiųs juos konkurso vedė
jui

2. Viešų mokyklų mokslei
viai įteikia rašinius parapijos 
seselėms ar kunigams, kurie 
pasirašys ir pasiųs juos kon
kurso vedėjui.
3. Visi rašiniai turi būti pa

siųsti konkurso vedėjui prieš 
1951 m. gegužės 1 d.
4. Rašiniai nebus grąžinti— 

jie tampa nuosavybe Lietuvių 
R. K. Federacijos.
5. Premijos bus JAV taupy

mo lakštais (bonais), kurių 
vertė $700.

6. Bus keturios lygios pre
mijų grupės: dvi pradžios 
mokyklų moksleiviams, viena 
už lietuvių kalbos rašinį ir 
antra už anglų kalbos rašinį; 
ir dvi aukštesnių mokyklų 
moksleiviams, viena už lietu-

7. Premijos kiekvienai iš tų 
keturių grupių yra sekančios:

1- ma dovana $100 JAV tau
pymo lakštas.

2- ra dovana $50 
pymo lakštas.

‘ 3-čia dovana $25 
pymo lakštas.

Paštu pasiųskite
šinius adresu: P. P. Cinikas, 
MIC., Katalikiškos Akcijos 
Raštų Konkurso vedėjas, 2334 
S. Oakley Avė., Chicago 8. UI.

Brocktono A.L.K. Federaci
jos skyrius, kuriam pirminin
kauja Jonas Kumpa, š. m. 
balandžio 8 d. surengė vysk. 
Motiejaus Valančiaus 150 m. 
minėjimą. Minėjimas, gražiai 
sutapęs su “Gerojo ganytojo” 
sekmadieniu, buvo atidarytas 
klebono kun. Pr. Strakausko. 
Klebonas pasidžiaugė, kad su
sirinko gana gausus būrys 
žmonių prisiminti tą didįjį 
Lietuvos vyskupą .kuriam te
ko gyventi ir dirbti sunkiais 
caro okupacijos laikais, kai 
buvo draudžiama lietuviams 
spauda ir persekiojama Lietu
voje Katalikų Bažnyčia. Tai 
buvo laikai, daug kuo pana
šūs į dabartinius. Tiktai su
manus, taktingas ir veiklus 
vyskupas, koks buvo žemaitis 
Motiejus Valančius, galėjo 
tais laikais toje sunkioje ko
voje ištverti ir daug gero pa
daryti Lietuvai ir Katalikų 
Bažnyčiai.

Toliau apie vysk. Motiejų 
Valančių kalbėjęs S. Sužiedė
lis priminė pradžioje senąją 
Lietuvos valstybę, kuri tik ką 
buvo visa Rusijos užgrobta, 
kai gimė tas žymus vyskupas, 
kokių Lietuva mažai yra turė
jusi. Prelegentas papasakojo 
apie jį kaip ganytoją, lietuvių 
tautos blaivintoją, švietėją, 
rašytoją ir kovotoją su rusais 
dėl tikėjimo ir lietuvybės.

Po paskaitos kleb. kun. 
Strakauskas kvietė visus 
sirinkti ir paraginti kitus
vykti gegužės mėn. pradžioje, 
kai bus minima, sukaktis po
piežiaus Leono XIII enciklikos 
“Rerum Novarum”. Paskaitą 
sutiko skaityti kun. K Mažu
tis iš So. Bostono.

Pr. 
su- 
at-

• Ateinantį sekmadienį, ba
landžio mėn. 15 d., 9:45 vai 
Šv. Roko parap. bažnyčioje 
bus kun. Ed. Svioklos primici
jos. Kun. Ed. Sviokla yra 
brocktoniškis.

JAV tau-

JAV tau-

visus ra-

Tremtinių suvažiavimas Nerv Yorke

Mūsų seselės
Aušros Vartų parapijoje 

dirba Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserų Kongregacijos vienuo
lės. Ši kongregacija įsisteigė 
1925 metais Elmhurst’e, Pa. 
Nuo 1945 metų kongregacijos 
centras yra Brocktone, Mass. 
Svarbiausi kongregacijos už
daviniai yra senelių bei naš
laičių globi ir vaikučių kate- 
chizacija. Pereitais metais ši 
kongregacija šventė 25 metų 
jubiliejų. Visos seselės gra
žiai kalba lietuviškai ir rūpi
nasi, kad ir vaikučiai tą kal
bą pamiltų.

Pirmosios mūsų naujojo na
mo gyventojos yra trys: vy
resnioji sesuo Dolorosa, sesuo

Rytinių JAV valstybių 
tremtinių suvažiavimas įvyks 
š. m. balandžio mėn. 15 d. 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyn 11, N. Y. Suvažiavi
mas prasideda 10 vai. baigsis 
vakare.

I suvažiavimą kiekviena 
vietovė gali siųsti po 2 atsto
vu, o didesnės tremtinių kolo
nijos — dar po 1 nuo kiek
vieno tremtinių 100. Kiekvie
na vietovė, kurioje yra bent 
vienas kitas tremtinys, turėtų 
būti taip pat atstovaujama.

Suvažiavima išvakarėse 
šio ar nakvynės reikalais 
stovai prašomi susisiekti 
kun. V. Pikturną — 213
4th Street, Brooklyn 11, N.Y.; 
tel. S. T. 22086.

Į suvažiavimo vietą iš gele
žinkelių ar autobusų stočių 
vykti požeminio susisiekimo 
sistema ir pasiekti BMT Ca- 
narsie, kitaip dar vadinamą 
14 St. linija. Šiąja linija vyk
ti ligi Bedford Avė. (Brook
lyne). Čia išlipus, pėsčiomis į 
suvažiavimo vietą galima nu-

Yor- 
kaš-

pa- 
įvai-

ry- 
at- 
per 
So.

vykti per 7 min. Iš New 
ko automobiliu (taksi) 
tuo ja apie 1-2 doL 

Suvažiavimo darbams 
spartinti, dalyviai savo
rius sumanymus ir pasiūly
mus gali pateikti registruoda- 
mies arba suvažiavimo eigoje 
nutarimų komisijai.

Į suvažiavimą yra pakviesti 
ALTo ir BALFo pirmininkai 
Taip pat laukiama ir kitų 
svečių.

Jokių kvietimų tremtiniams 
ar jų organizacijoms nesiun- 
čiama. Pranešimai yra ir kvie
timai į suvažiavimą.

Suvažiavimui Ruošti 
Komisija.

SIDZIKAUSKAS HARTFORDE 
Hartford, Conn.

šeštadienį, kovo 31 d. p.pu 
Sidzikauskai atvyko į Hart
fordą. Pas p.p. Stankevičius 
svečiams buvo surengtas pri
ėmimo pobūvis. Svečius priė
mė p. Stankevičienė. Vaišėse 
dalyvavo p.p. Tysliavai, W. 
M. Chase, p.p. Mončiūnai, p.p. 
Guntuliai, prel. J. Ambotas, p. 
Gižienė, p.p. Janukevičiai, p. 
Palubinskas, p. Grozulienė ir 
Miniukienė - Dvarionaitė.

Ponai Sidzikauskai čia rado 
keletą pažįstamųjų senųjų ir 
naujųjų lietuvių. Visi pakilio
je nuotaikoje nuoširdžiai pasi
kalbėjo. Pasikalbėjimuose da
lyvavo prelatas Jonas Ambo
tas. P. 
svečius 
bėjimo 
visiems 
dis.

Stankevičienė šauniai 
pavaišino. Iš pasikal- 
lietuviškais reikalais 

pasiliko malonus įspū-

Prakalbos
Sekmadienį, bal. 1 d. klubo 

auditorijoj kalbėjo p. J. Tys- 
liava ir p. V. Sidzikauskas. 
J. Tysliava kalbėjo apie ame
rikiečių lietuvių darbą Lietu
vos išlaisvinimui.

P. V.

apie tarptautinę politiką, pa
teikdamas trumpą jos apžval
gą ir žinių iš anapus geleži
nės uždangos, pasaulio lietu
vių bendruomenės įkūrimo 
reikalu. Klausytojų prisirinko 
kuone pilna klubo auditorija. 
Sidzikauskai paviešėję Hart
forde pas pp. Stankevičius ir 
p.p. Mančiūnus, sekmadienį 
vakare išvyko į Waterbury.

Koncertas
Sekmadienį, bal. 15 d. klubo 

auditorijoj įvyksta meniškas 
koncertas. Programoje daly
vauja žymi Amerikietė daini
ninkė p-lė Florence Korsakai
tė, pianistas Alg. Kačanaus- 
kas ir jumoristas p. V. Žu
kauskas. Garbės svečiais šia
me koncerte be prelato Jono 
Amboto bus kiti žymieji me- 
ninikai ir muzikai, 
ninkai pirmu kartu 
Hartforde lietuvių 
Gegužės pabaigoje
si statyti linksmą komediją p. 
A Gustaičio “Šilkiniai Pan
čiai”. Šio spektaklio pastaty
mu rūpinosi artistė p. Januš
kevičienė. “D” Rep. MC

Šie meni- 
pasirodys 

scenoje, 
rengiama-

Sidzikauskas kalbėjo

X

p/

Natalija ir sesuo Elzbieta. Se
suo Dolorosa yra jubilijatė, 
nes priklauso šiai kongregaci
jai nuo pat jos įsikūrimo pra
džios. P. K.

TAUPIOJI VIRĖJA
Jau atspausdinta naujausia, 

visų moterų — namų šeimi
ninkių seniai laukiama virimo 
knyga

“Taupioji Virėja”,
kurią paruošė p. H. Mačiuly
tė - Daugirdienė.

Šioje knygoje rasite naujau
sios mokslo žinias apie žmo
gaus maistą ir maisto gami
nimą.

“Taupioji Virėja” moko, 
kaip sveikai, skaniai ir greitai 
maistą pagaminti.

“Taupioji Virėja’’ patiekia 
300 įvairių valgių gaminimo 
receptų, daugumoj pačios au
torės išbandytų.

“Taupiojoj Virėjoj” rasime, 
kaip pasigaminti mūsų mėgia
muosius lietuviškus valgius. 
Taip pat joje rasime žinių ir

apie pačius naujausius šių 
dienų kulinarijos (virimo 
mokslo) laimėjimus.

“Taupioj Virėja” yra būti
nai reikalinga visoms šeimi
ninkėms .kurios rūpinasi sa
va ir savo šeimos sveikata. 
Sveikas ir skanus valgis su
taupo mūsų sveikatą ir pini
gus!

“Taupioj Virėja” ateina vi
soms į pagalbą.

“Taupioj Virėja” plastika 
įrišta. Atidarius knygą, ji ne- 
užsiverčia. Tai šeiminink'ms 
sudaro didelį parankumą. 
Knygos kaina $2.00.
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JAV rungty-
The Chess

Ari a u s k a s
Weiss

Antradienis, Balandžio 10,

—veda K. Merkis —

Z

□ Tautvaiša nugalėjo Mi- 
cheLsoną Chicagos pirmenybė
se, tačiau partija su Turians- 
ky tebėra nebaigta. Tautvai
ša joje turi 2 pėstininkų vir
šaus. Tautvaiša beliko vienin
telis be pralaimėjimo šiose 
pirmenybėse, kiti turi po 1 ar 
daugiau pralaimėjimų. Chica
gos meisteris Poschel pralai
mėjo Dahlbohm’ui, bet Taut
vaiša klek atsiliko sužaistų 
partijų skaičiumi. Padėtis: 
Poschel 8-1, Dahlstrom 7-3, 
Michelson 7-4, Dahlbohm 6-1, 
Tautvaiša 514-^ (1).
□ Chicagos Grandis įveikė 

Chess & Checker Club 5-1. 
Grandis iškovojo naują ir 
gražų laimėjimą. Pasekmės: 
Tautvaiša - Dahlstrom ’j-’/į, 
Antanaitis - Silverman
o J. Kaunas, Karpuška, Zu- 
jus ir Koženiauskas laimėjo 
po visą tašką.

Grandis lygos rungtynėse 
turi dabar 5 laimėjimus ir 1 
pralaimėjimą.
□ Į Massachusetts pirmeny

bes, kurios prasideda balan
džio 12 d. Boston City Club’e, 
įrašyti Škėma, Merkis ir Ke-

turakis. žaidžiama bus ket
virtadieniais 7:30 v. v.

Į B klasės Massachusetts 
pirmenybes įrašyti Starinskas, 
Karosas ir Vilutis.

Žaidimo vieta: Cambridge 
“Y”. Laikas: kas penktadie
nis, pradedant balandžio 
d. 7:30 vai v.
□ Australija - 

nėse, kaip rašo 
Correspondent 
(Au) įveikė Weiss (JAV) 
l’/a-’/a- Arlauskas žaidė 
Australiją 4-toj lentoj.
□ New Yorko Marshail 

Chess Club turnyrą laimėjo 
Larry Evans 4-1, Dr. Fine 
4-1, Dr. E. Lasker 3>/2-l ’/z-
□ JAV pirmenybės prasidės 

liepos 28 d. New Yorke. Į jas 
bus sukviesta keliolika žy
miausių Amerikos meisterių. 
Tai paskutinės JAV pirmeny
bės kvietimo būdu. Tolesnėse 
p-bėse reikės įsikvalifikuoti.
□ Botvinnik - Bronstein Mas

kvoje sužaidė dešimt partijų 
dėl pasaulio pirmenybių. Pa
dėtis: 5-4 Botvinnik naudai, o 
paskutinė nutraukta lygioj 
padėty.

Charles McClusky, Castieton, N. Y., sulaukęs 100 mė
ty, gauna dovanu pypkę iš savo proanūkės.

PRAŠO DARBO IR BUTO GARANTIJŲ

Germany, U. S.

Darbininkui reikia tiek atly
ginti, kad galėtų save ir savo 
šeimą išlaikyti. PIJUS 

Prieš mums dabar, kaip 
tados ne kartą Bažnyčios 
torijoje, stovi supagonėjęs 
saulis. PULS

XI 
ki- 
is- 

pa-
XI

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.

396 W. Broadvvay, 
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

ZALETSKAS
FureraJ Home

564 East B-oadway 
South Boston, Mass.

D. A. _aletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston S-2609

I GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

' JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484
Tel. A V 2-4026

I. Repshis, M.D
'jetuvv Gvdvtom

195 CollimMs

CHARLES SPORTSWEAR
Sav. K. Krasnakevičius,

515 VVashington St, 
Boston, Mass. Room 721-722 
Siuvame kostiumus moterims 

ir vyrams ant užsakymo. 
Tel. HA 6-9839

|>h», .

fborehester. M*—
>flso Valandas » • «

(VAIRŪS SKELBIMAI

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

PAIEŠKOJI
Alicevičiūtė, Stasė, iš Aino- 

rių km., Kupreliškių par., Bir
žų ap.

Barzdaitytė, Anelė, lankėsi 
Gustaičių km., Veiverių vi., 
Marijampolės ap.

Beiga, Pranas.
Bizowski, Charles, buvęs 

Vokietijoje kaip Amerikos ka
riuomenės kapitonas.

Boguševičiūtė (Bogusze- 
wicz) - Mackevičienė, Janina, 
gyvenusi Kaune.

Chovicz - Jacevičiūtė, Stasė.
Daukšytė, Ona ,iš Surgučio

km., Marijampolės ap., Sasna
vos par.

Grajauskas, 
vęs Amerikos

Kanapka,
Sitkaviznos km., Bėcaijlų p., 
gyvenęs Kalvarijoj 
Aldutė, Edvardas, 
Marytė.

Lavinskaitė, Ona,
pėdžių km., Vilkaviškio vi.

Misevičius - Misiūnas, Jo
nas, iš šunkiškių km., Skre
botiškiu vi., Panevėžio ap.

Peslikas, Antanas, iš Bikū-
nų km., Anykščių vi.

Pronauskas, Pranas ir Teo-

Juozas, tarna- 
kariuomenėj. 
Kazimieras, iš

ir vaikai 
Jonas ir

iš Pusta-

9 
B
9
0
9
0
9
0

8

9
0

9 
B
9

AI

Jonas, gimęs 1901 
(žmona) gim. 1907 

gim. 
Gražina (duktė),

Genė, iš
Marijampolės

žmona Augus-

doras, iš Uogiškių km., Viekš
nių vi., gyvenę Daubiškių dva
re.

Puskunigytė, 
Skriaudžių m„ 
apskr.

Ratkevičienė, 
to Ratkevičiaus.

Ratkevičiūtė, Veronika, iš 
Daukšų km., Krinčino vi., Bir
žų apskr.

Rinkevičiūtės, Ieva, Mariu
ką ir kitos, dukterys Vinco 
Rinkevičiaus, kilusios iš Mari
jampolės apskr.

Savaniauskas, Stasys.
Siaurutis, Matijdšius, iš 

tuniškių km., Alvito vi., 
kaviškio apskr.

Stiklakis, Stanislovas ir se
serys Julė ir Juzė, iš Mari
jampolės m.

Šulinskaitė, Ona, duktė Mo
tiejaus.

Ukanytė, Ona, iš Viekšnių 
vi., Mažeikių ap.

Ieškomieji arba 
žinantieji maloniai 
atsiliepti į: 

Consulate General of
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Pa- 
Vil-

apie juos 
prašomi

Lithuania

Stankevičius, Gracijonas, 
gimęs Radviliškyje, 1921 m. 
Adresas: Reg. Lager, Memin- 
gen/Berg, 
Zone.

Vaitkus, 
m.; Sofija,
m.; Algirdas (sūnus), 
1935 m.;
1938 m.; Gediminas (sūnus), 
gimęs 1940 m. Adresas: IRO 
DP Lager, (13b) Bad-Aibling, 
Germany, U. S. Zone.

Esertas, Richardas, gimęs 
1927 m.; Ema, gimusi 1931 m. 
Adresas: (24) Vorderwick
4/38, Neustadt i/Holstein, 
Germany, British Zone.

Petkevičienė, Matilda, gimu
si 1904 m.

Petkevičius, Jonas (sūnus), 
gimęs 1937 m.

Adresas: Neustaat/Holstein 
am Wicksberg, Block 8, Nord 
zimmer 28; Germany,-British 
Zone.

Ujedinovas, Borisas, gimęs 
1885 m., specialybė arklinin- 
kystė. Adresas: (13b) W. C. 
C. Altersheim, Berchtesga- 
den, Postfach 34, Germany, 
U. S. Zone.

Terminas, Stasys, gimęs 
1925 m. Adresas: (23) DP 
Camp, Osnabruck - Evesburg, 
Germany, British Zone.

Ramonas, Andrius, gimęs
1918 m., kalvis. Adresas: IRO nuoširdžiai dėkojame 
Technische Schule, (14b) 
Lindich b. Hechingen (Wurtt.), džiaugiamės tomis 
Germany, French Zone.

Vackonis, Pranas, gim. 1909 gyn ir pragyventi labai sunku”.

m. (23) Wehnen Lager, Post 
Ofen, Oldenburg i/O Germa
ny, British Zone.

Tarvydas, Juozas, gim. 1925 
m. 4204 Labo r Serv. Compa- 
ny Lagarde Kaserne, Bam- 
berg, Germany, U. S. Zone.

Petkevičienė, Matilda gim. 
1904 m. Petkevičius, Jonas 
gim. 1937 m. (sūnus) Block 
3 Nord zimmer 28 Neustadt/ 
Holstein am Wieksberg Ger
many, British Zone.

Kylijavas, Emilis, gimęs 
1909 m. ūkininkas; Elze gim. 
1913 m.; Alfredas gim. 1936 
m.; Ida gim. 1938 m.; 
ras gim. 
1947 m.;
Viktoras 
gustdorf 
Zimm.
Zone.
• Leonas

Kray seniūnijt» seniūnas, ra
šo: “Essen - Kary Lietuvių 
Tautinė Bendruomenė siunčia 
gerb. BALF-ui nuoširdžiausią 
padėką už suteiktą mums 
maisto pašalpą. Mums džiu
gu, kad broliai ir sesės užjū- 
riečiai nepamiršta
dienių, benamių. Tegul 
laimina Jus ir Jūsų 
vaisius!”

«
• Marija Pečiulaitienė, 

be, Post Plon, rašo:

Artu- 
1942 m.; Nina gim. 
Marta gim. 1948 m.;

Au-
Detmold Block 47, 
Germany, British

gim. 1950 m. 
b.

2.

Bajorūnas, Essen-

mūs varg-
Dievas 
darbo

tas BALF dovanas.

Kalub- 
“ Labai 

už gau- 
Labai

dovanomis, 
nes dabar juk viskas eina bran-

LIEPOS ŽIEDAI
Liepos Žiedų arba
ta gerai nuo persi- 
šaldymų, ji sutei
kia prakaitavimą 
ir pastipri n i m ą. 
Taipgi sakoma, 
gelbstanti nuo ink-

(kidneys) ir pūslės ligų 
yra gerai ir 

paeinančio nuo 
nesmagumų

Liepos Žiedai,

stų 
Liepos Žiedai 
nuo kosulio 
šalčio ir gerklės 
ir užkimimo,
pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų 
turėtų 
muose 
Liepos
prisiunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvay 

South Boston 27, Mass.

ir vočių. Liepos Žiedai 
būti visada visų na- 
kaipo naminė gyduolė.

Žiedų svaras $2.50

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

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

WEST ROKBURY, MASS
Tel. PA — 7-1233-W

PARSIDUODA UŽ S46IHI

geroj padėtyje 
lauko. 3-4-4 
maudynėmis,

Netoli nuo švento Petro 
Lietuvių Bažnyčios, trijų šei
mynų namas, 
iš vidaus ir iš 
kambariai su
šiltas vanduo ir baltos sinkos 
kiekvienai šeimynai. Rendų 
ateina $833. per metus. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstis, 559 
East Broadway, South Bos
ton. (9 to 9)

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

’-’lrmlninkė — Eva Marksienš,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass 

TeL SOuth Boston 8-1288. 
Flce-PirmininkS—B. GalliūnienO,

8 Winfleld St., So. Boston, Mass 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E. 6th St_, So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt. — B. Cūnlenš,
409 Broadwav, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Siaurio,

51 Tampa St, Mattapan, Maaa 
Tvarkdarė — M. Matejošklenė, 

866 E. 5th St, So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė.

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

antrą antradienį mėnesio 7:30 v 
vakare, Parapijos salėje. 492 E

iV. JONO EV. Bl.. PA&ALPINĖ9 
DRAUGIJOS VALDYBA

PirminlnKas — Viktoras Medonls
Į 21 Sanger St., So. Bcstoa, Mass. 
Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,

i 684 Sixth St., So. Bostca Mass
Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika

i 206 L St., So. Boston, Mass.
Ftn Rašt - Aleksandras Ivaška 

440 K. 3ixth St.. So Boston, Mas* 
Iždininkas—Stasys K Griganavičius 

699 3. Seventh St-, S. Boston. Mass
Maršalka Jenas Z3ikis 

22 Beethoven St., Roxbury, Mass
Draugija laiko susirinkimus kas trt 

člą sekmadien) kiekvieno mėnesio 
2 va! po pietų Parapijos salfcj, 

492 E 'th St. So Boston Mass
Seventh St., So. Booton, Mass. -.

Visais draugijos reikalais kreipkitės Visala clraugijos reikalai.- kr-tv* 
protokolu raitininku 1 protokolu raitininką

VYTAUTAS YAKAVONIS
Funeral Home

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

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas

Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580 ►

W A I T K U S
Funeral Home !

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir * 

Baisamuotojas
(Notary Public/

Patarnavimas dieną ir naktį. 1 
Nauja n. žemiška koplyčia šer- < 
menims dykai. Aptarnauja Cam- | 
bridge ir Bostono kolonijas že- ' 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

, Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

W A1TT
FUNERAL home

SU Emersoa Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt
( W ai tekūnas) 

aldotuvių Direktorius • 
Baisamuotojas

► aCarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dyk*’ 

Tel Brockton 336T— . . —  i

PARSIDUODA vartoti 3-jų 
kambarių rakandai. Naujas 
virtuvės pečius, miegamo kam
bario baldai ir frontrumio. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės: 
James Korshukas, 1426 Co- 
lumbia Rd. So. 8-5509.

(9-13-17)

Metinis Laikraščio “Darbininko” ČIT DIT M D T T D T T M 
Linksmas-Šeimyniškas U U K U II ' D U IV UI I
Sekmadieni, Balandžio-April 22,1951, 6 vai. vakare 

So. Bostono Lietuviu Piliečių D-jos NAUJOJ AUDITORIJOJ 
Kampas E ir Broadway, South Bostone

Gros Visų Mėgiama AL STEVENS RADIO ORKESTRAS
Širdingai visus kviečiame, kaip vietinius taip ir iš apylinkės, į šį linksmą, šeimyniškų “Darbininko” metinę pramogėlę - 

ŠURUM - BURUM. Čia bus imalou visiems draugiškai pasilinksminti, pasivaišinti. Bus gardžių valgių ir gėrimų ir trum
pa įdomi programėlė. Vien dovanų bus išdalyta $300.00 vertės. Todėl, kviečiame Jus ir laukiame.
// f Hi n k oJ U C V:
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Antradieni*. Balandžio 10. ’51

^Dalbinjnkar
C®» AMERIKOS UETOVB1 DARBINI^______imiiuiiui!

IŠŠVENT1NAMI NAUJI 
LIETUVIAI KUNIGAI

GERADARIU PAGERBIMAS

Š. m. balandžio mėn. 11 d. 
(trečiadienį) šv. Kryžiaus 
katedroje Bostone J. E. Arki
vyskupas Richard J. Cushing 
suteiks kunigystės sakramen

tą trims lietuviams diako
nams. Pamaldos ir šventimai 
prasidės 9 vai. ryto Šv. Kry
žiaus katedroje Bostone. Ku
nigystės sakramentą priima:

posveTimu

DiLiO-GUm
1 > r

Vieni kitus išjudina
Jungtinėse Valstybėse, Ka

nadoje ir kai kuriose pietų 
Amerikos valstybėse katali
kai vieni kitus skatina vykdy
ti Marijos Fatimoje pareikš
tus reikalavimus — ypač kal
bėti Rožančių. J. E. Arkivys
kupas Richard J. Cushing, 
D. D., net tris kartus kasdie
ną viešai per radiją kalba Ro
žančių su tūkstančiais katali
kų drauge. Viena Westem 
Union Telegrafo darbininkė 
grįžusi iš Chicagos išjudino 
Bostono operatorkas pildyti 
Fatimos Marijos reikalavi
mus, kasdien kalbant rožan
čių. 100 mergynų įsirašė į šį 
šventą sąjūdį.

Lietuviai neatsilieka. South 
Bostone, organizuojasi Lietu
vių Fatimos sąjūdžio centras. 
Šio centro pirmininkas dr. 
Kaladė lanko draugijas ir 
šimtus žmonių pritraukia prie 
šios bendros kilnios maldos. 
Jam labai pasisekė šiuose su
sirinkimuose: Tretininkų Bro
lijos, Sodaliečių, Maldos Apaš
talavimo draugijoj ir Šv. Var
do. Prašykime Dievo, kad šis 
sąjūdis apimtų visus lietu
vius katalikus.

Dramos
Dramos ratelis, veikiąs 

parapijos mokykloje kartu su 
parapijos jaunimui pastatė š. 
m. balandžio mėn. 8 d. veika
lą: “Tiesos ir Meilės Tarny
boje”.

Reikia pasidžiaugti gražiu 
veikalo pastatymu. Vyresnie
ji berniukai, vaidinantieji šv. 
Pranciškų, jo tėvą Pietro, 
draugą Elijų, puikiai vaidino, 
nors šv. Pranciškaus rolė yra 
gana sunki. Reikia stebėtis 
tokiu puikiu jos išpildymu. 
Itališkas fonas geras, dekora
cijos ir rūbai pavykę. Gal tik 
Pranciškaus motinos rūbai, 
pirmame veiksme, kiek per
sunkus; ji ir šv. Klaros moti-

Tremtinių geradarių pager
bimas Bostone įvyko praeitą 
šeštadienį, balandžio mėn. 7 
d. Piliečių Dr-jos salėje. Susi
domėjimas buvo labai didelis 
ir žmonių susirinko tiek, kiek 
tik galėjo talpinti salė — per 
400. Visiems susėdus prie 
valgiais bei gėrimais gražiai 
apkrautų stalų, programa 
pradėta malda, kurią atkal
bėjo kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis. Po to atidaromąją kalbą 
pasakė tremtinių pirm. J. An
drius. Visi mirusieji ir ken- 
čiantieji priespaudą lietuviai 
pagerbti susikaupimo valan
dėle. Atitinkamą žodį pasakė 
Lietuvos garbės konsulas adv. 
A. šalna. Po to buvo perskai
tytos pavardės visų gerada
rių, kuriems paruošti ir įteik
ti atitinkami gražiai parengti 
padėkos lakštai. Tokių lakštų 
išdalyta apie 200. Atskirai 
pagerbtas daugiausiai tremti
niams garantijų išra
šęs Lukas iš Dedham. Jam 
įteikta tremtinių darbo kry
žius. Taip pat įteikta panaši 
dovana NCWC atstovui Mr. 
Quihlan. Geradariams, gavu
siems padėkos raštus, sugie
dota “Ilgiausių metų”. Daly
vavę svečiai pagerbti karštais 
plojimais. Po to jaukiai pasi
šnekučiuota ir pasilinksminta. 
Vyravo tikrai maloni nuotai-

ratelis
na per jautrios. Čia būtinas 
grimas. Kaikurios įterptos 
dainos ir giesmės perilgos. 
Šias kelias smulkmenas patai
sius, pastatymą reikia laikyti 
gerai pasisekusiu.

Seselės įdėjo daug darbo. 
Linkime ateinantį sekmadienį 
susilaukti dar daugiau žiūro
vų.

Vaidinimas bus pakartotas 
ateinantį sekmadienį, balan
džio 15 d., 3 vai. po pietų po- 
bažnytinėje salėje.

ka ir parengimas neabejotinai 
yra pasisekęs. Tegu toji nuo
taika vyrauja tarp visų lietu
vių kasdieniame gyvenime. |

Padėkos lakštai išdalyti su 
parašais konsulo A. šalnos, 
tremtinių ratelio pirmininko 
ir to tremtinio, kuriam atitin
kamas amerikietis išrašė ga
rantiją. —k.

Filmą apie Lietuvą
Dažnai norime prisiminti 

gražius vaizdus ir papročius 
iš Nepriklausomos Lietuvos, 
kurios netekome prieš dešimtį 
metų. Tam tikslui Lietuvių 
Salaziečių Centras Torino 
mieste, Italijoje, pagamino 
įdomią trijų dalių filmelę apie 
Lietuvą. Filmelė susideda iš 
200 atskirų paveikslų: pirmoji 
dalis, “Lietuva amžių bėgyje” 
duoda trumpą istorinę Lietu
vos apžvalgą; antroji dalis, 
“Gamta ir pastatai’’ rodo Lie
tuvos gražias upeles, miškus, 
kaimus, bažnyčias ir valdžios 
pastatus; trečioji dalis, “Pa
pročiai” vaizduoja įvairius 
tautiškus rūbus, mezginius, 
pirkeles, kryžius ir meną. 
“Lietuva vaizduose” daugeliui, 
atnaujins prisiminimus apie 
Lietuvą ir taip pat duos pro
gos paaiškinti apie Lietuvos 
gražią kultūrą vaikučiams, 
kurie gal mažai teatsimena 
Lietuvą, šita filmelė, kuri tik 
dabar pasirodo Amerikoje pir
mą kartą, bus rodoma South 
Bostono visuomenei Šv. Pet
ro parapijos salėje (po baž
nyčia) sekm. bal. 22 d. 3:00 
vai. p.p.

Pamaldos už geradarius
Balandžio mėn. 15 d. 10 vai. 

Šv. Petro bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos už gyvus 
ir mirusius tremtinių gerada
rius.
• Mirė adv. Stasys Bitautas. 

Buvęs Kauno žymus advoka
tas St. Bitautas apie 80 metų 
amžiaus, š. m. kovo mėn. mirė 
tremtyje Vokietijoje.

Kun. Antanas P. Kneižys,
1944 m. vasario 1 d. įstojo į 
Šv. Klemenso parengiamąją 
seminarijos mokyklą (Brigh
ton, Mass.), kur mokėsi dve
jus metus, o po to šešerius 
metus Šv. Jono kunigų semi
narijoje.

Pirmas iškilmingas šv. Mi- 
šiass atnašaus Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
(Norwood, Mass.) balandžio 
mėn. 15 d. 11:30 vai. Diako
nu bus kun. Juozas B. Nau
džiūnas iš Cambridge, subdia- 
konu — kun. Al. J. Janiūnas, 
Šv. Jurgio par. vikaras Nor- 
wood’e. Klebonas kun. F. E.

Lietuvio išeivio visuomeninis 
teismas Bostone

Sūnus Antano ir Elenos 
(Kohanskaitės) Kneižių, gyv. 
50 Cottage St., Norwood, 
Mass. Gimęs 1926 m. birželio 
mėn. 29 d. Pradinį mokslą iš
ėjo parapinėse Šv. Jono 
(Canton, Mass.) ir Šv. Kotry
nos (Norwood, Mass.) moky
klose. Jas užbaigė su geriau
siais pažymiais. Aukštesniąją 
mokyklą užbaigė Norwoode.-

Norbutas bus ceremonijų ve
dėju. Pamokslą lietuvių kalba 
pasakys kun. Jonas Vaitekū
nas, Providence lietuvių pa
rapijos klebonas, o anglų 
kalba — prelatas J. F. Mini- 
han, D. D., Šv. Kotrynos pa
rapijos klebonas.

Po šv. Mišių Federacijos 10 
skyrius rengia viešą primici- 
janto priėmimą parapijos sve
tainėje.

Kun. Edmundas J. Sviokla
Gimęs 1926 m. rugsėjo mėn. 

3 d. Brocktone, sūnus Silves
tro ir Konstancijos (Urbana
vičiūtės) Svioklų, gyv. 93 Ar- 
thur St., Brockton, Mass. Tė
vas yra kilęs iš Čimakavo 
vienk., Ratnyčios par., Gardi
no srities; motina — iš Stak
liškių miestelio, Vilniaus kraš
to.

Pradinį mokslą išėjo Brock
tono miesto mokyklose 
(Franklino ir Howardo), 
aukštesnįjį — Brocktono gim
nazijoje (Brockton High 
School). 1944 - 1951 m. mo
kėsi šv. Klemenso mažesnioje 
ir šv. Jono aukštesnioje kuni
gų seminarijoje (Brighton, 
Mass.).

Pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias atnašaus šv. Roko pa
rapijos bažnyčioje (Brockton, 
Mass.) balandžio mėn. 15 d. 
9:45 vai. Diakonu bus kun. 
Juozapas Petrauskas, iš Cam

bridge, subdiakonu — kun. 
Simeonas Saulėnas, vikaras 
šv. Roko parapijos Brocktone, 
ceremonijų vedėju — klebo
nas kun. Pranciškus Stra- 
kauskas. Pamokslą pasakys 
kun. Jonas Švagždys, Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserų kape
lionas Brocktone.

Kun. Juozas J. Svirskas

Adv. Andrius Keturakis, 
visuomeniniame teisme gynęs 
lietuvį emigrantą.

Geriausia vaikam* dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3.86 
Pinigus Ir užsakymus siųskite: 

EGLUTt, P. O. Box 22, 
Montello Statlon, Brockton 68, Mass.

Sekmadienį, balandžio 8 d., 
Municipal Building salėje, So. 
Boston, L. Kultūros Rėmėjai 
surengė lietuvio išeivio visuo
meninį teismą. Visuomenė pa
rodė didelį susidomėjimą ir 
salė buvo perpildyta. Teisia
mas buvo senesnysis lietuvis 
emigrantas ir dabartinis 
tremtinys.

Programą pradėjo Liet. 
Kultūros Rėmėjų pirmininkas 
dr. V. Čepas. Numatytajam 
teismo sąstatui bei jury ko
misijai užėmus vietas, pradė
tas posėdis.

Teismo pirmininku buvo 
adv. Kalinauskas. Pirmasis 
kalbėjo ir temperamentingai 
kėlė senųjų amerikiečių lietu
vių nuopelnus bei kaltino 
tremtinius S. Mockus.

Senųjų Amerikos lietuvių 
tautinio gyvenimo trūkumus 
suglaustai iškėlė adv. A. Juk
nevičius. Gražia lietuvių kal
ba Amerikoj augusi lietuvė 
adv. S. šalnienė iškėlė trūku
mus lietuvių santykiuose su 
kitais amerikiečiais, lietuviš
kosios propagandos stoką, šie 
visi trys buvo emigranto kal
tintojai

Iš gynėjų pirmasis kalbėjo 
adv. dr. Br. Kalvaitis, nuro
dydamas eilę priežasčių, ku

rios paskatino lietuvių nutau
tėjimą ir kurios trukdo da
bartinę lietuvių kovų už lie
tuvybės išlaikymą.

Adv. A. Young - Jankaus
kas, jumoru papuoštais pa
vyzdžiais gynė senąjį lietuvį 
emigrantą ir ypač jo išaugin
tą jaunąją kartą.

Adv. A. Keturakis, turėda
mas ginti emigrantą nuo p. 
Šalnienės kaltinimų, ištikrųjų 
sutiko su iškeltais trūkumais 
ir dar juos papildė.

Teismo posėdyje buvo na
grinėjami labai opūs mūsų 
lietuviškojo gyvenimo reiški
niai. Tokiu atveju galima bu
vo tikėtis ir aštresnių, pavo
jingų susikirtimų. Tačiau be
veik visi kalbėtojai parodė 
deramą nuotaikumą bei su
gebėjimą opius klausimus tak
tingai svarstyti.

Teismo rengėjai sąmonin
gai kalbėtojais parinko pusę 
Amerikoje iš seno gyvenan
čių ir kitą pusę nesenai iš 
tremties atvykusiųjų. Šis su
manymas pasirodė teisingas ir 
teismo posėdį padarė įdomų.

Reikia tikėtis, kad šiame 
teisme iškelti trūkumai mūsų 
gyvenime sumažės ir eisime 
realaus, vieningo lietuvybei 
stiprėjimo keliu.

• Ruošiasi šv. Jurgiui

Šv. Jurgis yra pasaulio 
skautų globėjas. Jo dieną 
skautai ir skautės iškilmingai 
švenčia visam pasauly. Bosto
no lietuvių skaučių ir skautų 
vietininkijos Šv. Jurgio suei
gą turės balandžio mėn. 22 d. 
2 vai. p.p. International Insti
tute, 190 Beacon Street, Bos
tone. Po iškilmingosios suei
gos bus skautiškas laužas, 
tautiški žaidimai ir šokiai. 
Lietuviškoji visuomenė, skau
tų bičiuliai ir jaunimas kvie
čiami kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

• Kęstutėnų “Popierinis
žygis”

52-ji DLK Kęstučio lietuvių 
skautų draugovė balandžio 
mėn. vykdo seno popieriaus 
rinkliavą. Talkon jie kviečia 
visus lietuvius. Prašome nenu- 
mesti senų laikraščių ar šiaip 
popierių, bet krauti kur kam
putyje. Kęstutėnai vieną die
ną jus aplankys ir atsiims. 
Tuo prisidėsite prie gražios 
skautiškojo jaunimo veiklos, 
padėdami jiems susidaryti lė
šas skautiškiems reikmenims 
įsigyti. Sparčiais žingsniais 
žygiuoja pavasaris ir ne už 
kalnų vasara — iškylų metas, 
o tam daug ko reikia.

• Gavo skautų dovanas
Vykdydami Jamborees Fon

do talką, lietuviai skautai pla
tino dovanų paskirstymo kny
geles. Šv. Kazimiero minėjime 
buvo dovanų traukimas. Lai
mėjimai atiteko: 1) skautiš
kas rankinis laikrodis — J. 
Pilypaitei iš Verdun, Que., 
Kanadoje, 2) skautiškų įran
kių komplektas (kirvis ir pei
lis) — A. Pilypaičiui irgi iš 
Verduno, 3) skautiškas peilis 
makštyje — p. Pačkienei iš 
Chicago, III. 4) skautiškas 
kompasas — Sadauskui iš

Berniukams vasaros 
stovykla

Tėvai Pranciškonai ir šią 
vasarą ruošia lietuvių berniu
kų stovyklą, kuri prasidės 
liepos mėnesio pradžioje.

Visais stovyklos reikalais 
prašome kreiptis adresu:

Franciscan Fathers 
Kennebunk Port, Maine

Gimęs 1926 m. kovo mėn. 
10 d. Nashua, N. H., sūnus 
Petro ir Anelėss (Kišiūtės) 
Svirskų, gyv. Haverhill, Mass. 
Tėvai yra kilę iš Vilniaus 
krašto: tėvas — iš Barčių k..

Teismo pabaigoje jury ko
misija paskelbė sprendimą, 
pripažindama daug iškeltų 
kaltinimų lietuviui emigran
tui. Numatyta vienerių me
tų sąlyginės bausmės, kurios 
veda į lietuvybės akcijos su
stiprinimą.

Susirinkusioji publika lietu
vių kultūros reikalams suau
kojo apie S200. —k.

Varėnos par., Lydos apskr.; 
motina — iš Kisieliškių vienk. 
Jezno par., Alytaus apskr.

Pradinį ir aukštesnįjį moks
lą išėjo 1939 - 1944 m. Haver- 
hill, Mass. Vėliau mokėsi šv. 
Klemenso parengiamoje ir šv. 
Jono kunigų seminarijose 
Brighton, Mass.

Pirmas iškilmingas šv. Mi
šias atnašaus šv. Jurgio baž
nyčioje (Haverhill, Mass.), 
balandžio mėn. 15 d. 11:30 
vai. Diakonu bus kun. Jonas 
D. Žuromskis, vikaras šv. To
mo Moro parapijos Braintree, 
subdiakonu — kun. Jonas F. 
Bernatonis, vikaras šv. Ritos 
parapijos (Haverhill, Mass.), 
ceremonijų vedėju — kun. 
William J. O'Brien, šv. Ritos 
parapijos klebonas. Pamoks
lą pasakys kun. Pranciškus 
M. Juras, šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas, Lawrence, 
Mass.

☆
Naujuosius kunigus ilgus 

metus lietuvių kalbos ir mūsų 
tautos istorijos yra mokęs 
kun. Pr. M. Juras, kas savai
tę iš Lawrence važinėdamas į 
šv. Jono kunigų seminariją 
Brighton, Mass. Dabar semi
narijoje yra belikęs tik vienas 
lietuvis klierikas.

A. a. Vaclovas 
Kazakevičius

Bal. 6 d. keletą mėnesių 
sirgęs miesto ligoninėje, Vac
lovas Kazakevičius 59 metų, 
gyv. 147 Minot St., Dorches
ter. Jis yra kilęs iš Lietuvos 
Pivašiūnų. Amerikoje išgyve
no 41 metus. Paliko liūdinčius 
žmoną Mortą (Džervaitę), 
dvi dukterį ir brolį. Buvo iš
kilmingai palaidotas iš šv, 
Petro parapijos bažnyčios, 
bal. 9 d., 9 vai. r. Naujos
Kalvarijos kapuose!

Lietuva vaizduose
Sekmadienį, balandžio 22 d., 

pobažnytinėje salėje bus ro
domos trys lietuviškos filmos: 
“Lietuva vaizduose”, “Lietu
viški papročiai” ir “Lietuva 
amžių bęgyje”. Įėjimas suau
gusiems 50c. ir vaikams 25c. 
Pelnas skiriamas langų užuo
laidoms nupirkti.

Dorchesterio Piliečiu 
klubo

susirinkimas įvyks š. m. ba
landžio mėn. 13 d. 8 vai. va
karo penktadienį klubo patal
pose. Visi nariai prašome 
gausiai atvykti. Valdyba.

Baltimorės, Md. 5) skautiškas 
kišeninis peilis — A. Giedrai
čiui ir Toronto, Ont. Kanado
je, 6—10) metinės “Skautų 
Aido” prenumeratos — A. 
Uogintui ir L. Kerteniui iš 
Norwich, Conn., A. Yugai iš 
Bostono, O. Kulbytei iš Cam
bridge, N. Nenortui iš Brigh- 
tono; 11) knyga “Tau, Skilti- 
ninke” — J. Pašėrai iš To
ronto, Ont. Kanadoje, 12) 
knyga “Laužams Liepsno
jant” (įrišta) — V. Pilinui iš 
Toronto, Ont. 13) V. Ramo
no romanas “Kryžiai” — V. 
Račkauskui iš Richmond Hill, 
N. Y. ir 14-15) knygos “Lau
žams Liepsnojant” — G. Nat
kevičiui iš So. Bostono ir A. 
Simonaičiui iš Londono, Ont. 
Kanadoje. Jamborees Fondo 
vadovybė yra dėkinga šių do
vanų knygelių platinimo tal
kininkams bei rėmėjams, jas 
pirkusiems. Kartu laukiama 
dar nespėjusių paremti šį fon
dą aukų. Nuo fondo pareis, ar 
lietuviai skautai galės atsto
vauti Lietuvą Pasaulinėje 
Skautų Jamboreej prie Bad 
Ischl, Austrijoje. Šiam žygiui 
yra numatyti “16-sios Vasa
rio” gimnazijos Diepholze 
(Vokietijoje) lietuviai skau
tai.
• Geriausia dovana jaunimui

Kanadoje lietuvių skautų 
leidžiamas “Skautų Aidas” 
šiemet gražiai progresuoja ir 
tobulėja. Šių metų trečiajame 
Nr. yra L. Žitkevičiaus eilė
raštis Šv. Kazimierui — “Pie
menėlis pas karalaitį”, veda
masis Šv. Kazimiero dienai, 
kun. F. Gurecko Velykinės 
Prisikėlimo Vizijos, atžymėta 
poeto F. Kiršos 60 m. sukak
tis, kun. sktn. St. Yla duoda 
žiupsnį kacetinių pergyvenimų 
“Kova už Kryžių”, sktn. Br. 
Stundžia pasakoja apie vieni
šuosius buriuotojus, kurie iš
raižė pasaulio okeanus, pra
dėta spausdinti R. Kiplingo 
“Mauglio broliai”, J. Pažėra 
diskutuoja skautų stovyklinė
mis temomis ir šį kartą jau 
gana gausus kronikos sky
rius, kuriame atspindi lietu
viškosios skautybės gyveni
mas daugely pasaulių kraštų.

Skautų ir neskautų vaikų 
tėvai, kuriems rūpi savo vai
kų lietuviškoji dvasia, tene- 
praleidžia progos užprenume
ruoti “Skautų Aidą”. Jo kai
na metams tik $2. Adminis
tracijos adresas: P. A. Pun
dzevičius, Box 1003, Station 
C, Toronto, Ont. Canada. Bos
tone “Skautų Aidą” galima 
užsiprenumeruoti per kęstutė- 
nus arba pas pasktn. L. Kon
čių, 328 E St., So. Boston 27, 
Mass. G. J.

Adv. Susana P. Sh alina.
visuomeniniame teisme kalti
nusi lietuvį emigrantę.


