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mas paruošti tris kryžius Kal
varijos kalne. Mirties procesi
joje prieš Jėzų, pagal teismo 
paprotį, ėjo teismo valdinin
kas, nešęs ant lentelės užrašy
ta hebrajų, lotynų ir graikų 
kalbomis nuteistojo apkaltini-

Garbė Tau, Viešpatie, už vardą, kur nešioju, 
Ir už sodybas mūs tėvų tėvą. 
Už žemę, kur-mana taute, sustojo. 
Už sielą, gyvą tik alsavimu Tavu.

Garbe Tau. Viešpatie, tegieda chorų chorai 
Archangelų, šteutąją angelų!
Garbė ant auksu papuošto altoriaus. 
Garbė prastoj pastogėj žemės vabalų L.

aukščiausiojo žydų teismo si
nedriono. Keturi to tribunolo 
nariai, kad ir žydai, pripaži-

Garbė Tau, Viešpatie, už amžinąjį takų 
Nuo žemės duBdų Hg dangaus žvaigždžių, 
Garbe už saulę, kur kas rytą teka, 
Ir už didybę mūs mažų širdžių.

ti nuplaktą Kristų miniai ir 
tartį- “Aini žmogus*” pilotas 
tikėjo, kad minią sujaudins ir 
Kristaus mirties nereikalaus-

Garbė už lopšį kūdikio nekalto, 
Garbe už kana laisvės mžlžfaų. 
Už praeitį, sunkių skausmų sugeltą, 
Už ateitį — be nuodėmių senų.

Jėzus nukryžiuotas vidurdie
nį. Agonija užtruko apie tris 
valandas, nes Jėzus, buvo di
džiai nukankintas. Net karei
viai stebėjosi, kad trečia va
landą popiet jau buvo miręs, 
kai tuo tarpu ne’aimingieji 
galvažudžiai tampėsi ligi pa
vakario.

Kristaus paskutinė žemiško
jo gvvenimo kančia užs’baigė 
per tris valandas, bet j°s nra~- 
mės neišsėmė nė du tūkstan
čiai metų ir neišsems visa am- 
žinybė Tos kančia vertė ir di
dybė nuostabiu būdu palikta

Garbe už kainus, kur žmogus nesiekia, 
Garbe už marių paslėptas gehnes, 
X3arbe Tau, Viešpatie, kad esam niekas 
Prieš Tavo veidą, o prieš nieką -j. viskas mes!

Karalius.” Kartu supo keturių 
kareivių sargyba ir jojo kari- 
ninkas-centurijonas. Kančios 
eiseną lydėjo dar kunigai, si
nagogos uolieji, rašto žinovai, 
smalsuoliai, miesto padaužos 
ir tik Nuteistojo Motina su ne
dideliu būreliu užjaučiančių 
moterų ir vienintelis apašta
las Jonas. Atpirkimo byloje 
reikėjo būti -daugeliui įvairių 
liudininkų. Dieviškoji Apvaiz
da taip padarė, kad Kalvari
jos kalnas virto atpirkimo al
torium.

Kryžiaus mirtis buvo viena 
iš žiauriausių, bet dėl to ir la
biausiai vieša, čia ir minia 
matė pakeltą kuką, ir auka 
minią, Dievas, Kuris sukūrė 
pasaulį,‘ši kartą buvo privers
tas pažvelgti, kokį Jam žmo
nės kančios įrankį priruošė. 
Pasirinko labiausiai paniekin
tą kryžių, kurį Dievo Sūnaus 
mirtis ir žmonių teisingumo 
išniekinimas išaukštino-

Ant Kalvarijos kalno Jėzus 
nuogas paguldomas, kad ran
kos pritiktų prie skersinių. 
Trumpi kūjo dūžiai, keli At
pirkėjo ir budelių akių susiti* 
kimai, ir pirmoji tragedijos 
dalis baigta. Kalimo negalėjo 
matyti visi smalsieji, bet kai 
buvo kryžius pakeltas, karei
viai pasitraukė į šąli, kad ki
tiems neužstotų reginio. Cen- 
turijonas, pasirėmęs tramdė 
nerimstanti žirgą, nenrotingą 
tvarinį, nujautusį Tvėrėjo mir-

ant kiekvieno pasaulio alto
riaus šv. Mišių aukoje. Kiek
vienoje vietoje ir kiekvienu lai
ku, kad ir neturtingiaūsios 
vaizduotės krikščionis, gali 
kryžiaus kančios prasmę su
traukti į tą paprastą 'kryžiaus 
žėnklą,kuris jį^i^iidomai į- 
spaudžiamas per Eižito sak
ramentą ir kurį motina savo margučiais 
kūdikio rankute moko jį pa
garbiai atnaujinti. T. M.

triukšmingai ir įžūliai apeliavo 
žydai. Būtų užtekę vieno Jė
zaus žodžio, ir jo “politinė 
byla” būtų pavirtum religine,

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA DARBININKO SKAITY
TOJUS, visus Geradarius bei rėmėjus ir linki visiems Kristaus at- 
NEgfo ŽMONĖMS DŽIAUGSMO.

singas B' pašiūlė, kad žydų 
tautą jį atšauktų, nors tai jau 
2000 metų pavėluota. Tauta 
bent nusimestų nuo-savęs Kal
tę. Tąpatįjęšio karo pasiū- 
lė I^aeho yristybei viena tei- 
*i«kų draugija Olandijoje. 
Tačiau Izraelis nesiryžta savo 
sentėvių pakaltinti ir paskelbti, 
kad Kristus buvo nuteistas ne
kaltas.

Jėzaus byloje lemiamą vaid
menį atliko Pilotas. Jisai tarp 
kryžiaus mirties ir išteisinimo 
pasirinko vidurį — plakimą. 
Romėnai būdavo plakami pa
prastomis rykštėmis. Jėzus, 
kuris buvo galilietis, turėjo 
būti plakamas specialiu įran
kiu, flagellum vadinamu- Tai 
buvo kančius. pagamintas iš 
kelių odinių diržų su įtaisytais 
švino gabalėliais arba aštriais 
kabliukais?

žydų įstatymas nustatydavo 
kirčių skaičių, romėnų — ne. 
Romėnai plakamąjį pavesda
vo plakėjų nuožiūrai. Nors ro
mėnai nebuvo tokie žiaurūs 
kaip azijatai, bet ir jų ranka 
buvo sunki, ypač, romėniškųjų 
Jeruzalės dalinių, tarp kurių 
buvo sunki, ypač romėniškųjų 
gana žiaurūs ir užkietėję žydų 
priešai, jų plakti negailėdavo. 
Romėniškas plakimas, jau sa
vaime pavojingas, o ši kartą kartojo: 
mąžai kuo galėjo skirtis nuo lotas laukė, kad Jėzus šauktū- 
mirtieą- Pilotas greičiausiai si Romos ciesoriaus. i kuri taip 
manė,, kad užplakto Jėzaus 
mirtis savaime išspręs klausi
mą, kurio jis negalėjo pats 
ryžtingai išspręsti: pasmerkti

nebaisia Mat dažnas žydų in
trigas Romos valdininkai nu
leisdavo niekais. Pagaliau, Jė
zus jau buvo plakimo nubaus
tas, o žydų sinedrionas nega
lėjo bausti mirtimi. Jis tegalė
jo pasiųsti xKristų į Galilieją 
ir uždraust! Įkelti koją į-Jeru
zalę. Byla būtų pasibaigusi 
Pilotui patogiai ir laimingai.

Bet Kristus tylėjo. Nesigin- 
damas nei aiškindamasis Jis 
sudarė įspūdį, kad tikrai užsi
ima politika, ruošiasi išvyti ro
mėnus ir pasiskelbti Judėjos 
karalium. Suprantama, visi 
tie kaltinimai neįtikino Piloto, 
kad Kristus su savo apaštalais, 
kurie išlakstė, galvojo apie 
politini perversmą. Gal Kris
tus ir buvo kuo žydams įsipy
kęs, bent ne tiek, kad reikėtų 
Jį mirtimi bausti- Bet kadan
gi tuo pat laiku turėjo būti nu
kryžiuoti du, tikri nusikaltė
liai tai pridėti vieną kryžių 
daugiau Pilotui nesudarė dide
lio sunkumo. Pagaliau ir jo 
valdiniai to norėjo.

Dėl kryžiaus bausmės žydai 
tūkstančius kartų buyo pro
testavę. Kol jie savo namuose 
buvo patys šeimininkai, mirti
mi bausdavo užmušdami ak
menimis. Kai juos pavergė ki
ti, tai žydai, jausdamiesi kul
tūringesni, dar ilgai priešinosi 
kryžiaus bausmei, kuri buvo 
atnešta iš laukinių Azijos tau
tų ir tiko vergams, bet ne ro
mėnams arba garbingiems žy
dams. Tačiau Jėzaus byloje 
aukščiausias žydų teismas,-si
nedrionas,. reikalavo kryžiaus 
bausmės ir tuo pačiu legaliza
vo bausme, prieš kurią iu tė
vai taio ilgai buvo

Pilotui ištarus “Ibis ąd 
crucem (Esi ant kryžiaus), 

“Neliesk imat*, nes ai dar neaHenciM pas saea Tžm (Jena buvo duotas kareiviams įsaky-

MIELIEMS MOŠŲ SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR BIČIULIAMS LINKIME SKAIDRAUS VELYKŲ. 

DŽIAUGSMO, O MŪSŲ TĖVYNEI LIETUVAI GREITO PRISIKĖLIMO LAISVAM 
GYVENIMUI.

Žydų vadai ir rosųėnai žino
jo, kad Jtons nekaltas ir anais 
laikais būdavo politinių nusi
kaltimų ir apskritai nusikal
tėlių. Dievo Sūnus buvo idėji
nis žydų priešas, taigi jiems ir 
politinis, sukilėlis, kuris dėl 
atsargos turėjo būti likviduo
tas. Mūsų dienų žmogus la
biausiai pergyvena tą Kristaus 
pasmerkimo tragediją, nes ir 
jis dažnai “dėl atsargos”, be 
jokio nusikaltimo, pasmerkia
mas ir žudomas politinių reži
mų.

Evangelijos nemini nė vieno 
žodžio, kurį Atpirkėjas būtų 
ištaręs arba aimanavęs plaki
mo metu. Tokia dieviška tyla 
dar labiau turėjo erzinti pla
kikus! Kristus tylėjo ir tada, 
kai buvo apvilktas pajuokos 
raudonu rūbu, vainikuotas 
erškėčiais ir įduota į rankas 
nendrė.
Budeliai, kaip žinoma, mėgs

ta kalbinti savo aukas- Jėzaus 
tyla svilino kunigų, farizėjų ir 
romėnų budelių sąžines. Ne
jauku buvo ir Pilotui. Jis tikė
josi išgirsiąs ką nors iš lūpų to 
“garsiojo oratoriaus”, kad jam 
tars žodį, kaip naktį prieš tai 
norėjo išgirsti Erodas. Veltui.

Minia staugė ir įsiutusi
‘Prie kryžiaus!” Pi-

- ■ ■■ ■

Jeru2a»>1933 nL buvo su- arba išteisinti. Iš 
darytas S asmenų tribunolas, žus buvo taip sudaužytas, kad j 
kuris ėmėsi peržiūrėti spren- Pilotas, nepasižymėjęsjaut- 
auna, pasmerKUsj Kns&i nur- rumu ir prie aaunausių scenų

DIDŽIĄJĄ ĮGULOS 
. BAŽNYČIĄ 

apsupdavo tūkstančiai žmo
nių. Mūsų garbingieji kariai 
saugodavo kelią Kristui. Griau
smingi varpai pradėdavo skam
binti, primindami artėjančią A- 
leliują. Ir sujudėdavo didžioji 
procesija.' “Kristus kėlės! 
Linksnių diena mums nušvito” 

— skambėdavo didingoje pro- 
cesisjoje dūdų ir choro baisai.

Velykų džiaugsmas iš Įgulos 
bažnyčios liedavosi toliau. Mi
nios žmonių traukdavo į kitas 
Kauno bažnyčias, lankydami 
Kristaus karstus, dalyvaudami 
Kristaus prisikėlimo iškilmėse. 
Retai kad Kaunas matydavo 
tokį judėjimą ir tiek ,daug 
žmonių, kaip Velykų naktį.

Arba prisiminkime vėl

KAUNO ARKIKATEDRĄ
tą bažnyčių bažnyčią, kur 

taip iškilmingai būdavo ap
vaikščiojamas Kristaus Prisikė
limas. Kiek ten žmonių su
plaukdavo! Pilnas vidus, pilnas 
šventorius. Ir laukdavo žmo
nės tos iškilmingos procesijos, 
kurią lydėdavo vyskupai, pre
latai, kunigai, klierikai, norėda
mi nusilenkti prisikėlusiam 
Kristui, ir pareikšti tą tfdįjį 
džiaugsmą Aleliuja! '

Visa Velykų naktis būdavo 
skiriama Dievo garbei Anksty
vus rytą Kristaus karsto lan
kytojai grįždavo j savo para
pijų bažnyčias dalyvauti Kris
taus prisikėlimo iškilmėse. 
Džiaugsmas, svefltinfrnai, lin
kėjimai verždavosi iš širdžių į 
širdis, Aleliuja skambėdavo 
ir namuose.

Velykos, kurių užmiršti nie
kad negalima. J. M,

PENKTADIENĮ
pilnos Inžnytios žmonių. Vi

si dalyvaudavo Kristaus didin
goje kančios aukoje. Veiduose 
spindėdavo liūdesys ir gailes
tis: mirė Išganytojas ant Kry
žiaus. Vakare Vytauto kalne 
nušvisdavo didysis Kryžius, 
primindamas Kaunui Kristaus 
kančios dieną.

Kristaus karstą lankydavo 
tūkstančiai žmonių. Buri j bū
riai traukdavo iš vienos baž
nyčios į kitą. Kiekvienoje vis 
skirtingas būdavo karsto pa
puošimas ir įrengimas. 
Kiek ten sielos buvo įtik
ta Dievo garbei, sunku apra
šyti. Ligi vidurnakčio lankyto-' 
jų eilės iš vienos bažnyčios į 
kitą eidavo garbinti mirusį 
Kristų.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENI
šventa ugnis ir šventas van

duo buvo nešamas į mūnus 
Dievo palaimai. Dvyliktą va
landą bažnyčių varpai skelbda
vo liūdesio pabaigą. Vakarop 
nutildavo namų ruošos darbai 
ir baigdavosi visi rūpesčiai. Ra
mybė ir džiaugsmas apimdavo 
visus: gražusis gyvenimo atgi
mimas jaučiamas. Tokia pakilia 
nuotaika traukdavo žmonių 
būriai iš Šančių, Aleksoto, Ža
liakalnio ir iš kitur į Kauną, 
pirmiausia į Įgulos bažnyčią, 
dalyvauti Kristaus Prisikėlimo 
iškilmėse.

. Kai Velytai ankstyvąjį rytą tinai verždavosi Velykų 
suskambės bažnyčių varpai, jinai išvykstantiems ir paribe- 
skdbdami Kristai PrisikOi- kanttems. Kaip smagu būdavo* 
mą, nejufiontis prisiritinsime sunkų apsakyti: savo kalba, aa- 
Vefykas, Mirtos taip vi papročiai, satvi žmonės...
buvo švenčiamos Nepriklauso
moje Lietuvoje, o ypač jos lai
kinojoje sostinėje Kaune.
' Gal ir beprasmiška grįžti į 
praeitį. Buvo, praėjo, nebėra... 
Ateitis, o ne praeitis juk svar
bu. O vis dėlto norom neno
rom ta praeitis, palikusi mumy
se daug gražių atsiminimų, 
greit neišnyks iš atminties. E- 
same gyvi tos gražiosios pra
eities liudininkai.

“Velykos, Velykos, kas Jūsų 
nelaukia”... aprašė poetai tą 
didįjį Velykų džiaugsmą. Ir 
tikrai, tas Velykų džiaugsmas 
anais Nepriklausomybės lai
kais buvo didelis. Laukdavo 
Velykų visi: jauni ir seni.

VERBŲ SEKMADIENI
lūžte . lūždavo bažnyčiose 

žmonių dalyvauti tose iškilmin
gose'pamaldose, kurios nuteik
davo visus artėjančiai rimčiai 
ir didžiąjai pergalei — Kris
taus Prisikėlimui.

Didžiojoje Velykų savaitėje 
nutildavo teatrai, kinai ir ki
tokios pramogos. Gyvenimas j- 
gaudavo nebekasdieninį pobū
dį. Priešventinė nuotaika į- 
jųngdavo visus švenčių ruošos 
darbams, vakarais skambėdavo 
graudžių verksmų giesmės baž
nyčioje.

DIDĮJĮ KETVIRTADIENI
baigdavosi įstaigų ir fabrikų 

darbai. “Linksmų, linksmų 
Velykų!...” linkėdami vieni 
kitiems, išsiskirstydavo tarnau
tojai ir darbininkai. O kas da
rydavosi stotyse! Pilni auto
busai, traukiniai, į tėviškę 
brangią, į namus, kurtėvai, 
broliai, sesės Jaitida, kur kie
melis baltu smėliu pabarstytas,

papuoštas, 
žafitnnynais apsagstytas. Krik- 
štaudavo jaunimas, o iš jų kru-
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VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Kun. Dr. J. Starkus
Kun. V. Karalevičius

kefionę pas Kristaus kapą: <aLa- 
tai anksti jos atėjo pas kapą, 
nešdamos su savim prirengtus 
kvepalus, ir indo akmenį at
rištą nuo kapo" (Luk. 24, 1-

Palestina dabar tyrumos ir 
tyrumos. Bet ne visada taip

visus parapijiečius

ano meto gy- 
virtus vos ne 
reikia kietu 

vėl j gyyena-

1. Velykiniai vaidinimai, 
ryškiną Prisikėlimo vaizdą;

2. Kalėdiniai, kurių centre 
vaizduojama Kristaus užgimi
mas, piemenėlių pagarbini
mas, Trijų išminčių kelionė ir 
dovanos;

* • - ■ *

- 3. Bibliniai ir Šventųjų gy
venimo vaidinimai: Izaokas ir

Šen. Testamento išminčiai nu
rodė dabartiniam Izraelio vy
ram, kaip Palestiną paversti ilgio juostoje 
kraštu, kuris tekėtą pienu 

medum.

KUN. N. PAKALNIS 
Apreiškimo parapijos Klebonas 

Brooklyne

Genezės knygose biznierius 
Xiel Federman sustojo prie 
aprašymo, kuriame vaizduoja
mas Sodomos ir Gomoros su
naikinamas ugnimi; ugnis ir 
siera krito iš dangaus, ir dū
mai ėjo kaip iš krosnies... Tas 
vaizdas paskatino Federman 
gnlvoti, kaip natūraliai, gamti
niu keliu, galima išaiškinti tą 
miestų sunaikinimą. Jis priė
jo prie išvados, kad tai turėtų 
būti išsiveržusios dujos, nafta. 
Jis organizavo kompaniją, ku
ri pasiuntė geologus ištirti.. Pe
reitų metų lapkričio mėn. ge
ologai pradėyj gręžtis į žemės 
vidurius, kur turėjo būti Sodo
ma ir Gemom.

Panašiai, pasiremiant Šen. 
Testamento knygų aprašymais 
netoli Beersheba tas pats ar
cheologas surado geležies klo
dus, kurie apsimoka eksploa
tuoti.

gyvosios jūros jis aptiko kasyk
lų griuvėsius. Reikėjo dar dau
gelio metų kasinėjimo ir tyri
nėjimo, iki 1949 Izraelio geo
logai pripažino, kad ten buvo, 
sėridsios vario kašyklos, ku
rios šiandien gali duoti iki 
100,000 tonų "vario rūdos, 5 o 
pmplėtus dar pridėtų kitus 
200,000. Ten šiandien burzgia 
motorai, ir. naujojo Izraelio vy
rų rankos dirba karaliaus Sa
liamono kasyklose.

dabar pripažino,' kad Abrao
mas gerai padarė. Tamariskas 
pasirodė geriausiai tikęs 'tai 
dirvai, kurioje lietaus iškrinta 
mažiau nei per C inčius. Ir de
šimtys tūkstančių daigų buvo 
susodinta į Palestinos smėlėtus 
plotus, kad jiem duotų žalumos 
ir gyvybės. - - * M. Rebeka, Juozapas ir jo broliai,

Krikščioniškose religinėse, 
šventėse taip pat randame ryš
kų dramatinį bruožą. Liturgi
nės maldos, giesmės, himnai, 
dijaloginiai atsakymai, apeigų 
grožis ir simbohškumas, mu
zika, pagaliau puošniosios 
krikščionių šventovės ugdo ir 
tobulina dramatinį bruožą, pa
dedantį žmonėms geriau su
prasti ir jaukiau dalyvauti 
šventėse, atkartojančiose gilias 
tikėjimo misterijas. Slenkant 
amžiams,, šalia , viešųjų religi
nių - liturginių švenčių, apei
gų, atsirado ir religiniai vaidi
nimai, kurie stengėsi gražiau 
atžymėti ir iškilmingiau at
švęsti nuostabias ir žmogui 
sunkiai suprantamas religines 
tiesas, tikėjimo paslaptis.

Seniausias religinis vaidini
mas, krikščioniškuose kraštuo-

didžtųjų švenįSų 'mtotįrijĖs.'
V&BSfUaiS la&VkiS 

vaidinimų programon įvedėjo 
brautis ĮW*<nnHr4Wri detykai, 
triukšmingos scenos, todėl pop. 
Inocentas III 120T m. uždrau
dė kunigams ir vienuoliams 
dalyvauti tokiuose vaidinimuo
se bei juos statyti bažnyčiose.

Nuo to meto religiniai vai
dinimai dažniausiai vykdavo 
už bažnyčios, vienuolynų ar 
parapijų mokyklose, kuriuose 
daugiausiai dalyvaudavo tų 
mokyklų studentai, mokiniai.

Viduriniai amžiai, parodę vasario Aleliuja?**

Viešpaties tėviškė — Pales
tina šiandien nebe ta, kaip a- 
nais laikais buvo. Krašto vei
das pasikeitęs, kaip ir žmonės 
tos tautos, kurį Viešpatį išaugi
no ir jį paskui atmetė nukry
žiuodama. Kitados "pažadėtoji 
žemė”, taigi “medum ir pienu” 
tekanti, patogi 
ventojui, dabar 
tyniis, kuriuos 
darbu paversti 
mus plotus, šiandien žydų ąi? 
niai mėgina grąžinti Palestinai 
gyvybę ir vaisingumą. Tam 
nukreiptos viso pasaulio liku
sių žydų pastangos ir k-apita-

Buvo toks mokytas rabbi 
Nelson Glueck, biblinis arche- 
ologistas, Cincinnati mieste. 
J-im krito į akis Šen. Testa
mente Karalių knygos pasako
jimas, kaip karaliaus Saliamo
no laikais Viešpaties šventna- 
mruf buvo pagaminti, indai iš 
šviesiojo vario, kuris buvo gau
namas iš Jordano slėnio. Taigi, 
varis iš Jordano slėnio... Gal
votas rabbi sumetė, kad tada 
■turėjo būti Jordano slėnyje 
vario kasyklos. Ir jis paaukojo 
daugiau kaip dvidešimt metų 
betyrinėdamas Jordano slėnį, 
ir 1934 kelios mylios nuo Ne-

Msgr. J. Balkonas, Klebonas 
Kun. J. Kartavięius 
Kun. P. Lekešius

V. J. Atsimainymo Parapija, Maspeth, N. Y.

Kun. J. Pakalniškis
Kuo. A. Račkauskas

Angelų Karalienės parapijos kraigai

Klebonas kun. J. Aleksiūnas
Kun. V. Pikturna

' Kun. V. Dabušis ~

Po šių žodžių pasmilkomas 
Kristaus kapas, o angelas ga
lingu balsu taria:

"Eikite ir praneškite — Jis 
prisikėlė iš numirusių.”

Po šių žodžių nuaidi džiaug
smo ir triumfo giesmė: "Kėlės 
Kristus, už mus kabojęs ant 
kryžiaus, Aleliuja!”

Trumputis ir paprastas šisai 
religinis dramatinis vaizdelis, 
tačiau jisai yra pumpuras, iš 
kurio vėlesniais laikais prasi
skleidė puoęnk^ religiniai vai
dinimai,- vyt^yę^ažniausiai 
pačiose bažriy^ė, atnešę ti
kintiesiems tiek džiaugsmo, a- 
šarų, padėję kartu melstis ir 
gyventi su besimeldžiančia 
Bažnyčia!

Mokslininkas Young, tyrinė
jęs ir vienan rinkinin surinkęs 
žinomuosius religinius vaidini
mus, suskirstė juos į tris rū-

buvo. Archeologai dabar jautė, 
kad Jordano slėnyje 65 mylių 

buvo daugiau 
kaip 70 senovinių sodybų. Ten 
turėjo būti javų ūkis.

Šen. Testamentas pasakoja, 
kaip Samsonas lapėms pririšo 
prie uodegų deglus ir paleido 
jas į filistinų javų laukus; jos 
nubėgo taip pat į alyvų miške
lius. Taigi turėjo būti ten’ tada 
žemės ūkio laukai ;turėjd4bū1i 
ir vynuogynai, jeigu Samso
nas pas savo sužadėtinę ėjo 
per vynuogynus... Kitose vie
tose Šen. Testamentas pasako
ja, kaip Abraomas laikė kai
menes avių ir jaučių prie Ne
gero, kur jau arti pusantro 
tūkstančio metų visos sodybos 
išnykusios.

Bet jeigu tada galima buvo 
verstis javų ar gyvulių ūkiu, 
tai kodėl negalima verstis da
bar. Atkakliai pasiryžę įsi
kurti pažadėtoje žemėje, nau
jieji Izraelio kūrėjai ėmė tirti 
seniau gyventas vietas, ieško
dami vandens, be kurio neįma
nomos nei ganyklos nei žemi 
ūkis. Ir archeologam pasisekė 
surasti mažuose grioveliuose 
buvus akmenines užtvankėies 
— daugel tik poros pėdų aukš
čio. Vadinas, buvo ir seniau 
drenažo sistema, kuri surink
davo visus lietaus lašelius. 1952 
keliolika jaunų vyrų ir merginų 
tą biblinę vandens surinkimo 
sistemą atnaujino tose vietose, 
65 akrų plote pastatė 40 mažų 
užtvankėlių—ir kitą pavasarį 
turėjo gražių ganyklų savo 30Q 
avių kaimenei.
, Dabar Izraelis sugalvojo pa
ruošti didelį vandens rezervua
rą, įjungdami į jį ir Jordano 
upę. Bet grandiozinio plano 
vykdymas turėjo būti sustab
dytas, protestuojant arabams, 
kad Jordanas priklauso ir 
jiem, ir įsikišus Jungtinėm 
Tautom. Arabams buvo ko bi
jotis, nes milžinišku mastu pra
vestas drėkinimaas gali suda
ryti sąlygas Palestinoje nau
jiem kolonistam.

Pabaigus giedoti Aušrinę, 
trys parinkti giedoriai gieda 
įžąnginę giesmę "Praėjus suba
rtai, kai aušo pirmoji savaitės 
diena, atėjo Marija Magdalena 
ir kita Marija pažiūrėti kapo” 
(Mt 28,1). Tuo tarpu du ku
nigai, apsirengę liturginiais 
rublis, pradeda dramatinę 
sceną: jiedu vaizduoja pamal
džias moteris, einančias pas 
Kristaus kapą ir kalbasi:

"Kas nuris mums akmenį 
nuo kapo angos?”

Tuo tarpu diakonas, stovįs 
Kristaus kapo užpakalyje, 
vaizduoja angelą ir klausia:

"Ko ieškote, pamaldžiosios 
moterys?”

“Jėzaus Nazarėno, Nukry
žiuotojo, dangaus pasiuntiny.”

“Jo čia nėra”, atsako ange-
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Žmogus ĮmlhMMnay ar ką aę jau X amžiuje,
makodamas stengiasi gyvai, skirtas išryškinti Kristaus iš

nūs, daro įvairiu veido išraiš
kas, keičia kalbos toną, rinkti
niais žodžiis palydi džiaugsmą, 
nusistebėjimą, , abejojimus . .. 
žmogui yra įgimtas dramatinis 
jausmas, padedąs jam arčiau 
pažinti, pergyventi ir pasisavin
ti kitų žmonių kalbą, pasakoja
mus vaizdus, atsitikimus.

Mūsų širdyje pasislėpęs tfra- 
matmis jausmas prasiveržia j- 
vairiomis šventėmis, iškilmė
mis, apeigomis, vaidinimais, 
kurie išryškina žmonių gyveni
mo nuotaikas, liūdesį, džiaugs
mą, žymesnius tautos įvykius. 
Taip senovėje atsirado ir išsi
vystė graikų teatras, sutrauk
davęs į vaidinimus pulkus žmo
nių. Jisaiu išaugo iš graikų pa
goniškųjų švenčių, apeigų, skir- 
ttų vyno dievaičio Bacho gar
bei. Vėliaau tų apeigų charak
teris kiek keitėsi, įvairėjo, 
žmonės įpynė į jas kitus vaiz
dus, kitus išgyvenimus ir taip 
susikūrė garsusis graikų teat
ras, įvairūs vaidinimai, išmar
ginti šoktais, dainomis, muzika, 
dekoracijomis.

Religinių vaidinimų 
atsiradimas

KUN. <1. GUBIN8KA8
|CUN. 1. MAKNYS 

KUN. J. PARANCEVKW8

Prisikėlusio Kristaus
Ramybes ‘ ir Taikos

Ramybes ir Taikoj
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VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Atstatymo darbuose Izraelio 
vadai remiasi ne tik moder
niausiais civilizacijos išradi
mais. Jie ima į rankas ir šven
tąjį Raštą. kurio Senajame 
Testamente išdėstyta visa žydų 
gyvenimo istorija.. Iš Senojo 
Testamento ne vienas jų mo
kosi ne tik religijos ir gyve
nimo papročių bei išminties. 
Daugeliui ji-tarnauja šaltiniu, 
iš kurio jie semiasi nurodymų, 
kas daryti, kad atgautoji žemė 
vėl “medum ir pienu tekėtų.”

ranašas DanldttuA bv. btiknlo- tiek * daug rrttgtato entuziazmo 
lūs gyvnihnra ir štebuidai. ir dvasinto pokBumo, taip la- 
Uturginte užgimime ir Pri- bei mėgę liturginio gyvenimo 
šėlimo šventės būdavo ge- puošnumą it vąfcdingumą, reli

gingais vaidintasis žadino ti- 
kinčiųjų pamaldumą, padėjo 
giltai suprasti ir Įgyventi ti
kėjimo misterijas, kurtos pras- 
ndngausiai atsiskleidžia Už- 
gimimo ir Prisikėhmo tiesose. .

Betliejaus prakartėlė ir Pri
sikėlusio Kristaus kapas visa
da stebino žmonių dvasią ir 
vertė susimąstyti:

“Kodėl Dievas tapo žmogu
mi, kaip mažas kftdMb žaidė 
Nemirto gatvėse, užsegęs pa
sirieta kančios irkryflausta- 
Hą, didžiuoju PrisikMmo ste
buklu išrovė mirties geluonį ir 
ataeSB džiugųjį amžinojo pa-

MSGR. I. KELMELIS . 
kvč. Trejybės Parapijos Klebonas

Newark, N. J.

Kun. P. TOTORAITIS

visiems draugams ir pažįstamiems 

linki
Prieš keleris metus Izraeliui * 

padėjo Šen. Testamentas iš- * 
spręsti ir kitą praktišką mįs- * 
lę: kokiais medeliais reikia ap- ♦ 
sodirfti plotus, kad jie geriau- * 
šiai tiktų Palestinos klimatui. 
Šen. Testamento skaitytojai ra- * 
dp, kad Abraomas? 
Beershebos žemėr Z 
1 e phrnenufa pasodino ta- x

Kun« A. Pėttauskas, Klebonas 
Kun. V> Masiulis 

Sv. dergta Itenpife Braokiyn, N. Y.
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Prisikėlusio Kristaus

Taikos

Prisikėlusio Kristaus

SPAUDOS NAUJIENA

GIMS TAUTOS GENIJUS

Norite

• Prancūzija dabar tari |8 
buvusių nūnbterių gitarininkų 
dar gyvų- Gefima sudaryti pro
fesinę sąjungą su vfitinri, kad 
jai komunistai nevadovaus.

tao ritiiiari žmogui nuo gyvu- 
fių. &ą ir gyvuliai moka pri- 
flnraoct senyn, tunu *HUib 
WlfrM(n»a, b0t tkšno- 
S0 noK* tbrl

Judas stebėjo valandėlę ir 
tuoj vėl užmerkė akis. Jis in- 
stinktyviai jautė baimę pabus-

Jis nežinojo, kiek ilgai klai
džiojo ir kur atsidūrė. Buvo 
jau visiškai sutemę, ir tik ge
rai įtempęs akis, pamatė žmo
gystą, nejudančią, lyg negyvą.

—Kas ten? — paklausė Ju
das, bet jam niekas neatsakė-

Jis priartėjo porą žingsnių ir 
dar kartą paklausė. Nepažįsta
masis sujudėjo, pakėlė galvą ir 
prisidėjo rąnką prie kaktos, 
norėdamas pažiūrėti, kas šau
kia. Judas pajuto, kad žvilgs
nis jį verte vėrė. Jam atrodė, 
kad jis gali pravirkti dėl to 
žvilgsnio jėgos. .

Judas stovėjo valandėlę su
simąstęs. Porą kartų pajudėjo, 
lyg norėdamas eiti, bet vėl su
silaikė. Pagaliau jis tarė žemu, 
įtemptu balsu, nuleidęs akis lyg 
ko gėdytųsi.
—Aš nežinau, kas tu esi? Pa

galiau man ir nerūpi. Tu, ma
tyti toks pat vienišas, kaip ir 
aš. Būti vienišam naktį čia, 
dykumoje, yra labai nesmagu. 
Sako, kad piktos dvasios čia 
renkasi Dviem būtų daug 
smagiau...

Valandėlę patylėjo ir paskui 
vėl tęsė:

.—Pabūkime draugais šią 
naktį, ir tik šią naktį. Rytoj

skausmą viduje. Jam atrodė, 
kad kažkas juodu .skiria. Jis 
parpuolė žemėn, apkabino Jė
zaus abi rankas ir apsiaustą, 
lyg norėdamas jį sulaikyti

—Viešpatie! — pratrūko jis, 
— aš tave myliu ir noriu tau 
kuo nors pasitarnauti.

Judas drebėjo ir kukčioda- 
maspaslėpė savo rankose vei-

viėnas antro- Ar sutinki?
—Tai tu dar,neišmokai būti 

vienišas? — paklausė Jiepažįs-

, Tor Hedberg (18S2-1SS1), 
rašęs, lyriką, dramas ir roma
nas kaip rašytojas išldto pra
eito amžiam gale. Jo susido- 
mėjfanas žmogaus sielos kovo
mis skiria jį nuo to meto kitą 
švedą rašytoją. Tai ryškiai 
jaariama ir “Judo” apysakoje, 
iš kur pabaltos šis fragmentas. drebėjo kančios suspaustas. 
Judas nuogus kupinas tragiš
ką kontrastą. Jis myiiJezą gai- 
vaknga, pavydžia mede, bet 
negali užmiršti ir savęs, o ne
galėdamas ta meile tik vie
nas pats pasinaudoti, jis iš
duoda Jėzų. čia vaizduojamas 
pirmasis jo šuštikhnas su Jė
zumi

Sutarukto iš J. Lingio verti
mo jspansdfato Švedijoje leis
tuose ‘‘Pragįedrufinose”.

lė nušviestų garbe lietuvio 
skruostus, pašveritiritų mūsų 
kaimą. Kad ūa greičiau įvyk
tų, iš savo pusės turime veik-

mr rĮręs airis
—Taip, tarime skirtis, nes 

tu taip norėjai-
—Ar daugiau tavęs nebema

tysiu?
—Gal būt dar ir susitiksim?
—Kaip tavo vardas?
—Judas!
—-Judas! — pakartojo Jėzus 

ir valandėlę atrodė lyg šešėlis 
būtų užslinkęs ant jo veido. 
Bet šešėlis vėl greitai pranyko, 
ir jis tarė:

—Taigi; Judai, kai tu palūši 
vidaus raginimo balsą, ateik, 
aš tavęs lauksiu.

Ir jis iš lengvo nuėjo tolyn.
Judas žiūrėjo į ji, kovojo su 

savimi. Jis jautė vidaus balsą, 
raginantį atsikelti ir eiti su 
juo, bet kažkokia nežinoma 
baimė stingdė jo valią. Paga
liau jis pradėjo smarkiai šauk-

1. prašyti Dievo, kad stam
biais malonių ženklais iškeltų 
arfdv. Jurgio tritaršno galią;

2. pasiųsti visus turimus ar
kiv. Jurgio laiškus ir raštus, ar 
jų pasūdytus nuorašus, Genė* 
raliniam Postutetoriui;

3. prisidėti asmenine auka 
beatifikacijos bylai vesti.

Yra taip pat išleisti arkiv. 
J. Matulaičio “Užrašai”, iš ku
rią gūinia geriau pažinti tą 
šventą vyrų. “Užrašų visas 
pelnas yra. pasfcMns beatifffca* 
cijos bylai vesti. Jų galima gau
ti per Tėvus Marijonus Gene* 
rafin» PoBtristoriaus adresu: 
Rev. C. Kadaitis, MIC. Via 
Corsfca, X Roma,ltaty.

Mūsų Išganytojo Prisikėlimo šveitė yra nepaprastai 
džiugi ir garbingą, ypač tikinčiam žmogui, kuris gavėnios 
metu liūdėjo, apmąstydamas Kristaus Kančią.

Šios Didžios šventės proga, nuoširdžiai sveikiname 
visus parapijiečius ir linkime

—Tu nuvargęs, gulkis ir mie
gok, naktis jau taip toli nu- 
žengus, — ramino jį Jėzus.

Judas paklausė. Kažkokia 
jėga liepė jam klausyti, bet

nekankino jo. JI teikė jam 
saugumo ir ramybės. Judas 
girdėjo nepažįstamojo žings
nius šalia savęs- Pagulėjęs va
landėlę, pakėlė galvą ir tyliai 
paklausė:

—Ketini budėti? •
■e-Taip, aš budėsiu.
Jo balsas buvo sunkus ir

—Kuo tu galėtum maiupasi- 
tamauti? Atiduok savo tikėji
mą ir meilę manam reikalui ir 
tu būsi man viską atidavęs. 
Viską, ką tu padarysi iš mei
lės, padarysi man..

Judas stovėjo prieš jį, galvą 
nuleidęs. Jo viduje virė, kun
kuliavo jausmai ir mintys. Jis 
susijaudinęs kartojo: ’■

—Viešpatie, aš noriu tau pa
sitarnauti. Aš noriu, kad tave 
ištiktų pavojus ir kad aš galė
čiau savo gyvybę už tave ati
duoti!

Jėzus keistai nusišypsojo.
—Gal būt, — atsakė jis, — 

gali ir taip atsitikti! Bet da
bar eime į Kapernaumą.

Išgirdės tą vaMa. Judas 
krūptelėjo, ir jo žvilgsnis ap
temo.

—Į Kapernaumą, — pakar
tojo jis tyliai

Jėzus pažiūrėjo į jį lyg būtų 
jo mintis supratęs.

—Taio, — atsakė jis, —■ ar 
tu bijai?

Judas nuleido akis drebėda
mas, kad mokvtojo galia neiš
skaitytų jo širdies.

Jis biinio jrrižti i Kanemau- 
mą. Bet kodėl, to nė jis pats 
nežinojo. Jis žinojo tik, kad 
bijojo.

Paniuręs, tylėdamas, nera
miu nujautimu kupinas, vis 
dėlto jis nuėjo Į Kapernaumą

Atpirkėju, mes netrokštam 
J žabtai piritai sadM, 
Varpai lankia femša bokštams 
NmBeakt te tikėti.

—Negulsiu, kol nepasakysi, 
kas tu esi?

Nepažįstamasis pažvelgė ne
paprastu, giliu žvilgsniu ir 
dusliai tarė:

—Mano vardas Jėzus, esu iš 
Nazareto. *■

Judas krūptelėjo, išgirdęs 
apie Nazaretą. Jis pašoko ir 
karščiuodamasis kalbėjo:

—Tai gal tu vienas iš Jono 
Krikštytojo mokinių? Aš neap
kenčiu jo! Jis mane apšmeižė, 
jis.. * Aš neapkenčiu ir tavęs, 
jei ta vienas iš jo...

Jėzus pastovėjo valandėlę, 
giliai mintyse paskendęs.

—Taip, Jonas yra kietas! — 
lyg pats sau taręs, uždėjo ran
ką ant Judo pečių ir pažvelgė 
jam giliai į akis-

—Pasakyk, neapkenti tu 
manęs? — pžklaUsėjis.

. šiurpas nuėjo, pę^udo kū
ną. Nustebęs pažvelgė j Jėzų ir 
tylėdamas nuleido akis.

Dievo Tarno arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio informacinė 
byla prasidėjo 1953 m. geg. 15 
d. ir, atrodo, ji bus laimėto. 
Jau 1934 m. vyskupai pamoks
luose, jo kūno perkėlimo Mari
jampolėn metu, reiškė vilties, 
kad Batžnyčia greit paskelbs jį 
tarp šventųjų. Popiežius Pijus 
XI 1933 ir 1936 m. marijonų 
atstovams pasakė, kad arkiv. 
Jurgis buvo šventas vyras. Du 
kardinolai italai liudys Bažny
tiniam Teisme arkiv. Jurgio 
šventumą Jo šventumo garsas 
plačiai yra pasklidęs Europoje 
ir Amerikoje, ypač kai ligo
niai, jo užtariamo, susilaukė iš 
Dievo nepaprastų ženklų, ma
lonių, kurių gavimo faktą vė
liaus tirs ir spręs Bažnyčios 
Teisinas.

Beatifikacijos bylos yra su
dėtingas dalykas ir dažam tę
siasi ilgus metus, ypač kai to
kios bylos vedėjas^ postulato* 
rius, nepajėgia apmoksti eks
pertų, advokatų ir spaudos iš
laidų. Visi laiškai ir mirusio 
raštai turi būt atspausti, tin
kamai paruošti ir įteikti teis
mui Paties teismo protokolai 
vėliau tarės būt perrašyti ran
ka, atspausti, įrišti b- gaujom 
teismui įteftti. Su tuo yra 
surištos stambios i&ddos. Jei 
yra ko apmokėti būtinas iš
laidas, visa bbyla eina sklan
džiai, grešSau.

Būtų labai malonu ir džiugu 
scdaukti palankaus Bažnyčiai 
sprendimo mkiv./JwKio klausi- karalius Curnomky padtidDO^ 
<n& Ba ym mūsų taftų žmo- 
ptn. Jei dabar bbūtų gyvas, d-

Judas užsitraukė ant galvos 
apsiaustą Saugumo ir ramy
bės jausmas apėmė jį, bet jis 
susiliejo su liūdesiu... Ir su 
tuo liūdesiu jis užmigo...

Ilgai miegojo Judas, kietai, 
be sąmonės. Auštant jo mie
gas darėsi neramus ir karščio 
pilnas. Nerami baimė, baimė 
kažko grasančio, neišvengia
mo. Jis norėjo bėgti, kovoti, 
grumtis. Tada iš karto dingo 
jo baimė, ir jis pabudo tylus ir 
ramus.

Kažkas pasilenkęs šluostė 
nuo prakaito sudrėkusią jo 
kaktą. Jis pakėlė akis ir pama
tė veidą, ir nuo tos valandos 
jis neišdildomai įsmigo, jo at-

—Tai kas tu toks? Kur aš 
tave surasiu?

—Kai ateis laikas, surasi, — 
išgirdo tolstantį balsą, bet at
simink, Judai: tu neturi neap
kęsti!

Paskui jis nusisuko ir greit 
dingo tarp uolų.

Judas ėjo pirmyn, nuleidęs 
akis, nekreipdamas i nieką dė
mesio, kad tik greičiau atras
tų tą, kurio jau kelias dienas 
ieškoio. Pasaliau išvvdo jis 
kalniuko viršūnėje- Buvo tru
putį palinkęs ir sunkiai pasi
rėmęs lazda, išvargęs nuo sun
kios kelionės. Jis žiūrėio i G°- 
nezeretą. į kitą io kraš*a. Pas
kui palengva išsitiesė ir vik
riais žingsniais leidosi žemvn 
tiesiai i Juda. Aušra buvo dar 
tik patekėjusi.

taritiAngRjoslaMpsvndkia- 
mi tik moteriflcais vardais. Esą 
dH to, M juos vesti turi vy
rai kapitonai ir kad jie tari bū-

ImDsKC dsCBsKJuB*
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KUN. J. P. KENT A
ftv. Kariorifeo Parapijos Kleboaas 

Pateraoa, N. J.

KUN. V. DEMIKIS

Kiin«. L. Voisiekauskas
SopiAagos Dieve Motinos 

Parapijos Klebonas
z Harrison-Keara/, N. J.

Kleb. kliu. M. G. Kemežis 
Kun. A. Kasparas 
Kiin. J. Pragulbickas

fotografijos
PORTRETO, SmnSk. VAIKU, {VAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštyta, gtatatfienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
~ MDCTRAUKV; norite atnaofnti seną fotografiją?

—Aš visada buvau vienišas, 
visada, kiek tik prisiminti ga
liu. Bet nemanyk, kad aš tuo 
skundžiuos, ne. Vienišam būti 
geriausia. Kartais galiu sau 
vienas juoktis galvodamas, 
kad esu tarp žmonių, kurie žino, 
kodėl aš juokiuos.

—Tai ko iš manęs norėtum?
Judas, tarsi henugirdęs, tę

sė toliau:
— Kartais ir šiuipu darosi 

ypač naktį. Ar tu fiiekada ne- 
pabudai žinodamas, kad esi 
vienas? — Savotiškas tai jaus
mas. Jis gali kiekvieną pabu
dinti... Dviese smagiau. Ar 
galiu pasilikti?

— Daryk, kaip nori, — atsa
kė nepažįstamasis.

Tada Judas pasidarė vietos, 
kur galėtų pasilsėti. Ir kaip 
tik tuo laiku, kada jis ruošėsi 
gulti, staiga suvirpo visas ir 
paklausė:

—Ką tu čia veiki? Kodėl tu 
vienas?

—O kam tau reikia žinoti? 
— atsakė šis. — Gulkis ir mie-

,e-i>
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Kitą dieną buvau nusibeldęs 
apžiūrėti Katalikų Universite
to. Jis sudaro gražią sodybą 
tarp medžių ir cementinių ta-

koncertas užstaaigė palaimini
mu fri Sakramentu, kurį su* 
teikė preL P. M. Juras. SteDa 
Raziauskaitė giedojo solo ‘Ta- 
nis Angeficus”, parašyta Cesar 
Franko.. - -

su Kapiteliujumi. Tokį tuneliu
ką išsikasė ir kongresmanai, 
kad nereikėtų per gatvę vaikš
čioti, bet vaikšto pėsti, nes Se
natas neskiria pinigų trauki
nėliui.. .

si į galeriją, kol būna reikalas 
pasikeiti ir patarnauti. Ar ne
demokratiška?

I posėdžius senatoriai susi
renka požeminiu traukinėliu,

PiWlrWi—u — Vėtytos
Vdytai ryte 'SsOO vaL Prisi- 

keitaas hr procesija, kurioje 
drtjftos paraptyra mergaitės ir 

iyitecnu cbk- 
raneotą, ir giedotos Affitios. 
Per procesiją choras giedos 
“Per tavo Šventą Pris&efimą” 
ir 'Linksmą Steną.”

Didysis choras giedos Mišias 
“Mūra Angelorum Custodum”, 
Dantytas J- Stagenbergerio. 
PerOffertorium choras giedos 
“tariate Domlntnn”, parašyta 
F. T. Valterio. Pb mišių choras 
gieda *RegtoaCoea Laetore”.

Lakamų šventų vetyKųnue- 
mm flEcutytojsoM!

ūką kišenių vis
dėlto neapžiūri: būtų nedemo
kratiška.. . Tiktai foto apara
tus reikia palikti už durų. Mat, 
jais niekas “juokam” nesprik- 
sena, o kai nufotografuos kas 
atstovą bežiovaujantį, arba 
juos varas, kaip bites, besiu
vančias šen k* ten, žmonės gali 
pamanyti, jog jų rinktiey kon- 
gresmanai “nerimtai posė-

ir kulkų įbrėžtus stalus 
bei kėdes.

Kefauver (D.), mušęsis į pre
zidentus, * “nepriklausomasis" 
šen. Wayne Morse ir k. Supra
tau, jog jie įrodė, kad Aliaska 
ir Havajai tikrai yra, bet ar 
yra reikalas dar dvi žvaigždes kuris jų ofisų namus' jungia 
vėliavon dėti, tai karštai gin
čijosi. Po poros dienų Senatas 
vis dėlto nutarė padaryti

bulumHead
NATIONAL BANK ,

džiauja".
Kai posėdis prasidėjo, eks

kursantai iš posėdžių salės 
pradingo ir susimetė į galeri
ją. Mums padarė tą “garbę", 
kad vienas atstovas
ėmė skaityti visas kongrės- 
manų pavardes ir kas kokią 

valstybę atsovauja.
Negalėčiau pasakyti, kad no
rėjo mus “supažindinti” su 400 
su viršum atstovų; bent taip 
atrodė. Vėliau patyrėme, jog 
buvo tikrinamas kvorumas. 
Bet tada jau mes išėjome — 
pietų.

Slipkauskas, Karolius Rimas, 
Jurgis Juknevičius jr. ir Edgar 
Beland,

Koncertas prasidėjo vargo
nais sob— Pretudiuin in A Mi- 
nor, parašyta. J. S. Bach. Var
gonais * grojo Algis Šimkus. 
Choras giedojo Adoro Te De- 
voto (XVII amž.), Avė Verum 
(J. Beltjens), Perfice Gressus 
Meos (C. Rossini), Ecce Panis 
Angdorum (XH amž.), Graži 
Tu Marija (T. Brazio), Apsau
gok Aukšciausaas (C Sasnaus
ko) ir ištraukas iš “Septyni 
Kristaus žodžiai (T. Dubois). 
Sofos giesmės: O Holy Name 
(kardinolo O’Conneti) giedojo 
GeraMMeCaH; Patais (J. Faų- 
re) — Pranciška Barry-Suslo- 
viaūtė; O Esca Vtatoram (J. 
Pano&a),— Irene Libbey; Avė 
Maria (F. Abt) Izabele Zo- 
Itibaitė. Septynių-Kristaus žo
džiu goto partijas išpfldė Stena

Electric Rangers, Refrigerators, Water Heaters, 
Washers and Ironers, Roorn Coolers, Water 

Coolers and Ice Cube Makers. 
Auto-amtic Heating Ėųuipmerit.

ARLINGTON 
TRl iST COMP ANY

atlaikęs; paprastas ir simpa
tiškas žmogus- Kalbėjome ir 
apie šį ir apie tą.

—- O bįp ten buvo su tais 
frįiiflywjMi‘n* —* užklausėme.

— Būna tada komisi jos po
sėdyje. Žinia visus supurtė. 
Rep. Afrin ML Bentley buvo 
per vidurius skersai peršautas. 
Gerai, kad jo iš vietos nejudi
no, kol greitoji pagalba atvy
ko. Dabar jau taisosi. Saude 
iž kairės prezidiumo .pusės. 
Galėjo daugeli užmušti, bet 
Dievas kulkas išsijojo..

jš tikrųjų kiekvienas posė
dis pradedamas malda. Kai 
mes jame buvome, maldą skai
tė vienas katalikų kunigas iš 
šv. Eduardo bažnyčios.

Padėkeję kongresmanui Ri
chard B. Wiggelsworthui už 
pietus ir dar jo palydėti, nuė
jome pažiūrėti kaip posė
džiauja Senatas.

būtent, 50. Lengviau bus kiek
vienam atsiminti.

Posėdžių salėje keistai atro
dė “jaunieji senatoriai” — tai 
tokie vaikai, vienodai apreng
ti . kiekvienam patarnavimui. 
Jie salėje neturi pastovios vie
tos, tai trinasi ant prezidiumo kų. Jais vaikšto tikras “vati- 
laiptų, čiulpia pirštus ir dairo- (nukelta į 16 psl.-)

Vieną saulėtą ir šiltą dieną, 
kai saulė aiškiai pasirodė, kad 
ji dar yra, dviese nutarėme 
pavėsio paieškoti Atstovų Rū
mų galerijoje. Žinojome, kad 
neseniai čia karšti puertorikie- 
čiai šaudė, tai apsirūpinome 
kongresmano Richard B. Wig- 
gelsvvortho } iš Massachusetts, 
(R.) kortele. Ant jos buvo už
rašyta “Julija Jakavonis and 
party*". Aš iš karto pagalvo
jau, kad tai tikrai demokra
tiška: vienu pasitiki, o tas jau 
gali eiti su visu būriu. Tačiau 
prie durų sargas buvo skep- 
tiškesnis už kongresmaną, nes 
matyti jam dar antyse skardė
jo šūviai. Jis nubraukė “par
ty", bet įsileido abudu, nes 
“party” sudariau tik aš vie
nas.

Pataikėme į tokią dieną, kai 
po visus rūmus ir net posėdžių 
salėje siuvo būreliai ekskur
santų, vedžiojami gidų. Jiems 
rodė aukštą kėdę, kurioje pir
mininkas su plaktuku sėdi ir 
tvarką daro. Kadangi dar jo 
nebuvo, tai kelios ponios kles
telėjo toje kėdėje. Namo grį
žusios aiškiai girsis: ir aš toje 
kėdėje sėdėjau!... Rodė eks
kursantams

Užkandžiai atstovam būna 
apačioje tuose pat rūmuose, 
bet retai kada jie valgo vieni 
— vis būna kokia nors “par
ty”. Mes buvome tik trys, ar
ba geriau — tik du, užkviesti 
kongresmano Richard B. Wig- 
gelswortho.

Pernai jis atšventė jau 35 
metų sukaktį, kai be pertrau
kos vis perrenkamas; savo 
namų židinį turi Milton, Mass. 
Bostono apylinkėse jį dažnai 
galima sutikti tarp žmonių — 
gatvėje, pašte, kurioje nors 
įstaigoje, parengime. Žmogus 
paprastas ir visiems prieina
mas. Mūsų Vasario 16 minė-

Senato galerijos einant taip 
pat reikėjo “įžangos kortelės”, 
jau kitos, bet čia sargai buvo 
švelnesni, dar neįgąsdinti, tai 
mūsų nesibaidė. Jie iš korte
lės nebebraukė “party”, nors 
šį kartą vienu bilietu įėjome 
tryse. Laisviau buvo ir pačio
je posėdžių salėje. Čia nėra net 
garsintuvų, tai ir balsai iš apa
čios sunkiai girdimi. O taip no
rėjau gerai suprasti, kas buvo 
kalbama apie

Havajus ir Afiaską, 
kurių priėmimo klausimą 
svarstė. Kalbėjo šen. Estes

Kai Washingtono šviesos jau jais žrinšto, bet kai vienas ta
boro sužibusios, Abraomas tas tirtom Manto m» kė- 
Linkolnas iš savo baltos pa- dte, tada ir kiti po jomis susi* 
stogės žiūrėjo, kaip Kapiteli- gūžk Dabar jau atsargiau pūb- 
jaus rūmai * atsispindi ilgara 
tvenkiny, vyšniomis apsodin
tam. Violetiniai vyšmų žiedai, 
tarsi pienu aplaistyti, buvo nu
šviesti prožektorių, kad praš
vis tamsoje aiškiai matytų, kur 
yra vyšnia ir kur kitas krū
mas. Mat, pavasarį, kai-JAV 
sostinėje saulė apdangsto vyš
nias žiedais, žmogus neturi nie
ko kito matyti, o tik vyšnią. 
Būna ir vyšnių šventė, tarp 
Linkolno ir Kapitolijaus, .ren
kama ir “vyšnios žiedo kara
lienė". Tada niekas negalvoja, 
kad žiedų lapeliams nubirus, 
augs apvalutės tamsiai raus
vos uogos, o viduje bus kietas 
branduolys. Man ir dingtelėjo 
galvon, kad
Jungtmės Amerikos Valsty

bės yra labai panašios į 
vyšnią: 

iš viršaus atrodo kaip gražus 
žiedas, bet jį praskleidę ran
dame kietą grūdą. Ir jisai dar 
tik noksta... demokratijos ši
lumoje. Tą šilumą pajunti, už
sukęs į Atstovų Rūmų ir Se
nato posėdžius po apvalia Ka
pitolijaus kepure. -

Religinis murikos koncertas
Parapijos choras, vad. muz. 

Algio Šimkaus mūsų bažnyčio
je Verbų setanadienį davė gra
žų religinį koncertą. Sopranų 
partijas giedojo — Dorothy Ju
kins, Irena Libiūtė, Ona Mar
cinkevičiūtė, SteHa Raznaus- 
kaitė, Paulina Rimaitė, Irena 
Šimkienė, ir Izabelė Zolubaitė. 
Altų — Julia Andrukaitytė, 
Bemice Jaskalavičiūtė, Joana 
Jukins, Ona ir Marijona Son- 
gailaitės. Tenorų — Juozas 
Blaževičiuj Leonas Gaidis, 
Wiliam Libbey, Jurgis Lisaus
kas, Gerald -McCadį Petras U- 
lanaviaus, ir Jonas žiemis. Ba
sų — Juozas Černiauskas, Jo

jose matėsi užteptos juodos nas Valiukonis, Antanas Pad- 
dėmės. Sako, pradžioje manė, vaiskas, Alfonsas Lešinskas, 
kad vaikai galerijoje kovbo- Viktoras Gedgaudas, Pranas

SECOND NATIONAL BANK 
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21 LAWRENCE STREET 
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KULTŪRINE KRONIKA

Ką skaito Afrikos negrai

Kaip kompozitoriai vertina vieni kitus

AIDŲ KULTŪROS ŽURNALO

Programos metu bus įteikta literatūros premija

> (ridėta, reiks- 
ituo atvejw--de- 
savo kūrybinę 
proga, savaime

Ar negrai iš viso skaito? šis 
klausimas iškilo Anglijos di- 
džiosiom knygų leidyklom, ku
rios stengiasi knygas ekspor
tuoti į savo kolonijas. Viena 
tokia yra Afrika, kur šalia 
baltųjų knibždėti knibžda juo
dųjų. O gal jiems pakišti kny-

Redakcija skelbiasi, kad dės 
ir kritikos straipsnius. Bet ar 
Beta* per platu, nes metraštis 
.turi savo paskirti.— atžymėti 
spaudos ir tremties sukaktį, iš 
tų klausimų reiktų ir išeiti ir 
sudaryti visą straipsnių sky
rių. Vieni jų turėtų suktis apie 
tremties literatūrą, kiti sietis 
su spaudos atgavimu. O tokių 
straipsnių neprašius, neragi
nus, neieškojus niekas nepam-

Dtastruoti kiekvieną eilėraš
tį galima, bet reikia visai ki
taip prieiti. Iliustracijos neturi 
nustelbti nei grafinio puslapio 
vaizdo nei pačios peerijos. Ka
daise Lietuvoje daU. Rimtas. 
Kalpokas iliustravo Viktorijos 
Kunipikevičiutes eflėraščių rin
kinį “Vasara laukuose,’. Ko
kios grakšSos, kokios subtytios 
buvo tos iliustracijos, kaip ir 
pati poezija. Lengvutis piešinys 
kiekvienam puslapyje tik pa
puošė pačius eilėraščius.

V.Dagffis

• A. Škėma parašė romaną 
“Keltas”. Jo ištrauka buvo 
spausdinta kovo mėn. “Aiduo-

Rusų muzikas L. Sabanie- 
jevas, rašydamas savo atsi
minimus apie kompozitorių 
Skriabiną ir svarstydamas mu
zikos vertinimo sąvoką, duoda 
šitokius pavyzdžius, kaip kom
pozitoriai žiūrėjo į savo drar- 
gų muziką. • * - •

Haydnas patarė Beethove- 
nui savo pirmų kūrinių visai 
nespausdinti, nes paskui jam 
pačiam būsią geda.

Schumannas manė, kad Cho- 
pino "Tarantefla” yn bepročio 
kūrinys. Čaikovskis išsireiškė, 
jog jis BeethoVėno muzikos bi
josi kaip didelio šuns. Taip pat, 
rašydamas viename muzikos 
žurnale apie Wagnerio “Niebe- 
lungus”. jis pasisakė, kad jam 
esą gaila tokio didelio darbo, j- 
deto autoriaus j tokį kolosalioj 
kūrinį, kuris visvien po kelerhj 
metų būsiąs pamirštas.

Cezaris Kini, asmeniškai kal
bėdamas su Sabaniejevu, pasa-

VILNIAUS OPEROS SOLISTAI: 
FefcU* PapMtė - VariSuMldeaS 
Stasy* Liepas
Akompanuos A. Nruteskas

• “Gabijos" žurnalo 5 nr. jau 
atspausdintas ir platinamas, 
žurnalą leidžia “Gabijos” lei
dykla Brooklyne,. redaguoja 
St. Zobarskas.

• St. Bodavo romanas "Už
draustas stebuklas” jau at
spausdintas ir'baigiama įrišti. 
Leidžia “Gabijos” leidykla.

• Kun. K. Senkus, studijuo
jąs bažnytinę muziką Romoje, 
rengia didelį lietuvišką gies
myną, kuris apims senąsias ir 
naująsias giesmes. Giesmyne 
siekrima duoti kiek galima ge
resnį tekstą formos ir turinio 
atžvilgiu. Senosios giesmės, 
kiek galima, paliekamos pir
mykščiame tekste, o kur nega
lima, atnaujinamos, laikantis 
dabar priimtų kalbos reikalavi
mų. Giesmynas taikomas bend
ruomeniškam giedojimui, todėl 
imamos takios giesmės, kurių 
melodijos yra vientisinės — 
tinkamos giedoti ir vienu balsu 
nuo pradžios iki galo. Kontra
punktai — pofifoniškai parašy
ta giesmių muzika imama tik 
tokia, kurios išpildymas priei
namas vidutiniško sugebėjimo 
giesmininkams. Senų giesmių 

.užmirštos melodijos atnaujina
mos kiek galiam geriau, lai
kantis muzikos estetikos reika
lavimų, kad giesmė įgautų me
niško kūrinio pobūdį. Bet 
atnaujinimas neturi visiškai 
pakeisti melodijos. Naujos me
lodijos bus sukurtos tiems tek
stams, kurių senosios melodijos 
yra netinkamos (nei pataisy
mui) arba kurie jos visai netu
ri. Jei bus daugiau melodijų, 
giedamų su tuo jačiu tekstu, tai 
išrenkama dvi, išimties keliu 
trys ,geriausios.

Dr. J. Balys spausdina ang
liškai lietuviškų baladžių indek- 
sinį katalogą.
• Prof. J. Puzinas, kuris da-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MYKOLAS SLEŽEVIČIUS, 

redagavo A. Rūkas, atskiras 
dalis parašė: J. Butėnas, M.. 
Mackevičius, K. Škirpa, A. Va-’ 
luckas, B. Navickienė, J. Kar
delis, A. Novickis, L. Šmulkš
tys, J. Bildušas, J. Audėnas, 
J. Mikuckis. Išleido Terra CM- 
cagoje, 343 psL -

EGLUTE, nr. 4. Numeris 
skirtas Velykom, gražiai ilius
truotas.

torių paskelbtas atsišaukimas. 
- Laisvėje.esą lietuviai rašy
tojai turi parodyti, kad ir po 
10 tremties metų neišblėso jų 
kūrybinės jėgos; priešingai — 
jos tarpsta, nes turi kūrybinę 
laisvę, kai tuo tarpu tarybinė 
literatūra Lietuvoje nususo, 
nes ji neturi laisvės. Atžymė
damas spaudps atgavimo su
kaktį, metraštis turi būti ko
vas dokumentas. “Norėtume,— 
sako leidėjas, ir redaktoriai,— 
kad ji (knyga) sutvirtintų lie
tuvį tikėjime ir viltyje." Jie 
prašo mūsų rašytojų rantai pa
žiūrėti į šį reikalą, “kad kny
ga būtų pilnas ir tikras laisvo 
ir kovojančio lietuviškojo žo
džio vaizdas.” Visa tai gerai, 
bet bus negerai, jei redaktoriai 
tenkinsis savo atsišaukimo pa
raginimu: rašytojai siųskite 
dabar savo raštus...

Nereikia manyti, kad rašy
tojas, pasiskaitęs leidėjų ir re
daktorių atsišaukimą, L. R. 
Draugijos valdybos paragintas, 
tuoj ir atsiųs pluoštą. Tai pa
rodė ir Vokietijoje leisti 
“Tremties metai”. Kiek reikė
jo pastangų, ‘kol redaktoriai 
sulasė visą medžiagą. Tai ir 
dabartinio metraščio redakto
riai tegu nepasikliauja švie
siom viltis. Jau toks gyveni
mas, jie turės raginti ir pra
šyti, kol šiaip taip surinks vi
są medžiagą.

Pasitenkinti tik tuo, ką at
siųs, nevertėtų, nes metraštis 
gali išeiti per kukius.

Antras klausimas, ar atsiųs
tą medžiagą taip ir pervaryti 
per spausdinimo mašinas ir 
susiūti į tomą, ar reikta at-

Ir vis tabtea dienos aasvyr* bluostas.
Apiak m**r midi ramybė plazda. .
Nusnfak. širtta. atogrąžų Muos, 
Kol tremtinio dalia ir vėl paduos 
Tau į rankas klajūno sunkią lazdą.
Ar melsvas marią sapnas padktas 
Ir phnlria paaMgta kryptimi?
Džiaugsmu suvirpa lūpos, šaukt imi!

Balandžio mėn. 25 dieną, 5 vai. p. p. 
Brooklyne, Apreiškimo Parapijos Saleje

ĮVYKSTA

Girdžiu sudūžtančius žingsnius į tyU, 
Kaip spInduB sietyno stikluose.
ŠeMfe ar be atilsio dvasia
Pavidalu-neaiškiu priešais kyla?
Uždėjo gerą, lygu draugo, ranką 
Ant veido, ant krūtinės, ant peties. 
O paguostas, sustiprintas jauties: 
Tie sielvartai, tos kančios — menka, menka.

Pirkliai reikalą ištyrė, ir vi
si net urmu pašoko, nes niekas 
kitas taip nemėgsta skaityti, 
kaip negrai

Prie knygos jie metasi su 
tokiu pat ezartu, kaip prie šo
kių. Viešosios bibliotekos Af
rikoje tiesiog juodukų užgultos. 
Dažnai sutiksi mažytes priva
čias bibliotekėles su keletą tu
zinų knygų. Ir ten verda gy
venimas — skolinasi už tam 
tikrą mažą atlyginimą. Kas ga
li nusipirkti, pats stengiasi įsi
gyti knygą. Labai dažna, kad 
knygai labiau taupoma, nei ki
tiems būtiniems gyvenimo rei
kalams.

Vokietijoje “Bendrijos” lei
dykla išleido Venancijaus Ali- 
šo trečią eilėraščių rinkinį — 
“Cascata Cristalina.”

Poetas jau senokai- gyvena 
Pietų Amerikoje. Lietuviškai 
visuomenei jis dar prieš n Pa
saulinį karą prisistatė su eilė
raščių rinkiniu — “Sao Bento 
varpais." Jis buvo šiltai su
tiktas, ypač miela, nors ir gerai 
nesuprantama, tada buvo jo 
tėvynės nostalgija. Bet ši no
stalgija prasivėrė visu grožiu, 
kai patys atsidūrėme tremtyje 
ir skaitėme jo naują eilių rin
kinį “Pietų Kryžių.”

Ir “Cascata Cristalina” tė
vynės ilgesys užima svarbiau
sią vietą. Poetas nuolat grįžta 
prie jaunystės prisiminimų, šil
tais žodžiais praskleidžia tė
viškės peisažus. Kartais pro 
pietų atogrąžų gamtą, pro 
kalnus jis mato Lietuvos lau
kus. Kaip anksčiau jo namų ne
tekimas buvo tik nostalgija, 
taip dabar — kančia ir rūpes
tis. Jis ieško priežasčių, kodėl 
ištrėmė žmogų iš namų, ir čia 
jis nesigaili nei rūsčių žodžių 
nei kritikos visiems.

Šilčiausia praskamba jo indi
vidualiniai posmai, susupti į 
simbolines skaras, pakaityti 
Pietų Amerikos gamtovaiz
džiais ir vardų vardais, nors 
pastarieji skaitytojui trukdo 
įsijausti į jo‘poeziją.

Poetas apskritai vartoja kal
bą gražiai, bet vietomis jauti 
kažkokio dirbtinumo. Rašyda
mas klasikine forma, dažnai 
jis turi pritempti žodį prie ri
mo, ir tai silpnina įspūdį. Blan
kina poeziją ir nemaža dozė 
publicistikos.

Tačiau ši egzotinė lyrika at
neš ne vienam malonią valan
dą, privers susimąstyti, perver
tinant kasdienybę, sužadins 
norą kažkur kilti, veržtis.

Jau antrąją Ališo eilių kny
gą buvo gausiai iliustravęs dail. 
V. Vijeikis. šią knygą daiL V. 
Štančikaitė ypatingai išpuošė. 
Nesigailėdama darbo ir išplėtus 
fantaziją, ji taip iliustravo visą 
knygą, kad atsistojo lygiomis 
su poetu. Kai kur vienam eilė
raščiui padarė po dvi ar tris 
ilh’stracijas.

Čia ir iškyla poeto ir dailinta- I 
ko santykio klausimas. ■

Poezija dažnai dailininką su- ■ 
gundo imti ir praskleisti sim- B 
boliais tuos vaizdus, kuriuos I 
išreiškė poetas. Taip turime iš- I 
leistų gražių rinkinių visom I—___
kalbom. Tačiau retai gur daili- 
ninkas išdrįsta iliustruoti kiek- vyt. KOSUaa 
vieną eilėraštį. Dažniausiai jis 
susumuoja savo įspūdžius į 
keliolika paveikslų.

Poezijos trapi forma, daž
nai trumpos eilutės sudaro dau
gel kliūčių, kurias dailininkas 
turi įveikti. Tuoj kyla klausi
mas, ar jis pajėgs sukurti to
kią iliustraciją, kuri atitiktų 
eilėraščio nuotaiką, ją išreikš
tų keliais brūkšniais. Kai kas 
visai to nepaiso. Toks V. Pet
ravičius kadaise iliustravo 
Fausto iKršos “Tolumas”, iš
leistas Vokietijoje. Jis ten re
tai kur prisffiečia paties teks
to.. Jo iliustracijos yra sava
rankios, gali eiti ir kitoje kny
goje; knygą ne atbaigia, ne 
paryškina, bet tik papuošia.

Štančikaitė norėjo poetą iš
reikšti linijom ir plėmais, paro
dyti jo pasaulį simboliniais 
vaizdais. Bet tie vaizdai dažnai 
per dideli, perkrauti, pagaliau 
per daug ir pačių iliustracijų.

Dailininkė gabios ffiustrato- 
rės vardą susidarė iliustruoda
ma jaunimo knygas. Ji suge
bėjo gražiai pagauti vaikišką 
pasaulį ir suteikti piešiniui in-

Jie pirmieji pakėlė triukš
mą prieš makrsistines knygas. 
Jų balsą išgirdo ir Londonas ir 
politikai. Misionieriai reikalau
ja užkirsti kelią marksistinei 
knygai, reikalauja siųsti tik 
gerą ir vertingą knygą, o kar
tu kaip priedą pridėti ir gražų 
baltojo žmogaus elgesį su juo
duoju, nes pavyzdys geriau 
traukia nei knyga. D. D.

Ir ką jie skaito, gal pramoginę
literatūrą? . 1 " .'■■■■

tymumo, šilumos, gjhnano. Bet 
šitoje knygoje Iliustracijos ne
turi nei intymumo, nei šilu
mos. Jai buvo tolima poeto 
simbolika, todėl ir iliustraci
jos išėjo kietos. Per tokią dau
gybę turėjo ir pavargti; tad 
nenuostabu, kad rasime ir 
menkų piešinių, silpnų kompo
zicijų. z}

Ji vis dėlto visai knygai da
vė savitą veidą. Ten iš pirmo 
įspūdžio jau nebėra poeto, o 
yra tik dailininke. Bet ar ge
rai, kad iliustracija nustelbia 
poetą. Prie to nustelbimo čia 
prisideda ir įdėtas dailininkės 
portretas, čia vis dėlto pir-

bar pakviestas į Lietuvių Eta- 
ciklopedijos redakciją, * jau re-.:-3| 
daguoja raidę “E”. Redakd- 
niais reikalais jis lankėsi Wa- 
shingtone ir tarėsi su prof. J. 
Baliu, prof. J. Pajauju, prof.
D. Krivicku ir V. Trumpa. Dr. ,*j 
V. Maciūnas kviečiamas reda- ||Į 
guoti specialų tomą, kur bus 
sutelkta medžiaga-apie Lietu- įS 
vą ir jos kultūrą.

• N. Tautvilas, gyvenęs 
Camden, N. J.; priimtas į kon- 
greso biblioteką Washfogtone.

• Skulpt J. Dagys dalyvau- . 
ja Montreaho pavasarinėje pa- 
rodoje, kuri vyksta nuo kovo' “ | 
17 iki balandžio 18 Ftoe Arts 
muziejaus patalpose. Išstatė 
skulptūrą medyje “Vėjas".

• Londone Britų muziejuje 
rasta Lietuvos totorių kronika 
iš 1644-50 metų. Joje nušvie- 
čiamas totorių dūftiūnų gyveni-., -f| 
mas anų laikų Lietuvoje su vi- J 
somis privilegijomis ir tarpusa- "J 
viais santykiais. Šią kroniką . 
studijuoja prof. Algirdas Gur-
ka ir tikisi netrukus ją atspaus- 
dmti. .

• Dnfl. V. Ratas Perthoje, | 
Austrafijoje, dalyvavo australų % 
dailinmkų parodoje, kur išsta- j 
tė du paveikslus.

• Mokytoją dienos buvo su- T j 
rengtos Tofonte kovo 27-28 dd. 
Buvo apsvarstyta švietimo bei . 
auklėjimo klausimai, gyvai pa- 
diskutuota. Kovo 28 d. pastoti- , | 
tą sknitė dr. A. gidtausfcartė-- - 
“Lietuvis vaikas Kanadoje.”

ir nutekinti, bet ar tiks, nes į 
šią knygą, kaip ir kūrybą, taip 
pat ir straipsniai turi patekti 
svarūs. .

Sudarys sunkumų ir pačios 
iliustracijos: kokiu principu jas 
atrinkti: ar imti mūsų dailinin
kų kūrinius, sukurtus tik trem
tyje, ar perbėgti per visą 50 
metų, čia jaučiama ir pačioje 
redakcijoje spragi, kad prie 
Šių vyrų: prie St. Zobarsko ir 
J.. Aisčio reikia ir trečio re
daktoriaus — dailininko. Jo 
paskirtis būtų kaip tik parink
ti iliustracijas ir duoti knygai 
formą. Kai metraštis leidžia
mas spaudos sukakčiai pančnė- 
■ti, jis turi parodyti ir pačios 
knygos technikinę pažangą.

Kaip leidėjas ir redaktoriai 
savo atsišaukime ragino rašy
tojus rimtai pažiūrėti į šį rei
kalą, taip reikia ir pati leidė
ją ir redaktorius to paties para
ginti. Sumanymas yra gražus, 
.tegu būna ir metraštis vertin
gas ir gražus!

. < A. Džhigėnas

kė, kad Čaikovskis esąs vertas 
pasigailėjimo ir biaurus kom
pozitorius, “pavogęs” iš jo dau
gybę melodijų.

Čaikovskis vadino Brahmso 
muziką “smuklės triukšmu” ir 
laikė jį ne aukščiau už.n Raf- 
fą. Tačiau Brahmsą vertino ir 
pripažino kaip gerą draugą prie 
stiklo.

Taniejevas (muzikas su ypa
tingai gera klausa) sake, kad 
Mussorgskio muzika ne muzi
ka, o tiesiog šlamštas ir pur
vas. Apie Skriabino muziką 
Taniejevas asmeniškai jam pa
sakė, kad. klausantis jo muzi
kos, jani noris vemti.

Skriabinas gi sakė, kad jį 
vemti verčia, klausantis Čai
kovskio ir Rachmaninovo mu
zikos. Glazūnovas tvirtino, kad 
Mussorgskis vėl dėlto esąs blo
gas muzikas. -

Programoje pakviesta dalyvauti:
RAŠYTOJAI:
Kotrym Griptityti 
AIkMm iMrihfctrgiii 
Autams VaMtihMIii

Negrai, kaip kadaise paverg
toje Lietuvoje, kai buvo spayda 
uždrausta, pirmiausia stveria 
politinę literatūrą. Afrikos 
laisvė, Afrikos turtai, ūkinis 
pajėgumas — tai ' jų tikslas, J 
kuris padeda atrinkti ir jų į 
skaitomas knygas. Tad roma- 
■nai, kurie sujudina Europą ir 
Ameriką, čia neturi jokio pasi
sekimo. * .

Skaitomos dvejopos 'knygos 
— marksistinės ir praktikines. 
Marksistinę literatūrą parūpina 
rūpestingoji Maskva per savo 
agentus, per toli siekiančius 
rankas. Praktinę — pristato 
anglai, šioj pastarojoje, spaus- 
dintoj net keliom spalvom, gmi- 
sfai muštruotoj, stambiom rai
dėm rėkia tekios antraštės: 
katy susikurti gražų gyveni
mą, ugdyk savo asmenybę, bttk

mandagus, taupus, lavink skonį 
ir tt

Šių pastarųjų siunčiama 
tiesiog tonomis.-Iš uosto tuoj 
jas gabena motorizuoti knygų 
pirkliai ir paskleidžia po kraš
tą. Kas nemoka angliškai, tam 
paprastai išverčia. Dažnai va
kare visa šeima skaito balsu 
ir viską perpasakoja, per- 
svrasto. O kai paskaito mark
sistinės literatūros, taip ir pa
sidaro Afrikos naktys nera
mios...
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Tel. 6752-W
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Happy

Easter

•Mėme nnimnUHHiiTrmiTrntyžė.

draudžiant* įeiti nejaunimui. 
Mat ten įtaisytas katobarys 
mokiniam palaukti, pasiskaity
ti ir pažaist!, kol jie laukia 
traukinio, grįždami M mokyfc-

drausta jaunimui. Austrijoje, 
Insbrucko mieste, geležinkelio 
stotyje prie vieno tauribariodu-

teisę ir ruošdamos būtireol- 
estatininke. Tą darbą ir pradė
jo, bet jau!935 metais buvo 
išrikta Rrorirtrirv^ mtastO PŠT-

Visokių valgių ir gėrimų puikus restoranas ir aludė. 
Malonus patarnavimas.

27 Lawrence Street, 
Brockton, Mass.

324 W. BROADWAY SO. BOSTON 27, MASS.
. TeL So. 8-9836 1

735 Na MAIN STREET 
(Netoli Ames St), MonteBo, Mass. TeL ferockton 8-1246

nyčioje. Dalyvavo ^odalietės iš 
Lawrence, Norwood, So. Bos
ton ir Worcesterio. Pamaldas 
prie Šv. Sakramento laikė N. 
Anglijos sodafieSų dvasios va
das kun. Petras šakalys; jam 
asistavo tam. A. Janiūnas iš 
Lawrence ir tam. A. Valungis iš 
Worcester, Mass. Pamaldose

Naujosios Anglijos Sddalie- taip pat dalyvavo klebonas 
čių metinė šv, Valanda buvo kun. A.PėtF&itis,tam. M.Ta- 
kovo 28 d., šv. Kazaniero baž- mutevičiuą seselės kazimšerie- 

tės ir . daugj^įaip žmonių.
Po pamaldų .visos susirinko 

j šv. Karim^ro mokyklą, kur 
buvo skanūs užkandžiai ir pa
sitarimas. Marijos metų reika
lais. Suvažiavusias sodaEėtes 
grąžtai lietuviškai' sveikino

MonteĮlo Federal Savings 
tad LOAH A8SOCIA13ON M BROCKTON 

820 North Main Street

TeL So. 8-0605 
8-0606

jauna Worcesterio prefekte Pr. 
Cibiūtė. Apskričio dvasios va
das kun, Petras šakalys pris
tatė. kun. Albiną Jankauską iš 
Athol, Mass. Jis buvo atvykęs 
su nemažu Sūriu vyčių. Savo 
kalboje pagyrė gražų sodalie- 
čių darbą irz pažadėjo suorga
nizuoti naują kuopą savo pa
rapijoje. Trumpai dar kalbėjo 
kun. A. Janiūnas ir apskričio 
prefekte Ona Kuderauskaftė 
iš So. Boštoho. Vakaras už
bartas įdomia fikna iš trapis- 
tų gyvenimo. Filmą parddė 
ktm. A. Valungis.

Kitas didelis sodafietių su
važiavimas įvyks birželio 6 d. 
Ipswich, Mass. Bus gafena vi
siems kartu vykti i tą Mari
jos šventovę ir gauti šventųjų 
Marijos metų atlaidų! K.

258-269 W. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
T ‘ Tel. SO 8-9307

Parduodam naujus 1954 Studcbatar automobilius. Turime 
—‘ _ » Įnm*ėĮ tėtame automobAh*. Mūsų me

chanikai yra atapartbi. Dorbąp pilnai garantuota*.

Ml-m B BKadMy, Mm *9, Mm M 8ai S-M68

161 AmesSt 
Brocktoa, Mass.

TeL 7818

Žodis apie mūsą...
INVESTMENTŲ taupymo sąskaitą!

tuvaitė, “dvikalbė amerikone”, 
kuri labai uoliai remia lietu
vius, yra viena iš žymiųjų jų 
veikėjų, daug nuapetnusi mies
tui. Vienu metu ji mokytojavo metu mirgėjo visoje Amerikos

• t . spaudoje.
Pažymėtina, kad visi čia pa

minėti sportininkai gražiai kal
ba lietuviškai ir visada save 
laiko lietuviais.

y. Vyt. Bamanaaskas

ralinto INVESTMENTU TAUPYMO 
PLANU, ftte PtaM tari ženriM K- 
vardtatag taupytojoms patenkins są*

L0WELL,MA8S.
Nftįtfiriž mūsų kriksyja gaji 

pasididžiuoti mūsų jaunosios 
to»**tos ftitboto lošikais. Kai tai- 
rie iš jų yra gavę stipendijas 
aukštosiose JAV mokyklose.-

Štai, Jonas MSius, kuris da
bar tanko Bostono Kolegiją, y- 
ra laimėjęs taurę, kata vienas 
iš geriausių lošikų iš visos A- 
merikos mokyklų. Leonardas 
Amfriušaitis taip pat lanko 
Bostono Kolegiją jau treti me
tai: jis yra pasiekęs labai gra
žių laimėjimų tiek moksle ir 
tiek sporte. Neseniai Lowellio 
aukštesniosios mokyklos fut
bolo komanda išrinko savo va
dovu dar jauną V. Paulauską.

Iš senesniųjų dar gerai atsi
menami J. ^Baranauskas, J. 
Abračinskas. Jų vardai savo

EDGAR’S 
Dept. Store

195 MAIN St. 
brocktoN, mass.

tą gobią, darbščią ir rūppstin- 
gą lietuvaitę buvo ta, kad ba- 
landžto 5 d. ji buvo išrinkta 
taip pat pirmąja , motersn 
Brockton Savings banko vado
vybėje (ėocporator). Vadinasi, 
jau nebe pirmas kartas jai ten
ka būti pirmąja. Ūritanaštis pa
žymi, kad tai -yra didelis įver
tinimas jos sugebėjimų ir uolu
mo darbut «

Julija K. Jakavonytė yra 
Amerikoje gimusi lietuvaitė. 
Dar būdama maža buvo su tė
vu nuvažiavusi jo tėviškės Dzū
kijos ajrfardcyti. Bet neflgai te
ko viešėti, nes jos tėvas, smar
kus ir tiesus lietuvis, rusų žan
darams stipriai užkirto dėl lie
tuvių persekiojimo. Jam teko

J. P. EIDUKAS
Ladies and Gentlemen’s 

CUSTOM TAILOR



VYŠNIOS, ŠIMAI IR “RADIJAS

AR BŪTA TEN AUKSO IR 1500

Kristaus prisikėlimo šventės proga

Jokūbas J. Stukas

—nii i'mn'lti

KONCERTAS

AiftUSniiftS. JB8K8L8
Vasara) 16 vimnarijaP Kokia 
fe jo nauda tai gimnazijai? O 
dar kaip ten su tais pinigais, 
kuriuos gimnazijos rėmėjai ir 
kiti aukotojai siunčia per Bak

1*- * >a - > ~Vr ii     9— -a<—— W- »* 
Ir KifH flRjsCi81 nPTyOIMTTHTiR Del

patvarkymus Baltes nėra pa? 
ėmęs jokio a^ygfeimo. '

Kur yra kitas auksas? Dar 
niekas lig šiol nerado tos vie
tos, kur, sakoma, auksas pa
slėptas. Iš visų turimų davi
nių atrodytų, kad buvo nuga-

• Per paskutinę pereitų me
tų savatię žuvo 15,8000 ir su
žeista 800,000 asmenų.

Amerikoje dfiovos rekordas
IŠ Metropolitan Life Insu

rance Company metraščio ma
tyti, kad 1953 Amerikoje 100,- 
000 gyventojų teko 13 mirties 
atsitikimų nuo džiovos. Tokio 
žemo procento Amerikos istori
joje nebuvo anksčiau.

BROOKLVN 11. N. Y.
J. VATAKĄS; j

Vasario 16 Gimnazijos
Direktorius

Mek jų auksų. įsakė, kad vi
sas inkų imperijos turtas būtų 
suvežtas į sostinę Cuzeo, o iš 
ten nafcSa buvo kažkur išga
bentas ir paslėptas.

Visi nešikai ir vergai 
n . — r <r_ _ > ar 1M1V$ jįj V1^WUHAl ytię 

kad niekam paslapties neiš
duotų. ,
'To aukso, sako, turėję būti 

daug, nes inkų šventorių sto
gai, vidaus sienos ir lubos buvo 
išmuštos storais aukso lapais. 
Taip pat dievų statulos buvo 
(auksinės, o bedaaniuott impera
torių kūnai irgi buvo susodina
mi j autorinius sostus, Net na
mų rifošos ir žemei dirbti įran- 
mat damai būdavo auksiniai.

Cuaco miesto šventovės du
rys ir šventoriaus mūrasi buvo 
autorinis, kuri puošė stora auk
sinė 700 pėdų figfo grandinė, 
kurių '

Tai tartai tėvo drama savo

Peru valstybinė specialistų 
ekspedicija ieško Andų kalny
no Macchu Piccu viršūnėje 
aukso, kurį prieš 400 m. paslė
pė paskutinis inkų vadas, ši 
paslaptis dilgina aukso mėgė
jus ,ir. jau ne vienas yra pali
kęs kalnuose savo tuščią ma
kaulę, bet paslapties dar nie
kas neatidengė.

VMG&ANbs'
J. <9. CINKUS 
Dtrefctorfte

Panamos pūieSai be bendrų
jų Kgų turi savo ypatingą li
gą — Panamos kanalą. Juo vi
si rūpinas ir serga. Kanalas 
su atitekama žemės juosta ta
vo išnuomotas Amerikai už 
250,000 dol. toriams. Dabar 
nuoma pakelta ligi 450,000 dol., 
bet ris per mažai

naujai gimusiam sunui.
Bet kai Pizarro įžengė 1533 

laprk. 15 į Cuzco miestą, jį 
rado tuščią. Nebuvo nei gy
ventojų, nei aukso. Jie bėgdami 
buvo viską išsinešę ir paslėpę. 
Vis dėlto ispanai per pirmąsias 
tris dienas be jokio ypatingo 
vargo surinko 10.000 kg. auk-

saueotų tautinė bibtioteka nuo 
žiurkių. Btotatekos tarnauto
jam lenca org^mzuoti privati
ne gfebą kaišų, akai-, 
člus iš vienut 
.. Wr-ptentofe: 
parjoję laimėjo pypkėj rūky- 
mo rungtynes vienas ūkinin
kas; prisikimšęs pypkę, >s iš
tesėjo jos 77 minutes ir 20

• Vokiečių ugniakahūų tyri
nėtojai apricaitė, kad per pas
kutinius dvidešimt metų Vezu
vijus T00 metrų stanažėjo, bet 
Etna tuo tarpu 200 metrų ta- 
po aukštesnė. - "* '~-

Lordas SeHork paskelbė 
Londone, kad Anglija yra sko
linga Amerikai 579 tnifi jonus 
doL Nuo kąro pradžios ligi 
šiandien Anglija yra gavusi 
paskolos iš Amerikos 622 mi- 
lijonus. Taigj^ 3 milijonai jau 
atmokėti, o likusią skolą su
mokės, kai tas geresni metai...

•AITVARAI” PADEDA STATYTI 
KEARNY, N. J., BAŽNYČIĄ 

1954 m. Balandžio 25 rairmaditni, 6 vaL vakare 
JACKSON AUDITORIUM 

756 Harrteoa Avenoe ’ Hanfeon, N. J.

Dalyvauja:
1. “Aitvarų” kvartetas, vadovaujamas muz. 

Alg. Kačanausko,
2. Vitalis Žukauskas, dramos aktorius,
3. ALB Kearny Apylinkės Vyrų choras, 

vad. muz. Kačanausko.
Nauja programa, šioj apylinkėj dar negirdėta. Po progra
mos šokiai. Gros Fred Kaczor orkestras. Bus bufetas. Au
ka $1.25. Petas naujajai batayBai statyti. Rengia Kear
ny N. Bažnyčios Fondo Komitetas.

Bilietus galima gauti: Kearny-Harrison pas komiteto na
rius ir knygyne "Mintis,’ 122 Schuyler Avė., Newart—pas 
A. S. Trečioką, 315 Wafcrat St, ir pas J. Letetių, 73 War- 
wiek St, BMbeth -r- pas Kudulį, 314-2M St, Brookiyn 
-*•0^,ĮSA Uitai Ava

Čia kalbama apie gražią 
kompaniją, kurioje yra milijo
nai vyrų ir moterų. Labai ne
daug yra tokių, kurie savo no
ru į ją dedasi. Daugumas ne
nori pakliūti ,bet pakliūva, y- 
pačiai per šventes, duodami 
darbo policijai, graboriam, 
daktaram ir draudimo kompa
nijoms. Tai šoferių ir jo krei
vių, užsimušusių ar prisimušu- 
rių, kompanija.

Velykų proga tos kompani-

bentas į “šventąjį, užgintą mies
tą”, kuris stovėjo Macchu Pic
cu viršūnėje ir jame tegyveno 

1500 šventųjų mergaičių.
Į'tą miestą niekas negalėda

vo nė kojos įkelti.
Laikas jau buvo viską užne

šęs dulkėm. Bet 1911 ameri
kietis archeologas, ten ^tyri
nėdamas, rado senovės pasta
tų ir kapų žymes, suprantama, 
ne aukso. Dabartinė ekspedici
ja, apsirūpinusi tikslesniais 
dokumentais, mėgina vėl savo 
laimę. , - E. A.

Atsakymui paimsim vienus 
metus, 1953-fiuosius.

Per tuos metus Baltes gim
nazijai perriimte 18*876126 
doterią, aite 87,64&62 Mf, 
tatent, 8329A2 DM flMąįfrTT. 
negu būtų gauta, jeigu kiek
vienas aukotojas būtų siuntęs 
tiesiai gimnazijai pašto perlai
domis, pagal fejrias paštas iš
moka pastoviu *4.17 DM kur
su už doleri.

Chase National Barto New 
Yoctoe, kur Baltes surenka ir 
tako gimnazijai skirtus pini
gus, per visus metus tėra pa
ėmęs tik 1.05 doL pašto išlaidų 
už 29 pervedimus pinigų iš 
USA į Vokietiją ir daugiau— 
jokių kitų mokesčių.

Baltes gimnazijai pinigus 
taų» dažnai siuntinėjo, kaip 
gimnazija prašė (po du kartu 
per mėnesį, o kartais ir ki
taip).

Apie siunčiamus pinigus 
gimnazija visada gauna iš Bal
to platų pranešimą su nurody
mu, kas aukojo (adresas), kiek' 
aukojo ir kam (kuriam ttoshu) 
takojo. Tuos {Mranešfanus gim-

OmtKTORiUS

HIUiSIDE.N.J

Istorinės žinios
Pirmąsias žinias randame 

Pranciškaus de Xeres praneši
me, siųstam Ispanijos karaliui 
Karoliui V. Iš to rašto sužino
me, kad pirmieji ispanų kariai 
ir kofenistai P. Amertooje buvo 
padaužos, nuotykių ieškotojai. 
Nors jiems buvo įsakyta žiūrėti 
karaliaus ir Ispanijos garbės, 
bet jie daugiausia žiūrėdavo, 
kaip prisiplėšti aukso. Apie 
1530 m. tiem užkariautojam 
vadovavo Pranciškus Pizarro, 
buvęs Karohaus V kiaulių vy
riausias prižiūrėtojas. Jis su 
160 vyrų įsiviliojo į spąstus 
inkų imperatorių Ątahualpą. 
Jam buvę pasiūlyta išsipirkti iš 
nelaisvės auksu, .bet to aukso 
turėjo pripilti -

22 mt. ilgio ir 16 int pločio

UETHVIU RADK> VALAf/DOS PROGRAMA 
,WRRX—12M fcn«eyele» terbltfctaJ Salem, Mam

Kiekviena ieftadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite kw 
nors pasvekinti ar paskelbti, ta! sųskite: LfkHCANIAN KAINO 
BODR, M CoMaga SU Nonraad, Haas.

Skyrius: UIBUANIAN FUTCNITURE CO., «• W. BnaAwa*
So. Boston Z7. Masa. . 7

A. ir O. IVAŠKAI
Tdefomi: NOnvood 7-1449 ar SOuth Boston 84611

Jau lžtnet»4t kai ktcujuo

SyL flt^uninunif 
BSraf toteejvAjANOų 

kUMKAl UAfUtiKMMIlOS

Kai suneštas attosas nesiekė 
lubų, Pizsrro perpyfco ir čia 
pat belaisvį pervėrus durklu. 
Apie tai rašo Augustas da Za- 
rate savo veikale “Peru pro
vincijos atradimo ir užkaria
vimą istorija”, o taip pat už
simena Gardlasso de 1a Vega, 
kurio veikalas buvo išleistas 
Lisabonoj 1609.

Imperatoriui žuvus, inkų im
perijoj vadovavo jo giminaitis 
Huascar. Jis suprato, kad ispa-

• Ketvirtadtas visų susisie
kimo nelaimių įvyko vairuo
jant mašiną šoferiam, jaunes- 
niem nei 25 metų.
• Iš keturių nelaimių trys 

nutiko visiškai aiškiame ore 
ir sausame kelyje.

• E visų saraites dienų pa
sirodė pavojingiausias šeštadie
nis. -

Lietuvių Radio Draugijos Programos
i. P. fflNKUS. nii««ib>iliu 

TifNiMflili P^PvaL vnlE^-WWRI. 1«N ke—6«M w. ’
GYVUOJA PER 23 METUS ‘ '

Oro (angomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.
TieL KV. 4-eSM 
AD JEZAVTTAS 
MmfkM Dtr

Lietuviu Radijo Korporacija
MC R, Bro<Nw«y,-So. Bastau r». Bfoas. Tel SO Mtab

Lietuviu Radijo programa H stoties WBMS, 1090 kiiocikla, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:39 vai. Būna lietuviikoi dainos, 
muzika ir MagduUs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU, Baltic Florists Gftta ir Dovanu krautuve, 502 E. Broadvvay, 
9a. Bostone. TeL SO SAttB. Ten gaunamas "Darbininku”, lietuviškos 
knygos v ranku darbo dovanos. **

jos 'kandidatų žiniai viešosios 
informacijos d^iartamento ke
leivinio draikfimo įstaiga pra
neša tokius tos kompanijos na
rių toaifius pereitais metais:

• 1953 m. Amerikos kebuo
se užsimušė ar buvo užmušta 
3%500 ir sužeista 2,140,u00. 
Sužeista 50JXX) daugiau nei

į Bostoną (Mara. Technologi
jos. Institutą), dabar pastoviai 
dirba Washingtone. Žmogus 
dar pačiame savo pajėgume, 
nuo ryto iki vakaro prasėdįs 
savo kabinete ir paskaitose, iš
leidęs visą eilę knygų vokiečių 
ir anglų kalbomis. Dar buvo 
8 vaL ryto, o jau radau jį be
triūsiantį. Apsikeitėme keliais 
žodžiais ir priėjome greitai 
prie tokios išvados: istorija 
dabar yra žiauri (mat, aš į tą 
mokslą kadaise buvau įklim
pęs), tai geriau studijuoti psi
chologiją žmonių, kurie tokią 
istoriją kuria...

Psichologijos departamentas 
kasmet gauna \ 200 prašymų, 
bet priima tik kokį 10-15 nau
jų graduantų. Dabar jų turi 
apie 60. Ta mokslo įstaiga tu
ri ir savo psichiatrinę vaikų 
ligoninę. Studentai nueina ži
nių pagilinti ir kitur. Jie sako, 
kad tai įdomus mdkslas, nes 
keistų žmonių pasitaiko. Ana, 
vienas skundėsi, kad jam 

ant pilvo groja radijas.

Tai esąs kerštas j° ne- 
prietdio, kuris gyvena kažkur 
Pacifike. Vienam iš profesorių 
“reikėjo važiuoti ir atimti” ra
dijo aparatą. Kuriam laikui ta 
“muzika” negrojo ir pilvo ne
skaudėjo. Bet po poros mėne
sių tas pacientas vėl užeina ir 
skundžiasi prašydamas: 
ther, ar nenuvažiuotum ligi

(atkelta iš 12 psL) 
ūkanas”, nes šalia pasauliečių 
nardo kunigai, monsignorai ir 
vienuoliai, vyrai ir moterys, su 
{vairiais savo rūbais.

Bibliotekoje radau užgulu
sius ant knygų jaunuolius ir 
jau paaugusius. Išminties se
miasi iš didžiulių tomų, o jų 
čia visur prikrauta. Prieangy
je dar buvo ir parodėlė, 

kaip nereikia su knyga 
elgtis:

paskolinus knygą nereikia jos 
laikyti namie kokį puskapį me
tų, neplėšyti viršelio, nebrau
kyti, netepti riebalais, nedėti 
po saule ir t.t. Parodėlė buvo 
pavadinta “knygų priešai”.

Paskui nuklydau į psicholo- 
gijos-psichiatrijos skyrių. Ten 
yra apie 8000 knygų tik tos 
srities ir kerne viso pasaulio 
žurnalai, kuriuose rašoma psi
chologijos klausimais. Šiam 
departamentui vadovauja
Kun. Dr. John W. Stifford, 

1946 metais pakeitęs vieną iš 
įžymiausių empirinės psicholo
gijos pionierių Amerikoje — 
Th. Verner Moor. Prof. Dr. 
John W. Stafford mokslus yra 
baigęs Louvain, Belgijoje, gp- 
lus eruditas, bet studentams 
labai šiltas, atviras ir paslau
gus.
• Louvaino universitetą Belgi
joje yra baigę dar du profeso
riai, iš kuriu vienas Dr. Peter 
R. Hofstaetter, austras, eks- Kalifornijos antrą kartą. Ma- 
perimentinės ir socialinės psi- no neprietelius įsigijo naują 
chotogijos specialistas, prieš aparatą ir vėl mano pilvas pa
metus atkviestas kaip svečias gauną garsus . .S. Snž.

tropinfa] gyvulių rinkoje atpigę 
Butai ir kiti trtrys visa 20%. 
Už Būtą dabar moka 600 doL, 
už dratabti 3300į tigrą 800. 
Kainos dar krisfanflos.

— Pietinio Sudano' Žandą
TSEUvcKS vUBSVaEę
fū, kad lotiną vft nuotakas rsi-

• Amerikos mokslininkas 
Nėwman dėstė, kad Amerikoje, 
{lietinėje ir šiaurinėje, juo to
liau nuo pusiaujo, nuo tropinių 
sričių, juo gyventojai yra 
aukštesni, šaltesniame klimate 
esą žmonės .aukštesni ir tvir
tesni; Vaikai amerikiečių, kurie 
iš šiaurės persikėlė arčiau prie 
tropinių sričių, truputį mąžta. 
Aukštį matuoja pagal stubur- 
kauiio ilgį. Esą trofuniuose 
kraštuose stuburkaulis viduti
niškai yra 76,2—81,3, o šiauri
nės ar pietinės Amerikos toli
muosius nuo pusiaujo kraštuos 
88,9—92,7.

• Airijos viaias gydytojas 
paskelbė, kad blondinių mote
rų skaičius mąžta. Prieš 60 me
tų du trečdaliai bričių buvę 
blondinės, dabar jų tik ketvir
tadalis, priskaitant prie jų dar 
ir nusidažiusias. Skandinavijos 
kraštuose btoncBnas plaukas 
taip pat ctingsftąs. Jis labiausiai 
laikąsis žemės ūkio kraštuose. 
Tokių esą dabar daugiausia 
Kanadoje—41%.

: W rūpes
tis: avių augintojas Ctetoidd 
pareikalavo fe vyriausybės at
lyginti už 900 avių, nes jos bu
vo t& ką nukirptos, peršlapo ir 
pastipo, kai vyriausybė, beda
rysią bandymus, netikėtai pa
darė dirbtinį Betų. Nuo to lie
taus nukentėjo te kiti ariu au
gintojai — viso nustipo 60,000 
avių.
• Ir faraonų žemė Egfetas 

turi rūpestį: p» 40 metų gy
ventojų skai&is padvigubėjo, 
tad vyriausybė sudarė komisi
ją, kas darytį, kad gyventojų 
skaičius taip neaugtų. Universi
teto rektorius šaukiasi į mote
ris, kad jos grožį saugotų 
“kaip amerifemės”; vienas gy
dytojas siūlo įkinkyti moteris į 
darbą taip, kad jos užmirštų 
vedybas. O mahometonų dva
sininkai tiesiog įspėjo gyvento
jus: neklausykite tų visų vai- 
koėtfrų.

Po smerčio kviečiais

siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus 
mano vad. liet, radijo klausytojams, rėmėjams, 

bičiuliams ir štabo nariams.
Linkiu Jums Velykų džiaugsmo, o brangiajai 

tėvų žemei Lietuvai prisikelti vėl laisvai 
ir nepriklausoma?.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Tl—B Ntete <te|» rt»<lu WLOA. 1SM kyteeMe*

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1 JO Hd 2:00 vai M norite 
Uoje radijo programoje ikenątą kretokitos adresą: 

knkhtb <IF UTRU AMA WIOA

500 svarų.
Maisto produktai gmmazuos 

ūkto tamtojos įkainoti IV
•••

metus gim
nazija iš Balto yra gavusi: 
84 kartonus taukų — 2815 

svarų,
50 kartonų etaeraus — 3.000 s. 
30 kartonų sviesto—1.950 sv. 
14 statinių piaao miltelių —


