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Sveiki sulaukę šventų Velykų!
___ _ _ •

Ramybe Jums
STASYS YLA

yiSI žinom kančios vargą, kur*; išgyvenam patys ir kuriame 
skendi mūsų tėvynė. Laukiam stebuklo, kuris pakeistų di

džiojo penktadienio tikrovę. Tikime, kad prisikėlimas nėra tik 
simbolinis, tik gražiai apvaikštoma tradicija, menanti aną istorinį 
ir vienintelį prisikėlimą. Velykų prisikėlimas yra tikras dvasinis 
prisikėlimas — visiems, kurie įsijungia į atgimimo srovę.

Daug gražių puslapių surašė istorija apie grįžtančius iš mir
ties j gyvenimą. Po ilgos dvasinės kančios, lyg iš po ledo lukšto, 
prisikelia naujos žmogiškos žibutės gyventi, ir žydėti. Visi šitie 
prisikėlimai yra Krstaus prsikėlimo ženkle. Be Kristaus nepraei
na nė vienas dvasinis perversmas žmoguje. Pascalis, Lisztas, 
Joergensenas, Claudelis, Papini, Mauriac, Poul Burget, Gabriel 
Marcei ir vardų vardai, kurių neišskaičiuosi, savo kelią atrado 
Nazariečio kelyje. Kai ūkanos apdengia dvasią, kai sielvartas ir 
kančia pagraužia širdį, tad išauga begalinis šviesos ir ramybės il
gesys. Pascalui vieną naktį sušvinta ši Šviesa ir jis sėda rašyti 
Mystere de Jesus — Jėzaus Paslaptį. Papiniui. po audringų ir pil
nų nesėkmės mėtų, atsiveria ji ,ir jis visa aistra puolasi studi
juoti Kristaus Istoriją. Lisztas. tas tragiškų rapsodijų maestro, 
praregėjęs Šviesą, kuria garsiąją Kristaus Oratoriją. Mauriac 
savo "atbudusiam ilgesiui pasotinti rašo La Vie de Jesus — Jė
zaus Gyvenimą.

Visos didžiosios širdys savo asmeninės Golgotos viršūnėje 
atsigręžia ne į ką kitą, kaip tik į Kristų. Savo pačių prisikėlimo 
džiaugsmui apreikšti jie rašo himnus, kuria melodijas Prisikėlu
siajam. Jie skelbia pasauliui, kaip anuomet dvylika žvejų: Jei 
Kristus neprisikėlė ir jei žmogus neprisikels, veltui mūsų tikėji
mas į tiesos ir melt^S pei'jęalę. veHrti mūsų■ viltis rsy'-ybės i:- lais
vės triumfą!
PABANDYK nutildyti savo širdies balsą tu, kuris šaukiesi ra

mybės ir džiaugsmo. įtikink save, kad tau vis tiek, ką kal
ba atversti gyvenimo lapai, kam ruošias numetus žiemos mirtį 
žemė. Tu nesidžiaugi, kai skamba vargonai aleliuja, kai vėliavos 
plavena pergalei, kai giesmė kartoja: prisikėlė! Sakai, tau prieš 
akis atsiveria anos procesijos tėvynės šventoriuose. Kasmet, nuo 
pat vaikystės, keliavosi su jom ir buvo tiek savų veidų ir viskas 
buvo taip artima... Visa tai šiandien ne džiaugsmu, bet giliu liū
desiu atsiliepia giliausiame širdies kampelyje.

Tikrai, tos mūsų velykinės procesijos tenai — su vėliavom, su 
giesmėm.... Ar su viltim? Ar jie džiaugiasi, nors pro ašaras.’.Ar 
jie tiki, kad Kristaus kančia išpirks ir jų kančią?

Tu susimąstai, ir tau atrodo, kad prisikėlimas tik graži sva
jonė visame grubiame mirties siautėjime. Kristus prisikėlė, bet 
ar prisikels žmogus — tas. kuriam gyvybių milijonai smilčių sau
jos verti? Tu jibejoji, o gal net netiki! Tu abejoji dangum, kad 
atmainytų žemę.

Štai tavo liūdesys — tas Velykų disonansas, kuriuo paženk
linti tavo veido bruožai. Parėjęs į namus tu paimsi taurę savo 
graužuliui užpilti, nes tu netiki, kad grįžtų tau pavasaris ir grįž
tų jis tenai, kur kasmet grįždavo.

Tu netiki, o tūkstančiai atgavo viltį, tūkstančiai pradėjo 
skelbt! pasauliui šviesą, kuri prasideda širdy ir vis tolyn, tolyn 
sklendena į žmoniją. Prisikėlimas, prasidėjęs su Kristumi, per Jį 
vykstąs žmonėse, o per šiuos šeimose ir tautose, pagaliau tier šias 
pereinąs į visą pasaulį — štai dvasinis realus kelias atnaujinti vi
są žemę. Dievas daro perversmą ne žmonių sistemose, bet širdy
se. Jis leidžia žmogui nueiti iki galo savo proto kelyje — iki pikto 
savęs išniekinimo, sužalojimo, kad paskui grįžtų pas Jį ieškoti sa
vo prisikėlimo. Dievas pasiruošęs laukt, nes Jis nėra prievartos 
Viešpats.. Davęs laisvą valią. Jis jos nevaržo net piktame. Tik 
Jo šviesa spindi — tamsoj ir nykumoj net dar labiau — ir Jo 
džiaugsmas kaip tolio aidas vis neliauja skardenęs.

Pasaulis visas negreit dar atsigręš į Jį. Bet argi dėlto 
turėtum laukti tu? Pasaulis turi laiko, prieš jį tūkstančiai metų, 
o tavo dienos, kurias skaitai ir gali suskaičiuoti, nepražys laime 
be Jo. Net tauta turi laiko sugrįžt ir prisikelt daugiau, negu tu. 
Bet su tavo prisikėlimu, prisikelia ir maža tavo tautos dalelė ir 
mažytė žmonijos dalis. Kodėl gi tu išeini iš jų, o ne iš savęs 
I^EMANYK, Broli, kad tau priekaištauju. Gal ir geriau, kad tu 

nesidžiaugi tuo, kuo Velykose džiaugiasi vaikai, gavę mar
gučių. ar biuro darbininkai, sulaukę keletai dienų atvangos. Gal 
geriau .kad tu neramus, kad tave persekioja abejonė. Nes ramy
bė ir džiaugsmas kartais būna apgaulus. Jis skrieja, kartais pa
viršiumi kaip drugelis žiedais. Tai ramybė, kurią turi milijonai 
taikos metais: ramybė iš savo namų, ūkio, iš geros tarnybos. šitą 
ramybę galima lengvai sudrumsti, nes ji atremta į trupią praei
namybę. Tik vidaus ramybė, tik džiaugsmas iš to. kad turi savy
je Dievą, brangiom aukom išsaugotą ar atrastą. — šitai išlieka 
ir karų ir katastrofų sukūriuose. Jei tu nesidžiaugsi apgaulia ra
mybe ir kankinies, nesuradęs vidaus ramvliės, tave galiu šian
dien sveikinti. Tu jau esi kelyje į prisikėlimą, ir vieną dieną tau 
prasivers tikras džiaugsmas.

I

ANTANASJ AŠMANTAS

PRISIKĖLIMAS

LAUKŲ BALANDŽIAI ŪBAUJA PUŠYSE: 
PAVASARIS, O VIEŠPATIE. PAS MUS! 
ATVOŽĘS JUODUS ARIMUS
ŽALIŲ RAŠTELIŲ PRIRAŠYSI:
IR KILS GIESME LYG VYTURĖLIAI,
UPELIAI ŪŽAUS IR SKARDENS,
KAD IŠ NUMIRUSIO AKMENS
KALNELIŲ ŠYPSENOJ MUMS PRISIKĖLEI.

NAKTIS NUSILENKĖ. ATEINA RYTAS.
IR TU SUGNIAUŽTĄ DELNĄ PRADARAI: 
ALOE VARVA PUMPURAI,
GRUMSTELIAI NUSIGANDĘ RITAS

. IR OBELS DROBULE VYNIOJAS.
TIK KAS, O VIEŠPATIE. SLIDŽIAIS
TAKELIŲ MŪSŲ PALEDŽIAIS
SKUBĖS TAI’ APKABINT RASOTAS KOJAS?

O tu. kurs šiandien pelnytai džiaugies Kristaus ir savo trium
fo diena, nesakyk anam: jis nevertas įeiti į Viešpaties džiaugs
mą! Anas gal pavydi tau tos laimės, kaip Poul Cloudel savo 
grįžimo į Kristų išvakarėse pavydėjo žmonėms, galintiems bu
čiuoti šventojo kryžiaus relikvijas. Ir kiek buvo paguodos jam. 
kai slapta galėjo įsimaišyti į anų būrį ir pats pasotinti savo lūpas 
tuo bučiniu.

Tepasisotina visų širdys tuo džiaugsmu, kurio pilni šian
dien Dievo namai! Kristus niekam negaili ir niekam nepavydi sa- 

Vo žaizdų, kaip ir niekam savo prisikėlimo. “Ateikite pas mane 
visi, o ypač tie, kurie kenčiate ir kurių širdys apsunkintos!”

KAIP VYKSTA KONSOLIDACIJA
Mažosios Lietuvos Tarybos 

prezidiumo nariai E. Simonai - 
tis, M. Brakas ir V. Banaitis 
anglų zonoje lankė mažlietuvių 
seniūnijas. Drauge su jais į 
Vasario 16 d. gimnazijos moks
lo metų užbaigimo iškilmes vy
ko p. J. Norkaitis, bet auto, 
vairuojamas p. V. Banaičio 
netoli Diepholzo pradėjo slidi
nėti ir smarkiai atsitrenkė į 
medį. Smarkiau apdaužytas 
vairavęs V. Banaitis vokiečių 
autokelių tarnybos nugabentas 
į ligoninę: kiti važiavusieji tę
sė kelionę toliau. Maž. Lietu
vos Tarybos suvažiavimas nu
matomas per Sekmines.

Paskutinis DP 
transportas

Pagal DP bilių prasidėjęs 
1948 m. masinis tremtinių va
žiavimas iš Vokietijos. Austri
jos bei Italijos į Ameriką, eina 
jau prie pabaigos.

Balandžio 2 d., laivu SS Bal- 
lou iš Bremeno iškilmingai pa- 
lydėti išplaukė paskutinieji 
trmetiniai — DP. kurie Ame
riką pasieks apie balandžio 12 
d.

Šiuo metu Vokietijoje dar 
procesuojami emigracijai vo
kiečių kilmės tremtiniai, šiame 
skaičiuje rasime dar nemaža 
lietuvių, kurie gelbėdamiesi 
nuo bolševikų repatrijavo į 
Vokietiją. Uoste lietuviškai už
kalbinus jauną Jakob Ensins, 
Andrei Goebel šeimas ir kitus 
panašiom pavardėm, šie nu
švinta išgirdę lietuvišką žodį 
ir pasakojasi esąs kilę nuo 
Kretingos, Jurbarko, Mažeikių, 
Raseinių, Tauragės. Vilkaviš
kio ir kitų Lietuvos vietovių. 
Jakob ir Maria Ensins. jauna 
23 ir 22 metų amžiaus pora, su 
pusantrų metų dukra Angelika, 
pasakojasi gimę ir augę vienas 
Kretingoje. kitas Jurbarkę. 
Mažamečiais būdami pateko 
Vokietijon, vėliau ir šeimą ten 
sukūrė.

Atvykstantį į Nevv Yorką 
paskutinį DP transportą ruo
šiamasi iškilmingai sutikti.

Gautosiomis žiniomis, Vliko 
grupių konsolidacija pamažu 
eina į priekį. Ja taip pat lygia - 
greta atsidėjus rūpinamasi A- 
merikoje, kur yra visų svar

biausių politinių organizacijų 
ir kovos sąjūdžių centrai. Kaip 
tenka patirti, paskiausiame 
Vliko posėdyje (IV. 2) buvo 
padaryta keletas reikšmingų 
nutarimų.

Vykdomajai Tarybai būstas 
Paryžiuje jau išnuomotas.

Ar į Paryžių kelsis visi 
Vykd. Tarybos nariai, ar dalis 
liks toliau savo darbo dirbti 
Vokietijoje, paaiškės kiek vė
liau. Greičiausiai jie tuo atve
ju įeitų į Vliko prezidiumą. 
Prof. J. Kaminskui, kiek gir - 
dėti, tuo reikalu suteikti labai 
platūs įgaliojimai. Vokietijoje 
laukiama grįžtant iš JAV prof. 
J. Kaminsko ir prof. J. Brazai
čio. Tikimasi, kad prof. J. Ka
minskas. sudarydamas naują 
Vykd. Tarybą, pasirinks tikrai 
pajėgių savo bendradarbių 
štabą.

Paskutiniame Vliko posėdyje 
buvęs taip pat priimtas Eltos 

statutas.

Kaip šnekama, laikinai ji iš
imta iš Inf. Tarnybos Valdyto
jo (p. T. šidiškio) žinios ir Vli
ko nutarimu pavesta VT Pir
mininko priežiūrai. Paskiausiai, 
Elta buvo paskelbusi kai kurių 
netikslių žinių, pvz. kad ir apie 
Vliko nutarimą ”jo pirmininkui 
rištis su min. S. Lozoraičiu ir 
kviesti jį į bendradarbiavimą, 
laikantis Reutlingeno susitari
mų”, kai iš tikro tokio Vliko 
nutarimo nebuvo. Tiesa, tuo 
reikalu buvo tartasi ir Pirmi
ninkui duoti reikalingi įgalioji
mai, bet apie Reutlingeno su
sitarimus jokio Vliko nutarimo 
nebuvo padaryta. Apskritai, 
ne vieno manoma, kad Eltoje 
reiktų vengti viso to, kas ga
lėtų erzinti kitas Vliko grupes, 
o pozityviai vertinti kiekvieną 
lietuvių žygį Lietuvos laisvini
mo darbe.

Lietuvių veikėjai Paryžiuje vis 
daugiau įsijungia į visą eilę 

antiboLševikinių sąjūdžių.

Prancūzų Komtetas už Lais
vąją Europą taip pat pradeda 
savo veiklą. Lietuvių atstovai 
dalyvavo federalistų kongrese 
Aachene, taip pat dalyvaus 
Berlyne įvykstančiame pa
vergtų kraštų juristų ir Lais
vųjų Žurnalistų Federacijos 
ruošiamame kongrese. J kong
resą iš Paryžiaus vyksta pulk. 
Lanskoronskis, kuris yra mini
mosios Federacijos vicepirmi
ninkas ir dar du. taip pat du iš 
Londono liet, žurnalistai.

DISKUSIJŲ VAKARAI 
STITTGARTO RADIOFONE

Stuttgarto radiofonas rengia 
kas dvi savaitės diskusijų va
karus. dalyvaujant Vidurio ir 
Rytų Europos kraštų tremti
niams. Lietuvių atstovas. Vliko 
Vykdomosios Tarybos narys 
M. Brakas. pirmasis buvo pak
viestas skaityti referatą tema 
“Ar galimas antvalstybinis Ry
tų ir Vidurio Europos susiorga- 
nizavimas?”

Savaitėje po Velykų išeis tik 
vienas “Darbininko" numeris 
balandžio 16 d.
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PLIENO PRAMONĘ PERIMA 
VYRIAUSYBĖ

kOtrrvisTi s j kalėjimu

Uashingtonas. — Nutrūkus 
tarp unijų ir fabrikantų atsto
vų deiyboms dėl plieno pramo
nės darbininkų atlyginimo, 
streikas pasidarė nebeišvengia
mas. Kad ši gyvybinės reikš
mės pramonės šaka nenutrauk
tų savo darbo, prez. Trumanas 
išleido potvarkį, kuriuo krašto 
plieno pramonė perimama vy
riausybės žinion. “Mūsų tauti
nis saugumas ir mūsų taikos 
išlaikymo galimybė priklauso 
nuo karinės gamybos. O karinė

gamyba priklauso nuo plieno", 
pareiškė prezidentas.

Tuo pat metu prezidentas į- 
sakė prekybos sekretoriui 
Sauyer perimti plieno garny - 
bos įmones ir jų veiklą ir su
teikė jam įgaliojimus derėtis su 
darbininkų unijomis dėl atlygi
nimų. Plieno pramonininkams 
įsakyta įmones tvarkyti preky
bos sekretoriaus priežiūroj.

R lt niore.* — Tris savaites 
truk v te; mas pasmerkė 6 ko- 
mun sius po 3-5 metus kalei; ir 
po i )J.) dolerių. Jie buvo kal
tina: ■: pritarę jėga nuversti 
JAV vyr ausvję Tei 
re 1 •' 
rys r

B. 1. gtone vy

De . okieti-
ios skolu

■■ — 1
v J

AFRIKOJE
TVINKSTA

Kas kėsinosi prieš 
Adenanerį

su-Benita. — Adenaueris. 
kvietęs reichstago grupių atsto-* 
vus. įspėjo, kad paketų su 
bombomis siuntėjai nėra išaiš
kinti. Bet tai galį būti neofa- 
šistinė teroristų grupė. Jis tu
rįs žinių, kad pasikėsinimai ir 
toliau gali bū’i tęsiami ne tik 
prieš vyriausybės žmones, bet 
ir prieš parlamento atstovus.

ATSILIEPIA IR AFRIKOS 
UNIJOJ

Tunise tvarka padaryta, bet...
Tunisas. — Per paskutinius 

tris mėnesius Tunise per riau
šes žuvo per 100 žmonių. Gy
ventojų neapykanta kyla ne 
tiek prieš Prancūziją, kiek 
prieš jos atstovus ir prieš visus 
baltuosius kolonistus. Jie siekia 
laisvės. Sąjūdis pagyvėjo nuo 
sausio mėn. atsiradus Neo Des- 
tur partija:. Jai vadovauja išsi
lavinęs tunesietis Habib Bour- 
guiba.

Po sukilimo Prancūzijos gen. 
rezidentas Yean de Hauteclo- 
que suėmė vadus, tarp jų ir 
Bourguiba. Prieš porą savaičių 
ir ministeris pirmininkas Mo— 
hammed Chenik su trimis mi- 
nisteriai buvo išvaryti į tolimą 
kaimą prie Saharos. Iš bejaus. 
kuris formaliai vaido kraštą, 
buvo pareikalauta, kad jis arba 
skir ų tokią vyriausybę, kuri 
priimtina prancūzams, arba 
pats pasitrauktų. Bėjus. 70 
metų vyras, pasirinko pirmą iš
eitį. Dabar sustiprinta cenzūra 
laikraščiams ir laiškams.

Tokiomis priemonėmis padė
tis tuo tarpu apraminta, bet ji 
nebus niekad sutvarkyta.

L< 'dome — U’a nosėdžiavo 
daur n’i knin 20 valstybių ir 
bankų ar urvai dėl Vokietijos 
skol’’ r'o’eė’ln'o. Vokietijos 
skolos dvejopos: apie 3 miliar- 
dai dolerių iš laikotarpio tarp 
dviejų pasaulinių karų: dau
giau in tai privatinės skolos, 
tarp jų 46'r amerikiečių kapi
talą i. Antra rūšis 
— tai po šio karo Amerikos, 
Britanijos ir Prancūzijos išleis
tos sumos Vokietijai ūkiškai 
gelbė’i. Jos sudaro 3.778.000.- 
000. Prieš konferenciją trys di
dieji susitarė Vokietijai bendrą 
skolų sumą sumažinti iki 1.- 
631.840.000. jeigu visi kiti rei
kalai teigiamai spręsis. Konfe
rencija ligi Velykų buvo veda
ma gera nuotaika.

Dėl Lietuvos piliečių pinigi
nių pretenzijų į Vokietiją Lie
tuvos pasiuntiniai yra įteikę 
per atitinkamas vyriausybes 
pareiškimus. kad Lietuva re
zervuoja sau teisę tinkamu lai
ku pretenzijas pareikšti.

riausiasis teismas išar-.umo, 
kad vadinamasis MeCarran į- 
statymas nustato, jog užsienie
tis. jeigu jis ^tremiamas iš 
JAV ir laiku nepasirūpina ki
tur išvykimo dokumentų, gali 
būti imamas į kalėjimą iki 10 
metų. įstatymo inicia orius tu
rėjęs galvoje komunistus ir jų 
talkininkus. Dabar tas įstaty
mas paliesias 3.000 užsieniečių, 
tarp jų 2147 iš anapus geleži
nės uždangos.

Toki įstatymą išleisti paska
tino istorija su gimusiu Odeso
je Spektorįum. kuris į JAV at- 
wko 1913 ir kuris 1930 turėjo 
būti ištremtas už skatinimą 
iėga nuversti JAV vyriausybę. 
Bet Rusija daug sykių atsisakė 
ištremiamajam Spektoriui duo- 
t: įvažiavimo popierius. Negau
damas jų. Spektorius važinėjo 
toliau po JAV ir skelbė komu
nizmą.

DARBININKAS
> Balandžio 9, 1952

Nutrūko derybos 
su Izraeliu

LIETI VOS POGRINDŽIO 
DOVANA ANT JAV PRE- 

ZINDENTO STALO

•New l'orkas. — Paskutinio
sios prez. Trumano kalbos per 
televiziją metu an: jo stalo bu
vo aiškiai matyti Lietuvos po
grindžio atsiųsta dovana —gin
tarinis laivelis. Ši dovana buvo 
atsiųsta kaip padėka už Ame
rikos Balso transliacijas lietu
vių kalba ir prezidentui buvo į- 
teikta šių transliacijų metinės 
sukakties proga š. m. vasario 
16 d.

— Visoje 
Pietų Afrikos Unijoj policija 
aliarmuota po to. kai bal. 5 d. 
spalvotieji paskelbė pasyvų pa
sipriešinimą prieš min. pirm. 
Malano rasinį įstatymą. Tuo 
įstatymu gyvenimo gerovei 
kelti parodoma palankumo pir
moj eilėj baltiesiems, o tik pas
kui spalvotiesiems. Balandžio 
mėn. visi spalvotieji rengia de
monstracija. kuriose jie tikisi 
turėti dešimtis tūkstančių žmo
nių. Toje kovoje jie susilaukė 
paramos iš Irano. Indijos pro
vincijų. Kašmiro. raud. Kini
jos. Baltieji Johannesburge 
jaučiasi labai nesaugūs.

Baltieji vis nori žiūrėti į Af
rikos kraštus kaip į koloniza
cinius kraštus žiūrėjo senais 
laikais. O komunistinis gaiva
las tatai puikiai išnaudoja.

V A R D A X

DIEVO

Dievo
Mažųjų Maldos— paveiksluo
ta maldaknygė, kuria paren
gė Kun. Stasys Yla. iliustra
vo dail. Paulius Augius. 
originalūs paveikslėliai, ei- 
liuot<»s maldos. kaina $1.2o 

Avė.. Brooklyn 21. N. Y. arba 
Il.F.D. 2, Putnam.

Kreiptis: Darbininkas. fiSO Bushuuk
pas leid' ją: Jiiuimm C«H«rėption Canvrat,

Conn. I

Stalinas pasirinko
Indiją

Maskva. — Bal. 5 
nas priėmė Indijos 
Maskvoje Sarvapalli 
krishnan.

TELEGRAFAS TEBEVEIKIA
d. Stali- 
atstovą 
Radha- 

kuris atvyko atsi
sveikinti. nes pakviestas prezi
dento pavaduotoju. Stalinas 
jam dėstė, kad esąs pats me
tas susitikti pasaulio vadams— 
Stalinui. Trumanui. Churchil- 
liui ir Indijos min. pirm. Neh- 
rut Vadinas, kartoja mint:, 
pasakytą žurnalistams. Tik čia 
Indiją traukia į didžiuosius.

to, kad firma dalį darbų per
leido kitai firmai, kurios žmo
nės atėmę uždarbį tiesioginės 
firmos žmonėms.

Spauda tuo tarpu ramiai pa
žymi. kad streikai eina tvar
kingai be išsišokimų ir didelio 
sutrukdymo kasdieniniame gy
venime. Tačiau iš tikrųjų jis 
labai sutrukdo Amerikos gink
lavimosi ir ginklavimo planus.

Haaga. — Izraelio delegaci
ja pasitarimus su Vokietija 
dėl atlyginimo už žydų turtą 
staiga nutraukė. Ji pareiškė, 
kad Vokietijos pasiūlymas bu
vęs nesvarstytinas ir kad toli
mesnį pasitarimų klausimą te
galėsianti atnaujinti Izraelio 
vyriausybė. Iš savo pusės Vo
kietijos delegacija pareiškė, 
kad jai derybų nutraukimas e- 
sąs staigmena. Ji taip pat pa
reiškė. jog Vokietija radusi 
pagrįsta, kad Izraelis keltų 
ieškinį į 4.5 miliardų DM, iš jų 
3 miliardus turėtų sumokėti 
Vakarų Vokietija. Bet Izraelio 
atstovai kalbėję apie 13 miliar
dų.

Iš tikrųjų derybos nutrūko 
ne dėl šiokio ar tokio pasiūly
mo, bet dėl viso pasaulio žydų 
keliamo nepasitenkinimo pri
imti atlyginimą pinigais už vi
są moralinę skriaudą ir gyvy
bių sunaikinimą. Politiškai jie 
randa tikslingiau palikti Vo
kietiją eilėje priešų, kuriems 
neatleidžiama.

V-

■

STALINAS ŽVEJOJA NAUJU TINKLU
BRITAI GINUOSI

Tarpt, ūkinėj 
Maskvoje daly- 
iš 40 valstybių.

Maskva. — 
konferencijoje 
vavo atstovai 
Amerikiečiai.'britai, prancūzai
dalyvavo ne kaip vyriausybės 
delegacijos, bet kaip privatūs 
asmens.

Konferenciją atidarydamas. 
Nesterovas. Sovietų prekybos 
lūmų pirmininkas, išdėstė, kad 
Sovietai nori prekybinių ryšių 
su kapitalistiniais kraštais ir 
išskaitinėjo. ką į atskirus kraš
tus galėtų įvežti ar prisiimti. 
Neaplenkė ir britų, prancūzų, 
net amerikiečių: su jais visais 
galėtų būti sustiprinta preky
ba. Pabaigoje išsikoliojo už Ti
kinę blokadą Kinijai. Jo mintį 
plėtė Lenkijos atstovas. Esą 
I^enkija mielai parduotų kapi - 
tafistiniams kraštams anglis ir 
kitas prekes, .jei iš ten gaus, 
kas jai reikalinga.

Iš visų sąjungininkų labiau
siai ūkinės pagundos viliojo 
britus. Lordas Boyd Orr net 
vienam posėdžiui pirmininkavo 
ir reikalavo panaikinti suvar
žymus ’arpusavio prekybai. 
Kiti britai tęsė, kad konferen- 
cia esanti labai svarbus veiks
nys pasaulio prekybos ateičiai. 
Jų šalis. Britanija, padariusi 
brangiai atsieinančią klaidą, 
kad nepanaudojusi šios progos 
naujoms rinkoms ieškoti. “Mes 
neabejojame, kad čia atstovau
jami kiniečiai yra labai suinte
resuoti prekiauti su britų fir-

momis ir iš mūsų pirkti.” Visi 
keturi britai buvo darbiečiai.

IR FEDERALLSTAS 
PRITARIA

Aachenas. — čia įvykusioje 
Europinės Unijos Federalistų 
metinėje konferencijoe prof. 
Eugen Kogon (vokiečių ats.) 
siūlė šaukti Europos konstitu- 
ciai paruošti parlamentą, eiti 
į derybas su Sovietais, kurie 
darysią nuolaidų ir kuriems 
taip pat nuolaidų reikią duoti.

Nev Y«rk>s, — Reikalauda
mi pakelti atlyginimą, sustrei
kavo Westem Union telegrafo 
tarnautojai. Darbininkų unijos 
žiniomis, streikas vykstąs šim
tu procentų. Firma tikina, kad 
eilėje miestų telegrafas norma
liai veikiąs. Streikuojančių a- 
pie 31.000. Tokio telegrafo 
streiko nebuvę jau 33 metai. 
Firma į darbininkų reikalavi
mą nieko aiškaus dar neatsa
kius.

—ir telefonas prisidėjo

67.000 Bell System telefono 
tarnautojų nuo bal. 7- d. ryto 
43 valstybėse sustreikavo taip 
pat. Jų streiką publika mažiau 
jaučia. Daugiausia jį patiria tik 
iš pavėlavimų kalbantis su di
desnių atstumų vietomis.

Prisidėjo prie streiko tose 43 
valstybėse telefono technikų ir Z 
instaV.atorių 16.000. kurie dir- - 
ba Westem Electric Co. turi n- Z 
čioje labai artimus ryšius su - 
telefonų firma. Z

Sustreikavo taip pat Gene- Z 
ral Electric Co. vykdomuose 
atomines energijos fabriko dar- •««••■••••■ t « ««««•-
buose ten Arbantieji 500 elek
trotechnikų ir kitų specialistų. 
Fabrikas turi gaminti atominę 
energiją povandeniniams lai
vams. Čia streikas prasidėjo iš

Burmoje, vadinami Kareno 
maištininkai apsupo vieną mie
stą, Letpadon, ir pareikalavo 
sumokėti jiems išsipirkimo pi
nigų S25.000. Kitaip jie žada 
pradėti skersti gyventojus.
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EASTER GREETINGS

0HR1NGER
HOME FURNITURE CO.

BRADDOCK, PA

McKEESPORT & GREESBURG
PENMOTVAMA

“Serving I lomom a kers for 3 Gcncrations"
I

EASTER GREETINGS

GORDON & JACOBSON
CHRYSLER and PLYMOCTH

Vokietija pasirinko 
Vakarus

Bonna. — Balandžio 4 d. 
Vokietijos parlamentas pritarė 
Adenauerio politikai siekti są
jungos su Vakarais ir pasku
binti ’aikos sutartį pasirašyti. 
Adenaueris tikino, kad sutar
tis. kuria bus panaikinta oku
pacija ir grąžintas Vokietijai 
savarankumas, būsianti pasira
šyta per mėnesį laiko. Tokiu 
būdu vokiečiai pademonstravo, 
kad jie atmeta Sovietų pasiūly
mą liktis Vokietijai neutraliai.

SlKMVffos ŽINIOJ
• Korėjos deryboms jau sukako devyni mėnesiai, bet susita

rimo vis dar nepasiekta. Trys tebeginčijami klausimai — Sovietų 
įtraukimas į neutralių stebėtojų tarpą, paliaubų metu komunistų 
aerodromų statyba ir belaisvių pasikeitimas. Pastarasis klausi
mas susitarta kol kas atidėti. Komunistai leidžia suprasti, jog at
sisakytų nuo Sovietų dalyvavimo stebėtojų tarpe? jei sąjunginin
kai sutiktų su aerodromų statyba.

• Iš Vakarų sąjungininkų sluogsnių Vokietijoj pareiškiama, 
kad yra žinių, jog Sovietai, norėdami sutrukdyti Vokietijos įsi
jungimą į Vakarų gynybą, sutiks su laisvais rinkimais visoje 
Vokietijos teritorijoje.

• Abejų ramų komitetas ir tuojau po to atstovų rūmų plenu
mas nutarė 60 dienų pratęsti prezidentui Trumanui jo karinius į- 
galiojimus.

• Pirmaisiais duomenimis, Ulinois pirminiuose rinkimuose se- 
nat. R. Taftas žymiai pralenkė savo konkurentus H. E. Stasscną 
ir gen. Eisenhowerį. Eisenhoįveris oficialiai čia nekandidatavo.

• Vienoje gautomis žiniomis, Čekoslovakijoj vykdomas smar
kus komunistų partijos valymas. Per paskutiniuosius koletą mėne
sių iš partijos pašalinta 3,000 asmenų.

• Iš Bagotos pranešama, kad Kolumbijoj prasidėjęs pilietinis 
karas. Po pasikėsinimo prieš Tolima provincijos gubernatorių 
jau žuvo susirėmimuose 250 asmenų.

f

530-44 Eighth Aveane Phoae: HO. 1-3600
MINHALL, PA.
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TIK RIBOTAM LAIKUI

NAUJAS STOGAS
ČERPĖS (shinglcs) f** $190.03

geriausios kokybės — pilna garantija
Galite pasitikėti, kad p. Vincent darbą atliks sąžiningi

IŠDAŽYSIME
5 KAMBARIUS, vonią, koridorią už $165.90 

Aukštos kokybės dažai — puikiausiai atliktas darbas
%

NAMŲ DAŽYMAS
MEDINIŲ NAMŲ • PLYTINIŲ • STUCCO * 

prieinamos kainos 
LANGAI — išdažyti su “Dutch Boy Lead", 

užkituoti, aptinkuoti $2.50

Specialiai pavasario sezonui
Apsaugokit savo namus nuo vandens

Mes išvedame ŠALIGATVIUS • JVAŽIAVIMUS į GARA
ŽUS • PLYTINIUS LAIPTUS • STUCCO

Darbas atliekamas nuolatinėj priežiūroj. Rūpestingas 
išplanavimas užtikrina puikiausią darbo atlikimą.

Lengvos išsimokėįimo sąlygos
PAŠALKITE MR. VINCENT DABAR EVergreen 7-5590

MES VAŽIUOJAME VISUR

VINCENT K.
Gencralis kontraktorius. IJccnscd Rigger No. 3333

303 SOITH Itb STREET
BROOKLYN, N. Y.
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TARP GEROS VALIOS ŽMONIŲ
VISUOMENES gyvenime savinauda-arivistas yra kaip ūki

niame gyvenime spekuliantas. Kur ūkinis gyvenimas susitvarko, 
juodoji rinka nyksta, ir jos didvyris spekuliantas priverstas ieš
koti kito darbo.

Kur visuomenė politiškai sąmoninga ir veikli, ji išaugina 
gerų ir garbingų visuomenės veikėjų. Demokratinės Įstaigos ap
saugoja ją nuo netikusių. Parlamentinėje laisvo žodžio aikštėje 
gali būti nuimta arivisto-savinaudos kaukė. Demokratinio krašto 
teismas saugoja visuomenę ar jos narį nuo smurto, nuo šmeižto, 
grasinimo ar kitokių moralinio smurto reiškinių, kuriuos nori 
arivistas panaudoti prieš artimą.

Savinauda-arivistas atsiranda demokratinio gyvenimo sute
mose, kai visuomenė esti nepriaugus ar atstumta nuo visuomeni
nio veikimo; kai juo verstis tegauna režimui pataikaujantieji; kai 
nebėra Įstaigų, ginančių nuo smurto.

Dabar gyvenam kažkokį plyšį tarp šių dviejų laikotarpių. 
Per eilę metų išaugo tie nedemokratinės dvasios žmonės. Bendra 
nelaimė jų į čią atbloškė ne vieną. Pati visuomenė per sutemų 
metus buvo atpratinta nuo dalyvavimo visuomeniniame veikime. 
Tos visuomenės trupiniai, nors atsidūrę Vakarų laisvėje, negalė
jo atgauti pilnos laisvos demokratinio krašto dvasios ir pareikšti 
veiklos. Nebėra tam laiko, nes slegia sunkus darbas dėl duonos! 
Nebėra aktyvumo, nes dvasią slegia naujose sąlygose savo nega
lios pajautimas. O krašto ilgesys ir nuola1 skrendančios mintys 
į praeitį dar labiau ugdo užsidarymą šeimoje ar savo vienatvėje. 
Organizacijos netraukia. Ko gero dar išrinks vadovauti. O tada 
bus nepatenkintų. Geriau neįsipykti.

Čia ir atveriamas kelias arivistui-savinaudai. Kai nėra grū
dų, atsiranda pelų.

Visuomenė organizaciniam darbui pasyvu, bet patriotiška ir 
tauri. Ji myli kas lietuviška. Ji brangina simbolinę lietuvių vie
nybę. Kai pamato gyvenime arivistinius reiškinius, vienam kyla 
nepasitenkinimas pačiu visuomeniniu gyvenimu: moja į jį ranka. 
Kitas .išgirdęs kovą kažko su kažkuo, jaudinasi: kam tos kovos, 
nusileiskit, broliai, rėkiantiems: kad tik jie nutiltų, ir turėtume 
taiką ir ramybę. Senasis lietuvis, ilgus metus atkakliai saugojęs 
čia lietuvybę, patrauks pečiais: nebesuprantu jūsų, nežinau: pa
galiau aš savo jau padariau: dabar jūs tiek padarykit....

Dvasia kaip Vakarų Europos patriotų, kurie komunizmo ir 
hitlerizmo atžvilgiu raminos: tegul gi ateina, o ką jie mums pa
darys: esam senos kultūros ir juos perdirbsim. Bet jų lūpomis 
bylojo ne savo galybės pajautimas ir artimo meilė, o tik nuo
vargis. kuris ieškojo ramybės.

Geros valios žmonės nori pirkti ramybę ar bent jos erzacą. 
Pirkti iš savinaudą arivistų. nors ir spekuliacine kaina.

Tik ar ji kartais neperbrangi?

Prieš kokį mėnesį laiko skai
tėme laikraščiuose, kad Lisabo
noje, Portugalijoje, posėdžiavo 
Atlanto Sąjungos karinė vado
vybė. Ten buvo tartasi, kaip 
geriau suorganizuoti ir sustip
rinti Europos gynybos pajėgas. 
Visiems krito į akį. kad tam 
pasitarimui buvo pasirinkta 
nedidelė valstybė prie Atlanto 
pakraščio. Aiškinama tai dvie- 
jopu būdu: viena, kad Portuga
lija yra reikšminga strateginiu 
atžvilgiu; antra, kad ji yra 
stipri iš vidaus. Demokratams 
galėjo būti tik tai nemalonu, 
kad jie svečiavosi pas bent pu
siau diktatorių. Kas yra tas 
diktatorius, kaip jis valdo Por
tugaliją ir kokios reikšmės ji 
turi Europos gynybai ir JAV?

Kai po prabangos ateina 
skurdas

Portugalija yra nedidelis 
kraštas, bet turi gana dideles 
kolonijas. Tuo atžvilgiu ji yra 
ketvirtoji kolonialinė valstybė. 
Prieš kokius 300 metų iš tų 
kolonijų ji buvo labai pratur- 
tusi ir skendo didelėje praban
goje. Tačiau savas kraštas bu
vo apleistas ir atsilikęs. Kai 
atėjo sunkesnės dienos, prasi
dėjo neramumai ir revoliucijos. 
1908 m. buvo nužudytas kara
lius drauge su sūnumi ir pas
kelbta resnublika. Nuo tada 
politinis gyvenimas pasidarė 
dar neramesnis. Per sekančius 
16 metų Portugalija išgyveno 
net 20 perversmų. Tuo metu 
buvo išrinkti 8 prezidentai, iš 
kurių 3 greitai atsisakė, vienas 
pašalintas ir vienas nužudytas. 
1926 m. dar vieną peversmą i- 
vykdė kariuomenė, bet neatro
dė. kad ir tas būtų paskutinis. 
Kraštas vis labiau smuko, ne
darbas didėjo, pinigų ižde visai 
nebuvo.

“Eik, sūnau, jei kviečia...”
Tuo metu pas savo sergančią 

motiną atostogavo Dr. Antonio 
de Oiiveira Salazar. I nuošalų 
kaimą. Santa Comba. jis buvo 
atvykęs iš Coimbro. kur buvo 
ekonomijos profesorium. Jis 
buvo nevedęs, turėjo 37 metus, 
gerai pažino savo dėstomą da
lyką ir studentų buvo labai 
mėgiamas. Apie kokį nors po
litinį darbą niekada negalvojo.

Taigi, kai pas jį į kaimą atvyko 
karininkų delegacija ir prašė jį 
būti finansų ministeriu, jis kie
tai atsisakė. Salazaras spyrėsi, 
teisindamasis, kad jis negalįs 
palikti sergančios motinos. Jis 
pasakė tai ir savo motinai. Bet 
ji kitaip į tą reikalą pažiūrė
jo: “Eik, sūnau, jei kviečia, — 
pasakė ji, -----  matyti, tu esi
jiems reikalingas.”

Dr. Antonio de Oiiveira Sa
lazar išvyko į Lisaboną. Jis 
buvo nusistatęs tvarkyti vals
tybės iždą taip, kaip jo motina 
tvarkė savo nedidelį ūkį: neiš
leisti daugiau, negu gauni. Bet 
finansų ministerio kėdėje Sa
lazaras tegalėjo išbūti penkias 
dienas. Jis tuojau pamatė, kad 
savarankiškai tvarkyti krašto 
ūkio negalės. Taigi atsisakė ir 
grįžo į Coimbrą pas savo stu
dentus. Jis neturėjo jokių am
bicijų sėdėti ministerio ar pre
zidento kėdėje. Profesoriaus 
kėdė jam rodėsi pati tinka
miausia.

Finansų ministeris, 
kuris viską mato.

Po dviejų metų pas ji vėl at
vyko karininkų delegacija. Il
gai kalbinamas, sutiko vėl ban
dyki, bet išreikalavo vieną są

Plieno pramonės streikui išvengti New Yorke įvyko unijų ir plieno ga
mybos atstovu konferencija, takiau pasiekti susitarimo nepavyko. Čia 
matome tarpininką J. A. Stephens diskutuojanti streiko klausima su 
CIO pirmininku Ph. Murray.

lygą: kai jis bus finansų minis
teris. be jo žinios negalima bus 
išleisti nei vieno “escudo” (por
tugalų pinigo vienetas), net ir... 
karininkai negalės to daryti. 
Jie buvo grąžinę kraštui ramy
bę, bet pakrikusio ūkio sutvar
kyti nepajėgė. Turėjo tad su
tikti su tuo, ko Salazaras rei
kalavo. Taip jis vėl tapo finan
sų ministeriu 1928 m. balandžio 
mėn. Tas pareigas eina jau 24 
metus. Kitų kraštų finansinin
kai pripažįsta, kad Salazaras 
yra pats gabiausias finansų 
ministeris, koks tik yra buvęs 
pastaraisiais laikais. Jisai nu
smukusį Portugalijos “escudo” 
padarė tokį tvirtą, kaip JAV 
doleris ar Šveicarijos frankas.

Vienas atsitikimas rodo, ko
kių priemonių jis čia ėmėsi. 
Vienas portugalų dainininkas 
sumanė aplankyti Braziliją ir 
suruošti ten eilę koncertų. 
Brazilijoje, kaip žinome, ofi
ciali kalba yra portugalų. To 
solisto draugai norėjo gauti iš 
iždo paramos: girdi, tai esąs ir 
patriotinis darbas. Salazaras į 
tai atsakė klausdamas: “Iš kur 
aš galiu gauti pinigo tiems, ku
rie dainuoja, jei man jo trūks
ta verkiantiems?”

Kitu vėl atveju Salazaras 

aplankė vieną įmonę, iš kur at
ėjo skundai, kad jos vadovybė 
yra apsileidusi. įmonės virši
ninkas nurodė daug priežasčių, 
kurios kliudančios darbo našu
mui. Salazaras nesibarė ir ne
priekaištavo. Jis tiktai išvyk - 
damas įrašė svečių knygoje: 
“Aš viską mačiau.”

Kadangi jis sugebėjo viską 
matyti ir ką matė taisyti, tai 
pasitaisė ir piniginiai Portu
galijos reikalai. Ji apsitvarkė, 
išbrido iš skurdo ir pradėjo at
sistatyti. Salazaras tapo ir mi
nisteriu pirmininku 1932 me
tais. Taigi, jau dešimti metai, 
kai jis Portgaliją tvarko.

Kas dabar gera, gali 
būti ir prasta

Salazaras yra surašęs, o 
tautos balsavimas yra patvirti
nęs konstituciją, kuri socialiniu 
atžvilgiu yra pagrįsta popiežių 
enciklikomis, bet turi diktatū
ros pobūdį. Visos partijos yra 
uždarytos, spauda cenzūruoja
ma; yra tik keli laikraščiai, 
kuriems leidžiama nuosaikiai 
vyriausybę kritikuoti. Už są
mokslą prieš vyriausybę bau
džiama, bet mirties bausmę 
konstitucija draudžia. Prezi
dentas visos tautos renkamas 7 
metams. Jis sudaro vyriausy
bę panašiai, kaip JAV preziden
tas. Renkamas dar parlamen
tas įstatymams bei biudžetui 
priimti ir sudaromi korporaci
jų rūmai iš darbdavių, darbi
ninkų ir įvairių profesijų atsto
vų.

Opozicijos tokiai santvarkai 
netrūksta. Nurodoma, kad 
diktatūra visada lieka diktatū
ra: jei šiandien ji kraštui nau
dinga, tai rytoj gali pasidaryti 
pražūtinga. Tik niekas neabe
joja, kad Salazaras gero savo 
kraštui siekia. Yra išvesta apie 
11 tūkstančių mylių gerų ke
lių , aptvarkyti ir apšvarinti 
miestai, nusausinta daug že
mės, pristatyta elektros stočių 
ir darbininkams namų. Sako
ma, kad su 70 procentų analfa
betų krašte prie kitokios tvar- 

. kos ir nebūtų buvę galima to 
viso trumpu laiku pasiekti.

Salazaras mano, kad tas 
priverstinis apsitvarkymas jo 
kraštą yra apsaugojęs nuo bol
ševizmo agitacijos. Ji gi siūlo 
ir prievartą jr skurdą.

Prezidentu būti nenori
Salazaras yra užsidaręs, kuk

lus ir paprastas. Jis labai retai 
kur pasirodo viešumoje, ne

mėgsta pagarbos ir demonstra
cijų. Iš dovanų priima tiktai 
gėles ir jo mėgstamas sardines 
(Portugalijos pigiausias val
gis). Būdamas tik finansų mi
nisteriu, algos teėmė 4000 es- 
cudų į mėnesį ($130), o dabar 
kai prisidėjo ministerio pirmi
ninko pareigos, jam temoka
ma 15,000 ($500). Kadangi tu
ri valdinį butą ir automobilį, 
tai .sako, kad jam to visiškai 
pakanka.

Pereitais metais jam galvą 
suko jo šalininkai, norėję įkal
bėti būti prezidentu. “Ar jūs 
norėtumėte mane laidoti Jero
nimo vienuolyne” (ten Portu
galijos žymesnybės laidoja
mos)? — paklausė jis. — “Aš 
norėčiau būti palaidotas šalia 
savo tėvų mano gimtajame 
kaime.”

Kuo reikšminga yra 
Portugalija?

Dar keletas žinių iš geogra
fijos ir tarptautinės politikos. 
Portugalija su Azorų ir Madei- 
ros salomis Atlanto vandenyne 
užima 35,000 kv. mylių. Gy
ventojų — 7,8 milijono. Kolo
nijos Afrikoje užima 800.000 
kv. mylių, Azijoje — 9,000 kv. 
mylių. Savame krašte portuga
lai daugiausia gyvena iš žemės 
ūkio ir žuvininkystės. I užsienį 
išveža aliejų, apelsinus ir sar
dines. Kolonijose turi kaučuko, 
deimantų, vario, geležies ir u- 
rano.

Nusitiesusi visu Atlanto pa
krančių (300 mylių ruožu), 
Portugalija labai svarbi savo 
uostais, iš kurių lengva pasiekti 
Viduržemio jūrą, Afrikos pa
kraščius ir vyrauti pietiniame 
Atlante. Čia Azorų ir Madeiros 
salos sudaro tikrą tiltą tarp 
JAV ir Europos. Tuo tiltu a- 
merikiečiai naudojosi 1944 ir 
ypač 1948 metais* kai buvo 
Berlyno blokada. Jei ne tos 
salos ir Salazaro palankumas, 
tai Berlyno aprūpinti nebūtų 
buvę galima.

Salazaras neprileidžia nė 
minties, kad būtų galima pa

laikyti bent kokie ryšiai su .So
vietų Sąjunga. Bet jis taip pat 
nesidėjo prie Hitlerio ir Musso- 
linio antikomunistinio pakto. 
Karo metu laikėsi neitraliai iki 
1944 metų. Sovietų pavojui 
padidėjus, 1949 m. prisijungė 
prie Atlanto Sąjungos. Pas jį 
praėjusį mėnesį buvo susirin
kusi tos Sąjungos vyriausioji 
karo vadovybė. Kodėl — dabar 
jau aišku. —n

Astuoni cilindrai
AŠOKE ČETTERDŽI

Iš senos savo buities, tru
kusios tūkstančius metu, In
dija žengia į naują kelią, ku
riuo kitos tautos yra jau toli 
nuėjusios. Ji knltūrėja ir 
šviesėja. Miestai jau gerokai 
sumodemėję, bet kaimas dar 
atsilikęs, konservatyvus.

Indų rašytojas Ašoke čet- 
terdži, iš profesijos juristas, 
savo išgarsėjusiame romane 
“Astahakha” yra pavaizda
vęs, kaip tas modernė.pmas in
dus veikia, šiame vaizdelyje, 
kuris į tą romaną neįteipa, 
rodoma, kaip indų kaimas su
tiko astuonių cilindrų ameri
konišką automobilį. Rašyto
jas yra 46 metų, gyvena Ben
galijos provincijoje, kuri yra 
davusi ir žymų mintyto ją po
etą Rabindranath Tagore.

— Aš sakau, kad du šimtai 
generacijų svajojo apie tai, kas 
šiandien yra jau nebe svajonė 
ir ne sapnas, o jūs mane vis 
dar laikote pakvaišusiu!

— Tebūnie tai ir ne sapnas, 
bet mums kitaip atrodo!

Taip ginčijomės jau kelintą 
dieną, nuo tos atmintinos die
nos, kai aš tvirčiau atsistojau 
ant kojų ir įsigijau astuonių ci
lindrų automobilį. Savaime 
aišku, kad aš turėjau stoti 
prieš savo gentį, prieš jos vy

resniuosius, ir visomis jėgomis 
gintis. Mano užsispyrimas, ži
noma. laimėjo, kaip laimi kiek
vieno neprotingas elgimasis, 
kada jau negalima jo perkalbė
ti. Su mano pakvaišimu buvo 
apsiprasta, bet ir galvomis lin
guojama.

— Ir kas per vežimas! Kiek 
pinigo į jį sudėta Galima buvo 
įsigyti 50 jaučių arba 25 ark
lius! Pinigo būtų pakakę 200 
avių bei 20 tonų ryžių! Dukterį 
galima buvo išleisti už gero vy
ro ir gražiai įkurdinti! Būtų 
užtekę mažiausiai šešioms by
loms teisme! O kiek buvo gali
ma už tuos pinigus žmonių pa
laidoti!...

Vieną dieną mano giminės 
apskaičiavo, kad už tuos išmes
tus pinigus galima buvo gerą 
namą sukalti. Jiems pritarė ir 
mano žmona, kaip aš mačiau iš 
jos ašarų, bet ji nieko negalėjo 
sakyti, nes to neleido jos am
žius nei nustatyta vyresnišku
mo eilė. Galimas daiktas, kad 
ji vaizdavos, kiek būtų prisi- 
pirkusi dailių drabužių ir puoš
menų.

Kartą aš ją {tupdžiau į tą 
naują vežimą ir gera kelią pa
vėžinau. Mes kratėmės skur
džiam ir grublėtame kelyje, 
kuris vedė per ryžių laukus, 
kol įriedėjome į platesnį vieš
kelį, ėjusį per visą kraštą. Ji 

užmiršo savo rūpesčius ir man 
meiliai nusišypsojo. Už tą jos 
šypsnį buvau pasiryžęs atiduo
ti gyvybę ir šventus savo kau
lus. Nėra abejonės, kad dei
mantai ir blizgančios apyran
kės savo žavėsiu kiekvieną mo
terį traukia ,bet ne mažiau ža
vus jai ir pasivažinėjimas pa
baisa, kuri spiaudė ugnimi ir 
rijo kelią po 60 mylių į valan
dą.

Grįžti namo man visada bū
davo vargu. Vingiai ir suktu
kai, kurie vedė į kaimą, duo
bės. sąsmaukos ir nelygumai 
galėjo bet kam atimti norą vai
ruoti. Duobės juk buvo tikros 
kiaurymės, nelygumai — aukš
tos kalvos, o ne šiaip sau koks 
kupstas. Amerikiečiai turėjo 
rimčiau pagalvoti, kokiais ke
liais turės važinėti jų mašinos. 
Jie tada būtų dirbdinę trakto
rius, o ne tuos aštuonių cilin
drų žibančius automobilius.

Kai mes jau siekėme namus, 
išbėgo tarnai su žibintais, ro
dydami tuo didelį džiaugsmą. 
Pasitikusi teta Bimila susijau
dinusi kalbėjo, kad ji visą po
pietį maldavusi dievų, idant jie 
mus nuo nelaimės apsaugotų ir 
sveikus grąžintų namo.

— Daugiau jūs jau nebeva
žiuokite. niekada!

— Bet. tetulyte, Kalkuta y- 
ra pilna tokių vežimų. Juos tu
ri padorūs žmonės, ir kartais 
ne vieną. Mes turime .juk eiti 
su laiku...

— Taip. taip. Bet jūs nepri
valote pirmyn užbėgti. Palikite 
kalkutiečiams gyventi taip, 

kaip jiems patinka: savo gy
venimą ir sąnarius madai au
koti. Argi su jaučių traukia- 
mom vežėčiom arba arkliais 
negalima bet kur nukakti? Pa
dorūs žmonės nelaksto per gal
vas risdamiesi.

— Ar neturite ko vakarie
nei ? — paklausiau, .norėdamas 
tas kalbas nukreipti į šalį. Ir 
reikia pasakyti, man tai pavy
ko.

Tačiau po vakarienės dėdė 
Umesh kelis kartus sukosėjo, 
atsikrankštė ir vėl grįžo prie 
tos pačios šnekos.

— Namie nesirodei visą po
pietį. Matyti, toli kur buvai 
nusidanginęs. Sakyk, ar tas 
vežimas, vėjo traukiamas, iš 
tikrų jut nėra pavojingas?

— Vėjas jam, dėde, visai ne
reikalingas. Jis traukiamas 
benzino. Toli mes ir nebuvome 
nuvažiavę. Keliai yra tokie 
prasti, kad vos gali pašliaužti. 
Kodėl niekas nesiima tiesti ge
resnių kelių?

— Ką tu gali keliams prikiš- 
* ti? — paklausė manęs dėdė 

Umesh. — Jie nuo prosenelių 
laikų mums visai gerai tarnau
ja. Žinia, tavo žibalinis lovys 
netinka nei kaimo keliams nei 
vieškeliams. Keliai nėra tam, 
kad juos svilintų gaisriniai ve
žimai.

— Bet. dėduliuk. Kalkutoje...
— Kalkutoje, ačiū Dievui, 

dar negyvename ir mums nėra 
reikalo sekti atsibeldėlius iš 
svetur. Kalkutoje, prašau man 
atleisti, vyrai šoka su moteri
mis, kabinasi už juosmens ir 

vieni kitiems takšnoja per pe
čius. Aš dar taip netrepsiu su 
savo teta....

Haru Mandal apskundė Ni- 
majų, kad jis išvertė tvorą, į- 
važiavo į daržą, ir sutraiškė 
gerą kapą kopūstų. Ir to dar 
nepakako. Kai Haru užsipuolė 
Nimajų, kam jis jam žalą da
rąs, šis įpyko ir piktais žo
džiais iškoliojo.

Byla buvo sprendžiama mū
sų namų raštinėje. Dėdė 
Umesh, kaip kaimo vyresnysis, 
žiūrėjo teisingumo ir tvarkos. 
Jis paklausė Nimajų, kam šis 
kaimynui tokią skriaudą pada
ręs. Nimajus prapliupo verkti 
ir aiškintis:

— O ką aš turėjau daryti? 
Kai tik jaučiai išgirdo burz- 
giant tą vėjo vežimą, jie metė
si į šoną ir manęs ko nepar- 
metė po vežimu, po mano pa
ties ratais...

Nereikia ir aiškintis, kad Ni
majus buvo išteisintas. Dėdė 
Umesh apskaičiavo, kiek Haru 
galėjo turėti nuostolių, ir visą 
tą sumą užkrovė man. Aštuoni 
cilindrai buvo dar nepritaikyti 
vietos papročiams. Nebuvo tai 
pirmas atsitikimas, kada, aš 
turėjau kitiems mokėti už su
važinėtas vištas, žąsis arba tą 
ožkutę, kuri pasibaidžiusi pa
bėgo po pačiu motoru. Tokie 
atsitikimai būdavo plačiai ap
sakomi visai apylinkei: “Tsho- 
te Dada šiandien sumokėjo Bū
rą Madshui už gaidį.” O tai 
vis klojosi sąskaiton aštuonių 
cilindrų. .

Kartą mano žmona pasisakė 

savo draugei, jog esu išvažia
vęs pamedžioti. Ta taip ir at
šovė: “Manau, jam nereikia 
jokio ginklo žvėriui nuduobti.” 

Mano žmonai nebuvo tai ma
lonios kalbos. Aš su dideliu 
švelnumu turėjau išsemti iš jos 
širdies susitelkusį kartumą. 
Nebuvo jokios abejonės, kad 
mūsų geras vardas visame kai
me buvo išstatytas patyčioms. 
Jei dievui Indrai būtų taip bu
vę su jo dangiškuoju drambliu- 
Airavatu, kaip man su auto
mobiliu, jis šiandien tikriausiai 
dar gyventų rytinės Indijos 
džiunglėse. Aš buvau nusista
tęs savo krašto žmones pripra
tinti prie naujo gyvenimo, nors 
būtų tekę man sutraiškyti visas 
jų vištas, žąsis ir ožkas.

Tais metais vėjuotos dienos 
prasidėjo (žymiai anksčiau. 
Monsunas pūtė padūkęs. Mil
žiniški debesys, liedami vande
nis, ryžių laukus pavertė tikru 
balvnu. Be jokios atvangos 
kurkė varlės, čiurkšlėmis pylė 
lietus, griaudė ir žaibavo. Mo
terys ir vyrai, išeinanti dirbti į 
laukus, iki kelių klampojo 
purvynu.

Visa tai. sakytume, buvo koks 
sąmokslas prieš aštuonis cilin
drus. Jie buvo bejėgiai. Vos 
tiktai pabandžiau išvažiuoti iš 
kiemo, ir įmoviau į balą. Saus
ros metu tai būta pakilimo, ne
didelės kalvos, kuri dabar buvo 
virtusi marmalyne. Ratai su
kosi, bet mašina nejudėjo nei 
iš vietos. Nutempti ją atgal į 
garažą būtų reikėję dviejų 
porų jaučių arba gero trauki- 

ko. Be to, jis buvo taip apsi
drėbęs ir aplipęs gleivėtu pur
vu, kad atrodė tikrai ne ame
rikoniškai. Dėdė Umesh, tas 
tikras nuožmogis, kikendamas 
kalbėjo:

— Jis dabar primena man 
lenktynių arklį. Žinia, toks ark
lys reikalingas tik tam. kad pi
nigus prarastum.

Kai lyti nustojo, — tik ke
lioms valandoms, — aš suma
niau prisikasti kaip nors prie 
vieškelio. Pasamdyti vyrai pra
valė kelią, mašina pajudėjo ir 
aš išdidžiai išvažiavau, palikęs 
iš paskos giliai įraustas dvi va
gas. Maliausį į priekį žingsnio 
greitumu. Aplinkui spietėsi 
žmonės, lyg kokie sargybiniai, 
gardžiai šypsodamies iš to ma
no vargo. Gamta taip pat buvo 
prieš mane; aš galų gale turė
jau pripažinti, kad ji yra stip
resnė už žmogų.

Praėjo net dvi valandos, kol 
aš nusistūmiau tik pusę kelio 
iki to vieškelio. Dabar reikėjo 
pravažiuoti slėnį. Visas kai
mas žinojo, kad tokiu metu, 
kai monsunas pučia, slėnis pa
plūsta. Arčiau privažiavęs ir 
aš pastebėjau, kad slėnio grio
viu vandenys jau sriūva. Ga
lėjo būti 6-8 inčių gilumos. Su
stabdžiau mašiną, nesiryžda
mas toliau važiuoti, bet apspitę 
žmonės pradėjo mane raginti 
ir balsu šaukti:

— Pirmyn! Varykis pirmyn! 
Jei klimptų, pastūmėsime.

Visų raginamas paleidau ma
šiną ir nuriedėjau į lomą. Pa- 

(nukelta į 4 psl.)



baianūzio 9, 1952UAkEiNlNKAS

LIETUVIŲ MINIOS, PLĖŠIKAI IR “RABINAI” BAŽNYČIA IR PASAULIS

Reta Amerikos lietuviuose 
atsitikimų, kad atvykus į lie - 
tuvišką parengimą ar minėji
mą dar prieš pusvalandį neat
rastom laisvos sėdimos vietos, 
gi iš anksto nustatytu progra
mos prasidėjimo laiku korido
riuose pečiais nebeprasimuš- 
tum į sale. O taip buvo kovo 
15 d. Čikagoje, Lietinių Audi
torijoje, kada minių minios 
užkimšo palyginti erdvius rū
mus, trokšdamos išgirsti gyvą 
Lietuvos baisą, skambantį ne 
dolerių, namų, automobilių ar 
kitų nūdienių aktualijų moty
vais, bet skelbiantį Panemunė
se tebegyvenančių brolių vergi
ją. skurdą ir kančias, kur už 
50-tį amerikinių dolerių pa
siųstų tenai, žmogus tenusipir- 
ko 100 svarų bulvių, kur 2 ha 
ūkio savininkas plakamas ir 
kalinamas už tai, kad “sava
noriškai” nenori kolchozan 
jungtis ir t.t.- ir t.t. Ir tos 
minios žmonių, sausakimšai 
pripildžiusios didžiąją salę, bal
koną. koridorius ir apatinę sa
lę, kur pranešimai tik garsia
kalbių pagalba buvo girdimi, 
suplaukė pasiklausyti pąskuti-

(Reportažas iš Čikagos)

taute pat Cicero, plėšikai pri
vačiame bute apiplėšė vieną 
prekybininką, išnešdami bran
genybių už 35<XX) dol.

Kalbama, kad dypuką ame
rikonai puikiausiai atskiria iš 
veido ir žino, kad tie grinoriai 
dar ubagai tebėra. Bet kovo 22 
d. vakare Halsted Str.. tyliau
siai nuo koto buvo nuverstas 
rašančio šias eilutes draugas J. 
Vaičiūnas, ir atimtos su savim 
turėtos kelios dešimtinės.

★
Paminėjus Halsted St., L. 

Auditoriją, kuri toje pat gat
vėje yra. norisi paminėti ir Či
kagos Rašytojų Klubą, kurio 
susirinkimai vyksta tose pat 
L. Auditorijos patalpose. Kaip 
ten New Yorke organizuoti ir 
veiklūs žurnalistai, taip čia li- 
terat. kritiko B. Babrausko va
dovaujamas Rašytojų Klubas 
apjungęs plunsknos žmones. 
Šalia “rabinų” ir pripažintų

nių pabėgėlių iš Lietuvos — 
trijų drąsiųjų žvejų pranešimų, 
kurie. pasiskirstę temomis 
(Kublickas — išsilaisvinimo 5 
planavimas, pasiruošimas ir ; 
pats išsilaisvinimo žygis bei 
globa kitajam krante: Grišma- < 
nauskas — Lietuvos sukolcho- ; 
zinimas ir gyvenimas kolcho- ;l 
zuose. Paulauskas — Bažnyčios 
ir Lietuvos jaunimas), pasakė 1 
labai daug. Nereikėjo jokios > 
meninės programos žmonėms ;! 
sutraukti, nes gyvas žodis iš I; 
Lietuvos pasirodo brangesnis : 
lietuviui už viską. Dar tarus < 
dr. Grigaičiui dinamišką žodį. 
ALT buvo sumesta daugiau 
kaip 1200 dol. Dabar žvejai ■ 
dar lanko paskiras lietuvių ko
lonijas Čikagos mieste, nes au- 
ditorijon tada daug žmonių ne
betilpo.

Kaip tenai tarybinėj (ar tar- 
bų) Lietuvoj plėšikauja raud. 
valdžia, partija, kariuomenė ir 
NKVD .čia Čikagoje paskutinė
mis dienomis pašėlo gangste
riai. Tik prieš kelias dienas Ci- 
ceroje pačiam vidurdieny į lie
tuvių šv. Antano banką įsiver
žė keli automatiniais šautuvais i 
ginkluoti plėšikai ir. suguldę 
tarnautojus bei klijentus ant 
grindų, ramiausiai paėmė apie. 
20.000 dol. ir pasišalino. Plėši- ■ 
kai. kaip sako, buvo gana ; 
‘žmoniški’’ ir tepaėmė tik val
diškus — “inšiūrintus” pinigus. 
Vienas klijentas laukė prie lan- , 
gelio paskleidęs 300 dol., bet 
iš jo nebuvo paimta nei vieno į 
cento. Ir vėl, tik trims dienom 
praslinkus po minėto įvykio, j

ASTUONI CILINDRAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

kraštyje būta dar palaidaus 
smėlio: pro jį nesunkiai prasi- 
variau į priekį. Tačiau vandens 
srovę pravažiuoti jau darėsi 
sunkiau — aštuoni cilindrai ė- 
mė grimsti. Matyti, buvau pa
taikęs į duobę, prineštą lengvo 
smėlio. Mašinos pirmgalis 
smulklelėjo gilyn ir užsikirto. 
Visa tai įvyko nelauktai, saky
tumei, taip jau buvo lemta, ir 
aš čia nieko negalėjau padary
ti. Aš tik tiek dar susipratau, 
kad užgesinau motorą ir šok
telėjau į klampią balą. Maši
na buvo įsėdusi iki pat papil
vės.

Gerą valandą prasikankinęs 
su tais, kurie bandė pastūmėti, 
turėjau šauktis kaimo pagal
bos. Tuo tarpu dangus vis la
biau temo, tirštėjantieji debe
sys grūmojo nauja lietaus py
la. Kol susirinko daugiau žmo
nių. — jie vedėsi .su savim ir 
jąučiu-v. — vanduo jau pradėjo 
siekti sėdynes. Kaip mes besi- 
stengėm ir kaip besitampėm, 
nieko padaryti negalėjome: aš
tuoni cilindrai neišjudinami 

rašytojų, klubo susirinkimų 
metu gali matyti ir žurnalistų, 
ir jauniausių plunksnos ar lite
ratūros mėgėjų, nes kiekvie
nas. besidomįs literatūra, gali 
priklausyti klubui ir lankyti 
susirinkimus, kurie mums jau
niesiems tai tikras universite
tas. įvairių rašto ir mokslo 
•rabinų” paskaitos, naujausių 
knygų vertinimas ir diskusijos 
suteikia daugiau žinių, negu 
kartais knygose ar spaudoje 
gali rasti. Paskutiniame susi
rinkime. kimiame dalyvavo ir 
svetys. Kanados poetas H. Na- 
gys. buvo plačiai nagrinėjama 
ir diskutuojama Al. Barono 
“Debesys plaukia pažemiu.” 
Tenka ypač pabrėžti, kad tiek 
kairės. tiek dešinės grupės 
žmonių nuomonės gražiai deri
nosi ir visi autoriui pripažino 
neabejotiną talentą, šviežią, sa
vitą ii- originalų veidą.

O dabar virš Cicero debesys 
plaukdami pažemiu merkia 
miegui akis, nes jau naktis, ku
rioje tik tegali rasti laiko 
plunksnai ir spaudai.

VL Ramojus

Kun. Dr. L. Mendelis — monsijinoras
k

<J. E. Baltimorės arkix yskupas Keough balandžio 3 d. pranešė, 
kad Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII Baltimorės lietuviu šv. 
Alfonso parapijos klebonu kun. dr. Liudvika J. Mendeli. pakėlė 
i Popiežiaus rūmu prelatus (prelatus domestieust. suteikdamas 
Riekt Reverend Monsignor titulą.

Msgr. L. J. Mendelis gimė ĮSOS metais balandžio 18 d. Šiau
liuose. Mažas būdamas su tėvais atvyko i JAV. Mokėsi Mount 
St. Mary's High sehool VVilkes Barre, Pa. ir Mount St. Mary’s 
College. Emmitsburg. Md. Teologijos studijas baigė Romoje Š. 
Amerikoje kolegijoj jr 1928 m. ^birželio 15 d. įšventintas kunigu.

Grįžęs į JAV. buvo paskirtas klebono pagalbininku Sv. Alfon
so bažnyčioje Baltimorėj tais pat metais rugsėjo mėn., o 1913 
tu. lapkričio 19 d. buvo paskirtas tos parapijos klebonu.

Msgr. L. J. Mendelis Baltimorėj yra žinomas, kaip išgarsinęs 
Stebuklingojo šv. M. Marijos Medaliko pamaklas sav o bažnyčioje 
ir didele parama misijoms.

Sidabrinio jubilėjaus'proga St. Mary’s College jam yra sutei
kusi teisiu garbės daktaro laipsnį.

kiurksojo baloje. Vieną žmogų 
greitai pasiuntėme į kaimą su
kviesti didesnei talkai.
Nuo Tshota Napur aukštumos 

slinko juodi grėsmingi debe
sys. Kaimo jau nesimatė: jis 
visas buvo paskendęs lietaus 
čiurkšlėse. O čia, griovyje, nosį 
vandenin įmerkęs, styrojo pui
kus amerikoniškas V-8 auto
mobilis. Buvo visai aišku, kad 
burbuliuojantis vanduo, kurio 
rinkosi vis gausiau, primarmės 
į mašinos vidų ir prineš ten ge 
rą dumblo patiesalą. Aš tylė
damas stovėjau lietuje, stovė
jau prieš negailestingą žmogui 
gamtą. Ji buvo pasišiaušusi 
prieš modernaus žmogaus įgei
džius, jo putimąsi ir mašinas.

Tiktai po geros valandos at
gavau žadą, kai pamačiau dėdę 
Umesh. jojantį ant jo mėgsta
mo dramblio Radsha. Dėdė 
vilkėjo gintarinės spalvos liet
paltį, buvo įsimovęs į aulinius 
guminius batus ir užsimaukš
linęs gaisrininko skrybėlę su 
plačiomis atbrailomis, idant 
vanduo už kaklo netekėtų. Jis

šypsojosi visu savo veidu ir dar 
iš tolo man šaukė:

— Ei, žmogau, nesigirk sa
vo modemiškumu'. Ne tu vie
nas turi tą monopolį'. Žiūrėk, 
aš visa tai parsigabenau iš 
Kalkutos, iš vieno kariuomenės 
sandėlio.

Prisiartinęs dėdė Umesh į- 
sakė Mahoutui imti dramblį 
Radshą ir kibti į darbą. Da
vus ženklą, tas gyvulys milži
nas palenkė galvą. įrėmė kak
tą į aštuonių cilindrų mašinos 
užpakali ir žengė kelis žings
nius į priekį. Dabar įvyko tik
ras stebuklasū Stebuklinga a- 
merikoniška mašina, kitados 
taip tvaskiai blizgėjusi, bet 
dabar aplipusi visu tonu purvo, 
svyruodama ir braškėdama ė- 
mė verstis iš dumblino patalo. 
Dar kiek pastūmėjus, ji išsiri
to kiton pusėn griovio.

Tempkite ją į Ranipuro 
stotį — paliepė dėdė Umesh.— 
Ją turi Kalkutoje suremon
tuoti ir perdažyti.

Radsha dar mostelcio savo 
ilgu šnipu, apjuosė mane ir pa
sisodino ant savo nugaros šali
mai dėdės Umesh.

Vertė L. Kn:

Senat. Taftas sako rinkimine kalbą Mariau, IIL Jis čia atliko skubią 
kelionę, bandydamas laimėti balsų pirminiams rinkimams. Kairėje 
— miesto majoras W. Shannon.

LIETUVIS — GERIAUSIOS STOUGH- 
TONO VALGYKLOS SAVININKAS

Jau gerokai po Kalėdų, suti
kęs mane Mr. Joe Leary lietu
viškai tarė “kaip tau” (su
prask: kaip tau einasi, arba 
“sveikas”) nors jis pats airis.

— Ar tiki į Santa Clos? — 
tarė šypsodamasis.

— Kur radai žmogų, kurs 
netikėtų — į juoką atsakiau 
juoku.

— Na ,tai gerai, kad tiki. 
Santa jums siunčia Kalėdų do
vanų — tarė įspausdamas į 
ranką gražų Hamiltono paveik
slą.

— Per kokį kaminą jis at
nešė? — atsimindamas anglų 
ir amerikiečių pasaką, paklau
siau jo.

— Per Bruno Baronskio.
Nuo to laiko man kilo no

ras pamatyti tą ‘kaminą” ir tol 
nenurimąu, kol aplankiau.

— Ar galiu matyti Mr. B. 
Baronskį — paklausiau priėju
sios prie manęs padavėjos, ku
ri. mano laimei, irgi buvo lietu
vaitė —tai Mis. Samplie Be- 
noit - Tručinskaitū. Ji pakvietė 
šeimininką.

— Norėjau padėkoti už do
vanas ir apžiūrėti Tamstos 
puikų“Stoughton Diner”, jei 
galima .

— Labai prašau — gražia 
lietuvių kalba atsakė Bror.isla- 
vas Baronskis, 36 metų am
žiaus. vedęs 1941. VIII. I. Miss 
Mary Tareco, portugalę.

— Ar seniai verčiatės tuo 
bizniu? — buvo mano tolimes
nis klausimas.

— Jau daugiau kaip ketveri 
metai.

— Ir namai jūsų nuosavi?
— Mano. Seniau, turėjau čia 

pat priešais — ranka parodė į 
kiemą — medinius, o nuo š. 
m. sausio pirmos dienos persi
kėlėm į šias patalpas. Tiesa, 
atidarymas įvyko Kalėdų va
kare. Buvo per 150 svečių.

— Kiek kainavo tokie pui
kūs namai?

— Per 110.000 dol.
— Kaip biznis einasi?
— Gerai: į dieną turim apy

tikriai 1.800 svečių.
— Kada pradedat ir baigiat 

darbą?
— Dirbam visas 24 valandas.
— Ko pas .jus galima gauti?
— Kavos ir užkandžių: pie

tus ir vakarienę, alaus, vyno, 
degtinės ir kt.

— Ar daug patarnautojų tu
rite ?

Teisingumo sekr. McGrath (dešinėj) atleido iš pareigų prezidento pa
kviestą administracijos aparatui nuo korupcinių tarnautojų išvalyti 

Ji, Morris. I i tai {*> valandos laiko prez. Trumanas atleido jį patį.
< ia matome Morris ir McGrath tais laikais, kai santykiai tarp jų ne
buvo tiek pablogėję.

— 36, be manęs ir mano 
žmonos. Dirbame tris pamai
nas.

— Ar daug yra lietuvių?
— Du vyrai ir trys moterys. 

Kiekvienoje pamainoje galima 
lietuviškai susikalbėti. Eikime 
pamatyti patalpų.

Apėjom moderniškas, sko
ningai įrengtas 200-300 žmo
nių patalpas. Virtuvėje pakal
binau vieną virėją. Pasirodė 
esąs bavaras, prieš 18 mečų 
atvykęs į Dėdės,Šamo žemę, 
dar neužmiršęs “baorisch” kal
bėti. Sumuštiniams (sand- 
wich) daryti stalai, keptuvės, 
šaldytuvai; šimtai stiklų, lėkš
čių...

Sugbžus pasivaišinom ka
va .

— Tamsta gerai kalbate lie
tuviškai.

— Kol buvo gyva mama, na
muose tik lietuviškai tekalbė- 
davom. Juk ir visi taip galėtų 
daryti: angliškai išmoks mo
kykloje ir prie darbo.

— Kokias kalbas dar varto
jai?

— Angliškai, lietuviškai, 
kiek lenkiškai.

Išgėrėm kavą, kuri tikrai 
buvo skani. Atsiprašau, kad 
taip ilgai sutrukdžiau. Širdy 
man buvo smagu, kad gra
žiausios, moderniškiausios 
Stoughtone valgyklos savinin
kas lietuvis.

Palinkėjęs geriausio pasise
kimo, atsisveikinau.

Skaitytojau! Atvykęs į 
Stoughtoną ir Tu galėtum užei
ti ir pasitikrinti, kad tiesą ra
šau: rasi greitą, mandagų pa
tarnavimą, skanius užkan - 
džius, vėsių ir šiltų išgėrimų. 
Ją lengvai galėsi rasti Wa- 
shington st. prieš Panther- 
Panco Ruber Co. dirbtuvę.

Mik.

Cleveland, Ohio
— Ateitininkų rengiamas 

Dainayos ansamblio (iš Chica- 
gos) vakaras įvyks gegužės 17 
d. WHK radijo stoties salėje 
5000 Euclid avė. Statoma mu
zikinė pjesė “Nemunas žydi” 
su 80 dalyvių — dainininkų, 
šokėjų, instrumentalistų. De
koracijas atsivežamos. Pra
džia 7:30 vai. Bilietai pardavi
nėjami tuoj po Velykų. A. V.

• Velyk* metu Komoje įvyks 
Tarptautinis Katalikų Akcijos 
Mergaičių Organizacijų Kong
resas, kuriame bus studijuoja
ma pagrindinė tema: “Tikėji
mas ir darbai”. Kongreso pro
gramoje taip pat yra numatyti 
iškilmingi Kryžiaus keliai Ko- 
lisiejuje už dėl tikėjimo per
sekiojamuosius brolius.

• Kolumbijos Universiteto 
studentai, susirinkę paminėti 
metinių nuo Prahos universi
teto studentų suruoštų demon
stracijų prieš komunistinį tero
rą Čekoslovakijoje, priėmė re
zoliuciją, kurioje Jungt. Tautos 
kviečiamos ištirti komunistinės 
valdžios vykdomus nusikalti
mus prieš žmogaus teises ir 
grąžinti čekų tautai jai priklau
sančias pagrindines laisves.

• Lavy Pinto, indas iš Mad- 
raso, greičiausias bėgikas Azi
joje, katalikas, išvyksta į Eu
ropą dalyvauti olimpiniuose 
žaidimuose Suomijoje.

• Toledo, Ispanijoje, jau 32 
metai kaip katalikai ir protes
tantai drauge švenčia Didįjį 
Penktadienį. Protestantai tą 
dieną laiko pačią svarbiausią 
Didžioje Savaitėje.

• Pakistane įsteigtos dvi 
naujos vyskupijos ir viena a- 
paštališkoji prefektūra. Pre
fektūros šv. Sostas steigia tose 
misijų srityse, kur vyskupi
joms steigti dar trūksta kuni
gų ir tikinčiųjų.

• Tokyo, Japonijoje, nuo ko
vo mėn. 31 d. pradeda veikti 
radijo stotis, vadovaujama 
tėvų paulistų. Ji galės apimti 
15 milijonų gyventojų.

• Indokinijoje, kur raudo
nieji kinai vis labiau spaudžia 
prancūzus, yra daugiau kaip 
1,5 milijonų katalikų. Bolševiz
mas jiems būtų toks pat žiau
rus, kaip ir Kinijoje.

• Austrijos katalikų diena 
numatoma švęsti rugsėjo 12 d. 
Jos iškilmės būsiančios užbaig
tos iškilmingomis vidunakčio 
mišiomis. Ta proga Jo Em. 
Kard. Snitzeris pašventins di
džiulį kryžių, kurs naktį ap
šviestas bus matomas už gele

TeV. ALFONSAS BERNATONIS, OFG,
Liet. Sielovados Tvarkytojas Vokietijoje, dėkoja visų Vokie

tijoje esančių lietuvių kunigų ir tikinčiųjų vardu visiems bro
liams lietuviams gyvenantiems JAV, kurie yra parėmę jų vargin
gą gyvenimą Vokietijoje ir nelengvą išblaškytų tautiečių pastora
cinį darbą, kartu linki visiems tyro džiaugsmo Velykų švenčių 
proga. '

Niekuomet nevėlu išsirašyti 
daugelio mėgiamą iliustruotą

KARIO ŽURNALU!
GAUSITE IR PIRMUOSIUS ŠIŲ METŲ NUMERIUS

KARYS — tautinės, krikščioniškos dvasios sparnuotas 
žodis, tai visų laikų lietuvių karių gyvenimo, kovų ir darbo 
tikrasis veidrodis; tai mūsų tradicinis vieningos kovos or
ganas su visais Lietuvos priešais nuo 1919 metų.
KARYS — visiems mūsų kariams JAV armijoje! žūt
būtinės kovos akivaizdoje — šiandien visi esame Lietuvos 
laisvės kariai.
KARIO prenumerata — gražiausia Velykų dovana iš-| 
tįsiems metams!

Mūsų žurnalo reikalaukite: knygynuose, spaudos kios
kuose, krautuvėse, pas mūsų platintojus, arba tiesiai 
KARIO administracijoje.

Prenumerata (4 dol.) ar jos dalį kviečiame siųsti:

KARYS,
680 Bnslnvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.;

rankraščius ir kt.:
156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

žinės uždangos ir net Vengrijo
je. Tai būsianti įspūdinga aus
trų katalikų demonstracija 
prieš Kat. Bažnyčios persekio
jimą ir priespaudą komunistų 
pavergtuose kraštuose.

• Kalimos apreiškimų pas
kutinioji paslaptis, kurios pas
kelbimo laukiama 1960 m., ga
li būti dar ir nepaskelbta. Lu- 
cijos ji yra užrašyta ir užda
rame voke saugoma Leiria 
vyskupijos archyve. Tik ji vie
na ta paslaptį žino. Apie būsimą 
antrąjį pasaulinį karą ii’ Rusi
jos atsivertimą ji paskelbė 
1927 m., dešimtį metų tylėjusi. 
Kas dar daugiau jai buvo ap
reikšta 1917 m., ligi šiol ne
skelbiama.

• Popiežius Pijus XII pas
kelbė laišką Rumunijos katali
kams, ragindamas juos kant
riai kęsti komunistų persekioji
mą, bet neatsisakyti tikėjimo ir 
nenusigręžti nuo Dievo.

• Vatikano radijas įspėjo 
visus katalikus už geležinės 
sienos, kad komuinstų organi
zuojamos vadinamosios “tauti
nės bažnyčios” siekia žmones 
atitraukti nuo Dievo ir nėra 
jokios bažnyčios. Kunigai, ku
rie su komunistais dedasi, pa
sidaro Katalikų Bažnyčios iš
davikai. Jie turi geriau rinktis 
kalėjimą, negu tą ‘tautinę baž
nyčią.”

• Amerikos žurnalistai, at
stovaują 43 laikraščių leidyk
las JAV, buvo priimti popie
žiaus audieniejoje. Pijus XII 
pabrėžė, kad žurnalistam ten
ka didelė atsakomybė už vie
šąją opiniją.
• Krank Necak, komunistinės 

Čekijos generalinis konsulas 
Jeruzalėje, atsisakęs iš pareigų 
ir išstojęs iš komunistų parti
jos, paprašė Vatikaną nuimti 
nuo jo ekskomuniką.

• Vysk. John O’Shea, ame
rikietis, Kinijoje išbuvęs jau 20 
metų, komunistų patrauktas 1 
teismą už “masinį žudymą ki
niečių našlaičių.” Matyti, kito
kio kaltinimo jau nesurado, 
kaip tik tą, kuriuo komunistai 
patys yra daugiausia nusikal
tę.
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Pažvelgus į 1951 m. amerikiečių 
beletristiką ir poeziją

Pernykštė amerikiečių lite
ratūra knygų skaičiumi sumu - 
šė ankstesniųjų metų rekordą, 
— išleista 300 pavadinimų 
daugiau, negu 1950-taisiais. 
Derliaus būta neblogo. Nors, 
kaip apžvalgininkai pažymi, 
fajeverkų nebuvo, bet apskritai 
knygų literatūrinė vertė laiko
ma pakilusia.

Grožinė proza
Grožinės prozos veikalų da

vė keli Nobelio premijos laure
atai — W. Faulkner, Thomas 
Mano, P. Buck. Pastaroji, pas 
mus už “Gerąją žeme” susi
laukusi didelių simpatijų, ame
rikiečių skaitytojų taip pat 
mėgiama, amerikietiškos kriti
kos kažkaip nevertinama. 
Faulkneris plačiose skaitytojų 
masėse niekad nesinaudojo po
puliarumu: gavęs pasaulinį pri
pažinimą, labiau sudomino ir 
savuosius.

Amerikietis rašytojas pa
prastai susilaukia dvejopo savo 
knygos įvertinimo: iš literatū
rinės kritikos ir iš skaitytojų. 
Daugelis siekia tik pastarojo, 
patekimo į best-sellerių eiles, 
nes tai garantuoja jam gerą 
honorarą, o ko gero , ir Holly- 
\voodo dėmesį, kuris pigiai ne
pasibaigia. Iš tokių laimingųjų 
pernai buvo debiutantas roma
nistas James Jonės, išleidęs 
karo natūralizmu - persunktą 
veikalą “Nuo čia iki amžiny
bės”, už kurį Hollyvvoodas su
mokėjo 83.000 dolerių.

Nuo karą vaizduojančių vei
kalų. užpludusių Amerikos li
teratūrą, neišsivaduota ir per
nai, nors pernykščių metų vei
kaluose įvyko pasukimas iš že
mės kovų 'į vandens jūrų ko
vas. Tolimųjų kraštų egzotika 
nesibaigė su Kontiki knyga. 
Po J. Jonės knygos į viršų iš
šoko H. VVouk’o ir Monsarrat’o 
jūrų romanai, o negrožinės li
teratūros knygų pirmąją vie
tą užkariavo populiarus veika
las “Jūros aplink mus.” Gerą 
pasisekimą turėjo Sholem Ash 
bibline tema veikalas “Mosė”, 
Arthuro Hoestlerio, Fr. P. 
Kevs, Waltari. kardinolo Spel- 
mano. Bromfieldo, Irvvin Shavv 
veikalai. J metų galą išleido ro
maną John Dos Rassos.

JŪROS ROMANAI

Amerikietis skaitytojas te - 
ma, kaip liga, užsikrečia. Tai 
žino leidėjai ir puikiai išnaudo
ja. Matydami, kad “eina” jūrų 
kovų romanai, jie ištraukė iš 
lentynų rankraščių apie senuo
sius jūrų kariautojus vikingus. 
Kai rado pritarimo L. Faucht- 
vangerio romanas apie ispanų 
dailininką Goyą. apie dailinin
kus ir jų modelius pasipylė ir 
daugiau knygų. Ypač publikos 
skoniui atitiko italas Moracia, 
kuris nevengė nei pikantiškų, 
nei ‘pikadiliškų” scenų. Jo pa
sisekimo padrąsinta išleido ne
mažiau riebų veikalą ir jo 
žmona.

KOMUNISTINĖMIS 
TEMOMIS

Bet dėmesio centre knygos 
buvo komunizmo temomis. Ta
čiau pasisekimą laimėjo tik an
tikomunistinės. Tos, kurios 
bent kiek buvo prokmunisti- 
nės, ar neaiškios, ir prieš kri
tiką ir prieš skaitytoją pralai
mėjo. Nepadaręs didesnio į- 
spūdžio praėjo C. Levi roma
nas “Laikrodis”, nors anksčiau 
su “Kristus atėjo iki Eboli” 
buvo iki padangių iškeltas. 
Pralaimėjimą sutiko ir jaunas 
rašytojas Norman Mailer, prieš 
porą metų beveik genijum ap-

BERN. BRAZDŽIONIS

šauktas už romaną “Nuogaliai 
ir mirtis”. Labai jis buvo pati
kęs ir Sovietų kritikams. Lei
dėjas, išspausdinęs naują jo 
romaną “Laukinis krantas”, 
turėjo vilčių reikalą dar labiau 
išpūsti. Bet burbulas net neiš- 
pūstas sprogo. Pasirodo, auto
rius nušnekėjo sena gaida, su
painiojo leninistus su trockis- 
tais, ir iš apyvartos išnyko be 
garso. Sic transit gloria ko- 
minterna...

KATALIKAI RAŠYTOJAI

Netrūko veikalų apie Dievą 
ir apie Dievo žmogų. Krikščio
niškosios ideologijos veikalų 
populiarumas nekrinta. Tomis 
temomis kūriniai sugebėjo iš
eiti iš šablono ir duoti netikė
tai įdomių situacijų bei proble
mų sprendimų. Be anglo stip
raus katalikų rašytojo Gra- 
ham Greene. išleidusio daug 
komentarų ir triukšmo šukė - 
lūšio romano “Dalyko pabai
ga”, savotiškai religijos temą 
patraktavo Barret romane 
“Kairioji Dievo ranka”, kur 
piešiamas Azijoje kairiarankis 
pasaulietis vietoj nužudyto ku
nigo ėjęs visas pareigas.

Jaunųjų jėgų tarpe labai 
aukštai vertinančios kritikos 
užsipelnė W. Styron (26 metų

POEZIJOS
Amerikiečių poezija, kuri 

turi žymių ir talentingų auto
rių įvairių įvairiausiais sroves 
propaguojančių, skaitytojų ma
sėse populiarumo neranda. Jos 
tiražas apgailėtinai mažas. Tik 
vienas C. Sandburg pernai bu
vo įkopęs į best - selterius, bet 
po poros savaičių nukrito. Kiti 
autoriai pasitenkina šimtiniais, 
geriausiu atveju tūkstančio 
egz. tįražais. Suhku pasakyti, 
kas čia kaltas. Gal žemas skai
tytojo kultūrinis lygis, o gal 
perdidelis poetų atitrūkimas 
nuo tikrovės ir atsipalaidavi
mas sferas. Labai stiprus sur- 
sikėlimas į jiems vieniems įdo
mias, suprantamas ir jaučia
mas sferas. Labia stiprus sur- 
realistinis poezijos charakteris, 
palinkdamas į alginių frazių ir 
savų, siaurai simbolinių vaizdų 
vartojimą, kartais į intelektą, 
o kartais į nesuvokiamą koš- 
mariškumą gal bus iš dalies ta 
siena, kuri “poeziją” atitveria 
nuo “gyvenimo.”

POEZIJOS ŽURNALAI

Šis žanras ypač gyvas studi
juojančio .jaunimo tarpe ir vi
same karste išeina vien tik po
ezijai skirtų žurnalų netoli 50. 
Knygų pasirodo iki 500. Aiš - 
ku, kad iš tokios masės rasis 
visko. įdomus tas faktas, kad 
senesnieji poetai neretai rašo 
moderniškiau už jaunuosius. 
Moderniąsias tradicijas palaiko 
ir kelia, gal būt, žymiausias tos 
krypties poezijos žurnalas 
“Poetrv”, o klasikinio aišku
mo, poezijos grynumo ir pap
rastumo laikosi “Lyric”.

Seniausias Amerikoj poezi
jos žurnalas “Poetrv” pernai 
paskyrė 5 premijas už geriau
sius metų bėgyje išspausdintus 
poezijos kūrinius. Jas gavo: 
Theodore Roetke. Randai' Jar- 
rell. Robinson Jeffers, James 
Merrill, Horace Gregorv ir M. 
B. Tolson. (Premijos [>o VX) 
dol.)

Iš jų Gregorv, gimęs 1890 
m., jau susidaręs vardą poetas, 
pernai išleido rinktinę knygą.

nesunku įstebėti, kad nutoli
mas nuo realaus pasaulio ir 
nuo įprastinės logiškos galvo
senos yra virš visko.

BOSTON IETIS
Robert Lovvell, bostonietis, 

mūsų Bradūno bendrametis, iš
leido gerai kritikos įvertintą 
poezijos rinkinį “Kvanavos 
malūnai”. 19-16 m. už savo II 
poezijos knygą jis yra laimėjęs 
Pulitzerio premiją. Tuojau pa
mečiui užsipelną dar du aukš
tus įvertinimus, tarp kurių 
•‘The National Institute of Arts 
and Letters” premiją. Lovvell 
laikomas vienas stipriausiu šių 
dienų katalikų poetų. Jis yra 
tikra to žodžio prasme religinis 
iš Dievo meilės poetas. Jo eilė
se tarp religinių vardų netrūk
sta ir Naujosios Anglijos vie
tovių pavadinimų. Forma ne
lengva, santūri: klasiškas eilia
vimas derinamas su drąsiais 
eskperimentais.

James Merill yra jauniausias 
(gimęs bene 1926). Pernai jis 
Išleido pirmąjį eilių rinkinį. Jo 
eilės turi santūresnę formą, 
natūralia minčių eigą ir suvo
kiamą turinį. Tai tvirtas nau
jos, ateinančios poezijos bal
sas, kokio negirdėta nuo R. 
Lovvell pasirodymo .(1944 m.)

Vyresnieji su vardais poetai 
— Marianne Moore, R. Eber- 
hardt, J. Masefield išleido savo 
parinktų eilių rinkinius. Poetę 
Moore kolegos sutiko liaupsi
nančiai. Lietuviškai tokie žo - 
tižiai skambėtų net neįtikina
mai: “Tai sandėrio stebuklai, 
tai žinių kasyklos, atnaujinimo 
liepsna, džiaugsmo versmė” 
etc. Gi iš šalies žiūrint, senas 
surrealizmo palikimas, ir tiek.

Masefieldas. Anglijos Kara
liaus Rūmų laureatas, jaunys
tėje sukūręs nepaprastai puikių 
ir išgarsėjusių jūrų eilėraščių, 
kritikus nuvylė, nes į rinkinį 
pats surinko ne tai. kas kriti
kams, bet tai, kas jam pati
ko.

DEBIUTANTAI

Iš debiutantų gerai užsireko
mendavo ir spaudos nebuvo 
peiktas W. J. Smith. išleidęs 
rinkinį “Iškilmės patamsy” 40 
psl. knygelę, pilną poezijos, 
kaip Stipriomis spalvomis ta
pytų paveikslų. Jie nepaneigia 
nei ritmo, nei rimo. Laikosi 
tradicinės minčių reiškimo lo
gikos. gerai operuoja stipriais 
palyginimais, jaučia žodžių ir 
formos muziką. Randa origina
lią. naują simboliką.

' Čia neminėjome dramos vei
kalų, kurie savo įvertinimo ir 
įprasminimo susilaukią tik pa
tekę į sceną. Tuo atveju, kal
bant apie juos, kalba turi nu
krypti į atskirą temą, i tea-rą.

Tokie mano manymu cha- 
rakteringesni poezijos reiški
niai. Jdomu būtų į amerikietiš
ką poeziją pažiūrėti iš arčiau. 
Smulkiau panagrinėti turinį, 
formą ir palyginti ją su kitų 
tautų poezija. Bet tai vėl nauja 
tema — ir prie .jos gal teks su
stoti kada vėliau.

jaunuolis) romanu iš šeimos 
gyvenimo “Pasilik tamsybėse”. 
Nenupeiktas augantis beletris
tas Truman Capote, išleidęs 
lyrinį romaną.

Be abejo, kad tai. ką pami
nėjau. nėra visa. Užfiksavau 
tik tuos autorius ir veikalus, 
kurie mano dėmesį patraukė.

KNYGOS APIE* POETUS

Pereinant prie lyrikos kny
gų, tektų paminėti visa eilė 
literatūros atsiminimų, rašyto
jų biografijų (pav. Bud Shul- 
bergo romanas apie Fritzgeral- 
dą), rašytojų laiškų rinkinių 
ir teoretinių knygų. Viena ge
riausių bet kada išspausdintų 
knygų apie kūrybinį poezijos 
procesą pripažinta Ph. Bar- 
lett” Eilėraščiai procese”. Ers- 
kine Caldvvell išleido neva au
tobiografiją, pavadindamas ją 
“Vadink’tai patyrimu”, kur jis 
pasakoja apie savo kelią į gar- 
senybesj-.-R. Hoggart išleido 
studiją apie įžymaus angliškai 

amerikoniško poeto Audėno 
kūrybą. Išteistos kelios knygos 
apie pernai mirusią ameriko
nišką Safo — Ed. S. Millay, St. 
St. Spender literatūrinę auto
biografiją “Gyvenimas gyveni
me”.

Pirmajam šio amžiaus pus
šimčiui paminėti skirta keletas 
knygų apie 1900-1950 metų po
eziją. beletristiką .jų laimėji
mus ir tų žanrų antologijų.

1 D E KLIUS
*

Tai pasakojamosios vaizdais 
poezijos kūrė .jas. Jis kuri» 
vaizdą ant vaizdo, kalba apie 
daug ką, ir skaity
tojas nebepajėgia 
net tikros minties sugau
ti. (Tarp kitko: jis yra vedęs 
poetę Mariją Zturneską, gimu
sią Kiejeve, bet čia prigijusią 
ir talentingai pasireiškusią: už 
eilių rinkinį “šalto ryto dan
gus” 1937 m. jai paskirta Pu- 
litzerio premija).

Randall Jarrell, gimęs 1914 
m., su pirmuoju rinkiniu pasi
rodė 1942 m. Pernykštis, tre
čias iš eilės rinkinys, vardu 
“Septynmyliai kriukiai” kriti
kos įvertintas labai g£rai. Sa
koma. kad visokiai tematikai, 
visokiems gyvenimo reiški
niams, karo ar politniams įvy
kiams jis randąs savas poetines 
formas. Autorius laikomas vie
nu talentingiausių jaunųjų poe
tų. ieškąs naujo turinio, origi
nalių vaizdų, stipriai valdąs 
techniką. Nuo savęs norėčiau 
pridurti, kad jo jausmas šalto
kas. persunktas kriticizmu, gal 
net pagiežos. Dalyvavimas ka
re yra palikęs antpsau’ą jo te
matikai. Štai pora eilėraščiu 
vardų, kurie daugiau pasakys 
apie autorių. negu pašalinė 
charakteristika: Stovykla Prū
sijos miške. Žydai Haifoje. Pa
bėgėliai.Jis gavo vieną pirmų
jų už 1951 metus skirtu premi
jų: “National Institute of Arts 
and Letters” 1000 dol. premi
jų

R Yš K ES NIEI1 A TST( >V AI

Th. Rothke (g. 1908) iki šiol 
tepatekęs į 15 jauniausių poe
tų antologiją “Šimtmečio vidu
rio Amerikos poetai”, pernai 
užsirekomendavo kaip kylanti 
poezijos žvaigždė. Jo rinkinys 
“Garbink iki galo” N. T. Times 
B<M>k Revicvv recenzento žo
džius grynos, gilios lyriko.-, 
knyga. Jo eilės esančios pilnos 
nuostabių noologizmų ir magiš
kų kombinacijų Gerai nepa
žįstančiam jų poezijos dvasios, 
sunku visa tai pajausti, vienok

.VI. .VIAK< II IJONIS Kanklininkas
Aidų klišė

V. K. BANAIČIO HM) LIAUDIES DAINŲ
Visas leidinys suskirstytasKą tik pasirodė knygų lenty

noje Viktoro Kazio Banaičio 
100 LIAUDIES DAINŲ — vie
nas iš stambiausių muzikos lei
dinių.

Kompozitorius atrinkto dai
nas iš įvairių krašto vietovių, 
nuo Klaipėdos iki Merkinės. 
Pasinaudojo jis ir seniau užra
šytomis dainomis. Taip randa
me net S. Stanevičiaus dainų. 
I rinkinį įtrauktos ir Šiaurės 
Rytų Aukštaičių “sutartinės”, 
suharmonizuotos naujomis 

harmonijos priemonėmis, ir 
trumputės 2-3 ar 4 taktų liau
dies dainas, į kurias iki šiol 
mažai buvo kreipiama dėmesio.

V. K. Banaitis harmonijai 
panaudojo naujus būdus, žy
miai atitrukdamas nuo įprasti
nių mokyklinių harmonijos bū
dų. Dalis dainų variacijų būdu 
yra išplėsta, keičiant ir pačią 
harmoniją. Taip kai kurios 
dainos išauga iki 80-100 taktų, 
paprastos 8 taktų dainos pa
virsta į 12 taktų vienetus. To
dėl savo apimty leidinys ati
tinka maždaug 250 liaudies 
dainų apimčiai. 

PRISIKĖLUSIAM
Tuščias kapas amžių nišoj 
Graudžiai skambanti uola — 
Aidą su varpais surišo 
Žemės giesmė amžina.

Alpi rkėjau, mes netrokštam 
J žaizdas pirštus sudėt, 
Varpai šaukia žemės liokštuos 
Nusilenkt Tau ir tikėt.

Tau precesijos ir niakhrv, 
Tau maža maža širdis.... 
Tavo žodis kalnus skaldo — 
šviečia krv /keliuos viltis!

šitaip: 1-20 nr. vienam balsui 
ir pianinui, 21-78 nr. mišriam 
chorui, 79-98 vyrų chorui, 99- 
100 nr. mišriam chorui.

Knyga turi dvi įžangas: lie
tuvišką ir anglišką. Lietuviško
je autorius supažindina, iš kur 
parinko medžiagą, pasakoja, 
kaip buvo harmonizuojamos 
dainos ir nušviečia, savo har
monijos principus. Angliškai 
kalbantiems lietuviams ir sve
timtaučiams duoda žiupsnelį ži
nių iš Lietuvos istorijos, cha
rakterizuoja mūsų dainas. 
Kartu jis cituoja ir V. Europos 
folkloro tyrinėtojų nuomones 
apie mūsų dainas.

Šis stambus leidinys, kuris 
tikrai pateksi Amerikos muzi
kos mokyklas, bibliotekas, 
daugelį supažindins su mūsų 
tautos melodiniu turtu, paro
dys ir paties muziko kūrybinę 
galią, šiais sunkiais laikais be 
pagalbos negalėjo atsirasti. 
I talką atėjo prel. Pr. M. Juras, 
didis mūsų kultūros mecena
tas. Jis ir išleido šį stambų 
veikalą. Jo 60 metų sukakčiai 
atžymėti V. K. Banaitis ir ski
ria šį savo leidinį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stepas ZnbarsJias — DOLE
RIS Iš PITTSBURGHO. Išlei
do Gabija, 1952 m., Brookly- 
ne, iliustravo dail. V. Vi.jeikis ir 
P. Osmolskis. Kaina 80 c.

Stasius Būdavas — VARPAI 
SKAMBA, apysaka. Išleido 
“Lietuvių dienos” Kalifornijo
je, 1952 m.. 180 psl. Viršelis 
dail. P. Pnzino. Kaina 2,50 dol.

ATEITIS, nr. 3. Numeris 
skirtas šv. Kazimiero garbei. 
Iliustruotas dar iki šiol niekur 
nematytais ir lietuviško je spau
doje nenaudotais šventojo pa
veikslais, paimtais iš kitų tau
tų ir senovės raštų.

KARYS nr. 3. šiame nume
ryje pažymėtina: M. Karašos 
šaulių Sąjungos įnašas Nepri
klausomybės kovose, K. R. Jur- 
gčlos 1830-31 metais. O. Urbo
no — Lietuvos Vietinė Rinkti
nė, A. Gražiūno — Laidotu
vės pagal tabeles ir kit.

LITERATŪROS ŠVENTĖ

Kovo 30 d. Čikagoje. Lind- 
blom aukštesn. mokyklos audi
torijoje. įvyko literatūros šven
tė ir premijos įteikimas. Ka
dangi laureatas Pulgis Andriu
šis iš Australijos negalėjo at
vykti, scenoje buvo pakabintas 
dail. A. Varno pieštas laureato 
portretas. Šventė pradėta Lie
tuvos himnu. I garbės prezi
diumą Rašytojų Draugijos pir
mininkas pakvietė Lietuvos 
konsulą Dr. P. Daužvardį. ALT 
pir. L. Šimutį,Balfo atst. kun. 
Dr. Jušką. Lituanistikos Insti
tuto laik. prezidentą Dr. P. 
Joniką, Liet. Profesorių Drau
gijos pirm. Dr. A. Gylį. Pas. 
Liet. Dailininkų S-gos pirm. A. 
Varną, III. Liet. Tremtinių 
Bendruomenės pirm. P. Gaučį 
ir rašytoją S. Zobarską. Jie ta
rė ir po sveikinimo žodį.

Rašytojų Draugijos pirm. 
B. Babrauskas ilgesnėje kalbo
je skatino daugiau dėmesio 

skirti lietuviškai knygai. Pre
mija buvo įteikta Pulgio And- 
riušio atstovui P. Sukučiui, ku
ris ją persiųs laureatui. Ruigio 
Andriušio žodį perskaitė akto
rius ir rašytojas Antanas Rū
kas. Antroje programos dalyje 
buvo koncertas ir literatūros 
vakaras. Solistė V. Cinkąitė 
padainavo keletą dainų, stygi
nis kvartetas (A. Paukštys. M. 
Petruševičius, V. Jančys ir S. 
Rosen) pagrojo kelias kompo
zicijas. akt. K. Gaudrimas pas
kaitė iš "Sudiev, kvietkeli” iš
trauką. Savo kūrybą skaitė J. 
Švaistas. Gr. Tulauskaitė ir St. 
Zobarskas.

MAIRONIO SI KARTIS
Šiemet birželio 28 d. sueina 

20 metų, kaip mirė mū^ų tau
tos atgimimo dainius Mairo
nis. Ta proga Romoje bus 
išleisti jo raštai, kuriuos sure
dagavo B. Brazdžionis. Taip 
pat B. Brazdžionis nori išleisti 
specialų leidinį, kur būtų su
rinkta įvairi medžiaga apie 
Maironį, jo laiškai Amerikoje, 
prisiminimai, f o t o g r afijos, 
rankraščiai, pavadintų Mairo 
nio vardu įvairų draugijų, 
mokyklų nuotraukos, aprašy
mai ir kita istorine medžiaga.
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• Kun. Romanas Klumbys, 
Palm Spring Calif., indėnų pa
rapijos klebonas. šiuo metu 
guli šv’. Juozapo ligoninėje Al- 
buųuerųue. New Mexico. Ko
vo 28 d. buvo operuotas, bet 
padarius keletą kraujo perlie- 
jimų sveikata po truputį taiso
si. Ligonis atsiprašo, kad dėl 
ligos negali visiems asmeniškai 
padėkoti už paramą. statant 
bažnyčią ir kuriant parapiją. 
Čia reiškia nuoširdžią padėką 
visiems ir linki linksmų šv. Ve
lykų.

• Kun. A. Linkus, šv. Kry
žiaus parap. klebonas Chicago
je. rūpinasi įrengti Velykinį 
Kristaus Karstą didžiajame al
toriuje. Kaip chicagiečiai sako, 
tai būsiąs nepaprastas įvykis.

• Rašytoja Petrė Orintaitė- 
Janutienė, sunkiai sirgo influ- 
enza. Dabar sveikata pamažu 
taisosi, tačiau ligonė dąr lovos 
neapleidžia.

• Adv. Jono Verbafio ini
ciatyva Wilkes-Barre. Pa. lie
tuviai įsigyja lietuvių namus. 
Namas kaštuos apie S20.000. 
Bus panaudota paskolos ir au
kos. Šitam reikalui balandžio 
20 d. rengiamas koncertas, ku
rio programą išpildo "Daina
vos" ansamblis.

• Dr. A. Gylys atsisakė iš 
Liet. Profesorių draugijos 
Amerikoje valdybos pirminin
ko pareigų.

• Madas Hriškevičius, gyve
nantis Califomijoje. tiek sudo
mino amerikiečių visuomenę 
savo prakalbomis apie komu
nizmo pasekmes ir kituose už
imtuose kraštuose bei jo grės
mę visam pasauliui, kad nuo-

. latos yra kviečiamas kalbėti 
jvafrfų organizacijų pcd>ūviuo- 
se.susirinkimuose. o .jo ir jo 
šeimos fotografijos dedamos 
laikraščiuose. Paskutiniu metu 
Rotary Club ėmėsi globoti jo 
paskaitas bei organizuoti jam ir 

. kitose valstybėse, ne tiktai Ca- 

. lifomijoje.
• Juozapas Kuodis, Chester. 

Pa., vienas iš minimos lietuvių 
katalikų parapijos steigėjų ir 
veiklus organizacijų veikėjas, 
kovo 19 d. mirė, sulaukęs 60 
metų.

• Ant. Klukas, respublikonų 
partijos kandidatas į Ulinois 
valstybės senatorius. savo 
draugų ir pagelbininkų buvo 
pagerbtas ta proga suruoštomis

. vaišėmis.
• Salomėja Narkeliūnaitė, 

buvo išvykus į Chicagą. kur 
baigė su autorium tvarkyti 
“Tolimuosius kvadratus” — 
knygą, kurią parašė vienas iš 
atbėgusiųjų žvejų — Juozas 
Grišmanauskas ir kurią 
Narkeliūnaitė redaguoja.

• Lietuvių tautinių šokių 
grupė, Los Angeles, vadovau
jama Liucijos Zaikienės, buvo 
pakviesta kovo 30 d. išpildyti 
programą Hollyuoodo ŪSO 
klubui. Minima grupė pakvies
ta dalyvauti Pasadenos festi
valyje balandžio 9 d. ir Los 
Angeles County Art Museum 
rengiamame festivalyje gegu
žės 18 d.

s.

I

Kun. Ign. Valanėiūnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
siunčia šiuos nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus Vely
kų švenčių proga visiems savo 
parapijiečiams, geradariams ir 
parapijos rėmėjams:

“Gaisro sunaikinta mūsų pa
rapijos bažnyčia suteikė daug 
rūpesčio vargo ir liūdesio, taip 
Jums, mano brangūs parapijie
čiai. taip ir man. jūsų klebonui. 
Bet prisikėlęs Kristus suteikė 
Apaštalams ramybės. Visagalio 
ramybė tesužysta Jūsų širdyse 
ir tesuteikia tyro Velykų 
džiaugsmo. Mes meldžiamės ir 
tikime, kad Viešpats laimins 
mūsų darbus. atstatant Jo 
garbei skirtus namus. Jo pagal
bos ranka aiškiai yra jaučia
ma. Nuo senelio iki mokyklos 
vaikučio visi uoliai jungiasi į 
bažnyčios statybos fondą ir sa
vo auka bei darbu šį fondą re
mia.

Čia noriu atkreipti dėmesį ir 
kitų parapijų bei pavienių as
menų. ir paprašyti paremti 
mus mūsų nelaimėje. Ypač 
kreipiuosi į buvusius parapijie
čius. kurie aplinkybių verčiami 
išsikėlė iš mūsų parapijos, bet 
prisiminę kaip uoliai padėjo 
parapijai kurtis ir dabar jos 
nepamirštų ir paremtų naujoje 
nelaimėje.

Maldauju Viešpaties linksmo 
Velykų Alleliuja.

Laisvas pasaulis kalba
Kovo 31 d. Philadelphijoj 

kalbėjo visas laisvasis pasaulis. 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo bu
vęs Britų ministras pirminin
kas C. R. Attlee. Be to, Brig. 
Gen. Carlos P. Romulo, Phili- 
pinų Ambasadorius Amerikai. 
Philadelphijos Burmistras Jo
seph S. Clark. Jr. ir Kalu Eže
rą. Nigerijos studentas iš Lin-

coln Universiteto. Pobūvyje 
dalyvavo apie 1000 žmonių 
Benjamin Franklin Hotel. Po
būvį organizavo Philadelphia 
Fellovvship Commission, kad 
sukeltų lėšų savo veiklai plės
ti — kad visi būtų lygiai ver
tinami, kad būtų daugiau pro- 

- gų ir gilesnis susipratimas tarp 
visų rasių, religinių ir tautinių 
grupių. To gražaus tikslo drau
gija, siekia ir tam dirba keli 
metai.

• Danutė Staknytė, jauna 
lietuvaitė, prieš penkerius me
tus išvykusi Europon studijuoti, 
šiomis dienomis parvyko ato
stogų pas savo tėvelį Antaną 
Staknj. Fanwood. N. J.

Danutės biografija tuo įdo
mi. kad ji gimusi Lietuvoje ir 
su tėvais Amerikon atvyko 
1941 metais. Antrojo pasauli
nio karo metu ji tarnavo Ame
rikos laivyne, moterų dalinyje. 
Karui pasibaigus, ji išvyko Eu
ropon studijuoti, ir lankė Neu- 
chatel universitetą. Šveicarijo
je. vėliau Sorbonos univ.. Pa
ryžiuje. kurį baigė įsigydama 
prancūzų kalbos bei literatūros 
ir filosofijos diplomą.

Baigusi studijas, ji buvo pri
imta Amerikos Foreign Service 
diplomatinėn tarnybon. Žene
voje. Paskutiniu laiku ji užė
mė atsakingas pareigas Mr. 
Blaisdell, vyriausiojo Amerikos 
įgaliotinio Europoje ypatingų 
agentūrų reikalams (kaip tai 
IRO, PICMME ir kit.) įstaigo - 
je. kaip įgaliotinio asmeninė 
sekretorė.

Puikiai savo tarnyboje užsi
rekomendavusi, viršininkų Eu
ropoje pageidavimu, ir pagal 
patvarkymą VVashingtone. Da
nutė po dviejų mėnesių atsto- 
gų grįžta atgal j Ženevą savo 
pareigas toliau tęsti.
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Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

•futaoieniais t val. popiet.
4. P. GINKUS, Direktorius
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JAV Lietuvių Bendruomenės vertins grožinę kūrybą ir 1.1. 
Clevelando laik. organizacinio Nors čia organizacinių forma- 
komiteto sudaryta komisija ‘ lybių bus paisoma ko mažiau- 
(S. Laniauskas, Br. Snarskis ir 
J. Čiuberkis) parengė apylin
kės suorganizavimo projektą, 
kurį apsvarsčius ir priėmus 
tuojau bus einama ir prie pa
čios apylinkės steigimo.

“Rašto žmonių” susirinki
mas įvyko balandžio 6 d. B. 
Gaidžiūno bute. Iš pradininkų 
(iniciatorių) kviestų 26 asme
nų atsilankė 21. Jie nutarė su
siorganizuoti į Rašto klubą, 
kuris domėsis literatūros, spau
dos ir kitais su raštu susijusiais 
klausimais, skatins ir kritiškai

BROCKTON, MASS
Po metų bus nauja bažny

čia, šv. Roko lietuvių parapija, 
viena iš didesniųjų Amerikoje, 
dar klebonaujant kun. K. Ur
bonavičiuj, buvo pradėjusi sta
tyti mūrinę bažnyčią, bet sus
kubo padėti tiktai pamatus ir 
pastatyti vadinamąjį rūsį, kaip 
buvo daroma ir daug kur kitur. 
Jo įrengimu jau teko rūpintis 
naujam klebonui kun. J. švagž- 
džiui. Statybos darbą toliau 
tęsti pasidarė sunku, nes dėl 
karo viskas pabrango ir reikė
jo daugiau lėšų. Po karo jos 
buvo telkia'mos pažadais ir au
komis. Parapi j iečiai raštu pasi
žadėjo sudėti arti 100,000 dol., 
kai tik darbai bus vėl pradėti. 
Klebonas kun. Pr. Strakaus- 
kas, pakeitęs kun. J. švagždi, 
atsisakiusį dėl sveikatos iš kle
bono pareigų, toliau gyvai rė
mė bažnyčios statymo reikalą. 
Statybos fondas ligi šių metų 
pradžios grynais pinigais išau- 
ko iki 200,000 dol. Su ta suma 
jau buvo galima darbą tęsti: 
tam gautas ir federalinės val
džios sutikimas. O balandžio 5 
d. darbai jau buvo pradėti iš
kilmingomis apeigomis, kurias 
atliko Bostono arkivyskupas 
Richard J. Cushing. Bažnyčią 
užbaigti ir pašventinti numato
ma kitų metų gegužės mėn., 
nes parapijiečiai noriai dedasi 
prie darbo ir gausiai aukoja.

Vienuolyno rėmėjų seimdk. 
Prie Brocktono yra 
Nukryžiuotojo Jėzaus 
kongregacijos, kurios 
metinis suvažiavimas
mas balandžio 27 d. šv. Roko 
parapijos salėje. Pamaldos 
bažnyčioje bus 10 vai., posė
džiai — 1 vai. po pietų. Visi 
seserų rėmėjai nuoširdžiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Bus įdomios paskaitos ir prane. 
išmai

šia. tačiau rasta reikalinga tu
rėti ir trumpą statutą, kurio 
projektą pavesta parengti dr. 
Pr. Skardžiui ir V. Mariūnui. 
Susirinkimų per metus numa
tyta padaryti iki devynių. J 
klubo valdybą išrinkta: A. Ba- 
lašaitienė, V. Mariūnas ir E. 
Skujeniekas.

Komisija Diepholzo gimna
zijai remti (dr. A. Nasvytis. S. 
Laniauskas ir A. Juodvalkie- 
nė) intensyviai vykdo aukų 
rinkimą, kuris duoda gražių 
vaisių: aukotojai į kreipimąsi 
atsiliepia nuoširdžiai.

Į sportninkų suvažiavimą
Chicagoje balandžioo 4 d. išvy
ko A. Bielskus, E. šikšniūtė, 
A. Barzdukas ir E. Bliumenta-

LINKSMIAUSIU VELYKŲ VISIEMS!
Perimtos didžiu Kristaus Prisikėlimo šventės džiaugsmu, 

ypatingu būdų sveikiname Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Drau
gijos narius :r nares; sveikiname prietelius ir geradarius, linkė- 
damos šios Šventės tikro Velykų Aleliuja. ’ Garbingai prisikėlęs 
Kristus tepripildo Jūsų širdis šventos meilės ir ramybės, o Jo 
dieviška palaima telydi visas Jūsų gyvenimo dienas.

Atsidėkodamos Jums už visus Jūsų kilnius darbus mūsų vie
nuolijai, Velykų antrą dieną šv. mišios ir visų seselių maldos bus 
Jūsų intencijoms skirtos.

švento Kazimiero Seserys
MOTINA M. JUOZAPA

PITTSBURGII, PA.

centras 
seserų 

rėmėjų 
šaukia-

■•t

• Lelija Keturakytė. iš 
Brockton, Mass.. aštunto sky
riaus mokinė, dalyvavusi pieši
mo konkurse. Massachusetts 
valstybėje laimėjo pirmąją pre
miją — auksinį raktą. Konkur
sui buvo užsirašę 4000 moki
nių. iš kurių buvo atrinkta 800, 
o iš jų praėjo tiktai 11. šeši 
iš jų yra Brocktono mokiniai, 
tarp kurių yra dar viena lietu
vaitė Alvina Stripinytė. Kon
kursas buvo pravestas visoje 
Amerikoje. Tiktai gavusieji 
auksinius raktus, tarp jų ir 
tremtinė L. Keturakytė iš 
Mass. valstybės kviečiami 
į Pittsburghą, Pa., konkurso 
centrą, kur bus išdalytos pini
ginės dovanos ir stipendijos.

• Bostono Arkivyskupas Ri- 
cahrd J. Cushing statomai šv. 
Roko lietuvių parapijai pa
remti paskyrė 25,000 dolerių.
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Nauji susirinkimai ir 
parengimai:

— Alto skyriaus valdyba or
ganizuoja trijų iš Lietuvos at
bėgusių žvejų pranešimus: tiks
li jų data bus pranetša vėliau.

— Kultūros fondo valdyba 
rengia Čiurlionio ansamblio 
koncertą, kurio programoje 
taip pat dalyvaus dainininkai 
J. Krištolaitytė - Daugėlienė ir 
A. Brazis, Metropolitano ope
ros solistas. Koncerto tiksli 
data taip pat bus pranešta vė
liau.

— Lietuvos vyčiu iniciatyva 
rengiamas banketas solistui 
pagerbti įvyks balandžio 19 d. 
Hollenden viešbuty 610 Supe- 
rior avė. Šiam reikalui suda
ryta speciali komisija iš įvairių 
organizacijų atstovų.

Mirė Arturas Ribbė. Kovo
30 d. širdies liga mirė tremti - 
nys Arturas Ribbė. Amerikon 
jis atvyko iš Vokietijos 1949 
m. Pradžioje gyveno ir dirbo 
New Yorke, o paskui Brockto- 
ne. Lietuvoje jis buvo vokiečių 
kalbos mokytoju Biržų, Pasva
lio ir Kėdainių gimnazijose, 
kultūrtechnikos mokykloje ir 
lektorium Žemės Ūkio Akade
mijoje Dotnuvoje. Kilęs jis bu
vo iš latvių, bet užaugęs Lietu
voje, lietuviu save ir laikė. Mo
kėsi Rygos politechnikos aukš
toje mokykloje. Pirmojo karo 
metu buvo mobilizuotas, tapęs 
karininku ir kurį laiką gyvenęs 
Sibire. Lietuvon pargrįžęs 1921 
metais, daugiausia dirbo mo
kytojo darbą. žmogus buvo 
malonaus ir draugiško būdo. 
Visą laiką sielojosi grįžti Lietu
von, bet atsigulė netoli Brock
tono. Melrose kapinėse, kur 
buvo palaidotas balandžio 2 d. 
Atsisveikinimo kalbą pasakė 
agr. Špokevičius, kartu su ve- 
lionim mokęsis. Į kapines nu
lydėjo nemažas būrys tremtinių 
ir vietos lietuvių. Laidojimu 
rūpinosi Jakavonis. Likosi 
nuliūdusi žmona Barbora, jos 
brolis S. Jurkevičius, dvi sese
rys, švogeriai Grybauskas ir dalyką paruošti. Nuoširdus a- 
Cijunėlis.

Iškilmės vienuolyne. Trečią
ją Velykų dieną, balandžioo 15, 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyne keturios kandidatės 
priims noviciančių rūbą ir 
4 noviciaatės duos vienuolės 
įžadus. Iškilmingas pamaldas 
laikys prel. Pr. Juras, įžadus 
priims Bostono arkivyskupas 
Richard J. Cushing. Dalyviais 
laukiama daug svečių ir vie - 
nuolyno rėmėjų.

Pranciškonų rėmėjų 
parengimas

Šv. Pranciškaus Akademijai 
paremti pobūvis įvyks balan
džio 20 d., Lietuvių Piliečių 
salėje, 1721 Jane St. Vienuoly
no rėmėjai jau seniai ruošiasi 
šiam metiniam parengimui, į 
kurį lietuviai visada gausiai 
atsilanko, duosniai prisidėdami 
aukomis.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
lietuviai atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti. Laimėdami ver
tingų dovanų paremsite seseles 
pranciškietes taip svarbios 
mokslo įsaigos išlaikyme. Ten 
yra priglaustos ir tremtinės 
našlaitės, kurios yra reikalin
gos visokeriopos paramos.

Pradžia 3:30 vai. po pietų.
Solistė Dambrauskaitė yra 

pakviesta dainuoti Lietuvos 
Vyčių metiniame radijo paren
gime, gegužės 4 d. Po to bus 
šaunus banketas.

A. O. Paleckiai grįžo iš sau
lėtos Floridos. A. Paleckis v- 
ra žinomas kaipo nenuilstantis 
katalikiškųjų ir patriotinių or
ganizacijų veikėjas.

ba: pirm. kun. A. Sušinskas, 
vice pirm. A. Paleckis, sekr. 
A. Žaliaduonis, ižd. V. Mažeika 
ir nariu V. Jucevičius.

A. Keraitis darbe krisdamas 
labai sunkiai susižeidė. Pagul
dytas Presbyterian ligoninėje.

Į Kultūros Fondo Cleve- 
lande koncertą, kurio progra
mą gražiai išpildė Chicagos me
nininkai, vadovaujami muz. A. 
Kučiūno, iš Pittsburgho kovo 
30 d. buvo nuvykę A. Baltakis, 
B. Jucevičiūtė, A. Krapavičius 
ir V. Radžiukynas.

Prel. M. Krupavičius atsakė 
į Pittsburgho lietuvių Vasario 
16tos proga jam, kaip VLIKo 
pirm., nusiųstą rezoliuciją, pa
reikšdamas padėką, sveikinimą 
bei linkėjimą ištvermės Lietu
vos laisvinimo darbe.

V. Jucevičius, žymus preky
bininkas ir gabus radijo prog
ramos vedėjas, koletai dienų 
buvo išvykęs į Chicagą.

Prof. K. Pakšto /kurtame 
Vidurio Europos Federaliniame 
klube kovo 31 d. Paskaitą skai
tė Dr. C. Zelot, slovėnas.

Newark, N. J.
Kančios sekmadienio vakare, 

kovo 30 d. Nevvarko šv. Trejy
bės bažnyčioje Brooklyno Ap
reiškimo parap. choras, vado
vaujamas muziko P. Sako, da
vė religinės muzikos koncertą 
Th. Dubois “Septyni Kristaus 
žodžiai.” Vargonais grojo prof. 
J. Žukas. Solo partijas atliko 
Metropolitan Operos solistas 
Al. Brazys — baritonas. Agenė 
Skarulytė — sopranas ir Povi
las Sakas — tenoras.

Didingi vargonų akordai, so
listų ir choro tobulas oratori
jos išpildymas klausytojams 
paliko nepaprastai gilų įspūdį.

Garbė Apreiškimo parap. 
klebonui kun. N. Pakalniui, ku
ris sudarė reikiamas sąlygas ši

• Lietuviu grupė, senųjų a- 
merikiečių ir naujakurių, dir
bančių Joslyn Mfg and Supply 
Co., nutarė paremti Diepholzo 
lietuvių gimnazijos mokinį Ed
mundą Kazragį, kurio tėvas 
gydosi Gaunting džiovininkų 
sanatorijoje, skirdami tam rei
kalui dalį savo savaitinio už
darbio.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYI.OCYCI.ES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite Stote radiio programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNTGHTS OF UTIIUANIA WL0A 
BRADDOCK, PA.
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čiū mieliesiems Apreiškimo pa
rap. choristams, garbingiems 
solistams, prof. J. Žukui, diri
gentui P. Sakui už taip didingą 
religinės muzikos koncertą. 
Tenka išreikšti padėka ir gerb. 
prel. Ignui Kelmeliui bei ki
tiems, kurių rūpesčiu ir pasta- 
gomis šis koncertas buvo su
rengtas. X

Velykų sekmadienį Rezu- 
rekcija - prisikėlimas ir šv. mi
šios su asista 6 vai. ryto. Kitos 
šv. mišios Velykų sekm. 8, 9, 
10, 11 ir 12 vai.

— Balandžio 20 d. Nevvarko 
šv. Trejybės parapijos Maldos 
Apaštalavimo skyrius švenčia 
50 metų organizacijos darbo 
jubilėjų. Maldos Apaštalavimo 
nariai jubilėjui smarkiai ruo
šiasi. Ypač energingai darbuo
jasi pirm. Staugaitienė.

MIRfi
Juozas Grimalauskas, senos 

kartos Amerikos lietuvis, su
laukęs virš 70 metų, kovo 17 d. 
mirė Neuarke, N. J. Palaido
tas kovo 20 d. Laidotuvių apei
gas atliko prel. Ign. Kelmelis ir 
kun. P. Totoraitis. Velionis 
buvo nuoširdus patriotas, ilga
metis LDS anrvs ir nuolatinis 
Darbininko skaitytojas. Pali
ko žmoną Oną Grimalauskie- 
nę, tris sūnus, tris dukteris ir 
13 vaikaičių. Amžinoji šviesa 
tešviečia mirusiajam, testipri
na nuliūdime pasilikusius.

Lietuvių Diena, kuriai va
dovaus adv. E. Schultz, įvyks 
rugpjūčio 10 d.

Keturiasdešimt Valandų at
laidai šv. Vincento parapijoj 
iškilmingai baigti Verbų sek
madienyje su mišparais, proce
sija ir palaiminimu. Pamoks
lus per tris dienas lietuviškai ir 
angliškai sakė T. Gabrielius 
Ješkerevičius, pasijonistas.

Lietuvių Bendruomenės
Pittsburghe įsteigta. Organiza
cinis komitetas daug tuo rei
kalu dirbęs, balandžio 6 d. su

šaukė visuotinį susirinkimą, 
kurį atidaro ir pravedė kun. 
B. Mikalauskas, pakviesdamas 
kun.. A. gušinską referuoti a- 
pie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės santvarką. Prof. K. 
Pakštas plačiai nušvietė L. 
Bendruomensė nario sąvoką ir 
santykį su kitomis organizaci
jomis. Užsibaigus diskusijoms, 
buvo išrinkta laikinoji valdv-

šv. Kazimiero parapija rū
pinasi įsigyti naujus moder
niškus vargonus.

šv. Juozapo ligoninėje pagul
dytas J. Girdis, kun. J. Girdžio 
tėvelis. Neseniai jam buvo pa
daryta sunki operacija.

P. Steponavičius, šv. Kazi
miero parapijos vargoninkas, 
kovo 30 d. išvyko į Floridą. 
Laikinai jį pavaduoja Mary 
Zink.

D. Palmeris yra naujas Vy
čių radijo pusvalandžio prane- 
šinėtojas anglų kalba.

Kun. J. Skripkus, šv. Pran
ciškaus Akademijos kapelio
nas, laimingai grįžo iš Floridos, 
kur ilgesnį laiką atostogavo.

J. Salotis

f
SVARBUS PRANEŠIMAS

Moterų Sąjungos Conn. Vals 
tijos Kuopų žiniai

Malonu yra pranešti visų 
kuopų žiniai, kad štai ir vėl ar
tinasi Moterų Sąjungos Conn. 
Valstijos Apskrities svarbus 
pusmetinis suvažiavimas, kuris 
įvyks balandžio-April 27 d., 
1952, Lietuvių svetainėje. Gol- 
vvay St.. Manchester, Conn. 
Prasidės 1:00 valandą po pietų.

Kviečiam visas kuopas skait
lingai atstovių prisiųsti į šį su- 
važaivimą ir pagaminti naudin
gų įnešimų bei sumanymų mū
sų kilnios organizacijos labui.
PASTABA: atstoves, vyk^’a- 

mos į suvažiavimą, kviečiamos 
atsivežti ženklelius, kurie var
tojami suvažiavime.

Pirmininkė Adelė Hussoy, 
Raštininkė —

Marija Jokubaitė
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JACKJ-STUKAS
DIREKTORIUS
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PARDIODAMAS
Keturiom šeimom mūrinis namas. Vienas butas šešių kam
barių su gazu, centriniu apšildymu, šiltu ir šaltu vandeniu. 
Vienas blokas nuo Apreiškimo bažnyčios, gerame prekybos 
biznio rajone.

NORBERT & ANTHONY LAUKAITIS
48 Marcy Avė., tarp Grand St. and Hope St., 

Brooklyn 11, N. Y.
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Balandžio 9, 1952 to AiifeiN i^kks - 1

New Haveh, Conn.

Turiansky ir Cohen susilygino nu 
Tautvaiša. Iki šiol vyravęs 1952 Chi- 
cagos pirmenybėse Povilas Thutvai- 
ša susilaukė aštrios padėties, kai jo 
partija su latviu J. Tunas iš aštunto 
rato liko nebaigta <Tautvaisa turi 
pėstinuką viršaus), o ukrainiečių 
meisteris Turiansky tuo tarpu įvei
kė latvį Rudeli ir be to laimėjo ati
dėta partija su Angelo Sandrin.

Tautvaiša ir Turiansky turi -po 
51/, taškų ir po vieną nebaigta par
tija: pirmasis su J. Tums. o Tu
riansky su Davidson. Cohen laimėjo

Amsterdam, N Y<
40-ties valandų atlaidai

Kovo 23, 24 ir 25 d.d. šv. 
Kazimiero parapijoje buvo 40- 
ties valandų atlaidai. J atlaidus 
buvo atvykę daug šios apylin
kės kunigų. Pamokslus sakė 
Tėv. V. Gidžiūnas, OFM. Para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Juozo Ališausko gražiai 
giedojo šv. mišias, mišparus ir 

(liturgines giesmes. Tikintie
ji parodė didelį susidomėjimą ir 
gausiai lankėsi į pamaldas bei 
atliko velykinę išpažintį.

Spaudos vajus
Pasibaigus atlaidams buvo 

pravestas spaudos vajus. Tėv. 
V. Gidžiūnas, OFM, lydimas 
kun. Kęst. Balčio ir žymaus 
vietos veikėjo, buvusio “Darbi
ninko“ administratoriaus M. 
Kerbelio lankė šeimas ir užra
šinėjo katalikiškus laikraščius. 
Tikintieji svečius mielai priim
davo ir visi aplankytieji užsi
sakė bent vieną katalikišką 
laikraštį. Tėv. V. Gidžiūnas, 
OFM, pre tris dienas gavo 92 
naujus “Darbininko” skaityto
jus, 8 “Aidų” ir 10 “Šv. Pran
ciškaus Varpelio”. Gaila, kad 
misijonierius pareigų šaukia
mas turėjo grįžti į namus dar 
nesuspėjęs aplankyti visų lie
tuvių.

prieš Bergą ir turi taip pat 51/, 
taškų. Beliko 3 ratai. Nuo jų pareis 
kam atiteks 1952 metų Chicagos 
šachmatų karūna. Tautvaiša turės 
dar susitikti su Davidson, Rudelis ir 
Cohen, o Turiansky su Cohen. V. 
Turas ir Dahlstrom. kuris pirmenybė
se stovi po Cohen su 5 taškais.

Chicagos lietuviai pirmauja ko
mandinėse Chicagos lygos rungty
nėse be pralaimėjimo. Lietuviai turi 
4 pergales iš 4 rungtynių. Jų lygio
sios su Chicagos Uuniversiteto ko
manda ištirpo, kai pastarieji pasi
traukė iš pirmenybių. Taip pat išsto
jo Irving Park, bet jų vieton įkel
tas kitas klubas, guvęs jau pylos nuo 
Hyde Park 60.

Lietuviams beliko trejos rungty
nės su Hyde Park, ukrainiečių Lion 
ir naujai įkeltuoju klubu. Tratai pa
našu, jog Chicagos lietuviai ištvers 
iki galo ir laimės 1952 metų Chica
gos Chess League pirmenybes.

Latviai vyrauja Lioeeta (Neb.) 
pšrmraybMe. Alexander Liepnieks 
antrus metus laimi LincoLn City pir
menybes. Jo pasekmė 111/,—1/,. 2. 
G. Sobolevskis 9-3. 3. Victor Pupils 
81/^, 4. E. Hinman 8, 5. A. Sildmets 
71/2 taškų.

FUTBOLAS
Balandžio 6 d. įvykusios futbolo 

pirmenybių rungtynės tarp LSK ir 
West New York, baigėsi 1:1 <0:l). 
Nors LSK turėjo didelę persvarą, 
bet dėl nepakankamai ryžtingai žai- 
džiusio puolimo, turėjo pasidalyti 
po vieną tašką.

Sve&i saiaakę šventų Velykų

Besiartinančių Velykų šven
čių proga, nuoširdžiai sveikinu 
visus šio laikraščio skaitytojus 
bei geros valios lietuvius-ves ir 
linkiu linksmų ir laimingų 
švenčių. Melskime Visagalį, 
kad Kristaus prisikėlimo šven
tės neštų mūsų Tėvynei Lietu
vai prisikėlimą iš dabartinių 
vergijos pančių ir jos žmonės 
galėtų laisvai gyventi.

Jūsų bendradarbė, < s
M. Jukubaitė "
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New Yorke ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Parengimai Balfo Baudai

Sekmadienį, balandžio 20 d,- 
Tremtinių Draugija ruošia 
linksmą vakarą su turininga 
programa. Bus vaidinama S.1 
Čiurlionienies 3-jų veiksmų ko-j 
mediją “Pinigėliai”. Be to, bus 
turtingas ir skaniai parengtas | 
bufetas, o gros labai puikus or
kestras. Pelnas skiriamas 
tremtinių šalpai Vokietijoje.

Programos pradžia 4 vai. p. 
p. šv. Kazimiero parap. svetai
nėje, 339 Greene St., New Ha- 
ven, Conn.

Ofiso teL GLenmore 5-3094
Namų tat GJ>ramnre 3-4445

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
«*

I
¥A

i

A. J. NAMAKS Y
Offlce TeL SO 8/1948

Lilhuanian 
Furniture Co. J 

MOvers—
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADU'AY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVeaue 2-2484

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. F.. Zaletskat 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609
4-

i

Nuoširdžiai dėkoju gerb. kleb. 
kun. Juozui Raštučiui ir kun. 
Kęst. Balčiui už spaudos vajaus 
surengimą ir visokeriopą para
mą jį vykdant. Dėkoju taip pat 
M. Kerbeliui. kuris palikęs sa
vo darbą, iki vėlybos nakties 
vežiojo mane po miestą. Dėko
ju ir J. Ališauskui, ir M. Degu
čiui, kurie taip pat nurodinėjo 
lietuvių gyvenamus namus. 
Dėkoju ir visiems susipratu- 
siems lietuviams, kurie užsisa
kė katalikiškus laikraščius.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas,
O. F. M.

Bridgeport, Conn.
Pamaldų tvarka

Velykų dieną mūsų parapijos 
bažnyčioje bus tokia: 6 vaL ry
to prisikėlimo apeigos ir šv. 
mišios. Kitos šv. mišios bus 8, 
9, 10 ir suma 11 vai.

Parapijos choras ir choro 
solistai yra paruošę naujų gra
žių velykinių giesmių.

šeštadienį, balandžio 19 d., 
7 vai. v., parapijos choras pa
rap. svetainėje ruošia operetę 
“Nastutė”. Lietuviškas veikalo 
turinys ir lietuviška muzika vi
sus domina ir visi jo laukia. Po 
vaitSramo bus šokiai. Pelnas 
skiriamas parapijos naudai. Vi
si kviečiami ir visų laukiamai

Artėjant pavasariui ir mūsų 
parapijos nuosavybė ruošiasi 
pavasariškai prašvisti. Aplink 
bažnyčią ir kleboniją aptverta 
nauja tvora, persodinami me
džiai. senieji pakeičiami nau
jais, ir visa gražiai sutvarko
ma.

Paskutinę savaitę oras buvo 
labai gražus, jautėsi tikras pa
vasaris, nemaža žmonių jau 
rinkosi į pajūrį, bet maudytis 
nedaug kas beišdrįso. O.

Sugrįžo iš Atostogų

Mūsų parapijos klebonas 
kun. A. E. Gradeckas, praleidęs 
keletą savaičių atostogų saulė
toje Floridoje, laimingai grįžo 
į savo pareigas. Parapijiečiai 
džiaugiasi ir nuoširdžiai sveiki
na .

Taip pat iš atostogų grįžo 
sąjungietė Ona Širvinskienė ir 
Petras Ūsas su žmona. Visi 
gražiai saulės nudegę ir gerai 
jaučiasi

Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimo proga Lietuvos lais
vinimo reikalams surinkta 
$265,00. Lietuvių Tremtinių 
dr-ja paaukojo $25.00. Jonas 
Zakarauskas $20,00; po $10: 
kun. A. E. Gradeckas, A. Ra
manauskas, A. Kazicfcfenė. Ki
ti aukojo mažesnėm sumom. 
Visiems aukojusiems šventei 
rengti komitetas nuoširdžiai 
dėkoja. M. J.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
SS - 83 WAREHAM PL, 

JAMAICA, N. T.
Tel. JAmuitu 3-7722

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armaikauskas)

Graborius - 'Balsamuotojas 
Moderni irki Koplyčia 

! 423 Metropolintan Avė.
Į Brooklyn, N. Y.

- <;

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

.< •

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Bręoklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770
• .nn. . .

Josepli Garszva
Graborius - balsamuotojas

PARDUODAMI NAMAI
P1GCS, GEKL GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1008 Gatės Ave^ Brooklyn, N. Y.
TeL GLenmore 5-7285

r
D £ M E S 1 O

Ė Jeigu Jums reikalingi
= BALDAI
i TELEVIZIJOS APARATAI
= DULKIU SIURBLIAI
= ŠALDYTUVAI
i kiti namų apyvokos daiktai....
Į Kreipkitės tuojau pas šių reikme- 
j nų prekybos atstovą:
i Vttirs pitkunigis

73 W. 184 St, N.Y.C.
Rivenite 8-9184

= • Jis atstovauja geriausias Ncw
š Yorko baldų gamybos, šaudytuvų- 
B (refrigirator), dulkių siurblių, te- - 
Ė levizijos įmones.
i Pirkdami per jį gaunate didesnę Į 
= nuolaidą negu kitur ir palankiau- š 
š sias išsimokėjimo sąlygas.
š__________________________ j

3

JOHN DERUHA, M. D

|

ii
Patarnavimas diena ir naktį.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam 
teridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

pačios ir j kitus
Reikale šaukite: Te!.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

Kainos to 
miestus.
TR 8-4434

ATLAIKOS (JUNKI
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite

JUOZUI SINKEVIČIUI
telefonu SO. 8-8343

Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

A. ANDR11ŠKEVK II S 
LAIKRODININKAS 

čia pnrdnsdsmi ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai, ir kiti puošmenys bei 

brangen^pės. Kreipkitės:
485 Grand St Brooklyn 1L N. Y.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST, NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iŠ 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

PERKANTIEMS NAMUS
PASKOLŲ FONDAS lemo nuošimčiu teBda pakulas UETUVM' 
STATYBOS ir PASKOLOS B-vė, Fli—bflK N. J. Veikia uuo 1813 m. 
Narys: New Jersey Taupymo ir Paskolų Lygos, ir Jungtiniu Valsty

bių Taupymo ir Skolinimo Lygos.
Teirautis:

Lithiianian Building & Loan Ass’n
269 SeeMd St., EHvabeth, N. 9.

/

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST-, BROOKLYN, N. Y.

CATERERS Communion Breakfasts ,
; Parties-Weddlags Banųuets

M E E T i N « ■ A L L
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SVESDAMI 
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON ŠULA1TIS
860 Willoughby Avė. 

Brooklyn 6, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8137

SHALINS 
(Shaiinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Farkway Stetiae) 
Woodhaven, N. Y.

Koplyčia* suteikiam nemokama 
visose miesto dalyse.

LA1DOTVY7V DIREKTORIAI 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS

i PARAMOUNT BAR & GRILL
; STANLEY MISIŪNAS IR SONUS EDWARD MISIŪNAS

’; SAVININKAI
; [ Lietuviška Užeiga, k«r visi myl užeiti.
;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti, 

bnportuuti kuujukui - LškundAui - Televizija - Muzika - Sportaa

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven. Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896
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RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai nuo ser • 

nų laikų yra įsitiki
nę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu
nės vartojamos nuo 
šalčio, reumatizmo 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną, 

gerai veikia "į skilvį, inkstui 
(kidney) ir palengvina kitui 
susirgimus ar negalavimus. Jcn 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kai 
jos daug geria, tas turi skaiii 
tų veidą. Ramunės yra geros ii 
plaukams plauti ir išlaikyti

• švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už $1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

Patenkino Brockton icčiiis
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-Alie.jų-Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

Paremkime tuos biznieribs iri 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

Dykai išbandymas
'■
t

REUMATIŠKU SKAUSMU 
ARTHKITIS

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, ar- 
thritis ir neuritis, tai kodėl juos ne
bandyti šiandien mūsų išlaidomis? 
Juos tūkstančiai vaitoja jau virš 25 
metų.

Šio laikraščio skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiusti jums siuntinį 24 
tabletes dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusią dalį ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos jums nė vieno cen.to. NESIUS- 
KIT PINIGU. Tik tuojau atsiųskite 
savo vardą, pavarde ir adresą.

Dept. X-3
ROSSE PRODUCTS CO.,

2798 Farwell Avė., Cbicago 45,
V*** ...

'A

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kamuos.GROįSERNĖ, BIJCĘRM

ir įrengimai
įstaiga tarnauja 25 metus. Trijų aukštų rpuju^ pa.jĮ 
šeimom gyventi. Parduodama dėl savininko senatvės/ kreiptis:

MICHAEL BUTĖNAS, 80 Pine SL, EHzabeth, N. J.

IJ)S CENTRO VALDYBA

Pirmininkas — Prel. P. Juras. 94 
Bradford St., Lawrcnce, Mass. TeL 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So.
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50
Cottage St., Norvvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
d»us, 32 VVilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, K 
Jakutis.

m.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

TiME 1MONEY J f! f
WORK J n

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608
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DARBININKAS
Religines muzikos koncertas

AW
NAUJIENOS. .' •‘i.

A. Dambrauskaitė ir Ip. Nau- 
ragis. Lietuvos operos solis
tai. gegužės 18 d.. Nevv Yorke. 
Capitol viešbučio didžiojoj sa
lėj dainuos ruošiamam Pavasa
rio koncerte.

Aldona Alepetytė, pirmoji ba
lerina New York Operatic So
ciety. dar šį pavasarį Carnegie 
Hali dalyvaus Dykumos dairia. 
Traviata ir Faustas operų pas
tatymuose .

Jau anksčiau spaudoje buvo 
paskelbta, kad A.šlepetytė da
lyvaus pavasario koncerte Ca- 
pitol viešbučio didžiojoj salėje. 
Nevv Yorke. gegužės 18 d.

Svetlana Beriozova
šiuo metu New Yorke koncer - 
tuojanti kaip Sadlcr Wells Te
atro baleto narė, yra Lietuvos 
baletininko Beržinskio duktė. 
Nevv Yorko snauda. rašydama 
apie jos pasirodymus. ją mini, 
kaip “born Lilhuanian". Ynač 
palankiai apie ją rašė “Nevv 
York T:mes" jos pasirodymo 
“Copelia" premjeros proga.

Brooklyno Vaidintojų Trupė 
iš pelno gauto surengus vaidi
nimą “Megalėlis”, sergančiam 
operos solistai VI. Ivana’is’rui 
paremti, paaukojo $25,00.

i

Bilieto kaina $1.00

ŠOKIŲ VAKARĮ
Už originaliausią moterišką skrybėlaitę 

bus duodama premija.

Apreiškimo parapijos sodaiietęs 
, i ' '

VELYKŲ SEKMADIENĮ PARAPIJOS SALfiJE

ruošia

JUOZO GINKAUS 
Saldainių Krautuvėje

495 Grand Street, Brooklyn, 11, N. Y. 
Tel. EV. 4-9293

Su dovana ar be jos turėsi savo bičiuliams pasiųsti Velykų svei
kinimą. Čia rasi naujai išleistų atvirukų net su dvidešimt rūšių 
tekstų, kuriuos specialiai parengė Bernardas Brazdžionis. Artimie
ji kreipkitės čia. kiti, kaip kam patogiau, j Cbtriey 
Conn., ir i Stp. Minkų So. Bostone. Mass.

' ; i

-------------- k L LJUOZAS CINKUS, SLA 38 kuopos narys, kand 
mosios Tarybos iždininkus. *

Už SAVAITES IR VELYKOS
sakysite Verbų Sekmadieni — ir nusigąsite. kad tiek mažai laiko 
beliko, o jūs dar nepasirūpinote Velykų dovanomis.

Bet dar nevėlu. Ir dabar pats laikas nusipirkti tų mūsų pačių 
pagamintų velykinių šokoladinių kiaušinių, kiškiukų, paukštelių, 
visokio dydžio saldainių dėžučių, pliušinių lėlių, zuikių ir kitų vely
kinių dovanu. Visa jau paruošta ir Jūsų laukia

S
£i

Apreiškimo parapijos choras 
jau kelinti metai Verbų sekma
dienį ruošia religinės muzikos 
koncertą, šiemet šis koncertas 
buvo ypač gražiai paruoštas ir 
puikiai išpildytas.

Parapijos klebonas kun. N. 
Pakalnis ypatingą dėmesį krei
pia į bažnytinę muziką ir tam 
nesigaili nei lėšų nei organiza
cinių pastangų. Pradžioje kon
certo klebonas trumpai supa
žindino klausytojus su koncerto 
tikslu, iškėlė choristų pasiau
kojimą. vargonininko P. Sako 
įdėta didelį darbą.

Koncertą pradėjo prof. J. 
Žukas, meistriškai išpildyda- 
mas J. S. Bacho—Fantasiją ir 
Fugą G. Minor. Po to solistai 
ir choras, vargonais pritariant 
prof. J. Žukui, išpildė T. Du- 
bois oratoriją — Septyni Kris
taus žodžiai. Choras puikiai pa
ruoštas ir savo partijas išpildė 
labai gerai. Baritonas. Metro
politan op. solistas Alg. Bra
zys. visiškai pilnai prisiderino 
prie choro ir sudarė gražų są
skambį. Jo vieno išpildytas 
ketvirtasis žodis nuskambėjo 
labai puikiai.

Prof. J. Žukas solo vargonais 
pagrojo Ch. M. \Vidor Toccata 
iš 5-sios simfonijos.

Pabaigoje sopranas A. Ska- 
rulytė ir choras išpildė Ch. 

Gounod — Galia. Chorui diri
gavo P. Sakas, kuris išpildė ir 
tenoro partiją.

Po koncerto klebonas kun. 
N. Pakalnis, asistuojant kun. 
J. Pakalniškiui ir kun. A. Rač
kauskui. suteikė palaiminimą 
šv. sakramentu. Čia op. solis
tas Alg. Brazys sugiedojo—Pa- 
nis Angelicus.

Žmonių buvo prisirinkę pil
nutėlė bažnyčia, ir visi išsine
šė kuo geriausią nuotaiką.

Moterų S-gos 29 kuopa 
balandžio 16 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje šaukia savo narių 
susirinkimą. Visi nariai prašo
mi būtinai dalyvauti.

Balandžio 20 d., 4 vai. p. p.. 
Apreiškimo parapijos salėje, 
ruošiamas laimėjimų vakaras 
ir vaišės.

Prel. J. Balkonas, 
tris savaites atostogavęs Mia- 
mi. Fla.. grįžo į Maspethą ir 
pradėjo vėl rūpintis savo para
pijos ir kitais visuomeniniais 
reikalais.

Lietuvos vaizdų filmas, 
br. Motuzų rodomas pereitą 
sekmadienį Apreikimo parapi
jos salėje, sutraukė pilną salę 
žiūrovų. Visi matytais filmoie 
vaizdais buvo sužavėti ir dė
kingi organizatoriams.

t
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Waterbury,

UŽUOJAUTA
Ugameciui Lietuvos jaunime Auklėtojui, 

gimnazijos mokytojui
. Artūrui Ribbei
mirus, jo žmonai bei artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia
Buvusieji Sheinfeldo gimnazijos 

mokytojai ir mokiniai.

Aid. šlepetytė ir A I.iepinas, 
baleto solistai, pavasario bale
to ir operos koncerte Capitol 
didžiojoj salėje. Nevv Yorke, 
gegužės 18 d., išpildys Chopino, 
Schuberto, Liszto ir Minkaus 
baleto kūrinius.

•

54 kriaučių lokalo susirinki
me kovo 26 d. į Amalg. Unijos 
konvenciją išrinkti delegatai— 
J. Kairys, Ch. čerka ir Tuma- 
sonis.

Susirinkime buvo perskaity
ta vienas iš trijų gautų padėkos 
laiškų už lokalo pasiųstas au
kas Kalėdų šventės proga Vo
kietijoje esantiems lietuviams.

Susirinkime buvo pageidau
ta, kad didesnėse kat. šventėse 
nebūtų šaukiami lokalo susi
rinkimai. Pirmininkas pažadė
jo ateityje į tai atkreipti dė
mesio.

Vaclovas Sidzikauskas,
L. E. Lietuvių Patariamosios 

Grupės pirmininkas, Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos 
kviečiamas, šio mėnesio pra
džioje vyks į Čikagą skaityti 
paskaitos apie tarptautinę po
litiką.

Petras Minkūnas
Nevv Yorko teisininkų susirin
kime skaitė išsamią paskaitą a- 
pie galiojantį JAV imigracijos 
ir natūralizacijos įstatymą. 
Taipgi supažindino ir su nau
jojo įstatymo projektu, kuris 
dabar svarstomas kongrese.

Lietuvių siuvyklose trūksta 
darbo

Nėra nė vienos lietuvių siu
vyklos šiuo metu pilnai dirban
čios. J. Atkočaičio siuvykla 
dar vis nedirba, nors savinin 
kas deda visas pastangas gauti 
užsakymų. Taip pat nebedirba 
ir Matulio siuvykla. Sunku pra
matyti. kada galės pradėti 
dirbti.

Šokiams gros puikus džiazo orkestras

VELYKOMS
DEGTINE Amerikos gamybos ir taipgi užsieninė Scotch 
vvhiskey. Prancūziški KONJAKAI ir Cafilomijos brandės. 
Užsieniniai ir Califomijos vynai: Rhine, Sauterne, Burgun- 
dy, Port ir Sherry.

LIKERIAI: Benedectine, Chartreusse, Cointreau, Gold 
VVaser ir taipgi šimtai rūšių Amerikos gamybos.

Vienatinė lietuviška gėrimų krautuvė Brooklyne.
REPUBLIC WINE & LIQUOR STORE

322 l'nion Avė., arti Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-2089

Perkant dėžėmis duodama nuolaida. 
Užsakymus pristatome į namus.

Kultūrinių parengimų 
kalendorius

Balandžio 20 d., 3 .vai. p.p. 
So. Boston High School Audi
torijoj Worcesterio dramos 
studija stato S. Čiurlionienės 
veikalą “Aušros sūnūs”. Pas- 
statvmas H. Kačinsko. Dekora
cijos — V. Andriušio. Bilietai 
iš anksto gaunami Baltic Flo- 
rists krautuvėje 502 E. Broad- 
way.

Balandžio 20 d. parapijos se
selės salėje po bažnyčia stato 
jaunimui prel. K. Urbonavi
čiaus verstą veikalą “Karalie
nės Esteros sapnas”.

Balandžio 26 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Ramovėje įvyksta 
svarbus tremtinių susirinki
mas bendruomenės steigimo 
reikalus aptarti.

Balandžio 27 d. bus vaidina
mas antrą kartą “Karalienės 
Esteros sapnas” salėje po baž
nyčia, suaugusiems.

Balandžio 27 d. įvyksta Lie
tuvos Universiteto sukakties 
minėjimas Liet. Ramovės pa-

Graži velykinė dovana
Vienas brooklynietis, lietu

vis, ilgametis mokytojas Lie~- 
tuvoje ir tremtyje, Velykų 
švenčių proga užsakė “Darbi
ninką” Diepholzo gimnazijai, 
Vokietijoje. Būtų gerai, kad 
atsirastų daugiau tautiečių no
rinčių užsakyti šį laikraštį lie
tuviams esantiems kitose Euro
pos valstybėse, kurie nori skai
tyti lietuvišką laikraštį, bet 
nepajėgia jo užsiprenumeruoti. 

talpose. Minėjimo metu bus 
daroma rinkliava Diepholz liet, 
gimnazijos naudai.

Gegužės 4 d. parapijos cho
ras rengia Bostono latvių cho
ro koncertą. Po koncerto bus 
vaišės.

Balandžio 27 d. Municipal 
Building patalpose Gabijos 
choras rengia savo koncertą.

Gegužės 11 d. socialistai ren
gia savo sukakties šventę ir 
koncertą.

Gegužės 10 ar 11 d. teks dar 
rasti laiko paminėti motinos 
dieną.

Gegužės 11 d. salėje po baž
nyčia bus Nekalto Prasidėjimo 
seselių (Putnam) naudai pa
rengimas, kurio programą at
liks pačių seselių parengtos 
mergaitės.

Gegužės 18 d. Municipal 
Building patalpose įvyksta di
džiulė Lietuvių Bendruomenės 
šventė, į kurią kviečiami visi 
lietuviai ir kurios metu progra
mą atliks daugelis iš kitur at
vykusių ir vietinių įžymybių. 
Tą dieną visos lietuvių draugi
jos prašomos nerengti jokių 
kitų parengimų ir rengtis šiai 
svarbiai šventei.

Bostono tremtiniams Trem
tinių Ratelio Valdyba skelbia, 
kad labai svarbus tremtinių su
sirinkimas bendruomenės or
ganizavimo reikalu įvyks ba
landžio 26 d., (ne 19, kaip anks
čiau rašyta) Liet. Ramovės pa
talpose 7 vai. vak.

So. Bostono viešojoj biblio
tekoj (public library) yra ne
mažai lietuviškų knygų. Vedė
ja skelbia, kad neseniai gauta 
naujų gerų knygų. Visiems 
patariama užeiti į tą biblioteką, 
esančią netoli Liet. Piliečių 
klubo (W. Broadway).

Reikėtų išaiškinti
Bostono lietuvių viešajame 

gyvenime pradeda vėl reikštis 
viena moteris, kuri anksčiau 
uoliai talkininkavo bimbinin- 
kams. Mums atrodo, kad prieš 
leidžiant tokiam asmeniui reik
štis, reikėtų stropiau patikrinti 
ir viešai išaiškinti, ar nuošir
džiai pasiryžo nutraukti ryšius 
su mūsų tautos žudikų talki
ninkais.

Bostono Logan Airport — 
vienas didžiųjų pasaulyje
American Airlines preziden

tas C. R. Smith balandžio 2 d. 
pareiškė, kad Logan vardo ae
rodromas Bostone esąs vienas 
pačių didžiųjų pasaulyje.

Renka drambliukui vardą
Atvežtasis į Fraklin Park iš 

Indijos lėktuvu drambliukas 
dar neturi vardo. Mokyklose 
buvo paskelbtas pageidavimas, 
ka d vaikai pasiūlytų jam var
dą. Iš visos N. Anglijos tuo rei
kalu atsiliepė net 16.000 vaikų. 
Žiūrėsim, kokį vardą jie iš
rinks.
Telefonų tarnautojų (Western 

Union) streikas
paskelbtas visoje Amerikoje, 
vyksta ir' Bostone. Tačiau 
kompanijos vadovai skelbia, 
kad dėl to nebus sutrukdyta 
telefono - telegrafo veikla Bos
tone, nes esą streikuojančių 
vietas tam kartui Užimsią kiti 
tarnautojai.
Rūpestis dėl mokinių valgio

Kadangi mokyklų komitetas 
sumažino išlaidas mokinių šil
tam valgiui. Bostono mokinių 
tėvai yra labai susirūpinę, kad 
nebūtų viešose mokyklose nu
trauktas mokiniams šilto mais
to tiekimas vidury dienos.

“Aušros sūnūs” Bostone
Balandžio 20 d. Worcesterio 

dramos studija, vadovaujama 

aktoriaus Henriko Kačinsko, 
atvyksta į Bostoną su “Aušros 
Sūnų” spektakliu. Tai jau bus 
trečioji worcesteriečių išvyka į 
kitas Amerikos lietuvių kolo - 
nijas. Pirmiausia “Aušros Sū
nūs” su dideliu pasisekimu bu
vo vaidinami pačiame Worces- 
teryje, o vėliau— parodyti Wa- 
terburyje ir New Britaine. 
“Aušros Sūnų” pastatymas 
aktoriaus H. Kačinsko, o deko
racijos dail. V. Andriušio.

Dramos veiksmas vykstąs 
Lietuvoj, spaudos draudimo 
laikais, tad vaidinimas ir dau
gumai senųjų Amerikos lietuvių 
bus artimas. Dramos vaidini
mų Bostone seniai pasigenda
ma .todėl ši graži scenos teat-* 
ro prošvaistė, tikimasi, visuo
menės bus mielai ir šiltai su
tikta.

Bilietų į “Aušros Sūnus” iš 
anksto galima gauti Minkų gė
lių parduotuvėje, Baltic Flo- 
rist, 502 W. Broadvvay, So. 
Bostone. Vaidinimas vyks Tho- 
mas Park High School audito
rijoje. Pradžia 3 vai. po piet. 
Vaidinimą ruošia Lietuvių Ra
dio Korporacija vadovaujama 
Stepono Minkaus ir, talkinin
kaujant J. Vasiliauskui.

Į sapnus nereikia tikėti..
Tiesa, nepridera tikėti į sap

nus, bet kartais yra ir išimčių. 
Štai, reikia tikėtis kad “Kara
lienės Esteros Sapnas”, trijų 
•veiksmų drama, patenkins vi
sus kurie atsilankys į šv. Petro 
parapijos bažnytinę salę arba 
balandžio 20 d. 3 vai. po pietų 
arba balandžio 27 d. 7 vai. vak.

Užtikrinama iš anksto, kad 
atsilankiusieji džiaugsis ir gė
rėsis vaidintojais, kurie nors 
jauni, bet jau prityrę įvairių 
dramos ratelių veikėjai; muzi
ka, kuri yra ypatingai pritai
kinta žydiškai veikalo nuotai
kai. mat veikalas pagrįstas Se
nojo Įstatymo įvykiais; kos
tiumais, nes jie nauji, ne bet 
kaip sumesti, bet pasiūti se
kant žydų ir persų madų isto
rines knygas: scenos įrengi
mais, kurie padaryti pagal is
torinę tikrovę (pav. Augustas 
Herbstas padirbo dramoje rei
kalingą septynių šakų žvaki
dę); net ir šokiai paimti iš žy
dų ir persų tautosakos. Vienu 
žodžiu, “Karalienės Esteros 
Sapnas” rengiamas plačiu mas
tu! Visiems bus naudinga ir 
verta šį veikalą pamatyti ir jo 
jaudinančiu heroiškmu gėrėtis.

Vyčių išvyka birželio
8 d.

So. Bostono Vyčiai savo tra
dicinę išvyką numato suruošti 
birželio 8 d.

GREENPORT, L. ., N. Y.

Lietuvos vaizdai
Sekmadienį, balandžio 27 d. 

4 vai. p.p., St. Agnės parapijos 
salėje, (prie 25-to kelio) 120 
Balfo skyrius Long Islande 
ruošia gražią lietuvišką popie
tę Long Islando lietuviams.

Programoje bus brolių Mo
tuzų - Beleckų filmas “Gražioji 
Lietuva,” tautiški šokiai ir lie
tuviškos liaudies dainos su 
daug įvairių margumynų. Ma
loniai laukiami visi Long Is- 
land’o lietuviai, ypatingai tie, 
kurie dar nėra matę brolių Mo
tuzų “Gražiosios Lietuvos” fil
mo. Ten matysime ne tik tė
vynę Lietuvą, bet ne vienas, 
gal būt, išvys net i r savo gi
mines.

Tad visi lietuviai balandžio 
27 d. vykstame į gražųjį Green- 
portą!

Pelnas skiriamas vargstan
tiesiems lietuviams tremtyje.

V. Systas
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Velykos-kilnojamoji šventė
Gamtai atgyjant iš žiemos 

miego, medžiams pradedant 
skleisti pirmuosius savo pum
purus, žmogaus širdis prisipil
do pavasario džiaugsmo. Pago
niškasis pasaulis net įsivedė 
šventę šiam džiaugsmui išreikš
ti. Tai pavasario šventė. Dar 
ir šiandien nekatalikiškieji 
laikraščiai nepamiršta pasvei
kinti savo skaitytojų šios šven
tės proga, kuri dažniausiai su
tampa su katalikų didžiausia 
švente — Velykomis. Jau pats 
žodis “Velykos” sakytų didi 
šventė, jei jos kilmė iš tiesų bū 
tų pasisavinta iš gudiško žo 
džio “velyk.” Gi Kat. Bažnyčia 
turi kitą vardą: Pascha, paim
tą iš žydų kalbos passah. žy
dai šventė Velykas, prisiminda
mi mirties angelo veiksmus E- 
gipte ir tautos išvadavimą iš 
vergijos pančių. Jie tą įvykį 
mini Nisan mėnesio 15 dieną.

Bažnyčia pasisavino tik var
dą, bet prisimena visai kitą į- 
vykį, vienintelį pasaulyje — 
Kristaus iš mirties prisikėlimą, 
kuris, pergalėjęs mirtį, išvada
vo pasaulį iš piktosios dvasios 
vergijos.

Daug kam kyla klausimas, 
kodėl Velykos nėra švenčiamos 
tą pačią dieną, o kiekvienais 
metais keičiasi. Juk norėtųsi 
švęsti tuo pačiu metu, kaip ir 
Kalėdas, nes Kristus prisikėlė 
vieną kartą. Kodėl nešvenčia
me tos dienos, kurioje pasaulio 
Išganytojas pergalėjo mirtį? 
Bet kaip galime šią dieną pa
sirinkti Velykų šventei, jei ne
žinome nei metų nei dienos, ku
rioje Kristus prisikėlė. Evan
gelistai to mums nepasako. Jo
nas tepasako tik tiek, kad pas
kutinioji vakarienė buvo prieš 
Velykų šventę. Iš to sektų, kad 
tai buvo Nisan 13, o mirtis 14 
dieną, šventės išvakarėse.

SURASTAS MARIJOS
MAGDALENOS

Prancūzų profesorius Mas- 
signon (College de France) šių 
metų pradžioje karališkoje a- 
kademijoje Kaire skaitė pas
kaitą apie savo tyrinėjimus 
Palestinoje ir Mažoje Azijoje. 
Jis pareiškė, kad yra aptikęs 
Marijos Magdalenos kapą Efe- 
zo mieste. Tam patvirtinti pa
teikė tokias savo aiškinimus.

Septynių miegančiųjų 
ola

Efezo mieste, Mažojoje Azi
joje. yra viena ola, kuri vietos 
žmonių vadinama “Septynių 
miegančiųjų urvu.” Seni pada
vimai pasakoja, kad toje oloje 
slapstęsi septyni krikščionys 
jaunuoliai, kuriuos 1251 metais 
persekiojo imperatorius Deci- 
jus. Vieną kartą juos užklupę 
imperatoriaus sėkliai ir kai jie 
atsisakę išeiti, anga buvusi už
versta akmenimis. Taip tie 
jaunuoliai ir žuvę. Tiktai po 
dviejų šimtų metų buvę suras
ti jų kaulai. Jų šventė Rytų 
Bažnyčioje yra švenčiama rug
pjūčio 4 d.

Tie septyni jaunuoliai kanki
niai yra garbinami ir maho
metonų. Kiekvieną penktadienį 
mečetėse iš korano yra skaito
ma tų miegančiųjų jaunikaičių 
istorija. Kai prof. Massignon, 
aptikęs tą olą. norėjo ją geriau 
ištyrinėti, tai jo palydovas, ti
kintis mahometonas, nesutiko 
eiti į urvą. Jis pareiškė, kad 
būtų nusikaltimas kliudyti

Taigi, vakarienė, atrodo, įvy
ko Nisan 13 — ketvirtadienį, 
o mirtis 14 d. — penktadieni. 
Dabar svarbu atsekti metus, 
kuriais šios mėnesio dienos ati
tiko skaitės dienoms. Kristaus 
kančia tegalėjo būti tarp 28 ir 
33 metų. Tik 30 ir 33 metais 
keturioliktoji Nisan buvo penk
tadienį. Mūsų mėnesiams ati
tiktų taip: 30 metais būtų ba
landžio 7 d., o 33 — balandžio 
3 diena. Kurią dieną mums rei
kėtų pasirinkti, kaip tikslią 
Kristaus prisikėlimo datą, ne
žinome. Galėjo būti balandžio 
5 ar 9 diena, jei šis įvykis buvo 
33 ar 30 metais. Praėjo beveik 
2000 metų, o dar nėra galimy
bės nustatyti nei metų, nei die
nos. Apaštalams tai nebuvo 
svarbu. Jie šventė Velykas 
maždaug tuo pat metu kaip ir 
žydai. Skirtumas buvo tas, kad 
žydai Velykas švenčia Nisan 15 
dieną, kuri gali būti bet kurio
je savaitės dienoje. Krikščio
nys pasirinko sekmadienį, nes 
šią dieną Kristus prisikėlė. Ta
čiau ir tarp šių nebuvo sutiki
mo. Rytiečiai pageidavo, kad 
būtų laikomasi žydų kalendo
riaus ir būtų švenčiama ketu
rioliktoji Nisan. kurioje žydai 
valgo velykinį avinėlį. Jau šv. 
Polikarpas važiavo pas popie
žių Anicetą, kad galėtų susi
tarti dėl Velykų šventimo. Po
piežius nenusileido, o rytiečiai 
irgi laikėsi savo, tad jokio su
tarimo negalėjo būti. Tik po
piežius Viktoras pirmasis (189- 
199), atsiklausęs vyskupų nuo
monės, įsakė Velykas švęsti 
pirmą sekmadienį po keturio
liktosios- Nisan. Bet krikščio
nims. atsivertusiems iš pagony
bės. toks apskaičiavimas suda
rė sunkumų. Jie nesuprato 
žydiško kalendoriaus. Teko į- 
vesti romėnų kalendoriaus pa

KAPAS

miegantiems amžinąją ramybę. 
Ją saugoją ir nepaprastas gy
vūnas, nuolat budįs prie angos.

Prof. Massignon yra įsitiki
nęs. kad tas pasakojimas atsi
rado tiktai iš to. jog kas nors 
buvęs dar prie tos olos palaido
tas.

Marija Magdalena buvusi 
palaidota Efeze

Prof. Massignon, toliau be
tyrinėdamas, skaitęs bizantiš
kus senus raštus. Juose pasa
kojama. kad Marija Magdalena 
buvusi palaidota Efeze vienoje 
oloje. Ant tos olos vėliau bu
vus pastatyta bazilika. Dešim
tame amžiuje Marijos Magda
lenos palaikai buvę perkelti į 
Konstantinopolį. Tuose raštuo
se smulkiai nurodoma ir apra
šoma vieta, kur Marija Magda
lena buvusi palaidota. Prieš 20 
metų tos vietos ieškojo viena 
austrų mokslininkų ekspedici
ja. Ji atliko kasinėjimus ir ra
do bazilikos griuvėsius. Aptiko 
ir nurodytą olą. Tačiau į tuos 
austrų tyrinėjimus mažai kas 
atkreipė dėmesį.

Prof. Massignon, visu tuo su
sidomėjęs, pradėjo tyrinėti iš 
naujo. Bazilikos griuvėsius bu
vo nesunku rasti, bet jie buvo 
vėl apaugę tankiais krūmokš
niais. Reikėjo ilgai vargti, kol 
buvo aptikta ir nurodyta ola. 
Prie įėjimo yra nedidelė įdau
ba kapui. Čia ir turėjo būti pa
laidota Marija Magdalena. Ka

vadinimą. Tai Nicenos visuoti
nis susirinkimas (325 m.) nus
tatė, kad prisikėlimo šventė 
būtų švenčiama pirmąjį sek
madienį po pavasario mėnulio 
pilnaties. Tokiu būdu, jei pil
natis yra kovo 21 d., o ši die
na šeštadienis, tai pirmasis 
sekmadienis yra kovo 22 die
ną. Tais metais Velykos yra 
anksčiausios. Gali būti ir ki
taip, nors ir labai retai: kovo 

mėn. 20 d. mėnulio pilnatis 
ir kaip tyčia, sekmadienį. Ta

ALELIUJA
Jisai jau kėlės! Aleliuja — 
varpai siūbuoja auksabalsiai, 
ir daužo dangų džiaugsmo kūjai: 
Jisai jau kėlės: Aleliuja!

Nakty' tebglūdi, siela, tu jei? 
Kada gi saulėn atsikelsi?
Jisai jau kėlės Aleliuja! — 
trimitai griaudžia auksabalsiai.

Ach, mano siela tebedelsia.... 
Ištiesia, Jėzau, ranką Tu jei, 
suteik aušros malonę skalsiai — 
tegieda Saulės aleliuja!

ANTANAS J AŠMANTAS

VELYKŲ RYTO PROCESIJA
Ak, rytmečiai,
ak rytmiečiai tie tolimieji,
kada plačiai
kaip vandenys giesmė laukus užlieja 
ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą, 
kai pirmutinė smilga 
nedrąsiai stiebias pažiūrėti 
kaip mūs laukų grumsteliai žiburėti — 
ne, ne: kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

Ir Tu eini,
Tu, užmirštasis, tris kartus eini.
O gluosnių mūs žiedai raini, 
plaukuoti tarsi kirmėlaitės 
ant Tavo tako susiraitę 
ir nusižeminę vis renkasi prie kojų 
lyg prieš savaitę 
mes palmių Tau su mirtomis nebūtum kloję. 
O šiandien vėl Tu mus kvieti: 
pagruodžiu dunda žingsniai mūs kieti. 
Jau tuoj, jau tuoj prinokusiom su dirsėm 
Ir mes nusvirsim — 
visi mes paskutinio vėjo pakąsti 
nusvirsim prieš Tavę, auksinis Tu Kviety!

Ak rytmečiai,
ak rytmečiai tie tolimieji
kada plačiai
lyg vandenys giesmė laukus užlieja 
ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą, 
tada ir mes lyg pirmutinė smilga 
nedrąsiai stiebiamės pasižiūrėti, 
kaip mūs laukų grumsteliai žiburėti — 
ne, ne: kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

dangi ji buvo toji moteris, iš 
kurios. anot evangelijos šv. 
Morkaus, Viešpats “išvaręs 
septynis velnius”, tai paskui 
mahometonai ir sukūrė legen
dą, jog prie tos olos budįs kaž 
koks pabaisa. Jis saugąs sep
tynių miegančiųjų ramybę.

Marija Magdalena tikrai 
gyveno Efeze

Prof. Massignon toliau nu
rodo. jog yra visai tikra, kad 
Marija Magdalena su kitais"

kapą. Jis ir bus buvęs ne kur 
kitur,o toje-‘septynių miegan- 

krikščionimis iš Jeruzalės pasi--’ čiųjų" oloje; po bazilika, iš ku- 
traukė į Mažąją Aziją ir buvo rios dabar tetiko -krūmais ap
kartu su šv. Jonu Apaštalu, augę griuvėsiai. —m.

da Velykos tebus tik balandžio 
25 d. — vėliausios Velykos. Juk 
atsimename 1943 metus, ku
riais šitoks atvejis pasitaikė.

Taigi, Velykų data priklauso 
nuo to, kada pasitaiko mėnulio 
pilnatis po to, kai diena ir nak
tis susilygina. Gal būt, Velykos 
nebus švenčiamos tą pačią die
ną tol, kol nebus įvestas nau
jas kalendorius, kuris nūdien 
yra studijuojamas. Tada visos 
šventės turėtų pastovią datą.

T. K.

M. VAITKUS

Velykinis prisiminimas

Jis gi savo Apreiškimą surašė 
netoli Efezo miesto, Patmos 
saloje. Taip pat ir Efeze krik
ščionys turėjo slapstytis ir. ga
limas daiktas, glaudėsi olose 
už miesto. Vienoje iš jų Mari
ja Magdalena turėjo būti pa
laidota. Padavimai sako, kad 
jos kapas buvo dar žinomas ir 
piligrimų lankomas iki 8 am
žiaus. Vienas vokiečių vysku
pas dar 745 metais rašo, kad 
jis lankė Marijos Magdalenos

T. VAI-Jl'S Velykų procesija

Kad ir tūkstančiai mylių 
šiandien skiria nuo tėviškės, 
bet, Velykoms atėjus, savo 
mintimis daug kas esame tose 
savo saulėtų prisiminimų pas
togėse. Visi tie vaizdai vėl pa
sikartoja kaip dalis tos gražios 
filmos, kurią nutraukė nedė
kingi laiko ir įvykių viesulai.

Nebėra jau ten tos įprasti
nės Prisikėlimo nuotaikos, nes 
ją žmonėms kasdien drumsčia 
pavergėjas. Nesikartoja ten 
jau daugiau tie gražieji šventės 
papročiai, nes nėra tam nei są
lygų, nei galimybių. Bet vis 
tiek, kaip lengvo vėjelio pūste
lėjimas mintyse pralekia pra
ėjusių dienų velykiniai prisimi
nimai, kurių negali išplėšti iš 
atminties nei geležiniai pančiai, 
nei didžiausi nuotoliai, skirią 
nuo asmenų ir vietovių.

Taip, kaip šiandien prisime
na Didžiojo šeštadienio popie
tė — ta didžioji vaikų svajonių 
pildymosi diena. Jie jau nuo 
viduržiemio buvo prisibraukę 
nuo vantų lapų ir prisirinkę 
svogūnų lukštų. Kitas dar klo
jimo kampelyje nuo rudenio bu
vo laikęs šėko rieškučias, ki
tas. Tai dabar atėjęs laikas 
visa išbandyti, kad tik kiauši
nių spalvos būtų gražios.

Ir. kai motina užkaičia kati
lą su vandeniu, visi net išsižio
ję laukia, kada pradės kunku
liuoti ir jau galima bus mesti 
“dažus.”

Sekiniai išeina šviesiai žali, 
vantiniai — geltoni, o lukštiniai 
— raudoni. Ir taip, drebančio
mis iš džiaugsmo rankomis, 
kiekvienas gauna po pora kiau
šinių, jei nori dar juos atskirai

Kristaus Prisikėlimo švenčių proga

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME MŪSŲ 
SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS IR RĖMĖJUS. LINKIME VISIEMS TYRO 
VELYKŲ DŽIAUGSMO, O MŪSŲ TĖVYNEI LIETUVAI GREITO PRISIKĖLIMO 
IR IŠSIVADAVIMO Iš DABARTINĖS PRIESPAUDOS.

“Darbininko” leidėjai T.T. Pranciškonai, 
Redakcija ir Administracija

S. NARKELIf NAITĖ

pamarginti. Visokiais raštais, 
pagal savo supratimą, išskuti- 
nėję, vėl sudeda visus į krūvą 
ir taip juos palieka ligi Velykų 
ryto, kai. atsigavėjus, jie visi 
gaas po keletą kiaušinių. Ir 
tada tik prasidės tas pats di
dysis linksmumas.

Troboje, kieme, gatvėje, jei 
lauke nešalta, visur pilna kle
gesio, kiaušinius mušant ir riti- 
nėjant. Su vaikais kartu links
mai prunkščia jauhimas ir se
nieji.

Kiekvienas bando laimę, ir 
didžiuojasi tas, kieno kiaušinis 
yra stipriausias, ar riedėdamas 
luobelių, taikliausiai atsitren
kia į kaimyno kiaušinį.

Taip ateina ir vakaras. Tik 
jis neneša poilsio. Kaipgi kas 
eis miegoti ar užmigti bebus 
galima, nesulaukus lalauninkų. 
Vaikai ir paaugliai, seniai ir 
tekėti besirengiančios mergai
tės — niekas nesigula. Išėję 
į kiemą, pasiklauso tik. iš ku
rios pusės girdėti šunų lojimas, 
ir laukia, kol lalauninkai pasi
bels į langą ir paklaus:

— Ar galima šituos name
lius palinksminti?

Kur gi nebus galima? Tegul 
tik “linksmina”. Jau jiems ir 
kiaušinių ir pyrago parengta.

Tada, smuikui ar armonikai 
pritariant, stiprūs bernų balsai 
traukia “Aleliuja.” Bet ir po 
.jos nenurimsta. Jeigu žino, kad 
troboje jaunų merginų esama, 
jų garbei jau visiškai kitokia 
gaida nuskamba:

— Pasikeiki, mergužėle,
Vynas mano žaliasai....
Taip jie “pažadina” mergelę, 

kviečia ją išeiti į kiemą, tarda
mi:

— Išeik, išeik, mergužėle,
Vynas mano žaliasai.
Ir atjojo bernužėlis.
Vynas mano žaliasai.
Paskui ją kviečia su berne

liu pasimatyti ir išeiti “žalian 
sodan pavaikščioti.” Ir ne vie
na, už lango stovėdama ir šio 
“vynelio” gaidos ir žodžių pa
gauta prisimena savo bernelį ir 
jo ilgisi. Ir kaista jai širdis, sa
kytum “žaliojo vynelio“ para
gavus.

Apsigaubusi skepeta, ji išbė
ga su dovanomis. O daininin
kai. dėkodami jai, dar keleto 
gražių žodžių nepagaili.

Ir taip nuo pirkios iki pir
kios, nuo vieno “vynelio” iki 
kito, per naktį aplanko daug 
kaimų, tiek daug išgieda “vy
nelių” ir “Aleliujų”, kad net 
“be gerklių” apyrytėm namo 
pargrįžta.

Kojos pavargusios, bet sma
gi širdis ir pilna pintinė dova
nų. Kiek laukų išmindžiota, 
kiek šunų prilodyta! O kiek 
prisijuokta tą pirmąją Velykų 
naktį.

Paskui dar dvi dienas bus 
linksmumo prie sūpuoklių kie
me. Supsis visi: piemenys ir 
bernai, vaikai ir senimas. Čia 
skambės daina, juokas ir kve
pės pavasaris.

Deja, tėviškę ir jos žmones 
dabar gaubia liūdesys, o jų šir
dyse taip, kaip ir mūsų nerim
sta anųjų pavasarinių nuotai
kų troškimas.
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Mes nenorime jokios valstybinės 
religijos Amerikoje

VYSK. FVL.TON J. SHEEN

J. E. vysk. F. J. Sheez yra vienas iš žinoniiaus'ą Kat. Bažnyčios 
kalbėtojų. Čia pateikiame santrauką jo pan ok to, pasakyto 1952 
m. kovo 16 <L šv. Grigaliaus bažnyčioje, ku io mintys vertos dė
mesio ne tik amerikiečių, ne tik katalikų, I et ir kiekvieno pozi
tyviai ir pažai*ynai galvojančio žmogaus. RED.

Melas yra sakyt, kad krikš
čionys esą savo kraštui neloja
lūs .ir kad jie esą demokratijos 
priešai. Priešingai: “Mes tvir
tiname. kad nė vienas, kuris 
myli Dievą, negali būti neloja
lus savo kraštui, kadangi abi 
meilės yra dalys to paties Die
vo įsakymo. Patriotizmas ir re
ligija turi tas pačias šaknis. To
dėl nenuostabu, kad iš Dievo 
nemylinčio nėra ko tikėtis tė
vynės mylėtojo.”

Religija pajėgia netgi iš tė
vynės išdaviko padaryti patrio
tą. Kaip iškalbingas pavyzdys 
yra šv. Matas, pirmasis evan
gelistas. Jis buvo muitininkas, 
pinigų 
taučių 
krašto 
nams.

lupėjas iš savo bendra- 
ir parsidavėlis savo 

užgrobėjams romė- 
mūsiškai kalbant. —

•Kvislingas”. Bet kada Kristus 
jį pašaukia į savo sekėjų būrį, 
šv. Matas tampa didžiausias 
savo tautos ir jos istorijos my
lėtojas. ir jo evangelija laiko
ma patriotiškiausia iš visų ke
turių. “Tas. kuris anksčiau bu
vo tėvynės išdavikas, dabar 
tampa patriotu. Ir tampa pat
riotu tik todėl, kadangi jis ra
do Dievą.”

Tai. ką mes Amerikoje tiki
me. galima sutraukti į 5 punk
tus:
1. “Mes tikime, kad religija ir 
patriotizmas yra neperskiria
mi!”

Glaudus religijos ir patrio
tizmo santykiavimas yra Ame
rikos tradicija. Pačioje pirmo
je inauguracijos kalboje prieš 
Kongresą (1789. IV. 30) Wa- 
shingtonas pasakė, kad jokia 
tauta, "kuri paniekina dangaus 
duotas tvarkos ir teisės taisyk
les. negali tikėtis to paties dan
gaus maloningo šypsnio.”

Todėl ir visos nelaimės, už
gulusios Ameriką istorijos bū
vyje. pačių šviesiausių protų 
buvo suvestos į tai. kad Ame
rika paniekino Dievo nustaty
tą tvarką. Lincolnui net ir 
Civilinis karas buvo ne kas ki
ta. kaip bausmė už tautos nuo
dėmes: “...Mes pamiršom Die
vą. mes pamiršom Jo malonin
gą ranką... Apsvaiginti pasise
kimų... mes neberadome reika
lo melstis į Dievą... Todėl pa
galiau atėjo laikas, kad mes 
nužemintai pultume prieš į- 
žeistą Majestotą, išpažintume 
savo tautos nuodėmes ir prašy
tume malonės ir atleidimo.”

Praktiškai visi pasirašiusieji 
Nepriklausomybės Deklaraciją 
buvo išauklėti religinėse mo
kyklose. Tie gi. kurie stengiasi 
religiją išlaikyti mūsų tautinia
me gyvenime, yra ne kas kita, 
kaip tikrieji garbingos Ameri
kos tradicijos gynėjai.

2. “Mes tikime ir užginame 
pirmą JAV konstitucijos para
grafą. kuris sako: “Kongresas 
teneleidžia jokio įstatymo, ku
riuo būtų įvedama kokia nors 
religija arba kuriuo būtų už
draudžiama ją laisvai prakti 
kuoti.”

Europoje yra valstybių su 
valstybinėmis religijomis. A- 
merikoje valstybinė religija y- 
ra uždrausta. Mes katalikai šią 
Amerikos politiką priimame be 
i-A;ų rezeivų su visišku lojalu-

: ir paklusnumu civilinei val- 
d/ ;. Mes esame lojalūs Baž-
• v ir esame lojalūs val.st.v- 
Dė Tame nėra jokio prieštara- 
\ Kadangi tiek Bažnyčios.
• “k valstybės .jėga ir aūtorite- 
t. - eina iš Dievo, tik su tuo 
'■crt’imu. kad Bažnyčios .jėga 
:r autoritetas eina tiesiai iš 
I>ir\o. o vaistytiės — iš Dievo 
įtj žmones. Išganytojas pats

pasakė: “Atiduokit kas cieso
riaus. — ciesoriui, o kas Dievo 
— Dievui.”

“Todėl mes nenorime jokios 
valstybinės Bažnyčios Ameri
koje ir mes darysime visa, kas 
yra mūsų galiose, kad tokia 
nebūtų įsteigta... Mes esame la
bai nustebinti skleidžiamų me
lų. esą mes siekią įsteigti vafs 
stvbmę religiją ir Jungtinėse 
Valstybėse sujungti Bažnyčią 
ir valstybę. Nei vieną kartą jo
kiam šio krašto vyskupų su
važiavime Bažnyčios ir valsty
bės sujungimo klausimas nebu
vo svarstomas.

Niekados nėra gautas joks 
raštas iš šv. Tėvo, raginąs mus 
pasipriešinti dabartinei val
džios formai ar raginąs Ame
rikoje sujungti Bažnyčią ir val
stybę. Net ir tuo atveju, jei 
persekiojimai kiltų prieš mus, 
mūsų tikėjimas draustų mums 
sukilti prieš Jungtinių Valsty
bių valdžią.”

“Jei aš arba kuris kitas — 
mėginčiau šiame krašte pakel
ti savo balsą prieš konstituciją 
ir skatinti Bažnyčios ir valsty
bės sujungimo idėją tokiu bū
du. kokiu mus mūsų priešai 
kaltina... arba jei mėginčiau 
skelbti kitų žmonių, nežiūrint 
kaip jie tikėtų, fizinį ar dvasinį 
laisvės ar sąžinės suvaržymą, 
aš būčiau nutildytas, aš būčiau 
suspenduotas, aš būčiau pas
merktas. Ir ne todėl, kad tai. 

.Jcą aš skelbčiau, būtų nelaiku ir 
ne vietoje, bet todėl, kad tai 
būtų netiesa ir priešinga teisė
tam Jungtinių Valstybių auto
ritetui ir mūsų Motinos Baž
nyčios minčiai.”

Kas gali išdifsti sakyti, kad 
katalikai Amerikai buvo 
jalus? Nepriklausomybės 
votojų eilėse katalikų
čius buvo nuostabiai didelis. 
Pirmajame gi Pasauliniame 
kare, nors mes sudarėm tik 
17''r visų gyventojų skaičiaus, 
mes davėm savo armijoms 
6< >0.000 vyrų. Pirmasis sužeis
tas kareivis buvo katalikas: 
pirmasis nukautas karininkas 
buvo katalikas: pirmasis žuvęs 
jūrininkas buvo katalikas: pir
moji sužeista gailestingoji se - 
šuo buvo katalikė: pirmasis 
priešo žemėje kritęs kareivis 
buvo katalikas: pirmoji dviko
vė ore buvo kovota kataliko: 
pirmasis Distinguished Service 
Kryžių mi apdovanotas buvo 
katalikas.”

“Antrajame Pasauliniame 
kare mes buvome tik 20r< vi-

nelo- 
ko- 

skai-

sų gyventojų, o vis dėlto 31' < 
mūsą karo pajėgų davė katali- 
kai.iš kurių 67 nusipelnė Con- 
gres .donai Medai of Honor.”

3. “Mes tikme, kad geriausia 
gare ntija prieš totalizmą yra 
gilu piliečių religingumas.”

‘Totalistinė valstybė yra 
tojd i. kuri pasisavina žmogų. 
(ŠoMiūną ir sielą. Vienintelė iš
tikimybė. kurią ji pripažįsta, 
yra ištikimybė diktatoriui. Ta
čiau religija tai padaro neįma
noma.

“Kol turime žmonių, kurie 
meldžiasi, kurie garbina Die
vą pagal savo sąžinės balsą, 
kurie tiki, kad jų sielos pri
klauso Dievui ir kad vieną die
ną jos grįš prie Dievo, jokiam 
tironui nebus įmanoma jų su
trinti lyg vynuoges į totalisti- 
nės valstybės vyną.”

“Ši tiesa ysa patvirtinta to- 
talistinių valstybių darbų. Jos 
aiškiai žino, kad jos niekados 
negali pilnai pavergti sielų, kol 
nepersekioja pačios religijos.”
4. “Mes tikime, kad vieninte

lis mūsų pažangos kelias yra 
atsipalaidavimas nuo politinių 
ir pasaulėtiškų dalykų.”

“Bažnyčios pažangos kelias 
yra priešingas pasaulio pažan
gos keliui. Viešpats kalbėjo: 
“Palaiminti jūs. jei žmonės jū
sų neapkęs, jus persekios ir 
šmeiš dėl mano vardo.” Ir vėl: 
“Deja jums, jei visas pasaulis 
jus girs.”

“....Tuose mūsų istorijos mo
mentuose. kada mes įsiveldavo- 
me į žemiškus reikalus, kada 
mes perdaug priartėdavome 
prie pasaulietiškų dalykų, kada 
per glaudžiai įsijungdavome į 
politiką, kada pasimesdavome 
laikiniuose dalykuose, mes tap- 
davome silpni, nebeturėdavome 
šventųjų ir tapdavome pasaulio 
vergais.”

“Bet kadangi mes 
būti 
mes 
mi... 
nors
dotos ir mūsų galvas suspaustų 
melo ir šmeižtų erškėčių vai
nikas.”

5. “Mes tikime, kad visi a- 
merikiečiai, kurie tiki ■? Dievą, 
visi, kurie yra religinės ir mo
ralinės tradicijos dalininkai, vi
si žydai, protestantai ir kata
likai turėtų susijungti, kad tuo 
būdu išlaikytų mūsų kraštą 
kaip antrinę priežastį po die
viškosios Apvaizdos pasaulio 
laisvės sargyboje.”

Balandžio 9, 1952bARBINlNKAŠ

Prisikėlusio Kristaus
Ramybės ir TaikosPrisikėlusio Kristaus

visiems parapijiečiams

linki

•e

norime 
stiprūs Dievo stiprybe, 
eisime priešinga krypti- 
— mes garbinsim Dievą, 
mūsų rankos būtų žaiz-
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Pranciškony Vienuolynas Brooklyne
Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikina visus savo 

geradarius ir rėmėjus ir linki skaidraus 
Velykų džiaugsmo.

Tėvas Vikt. Gidžiūnas, OFM., 
Vienuolyno Viršininkas

1
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Skaidraus Vclyky Džiaugsmo

visiems Draugams ir Pažįstamiems
linki

Kliu. J. Pakalniškis
Kini. A. Račkauskas

r • » r f

i
Kun. P. Lekėčius Prisikėlusio Kristaus

V. J. Atsmainymo Parapija, Maspeth, N. Y.
Ramybės ir Taikos *

LINKI

Kleb. kun. J. Simonaitis
Kun. Dr. J. Starkus

KUN. N. PAKALNIS

ST. MICHAELIS CHURCII
Bayonne, N. J.

Gerbiamieji Parapijiečiai!:

LINKSMŲ VELYKŲ!

Kun. V. Karalevičius
Kun. J. Pragulbickas

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
IR DARBININKO SKAITYTOJAMS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

MSGN. I. KELMELIS
Švč. Trejybės Parapijos Klebonas 

Nevvark, N. J.

Ramvbes ir Taikos

visus parapijiečius

t

Prisikėlusio Kristaus

Angelų Karalienes parapijos kunigai

4

i

4

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

Msgr. J. Balkūnas, Klelionas 
Kun. J. Kartavičius

4

Nuoširdžiai sveikinu

Velykų švenčių proga

Apreiškimo parapijos Klebonas
Brooklyne

PRISIKELISIO KEISTAIS DŽlAL'GSMO

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI

Kun. A. Petrauskas, Klebonas 
Kun. V. Masiulis

Šv. Jurgio Parapija, Brooklyn, N. Y.

Ramybes ir Taikos
Visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Klebonas kun. J. Aleksį tinas 
Kun. V. Pikturna 
Kun. V. Dabušis

Prisikėlusio Kristaus 
Taikos ir Ramvbes 

9/

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

Kun. J. Gurinskas, Klebonas 
Kun. Dr. M. Ražaitis 
Kun. A. Parancevičiiis

Aušros Vartų Parapija, New York

a

*«•
4

*! ! I

Kun. A. Kasparas 
Msgr. I. Starkus
Kun. J. Šeštokas
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Mūsų Išganytojaus Prisikėlimo šventė yra nepaprastai z 
džiugi ir garbinga, ypač tikinčiam žmogui, kuris gavėnios * 
metu liūdėjo, apmąstydamas Kristaus Kančią.

S
Šios Didžios Šventės proga, nuoširdžiai sveikiname vi- n 

sus parapijiečius ir linkime J
z9 9 n z z 
| 

Kleb. kun. M. G. Kemežis I

Ramybės ir Taikos
Prisikėlusio Kristaus

Kun. L. Voisiekauskas
Sopulingos Dievo Motinos Parapijos Klebonas 

Harrison-Keamy, N. J.

$ Prisikėlusio Kristaus
Ramybes ir Taikos

• Į
1'

t

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI"

9

v.

-

KUN. J. P. KINTA
Šv. Kazimiero Parapijos Klebonas 

Paterson, N. J.
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Didysis Ketvirtadienis
Didžiajai Velykų tragedijai 

apaštalai buvo iš anksto neblo
gai parengti. Jie žinojo, kad 
Kristus turi būti nužudytas, 
kad jį išduos vienas iš Jo mo
kinių. Jie nesunkiai galėjo ir 
visas Velykų tragedijos smulk
menas atsekti. O tačiau įvy
kiai užklupo lyg ir netikėtai. 
Jie išbėgiojo, kaip avys, užga
vus piemenį.

Ateitis buvo dar sunkesnė. 
Jų laukė visiškas sunaikinimas. 
Jie turėjo pereiti sunkią ban
dymų ir kančios ugnį. Žmogaus 
akims yra visai nesuprantama, 
kaip tie paprasti žvejai galėjo 
tiek daug nuveikti ir tiek daug 
iškentėti.

Visa paaiškina Didysis Ket
virtadienis. Tada įvyko pats 
didžiausias istorijos stebuklas. 
Dievas, kuriam menka buvo 
puošnioji Saliamono bažnyčia, 
Dievas, kurio negali apimti nei 
Dangus nei žemė, pasirinko 
prastą duonos ir vyno pavida
lą, kad galėtų likti su žemės 
vaikais per amžius. Jei pasi
kliautume vien savo suprati
mu ir išmintimi, niekada ne
galėtume tuo tikėti, tačiau pats 
Dievas švč. Sakramento pas
laptį' patvirtino, paskelbė ir j- 
rodė.

Pirmieji Bažnyčios amžiai, 
kaip ir paskutinieji, kaitėte 
kalba už tai, kad mūsų tarpe 
turi būti Dievas labai arti, jei 
tiek daug karžygių aukojasi. 
Pirmieji kankiniai eidavo mir- 
tin drąsiai, nes jų kraujuje jau 
buvo Kristaus kraujas, jų kū
ne Kristaus kūnas. Misionie
riai keliavo iš vieno pavojaus į 
kitą tik kartu su Eucharistija, 
kartu su Švč. Sakramentu.

Kai prisimename Didįjį Ket
virtadienį, tikrai įsitikiname, 
kad Dievas, ir būdamas taip 
turtingas, nieko daugiau savo 
ištikimiesiems negalėjo duoti. 
Dievas, kuris yra taip išmintin
gas nieko geriau nesugalvojo, 
kaip pasilikti Pats altoriaus 
Sakramente. Va čia ir yra ta

Kun. L. JANKUS .

didžioji Didžiojo Ketvirtadienio 
prasmė.

Šiandien mūsų tikėjimas į 
Švč. Sakramentą, yra daug la
biau pagristas kaip pirmųjų

relikvijų daug mažiau verti 
Jį Patį Švč. Sakramente.

Gražiosios pasaulio katedros 
ir puošnieji altoriai yra pasta
tyti Švč. Sakramentui pagerb
ti, tačiau ne altoriuje likti, ne 
Katedroms, statyti buvo įsteig
tas Švč. Sakramentas. Kristus

UŽ

kad mes būtume su Juo visada 
ir būtume Jo tauta.

Žymus muzikas žydas Her- 
man Kohen Paryžiaus katedro
je vienų mišparų metu pava
davo vargonininką. Per palai
minimą Švč. Sakramentu jis 
.pats nepajuto, kai jo keliai su
linko, ir širdį užliejo nepapras
ta šiluma. Jis pakilo nauju 
žmogumi. Kai metė klaidos ir 
nuodėmės kelius, nustebino vi-

garbę ;jei nenoriu žerti jūsų 
aukso į savo kišenes, tai dėl 
to ,kad radau didesnius turtus. 
Manęs nebevilioja jūsų skanūs 
valgiai ir žalias vynas, nes ra
dau ir geresnį maistą ir geres
nį gėrimą, tai yra švč. Sakra
mentą.”

Švč. Sakramentas yra ne al
toriams pagyvinti, ne procesi - 
joms ruošti, ne didžiosioms 
šventėms švęsti, bet stiprinti

>

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

PAVASARIO PUMPURUI
Iš amžių ruko atėjai tu šiton žemėn, 
iš amžių sosto ją ir vardą sau gavai,— 
ir kiekviena naktis tau naują rytą lemia, 
ir rudenio šalnoj ne amžiams tu žuvai.

i

Pirmoji apaštalu komunija

Ag Aja ;
F*'

■ A
s

krikščionių. Jie tada tikėjo tik 
Viešpaties žodžiais. Šiandien 
mes turime visą dviejų tūks
tančių metų liudijmą, kad Di
džiojo Ketvirtadienio įvykiai 
buvo pati didžiausioji Dievo 
Dovana žmonijai. Prisilietimas 
Kristaus rūbų, bučiavimas Jo

nori nužengti iš Dangaus j švč. 
Sakramentą, kad tuo būdu ga
lėtų susijungti su žemės vai
kais, kad galėtų patekti į jų 
širdis. Eucha -’.minis Kri.tu.; 
nori mūsų pačių; nori mus pa
švęsti, sust printi. sujungti su 
pačiu Dangumi. Kristus nori,

są pasaulį. Draugai ir muzikos 
mėgėjai užpylė iaiškais ir pra
šymais sugrįžti j sceną, į puo
las ir žaidimus. Tada tas di
dysis muzikas atviru laišku 
spaudoje jiems atsakė: “Jei 
nenoriu grįžti prie jūsų laurų 
vainikų, reiškia, radau didesnę

:t

Gausios dangaus palaimos
Velyky proga

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS
LINKI

«

Kun. I. Valančiūnas
Šv. Kazimiero Parapijos Klebonas 

Philadelphia. Pa.
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Ramybes ir Taikos
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

LINKI

KUN. J. VAIANTIEJUS
Šv. Juozapo Parapijos Klebonas 

VVaterbury. Conn.
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mūsų sieloms. Pasaulio pavojus 
įveikti viena ranka yra gana 
sunku, tačiau kai Kristaus Kū
nas ir Kraujas stiprina, viskas 
įmanoma. Tik tuo būdu išaiš
kinamas kankinių kelias, tik 
tuo būdu suprantamas vienuo
lių ir kunigų pasiaukojimas, 
nes čia per juos veikia pats 
Eucharistinis Kristus.

Didysis Ketvirtadienis tuo 
būdu yra pati reikšmingiausia 
Bažnyčios istorijai diena. Pas
kutinioji Vakarienė buvo tik 
pradžia naujo ir pilno aukos 
gyvenimo.

Iš pilko peleno, iš skausmo, iš griuvėsių 
tu kaip pavasario žalia šaka kelies 

į Dievo saulę didelę Ir šviesią 
likimui ąžuolo, ne žiedo pakelės!

Žvarbią žiemos speigu ir vėtrų nepabūgęs 
o žemės pumpure, mūs džiaugsmui prastskk'kk. 
Po debesim ir po mirties juodžiausiais smūgiais 
būk gyvas prošvaisčių auksiniais spinduliais.

PASAULIO SPAUDA APIE LIETUVA
“L’Ora dell’Azione”, Pro 

Deo sąjūdžio Italijoje organas, 
labai dažnai rašo apie Lietuvą 
ir šiandienines jos kančias. Tai, 
be abejo, yra uolaus ir nenu
ilstančio Lietuvos vardo gar
sintojo Italijos spaudos pusla
piuose V. Mincevičiaus veiklios 
energijos nuopelnas.

Š. m. kovo 1 d. numeryje 
minėtas laikraštis įsidėjo Dora 
Drago sraipsnį, pavadinlą “Pa
baltijo kraštai — tylos zona”, 
kuriame pabrėžiama, kad są
jungininkų lengvapėdiškumas 
paskatino Sovietų imperializ
mą.

Dabartinė politinė Pabaltijo 
kraštų padėtis esanti visiškai 
neteisėta, nes jų prijungimas 
prie Sov. Sąjungos buvo prie
šingas tarptautinei ir konstitu
cinei teisei. Šitą nelegalią tei
sinę ir lietuvių, latvių bei estų 
tautoms morališkai ir fiziškai 
nepakeliamą padėtį apsprendė 
4 faktai, kuriuos laikraštis 
taip nurodo: 1) savitarpinės 
pagalbos sutartis tarp atskirų 
Pabaltijo valstybių ir Sov. Są
jungos. pasirašyta 1939 m., į- 
sileidžiant karines Sov. bazes; 
2) karinė invazija ir okupacija 
1940 m. po Sovietų įteiktų ul
timatumų; 3) po to tais pačiais 
metais įvykęs Pabaltijo kraštų 
prijungimas; 4) visų Vakarų 
galybių šito prijungimo nepri
pažinimas.

Laikraštis toliau pažymi, jog

su- 
įtakos 
Vaka- 

Sov. 
m. iš-

įtakos zoncn. Už šią 
Sovietai sumokėjo 7.- 
dolerių auksu. šitoji 
prekyba nusprendusi

VELYKŲ ŠVENČIŲ’ PROGA

Visas savo parapijiečius, 
choristus,
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Prisikėlusio Kristaus
Ramybes ir Taikos

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS
LINKI

Kun. Dr. V. Martusevičius
Šv. Jurgio Parapijos Klebonas, 

Philadelphia, Pa.
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$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prisikėlusio Kristaus
Ramvbes ir Taikos

VISIEMS PARA PI JIEČI AMS 
LINKI

Kun. M. J. Kazėnas
Šv. Kazimiero Parapijos Klebonas 

Pittsburgh. Pa.

0
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0

i'000000

vargonininką,
seseles-mokytojas, 

vaikučius, 
draugus ir prietelius.I

VISIEMS LINKSMAUS ALELIUJA!

KUN. P. J. JUŠKAITIS
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos.

Cambridge. Mass.. Klebonas

Prisikėlusio Kristaus
Ramybes ir Taikos

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

I
KUN.J. J.CEPUKAITIS

Šv. Andriejaus Parapijos Klebonas 
Philadelphia, Pa.
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Pri sikelusio Kristaus

Ramybes ir Taikos

VISIEMS PARAPI.TIEcIAMS
LINKI

v KUN. J. BAKŠYS
šv. Jurgio Parapijos Klebonas.

Rochestet. N. Y.
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$ Prisikėlusio Kristaus
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Ramvbes ir Taikos

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS
LINKI

KUN. IGN. KORĖTAIS 
šv. Antano Parapijos Klebonas 

Detroit, Mich.
»• , «

šie faktai buvo Sov. S-gos nuo
dugniai išstudijuoti ir paruošti 
strateginiais ir politiniais 
metimais išplėsti savo 
zoną galimai labiau į 
rus. Pabaltijo kraštai 
generalinio štabo 1939
leistame žemėlapyje buvo jau 
pažymėti kaip sov. respublikos. 
Tai įrodo, kad jų prijungimas 
buvo anksčiau nuspręstas, ne
gu spėtas įvykdyti. Tam tikslui 
sov. Rusija, sudariusi slaptą 
sutartį su hitlerine Vokietija, 
pagal kurią Estija ir Latvija, o 
vėliau ir Lietuva, palėkusios 
Sovietų 
sutartį 
500.000 
gėdinga
Pabaltijo kraštų likimą. Seku
sios minimų kraštų okupacijos 
siekė to paties tikslo pavergti 
ir nuskurdinti.

Straipsny išsamiai nušvie
čiamas Rusijos ultimatumų ne
teisėtumas. kurio _ nepateisina 
jokie argumentai, — nes Pa
baltijo valstybės nesudariusios 
betarpio ar tarpinio pavojaus. 
Šiuo faktu Sovietai sulaužė net 
penkias tarptautiniu požiūriu 
galiojančias sutartis. Po to se
kusi karinė okupacija — pa
brėžia laikraštis — yra taigi 
tarptautinis nusikaltimas, ku
rio tikslas buvo primesti vie
nos tautos valią kitai, kad bū
tų įvykdyta smulkiai paruošta 
prijungimo programa. Naujos 
vyriausybės, sudarytos gink
luoto spaudimo pagalba. ne
atstovavo tautos valios, nega
lėjo vykdyti teisėtai valdžiai 
priklausančių teisių ir buvo ne- 
konstitucinės. Taip pat visi jų 
veiksmai neturi teisinio pagrin
do ir teisiškai negalioja. Dėl 
to šitos smurto ir apgaulės ke
liu įvestos valdymo formos 
Pabaltijo kraštuose Vakarų 
valstybės nepripažino.

“II Quotidiano” š. m. kovo 8 
d. laidoje plačiai aprašo pri
verčiamojo darbo stovyklas 
Sov. S-goje. Straipsnyje pažy
mima. jog ypatingai II-jo pa
saulinio karo metu šitos sto
vyklos labai išsiplėtusios, kai 
Sovietų aukomis tapo lenkai, 
lietuviai, latviai, estai ir kt. 
tautos. Karui pasibaigus, net 
ištisos pasienio gyventojų — 
ukrainiečių, karelų, baltų ir kt. 
—sritys buvo masiškai išga
bentos į rytus, o į jų vietas at
gabenti rusai. Toks likimas 
1946 m. ištiko ir keletą autono
minių musulmonų respublikų..

“La Croix” š. m. vasario 25 
d. laidoje patalpino p. E. Tu
rausko straipsnį apie Lietuvą, 
kuriame suglaustai nupasako
jamas visas istorinis Lietuvos 
valstybės kelias iki 1918 m. 
Nepriklausomybės akto paskel
bimo. Ir šiandien, nežiūrint be
sitęsiančios okupacijos. Lietuva 
de jure egzistuoja kaip civili
zuotų tautų tarptautines ben
druomenės narys, šitas faktas 
pavergtus ir tremtyje esančius 
lietuvius guodžia ir drąsina. 
Lietuvių tauta nesiekia nieko 
kito kaip laisvės ir neturi .jokio 
kito tikslo kaip nepriklausomy
bė. 22 nepriklausomo gyveni
mo metai aiškiai įrodė, kad ji 
verta laisvai gyventi
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Sustojusi širdis
Taikos ir ramybes Velykų proga 

visiems savo kostumeriams
LINKI

ANTANAS VIKRIKAS
(MĖSOS KRAUTUVĖ)

125 Graad St, Brooklyn, N. Y.

Skaidraus Velykų džiaugsmo
VISIEMS KOSTUMERIAMS

SILVER BELL BAKING CO.
(Formeriy Varpas Bakery)

36—40 STAGG STREET

BROOKLYN, N. Y.

:---------\~------------
Skaidraus Velykų Džiaugsmo

VISIEMS KOSTUMERIAMS LINKI

RANDALLS LIQI OK STORE 
! JUOZAS IR IZABELE MISIŪNAI

103-55 Lefferte Boulevard, Richmond Hill, N. Y.

Akyse Švietė daug vilties

Pabudino mane vieną labai 
ankstyvą rytą budinti sesuo, 
vienuolė Elžbieta, ii-, tiesiog 
traukdama iš lovos, skubino, 
sakydama, kada labai sunkus 
ligonis reikia tuojau parvežti į 
ligoninę. Greitosios pagalbos 
automobilis jau laukė apačioje. 
Išskubėjau daug ko ir neklau- 
sinėjęs. Mažasis Jonas jau sė
dėjo prie vairo, o mūsų di
džiojo kaditiako motoras jau 
ritmingai dirbo, atrodė jau 
pakankamai įšilęs. Visomis si
renomis kaukiant, mudu pasi- 
lejdęme per miegantį miestą. 
Jonas negailestingai spaudė si
reną ir mudu lėkėme kaip pa
šei?, stebėdami, kaip mums iš 
kelio traukėsi pasivėlavusios ar 
per anksti grįžtančios privati
nės mašinos. Visai neilgai va
žiavę, atsidūrėme prie ligonio 
namo. Tenai jau mūs laukė 
mėlynai apsirengęs policinin
kas. Nuskubėjau viršun žiū
rėti ligonio.

Didelių skausmų suimtas, 
pablyškęs, lovoje gulėjo kokių 
28 metų vyras. Mano skubus 
tyrimas greit buvo baigtas. 
Diagnozas beveik aiškus iš 
karto. Man rodėsi, kad ligonis 
buvo ilgai sirgęs skrandžio opa, 
o štai staiga šiąnakt toji opa 
prakiuro, ir visas skrandžio 
turinys išsiliejo į pilvo plėvės 
ruimą. Aiškiai sunki padėtis, 
ir operacija viena tiktai gali li-

(1Š GYDYTOJO PERGYVENIMU)

Gyd. Pranas J. Bagdonavičius

gonį išgelbėti. Daug nelaukę, 
policininko padedami, išgabe
nome ligonį į ligoninę. Išei
nant mano paskutinis žvilgsnis 
krito ant dviejų mažiukų vai
kučių rainiai miegančių savo 
lovytėse. Jų motina palydėjo 
mus didelėmis ašarų prisipil- 
džiusiomis akimis, ir tose aky
se švietė daug vilties.

Prakiurusi vieta skrandyje

Ligoninėje jam tuojau buvo 
padaryta kraujo perliejimas, 
jis paruoštas operacijai, ir ne
daugiau kaip pusei valandos 
praslinkus, jis jau buvo opera
cinėje. Maniau, kad mano pa
reigos buvo pasibaigusios. Ta
riausi tuojau nulįsiąs j kampą 
ir dar primigsiąs, o tomis die
nomis mums visiems ten dir
bantiems, tik vieno ir tetrūko 
— tai normalaus miego.

Telefonas subirbė. Sesuo iš 
operacinės pasakė, kad chi
rurgui reikalingas dar vienas 
asistentas. Nieko nepadarysi, 
visi miegai išdulkėjo. 0 kai aš 
pradėjau mazgotis rankas, se
nas ir rimtas chirurgas jau bu
vo bebaigiąs. Jis, mane pa
sveikinęs, tepasakė:

— Paskubėk, mūs laukia di
delis darbas.

Greit prasidėjo operacija. O- 
peracijos metu buvo girdėtis

tik vyriausio chirurgo aiškūs 
ir sausi komandavimo žo

džiai, retkarčiais grikštelėdavo 
vienas instrumentas į kitą. Li
gonis gražiai miegojo. Jį už- 
migdęs gydytojas ramiai tikri
no ligonio būseną. Viskas at
rodė eina puikiausia, operacija 
vyko visai kaip reikėjo, paty
rusi chirurgo ranka net nedve
jodama atlikinėjo darbus siste- 
matiškai, nei perskubiai nei 
perlėtai. Prakiurusi vieta 
skrandyje buvo surastas, ji 
užsiūta. Pritraukti raiščiai ir 
jais padengta buvusi kiaurymė 
sustiprinimui, atrodė, kad vis
kas vyksta laimingai. Staiga 
anestetistas sušuko:

— Sustojo širdis!

Iš tiesų, ligonio širdis stai
ga sustojo plakusi. Veidas ir 
visi matomi atviroje žaizdoje 
organai ėmė darytis mėlyni. 
Atsitiko baisiausia komplika
cija, kokia gali atsitikti opera
cijos metu. Sustojo širdis.

Chirurgas tuojau sustojo o- 
peravęs. Jis griebėsi vėl peilio, 
plačiai prasipjovė dangas, sky
rusias širdį nuo vidurių, pa
griebė širdį į savo ranką ir rit
miškai pradėjo ją spaudyti, sa
kytumei pamėgdžioti pačios 
širdies ritmiką, padėti širdžiai 
susitraukti ir atsileisti. Jis no

rėjo dirbtiniu būdu sužadinti 
širdies veikimą, atgaivinti šir
dęs pulsavimą. Širdies masa
žas — viena vienintelė prie
monė. Anestezijos gydytojas 
tuo pačiu metu dirbtinai taip 
pat ritmiškai pumpavo deguo
nį į ligonio plaučius. Nuosta
baus klaikumo ir milžiniškos 

įtampos minutės. Visų akys 
ir visų dėmesys tiktai apie li
gonį.

Nepajutome, kai operacinės 
kampe atsirado ligoninės ka
pelionas ir pradėjo tyliai mels
tis. Žinoma, tai sesuo Elžbieta, 
ji tikra Šv. Pranciškaus ordeno 
narė, negi ji leis kam nors nu
mirti be kunigo. Aišku tai jo
sios darbas.

Kas valdo širdį?

Mokslininkai, tyrinėdami 
žmogaus kūno sudėtį, labai 
daug darbo ir pastangų yra pa
dėję žmogaus smegenų tyrinė
jimams. Beveik tiksliai jie yra 
nustatę, kad kiekvienas mūsų 
kūno darbas turi savo valdyto
ją smegenyse. Tie valdytojai 
arba tie maži smegenų lauke
liai yra išbarstyti visuose sme
genyse, vietomis jų viduje. Vie
nas laukelis valdo mūsų jude
sius, kitas — mūsų klausą, ki
tas regėjimą, kitas — girdėji
mą ir t.t. Gana giliai smegenys 
yra tie laukeliai arba smegenų 
centrai, kurie valdo širdies 
plakimą arba mūsų alsavimą.

Širdžiai sustojus, prasideda 
žmogaus mirimas. Žmogaus 
smegenys yra labai jautri vie-
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A Happy Easter to all our Customers and Friends
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ta žmogaus organizme, jie labai 
opūs, ir dėl to, kai širdis susto
ja veikusi, mirti pirmieji pra
deda žmogaus smegenys.

Medicinos patirties sakoma, 
kad jei sustojusi širdis palieka 
sustojusi septynias ar daugiau 
minučių, tai tada jau nebeįma
noma tokio ligonio atgaivinti, 
jokios priemonės tada negelbs
ti. Kai kurie mokslininkai tas 
septynias minutes vadina kri
tiškomis gyvybei minutėmis.

Operacija pavyko, bet...

Tiek anestetisto tiek chirur
go darbas nenuėjo veltui. Mū
sų ligonio širdis pamažu ėmė 
atsigauti. Pačioje pradžioje 
kiek silpnokai, vėliau kiek 
stipriau ji pradėjo pati susi- 
traukinėti. pamažu širdies susi
traukimai tiek sustiprėjo, kad 
jau širdies masažas nebebuvo 
reikalingas. Ligonis pamažu 
ėmė atsigauti, pasitaisė jo vei
do spalva, pasitaisė jo alsavi
mas. Operacija tuojau buvo 
baigta.

Kai iš anestezijos ligonis iš
sivadavo, pasirodė, kad širdies 
sustojimas vis dėlto paliko bai
sių pasėkų. Ligonis nors ir bu
vo gyvas, nors jis ir gyveno, 
bet ištikrųjų jis nebegyvegno. 
Jo širdis plakė, jis alsavo, bet 
jis negalėjo pajudinti nei kojų 
nei rankų, jis negalėjo kalbėti, 
negalėjo valgyti nei nuryti, jis 
nieko nematė nei girdėjo, jis 
nieko nesuvokė, ir jis visai nie
ko nejautė. Jis paliko tiktai 
gyvas bet jau daugiau nebegy
venantis. Jis buvo visai pana
šus j augalą., .tikrai, pavirtęs 
kaip ąžuolas girių puikus...

Sustojusi širdis — pati bai
siausia komplikacija chirurgi
jos praktikoje. Ji pasitaiko 
tiek sunkiems, tiek lengviems 
ligoniams, tikroji šios kompli
kacijos priežastis nėra tiksliai 
žinoma. Ji gali pasitaikyti bet 
kada. Mūsų ligonio atveju, vis
kas, kas galima buvo, padaryta 
jam gelbėti, bet tas galutinai 
nepadėjo.

Chirurgai žino šiandien prie
monių gelbėti ligoniams tokios 
nelaimės metu, bet ir geriau
sia technika, ir geriausias ži
nojimas nevisuomet nuveda 
prie gerų rezultatų.

Mūsų ligonis paliko bejaus
mis ir be tikros gyvybės ženk
lų dar kelias dienas. Buvo pa
dėtos visos pastangos jam iš
gelbėti, tačiau tie mažieji lau
keliai smegenyse, matyt, spė
jo numirti, ir jų atgaivinti 
mums nepasisekė. Numirė ir 
mūsų ligonis...

O dar ir šiandien, aš vis ma
tau, jo žmonos akis kupinas vil
ties. ir du mažiuku vaikučiu, 
miegančiu savo lovytėse...

Linksmų Velykų
LJNKI

D. J. EARAM1NAS
Fanerai Director

2339 E. ALLEGHENY AVĖ.,

PHILADELPHf A, PA.
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E VICTOR SHOE COMPANY
Homestead’s Ląrgest Shoe Store
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t 316 East 8th Avenue Homestead, Pa.

PRAGARAS AMŽINAS

Michelangelas, didysis italų 
menininkas, šv. Tėvo Pauliaus 
III įsakymu tapė Vatikane 
garsųjį '‘Visuotinį Teismą”. 
Trokšdamas tobulumo, darbą 
vykdė gana lėtai. Dailininkui 
po kojomis nuolat painiojosi 
senukas Blažiejus. Popiežiaus 
ceremonijų meisteris, kuris vis 
bumbėdamas ragindavo sku
bėti arba piktindavosi iš daili
ninko nutapytų nuogų figūrų. 
Galų gale Michelangelas, pra
radęs kantrybę, atsikeršijo. nu
tapydamas Blažiejų tarp pra
garo prakeiktųjų.

Blažiejus, išvydęs save pra
gare, bėgo pas Popiežių skųs
tis ir reikalavo, kad jis ten bū
tų užteptas.

Pirmiausia Paulius III gar
džiai nusi juokė, o paskui prisi
pažino nieko negalįs padaryti 
nė jis.

— Kaip. Jūsų šventenybe, 
negalite.’ — stebėjosi Blažie
jus.

— Jei tave butų padėjęs 
skaisfyklon, daryčiau viską, 
kad iš ten tave ištraukčiau, iš 
pragaro gi nėra niekam jokios 
galimybės išeiti, pragaras am
žinas.

Taip vargšas Blažiejus ir liko 
“pragare.”
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Budelis ir mergaite PALIJUS JURKUS

Tai atsitiko Vilniuje, kai 
Ašmenos —dabartiniuose Auš
ros Vartuose dar nebuvo pa
kabinta Dievo Motinos paveik
slo. Kaip liudija senosios mies
to kronikos, ten, vartų bokšte, 
gyveno budelis.

Lyg vaiduoklis gąsdino jis 
visus gyventojus, bet miestui 
buvo reikalingas, — kas nu
teistųjų galvas kapos! Kitur 
nerasdami kampo, priglaudė jį 
bokšte. Ir budelis, gaudamas 
nemažą pinigą, sutiko lyg 
šmėkla lindėti šaltame mūro 
kambaryje.
Per dieną jis miegojo, knark

damas kaip lokys, kad praeiviai 
net išsigandę sprukdavo pro 
vartus. Vakare jis traukdavo j 
Kalvių gatvę, į “Priekalo” 
smuklę. Gyventojai ir čia jo ne
norėjo įsileisti, bet taip nu
sprendė miesto valdžia. — kur 
kitur jis gers alų. Tad ir pasta
tė smuklės kampe ąžuolinių 
lentų stalą, vietoje kėdė§ pari
to didelį trinką ir prie sienos 
grandine prirakino varinį ą- 
sotį. Visi į šią kerčią panieki
namai žiūrėjo, ir niekas, net 
smuklei sausakimšai prisigrū- 
dus, ten nedrįsdavo atsisėsti.

Vos tarpdurį užtvenkdavo 
budelio raudona liemenė, nu
ščiūdavo smuklės dainos, ir 
linksmi meistrai bei gizeliai su- 
kišdavo nosis į savo kaušus. Iš 
padilbų žvelgdavo, kaip šis 
šniokštuodamas nudribdavo 
ant trinkos ir imdavo maukti 
alų. Su trečiu ar ketvirtu ąso
čiu jis atsukdavo ilgus ūsus į 
žmones ir šypsodavosi riebiu 
veidu. O žmonės širdo, plašta
kom daužė stalus, žadėjo rašy
ti karaliui, siųsti pasiuntinius 
popiežiui, kad uždraustų šiam 
kraugeriui lankytis jų padorio
je smuklėje. Tame įkarštyje 
staiga pakildavo budelis, jsi- 
spręsdavo storas rankas ir at
sistodavo kambario viduryje.

— Pakliūsit jūs, o tada! —jis 
mosteldavo dešine taip stipriai, 
kad rodos, visų galvos ims ir 
nulėks. Mirties tyla nuslopin
davo ginčus, ir budelis, skar
džiai nusijuokęs, sunkiais 
žingsniais lyg stumbras išlin
guodavo pro duris.

Bet nereikėjo šauniems Vil
niaus kalviams, stikliams ir 
odžiams nei laiško karaliui ra
šyti, nei paslų pas popiežių 
siųsti: budelis pats nebeatėjo į 
smuklę. Atsitiko gi šitaip.

★
Kartą, kaip paprastai, jis 

grįžo namo ramus ir kvepėda
mas apynio spurgele. Prie 
vartų išgirdo kažką verkiant. 
Katytė šąla, — pagalvojo, bet, 
siekdamas durų rankenos, kaž
ką palietė koja. Pasilenkė. Ten 
sėdėjo į kamuolį susitraukus 
mergaitė ir verkė.

Tuo tarpu prasivėrė vartų 
sargybos langas, ir nusikvato
jo:

. — Tai jūs! Pametet man... 
Ar aš koks padauža! Pasiimki
te tą rėksnę!

Mergaitė staiga apkabino jo 
storas kojas, prisiglaudė ir dar 
labiau verkė:

— Aš jų bijau.. Jie išvys 
mane iš miesto...

Budelis stovėjo sumišęs, o 
sargybiniai šaipėsi:

— Plėšikus sutvarkai, dabar 
su tuo ašarų lataku delsi...

Mergaitė vis glaudėsi prie 
kojų ir kartojo tą patį. Sar
gybiniai su deglais išbėgo į 
gatvę ir apspito iš visų pusių.

— Nebijok. — tarė budelis 
mergaitei, — aš juos išvysiu už 
vartų, jei tau ką darys, —vie
na ranka paėmė mergaitę ir 
užsinešę į viršų.

Uždegė žvakę ir prinešė prie 
mergaitės. Graži, papurgalvė, 
apskritveidė. kokių 6-7 metų. 
Mergaitė irgi praskleidė dėl- 
nukus ir pasižiūrėjo j budelį ir 
dar labiau pravirko. Tokia rau
dona krūtinė ir tokie dideli 
peisai, padribę plaukai. Budelis 
užsisegė apsiaustą, dėjo valgius 
ant stalo ir glostė jos galvą.

Mergaitė buvo išalkus ir go
džiai valgė. Tik paskui vėl iš
tarė:

— Namo, — ir nuslinko nuo 
suolo.

— Palauk, vaike, naktis, kur 
surasime tavo namus, rytoj.

Ji vėl pravirko, ir budelis 
nebežinojo ką daryti. Tuoj ant 
skrynios, kur laikė pinigus, 
paklojo minkštus kailius, pa
ėmė mergaitę ant rankų, pane
šiojo ir paguldė.

Rytmetį, išsiritus iš guolio, ji 
pribėga basa prie nedidelio 
bokšto lango ir nusišypsojo 
saulei. Ir budelis šypsojosi, 
žiūrėdamas į jos dailų veidelį: 
kaip obuoliukas sode augintas, 
kaip angeliukas, dailininkų pa
pieštas. Mergaitei patiko, kad 
ji stovi viršum gatvės, ir ma
to, kaip apačioje eina žmonės. 
Paskui ji pribėgo prie budelio 
ir gerai įsižiūrėjo. Jis jau buvo 
pasidėjęs raudoną liemenę, nu
siskutęs barzdą, susišukavęs.

— Dėde, — šūktelėjo ji ir 
nusijuokė. Ir budeliui patiko 
šis balsas. Pasisodino ją ant 
kelių ir klausinėjo, kas ji, iš 
kur, kas tėvai. Mergaitė pasa
kojo visa, ką žinojo.. Jos var
das Liucija, mamytė mirusi, 
taip žmonės sakė. Ji gyvenusi 
pas vieną smuklininką, bet va
kar ją iš ten išvijo. Atvedė ją 
prie vartų ir patys dingo, o tie 
sargybiniai su ja žaidė, o pas
kui norėjo išmesti už miesto, 
kad vilkai pasigautų. Paskui 
nutarė ją atiduoti budeliui, bet 
ji nežinojo, ką tas žodis reiš
kia. Ir budelis palingavo galvą, 
ir jis nežinąs. Savo širdyje jau 
pyko ant to smuklininko, kurs 
išvarė mergaitę. Tokius tik ant 
trinkos! Pažadėjo būtinai su
rasti tą smuklę ir šeimininkui 
pagrąsinti, palikdamas mer
gaitę.

Jis pasipustė, kad visiems 
nekristų į akis, ir su mergaite 
išėjo į miestą. Tuojau privedė 
prie vienos, kitos smuklės, bet 
Liucija vis sakė — ne ta.

Atsidūrė katedros aikštėje. 
Ir mergaitė nustebo: kokie rū
mai, kokie gražūs žmonės. 
Kaip linksmai lekia karietos! 
Kas čia, kas ten? — klausinėjo 
mergaitė ir rodė piršteliu. Bu
delis vos spėjo atsakinėti. Pats 
nustebo, kiek jis daug žino, 
kaip koks kancleris ar vaivada. 
Lyg iš rašto skaito miesto pra
eitį. Budelis pasakojo ir pats 
džiaugėsi, kad jo taip klausėsi. 
Užėjo į katedrą. Kiek ten kal
bos! Reikia pasakoti apie vi
sus altorius, karalių, vyskupo 
sostą, didžiųjų ponų suolus, 
kapus ir tuos angeliukus, sus- 
kridusius palubėn ant sijų.

Iš katedros išėjo abu pavar
gę ir išalkę. Parsikasę namo, 
pavalgė ir abu po vienu kailiu 
nusnūdo. Paskui vėl išsiruošė 
ieškoti to piktojo smuklininko. 
Bet vėl užkliuvo į Benediktinų 
bažnyčią ir nepastebėjo, kaip 
visi mūrai nuskambėjo vakaro 
maldom.

Mergaitė buvo išvargus, vos 

Viluiau* Subačiau* vartai. F. BMIGLEVK1AUS piešiny*

kojytes vilko. Parsinešė ją ant 
rankų, valgydino ir migdė. Bu
delis prisiminė smuklėje savo 
stalą ir alų. Norėjo eiti, bet 
kaip — kad mergaitė miega. 
Jei pabus, pradės verkti, įsi
verš kareiviai... Ne, negali jos 
vienos palikti. Ir budelis nebe
nuėjo į smuklę.

Kitą dieną vėl traukė abu į 
miestą. Jis buvo tikras, kad 
suras smuklę, nes žinojo visus 
užkampius. Bet mieste daug 
grožybių, daug vienuolynų, 
bažnyčių, visokių rūmų. Vaka
re jis paguldė Liuciją į minkš
tus patalėlius.

Praklajojo kelias dienas po 
miestą. Mergaitė pamažu apsi
prato, Sužinojo ir jo vardą. 
Budelis pasilenkė ir tyliai ta
rė: “Esu aš Laurynas, bet 
mane vadina kitaip” — tačiau 
kaip — jis nepasakė. Mergaitė 
ir šiaip ir taip spėliojo. O kai 
ištarė “dėdė”, jis tik sumirk
sėjo ir nusijuokė riebiu veidu. 
Ir Liucija jį vadino dėde.

Dar praėjo kelios dienos, 
šviesios linksmos, ir budeliui 
patiko, kad jo niūrūs kambarys 
klega, kad vakare jis turi kam 
pasakoti. Jis tarė mergaitei:

— Apėjom visą miestą, bet 
nieko nesuradom. Greičiausiai 
tavo smuklę uždarė, o šeimi
ninkas kur nors išsikėlė. Gy
venk pas mane, Liuce. Aš tave 
užauginsiu.

Mergaitė žiūrėjo pro langelį 
iį gatvę.

— Dėde. — ji klausė, —kai 
ateis pavasaris, ar bus čia gra
žu?

— Bus, Liuce, bus! Čia auga 
netoli berželiai, o palangėje 
kregždės lipdo lizdus.

— Tai liksiu, dėdyte.
Jai nupirko gražią lovytę, 

minkštai paklojo ir pastatė, 
kad ją visad matytų. Apžiūrė
jo jos batukus, drabužius ir 
nusivedė pas kurpius. Ant 
galvos užmovė kepuraitę. Liu
cė atrodė, kaip ir visos miesto 
mergaitės.

Atskubėjo pavasaris. Vil
nius atsikvėpė. Sušlamėjo ber
želiai. Languose prasiskleidė 
gėlės. Už miesto vartų išsitie
sė žolynai. Jiedu išėjo į tas 
lankas. Liucė bėgo pirma, rin
ko žiedus, o jis kvėpė pavasa
rio orą ir džiaugėsi.

Ji prisirinko gėlių ir pamer
kė palangėje.

— Dėdyte, — čiulbėjo ji,— 
žiūrėk ,mūsų trobelė žydi.

Budelis pasilenkė prie jos 
gėlių, pakvėpino ir nukėlė akis 
į gatvę. Būtų gera toje namų 
daugybėje ir jam susirasti jau
kų kampą, kur kieme nuolatos 
čiurlena šulinys. Bet kas priims 
ii-

Mergaitė svarstė gėlių žie
delius ir staiga paklausė:

— Dėdyte, kodėl žmonės ta
vęs lenkiasi?

— Nežinau — nutęsė jis, — 
gal... jiems aš negeras...

— Ne. ne! Tu geras! — su
krykštė mergaitė, — jie tai 
negeri. Mes pasiliksime čia.— 

ji apkabino jo kaklą, — aš 
parnešiu gėlių, daug, daug...— 
čiauškėjo palei ausis.

Jis pakėlė ją ant rankų, sū
pavo ir jautė, kaip tvirtas kū
nas dreba prieš šią gležną mer
gaitę.

Kartą, kai jiedu grįžo per 
Rotušės aikštę, mergaitė su
laikė jį:

— Kas ten, dėdyte? — pa
rodė j statomą lentų paaukšti
nimą.

— Ten... — sušvokštė bude
lis, — ten nukerta žmonėm 
galvas.

Mergaitė sustojo ir žiūrėjo 
čia į budelį, čia į darbininkus.

— Negeriems žmonėms, plė
šikams, — jis paaiškino.

— —Bet kas gali nukirsti? 
Ar yra toks žmogus? Aš bi
jau... — ir prisiglaudė prie jo.

— Nežinau, Liuce, — jis 
liūdnai atsakė ir. pakėlęs ant 
rankų, nusinešė namo.

Parėję vos atsikvėpė, kaip 
sugirgždėjo laiptai.

— Jie! — jis viską suprato 
ir pasiskubino už durų.

Vakare jis sėdėjo susimąstęs. 
Liucija prašė pasakos ir isto
rijų, bet jis nesurado žodžio. 
Anksčiau ją paguldė ir galvo
jo: kas bus. Ar ji nepastebės! 
Pirmiausia reikia išsigaląsti 
kalaviją. Tai jis atlikdavo iš 
vakaro. Rūpestingai galąsdavo 
valandų valandas, išpustydavo 
lyg skustuvą, kad plauką pa
pūtęs nuplaudavo. Tada pasi
dėdavo ant stalo, nueidavo į 
smuklę, gerdavo daug ąsočių a- 
laus, parėjęs pakylodavo kala
viją ir nusikvatodavo.

Dabar jis nusprendė ją iš
siųsti rytmetyje gėlių ir tik 
tada galąsti. Gal į smuklę? Bet 
jei pabus! Vėl tyliai vaikščiojo 
po bokšto kambarį ir graužėsi, 
kodėl jis ne kalvis, ne siuvėjas. 
Jo troboje šiokį vakarą būtų 
šilta, jauku, švilptų virdulys ir 
už krosnies atsišauktų svirp
lys. O Liucija linksma žaistų, 
Liucija...

Anksti prikėlė mergaitę, ap
taisė, pavalgydino ir prašė, kad 
parneštų gėlių, daug daug. 
Mergaitė linksma išskubėjo. 
Jis tuoj ištraukė iš lovos giliai 
paslėptą didžiulį kalaviją. Pa
vartė, perbraukė nagu. Reikia 
išgaląsti: žmogus ne gyvulys, 
galva turi gražiai nusiristi. Vos 
susinešė pustykles, kaip laip
tuose pasigirdo jos žingsniai. 
Šokosi budelis, bet Liucija bu
vo duryse. Jos akelės pagavo 
ašmenų blizgesį.

Budelis užmetė apsiaustą ant 
kalavijo ir prišoko prie jos.

— Kas tau, kodėl neini?
— Neišleidžia pro vartus... 

Kareiviai....
— Kodėl jos nepalydė jau?— 

kaltino budelis save.— Eime, 
išvesiu....

— Dėdyte. o kas ten ant sta
lo, kalavijas?

— Neee. Liucyte, tai seno
viškas ginklas iš didelių karų 
su Maskva.... buvau kareivis, 
— jis paėmė mergaitę ant ran-

kų ir nešė laiptais. Mergaitė 
vėl klausinėjo apie karus, ir 
jis pasakojo. Vartuose šaipėsi 
sargybos. Jis rūsčiai peržvelgė 
juos, ir šie atidarė dureles. Pa
leido Liuciją lyg balandį, ir ji 
nuplazdėjo. Grįždamas sustojo 
prie sargybų ir joms pagrasė, 
neužkabinti jo mergaitės.

Laikas baigėsi, ir jis turėjo 
skubėti. Porą kartų perbraukė 
galąstuvu per kalaviją, išsi
traukė iš skrynios raudonus 
drabužius, apsirengė ir išėjo į 
Rotušės aikštę.

Aplinkui jau stovėjo susi
tvenkusi minia, laiptelius ir pa
aukštinimą uždengė kareivių 
gretos. Ilguose apsiaustuose 
juodavo teisėjai. Jis greitai pa
kilo ir atsistojo savo vietoje už 
didelės trinkos. Minia suūžė:

— Budelis, budelis! —
Tuoj vyresnysis davė ženklą, 

ir iš rotušės kareiviai atvedė 
plėšiką. Teisėjai skaitė spren
dimą, bet budelis nieko negir
dėjo. Jis galvojo apie mergaitę. 
Kaip gera, kad ji renka gėles.

Trinksėjo būgnai, kas kartą 
smarkiau, stipriau ir garsiau. 
Kareiviai paguldė plėšiką, pa
dėjo galvą ant kaladės. Teisė
jas mostelėjo ranka.

VYTAUTAS MAČERNIS

PAVASARIS ■
Ūždamas per dangti šiltas mariu vėjas
Neša grįžtančius paukščius per vandenis jdac’us.
Ir dainuodamas į sausumą atėjęs. 
Išmeta iš medžiu jų supuvusius lizdus;

Ir nueina šniokšdamas per lygumas pilkąsias;
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų .skaras; 
Saulės kamuolys plačiai palieja žemėn tąsy k 
Virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.

Medžių pumpurai pilki poškėdami dusliai
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai;
Ir širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus. 
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas!

Budelis pajudino kalaviją. 
Sunkus kaip niekada. Ne kartą 
jis čia mostelėjo kaip malūno 
sparnu. Jis stvėrė abiem ran
kom ir ašmenys sublizgėjo ore.

— Kirs, kirs! — suūžė mi
nia.

Budelis aukštai iškėlė kala
viją. pasižiūrėjo į nuteistąjį ir 
užsimerkė. Bet tuo metu prie 
laiptų kažkas sušuko plonu 
vaikišku balsu ir pasileido į 
viršų. Budelis sudrebėjo ir at
vėrė akis: mergaitė su gėlių 
puokštele bėgo tiesiai į jį.

— Dėdyte, ką darai! — su
šuko ji sukniubdama ant nu
teistojo ir paberdama surinktus 
žiedus.

Minia sumišo, suklego. Nu
trūko būgnų trenksmas. Prišo
ko dar du kareiviai ir mergaitę 
atplėšė. Budelis nuleido kala
viją ir akis. Mergaitė vis šau
kė, daužėsi, bet kareiviai užme
tė apsiaustą ant jos gaivos. 
Minia grūdosi, sargybiniai juos 
laikė ir stumdė. Nuteistasis pa
kėlė galvą, sužiuro į gėles ir 
rinko sugrubusiom rankom.

Teisėjai blaškėsi juoduose 
drabužiuose ir šaukė:

— Kirsk! Kirsk!
Sutrinksėjo būgnai. Karei

viai nuteistąjį vėl prilenkė prie 
kaladės, bet budelis lūkuriavo.

— Budelis bailys! — kažkas 
sušuko minioje ir nusikvatojo.

— Kirsk! — kartojo teisėjai.
Budelis pajudino kalaviją ir 

girdėjo, kaip ūžia minia, kaip 
trinksi būgnai, muša. Tartum 
į galvą! Ne! Jis turi... Susiėmė, 
ir ašmenys vėl kilo aukštyn. 
Minia prisčiuvo. Būgnai trenkė. 
Tuo metu po apsiaustu sukliko 
mergaitė.

Kalavijas sustojo. Staiga 
budelis metė jį žemėn, prišoko 
prie mergaitės, nubloškė abu 
kareivius, nutraukė apsiaustą 
ir. apsikabinęs mergaitę, pasi. 
leido laiptais žemyn. Teisėjai 
šaukė. Budelis staiga sustojo, 
nusiplėšė raudoną apsiausti ir 
nutrenkė ant laiptų.

Minia skleidėsi, klegėjo, ty
čiojosi. verkė, bet jis ni< ko ne
girdėjo. Jis glaudė prie savęs 
mergaitę ir skubėjo į Asm •■tos 
vartus. Jo degančios akys su
laikė piktus sargy anių žvilgs
nius. Jie pasitrauk? iš kelio. 
Laurynas išėjo : sukus. Liuci
ja tyli kabinosi j jo kaklą, 
glaudėsi, o rneuzi »e šniokštė 
gaivus pav;> r: > vejas ir vėdi
no baltus debesėlius.
'Jis skubėjo tolyn....
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Olandijos karalienė Julijana. besilankanti JAV. [•a-akč kalba, kurioj 
padėkojo amerikiečiams už suteikta Olandijai karo ir pokario metu 
pagalba vėl pradėti nepriklausoma gyvenimą ir atsistatyti. Kartu ji 
pateikė, jog Atlanto tautos privalo vengti Sovietu ir iu satelitu elge
sio. kurie viską skiria karo reikalams, nežiūrėdami, kiek vargsta jų 
piliečiai.

JEI NORĖTUM MIRTI NAMIE.... — u v--- ;

GREITOJI PAGALBA ATSKRISTI' LĖKTUVU

Kur žmogų gali ištikti nelai
mė ar mirtis, niekas nežino. Jei 
visi to lauktų namie, niekas 
negalėtų nė pakrutėti. Bet 
namie tada, kai užklumpa liga 
ar reikia jau skirtis su šiuo 
gražiu gyvenimu. yra vis dėlto 
ramiau, negu tuo metu būti ko
kiam neįžengiamam miške, 
kalnuose ar mažam žvejo lai
velyje. nusiyrus toli nuo kran
to. O gyvenime visaip pasitai
ko.

Man kartą taip pasitaikė, 
kad vos nenumiriau iš baimės, 
ka Liodamas aukštai p adebe- 
siuose. Skridau tada iš Toronto 
į Nevv Yorką didžiuliu keturių 
motorų lėktuvu. Jie visą laiką 
gražiai birbė.po debesis nardė, 
ir aš nei nepastebėjau, kaip iš 
Žemės prasikišo Nevv Yorko 
dangorėžiai. Bučiau taip lai
mingai ir nutūpęs, nei kiek ne
sijaudindamas. jei viena mote
ris nebūtų sudejavusi: “Ir ko 
jis nesileidžia žemėn?” Jis tik
rai netūpė, o suko ratą — tai 
viršum miesto, tai viršum van
dens. “Kas nors jam atsitiko 
pagalvojau. “Dabar jau tikrai 
plumpters...” Aš ėmiau net
skaityti minutes, kiek dar man 
liko gyventi.

Vėliau pasirodė, kad tuo pa
čiu metu ir apačioje. La Guar- 
dia aerodrome, stebėjimo bokš
tas taip pat skaitė minutes. Jis 
turėjo mus ore sulaikyti ir pa
likti laisvą kelią baltam pauk
ščiui su žaliu kryžiumi. Kai tik 
jis nutūpė, ir mes nusileidome. 
Mačiau, kaip iš to balto lėktuvo 
išnešė neštuvais žmogų. Dau
giau ten keleivių nebuvo. Pasi
domėjęs sužinojau tokią istori

navimą atliko baltasis paukš
tis.

Jei kada važiuosite išilgai 
Long Island, rasite ir tokią vie
tą, kuri vadinasi Mineola, L. I., 
N. Y. Ten gyvena 20 metų po 
orą nardęs pilotas Frank Stein- 
man ir jo žmona, buvusi gailes
tinga sesuo Lisette. Jie turi tą 
baltąjį paukštį — “skraidan
čią greitąją pagalbą”. Ji skrai
do išilgai ir skersai po visą A- 
meriką ir net Kanadą. Visi 
aerodromai jai atviri, teikiama 
ir nutūpimo pirmenybė, kaip 
buvo tuo kartu, parsisupant 
man iš Toronto. Tai kartais su
daro aerodromams nepatogumų, 
bet juk gerai žinoma: artimui 
nelaimėje padėti yra pirmoji 
pareiga.

Frank ir Lisette Steinmanai 
tą pareigą atlieka labai rūpes
tingai. Vos tik telefonas pas
kambina ,ir po pusės valandos 
jie jau kyla su vaistais ir dak
taru. Atvejų prisitaiko visokių. 
Sakysime, šią žiemą vieną jau
ną moterį paviliojo kalnų snie
gas. Smagu pačiužinėti. Kai

kam smagiai tai ir baigiasi, bet - 
jai lūžo blauzda. Reikėjo į pa.-1 
galbą lėkti baltajam paukščiui1 
su tvarsčiais.

O aną kartą pasitaikė taip, 
kad išvykusi atostogauti į At- 
lantic City sena moteris turėjo ; 
skirtis ir su mariomis ir su že- i1 
me. Ji labai norėjo mirti namie 
— Memphis, Tenn. Baltajam 
paukščiui dabar buvo proga iš- i 
bandyti, kieno sparnai greičiau : 
neša: jo ar mirties. Jam pavy- < 
ko motiną parvežti vaikams 
dar gyvą. Ir negalima sakyti, • 
kad pilotas čia būtų daugiau ! 
paėmęs negu graborius.

Frank Steinman ir jo žmo
na mėgsta tą pagalbos darbą 
ne dėl biznio. Už oro mylią ima
ma 40 centų, kai tuo tarpu že
mės mylią, kurią nušvilpia 
greitoji pagalba su raudonu 
kryžiumi, atseina 50 c. Žinoma, 
lėktuvas su žaliu kryžiumi 
skraido tolimoms distancijoms 
ir sumos susikrauna. Bet kas jų 
gaili, jei reikia gelbėti gyvybę 
arba pasakyti sovietams pas
kutinį žodį. Tokiu atveju skam
bina greitajai oro pagalbai į 
Mineolą. Būtų diena ar naktis, ; 
išgirsta malonų atsakymą: “po 
pusės valandos pakylame.”

. :
I *• ’
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Villag<& Grill

DIDELIS VALGIŲ IR GĖRIMŲ
PASIRINKIMAS

t

300-308 W. Broaduay

Tel. So. 8-9765 So. Boston, Mass.

1

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

VVa^hingtone karalienė Julijana ir jo* vyras princas Bernhard tauti
nėje Arlingtono kapinėse ant nežinomo kareivio kapo padėio vaini
ku.

-.-.V.‘.v*

KAS Kv\ SAKĖ
Nesiskundžia

Misionierius nuolat ir nuolat 
vargino savo viršininką viso
kiais bėdavojimais. Viršininkui 
taip įkyrėjo, kad pagaliau, ne
iškentęs ėmė ir uždraudė mi
sionieriui skųstis vargais ir bė
domis. Netrukus vėl gauna to
ki laišką: “Šį kartą nei nesis
kundžiu. nei bėdavoju. o tik 
pranešu tamstos žiniai. kad 
suplyšo paskutinės kelnės."

Pavojingas daiktas

Chemijos profesorius: —Jo
ną. ką reiškia HN03?

Studentas:— Žinau, žinau, 
tik. va. sukasi ant liežuvio ir 
negaliu pasakyt.

Prof.:—Skubiai spiauk lauk, 
nes tai yra vitriolis.

Rimta priežastis

Tas nelaimingas žmogus bu
vo išvykęs pažvejoti prie Lab
radoro pakrančių, už kokio 
1<XX) mylių nuo Nevv Yorko. 
Ten jį ištiko širdies smūgis. 
Gabenti jo į ligoninę greitosios 
pagalbos automobiliu nebuvo 
kaip: sunkiai privažiuojamas 
kelias ir labai nelygus. Tas 
žvejas būtų buvęs taip sukrės
tas. kad kito širdies smūgio 
jam nebūtų reikėję laukti. Jis 
sulaukė pagalbos iš oro ir gy
vas pasiekė net New Yorką. 
kur buvo ir jo namai. Tą patar-

M IK O BIBLIOGR.
BIULETENIS

Linksmiausi y Velyky Švenčiy 
Visiems mūsų klijentams 
ir draugams

SOUTII BOSTON SAVINOS BANK

160 W. Broadway7
So. Boston 27, Mass,

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIU’

GOOD-WILL PHARMACY
A. Miškinis, Reg. Pharm., B. S., M. S.

Phone 8940

a

ne AMES STREET
Brockton, Mass.

454 Broaduay,

CHARLES & CHRIS
TAISOME AUTOMOBILIUS, 

parduodame gesoliną, baterijas ir t.t.
*

So. Boston, Mass.
Tel. SO. 8-4000

I
Linksmiausių Velykų Švenčių!

A. J. NAMAKSY
Real Kstate &. Insurance

409 W. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
Tel. SO. 8—0948

Tada jau per vėlu
Žmona: — Branguti, ar tu 

nemanai. kad vedęs vyras turi 
daugiau išminties už nevedusį ?

Vyras: — Nėra abejonės, 
bet tada jau būna per vėlu.

— Jūs visai neatostogavote 
pereitais metais?

— Ne. Mat norėjau pailsė
ti.

Tikra tiesa

Kaimyno dovana
Mažasis Jurgutis Kalėdoms 

gavo būgną dovanų. Po kiek 
laiko mama ir sako iš darbo 
parėjusiam tėčiui:

— Aš manau, kad mūsų 
kaimynas nelabai mėgsta, kad 
Jurgutis muša būgną.

— Kodėl tu taip manai?
— šiandien po pietų kaimy

nas nei iš šio nei iš to pado
vanojo Jurgučiui peilį ir pata
rė pažiūrėti, kas ton to būgno 
viduje yra.

Prekybininkas: — šie balti
niai tikrai tvirti, ponia. Jie 
tiesiog atvirai juokiasi iš bet 
kurios skalbyklos.

Pirkėja:—Aš žinau tai. Ly
giai tokie jau ne kartą grįžo 
iš ten nuo juoko perplyšusio- 
mis nugaromis.

Lietuvių Bibliografinės Tar
nybos sudaromas ir Vliko lei
džiamas biuletenis išeis iš spau
dos balandžio mėn. Nr. 1-2 
(sausis-vasaris) aprašyti 32 
nauji leidiniai per tuos mėne
sius išleisti, taip pat paskelbtas 
1951 metų bibliografijos pa
pildymas — dar 25 leidiniai ir 
9 anksčiau paskelbtų leidinių 
recenzijos. Kaip ir ankstyves
niuose numeriuose plati pe
riodinių leidinių straipsnių bib
liografija. Šiais metais numa
toma taip pat paskelbti trem
tyje išleistų grožinės literatu - 
ros veikalų (1945-1949 metų) 
bibliografija, jų surašyta net 
203. įskaitant ir vienkartinius 
humoristinius leidinius (Aitva
ras. Kultuvė. Kuntaplis ir 
pan.)

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

MONTELLO BAKING COMPANY
MR. & MRS. M. WALLENT. sav.

23 Bellevue Avenue
Tel. 6752-VV

Brockton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems savo kostumeriams, draugams jr pažįstamiems
Trokštu, kad su Kristaus Prisikėlimu, prisikeltų mūsų 

brangi Tėvynė Lietuva ir išsilaisvintų iš komunizmo nasrų.

Viena prašmatnesnė už

Viena turtuolė. norėdama 
pasididžiuoti draugei sako:

— Aš valau savo deimantus 
su amoniaku, rubinus su vy. 
nu, emeraldus degtino, o safy
rus šviežiu pienu.

— O aš. — atsako antroji,— 
visai jų nevalau. Kai tik kiek 
susitepa, metu šiuk. iynan ir į- 
sitaisau naujus.

kiti

Ringling Brothers cirkas, koris dabar gastroliuoja New Yorke. rodo 
šitokį nepaprasta gyvulį "pusiau dramblį, pusiau gulbe”. Žinoma, lai 
\ ra tik cirko “išradimas."

VINCAS ZINKEVIČIUS
Mėsos ir Groserio Krautuvės, sav.

17 Arthur St. Brockton, Mass.

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

VIENATINĖ LIETUVIŠKA
MOTERIŠKŲ KAILINIŲ

FIRMA NAUJOJ ANGLIJOJ

WARRIS’ FURRIERS
735 NO. MAIN STREET

į 4 ’

(Netoli Ames Street), Montello, Mass.

Tel. Brockton 8-1246
A.'Vasaris, sav. — B. Bartkevičius, padėjėjas

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

BROADWAY LIQUOR MART
LIQUOR RETAILERS

391 W. RROADMAY

Tel. SOI’th Boston 9570 South Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

VILLAGE MARKET
Fresh Meats - Groceries - Vegetables

. Tek So. 8-6899

Free Delivery

MIKĘ WASSON, Prop.

339 WEST BROADVVAY

So. Boston 27, Mass.

»
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KAIP VELNIAS KELIAVO PAS POPIEŽIŲ ATLEIDIMO
I
t

Seniai labai seniai, prieš ke
lis šimtus metų, ant vieno kal
no landynėje gyveno atsisky
rėlis kunigas. Jis daug melsda
vosi, šventas knygas skaityda
vo. Šventadieniais po pamaldų 
jį aplankydavo žmonės ir at
nešdavo maisto, bet jis mažai 
jo tepasukdavo. Liepdavo neš
tis atgal ir išdalinti beturčiams. 
Atsilankiusius žmones pamo
kydavo tikėjimo tiesų, paguos
davo, o dažniausiai su jais gie
dodavo šventas giesmes. Visoje 
apylinkėje žmonės buvo dori ir 
atsiskyrėlį labai gerbė.

Vieną dieną atsiskyrėlis gar
siai skaitė Šv. Raštą apie Kara
lių Dovydą, žvilgterėjęs į šalį, 
pamatė ant akmens sėdintį 
keistą žmogų ir pamanė, kad 
tai bus koks nors pakeleivis. 
Tas pakeleivis, nepagarbinęs 
nei Dievo, nepasakęs nei “svei
kas”, nei “labas”, grubiu balsu 
prašneko:

— Tu ir čia gerai įsitaisei, 
čia tau nieko netrūksta; visada 
esi linksmas ir patenkintas, net 
aš tau pavydžiu, o man vel
niškai nesiseka. Būsiu atviras 
iš karto. Aš tave seniai žinau. 
Kai tu buvai parapijos klebonu, 
tai aš gundžiau žmones, įkalbi-

V. AKMENINIS

nedarnas, kad tavo pamokslų 
neklausytų. Sakiau jiems, kad 
ieškai savo naudos, — turi ge
rą kleboniją, gerą išlaikymą, 
tad taip ir kalbi. Jei reiktų 
pačiam užsidirbti visą pragyve
nimą, tai kitaip kalbėtum, ži
nai, atsirado tekių, ir nemažai, 
kurie mano gundymams pasi
davė. Bet kada tu, norėdamas 
atversti ir šituos sugundytuo
sius, apsigyvenai ant šito pliko 
kalno landynėje, tai visas ma
no darbas nuėjo niekais. Nie
kas mano žodžių nenori klau
sytis. Jei kas gundomas kar
tais pradeda abejoti, tai tuoj ir 
bėga pasitarti pas savo dabar
tinį kleboną arba pas tave. Jis 
nesibijo trijų valandų kelio, ne! 
Ir kada sugrįžta, tai manęs nė 
iš tolo neprisileidžia. Oi sun
kūs ir labai sunkūs laikai! Ne
žinau, nei kur dėtis, nei ką 
pradėti!...

Atsiskyrėlis jau norėjo kry
žiaus ženklu velnią vyti ša
lin, bet pagailo ir laukė, ką 
jis toliau sakys. Velnias tęsė:

— Nusibodo man šitas vel
niškas gyvenimas. Visuomet ir 
visuomet, niekuomet ir niekuo
met nieko gero neturi, ir vis ta

o n e r e i- 
i r nenau- 
išnaikinčiau.

PASITAIKO IR TOKIŲ KARŲ
Indijos premjeras Nehru paskcl bė beždžionėms karą ir už kiek

vieną galvą moka po penkias rupijas

Seni indų padavimai pasa
koja, kad kitados gyvenęs toks 
pusdievinis vardu Hanumanas, 
beždžionių tėvas ir jų karalius. 
Mato jis kartą, kad gerasis 
dievas Rama veda sunkią kovą 
su piktuoju Havana. Beždžio
nių karalius įsikiša į tą kovą 
ir padeda Ramai laimėti. Už 
tą gerą darbą indai nepamiršta 
Hanumaiw: dirbdkrasl 'JtJ'sta
tulėles ir piešia paveikslus. 
Prisimena jį ir kitu būdu —ne
žudo ir neskriaudžia beždžio
nių. Jos laikomos neliečiamos, 
kaip ir karvės, kurios vaikšto 
sau po miesto aikštes, kaip ko
kios garbingos damos.

Bet iš karvių yra dar nau
dos ir jos nesidaugina taip 
greitai. Beždžionės veisiasi 
būriais, knibžda miškuose, 
karstosi po medžius, o nuo me
džių nulipa ir pas žmogų. Jos 
kaip amaras užplūsta pasėlius 
ir nurenka visa, kas tik joms 
patinka. O patinka joms la
biausia tai, ką ir žmogus val
go. Vyti jas šalin galima, bet 
užmušinėti draudžiama. Ką gi 
tada daro indai?

Miestuose jie samdo maho
metonus, kurie netiki beždžio
nių dieviška kilme, moka 
jiems gerą pinigą, duoda veži
mus, o tie. prigaudę beždžionių, 
gabena jas atgal į mišką. Iš 
ten jos. žirtoma, po kurio laiko 
vėl grįžta pas žmones, lenda į 
namus ir apvaginėja. Sunkiau
sia nuo jų apginti pasėlį ir so
dus. Perikiasdešimt milijonų 
beždžionių per metus sudoroja 
pasėlio už 40 milijonų dolerių. 
Tai yra didelė dalis to, ką indai 
turi įsivežti iš kitų kraštų, kad 
nemirtų badu.

šis opus reikalas privertė 
Nehru vyriausybę nuvainikuo
ti beždžionę: paskelbti Ją esant 
paprastu gyvuliu, kaip ir kiti. 
Nehru paskelbė beždžionėms 
karą. Jis dar ir pažadėjo už 
kiekvienos beždžionės galvą 
duoti 5 rupijas (apie vieną tfo- 
lerį). Jei tas beždžionių gaudy
mo vajas pavyktų bent trečda
liu. tai kraštui per metus liktų 
apie 13 milijonų dolerių. Paskui 
ta suma vis augtų, kol liktų

saugus visas pasėlis. Likusios 
beždžionės išsimaitintų ir miš
ke.

Kova su beždžionėmis Indi
joje primena tą patį, kas savo 
metu buvo padaryta Turkijoje 
ir Egipte su... moterų veido 
apdangalais. Rodėsi, sukils vi
sas kraštas, kai buvo paskelb
ta, kad moterims veido slėpti 
nereikia. Dabar jau tikrai ne
reikia. Po kurio laiko nereikės 
ir Indijoje garbinti beždžionių 
ar karvių.

Tokios revoliucijos yra neiš
vengiamos: jos apvalo nuo
prietarų ir paruošia kelią tik
ram ir grynam tikėjimui, kuris 
nei bezdžioninis nei gyvulinis. 
Kas save dar laiko kilusiu iš 
beždžionės, jai atiduoda ne 
mažesnę pagarbą, kaip ir in
dai. nors gyventų vadinamam 
civilizuotam krašte. Toks “bež
džionės vaikas’* save pažemina 
prieš žmogų ir prieš Dievą, ku
ris yra visiems palikęs įsaky
mą: “negarbinsi kitų dievų, o 
tik mane vieną.” Dievas drau
džia žmogui, kad jis save gyvu
liu laikytų ar gyvulį garbintų.
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KCftitM prmuren
Tėvas: — Kodėl tave šian

dien vėl paliko po pamokų mo
kykloje’

Vaikas: — Nežinojau, kur 
yfa Norvegija.

Tėvas: — Ateityje man teks 
tave prižiūrėti, kad savo daik
tus pasidėtum į vietą.

• t
tojo, sugniaužė kumščius ir, 
rankas iškėlęs, visa gerkle su
riko: « :

— Aš seniai maniau ir kal
bėjau, kad tas vis tiek ateis ir 
man nusilenks, mane pagar
bins! — velnias parodė į pro
cesijos pusę.

Čia staiga sudrebėjo žemė, 
prasivėrė praraja, ir velnias, 
kaip perkūno trenktas, metėsi 
stačia galva į ją. Tada visi su
prato, kad atgailautojas buvo 
tikras velnias.

f
ją, ku 
sdas. Daug kas jį matė, siūlė 
valgio pasistiprinti tar<nakvynę 
pailsėti, bet tas atgailautojas 
griežtai visko atsisakė ir kelia
vo tolyn.

Prieš Rymą tą atgailautoją 
žmonės būriais lydėjo. Šventa
sis Tėvas, prisiminęs Evangeli
jos pamokymą apie sūnų pa
laidūną, net su procesija išėjo 
jo pasitikti. Bet čia atgailauto
jas tuojau ir parodė savo vel
nišką puikybę. Staiga jis atsis-

pati velniava. Dirbi, bėgioji, 
gundai. Žiūrėk, tik staiga atsi
verčia, atgailoja, ir vėl nieko 
gero neturi. Žinai, kad tavo bu
vę parapijiečiai nori čia baž
nyčią statyti, senoji jiems per 
ankšta. Tai matai, kas iš mano 
darbo išėjo. Kartas nuo karto 
Liuciferis mane šaukia, prade
da plūsti, niekinti, Judu Iskari- 
jotu ir kitais išdavikais spjau
dyti į akis, tai net šlykštu pa
sidaro.

Jau seniai norėjau mesti šitą 
velnišką darbą, atlikti atgailą 
ir pradėti gerą daryti. Kiek 
daug gero padaryčiau: alkanus 
smėlynus pagirdyčiau, praves- 
čiau ten kanalus, užauginčiau 
ten sodus, 
k a lingus 
dingus žmones
Likusiems būtų geras gyveni
mas, žemėje vėl būtų rojus... 
Tai pas tave atėjau ne šiaip | 
sau dykinėdamas Atėjau at- 
gailos padaryti ir prašau tuo- £ 
jau išpažinties išklausyti bei e 
duoti man išrišimą!...

Atsiskyrėlis labai nustebo, 
bet tuojau susivaldė ir ramiai 
atsakė, kad jis paprastas kuni
gas, mažai mokytas ir nežinąs, 
kaip velniui duoti išrišimą.

Bet velnias tuojau metėsi į 
ginčus:

— Tu pats dabar skaitei apie 
karalių Dovydą. Jis taip pat 
nusidėjo, bet darė atgailą, ir 
jam buvo atleista. Jis parašė 
atgailos psalmes, kurias ir tu 
dažnai skaitai.
man išrišimą, tai ir aš prira
šyčiau tiek daug knygų, kad 
žmonės nespėtų jų perskaityti, 
nes mes, velniai, daug žinome, 
mes seniai, oi senia', gyvena
me ir nemirštame. Jei nenori 
mano išpažinties klausyti, tai 
bent pasakyk, kas gali duoti 
man išrišimą, gal miesto vys
kupas?

Atsiskyrėlis ramiai atsakė, 
kad ir vyskupas neduos jam 
išrišimo.

Tuomet velnias karščiuoda
masis tarė:

— Gali nesakyti, aš pats ži
nau! Man duos išrišimą tas, 
tas... kuris Ryme gyvena. Aš 
pats mačiau įvairius nusidėjė
lius keliaujančius į Rymą išpa
žinties. Aš eisiu pas jį ne taip, 
kaip visi žmonės, bet keliaklup
sčias ir savo pasieksiu, gausiu 
išrišimą, o paskui — pats pa
matysi...”

čia velnias, netaręs nė atsi
sveikinimo žodžio, puolė ant 
kelių ir per akmenis, krūmokš
nius miklūpčiavo Rymo link.

Visur pasklido gandas apie 
keistą ir nepaprastą atgailėto-
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Linksmų Velykų švenčių linkime 
visiems mūsų kastumeriams ir draugams

CARSON CAFE
MARY ir FRANK SAVICKAS, 

Savininkai
2019 Carson Street S. S., Pittsburgh, Pa.

HEmlock 1-9529

$

$ 
e e

214 Tabor Street FEderal 1-9249
Pittsburgh 4, Pa.

Linksmų Velykų švenčių linki

ANTHONY URBON
LIGHT LUNCH and GRILL

4

Sveikinam su Velykų šventėmis 
visus mūsų draugus ir pažįstamus

JOHN DZIERSKI CAFE 
"8359 W. CARSON STREET 

PITTSBURGH 4, PA.
FE. 1-9208

Jei duotum $|

HASER FUNERAL HOME

SVEIK N AME SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS

t

KAUNAS BAKINC COMPANY
> f

DUONA IR;KEKSAI

•** WEDDING and BIRTHDAY CAKES

VELYKŲ SVEIKINIMAI VISIEMS!

RIVERSIDE
TASTY SEA FOODS 

-■< i r « 
3337 W. Carson Street

FE. 1-2070

Linksmų Velykų Švenčių

A. W. Beatles Service Station

1

3327 W. Carson Street, Co. Tabor St.
Esplen, Pittsburgh, Pa.

Dealers in Gasoline and Oil, Esso Products, also
Tires and Accessories

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIME

Visiems mūsų kostumeriams ir draugams!

ALBERTS CAFE
A. KAULAKIS, Savininkas

pittsburgh, pa.

Xijf
I

Pittsburgh 4, Penna. £

FEderal 1-9276
S I

FE. 1-1087

i
401 Stadium Street

Pittsburgh 4, Pa.

«>

'9ocoeo9ooooooooocecooocoo98ooocoo

v Širdingiausi sveikinimai su Šventomis Velykomis

ADOLPH PALECKIS
MAISTO KRAUTUVE

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS

DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

I’ACKERS RESTAURANT
Open Day and Nite

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS

< •

A. L VENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

2018 CARSON ST.

Sveikiname su Velykų šventėmis 
visus mūsų kostumerius ir draugus

POLITHANIA STATĖ BANK
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Member Federal Reserve System

SAFE DEPOSIT BOXES FOR RENT
’ GENERAL BANKING

Phone: Hemlock 1-0194
X *

1910 CARSON STREET S.S., PITTSBURGH, PA.

2128 Carson Street S.S., Pittsburgh, Pa.
Tel. HEmlock 1-0203

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIM 
VISIEMS MOŠŲ DRAUGAMS

LIBERTY HALL
MARJONA ir PETRAS JURGAIČIAI, 

Savininkai

DZCKŲ, ŽEMAIČIŲ, KAPSŲ UŽEIGA

Petras Jurgaitis dar gyvas

2204 Carson Street SJS., Pittsburgh, Pa.
Tek HE. 1-9795

FE. 1-1622

•OtOeeeooMMeMMMt

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkime visiems mūsų kostumeriams 
ir draugams

34H (Hivia Street j ’ McKecs Kocks, i*a.
Phone: FEderel 1-4455

McKces Roeks, Pa

.•

Linksmų Velykų švenčių visiems 
mūsų kostumeriams ir draugams

SOHO BEER SALES
(KAZLAUSKAS)

ALAUS IŠVEŽIOTO! AS

’ . .t .» $
PITTSBURGH, PA. X

e

$
2209 Fili h Avenue . Pittsburgh 19, Pa. $

Phone: CO. 1-3535

’MIŲLERS’ FIJRNITLRE
Z‘ LIBERAL TERMS

f C* ?
193032 CARSON ST^ S.S.,

HEmlock 1-1024

iie Linksmų Velykų švenčių linkime visiems mūsų 
draugams ir pažįstamiems

| BLIIE EAGLE INN |

S
-' MIKE VVHITE, Savininkas 5

Už laikom whiskey and beer, taipgi turim gero alaus, 
degtinės ir snapso ė

2B26 FIFTH AVĖ., PITTSBURGH, PA. Tel. CO 1-8534 J

Linksmų Velykų švenčių mūsų draugams

KARL LAPZAR
MEATS and GROCERIES

Nuoširdžiai patainaujam

2130 5th Avė., Pittsburgh, Pa. Phone: EX. 1-0173

r +
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KATE YNAVelykiniai margučiai
Iš KER KILO VELYKAIČIAI?

Paprotys per Velykas dažy
ti kiaušinius y ra paplitęs visoje 
vidurinėje Europoje, y; ač sla
vų tautose. Kada pradėjo Lie
tuvoje dažyti, sunku pasakyti. 
Net mokslininkai, kurie tvri- 

.. mūsų tautos praeitį ir kul- 
• ūrą .tiksli i n zn . Šis pa] 
tys atėj - riks '• be. t 
čiausi; i lenkai jį bus atnešę, 
o gal lietuviai in ■ iš
Uk nes. Iš t
tų matyti, kad 16 a. jau dažė 
Liet u ve je k ia; tšl nius.

Lietuviai pasisavino patį į- 
protį. surišta, su krikščioniška 
simbolika, bet jam pritaikė sa
vo dažymo laidų. Kiaušinį lie
tuviškai apvilko. iš juostų, 
priejuosčių ir kitų audinių jie 

tus ir pril aikė 
margučiams. Ir taip juos iš
gražino. išpuošė, kad lietuviš
ki margučiai pralenkė kitų tau
tų margučius.

Mar pūčiai marg ■■ mi įvai- 
islais ■ i i. s ii šio

mis priemonėmis. Kaimuose 
dažniausiai dažomi alksnių žie-

Taip prieš Velykas Lietuvoje būdavo marginami velykiniai kiaušiniai.
J. Gaidžio nuotr.

vėmis, svogūnų laiškais, mies
tuose vartojami įvairūs dažai. 
Ornamentai uždedami dviem 
būdais. Ant nevirto kiaušinio 
vašku išlašinami ornamentai ir 
tada dažoma. Nudažius vaškas 
pašalinamas ir tos vietos palie
ka šviesesnės. Antras būdas — 
skutimas. Išvirus ir nudažius 
ornamentai išskutami peiliu
kais.

Pagrindinė spalva dažniau
siai tamsi: ruda, mėlyna, rau
dona. arba jų įvairūs mišiniai. 
Tamsioji spalva gražiau atmu
ša šviesius ornamentus. Or
namentai gi išsisklaido per visą . 
kiaušinio plotą, ritmiškai jį pa
dengdami. Retai kada šis plo
tas skaldomas į atskiras dalis.

Margučius dažo dažniausiai 
mergaitės, o daug rečiau ište
kėjusios moterys. Anksti prieš 
Velykas pradeda 
Taip D.
baigti ir sūdyti ant 
stalo.

Margučiai kaip ir 
liaudies meno pavyzdžiai se
niai patraukė tyrinėtojų akis. 
Tie buvo renkami, rūšiuojami 
ir vėliau natalninami muzėiuo- 
se. Vienas iš didžiausiu ma •iru
čiu rinkėjų buvo Tadas Dau
girdas. Jis buvo surinkęs iš 
įvairių vietų (net iš Lenkijos ir 
kitų valstybių) 4700 margučių. 
Vėliau margučius rinko dail. 
B. Buračas.

Šeštadieni
iuos puošti, 

jau yra 
velykinio

kiti mūsų

MISIONIERIŲ DARBO PLOTAIc.

Žemės rutulyje gyvena iš 
2378 rnili L Jų

tarpe yra dar apie 160^ milijo
nų tokių, kurie nepriklauso 
krikščionių Bažnyčiai.

Pirmą vietą užima 
kurie, sudarydami 465 

turi tris ir ketvir

kinai, 
milijo

nus, turi tris ir ketvirtį mili
jonų katalikų. Nors dabar ka
talikams užėjo ten -unkiausi 
laikai, bet jie nepalūžta. 23 jų 
vyskupai ir apie 300 kunigų 
kalinami. Beveik visi Bažny
čios trobesiai nusavinti.

Ne geresnėje padėtyje yra ir 
K Iš 26 i ■ gyven
tojų yra 182.000 katalikų. Ne
paisant to, katalikai nenusimi
nę ir palieka ištikimi Katalikų 
Bažnyčiai.

Labai daug žada Japonija, 
kur didžioji žmonių dalis la
ba: domiai krikščionių mokslu 
ir padidina katalikų skaičių. 
Paskutinėmis žiniomis. ten 
dabar yra 131.000 katalikų. Vi
sų gyventoj11 Japonijoje yra 
85 rmtiionm

jonų gy-
000 yra

Filipinų . > ■ likai su-
daro 72G visu gyventojų. At-
vergti liek- • d ’Ii- kalnėnu ir pri-
klausantis;i tautinei bažnyčiai.

Pietinės salos, sudarančios
turi 70 
kuriu

Indokinijos katalikams teko 
nemaža kraujo pralieti. Da
bartinis gyventojų skaičius 
siekia 26 milijonų, iš kurių yra 
1.4 mil. katalikų.

Tarp 60.000 pirmykščių Aus
tralijos gyventojų yra kinų ir 
japonų imigrantų. Tarp jų dir
ba žymus misionierių skai
čius.

Naujoje Zelandijoje laukia 
dar 70.000 maori krikščioniško 
mokslo.

Okeanija susideda iš maž
daug 1.500 salų, kuriose gyve- 
naiš viso 850,000 žmonių su 
280,000 katalikų. Kad tarp tų 
salų salelių gyventojų išsisklai
dymas labai kliudo misionierių 
darbą, lengva suprasti. Jiems 
tenka naudotis motoriniais lai
vais bei lėktuvais.

Iš 198 milijonų Afrikos gy
ventoju yra 14 milijonų kata
likų ir du milijonai katechu— 
menu. Svarbiausia misijų vie
ta yra Belgijos Kongo ir į ry
tus esanti L’rindi. Pastarajame 
krašte iš 34 katalikų 1909 m. 
iki 1951 metu išaugo 700,000 
katalikų. prie kurių reikia dar 
pridėti 220.000 katechumenų 
Ryt nėję ir vidurinėje Afrikoje 
katalikų skaičius paskutiniu 
laiku siekia 150,000.

Šiaurinėje Amerikoje misio
nieriams tenka daugiausia 
veikti tarp eskimų, indėnų.mok

žemei Lietuvai prisikelti vėl laisvai irpradėtas t’nti i; negrų ir atvvkusių iš Azijos
siais krikščionybės la’kais. liet kontinento. Didžiausj vargą tu
vis dar negali r .asi Iži lygti *T- ri misionieriai šaltojoje Ameri
deie pažai I ,- ’i-ią kliūtį kos dalyje.
tam sudaro - pailinė san- Galiausiai tenka pasakyti.
tvarką. Tom- įi?ims paša- kad Vidurinėje ir Pietų Ameri
linti Bažnvčia koje dar 15 milijonų indėnų
Indijoje gyvei 16 milijonų nepriklauso krikščionijai ir rei
žmonių, tarp kū 4.8 milijo- kalauja iš misionierių daug
nai katalikų. Ceii io yra 458,- darbo.
000 katalikų. f)r. J. Januškevičius

Kas sulaikys tave, paukšteli, 
parskristi pamariais,
kai vyšnių žydinčiais takeliais 
pavasaris ateis?

Valdovo sostą nors žadėtu, 
žinau, neliksi tu čionai.
Ten šaukia upių akmenėliai 
ir gimto lizdo pelenai.

Trys seserys per naktį rymo 
int gintaro krantų,

kol saulės apšviestuos arimuos 
vėl pračiulbėsi tu.

Suklupus motina po kryžium 
palaimina visus kelius, 
kuriais tu paryčiu sugrįžęs 
langan pabelsi snapeliu.

Kas sulaikys tave, paukšteli, 
pakilt virš debesų.
Laisva mintis sparnus tau kelia 
ilgėjimu visų.

KLR RCKAS DENGIA ŽEME.
O SIRENOS LIŪDNAI KAUKIA

(Iš LIKUSIŲJŲ VOKIETIJOJE GYVENIMO)

Pabundu. Kas tai lyg verk
damas, dejuodamas toli, toli 
aukštu balsu klykia. Pasižiūriu 
į langų. Lango anga balsvuoja 
lyg balto šerkšno aptraukta,

Nepaprasti velykiniai kiaušiniai

Seniausias Poetinis

Iki paskutinio karo seniau
sias velykinis kiaušinis buvo 
viename muziejuje. Balkanuo
se. Jam buvo priskaitoma ne 
mažiau kaip 300 metų. Tas 
kiaušinis buvo išdažytas labai 
gražiais piešiniais, spalvos išli
kusios aiškios ir šviežios. Buvo 
spėjama, kad jis išliko taip il
gai tik dėlto, kad pirma buvo 
nudažytas, o paskui iškeptas. 
Baltymas ir trynys išdžiūvo, o 
lukštas gražiausiai išliko. Ar 
išliko jis ir po praėjusio karo, 
nežinia.

Jį buvo gavęs Austrijos im
peratorius Juozapas Pranciš
kus. Kiaušinyje buvo auksinis 
narvelis, o tam narvelyje ka
narėlė, pamokyta čiulbėti im
peratoriaus himną. Kiaušinį 
dovanojo kaž koks nepažįsta
mas žmogus: Policija pradžioje 
manė, kad tai yra pragaro ma
šina. Ji šoko ieškoti to žmo
gaus. bet nerado. Tuo arpu 
paukštukas ėmė garbinti impe
ratorių.

Brangiausias

Prieš kelerius metus jis buvo 
išstatytas vienoje Londono 
auksakalių (juvelyrų) parodo
je. Kaina jo buvo pažymėta 
17.000 svarų. Tas kiaušinis pa
dirbtas iš permatomo kristalo. 
Jo viduje — deimantinės gėlės 
ir spalvoti brangakmenys. Ru
sijos caras Nikalojus II jį dova
nojo savo žmonai, carienei 
Aleksandrai, per 1917 metų 
Velykas. Tai buvo ir paskuti
nės jų karališkos Velykos.

Saldžiausias

Vienas Anglijos lordas savo 
sužadėtinei per 1913 metų Ve
lykas padovanojo šokoladinį 
kiaušinį, kuris svėrė 3 centne
rius. Kiaušinis buvo taip pat 3 
metrų aukštumo. Jo viduj buvo 
prikrauta apie centneris saldai
nių. Galimas daiktas, kad ta 
“lady” jau nebuvo laiba ir lie
sa, kai tą kiaušinį suvalgė.

I.ietuvos laukų kryžius pavasario gamtoje Vyt. Augustino nuotr.bet šviesos į kambarį beveik 
nepraleidžia, šešta valanda ry
to. Turėtų šviesti saulė, bet 
tiršta migla dengia žemę, o 
nr.o jūros kas kelias sekundes 
ateina dejuojantis sirenos bal
sas. įspėjantis laivus, kad jau 
netoli ta sunkia migla prideng
toji žemė.

Tai Vokietijos pajūrio mies
telis Neustadt'as Holsteine. 
Miestelis mažas, kelių tūks
tančių gyventojų, be pramo
nės, vokiečių žemės užkampy
je. atklydęs nuo didesniųjų ke
lių, lankomas tik tų. kurie bū
tinai turi ten vykti. Nėra die
nos, ypač žiemą ir rudenį, kad 
nelytų ar nesiaustų audringi 
vėjai. Kai oras nurimsta, naktį 
ir rytais viską augaubia drėg
na. tiršta migla. Jai pakilus, 
nuo jūros dvelkia pūvančių žo-

O taip, Velykų sulaukė, vaikai išbandydavo, kurio velykaitis yra stipresnis.
J. Gaidžio nuotr.

Apgaulus
Prancūzijos imperatoriaus 

Napoleono III tarnas per vie
nas Velykas pasibeldė į duris 
rūmų damos, kuri meilinosi 
imperatoriui. Ji labai apsi
džiaugė, gavusi dovanų didelį 
kiaušinį. Prakalusi rado 100.— 
000 frankų. Paskui pasirodė, 
tai buvo falšyvi pinigai.

lių, o nuo žvejų uosto benzino, 
žuvų ir dervos kvapas.

Kristaus prisikėlimo šventės proga

siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus mano vad. liet, radijo

klausytojams, rėmėjams, bičiuliams

Linkiu Jums Velykų džiaugmo,

ir štabo nariams.

o brangiajai tėvų
nepriklausomai.

Jokūbas J. Stukas
«. 7 ’ T . ’

Šitą “palaimintą” gamtos 
kapelį, visokių ligų šaltinį, y- 
pač džiovos ir reumatizmo, 
tremtinių globėja IRO parinko 
kaip tinkamą vietą tremti
niams paliegėliams gyventi. 
Sugabeno akluosius ir invali
dus, iš ligoninių vežė kiek pa
gijusius džiovininkus, sutalpi
no senelius ir chroniškai ser
gančiuosius, kurių kaulai ir są
nariai ir be sirenos kauksmo 
registruoja kiekvieną oro per
mainą, amputuotųjų žaizdos į- 
kyriai skauda, o sirena dūsau
ja lyg už juos visus.

Vokiečių povandeninių laivų 
mokyklos juodai nudažytų ka
reivinių blokuose čia buvo su
varyta net keli tūkstančiai 
tremtinių. Kol lietuvių buvo 
daug, kol čia buvo ir gimnazi
ja. ir mokyklos. gyvenimas 
nebuvo toks'liūdnas. Kad ir 
staugė lauke vėjai, blokuose 
gyvenimas pulsavo, klasėse 
mokėsi jaunimo būriai, mo
kytojai ir nemaža IRO tar
nautojų dirbo, tautiniai komi
tetai veikė, o žmonės žiūrėjo

su viltimi į ateitį, ypač laukda
mi emigracijos.

Jos sulaukus, praretėjo veik
liųjų lietuvių eilės, o ilgainiui 
buvo išlakinti visi pajėgesnieji, 
sveikesnieji ir beliko vargšų 
būriai, padaugėję suvežtais li
goniais.

Neudstadtas buvo viena iš 
pirmųjų vietovių atiduotų vo
kiečių globai. Su IRO pareigū
nų palaiminimu mokyklos bu
vo atiduotos vokiečiams. Lie
tuviams per kovą pavyko ke
liems mėnesiams gimnazijoje 
išlaikyti keturius mokytojus 
auklėtojų ir kitokių pareigūnų 
titulu. Pradžios mokyklose 
dar buvo paliktos šalia vokie
čių kalba dėstomų dalykų ir 
lietuviškos pamokos bei vienas 
kitas mokytojas, bet neilgam

Gimnazija buvo uždaryta, 
mokyklose lietuvių kalbai vis 
mažiau vietos palikta ir paga
liau ji visai išstumta. Stovykla 
dar labiau patuštėjo. Gyvena 
dar apie 300 lietuvių, bet jų 
tarpe bėra vos tik saujelė švie
suomenės, kuri dar bando re
tomis progomis lietuviams duo
ti dvasios peno, o tautos šven
čių dienomis kartu su visa 
bendruomene mini lietuvių 
džiaugsmo ir liūdesio dienas.

Nykus, kasdienos smulkme
nose skęstąs ir be įvairybių ir 
vilčių gyvenimas ėda ne tik fi
zines, bet ir psichines jėgas. 
Nenuostabu.kad bendruomenė
je atsiranda kivirčių, kad kai 
kas savo skurdą didina, ati
duodamas kelias pašalpos mar
kutes pakelės smuklėse kelių 
valandų užuomaršai ir dar ny
kesniam pabudimui.

Nežiūrint nevilties ir skur
do, lietuviai vis dėlto nepaskęs
ta visiškai aptingime, yra jaut-

rūs kiekvienam lietuviškam 
reikalui, lietuviškai minčiai. Jų 
viltis ir valią sustiprintų jaus
mas. kad laimingesnieji jų bro
liai ir sesės, įsikūrę laisvojo pa
saulio šalyse, galintieji dirbti, 
planuoti gražesnį kasdienos 
gyvenimą ir net jau vėl taupy
ti juodai dienai skatiką, jų ne
užmirštų ir jiems kuo galėda
mi padėtų. Alf. Mk.
BALFo PIRMININKAS KAN.

KONČIUS VOKIETIJOJE
Balfo pirmininkas laukia

mas Balfo įgaliotinio Vokieti
joje įstaigoje Hannoveryje ba
landžio mėn. pirmomis dieno
mis. Kanauninkas Končius tarp 
kitko numato aplankyti Bon- 
noje federalinės vokiečių vv - 
riausybės ministerijas, susitikti 
su Pabaltijo Centro Komitetu 
ir dalyvauti Hannoveryje į- 
vykstančioje tarpžinybinėje 
konferencijoje, kurioje numa
tomas ir Vliko atstovų dalyva
vimas.
GAI SĖJA MOKINTAI VASA

RIO 16 GIMNAZIJOJE
Naujiems mokslo metams, 

prasidedantiems balandžio 17 
d. gauta daugiau kaip 40 naujų 
mokinių prašymų. Pasitikėji
mas gimnazija nuolat auga. 
Manoma.kad nuo naujųjų mok
slo metų pradžios reikės ben
drabutyje išlaikyti apie 120- 
130 mokinių. Tai skaičius, ku
ris jau šiandien kelia Krašto 
Valdybai ir gimnazijos pedago
gams nemaža rūpesčių. Ar pa
jėgs juos išlaikyti? Tas pri
klauso nuo visų laisvojo pasau
lio lietuvių norų ir geros va
lios. Tvirtai tikima, kad ir se
kančiais mokslo metais gimna
zijos rėmėjai toliau ties pagal
bos rankas tremties jaunimui.

Būrelis buvusių tremtinių, pasiekusiu laisvosios Amerikos krantus, kur jau 
netebenka kentėti to vargo, kuris slegia dar likusių Europoje tremtinių 
stovyklas.


