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ROMANAI AJBSlir A MHJ-

Kaip tik 70 metais per Vely

Jeruzalės išgriovimas

Vaūdas iš mnsu dtam.

tą — Jeruzalę. Miestas tuomet 
turėjo apie mffijoną žmonių; 
ten buvo dar žydų Velykų 
švenčių proga daug svetimtau-

Apsireiškė Dievas ir tarė:
— Pašvenčiau namus, ku

riuos tu man pastatei. Mano 
ausys bus atviros maldai to, 

Jei

aMptohi Mtusood Ir crvfioami tiktai autoriams prašant Pavarde pastra-

Jeruzalės miestas, kuris savo 
v senumu siekia net 3000 metų, 

per ilgus šimtmečius buvo ir 
bus krikščionių bei politikų dė-

• mesto centru. Pagal seną žydų kurs melsis šitoje vietoje, 
"^tradiciją, Jeruzalė buvo vadi-

' narna Salem—Taika, ir buvo
.. karaliaus Melchisedeko sostinė.
- Karalius Dovydas ją padarė
>- politiniu bei religiniu Izraelio 

centru 1058 m. prieš Kr.
Tačiau šimtmečiams slen- 

•ykant, daug kartų Jeruzalė pa-
■ tenka į priešų rankas. Paskiau-
.. šiai Izraelio valstybę ir jos sos

tinę Jeruzalę pavergia romė-
_ nai 63 m. Romėnams viešpa

taujant, pagal Kristaus prana-
. šystes, ji sugriaunama.

SALIAMONAS STATO 
ŠVENTYKLĄ

Garsioji Jeruzalės šventykla 
buvo pastatyta karaliaus Sa- 

. liamono ant Morijos kalno apie
• ,966 m. prieš Kr. Tūkstančiai 

darbininkų kirto ir vežė iš Li-
• bano kalnų kedrų ir kiparisų 

medžius. Iš tolimų šalių gabeno 
brangius akmenis ir auksą. Vi
sus statybos darbus prižiūrėjo 
iš Tyro atvykę darbininkai.

• ’ Kolonos ir laiptai mirguliavo 
marmurais. Beveik visi liturgi
niai indai, vartojami aukoms, 

-irgi buvo auksniai.
Baigus visus darbus, iškil

mingoje procesijoje perkėlė 
Sandaros skrynią iš Dovydo 

. pastatyto šventnamto į naująją 
šventyklą.. Pats Saliamonas 

' karštai meldėsi:
— Viešpatie, Izraelio Dieve! 

Jeigu tavęs dangjus ir žemė ne
apima, kaip apims šie namai, 
kuriuos tau pastačiau. Tačiau 
pažvelk iš savo aukštybių ir 
išklausyk savo tarno tautos 
maldos. Kas melsis šioje vie
toje, išklausyk jo maldos ir 
būk jam malonus...

laikysies mano įstatymų, tavo 
> sostą Izraelyje pastatysiu am
žinai. Jeigu nukrypsite jūs ir 
jūsų vaikai nuo mano įsakymų 
ir garbinsite svetimus dievus, 
panaikinsiu šitoje žemėje izra
elitus ir šventyklą, kurią pasta
tei!

Ir ši garsioji Saliamono pas
tatyta šventykla Jeruzalėje ba
biloniečių karaliaus Nabucho- 
donosaro 586 m. sugriaunama, 
žydai išvaromi Babilonijos ver- 
gijon. Tik po 70 metų sugrįžę 
tėvynėn, ją vėl atstato 537 m.

- Dabar ji nebebuvo jau tokia di-
- dingą ir graži kaip senoji. Taip 

pat joje jau nebebuvo Sanda
ros skrynios.

Pagaliau žydams vėl patekus 
po svetimu romėnų jungu ir jų 
valdovui įgijus žydų simpati
jos, karalius Erodas, žydams 
(pritariant, griebiasi atnaujinti 
Jeruzalės e šventyklą. Darbas 
trunka 8 metus. Viskas iš pat 
pamatų buvo perstatyta taip, 
kad savo didingumu, grožiu bei 
prabanga, gal būt lenktyniavo 
net su senąja Saliamono šven
tykla. Statyba buvo užbaigta 
10 metais prieš Kristų. Kartu 
ten buvo pastatyta ir Antoni
jaus pilis bei kitos tvirtovės.

Karaliui Erodui viešpatau
jant, Betliejuje gimė pasaulio 
Išganytojas, kuris paskiau, pa
gal žydų papročius, su savo glo
bėjais kasmet ateidavo į di
džiąsias žydų šventes. Bet il
gainiui ji pasidarė jau nebe su
sikaupimo ii’ maldos yieta, bet 
prekiavimo turgaviete, ir poli
tinių ginčų tribūna. Jėzus Kris
tus savo dievišku mokslu kaip 
tik ir stojo prieš tą iškrypimą.

ts užimti Romos

i

Būdamas vaikas, Jis ėjo ve
damas už rankos. Dabar Verbų 
sekmadienį ateina pats, kaip 
naujos karalystės .Kūrėjas, 
kaip Evangelija prieš Torah, 
kaip meilės ugnis prieš raidės 

: pelenus.
' • Šventovės prieangis užvers- 

, tas prekėmis, perkančių ir par
duodančių reginys darė pasi
baisėtiną įspūdį', čia Kristus 
Visų akivaizdoje, paėmęs vir
vę. išvaręs jaučių ir avių ban
das. išbarstęs mainininkų pini
gus, tarė:
* “Mano namai — maldos na
mai, o jūs padarėte iš jų gal
važudžių lindynę-”

Prieš tai Kristus prisiartinęs 
ir matydamas miestų, verkė ir 
sakė:

Jeruzale, kad gi ir tu ir tai 
šitą savo dieną pažintumei, kas 
tau neša ramybės... Nes ateis 
tau dienų, kad neprieteliai ap* 
ves tave pylimu, apguls tave, 
suspaus tave iš visur, parblokš 
žemėn tave ir tavo vaikus... ir 
nepaliks tavyje akmens ant ak
mens, nes tu. nepažinai savo ap
lankymo meto!

Kristaus pranašystė išsipildė 
70 metais.

žydai 66 metais Antonijaus 
pilyje išžudė romėnų kareivius. 
Tuojau karalius Neronas pa- 

• siuntė, savo garsųjį karo vadą 
Vešpašijohą *su didžiutolkariuo- 
mene į Judėją. Kai jis žygiavo 
j Jeruzalę. Romoje mirė žiau-

Nuoširdžiai sveikinu

visus parapijiečius

Velykų švenčių proga

Kristaus pranašystę, su savo' 
vyskupu Simeonu buvo pabė
gę į Pellą, anapus Jordano.

Dabar Jeruzalėje prasidėjo 
Kristaus Užsiminta nuoboda. Iš 
bado kasdien mirdavo tūkstan
čiai. Gegužės mėnesy prie vie
nų miesto vartų buvo sumesta 
116,000 lavonų.. Kiek vėliau 
vėl apie 600,000 per miesto 
mūrus buvo išmesta. Pasėkos 
buvo baisios. Apkrečiamos ligos 
reikalavo dar daugiau aukų.

Žydai, laikydami Titą bai
liu ir silpnu, atmetė jo taikos 
siūlymus. Jis tada Golgotos 
kalno papėdėje įsako pastatyti 

'300 xkryžių, ir kiekvieną iš 
miesto bebėgantį žydą nukry- ' 
žiuoti. Miestą užimti nebuvo 
lengva, kadangi žydai visu at
kaklumu ir beviltiškai gynėsi. 
Tik po keturių apgulimo mė
nesių, romėnams pasisekė įsi
veržti į Jeruzalę ir ją užvaldy
ti.

Anuo metu Jeruzalės švento- . 
vė su visais savo prieangiais ir 
prie jos prisiglaudusiais mū
rais buvo tikra tvirtovė. Rome- =- 
nų kariai, kapodami kardais ir 
kirviais naikino viską, kas po 
ranka pakliuvo. Vienas iš ro
mėnų pagriebęs nuodėgulį, me-

KUN. N. PAKALNIS
Apreiškimo parapijos Klebonas 

BROOKLYNE

Prisikėlusio Kristaus

Ramybės ir Taikos
tė į garsiąją Saliamono šven
tyklą ir ją pavertė pelenais.

Dvi dieni ir dvi nakti degė 
miestas. Trečioje dienoje liko 
vien griuvėsiai, anot Evangeli
jos žodžių: “Ir nepaliks tavyje

tas paėmė 97,000 ižydų jaunimo 
nelaisvėn. Dalį iš jų, nugabe
nęs Romon, pristatė prie sun
kiųjų darbų; dalį pardavė am
fiteatrui, kur paskiau lauki
niams žvėrims atidavė sudras
kyti. Kiti vėl žuvo bekovodami

pasiųsti prieš žydus.
2,000 žydų, aprengtų baltais 

pajuokos rūbais, Titas pasiėmė 
Romon. Kartu su jais žygiavo 
pro pergalės vartus. Žydai ant 
savo pečių nešė išplėštas Jeru
zalės brangenybes bei turtus ir 
juos klojo Kapitoliuje. Čia tie 
patys žydai, vainikuojant per
galę, buvo kardais sukapoti.

Prieš Pilotą šaukė žydai: 
“Jo kraujas teesie ant mūsų ir 
ant mūsų vaikų!” Šis troški
mas išsipildė 70 metais.

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

. IR DARBININKO SKAITYTOJAMS

LINKI i

PRO VARP^ matoM BctNrjm

Romėnų istorikas Flavijus apie Jeruzalės baisias dienas
Kaip tik rugprūčio TO d., tą Ištraukos iš J. Flavijaus isto- 

pačią dieną, kaip Seniau Babi- rijos apie Jeruzalės isgriovimą 
Jonijos karalius Nabuchodono- 
sąrąs buvo sudeginęs Saliamono 
šventyklą, vieno puolimo metu 
romėnai jau buvo prisiartinę 
net iki pat šventovės. Tūlas 
karys prisėlinęs ir užsirėplinęs- 
ant mūrų, pro auksinį langą į- 
metė degantį nuodėgulį. Ne
trukus įsiliepsnojo ugnis ir tarp 
žydų kilo riksmas bei sąmy
šis. Didžiausioje panikoje, kiti 
jau nebtekę žado ir išeities, 
kaip mūras spietėsi krūvon 
prieš romėnus. Kiti vėl veržėsi 
pro duris tiesiog į romėnų ran
kas. Daug buvo sumindžiota, 
daug sutrinta tokioje didžioje 
maišatyje. Romėnai ten švais
tėsi didžiausiame įtūžime. Jau 
nebebuvo daugiau vilties gel
bėti žydų. Jie dar galėjo pa
bėgti <^rba turėjo vietoje mirti. 
Šis paskutinis likimas daugiau
sia palietė paprastą, beginklę 
minią, kuri vietoje buvo nudė
ta. Apie altorių gulėjo didelės 
krūvos negyvų kūnų. Kraujas 
tekėjo per šventyklos laiptus ir 
lavonai ritosi jais žemyn.

Dabar Titas, nebegalėdamas 
sulaikyti įsiutusių karių (ugnis 
taip pat jau buvo perėmusi sa
vo liepsnomis), su savo palydo
mais ėjo apžiūrėti šventyklos 
šventąją, vietą, kadangi liepsna 
dar nebuvo palietusi tos vidinės 
dalies, bet tik išorinius pasta
bus rijo. Titas dar turėjo vil
ties gelbėti... ir tai lengvai būtų 
galėję išgelbėti. Bet romėnų 
karių keršto ir pykčio bei įdū- , 
kimo prieš žydus niekas nebe- ; 
galėjo užslopinti. Be to, jie ti- ! 
kėjcsi laimėti gerą grobį, nes \ 
manė, kad šventyklos vidus pil- < 
nas aukso, nes visa pastatų iš- ! 
orė mirgėjo auksu. !

Gaisro metu įvyko didžiau- ; 
sias šventyklos apiplėšimas. Ir - 
grobė viską, kas po rankomis I 
pakliuvo. Neapsiėjo ir be neap- ; 
sakomų aukų. Nežiūrėjo nei ! 
amžiaus nei luomo. Jauni ir sc- ; 
ni, kunigai ir kariai, be jokios i 
Išimties, be -pasigailėjimo buvo 
žudorfri. Ugnius-liepsnų trašku- ■ 
jimas ir pelaimirtgų žmonių 
kauksmas -buvo toks^ baisus.

kad niekuomet nebuvo girdėta 
tokio žiaurumo. Kadangi šven
tykla stovėjo ant kalvos? iš to
to atrodė, kad visas miestas pa
skendęs ugnyje.

Vargšė tauta, kuri daugumo
je buvo susispietusi tuose šven
tovės mūruose, 'žuvo nuo kardo 
ir ugnies. Skurdas ir širdgėla 
buvo dideli ,tačiau kraujo pra
liejimas buvo kur kas didesnis. 
Kraujas sriuveno tokiu gausu
mu, jog nebežinojo, ar dau
giau ugnies ar kraujo matoma. 
Mirusių buvo daugiau negu žu
dytojų. Visa žemė buvo nuklo
ta lavonais taip, kad romėnų 
kariai jais- bėgiojo. kuomet 
gaudydavo bebėgančius žydus.

Ir taip be pasigailėjimo patys 
romėnai padegdavo kitus šven
tyklos pastatus. Liepsnos ryte 
rijo visus ten esančius turtus, 
brangenybes, drabužius, pini
gus.

Pagaliau kariai vėl iš pykčio 
padegė kitus pastatus, kur bu
vo subėgę apie 6,000 moterų ir 
vaikų. Daugelis iš jų šoko tie
siog žemėn, kiti — žuvo ugny
je. Niekas iš jų nesulaukė pa
galbos.

Kai žydai buvo išbėgioję į 
miestą ir šventykla su visais 
pastatais buvo sudegusi, romė
nų kariai prie išėjimo vartų iš
kėlė vėliavą, įrengė džiaugsmo 
aukurą ir triumfališkai iššaukė 
Titą, pavadindami jį imperato
rium. Jo kariai prisiplėšė di
džiausius grobius.

Kun. Dr. J. Starkus 
Kun. A. Kasparas 
Msgr. I. Starkus 
Kun. J. šeštokas

Prisikėlusio Kristaus
/

Ramybes ir Taikos
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 

LINKI

Kun. L. Voisiekauskas
>' Sopulingos Dievo Motinos Parapijos Klebonas 

Harrison-Kearny, N. J.

Kun. D. Pocius

Kraujas gesino ugnį
apleisti. Apžiūrėjęs milžiniškų 
akmenų didį ir aukštį, jų tiks
lų sumūrijimą, ištarė: “Tikrai, 
dievai kovojo mūsų pusėje ir 
pačius žydus iš tokių galingų 
tvirtovių išstūmė. Nes kas

Kita miesto dalis, kuri sto
vėjo ant aukštumos, dar buvo 
nepaimta. Bet ir ten buvo daug 
aukų. Po ilgų kovų bei atakų, 
žmonės, užsidarę namuose, ne
turėdami maisto, mirė iš bado. 
Ir čia būta, žiaurių skerdynių. 
Siauros gatvelės pilnos buvo 
užverstos lavonų. Kraujo pra
liejimas buvo toks baisus, kad 
net daugely vietų užgesindavo 
ugnį.

Kai Titas įžygiavo miestan, 
nustebo išvydęs tokius įtvirto- 
vs pastatus bei bokštus, ku
riuos priešai iš išdidumo turėjo

ir puolimo įnagius bebūtų suge
bėjęs tai attikti?” Dažnai >s 
kartojo šiuos žodžius prieš savo 
draugus ir patarėjus. Įsakė vi
są miestą sunaikinti ir išterio- 
ti, išskyrus tris bokštus, jo lai
mės amžinam prisiminimui, be 
kurios jis jo niekuomet nebūtų 
laimėjęs.

S

s

'Skaidraus Velykų Džiaugsmo
' VISIEMS DRAUGAMS IR

LINKI

Kun. J. Pakalniškis
Kun. A. Račkauskas .
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Pri si kėlusio Kristaus 
Ramybės ir Taikos

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

MSGN. I. KELMELIS
Švč. Trejybės Parapijos Klebonas 

NEWARK, N. J.

Prisikėlusio Kristaus 
Ramybes ir Taikos

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

Kun. Jonas Kinta 
Kun. Vytautais Dėmi kis 

Sy. Kazimiero Parapijos Kunigai 
PATERSON. N. J.
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tėvai ir seneliai Jei vietas tie- noras išmokti savo tėvų kalbos,

tautiniu atžvilgiu savo dvasioskyti šventadieniąis lietuviškas

į musų tautos giesmes ir jos 
dainas ir būtų paliestas lietu-

Lietuvos laisvinimo darbe (2)

vena mūsų lietuviškas kaimas, 
kuriam ši vertybe yra neatski
riamai susieta su jo religin

gumu ir reiškia pilną ir visa

Lietuvos išlaisvinimo valandos. 
Tai yra tik telkimas jėgų, skir
tų* tam, kad, išmušus laisvės

pitoniškos mūsų tautai užuo
jautos, kuri Jungtinių Ameri
kos Valstybių dabartinėje už
sienio politikoje tikrai nieko ne- 
svers. Todėl lietuvybės išlaiky
mo ir ugdymo darbą netinka . 
laikyti laisvinimo darbu* nes

ligentų lietuvybės atžvilgiu 
nusistatymo, kai jie, ano meto 
laisvamaniškos dvasios pagau
ti paneigė lietuvybės pasaulė- 
Ižiūrinį aspektą. Jaunosios kark
tos lietuviui lietuvybė turės

Lietuvybė - pasaulėžiūrinė vertybe Prisikėlusio Kristaus

. Ramybes.ir Taikos
Visuomenės akcija gražiai pa
sireiškia lietuviškose bažnyčio
se, kur lietuviška pamaldų nuo
taika tremtinių pastangomis 
yra sustiprinta ir paryškinta 
giesmėmis, kurios skambėjo 
mūsų tėvų ir senelių lūpomis, 
čia ir senesnis, jau suameriko- 
nėjęs lietuvis gauna pajusti 
pamaldžios Lietuvos dvelkimą 
ir atgaivinti meilę savo senajai 
tėvynei. Naujų mūsų emigran-' 
tų įtaka reiškiasi ir parapiji
nėse mokyklose, kut yra įpilie- 
tinti lituanistiniai dalykai, skir
tieji išugdyti jaunoje kartoje 
meilę ir pagarbą jos tėvų gim
tajam kraštui.

Lietuvybės gaivinimo darbą 
atlieka ir kiti mūsų kultūriniai 
veiksniai, kaip meno ansamb- . 
liai, savo viešais pasirodymais, 
gausiai lankomieji sukaktuvi
niai minėjimai, smarkiai pagy
vėjusi lietuviškoji spauda, čia, 
gal būt, įtik pasigendame dau- 

_ giau leidinių anglų kalboje, 
skirtų jaunosios kartos lietu
viams, kurių tėvai yra gimę ir 
gyvenę Lietuvoje. Tuose leidi
niuose galėtumėm išryškinti a- 
merikonizmo ir lietuvybės san
tykį, kaip dviejų gražiai tarpu
savy harmonizuojančių verty
bių: viena jų yra atkreipta į 
šios žemės praktiškus reikalus 
ir ugdo politinio patriotizmo 
dorybes, o antra skatina stiep
tis į tai, kas yra sukurta lie
tuvių tautos gėrio ir grožio sri
tyje.

Čia neteks kartoti pereito 
šimtmečio pabaigos mūsų inte-

Šv.Petro kapas po Romos Bazilika
Romos šv. /Petro bazilikoje, 

žemutinėje dalyje, kuri prasi
tęsia už šiandieninio vadinamo 
Popiežiaus altoriaus, yra maža 
požeminė koplyčia, Confessio 
koplyčia. Tos koplyčios alto
rius atsiremia į sieną, kurioje 
buvo pastebėta įvairių amžių 
statybos ženklų — 16, 13, 7-8 
ir dar senesnių, šita siena su
domino archeologus.' Popie
žiaus Pijaus XII skatinama,- 
keturių archeologų komisija 
pradėjo kasinėti ir tirti. 1951 
m. gruodžio mėn. komisija į- 
teikė Pijui XII pranešimą apie 
savo darbus.

To pranešimo išvados pat
virtino ligšiolinius spėliojimus 
ir padavimus, kad šv. Petro 
bazilika stovi ant pirmojo apaš
talo šv. Petro kapo.

Nugriovę minėtą sieną, ar
cheologai. rado kapą, kuriame 
turėjo būti palaidotas šv. Pet
ras. Tai buvo visai paprastas 
kapas, kuriame tik neturtėliai 
buvo laidojami, niša, kurią pri
dengia pora plytų. Ir netenka 
stebėtis, kad apaštalų kunigaik
štis tik taip buvo palaidotas. 
Juk jis buvo nubaustas mirti
mi. O pagal romėnų įstatymus 
jis turėjo netekti ir teisės būti 
palaidotas. Antra vertus, ir 
krikščionių bendruomenės tada 

' tebuvo vos pradžia, neturtinga, 
persekiojama, savo šventų-ų 
dar neišmokusi pagerbti. Tad 
Petras ir buvo palaidotas pa- 
parastai kaip ir daugelis jo ti
kėjimo draugų.

Dar daugiau. Komisija nus
tatė, kad vėliau jo kapas buvo 
jėga išlaužtas, plyta perskelta, 

VIEŠPATIES KRISTAUS PRISIKĖLIMO S VENTE
RIU gerbiamąja re

dakciją IR VISUS MIELUS BROLIUS TAUTIEČIUS 
AMERIKOJE, LINKĖDAMAS DIEVO SŪNAUS PALAI
MOS VISAME GYVENIME IR DARBE!

PERGALES DIEVE, VESK MUS į ASMENIŠKĄ IR 
J MŪSŲ TĖVYNĖS PRISIKĖLIMĄ!

Jfaa Tėv. ALF. BERNATONIS, 
Vjriaiiaa HMovadm Tvarkytojas

polėkį gėrio ir grožio link. Tad 
apamerikonė ęs jaunimas tu
rės suprasti, kad lietuvybė yra 
dinamiškoji pasaulėžiūrinė 
vertybė, kurioje gludi tam tik
ras -buities problemos sprendi- j 
mas ir kurioje teks ieškoti gai- ; 
rių būsimos laisvos Lietuvos 
santvarkai nustatyti..

•lietuvis dažniausią tieka reli
gingas. Tačiau atplėštas nuo,M 
praeities'ir tradicijų jo religin
gumas nustoja daug šilimos ir 
labiau panašus į šaltąją gal
vojimo būtinybę. Kad būtų šir
dingas, džiaugsmingas ir gilus, 
jisai turi būti siejamas su mū
sų seneliais ir proseneliais, su 
tąja (praeitimi, kuri išugdė 
mums taip mielas lietuvio pa
maldumo ir su Dievu santykia
vimo formas. Ir ne tik reli
gingumo, bet ir pasaulietiškoje 
srityje praeitis turi didelės 
reikšmės. Taip, kiekvienam 
žmogui artimesnis yra tas gro
žis, kuris susietas yra su jo 
praeitimi ir meilesnės ir stip
riau išgyvenamos tos dainos,

i
kapas atidarytas ir išdraskytas. 
Prileidžama, kad tai galėję pa
daryti patys krikščionys, Va
lerijono persekiojimų laikais 
perkeldami mirusiųjų likučius. 
Labiau patikimas aiškinimas^ 
gali atrodyti, kad devintame 
amžiuje saracėnai buvo apsu
pę Romą ir bazilikas apiplėšę

. prie via Ostiense, ieškodami 
brangenybių.

Kai daugelis mirusiųjų eina 
tižmirštin, kai puikiausi pa
minklai sudyla ir neit Egipto 
piramidės nyksta, tai archeolo
gų pateikiami daviniai rodo, 
kaip Petro skurdus kapas susi
laukė vis didesnių ir didinges
nių paminklų.

Pagal archeologų išvedžioji
mus prie Petro kapo jau pu
sėje pirmojo šimtmečio buvo 
atsiradę mauzolejų: pusiau 
antrą šimtmetį aptverta siena, 
o jos vidury paskiau atsirado 
apaštalo atminimui statinys su 
kolonomis ir nišomis. Tai jau 
paminklas. Karalius Konstanti
nas, kuris davė laisvę krikščio
nims, pastatydino* Vatikano 
kapinėse mauzoliejus ir, visą 
statybą taip suplanavo, kad jos 
centre buvo Petro karpas, vir
šum kurio pastatydino bazili-

Dvylika šimtų . meftų Kon
stantino bazilika atlaikė. Bet 
kai laikas ir ją pradėjo grauž
ti, su atėjusiais renesanso lai
kais ji buvo atnaujinta ir iš
puošta didžiausių to meto dai- banks, Jaeger ir Everitt paskel- 
lininkų — Bramante, Michel- 
angelo, Maderna. Ištisą šimtą 
meftų truko statyba šio didin- 
giausio pasauly paminklo ant 
skurdaus pirmojo žvejo kapo.

i
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- Antanas Jasmantas

Veronika
Kai savo nuometu 
aš kruviną Tau veidą nuvaliau, 
atsidusai Tu daug tyliau 
lyg tuo metu 
padvelkęs būtų vėjas.
Ir gęstančiom akim pasižiūrėjęs, 
pasilikai — ne ten, kelyje, ne: 
tai drobės kruvinam dugne,— ’ 
o gal kažkur manyj?

Bet kur dabar Tu gyveni?
Kur šiandien gyveni Tu, mano Dieve? 
po daugel metų?
Iš reto, 
iš reto dilo Tavo žingsniai skaudūs 
Kaip tąsyk tuo keliu:
ir ūžianti minia nustojo gaudus, 
ir žvilgsniai jos apmaudūs 
pasviro jau namo.
Ir vienumoj, 
toj vienumoj mirties pasi
metam ir mes, paklydę ir basi. 
O metai bėgo, metai pėdas mūs 
užpustė ir ištrynę... '

Bet šiandien aš atvožiau savo kraičio skrynią, 
ir Tu iš jos lyg kvapas drobės 
pūstelei ir pasikėlei!
Ne, ne! Ak ne!
Tai tik dugne
lengvučiai krikšto marškinėlei.

Šių komisijų žadama išleisti ei
lę leidinių, aptariančių bolševi
kų laikyseną pavergtuose kraš-

jami peSkjrų tautinu • grupių

kaisis. Tokio pobūdžio yra ke
tinimas atgaivinti “The Baltic 
Revfew” žurnalą baltiškai pro
blemai judinti arba užsimosi
mas išleisti kapitalini veikalą 
(tur būt anglų kalba) apie 
lietuviškas žemes ir apie Hetu- 
viškąją erdvę.

Kas naujo mokslo pasaulyje?
Mašina radijo vedėjams

Šiomis dienomis Illinois uni 
versitėto profesoriai Fair-

bė išradę mašiną, kurios pa
galba galima pagreitinti žo
džių ar muzikos tempą, nepa- 
keičiant tono bei nepakenkiant 
galimybės perduotus garsus 
lengvai suprasti. Galimi pa
greitinimai iki 50 procentų. Iš
radimas bus labai naudingas 
radijo stočių programų vedė
jams, kurie galės programas 
pritaikyti prie turimo laiko. 
Šios mašinos pagalba bus gali
ma ne tik pagreitinti balsinės 
medžiagos perdavimą, bet į- 
manoma bus ir sulėtinti, arba 
ištęsti minėtą medžiagą. įdo
mu. kaip praktikoje ši mašipa 
išlaikys sąvo egzaminą.

t"’-T

tanais lietuviško gyvenimo

Naujas vitaminas
Surastas naujas vitaminas, 

pavadintas lipoid acid. Jį sura
do universiteto profesorius 
Gunsalus. Jo galima rasti įvai
riose daržovėse, kepinyse bei 
mielėse. Naujasis vitaminas at
lieka svarbias funkcijas virški
nimo procese.

Skruzdės kaip grąžtai
Fordham Universitete moks

lininkai surado naują skruz
džių tipą (priklausanti Isopetra 
grupei). šie dideli, balti gyviai, 
kure gali gyventi visiškai be 
oro, turi tokius stiprius dantis, 
jog gali lengvai sau kelią per- 
sigręžti per storiausią švino 
shiogsnį. Mokslininkai bando 
šiuos graužikus įkinkyti j žmo- 
nėjns naudingus darbus. P. V.

tą tapti fr Sėtuvių kalbos pa
mokos, reikštų rimtą bandymą 

ką kultūrą kuri boIševCkų oku-

UNKI

litinės įtakos demokratinio ha- 
saulio vis nei ir vyriausy
bėms, kad aisvintai Lietuvai 
būtifc pažintas tinkamas 
vaidmuo Europos tautų tarpe.

Į lietuvybės išlaikymo darbą, 
kaip jau minėta, mes esame į- 
sijungę visa savo mase. Tikrai, 
mes jį dirbame, prenumeruoda
mi ir skaitydami lietuviškus 
laikraščius, dalyvaudami po
būviuose, minė jimuose, paskai
tose, kultūrinėse pramogose, 
priklausydami įvairioms lietu
viškoms organizacijos, o ypa
tingai palaikydami lietuviškas 
bažnyčias su jų lietuviškomis 
pamaldomis, šie vi^ mūsų 
veiklos būdai yra išbandyti, vir
to tradicija ir nekelia mums jo
kių abejonių.

JMMM

Msgr. J. balkiu mkJc K 

Kun. J. Kartavičhis
Kun. P. Lekešius

j Prisikėlusio Kristaus 
Ramybes ir Taikos

Visiems parapijiečiams ir 
Darbininko skaitytojams 

linki

Klebonas kun. J. Aleksiūnas 
Kun. V. Pikturna 

i Kun.-V. Dabušis
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Visai kitaip atrodo mūsų 
‘ veikla, kad mes stengiamės pri
minti laisvajam pasauliui mūsų 
tautos bylą, tikėdamieri, kad 
tuo būdu patarnaujame Lietu
vos išlaisvinimo reikalui. Susi
darė pažiūra, kad šį darbą te
gali dirbta tik mūsų politiniai 
vadai, diplomatai, žurnalistai, 
bei specialiai šiam reikalui su
kurtos organizacijos, o visai e- 
migrantinei lietuviškai masei 
čia nėra kitokių pareigų, kaip 
tik slvo kukliomis aukomis pa
remti laiks nuo laiko pirmųjų 
veiklą. Norėdami pagauti es
minius šios veiklos bruožus, 
žvilgterėkime į ryšklausį, mano 
nuomone, šios rūšies pavyzdį, ’ 
būtent į Gedimino Galvos su
organizuoto “Jungtinių Tautų 
Antibolševistinio Fronto” už
simojimus. Organizacijos pa- 
grindan padėta visai . sveika 
mintis, kad atskiros taiithĮtės 
JAV grupės, kurios atstovaują 
pavergtas komunizmo tautas, 
gali prisiartinti tautų išlaisvi
nimo valandą tik tuo atveju, jei 
veiks suderintai. Frontas jun
gia tuo tarpu paskiras kelių 
tautų organizacijas. Laukiama, 
kad į šį Frontą įsijungs ir kitų 
tautinių grupių atstovai Veik
los turinys aiškėja iš svarbiau
sių, būtent, politines ir propa-
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PRISIKĖLUSIO KRISTAUS DŽIAUGSMO

PARAPIJIEČIAMS LINKI

Šv. Jurgio Parapija, Brooidyn, N. Y.

Kun. A. Petrauskas, klebonas 
Kun. V. Masių lis

Prisikėlusio Kristaus 
Ramybes ir Taikos

<S PARAPIJIEČIAMS

LINKI

KUN. J. VALANTIEJUS
Šv. Juozapo Parapijos Klebonas 

Waterbury, Com.

Nuoširdžiausiai sveikinu
čhis su pavergtų tautų būkle ir 
kviesti talkon jas išlaisvinti. 
Panaši yra savo pobūdžiu ir 
Lietuvos Laisvinimo Komiteto

VĖLYKV ŠENCIŲ PROGA

solidarių ‘žygių reikalas. Nors 

dalyvauti tarptautiniuose sam
būriuose, tačiau savistovios

VISIEMS LINKSMAUS ALELIUJA!

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

i



V. K. Jonyno nauji keliai
New Yorko dailininkų šeimo

je .kuri dabar susibūrė į savo 
organizaciją, dail grafikas V. 
K. Jonynas, įsikūręs Hollis, N. 
Y., yra vienas iš veikliausių. 
Nenusigando jis didmiesčio 
sunkių sąlygų, Ket prieš metus 
čia atvažiavęs, grjebėsi darbo.

E'Europos atsivežė jis ne
mažą “kraitį” — įvairių grafi
kos darbų. Įsitvirtinęs jis ban
do išeiti į šio krašto visuomenę. 
Taip praeitų metų balandžio 
mėn. “American Artist” įsidėjo 
straipsnį apie daiL V. K. Jony
ną ir 8 jo kūrinius (vienas iš jų 
spalvotas).

Susipažinęs su dailės gyveni
mu Amerikoje, jis jau dalyva
vo penkiose parodose: Wa- 
shingtone grafikos parodoje, 
Portlande grafikos parodoje, 
New Yorke grafikos ir akvare
lės parodose, Portlande dailės 
parodoje. Šitas parodas rengia 
įvairios dailininkų draugijos ir 
kiekvienas dailininkas dalyvau
ja tik su vienu savo kūriniu.

Norėdami arčiau susipažinti 
su V. K. Jonyno naujais dar
bais ir kūrybos planais, nuvy
kome į jo butą, kuris atrodo 
kaip galerija: sienos apkabin
tos jo palies kūriniais, jo mo
kinių darbais. Tarp paveikslų 
radome ir Galdiką ir Piccaso. 
Jo darbo kambarys užverstas 
piešinių piešiniais. Daug škicų 
atsivežė iš Vokietijos ir čia, A- 
merikoj, daug keliaudamas, su
spėjo nemaža jų padaryti.

Jis visada žavi savo darbo 
entuziazmu ir kantrybe, kuria 
ieško naujų kelių ir naujo pa
sisekimo. Rodos, jam nėra nei

Henriko Ibseno sukaktis
Kovo 20 d. suėjo 125 metai, 

kaip gimė Henrik Ibsen, vie
nas iš didžiųjų norvegų litera
tūros šulų, dramaturgų, at
naujinęs Europos dramą ir pra
dėjęs moderniąją dramą. Jis 
buvo lyg vėjų nugairinta Nor
vegijos uola, tvirtai įsirėmusi į 
savo žemę, o vis dėl to — eu
ropietis, kuris sugebėjo paveik
ti visą civilizuotą pasaulį.

Jis pats buvo žmogus, pasi
savinęs visas laiko idėjas ir 
visas ydas, ir vis dėlto pats di
džiausias kovotojas prieš laiką. 
Kaip visa jo gyvenimo aplinka 
liudija, jį buvus mažą miesčio
nį, kurs ieško ramumo ir pa
prastumo, taip visa jo kūryba 
veržėsi į dvasios konfliktus, 
keldama socaiknius klausimus, 
paveldėjimą, atsakomybę h- in
divido laisvę. Individas yra ped 
didžioji vertybė, ir jis sueina 
į konfliktą, kai pažeidžiama jo 
laisvė.

Ibseno dramos visur sukėlė 
(®delį triukšmą. Jis turėjo teg-

A. DŽIUGINĄS

feerų nei blogų metų, yra tik 
darbo metai. Taip pat jis dirbo 
ir Freiburge, Vokietijoje, kar
tais kur išskubėdamas tvarky
ti visuomeninių reikalų; tai o 
pat jis sėdi prie stalo ir čia, 
Amerikoje.

— Ko ko, bet kantrybės man 
niekada nestinga, — aiškina 
dail. V. K. Jonynas, skleisda
mas paveikslus.

Su didele kantrybe jis išieš
kojo ploniausių linijų, subtilių 
šviesostiaismų medžio raižiniuo
se ,su didele kantrybe jis ir da
bar piešia New Yorko ir kitų 
miestų vaizdus. Anksčiau jis 
reiškėsi kaip grafikas, paskuti
niais Vokietijoje metais į savo 
piešinius įvedė ir spalvas, o da
bar jfs turi visą pluoštą tušo ir 
akvarelės ir grynos akvarelės, 
darbų. Sienoje net pakabinta 
šv. Onos bažnyčia Vilniuje — 
akvarelė, Trakų ežeras — ak
varelė. Kaip savo piešiniuose 
tušu ar pieštuku, jis ieško leng
vos linijos, laisvos kompozici
jos, taip šitose dviejose akva
relėse jis grįžta į saikingą re
alizmą.

V. K. Jonynas yra vienas iš 
tų dailininkų, kuris gyvai reiš
kiasi ir visuomenėje, — jis lan
kosi susirinkimuose,. nevengia 
ir sunkių visuomeninių pareigų. 
Tačiau šis visuomeniškumas 
dailininko neišblaško ir neati
ma viso laiko. Jis sugeba grįž
ti į save. Atsineštas iš visuo
menės nerimas ir idėjos, verčia 
jį ieškoti ir savo menui naujų

ti net iš savo tėvynės, kai pra-
dėjo kritikuoti norvegų tuome
tinį gyvenimą. Jis nukeliavo į 
Vokietiją, kuri pasidarė beveik 
jo antroji tėvynė. Per vokiečių 
(tautą jis išėjo į pasaulį. Pri- 
miausia Vokietijoje buvo su
vaidintos išverstos dramos. 
(KaSrarių vertimus jis pats au
torizavo). Vokietijoje “Notos” 
premjera sukėlė tokį triukšmą, 
kad Ibseną apkaltino nemora
liu rašytoju. Tačiau jo dramos
ėjo su didžiausiu
visuose Vokietijos teatruose. 
Vargu kitas dramaturgas yra 
turėjęs tokį didį pasisekimą. 
1908 m. Lessingo teatras Ber
lyne pastatė visą Ibseno ciklą 
— visas jo dramas nuo pirmo
sios iki pat paskutinės. Vaidi
no pačios geriausios Vokietijos 
jėgos, režoavo geriausi reži
sieriai. Studentai, artistai, me
nininkai ir teatro mėgėjai tie
siog šturmu buvo apgulę teat
rą, kad gautų nors stovimą rie
tą.

formų. Taip nuo Donelaičio 
“Metų” ftustfatijų žĮaJios die
nos darbų jis nuėjo Hgą kebą.

Pristatydami V. K. Jonyną 
mūsų skaitytojams kaip vieną 
iš ryškiaiwfai mūsų grafiku, 
norime pažymėti, kad jis savo 
darbais V. Europoje jau buvo 
gražiai Užsirekomendavęs. Jo 
darbų randame bent. keliose 
Europos mažėjuose: Antverpe
ne, Amsterdame, Hamburge, 

-Veimare; Amerikoje yra. Wa- 
shjngtonp —Kongreso biblio
tekoje ir Grafikos Departamen
te.

Savo parodas yra surengęs į- 
vairiose vietose. Pirmoji jo kū
rinių paroda įvyko 1935 m. 
“Gaferie Zack” Paryžiuje. To
liau savo parodas surengė: Ry
goje,. Freiburge i. Br., Tuebin- 
gene, Baden-Baden, Frankfur
te a. M., Constanze (Vokieti
joje), Romoje ir Paryžiuje 
(1949 m.) 1937 m. Pasaulinėje 
parodoje Paryžiuje jis gavo 
aukso medalį. Jis yra pakeltas t 
ir į Prancūzijos garbės Legiono 
narius. 1940 m. gavo Lietuvos 
valstybinę premiją už Done
laičio “Metų” iliustravimą. Vo
kieti j^e padarė kelias serijas 
pašto ženklų — Saaro, Baden- 
Badeno, Wuerttenbergo ir 
Reihnlandpfalzo kraštams.

Nuo 1935 m. jis įsijungė į 
pedagoginį darbą: dėstė grafi
ką Kauno Meno mokykloje, 
1941 m., perorganizavus tą 
mokyklą į Taikomosios Dailės 
Institutą, buvo jos direktorius. 
Atsidūręs Vokietijoje, Freibur
ge, i. Br., suorganizavo Taiko- 

kurmosios Dailės Institutą,
dėstė beveik tik lietuviai dai
lininkai ir studentai daugumoje 
buvo taip pat lietuviai. Kurį 
laiką buvo Maine meno reika
lų patarėjas prie prancūzų val
džios ir dėstė grafiką Mainzo 
Meno Mokykloje.

V. K. Jonynas yra gimęs 
1907 m. kovo 16 d. Ūdrijoje, 
Dzūkijoje. Mokėsi Kauno Meno 
mokykloje ir Paryžiuje. Yra 
iliustravęs medžio raižiniais 
penkias knygas: Donelaičio 
“Metus”, P. Cvirkos “Žemę 
maitintoją”, J. W. Gothes 
“Verterio kančias”, Prosper 
Merimee “Lokį”, J. W. Goe- 
thes “Mainzo apgulimą.”

Balandžio Aidai
Prieš šventes pasirodė šių 

metų balandžio mėn. Aidai, 
Turinyje randame kun. dr. V. 
Balčiūnas — Prisikėlimo vil
ties ženkle; Juozas Girnius — 
Bejieškant kelio mūsų tautinei 
kultūrai į pasaulį; Mykolas 
Vaitkus — eilėraščiai; A. Mer
kelis — E Vydūno vaikystės ir 
jaunystės; Jonas Grinius — 
žiurkių kamera; Vytautas Jan
kauskas — eilėraščiai; T. dr. 
Klemensas žalalis, OFM, —-Ar
cheologijos daviniai šv. Rašto 
studijose. Kūrybos pasaulyje: 
Pr. Naujokaitis — žmonišku
mo idėja Vydūno dramose; S. 
Brapuolenytė — Didžiausioji 
anglų beletriste Jane Austen; 
Kun. P .C. — Visuotinis pa
šaukimas krikščkmiškon tobu
lybė; P. Jurkus — Dail. V. 
K. Jonyno kelias; J. Alaušius— 
Mūsų visuomeninės veJcfos kas-

pasisekimu dienybėjė; Dr. VI. Viliamas—
Krikščioniškoįi demokratija 
akcijoje. Pastabos. *

Numeris skirtas dail. V. K. 
Jonyno kūrybai, — gausai iliu
struotos jo darbus,

E Vokietijos jis grįžo į savo 
tėvynę, nešdamas jai pasaulinę 
garbę. Mirė jis 1906 m.

Lietuviškoje scenoje jo vei
kalų neužmirštami spektakliai 
visada pasiliks “Nora”, “Lau
kinė antis”, "Visuomenės šu
lai”.

V. K. JMyaas. **lNksM sarHaa akartas*. Btastr. Doonelaičio “Metams."

APIE RAŠYTOJŲ PRIEAUGLĮ
Lietuvoje pastaraisiais ne- ninko” redakcijai.

priklausomybes metais buvo 
suklestėjęs literatūrinis gyve
nimas. Ėjo literatūros laikraš
čiai, gyvai įvairiais klausimais 
diskutuota. Beveik kiekvienais 
metais atėjo niauji vardai su 
kūryba. Gimnazijose veikė li
teratų būreliai, kur savo jėgas 
mėgino patys jaunieji. Juos 
auklėjo ir skaitino lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojai. 
Taip pat dažnai provincijoje ir 
ypač gimnazijose lankėsi ir 
mūsų rašytojai su literatūros 
vakarais. Jaunimas turėjo pro
gos iš arti pažinti mūsų raš
to žmones ir buvo jų paska
tintas pats rašyti.

Netekus savos tėvynės, lie
tuviškos mokyklos literatūri
nis prieauglis yra sumažėjęs. 
Paskutiniais metais tik keli 
nauji vardai atsirado literatū
roje. Kur yra priežastis, kad 
toks mažas rašytojų prieaug
lis? Ar galima ir šiose sąlygose 
ugdyti jaunus talentus? Ar kas 
skatina juos pasireikšti?

Šie klausimai rūpėjo “Darbi-

Eilėraštis, kurio niekam nerodžiau

Rašo M. VAITKUS

Mane paskatino pirmuosius 
eilėraščius parašyti 1899 me
tais ši aplinkybė: Rusijoj švęs
ta tuomet šimtmetinė Puškino 
gimtuvių sukaktis: buvau ką 
tik baigęs Palangos progimna
ziją ir įstojęs į Liepojos gim
nazijos penktąją klasę; čion 
man Palangos progimnazijos 
vadovybė atsiuntė dovanų gra
žiai išleistą Puškino poezijos 
knygą; kadangi Liepojoj dar 
kaip ir neturėjau draugų, tai 
vakarais sėdėdavau namie ir 
daug skaitydavau; tarp k tko 
ir Puškino poeziją: ji man labai 
patiko, tad panorau ir pats 
pabandyti ką nors parašyti, y- 
pač kad buvau jau skaitęs ne

AMUR I ROZA

Sparnuotas skaistveidis jaunuolis Amūras, 
meilingojo jausmo švelnus Epikūras, 
strėle stebuklinga į debesį taiko...
O saulė kaip motina šypsosi vaikui.

Ji lieja lyg auksą į debesio kalvą, 
iš kur štai kaip slibinas iškiša galvą 
ir grumzdžia gražuoliui, nuožmiai išsižiojęs, 
kaip meilės svajonei tikrovės pavojus.

Bet slėnyje Rožė nei pasaka auga.
Ar leis nužudyti svajonių ji draugą ?
O, ne, jį priims į liepsnojantį žiedą— t
į širdį, kur meilės kvietimą jam gieda ..

Dar praei
tais metais buvo išsiuntinėtos 
anketos mūsų rašytojams, vi
suomenininkams, pedagogams, 
kaip jie žiūri į mūsų rašytojų 
prieauglį. Buvo patiekti du 
klausimai rašytojams: 1. Kas 
jus paskatino kurti? Kas padė
jo ir ugdė ? ir 2. Kaip reiktų ši
tose sąlygose iškelti ir ugdyti 
rašytojų prieauglį ? Visuomeni
ninkams ir pedagogams buvo 
■patiektas tik antrasis klausi
mas.

Tik dalis atsakė. Bet ir toji 
medžiaga, kurios redakcija 
susilaukė, yra įvairiais atžvil
giais įdomi. Atsakytojų mintis 
skelbiame “Kūrybos priede.” 

Pradedame nuo kaa. Mykolo 
Vaitkaus, kuris taip pat, kaip 
ir mūsų jaunimas, mokėsi ne 
lietuviškoje mokykloje ir pra
dėjo reikštis tam tikra prasme 
panašiose sąlygose. Jo pasisa
kymas įdomus ir savo autobio
grafiniais bruožais, nes paliečia 
plačiau kaip tik tas dienas, ka
da poetas pradėjo kurti.

Red.

vieno kūrėjo biografiją, ir man 
labai patikę apskritai kūrėjai— 
tad, savaime suprantama, kilo 
jaunikliui geismas pabandyti, 
žinoma, ne praktiškai, tik, taip 
sakant, teoretiškai — parašyti 
nors sau pačiam ir niekam ne
rodyti.. Ir kas ten būtų drįsęs 
rodytis su savo silpnybėmis! 
Man anuomet poeto pašauki
mas atrodė be galo aukštas ir 
ne man pasiekiamas. Bet buvo 
įdomu: ar aš įstengčiau suda
ryti ką panašu į eilėraštį ? Tad 
pabandžiau (žinoma rusiškai). 
Buvau ką tik perskaitęs Nan- 
seno kelionę “Framo” laivu į 
Arktiką. Na, ir parašiau trum
pus bene du eilėraščius apie tą 

kelionę (kurių dabar nebega
lėčiau pakartoti). O pavasarį 
parašiau ir trečią —- apie Amū
rą ir Rožę (kuriuos buvau ma
tęs vienos saldainių dėžutės 
dangtelyje. Tą eilėraštį kažko
dėl dar atsimenu. (Lietuviškai 
išverstą žiūr. apačioj).

Žinoma, to eilėraščio niekam 
lig šiol nebuvau rodęs, o ir 
daugiau nebebandžiau lig bene 
1905 metų rašyti. Maniau ne
turįs tikro poeto talento, ka
dangi eilės rašyti esą man ne
lengva, ne iš karto savaime te
išeina gražu, tikras poetas, 
kaip anuomet maniau, turįs ra
šyti visai lengvai ir iš karto 
gatavus šedevrus ’

Rašė, kad su kuo pasidalytų
Bet Kunigų Seminarijoj tu

rėjau sunkių ir labai skaudžių 
dvasinių išgyvenimų; neturė
damas su kuo jais pasidalyti, 
kažkaip savaime pabandžiau 
jais nusikratyti, ar bent juos 
sau palengvinti, išliejęs juos, 
kaip sakoma, į popierių (ko tas 
vargšas popierius negauna pa
kęsti!). O kaip tik apie tą lai
ką buvau susipažinęs su Prano 
Vaičaičio tiksliais ir skambiais 
Puškino vertimais — tad juo
ba panorau ir pats ką nors lie
tuviškai pabandyti žinoma, 
irgi niekam tų savo eilėraščių 
nedrįsau rodyti. Tik vieną kar
tą perskaičiau draugams neva 
anoniminę satyrą, pašiepiančią 

'rusiškus rusų japonų karo 
karinius pranešimus. Bet 1906 
m. vasarą, -išvertės Lermontovo 
nuostabu kūrinį "Angel” (žino
ma, išvertas, kaip tas kupstas 
vežimą, visai nenuostabiai), 
sugalvojau pasiųsti jį “šalti
niui”. Tas, žinoma, atsisakė 
spausdinti .Bet tų pat metų ru
denį pasiunčiau “Nedėldienio 
Skaitymui” vieną eilėraščiuką 
“Minija”, kurį tas laikraštis iš
spausdino. Tuokart išdrįsaunu- 
siųsti Jakštui visą krūvelę —ir 
Jakštas ėmė juos dėti “Draugi
joj”, o su manim koresponduo
ti davinėti patarimų. Kaip 
dabar matau, tie patarimai bu
vo labai išmintingi Bet argi pa
gal patarimus ką gera parašy
si? Nebent tatai jie būtų tau 
įėję tiesiog į -kūną bei kraują 
ir pasidarę tavo 'paties dvasios 
lobiu. Beje, kodėl nebebandžiau 
gimnazijoj daugiau rašyti ru
siškai, bent sau pačiam, ypač 
kad rusų literatūros mokyto
jas Papilov, puikus pedagogas 
ir puikus mokytojas bei rusų 
literatūros žinovas, paskaitęs 
mano rusiškų klasės darbų-ra- 
šinių. labai ragigp atsidėti pas 
jį rusų literatūros studijoms. 
Žinoma, pasižadėjau, bet... ne

Kultūrine kronika
Muz. Julius Gaidelis lanko 

Bostono konservatorijoje kom
pozicijos klasę. Jam užskaitė 
beveik pilnai studijas Lietuvo- 
je.o Konservatorijoje yra gerai 
vertinamas. Profesoriams re
komendavus, jo sonata smuikui 
ir pianinui buvo išpildyta New 
Yorke per WYNC radijo stotį.
“Aušrai” — lietuvių tautinio 

atgimimo laikraščiui — kovo 
mėn. suėjo 70 metų nuo jos pa
sirodymo. Ji buvo išleista 1883 
m. kovo mėn. Ragainėje. Jori 
išėjo 40 numerių ir sustojo 
1886 m. Jos pirmasis redakto
rius buvo Dr. Jonas Basanavi
čius. vėliau redagavo: Dr. J. 
Šliupas, Martynas Jankus, Jur
gis Miksas.

Dail. T. Valius dalyvavo Ka
nados grafikos parodoje To
ronte, Karališkame mažėjuje. 
Buvo išstatęs tris grafikos kū
rinius.

Meno paroda Chicagoje į- 
vyks balandžio mėn. Parodoje 
bus paminėta dail. A. Galdiko 
60 metų sukaktis. Parodą glo
bos vysk. V. Brizgys, Liet,
konsulas P. Daužvardis, Sani- 
tary Distriot prezidentas A. 
Olis, A. Liet. Bendruomenės 
pirmininkas A. Gaučys, Vyr. 
Draugo red. L. šimutis, vyr. 
Naujienų red. P. Grigaitis, ir 
Sandaros red. M. Vaidyla. Pa
rodai rengti vadovauja komite
tas: pirmininkas arch. J. Mu- 
lokas, vicepirm. — rašytojas 
Marius Katiliškis, sekr. Z. Juš
kevičienė. Paroda bus atidaryta 
balandžio 11 d.

ištesėjau, nes neturėjau nei lai
ko ,nei jėgų, kadangi turėjau 
pamokomis uždarbiauti pragy
venimui, o ir visų kitų gimna
zijos dalykų mokytis pakanka
mai gerai, kad paleistų nuo 
mokesčio už mokslą, kuris Lie
pojoj buvo gana aukštas —80 
aukso rublių su viršum me
tams — arba apie 50 anuome
tinių aukso dolerių.

Mato poezijos infliaciją

Dabar antrasis Jūsų iškelta
sis klausimas: nenusiminkit— 
jaunų poetų visad atsirasdavo 
ir visad atsiras net per daug: 
štai ir dabar, man rodos, tu
rime/‘poezijos’ ’stačiai inflia
ciją, lyginant su mūsų pačių 
skaičium; o ir pradedančių pa
sirodo pakankamai daug: štai 
ir buvusiuose tremties laikraš
čiuose kiek skaitydavome jau
nų silpnų kūrinėlių, o ir nūn 
argi jų nerandama apsčiai, pa
sižvalgę po spaudą? E daugelio 
bandytojų (ne banditų) atsi
ras keletas ir tikrai gabių. O 
tai ir bus visai normalu. Gi 
kaip reiktų iškelti nūdienėse 
sąlygose ir ugdyti rašytojų 
prieauglį? Žinoma, taip pat, 
kaip ir nepriklausomoj Lietu
voj: kur yra lietuvių kalbos 
pamokų mokyklose, mokytojai 
privalo raginti geras plunksnas 
bandyti rašyti ir padėti jiems 
patarimais, o geresnius rašinė
lius įšmugeliuoti kur į spau
dą; vyresnieji rašytojai privalo 
eiti su paskaitomis į jaunimo 
organizacijas bei literatų rate
lius, rengti literatūrįjBus vaka
rus su gera programa; redakto
riai privalo neužsisklęsti akli
nai savo tvirtovėse, o mielai į- 
sileisti kariais ir jauniklius, 
betgi imti iš jų ir reikalauti, 
nurodant, ko, būtent, stinga jų 
kūrybai ir kas joje gera. Tie
sa, tai paims iš redaktorių ne
maža brangaus laiko susiraši
nėjimui Bet ką gi! Jei, saky
sim, savo laiku Jakštas, darbų 
slėgte prislėgtas, rasdavo laiko 
koresponduoti su jaunuoliais, 
galėtų ir dabartiniai redakto
riai. Tik šie kartais atrodo pa
sidarę perdaug dideli, ponai: 
net ir seniems rašytojams ne
siteikia pranešti, ar skaitę ar 
neskaitę atsiųstųjų raštų, ar 
dės ar ne jr 'kodėl būtent ne. 
ir išlaiko rankraščius kartais 
po kelerius metus, atbukinda
mi norą iš viso ką nors bera
šyti.
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verstinį karvelį... Tai su juo ir 
užfrižaidėm. O ką tu čia darai? 
, — Audeklus saugoju.

Icui žaliavo pievos ir tyvuliavo

nakčiai. Kad kaimo žabukai jos

kurkė varlės — ir vaikas nė

jo ir, lyg išgąsdintos, klykavo

lais... Kad kas nepavogtų...

naują

Maironis
PAVASARIO DIENOS

MALONIOS IR PUIKIOSPavasario dienos išaušo, prašvito;Pabudo užmigę gamtos veikalai;Ir meldė nuo Viešpaties apdaro kitoBailiai iš po sniego išlindę šilai.

Ir žagrę išėjęs mėginti artojas.

Malonios ir puikios pakalnės Dubysos, Išpintos žemčiūgų vainikais margai! Šalis, kur užaugau! Kur atmintis visos graudinos, kaip mūsų vargai!

ti, duktė — į pamerges, o ber
no nė pririšto nebūtų išlaikęs. 
Namuose liko tik Jonukas su 
mama. Vakarui ateinant, ji
nai ėmė nerimauti ir tarė:

damas atlėkė vabalas ir, bupte» 
Įėjęs į paiapmę, krebždėjo

Banguoja Dubysa blaiviai vilnimis, O beržas našlaitis, nuleidęs šakas, Kad švinta rytai ir išblykšta naktis, jai beria sidabro rasas.

vojmga. Jonukas savo draugą 
pastatė sargyboje, o patsai 
sliuokė į medį, daug sykių sus-

Numetusi ledą, nudžiugus Venta, Bučiuodama krantą, banguoja, putojas Ją sveikina pempės giesmė įprasta

metuose.”
Pasitaikė, kad Ališauskų 

Stepone kėlė vestuves. Tėtis

— Taip, — oriai atvertė Jo
nukas.

— Ar aš galiu ten palindę-

tašyta švendrų palaipinė, kurio
je nakvo& yo ar tėvas, ar ber
nas, ar vyresnioji ^fluktė, nors 
mama nenorėdavo jos vienos

čia buvo naujas dalykas. 
Valandėlę Jonukas suglumo, 
nesumodamas, kaip pasielgus.

"Jurgutis gerinosi:
— Aš tau pasekčiau

kelis, jausdamasis didelis.
— O ar nebijosi...
— Ne, — atsakė jisai. —Aš 

jau sykį su bernu ten nakvo
jau...

— Gerai, — ji sutiko. — O 
jeigu kas užpultų—rėk, kiek 
tik valioji....

— Tegu tik bando lįsti: aš 
pasiimsiu lanką ir strėlę! — 
pagrasino vaikas.

Jonukas vakarieniavo rimtas 
ir svarbus. Temstant mama jį 
išleido.

Berniukas nuletentu takeliu 
žengė pro vyšnias ir obelis. 
Jam per petį permestas kabojo 
lankas, o rankoje sugniaužęs 
laikė strėlę. Pačioje kriaušes 
viršūnėje, atsigręžęs į saulę, 
čiulbėjo strazdas. Paskuti
nis jos spindulys nušvietė jo 
gūžį ir snapą. Paukštis traliavo 
taip gražiai, kad vaikiukas už
vertė galvą — pasiklausyti jo 
giesmės.

Žemiau, ant kriaušės sausos 
šakos, karojo narvas, pintas iš 
karklo vytelių, pro kurias ga

gėjai įkišti pirštą... ir palypstė- 
ti mamos džiovinamą sūrį. 
Dvelktelėjo vėjas ir ligi Jonuko 
atpūtė sūrio kvapą — tokį sal* 
džiarūkštį, tokį skanų, kad net 
seilė varvėjo. Ak, visos kaimo 
kūnos ir dėdienės grožiuoda- 
vos klegėdamos: “Kad suraugia 
teta Marcelė sūrį, tai gali ir lie
žuvį nuryti!”

Vaikas akia permetė kriau
šę: vieni juokai į ją įsikarti ir 
sausšake prislinkti ligi pat sū
rio — tokio geltono ir švel
naus...

Jonukas apsisuko ir nužygia
vo prie ežero. Ne, jisai buvo 
geras berniukas — tegul ten 
sau kabo narvas, vėjo pasupa
mas.

Jis atsargiai į palapinę atrė
mė savo lanką su strėle ir apsi
dairė. Už sodo stovėjo mama

mu ir gera. Paskui jinai apsi
suko ir nuėjo. Pro sodo me
džius dar bolavo jos skarelė, 
kol ir ta išnyko už erškėčių.

Jonukas likosi vienas. Prie-

balzganas Šiose prieblandose. 
Pakraščiuose kilo ūkas. Nend-

mos. Jų baisams nutilus, čia pat 
prie kranto sukrykštė naras. 
Valandėlę jisai suko ratą, tai-

,X VAKUOArnS

vą keleivį. Jų riksmas artėjo ir 
artėjo... Pagaliau berniukas iš
girdo. lyg kas būtų plumptelė
jęs į ežerą... Valandėlę buvo- 
tylu... ir vėl pliūkštelėjo... Ko
kis žmogus keliavo ir svaidė 
akmenis j vandenį. Pagaugais 
nuėjo vaiko nugara: o jei čia 
slampinėja koks vagis, ar 
pamišęs našlės Morkuvienės 
sūnus...

Jonukas pakėlė lanką su 
strėle ir atsiminė mamos pa
tarimą — rėkti iš visos gerk
lės, jeigu būtų blogai.

Dabar jau buvo girdėti, kaip

kart arčiau.
Vėl pliumptelėjo akmuo. 

Prieblandose buvo matyti, 
kaip lygiu, balzganu paviršium 
— per visą ežerą —nuripulia- 
vo banga, tokia lėta ir vieniša.

Naktibalda iškopė į pievą. 
Dar neišblėsusiuose mūsų va
sarų gaisuose Jonukas išvydo 
stovint berniuką.

Pribuišas pasilenkė prie dro
bių — gal norėjo pakelti ir 
nusinešti, gal ištraukyti kuo
liukus ir sumesti į ežerą.

— Nelįsk! — netikėtai suri
ko Jonukas. — Nelįsk, ba šau
siu!

Ir jisai atkišo lanką su strė
le, toks užsidegęs, lyg tai būtų 
žūtbūtinė kova.

Atėjūnas išsitiesė ir stovėjo 
kaip nulietas.

Jonukas pakartojo:
— Sakau—nelįsk, ba šausiu.
Iš sambrėškių pasigirdo silp-

— Užka?

Svečias sukuždėjo:
— Apie septynis žmogžu

džius... - -----
Kas čia tau išturės prieš to

kius žodžius!
Ir štai palapinėje dėjosi bai

sūs atsitikimai: ten prigarmėjo 
plėšikų, apžėlusių barzdomis, 
sukapotais žandais, išverstomis 
kaip kukuliai dknnis, apsikars
čiusių peiliais ir kirviais, krei
vų ir šleivų, ir dar visokių. Vie
ną dieną jie sutarė pulti paties 
karaliaus pilį, išgrobti jo auk 
są ir išžudyti visus dvariš
kius...

Jurgutis pasakojo, įsižiūrėjęs 
į naktį, lyg jis ten regėtų ir 
plėšikus, ir karalių, ir statines 
aukso.

Ant kelių sunėręs rankas, 
jo žodžius gaude Jonukas.

Patekėjo mėnulis ir, pro 
švendrių kraštą žvelgdamas į

nas balsas matyti, anas vaikas palapinę, klausėsi tų nuostabiu 
nebuvo dar atsikvošėjęs. nuotykių.

Bet štai po daugybės mūšių 
ir kovų, plėšikai buvo suimti, 
nukapotos ji galvos, — ir pa
saka buvo baigta.

Jonukas tylėjo. Dabar jo 
dvasia buvo apimta narso ir 
galybės: tegul tik tie plėšikai 
drįstų čia atsitrenkti — jis vi
sus juos, išlaižytų, ir iš jų nė 
dulkės neliktų.

— Graži mano pasaka? - 
paklausė Jurgutis.

— Graži.
— Kad tau graži, tai ir man 

graži, —atsakė Jurgutis.
Paskniristęs jis pridėjo:
— Reikės striūginti namo - 

labai alkanas...
Jonukui blykstelėjo mintis-

- .— Jonuk... —
; Sargybinis net krūptelėjo, 
pažinęs keleivį: tai žvejo Mo
tiejaus sūnus Jurgutis, su ku
riuo jie sykiu meškeriodavo e-

— Ar tau nebaisu? — tarė 
Jonukas, atsirėmęs į savo šau
dyklę ir vis dar pilnas rimties.

— Nė pasiutusio šunies nebi
jai? — tikrino sargybinis.

Jurgutis sudvejojo ir galop 
šutyto, kad išsigąstų patraku
sio šunies.

— O apuoko nakčia ūbau-

— Apuoko? Kodėl?
— Sako, kad jis prišaukia 

nelaimę ir mirtį...
Buvo nyku. Juodu klausėsi, 

ar kur iš gluosnio drevės neiš
lįs ir nesuriks apuokas.

— Ne, niekas neūbavo.
— Kur eini? — vėl kvotė Jo

nukas.
. — Buvau pas Botyriaus Juo
zuką. Aš jam buvau skolingas

— Nori sūrio?
— Duok!
— Lengva pasakyti — duok.

Jį reikia išgrobti.
Ir jisai išaiškino, kokis čia 

reikalas.
Nieko nelaukiant, juodu su

kilo į žygį.

Jausdamas savo pareigų rim- g 
tumą, vaikas rūpestingai su- g 
smaigstė atsfleMusius pagaliu- *

daugiau beveikti, atsisėdo prie "

Aptinku! buvo tyki, tik it ana-

Tai dainavo Ališauskų Stepo- g 
nės vestuvėse. Liūdna lėkė dai- " 
na per pievas ta* javų laukus, $ 
kpl vėjas nugriebdavo ją ir nų- g 
sinešdavo anapus ežero ir miš- £

.!
Jis klausėsi. Vestuvių balsus gg 

pakeitė kiti, artimesni: burgz-

klausydamas. O, jeigu sušoktų 
kareiviai ir sargybos, jisai ne
pasiduotų — koptų į pačią vir
šūnę, į aukščiausią šaką, . ir 
spardytų visus, kurie i§ apačios 
norėtų jį už kojos nutraukti.

-Pasiekė narvą. Grikštelėjo' 
durelės Jr sūris jau buvo Jo
nuko delnuose. Greitai jisai su- 
vinguriavo ir, liumptelėjęs ant

lx juodu lėkė- Iš paskos 
juos ginė visi — ir tie, kur tro
bose slapstėsi, ir tie, kur už 
medau -tykojo, ir tie, kur 
buvo pievoje sukritę...

Tačiau berniukai ištrūko ir 
sunko f palapinę — uždusę, 
prakaito išmušti šniokštuoda
mi — ir pilni narso.

Kurį laiką jie sėdėjo laukda
mi, ar nepasirodys priešas.

Ne, juodu buvo smarkesni

niekas jų nepavijo.
Lyg keikią lobių skrynią, Jo

nukas ant švendrių išdidžiai 
padėjo sūrį. Taip, tai buvo iš- - 
kilni valanda...

Per pievas ir laukus ligi jų 
aidėjo liūdna vestuvių daina.

Juodu valgė. Sūris buvo ne 
sūris, o kažkoks apžavėtas kąs
nis, kokio gal tik sykį gyveni
me ragauji

Jie valgė ir pasakojosi savo 
nuotykius.

— Už ąžuolo aš pamačiau du 
kareivius su šautuvais, —tvir
tino vienas.

—- įlipęs į kriaušę, žiūriu — 
ogi per kiemą eina toks milži
nas...,— nepasidavė antras.

Ir juo tolyn, juo jų žygiai da
rėsi didesni ir nustabesni.

Galop jie pavargo beporjoda
mi ir,sugulę vienas šalia antro, 
sumigo.

Tylūs ir ramūs jiedu ilsėjosi 
po savo žygių.

Tik dobiluose vis rėkė griež-

Kai Jonukas nubudo, jo 
nuotykių draugas jau buvo din
gęs. Atsikėlė jis, patikrino au
deklus ir ,neradęs jokios žalos, 
patenkintas žengė namo.

Jei norite meniškoje nuotaikoje praleisti Atvelykį, 
atsilankykite AIDŲ — kultūros žurnalo

MUZIKOS-LITERATUROS VAKARE
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE, BROOKLYNE 

Programoje dalyvauja stiprios meno pajėgos
Operos soSstė ANTANINA DAMBRAUSKAITE ir pianistas ALEKSAS MROZINSKAS

Po meninės programos bus šokiai, grojant J. Tliomo orkestrui.
RENGIA AIDŲ LEIDĖJAI — TĖVAI PRANCIŠKONAI

Bilietų galima gauti Gabijoje, pas J. Ginkų. “Palangoj”, “Darbininko” redakcijoj bei 
administracijoj, parapijų raštinėse ir pas atskirus platintojus.
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Prasijuokė saule skaisčiais spinduliais;^Vaikai vienmarškiniai palangėmis šildos;Dabinasi girios drabužiais žaliais;Ir žiedas ant kalno iš pumpuro gviTdos.

Ne rasos, tai griaudžios jam ašaros byra! Bet veltui šakas garbiniais apdabins: Dubysa jau myli... bet tolimą vyrą: vien Nemunas ją apkabins.
Velykos! Velykos!... Kas jūsų nelaukė,Kaip vaikas margai išrašyto kiaušinio!Taip jūsų šį metą eilė nusitraukė!Norėjot atvykti be rūbo žieminio.Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė,Išbėgo į tolimą dangų šauniai;Užkaito iš džiaugsmo atšalus krūtinė,Ir laimės ilgėjos nubudę sapnai.Bet laimę sutiksi ant žemės retai;Ji taip kaip pavasario šypsos saulutė:Tai meile nušvinta, tai žiūri šaltai;Net dreba vainikai, ją rūsčią pajutę.(Iš “Jaunosios Lietuvos”)

Mamą jis rado pirkioje be
verpiant.

— Ar nebijojai nakčia? — 
paklausė ji.

— Ne, —atsakė pasididžiuo
damas jisai.

— Tu mano geras sūnelis,— 
tarė mama ir paglostė jo gal
vą. — Eikše į sodą — aš tave 
pavaišinsiu.

Vaiką nusmelkė toks nege
ras jausmas.

Jisai traukės atatupstas 
išsikalbinėjo:

—*• Kad aš nieko nenoriu.
Jinai tačiau, tokia gera

švelni, paėmė savo vaikelį už 
rankos ir nusivedė po kriauše., 

tempiamas, 
kiekvienu 

vis nesma-

ir
ir

Jisai ėjo bemaž 
lyg teliukas. Su 
žingsniu jam buvo 
giau ir nesmagiau.

— Aš jau per sena po me
džius karstytis, gok ir nuka
bink narvą. O sūris turėtų būti 
tikrai skanus —ir grietinėlės 
nepagailėjau, ir... — kalbėjo 
mama.

Kaip rausta jurginai ir rūtos žaliuoja, Ir pina Dubysos pakrančius margai, Taip žydi lietuvės, bet liūdnai dainuoja, nes spaudžia jų šalį vargai.
MYLĖK, LIETUVIMylėk, lietuvi, tą brangią žemę, Kame nuo amžių tėvai gyveno: čia tavo kūnas sau maistą semia, Čia grynai dvasiai tiek sveiko peno!Mylėk jos kalbą ,senovės būdą, Jos girių kvapą, žaliąsias pievas; J jos dirvonus pasėjęs grūdą, žinai, jo vaisių palaimins Dievas.Mylėk prabočių kapus garbingus, Kur amžiais, ilsis tėvynės sūnūs! Mylėk tuos amžius vardais garsingus. Kurie išugdė tautos galiūnus!

Sūnelis nejudėjo, akis nunėręs į savo basų kojų nykščius.— Ko gi murksai.’...
Berniukas prasivėpė; tokiu 

nusikaltusiu ir gailingu šypsniu.
— Na, ir vaikas — negali su

sišnekėti, — jau kantry bės ne
tekdama, tarė mama ir pa
žvelgė aukštyn, kur lengvai 
lingavosi narvas. Žiūrėjo, žiū
rėjo, net dėlhą firie kaktos pri
sikišusi. Tik štai pliaukštelėjo 
ji delnais ir sušuko:

— Viešpatie brangiausias, o 
kurgi sūris!

Ji atsižvelgė į vaiką, kuris 
dar labiau prasišiepė:- tarp jo 
dantų švietė sūrio t upiniai.

— Tai tu. nevidone ... — ati
toko mama ir stvėrė žagaių.Jonukai nelaukė. Iš viso vieko skeldamas kulnimis, jis kaip vėjas nudūko į mišką.Ten jis pralindėjo kiaurą dieną. Namoliai jis parkiūtino temstant, kai jam atrodė. Kad mama bus jau atlyžusi.

ANTANAS VAIČIULAITIS, šios novelės autorius, yra vienas iš stambiausių mūsų litera
tūros šulų. Jis išaugo ir su
brendo lietuviškoje mokykloje, 
o Vakaruose pagilino savo 
prancūzų kalbos studijas ir iš
grynino estetinį skonį. Jo raš
tai pasižymi aukšta stiliaus 
kultūra ir menišku turinio api
pavidalinimą ir tuo jis yra at
sistojęs greta Vakarų Europos 
didžiųjų stilistų.

Vaičiulaitis yra išleidęs šias 
knygas: Vakaras sargo name
lyje. Vidurdienis kaimo smuk
lėje. Valentina (dvi laidos). 
Mūsų mažoji sesuo. Pelkių takas. Kur bakūžė samanota. Nuo Sirakūzų iki šiaurės elnio, Italijos vaizdai Taip pat daug vertė iš kitų kalbų svarbiuosius autorius. rašė kritikos straipsnius.Jis gimė 1906 m. Vilkaviškio apskr.. dar karo metais atkeliavo j Ameriką, kur profesoriavo įvairiose vietose.



SHALINS

Paltai, eilutės, “toppers”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir “pood- 
le” didmenų prekybos kainomis.

1 
i

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs galite mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruoSti geresnių

naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisva* pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su Šiuo 
skelbimu Ir gausit 10% nuolai
dos, Mes kalbame lietuviškai.

AIR CONDITIONED 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parfcway Station) 
Woodhaveflų N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 
’ visose miesto dalyse 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

ABRAMS DRESS SH0P
228 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

telef. EV 8-6656

KAS TRUMPINA 2MOGAUS AM21V

Kai dar Stalinas buvo gyvas,

daugiau. Ji tvirtino, jog žmo-

Ncus Gesterrejch’ buvo

•Ministeriui pirmininkui reikia būti švariam
fLaiškas iš Šveicarijos

Ir karveliai jauni dar negudrūs

V. Lukas — Vedčjas

ir ilgiau gyventų.

Dr. S. Chernoff privačiai Minui

(Cor. 14ti» St.)

įtuto gyvenimui prailginti” di
rektorius, ištyrusi, jog žmogus

10—12 ryto ir susitarus.
Tai. MAIN 4-232*

69-38 Myrtie Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Rooscvclt-Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue 
Woodside, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
KABARETAS

BARAS, SAL£ susirinkimams,, 
vestuvėms etc.

VYT. BELECKAS, savininkas

miesčionelio name, nors

1910 Šveicarijoje Neunburgo 
universitetą baigė teisių dakta
ro lašpsnįu persas, vardu Ma
homedas. Jis norėjo šitame 
šauniame mieste liktis ir advo
katauto Padavė prašymą, kad 
sutriktų Šveicarijos pilietybę. 
Šveicarų įstaigos atsakė, kac^ 
negalima, nes prašytojas išpa
žįsta ir praktikuoja daugiapa- 
tystę. O Šveicarijos įstatymai 
to neleidžia. Tikrai, Mahome- 
das turėjo dvi pačias. Kai pa
tyrė, kad viena jam yra kliū
tis, tuoj pat persiskyrė, pasili
ko tik vieną (žmoną ir vėl pri
sistatė su prašymu, kad nori 
būti Šveicarijos piliečiu ir ad
vokatu. Šveicarijos valdininkai 
pasijuto uodegą įmerkę. Nedrį
so pasakyti Mahomedui nei ne, 
bet nesakė nei taip. Nusprendė 
tylėti. Laukimo politika pada
rė tai, kad persas Mahomedas 
neiškentė ir išvažiavo.
Tai buvo Mahomedas Mossa- 

degh, kuris paskui virto Persi
jos min. pirmininku.

Taigi ar ne šveicarai kalti?
Jei būtų davę pilietybę, gal ir " 
šiandien Mossadeghas sėdėtų 
Šveicarijoje, o anglai sėdėtų 
Abadane ir pilstytų naftą.

Kaip jis virto Mossadeghu
Dar prieš mokslus Šveicari

joje Mahomedas margai pagy
veno. Jo tėvas buvo finansų mi- 
nisteris ir vienas turtingiausių 
Persijos žmonių, šachas norėjo 
atverti savo ministerio sūnui 
duris į pasaulį ir pasiuntė jį 
į provinciją mokesčių rinkti — 
muitimnkauti. Puikiai tą užda
vinį atlikusį Mohamedą pava
dino šachas už tai Mossadegh, 
o tai reiškia: išmėgintas ir ras
tas vertas. Bet išmėgintas jis 
buvotik kaipgeras muitininkas 
Netrukus, kai šachas suuostė, 
kad Mossadeghas turi dar ir 
revoliucinių nusiteikimų, teko. 
Mahomedui bėgti. Tada jis po
rą metų mokėsi Paryžiuje, lo
tynų kvartale diępas stumda
mas, paskui Anglijoje, Oxfor- 
de, paskui dar Belgijoj Liuvene, 
ir tik paskui pakliuvo į Šveica
riją.

Grįžęs į Persiją neišvengė 
kalėjimo, kai ėmė rodyti rc’.o- 
Mucinius nusiteikimus. Ilgainiui 
1940 ir tėvas iškrito iš šacho 
Rhcza Pahlevi malonės ir at
sidūrė kalėjime. Bet laimė, kad 
valdovai neamžini. Atėjo šacho 
sūnus, dabartinis šachas, švel
nus, humaniškas. Mossadeghas, 
paremtas nacionalistinės religi
nės Kashani partijos, buvo iš
rinktas į parlamentą.

Teheriuie nesidairyk į ’ 
ramus,

jei nori surasti dabartinio 
ministerio pirmininko butą. Jis 
gyvena paprastame eilinio 

i

yra 
vienas iš (turtingiausių visos 
Persijos dvarininkų. Vietoj šau
naus svečių kambario ir kabi
neto jis visus valstybės reika
lus tvarko iš savo miegamojo, 
iš lovos. Čia šalia jo geležinės 
lovos ant virtuvinės kėdės Mo
ssadeghas sodino ir Didžiosios 
Britanijos atstovą, o pats buvo 
lovoj su dryžuota pižama, su 
kuria jis parlamente pasirodo. 
Čia jis turi ir telefono aparatą, 
tokį gerųjų laikų senovinio ti
po, kurį reikia rankenėlę pa
sukti. Ir to džiaugsmo Mcssa- 
dėghas turi į valias.

Mossadeghas ligonis. Kuo jis 
serga, negali pasakyti nė Ame
rikos gydytojai. Už tat Mossa
degho miegamasis prikrautas 
visokių buteliukų. Tik niekas 
taip gerai pasauly nėra pažinęs 
Persijos naftos reikalų kaip tas 
ligonis.

Kai Mossadeghas atvyko 
i Ameriką

susidomėję naujiena, ameri
konai nutempė jį į televiziją. 
Ten jis turėjo pasirodyti ir į- 
kalbėti. Dviejų sūnų palaiko
mas, jis įžengė ir netrukus

Dažnai buvo diskutuojama 
ar karveliai gali susiorientuoti 
visiškai naujoje geografinėje 
aplinkumoje ir grįžti į savo 
lizdą, šiomis dienomis galuti
nai nustatyta, kad ir nepažįsta
moje aplinkoje karveliai pui
kiai susiorientuoja ir'lengvai 
randa kelią atgal. Įdomu paste
bėti, kad senesnieji karveliai

. kad organizmo baltiminės mo
lekulės viena su kita susilieja, 
sutirpsta, netenka savo elektri- 

pranešus apie Austrijos darbo 
medicinos darbuotojų suvažia
vimą. Dalyvavo gydytojai iš 
Europos ir Amerikos, viso per 

•460. Buvo svarstoma, kaip ko
voti su ligomis, kylančiomis iš 
atskirų profesijų. Mat, auganti 
technika neša su savim ir tam 
tikras ligas. Nurodyta, pavyz
džiui, kad rašyroas mašinėle 
palaužia sveikatą ir trumpina 
gyvenimą. Buvo stebėtas, — 
kalbėjo vienas pranešimas; — 
anglų vienos mašininkės dar
bas. Po dvejų jos ląbai rūpės-. 
tingo darbo metų, be pertrau-

amžių. Būtent,’ kad “kaltę už * 
žmogaus perankstyv^ senėjimą 1

nes krovos,, tampa kietesnės. 
Taigi kad apsaugotum nuo se
nėjimo, reikia apsaugoti tas 
molekules nuo su dingimo, su
kietėjimo. Lepešinskąja leido 
varlėms ir kitiems bandymo 
gyviams sc-dos skiedinio švirs- 
tus. Paskui ji pati maudėsi so
dos voniose. Buvo gerai ir var
lėms ir jai. Ji pastebėjo, kad 
riebalų sluoksniai nuo to ėmė 
dingti, sukietėjimai atsileidę.

Taip aprašė “Pravda”. Tur 
.būt, kad skaitytojai tuo netikėk 
tų, laikraštis paskelbė ir kitas

turi prisiimti kapitalizmas, tuo Per valanflį» mašininke gavusi 
nervų -pireĮkioli. Gydytojai pa
darė išvadą, kad mergina ne
būtų susirgusi, jei ji per dieną 
būtų padariusi po porą per
traukų ar bent trumpam laikui 
rašymą pakeitusi kitu darbu. 
Gdyytojai taip pat pripažino, 
kad dabartinės kėdės prie ra
šomųjų mašinėlių nėra tinka
mos žmogaus organizmui.

staiga krito ant stalo vendu į 
savo rankraščius. Susijaudinę 
visi puolėsi svečio pakelti, o jis 
pamažu pakreipia galvą nuo 
rankraščio į susirinkusius ir 
šelmiškai šypsosi, pakeldamas 
savo siaura ranka į viršų pieš- 

i tuką. Taip, jam tik pieštukas 
buvo nukritęs.

Mossadeghas puikus vaidin
tojas, ypačiai mimika. Jis ir 
parlamente kalbėtojas gal dau
giau suprantamas tik rytie
čiui. Kalba su vizijomis, su 
fanatiko ekstaze, jei reikia, ir 
su nualpimais, ypačiai kai ten
ka vengti atsakinėjimo į nema
lonius klausimus.

Kai jo šalininkai jį išrinko į 
parlamentą ir jis buvo numaty
tas kandidatu į min. pirminin
kus ,ir parlamentas laukė, nie
kaip negalėjo jo surasti. Aliar
mavo policiją, ar tik nėra pa
grobtas. Dukteriai staiga atėjo 
mintis praverti dar vonios du
ris. O gi tėvas ten plkiškenasi. 
“Kad būtum ministeriu pirmi
ninku. reikia būti švariam kaip 
ir kiekvienam kitam”, aiškina 
linksmai nusiteikęs.

Kiti laikai, kiti žmonės. Kiti 
kraštai, kitokie ir jų veidai. Bet 
kiek metų yra Mossadegho 
veidui — neaišku. Sako, kad jis 
neišeina iš 69 metų. M.

greičiausiai rado kelią, gi jau
nesnieji kiek sunkiau orienta
vosi. Kai kurie iš jaunų kar
velių visiškai negrįžo ar net 
nedrįso pakilti, kai buvo nu
vežti į jiems visiškai svetingą 
aplinką. Tai rodo, kad orienta
cijos sugebėjimas karveliuose 
yra surištas su brendimu ir 
patirtimi. i 

taupu kai komunizmas teigia
mai atsiliepia ilgam gyveni
mui”.

Po šitokių išvadžiojimų, rei
kia taip pat daryti išvadą, kad 
Stalinas nesknaudė nei sodos 
nei komunizmo voniose, jeigu 
nesulaukė 150 metų.

Vyrai ar moterys?
Nuo mirties galima apsi

drausti. Tačiau žydų laikraštis 
“Homodia” rašo, kad draudi
mo bendrovės mieliau draudžia 
moteris kaip vyrus. Šveicarijoj 
draudimo bendrovei vyras po 
62,7 metų amžiaus jau yra 
“miręs”, o moteris tik po 67,0 
metų. Kituose kraštuose tas 
draudimo amžius įvairuoja. Bet 
daug kur jis aukštesnis mote
riai. Gal bendrovės apskaito, 
kad moteris namie daugiau bū
dama, gyvybei prarasti mažiau 
turi rizikos kaip vyras, bejuda
masis po gyvenimą ir pasaulį.

Kai kas pagal krašto mirtin
gumo aukštį sprendžia apie 
šalies kultūros laipsnį. Tuo at
veju mirtingumas labai nevie
nodas: prieš karą, 1937, vie
nam tūkstančiui gyventojų mi<- 

• rimų teko JAV 11, vakarų ir 
rytų Europoje 13, Pietų Euro
poje 17, Rusijoje 18, Pietų A- 
merikojė 20-25, Vid. rytuose 
30-35, Afrikoje 35.

O gal dieta palaiko ilgą 
amžių?

“Rhin Francais” aprašo Dr. 
Henry Bottrel, kuriam suėjo 
100 metų. Jo žmona mirus jau 
prieš 45 metus, jo keturi sūnūs 
žuvo kare. Jis vienas sau gyve
na, pats verdasi valgyti ir savo 
butą išsivalo. Vienas be jokių 
asistentų dar priiminėja ligo
nius. Paklaustas, ką jis galvoja 
apie dietą, ar ji nepadėjusi jam 
tokio amželio sulaukti, pasa
kė: “Valgau ir geriu, ką mėgs
tu ,ir darau, kas man patirika. 
O visos pasakos apie dietą yra 
kvailas išmislas. Kad ilgai gy-

dėties organianas. O ji gausi 
tik gimdamas.”

Kas reikia daryti, kad ilgiau 
gyventum? — rūpi visada ir 
visiems. Kas reikia daryti, kad 
geriau ir žmoniškiau gyven
tum, jau mažiau rūpi. O jei
gu būtų rūpesčiai sukeisti ir 
labiau rūpinamasi, kas daryti, 
kad žmoniškiau gyventum ir

Aitrih Ir chonifld susirgimai 
gydomi pennldlinu, oda. horrno-

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

SekihadieniaA—nuo H vaL 
iki 1 vai pp.

į Stephen AromiskisįI .....(Armakauskas)

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tek STagg 2-5648

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Reikalų Vedėme 
660 Graad Street 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

TeL Viržiui* 7-4409

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius-balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

$9Qfi Prabangus ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 

vežimas ir vienas limuzinas j 
bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotų 8495 tokios laidotuvės. 
_ Bet Polako kaina—$295.

Su audeklu 
apmuštu 

karstu pi
giau kaip 

$185.
Pilnas karstų pasirinkimas, 

žemiausios kainos.
Vis tiek, kur Jūs gyvenate, 

Polakas Jums gali patarnauti.
ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-8479
MAIN

6202-10 MYRTLE AVĖ.

“Pirmiausia užeik pas Adomą" 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adam Realfty €o. 
1140 EAST JER8EY ST.

Adam StaaHuaa* EL. 4-1576

zkonj. Tortai, ypatingai pyragai

Užsakymai HpUdcni kogeriau-

Stephen Bredes Jr
ADVOKATAS

87 SberidfiB Ave^ 
Brooklya 8, N.' Y.
Te! APptagaU 7-7083

• P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
Brookfam S. N. Y.

Ofiso tel. GLenmore 5-3004 Namų tel. Vlrginla 9-0476

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CSIRKJBGAS

1357 Bushwick Avė., Brookly* 7, N. Y.

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

JOHN DERUHA, M. D
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 Ir « 

Mokslus baigės Europoje t
128 E. 86th STREET NEW YORK OTY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

WILLIAM J. DRAKE

Lietuvis Advokatas 
85-93 WAREHAM PL., JAMAICA, N. Y.

Tel. Jamaica 6-7272

TeL EV 6-6488

M. and Z. AUTO COLLISSIOH WORKS
Lietuviu specalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED 
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFIN1SH1NG

Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai. 
Tepimas ir poliravmas.—Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

J. MALDUTIS Z ŽALIAUSKAS
1506-16 Myrtie Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gate* Avė. ir Linden St..

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Blvd 

Fresh Meadows, Flushing
219-17 Jamaica Avenue

Queens Village, N. Y.
176 Bockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4386 White Plaim Boad

Bronx, N. Y.
19 West Post Road

White Platins, N. Y.
STORE .

GLENDALE 27, N. Y. •

l

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sparta*

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

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti ^eną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tek HYacint 7-4677

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties 

Pelėdą“ orkestrui
1888 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

Tel. EV 2-958G (Prie Forest Avė. stoties), Ridgevood

1
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