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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintus geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. Į
AMERIKOS LIETI

t

New Yorko mieste dar buvo daug autobusų, kurie neturėjo ęntram 
aukštui stogo. Šie autobusai yra paskutinieji išimami iš judėjimo ir visi 
autobusai bus su stogu. Taip, kad bus patogūs ir šaltyj ir lietuje.

S (Tuesday), SAUSIO (January), 21 D., 1947 M. Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.
CHICAGO, ILL., sausio 20 — 

Šiandien anksti rytą mirė Sesuo 
Salvatora (Alena Kiburytė), gi
musi, augusi ir mokslus ėjusi 
So. Boston, Mass. Ji gimusi rug
pjūčio 19 d., 1904 m. Iš pat jau
ny dienų veikė šv. Petro lietu
vių parapijoj, So. Bostone, kle
bonaujant kun. Dr. K. Urbona
vičiui ir vikaraujant kun. Pr. V. 
Strakauskui, dabartiniam Lo- 
uell’io lietuvių par. klebonui. 
Veikė Marijos Vaikelių draugi
joje, Chore, Vyčių organizacijo
je ir kitose organizacijose. Pa
sižymėjo kaipo gabi vaidintoja 
ir pianiste.

A. a. Sesuo Salvatora viena 
pirmųjų įstojo šv. Kazimiero 
Seserų vienuolynan.

Paliko dideliame nuliūdime sa
vo tėvelius, pp. Petrą ir Marijo
ną Kiburius, gy v. Dorchester, 
Mass., seseris — Domicėlę ir 
Marijoną, brolį Dr. Algirdą ir 
daug giminių ir artimu.

Reiškiame gilią užuojautą šv. 
Kazimiero Seserų Kongregaci
jai, velionės tėveliam pp. Kibu- 
riam ir jų šeimai, mirus uoliai, 
Dievui ir tautai atsidavusiai 
darbininkei — mokytojai, a. a. 
Seselei Salvatorai.

Ketvirtadienį, sausio 23 dieną, 
9 vaL rytą šv. Kazimiero Vie
nuolyno Koplyčioje, Chicagoje, 
įvyks iškilmingos gedulo pamal
dos ir laidotuvės.

Velionės tėveliai, pp. Kiburiai! 
dėl silpnos sveikatos negali vyk-' 
ti į laidotuves. Sunkiai susirgus; 
Seselei Salvatorai, tai jos sesutė 
Domicėlė jau kiek laiko kaip y- 
ra Chicagoje. šiandien vyksta į 
šermenis ir laidotuves velionės 
brolis, Dr. Algirdas Kiburis ir 
kun. Pr. V. Strakauskas. Kita 
velionės sesutė — Marijona pa
silieka slaugyti savo sergančią 
mamytę.

Penktadienį, sausio 24 d., 9 v. 
rytą, šv. Petro lietuvių par. baž
nyčioje, So. Bostone, kleb. kun. 
Pr. Virmauskis atnašaus iškil
mingas šv. mišias su egzekvijo
mis už a. a. Sesers Salva toros 
vėlę. Visi kviečiami pasimelsti 
už Seselę, o ji pasimels už mus.
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Lietuviai Aukštosiose 
Austrijos Mokyklose Kraujas Ukrainos Žemėje

Veikalo "Katalikiškoji 
Lietuva" Įvertinimas
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UŽMUŠĖ 8 LENKUS 
RINKIMUOSE

Nuskendo (raių Laivas
—k"1" Žuvo 30fr ZrhoniŲ

Komunistai “Laimėjo
Reikalausiąs Panaikinti Balsavimus

” - Mikolajczyk

— Ševčenkos dejones. — Kankinys, kuriam 
išdūrė alų, badė panages, ir žaizdą skaudino 
šiaudais. — Surūdijusi vinis įvaryta į gyvų šir
dį. — Carienės Kotrinos II juodi darbai Ukrai- 

dar dail. Jonyno įsteigta noj. — Provoslavų vyskupai, kurie lanko rau- 
Meno Mokykla, kurioj dės- donarmiečiy klubas. — NKVD sušauktasis se- 

k^/tapybą^keramiką^tau-profesori? -ztt1tinių audinių bei juostų Prie* vyskupus. — Kaip komisaras Chotčonko 
audimą ir kit. šiuo metu , tvarko bažnyčios reikalus. — Ševčenkos testa- 
Innsbrucke studijuoja 56 mantas. kurį ukrainiečiai giedojo atsiklaupę, 
asmenys. 2 lanko Muzikos —
Mokyklą, 5 —

! klą ir kiti studijuoja Uni-Į žaliasai laukeli? 
| versitete medicinos, teisių, — Tai pajuodavau nuo 
filosofijos ir svetimųjų • 
kalbu mokslus. Grąžo Uni-! 
versitete studijuoja tech-(

1946 47 mokslo metais 
dalis studijavusių lietuvių 
Austrijoj persikėlė į Vo
kietiją. ypač į Frciburgą, 
kur be Universiteto yra'

Meno Moky-į Vai nuo ko tu pajuodavęs, i — Aš esu katalikų kuni
gas, tame tikėjime gimiau, 
įame ir mirti noriu, nes jis 

kraujo už laisvę, už da- į vienas yra geras, tikras ir 
lią. į išganingas!

Šitaip, apdainavo Ukrai-i 
niką 25 lietuviai. 9alzhur-’nos žemės skundą didysis' 
be Aukštąją Muzikos Mo- tos tautos poetas ševčen-' Kardo smūgis tą išnažin- 
kyklą “Mozarteumą” lan-^o. Praėjo beveik šimtas; parbloškė ant žemės, 
ko 7 tautiečiai, kiti studi-■ metų, kaip šalies kančios ^^ių žvilgsniu jis pakar-

VINIS I ŠIRDĮ

juo ja filosofiją pro Teolo- 
; gijos mokslu fakulteto.
Linze Aukštąją Bruck- 

įner’io vardo Muzikos Kon- 
• servatoriją lanko virš 20 
lietuvių.

Valdžia Darys Bažnytinį 
Census—Surašinėjimą

I

“Veikalas padarė gero į- 
spūdžio. Tiksliai vertinti 
šiandien dar negaliu, nes 
nebuvo laiko skaityti. Bet
gi verčiau. Daug medžia
gos.”

K. R. Jurgėla,
Amerikos Lietuvių Infor

macinio Biuro Direkto
rius.

$ £ $

“Perskaityti dar nesu
spėjau, o tik paviršutiniai, 
ant greitųjų, apsipažinti. 
Ką tekalbėti, gražus tai 
darbas, vertingas, gražiai 
atliktas. Daug žinių, tvar
kingai sugrupuotas, veika
las malonu ir į rankas pa
imti ir akį traukia. Be to 
momentas, kuriuo pasiro
dė jo reikšmę padidina.”

J. Rajeckas,
Lietuvos atstov.

£ £ #

“Šiuo veikalu gali di
džiuotis visi lietuviai. Pa
trauklus, malonus pažiū
rėti. Pažvelgus į turinį, no-

i Į

Varšuva, Lenkija, sausio Kaip žinoma, dėl Lenki- 
: 20 — Lenkai pirmą kartą jos komunistinės valdžios 
po karo turėjo progą bal- slaptosios policijos teroro į 
įsuoti ir rinkti parlamentą. ’ Jung. Valstybės ir Anglija 
Tačiau tai nebuvo laisvi ir yra pareiškusios protes- 

i nevaržomi rinkimai, nes tus. Taigi galimas daly 
J valdantieji kraštą raudo- kas, jeigu tik paaiškės,; 
' nieji ir jų pakeleiviai viso- kad rinkimai buvo neteisė- 
kiais būdais prieš rinki- ti, varžomi ir opozicija ne-! 

1 mus terorizavo opoziciją. ; turėjo laisvės, tai Jung. i
Sakoma, kad balsavi-IY3!^®* ir Aną'«a 

— dalyvavo 70 nuo- “^"Sas i
Išimtis piliečių. Neabejoja- t0 ga“ Kuu KonIllKtas- 
ma, kad komunistai “lai-' 
mėjo” rinkimus. Opozici
jos vadas, Stanislaw Miko-! 
lajczyk pareiškė dar rin-l 
kimams neužsibaigus, kad! 
jis reikalausiąs, kad aukš
čiausias teismas paskelbtų 
tuos rinkimus neteisėtais,: 
nes visuose apskričiuose to viršininkai Londone gir- 
nesilaikyta rinkimų įsta- dėjo gandus, kad Rusija 
tymų. |

I

Pranešama, kad mažiau
sia 8 žmonės užmušti.

Rinkimų rezultatai bus 
paskelbti sausio 31 dieną.

Athenai, Graikija, sausio I 
20 — Graikijos 1,500-tonų 
laivas Himara ties Petalia 
įlanka atsimušė į miną ir dienomis valdžia išsiunti- 
nuskendo. Apie 200 žmo- nėjo laiškus virš 250,000 
nių pavyko išgelbėti, o a- bažnyčioms 
pie 300 nuskendo. j Valstybėse,

Pranešama, kad tame' žmonių 
laive buvo valdžios virši
ninkai ir pariameht'o na
riai, kurie lydėjo princą 
Povilą, karaliaus Jurgio 
brolį. Taipgi tame laive 
buvo ir politiniai kaliniai.

Washington
- - V •

Šiomis

jungti nėse 
sužinoti kiek 

priklauso įvai
rioms tikyboms, kiek nuo
savybes kiekviena bažny
čia turi ir kiek yra išlaidų 
kas metą. Kongresas yra 
įsakęs padaryti tokius 
census kas dešimt metų.

Rusija Reikalausianti Visų 
Išsitraukti Iš Vokietijos

Maskva, sausio 20 — J. 
V. Valstybės Departamen-

pasiūlysianti visiems ali- 
jantams ištraukti karo jė
gas iš Vokietijos.

Tačiau apie tokį rusų pa
siūlymą nėra tikrij žinių.

ALRK FEDERACIJOS VALDY
BOS SUVAŽIAVIMAS 

PAVYKO
— Sudaryta Kultūrinio Instituto Vadovybė — 

Steigti Katalikiškos Akcijos Direktoriatą — 
Dalyvauti Maldos Dienoje Vasario 16

GEN. MARSHALL GRĮŽO 
UŽIMTI VALSTYBES 
SEKRETORIAUS PAREIGAS

sau-
Šiandien grįžo iš

VVashington, D. C.,
šio 20
Honolulu Gen. George C. 
Marshall užimti Jung. 

i Valstybių sekretoriaus pa- 
ireigas. Jis pakely j buvo 
į sustojęs Hollywoode ir ten 
praleido dieną.

Gen. Marshall, padaręs

i
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priesaiką, turės pasikalbė
jimą su Prezidentu Tru- 
manu ir su kitais aukštais 
valdžios pareigūnais.

Kol kas su laikraštinin
kais jis atsisakė kalbėti a- 
pie tarptautinius reikalus. 
Kaip žinoma, Gen. Mar- 
shall’o, valstybės sekreto
riaus, dabar svarbiausias 
darbas pasiruošti užsienio 
ministerių konferencijai, 
kuri įvyks Maskvoje, ko
vo 10 d. š. m.

Senatorius Vandenberg 
sako, kad Jung. Valstybių 
užsienio politikoje nebus 

į pakeitimų, tačiau bus ke- 
; liama daugiau klausimų

risi skaityti. O jau medžia
gos jame devynios galy
bės. Džiaugiuosi jos pasi
rodymu kartu su visa lie
tuvių visuomene”.

Kun. P. Juras.
Minimą gražų veikalą 

galima įsigyti sau, savo 
draugams ir išvietintiems ____
lietuviams Europoje dova-; pasaulio prekybos reika- 
noms “Darbininko” admi-Šiais, kad nebūtų “pažeista

I nistracijoje, prisiunčiant 4 mūsų pačių tautinė ekono- 
dol. piniginę perlaidą. |mija.”

Nevv Y’ork, N. Y. — Sau- i Nutarta steigti Katali- 
sio 17 d. š. m. Hotel McAl- kiškos Akcijos sekciją ir 
pin ivyko Amerikos Lietu- kviesti vedėju kun. Stasį 
vių R. K. Federacijos Cen- Railą.
tro valdybos susirinkimas, Į Pažymėtina, kad šiame 
kuriame dalyvavo beveik susirinkime dalyvavo ir 
visi nariai. Susirinkimas neseniai iš tremties — Eu- 
pradėtas malda 10 vai. ry- ropos atvykę Prof. Pr. Pa- 
ta. Maldai vadovavo kun. < 
Pr. M. Juras.

Pirmininkas A. F. Knei- 
žys, pasakęs trumpą kal
belę, pakvietė sekretorių 
L. Šimutį padaryti prane
šimus iš praeito valdybos 
susirinkimo ir Kongreso, i 
Taipgi išklausyta ir priim
ta iždininko kun. J. Balkū- 
no raportas. Apie Lietuvių 

j Kultūrinį Institutą, Cent- 
ralinį Knygyną ir Archyvą 
raportavo kun. Pr. M. Ju
ras, p. Juozas B. Laučka ir 
p. A. Vaičiulaitis.

Kun. Pr. M. Juras padarė 
pranešimą apie ruošiamą 
Maldos Dieną už Lietuvą ir 
žuvusius ir kenčiančius 
Lietuvius iš priežasties ka
ro. Vienbalsiai nutarė 
kviesti visus lietuvius 
Maldos Dienoje dalyvauti 
pamaldose ir susirinki
muose, minint Lietuvos

tuos žodžius padiktavo, oJ°j° savo įsitikinimą, ša- 
Ukrainos golgota dar vis,^a stovėjęs kazokas, kurį 
nesibaigia. Priešingai, kas tas žvilgsnis erzino, durklu 
dieną ateina vis baisesnių pervėrė dešinę akį. Prasi- 
žinių apie naujus persekio- dėjo kankinimas. Tonsū- 
jimus. ros vietoje buvo nulupta

Ukrainiečių tauta, turin-i galvos oda. Diržais priri- 
ti daugiau kaip 40 milijo- šę savo auką pne stalo, ka
nų žmonių, yra Lietuvos zokai privarė į rankų ir 
kaimynė ir ukrainiečiams -kojų panages aštrių me- 
padarytosios žaizdos taip džio skiedrų. Nuplėšę nu- 
įskaudina ir mūsų širdį! i 

Kitados dideli Ukrainos 
plotai buvo Lietuvos vals
tybės dalimi ir gausios uk
rainiečių sritys pasinešė 
vakarų kultūros kryptimi, 
sueidami į uniją, į vienybę 
su Romos katalikybe.

KANKINTO KRAUJU 
RAŠYTOJI ISTORIJA
Rusijos carai, vesdami 

rusinimo ir provoslavini- 
mo politiką, labai aštriai 
persekiojo unitus, katali
kus Ukrainoje, Baltgudi- 
joje ir kitur. Štai, pavyz
džiui, ką mes randame už
rašyta apie vieną tokį kan
kinį Andrių Bobolą:
— Suimtas netoli Pinsko 

jis ištiesė savo rankas, te- 
pratardamas: “Viešpatie, 
teįvyksta Tavo valia”. 
Tuojau nupinta jam ąžuo
lo šakų vainikas, kuris su
kamas aplink galvą visus 
plaukus nuplėšė. Paskum 
jis buvo pririštas prie bal
no. Kazoko arklys lėkė 
kiek įkirsdamas. Kentėto
jas buvo nuvilktas į Jona
vą (ties Pinsku) į savo 
teismo ir egzekucijos vie
tą. Kazokų atamanas pa- 

nuo

.garos odą į atvirą žaizdą 
pribarstė smulkiai suka
potų šiaudų. Kentėtojas 
tik meldėsi:
— Jėzau, Marija, neap

leiskite manęs; savo švie
sa apšvieskite šiuos nere
gius ir grąžinkite juos tie
sai! Tėve, tebūnie, kaip 
Tu nori! Jėzau, Marija, į 
Jūsų rankas atiduodu savo 
sielą!

Šiai maldai sutrukdyti 
kazokai, pasitarę, išpiovė 
kakle didelę žaizdą ir pro 
ją ištraukė liežuvį. Dabar 
tik sunkiai beplakanti šir
dis tegalėjo kalbėti ir mel
stis. Bet didelė, surūdijusi 
vinis, įvaryta į kairįjį šo
ną, greit privertė ir ją nu
tilti... (Tėvą Bobolą Pijus 
XI, 1938 m. paskelbė šven
tuoju ).

(\RIE\ES 
“PASIGYRIMAS”

Labai žiauri Ukrainos 
katalikams buvo carienė 
Katrė IL Ukrainos rašyto
jas Kisilevski pažymi:
— Per keletą dešimtme- 

i čių vartojamos prievartos, 
kalinimo, Katrė II galėjo 
girtis “atvertusi" aštuonis 

> milijonus ukrainiečių į

dalskis, Dr. A. Gervydas 
ir Dr. B. Kazlauskas, kurie
kalbėjo apie tremty j gy ve-i reikalavo atsimesti nuo milijonus ukrainiečių į 

Romos. Tėvas Bobola at-j provoslaviją, panaikinusi 
sakė: j Tęsinys 5-tame pusi.

nančius ir vargstančius 
lietuvius Europoje, oku
pantų žiaurumus Lietuvo
je-

ALRK Federacijos Cen
tro Valdyba pasižadėjo 
teikti vargstantiems lietu
viams pagalbą, ir ragina 
visus lietuvius gausiai au
koti ir nuoširdžiai darbuo
tis ALT ir BALF vajuose.

Išlaisvinta Lietuviai 
Belaisviai

Liet. Raud. Kryžiaus pa
stangomis š. m. rugsėjo 
21-22 d. apie 800 lietuvių 
karo belaisvių buvo išlais
vinta iš buv. Freimano 
stovyklos Munchene, Re- 

------- __ gensburge, Bad Aiblinge- 
nepriklausomvbės šventę, ne, Dachau ir kit. Išlais- 
Taipgi nutarė minėti lietu- vinti pagal išgalę aprūpin- 
viškos knygos 400 metų-ti rūbais, pataline, pinigais 
sukaktį.------------------------ |ir maistu. (EV).

PRANCŪZIJOS PREZIDENTU 
IŠRINKTAS AURIOL

Paryžius — Prancūzijos 
prezidentu išrinktas deši
nysis socialistas, Vincent 
Auriol. Jis gavo iš 883 bal
sų 542 balsu. Buvo dar ke
li kandidatai. Bet jų balsai 
tik susiskaldę. Komunis
tai balsavo už socialistą 
Auriol.

Prezidentas Auriol yra 
62 metų amžiaus. Jis, kada 
buvo išrinktas, pareiškė, 
jis nepataikaus nei vienai 
partijai, bet dirbs krašto 
gerovei ir visų naudai.

Išrinkus prezidentą, tuo
jau atsistatydino Leon 
Blum, premjeras. Prezi
dentas Auriol pavedė su- sakė kalbą.

daryti naują ministerių 
kabinetą senosios gvardi
jos socialistui, savo senam 
draugui, Paul Ramadier. 
Tai buvo padaryta, kai 
Leon Blum griežtai atsisa
kė užimti premjero vietą.

Paul Ramadier tuojau 
turėjo pasitarimą su par
tijų vadais. Blum pasiža
dėjo jam pagelbėti. Kol 
kas Ramadier’iui nepavy
ko perkalbėti respubli k ie
čių, kad jie įeitų į ministe
rių kabinetą.

Pirmadienį prezidentas 
Ramadier pats persistatė 
Prancūzijos seimui ir pa
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Rasai Sekt Jung. Valstybės 
Suardys Jung. TautasNew York, N. Y. — Sau

sio 18 ir 19 dd., McAlpin 
viešbutyj įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos direkto
rių ir valdybos susirinki
mas. Dalyvavo ir neseniai 
iš tremties — Europos at
vykę Prof. Pr. Padalskis. 
Dr. A. Gervydas, Dr. B. 
Kazlauskas. Dr. Dagys ir 
keletas kitų, kurie kalbėjo 
apie kritingą pavergtos 
Lietuvos padėtį, lietuvių 
tremtinių sunkų ir vargin
gą gyvenimą. Apie baisią 
ir nelaimingą Klaipėdiečių 
lietuvių padėtį raportavo 
p. A. Devenienė. Taipgi a- 
pie tremtinius kalbėjo 
kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF pirmininkas, kvietė 
visus dalyvauti BALF va
jaus atidaryme, kuris į- 
vyks penktadienį, sausio 
24 d.. 1 vai. po pietų, Wal- 
dorf - Astoria viešbutyj, 
New Yorke.

Visi dalyviai labai pla
čiai kalbėjo apie ALT ve-' 
damą vajų. Iš sekretoriaus 
Dr. P. Grigaičio praneši
mo paaiškėjo, kad vajaus i 
eiga, nors nėra taip sėk
minga. kaip turėtų būti, 
bet yra viltis, kad po Vasa
rio 16 minėjimo bus sukel
ta užsibrėžtos sumos di
džiausia dalis. ALT Valdy
ba. išklausius visų kalbų, 
pranešimų ir pasiūlymų, 
paruoš naujus atsišauki
mus ir panaudos visus ga-Į 
limus būdus, kad sukelti 
8250.000 su dideliu kaupu. į 

Platesnį pranešimą apie 
ALT susirinkimą pažadė
jo išsiuntinėti spaudai Lie
tuviu Informacijos Cent- 
ras.

Montreal — Tai pirmą 
kartą Kanados istorijoje, 
kad Popiežius suteikė savo 
Apaštališką Palaimą žy
dui už jo gailestingumą ir 
dosnumą Pranciškietėms 
Seselėms.

Viena seselė iš to miesto, 
lankydama Romą, paprašė 
Popiežių suteikti tokį atsi- 
žymėjimo ženklą. Žydas 
Ben Obront, labai nusi
džiaugė, ypač, kad jis bu-

Maskva, Rusija, sausio 
20 — Rusijos komunistų 
valdžios spaudoje pakar
totinai puola Jung. Valsty
bes ir jų užsienio politiką. 
Vėliausiame leidinyje ru
sai sako, kad Jung. Vals
tybių reakcijonierių vadai 
stengiasi sugriauti Jungti
nes Tautas ir sustiprinti 
Amerikos - Anglijos bloką.

Iš to, matyt, kad Rusi- vo išrinktas, per kurį buvo 
jos komunistinė valdžia 
ruošiasi užsienio ministe- 
rių konferencijai ir joje ji 
laikysis tokios politikos, 
kuri pakartotinai skelbia- i 
ma spaudoje. Puolimais 
Rusija bandys išsiderėti 
tai ko ji siekia Europoje, 
būtent, visas tas valsty
bes, kurias ji turi užgro
bus arba kontroliuojamas, 

į sukomunistinti ir valdyti.

pareikšta Popiežiaus užuo 
jsruta visiems žydams ken 
čiantiems baisius žiauru 
mus įvairiuose kraštuose.

nori panaikinti tos sutar
ties, bet ji nori ją pratęsti 
50 metų.

Popiežius Suteikė Savo 
Palaimą Žydui

DARBININKAS

t Keturių mėnesių vaikutis tiek turi rankutė
se stiprumo, kad susiėmęs už motinos nykščių 
save palaiko. Tai Sandra Norine Leahy, Detroite.Sutinka Sujungti J. V; 

Ginkluotas Jėgas
VVashington, D. C. — 

Jung. Valstybių Karo ir! 
Laivyno sekretoriai sutiko 

Suprantama, kad vien tuo sujungti visas ginkluotas 
nepasitenkins. Ji sieks už- jėgas, kaip yra pasiūlęs 
kariauti visą pasaulį, neiš- Prezidentas Truman. Tuo- 
skiriant nei Jung. Valsty- mi būtų sutaupyta daug 
bių. i pinigų ir būtų daug stip

resnės jėgos.
Karo ir Laivyno sekreto

riai siūlo, kad armija, lai
vynas ir oro jėgos būtų 
vieno vyriausio vado žinio- 

l je. ir tie trys skyriai ture- 

protestą prieš klaidinan-1 kymų k^aus^rtl kr^togy- 

da”, kad buk Anglija išsi
žadanti Anglijos - Sovietų 
sąjungos, kurią pagal pa
sirašytą sutartį dvidešim
čiai metų yra sudariusi.

Anglijos valdžia aiškiai 
i pareiškia, kad ji ne tik ne

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

2
KUN. DR. J. PRUNSKIO KALBA,

pasakyta sausio 18 d. š. m., vonuose pasižymi Nekaltai 
Darbininkų Radio progra- Pradėtosios Švenčiausios 
moję iš WESX stoties. Panos Marijos Seserų 

Garsusis Lietuvos dai- Kongregacija Jau Lietu- 
nius laimėles už savo itū-vo-,eslvlenuoh->aIalkemo' mus, laimėję uz savo KU darželius,
rybą valstybinę literatu- Jioo.ln’,lr1aQ ų m„v.Uivin 
ros premiją, Bernardas 
Brazdžionis taip aprauda 
dabartinę Lietuvos Golgo
tą: 
Lietuva, mano šiaurus pašvaistė
Ir gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu.

Lietuvos pavergtųjų žmo
nių ašaros, duslūs atodū
siai ištremtųjų į Sibiro 
tyrlaukius ir nekaltai su
šaudytųjų brolių kraujas 
šaukia į mus, širdyje 
degdami ugnį koVų 
laisvės. Atrodo, kad 
Lietuvos išlaisvinimo 
va bus ilga ir sunki, ir tam 
reikalui mes turime subur
ti visas jėgas ištvermin- . •
goms, nenuilstamoms, gal Pn,e Chicagos — ir Maine 
dešimtmečiais patversian- valstybėje, vesdamos poil-

už- 
dėl 
ta 

ko-

čioms pastangoms. Viena 
iš tokių daug nusipelniusių 
ir daug žadančių kultūri
nių pajėgų lietuvybės dir-

Londonas, sausio 20 — 
Anglijos valdžia įteikė pa
čiam 1

Darbininko'' Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAU JASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas: Apaštalų 
Darbų aprašymą: laiškus Apaštalų: Šv. Povilo. Šv. Jokūbo, 
Šv. Petro. Šv. Jono, šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGLIsKAl-LIETUVlsKAS ŽODYNAS
(English-Lithuanian Dictionarj)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuviską Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4". 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po S4.00 :dabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už S3.00.
“VAI LĖKITE DAINOS” — Gražiausių Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios Įx>puliariškiausios liaudies dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai . atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffy, vertė kun. J. K. Miliauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms amokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anįių kalba, kitas — 
lietuvių. Klausimai ir atsakvmai trumpi •; - . -
20c.
“VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ir En 
vių kovų su lenkais ir bolševikais. Kny. . 
galo įdomi. Šią knygą pradėjęs skaityti 
visos neperskaitysi. Kaina $2.50.

"DARBININKAS -
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lengvučiai. Kaina

. apysaka iš lietu- 
turi 576 pusi., be 

■aleisi iš rankų iki

prieglaudas, moksleivių 
bendrabučius, spaustuves, 
knygynus, šios vienuolijos 
seserys dirbo Moterų So
cialinėje Mokykloje ir Mo
tinų Globos punkte Vilniu
je, leido Lietuvos mergai
tėms ir moterims laikraš
čius, taip kad savo švieti
mo ir artimo meilės dar
bais buvo teisingai nusi
pelniusios Vargdienių Se
selių Vardą.

Karo metu seserys buvo 
išsklaidytos, pora netgi 
žuvo nuo bolševikų ran
kos. Ačiū Dievui, kad jų 
būrelis įsikūrė Jungtinėse 
Valstybėse ir jau čia dirba 
Marianapoly, Hinsdale —

šio namus nusidirbusiems 
lietuviams, lietuviškąją 
stovyklą mergaitėms ir or
ganizuodamos rekolekcijų 
namus. Tie darbai auga; 
patalpos gi perdaug ankš
tos. Būtinai reikalingas 
remontas ir erdvesnė kop
lyčia. Be geraširdžių pa
galbos ta jauniausioji lie
tuvaičių vienuolija neį
stengs pravesti būtinas 

gyv. či- statybas, kurios įgalintų 
i jas duoti pilną patamavi- 

Rūd-!mą lietuviškai visuomenei 
i religinės kultūros srityje.

■ J Šiuo metu skelbiamas Ne- 
tėvas kalto Prasidėjimo Seserų 

l Vienuolyno Naujosios Ko- 
i plyčios Statybos Fondo 
Vajus. Jį reikia paremti. 
Šiuo artimo meilės darbu 
mes ne tik ugdysime lietu- 

jviškos kultūros židinį, bet 
! drauge ir sau krausime 
! sielos lobius, nes teisingai 
yra pasakęs didis mintyto- 
jas Rousseau:
— Mirties šalčiu stings- 

: tančiomis rankomis tepa- 
l siimsime į amžinybę tiktai 
tą, ką gyvi būdami išdali- 

; nome.i
- Čera-;

VAINAUSKAS, Juozas, sūnus 
Domicėlės, ir jo sesuo Antanina 
Vainauskaitė.

VAINORIUS, Vladas, iš Kai-! 
niškių km., Papilės vai., Šiaulių 
aps.

VALATKA. Juozas, iš Josvai
nių m., Kėdainių aps., ; 
kagoje.

VALINČIUS. Matas, iš 
nykų km., Punsko vai.

VALINSKAS, Kostas, išvykęs 
iš Lietuvos 1929 metais. 1___ .
Jono.

VARNAS, Pocilas, iš Joniškio, 
Šiaulių aps.

VASILIAUSKAITĖS (Was- 
sel), Magdalena, Mary. Ona ir 
Teklė, gimusios Amerikoje, 
dukterys Antano, kilusio iš Gar- 
iavos vai., Kauno aps., gyv. 

Worcester ar Bostone.
VASILIAUSKAS, Ignas, Juo

zas ir Petras, gimę Amerikoje, 
gyveno Lietuvoje, 
grįžo Amerikon apie 
Ignas stojo savanoriu 
kos kariuomenėn.

VASILIAUSKIENE 
paitė, Marija, iš Papilės, Šiaulių 
aps., gyv. rodos Brooklyne.

VEIKŠNORIENĖ - Hoznery- 
tė, Ona, iš Prienų vai., Marijam
polės aps., ir vyras Veikšnoris 
Adolfas.

VELBASIS, Povilas, iš Žilių 
km., Rokiškio aps.

VERIKAS, Vladislovas, išvy
kęs iš Liepojos.

VENIS, Pranciškus, iš Lauciš- 
kių km., Lukšių vai., Šakių aps., 
gyv. Brooklyne, Broadway.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

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

(Bus daugiau)

STAŠAITIS. Stasys, Kazys ir Užpomedžių km., Raseinių aps. 
Marijona, gyv. Waterbury. ŠMIGELSKIS. Juozas ir sesuo 

,Conn., Riverside Street. Zuzana, iš Kaimelio km., Rau-
I STASKEVIČIUS. Juozas, iš dondvario vai., Kauno aps. 
Trumpalių km.. Seinų aps., gyv. ŠNEIDERIENĖ - Gudaitytė, 
Brooklyne. Augustė, iš Slavikų vai., Šakių

STAŠKŪNAS, Kazimieras, iš aps., gyv. Peoria, III.
Baisogalos, vai., Kėdainių aps.

STEPONAITIENĖ - Paškevi
čiūtė, Marija, vėliau ištekėjo 

į antru kart. Jos vaikai Anelė, O- 
na ir Pranas.

I STORAS. Andrius.
nois valst: *

STONYS, Stasys, iš 
vai., Mažeikių aps.

STRELKAUSKAS.
l vas, iš Viešvinų.

STROFHEL - Trimupaitytė,;
Marija, iš Tauragės ir Strofhel.j
Augustas, iš Batakių. Tauragės!

j aps., gyv. Čikagoje.
■ STUNDŽIUS. Bronius, gyv. 
rodos Washingtone, turi siuvy
klą.

STUNGEVIČIUS, Juozas, iš 
Baublių km., Laukuvos vai., 
Tauragės aps.

STUNGURIENĖ - Stokaitė,
Benigna, ir vyras Stunguras, 
Antanas, iš Krakių m.

STUPURAS. Julijonas, gyv.
Seattle, kur dirbo mėsos bizny
je ir Stupuras, Pranas, gyv. 
Bostone. Kilę iš Rekčių km., 
Kuršėnų parap., Šiaulių aps.

STUPURAS, Steponas, iš 
i Rekčių km.. Papilės vai., Šiau
lių aps.

SUNGAILIENĖ, Olesė, gyv.
Albany.

ŠEMIOTAS, Juozas, iš Luo
kės, Telšių aps.

ŠILEIKIS, Justinas, iš Vie-
viržėnųų m.. Kretingos aps.

I

t
1

I

gyv. Ilii-

užgirs pasiūlytą sujungi
mo planą.

Į

i
Sako, Kunigo Užtarimu 

įvyksta Stebuklai I
»I 

, Roma — Dalmatijos gy-į 
ventojai praneša, kad keli 
stebuklai yra įvykę per 
užtarimą kun. Leopoldo da 
Castel Nuovo, kuris nese
niai mirė savo gimtinėje— 
Spalato mieste, kur jis sa
vo šventumu kilniai pasi
žymėjo.

! Kunigo gyvenimo apysa
ka yra skleidžiama slaptai 
po visą šią Tito, komunis
to, valdomą provinciją. 
Netik įvyko stebuklai, bet 
ir daug žmonių priėmė 
krikštą Katalikų Bažny
čioje.

i — .......... 1

i

Nauja Krizė Graikijoje

Athenai, Graikija — Va
dai septynių opozicijos i

Viekšnių
Į j 

Vladislo-!
t

I
I

partijų, kurie sudaro dau- ŠIMOLICNAS, Jonas, dakta-
gumą parlamente, reika
lauja sudaryti naują val
džią, kuri užimtų Tsalda- 

! ris valdžios vietą.
f j 
i I I I

LIETUVOS LAISVE 
UŽGNIAUŽTA TIK 

LAIKINAI!

Bet kada laivas audros 
blaškomas šaukia pagal
bos, ir ji jam suteikiama 
laika, — jis būna išgelbė
tas. Jeigu mes ir krauju 
ašarojančiai LIETUVAI 
laiku ištiesime pagalbos 

ranką, — ji bus išgelbėta! 
Amerikos Lietuvių Taryba 

paskelbė vajų Lietuvos vadavi
mui iš pavergimo... Lai kiekvie
nas lietuvis prisideda savo da
limi, tai yra nusiunčia piniginę 
auką A LT tiesiog, ar per savo 

kolonijos atstoi us.

ras.
ŠIUMANTIENE - Kudirkaitė, 

iš Naumiesčio, šakių aps., gyv. 
Detroit, Mich.

ŠIUŠE. Petras ir šiušaitė. A- 
gota, vaikai Tado ir Marijonos 
Stončytės. iš Luokės v.

ŠKELIOVAS, Filipas ir Lu
kas, iš Makarovkos km.. Ven- 
džiogalos v., Kėdainių aps.

ŠLEKYS, Adomas, Antanas, 
Jurgis ir Vincas, iš Kvietiškio 
vai., Marijampolės aps., ^yv. 
New Yorke.

ŠLENTNERIENĖ, Berta, iš

Žuvo 15 Angliakasių

i ŠNELIUS, Kazys, ir Šneliū- 
tė, Anelė, kurios ištekėjusios 
pavardė nežinoma, brolis ir se
suo Aleksandro, kilę iš Čekiškės 

i vai., Kauno aps., gyv. New Yor- 
;ke.
j ŠOPIS, Charles. gyv. Ansonia, 
,Conn.

ŠVANTAS. (Schwandt), Vi
lius, gyv. Pennsylvanijos valst., 
spėjamai Kensington, Ponton 
Avė.

ŠVARCAS. Rudolfas, iš Gu
dinęs km., Marijampolės aps., 
gyv. Cicero, III.

TAMOŠAITIS, Martynas, sū
nus Izidoriaus, iš Padubysio v., 
Šiaulių aps., gyv. netoli New 
Yorko.

TAMOŠEVIČIENE - Lukšytė, 
Mary, iš Šakių aps. ir vyras Ta- 
moševičius, Antanas, gyv. Bal- 
timore, Md.

TANKELEVIČIUS
naitė, Marijona, 
našlė, gyv. rodos 
kilusi iš Alytaus.

TAUTVIDIENE - Klimaitė. 
Ieva, ir sūnus Jonas Tautvidas, 
gyv. Cambridge, Mass., School 
St. 38, vėliau persikėlė kitur.

TENIKAT, Agužė, iš Gėčių 
km., Šakių aps.

TERESEVIČIENE - Matuse
vičiūtė, Magdalena, iš Kelmės, 
Raseinių aps., gyv. Philadelphi
joje.

TRINKA, Juozas, iš Gruzdžių 
vai., Šiaulių aps., gyv. Aurora. 
III.

TRINKA, Viktoras, iš Žaga
rės, gyv. Aurora, III.

TUPIKAS, Dr., iš Viekšnių v., 
Mažeikių aps.

UKRINAS, Vladislovas, 
Žarėnų, Telšių aps.

URBONIENE - Lunskaitė, Zo
sė, duktė Prano ir Albinos, gyv. 
New Yorke.

URMULEVIČIUS, Petras, iš 
Kaselių km., Lekėčių vai.

VABALAS, Pranas, Lietuvo
je tarnavo kariuomenėje, išvy
ko Amerikon 1923 metais.

VAGNERYTES, Katrė ir O- 
na, ištekėjusių pavardės neži
nomos, iš Aulių km.. Biržų aps.. 
gyv. rodos Bostone.

VAIČIŪNAS, Antanas, Jonas 
ir Juozas, iš Troškūnų m., Pa
nevėžio aps., gyv. Clevelande.

VAIDOTYTE, Anastazija, iš 
Raudondvario. Kauno aps.

Gudy- 
duktė Jono. 
New Yorke,

Plymouth, Pa. —1 šiomis 
dienomis Glen Alden kasy
kloje žuvo 15 angliakasių. 
Valdžios tyrinėtojai sako, 
kad ckspliozija kilo dėl 
perdaug susidariusių dujų.

Šakių aps.. 
1940 m. 

Ameri-

Z

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie miliont; tu. kurie 
prisiekauja Johnsons NUGAROS 
PLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintu nugaros skaus
mus. Daktarų išbandymai Šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant šį plastėti, tai lyg 
naudoti kaitinamųjų paduškaitę pa
čiame jusi) darbe. Švelnūs vaistai 
sužadina kraujo afdinktaka. ŠIL
DO jums nugarų, atliuosuoja skau
smų ir sustingimų. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnsons NUGAROS P LAGE
RIS saugo nuo tižsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jį gamina 
Johnsou & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybę P°r 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

KOREAN MHALING EXPEDITION

Amerlcan Red CroSi Phjto 
On an American Red Cross sponsored tour aboard a Korean whaler, 
Ameriean GI si(htseers ret the bij thrill of the day as the shtp's eapum 
ts*ma«s hia positįon beftind the harpoon run ready for the wh»le to flaah 

his balk Ibot vater.
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Turčius Ir Lozorius

■ » _____  3

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKASramiai atsisėdo prie stalo 
ir laukė naujų “sabotaži
ninkų”. Ir tikrai čia suė
mimus ir areštus vokiečiai 
atlieka be pėdsakų, “tyliai, 
greitai” ir “slaptai”.

Kadangi mes nebuvome 
dar areštuoti, tai į polici
jos automobilį mūsų neso
dino, o į ieškomą ištaigą 
mus vežė vienas policinin- 

• kas nemokamai tramva
jais. Tačiau vos persėdas į 
kito ruožo tramvajų, tuoj 
užgeso visos viešose vieto
se šviesos. Tuoj spiegiamu 
balsu sukaukė perspėja
moji sirena, pranešdama, 
jog Aussigo link artėja 
priešo (amerikiečių) lėk
tuvų eskadrilės.

Tuoj buvo sustabdytas, 
bet koks jv.dėjimas ir n ie-į 
ste išjungta elektra. Trr m- 

i va jai automatiškai sust ojo 
į vidury gatvių. Mus vežęs, 
policininkas kaž kur crr go, 
matyt savo kailį gclbt la
mas. Tramvajaus konckik-Į 
torius, tuoj isakė lipti lau
kan ir eiti į slėptuvę (Luft-I 
schutsraum).

Artėjančių lėktuvų ir. 
i bombardavimo pavojaus 
į sirenos jau mums buvo ge
rai pažįstamos iš Drezde
no, todėl išlipę iš tramva
jaus, kiek išgalėję bėgome 
į pirmą pasitaikiusią slėp- i

Šiais dorovinio iškrypimo laikais kaip tik tinka 
prisiminti Kristaus pasakytas prilyginimas apie tur
tuolį ir Lozorių. Štai kaip jį aprašo Šv. Lukas savo 
Evangelijoj:

“Buvo vienas turtingas žmogus, kurs vilkėdavo 
nurpuru ir ploniausia drobe ir kasdien puikiai poky
liavo. Buvo taip pat vienas elgeta, vardu Lozorius, kurs 
gulėjo pas ano duris, pilnas vočių, ir geidė pasisotinti 
krintančiais nuo turtuolio stalo trupiniais, bet niekas 
jam neduodavo. Šunys ateidavo ir laižydavo jo votis. 
Atsitiko, kad elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Ab
raomo prieglobstį. Mirė taip pat ir turtingasis ir buvo 
palaidotas pragare. Būdamas kančiose, jis pakėlė sa
vo akis ir pamatė iš tolo Abraomą ir jo prieglobstyje 
Lozorių, kuomet jis sušuko: Tėve Abraome, pasigai
lėk manęs ir siųsk Lozorių savo piršto galo pamirkyti 
vandenyje, kad atgaivintų mano liežuvį, nes kenčiu 
kančias šitoje liepsnoje. Abraomas jam atsakė: Sūnau, 
atsimink, kad tu gavai gėrybių savo gyvenime ,o Lozo
rius gavo nelaimių; dabar jis turi paguodą, o tu kanki
namas”.

Turtuolis nusikalto tuomi, kad pokyliavo ir gir
tuokliavo, bet dar daugiau tuomi, kad nesušelpė badu 
mirštančio ir ligos suspausto Lozoriaus. Turto pertek
lius ir lėbavimai taip sukietino jo širdį, kad gailėjosi 
elgetai trupinių nuo savo stalo. Negalėjo jis teisintis, _ _
kad nežino, ar yra kokių elgetų jo apylinkėj, nes vienas savo brangią tėvynę, gel- sižiūrėjęs į mus ir iš kal- 
kaip tiktai gulėjo pas jo duris. Galėjo gi matyt, kad tas bėdamiesi nuo sužvėrėju- b°s supratęs, jog mes ne 
nelaimingas ne tik kenčia badą, bet ir baigia mirtį ir šių bolševikų priespaudos, “grynakraujai” vokiečiai, 
votimis apipiltas, kurias šunys iš pasigailėjimo laižo, važiavo traukiniu, smar- uždėjęs ranką ant revolve- 
Šunys turi daugiau širdies už žmones... T

u avęs vokietijos pažiba laivas Europa, kurį 
prancūzai perkrikštijo į La Liberte, šiomis die
nomis jūrų audros pagautas La Havre pakraš
ty, buvo taip apdaužytas, kad paskendo. Laivų 
specialistai sako, kad jis bus galima iškelti.

skaitytinas bažnyčiose Sekmadienį, sausio 19, 
ir pi imintinas Sekmadienį, sausio 23 d.

Mylimieji Kristuje,
Metinė rinkliava Vyskupijos Labdarybėms bus 

daroma per visas Mišias Sekmadienį, sausio 26 d.
Man nereikia ilgai jums kalbėti apie šitą svarbią 

rinkliavą. Jūs žinote, kas yra daroma labdarybės sri
tyje. Kunigai ir žmonės daug, daug kartų tuos darbus 

, yra užgyrę. Daugelis nuveiktųjų darbų kaip tiktai ati- 
■ tiko jūsų norus aukščiau pakelti ir pagyvinti Arkivys- 
; kūnijos ir bendrai katalikų labdarybės ir apšvietos 
veikią.

Kiekvieną metą šiuo laiku aš visados į jus krei- 
niuosi, kad gausiomis aukomis užgirtumėte mūsų da
romus labdarybės darbus.

Nors jau gana ilgą laiką ėjau kunigo pareigas mū
sų Arki vyskupijoj, bet keli metai atgal aš niekad ne
buvau manęs, kad pas mus yra tokia plati labdarybės 
dirva. Ir ko tolyn to daugyn tie reikalai auga ir prašosi 
vis gausesnės paramos. Dėl tų reikalų didumo ir būti
numo bet koks Vyskupas galėtų nusiminti, jeigu geri 
žmonės savo duosniomis aukomis neateitų jam į pagal
bą.

Labdarybių rinkliava, darytina sekamąjį Sekma
dieni. sausio 26 d., daugiausiai prisideda prie gerų dar
bų vykdymo. Taigi ir šįmet atsišaukiu į jūsų duosnu- 
mą ir nasižadu n Inai jums pranešdinėti, kiek pažan
gos padaryta vykdyme tų darbų, kuriuos, pasidėkojant 
jūsų duosnumui, buvo galima nuveikti.

Telaimina gerasis Dievas jus ir jūsų šeimas už su
teiktas aukas ir teatlygina jums pagal savo nuožiūrą.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
Sausio 15, 1947.
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IR JŲ ŠIRDYS SUMINKŠTĖJO
I

tuvę.
Gatvės tuoj ištuštėjo ir 

vakaro prietemoj virš gal-
Tai buvo 1944 metų vėly-Į Pirmo pasitaikiusio žan-vų pasigirdo pirmas lėktu- 
is ruduo vokiečių užgrob- daro - vokiečio užklausė- ■ vų žvalgų ūžesys. Kažkur 
įme Sudetų, (Čekijos) me, kur čia bus galima vakaruose matėsi skaid-

j vas ruduo vokiečių užgrob- daro -
tame Sudetų, ." 
mieste... rasti mūsų ieškomą įstai-

Būrelis lietuvių, palikę g4- Šis kaž kaip keistai pa-

vokiečiai, 
traukiniu, smar- uždėjęs ranką ant revolve-

riai šviečiantys prožekto
riai ir priešlėktuvinių pa- 
pabūklų tratėjimas. Mūsų 
slėptuvė buvo iškasta po 
dideliu miestą supančiu 
kalnu, ant kurio viršaus I

Šunys turi daugiau širdies už žmones... Baisingos elge- kiai karo paliesta, jiem rio makšties, paliepė nesi- buvo kapines. Y adinasi, jei 
tos kančios, bet dar baisingesnis turtuolio nežmonišku- svetima Vokietijos žeme, dairyti ir eiti į artimiausią * 
mas. Bet žiūrėkime, koks dramatiškas finalas. “Mirė 
elgeta ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį; 
mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas pragare”. Galų ga
le abudu susilaukė teisingumo. Ilgai laukt nereikėjo.

Kristus taikė tą prilyginimą paskiriems žmonėms. 
Bet šiandien jis tinka tautoms: nuskriaustoms, skriau- 
džiančioms ir nuskriaustųjų nepaisančioms. Kad 
skriaudikai susilauks ano turtuolio likimo ir skriau
džiamieji nusipelno Lozoriaus laimės, savaime supran
tama. Bet ką nusipelno tie, kurie ištisas tautas pastū
mėjo į skriaudikų nelaisvę, o paskui jas pamiršo, išgal
vodami visokius pasiteisinimus, kad tie nelaimingi ga
lų gale su savo likimu apsipras (tur būt žino priežodį, 
kad ir kariamas šuvo su savo likimu apsipranta), kad 
viskas būsią ramu. Taip mėgindami nutildyti savo są
žinę (jei dar jos kiek turi) gamina sau turtuolių stalą 
ir rūpinasi, kad tiems Lozoriams nė trupinėlio nuo jo 
nenukristų. Tegu šunys jų žaizdas laižo...

O buvo gi laikas, kada tų dabar skriaudžiamųjų 
tautų pagalba buvo labai ir labai reikalinga. Ko tada 
jiems nežadėta! Ir Atlanto Čarteriu masinta, ir ketu
riomis laisvėmis čiūčiuota - liūliuota, kad tik eitų lieti 
savo kraują už savo tėvų nelaisvę... Dabar tegu sau 
džiaugiasi budelių naguose...

Ar reikia rišt klausimas, ko jie nusipelnė? K.

Tremtinių Laiškas Amerikiečiams
Š. m. rugpiūčio mėn. mes lie

tuviai. gyvenanti Vokietijoj, 
Traunšteino lagery, gavom rū
bų iš savo brolių Amerikos lie
tuvių. Už jūsų aukas, už trūsą, 
už supratimą mūsų nelaimingų 
tremtinių, be tėvynės, be savos 
pastogės. Širdingai dėvkojam.

Mums paskirsčius rūbus, ma
no žmonai teko rudeninis pal
tas ant kurio buvo laiškutis, au
kotojos vardas ir pavardė. La
bai norėčiau, kad tas laiškutis 
grįžtų pas jo savininką p. Ma
tulis Izabelę. Noriu jai širdingai
padėkoti už auką ir noriu kartu , laiško. Adresas:

I

šiai įstaigai tą raščiuką labai 
prašau jį persiųsti p. Matulis 
Izabelei. Reiškiu didelę padėką 
broliams Amerikos lietuviams.

St. šlikas.
Pridėta originali aukotojo 

kortelė, kurią prie rūbo rado: 
Izabelė Matulis, 
St., Athol, Mass. Kitoj kortelės 
pusėj St. Šlikas taip dėkoja:

Miela Ponia: Širdingai dėko
jam už jūsų auką mums vargs
tantiems nelaimėje. Jūsų auko
tą paltą gavom. Jūsų gera šir
dis. Dėkojam. Laukiam iš jūsų

pranešti, kad jos aukotas paltas 
pasiekė mus benamius lietuvius, 
esančius Vokietijoj. Siųsdamas

AMERICAN 
RED CROSS

didesnė tyla vyravo slėp- čiausioja apsaugoti juos ir 
tuvėj. Moterys aimanavo, jų miestą. Tylūs maldos 
kitos tyliai, kažko gailėda- balsai sklydo po tamsų ur- 
mos, verkė. Tik mums sve- vą, lyg nerasdami sau išė- 
timtaučiams nebuvo ko jimo. Suklaupėme ir mes. 
gailėtis, nebent žūvančių Rodos, jog bombų sprogi- 
karo pasėkoj nekaltų kūdi- mo dūžiai nuo mūsų slėp- 
kių ir motinų. tuvės visai nutolo, o gal vi-

sa beviltiška įvairių tiky- Mes savo širdyje dziau- , . . . .7 ., J.
„ėmės Girdėdami apie sa- bų zmonul mase- įsileidusi 
fe tokį pragarišką bombų 
sprogimą. Tegu ameriko
nai daugiau meta bombų 
ant naciškos Vokietijos ir 
tuo palengvintų milijo
nams kitataučių vergau
jančių naciams. Tegu arti-

darėsi ir negirdėjo, o atro
dė, jog mes dabar esame 
bažnyčioj.

Kaip ilgai mes išbuvome 
_ trūkstančioje oro slėptu- 
J vėje, pasakyti negaliu, tik 

iš maldos atsipeikėjom, 
kai išgirdom tą patį sire
nos balsą, spiegianti vieną 
minutę, vadinasi pavojus, 
gal tik laikinai, yra praė
jęs.

Tuoj atsirado elektra ir 
slėptuvės durys atsidarė. 
Rūdai uniformuoti naciai 
garbingai paėmė kryžių ir 
išnešė iš slėptuvės per la
vonais, griuvėsiais, plyto
mis užverstas gatves į 
Viešpaties namą — bažny
čią.

. Nereikėjo nei varpais 
skambinti, nei kiekvienam 

, visi būriais, per 
griuvėsius ėjo į bažnyčią.

mus čia užgriaus, mes bū
sime kartu ir palaidoti.

Įėjimas į slėptuvę buvo
Šitame mažame lietuvių viešbutį, 
būrelyje, palikęs savo 
brangią tėvynę, važiavau, 
lyg koks išdavikas ir aš. 
Palikau savo tėvynę ne sa
vo noru, tačiau besitrau
kiančio okupanto vokiečio 
priverstas.

Štai mūsų traukinys įle
kia į buvusią Čekoslovaki
jos žemę. Važiuojame pa
gal gražios Elbės upės 
krantus, pro gražias me
džiais apaugusias Čekoslo
vakijos aukštumas. Į mū
sų vagono kupę įeina kon
duktorius ir griežtu tonu 
praneša, jog sekanti sto
tis — Aussigas, vadinasi 
mūsų kelionės galas.

Pro smarkiai skriejan
čio, elektrinio garvežio ve
žamo traukinio vagonų 
langus jau matosi Aussigo 
bažnyčių bokštai ir rūks
tančių fabrikų kaminai, me iš Drezdeno rekomen- 
Švilpdamas mūsų trauki- dacijos pažymėjimą ir lei- 
nys įlėkė į smarkiai bom- dimą važiuoti traukiniu i- 
bų apgriautą stotį. Po ii- ki Aussigo. Tik kiek blo
gos virš 300 kilometrų ke- giau buvo su mūsų doku- 
lionės iš Drezdeno išlipo- mentais, nes gestapininkas NIEKAM BLOGA 
me į sprogusių bombų iš- lietuviškų pasų išskaityti -----------
raustą Aussigo stoties negalėjo. Pabaigęs su mū- — Nedaryki niekam bloga — 
peroną. sų dokumentais, priėjęs Sako man tėvelis:

Mūsų lietuvių nedidelis prie sienos, pabarškino. — išdykauti, tinginiauti
■ būrelis buvome rekomen- Atsidarė mūsų visai nepa- juk kiekvienas gali.

159 Prospect duoti iš Drezdeno į Aussi- stebėtos slaptos durys, ir 
į kambarį įėjo du civiliai 
su revolveriais vyrai, ku
riem mūsų dokumentus 
tikrinęs įsakė apžiūrėti 
mūsų bagažą. Nieko prieš---- Nedaryki niekam bloga. —
naciško neradę, pasakė, šlama uosis sode 
jog mes galėsime eiti, ir Ir, kur vakar aš nulaužiau, 
kad nuo mums siūlomo Man tą šaką rodo, 
darbo nepabėgtume, į dar
bo įstaigą mus nuves vie
nas policininkas.

Na ir nustebome, kai iš
einant iš tardymo kamba-

v •

Įėjome į nemažą viešbu
tį, mus atlydėjęs vokietis 
ir išsiėmęs nosinę tris syk 
nusišnypštė (sutar ties: 
ženklas) ir mus suvarė į> 
atskirą tamsų tuščią kam-1 
barį. Tuoj paskui žandarą; 
atėjo vienas džentelmeniš-' 
kas vyras ir, uždegęs elek
trą, pasikalbėjo su mus at
vedusiu žandaru, liepė jam 
išeiti. Tiesa, tą pas mus e-1 
santi kambaryje vyrą, aš 
tik įėjęs kampe pastebėk 
jau sėdinti prie stalo prie 
alaus bokalo. Griežtu tonu 
jis mums liepė sėstis ir pa
rodė ant kaklo ženklą su 
užrašu, pasisakė esąs vo-i 
kiečių slaptosios policijos 
agentas (gestapininkas). 
Jis tuoj iš mūsų pareikala
vo dokumentų.

Mūsų laimė, kad turėjo-

pro nedideles duris d vėjo- na baįsaus 6 metu karo pa. 
se vietose. Visa slėptuveil • ,
buvo panaši į tamsų žvėrių; &
urvą. Aplink kalną driekė
si garsūs Aussigo muilo ir 
kiti fabrikai...

Mums pasiekus slėptuvę, 
ji jau buvo pilna ir perpil
dyta, jog po mūsų ir dar 
kelių asmenų durys buvo 
uždarytos, buvo parašyta, 
jog šioje slėptuvėj gali 
tilpti 4500 žmonių. Įlindus 
į tą tamsų ir nejaukų urvą, 
į didelę spūsti žmonių, tuoj 
pasigirdo pirmieji ir vis 
kas kart arčiau duslūs 
bombų sprogimai. Slėptu
vėj viskas ūžė iš vieno, lyg 
bičių avily.

Mums teko sustoti ties 
pat durim ir gilyn verži- 
jmasis būtų buvęs be pras
mės. Be to, esant arčiau iš
ėjimo, lengviau būtų gali
ma pasprukti.

Juo bombų trenksmas 
dažniau kartodavosi, juo

Lauke virė sprogstančių 
bombų ūžesys. Paraku pa
kvipusiu oru sunku buvo 
ir kvėpuoti. Stiprios oro 
spaudimo bangos aiškiai 
buvo jaučiamos ir mūsų 
slėptuvėj. Ant galvų pra
dėjo kristi granito atluži- 
nėję gabalai. Ką tuo metu 
jautė žmogus, sunku ir įsi
vaizduoti ; norėjosi kuo 
greičiau baigti šį žemišką 
gyvenimą. Deja, tas mums 
nebuvo dar lemta... I _

Lauko pusėje turėjo bū- safcyti 
tinai stovėti tam tikslui - _  _
paskirti 4 priešlėktuvinės Kaip slėptuvėj iš pradžių 
apsaugos vyrai ir bet kokį buvo triukšmas, taip čia 
artėjantį pavojų per gar- vyravo tyla, nors žmonių 
siakalbius pranešti žmo- minios buvo apgulusios 
nerns. _ s prie bažnyčios esančius

štai staiga prasivėrė du--.kapus, gatves. Mes, lietu-
rys .*r saugoję duris vy- vjaį tajp pat ėjome į baž- 
rai įnešė į slėptuvę ir pa- nyčią padėkoti Viešpačiui 

musų gy-gal sieną paguldė sunkiai išsaugojimą 
į galvą ir be vienos ran- vybių. 
kos sužeista moterį, kuri yra sakoma* 
sveikąja ranka prie krau- padaręs klaidą,’ 
ju apskretusios . krutinės anksčiau, ją atitaiso”. Pa
laikėj prispaudusi kruviną našiai yra ir čia. Tie patys

“Žmogus 
vėliau ar

iše-

Rau- 
sau-

— Nedaryki niekam bloga, — 
Sako man mamytė:
— Aną kartą tu uogienės 
Palaižei lyg tyčia.

su Nukryžiuotojo muka— 
kryžių.

Moters lūpos drebėjo, Hitlerį ir būdami jo paka- 
dūsavo ir mesdama pra- iikaįst buvo pasmerkę Baž- 
keikimo žodžius Hitleriui, |nyčią ir katalikybę ir štai 

atsidūsėjimu; dabar, griūvant nacių ga- 
lybei ir jie susiprato įr jų. 
jų širdys suminkštėjo...

J. Martinkus.

naciai, kurie prieš keletą 
metų, sekdami savo vadą

Stasys Šlikas,
Traunschtein Kurhaus 

UNRRA Team 159 
Deutchland Bayern, 

U. S. Zone Germany.
Laiškas ir kortelė, pagal rašy
tojo prašymą, pasiųstas šian
dien pat j Athol, Mass., Izabe
lei Matulis.

— Nedaryki niekam bloga, — 
Niurna man katytė:
— Jeigu kiek tiktai prispausi. 
Tuoj imsiu draskyti.

— Nedaryki niekam bloga, — 
Man širdis kartoja:

. — Tuomet būsi tu laimingas.

gą, čia gavimui darbo. Pa
siėmę savo kuklius baga
žus, plytom užverstais po
žeminiais perėjimais, 
jome į judrią gatvę.

Artinosi vakaras, 
doni besileidžiančios
lės spinduliai, slėpėsi už 
kalnų, supančių iš trijų pu
sių nemaža Aussigo mies
tą. Mes iki nakties norė
jom dar pasiekti savo tik
slą, pasiekti miesto darbo
įstaigą (Arbeitsamt), nes rio prie durų stovėjo 2 uni- 
kitaip šaltą rudenio naktį formuoti policininkai, o 
teks praleisti lauke, tarp lauke ant gatvės jau laukė 
bombų sugriautų namų, po policijos automobilis. Mus Kaip danguj, kaip rojuj, 
atviru rudens dangum... į tardęs gestapininkas vėl) P. L-gas.

paskutiniu ;
užmerkė akis spausdama 
prie savo gruvinų lūpų, jai 
taip brangų kryžių. Ir nuo
stabu, jog buvę vidaus pu
sėje nemažai naciškom u- 
niformom Hitlerio parti
jos narių reiškė tą patį...

Iš mirusios moters ran
kų tuoj buvo išimtas vieno 
nacio kryžius ir pakabin
tas ant durų virš degan
čios žvakės. Ir nuostabu, 
jog naciai per garsiakalbį 
pirmieji pradėjo kalbėti 
maldas, melsdami Aukš-
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sąžininga pilietė, kupina 
gailestingumo ir meilės, 
sugebanti atlikti nepalau
žiama valia ir tyra širdimi 
jai skirtas pareigas. Tokia 
moteris, turinti apšviestą 
minti ir liepsnojančią šir
dį, laisva nuo kiekvieno 

yra 
tvirta savo morališkuose 
principuose.

Žodis negali duoti pilno

Gražiausioje vietoje, ra
mybės kampelyje, tyro oro 
apsuptame vienuolyne, gy
vena mažas būrelis vie
nuolių seselių. Iš ten kils 
naujos jėgos dirbti krikš
čionišku tvirtumu ir pa
stovumu religinį, moralinį
ir socialinį darbą, be kurio: žemiško prisirišimo, 
neįmanoma jokia pažanga, 
joks civilizacijos vystyma
sis. Kiekvienas vienuoly
nas yra ne tik dvasios, bet supratimo apie vienuolynų 
ir kultūros nešėjas žmoni- kongregaciiu naudingu- 
jos gerovei. -- -•-- - . Amerikoje, reikėtų

Rodos, silpnos ir bejėgės, ‘ matyti nuveiktus darbus, 
bet jos yra gailestingumo Tai rašoma ne tik sekant 
angelai. Nekalto Praside- kiekvieną darbą tų, kurie 
jimo Šv. P. Marijos Sese- aukojasi religiniam ir šo
rys yra Dievo malonės aiš- cialiniam asmenybės tobu- 
kiauisas pavyzdys. Jos 
prie darbo apsirengusios; 
mėlyna, tartum dangiška 
spalva. Jų darbas nežino 
poilsio, kur tik jos eina, 
ten pražydi labdarybės 
žiedai. Visur neša gailes
tingumo įstatymą, meilės 
suraminimą, tikėjimo jė
gą. Visur atnešė palaimą, 
gerovės medis davė savo 
vaisius, ir saulė lyg skais-į 
tesne šviesa suspindėjo.

Viešpaties vynuogyno 
bendradarbė. Motina Se
suo Aloyza, tikėjimo ir i-i 
dealo vedamas, ištvermin-: 
gai, sumaniai ir šventai, 
vadovauja savo duktė-; 
rims. Siekdamos individu-j 
alios tobulybės, jos žiūri ir 
į pasaulį, kad jį pagerinus,; 
suteikus pažangos ir ra-j 
mvbės fulkra.

Neužtenka, kad moteris 
būtų gera namų ekonomė., 
Dievo skirtoji žmonijos į-į 
amžinimui, bet yra reika- Į 
linga, kad ji ir visuomenė- 
je pasireikštų savo dvasios 
jėga. Moteris nėra vien tik , .
šeimyninio gyvenimo pa- i kantra”™-. ragauja gy- ( 
matu, ji yra ir’ visuomenės | Širdies dale-;
granitiniu pagrindu. Tokiu: - ..................
būdu ji tampa galingiau- .J _ , , _,
siu tautų laimės faktorių- j *r fven3 SeJ?ra darbą Ne- 
mi, progreso ir civilizaci- j kuito Prasidėjimo Sv. P.

se, ir visi, kurie vienu, ar kitu įgyt, blaivininkai turi tą savo 
būdu dirba žmonių proto švieti- proto daržą kasdien palaistyti 
mui. dvasios blaivinimui. Prie gerų knygų, laikraščių skaity
tos rūšies žmonių, galima pri- mu. Tada protas bus sveikas, 
skaityti ir blaivininkus, 
savo blaiviu 
džiu parodo, 
būti gyvas 
svaigalų.

kurie stiprus, akylas ir gražiai veik- 
gy venimo pavyz-, lūs.
kad žmogus gali
ir nevartodamas

lininiui. vedami ir palaiko-.
■ mi krikščioniško idealo,: 
bet ir iš nuostabumo, kad 
ir silpnasis elementas, tas' 
gražusis Dievo tvarinys,1 
skirtas žmonijos palaiky-' 
mui, pereina per pasaulį, į 
paliekant įamžintus dar-’ 
bus: šventumo, krikščio
niškos meilės, labdarybės,

. kantrybės, atsižadėjimo 
'dvasios visų malonumų, 
' kurių Sutvėrėjas nepavy- 
; dėjo, bet jos laisva valia 
viską paliko ir pasirinko 
daug kilnesnį darbą Vieš
paties vynuogyne, kur 
gaus šimteriopą užmokes- 

! nį.
Kiekvienas naujas dar

bas turi savo dramą pirm
■ pasiekus triumfą. Tik Ala
dinas turėjo magišką lem- 

; pa, kuri buvo paklusni 
į kiekvienam įsakymui ir 
Į norui. Bet Aladinas gyve-
! no legendoje, mes gi realy- 1 
' bėję.

Gyvenime viskas yra

Gaisras ištikęs Mount Royal viešbutį Quebec’e, kur žuvo dvi mote
rys. Ugnis sunaikino penkių aukštų patsatą ir kaimyninius namus apga
dino.

BLAIVYBES PLATINIMO 
PRIEMONES

(Skaityta P. Blaiv. susirin
kime gruodžio 20, 1946 m., 
Worcester. Mass.).

Pereito sekmadienio (gruo- 
■ džio 15 d.) pamokslas, pasaky- 
; aos kun. B. Mažuknos. kurs kai-

Naujosios Koplyčios Fondo 
Vajus

bėjo apie žmogaus sutvėrimą ir 
nupuolimą, padarė i mane gilų 
įspūdį ir davė geros medžiagos. 
Pasakyta: “Dievas sutvėrė žmo
gų. davė jam protą, išmintį; pa
talpino jį rojuje, pilname viso
kių gėrybių, medžių su gardžiai- 
siais vaisiais, kuriuos Dievas lei
do jiem valgyti, tik vieno me
džio vaisiaus liepė neliesti. Ta
čiau pirmieji žmonės Adomas ir 
Ieva to Dievo įsakymo nepa-

Statybos klausė, suvalgė uždraustą vai- 
užsitraukė sau ir

iI 
Į

Nekalto Prasidėjimo Seserų
Naujosios Koplyčios
Fondo vajus gražiai vyksta. Šio sįų įr tuomi 
vajaus proga, atsiųsdami auką savo ainiams didžiausias nelai- 
po S100.00. N. Pr. Švč. P. Mari- mes — skausmus, ligas ir mir- 
jos Seserų Kongregacijos Am-(tį”. 

ūmaisiais Nariais tapo: Ona Ce-j K;cucailu 
paitienė. Scranton, Pa.; Mari jo-: lau klausimas.

.. .... na Banevičienė. Waterbury, Ct.; '
• kančia, nes reikalauja pa- •j-acĮas Biknevičius, Chicago. Iii.; 
Stovumo, pasiaukojimo ; Domoka Biknevičienė, Chica- gė? Sako, kad piktoji dvasia. | 

go, III.; Antanas Bražinskas, pasivertus į žaltį, sugundė Ado- 
Somerville, Conn.; Valerijonas mą į r ievą, sašvdama: “Kuomet 
Buivis. Chicago. III.; Juozas jūs paragausi! to vaisiaus, tai 

pasidarysit tokie išmintingi, vis
ką žiną, r.et lygūs pačiam Die- 

ivui. Bet kodėl protingas, išmin
tingas žmogus turėjo klausyt 

|tokio piktos dvasios gundymo? 
\ Panašus klausimas kyla min
ty. kuomet matai žmones gir- 

Pranas Stan- taujant ir svaiginant save alko-

Klausant tų žodžių, minty ky- 
___________  “Kodėl Adomas 
ir Ieva, kaipo protingi Dievo 

.tvariniai, o taip kvailai pasiel-

1X11, iJIUKICiU II UlVlllAČLVl- .. _T. , r, Ti
jos pravedėja ir skatinto-! /ienu2?yne’ F‘
ja. Ju misija rodvti ir nu-! D- Putnam, Conn., kuris 
šviesti sutvėrimams kelią au*a kai? Jzuolas’ ar
kliniais troškimais, kurie dama« a^’..1taPda“as 
padaro asmenį vertu jo;^'vu kriksciomsko didin 
dieviškos kilmės. Jos ugdo i ^4?° sunbohu. 
moralines, intelektualines L _^ie^viePa®\^ . .
ir fizines moters pajėgas, 
kad ji vieną dieną būtų

Join the jums gei
■ IliMT MARCB vandens 
(MrAMYILE OF tikr^’ ■SLCAISZmE DIMES neprarasMRALYSIS
m MTienn ramintu rai nrurnų nuimsMNUMT 13-30

BRAILLE BINGO FOR THE BLLN’D

A: ar. Red Cross Photo

Dorothv Bearftr, Re<i Cross recreation uorker at talley Forge general 
hospital. Pennsylvania. 'hows bhndrd soklier how to uork • “braille” bingo 
board »be iesented. Red Cross Comnianity Šers irę to 'inips and hospttali 

i* d'jpp!. ujj ąuastitiM ct tie beud*.

Viešpats laimina kilnų Griskauskas, w. Cheshire, Ct.;
Jonas ir Kotryna Jankauskas. 
Hudson. N. Y.: Uršulė Kuizienė. 
Hartford. Conn.; Pranas ir Ma
rijona Miežis, Chester, Pa.; 
Vincenta Saunoris, Chicago, III. 
Kazimieras ir Sally Šimkus, 
Hartford, Conn.;
kauskas, Pittsburgh. Pa.; Sta- holiu. Mūsų žemė panašiai tam 
sys ir Agota Usalis, Omaha. rojui yra pilna visokių - viso- 
Nebr.: Izabelė Vaišvilaitė. Cice- kiaušių gėrybių, iš kurių žmo- 
ro. III.; Martiną Varkalis ir A.
A. jos vyras Kazimieras, 

į Angeles, Calif,; Ignacas Urban, rimo; pilna gardžiausiai kve- 
Chicago. III.; Antanas ir Moni- piančių žiedų, kuriuos žmogus j 

galėtų uostyti, alkoholio ir ta
bako neliečiant. Bet kur čia 
tau! Rodos lyg patsai velnias, 
įlindęs j degtinės ir alaus bute
lius. nuolat gundo kiekvieną 
žmogų: “Išsigerk. būsi protin
gesnis, turėsi armijas draugų. 

Garbės Nariais tapo atsiųsda- kurių būsi mylimas.” Na ir žmo- 
I nės tai pagundai pasiduoda, — 

rūko tabaką. 
Cicero. III.; Bet ar pasidaro nors vienas gir- 

Melrose tuoklis, ar rūkorius protinges-

susirinkimuose, nes prisigersi 
tabako smarvės, kad per kelias 
dienas jausi krūtinėje nemalo
nų jausmą.

Taip Dievas sutvėrė žmogų 
protingu, davė jam liuosą valią 
ir paleido jį ant šios žemės, kad 
matyti ką žmogus tuomi protu 
darys. Tačiau žmogus tą savo 
protą vartoja ne taip, kaip rei
kia. Žmogus, vieton, kad tobu
linti, šviesti savo protą, išranda 
priemones, kad savo protą tam
sinti, svaiginti. Dievo sutvertas 
dėl žmogaus gėrybes — grūdus, 
vaisius, žmogus panaudoja sa
vo proto naikinimui. Žmogus 

■ taipgi dažnai panaudoja savo 
į protą išnaudojimui, skriaudi- 
i mui kito savo brolio, tekio pat.... žmogaus, kaip jis.

Iš kitos pusės yra žmonių, ku
rie vartoja savo protus pratur
tinimui kitų žmonių protų ir 
dvasios, naudai visos žmonijos. 
Tai yra tie žmonės, kurie rašo 
geras, pamokinančias knygas, 
leidžia gerus laikraščius, duoda 
misijas, mokytojauja mokyklo-

kuris aukoja 
ir remia šventą darbą, nie- 

j kados nesigaili, nes jis lai- 
* mi šimteriopai pagal šv. j 

Evangeliją: kas duoda'
jums gerti ir stiklą šalto’ 

l mano vardu, iš- ka Yankauskas. Ansonia.Conn. 
tikrųjų, sakau jums, tasjAdomas ir Ona Yurgutis 
nepraras savo užmokės-; Brockton Mass . Morta Dauk. 
n,O„ o vi u i i i jshas. E. Orange, N. J.; A. Cer-

Kun. B. M. Mikalauskas.. nauskienS. Jersey c,ty. N. J.; 
' Michalina Bartkevičiūtė, Wor- 
! cester. Mass.

mi po $50.00 auką:
A. Daukshas, E. Orange, N.J. siurbia alkoholį.

: V’eromka Kemtis.
Agota Mažeikaitė,
Park. III.; Pranas Šūkis, Ro- niu žmogum? Yra senai ir mok- 
chester, N. Y.; 1
kienė, Providence, R. I.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
už atjautimą sunkios mūsų pa
dėties. Prašome mūsų Globėją 
Nekaltai Pradėtąją Mariją savo 

: galingu užtarimu pas Visagalį 
■ Dievą gausiai atlyginti visiems, 
kurie didesne ar mažesne auka 
mus paremia. Visų geraširdžių 
aukotojų neturime galimybės 
paskelbti spaudoje, bet visų 
vardai bus surašyti į Koplyčios 
Statytojų knygą — Aukso kny
gą,.

Giliai dėkingos
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys.
Aukas prašome siųsti: —

Immaculate Conception 
C'onvent

K t'. D. 2, *_'«>»>«»
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gus gali pasigaminti sau gar-i

Los džiausio. sveikiausio maisto, gė-'

Barbora Urni- sliškai įrodytas faktas, kad gir- 
Įtaujanti žmonės pagadino sau 
sveikatą, nusilpnina vidurių 
veiksmą, gauna visokias vidų-' 
rių ligas ir be laiko nukeliauja 
amžinybėn. Be to girtavimas 
dažnai esti priežastim nesan
taikos šeimose ir nepakenčiamo 
medžiaginio skurdo. Pavyzdžių 
galima matyt tūkstančiais. Bet 
žmonės tarytum tų pavyzdžių 
nemato, {iries juos užsimerkia, o 
vis girtuokliauja, pasiduodami 
visiškon alkoholio vergijon.

Tiesiog koktu ir šlykštu ma
tyt net mažus, dar dešimties 
metų neturinčius vaikus, mer
gaites rankiojant numėtytus 
ant gatvės cigaretų galus ir 
čiulpiant. Nerūkančiam žmogui 
tiesiog ueia gjtlimybes dalyvaut

Visos pastangos link proto 
, švietimo, dvasios tobulinimo, tu- 
> ri būt paremtas aiškiu tikslu. Ir 

| Vienok mes blaivininkai ne- į mes tą tikslą turime plėsti blai-
| turėtume pasitenkinti vien tik vybės idėją.
į nevartojimu svaigalų. Mes tu
rim dirbti, kad blaivybės idėja 
nestovėtų ant vietos, bet augtų, 
plėstuis ir sudomintų plačias 
žmonių mases. Mat žmogaus 
protas yra lyg kokis daržas. Ir 
jei nori, kad tame darže gerai 
augtų blaivybės, ar kokio kito 
idealo daržovės, gėlės, tas dar
žas reikia nuolat palaistyti.

Jei blaivybes idėia dabar atro- • 
do silpna, neauga nesiplečia, tai 
galima sakyti vien dėlto, kad PRIERAŠAS. Šiuomi noriu 
blaivininkai tą savo proto dar- pakviesti blaivininkų kuopas į- 
žą permažai laisto. Aš tą darau, vairiose kolonijose, bet dabar 
Laistau savo proto daržą ir nuo- nustojusias veikti, 
lat reiškiamomis mintimis ban-, naujais metais savo 
dau ir jūsų daržus palaistyti, i blaivybės
Kaikuriem, 
kam aš 
švietos.

!ii

Šviesus, išmiklintas protas, 
kaip ir gerai išdirbtas daržas 

j nelieka nepastebėtas. Jis kiek
vieną sudomina, lyg koks, mag
netizmas pritraukia. Tad mes, 
blaivininkai turim dėti pastan
gas tokius protus turėti, jei no
rim gerai išgarsinti blaivybės 
idėją ir ją perduoti platesniai vi
suomenei.

S. Būgną itis.

pradėt su 
veikimą 

platinimo dirvoje, 
žinau, nepatinka J Taipgi ir tose kolonijose, kur 

nuolat raginu prie ap- į kuopų nebuvo, bet jei randasi 
j blaivybei palankių žmonių, su- 

. , , x . . I darvt kuopas, išsirinkt valdy-gerai broiau, sesute, jei i, . ... _, . , . . i bas ir pradėt veikti. Senos irproto daržo nelaistysi. . ....
Žinok

tu SaVO M. V W VVCV «.V V •», I . . .., , , . i naujos susiorganizavusios kuo-tai blaivybes idealas tavo darže. .. , ,
bus menkas, sudžiūvęs. Pats ne- ;. . *. ...
turėdamas pakankamai to idea
lo, negalėsi jo ir kitam perduoti.

Norint kam nors idealą per
duoti, reikia jis nuolat be palio
vos garsinti. Žiūrėkit, kaip su-

j pos praneškit centro sekreto- 
į riui. kurs suteiks kuopai numerį 
ir visokius reikalingus patari
mus, informacijas. Taipgi parū
pins kalbėtoją, kurs asmeniai 
nuvykęs padės kuopai susiorga
nizuoti. jei tas bus reikalinga, 

maniai ir be paliovos yra garsi- J Sudarykim stiprų, organizuotą 
namas alkoholis ir tabakas. Ei
damas gatve daugely vietų pa
stebi gražių, pusnuogių mergai
čių paveikslus, kuriais garsina
ma svaigalai ir cigaretai. To
kiais garsinimais aiškiai pasa
koma, kad alkoholis 
tam tik ir yra, kad 
nusilpninti valią ir 
mų geidulių aistras.

Pakelt visuomenę į aukštesnį 
proto kultūringumo ir doros 
laipsnį, galima tiktai ugdant ir 
plečiant blaivybės idealą. Bet 
tas idealas turi būt sumaniai ir 
nuolat visais įmanomais būdais 
garsinamas. Kad tą sumanumą

ir tabakas 
atbukinti, 

sukelti že-

blaivininkų kūną, kurs galėtų 
pastoti kelią tam baisiam alko
holio slibinui, užsimojusiam pa
versti mus lietuvius bukapro
čiais, silpnavaliais ir žemos do
ros žmonėmis. Prasidėjus vei
kimui. atsiradus naujom kuo
pom. atgijus senoms, bus tuoj 
sušauktas visuotinas blaivinin
kų seimas, kurs sutvarkys ir 
nustatys gaires tolimesniam 
blaivininkų veikimui.

Pilnųjų Blaivininkų Centro se
kretoriaus antrašas:

V. Elavaekas,
7 Mott Str.. Worcester 4, Mass.

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Man., BREWERS SINCE 1B70

Kitoks...
Turėdamas daugiausia gerąją 
ypatybių Ale, PICKWICK visa
da patinka tiems, ką pažįsta Ale 

kokybes.

P1CKWICK
"ALE that b ALE"

Dabar Gaunamas 12 tinę. Bonkosc!



Antradienis, Sausio 21, 1917

Kraujas Ukrainos Žemėje
Pradžia 1-mame puslapyj

9,316 ukrainiečių katalikų 
parapijų ir 145 vienuoly
nus.

.Tą persekiojimo politiką 
carai tęsė iki pat Didžiojo 
karo ir net 1914 metais

v •I — 1945 m. balandžio 11 d. 
! specialus NKVD dalinys 
apsupo šv. Jurgio katedrą 
Lvove. Po nuodugnios 
kratos, pravestos pagal 
NKVD metodus, buvo a- 

i reštuotas metropolitas J. 
garsusis Ukrainos katali-| (įpėdinis Šeptickio, 
kų metropolitas Šeptickis i ^urs ^įre 1944 m. lapkr. 
buvo uždarytas į kalėjimą 1)» vysk. N. Budka ir vysk, 
ir išsiųstas į Sibirą. ^arnecki, prelatai L.

4 1 4 Kunicki ir O. Kovalski, ke-
NAU JIEJI KANKINTAI letas kunigų, jų tarpe - 

Ko nebaigė padaryti ca- seminarijos rektorius, ka
rų prievarta, tą pasišovė talikų mokyklos 
dabar vykdyti Stalinas, y- rius. 
pač pasirodydamas uolus ’ Hodunka 
toje Ukrainos dalyje, kuri 
nuo Lenkijos buvo atkirs
ta ir prijungta prie SSSR. 
Jau 1940 metais NKVD 
nužudė metropolito Šeptic- 
kio brolį, bazilijonų vie
nuolį. Kai 1941 m. rusai, 
vokiečių vejami, traukėsi, 
jie pravedė masinius kata
likų žudymus Stanislavo- 
ve, Strejuje, Drohobyčiuje, 
Lvove, Tamopolyje. Tarp 
nužudytųjų buvo tokie žy
mūs kunigai, kaip filoso
fijos daktaras, rašytojas 
tėvas Konradas (Lvove) 
ir rytų bažnyčių specialis
tas tėvas Isčak.

VISUOTINA ATAKA •
Okupavę naciai Ukrainą 

taipgi buvo žiaurūs katali
kams.

Kai vėl sugrįžo rusai, iš- 
pradžių jie tik atsargiai 
stebėjo, tai šen, tai ten ką 
suareštuodami, ką likvi
duodami.

Tačiau jau 1945 metų 
balandžio mėnesyje prasi
dėjo visuotina ataka prieš 
Katalikų Bažnyčią Ukrai
noje. Ypač ta kampanija 
paaštrėjo, kai atvyko į va
karų Ukrainą, į Lvovą du 
provoslavų vyskupai, lydi
mi didelio skaičiaus pro
voslavų popų. Kaip rašo 
VV. Duš nyk, esama žinių, 
kad jie buvę paruošti NK
VD mokyklose, jie lanką 
raudonosios armijos kari
ninkų valgyklas ir klubus 
ir elgiasi panašiai, kaip ru
sų karininkai kituose oku
puotuose kraštuose, neiš
skiriant nė skandalų su 
moterimis.
NKVD “VALO” LVOVĄ

Slaptas pranešimas, at
ėjęs iš Ukrainos (ir iš
spausdintas leidinyje “Už 
Nepriklausomybę” Nr. 9- 
10) skelbia tokius faktus:

M. Čarnecki, prelatai L. 
Kunicki ir O. Kovalski, ke-

direkto- 
Areštuotasis kun.

l po gyvuliškų 
kankinimų mirė kelioms 
dienoms praslinkus. Klie
rikai buvo uždaryti į lage
rį Pierackio gatvėje. Visi 
kun. seminarijos profeso-; 
riai buvo sušaukti į NKVD 
organizuotą mitingą, kur 
buvo pranešta, kad unitų 
bažnyčios jau nebesą, kad 
jos metropolitas esąs su
laikytas, o šv. Jurgio kate
dra būsianti pavesta sovie
tų paskirtam provoslavų 
vyskupui. Kratos metu 
NKVD agentai elgėsi žiau
riai, grobė auksinius ir si
dabrinius dalykus, liturgi
nį vyną ir tt.

VISI VYSKUPAI 
AREŠTUOTI

Panašūs antpuoliai vyko 
po visą vakarų Ukrainą. 
Buvo suareštuoti visi ka
talikų vyskupai. Vyskupas 
Chomyšyn, 78 metų sene
lis, mirė traukinyje pake
liui į Kievo kalėjimą.

Iš dabar laisvėje pasili
kusių ukrainiečių vyskupų 
tėra tik tie, kurie gyvena 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, Kanadoje ir Ro
moje.

Pravedę pogromą prieš 
aukštesnę hiera r c h i j ą 
(dvasiškiją), rusai ėmė 
likviduoti kunigus.
PROTESTO SUVAŽIAVI

MAS IR AREŠTAI
Kai pasklido žinios apie 

vyskupų areštą, apie 500 
Ukrainos katalikų kunigų 
suvažiavo į Lvovą pareikš
ti protestą ir savo ištiki
mybę Katalikų Bažnyčiai. 
Enkavedistai (Sovietų po
licininkai) nutraukė suva
žiavimą, įsiveržė į salę ir 
daugelį dalyvių nužudė. 
Kiti gi buvo areštuoti ir a- 
pie jų likimą neturima ži
nių.

Krašte uždraustos pa-

I
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Washington, D. C., zoologijos parke atvož
tas šis gyvulys iš Arabijos bando ragauti Ameri
koniško maisto, kurį parko patarnautojas pa
ruošė.
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Naujieji respublikonai kongresmanai susirinkę Washington, D. C., pa
demonstravo — “nauja šluota, gerai šluoja” — ir sako, kad jie iššluos vi
sus “voratinklius*, kurie per visą karo metą varžė mūsų veiklą. Reikia 
tikėtis, kad jie šluos tuos “voratinklius”, kur tik galės.

maldos be specialaus NK
VD leidimo.

Praslinkus mėnesiui Ma
skvos patriarchas Aleksie
jus paskelbė savo “pakvie
timą” — atsišaukimą į 
Ukrainos katalikus, jung
tis prie provoslavijos, kur 
buvo rašoma:
— Nutraukite ryšius su 

Vatikanu, kurs savo įpras
tu keliu veda jus į tamsą ir 
dvasinius griuvėsius...
KEISTASIS “INICIATY

VOS KOMITETAS”
Tuo gi tarpu NKVD a- 

gentai sustiprino savo su
sidomėjimą katalikų baž^ 
nyčiomis visoje vakarų 
Ukrainoje (nuo Lenkijos 
prijungtoje prie SSSR). 
Daugelis ryžtingų katali
kų kunigų, kurie tebetęsė 
savo darbą, buvo baudžia
mi ar areštuojami suradus 
mažiausi, priekabį.

Komunistų globojami 
Dr. Kostelnyk ir kitu du 
atskalūnai raštu (kuris 
buvo išspausdintas komu
nistų laikraštyje “Laisvo
ji Ukraina” 1945 m. geg. 
28 d.) kreipėsi į Sovietų 
Ukrainos vyriausybę ieš
kodami “globos”. Rašte jie 
aukština “nepalyginamąjį 
Staliną”, kurio globoje vi
sos Ukrainos žemės su
jungtos. Toliau jie rašo:

ŽIOGAS IR SKRUZDĖ

Visą vasarą dainavo 
Žiogas, linksmas tinginys. 
Kur atklydo, maistą gavo; 
Lėbavo, kiek tik norįs. 
Bet kada žiema atėjo, 
Apmarindama laukus, 
Sunkios dienos prasidėjo. 
Žiogui atnešė vargus. 
Badas ėmė jįjį spausti. 
Pasiturinčios skruzdės 
Eina, dūsaudamas, klausti, 
Ar jo nepasigailės. 
Tarė ši: jau išbadė jai? 
Ką sveiks vasarą veikei ? 
Dainavai sau ir tingėjai. 
Tai dainuok nūn maloniai.

DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOS

— i PtytV fabrikus Turkes
tane, gi vaikai surinkti į 
komunistiniits vaikų židi
nius... (pusi. 28-29).

“NUO ROMOS PRIE 
STALINO”

Argi reikia stebėtis, kad 
• 1946 metų kovo 8 d. to T- 
niciatyvos komiteto’ spau
dimu, viešpataujant tero
rui, buvo surinkta 216 dva
sininkų (iš 3600) į, vadina
mą, sinodą, kurs paskelbė 
nutraukiąs ryšį su Roma 
ir visa šalis “sugrįžtanti” 
prie provoslavų bažnyčios, 

į Įdomu, kad jie savo tą 
pareiškimą adresavo ne

— Mielas dėde, tariau, a- 
pie viską kalbi, bet apie 
moteris niekados, bent 
kartą apie jas pareišk sa
vo mintį, šiandien yra la
bai aktuali ir moderniška 
tema, kitaip jos užsigaus.
— Jei jau taip nori, tai 

reikė ir pašnekėti, atsakė 
dėdė.

Pavartęs statiškos ži
nias, štai ką radau: Fede- 
ral Security Agency pra
neša, kad praeitais metais 
buvo daugiau pusės mili
jono divorsų. Apskaičiuo
ta, kad kas trečia moterys
tė divorsuoja. Vieni sako, 
kad tai karo pasekmė. Ne
tiesa. Reikėtų ieškoti kur 
kitur priežasties, būtent: 
dvasioje ir charakteryje 
tų, kurie visai nepagalvoję 
apsiveda, ar išteka, tik pa
skiau atsiveria jų akys ir, 
išsigandę, grįžta atgal, 
nors jau ir pervėlu. Dauge
lis tiesiog žaidžia, apsive
da tyčia, kad turėtų progą 
divorsuoti. Seniau buvo 
retenybė, kad laikraščiai 
rašytų, o šiandien net pir
mame puslapyje ir didelė
mis raidėmis.

talikų dekanatų, parapijų provoslavų bažnyčios gal- 
ir vienuolynų registracija. va^ Maskvos patnjarkui 

, “Iniciatyvos komitetas” Aleksiejui, o Stalinui “jie 
atsiųs Ukrainos Liaudies žinojo kas visą tą maišatį 
Komisarų Tarybai sąrašą 
tų dekanų, kunigų ir vie-i

•nuolynų viršininkų, kurie; 
'atsisako pasiduoti “Inicia-
tyvos komitetui”.

Į Nežiūrint tų baisių tero- 
i ro priemonių iš 3,600 Uk- 
į rainos katalikų kunigų iki 
į 1945 m. birž. mėn. pabai
dos tik 42 paklausė “Ini-į 
ciatyvos komiteto”.

draugę, nenuilstančią ben
dradarbę ir civilizacijos 
nešėją. Tik sąžininga ir iš
mintinga moteris galėtų 
užkirsti kelią į kriminali
nius prasikaltimus, kurių 
šiandien taip daug, išauk- 
lėdama dorovingai vaike
lius.
— Bet ar bebus galimas 

moters perauklėjimas, pa
stebėjau, pertraukdamas 
dėdės kalbą, ar beprivers 

(pati save atsižadėti vyriš- 
įkų kelnių, cigaretės, whis- 
key; ar benorės grįžti prie 
skaisčios meilės ir jautrios 
motiniškos širdies, kada 
jos dvasia yra paklydusi 
klaidingose doktrinose ? 
Štai rimtas klausimas!

Vienas universiteto pro
fesorius gyveno kaip galė- 

!jo, bet jo žmona gyveno 
į irgi kaip norėjo: automo- 
[ biliai, tarnai, moderniš
kiausios suknelės, bran
giausi žemčiūgai, perlai ir 
t.t. Žodžiu, norėjo turėti 
viską, kad visiems patik
tų!

Vargšas vyras buvo rim
tai susirūpinęs išlaidomis 
ir pavojumi. Vieną dieną, 

; netekęs kantrybės, išdės
tė visą reikalą. Ši gi, būda
ma garbėtroška, užsidegė 

. kaip ugnis ir atkirto: “Be- 

. gedi!” Tu norėtum mane 
uždaryti kaip kalėjime ir 

. paversti tarnaite! Geriau 
sutinku palikti tave ir pa
sirinkti kitą. Atsuko .pe
čius, šaukdama kaip gyva
tės įgelta, ir spiovė į akis: 
“Aš tavęs gėdinuos!”

Moters emancipacija pa-

užvirė; tuo jie davė dar 
vieną įrodymą, kad čia 
pirmon galvon reikalas su
kasi ne apie religiją, o apie 
politiką.

PROTESTAS IR 
AREŠTAI

Kai tik spaudoje pasiro-i 
dė aukščiau minėtas “Ini-xvxiau J1'-' x • ------- ------------ j

— Mes pilnai pasitikime į ciatyvos komiteto” laiškas i 
sovietų vyriausybe... Kai i komisaro atsakymas, į1 
mūsų ukrainiečių tauta y-‘Lvovą suvažiavo 300 Uk-
ra sujungta į vieną politi
nį organizmą, Ukrainos 
bažnyčia irgi turi būti su
jungta į vieną bažnyčią... 
Mes nutarėme vadovauti 
“Iniciatyvos komitetui dėl 
Graikų katalikų (unitų) 
bažnyčios pervedimo į or
todoksų (pravoslavų) baž
nyčią”... Tas bus įvykdyta 
derinantis su vyriausy
be..., nes tik toks bendra
darbiavimas garantuos 
pilną pasisekimą...
KOMISARO ĮSAKYMAS
Atsakymas į tą jų raštą 

buvo Ukrainos Liaudies 
komisaro bažnytiniams 
reikalams Chotcanko raš
tas pagal kurį tas “Inicia
tyvos komitetas” oficialiai 
pripažįstamas kaip “vie
nintelis teisinis — bažny
tinis ir administratyvinis 
vienetas, kurs be jokių ap
ribojimų turi teisę kontro
liuoti graikų katalikų (u- 
nitų) parapijas Vakarų 
Ukrainoje ir vykdyti susi
jungimą su pravoslavų 
bažnyčia”.

Dar reikšmingesnis pas
kutinis komisaro įsakymo 
punktas:
— Vykdoma graikų ka-

Visa bėda, kad moteris 
neteko rimtumo ir nebe
myli būti motina,,., norėtų 
ir ištekėjusi, ^tt^flikti gra
ži panelė. Viena rašo, klau
sdama: “Ar šiandien yra 
tikrai gražių moterų, švel
numu ir meile?”

Moteris pagal Dievo su
rėdymą buvo sutverta 
švelnumui, nuoširdumui ir 
meilei. Kaip Ieva pražudė 
Adomą, taip dabar mote-1 - . . . A •-• 
ris yra divorsų kaltininkė, sidare baisi, net priėjo prie 
Moralinių principų iškrai- kriminalinių dalykų, pav

ponia Beloit Wisconsin 
peiliu nužudė nekaltą trijų 
kūdikių motiną.

Paskutiniu laiku išrado 
skambutį ‘proximity fuse’, 
kuriuo galės užgirsti grįž
tantį vyrą vėlai naktį. 
“Husband detector” išras
tas Minneapolis Hanowell 
Co. minų atradymui, o da
bar žmonos ramybei.

Štai jau ir atominė mote
ris atsirado: Grace Moore. 
Kada ji išsprogsta, kanda.

Mūsų dienų moderniško
ji moteris norėtų prilygti 
vyrui, bet kartu pasilikti 
ir moterimi. Du nesuderi
nami dalykai.

Paulius Ramutis.

pymas, naujų teorijų išra
dimas atidarė kelią divor- 
sams.

Tas viskas paveikė į mo
ters širdį, atitolindamas 
ją nuo pamylėjimo ir pri
sirišimo prie moterystės, 
prie šeimos židinio. Ji ne
turi supratimo, kad šeima 
turi būti šventovė, altorius 
ir lopšys.

Moderniškasis Adomas 
nebesiorientuoja, atsidūrė 
keblioje ir skaudžioje pa
dėtyje, kaip pirmasis Ado
mas.

Tačiau, jei visos moder
niškos ideologijos būtų 
nušluotos, tai vyras rastų 
moteryje idealę gyvenimo

ATSKALA AR MIRTIS!
Siaubingas teroras Uk

rainoje tebetęsiamas. Pi
jaus XII žodžiais beta
riant :
— Ukrami čiams katali

kams belieka du dalykai: 
arba schizma (atskala nuo 
Romos) arba kankinyste; 
ir kankinystė reiškia areš
tus, ištrėmimas į Sibirą, 
kalėjimą, priverstinus dar
bus ir mirtį.”

KAI STALINAS ŽADA 
LAISVĘ, O NKVD JĄ 

VYKDO...
Daug kartų Stalinas ir 

jo skalikai skelbė religijos 
laisvę Sovietijoje, o krau
jas liejasi Ukrainoje vien 
dėl to, kad žmonės nori pa
silikti ištikimi savo įsitiki
nimams.

Ir mes, tą prisiminę, kar
tojame žodžius, kuriuos ly
giai prieš šimtą metų > 
(1847) ukrainiečių poetas 
Ševeenko parašė būdamas^ 
nelaisvėje, Petrapilyje:
— Prisijunkite ir Jūs prie 

to skausmo ir mąstykite 
apie brolius retežiuose, ir 
mylėkite visada Ukrainą... 
Tos kančios tepalenkia jus> 
ir paskutinėj sunkioj aki-į 
mirkoj pakelti už ją širdį 
prie Dievo!

Ir dabar nevieno ukrai
niečio širdyje tas pats jau- 

į smas, kurį jie turėjo kai 
i laisvės kovų metu klūpo
dami jie giedodavo Ševčen
kos testamentinius žo
džius:

— Kai mirsiu... pakaskite 
mane ir pakilkite susprog
dinti pančių vergijos.

Dr. J. Prauskis.

I

rainos katalikų kunigų, 
kurie pareikšdami savo 
valstybinį ištikimumą rei
kalavo, kad vyriausybė 
“išleistų mūsų vyskupus, 
mūsų metropolitą.
— Ir kol laukiame jų pa

leidimo, mes prašome vy
riausybę palikti mums tei
sę bažnytinius reikalus 
tvarkyti pagal mūsų baž
nyčios nuostatus”.

Raudonosios Vyriausy
bės atsakymas buvo tas — 
visi pasirašiusieji po pra
šymą buvo areštuoti, kaip 
sabotažninkai ir pažei- 
džiantieji valstybės sau
gumo įstatymus.

TERORO DIENOS
Kas darėsi toliau, randa

me W. Dushnyck veikale: 
“Martyrdom in Ukraine”:
— Dvasininkai ir tikin

tieji buvo žudomi šimtais, 
nesuskaitoma daugybe su
muštų, tūkstančiai užda
rytų vergų lageriuose ar 
Išvežtų į Aziją ir Sibirą. 
Ištisi kaimai sunaikinti, 
šeimos sąmoningai išskir
tos: vyrai ir tėvai išsiųsti 
į neperžengiamus Sibiro 
plotus, žmonos ir motinos

I

r =
i

2

|
3

i

i 
i

z

3

3

3
Į

3

I
0”

Jauniausia Lietuvaičių
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
Įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visu aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculatc Conception Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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DARBININKAS

Linksminkimės ir Džiaukimės

KUN. DR. K. URBANAVIČIUM
Kviečiame Visus Lietuvius {Jo Auksinio Kunigystės Jubiliejaus

Kun. Dr. K. Urbanavičius
Sekmadieni, Vasario -February 9 d., 1947

Bažnyčioje Pamaldų 
Tvarka:

8 vai. ryte — KUN. DR. K. URBA
NAVIČIUS atnašaus iškilmingas 
Padėkos šv. Mišias.

10 vai. — ARKIVYSKUPAS RI- 
CHARD CUSHING, D. D., atnašaus

Pontiiikales Šv. Mišias, šv. Petro 
Bažnyčioje, So. Bostone.

Kun. Pr. Juškaitis pasakys pa
mokslų.

Bankieto Programa:
6:00 vai. vakare — PAGERBIMO 

BANKIETAS, Copley Plaza Viešbu
tyje, Copley Sq., Bostone. Bankieto

laiku gros orchestra. Muzikalę pro
gramos dalį išpildys artistas Rapo
las Juška.

Užtikriname, kad visi, kurie da
lyvausite šiose iškilmėse, būsite pil
nai patenkinti ir rasite neapsako
mą džiaugsmą, nes būsite daly
viais didžiausio Jubiliejaus mūsų 
apylinkėje.

Įsigykite tikietus iš anksto. Jų gali
te gauti "Darbininke", pas Bankieto 
Rengimo Komisijos narius, susirin
kimuose arba klebonijoje. Tikietas 
su taksais $5.00.

Šioje Garbingoje Dienoje pa
gerbsime vieną iš Amerikos žy
miausi kunigų, rašytojų, veikėjų — 
Kun. Dr. Kazimierą Urbanavičių.

KAS-
GHUJETI LIETUVIU 

KOLONIJOSE '
CAMBRID6E, MASS. jimo draugijos pirmininkė, gera 

parapijietė. LDS narė ir visuo
met pasižymėjus Lietuvos ir 
Bažnyčios labui darbininkė. 
Dukterys priklauso prie Sodali- 
cijos. Vienas sūnus yra Vaisti
ninkas. Trumpai tariant pp. Ži
liai yra pavyzdingi žmonės.

Garbė pp. Smilgiams, kad jie 
įvertindami jų darbuotę surengė 
tą gražų pokilį.

35 Metų Sukaktis
Ponai Žiliai, gyv. 121 Cherry 

St., kukliai minėjo savo 35 m. 
moterystės sukaktį sausio 14 d. 
Ponai Smilgiai suruošė šaunią 
“surprise party” — skanią va
karienę. Sukvietė pp. Žilių gerus 
prietelius. Dalyvavo vietos kle
bonas kun. P. Juškaitis ir kun. 
P. Bekša. vikaras. Daugiaus iš 
dalyvių matėsi: p.p. Zaletskai iš 
So. Boston. Iš vietinių: pp. Ka
daičiai. Treinavičiai, Šapotai— 
Shepards. Venskaitė. Bagdonai Marijos. Newtown. Pa.. įvykusi 
ir Smilgiai iš Arlington ir kiti. “card party”. kurio pelnas ski-

Po valgių buvo kalbos ir lin
kėjimai pp. Žiliams. Savo min
tis bei geriausius velijimus reiš
kė visi dalyviai. Visi suteikė ju
biliatams gražias dovanas, ir 
linkėjo sulaukti Auksinio ir net 
deimantinio jubiliejaus.

Ponai Žiliai seni Cambridge'io 
gyventojai. Išauklėjo du sūnus 
ir tris dukteris. Jie labai geri 
parapijos labui darbuotojai. Po
nia Žilienė yra Nekalto Prasidė-1

PADĖKA

Sausio 12 d. Viloje Juozapo-

Tiekei”, numeris
Leo Laurinaitis

Martusevičiui, Juozui Burokui, 
ir P-nui ir P-niai A. Gillis. kurie Į 
daug laiko pašventė šiam tikslui; 
ir kurių triūsu parengimas vi-■ 
sais atžvilgiais buvo pasekmin-į 
gas.

Ačiū ir dalyvaujantiems kuni
gams: kun. I. Valančiūnui, kun. 
J. Neverauskui, kun. S. Mažei-' 
kai ir kun. Cekevičiui; visiems 
geradariams, kurie aukojo do
vanas arba pinigus; ir visiems 
dalyviams. Jus visus atsimena
me maldose.

Seserys ir Studentės,
Vilią Juozapo Marijos.

IORCESTER, MASS.

Lietuvos Vyčių 26-tos kuopos 
susirinkimas įvyko sausio 14, 
1947. Kunigas Mažukna prisai- 
kino naują valdybą. Valdybą 
sudaro sekantieji: Pranas Mor
kūnas, pirmininkas; Edvardas 
Grigaitis, vice-pirmininkas; A- 

jtaisy-Jdeiė Bisko. i..........
įnešė 

“Vilią
2485. 

iš She-

riamas reikalingiems 
mams studenčių name, 
virš S500. Laimėtojas 
Club
SI 00,
nandoah; pardavėja laimingo 
bilieto. S10, jo duktė. Ona. Vi
los studentė; laimėtoja $5, už 
pardavimą daugiausia bilietų iš 
studenčių tarpo. Darata Staniš- 
kytė iš Philadelphijos.

Nuoširdus AČIŪ kun. Dr. V.

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS i

c
——  ...................................................— —■ a

Dr. Kazys Grinius Tuojau 
Bus Amerikoje

Rengiamės Gražiai Ir Kilniai 
Priimti

Šešioliktosios

vasario 16 d.,

bė Patersono lietuvius vetera
nus iškilminga vakariene, Wa- 
shington Hali salėje.

Vakarienėj dalyvavo apie 500 
žmonių, o jų tarpe 120 mūsų 
veteranų.

Vakaro programą pravedė 
Jurgis Jesulaitis, Šv. Vardo 
draugijos pirmininkas. Vakarie
nės gaspadoriumi buvo Antanas 
Skubąs, Vyčių kp. pirmininkas. 
Svečius vaišino visas būrys Pa-

Šulcuvienė ir p. Andriuškevi
čius. Abu buvo geri lietuviai ir 
priklausė prie lietuviškų drau
gijų. Laidotovių pamaldose baž
nyčioje lankėsi daug žmonių.

prezidentas dr. Grinius ims da- 
lyvumą Vasario 
minėjimuose — Philadelphijoje 
ir New Yorke 
Webster Hali.

Laikinai svečiai bus apgyven
dinti viename iš žymesniųjų 
New Yorko viešbučių, o po to 
vyks pas brolį Joną, gyvenantį 
Philadelphijoje.

Dr. K. Griniui su šeima į A- 
meriką partraukti daug prisidė
jo amerikiečių organizacija In- 
ternational Refugee and Reha- 
bilitation Committee. Ta pati 
organizacija daug kuo priside-

įtakingais amerikiečiais supa
žindinti, ir taipgi, kaip išrodo, 
prisidės ir didelį bankietą su
rengti. P. Bajoras. Į
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TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOJI LIETUVA
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI .LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940: 6 Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — .$4.00

(i D

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyrius, dabar ren
giasi prie vasario 16, minėjimo, 
kur manoma surengti dideles 
prakalbas su muzikalę progra
ma. Pramatoma, kad parapijos

tersono lietuvių ponių ir pane- choras su solistais išpildys mu
lių, kurioms vadovavo ponios zikos ir dainų programą. 
Bušniauskienė ir Žilienė.

Vakarienės metu kalbas pa
sakė kun. kleb. Kinta, Jokūbas 
Stūkas, New Yorko Lietuvių 
radio programos vedėjas, ir 
kun. J. Klumbis. Gražiom daine
lėm visus palinksmino parapijos 
choras, vad. vargonininko Vin
co Justo, ir mūsų solistas Pra
nas Andreičikas.

Po vakarienės buvo šokiai. 
Grojo iš Elizabetho atvykęs 
lietuvių radio orchestras, vado
vaujamas Antano Pavydžio.

Visiems dalyvavusiems vaka
rienė paliko malonų įspūdį. A.S.

To- 
! liaus bus pranešta kas bus kal
bėtojai.

Parapijos choras pradės ruoš
tis prie muzikalio programo, 
kuriuo galėtų pasikeisti ir su 
kitų parapijų chorais. Tikrai 
girtinas užsimojimas ir jauni- 

i mo pasirodymas su lietuviško- 
i mis dainomis.

BALF Bridgeporto skyrius 
buvo sukvietęs apie 40 narių 
susirinkimą, kur buvo daug kal
bėta Lietuvos Šalpos reikalais. 
Pramatoma surengti vakaras 
kovo 2 dieną. Vėliau bus pra
nešta kiti nutarimai. O.

iždininkas; Claire 
Grigaitis, finansų rašt.; Ruth 
Kunsaitis ir Rita Brazauskas — 
raštininkės; Angelą Sarapas ir 
Jean Matulis — kasos glob. 
Vittie Sepavich ir Vittie Gade- 
lauskas — maršalkos. Tillie Ge
rulis išdavė metinį iždininkės 
raportą. Frank Morkūnas buvo 
išrinktas pirm. Naujo Narių 
Vajaus", kuris prasidės vasario 
1, 1947. Nutarta turėti “Com- 
munion Breakfast” 1 
1947. paminėjimui L. Vvčių pa- , .1 J v ----- j_. ------2;—, specialus kavicius, pasižymėjęs Patersono

susitikimas su spaudos atsto- lietuvių tarpe savo veiklumu; 
vais įtakingais amerikiečiais ir 
tikimasi, kad gali būti gerbia
mą Grinių oficialiai priims New 
Yorko miesto majoras prie mie
sto rotušės.

Rengiamės prie didelio ban
kieto. kuris numato surengti 
vasario mėnesy, apie ką spau
dai bus pranešta vėliau. Taipgi 
numatoma, kad buvęs Lietuvos

PATERSOH, N. J
Sausio 5 dieną įvyko Šv. Ka- 

i zimiero draugijos metinis susi-

NEW YORK, N. Y. — Laivui 
Marine Marlin iš Vokietijos į 
Ameriką išplaukė buvęs Lietu- 

i vos prezidentas, visuomeninin- 
■ kas dr. Kazys Grinius su savo 
žmona ir sūnumi. Buvo spėta, 
kad kelionė užims tik apie de
šimts dienų, bet dėl didelių aud
rų Atlante užims ilgiau, todėl
gerbiamųjų svečių New Yorke da gerbiamą svečią sutikti, su 
tikimės apie sausio 21 dieną.

Gerbiamus svečius gražiai 
1 priimti rūpinasi tam tikslui su
organizuotas veik iš visų nacio- 
nalių organizacijų komitetas, 
kurio valdybos pirmininke yra 
Alena Devenienė, vice pirmi
ninku adv. K. R. Jurgėla, sekr. 
P. Bajoras ir adv. S. Bredes, iž
dininkas P. Dagys.

Komiteto valdybos susirinki- rinkimas. Perrinkta nauja val- 
me sausio 14 dieną apkalbėta dyba. Vietoj ankstyvesnio pir- 
platūs priėmimo - sutikimo pla- mininko Igno Kulikaičio, net 

k vQ 2 Inai. Suorganizuota spaudos at- penkerius metus vadovavusio 
na' stovai- fotografai, prirengimas draugijai, išrinktas Juozas Le- 

A. A V ■ A A A AV. t A A AA A A. V V Cllf £ ' VA ■ * V *

tomo Šv. Kazimiero. Rita Bra- sPau ai Pranesim4, ciicit ibimoo nu ormu

% 
i

1 zauskaitė ir Mildred Karas ap-
I siėmė rengimo komisijon šv. 

;‘Į, Kazimiero dienai. Įnešta ir pri- 
$; imta turėti “Semi-Formal’’ šį 
tį ! pavasarį. Paul Pūras ir Eddie 
J’ Grigaitis apsiėmė tuomi rūpin

tis. Atsilank^-mo dovaną laimė
jo John Bender. Susirinkimas 
baigtas su malda, kuriai vado
vavo kun. Mažukna. Rap.

£

f
*

l

į

6ARDNER, MASS.

vice pirmininku išrinktas Jonas 
Spranaitis, nenuilstamas įvai
rių draugijų valdybų narys; se
kretoriais — Juozas Jokubavi- 
čius ir Vincas Justasa.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė paaukoti 25 dolerius Ame- 
rikos Lietuvių Tarybos fondui.

Apie Lietuvą ir apie bolševikų 
okupaciją papasakojo nesenai iš įt 
Europos parvykęs kun. J. Ž

8RIDGEP0RT, COHH.
Užpereitą sekmadienį kleb. 

kun. J. V. Kazlauskas išdavė 
praeitų metų parapijos atskaitą, 
kiek buvo įeigų ir išlaidų. Jeigu 
buvo su viršum $23,000, skolos 
atmokėjo praeitą metą $7,000, 
ir visas kitas parapijos išlaidas, 
ir dar paliko keli šimtai 1947 
metams. Parapijiečiai atskaitą 
sutiko labai linksmai, ir visi 
džiaugiasi skolos mažėjimu.

, I Teikis atmint mus savo 
- širdyje, melski už mus Die

vą, sveika Marija!

I I
Praeitą savaitę buvo palaido

ta du geri parapijiečiai — p.

patiko. Aukų surinkta $106.25. Klumbis.
Pinigai pasiųsti ALT centro iž-j 
dininkui Chicagon. Komitetas ro draugija yra skaitlingiausia 
nuoširdžiai taria ačiū visiems, 
kurie aukavo Tėvų Žemės reika- mūsų parapijoj — turi apie 100 
lams. Taipgi kviečia visus pa- narių.

nes oras buvo triotingai nusiteikusius lietu- Sausio 12 dieną visos Pater- 
. Visi gali šono lietuviškos organizacijos ir 

prisidėti darbu ir auka. klubai, susibūrę šv. Veronikos
Ant. Glebaučis. moterų klubo iniciatyva, pager-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
komitetas surengė , prakalbas 
gruodžio 29 d., Miller opera 
svetainėje. Pine St. Žmonių at
silankė nedaug, 
labai blogas. Kalbėjo Dr. Pr. vius ir toliau veikti. 
Padalskis, kuris nesenai atvyko 
iš Europos. Kalba visiems labai Į

Juozas Kashukas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

DĖMESIO!
į “ŽVAIGŽDĖ” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 
į! padidinta: (16 puslapių daugiau!)

i Pažymėtina, kad šv. Kaaimie- £ Esame Priversti. £•«<«"« ir prenumeratos kainą 
rn vro cVo.flinmonoio « IKI 9^.00 IllCtamS.
iš visų katalikiškų draugijų “ŽVAIGŽDE” yra didžiausias dvasinio turinio 

mėnesinis laikraštis.
« Adresas:

“ŽVAIGŽDĖS” Administracija
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

I



Antradienis, Sausio 21, 1947

Įvietinės ŽINIOs'l

DARtimittJti
Good Cold Weathėr EaHhg

'Cold veather brings hearty appetites! Try this etofly made Baked Bro*« 
Bread and bubbling-hot baked beans for a driieious, aatiafjring mesi. THs 
tempting bread has all the moiat tenderneaa and good oM-faahioned ftavor of 
steamed brown bread, būt bakea in lesa than ludf the tyme. Xt's good hot or 
cold. Notice. too, it is easy on the “acarce” items—usea very little sugv.r and 
onlv eup Spry.

PADĖKA
f

Sausio 15 d., 8:30 v. v., bažny
tinėje salėje, W. 5th St. įvyko 

( susirinkimas Bostono Komiteto 
Aukos. Mokyklų fondan Ona Laisvinti Lietuvą. Susirinkimas 

Kybartienė aukavo $45, savo 
mylimo žmogaus a. a. Juozo at
minčiai, Don Chandler $10.

Bažnyčios taisai aukavo Ona 
Kybartienė $50, savo vyro a. a. 
Juozo atminčiai, Ona - Antanas 
Janušoniai $100, Vineas Jocius 
ir šeima atminčiai Agotos Jo
cienės $25, Dr. A. L. Kapochy 
$25, Pranas Lingis $2. Ačiū.

2INUTFS

Sausio 17 d. mirė, miesto ligo
ninėje daug metų sirgusi, Ieva 
Misiukevičienė, 60 metų am
žiaus, gyv. 134 V-į W. 6th St. 
Paėjo Kalvarijos parapijos. Pa
liko vyrą Joną ir seserį. Tapo 
palaidota, iš Šv. Petro par. baž
nyčios, sausio 20 d., 9 v. r., Nau
jos Kalvarijos kapuose.

rūpestingai svarstė Lietuvos 
reikalus ir būdu jai gelbėti. Ra
do svarbiausiu reikalu, visomis 
jėgomis remti Amerikos Lietu
vių Tarybos veiklą. Todėlei ko
mitetas sielojasi sukelti paskir
tą kvotą dabartiniam^ ALT va
juje. Rengia iškilmingą vas. 18 
d., minėjimą. Šiito reikalu įvyks 
generalis susirinkimas sausio 
22 d., 8:30 v. v., taip pat bažny
tinėje salėje, W. 5th St.

I
Visi, išėmus komunistus, 

džiaugiamės lietuvių atsinešimu *■ B I
kas link tėvynės Lietuvos laisvi
nimo. Visos lietuvių sriovės, 
partijos ir tikybinės grupės 
kaip vienas žmogus stoja už 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą. Tas faktas yra labai reikš-

-------------- _ mingas. Ir turės atsiekti savo 
Sausio 19 d. Julė Mažukaitytė sįekiamą tikslą. Tai pavyzdys 

ištekėjo už Jono Bary, gyv. 3 pasauliui. jeį partijos Italijoje, 
Webt Park, So. Bostone. Prancūzijoje ir kitur taip susi

tartų kaip lietuviai, niekus ko
munistai neturėtų reikšmės. 
Reiškia lietuviai yra tame pa
sauliui pavyzdžiu.

The young folka vili relūh thta tnat when it h their tnm to bare “the 
eroard That'a when you’ll cotne in for eODMiimente, for thfe fine, vholeaome 
bread is ideal for hearty young apftetitea. Ctip the racipe today!

Bagdoną su žmone Tekle. Bos
tone gyvenantieji ar gyvenusie
ji. Ar jo pusbrolį Juozą Guobu- 

Prieš ketvertą savaičių nelęm- žą su seserimi Guobužaite Roza- 
toji liga prispaudė mūsų šeimos Hja. Prašome atsiliepti “Darbi- 
maitintoją tėvą ir vyrą Feliksą. ninko” adresu.
Kraunelį, gyv. 804 6th St.. So., 
Bostone. Kovai su liga padaryta! 
sunki vidurių operacija. Nusil-i 
pus ligoniui buvo reikalinga ir 
suraminimai, maldos ir tiesiog 
sveikas kraujas. Ta visa pagal
ba įvairiose formose ir buvo 
mums atnešta mūsų nuoširdžių- 
jų prietelių. Mūsų šeimos širdys 
veržiasi jiems padėkoti, bet ar
gi galima tas jausmas pareikšti

IVAIMK skhbimai
PRANEŠIMAS

JUOKELIAI

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Edvardas Paulius Prano - Vale
rijos (Mickevičiūtė) Norkų, W. 
4th St.

Turo liquids into dry Ingredients and 
stir vigorounly until si! flour is 
dampened. Pour balter into two 
Sprą coated loaf pans, 8x6 inchcs. 
Bake in moderato oven (350’F.i 45-50 
minute*. Or bake m 10 x 10-inch pan 
st 35O°F. 45-30 minute-.
Variai ion. M desired, the brovn bread 
can be ateamed in three !-pound cans 
or m<4ds for 1J4 honra..

DAKTARAI

Tel. TRChvbridge 6330

“T, M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

J.Rep

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

£
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A, J. NAMAKSY
REAL ESTATĖ A 

INSURANCE 
414 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

iI

Idealusis Noruoodas. Šiame
1 mieste lietuvių nėra daug. Bet 
nuo seniai jie yra susiorganiza
vę. Turi daug draugijų, parapi
ją, gražią bažnyčią, kleboniją ir 
salę. Jie žymiai dalyvauja Lie
tuvos ir Amerikos visuomeni
niuose reikaluose. Dabartinis jų 
klebonas yra rašytojas ir dar
buotojas kun. Stepas Kneižis.

I Dar viename visuomenės dar
be Norwoodas dalyvauja. Išgir
dęs, kad jų buvęs klebonas kun. 
Dr. K. Urbonavičius, So. Bosto
ne, laukiasi didžiulės sukakties, 
siunčia sveikinimus ir dovanų. 
Norwoodiečių sekamas laiškelis 
plačiai atidengia jų idealizmą:

Sveikiname didį dvasios ir 
lietuvių tautos vadą didžiai ger
biamą kun. Dr. K. Urbonavičių 
proga jo jubiliejaus 50 metų 
kunigystės sukakties. Linkime 
kad Dievas suteiktų sveikatą ir 
ilgus metus. Ir kad lietuviai A- 
merikoje ir toliau galėtume 
skaityti ir džiauktis garbingo

vado turiningais ir gražiais raš
tais.

Malonėkite priimti mūsų ma
žą dovanėlę — $5.

ALRK Susivienijimo 81 kuo
pos valdyba —

V. J. Kudirka, pirmininkas; 
Ona A. Ūervokienė, raštininkė; 

J. Tvaskienė, iždininkė.
Tokį pat laišką su tokia pat 

dovana atsiuntė ALRK Mass. 
apskrities valdyba: V. J. Kudir
ka, J. Glineckas ir L. A. Dru- 
sinskas.

Gražus tai žygis.

bei artimųjų. Gerieji stalai tuoj 
bus išgaudyti. Žiūrėkite, kad ne
atsirastų rugojimų: “Nėra vie
tos”!

Sekamas komisijos ir visų 
prietelių. susirinkimas bus ket
virtadienį, 8 v. v., po bažnyčia.

Svetimoj parapijoj 
negali verkti

Vieną kartą per pamokslą 
bažnyčioje visi žmonės verkė, 
išskyrus vieną, kurs užuot ver
kęs, dar šypsojos. Užklaustas, 

- - - - I kodėl jis tokios kietos širdies,
žodžiais! Bet lai mūsų kukli pa-1 atsakg.
dėka Įtikina visus, kad tik P^Į _ Neverkiu da to, kad nepri. 
Apvaizdos surėdymą yra gali- -ios paranijos
ma atsilyginti ir padėkoti savo 
geradėjams. Šiuo kartu tariame 
padėkos žodį — kun. A. Abra-; 
činskui, kun. S. Saulėnui ir kun.
Žuromskiui, Nukryžiuoto Jė
zaus Seselėms, o ypač kraujo 
suteikusiems — Pranui Aver- .... , . , . ....
kai. Jonui Kumpai. Juozui Prei-I3“ f P^ko». k='P J> bloga, 
tikiui ir poniai N. N. Taipgi se-; 
šutei ir švogeriui, Veronikai iri 
Adolphui Ivanauskam, Marcelei 
Treinavičiūtei, p. Stelai Aver- ‘ 
kienei, M. Ilkevičiūtei, Onai Pet
rošiūtei, Marijonai Matūzaitei, 
Juliai Burdulytei, p. Elžbietai 
Gruodienei, Antanui Šugždai, 
Juozui Baliukui, Charles ir An- 
tonei Prakapams ir pp. Iva
nauskų viešniai Onai.

Vienu žodžiu, nuoširdi padė
ka visiems, kurie tik kokiu nors 
būdu mums padėjo. Melsimės, 
kad gerasis Dievulis jus visus i 

, stiprintų sveikatėlėje.
Jums dėkingi,

Feliksas ir Morta Krauneliai
ir šeima.

Užuojauta

•9

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

VVaterbury, Conn. Lietuvių 
Korporacija, 914 Bank St. pra- 

Jneša, kad šerininkų susirinki- 
I mas įvyks Vasario 2 d.. 2 vai,, 
j p. p., Salėje, 48 Green St. Vist 
šerininkai būkite susirinkime^ 
nes reikės rinkti valdyba dėl 
1947 metų ir aptarti korporaci£ 
jos reikalai. Kurie šerininkai 
negyvenate Waterbury, prisiųs- 
kite antrašus ir sero numerį. 
Gausite užmokėti priklausan
čius dividendus.

J. Pabilionis, Rašt.

į REIKALINGA lietuvių šeimo-
■ je moteris ar mergina dirbti 
prie namų ruošos 1 ar 2 dienas 
į savaitę. Atlyginimas geras.

Teta Agota taisėsi iš sunkios Telefonuokite: Belmont 1639-VV 
ligos. Tiktai ją pykdė, kada už- (21-24-28 Y
jaučią, bet netaktiški lankyto-

»

Mažasis giminaitis, simpatin- 
į gas vyrukas, stengėsi ją pa
guosti:
— Tu nesirūpink jais, teta, — 

jis kalbėjo. Aš manau, kad tu 
nė kiek neišrodai prasčiau, 
gu ištikrųjų išrodai.

ne-

PAIEŠKAI’. dėdės Andriaus 
Aukštikalnio, kuris kitaip vadi
nasi Andrew Rosner. Kilęs iš 
Rutkišlrių kaimo. Gyveno Phi- 
ladelphia. Jis yra siuvėjas. Jei 
kas žinote apie jį prašome duo
ti žinią, nes yra svarbus reika
las. Už pasitarnavimą būsiu la
bai dėkingas. — Joe Leonaitis; 
66 Madison St., Hartford 6, Ct.- 

(21-24 >

linkėji-

Apleis- 
linkiu

REIKALINGA prie abelno 
darbo moterys. Turi mylėti vai
kus. Geras kambarys ir puiki 
vieta. Atsišaukite telefonu: — 
Bei. 2119. (21)

REIKALINGA merginos prie 
; specialės Felliing mašinų dirbti 
; guzikus. Taipgi patyrusi stit- 
cheriai. $1.00 į valandą. Darbas 
pastovus. The Tailored Coat 
Co., 93 Albany St., Boston, 
Mass. Hub. 9541. (21)

Palinkėjo
■■ , ——

Direktorius, atsisveikindamas 
su savo žemesniais tarnautojais, 
perduoda jiems savo 
mus: z

— Mano gerbiamieji! 
damas šią įstaigą, aš
jums ištikimai tarnauti ir dirbti 
tėvynės labui, kad jūsų tarpe 
neatsirastų valdiškų pinigų aik- 
votojų, kyšininkų ir panašiai.

Valdininkai vienu balsu atsa
ko:
— To ir tamstai linkime, pone

PaieškojimasSujuda Brocktohas. Nutilkite 
ir laukite. Brocktonas turėjo 30 
bilietų kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus Jubiliejaus bankietan. Jų 
išleidime darbavosi, vietinių 
gerbiamų kunigų vadovybėje, 
panelė Jakavonytė su priete- 
liais. Šių tarpe randasi ir p. Ma- 
šidlauskienė, kuri skambino 
kun. Abračinskui norėdama su
žinoti, ar ji negalėtų gauti 
daug daugiau bankieto bilietų. 
Atsakymas buvo: taip. Ponia 
Mašidlauskienė sakė, kad ji yra 
labai linksma tai sužinojusi 
Taip pat džiaugiamės ir bankie
to rengėjai Brocktono didžiuliu 
sujudimu.

Sausio 19 d., Šv. Jono Ev. 
draugijos susirinkime, mirė šir
dies liga, šios draugijos narys 
Norbertas Gudaitis, 59 metų, 
gyv. Newton Upper Falls, Mass. 
Paliko moterį ir sūnų. Laidoja
mas sausio 22 d., 9 v. r., iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Šv. Myko
lo kapuose.

Vienuolė iš Prancūzijos ieško 
josios mamytės brolį Antaną ‘ direktoriau.

★ ♦
Sveikata Ligoniams

Knyga nurodanti kaip gydytis šakni
mis ir žolėmis. Augmenų vardai lie
tuviškai. angliškai ir lotiniikai už- 

vardyti. Kaina $1.00.
Naujas Deklematorius kaina 25c. 

Spėjimas Laimės ir Planatos. 
Kaina 20c.

Zravizolas. juokinga apysaka. 
Kaina 40c.

Užlaikau visokių žolių ir šaknų.
PAUL MIKALAUSKAS,

184 Gold St.,
So. Boston 27, Mass.

(10-30)

Įsisiūbuoja vietiniai. Kaip Ne
munas, rudenį ir pavasarį, per
pildytas, įsisiūbuoja ir šniokš
čia, ir liejasi į apylinkes, taip 
South Bostonas ir Dorchesteris 
įsisiūbuoja kas link kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus didžiojo Jubilie
jaus iškilmių.

Praeitame komisijos susirin
kime pasirodė netik gražių bet 
milžiniškų davinių. Į rėmėjus 
stojo daug profesionalų ir biz
nierių. Bankieto bilietų išėjo 
glėbiais iš rūpestingų rankų to
kių pasišventėlių kaip panelė A. 
Majauskaitė, ponių Marksienės, 
Siaurienės, Kudarauskienės, p. 
F. Zalecko, ir k.

Ponia Marijona Jeskevičienė 
skambina ir reikalauja stalo 
Dorchesterie č i a m s pažįsta
miems. Ji gavo tur būt dvide
šimt šeštą rezervuotą stalą. Di
džiuma svečių sėdės prie nere
zervuotų stalų.

Ponia Matejaškienė praneša, 
kad jie suvartoja 10 bilietų sa
vo City Point svečių stalui. Ne
žinau kokio numerio stalą ši 

Į darbuotoja gaus savo būriui.
Tai, valio, South Bostonas ir 

Dorchesteris! Suskubkite rink
tis stalus savo svečių būreliams. 
Juk visi turite dešimtį savųjų

- i • -T I
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UMrahyftlta tonika Pas Mus
Ptistatorti geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms it Visokiems 

Parengimams.
m*------
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Myčpia Club Bertrane Co.
OralMiiAWto Isllnfton, Mass.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULBKIS, Namų Tri. Dedham 1304-R

Tamsta

niekad neesi ragavęs

Rūšies A pieno

jo geriausiame stovyje

kol Tamsta

neragavai stiklo

So. Beston FsmitoreCo.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380Yz West Brosdway,
Tel. ŠOU 2758

GRABOR1A1
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HOODS

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 
26 d., 3 vai. po pietų, “Darbinin
ko” salėje, So. Bostone. Kviečia
mi visi nariai atsilankyti, nes 
bus svarbių dalykų apsvarsty
mui. Taipgi rinkimas naujos 
valdybos. Kas dar nėra užsimo
kėjęs už šiuos metus duokles, 
galės ir tai padaryti.

VaMyba.

Draugijų Valdybų Adresai

RŪSIES A PIENO
Su 400 U.S.P. dalių Vitamino D kiekvienoje kvortoje

Priežastis dėl kurios šis pienas yra 
toks riebus, šviežias ir švaraus sko
nio yra tame, kad pristatytojai 3u- 
pertest turi prisilaikyti aukščiausios 
normos karvių šėrime ir švarume. 
Toks prižiūrėjimas ima laiko ir pi
nigų. todėl tiems ūkininkams yra 
mokama stambiai daugiau už tą pie
ną, kurį jie pristato. Užsisakyk 
Hood's Supertest rūšies A pieno... pa
prasto ar homogenized.

S.RmsevittBir$MB
MOTERIS PAGELBININK1

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. BroadWay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

898 Oorehestėr Avė.
TeL COLumbia 2537

* ♦
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Vincas Bainkonte, Savininkas.

į 258 Vest Broadmy,

Gterlcrasta UMga Vyrami it MttOfims yra 
SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

LIETUVOS DUKtEAŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVC.

PlrmininkS — Eva Marfcsienė.
625 E. 8th St., So. Bovton, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Plrmininkė — G. Gailiūnienė,

8 Winfie!d St., So. Boston. Mass. 
Ptot. Rašt — Ona IvaŠkienč.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
Finansų Rašt. — B. Cūnienč, 
29 Gould St, W. Rosbury. Mass.

Tel. Parkuay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliotė.

177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Rrasauskšs,

11 Springer St. So. Boston. Mass. 
Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St.. So. Boston. Mašs.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pss protokolų raitininke

tv. JONO EV. BL. PASALFIN8S
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis, 
702 E. 5th St„ So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis. 
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras. Ivaška, 
440 E. Sisrth St.. So. Boston. Mass.

Iždininkas—Stasys K. Grt^anavičius, 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 S. 7th St., So. Boston, Masg.

Village Markei
332 W. Broadway,

South Boston, Mass.
praneša, kad atpirko Three Days Marhet ir 
dabar šios bučernės yra lietuviai savinin
kai: N. M. Wasson ir Geraldas F. Vareika. 
Turime pilną pasirinkimą visokių mėsų ir Truktų.

BUCERNfc ATIDARYTA 6 DIENAS.
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti

i

i

C A S P E R
FUNERAL ROME

187 Derehester Street 
8outh Boston, Mass.

JOSHn W. UnKT 
(KABFERAB) 

Laidotnvią Direktorius Ir 
Balsatnuototos 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL ROMK

584 CftstltaMritay 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Gržboriai ir Balsamuoteįai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenim* Dykai. 

NOTARY .PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Mano Dienų Prošvaistės ARTOJAS

Niūrią rudens dieną, kai dys kartų kartoms, kad 
visą Montrealo miestą bu- nemirsiu’.” 
vo apgaubę debesys... lie
taus lašeliai teškeno į lan- jas paveiksle 
gų stiklus... — aš apsi
kniaubus ant komunistų 
nužudyto sūnaus paveiks
lo kniūbojau, ir ašaras slo
pindama kaupiau mintis 
maldai. Tuom syk sudūzgė 
durų skambutis, ir įpulda
mas laiškas išjudino mane 
iš skausmo.

Lukštenu laišką... ran
kos virpa... bejėgė... kelio
likos metų ilgesiai ligos ir 
išgyvenimai pribloškė... 
Niekam laiškų beveik ne
rašau, ir man jau retas at
klysta. Nieko nuostabaus! 
Su dideliu skausmu susi
gyvenau... jis man geriau
sias draugas... jis niekad 
manęs neapleidžia, 
neužtenka?

Šis laiškas, kurį dabar 
atlukštenau, skamba prie- 
teliškai. Skaitau, kartoju... 
sapnas, ar tikrovė? Bet 
štai, kvietimas!

Ašaros apsėmė akis, pro 
e mirga sū-į 

naus veidas, ir jis uauar 
man visai gyvas! Jo ragi-| Arto-^s t<?1 
nantys žodžiai drąsina, ir . 
spaudžia jį prie širdies ta- Kai saulė pakyla įkaitus 
rytum tą patį mokinio uni- ir liepia švarką numesti, 
formėlėj, kokį palikau Per veid ; jam prakaitas eina; 
Kauno stoties perone išva- Jis skuba sau poilsio rasti, 
žiuodama. Į P.. Skruoblys.

Bet štai, žiūri į mane a- 
kys jauno, gražaus su
brendusio Lietuvos leite
nanto garbingoje kario u- 
niformoje, 
gerbė ir didžiavosi, kurią ti į pašaukimo kelią, kurs 
įgijo tik per savo drąsą, buvo

PALYDĖJIMAS

Kai aš lydėjau ją per girią. 
Giria mums davė tiesų taką. 
Nuo tako taip nuolankiai skyrės 
Jaunų medelių lanksčios šakos.
Kai aš lydėjau ją per lauką. 
Visi žiogeliai jai tik griežė. 
Ją sveikino rugiai išplaukę. 
Ją sveikino žalieji miežiai.
Kai aš lydėjau ją per lanką. 
Visi žvangučiai jai žydėjo. 
O smilgos jai po kojų lenkės 
Ir man tos laimės pavydėjo... 

II.
Šviesus mėnulis patekėjo. 
Ją visą apšvietė lyg dieną. 
Aš jokiu būdu netikėjau. 
Kad ji tik mano, mano viena... 
Vienok tada ji buvo mano. 
Tiktai vienam ji man priklausė. 
Ją mano akys nuolat ganė, 
As ja grožė jaus, ja džiaugiausi.

,. Graži ji buvo lyg dievaitė, 
i Ta mano pamiltoji draugė.

Dieve, jie manęs dar ne- Taip gera, miela buvo eiti, 
pamiršo! šešėlį! Tad, ar .Kada visa gamta ja džiaugės... 
r.eišbusti iš skausmo? Juk]
aš dar gyva! Gal?... Mąs- O kada aš grįžau per lanką, 
tau nuleidusi galvą...’Sū- Iki namų ją palydėjęs, 
nūs karininkas iš paveiks
lo žiūri tokiomis gyvomis 
akimis ir tarytum prašo:

“Mamyte, aš ne jūsų 
skausmui merdėjau, — 
skausme. Tik jūsų ir Tėvy
nės giedrai! Išbusk, ma
myte, išbusk! Aš gyvas! 
Gyvas visur! Danguj ir 
žemėj! Jūs širdy, ir visų 
laisvę mylinčių tautiečių 
sieloj! Nemirsiu amžiais! 
Mano kraujas žydės ir liū-

Ar to

“...Vakar čion buvau susirin
kime ir Jūsų vardą minėjom. Gi 
reikalas tokis. Galvojom, kad 
gal atvyksite į Katalikų Kon
gresą spalių 20 d. O to kongre
so proga kaip tik norim Penn- 
sylvanijos viešbuty surengti 
dainos ir lieteraūros vakarą. 
Man buvo pavesta Jus papra
šyti. kad tame vakare malonė
tumėt perskaityti porą savo ei
lėraščių. Lauksiu greito Jūsų 
atsakymo su didele viltimi, kad 
neatsisakysit.

Su gerais linkėjimais —

m.

Taip buvo pilka, buvo blanku. 
Žvangučiai verkė nužydėję...
O kada aš grįžau per lauką 
Žiogeliai buvo jau sumigę. 
Rugiuos griežlė tik klaikiai šau

kė.
Jos šauksmas man į širdį smigo.
O kada aš grįžau per girią. 
Giria atrodė tokia graudi. 
Atrodė, lyg kažkas čia mirė — 
Taip sielvartingai medžiai gau

dė. J. C-nys.
,
I
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Prie didelio kelio Schenectady. N. Y., lieps
nose skęsta užeiga, kurios savinink buvo tūlas 
John Freeto. Jam su šeima tik su na tiniais dra
bužiais pasisekė pasprukti iš degai io namo.

DARBININKAS

i

i
i

Kai krenta r? sos. aušta rytas. 
Artojas ižu traukia i lauką. 
Jis varo varo bėrį sparčiai. 
Kol dar ore rūkas plauko.
Kol negailestingoji saulutė 

dabar Nekepina žiauriai lauko.
‘ aria, purena, 
a jį atlanko.

gyvenimo kovą, vargą, nesi uražioji Lietuvos gamta ir ramintojėlis - kryžius. Tūkstančiai lietuvių toli 
likęs be tėvų globos tryli- nuo tėvynės verkia tremtinystėje ir skundžiasi: “O, Dieve! Tu, mylimas mūsų Tė- 
kos me u moksleivis, ture- veU grąžink mus tėvynėn. Tu viską gali. Nerimsta jau mintys ir nyksta mums 

kurią jis taip jo save jėgomis prasimuš- galios, nyku čia mums būt svetimoje šaly...

— Mamyte, dėl manęs 
prašau nesirūpinti. Turint 

Aš 
atsimenu jo to- būsiu geras. Likęs, nepa

mačiau darysiu jums gėdos. Ne

ne rožėmis klotas, nėmis ant jų pasiremia, ir 
bet darbu, ryžtingumu, pa- sako: 
tvara, kantrumu ir pasi
aukojimu.

Dabar žiūrėdama į jo; už mane — mažesnių, 
paveikslą, 
kias akis, kokias 
prieš šešiolika metų, kai skaitykite manęs vaiku, 
gavau laivokartę išvažiuo- Priimkite tą. ką likimas 
ti į Kanadą.

Sėdžiu tada ir vartau tą 
melsvą laivokartę, kuri iš
pirkta tik man ir dviem 
berniukam išvažiuoti, o čia 
dar vienas! Jonelis! Apsi
kniaubiau ir verkiu, kaip 
jį paliksiu?! Tuo tarpu 
jaučiu, kad keno tai ranka 
tuksena man per petį. At
sigrįžtu, — Jonelis! Stovi 
jis prie mano kėdės, žiūri į 
mane ir tyli.

! Tyli, 
Maldaujančios 
Pagaliau, jis vaikiškai pri- medelius — 
tūla prie mano kelių, alku- Vėliau, sakė duos darbą Y

• duoda. Dievas ir Tėvynė— 
bus mano švyturiai, o jūs 
neužmirškit tik laiškučio. 
Žinokite, kad jo lauksiu. 
Važiuokit, mamyte, aš su 
močiute ir dieduku liksiu... į 
tęsiu mokslą... žinot, kaip 
aš jo trokštu, o ten naujo
se gyveninio aplinkumose, 
gal tektų jis nutraukti?.. 
O, mamyte! Kokia man 
garbė likti vienam! Pasi
rodo, ak aš jau galiu būti 

bet jo akys, akys! savy stovus! Vasarą skie- 
ir geros, pvsiu direktoriaus sode . x . . i . , ,:_ : ■ " , , užsidirbsiu! mete°rologijos stotyje... resni debesys, ir nežinome

vėl ateis litas! Gal dar ir ,nė dienos, nė valandos, ka- 
jums galėsiu atsiųsti?..

: Matot, mamyte, ar jūs tu- pasiruošęs 
’ rite pagrindo savo aša
roms?... Ne! Ir šimtą kar- _____ 
tų — ne! Aš lieku su di- LIETUVA 
džiausiu džiaugsmu! Aš gi PER KARĘ 
jau vyras!” Į -----------

Atsistojo prieš mane, iš- Sunkūs begalo laikai 
sitiesė jaunas ir pašiurpęs Lietuvą brangią suspaudė: 
veidelis, tos geros, mal-. žūsta vergijoj vaikai; 
daujančios ir raminančios: Daugel jų karas iššaudė, 
akelės, taip ir pasiliko. ‘Sodžių šimtai pelenuos 

Kitą vakarą baigus dar-j Vėjo nešiojami sauso!..
bą knygyne, rakinu krau-; žmonės tuščia aimanuos: 
tuvės duris ir girdžiu, kad Nieks jų negirdžia. neklauso, 
ikas tai verkia, šniurena. 
Palieku duris, pamažėli 
paslenku pasieniu, ir pa- ■ 
žvelgsiu, keno čia skaus- ! 
mas beldžiasi prie mano 
sienų. Na gi, mano Jonelis 
prisiglaudęs prie šaltos 
sienos verkia. Verkia del- 
nukuose veidelį paslėpęs, 
kūkčioja. Pajutęs artėjan
čius žingsnius, taip ir nu
šovė!

Sugrįžusio netardžiau, o 
jis daugiau ašarų man ne
rodė. Visur buvo tarytum 
subrendęs vyras, mane ra
ginantis ir subarantis.

Ir tiesa, jis savo duotus 
man žodžius — garbingai; 
išlaikė. Dievą mylėjo, nes' 
man rašė:

“...Mamyte, keliuosi ank-! 
sti, gerai išsimankštinu,Į 
apsiprausiu, ir einu į baž
nyčią rarotoms. Mes čia 
giedame “Sveika žvaigždė 
Marių’” ir kitas giesmes. 
Draugai sako, kad aš turiu 
neblogą balsą. Tiek te to 
balso, bet vistiek Dievui 
garbė; nes jaučiu pasiten
kinimą, kai savo vargus 
surišu su altoriaus Auka.” 

Tėvynei buvo ištikimas, 
nes kviečiamas važiuoti į 
Kanadą, rašė:

“...Mamyte, aš liksiu Lie-, 
tuvoj, ir Lietuvai. Čia da- į 
bar kasdien niaukiasi niū-į

Klajūno Naktis
Naktis. Žėruoja žvaigždės dangiškuose toliuos, 
O žemėj slegianti ir spengianti tyla.
Rasos karoliais žvilgantis atolas,
Kalnai, miškeliai, ežeras, sala...

Toks vienišas, tik spaudžiamas kuprinės, 
Einu aš vieškeliu, klajūnas neramus, 
Namai mani, kaip žvaigždės sidabrinės. 
Toli toli paguoda man pabus.

Pakrantėje lūšna, mažutis žvejo luotas, 
O ežero gelmėn pažvelgus taip ramu. 
Tylios nakties ir gėlos užliuliuotas 
Matau aš tėviškę ir sodą prie namų.

Su motina štai aš einu per tiltą, 
Baugu, glaudžiuos prie rankos jos meilios. 
Štai pirmo meilės skausmo jau apviltas 
Aš grįžtu tėviškėn, prie berniškos dalios.

Štai tėvas žagrę taiso: greit išeis jis arti, 
O man — valia. Tėvelis šypsos vis. 
Balnoju vos nustygstantįjį sartį 
Ir josiu, kur širdis šį vakarą nuklys.

Ir aš tikiu, kad šie vaizduotės burtai 
Tikri. Greit grįšiu. Būsiu namuose. 
Trioboj, atrodo, židinys užkurtas, 
Prie stalo laukia jau šeima visa.

Kad greit ateis ir ji manęs lankyti, 
Paklaus: Tai užsieniuos, tur būt, smagu? 
O. aš turėsiu daug ką jai sakyti 
Apie pavojus, sielvartus, vargus...

t

Tik nepratarsiu aš nei vieno žodžio, 
Kad vieškeliuose elgeta buvau.
Kad širdį savo karčiamose rodžiau 
Už menką grašį, kad ir... melavau.

Kad aš jau nebe tas, kuo nūn deduos, 
Sunykau, sugniužau per tiek dienų, naktų... 
Aš jai teisingai visa atvaizduosiu 
Ir tik vėliau paklausiu: Laukei tu?

Naktis. Danguj žėruoja žvaigždės sidabrinės, 
Plevens jos ligi ryto, lig naujos aušros, — 
Kam jūs klajūnai primenat nakvynę 
Ir ilgesį tėvynės tolimos?

Petras Babickas.

8

Pasveikinimas
Pavasari, kai gimsta skaisčios dienos 
Ir rudenį, kai medžiai rausta nuo šalnų, 
Minu aš vieškelius ir pievas ir rugieną, 
Tavęs, tėvyne, sveikinti einu.

Lenkiuos aš tau, tėvų šventoji žeme, 
Kaip vaikas motiną, bučiuoju aš tave, —
Vėl žvilgsniai drąsūs man ir mintys dangų remia, 
Nors aš tik dulkė tavyje.

Šiandien, kai stovi tu naujos buities kely 
Ir savo ateitį įžvelgti toliuos nori, 
Atsimenu tuos mūsų kaimo vyrus, 
Kurie birželyje išėjo savanoriais.

Išėjo tūkstančiai, bet daug jų nebegrįžo;
Ir niekad nebegrįš, nors gyvi mumyse.
Bet ne dėl to laukuos vėl dunkso nauji kryžiai, 
Kad palaužta būt liūdesiu dvasia !

Petras Babickas.

da pašauks Tėvynė. Esu 
savo krūtine 

atremti priešą, ir mano

gyvenimas tik tam, kad 
savo gyvybe užstoti silp
nesnius. žinokite, kad vyk
dau jūsų troškimus, nes ir 
jums, ir man, — nieku ne
pamainoma Lietuva! Rei
kalui esant, dėsiu galvą už 
kiekvieną savo žemės pė
dą!”

Dabar jo žodžiai gyvai 
tiesiasi į mano širdį, už ką 
jis padėjo savo galvelę! 
Už tą — ką mylėjo. Už tą
— ką aš myliu. Už tuos vi
sus — kurie ten už geleži
nės sienos su jo kapu pasi
likę!

Ir šis laiškas dabar — 
šaukiantis trimitas į ne
baigtą kovą, kur susirinks 
tikri Lietuvos sūnūs tęsti 
darbą tų,kurie jau sudėjo 
savo aukas ant Tėvynes 
aukuro, kurių dar šiltas 
garuojantis kraujas šau
kia už visą tautą, už visus 
kenčiančius ir badau jau
čius, už Sibire šąlančius, 
ir ištrėmime sielvartau
jančius!

Imu rūbus, rengiuos1... 
eisiu apsipirkti, aprūpinti 

i šeimą... važiuosiu! P.ct 
į kaip?... Juk dar no ligi! — 
Įsvyruoju! O. vistiek... ria- 
no gyvenimas dal ar 1 c- 
reikšmis... jei ir suklupsiu
— ne žymės... Ten žuvo 
tiek žiedų! Nukloti laukai 
kapais ir kapeliais! Glau
džiu savo kryželį jautriau 
prie krūtinės, nulenkiu 
galvą prieš mano mieląjį 
Kristų, ir prašau palai
mos... o čia parėjęs mano 
sūnus iš universiteto varto 
kvietimą, ir sušunka:
— Mamyte! Dabar nė žo

džio, kad nevažiuosit! Mes 
su tėte — jus prievarta iš- 
rengsim! Aš viską kelionei 
parūpinsiu. Konsulate su
tvarkysiu dokumentus, ir 
dui, mamyte!

Lenkiasi mano galva dar 
labiau prieš paveikslą, pa
byra ašaros... malda, skau
smas ir laimė supasi širdy, 
ir štai jaučiu, kai mano 
vyro lūpos prisiglaudžia 
prie mano plaukų, ir mes 
trys prietemoje — pasilie
kame pas mūsų Kristų.

Už lango pravirko vėjai, 
(bus daugiau)

Marija Aukštaitė.
JAU PERSPAUSDINTAS 

SV. RASTAS
Kun. Pr. M. Juro lėšomis 

j “Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo

■ Juozapo Skvireckio išvers-
■ tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 

i kaina $3.00; popieriniais
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad-

Kur didžiavyriai tautos?
Argi tuščia mums sapnavos?
Nėra jų!... Gal kitados 
Bočių tėvai jais didžiavos.
Daug išbėgiojo!.. Kaikas
Rusijoj skursta iš bado!..
Mes gi sau laužom rankas.
Likę našlaičiais, be vado.

Maironis way, So. Boston 27. Mass.

New Yorko mieste ir gatvėmis Santa Claus 
vaikštinėja ir klausia, kas ko norėtų. Vaizdas pa
rodo, kad Santa Claus paklausęs dukrytės, kuri 
pasisakė norėtų dalės, paklausė ir mamytės, ko 
jos širdelė trokštų. Mamytė pasisakė, kad jos 
troškimas — gauti puikią “Oriental rug”.


