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Buria Stalinui Mirtį
Prancūzų astr oi o g a s 

Maurice Privat pranašau
ja, kad diktatorius Stali
nas mirsiąs šiemet vasario 
mėnesį ir kad tada bolše
vizmas pradėsiąs žlugti.

Rimti žmonės į astrolo
ginius (žvaigždžių) prana
šavimus žiūri kaip į bur
tus, bet įdomu, jog šie bur
tai šį kartą nukreipti į Sta
liną. Būdavo jie daugiau
siai baugindavo Hitlerį...

Pagyvensim — pamaty
sim.

Kada Jis Miega?
(Vaizdelis iš Sovietų gyvenimo)

Leningrado politechni
koj eina kvotimai. Vienas 
mokinys visai nieko neži
no. Žlunga visu šimtu nuo
šimčių. Profesorius meta į 
jį nesuprantantį žvilgsnį: 
iš kur čia toks atsirado? 
Iš viso, kam jis čia atėjo? 
Studentas aiškinasi:
— Bet supraskite, tova- 

rišč profesoriau, kada ir 
kaip aš galėjau mokytis? 
Pamokos politechnikoj 
baigiasi 3 valandą po pie-j 
tų. Eidamas namo, turiu 
parsinešti maisto vakarie
nei ir ryt dienos pusry
čiams: duonos, bulvių, a- 
gurkų. Tie produktai ran
dasi skirtingose miesto da
lyse. Prie kiekvienos krau
tuvės tenka išstovėti eilėse 
ilgą laiką — geriausiam 
atsitikime po vieną valan
dą. Grįžt namo tenka pėš- 
čiam, nes į gatvekarį įsi
grūsti nepajėgiu — bok
suotis nemoku. Sugrįžęs į 
bendrabutį, turiu laukti, 
kada nuo kitų atliks kero- 
sino krosnelis: reikia išsi
virti bulvės — žalių gi ne
valgysi. Gerai, jei pavaka
rieniauju apie 11 vai. Pas
kui reikia apsiskalbti. Be 
muilo tai ilgas darbas. At
eina vidurnaktis. Metas 
rašyti ugningą straipsnį 
“Pravdai” 
pinigų pragyvenimui užsi
dirbti. Kol su straipsniu 
apsikamuoju, ateina ry
tas. Laikas pusryčiauti ir 
eiti į mokyklą.
— Tai kada tovarišč mie

gi paklausė profeso
rius.

— Jūsų pamokose, tova
rišč profesoriau, jūsų pa
mokose! — entuziastingai 
atsakė studentas.

(Sulietuvinta iš vokiškos 
knygos Hart auf hart)
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Sausio 24 Collins, kuris indorsavoi 

BALF vajų organizuotų | 
darbininkų vardu.

Pasibaigus kalboms, kun.' 
Jonas Ealkūnas, Maspethoj 
parapiios lietuvių vardu į-i 
teikė $1,090.00 čekį Mas- 
petho vajaus kvotos sąs
kaitom Ta proga kun. V. 
Karalevičius, Bayonne, N. 
J., Šv. Mykolo par. kleb. 
kun. M. Kemėšio vardu, į- 
teikė nuo BALF 61 sky
riaus $450.00 ir nuo Šv.

Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus 
Dvasios Šviesa Tešviečia Mūsų 

A-

!

Didžiojo Lietuvio 
Pėdomis

New York
d. VValdorf - Astoria vieš
butyje įvyko oficialus ir 
viešas BALF 1947 metų 
Vajaus atidarymas, kurio 
programa buvo transliuo-j 
jama per WNYC radijo' 

1 stotį.
Vajaus atidarymo pietų 

jautrią invokaciją atkal
bėjo J. E. arkivyskupas J. 
Francis A. Mclntyre; A- 
merikos himnas sugiedo
tas, artistei Barbarai Dar-
lys vadovaujant. Įžangos,Juozapo paranijos, Bayon- 
žodį pasakė BALF pirmi-.ne, N. J. $50.00. Katheryn 
ninkas kun. Dr. Juozas B. Ia. Namaksy iš Boston, 
Končius. Programos vedė- Mass., BALF 17 skyriaus 
ju pakviestas generolas pirm., įteikė $200.00 BALF 
William N. Haskell, C. A.- 17 skyriaus vardu. Iš viso 
R. E. vedėjas. • i vajaus atidarymo metu

Lietuvos ministerio var-' BALF’ui įteikta $11,700. j 
du kalbėjo Lietuvos gene-! Muzikalinę programą la-f 
ralinis konsulas J. Budrys.' bai skoningai atliko art. 

|Po jo kalbos, generolui Barbara Darlys. Jai akom- 
i Haskell paprašius pagerb-; ponavo Tadas Šidlauskas. 

a_ • t • a.______ ______• j-a.____t coloia nriimin^io
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ratinis konsulas J. Budrys.1 bai skoningai atliko art.
Po jo kalbos, generolui: Barbara^Darlys  ̂Jai akom-

I 
Pagrindinę tautiškais rūbais pasiren-į 

■gusios, Ona Valaitienė ir' 
! Aldona Valaitytė.

i

reikia gi kiek

Lietuviu Studentu Innsbni- 
cke Sambūris "Lithuania"

ti Lietuvą, sugiedotas Lie-: Svečius salėje priiminėja, 
tuvos himnas. T 
kalbą pasakė James A. 
Farley, buvęs pašto minis- 
teris, BALF Vajaus Gar
bės Pirmininkas. Savo kal
boje jis paminėjo apie lie
tuvių praeities kovas už 
laisvę ir dabartinę lietuvių 
padėtį tremtyje. Jis ragi
no šelpti lietuvius tremti
nius ir atidaryti jiems var
tus į Ameriką. Savo kalbą nepasisakęs

i

A. a. Arkivyskupas J. Matulevičius,

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
paskyrė vis teikdamas artimui laimės, 
kuris didžius darbus žmonijai aukavo, 
kuriam žmonės klaupih dėkoti ne iš baimės!

V. KUDIRKA.

MOMENTO SVARBUMAS
Į senovę? Į Gedimino. Kęs
tučio, Vytauto Didžiojo 
laikus? Ar susikaupę žiū
rėsime dvasios akimis, 
kaip jie didvyriškai su sa- 

j vo narsiomis armijomis 
Į daužo priešų galvas karo 
laukuose?... Ar sustoję 
prie kritusiųjų kapo ir pri
sieksime atkeršyti dabar
tiniams savo tautos prie- 

! šams. sudaužydami jų gal
vas? Taip! Tai visa gražu 
ir naudinga. “Iš praeities

baigė pareiškimu, kad 
BALF darbas yra vertin
gas tikslas, vertas visų pa
ramos.

J. E. vyskupas John 
Mark Gannon, (Erie, Pa.), 

' Vyskupų Administracinės 
Tarybos (N.C.W.C.) iždi- 

i ninkas, įteikė BALF pir
mininkui kun. Dr. J. B. 

i Končiui Amerikos katali
kų vyskupų dovaną lietu- 

! viams šelpti — $10,000.00 
čekį. Savo jautrioje kalbo
je J. E. ragino remti Ben
drąjį Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondą, gelbėti lie
tuviams tremtiniams ir tu
rėti vilties, kad Lietuva 
atgaus savo laisvę ne kul
komis ir kraujo pralieji
mu, bet pasaulio valstybi
ninkų dosnumo dėka.

Baigdamas programą, 
generolas Haskell perstatė 
prelatą Patrick O’Boyle, 
War Relief Services, N. C. 
W. C. reikalų vedėją, kuris 
atstovavo kardinolą Fran
cis Spellmaną, tą dieną tu
rėjusį išvykti Kanadon į 
kardinolo Villeneuve lai
dotuves.

Paskutiniai kalbėjo New 
Yorko miesto mayoro O’- 
Dwyer atstovas Deputy

iIĮ
i
i

Teis Komunistą
Washington, D. C. —Pe

reitų metų pabaigoje at
leistas iš valstybės depar
tamento pareigūnas Carl 
A. Marzan už tai, kad jis

priklausąs miręs sausio 27 d.,-1927 m., paliko mums testa-
Komunistų partijoj. I mentą, kuris skamba šiaip: “Rikiuokitės, pasišvęskite!

Marzani kaltinamas ir Rikiuokitės, aukokitės!” 
teismas jam paskyrė. Pagerbdami arkivyskupą Jurgį Matulevičių, jo 20 
$2,500 kauciją. Teismas metų mirties sukakties proga, statykime jam pamink- 
prasidės kovo 12 dieną, j lą kiekvienas savo širdyje. Rikiuokimės, aukokimės!

Atvyko Buvęs Lietuvos Preziden
-

Dr. Kazys Grinius, 
buvęs Lietuvos Preziden

tas.

OPA Teiks Palengvinimus 
Namy Savininkams

Pernai įsisteigė Innsbru- 
cke lietuvių studentų sam
būris “Lithuania”, kurio 
tikslas jungti lietuvišką 
studentiją į vieną ben
druomenę, organizuotai 
rūpintis studentijos reika- Commissioner of Welfare 
lais ir ugdyti savo tarpe 
vienybę ir solidarumą bei 
atskiro asmens geruosius 
privalumus. Vado v y b ė 
renkama vienam 
trui. Šiuo metu 
nauja vadovybė, 
galiojimo laikas baigiasi

sėmės- 
išrinkta 

kurios
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1. MIRTINAS PAVOJUS
Niekuomet žmogus taip 

nesukaupia visų savo fizi
nių ir dvasinių jėgų, ieško- 

; damas išeities, kaip pavo
jaus metu.

! šiandien didelis pavojus, 
net mirties, gręsia ne tik 
vienam kitam lietuviui, at
sidūrusiam sunkioj būk
lėj, netekusiam turto ir 
mylimų asmenų, bet mir
ties pavojus gresia visai 
mūsų tautai. Ir tautos , _ _ x u
miršta! Ir jų vardai lieka ta™„su'’“s ‘e sti"rybę 
tik vienos kitos istorinės P?la’ ( au os minas), 
knygos puslapiuose. Tiesa, 
tautos nemiršta staiga, jų 
tautinis kūnas ne taip 
greit paralyžu o j a m a s, 
kaip atskiro žmogaus, tad 
visuomet yra vilčių paša
linti mirties pavojų.

Bet kaip tą mirties pavo
jų pašalinti ir kas jį turi 
šalinti? Štai čia ir reikia 
susikaupti, pagalvoti, pa
ieškoti būdų ir priemonių. 
Dar ne vėlu! Kol pasauly 
bus nors viena šeima, kal
banti lietuviškai, užlai
kanti lietuviškus papro
čius, tikinti į Lietuvos at
sikėlimą ir visuotinę Ne
priklausomybę, tol lietuvių 
tauta nemirs.

Tik būtų skaudus nusi
kaltimas prieš Dievą ir sa
vąją tautą manyti, kad to
ji šeima yra kita, o ne ma
noji ; kad su tautos mirties 
pavojumi turi kovoti kaž
kas kitas, o ne aš! Ir daug 
lietuvių taip klaidingai 
galvoja, sąmoningai ar ne- ■ 
sąmoningai tapdami savo-j 
sios tautos ir savųjų bro-( 
lių duobkasiai.
2. KUR KREIPTI AKIS?

Kur krypo mūsų akys, 
ieškodamos išsigelbėjimo 
priemonių? Kur skris mū-l 
sų mintys ir semsis jėgos ?l

Tad
i
Į “Mylėk prabočių kapus garbin-
! gus,
, Kur amžiais ilsisi tėvynės sū-
' nūs'.
Mylėk tuos amžius vardais gar

singus.
Kurie išugdė tautos galiūnus“’ 

Maironis.
Bet ir tuo dar nesitenkin

kime. Ar pergyvensime tą 
šiurpią ir netolimą praeitį, 

t kada lietuvis už savo tikė- * 
Įjimą, už gimtąją kalbą, už 
į laisvės troškimą džiūvo ir 
; nyko, tamsiuose skiepuose 
’ prirakintas prie Rusijos 
carų tvirtovių sienų, ar 
kaip beteisis vergas, iš
tremtas į Sibiro tyrus ir 
miškus, skausmo ir ilgesio 
varginamas savo sielos 
gelmėse šaukė:

Į “Leiskit j Tėvynę, leiskit pas 
i savus,
' Ten pradžiugs krūtinė, atgai

vins jausmus.
Čia jausmai man žūva, kalinė 

širdis,
į Leiskit j Lietuvą, akys ten . 
nušvis!” (Gudavičius)

Taip! Tie lietuvybės kan
kiniai yra tėvynės meilės 
pavyzdys. Jie didvyriai. 
Jie mokėjo mylėti ir ken
tėti. Jie mokėjo ištęsėti, 

Tęsinys 4-tame pusi.

į

VVashington, D. C. —
OPA direktorius majoras 
gen. Philip Fleming įsakė 
vietiniams biurams palen
gvinti nuomų suvaržymą. 
Jeigu namų savininkai įro
dys. kad nustatytos nuo
mų “lubos” sudaro sunku
mų. tai jiems bus leista 
pakeiti nuomas.

Tačiau Prezidentas Tru
man ir OPA vadovybė pa
reiškė, kad valdžia ir to
liau yra pasiryžusi kon
troliuoti butų nuomas.

Uoste Dr. Kazį Grinių 
sutiko būrys lietuvių, ku-1 
rie jį ir jo šeimą nusivežė 
į Susivienymo įstaigą, kur 
įvyko kuklios vaišės ir pa
sikeista sveikinimais.

Buvęs Prezidentas Dr. 
K. Grinius, kuris atrodo 
pilnas energijos 
nuotaikos, savo 
pabrėžė:

“Aš manau su 
iš Jūsų dar būti Lietuvoje. 

Į Linkiu ištvermės, vieny- j 
, bes, linkiu tarpusavio am- 
į nesti jos, sukaupimo ener- 
gijos į vieną punktą — ko
kiu būdu atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę.”

Dr. K. Grinius savo kal
ba susirinkusiems padarė; 
didelį įspūdį.

Pirmadienį, sausio 27 d. į 
Dr. Grinius turėjo pasima- 

itymą ir pasikalbėjimą su i 
spaudos atstovais. Pailsė
jęs kiek New Yorke, vyks į 
pas savo brolį Dr. Joną 
Grinių į Philadelphią.

Vasario 16 d. I^r. K. Gri
nius kalbės New Yorke,!

ir geros 
kalboje

I

ne vienu
Gen. Marshall Vyks 

Į Maskvą
VVashington, D. C. — 

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių departamentas 
užginčija gandus, kad 
gen. Marshall, valstybės 
sekretorius, nevažiuos į 
Maskvą, pareiškia, kad jis 
tikrai dalyvaus užsienio 
ministrų konferencijoj, 
Maskvoje, kuri prasidės 
kovo 10 d. š. m.

ŽUVO 22 KELEIVINIO
LĖKTUVO NELAIMĖJE

New York — Sausio 24 i 
d. SS Marine Marlin laivu 

Į tarpe 928 keleivių atvyko 
■ buvęs Lietuvos Preziden
tas Dr. Kazys Grinius su 
žmona, sūnum ir dar 19' 
lietuvių tremtinių.

Atlante siautusios aud- 
vasario 1 d. ir kurion įei- ros įvariusios baimės ne 
na: pirmininkas J. Budzei- tik keleiviams, bet ir laivo 
ka, vice pirmininkas R. ’ vadovybei. Laivas buvo 
Urbonavičius, iždininkas gerokai apgadintas ir su-ĮWebster Hali, Lietuvos ne-( 
K. Arcibuševas, sekreto-1vėlavo ištisas 7 dienas. Per,priklausomybės minėjime. ' 
rius J. Gustainis. Innsbru- , kelias dienas 40 pėdų ban-1 Vasario 22 d. yra ruošia-, 
cko studentų vadovybė gos mėtė keleivių pripildy-1 mas iškilmingas bankietas, 
taip pat yra ir centrinė lie-. tą laivą lyg šapelį. Laivo Dr. K. Grinių pagerbti. j 
tuvių studentų atstovybė . kapitonas VVilliam A. Barr, Į svečio atvykimą atkrei- 
visai Austrijai. Grąžo lie- ( pasakojo, kad per visą 20 pė dėmesį ir didžioji New 
tuvių studentų pirminin- metų plaukiojimą jūroje Yorko, Bostono ir kitų 

Baranauskas, j jis dar nebuvo matęs to- miestų spauda , kuri įtalpi
no aprašymus ir vaizdus, palaiko valdžia.

Joseph P. Piccirillo ir A- 
merikos Darbo Federaci
jos pirmininko William 
Green atstovas William

9,7(7 Atsivertė 1 Kataliky
bę Anglijoje

Oficialus

I

kas — B. ]
Salzburgo — Dambrava. kios audros.

Londonas
katalikybės sąrašas 1947 
metams rodo, kad 9,767 
sielos atsivertė ir įstojo į 
Katalikų Bažnyčią, Angli
joje ir Wales valstijoje.

Tai labai džiugus ženk
las katalikų uolumo, nes 
Anglija yra anglikonų 
bažnyčios tvirtovė, kurią

merikoje statytas. Prieš 
pakylant, buvo patikrin
tas, ir viskas buvo tvarko
je. Pasikėlė lėkti į Stock- 
holm, Švediją. Ir tik paki
lus, motorai sustojo ir 
staiga krito ir užsidegė.

Lietuviai EvengeHkai 
Organizuojasi

Kopenhaga, Danija, sau
sio 27 — Vakar Royal 
Dutch Airlines DC-3 kelei
vinis lėktuvas, pakilęs iš 

iKastrup aerodromo, krito 
ir susidaužė. Degančiame 
lėktuve sudegė 22 žmonės, 
tarp kurių buvo įžymi A- 
merikos operos artistė 
Grace Moore, Švedijos 
princas Gustaf Adolf ir ki
ti įžymūs asmenys.

Visi 16 keleivių ir 6 įgu
los nariai sudegė taip, kad i formatorių Sinodas. Daly- 

jjų negalima buvo atpažin- vavo iš įvairių stovyklų 
|ti. _ " _

Dakota lėktuvas buvo A- riai ir parapijų atstovai.

Spalių mėn. 30-31 d. Le- 
benstadte buvo sušauktas 
lietuvių evengelikų ir re-

lietuviai kunigai, kurato-
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■VAIRIOS ŽINIOS
įžymūs Artistai Prisideda 
Prie Šeimyninės Maldos 

Vajaus

Rusai Smerkia GOP 
Užsienio Politiką

2
Lietuviškos Knygos

Vokietijoj

Hežino Ką Daryti 
Si? Bulvėmis

DARBININKAS

nazys Grimus, jo žmona ir 
o iš Europos sausio 24 d. š

JIS:
Nesegk sau rožės prie kasų: 
Ji širdį jauną pavilios;
Dėl tavo meilės nebilios 
Kas neužmirš vargų visų?
Ji širdį jauną pavilios.
JI:
Duok ranką ftian, jei tau sunku! 
Aš vesiu ją žvaigždžių keliais, 
Vainikais pindama žaliais, 
Erškėčius raudama taku, 
Aš vesiu ją žvaigždžių keliais.
ABUDU:
Naktis graži! Kvapai žiedų 
Svaigina alpstančius jausmus;
Liūliuoja, supa, neša mus 
Aukštai nuo žemės valandų!... 
Svaigina alpstančius jausmus.
JIS:
Svajonių mano ir kančios 
Tu nesuprasi niekados;
Tik gaila bus tau valandos. 
Kaip mano ašara, skaisčios!... 
Tu nesuprasi niekados.
JI:
Ant tavo vyriško peties
Duok pasiguost žmonių varguos 
Aukštai girdi? Baisai danguos! 
Tu neužmirši tos nakties!..
Duok užsimiršt žmonių var-
ABUDU: guos!
Naktis graži. Kvapai žiedų 
Svaigina alpstančius jausmus;
Liūliuoja, supa, neša mus 
Aukštai nuo žemės valandų!... 
Svaigina alpstančius jausmus.

Maironis.

Paskutiniu laiku Vokie
tijoj pačių lietuvių pastan
gomis pagausėjo lietuviš
kų knygų leidimas. Išleis
ta: J. Ambraškos ir Žiugž
dos “Lietuvių kalbos gra
matika”, L. Dambriūno 
“Lietuvių kalbos sintak
sė”, St. Šantvaro “Laivai 
palaužtom burėm” (Eilė
raščiai), Vyt. Alanto “Ant 
siūbuojančios žemės” (No
velės), St. Zabarsko “Sa
vame krašte” .(Novelės), 
Nykos - Nyliūno “Praradi
mo simfonijos” (Eilėraš
čiai), L. Dovydėno “Pabė
gėlis Rapsiukas” ir kit. 
Visos knygos gražiai iš
leistos ir daro rimtą bei 
solidų Įspūdį. * (EV).

Habana, Cuba — Sausio 
7 d. “La Esperanza” sana
torijoje nuo tuberkulozo 
mirė Juozas Simonaitis, 
gim. 1897 m. spalių 14 d. 
Linkuvos vai., Šiaulių 
apskr. Velionis buvo Lie
tuvos Nepriklausomybės 
kovų savanoris. Norėda
mas pamatyti pasaulį 1924 
m. išvyko iš Lietuvos ir 
gyveno Kuboje, bet čia 
gavo džiovą ir, išgulėjęs 
per šešis metus sanatori
joje, mirė. Jį sušelpdavo 
kai kada Lietuvos Genera
linis Konsulatas N. Yorke 
ir ponia Nora Gugienė Či
kagoje. Vietos lietuviai J. 
Aleščikas ir J. Grigaliūnai 
ji lankydavo.

I Washington, D. C. —
■ Jung. Valstybių agrikul 
įtūros sekretorius Ander 
son pareiškė, kad bus su
naikinta 20 milijonų buše-

■ lių, o tik kitus 25 milijonus 
bušelių bulvių gaiės prak
tiškai sunaudoti.

Tie 45 milijonai bušelių 
! bulvių yra likučiai 1946 m. 
. derliaus.
I Sekr. Anderson sakė, 
Į kad ūkininkams valdžia 
’ atlygins 90 nuošimčių už 
sunaikintas bulves.

Maskva. Rusija, sausio 
27 — Rusijos valdžios laik- 

smarkiai 
ritikuoja senatoriaus Ar- 

res- 
per publikono. pasakytą kalbą 

Cleveland. Ohio. Taipgi 
smerkia John Foster Dul- 
les, respublikono, pasiūly
mą organizuoti vakarini 
bloką, Įtraukiant į ii Vo
kietiją. Prancūziją, Olan
diją ir Belgiją.

Rusų valdžios organas 
“Pravda” sakė, kad tai esą 
imperialistiniai siekiai.

Los Angeles — Kino ar
tistai. vadovybėje Kun. rastis “Pravda” 
Patrick Peyton, C.S.C
ruošia įdomią programą, thur H. Vandenberg, 
kuri bus perstatyta 
radio, ketvirtadienį, vasa
rio 13 d., 10 vai. vak.

Programos tikslas pra
vesti šeimyninę maldą. 
Pirmoje programoje daly
vaus Loretta 
gros Meredith 
chestra.

Kun. Peyton 
naudoti teatrą ir radio

Young
"VVillson

bando

ir 
or- 

pa- 
ge-

ram ir tais įrankiais sklei
sti pamaldumą, ypač kas
dieninį rožančiaus kalbėji
mą kiekvienoje šeimynoje.

Albanija Prašalina 
Vienuolius

Lietuvis Pianistas Tarptau
tiniame Konkurse 

Šveicarijoj

I

400,000 Katalikų Vaikų 
įsirašė Į Skautus

New York — Prelatas 
Edward Roberts Moore, 
tautinis direktorius Kata
likų skautų, praneša, kad 
iki šiam laikui 160,000 ber
niukų priklauso prie skau
tų vadovybėje katalikiškų 
įstaigų, ir dar 240,000 pri
klauso prie tų kuopų, ku
rioms vadovauja miesto ir 
netikybinės įstaigos.

Roma — Komunistų val
doma valdžia Albanijoje 
įsakė katalikų vienuoly
nams ir ordinams prasiša
linti iš pietų Albanijos.

Šiomis dienomis buvo 
prašalinta sekanti ordinai: 
Pranciškonės misijonierės 
Seselės ir Pranciškonai 
kunigai, netik Lotynų bet 
ir Rytų apeigų. Iš Brindisi 
pranešama, kad visi dva
siškiai ir iš kitų šalių mi- 
sijonieriai yra verčiasi ap
leisti tą kraštą.

j

- 

Athens, Graikija, sausio KapeUOTOS Grįžta Į KariUO-
27 — Atsistatydinus pre- menę Duoti Misijas Kanams 
mierui Tsaldaris. nauju i ----------
premjeru paskirtas Deme-i 
trios Maxinos, 
žiaus. buvęs Graikijos ban 
kos viršininkas. i pci uu mtutciu » vaivujv-

Naujam premierui pavy-įje. Kariuomenės vadai, su-1 
bando visomis 

priemonėmis Įtikrinti ka
rius. kad tikėjimas yra 
svarbus kasdieniame gy
venime.

Graikijoj Sudarytas Koali
cinis Kabinetas

Kun. Zielinski, lenkas
74 m. am- pranciškonas, grįžo į ka- 

■ riuomenę. duoti misijas 
per du mėnesiu Vokietijo-

ko sudaryti koalicinį 
bientą. Tsaldaris Įeina 
naująjį kabinetą. Jam 
vesta, užsienio reikalų 
nisterio pareigos.

ka-;sirūpinę. 
ir į'
pa-
mi-

mai.
Testą: 
lai.

Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA- 
apima visas keturių evangelijų knygas; Apaštalų 
■ašymą; laiškus Apaštalų: Šv. Povilo. Šv. Jokūbo.
Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa- 

/kų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau- 
mente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir

"Darbininko" Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E.

.VIENTAS 
Darbių ap: 
Šv. Petro, 
šaulio 
3*^-6 
S te t*.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI —
Skalu r..ai Kiekvienai Dienai

Er.yga turi netoli 1900 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik S4.00.
A N GLNK AI-LI ETŲ VISKAS ŽODYNAS
(EnglLh-Lithuanian Dictionary)

Mes siūlome jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
laikomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 
4”. 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00 ;aabar mes jums siūlome bargeną — atiduoda
me už $3.00.
“VAI LEKITE DAINOS” — Gražiausiu Liaudies 
Dainų Rinkinys

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nediūdio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudie, dainos. Kaina 75c. 
KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU ?

Tai yra labai naudinga knygutė, kur įaug padės tiems, 
kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybė- antruosius popie
rius. Joje yra trumpai suglausti klausim: ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti i ridikui) (poeketbook). Didei-. ;.idės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Parašė kun. M. J. Duffj, vertė kiru. I. K. Miliauskas. Ka- 
kalbos nemoka, 

e tikėjimo dalykus 
a mokoms ir išleis- 

gių kalba, kitas — 
lengvučiai. Kaina

dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimt 
tad mokytojams bei mokytojoms pris •. 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokio; 
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis

! lietuvių. Klausimai ir atsakymai truir 
20c.
“VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ir Ei 
vių kovų su lenkais ir bolševikais. Kr. 
galo įdomi, šią knygą pradegs skaityt: 
visos m rierskaitysi. Kaina S’1.50.

DARBININKAS*
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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, apysaka iš lietu- 
\ turi 576 pusi., be 
paleisi iš rankų iki

Tarp rugsėjo 23 d. ir spa
lių 5 d. šiais metais Šveica
rijos mieste Ženevoj buvo 
surengtas tarptautinis 
muzikos konkursas. Daly
vavo 35 valstybių muzikai 
— menininkai, kurie turė
jo būti ne vyresni kaip 30 
metų. Dalyvauti konkurse 
viso įteikta 2000 prašymų. 
Paadrius pagal atsiųstus 
dokumentus atranką, pa- 

! liko 530 asmenų. Konkur
se dalyvavo fortepijono, 
smuiko, violončelės, styg. 
kvarteto, fleitos, obojaus 
ir dainavimo grupės. Stip- 

l riausios varžybos buvo 
tarp fortepijono ir daina
vimo grupių. Pagrindiniai 
ir lemiamieji egzaminai 
vyko slapta tvarka: tarp
tautiniu mastu sudaryta 
iš menininkų žinovų jury 
komisija klausėsi egzami
nuojamų iš už uždangos. 
Kiekvienas dalyvis turėjo 
atlikti keletą veikalų, ku
rių vienas buvo bendras ir 
privalomas visiems, o kiti 
iš kelių duotųjų dalyvio 
pasirinkimui. Fortepijono 
konkurse dalyvavo 160 

(pianistų (90 moterų ir 70 
vyrų). Iš pastarųjų komi
sija atrinko 12 pačių ge
riausių. i kurių tarpą įėjo 
ir lietuvis pianistas, nuvy
kęs konkursan iš Austri
jos, Andrius Kuprevičius. 
Šie 12 (pagal tautybes 3 i- 
talai. 3 prancūzai, 2 belgai, 

; 1 austras, 1 lietuvis, 1 ien- 
ikas ir 1 anglas) turėjo dar 
; kartą skambinti finali
niuose egzaminuose, kurie 

j buvo padaryti koncerto 
forma. Jury komisijos na
riai sėdėjo publikoj. Atli
kus menininkams savo 
programas, I vieta suteik- 

į ta austrui ir dvi antros vie
tos italui ir belgui. And
rius Kuprevičius buvo ap
dovanotas diplomu “Pour 
excellent execution”.

Po konkurso Andrius 
Kuprevičius davė kelis 
fortepijono rečitalius įvai
riose Šveicarijos vietose. 
Keli iš jų: saloninis rečita
lis šveicarų milijonieriaus 
šeimoje Zurich’e rinkti
niams klausytojams, me
nininkams, muzikos žino
vams, kritikams. Labai 
palankūs ir gražūs kriti
kų atsiliepimai: Sekantis 
A. Kuprevičiaus koncertas 
buvo Zurich’o Kramhof’o 
salėj. Dalyvavo lietuvių 
kolonija, kviestiniai sve
čiai, diplomatiniai atsto
vai, jų tarpe ir didelis lie
tuvių bičiulis Argentinos 
konsulas p. Barsanti su 
ponia. Mūsų pianistas bu
vo labai šiltai priimtas ir 
po koncerto gavo koncertų

I

i

AUKŠČIAUSIOS TARY
BOS RINKIMAI |

Lapkričio 27 d. Vilniaus 
radijas pranešė, kad 1947 
m. vasario 9 d. paskirti 
rinkiniai Į ‘ aukščiausiąją 
tarybą. Radijo pranešėjas 
su pakilia nuotaika per
skaitė lapkričio 24 d. auk
ščiausios tarybos prezi
diumo Įsaką, pasirašytą 
Justo Paleckio ir Pupeikio, 
kuriame sakoma, kad da
bartinė aukščiausioji tary
ba svarstė ir nutarė rinki
mus į Lietuvos tarybų so
cialistinės respubl i k o s 
aukščiausiąją tarybą pa
skirti 1947 m. vasario 9 d. 
Kartu radijo pranešėjai 
paskaitė Baltarusijos ir 
Ukrainos aukščiausios ta-' 
rybos Įsakymus, pagal ku
riuos ir tų respublikų auk
ščiausios tarybos prezidiu
mai svarstė ir nutarė savo 
respublikose rinkimus pa
skirti 1947 m. vasario 9 d.

i versiteto profesūra, 
padėtį šiek tiek pagerino 
studentai, sušukę smar
kiau, ypač paskirais bal
sais. Radijo pranešėjas 
Miliušis, atmintinas iš 

>1940-41 m. rinkiminių die- 
‘ ‘ ---- -- : “Nė

vieno balso liaudies prie
šams”, “Kas nebalsuoja, 
tas balsuoja už liaudies 

per mikrofoną 
pranešinėjo šio parado ei-

VETERINARIJOS AKA
DEMIJOS VEIKLA

Veterinarijos Akademija 
Kaune, kad ir skaudžiai 
vokiečių apiplėšta, veikia. 
Dabar Veterinarijos Aka
demijoje studijuoja 225 
studentai. Mokslini perso
nalą sudaro penki profe
soriai ir devyniolika do
centų. Minimos prof. Že
maičio, prof. Užupio ir 
doc. Šniukštos pavardės. 
1944 m. traukdamasi vo
kiečių kariuomenė akade
mijai padarė 700,000 rub
lių nuostolių 1939 m. kai
nomis.

I

I

REVOLIUCIJOS ŠVEN
TĖS PARADAS 

VILNIUJE
Vadinamasis spalio revo

liucijos šventės didysis pa
radas įvyko Vilniuje, Lu
kiškių aikštėje. Pro tribū
ną praeidami, parado daly
viai šaukė “valio”. Negar
siai sušuko Vilniaus uni
versiteto profesūra, bet

I

Sako, tad šių laikų visuomenė 
greičiau pasirengusi priimti j 
savo būrį žmogų be galvos, ne
kaip be kaklaraiščio.

Visoje tarybinėje Lietu
voje pradėta didelė rinki
minė agitacija. Kadangi 
kandidatų išstatyta tiek,;**? 
kiek reikia išrinkti, tai a- 
gitacinė propaganda veda
dais, kaip yra Amerikoje, in« ?.uk*als:
Anglijoje, Prancūzijoje ir 
kituose kraštuose, kur 
kiekviena partija nori, kad . « „
jos žmonių būtų daugiau 
išrinkta, bet ta prasme, , . „ . . ,i j • • - - u , . gą. Jam talkininkavo Vil-kad visi žmones baisuotų, a__________ ___________

nes, agitatorių šūkiais, ne
balsuojantieji savo balsus 
atiduoda liaudies prie-. 
šams. Visuose fabrikuose,; 
įmonėse ir įstaigose sau-; 
kiami priešrinkiminiai mi-( 
tingai, kur aiškinama di-l 
dėlė rinkimų svarba ir jas aiškino apie 
konstitucijos tiesos. Pui- tinę ir buržuazinę demo- 
kai agitatorių vyksta Į kratiją”. Kalbėtojas nuro- 
kaimus. Apie rinkimus ne- dė, kad socialistinės demo- 
paliaujamai kalba radijas kratijos tobuliausioji for- 
ir rašo visa spauda. Fabri- ma esanti proletariato dik- 
kai ir Įmonės, stengda- tatūra. Lietuvos kaip so- 
miesi rinkimus tinkamai į- cialistinės tarybų respub- 
vertinti ir atžymėti, rašo-, likos laisvė ir nepriklauso- 
si Į soclenktynes. Nuo lap- 'mybė esanti visiškai užtik- 
kričio 27 d. visa tarybinė rinta. Darbo liaudies me- 
Lietuva gyvena kurtinan
čiame rinkimnės agitaci
jos triukšme.

I

niaus dramos teatro akto
riai: Jokna, Kernagis, Bly- 
naitė ir kiti,

“SOCIALISTINE IR 
BURŽUAZINĖ

DEMOKRATIJA”
Neseniai Vilniaus radi- 

“socialis-

mas nusipelniusiu respub
likos meno veikėju. Rašy
tojai Antanas Miškinis, 
Stasys Anglickis, Jonas 
Graičiūnas savo laiku bu
vo smarkiai išbarti už ne
veiklumą. Jų kūryba esan
ti nutolusi nuo liaudies.

Vilniaus universitetui
. pradedant rudens semes
trą, buvo iškilmingas nau
jųjų mokslo metų atidary
mo aktas. Prezidiume sė
dėjo prof. Žemaitis, Svet- 

. lov, Preikšas, Gedvilas, 
i Niunka, Žiugžda, Matulis. 
Savo kalboje aukštųjų mo
kyklų ministerio pavaduo
tojas prof. Svetlov ragino; 
vesti negailestingą kovą. 
prieš buržuazijos likučius; 
ir būti ištikimais Lenino— 
Stalino idėjų kovotojais. 
Gedvilas kvietė visą gyve-i 
nimą pertvarkyti socialis-; 
tiniais pagrindais, o švie-l 
timo ministeris Žiugžda I 
ragino pakelti mokslo lygį. į 

St. Devenis;

I

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

SIRENŲ GĖLOS
• Prisidėk prie niilionu tų. kurie 
pris: kauja Johnson's NUGAROS 
PLASTERIU—pagamintu taip kad 
greit pair-ngvintų nugaros skaus
mus. Daktarų išbandymai Šimtams 
žmonių įrodo, kad jis patarnauja!

• Vartojant šį plasterį. tai lyg 
naudoti kait-naniąją paduškaitę pa
čiame jūsų darbe, švelnūs vaistai 
sužadina kraujo apiinktaką. ŠIL
DO jums nugara, atliuosuoja skau
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi kelias dienas.

• Johnson’s NUGAROS PLASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jį gamina 
Johnsor. & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybe per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

agentūrų skaitlingus pa
siūlymus visai rečitalių ei
lei. Pasiūlymų, tačiau, ne
galėjo priimti, nes turi nu
matęs kitus planus. Vėliau 
davė koncertą Yverdon’e 
ir Berne “Grand Soviete” 
(aristokratijos ir diploma
tijos draugija) nariams. 
Čia taip pat Andrius Kup
revičius sulaukė didelio 
susidomėjimo ir palan
kiausių atsiliepimų.

Iš viso tenka džiaugtis, 
kad, nežiūrint išgyvento ir 
gyvenamo vargo, A. Kup
revičius su didele energija 
dirba ir tobulinasi, pasiekė 
nepaprastų rezultatų ir 
tuo laimėjo Lietuvai ir lie
tuviams populiarumą bei 
garsą lietuviškam vardui.

džiaginę gerovę patikrin
siąs penkmečio planas, o 
kultūrinę pažangą atne
šiąs tarybinis mokslas. 
Tuo tarpu tarybinėje Lie
tuvoje visą kūrybą stab
dąs “fašistų, buožių ir re
akcinių dvasiškių pogrin-i 
dinis veikimas”.
KULTŪRINIO GYVENI- I 

MO NUOTRUPOS
Per Vilniaus radiją daž

nai dainuoja žinomasis 
šlagerių solistas A. šaba- 
niauskas. Akloji daininin
kė Beatričė Grinevičiūtė 
dirba radiofone, kaip Vil
niaus radijo komiteto dai
nininkė, dažnai dainuoda
ma lietuvių liaudies dai
nas. Vilniaus radiofone 
uoliai bendradarbiauja 
Vilniaus dramos teatro ak
torius Siparis, pravesda- 
mas literatūrines ir vaikų 
valandėles. Jis tituluoja

I

Šios dvi jaunos merginos iš Mashington, D. 
C., atvykusios i griausmingą Ncw Yorką. užsiė
mė ausis. Sakoma. 1 itu merginų plaukai išsilei
do iš garbanų nuo New Yorko oro, ar trenksmo.
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’ rmetę teisingumą, padoru
mą ir sąžinę, naikina Lie
tuvos šalį, plėsdami jos

VASARIO 16
Nu o to laiko, kaip bolše

vikai pavergė Lietuvos 
valstybę, tiek pavieni lie
tuviai, tiek organizuoti, ir 
per laikraščius, įrodinėjo 
viešas Lietuvių MaldosJVClllJ ...............---- ... <p«>.W VUlvl IAUJv UlCLčllllO ..... ............ <-».W T\* • 1* < —1

Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams.... $3.00 DienCS reiKUlingUmn., DU-
Užsieny metams ........................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

lenktų ieškoti išgelbėjimo. 
Senas Lietuvos priešas — 
Rusija, vėlei užgrobė Lie
tuvos valstybę, ir mūsų 
ramią šalį iš naujo plėšia, 
naikina, mūsų brolių - se
serų kraują lieja.

Šitas naujas aziatų ant
plūdis į Lietuvą yra bai
sesnis, negu kokis kuomet -- - - -DARBININKAS

366 West Broadway, South Boston. Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

tent, kad paskirtoje dieno
je visur lietuviai sueitų 
bažnvčiosna permaldavi- yra buvęs žiloje senovėje, 
mui Dangiškojo Tėvo už Sužvėrėję komunistai, at- 
tautes baltes, ir meldimui 
Gailestingos Dievo Ap
vaizdos išlaisvinti mūsų

i tėvų žemę Lietuvą iš sve- turtą ir išgabendami į Ru- 
v I timųjų vergijos. Rusų siją. Nuo Lietuvos vargšų

Lenkijos rinkimų reikalu New York Times maž žiaurumui Lietuvoje didė- žemdirbių atima gyvulius, 
I šitaip pasisakė. jant, tas tautos balsas rei- ūkio padargus, viską ka
Dar prieš rinkimus plačiai pranašauta, kad Sovie- kalav jantis bendros Lietu- tik pagriebia. Bet užpuoli- 

vių Klaidos Dienos vis la- kam ir to neužteko. Dabar 
biau augo ir stiprėjo. Pra- jau atiminėja jie ūkininkų 

žemes, iš atimtų ūkių su
daro valdžios dvarus, ku
riuose Lietuvos žmonės y- 
ra verčiami Maskvos val
džiai dirbti dovanai, šim
tai tūkstančių lietuvių yra

‘

tuvių Maldės Dieną už Tė- ir koliai jėgos tų vargšų 
vynę, pavesdami dvasiški- neišsenka, 

j jai, toje dienoje ypatingas 
! tuo tikslu viešas pamaldas 
visose lietuvių bažnyčiose 
suruošti.

Metinis Amerikos lietu
vių kunigų suvažiavimas

daug šitaip pasisakė.

tų primesta dabartinė Lenkijos vyriausybė lengvai lai
mės. Ji ne tiktai vykdys, “socialistinimo” programą 
Lenkijoj, bet įjungs Lenkiją į Rusijos komunistinių 
respublikų tarpą, arba, aiškiau tariant, padarys ją Ru
sijos provincija. Negana to, prijungę prie Lenkijos 
stambią Vokietijos dalį, rusų bolševikai atsirems savo 
sienomis ant Oderio upės ir tuo būdu militariškai val
dys Europą.

Gal istorija, kada nors sužinos, kokios buvo tik
ros Lenkijos rinkimų pasekmės. Dabar geriausi spėlio- 
tojai teigia, kad jei rinkimai būtų buvę teisėti ir teisin
gi, tai lenkų tauta būtų laimėjusi mažiausiai 65 nuo
šimčiais. Bet rinkimai buvo pravesti, žiauriai varžant 
balsuotojų laisvę. Tai ne kas kita tik apgavystė ir gry
na komedija, dar praščiau užmaskuota ir paslėpta, ne
gu Balkanų rinkimai. Priešrinkiminė agitacija pasižy
mėjo žmogžudystėmis, policijos teroru, cenzūra, opozi- j 
cijos likvidavimu ir slaptojo balsavimo panaikinimu, j tą‘tautos balsą džiaugs- govę, 
Be to, balsų skaičiavimas buvo suklastuotas ir baisa vi- Į mingai išklausė, visa širdi- 
mo rezultatai dar prieš rinkimus buvo nustatyti. !mj Lietuvių Maldos Dienai 

Amerikos ir Anglijos vyriausybės žinojo, kad taip j pritarė, ir nutarė ruošti 
bus ir dar prieš rinkimus reikalavo iš Rusijos valdžios, i vasario 16, 1947 visose A- 
kad Lenkijos rinkimai būtų pravesti pagal Potsdamo i merĮkos lietuvių bažnyčio- 
sutartį, t. y. laisvai ir demokratiškai. Rusija nepaklau- se viešas pamaldas už Lie- 
sė. Iš to susidaro dvi išvados: pirma, kad komunistų i tuvą, su atatinkamu tam 
partija tai ne politiška partija, bet klastingas sąmoks- tikslui pamokslu mišiose, 
las, kurs vartoja demokratinius metodus demokratijai su adoravimu įstatytojo 
užmušti, ir šaudo, kai mato, kad balsavimus pralaimės. Švenčiausio 
Antra išvada, kad dabartinė Lenkijos valdžia — tiks- sumos 

savaime suprantama, kad Amerika ir Anglija taip pat j vių tautos pasiaukojimu
išstatytą Švč. Sakramen
tą, per vakarines pamal
das.

Todėl, šiais metais vasa
rio 16 diena Lietuvos Ne
priklausomybės Paskel
bimo Šventėje, (kartu Lie
tuvių Tautos Maldos Die- tiesa, nugalėjo nacių ir fa- 
noje), visi lietuviai yra ra- šistų priespaudą, bet da- 
ginami tą rimties dieną bar jų vieton iškilusią dar. 
religingai švęsti, būtent: kraugeringesnę bolševikų 
priėmimu Sakramentų, at- diktatūrą, nesiryžta su-Į 

j vykti į lietuvių bažnyčiose stabdyti. Galingosios de- 
suruoštas pamaldas už mokratijos šaukusios į ka- 
Lietuvą, ir padaryti viešą rą vardan keturių laisvių. 

! pasiaukojimą Švenčiausiai visoms tautoms, po karo 
Viešpaties Jėzaus širdžiai, laimėjimo 

^Lietuvių laikraščiuose bus gi 
paskelbta ypatinga tam 

, tikslui Bažnyčios Vyres
nybės užtvirtinta pasiau
kojimo maldelė.
LIETUVOS NELAIMĖS— 

AZIATŲ ANTPLŪDIS
Lietuvių tauta pajuto, 

reikalingumą padidintu 
maldingumu šauktis Vieš
paties Dievo pagelbos mū
sų tėvų žemei. Prie to ver-

eitais metais sušauktasis
j Amerikos Lietuvių Katali
kų Kongresas parinko šių 
metų vasario mėnesio 16 
dieną — metinę Lietuvos 

i Nepriklausomybės Pa
skelbimo šventę kaipo Lie- išgabenti į šaltąjį Sibirą A • ^<^1,1 wx • _ . v ” • Y Y* • • ” A V

Mažytė negali suprasti, kodėl pienas lipa iš 
bonkos. Tą paslaptį gali lengvai žinoti augusieji, 
kurie supranta, kad pienas kaip sušąla tai išsi
pučia.

silieja... Geresnių laikų. 
aušra dar vis nesirodo tė
vynės padangėje...

Sakramento 
iki vakarinių 

liau sakant, Rusija — sulaužė Potsdamo sutartį. Tad j pamaldų, ir su viešu lietu- 
savaime suprantama, kad Amerika ir Anglija taip pat i tautos pasiaukojimu
gali tos sutarties nesilaikyti ir savo politiką atitinka-!Švč. Jėzaus Širdžiai, prieš 
mai sutvarkyti, kol kas bent tiek, kad neduotų Rusijai į 
jokios finansinės paramos. K.

kad neturtingiausi 
turi daug

Daug kalbama apie sumažinimą valdžios mokes
čių (income tax) net 20??. Kokia tai būtų lengvata 
biednuomenei ir vidutinei gyventojų klasei, kurių me
tinės įeigos prasideda nuo 700-800 dol. ir pasiekia 2000- 
2500 dol.! Tokių žmonių daugiausia ir jų gyvenimo są
lygos sunkiausios. Tokie žmonės turi skaitlingiausias 
šeimynas. Nebereikalo sakoma,
žmonės vis dėlto vienu dalyku yra turtingi 
vaikų. Gi tie vaikai labai reikalingi valstybei. Padau
gina gyventojų skaičių, duoda kraštui daug darbinin
kų, ir tai tokių, kurie pačius juodžiausius ir sunkiau
sius darbus atlieka — mat, beturčių vaikai neišlepinti
— jie sudaro taip pat krašto apsaugą, nes prireikus 
stoja į kariuomenę, kurioje jiems tenka atlikti pats 
kruviniausias ir pavojingiausias darbas: stoti į fronto 
priekį, skursti, kautis ir mirti, arba likti visam gyveni
mui sužalotiems, žodžiu, biednuomenė ar mažai ką ge
riau pasiturįs gyventojų vidurkis neša sunkiausia pi
lietinių pareigų naštą. Tad pagal teisingumą turėtų 
gauti daugiausiai lengvatų, t. y. mokėti mažiausia mo- 
keščių. O bet gi taip nėra. Ir mokeščių atžvilgiu jie ne- ’ 
ša sunkiausią naštą.

Su šiais naujais metais prasidėjo ir naujos kalbos
— drąsios, daug žadančios kalbos. Ką gi: karas jau se- čia du ypatingi sumetimai: 
niai baigtas, tad gi .ir jo lėšos atpuola — kam gi tas viena, tai didelės, ir juo to- 
milžiniškas budžetas (finansinė sąmata) 1947 me- liau juo labiau didėjančios 
tams? Kariuomenės dar daug reikia laikyti — taip, bet Lietuvos nelaimės; antra 
tik penktą dalį to, kas buvo karo metu. Badaujančios gi, tai įsitikinimas, kad 
tautos reikia šelpti — taip, bet šalpa jau mažinama, niekas kitas, kaip tik pats 
Reikia skolinti dėl karo nukentėjusioms tautoms — Dievas gali mus iš tų bai- 
Italijai, Prancūzijai taip, bet ne Rusijai, ar Anglijai. Ir 
vėl kam tie tūkstančiai visokių įstaigų ar administraci
nių biurų, kuriuose tarnauja apie 3 milijonai duonė- 
džių, kuriems išlaikyti sunaudojama metams 6 bilijo
nai dol.? Karo metu tie biurai gal ir buvo reikalingi, 
bet dabar tik pusės užtektų, ir to dar būtų perdaug, žo
džiu, daugelis kongresmenų pradėjo kalbėti, kad rei
kia pradėti mažinti valstybinė skola ir kokį 20'7 nu
mušti mokesčiai. Kongresmenų norai, be abejo, nuo
širdūs, bet tas kalbas jie paleido tam tikrais politiniais 
sumetimais, būtent, pažiūrėti, kaip kraštas į tai rea
guos. Visuomenė, žinoma, nudžiugo, bet Prezidentas 
labai derėjosi ir kiek nusileido, bet kur kas mažiau ne
gu Kongresas norėjo. Ir vėl smarkiai riktelėjo visi trys 
milijonai pusdykaduonių arba ir visai dykaduonių, ku
rie tuose administraciniuose biuruose “dirba” ir visai, 
švarias algeles pasiima. Jie urmu pareiškė, kad tie visi! Gal šis tas, o gal ir nieko. Ot, ta politika...

šių nelaimių išvaduoti.
Apie lietuvių tautos ne

laimių didumą netenka nei 
aiškinti; užtenka jų vieną 
kitą tik priminti, kad mū
sų širdis skausmais nu
diegtų, ir mūsų valią pa-

yra verčiami 
bolševikams vergauti: 
miškuose, fabrikuose, ar 
kasyklose po žeme. Komu- 

' nistiškoji Rusija užgrobus 
Lietuvą, įvedė jau ne bau
džiavą, bet žiauriausi, ver- 

, kokios ir tamsiau
siais senovės laikais žmo
nija nepažinojo. Ne tik 
žmogaus turtų, bet ir jo 
gyvybei apsaugoti prieš 
nuožmią komunizmo dik
tatūrą, nėra nei teisių, nei 
tikrų teismų. Pavergtų 
darbo žmonių ir išblašky
tų jų šeimų likimu nesirū
pinama: nei jų maitinimu,!
nei drabužiais, nei teikimu ir sunaikino didelę Asiri- 
gydymo priemonių. jos karaliaus kariuomenę..

Ta Galybė per kitos mal- 
Kokios gi yra galimybės; dinsros moteriškės Esteros 

Lietuvą iš to baisaus ko- rankas išgelbėjo nuo su- 
munistiško pragaro išva- naikinimo savo tautiečius 
duoti? Kas drįs žmonijos Babilonijoje... Per Dievo 
labui stoti prieš komuniz- balso klausančios merge- 
mo siaubą? Didžiosios vai- lės Joanos Arkietės ran- 
stybės, kurios baisų karą kas išgelbėjo Prancūziją... 
vedė vergijai panaikinti, i _ _. ■ I Ir musų tautos žeme —
-- - (Lietuva, kiek kartų išliko

nuo priešų sunaikinimo 
(vien tik per Gailestingąją 
V. Dievo Apvaizdą. Istori
ja liūdyja, kaip Lietuvos 

j kunigaikš. laikais, kuomet 
didelės rusų armijos puolė 

1 naikinti Lietuvos, tai ne- 
žiūri tik savęs, |Sausiai.lie‘uvi5 k?.riuomc- 

mažoms tautoms net!neI Pasirode Jvazimie- 
žmogiškumo teisių netei-iras- nurode lletuvn! Ea~ 
kia GYVIESIEMS

Vien tik Šventasis Tėvas • _______
iš Vatikano drįsta viešai 
reikalauti teisingumo ma- Mūsų žaizdos kas kart naujos, 
žoms tautoms ir, kur tik mūsų dainos kas kart kitos. 

I prieina, užtaria, guodžia ir 
šelpia nuskriaustuosius.

Maskvos despotai, proto 
ir sąžinės argumento nei 
neketina paisyti. Vienati
nis komunistams supran
tamas argumentas, tai 
brutalė jėga, kurios niekas 
kitas, žmoniškumo dėlei, 
nenori panaudoti. Pasek
mėje, mūsų broliai - sese
rys Lietuvoje yra baisiai 
kankinami ir žudomi... Ir, 
kas skaudžiausia, kad 

.šviesesnės ateities dar ne- 
! matyti. Jau du metai, kai 
Europoje karas pasibaigė, 
bet Lietuvoje mūsų tautie
čių nekaltas kraujas tebe-

YRA TIK VIENA 
GALYBĖ

Tačiau yra galybė, kuri 
didžiausius ir nuožmiau
sius prispaudėjus sunaiki
na. Ta galybė, tai Visagalė 
V. Dievo Apvaizda, kuri 
laikui suėjus, plačiosios 
Rusijos prispaudėjus ca
rus nuvertė nuo sostų*, ku
ri karingosios Vokietijos 
kaizerius ir fiurerius su
naikino, kuri per maldin
gos našlės Juditos rankas 
išvadavo Betulijos miestą

riams brastą per upę, sus
tiprino jų dvasią, ir lietu
viai nugalėjo ir išblaškė 
daug didesnę rusų kariuo- 
men. Ir po pirmajam pa
saulinių! karui, kas prikė
lė Lietuvos Valstybę, jau 
mirusią prieš pusantro 
šimto metų, jei ne Viešpa
ties Dievo Apvaizda, per 
mūsų savanorių pasiauko
jimą?

Tad nenustotam vilties! 
Dievas jr dabar gali mūsų 
šalį išgelbėti iš svetimųjų 
vergijos. Viešpats Dievas 
yra mūsų j^ga, tik šauki
mės Jo. Taip kaip Dievas
išgelbėjo nuo sunaikinimo vo pagelb<i! 
nuodėmingą Ninivos mies-

• tą, kuomet jo gyventojai 
padarė už savo kaltes at
gailą, pasninkais ir maldo
mis permaldaudami Dievą 
už savo nuodėmes, taip ir 

Įmes, sekdami Ninivos 
l miesto gyventojų pavyz
džiu, darykime nuoširdžią 
' atgailą už savo ir tautos 
I nuodėmes, būkime tikri, 
' kad atgailojančios lietuvių 
j tautos Dangiškasis Tėvas 
neatstums nuo savęs, ir 

į pasigailėjęs mūsų, išgelbės 
tėvynę.

Kuomet tik pasibaisėti
nos nelaimės slegia visą 
šalį, pajuntame, kad tik 
Visagalis Dievas gali mus 
nuo jų išlaisvinti. Tuomet 
reikia, kad visa tauta grįž
tų nrie Dievo, darytų at
gailą už savo nuodėmes ir 
viešomis pam a 1 d o m i s 
šauktųsi Dangiškojo Tėvo 
pasigailėjimo. Labai, tad, 
tiksliai šiais Lietuvai bai
sių kančių laikais vasario 
16 diena yra paskirta kai
po Lietuvių Maldos Diena 
už Tėvynę. Toje dienoje, 
visi lietuviai tepadidina 
maldingumą; tenueina į 
lietuvių bažnyčią, ir, kartu 
su kitais tos apylinkės tau
tiečiais, karštai tesimel- 
džia už Lietuvos išlaisvini
mą.

Gerasai lietuvi, Maldos 
Dienoje priimkie 
kramentus tėvynės 
ei ja!

Kartu su visais 
čioje, nužemintai

šv. Sa- 
inten-

bažny- 
puolęs 

ant kelių prieš Švč. Sakra
mentą, padarykie 
pasiaukojimo aktą Dieviš
kajai Viešpaties Jėzaus 
Širdžiai.

Gelbėkime Tėvų šalį pa
čiu tikriausiu keliu — Die-

viešąjį

»J. J. »J.

KADA SOCIAL SECURITY 
PAGELBĖS MAŽŲ BIZNELIŲ 

SAVININKAMS

biūrai žmonėms reikalingi ir jie (biurų tarnautojai) 
nori ir toliau kraštui tarnauti. To viso akyvaizdoje 
Kongresmenai pradėjo svyruoti. Ką gi — 3 milijonai 
balsų rinkimuose šį tą reiškia... Karštos kalbos apie 
mokesčių sumažinimą pradėjo ataušti. Būtų gera mo
kesčiai numušti, bet kad tos aplinkybės. Na, šis tas gal 
bus padaryta. Aplinkybės... šis tas... Politikoj visuomet 
taip. Daug žadama, bet kas bus padary ta — nežinia.

K.

Širdį gelia.
1 dvasią kelia.
■ Tulpės krauju nudažytos 
puošia mūsų klaikų kelią.

i Ūžkit liepos! Gauskit eglės! 
' Nors pakirstos, nors išvirtę.
■ Mes kovoti nepasenom.
Nors mum priešas skelbia mirtį, 
gauskit eglės, mes gyvenam! 
Skaudu tai. kad prieblandoje 
nepažindami viens kito 
priešui ranką.—draugui kardą 
tiesti kartais mes išdrįstam, 
įgaukim saulės, laukim ryto, — 
kol krūtinėj kraujas verda, — 
mes nežūsim, nors suklystam. 
Skaudu tai. kad vėtros staigios 
darko pamestus gėlynus... 
Skaudu, skaudu atsiminus, 
kaip kardai krūtinėn smeigiąs... 
Bet užmiršim, kai išgirsim 
ankstų rylą griausmo aidus.

I Šypsančius lavonų veidus 
mes užmiršim...

j Kol krūtinėj verda kraujas. — 
dienos mum nesuskaitytos! 
Mūsų žaizdos kas kart naujos, 
Mūsų dainos kas kart kitos...

Kazys Binkis.

Pagal Sočiai Security į- symo šapos, skalbyklos, 
statymą, kaip dabar stovi, kriaučių šapos, viešbučiai 
žmogus turėdamas mažą ir pan.
biznelį, apsauga nepadeng- Normaliuose laikuose, a- 
tas ir jo šeima negauna jo- pie 40%. neįkorporuotų 
kios pagalbos, kada jis nu- biznelių samdo kitus dar
iu iršta. Bet prezidentas bininkus. Darbininkai ap- 
korporacijos, kurio paja- saugoti, patys savininkai 
mos yra $50,000 per metus nė. Nors šie biznelių savi- 
gali atsistatyt nuo darbo ir ninkai negali pamesti savo 
gauti senatvės apdraudos 
naudų maksimumą, ir jo 
žmona sulaukus 65 m. am
žiaus gaus kitų mokesčių.
Įstatymo parūpinimai pa- gu žmogus turi savo biznį, 
dengia tik darbininkus, ir jis turtingas. Bet toli nuo 
tas prezidentas skaitomas 1 
darbininku. j.

Žmonės, kurie sau dirba 
irgi reikalauja pagalbos. ' 
Kodėl Sočiai Security Law j 
(pravestas 1936 m.) parū- Į 
pina apsaugą vien darbi- ' 
ninkams? Priežastis yra 
administratinė. Visos al
gos turi būti užrekorduo- 
tos. Tokius rekordus leng
vai galima gauti nuo darb
davių, kurie tas visas in
formacijas turi ir pristato. 
Sunku asmenims su savo 
biznelių laikyti pelno re
kordus, bet biuras ketina 
pilniau ištyrinėti šių žmo
nių speciales problemas.

Kas yra “self-employed” 
biznieriai? Vyrai ir mote
rys, kurių biznis perma- 
žas įkorporavimui. Jie už
siima visokiais veikimais. 
1940 m. Cenzas raportavo, 
4,225,000 aktyvių savinin
kų neįkorporuotų biznių. 
Tarpe tų buvo 1.667.000 
mažų krautuvių savinin
kai. Antra didžiausia gru-' 
pė buvo savininkai aptar-) 
navirno įstaigų, kaip patai-

darbo, bet jeigu pamestų 
savo biznį, jie nebeturėtų 
pajamų.

Daugelis mano, kad jei-

teisybės. Bureau of Old 
Age and Survivors Insu- 
rance tyrinėjimas “self- 
employed” vyrų Philadel- 
phijoj 1944 parodė, kad du 
trečdaliai užklaustų vyrų 
sakė, kad jų pajamos buvo 
mažiau negu $2,000 per 
1043 m.; 
portavo 
$3,000.

Daug 
biznierių 
Security Board, 
sulaikyti nuo Sočiai Secu
rity Act apsaugos? Taryba 
jau ketina teikti socialę 
apsaugą tiems biznieriams 
ir kitoms grupėms, kaip ū- 
kininkai, namų darbinin
kai, ir darbininkai nepel
ningų organizacijų, kurie 
įstatymu nepadengti. Ji 
rekomendavo Kongresui 
pakeisti įstatymą, kad jie 
būtų padengti. FLIS.

kuomet 80% ra- 
mažiau negu

nepriklausomų 
klausia Sočiai 

kodėl jie

AMERICAN 
RED CROSS



Antradienis. Sausio 28 d.. 1947

Didžiojo Lietuvio Pėdomis
Pradžia 1-tname puslapyj kelius ir viliodama sekti 

bet neišsižadėti 
tautos idealų!

Ar grįšime į tas dienas, 
kurių dalininkai buvome 
mes patys? Tai kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę 
1919 - 1922 metais, kada 
Lietuvos liekni jaunuoliai 
ir subrendę vyrai, dienas 
nevalgę, naktis nemiegoję, 
skepetomis nuo šalčio ap
sivynioję, nerištomis žaiz
domis, basomis kojomis 
vaikė ir blaškė iš tėvynės 
laukų lenkus ir bolševikus, 
laisvindami kaimą ir mies
tą.

Taip. Tai pasiryžimo ir 
pasiaukojimo didvyriai. 
Lenkiame prieš juos 
gaivas ir sakome:
“Atlikęs pareigą tėvynei. 
Kovų laukuose tų žuvai ’ 
Ir, nesulaukęs džiaugsmo ryto. 
Kuklus karę-, tautos sūnau. 
Tu užgesai. kai laisvė švito... 
Laimėjai kovą tu ne sau:’’

Mums naudinga senovės 
milžinų dvasia, reikalinga 
Sibiro kankiniu tėvynės 
meilė, mums nepamaino
mas Nepriklausomybės sa
vanorių pasiryžimas ir pa
siaukojimas. bet dar to 
visko nepakanka, kad tau
tą išvaduotume iš mirties 
nagų.

Šiais laikais vien ginklų 
negana, vien Tėvynės mei
lės nepakanka, vien pasi- 
vžimo ir pasiaukavimo 

neužtenka.

šventu
i t

savo

paskui jį.
į Toji spinduliuojančioji 
asmenybė, tas gražusis ne
priklausomos Lietuvos pa
puošalas, yra arkivysku
pas Jurgis Matulevičius, 
nuo kurio mirties dabar 
sukanka 20 metų.

Į arkivyskupo Jurgio as
menybę. į jo paliktus nuro
dymus. į jo sukurtą dvasi
nį tipą šiandien turime nu
kreipti į save dėmesį. Jis 
mums pasakys labai daug, 
ko negirdėjome ar nenorė
jome girdėti. Jis mums pa-! 
rodys tai, ko nematėme ar 
nenorėjome matyti. Jis y- 
ra visuotinis vadas ir pa
vyzdys, — jo turime klau
syti. Jo gyvenimas ir idea
lai turi būti visų lietuvių 
gyvenimu ir idealu. Tik jo 
keliais einant ir jo nurody
mus vykdant lietuviai tik
rai išliks laisvi ir galingi, 
pasieks labai garbingą vie
tą visų tautų tarpe.

Į

i
i

4. TRYS DIDYBĖS
Kur glūdi Ark. Jurgio iš

kilimo paslaptis ? Kodėl 
toks pat lietuvis, kaip ir 
visi, net menkesnis už ki
tus — nuskuręs, neturtin
gas piemenėlis, ligos var
ginamas jaunuolis — pra
lenkė visus savo kukliu. 
gyvenimu?

Paslaptis greit išaiškina
ma. Jis gyveno pilnutiniu' 
gyvenimu. Ką tai reiškia? 
Ar kiti gyveno tik pusiau 
gyvenimu” Taip! Yra ir 
garsių žmonių, didžių tau-’ 
tos vadų, kurie gyvena tikį 
pusiau gyvenimu. Jie gali. 
tautas vesti į laimę, bet į, 
nepastovią, nepilnu tinę, 
laimę.

Ark. Jurgis visas savo 
gerąsias savybes: Tėvynės 
meilę, drąsą, pasiaukoji
mą, ištvermę — o tų savy
bių turi kiekvienas sveikos 
dvasios lietuvis — sujun
gė su antgamtiniu sielos 
gyvenimu, kuris 
Dievo meile.

Filosofas Paskalis iš
skaičiuoja tris didybes, 
kurių žmonės siekia. Ark. 
Jurgis Matulevičius aiški-

I
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Australietė studentė pasveikusi Philadelphia 
ligoninėje, po to, kai jai buvo išimta iš plaučiu 
vmvs.

žmogui gimti karalių rū- gauja dėl atominės energi
niuose ar paveldėti turtus, jos. Bet kažin ar ažiaugia- 
kad įsigijus kūno didybę. 
Vadu gali tapti kiekvie
nas.

Pažiūrėjus į Ark. .Jurgio 
gyvenimą, 
mos visos trj 
buvo vadas: 
organizatorius, 
atnaujintojas, 
proto milžinas:

t

1
visomis savo nuobodomis venimas ir nauja dvasia? 
mano šventyklą, tai ir aš Koki idealai 
naikinsiu... Vienas tavo nusiblaivusioj padangėj? 
trečdalis mirs... Kitas tavo Į ką naujosios mūsų kar- 
trečdalis kris aplink tave tos kreips savo žvilgsnius? 
nuo kalavijo. Kitą gi tavo Ark. Jurgio Matulevičiaus 
trečdalį aš išsklaidysiu į 
visus vėjus” (Ez. 5, 11-12).

“Aš paliksiu tautų tarpe 
tūlus iš jūsų, kurie ištruks 
nuo kalavijo, kai būsiu iš
sklaidęs jus šalyse. Tuo
met jūsų ištrukusieji atsi
mins mane tarp tautų, į 
kurias belaisviai jie yra 
nuvesti, nes aš būsiu su- 
trynęs jų paleistuvingą ir 
nuo manęs atstojusią šir
dį” (Ez. 6, 8-9).

“Ir jei jų pabėgėliai išsi- nuskuręs, sušalęs, šlubas 
gelbėtų, tai jie bus kai- piemenėlis; ir kaimo arto- 
nuose lyg slėnių karveliai, jams> nes ir jis artojo sū- 
visi drebėdami kiekvienas nus> žygiavęs paskui ark- 

neteisybės” (Ez. ją; jr mokslo jaunimui, nes 
ir jis moksleivis su knygų 

, ar lietui lyjant,

dvasia gyva, io nurodymai 
toki praktiški, jo pavyz- i 
dys toks švelnus ir patrau- : 
kiantis, kaip taip lengva 
eiti paskui jį! 1

Nebus perdėta pasakius, : 
kad ark. Jurgis Matulevi
čius yra daugiau mūsų 
tautai nusipelnęs, negu 
kas kitas. Jei lietuviai jo 
paliktais dvasiniais tur
tais nepasinaudojo ir jo 
asmenybę greit pamiršo, 
tai pačių lietuvių kaltė.

6. LIETUVA KENČIA 
TEISINGAI

Tik bepročiai šiandien 
galėtų tvirtinti, kad pa
saulis, o jame ir mūsų lie
tuvių tauta, kentėjo ir ken
čia neteisingai. Žmonija 
panorėjo gyventi be Dievo 
ir be Jo įsakymų, tad para
gavo ir dar tebekramto to
kio gyvenimo vaisius.

Vienas * Lietuvos diplo
matas ir buvęs ministeris, 
sako, kad dėl visų nelai
miu Lietuvoj “nėra nei 
Lietuvos valstybės nei lie
tuvių tautos kaltės” — 
(Darb. No. 1,1946). Tai pi- 
lotiškas rankų nusimazgo- 
jimas. Jei Lietuva nekalta 
tarptautinėj politikoj, tai 
dar nereiškia, kad ji nekal
ta savo vidaus gyvenime.

Tiesa, šiandien, skau
daus pavojaus valandoj, 
priimta nenagrinėti savo 
kalčių, kad išlaikius vieny
bę. Išeina taip: jei žmogus 
miršta, neleisk jam daryti 
sąžinės sąskaitos ir atlikti 
išpažinties, juk jis miršta. 
Nedrumsk ramybės! Pa
galiau, juk nenagrinėjama 
atskirų žmonių klaidos, 
bet visos tautos. Taigi ben
dros klaidos yra visų klai
dos. Prieš jas akių už
merkti negalima.

Lietuvių dauguma, vyda
mosi pūvančią pasaulio 
dvasią, ieškojo tik pirmų
jų dviejų didybių — turto 
ir garbės, — bet visai ne
paisė meilės didybės kelio 
— sielos gyvenimo. Ark. 
Jurgio Matulevičiaus spė
jimai ir nurodymai liko pe
lėti archyvuose.

i J. E. Vyskupas P. Būčys, 
kuriam Lietuvos laimė ir 
gerovė rūpėjo labiau, negu 
savoji sveikata ir gyvybė, 
viešai šaukė: “Nežinau, 
koks velnias mums gundo 
šokt žemyn nuo bažnyčios 
į ištvirkimą, nesąžiningu
mą, išlaidų darymą dides
nių už įeigas, girtybę ir vi
są ilgą nedorybių eilę. De
ja. žinau ir matau, kad 
Lietuvai šokant į ištvirki
mą žemyn, nė koks ange
las negelbės. Mes patys 
šiuo atveju turime būti 
|sau angelai ir imti save 
i gelbėti ir savo Tėvynę”.

Deja, tie, kurie šiandien 
rankas mazgojasi, to 
smarkaus, bet teisingo į- 
spėjimo negirdėjo, nors tu
rėjo girdėti ir galėjo Lie
tuvos puolimą sulaikyti. 
Bet to nedarė, nes kūnas ir 
dvasios didybių ieškotojai 
buvo paminę po kojų mei
lės didybę — sielos idealą.

“Tie luomai, kuriems ne
rūpi Dievo žodis, einąs iš 
Dievo burnos, taip suardo 
visuomenės gyvenimą, kad 
skurdas apima visą šalį” 
(vysk. P. Būčys). Ir kada 
Dievo rūstybės taurė buvo 
perpildyta, Dievas turėjo 
bausti šventąją, bet neišti
kimąją Lietuvą.

švies naujai

dvasios šviesa tešviečia 
mūsų naujoj padangėj! Jo 
praminti takai į meilės di
dybę, dar neužžėlę, laukia 
naujų pasekėjų!

Lietuva bus laiminga, jei 
gyvens jo pavyzdžiu, jei 
vykdys jo nurodytą tei
singumą, jei dirbs jo arti
mo meilės dvasioje. O jis 
artimas ir pasektinas vi
siems: ir vargingiems pie- 

: menėliams, nes ir jis buvo

dėl savo
7, 16). _

“Taip jie žinos, kad aš pundeliu, ar lietui’ lyjant,
Viešpats, kai būsiu juos iš- as sniegui krintant, po ke- 
sklaidęs tarp tautų ir iš- ietą kilometrų klampoja 
barstės juos šalyse ’ (Ez. i pėsčias namo; ir moksli- 
12,15). ninkams, nes kaip profe

sorius buvo mokslo vyru8. PRISIKĖLIMO VILTIS žvaigždį JtyU
Bet Lietuva nežus. Lietu- je; ir valstybes vadams,

viai neišnyks. Atkentėję nes ir jis pasiekė diploma- 
savo skirtą bausmės dalį, tų viršūnę, kaip Apaštalų 
jie sugrįš iš kalnų ir slė- Sosto Atstovas Lietuvai; 
nių ir pradės naują gyve- ir itin dvasininkams, ku- 
nimą. Bet tai neįvyks tol, ris, Pijaus XI lūpomis ta- 
kol visi lietuviai iki vie- riant, buvo “vir sanetus” 
nam, kokiam pasaulio (šventas vyras), pasiekęs 
kampe jie bebūtų, nesu- šventųjų aureolę, 
klups po kryžiumi ir jo ap-' 
sikabinę neprisipažins:
— Viešpatie, ir aš buvau 

kaltas!
Tol negrįž į Tėvynę, kol 

nepriims šių šv. Rašto į- 
spėjimų: “Gręžkitės ir da
rykite atgailą dvi savo ne
teisybių, 
atves jums 
Meskite šalin 
neištikimybes, 
nusikaltote, 
sau naują širdį ir naują 
dvasią” (Ez. 18, 30-31).

“Pakelk savo maldą už 
liekanas, kurios dar tebė
ra” (Iz. 37. 4).

Bet koks tas naujas gy-

si tie japonai, kurie, jos 
karščio paragavę, liko vi
sam gyvenimui invalidai? 
Kažin ar džiaugsis tos kar- 

aiškiai pastebi-, tos, kurios sulauks būsimo 
..ys didybės. Jis 

darbininkų 
vienuolijų 
Jis buvo 
garsus vi

suomenės mokslų žinovas, 
o itin švento gyvenimo vy
ras.

Jis buvo lietuvių tautos 
vadas jos dvasinio gyveni
mo kelyje; jis buvo dva
sios galiūnas, nugalėda
mas įvairių rūšių sunkeny
bes; jis buvo meilės apaš
talas savo didingais gailes
tingumo darbais.

Pirmosios dvi didybės,— 
reiškiasi Rūno įr proto. — paimtos 

atskirai jokiu būdu nesu
daro pilnutinio žmogaus. 
Jos net kenksmingos, jei 
panaudojamos bl o g a m. 
Hitleris, Mussolinis ar bu
vo idealūs valdovai, nors 
turėjo vadų didybę? Kas 
gali gėrėtis Stalino žmog
žudystėmis, nors y 

I bus politikas?
Ką gero pasauliui davė j 

tie mokslininkai, — nors 
jie turėjo proto didybę, — 
kurie išrado mirti nešan
čius ginklus?

5. KAS ŽMONIJAI 
NAUDINGIAU?

Mokslininkų išradimai 
turi begalinės vertės žmo
gaus medžiaginių sąlygų 
pagerinimui. Bet gi jų iš
radimai. ankščiau ar vė
liau. yra panaudojami to
kiems biauriems tikslams, 
kad toli giažu pralenkia 
gerąsias puses.

Koks geras ir naudingas 
išradimas lėktuvas! Vieto
je keliauti kur nors kelio- 
liką dienų užtenka tik ke- 
letos valandų. Bet jei pa
galvosi, kiek tie lėktuvai 
su bombomis padarė biogo 
praeito karo metu, tai pil
nai sutiksi, kad geriau bū
tų, jei lėktuvų visai nebū- 

būtų, 
ir šian- 

13 kartų 
o tebestovėti; tie 
irstai, tie tu < Liū

tie naudingi 
tos didingos 

Tas pats yra ir 
sakose.

k‘ji k_ir,ę dzi-i-

3. APVAIZDOS VYRAS
Nutilus Lietuvos nepri

klausomybės kovų aidams, 
nusistovėjus jos gyveni
mui. kuriantis ir bręstant 
kultūrai, pati Dievo Ap
vaizda davė Lietuvai žmo
gų. kilusį iš šiaudinės ūki
ninko pastogės, pradėjusi 
savo karjerą nuo piemenė
lio ir baigusio arkivysku
pu. — vyrą, kuris tapo Lie
tuvos dvasinis idealas, o 
katalikams šventasis. )

Jo gyslose tekėjo seno
vės lietuvių prabočių did
vyriškas kraujas: jo šir-. 
dyje plakė Sibiro kankinių • 
tėvynės meilė: jo darbuo-į 
se reiškėsi savanorių pasi- ‘na t^iP: "Pirmoji didybė 
aukojimo ir pasiryžimo- 
dvasia. Bet jame buvo dari 
kažkas daugiau, kas jį iš-į 
kėlė aukščiau visko. Jo as-į 
menybė žavėjo tikinčiuo-* 
sius ir netikinčiuosius, mo
kytus i? nemokytus, malo
nius ir užsispyrėlius. Iš jo 
plaukė ne fizinė, bet dvasi
nė jėga, tiesdama naujus

' ) Privati autoriaus nuo-
mo

yra kūniškoji arba gimimo 
didybė, pavyzdžiui: kara
liai, turtuoliai, vadai: ant
roji — dvasios arba proto j 
didybė, pavyzdžiui: išradė
jai. mokslininkai, keliauto
jai. rašytojai. Trečioji di
dybė yra meiičs didybė: 
tai šventieji”.

Pilnutinis gyvenimas y- 
ra tas, kuris apima visas 
tris didybes, būtent: kūno, 
proto ir ūrdies. Nebūtina
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<! tų. Daug maloniau 
•L kad žmogus dar 
k’Įdien keliautų šimtus I- 

lėčiau,
! puikūs nu.. 
į gi muziejai, 
Į knygynai, 
bažnyčios, 
kitose išradimu 
SU n <4 i

“DARBININKO” KAINA 
$5.00 METAMS 

LDS Nariams - $4.00
Laikraštinė popiera pakilo J.JO'. ; kitos reika

Iingos medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa-
Vaidyba buvo 
e ii $1.00. Ma- 
skaitytojai ir 
aukštą kainų

kilo beveik dvigubai. LDS Centro 
priveisia nuo sausio 1, 1947 m. pa! 
nome. kad malonūs “Darbininko" 
LDS nariai, suprasdami šių dienų 
pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu
tarimui.

TAIGI, su sausio 1, 1947 m., “Darbininko” 
prenumeratos kaina bus: Du ka t savaitiniam 
$5.00 melams; pusei metų — $2.50. Vieną kartą 
savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje — 
$5.50; pusmečiui — $3.00: vieną kai tą savaitėje — 
$3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 
kuopas prisiunčia visus į Centrą. devo reikalams 
kuopos rengia įvairius per ilgimus e pelnu paden
gia savo įvairias išlaidas.

LDS Centras ir
Darh.ininko" \‘hiiinistracija.
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karo, vedamo tik atominės7 Ienergijos ginklų. Be abejo, 
čia kaita ne pati atominė 
energija, bet tie proto di
dybės vyrai, kurie ją pri
taiko blogiems tikslams.

Tuo tarpu meilės didybės 
vyrų — šventųjų — darbai 
pasilieka žmonijai naudin
gi per amžius. Jų pavyzdys 
i»- jv. gailestingumo darbai, 
toki idealūs, kad jų nepa-, 
jėgia iškreipti nė pikčiau-: 
sies valios žmonės. Ka jie

*" lpajėgia, tai apie tuos as-, 
mer.is ir jų darbus nutylė
ti.

Šituo atveju meilės didy
bė yra naudingesnė žmoni
jai, negu kūno ar proto di
dybė. Nei garsūs valdovai 
nei nuostabūs mokslinin
kai atskiro žmogaus lai
mės čia žemėje nė kiek ne- 
padidina. Šito šimtmečio 
pradžioje pasaulis matė 

;tiek žymių valdovų, buvo 
. liudininkas tiek garsių iš
radimų, bet ar kada nors 
istorijoje žmonija išliejo 
tiek nekalto kraujo ir aša
rų, ar kada buvo tiek skur
do ir badavo, kaip šian
dien ? Ir vis dar žmonių a- 
kys nemato, kur kelias į 
laimę, vis dar kurčiai ir ne
girdi tikrojo balso, vis dar 
valia tokia silpna, kad ne
pajėgia pasirinkti tikrųjų 
vadų.

Tik vyrai, gyvenantieji 
meilei didybe, tik švento 

i gyvenimo asmenybės yra 
tikrieji vadai ir tik jie vie
ni didina visos žmonijos ir 
atskiro žmogaus privatinę 
laimę.

Be to, įvairūs vadai eina 
sykiu su žmonėmis, šven
tieji gi eina pirma žmoni
jos, Jvg šviesos žiburiai, 
šviesdami !<elią, nurody
dami pavojus. Švento gy

venimo vyrai yra gryniau
si kb alist i jiems nerūpi 
sa’ < ji naud--, todėl žmonės 

, ar tautos, spiesdamos ap- 
lir ’' juos n i' kuomet nenu
sivils ir rr’ž,”-.

Todėl viso pasaulio lietu
viams šianaion reikia spie
stis ne api“ ką kitą, kaip 

į apie Ark. Jurgį. Tiesa, jis 
■miręs 20 metų atgal, bet jo

i f
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Žodžiu, jis visiems vis
kas. Senas Lietuvos diplo
matas, mokąs visus per
košti per savo ilgos patir
ties kritikos rėtį ir nelabai 
pasižymįs palankumu dva
siškiai, kartą, užsiminus 
Ark. Jurgį, pasakė: “Taip, 

ir neteisybė ne- tai žmogus be priekaišto, 
prapulties. Aš lenkiu prieš jį savo gal- 

visas savo
kuriomis 

ir darykite

vą”. Taip jis pasakė tik
Tęsinys 8-tame pusi.

1

PATARIMAI

Kalbėk paprastu balsu su iūpomis. arti 
prie telefono priimtuvo.

NEW ENGI A NO TELiFNONt 

ANO TELEGRAPH COMPANY

Prašome tuojaus atsiliepti, kada. Tamstos 
telefonas suskambės. Toks mandagumas 
prašo tokio pat mandagumo Tamstai nuo 
kitų.

kaip daugiausia pasinaudeti iš 
telefono patamavuno

Šie keli lengvai pildomi patarimai užtikrins 
Tamstai pasinaudojimą telefono aptarnavimo 
kuodaugiausiai.

f

Šauk “Information" tiktai tada, kada esi 
tikras kad tas numeris, kurį nori gauti nė
ra knygoje pažymėtas. Tokiu būdu Tams
ta padėsi sumažinti skaičių bereikalingų 
šaukimu ant linijų, kurios yra taip užim
tos šiomis dienomis.

Pasakyk aiškiai telefonistei kokį numeri 
Tamsta nori. Tas išvengę gavimą netikro 
numerio. O jei turi automatišką telefoną... 
prašome palaukti kol išgirsi ūžimą pirm 
negu pradėsi numerius sukti. Kitaip gausi 
netikrą numerį ar visai jokio numerio ne
gausi.

I

7. DIEVO BAUSME
Užtenka tik prisiminti 

šv. Rašto žodžius ir pagal
voti, ar ne tikra Dievo 
bausmė tautas, o sykiu ir 
mūsų tautą, užklupo.

“Kadangi tu sutepei vi
gais savo nusikaltimais ir



Antradienis, Sausio 28 d., 1947

SSSR - vienintelė valstybė už gro
buoniškumu buvus išmesta iš 

Tautų Sąjungos
—Atominės bombos pavojai. — Stalinas jau su
lasai daugiau sutarčių už Hitlerį. — Roosevel- 
tas apie raudonąją diktatūrą. — Raudonojo dik
tatoriaus telegrama naciams apie krauju suce
mentuotą draugystę. — Buvęs USA ambasado
rius Maskvoje apie koncentr. lagerius Sovietuo
se. — Ar galimas greitas uerversmas Rusijoje? 
—t Joga, kurios nei NKVD Rusijoje neįstengia 
nugalėti.

AMBASADORIAUS 
KNYGA

Jei nors kiek domimės 
tarptautiniais klausimais, 
mums labai svarbu pasi-' 
naudoti tuo patyrimu, ku-į 
rį turi VVilliam C. Bullitt. i 
Jisai per eilę metų (1933- 
36) buvo USA ambasado- į 
riumi Sovietų Rusijoje, o! 
vėliau buvo perkeltas am
basadoriumi į Paryžių, kur 
tose pareigose išbuvo iki 
šio karo pradžios.

Gyvendamas raudono-; 
joje sostinėje, Maskvoje J 
jis gerai pažino Rusijos 
gyvenimą, santvarką ir 
siekimus. Tais klausimais į 
nuolat domėdamasis jis 
neseniai išleido svarbią j 
knygą: “The Great Globė' 
Itself”.

KARO PAVOJAI DAR 
NEPRAĖJĘ

Jisai pramato didelius 
pavojus, ypač dabar, išra
dus taip baisius ginklus:

— Atominė bomba yra' 
rankose tik paviršutiniš- j 
kai civilizuoto laukinio, > 
kurs šiek tiek yra apvaldo- 
mas papročių ir religinio; 
mokslo įtakos, — rašo ji
sai.

Svarstydamas taikos ga
limybes jisai didįjį pavojų 
numato iš Rusijos pusės: j
— Tėra tik viena tauta, i 

kurios mes prisibijome, 
kad katrą nors dieną gali 
prieš mus panaudoti ato
minę bombą, tai Sovietų 
Rusija (pusi. 4).

Ta pati Rusija, kuriai 
gelbėti Jungtinės Valsty- j 
bės šio karo metu davė. 
‘Lend-Lease’ pagalbos net! 
už dešimtį bilijonų dolerių.1 

Sovietų Sąjungos impe
rializmas žinomas iš se-i 
niau: Rusija buvo vienin-: 
tėlė valstybe, kuri dėl sa-į 
vo agresinių (gruoboniš- 
kų) veiksmų, dėl Suomijos 
užpuolimo, buvo (1939 m.,

gruodžio 14 d.) išmesta iš 
Tautų Sąjungos.
STALINAS JAU SULAU

ŽĖ DAUGIAU SUTAR
ČIŲ UŽ HITLERĮ

— Stalino “rekordas”, 
kaip iškilmingų tarptauti
nių sutarčių laužytojo, 
greit priartėjo paties Hit
lerio “rekordą”, — skelbia 
ambas a d o r i u s Bullitt 
(pusi. 8), drauge paduo
damas smulkų aprašymą 
net 28 tarptautinių sutar
čių, kurias Stalinas su
laužė. Taigi Stalinas šiam 
punkte net pralenkė Hitle
rį, nes pagal Nurembergo 
teisme surinktus ir U. S. 
Karo departamento pa
skelbtus (1945 m. spalių 
19 d.) davinius naciai su
laužė 26 tarptautines su
tartis.

USA UŽDAVINYS — 
SAUGOTI NUO 

TIRANIJOS
Amerikos priederme Bu- 

llittas skelbia:
— Pirmaeilės svarbos 

USA užsienio politikos už
davinys turi būti — ga
rantuoti, kad Vokietijos 
parbloškimas pilnai išlais
vintų nepriklausomąsias 
valstybes nuo bet kokios 
tiranijos — nacių ar sovie
tų (pusi. 11).
ATLANTO CHARTERIS 
— TIK AVIES KAILIS 

STALINUI
Kaip savo demokratišku

mu nesigarsintų raudona
sis tironas, visi žino, kad 
jis yra diktatorius, apie 
ką patvirtino net patsai 
Rooseveltas:
— Kiekvienas, kurs tari 

drąsos faktams žiūrėti i ar 
kis, žino, kad Sovietų Są
junga yra valdoma dikta
tūros, absoliutiškos (neža
botos) kaip kad bet kokia 
kita diktatūra (žiūr.: “The 
Public Papers and Addre-

Iš Benhart farmos. Roselle. III., buvo atvežta 
vištų grožio parodoj šį višta. Tai esą gražiau:?’? 
visam ūkyje.

DARBININKAS
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įion Pacific prekiniu traukiniu, 
netoli Auburn, Wis ršta mig a buvo pridengus aplinkumą. Toje ne
laimėje septyni žmonės sužeisti. Tai buvo garo jėgos susidūrimas su elek
tros jėga. Pergalė neaiški.

asmenų savoje — Sovietų
sses of Fianklin D. Roose- nukreiptų organizacijų ar 
velt, 1940, p. 93).

Bullitt turi drąsos atvi- teritorijoje (žemėse), 
rai Įvertinti Stalino politi- 
ką:
— 1945 metų įvykiai įro

dė be jokio abejonės šešė
lio, kad Atlanto Čarteris ir 
Jaltos pareiškimas tebuvo 
Stalinui tik gerai padaryti 
avies kailiai, kuriais jis 
gali prisidengti, kol jam 
reikalas tikruosius sieki
mus slėpti. Stalinas pasi
liko ištikimu mokslui Le
nino, kurs pasakė: “Reikia 
naudoti bet kokią klastą, 
suktumą, neteisėtus meto
dus (būdus), išsisukinėji
mus,
(pusi. 26). ! APIE KARO PRAMONF
STALINO TELEGRAMA IR KONC. LAGERIUS 

TAM, KURI VĖLIAU
PAKORĖ

Tačiau, šį savo iškilmin
gą pasižadėjimą SSSR 
kasdieną laužo, pa’aikyda- 
ma komunistų ir jų ben- generalissimus ir genero- 
drakeleivių veikimą Jung. lai bei kiti armijos kari- 
Valstybėse. Jau 1935 me- ninkai yra taip budriai 
tais per septintąjį komu- nuolat NKVD sekami, kad 
nistų internacionalo kon- mažiausias diktatoriaus 
gresą. Maskvoje, buvo pa- kritikavimas, netgi priva- 
kviesti ir dalyvavo USA tiniame pasikal b ė j i m e 
komunistų vadai, ir dabar tarp kariškių - draugų,! 
— vieša paslaptis, kad žmogų gali nuvesti į amži- 
USA komunistai visas in- nos tylos vietą. Be to, kari- 
strukcijas gauna iš Mas
kvos ir į tą miestą važinė
ja, kaip mahometonai į 

tiesos nuslėpimą”. Meką.

ninkai turi taip geras gy
venimo sąlygas, palyginus 
su žemesnėmis klasėmis 
Sovietų Sąjungoje, kad jie 
teturi nedaug fizinio pa
grindo (medžiaginės gero
vės atžvilgiu) nusiskųsti.

' Stalino gengė be dikta- jįe priklauso sovietų aris- 
Auros negali išsilaikyti, tokratijai. Tiesa, jie nesi- 

Staiinas ir jo pakalikai Bullittas teisingai rašo: džiaugia, kad yra apsupti
i. — Demokratinė vyriau- NKVD šnipų, bet visi ru-

sybė turi išlaikyti tinka-įsai taip yra apsipratę gy- 
mą gyvenimo standartą venti jaučiant, kad slapto- 
(poaukštį) savo pilie- sios policijos ranka yra 
čiams, arba segančiuose prie jų sprandų, jog nete- 
rinkimuose bus nugalėta;| kimas asmens laisvių, ko- 
gi diktatūra gali žmones kios kad yra demokrati- 
priversti gyventi ypatin-! njuose kraštuose, nebestu- 
gai žemu g;
dartu ir visą gamybą, at-'79). 
liekamą nuo pragyvenimo' 
minimumo gali panaudoti j 
kaip tinkama... Ir Stalinas! 
pasirinko vieton gyvento-, 
jams reikalingų dalykų,!

; išplėsti karo Pramonę-■ išaugęs. Bullittas, statisti- 
. ' kos (surašinėjimų, 

koncentraci-; menu) duomenimis

daugelį nekaltai apšaukia 
talkinus naciams, bet 
jiems ambasadorius Bul
litt primena paties Stalino 
telegramą Ribbentropui 
(nacių užsienio ministe-j 
riui), kurioje buvo pasa-J 
kyta:
— Vokietijos ir Sovietų! 

Sąjungos draugystė, krau
ju sucementuota, turi vi
sus pagrindus pasilikti 
tvirta ir ilgai tverianti.”

Šis Stalino išpažinimas 
naciams buvo išspausdin
tas ir USA komunistų lai k 
raštyje “The Daily Wor-Į (pUsL 73). 
ker”, 1939 m. gruodžio 26 Į _ Rusiios 
d. I ’ ’ “

Rusai, — tvirtina toliau 
Bullittas, — gyvena šian
dieną valdžioje despotų, 
kurių autoritetas (oru
mas, galia) remiasi slap
tąja policija ir egzekutorių 
pulkais (pusi. 45).

Dabartinė priespauda 
netgi žiauresnė už caristi- 
nę:

— Devynioliktojo šimt
mečio carai, — rašo Bul
litt, — bent gi ne likvida
vo šeimų ir draugų savo 
opozicionierių, kaip tą da
rė praeityje Jonas Baisu
sis ir kaip tą vykdo dabar 
Stalinas.
SSSR PASIŽADĖJIMAS 

AMERIKAI
Tuos suktus prievartos 

ir klastos metodus komu
nistai perkelia iš Rusijos į 
visus kraštus, kur tik jie 
stipriau įsikuria.

Bullittas primena, kad 
Rusija, ieškodama USA 
pripažinimo, 1933 m. lap
kričio 16 d. raštu pasiža
dėjo nesikišti į USA vi
daus reikalus, nepalaikyti 
jokių organizacijų ar as
menų, kurie gyvendami 
USA veiktų prieš USA 
saugumą ar gerovę, nepa
laikyti tokių prieš USA

I
I 

yvenimo stan-imia jų į revoliuciją (pus. j 
~ vpmvba. at- ! 7Q \

• kos (surašinėjimų, skait- 

jos lageriuose, vikriausia,! remcįamas atkreipia dėme- 
niekada nebuvo mažiau,; gį.
kaip 10 milijonų vyrų ir I — Sovietų Sąjungoje val- 
moterų, ]—-- -----  ■
nančių, dirbančių tolimoje' 
šiaurėje, kur vidutiniškai! 
jie tegali išgyventi šeše
rius metus... (pusi. 76).

BAUSMĖS IR V ILTYS
Stalinas tebesilaiko Le

nino dėsnio, kad Rusijoje 
yra daug partijų, bet tik 
viena valdžioje, o kitos ka
lėjime.
— Bausmės baimė ir at-’ 

lyginimo viltis, tai jaus
mai, kuriuos treniruotojai 
vartoja ruošdami gyvu
lius cirkui. Baimė NKVD 
ir viltis iškilti į aukštas 
vietas, likus komunistų 
partijos paklusniu nariu, 
yra tai jausmai, kuriuos 
Stalinas vartoja sugeban
čius žmones palenkti savo 
valion, — rašo Bullitt. i 
(pusi. 77).
AR GALIMA REVOLIU

CIJA RUSIJOJE
Ir raudonosios diktatū

ros sukaustytiems žmo
nėms nedaug vilties tėra 
greitu laiku tų tironų nu
sikratyti perv?"smo keliu, i 
B”l!ittas rašo: j Tėra, tik viena jėga Rusi-
— Kol diktatorius

pusbadžiu g}-ve-■ jžios tarnautojų skaičius
rhtinpin tnlimmP; x i x iprasoksta skaičių ponų, 

kapitalistų, valstybės tar
nautojų ir protinių darbi
ninkų senojoj Rusijoj 
(pusi. 81); taigi, kalbant 
bolešvikų terminais, “iš
naudotojų” skaičius dabar 
Rusijoje žymiai paaugęs.! 
Pati raudonoji valstybė, 
pasidarė vyriausiu masių ■ 
išnaudotoju. Kaip Bullit- į 
tas pabrėžia:
— Tiktai valstybė (Ru-, 

sijoje) teturi teisę vykdy
ti visus praeityje žinomus 
išnaudojimo būdus, gi ga
minius — dalyti kaip pa
tinkama (psul. 83).

Viskas tas pridengiama 
griežtai kontroliuojama 
spauda, taip kad:
— Sovietų Vyriausybė 

nors mažina neraštingųjų j 
skaičių, bet labai padidino! 
nežinančių jų skaičių (vie
ton intelektualinio neraš
tingumo baisiai išaugęs 
moralinis neraštingumas, 
pusi. 87).

DAR VIENA JĖGA

kent-‘joje, kun galingesnė už

DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOS

i

džiovą ir socialinį vėžį. Dvi 
baisiausios ligos!
Taikos konferencijoje su

sirinkę “daktarai” tai pa
stebėjo ir pripažino, kad 
tos dvi ligos plečiasi ir 
kankina žmoniją, tačiau 
gydyti visai nesirūpina.

Anglija, be abejo, serga 
džiovos liga, užtenka pa
žvelgti i jos kolonijas, y- 
pač i Indiją, kuri miršta 
badu, o tuo tarpu begalinis 
turtas guli po žeme.

Kartą buvo ir Amerika 
apsirgusi ta liga, bet ga
bus ir sumanus Jurgis Wa-

Pradžioje Naujų Metų y- 
ra įprasta pasikeisti dova
nomis. Taip ir šiais metais 
kiekvienas gavo dovanėlę, 
pasakojo dėdė. Bet 1947 m. 
atsižymėj nepaprastomis 
dovanomis.

Markus turėjo labai gra
žią žmoną. Pafnucijus, ka
da tik į ją pažvelgdavo, 
nebenurydavo seilės, bet 
jis turėjo labai puikią ku
melę, kuri laimėdavo vi
sas lenktynes. Markus pa
vydėjo.

Juodu dažnai sapnuoda
vo : vienas beturįs draugo
kumelę, antras bematąs shington tuojau pagydė, 
tos gražiosios moters šyp- Šiandien vėl pradeda pasi- 
seną. Atsitiko taip: gėrė,Į 
dainavo visą naktį vienu1 
du, visai negalvodami apie 
dovanas. Ištuštinę visus 
butelius, stojosi eiti į na
mus. Markui atėjo gera 
mintis ir tarė: “Tu turi 
puikią kumelę!” Pafnuci
jus tuojau atšovė: “Tu tu- 
jri gražią žmoną!” Valan
dėlę abu tylėjo.

Markus nebeiškentėjo ir 
tarė: “Duok man savo ku
melę kaipo dovaną Nau
jiems Metams!” Pafnuci
jus to ir telaukė, sakyda
mas: “O tu, duok man sa
vo žmoną!”

roliuoja du dalyku: komu
nistų partijos mašineriją 
ir NKVD, jis negali būti 
nuverstas, nebent įvyktų 
armijos revoliucija. Mar
šalas Stalinas yra armijos

RAUDONIEJI 
ARISTOKRATAI

Raudonosios aristokrati
jos skaičius Rusijoje labai

■
i

reikšti toji liga, milijardai 
dolerių išplaukė į svetimus 
kraštus, o tuo tarpu čia 
stinga pirmųjų medžiagų. 
Valstybės organizmas silp
nėja. Reikėtų gerų specia
listų, kurie ištirtų šią pa- 

: vojingą ligą ir suteiktų 
i tinkamų vaistų.

Žmonija serga ir kita li
ga, kul i yra biauresnė už 
džiovą, tai socialinis vė
žys, kuris bendroje kalbo- 

! je vadinasi: komunizmas!
Komunizmas visuomenė

je veikia kaip vėžys žmo
gaus kūne. Jis • šaknijasi, 
plečiasi, ir kur tik pasie- 

Markus apsisuko ir nu-pi*, ten palieka nebeišgy- 
bėgo prie stalo. Pafnucijus doma žaizda, 
manė, kad bus įžeidęs sa- Tn 
vo draugą, truputį išsigan
do. Markus, parašęs kele
tą žodžių, įteikė raštą sa
vo draugui, sakydamas: 
“Pasirašyk!” Ten buvo ti
kras dokumentas: ’____
atidavė žmoną, antras ku
melę. Pafnucijus pasirašė. 
Pirm persiskiriant, Pafnu
cijus perspėjo draugą, pri
mindamas, kad jo kumelė 
spiria. Markus atsakė: 
“Ar taip? Reiškia beturin
ti mano žmonos ydą”.

Bet žmonija susilaukė ir 
baisesnių dovanų, kurios 
ne tik spiria, bet ir kanda, 
iki gyvybės atėmimo.

Šie metai atnešė politinę 

Jo gydymas labai sun
kus, reikia daryti operaci
ja, išplaunant iš šaknų. 
Dauguma jau suprato šios 
baisios ligos liūdnas pa
sekmes, bet dar neužtekti- 

vienas nai imasi priemonių jos 
apsigynimui.

Vaistai jau yra išrasti, 
bet kas išdrįs juos prira
šyti, kad būtų pavartoti? 
Džiovai pagydyti yra rei
kalinga išsausinti šaltinį, 
kuriame randasi bacilai, gi 
vėžiui pagydyti reikia su
trėkšti branduolį — galvą, 
iš kurios plečiasi.

Visi žino, tai ne paslap
tis, kad džiovos šaltinis 
randasi Anglijoje, o vėžio 
galva Rusijoje. Viena pla
tina bacilas, antra pūlius.

Reikia jėgos ir drąsos, 
— Bažnyčia Rusijoje yra norint pašalint šias dvi li- 

silpna, bet Dievo žodis — gas. Vieną kartą Amerika 
galingas, — rašo Bullittas. turėjo George VVashing- 
Metų bėgyje. — jei dar ii- ton, bet jo jau nėra. Ar ga
gas metų bėgis iš viso l>ma tikėtis, kad jis įsikū- 
žmonijai yra skirtas žemė- nitų .’ Ar bent turėti viltį, 
je, — NKVD vartai Dievo kad jo dvasia išgelbės A- 
žodžio nepergalės” (, 
92). Dr. J. Prunskis.1

raudonąją tiraniją, tai — 
Dievo idėja:

. išgelbės A- 
(pusl. meriką nuo vėžio ligos!

Paulius Ramutis.

Jauniausia Lietuvaičių Į 
Seserų Kongregacija Į 
Prašo Jūsų Pagalbos Į
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios | 
Koplyčios Statybos 

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

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju ? i
$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 i 
sienos. 1

Visu aukotojų vardai bus surašyti į Kop- i 
tyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi- Į 
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų geru = 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
hnniaculate Conception Convent 

K. F. D. 2, Putnam, Conn.
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Lietuvs Generalinio Konsulato New **5*
Yorke Paieškomi Asmenys:

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

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

GZRD£Z7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

Amerikos Lietuvių Draugija
lVashington, D. C. — Seniai 

buvo rašyta apie tos draugijos 
veikimą, bet ji veikia kaip vei- 
kiusi. Tiesa. VVashingtone nėra 
taip daug lietuvių, jie neturi nei 
savo lietuviškos parapijos, nei 
draugijų, išskyrus tą Amerikos 
Lietuvių draugijėlę ir Baltic - 
Skandinavijos draugiją. Jeigu 
kiek ir yra lietuvių, tai didžiu
ma yra nutautėjusių arba išsi
blaškę po visus Washingtono 
miesto kampus. Gi tie. kurie yra 
atvažiavę iš kitų lietuvių kolo
nijų. kurių didžiuma sudaro 
jaunimas. visokiems valdiš-

A. Gumauskas I

Linksminkimės ir Džiaukimės

KUN. DR. K. URBANAVIČIUM

Pontifikales Šv. Mišias, Šv. Petro 
Bažnyčioje, So. Bostone.

Kun. Pr. Juškaitis pasakys pa
mokslą.

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.

Generalis Kontraktorius
C91 Clialkstone Avė.,

PROVIDENCE. R. I.
Tel. Piantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais Įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

kiems darbams, arba nieko ne
žino. kad čionai yra susibūrusi 
lietuviška draugijėlė, arba net 
visai nekreipia dėmesio į tai. 
Prieš kelioliką metų tam ir bu
vo įkurta Amerikos - Lietuvių 
draugija, kad palaikius artimus 
ir glaudžius santykius tarp sa
vųjų. lietuvių.

Karo metu 
vių draugijai 
ir energinga 
Ona Gavelytė 
sumanumu ir 
tik išsilaikė, 
pirmyn. Tos

kimai ir bendri aptarimai yra 
laikomi Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčios salėje, o įvairių sek
cijų susibūrimai privatiškuose 
namuose. Draugijos veikla yra 
paskirstyta sekcijomis: studijų, 
sporto ir kt. Dedama pastangų 
įvesti ir lietuvių kalbos sekciją. 
Prieš Kalėdas turėta jaukiškas 
ir malonus švenčių vakarėlis ir 
šokiai p-lės J. Venckūnaitės na
muose. Svarstoma dabar kaip

ŽIGULIENĖ - Žylaitė, A., km., Šakių aps., gyveno 
gyv. Čikagoje, 11840 Lowe Avė.

ŽILINSKAS, Antanas ir Vin
cas. iš Kaukalnio km., Vilkaviš
kio aps., gyv. Detroit, Mich.

ŽMUIDZINAS. Jonas.
ZINKEVIČIUS, Adomas, ir

tinkamiausiai apvaikščioti Lie- incas, broliai Baziliauskienės,
tuvos Nepriklausomybės 
Maldos dieną, vasario 16 d.

Draugijai daug reikšmės ir 
ramščio priduoda tos draugijos 
šulas ir vadovas, kun. J. Gedra, 
dabartinis Nekaltojo Prasidėji
mo parapijos klebonas. Tai jau
nas, energingas, dvasia ir kūnu 
atsidavęs dvasios vadas.

Po Nepriklausomybės minėji
mo iškilmių draugija tikisi pa-

jr ir judviejų šeimos, gyv. Čikagoj.

Amerikos - Lietu- 
vadovavo sumani 
lietuvaitė, pirm. 
- Sarelakas. Jos 
dėka draugija ne 
bet net pažengė 

draugijos nariai 
linki Dievo palaimos ir pasise- gyviai veikimą ir pritraukti 
kimo jai, pakeitus gyvenimo 
luomą.
Nauja Valdyba Ir Užsibrėžimai

Prieš kiek laiko draugijos vai
rą perėmė buvęs vienas veik
liausių prieš karą buvusių na
rių ir steigėjų. Juozas Walker 
(Vaiciekauskas). Kiti valdybos 
nariai yra šie: Miss Emily Stan
kūnas. vice - pirmininkė; Mrs. 
Bertha Stann. sekretorė; Juo
zas Gabrilavičius. iždininkas; 
Miss J. Venckunas. parengimų 
ir iškilmių pirmininkė; kun. P. 
A. Gailevičius. O. P., laikinis 
dvasios vadas, ir spaudos pirmi
ninkė — Miss H. Pavlon.

Draugijos mėnesiniai susirin-

Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų
SEIMELIS

New
Yorko aplyinkėse.

ZUBAS. Vladas, sūnus Augus
to, iš Baisogalos vai., Kėdainių 
aps.

ZUBKA, ar ZubKus, Antanas, 
iš Panevėžio aps.

ZUBKUS, Antanas.
ŽALDOKIENE - Poželaitė, A-J-------------------JT --- --------------------- , O. - U X ~

ZINKEVIČIUS, Petras, iš Be- Į leksandra, gyvenusi 1908 Divi- 
-drėžio km.. Vilkaviškio aps. jsion St., rodos Čikagoje ar gal 

ZOKAS. Jurgis, iš Endrikių i kitur.
į ŽEMAITIS, Juozas, iš Pra- 

ninėje, 142 Jefferson St., New-Į puolenių km., Kybartų vai.

l m., Panevėžio aps., gyv. 
Brooklyne.

APERAVIČIENE, Julija ir A- 
peravičius, Petras, gyv. Čikago- 

’je.
ARBAČIAUSKAS, Algirdas, 

gyv. Minersville.
ASTRAUSKAITE (ar

trauskaitė), Skolastika, iš 
bėnų vai., Kretingos aps.

ATKOČAITIS, Juozas, ir At- 
kočaitytė, Kunigunda, iš Valių 
km., Šakių vai.

ATKOČIUS, Antanas, gyv. 
Brooklyne.

Os-
Dar-

AUGIENE - Žilinskaitė, Stefa, 
iš Skaudvilių km., Padubysio v., 
Šiaulių aps., gyv. Čikagoje.

BACEVIČIENE - Garkauskai- 
tė, Katrė ir Bacevičius, Bronius, 
gyv. Čikagoje ar Indiana Har- 
bor, Ind.

BARKAUSKAS, Kazys, gyv. 
Brooklyn. N. Y.

Ieškomieji ar apie j^os žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate GeneraI of Lithuania 

41 W’est 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

Tėvų Pranciškonų Misijos 1947 m
ark, N. J. Lankymo valandos — 
nuo 2 iki 5 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare. Ligoninėje 
ligonei padaryta operacija.

Linkime ligonei pasveikti.
Jonelis. j

daugiau narių. Namiškiai arba 
tie. kurie yra suinteresuoti, pra
šomi pranešti saviškiams gyve
nantiems Washingtone apie A- 
merikos - Lietuvių Draugiją. 
Tinkamiausiai būtų telefonuoti 
į draugijos sekretorę. Mrs. Ber- 
tha Stann — RA 5857, arba į 
pirmininką. Juozą Walker — 
TR 5986. Geriausia būtų kreip
tis vakarais. Galima parašyti 
laiškutį. Rev. P. A. Gailevičius, 
O. P., 487 Michigan Avė. N. E. 
VVashington, 17, D. C., kurie no
rėtų, kad pati valdyba susisiek- 

i tų su jų saviškiais Washingto-

i

ne.

KEARNY, N. J.

I

A.G.

PROVIDENCE, R. I
Sausio 12 d. kleb. kun. 

tekūnas pavaišino chorą 
vakariene. Visi linksmai 
do vakarą ir, padėkoję klebonui,
skirstėsi linksmi i namus.

J. Vai- 
skania 
pralei-

Sausio 16 d. kleb. kun. J. Vai
tekūnas suruošė vaišes parapi-*
jos trustisams ir kolektoriams. 
Dalyvavo sekanti: Ed. čiočys, 
K. Čironka, A. O. Avižinis, W. 
Bigonis. A. Dzeekvičius, J. Ru
sas, M. Ruselevičius, A. Aluko- 
nis, D. Čironka. Taipgi dalyva
vo vikaras kun. Kacevičius ir 
varg. V. J. Stasevičius.

Sekmadienį, vasario 23 d., 1 vai. p.p., šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos svetainėje, Lavvrence, Mass., 
įvyks Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis, ku
ri ruošia Naujos Anglijos ALRK Federacijos apskritis. 
Visi Federacijos skyriai, katalikiškos organizacijos 
raginamos prisiųsti kodaugiausia atstovų į seimelį. 
Taipgi katalikiškoji inteligentija profesijonalai, dva
siškiai ir veikėjai kviečiami dalyvauti seimelyje, ben
drai visi, kuriems rūpi Lietuvos reikalai bei jos gelbėji
mas iš vergijos pančių. Sekmadienį, vasario 23 d. skir
kime Katalikiškajai Akcijai.

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas 
A. Daukantas, Pirm. 

B. Jakutis, Rašt.

Sausio 19 d. įvyko Lietuvos 
Vyčių apskričio Bowling Lygos 
rungtynės. Žaidė Newarko Vy
čiai su Kearny Vyčiais. Žaidimo 
rezultatai: — Newark Vyčiai — 

, 874 — 772 — 765; Kearny Vy
čiai — 765 — 807 — 780. Vieti
niai Vyčiai laimėjo du žaidimu. 

į Po žaidimo Vyčiai suėjo į Ame- 
■ rikos Lietuvių Piliečių klubo 
' svetainę ir gražiai praleido lai- 
iką‘ -------------

Sausio 17 d. susirgo p. M. 
! Bartuškienė. Ji priklauso prie 
I Dievo Motinos Sopulingos ir A- 
paštalavimo Maldos draugijų. 
Ji dabar randasi St. James ligo-

ŽIDELIS, Stanislovas, sūnus, CAMBRIDGE, MASS. — Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėji- 
Simono, spėjamai gyveno Mid- mo parapijoje, misijos vasario 23 — kovo 9 d. — Tėv. Viktoras 
dleboro, Mass.

ŽILINSKAS, Jonas, gimęs A- 
merikoje, 1___r__ ______ u_,
Kėdainių aps., grįžęs Amerikon 
bene 1937 m.

ŽILIONIS,
jų vai., Alytaus aps.,
Lietuvoje 1937 m.,
Yorke ar Philadelphijoje.

ŽIRGUOLIS, Petras ir jo sū
nūs Albertas ir Teodoras, kilęs 
iš Devinduonių km., Gudžiūnų v.

ŽIULYS, Petras, gyv. Mil-
waukee.

ŽVYNYS, kilę iš
km., Molėtų vai., Utenos aps.

ABRUTIS, Aleksandras, iš
Alsėdžių, Telšių aps., gyv. New
Yorke.

ADAMONIS, Povilas, iš Lin-
tvorų km., Žemaitkiemio v.,
Ukmergės aps., gyv. Detroite.

ADOMAITIENE - Rimdžiūtė,
Olesė, gyv. Čikagoje.

AIDUKAITIENĖ, Uršulė, iš
Karalkrėslio.

AKELAIS, Agnė, iš Tryškių,
gyv. Hartford, Conn.

ALIŠAUSKAS, Adomas, iš
Gudelių vai., Marijampolės aps.

ANKUDAVIČIUS, kil. iš Va-

Gidžiūnas, OFM.
CHICAGO, ILL. — švč. P. Marijos Gimimo parapijoje, misi-

lankęsis Lietuvoje Jos ’r Tretininkų vizitacija, kovo 2—9 d.—T. L. Andriekus, OFM. 
................... CLEVELAND, OHIO — Nepaliaujamos Pagalbos Švč. P.

Marijos parapijoje, misijos, kovo 3—9 d. —K. M. Stepaitis. OFM. 
Antanas, iš Seiri-

lankėsi
gyv. New

I

Parapijos vakarienė įvyks 
vasario - Feb. 2 d.. 5 vai. po pie
tų su gražia programa. Kviečia 
visus dalyvauti. Rap.

CHICAGO, ILL
Sveikiname. — Kun. J. Dam

brausko 7 metų kunigystės su
kakties proga, nuoširdžiai svei
kina Chicagiečiai, neatsižvel
giant, kad tuo tarpu negyvena
te Chicagoje jau keletas metų, 
bet Jūsų darbai ir pamokinimai 
palieka amžinai mūsų visų šir
dyse. Mes meldžiamės už Jus, 
kad Dievas suteiktų Jums svei
katą. P. St-tč.

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

LOWELL, MASS. — Šv. Juozapo parapijoje, misijos ir Tre
tininkų vizitacija, kovo 10—16 d. — Tėv. Just. Vaškys, OFM.

. CHESTER, PA. — Aušros Vartų par., misijos, kovo 10—16 
d. — Tėv. Leonardas Andriekus, OFM.

BROCKTON, MASS. — Šv. Roko parapijoje, misijos, kovo 
10 — 23 d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM.

PATERSON. N. J. — Šv. Kazimiero par., 40 valandų Atlai
dai, Tretininkų rekolekcijos ir vizitacija, kovo 16—23 d. — Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, OFM.

BAYONNE, N. J. — šv. Mykolo par., šv. Juozapo novena ir 
Kemetiškių Tretininkų vizitacija, kovo 10—19 d. — Tėv. P. Baniūnas, OFM.

CICERO, ILL. — šv. Antano par., misijos ir Tretininkų vi
zitacija, kovo 17—23 d. — Tėv. Modestas Stepaitis, OFM.

BROOKLYN, N. Y. — Apreiškimo par., misijos ir Tretinin
kų vizitacija, kovo 17—30 d. — Tėv. Leonardas Andriekus, OFM.

NEW PHILADELPHIA, PA. — švč. Jėzaus Širdies par., mi
sijos, kovo 17—30 d. — Tėv. Justinas Vaškys, OFM.

ROCHESTER. N. Y. — Šv. Jurgio par., misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 24—30 d. — Tėv. Vikt. Gidžiūnas, OFM.

DETROIT, MICH. — Šv. Antano par., misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 2A—30 d. — Tėv. Modestas Stepaitis, OFM.

Šv. Kryžiaus par., misijos ir 40 
valandų atlaidai, kovo 24—30 d. — Tėv. Bam. Mikalauskas, OFM. 

DETROIT, MICH. — Šv. Jurgio par., misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 31 — balandžio 6 d. — Tėv. M. Stepaitis, OFM.

INDIANA HARBOR, IND. — Šv. Pranciškaus par., misijos 
ir Tretininkų vizitacija, kovo 26 — balandžio 6 d. — Tėv. Petras 

’’, Baniūnas, OFM.
J LEWISTON, MAINE — Šv. Patriko bažnyčios koplyčioje, 

misijos, gegužės 8—11 d. — Tėv. Modestas Stepaitis, OFM.
RUMFORD, MAINE — Šv. Antano parapijoje, gegužės 22— 

• 25 d. — Tėv. Modestas Stepaitis, OFM.
Kad Tėvų Pranciškonų misijos būtų pasekmingos, nuošir- 

1 džiai prašome visų kunigų Pranciškonų vedamas misijas prisimin
ti (Memento) savo šv. mišiose. Ta intencija prašome visų tikin
čiųjų pasimelsti, klausyti šv. mišių ir per jas priimti šv. Komuni ją.

Savo vedamų misijų intencija Tėvai Pranciškonai vasario 1 — 
9 d. Šv. Antano vienuolyno, Mt. St. Francis, Greene, Me. atliks 
noveną į Šv. Dvasią. Prašome visų dalyvauti šioje novenoje.

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine.

SCHENECTADY, N. Y.

t
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VIETINES ŽINIOS

ZINUTĖS
O kas dabar? O kas darosi su 

keleiviais prieplaukoje žengiant 
laivan? — Jie visi lipa laivan su 
bilietais rankoje. Laivas, išplau
kia paskirtu laiku su prisiren
gusiais keliauninkais.

O kas dabar su kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus Jubiliejumi. Vis
kas prirengta! Tai reikšmingas 
signalas.

Jubiliejus kun. Dr. Kazimiero 
Urbonavičiaus 50 metų kunigys
tės sukakties iškilmingai bus 
apvaikščiojamas vasario 9 d. Ar 
visi bus prisirengę ar ne.

8 v. r., pats kun. Dr. K. Urbo
navičius giedos iškilmingas pa
dėkos šv. mišias, Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje.

10 v. r. Arkivyskupas Cushing 
pontifikuos šv. mišias.

6 v. v., Copley Plaza viešbuty, 
Bostone, įvyks jubiliejaus ban- 
kietas.

O kas dabar? Dabar kiekvie
nam reikia užsitikrinti vietą. 
Dabar reikia nusistatyti, kurias 
iš septynių, išklausysi šv. mi
šias. Jos visos bus paprastu lai
ku: valandomis — 7, 8. 9. 10 ir

11:30; salėje 8 ir 9:30. Į vienas 
visi nepatilps. Reikia pasiskirs
tyti.

Dabar reikia užsitikrinti vietą 
bankiete. Jau 600 vietų užimta. 
Per šią savaitę galima gauti po
rą ar trejetą šimtų vietų dau
giau. Po šios savaitės stalų ga
vimas baigtas. Lik tik valgius 
gaminti, ir vakarienę valgyti 
tiems, kurie turės rankoje bilie
tus. Tai paskutinis signalas ke
liaujantiems i Jubiliejaus ban- 
kietą. Laikyk rankoje bilietą!

I

DAKTARAI

Tel. TROvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
R.u v....„„„.„„„.„m.,.,,,,.,..m. ». t. n.f«l

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE «. 

INSURANCE
414 W. Broadway

S0. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
\Vest Roxbury. Mass. 
Tel. Parkvvay 1233-W

I 
i
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šaukiasi pagelbos. Kunigas N. 
N. ir jo brolis kun. N. N. rašinė
ja iš Vokietijos laiškus savo te
toms Dorchesterietėms ir dė
dėms, kitur gyvenantiems, šauk
damiesi pagelbos sau ir kitiems 
išvietintiems lietuviams. Rašo 
jog:

“Lageryje, kuriame aš gyve
nu, neskaitant kitų pabaltiečių, 
vien tik lietuvių viso yra 3,500 
asmenų. Gyvename buvusiose 
vokiečių kareivinėse... Visi vy
rai ir net kai kurios moterys 
dirba U. S. armijos darbuose... 
Taigi lageryje turime ir savo 
lietuvišką gimnaziją su 230 mo
kinių. liaudies mokyklą su 200 

, vaikų ir kitas kultūringas įstai- 
I gas ir įvairias amatų mokyk
las”.

Rašo smulkmeniškai apie blo- 
gą valgį ir apdarą. Aš čia nei 
ne minėsiu tų visų vargų, ku
riuos iie, kenčia.

i
j Šiokį pabėgėlių laišką žmogus 
perskaitęs džiaugės,

l

Araerican Re d Cro»3 Piotc
A Red Cross volunteer worker teaches nosie U youojsters in a Chiidren’s 
Heme—a new phase of Red Cross nork. Programs of instrurtion are now 
bei-.; trougtt to civilian hospitals, orphanages. and bomes for the e d

through Red Cross Arts and Skilia Coi pa.

JUOKELIAI
o

Nenugalima Kliūtis
— Girdėjau, 

Laukaitę ?
kad žadi vesti

bet yra nenugali- 
sutinka tekėti už

iškilmingai ketvirtadieni, sausio 
3G a., 10 vai. rytą iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios. Paliko 
dideliame nuliūdime savo vyrą 
ir šeimą, taipgi tėvelius — Pet
rą ir Katriną Pečiulius, brolius 
Juozą, Joną. Petrą ir Bronių;
seseris — Pranę, Margaretą, Ju- — Norėčiau, 
lią ir Veroniką, gyv. So. Bosto- ma kliūtis: ji 

manęs tik tada, kai apmokėsiu 
savo skolas. O aš negaliu apmo
kėti skolų, kol jos nevesiu.

i —

i Padėkcnės dienos išvakarėse, 
Harvardo universiteto pasilink
sminimų salėje sutiko profeso-

! rius savo senus studentus, kurie 
buvo tik sugrįžę iš karo tarny-

> bes. Mielai visi pasveikinę pro
fesorių užsikvietė prie baro po 
“coktelio” pasistiprinti, kad pa
žintis padarius nuoširdesnė. Po 
to. kai aštuonetas veteranų pa
sidalino ant vienos ir antros ko
jos kilo klausimas, kas priims REIKALINGA moterys prie 
bilą. Nutarė balsuoti. Duotas į stitehing darbo. Naudojant na? 
įnešimas.kad turėtų mokėti pro-; mjnes ar elektrikines mašinas: 
fesorius, kiti pritarė. Išėjo vien- Į Atsišaukite: Parkway 2394 ar- 
balsiai. Paliktas profesorius: ba asmeniai, BeUevue Knitting 
prie baro pergyveno tikrą supri-; Co., Ine., 2 Mc Craw St., Roslin- 

i dale, Mass. (28-31)

ne.

LIETUV OS LAISVĖ 
UŽGNIAUŽTA TIK 

LAIKINAI!

ji bus išgelbėta!

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

ranką,
Amerikos Lietuviu Taryba 

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

kolonijos atstovus.

nį atsukęs nuo dešros galo ne
ša į savo burną, o čia kur buvęs, 
kur nebuvęs, murza po stalu 
tik drikt ant Povilo kojos. Jam 
atrodė, kad tai Jurgis Spirgutis 
užmynė. Jis tą dešros gabalą 
ir padėjo ant stalo... Paragino 
uošvė valgyti. Povilas padėkojo. 
Ragino visi... Bet Povilas, ne
krust. Barbora verkt, kad čia 
jau negerai... Piršliai taip ir 
parvažiavo su kūčia...

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SLATTERY’S prieš Bos- 

ton Common reikalingą 
patyrusių Comptometer o- 
peratorių. 40 vai. darbas 
savaitėje. Atsišaukite Per- 
sonnel office, 154 Tremont 
St., Boston, Mass.

(28-311

zą.

kad kas 
nors pirštą pajudina gerovei tų 
mūsų vargstančių viengenčių 
svetimųjų tarpe.

Smagu yra žinoti, kad South 
Bostono lietuviai minės iškil
mingai vas. 16 d., ir dės aukas 
Lietuvos bei lietuvių gelbėjimui. 
Koks tai suraminimas mūsų 
varguoliams ?

Taip, South Bostonas iškil
mingai ir naudingti minės šią 
vas. 16 d. Iš ryto 10 vai., turės 
iškilmingas pamaldas ir iškilmei 
pritaikintą pamokslą. 2 v. p.p., 
laikys masinį susirinkimą su 
labai patrijotinga programa. 
Rengkimės prie šių iškilmių vi
si kaip vienas.

Trečiadienį, sausio 29 d., 7:30* together likę that once in a 
v. v., bus laikomos Šv. Teresės while ’.
novenos ir Tretininkų Brolijos; Taip. Bankietas bus toks, kad 
pamaldos ir susirinkimas. Į bus kuo atsiminti ir didžiuotis 

_________ 'per ilgus ilgus laikus. Jis tai 
Pirmadienį, sausio 27 d„ Co- tikrai pirmas toks Naujos Ang- 

lumbus Day Nursery pagalbai lijos lietuvių tarpe.
rengiamas vakaras Šv. Augusti- -------------
no parapijos mokykloje. Sausio 25 d., tapo pakrikšty-

_________ tas Povilas Jono - Onos (Ru- 
Penktadienį, po šv. Valandai dzinskaitės) Vyšniauskų, gyv.

įvyks paskutinis Jubiliejaus 159 W. 3rd St.
rengėjų susirinkimas, bažnyti- Sausio 26 d., taj>o pakrikšty- 
nėje saiėje, W. 5th St. tas Jurgis Antanas Jurgio - O-

_________ nos (Sličiūtės) Sarafiaų. gyv.
Sekmadienį, vas. 2 d., 3 v. p.p. 1^1 H St.

įvyks Blaivininkų metinės šven- Tą dieną tapo pakrikštytas ir 
tės parengimas. Apart kitko Richardas Antanas Petro - Ale- 
bus rodomi paveikslai ir skaito- nos (Pečiukaitytės) Patukonių, 
mos paskaitos. SYV- 251 Gold St.

Vyksta Floridon
■ r

p. Aleksandras Goniprow 
(Goniprauskas), stambus pra-j 
monininkas. “Darbininko” skai
tytojas. nuoširdus ir stambus 
Lietuvių Darbininkų radio pro
gramos, transliuojamos šešta
dieniais, rėmėjas, gyv. Marble- 
head. Mass., penktadienį, sausio 
31 d. išvyksta Floridon poilsiui. 
Jis ten yra pasiruošęs būti 6 sa
vaites.

6 **1i
l
i

Pristatome Aly ir Toniką
# Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
S toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
C ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 
J BORIS BEVERAGE CO.
t J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
į 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.•9

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

a

Sausio 24 d., mirė, miesto ligo-: 
ninėje, savaitę sirgęs, Kazimie
ras Vaičiūnas, pirmojo pasauli
nio karo veteranas, 53 metų am
žiaus, gyv. 47 Selden St., Dor
chester, Mass. Amerikoje pra
gyveno 36 metus. Paliko moterį 
Aleną (Karsokaitę) ir dukterį.
Tapo palaidotas sausio 27 d., 9, 
v. r., iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios.

Tą dieną apsivedė Albertas 
Talandzevičius su Ona Sabaite, 
gyv. 14 National St.

j ___________

Bažnyčios taisai aukavo: N.N. 
825, Stasys Griganavičius 815, 
Pranas Lingis 82.00.

The Pilot mums pasitarnavo. 
Sausio 25 d.. Bostono diecezijos 
organas The Pilot plačiai apra
šė apie kunigą Dr. K. Urbonavi
čių apie jo nuopelnus ir jo 50 
metų kunigystės sukakties jubi
liejaus iškilmes. Reiškia, dar sy
kį šis katalikiškas
mums riškiai pasitarnavo.

Beje, jei kas iš mūsų 
The Pilot užsirašyti ar jo pre
numeratą atnaujinti, padaryki-

Mirė Granskienė

Sausio 26 d. mirė Domicėlė 
Granskienė, gyv. 37 Cooper St., 
Boston. Amerikoje pragyveno 
40 metų. Paėjo iš Lietuvos, 
Plungės par. Paliko dideliame 
nuliūdime dvi dukterį — Oną ir 
Julią, brolį Juozą Stupelį, gyv. 
Chicago. Iii., nusseeseres — Ro
zaliją Vitkauskienę ir Juliją

savaitraštis . Venciūnienę. gyv. Cambridge, ir 
: Suzaną Antanaitienę, gyv. Nor- 

norime wooae. ir pusbrolį Petrą Preibį, 
gyv. Norwoode.

Velionė pašarvota D. A. Zalet-

& j

me tai per kun. S. Saulėną. nes 
jis yra paskirtas mūsų parapi
joje rūpintis The Pilot skaityto
jais.

! < Grafton Avė., Islington, Mass.
f Tel. Dedham 1304-W

L
 PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

- -.n.' .n.’ .t.’

į Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
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Džiaugiasi proga. Jaunimas ir 
abeir.ai Naujos Anglijos lietu
viai džiaugiasi kun. Dr. Urbona
vičiaus Jubiliejaus bankietu, 
kaip proga lietuviams suseiti. 
Ponia Ona Higgins (Barysaitė) 
skambina bankieto tikietų. ir di
džiuojasi proga. Sako: “It is 
nice for us Lithuanians to get

skų, laidotuvių direktorių, ko
plyčioje, 561 E. Broadway, So. 
Boston.

Laidojama iškilmingai ketvir
tadienį, sausio 30 d., 9 vai. rytą 
iš Šv. Petro lietuvių par. bažny
čios.

Antradienį, sausio 28 d. išvy
ko Floridon p. Petras Ketvirtis, 
brangenybių pardavėjas, 379 
W. Broadway, So. Boston. Taip
gi šią savaitę yra pasiruošus 
vykti lėktuvu ir p. Petro Ketvir
čio žmona, kuri jau kiek laiko 
serga “athritis" liga. Tikisi, kad 
šiltas oras ir maudynės kiek pa
lengvins skausmus.

Dorchesterio Lietuviu 
Klubas Laimėjo

Pereitą savaitę Dorchester 
Lietuvių Piliečių klubas gavo 
leidimą iš Alkoholinių Gėrimų 
Komisijos laikyti alų ir vyną 
klubo patalpose, 1810-1812 Dor
chester Avė., Dorchester.

Kaip žinoma. Boston Licen- 
sing Board atsisakė duoti leidi
mą. Klubas apeliavo tarybai.

Šio klubo pirmininku yra p. 
A. J. Namaksy, gerai žinomas

PIRŠLIO MOKSLAS
Kai Dutkų Povilas užsigeidė 

apsivesti tai jam buvo didžiau
sias vargas išsipiršti merginą. 
Savo rūpestį pasisakė Jurgu- 
čiui Spirgučiui. Tas, kaip mat su 
rodą:

— Važiuokim pas Barborą. 
Mergina kaip auksas, o tėvai pi
nigų turi kaip žydas kiaulių.

Sutarta. Bet piršlys apsidrau
dė prieš Povilo silpnąją pusę. 
Mat Povilas, kaip pradėdavo 
valgyti tai jau nesustos... Taigi 
Jurgutis Spirgutis ir sako:
— Povilai, tavo gerklė be re

pas. Kaip valgysime ir aš tau 
užminsiu ant kojos tai tada su
stok ir kad ir kažin kaip prašy
tų valgyti motina, tėvas, mer
gina, pagaliau ir aš, tai jau ne
valgyk !

Štai ir pas Barborą. Viskas 
sutarta. Ir merga meili ir paso- 
gos duos. Tik reikia aplėti rūtų 
vainikas, sulaužyti sūris, užkąs
ti kilbasais ir skilandžiais ir bus 
baigtas kriukis. Valgis tik pra
sideda. Povilas gerą pirmą kąs-

: biznierius ir visuomenininkas, i 
Klubą atstovavo abiejuose iš
klausinėjimuose adv. Jonas J. 
Grigalus. įžymus veikėjas. A. L. 
T. direktorius ir Metropolitan 
District Komisijos narys.

★ *

uMano vaikus

Reikalingi vyrai piano polišuo- 
tojai. Turi būti patyrę, darbas 
pastovus; atlyginimas geras. 
Balduin Piano Co., 160 Boyls- 
ton St., Boston. (24)

REIKALINGA patyrusios mo
terys prie kojinių mašinų. Puiki 
proga. Geros darbo aplinkumos. 
John Irving Shoe Corp., 119 
Beach St.. Boston, arti South 
Station. (24-28)

REIKALINGA lietuvių šeimo
je moteris ar mergina dirbti 
prie namų ruošos 1 ar 2 dienas 
į savaitę. Atlyginimas geras. 
Telefonuokite: Belmont 1639-W 

(21-24-28)

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

vardyti. Kaina 81.00.
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)

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Mirė Connolly-Pečrulytė

Sausio 26 d. mirė Bronislava 
M. Connolly (Pečiulytė», 34 me
tų amžiaus, gyv. 6 Salisbury 
Park, Dorchester. Laidojama

daugiau nereikia 

raginti, kad jie 

gertų pienę; jie dabar 

daugiau prašo, kada

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Draugijų Valdybų Adresai
pamainiau į

251 Vest Broadway,

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.
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LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *Vč.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Orą Ivaškicnė.

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

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniu liūte,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkite3 
pas protokolų raštininkę

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys.
601 6th St., 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. Sixth St.. So. Boston. Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius. 
699 E. Seventh St., S- Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno menesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. “th St So. Boston, Maai.

hood’sC^ + +

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

★

Tat yra gera priežastis. Rodei vai
kai *ir suaugę!) taip entuziastiškai 
žiūri j Hood's Supertest A Pieną. 
Hood's Super Tęst A pieno Kusis yra 
riebesnė ir geresne negu ^statymai 
reikalauja iš Gradc A Pieno. Natū
raliai jis yra geresnis savo skoniu ir 
riebumu... jis yra daug aukštesnes 
kokybes. Išagzaminuotas ir patikrin
tas... ir jūs galite paragauti ir rasti 
skirtingumą. Užsisakyk šiandien iš 
jūsų Hood pieno pristatytojo.

★

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston. Masą.

Joseph W.Ca$per
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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(Tęsinys iš 4-to puslapio) i ir
prieš trejetą metų. Dabar 
išmuša valanda, kada rei
kia prieš ji ne tik galvą 
lenkti, bet ir jo dvasia gy
venti bei dirbti.
9. SVARBŪS NURODY

MAI
Ark. Jurgis Matulevičius 

negimė šventas, bet tapo 
šventas, suprasdamas, kad 
meilės didybė, ir tik ji vie
na. tedaro žmogaus gyve
nimą prasmingą, idealų, 
naudingą Bažnyčiai ir tė
vynei. Jis ėmė toj srityje 
dirbti, ir dirbti visomis jė
gomis. Jis ėmė labai atv- 
džiai studijuoti šv. Pran
ciškaus Asyžiečio ir šv. 
Vincento Pauliečio gyve
nimus. rinkdamas iš jų lyg 
deimančiukus ir puošda
mas savo sielos namą. Iš 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio, 
to didžiojo meilės giesmi
ninko, ark. Jurgis išmoko 
mylėti artimą, o iš šv. Vin
cento Pauliečio, to didžio
jo visuomenininko ir varg
šų tėvo, jis išmoko veiklu
mo ir kantrybės.

Pats studijavęs kitų gy
venimą. ark. Jurgis savo 
užrašuose paliko vertingų 
nurodymų, kaip reikia di
džiuosius žmones pažinti, 
kaip pasisavinti jų dvasią, 
kaip Įeiti į jų sielos slapty
bes.

Tie jo nurodymai dabar 
mums padeda pažinti jo 
paties gyvenimą.

Ark. Jurgis Matulevičius 
rašo: (ši ištrauka dar nie
kur nėra buvus paskelbta 
spaudoje, — “Norint ištir
ti šventųjų dvasią ir pa- 
žvalgas, ne tik reikia atsi
žiūrėti i jų jausmus, i jųjų 
ekstazes ir t.t. bet taip pat 
į jų mintis, idėjas, kurio
mis gyveno... Kas tik i sen
timentalizmą atsižiūri, tas 
vos tik dalelę šventųjų gy
venimo apima: taigi ir 
šventumo tikrai neperima 
ir nesunranta. Tikybiniai 
jausmai šventuosiuose ne
gimsta savystoviai. bet jie, šalusių kojų 
išauga iš jų minčių ir pa
žiūrų. Mintys, jausmai ir 
darbai, išvien susidėję ir 
susipynę, sudaro šventųjų 
psichologiją. Šve n t ų j ų 
šventumo pamatas yra 
Dievas, ne tik kaip Sutvė
rėjas. bet kaip didžiausias 
žmonijos labas. JĮ mylėti 
ir jausti, kad Jis mus myli, 
tai suteikia mums šiame 
gyvenime laimę. JĮ matyti žydavo. 
ir Ji paveldėti be baimės, t Dvylikos me 
kad nustosi, tai dangaus ir Kryžiaus I- 
laimė. Mylėti ir pildyti Jo tai suderinant 
valią — tai šventųjų lai- Stočių apėjimas — tai vie- 
mė ir stiprybė”. ;na nemėgiamiausių mal-

Iš tos ištraukos matyti, dos praktikų. Ir geri kata- 
kur buvo ark. Jurgio lai-; likai kartais pagalvoja, 
mė, iš kur jis sėmėsi jėgų‘kad tai tik didelių nusidė-

si iprybč s. Kadangi jis 
pataria kreipti dėmesį į 
darbus ir mintis, kad gau

btume pilną vaizdą, paban
dykime.

10. KRYŽIAUS KELIŲ 
PASLAPTIS

Kiekvienas šventasis yra 
gyvenimo pavyzdis: idea
laus, kilnaus, naudingo gy
venimo. Ir tai visuotinis 
pavyzdys, tai yra prieina
mas sekti visiems luo
mams. Vargšas negali da
ryti priekaišto, kad šven
taisiais tegali būti tik tur
tuoliai. Jei jie ir buvo kilę 
iš turtingų šeimų, tai jie 
tapo didžiausi beturčiai. 
Turtuoliai gi negali prikiš
ti. kad šventieji esą apsi
leidėliai ir žmonės be gar
bės. nes šventieji visuomet 
yra vadai, taigi autorite- m.vįej° 
tingi asmenys.

Ir ark. Jurgis gimsta vi
dutinio ūkininko šeimoje. 
Jo neapsupa specialiai tre
niruotos auklės ir bonos. 
Grubios motinos rankos 
vysto jį ne šilkiniais vys
tyklais. bet storo lino dro
bulaitėmis: jį guldo 
pūkinius patalėlius, bet 
ant paprastų šiaudų. Kie
tas guolis grūdina gležną 
kūnelį dideliems darbams, 
skausmingoms ligoms, 
griežtoms laisvos valios 
atgailoms.

Prasideda mokslas. Nėra 
pinigų ne tik būtą pasam
dyti mieste prie mokyklos, 
bet ir reikalingiausių kny
gų nėra už ką pirkti. Ir kai 
dabartinių tautos vadų 
vaikai yra vežiojami pra
bangos automobiliais tik 
keliolika žingsnių, busimo
ji Lietuvos žvaigždė, tuo 
laiku, mažas. Jurgelis, ap
rengtas šiurkščiais padė
vėtais trinyčiais, brenda 
kas dien ten ir atgal po 4 
mylių: išalkęs, nes ankstį 
rytą užvalgęs, išbūva be 
maisto beveik iki vakaro.

Ir vis dėlto, nepaisant 
urzgimo, ne

permirkusių ir nu- 
skaudėjimo, 

moksleivis ištver-
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da. O j: 
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ku gyventi.”
Ir tikrai, matyt, buvo 

sunku, kad neišlaikyda
mas persekiojimu, slaptai 
atvyksta į Kauną tartis 
nas prezidentą, kas daryti. 
Tame dramatiškame pasi
kalbėjime dalyvavo tik ke
turi asmenys. Iš jų visų tik 
vienas liko gyvas. Tai p. 
Bronius K. Balutis Londo
ne. Būtų gera, kad jis pa
siskubintų paskelbti spau-

jei jo nevaldys ir net vai- savo vargais nesiskundė, 
kys savęs išsižadėjimas.” į Bet, būdamas Vilniaus

O ką jis rodo savo dar- vyskupu ir be jokios per- 
bais? Grižęs iš Šve carijos traukos lenkų ėdamas, jau 
kun. Matulevičius įgarsėja nebeiškentė ir rašė: “Čia 
savo mokslingumu sociolo- tikros skaistyklos dalelė, 
gijos srityje. Studentai ir Tokioje atmosferoje sun- 

; klausytojai, neišskiriant 
j nė draugų profesorių, jo 
žodžius gaudyte gaudė. Vi
si jam pranašavo didelę 
ateitį ir greitą vyskupo ti
tulą. Bet kaip toli buvo 
Jurgio Matulevičiaus min
tys ir norai nuo jo draugų 
minčių! Jie svajoja apie jo 
vardo garbę ir io asmens 
iškilimą, o jis galvoja apie 

! visišką pasišalinimą iš
žmonių tarpo.

Jo dvasia skrenda iš ga- doje to pasikalbėjimo min
tingųjų carų sostinės Pet- tis, kada nuo vyskupo Jur- 
rapilio į lygius Suvalkijos gio pečių ne tik nebuvo tas 
laukus, į Dzūkijos kalne- kryžius nuimtas, bet buvo 

i liūs, į Nemuno pakrantes, Įsakyta jam tą kryžių neš- 
kur kenčia ir vaitoja lietu- ti ilgiau, nes to reikalavo 
viai, kankinami žiauraus tautos reikalai. Ir vysbu- 
rusų žandaro. Jie nyksta pas Jurgis neatsisakė, 
kūnu ir siela. Ar leis jis nors buvo laisvas ir gak” io 
žūti per amžius neužka- atsisakyti. Ką jam reiškė 
riautai lietuvio dvasiai? asmeniniai patogumai 
Ar leis jis užgesti tikrojo prieš tėvynės reikalus! Jis 
,tikėjimo ugniai? Niekuo- laisvu noru aukojo svei^a- 
met. Jurgis aukojasi. Au- tą. jėgas, visą save Ar bc- 
kojasi, kaip Kristus, visiš- reikia didesnių įrodymų jo 

j kam savęs sunaikinimui, 
slapta taps vienuoliu, atsi
žadės garbingų profeso- 

: riaus ir vyskupų titulų ir 
tyliai dirbs taip būtiną te-f

• vynei darbą. Jo nuomone, dvasįai karščiuojasi, blaš- 
i kol lietuviai įsuks tvirti ti
kėjime ir doroje,

; kas jų negalės nugalėti i įį įūsikaū'pti' 
Tad verta pasisvęsti! Gal -
rusų valdžia sužinos. Gal 
jį suims, nubaus, ištrems į fleiWg^enimą. 
Sibiro _tyrus. Bet ką toji pamįnėti tik tris įvykius, 
bausme reiškia, jei jis siek 

;tiek galės padirbėti savo 
brolių gerovei?

Į Kliūtys ir sunkenybės 
į griuvo ir sklaidėsi, kaip iš-

11. ARTIMO MEILE
Kristaus mokslas yra 

meilė. Kas gyvei a Kris
taus moks’u, tas daro ir 
meilės darbus. Ark. Jurgis 

> Kristų nuo pat 
mažų d:enų, tad ir jo arti
mo meiles darbai pradėjo 
reikštis labai anksti.

Moksleivis. Jau esant 
gimnazijoj, buvo priešžy- 
diška nuotaika, mokslei
viai nekartą jaunus žydu
kus apdaužydavo. Jurgis 
ne tik laikėsi nuošaliai, 
bet tokiu draugysčių veng- 
te vengė. Ir žydas jam bu
vo artimas, turįs Dievo 
panašumą, i” paveikslą, to
dėl jo neniekino.

Studentas. Gyvena su 
draugu, kuris ne toks ga
bus, nepajėgia taip greit 
suprasti. Jurgis nesavy- 
meilis, nesavygarbis. Jis 
kantriai ir švelniai aiškina 
draugui tol, kol jis supran
ta.

Kunigas. Karo audra ji 
užklumpa svetimam kraš
te. Karo draugai — skur
das ir badas — visur šei
mininkauja vienodai. Kun. 
Jurgis su tais karo talki
ninkais stoja i atvirą ko
vą. nors neturi jokios pa
reigos. Jis rūpinasi ma
žais vaikais tos tautos, ku
rios vadai vėliau pils ant 
jo galvos neapykantos ug
nį ir šmeižtų druską.

Jis kunigas ir jau žymus 
tuo laiku profesorius, gau
na menką, liesą arklį, pasi
kinko ji i vežimėli, ir važi
nėja Varšuvos gatvėmis 
nuo namo iki namo, kla
bendamas i kiekvienas du
ris. prašydamas savo naš
laičiams tai keletą bulve
lių, tai atliekamą duonos 
plutelę, tai apgraužtą kau
lelį. Viską susidėjęs veži
man. sėdasi ir pats. Nors 
lietus lija, nors šiurpus vė
jas daužo veidą, o pats gal 
labiausiai išalkęs, sugru
busiomis nuo šalčio ranko
mis, skaudamomis kojo
mis nuo ką tik turėtos 
kaulų operacijos, džiaugia
si sieloj, kad šį tą parvež 
lenkų našlaičiams. Įėjęs 
prieglaudon norėtų sušilti, 
prisėsti, ką nors šilto iš
gerti skausmams numal
šinti, bet nėra kada: iš vi
sų pusių jį apsupa našlai
čiai, neduoda jam ramu
mo, ir jis turi su jais kal
bėtis. juos glamonėti, nes 
kaip jis gali užmiršti savo 
Mokytojo žodžius: “Leis
kite mažutėlius pas mane 
ateiti”. Ir šypsosi jiems 
gerojo tėvo šypsniu, o ma
žyčiai nesupranta, kad po 
tuo šypsniu slepiasi nuo
vargis ir skausmas.

Vyskupas. Aukščiausias 
Vilniaus vyskupijos gany
tojas. Kiekvienas kunigas 
gerbia ir net dr^ba prieš 
savo vyskupą. Ir štai vie
nas kunigas sunkiai nusi
kalsta kunigiškai draus- 

j mei. Atrodo jis jau žuvęs 
jsavo pašaukimui. Šaukia jį‘kambarį,

i

jaunas
mingai dėlioja žinelę po ži
nelės Į savo mokslo namą, 
statydamas jį ant niekad 
nesugriaunamo pamato — 
religijos, surasdamas kas
dien laiko užbėgti bažny
čion pasimelsti ir Kry
žiaus Stotis apeiti, tuo tar
pu jo draugai erzindavo 
žydukus ir r et juos apdau-

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOTI LIETUVA
V

Kas norėtų susipažinti su Kataliku Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai ingyti gražiai 

išleistą knygą —
“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.

Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 
puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provinci > žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai L tuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje: 3) Lietuva caVstinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918: 4) šventoji L et.uva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1910; G Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1916 m.
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Cambridge Lietuvių parapijos — Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčios didžiojo altoriaus vaizdas. Iš kairės 
i dešinę prie altoriaus stovi a. a. Arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius ir tos parapijos klebonas kun. Pr. J. Juš- 
kaitis.

Kaip žinoma, J. E. arkivyskupas Jurgis Matulevi
čius 1926 metais lankėsi Jung. Valstybėse ir aplankė 
lietuvių parapijas. Rugpiūčio mėn. buvo atvykęs į 
Cambridge, Mass. ir ta proga pašventino pirmą lietu
vių parapijos mokyklą Bostono arkidiecezijoje, kurio
je mokytojauja Nukryžiuoto Jėzaus Kongregacijos Se
serys.

meiles darbams?!

14. KAIP MAN GAILA!...
Didžių sielų žymė — tai 

jų ramumas. Tik silpna-

tymų knygą ir pradės 
klausinėti, ko jis noris? 
Visai ne. Į sodininko pra
šymą pasigirsta šitoks at
sakymas:
— Tai gerai. Lipkiva, va

f _vyskupas Jurgis pas save, kaip teisėjas, atsivers įsta- 
Nusikaltėlis ateina. Pra
kaitas pila jo kaktą, širdis 
iš baimės nenormaliai mu
ša. Jis dreba ir bijo, nes 
dar niekad nebuvo su savo 
ganytoju susidūręs. Įėjęs'
jis susmunka prie vyskupo šičia, po oleandrų medžiu, 
kojų, laukdamas smarkių Mudviejų tamsoje čia nie- 
ir skaudžių žodžių, negai
lestingos atgailos ir, gal, 
visiško pasmerkimo. Bet 
vyskupas Jurgis pirma 
dvasios akimis pažvelgia i 
savo pavyzdį — Kristų ir 
pamato, kaip Kristus su 
užuojautos akimis žvelgia 
Į JĮ užsigynusį Petrą, tada 
švelniai padeda ranką ant 
nusikaltusio kunigo galvos 
ir tėvišku balsu taria:
— Sūnau, nusikaltai. Per

daug išklydai iš kelio. Va
žiuok užsienin pagilinti 

i savo mokslo. Bestudijuo- 
i damas nusikratysi savo 
ydų.j J

Nusikaltėlis girdi balsą 
; ir netiki. Čia kalba ne tei
sėjas, ne viršininkas, ne 
'pasmerkė jas. Čia kas ki-, 
tas. Jo akyse ašaros, širdy 
pasiryžimas naujam gyve
nimui. Vyskupo Jurgio 
meilė nusikaltėliui suma
žino eks-kunigų skaičių 
vienu mažiau.

Arkivyskupas. Apašta
liškasis Vizitatorius Lietu- 

' vai. Scena Marijampolės 
: vienuolyne. Beveik jau
tamsu. Didžiulės olean- 
dros liūdnos suaudžia, pa
sislėpusios nuo žiemos šal
čių. Iš vieno koridoriaus 
galo iš lėto slenka šešėlis. 
Protamsyje matyti, kaip 
ant krūtinės spinduliuoja 
kryžius. Tai arkivyskupas 
Jurgis eina. Iš kito korido
riaus galo smulkiu žings- koti tik savo garbės yra 
niu, apiplyšusia, purvina pats kvailusis sumany- 

; eilute grįžta iš darbo bro
lis sodininkas. Juodu susi
tinka vidury koridoriaus. 
Brolis tinkamai pasveiki- 

lna savo aukščiausią virši- 
,’ninką ir pareiškia norą pa
sikalbėti savo pašaukimo 
reikalais.

Įdomu, ar ark. Jurgis 
vesis sodininką į savo malonumų...

atsisės Į krėslą, mas bus naikinančia jėga,

Kas nepamatys, ir pasiKal- 
bėsiva.

Koridoriuje visai sute
mo, o po oleandrų medžiu 
vis dar juodu kuždėjosi: 
aukščiausias Lietuvos 
dvasininkas ir dulkėtas 
sodininkas. Ką juodu kal
bėjosi. aš nežinau. Bet ži
nau, kad sodininkas ark. 
Jurgio švelnumu, malonu
mu liko sužavėtas ir visą 
gyvenimą negalėjo to pasi-I 
kalbėjimo pamiršti.

12. SUDILUSI AUKA
Artimo meilė! Gražus 

šūkis. Daugelis svajoja iš
garsinti savo vardą dide
liais darbais. Tūkstančiai 
jaunuolių tuos darbus e- 
nergingai pradeda, ir tik 
vienas iš 
tvermingai pabaigia. Visų 
kitų idealios svajonės bai
giasi savanaudiškiausiais, 
asmeniškais ir net nešva
riais siekiais: puikiomis 
i karjeromis su aukšta alga, 
šiltu ir patogiu gyvenimu, 

i Artimas ir jo labas iš akių 
išnyksta taip, kaip išsi
sklaido rūkas šiltą vasaros 

'rytą.
i Kodėl taip? Užmirštama, 
kad artimo meilės darbais 
maitinasi ir gyvena tik sa
vęs išsižadėjimu ir nuola
tine kančia... Užsimoti di
delius darbus ir juose ieš-

tūkstančio iš-

i

kosi. Be abejo, svarbes- 
tol me- niuose įvykiuose visi mo- 

i ir išlaikyti 
ramumą. Bet jei nori žmo
gų pažinti, stebėk jo kas- 

l. Užteks

savaime menkus, bet reik
šmingus, kalbant apie Ark. 
Jurgio sielos

Būdamas
tizęs pavasario ledas, prieš Matulevičius gvveno labai 
.energingus kun. Jurgio su- kukIiai> neturtingai ir sa
many mus. Jis '.vade savo v0 kambarėliu dalinosi su 

j sumanymus nepaisyda- prof p Būčiu, (dabartinių 
< mas nei sveikatos nei as- vvskuDuj- Juodu teturėjo 
| meniskų patogumų. Neles- tik dvi lėkštes Kart kai 
jkojo savęs, nei savo vardo abu orofesoriu buvo jsigi. 
garbes:.bet jo darbai nepa- |in į savo studija jų se. 
liko jo —jis neisvenge vys
kupiškos garbės. Jo ligotą, 
skausmų suėstą kūną pri
dengė vyskupiška purpu
ra; jo nuolankią galvą pa
puošė auksinė mitra, o jo 
siela dar turėjo išgerti to
kią baisią kančių taurę, 
kokios nėra gėręs joks lie
tuvis Nepriklausomoj Lie
tuvoj. Tai baisieji lenkų 
šovinistų persekiojimai.

13. VILNIAUS KANKI
NYS

I

ramumą, 
profesoriumi 
kun. Jurgis

nas tarnas netyčia išmeta 
vieną lėkštę ir toji sudūžta 
į gabalėlius. Kun. Jurgis 
Matulevičius buvo šeimi
ninkas. Ir jis ramiai pakė
lė savo galvą nuo knygos 

i ir atsisukęs į tarną malo- 
iniai nusišypsojo. Tai ir 
viskas.

; 1919 metais bolševikai
i buvo priversti trauktis iš 
j Vilniaus. Koki bolševikai 
yra žiaurūs šiandien, tokie 

‘jie buvo ir tada. K’ekvie- 
Jei ark. Jurgio Matulevi-, nas galėjo gauti kulką į 

čiaus raštai Lietuvoje nė-1 kaktą bet kada, o itin dva
rą žuvę ir iie bus kurią siškiai. Ir kai bolševikų 
dieną paskelbti, tai juos būriai žygiuoja pro vysku- 
skaitant nevienam šiurpu- po 
liai eis per kūną ir šiaušisi 
galvos plaukai. ką jis yra 
iškentėjęs už lietuvybę, 
būdamas Vilniaus vysku
pu. Prie tos daugeliui neži- i 
nomos ir neįsivaizduoja- kimirksnį.
mos kankinystės jį privedė kai taip nustebo vyskupo 
tik jo savęs atsižadėjimas, drąsa, kad kurie, nagerb- 

pasiaukojimas darni vyskupą, pakėlė ke- 
ipures!

visiškas 
tautos reikalams.

Ark. Jurgis niekam ir 
niekada nei savo liga nei

stovi 
šiai 
čius. 
mas, 
verti

rūmus, vysk. Jurgis 
nrie lango ir ramiau- 
žiūrn i pražvgiuojan- 
Koks sielos ramn- 

kada kulka gali per- 
krūtinę kiekvieną a- 

Patys bolševi-

v •

A. J. Stanius.
(Bus daugiau)

DĖMESIO!

mas.
Ar tai tiesa? Ką šiuo rei

kalu sako ark. Jurgis Ma
tulevičius? Ar jis tai pa
tvirtina žodžiu ir darbu? 
Štai jo žodžiai: “Reikia iš 
liuoso noro ir noringai iš
sižadėti savęs: savo ištai
gų, smagumų, užgaidų ir 

Asmenišku-

•L

i

’įl
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“ŽVAIGŽDE” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 
padidinta: (16 puslapių daugiau!)

Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 
iki $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDE” yra didžiausias dvasinio turinio 
mėnesinis laikraštis.

Adresas:
“ŽVAIGŽDES” Administracija

488 E. Seventh St„ So. Boston 27, Mass.


