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Dangaus Karalystės
Pilietybė 
Vasario šešioliktoji Artėja 
Kodėl Vokietija 
neįtraukiama į sąjungą?
•

Tremtyje vargstantis įžymus! 
lietuvių, smuikininkas Izidorius i 
Vasyliunas, kurio straipsnis: Richard j Cushing, kal-i 
“Mūsų Muzikinis Gyvenimas. bedamas Detroit, Mich.! 
Tremtyje” tilpo “Aidų” gruo-;pareiškė savo priešingu-' 
džio mėnesio laidoje, štai ką mą prieš proponuojamą i 
rašo šių pastabų rašytojui: I priverstino kareiviavimo'

“Savo ir ypatingai savo vai-' įstatyrqa. Tas įstatymas 
kūčių vardu dėkoju iš visos Į SU(jarytų . didelį pavojų 
širdies už didelę dovaną, kurią šios tautos jaunimo mė
mės visai nesitikėdami gavo-irsipj r»p cnVė knd
me. Pusę tamstos siųsto CARE į kiekvienam ’ yra* žinoma, 
pakieto kun. klebonas B. E^' kad militarizmas veda 

Raro pijiečių lais.
vės suvaržymo. Esą daug 

_, to paties' 
atsiekimui negu 

priverstinas kareiviavi-

įvOL. XXXIII No. 11.
»__ _______________ _________________________ _________

; Bostono Arkivyskupas Prie- 
sirens Priverstinam 

Kareiviavimui
Bostono Arkivyskupas

gilis paskyrė mano šeimai. Ko
kį džiaugsmą mes turėjome!
Tai buvo mūsų pirmas pakietė- geresnių planų 
lis! Džiaugėsi vaikai, džiaugė- tįįęslo 
mės visi. O nesu nei Tamstos • 
giminė, nei net pažįstamas. Ne-! mas Ir jie kraštui daug

: Spigiau atsieitų.
visi kartu pa- į

turiu kuo už tokią dovaną at-;pigiau atšieitų.
* silyginti. Visa, ką mes galime, I ______________

tai atsiklaupę 
prašyti Gerojo Dievo, kad duo
tų Tamstai sveikatos, stiprios 
ir patvarios, ir daug laimės 
Tamstos gyvenime. Lai Dievas 
vertai atlygina už Tamstos ‘ 
jautrią širdį.”

Ar visi “Darbininko” s
tojai turi panašių 
kiek jų turi?

Reikia gerai žinoti tą.
šiais laikais be tokių laiškų ar į agentai važinėja po mies- 
panašių liudijimų neįmanoma' tUS ir kaimus, vesdami 
patapti Dangaus Karalystės i smarkią komunistinę ir 
piliečiu. Be tokių liudijimų šv.: anti-religinę propagandą. 
Petras nei pirmųjų popierių1 Jie nesitenkina 
neišduoda. munizmo ir

Cituoto laiško autoriaus ad- garbinimu, 
resas: Dillingen / Donau, DP. 
Ludwig^ Camp, Germany.

Komunistiniu Dievukų 
Paveikslai Vietoj 

Kryžiaus
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Gubernatorius Green Paskelbė

Frankfort (LAIC)—So
vietų valdomoj zonoj Vo- 

skaity- kietijoj vedama nuolat aš- 
laiškų? Po trėjanti kova prieš tiky

bą. Komisarai, politiniai 
kad agitatoriai ir kompartijos

Tiuringiioj
i valdžia išleido įsajcymą,! 
įSĮfrttililiHrtf- prie! prade*- 
dant pamokas melstis mo
kyklose. Vietoj maldos 
prieš pamokas įsakyta 
balsiai skaityti ištraukas 
iš Stalino ir Lenino raštų. 
Kartu įsakyta pašalinti iš 
mokyklų kryžius 
nius paveikslus, 
jų visose klasėse
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Republic of Lithuania Day

Žiema Lietuvoje. Nubusdavo ūkininkas nuo pirmo gaidžio 
žn. čdnvo, koks oras?! — Ča.ta, net dantys klaba... Neregėti 
Tai .) prailgo na k usi Bet nenori jau miego pabudus akis, nors 
užtekės spinduliai... Ir tik vėliau svsi'kelia šeima ir štai gaspadorius su
organizuoja, kad sekmadienio rytą — pasimelskim karštai, kad mus 
sergėtų Dievas, nuo nelaimių, nuo audrų, šalnų; kad turėtų Apvaizdo
je pasėlius, pievas, juos apsaugotų nuo kirminų; kad derėtų javai, juos 
nekirstų lodai, kad kaimynai nebūtų pikti, kad vienybėj gyventų šeimy
nos vaikai, kad mylėtus, kaip broliai, visi... Ir taip Lietuvoje žydėjo vie
nybė ir derėjo javai, nes Dievulio meilė juos lydėjo. Bet pikti pasaulio 
sūnūs — Kaino vaikai, Judošiaus draugai ir savanaudžiai komunistai ir 
bolševikai, kad ir laikinai, bet teriojančiai pasiryžo skleisti badą, nevil
tį, skurdą ir terorą... Laisvas pasaulis, su Dievo Apvaizdos ranka pakirs 
tas blogo piktžoles, nes jos laukia piūties dienos, kada plovėjai išrinks 
jas iš. kviečių ir sudegins. I

Illinois valstybės Gubernatorius Dwight H. 
Green proklamavo Vasario 16 Republic of Lithuania 
Day ir ragino visus tos valstybės gyventojus tą die
ną atitinkamai paminėti.

Štai proklamacijos tekstas:
PROCLAMATION

WHEREAS, The Thirtieth Anniversary of the Inde- 
pendence of the Republic of Lithuania occurs on

i February 16, 1948, and
WHEREAS, This anniversąry, which stirs fond 

memories and cherished hopes in the hearts of thou- 
sands of Americans of Lithuanian birth or ancestry, 
deserves formai public recognition,

NOW, THEREFORE, I, DWIGHT H. GREEN, 
įGovernor of the Statė of Illinois, do hereby proclaim 
iMonday, February 16, of the present year, as RE- 
i PUBLIC OF LITHUANIA DAY throughout Illinois, 
and commend the appropriate observance of the oc- 
casion to all interested groups, organizations and 
individuals.

IN WITNESS IVHEREOF, I have hereunto sėt 
! my hand and have caused the Great Seal of the Statė 
of Illinois to be affixed.

DONE AT THE CAPITOL, IN THE CITY OF 
SPRINGFIELD, THIS THIRD DAY OF FEBRU
ARY, IN THE YEAR OF OUR LORD ONE 
THOUSAND, NINE HUNDRED AND FORTY- 
EIGHT, AND OF THE STATĖ OF ILLINOIS 
THE ONE HUNDRED THIRTIETH.
DVVIGHT H. GREEN
GOVERNOR

I

vien ko-

okupacinė ! Stalinas Šluoja Lauk Komisarus I
i M

POPIEŽIUS LAIMINA KATALI
KŲ SPAUDOS APAŠTALUS

•
Vasario šešioliktoji artėja.

Tai bus diena, kurioje minėsi
me 30-tus metus nuo Lietuvos'f 
nepriklausomybės paskelbimo, 
aštuntus metus nuo nepriklau
somos Lietuvos išdraskymo, 
trečius metus nuo pabaigos ka
ro, kurio paseka turėjo būt at- 
steigimas nepriklausomos Lie
tuvos. Vasario !___________
proga gal išgirsime priminimą 
apie tai, kad Washingtone Lie
tuvos reikalai nėra pasikeitę. 
Tą ir seniau esame girdėję. Šį
met, prezidentinių rinkimų me- . 
tais, jei ne Vasario šešiolikto-' 
sios proga, tai vėliau tikrai tą į 
išgirsime. Tokį priminimą išsi-j 
aiškinsime taip, kad Washing-| 
tono dabartinė administracija šiomis 
nepakeitė :
Lietuvos klausimu ta prasme, į nų Vokietijoje okupacinė skirstymo. Taipgi bus ir 
kad nesiimti ne tik jokių žygių! vaidžia paskelbė, kad su- nauji rūmai, vadinami 
ją išlaisvinti, ne tik nieko ne-į daryta vokiečių ekonomi- valstijų taryba. Tai bus 
daryti Maskvos Erodų naikina-«nė valdžia dėl abiejų su- maždaug tas pats, kaip'

šešioliktosios’komunizmo vadų 
įso atvaizdus.
i-------------------------------------------

ir religi- 
o vietoj 

iškabinti 
ir Mark-

je yra ruošiamas Šv. Te-' 
resėlės (Kūdikėlio Jė
zaus) gyvenimo aprašy
mas žydų kalba ir bus iš
platintas Palestinoje, šis 
vertimas yra daromas to
dėl, kad šventoji pamėgo 
žydų kalbą.

Šventosios gyvenimas 
jau atspausdintas beveik rev 
visose kalbose.

Jt- ir ptttetems susituokti su 
jos vyriausioji taryba už- svetimos valstybės pilie- 
gyrė Stalino valdžios va- čiais bei pilietėmis. Tuo, 
lymo darbus, pašalinimą matyt, Rusija nori iš- 
iš pareigų teisingumo ko- vengti nemalonumų, ko
misaro Nikolai Ričkovo ir kius ji turėjo ir turi dėl 

sutuoktuvių su svetimų 
valstybių piliečiais bei pi
lietėmis. štai pavyzdžiui 
yra britų vedusių ruses, 
bet Rusijos valdžia jų 
žmonų neišleidžia.

Washington — Vysku- gyrimą visoms pastan- 
pas Michael J. Readv gąį goma, kurios bando supa- 
vo sekantį pranešiipą is žindinti tikinčiuosius su 
Vatikano, kuriame Šven- problemomis 
tasis Tėvas užgiria Kata- mis Bažnyčią, 
likiškos Spaudos Mėnesį džiai suteikia 
(vasario) Amerikoje.
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meno komisaro Michail 
Chrapčenko.

Finansų komisaras Zve- 
~"T smarkiai kritikavo 
teisingumo komisarą Rič- 
kovą, sakydamas, kad jis 
neparodęs reikalingos, e- 
nergijos bausti kyšinin-VOKIEČIAI GAVO TEISĘ

PRAPLĖSTI ABIEJŲ ZONŲ kus ir valstybės turto eik-į 
* * * Ivotoius. Meno komisaras

KONTROLĘ

Berlynas, Vokietija — išrinktų valstijų susirin- 
dienomis Jung. .kimuose pagal gyventojų

savo nusistatymo Valstybių ir Britanijos zo- skaičiaus ir politinio pasi-
lioirvtn 4-rt ____ T T _ 1 • _ _ .1_________ *  r' 1 • A    _ * Z 1_______ •

M. B, Chrapčenko, kuris 
turėjęs vadovauti visiems 
'meno reikalams, bet tošį

Italijjos Valdžia Uždrau
džia Militares Organi

zacijas
Roma — Šiomis dieno-

kos Spaudos 
Šventasis Tėvas, laike rėmėjams, ir 

Katalikiškos Spaudos Mė- jams, savo 
nėšio, teikia tėvišką pa- Laiminimą”.

liečiančio- 
ir nuošir- 
Katalikiš- 
leidėjams, 
skaityto- 

Apaštališką

ITALIJOS PARTIZANAI SUTI 
KO NUSIGINKLUOTI

Komunistai baisiai ner- 
partizanų vuojasi dėl valdžios išleis- 

draudžian-

Roma — Italijos komu
nistų valdoma

I organizacija pareiškė, kad to įstatymo,
į ji, prisilaikydama vai-j čio privačioms organizaci- 
džios išleisto įstatymo, joms ginkluotis, 
sutinka nusiginki u o t i. ' x 

tos organizacijosvadovybės neparodęs. Jis.mis Italijos .valdžia išiei- Taipgi
’ i tokius‘do įsakymą, draudžiantį nariai gali būti nenešios 

meno darbus, kurie neati-įkam nors organizuoti mi-|nei 
tinka komunistų ideologi- litares organizacijas.

Kaip žinoma, kiek laiko komunistų partija. 
Stalinas į Ričkovo vietą i atgal buvo žinių, kad ko- ---- _ — Į ..

leidęs spausdinti tokius‘do įsakymą,

jai ir partijos linijai.

uniformų, kurias 
jiems pagelbėjo įsitaisyti

: v * * ’ v * — *

;—„ Komu
nistų ir kairiųjų socialis- 

■ tų laikraščiai aštriai puo
lia valdžią.

Partizanų organizacija
mos; tautos gelbėjimui, o ir net^ unX zonų sigaHoja ir JunTvllst^ Konstantiną Pet-!munistai organizuoja mi- suskilo. Kelios partizanųv__  I J jungių zonų jsiganoja ir jung. vaiscyoių oenatas. Rnai^iiitarps nrp-nni^piinc ir krunės išsitraukė iš nre-a-

viesam; pradeda veikti 
nį, vasario 9 d. 
įdžia

Slapstosi Rusijos Zonoje
Muenchen, Vokietija — 

Spėjama, kad Fritz Kuhn,
nei burnos neatverti viešam i pradeda veikti pirmadie- Iš kiekvienos valstijos
jos užtarymui. ;nį, vasario 9 d. Toji vai- bus paskirta po du atsto-

• įdžia turi aukščiausiąjį vu. Valstybės ministeris-
Anglijos užsienio reikalu mi- teismą ir kredito banką. prezidentas bus vienas iš

nicromo komi cnmanTmMi ___ T 1 __ _ T~% x

tų atstovų.nisterio Bevino sumanymu Di- ■ Qen. 
džioji Britanija, Prancūzija, i Leit. Gen.
Belgija, Olandija ir Luksem-' [ 
burgąs turėtų sudaryti vakarų i įr 
Europos sąjungą prieš Rusiją.
Čia ir prisimena rusų posakis: naujos valdžios veikimą. • 
“a slona to i ne primeti!”. - - --

Lucius D. Clay ir 
Sir Brian Ro- 

bertson, Jung. Valstybių 
Britanijos militariai 

gubernatoriai, prižiūrės

Ši vokiečių ekonominė 
Proponuoja į sąjungą įtraukti valdžia pilnai pradės veik-;

" ’ ~ ti vasario 24 d. Naujos!

rovič Gorčenin, o Rusijos; litares organizacijas ir .grupės išsitraukė iš orga- buvęs Bundos vadas, ku- 
įmeno reikalus tvarkyti net įsitaiso savo unifor-į nizacijos, nes ji yra labai ris iš kalėjimo pabėgo, 
pavedė Polikarpui Ivano-į mas. Taigi valdžia negalė-į artimai susirišus su ko-; pasPruko i Rusijos zoną 

jo kitaip sustabdyti, kaip1 munistais. ir ten dabar slapstosi.
i ------- - -į------------------------------------------------- ------------------------------------- —------- —vičiui. i, a ,

Vyriausioji taryba už-įtik išleisti įsakymą ir už
draudė Rusi jos piliečiams i drausti militares organi- 

------------- , zaci jas.

Reikalauja 570 Milijonų Kinijai Paryžiaus Tironas Pasikorė 1

ARABAI PASKELBĖ KARĄ 
PRIEŠ PALESTINOS 

PADALINIMĄ-___________________ - ; * _________

t t* • - i I Paryžius— Laike vokie-Užsienio kraštų šalpai nustatyta Įaų OkUpacijoS. buvęs na-

9 2 Rtliinriai general - gubernato- j Arabų Aukštasis Komite-, Haiti, Filipinų saloms, Li-
Dilį jonai irius Prancūzijai, žiauru-, tas pasiuntė Jungtinėms beria. Cuba, Columbia ir

------------------ sis gen. Otto von Stuelp-'Tautoms formalų paskel- kitoms, kad jos balsuotų 
Washington, D. C. — jbilioną dolerių Kinijai, inagel pasikorė kalėjime, bimą apsigynimo karo, į už Palestinos padalinimą.

- Valstybės Departamentas'Graikijai - Turkijai mili- Gen. Stuelpnagel buvo at- prieš bile kokias pastan-ĮPo raštu pasirašė įsa Na
gas įvykdyti Palestinos khlek, Arabų Vyriausiojo 
padalinimą. Savo rašte' Komiteto atstovas New 
Jung. Tautų sekretoriui Yorke. Ir visas raštas su- 
Trygve Lie, arabai pareis-: redaguotas aštria 
kė, kad Jung. Tautų susi- Pareiškiama, kad 
rinkimo nuosprendis pa- mas, žydų ar kitų 
dalinti šventąją Žemę pa- įsteigti Palestinoj 
skelbiamas panaiki n t u i 
(nuli and void). Be to a-

o čia mus, papildytus jo valdv-’rabai kaltina, kad Jung. gis, kuriam bus priežina- 
kad dar reikalauja bilijono do-.mo metu. Jis buvęs tikrai į Amerikos Valstybės pa- masi jėga kaipo savęs ap- 

ižiaurus tironas. dariusios spaudimą antlsigynimas.

Lake Success, N. V. — kaikurių tautų k. t. Šiam,
Luksemburgą, kuri yra tokia
mažytė valstybė, kaip Lietuvos valdžios įstatymų vykdy-į 
apskritys, o nemato, kad di- mo skyrius turės 
džiausią atsparą prieš Rusiją mįnę tarybą iŠ 104 narių, 
sudarytų Vokietija. Kodėl Vo-j --------- -- ■ ■ — ■ ■ -----—■
kietija neįtraukiama į planuo- toms, o padarė visai atbulai, pranešė Kongresui, kad tariai pagalbai, Japonijos gabentas 
jamą sąjungą kovai prieš Ru-' 
siją? Ką Londono ir Washing-. 
tono diplomatai iš tikrųjų ma
no, tai to jie viešai nesako. I 
Diplomatai be to paprastai vie- į
r.ą sako, o kitą daro. Roose- vokiečiai jau krypsta 
veltas su Churchiilu i 
gai paskelbė Atlanto Carterį, 1 prie to. kad Vokietiją pavertus 
žadantį laisvę ir lygybę 
pasaulio tautoms, didelėms ir įėjus taip sumenkinti, kad jie vimus reikalaujama, i 
mažoms, net ir • priešo tau-j neatsigriebtų per amžius. P.G. Kongresas paskirtų vieną lerių.

ekono- i

iš Vokietijos į- x ---------------------------- ----- ------- ----- •» « .

Tuo pastatė ant pražūties reikalauja apie $570,000,- ir Korėjos atstatymui ir Paryžiaus kalėjimą, iš ku-: 
kranto ne tik mažąsias tautas, 000 Kinijai, kas sudarytų Trieste. ' rio jis daugybę prancūzų,
o ir save. Ką aukštieji parei- $9,333,000,000 sumą viso' Kaip žinoma, respubli-l suimtųjų už pasipriešini- 

Į gūnai dabar mano, tai tik spė- pasaulio kraštų, kurie pri- į konų vadai nori apkarpyti mą vokiečių okupacijai 
lioti tegalima. Gal mano, kad taria Marshall’o planui, i $6,800,000,000 sumą, ku-į pasiuntė nužudymui, buvo 
vokiečiai jau krypsta eiti su šelpimui per 15 mėnesių,Irios reikalauja Preziden-'laikomas iki teismui, ku- 

iškilmin-j Rusija, o gal dalykus veda pradedant balandžio 1 d., į tas Trumanas Marshall’o, riame jis būtų buvęs tei-j 
Carterį, prie to. kad Vokietiją pavertus g. m. j planui vakarinėje Europo-I siamas už savo žiauru-

■bę viso į naujo karo lauku, kad vokie-, Pagal naujus apskaičia-lje per 15 mėnesių, o čia mus, papildytus jo valdy-ji

*
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ižiaurus tironas.

kalba, 
bandy- 
grupių 

žydų 
valstybę būsiąs skaito
mas kaipo agresijos žy-
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■VAIRIOS ŽINIOS
C

POPIEŽIUS DAVĖ VIRŠ 
$28,000,000 PAŠALPOMS

-DARBININKAS

kurie 
remi-

Gavėnios Pasninko Nuostatai 
Bostono Arkivyskupijoje 

1948 m.reštuotus komunistus ra
do milijoną ven'ų, 
buvo skirti streikų 
mui.

Reikia pažymėti
Abstinencija bei nuo mėsos susilaikymas

Abstinencija reiškia susilaikymą nuo valgymo 
mėsos ir jos sulčių. Tačiau leistina vartoti truputį 
taukų valgiams gaminti.

Pasninkas
Pasninkauti reiškia vieną kartą į dieną sočiai 

pavalgyti. Gi pusryčiai ir vakarienė, kartu paimti, 
turi būt mažesni už pilnus pietus (t. y. jei pilni pie
tūs valgomi vidudieny). Pusryčiai ir vakarienė turi 
būt be mėsos. Daugelis žmonių per ištisus metus 
labai mažai pusryčių valgo — išgeria pomarančio bei 
orendžio sulties ir su kava suvalgo džiovintos duonos 
bei toasto, gabalėlį. Tie žmonės pasninko metu ne
reikalauja mažiau valgyti. Kiti valgo sočius pusry
čius ir gausią vakarienę. Tokie žmonės pasninko me
tu turi gerokai sumažinti pusryčių ir vakarienės gau- 
sumą;ne tiek, kad pakenktų savo sveikatai ir nepajėg
tų tinkamai savo darbo atlikti, bet tiek, kad jaustųsi 
gerokai nusimarinę.

Abstinencijos ir Pasninko tikslas
Bažnyčia uždeda mums abstinencijos ir pasnin

ko pareigą tam, kad įprastume susivaldyti ir įrodyti, 
jog kiekvienas katalikas sugeba sutramdyti kūno 
norus, idant savo sielai naudos atneštų. Pasninkas tai 
išsižadėjimas patogumų ir ugdymas nuoširdaus pa
maldumo ir pasišventimo.

Kurie privalo pasninko nuostatus užlaikyti
Susilaikyti nuo mėsos privalo visi, kurie yra baigę 

septynis savo amžiaus metus. Šiaip jau pilnai pasnin
kauti įpareigoti visi baigusieji 21 metus iki 59 metų 
baigos.

Kuriomis dienomis nuo mėsos susilaikyti
Visų metų penktadieniais, nebent jei kokia dide- 

šventė penktadieny pasitaikytų.
Šiaip jau Pasninko Dienos

Gavėnioj: Pirmadieniai, antradieniai, ketvirta-

kad 
visuo- 

t menės paramos. Komu- 
, kad A-

vadovybėje komunistai negavo vi 
"(menės

Delegatas, kunigų, visi katalikai Pa-Įnistai reikalauja
Šventasis sinaudos šia proga suteik- merika ištrauktų savo ka- 

i aukas, ir tiesioginiu riUOmenę, kad Jungtinių 
teikė virš S2S,000,000 pa- būdu paremti Popiežiaus: yautų Komisija būtų pra- 

nenuilstančias pastangas šalinta ir būtų įsteigta 
sušelpti pasaulio nukente- “Liaudies Respublika” pa- 

Igal komunistų liniją.

i Rusijos Atominės Bombos 
Bandymas Nepavyko

Paryžius — Laikraštis 
“Figaro” rašo, kad Rusi
jos atominės bombos ban- 

} rugpiūčio 
' mėnesį Uralo srityje. ne

šiąs žinias spaudai su-

London — Arkivysku- Amerikoje, 1
William Godfrey, Anglijos Arkivyskupų, vyskupų, ir 
Apaštališkas 
pareiškė, kad
Tėvas per 1947 metus su- ti aukas, ir tiesioginiu -jriuomenę, kad Jungtinių
šalpos nukentėjusiems ir 
labdarybės reikalams vi
same pasaulyje.

Kreipdamas
prieš tuos, kurie 
Šventąjį Tėvą,

juslus žmones.
ir būtų įsteigta

dėmesį 
kaltina 

kad Baž
nyčia neužjaučia nuo ka
ro nukentėjusiųjų, Arki
vyskupas tarė: “Iš tikrų
jų galima sakyti, kad 
Šventasis Tėvas ištiesė 
pagalbos ranką kiekvie
nai tautai, kur buvo skau
smo, vargo, skurdo ir trū
kumo. Kas tik aukoja Po
piežiaus labdarybės rei
kalams, yra užtikrintas, go, III. 
kad tos , aukos pasiekia F 
tuos, kurie maldingomis tadienį, vasario 14 d., 1:30 stos) kalėjimo. F_ * Z
akimis kreipiasi į Šventąjį vai. po pietų (Chmagos įad jį buvo pasamdę ru- 

j — sa. buvęs Sovietų a-
720. _ tominės bombos dirbtu-

vas. 15 d., Kalbės Lietuvos Konsu-ivės, kurį randasi Sterli- 
bažnyčioje las Dr. Petras Daužvar- matak< Uratuose. Bandy-

-_ y progra-imas įvykęs rugpjūčio 17

Radio Programa Lietuvos 
Neprfldaašomybės Sukak

čiai Paminėti

Adv. Antanas A. Olis iš dyrnas pereitą 
Chicagos praneša, kad; 3 " " ‘
Margučio štabo narių pa-įpaVyko. 
stangomis, gautas radio r- -■ ■_ 
pusvalandis iš WQN (50,- teikė Stanislav Kozeilski, 
OOOjyatts) stoties, Chica-j }enkas inžinierius, kuris 
_ • ... buvo išlaisvintas iš Brest

Programos laikas: šeš-jLitovsk (Lietuviškos Bra- 
__. • stos) kalėjimo. Jis sakė,

Tėvą, prašydami pagal- laiku), iš stoties WGN 
bos”.

Sekmadienį 
kiekvienoje 
bus rinkliava palaikyti ir dis. Muzikalinę ] 
paremti šventojo Tėvo mos dalį išpildys choras,'d 1947 m., bet°nepavvko. 
labdary bes ir pašaipos solistai ir kitos meno pa- l J^ęj^tą pareigūnų tarp jų 
vykdomus darbus. Visoje jėgos._________________ ■ įr Kozeilski buvo pašalin
tu .. i . . r 1 -1- iz • 'tL Jis Pabė§ęs i čekosio-

Rusijos Agentai Šukele Kraujo
Praliejimu Korėjoje

Naujos Anglijos ir bendrai šiaurinės Ame
rikos šalčiai pasislinko ir i pietus. Štai St. Pe- 
tersburg, Fia., taip temperatūra nukrito, kad 
žmonės vietoj eiti į pajūrį išėjo nusipirkti alie
jaus kurui, kad apšildžius namus. Ir matomai 
tą daro nevienas žmogus, bet visa eilė laukia 
progos įsigyti penkių galionų keną aliejaus ku
rui.

Seoul, Korėja — Rusi
jos agentai — komunistai 

ventojus sabotažuoti ir 
kelti riaušes, kaipo pro
testą prieš Jungtinių 
Tautų Laikinąją Komisi
ją, kuri čia yra atvykus 
paruošti tvarką demokra
tiniams rinkimams. Rusi
ja į savo zoną tos komisi
jos neįsileidžia, o jos a- 
gentai - komunistai Jung. 
Valstybių zonoje sukurs
tė riaušes.

Jung. Valstybių kariuo
menė buvo priversta iš
leisti draudžiamą išėjimo 
laiką, būtent, nuo 11 vai. 
vakare iki 5 vai. rytą.

Riaušėse 
dešimt du
tarp kurių keturi polici-

Popiežius Reikalauja Uždrausti 
Atominę Energiją Vartoti 

. Karo Reikalams  ♦- - - - - - - - - - - -
vas g _  Vakar' vyzdžiu pasekė ir kitos a-

l zonoje

,!ė
i
i

dieniai, šeštadieniai, išskyrus Metų Ketvirčio šešta
dienį.

____ Kuriose Dienose laikytina abstinencija ir pasninkas 
Gavėnios trečiadieniais ir penktadieniais; Metų 

esan- Ketvirčiuose ir Vigilijose: Sekminių. Žolinės, Visų 
Šventų ir Kūčioje.

Paiiuosavimai ir Dispensos
i Įstatymai apie pasninkus, lygiai kaip įsakymai
I klausyti Mišių, arba attikti Vėlykiaę, yra talžomi 

FWS normaliems, vidutiniškai sveikiems žmonėms.
nėra vidutiniškai sveiki, tie yra laisvi nuo pasninko ir 

 šv. Sosto Delegatas kan. abstinencijos, jeigu jų sveikata iš tikrųjų yra silpna 
Europai uždrausti atominę energi-jF. Kapočius lankėsi Mem- !r pasmnkas padarytų jiems daug žalos. Gi kurie yra __ w. | . __ . . . •11................................................- rn^irzMLr c’ttoilti Tio o nocnin lzn utį or»rioTame pačia- > politinę pagalbą kartu su ją vartoti karo reikalams, mingsno lietuvių 

munistai su-1 ekonomine pagalba pagal! 'joje. Garbingasis

ninkai. Devyni policinin
kai sužeisti ir du polici- 

4i&ku jiišigi'obė sukilėlių 
grupė. Daugiau kaip 150 
areštuota ir pasodinta 
kalėjimuose. Andonge nu-imą, tai šis 
žudytas : 
viršininkas.
me kaime komunistai 
degino tris namus, kurių Marshall’o planą, 
savininkai buvo priešingi: Vengrijos buvęs premie- 
komunizmui. ;ras sakė, kad Jung. Vals-

Jungtinių Tautų Komi-jtybės turi pagelbėti Rusi- 
sija pranešė, kad Korėjos;jos pavergtiems kraštams 
klausimą ji perduos Ma- išsilaisvinti.

Ragina Duoti Europai 
Politinę Pagalbą

VVashington, D. C.
Ferenc Nagy, Vengrijos, Pontifikalei Mokslų Aka-| 
buvęs premieras tremty- demijai, pareiškė, kad a-Į

į Roma, vas. 9 — Vakar: . . w-
;Jo šventenybė, Popiežius merikiečių 
į Pijus XII, 1 kalbėdamas c*os stovyklos.

Roma,

je; pareiškė. Kongresui, tomine bdfttba’ yra bai-’ 
kad jeigu nori sulaikyti siausias ginklas, kokį’ 

į imperialistinį komuniz- žmogaus protas iki šiol 
' " ; kraštas turi galėjo išrasti. Jis ragino; 

administracijos | duoti Vakarinei

užmušta dvi- 
Korejiečiai,

žajam Susirinkimui sprę
sti.

Pranešama, kad polici
ja areštavo Pietinės Ko
rėjos Darbo partijos —i 
buvusios Komunistų par-; 
įtijos — šešius narius prie1 
»pat Rusijos zonos. Pas a-

THE WAS TERŠ
I

SALLY DOE6 
HER 0WN 
MARKETING 
TO SAVE 
MONEY..

BĮyHustft

BŪT SHE FOfiGETB TO 
TAKE HES MEAT 
DEALER THE USED 

COOKINGFAT SHE 
H A S SAVED ROR 
WHICH 6HE COULD 
GET REAL CASH

i koloni- beveik sveiki, tie turi arba pasninkauti, arba išsirū- 
ioie Garbingasis svečias Pinti disPens4 nuo savo klebono.Popiežius Pijus XII pa-lL^nkė lietuvių gimnazi-į Specijaliu Šv. Tėvo indultu bei leidimu, sunkiai 

gyrė vyrus, kurie suge- j-į ir dalyvavo bendruo-d.irbantieji.?ybimnk^i 
bėjo pakinkyti atominę e-jmenės susirinkime. Šv. 
nergiją, ir reiškė viltį, kadigosto Delegatas pabrėžė, 
toji energija pagelbėtų ci
vilizacijai taikoje. įsi tremtinių vargu ir rū-

i pinasi jiem padėti.
Tėvą džiuginanti žinia, 
kad lietuvių tremtinių 
tarpe yra stiprus religi-i 
nis jausmas. I »/•«•- e •J | Velykine Pareiga

Toliau Šv. Sosto Delega-į Velykinei išpažinčiai ir Komunijai atlikti paskir
tas kalbėjo apie Vatikano ta laikotarpis nuo Pirmo Gavėnios Sekmadienio iki 
Emigracijos Biuro veiklą švenč. Trejybės šventės.

\ 7 ' ’ _ j t RICHARD J. CUSHING.
Bostono Arkivyskupas

Į -

Lietuvių Tremtinių Gyvenimas
Rašo "Darbininko" korespon
dentas Vokietijoj St. Devenis

cijos per ištisus metus, išskyrus visus penktadie
nius. Kūčią, Pelenu Dieną ir Velykų šeštadienį iki 

-ik^d P^iėžtusTabFdomi- PieXTa dispensa suteikia ne tik darbininkams, bet 
ir jų šeimoms. Tačiau dispensa nuo abstinencijos ne- 

g paliuosuoja nuo pasninko; tad darininkai ir jų šei
mos turi pasninkauti, nebent ir nuo pasninko jie bū
tų paliuosuoti.

Pagal specijalų indultą, Šv. Patriko dienoje, ko- 
įvo 17, nėra nė abstinencijos, nė pasninko.

I

kart patikrinti JAV ka
riuomenės, nematome jo
kios prasmės naujam po
litiniam skryningui.

“Instinktyviai jaučia
me, kad mums prievarta 
brukamoji anketa gali; 
pasitarnauti interesams1 
anapus “geležinės uždari-1 
gos”.

i “Matydami, kad pašau-; 
Daugu- lio opinija, o ypač vakarų1 

moję stovvklu tremtiniai demokratijos pradeda tei- 
! atsisako f naujus tikrini- singai suprasti komuniz- 

----— — mo,pavojų, protestuojame 
venantieji lietuviai, lat- Prieš kai kurių PC IRO

Kemptene Gyvenančių 
Tremtinių Protestas Prieš 

Naujus Tikrinimus
Prieš IRO užsimotus 

naujus smarkius tremti
nių tikrinimus pasipylė 
banga protestų. ]

I
tremtinių įkurdinimo rei
kalam. Šį biurą įkūręs 
Vatikano valstybės pase- 
kretoris J. E. Mons. Mon- 
tini. Biuras įgaliojęs ame- 
rikiet. Tėvą Killioną kon
krečiai rūpintis tremtinių 
įkurdinimu. Tėvas Killio- 
nas dalyvauja IRO posė
džiuose. Vatikano Emi
gracijos Biuro skyriai tu
rėjo būti įsteigti ir visoje 
eilėje Vokietijos miestų, 
bet sutikta daug kliūčių. 
Tikimasi, kad kliūtys bus 
nugalėtos. Tuo tarpu šių 
skyrių darbą dirbti perė
mė amerikiečių katalikiš
koji organizacija NCWC.

Šv. Sosto Delegatas su 
minėtomis įstaigomis pa
laiko tamprius ryšius. Tė-' 
vui Killionui jis pasiuntė 
jvisą eilę pageidavimų —, 
ikad emigracija būtų vyk
doma planingai, kad ne-, 
būtų perskiriamos šeimos,' 
kad emigracines grupes 

įlydėtų dvasiniai vadovai. 
'Amerikietis Tėvas Killio- 

o_____ ________ . _ įnas Šv. Sosto Delegatui
karų demokratijų dvašio- padėkojo už vertingus pa- 
je”. įsiūlymus ir paprašė dau-i

icriaii mndžiatrnę;

I

įmus eiti. Kemptene gy-j mo,pavojų, protestuojame i 
venantieji lietuviai, lat- prieš kai kurių PC IRO 
viai ir estai, kurie tikrini-.tarnautojų reiškiamas ne-, 
mui griežčiausiai pasi- populiarias tendencijas, 
priešino ir jį boikotavo.! “Prašome, kad vis nau-Į 
IRO įstaigai Vokietijoj,! jų skryningų aktingieji; 
IRO centrui Ženevoje ir sumanytojai, mūsų ne-Į 
JAV Statė Department į-jkenčiantieji ir mums tai' 
teikė tokio turinio pareiš-ijau dvejus metus rodan-Į 
kimą, kurį pasirašė visi tieji PC IRO (UNRRA); 
per 2500 Kemptene gyve-,tarnautojai, būtų atleisti' 
nančių tremtinių. Protes-jiš PC IRO tarnybos ir 

i te sakoma. ’ ’ * ’ *
“Mes, žemiau

'Kempteno DP lietuviai, davinys yra ne terorizavi 
latviai ir estai, šiuo reiš- mas mūs politiniais skry 
kiame savo protestą prieš ningais, atsisakome daly 
naują. PC IRO rengiamąjį 
skryningą. Per aštuonius 
metus patyrę visokiausio 
teroro iš okupantų pusės, 
mes pasidarėme labai jau
trūs totalitarinėms terori
zavimo priemonėms. Du j Kempteno tremtinių pa-^giau medžiagos.

I
Į mūsų nebepersekiotų, Ti- 

pasirašę, kėdami, kad PC IRO už-

vauti naujoje “registraci 
joje”, kol mums nebus pa 
teikta anketa šelpimo ir e 
migracijos tikslams Va

I

Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Danijoje, Belgijoje ir kitose Europos valstybėse skurs
ta, vargsta per 75,000 lietuvių tremtinių. Jie yra praė
jusio karo aukos. Jie yra komunizmo ir nugalėto na
cizmo kankiniai. Jie visko neteko — savo tėvynės, savo 
artimųjų, savo pastogės, savo rūbų. Jie apdriskę, alka
ni, visų niekinami.

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

I

i
SVARBUS PRANEŠIMAS

Sausio 1, 1948
"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” redakcija ir 

administracija persikelia į naująjį
ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Visais “VARPELIO" reikalais, taip pat norintieji aukoti į 

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTA
NO VIENUOLYNO IR KOPLYČIOS FONDĄ AR Į 
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ KLIERIKŲ FONDĄ,

prašome kreiptis sekančiu adresu:,

FRANC1SCAN FATHERS 
KENNEBUNK PORT, MAINE X
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued veekly. 
-------- by---------  e

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-claas matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailin? at special rate of postage pr vided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RA TĘS i PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly.......... ............ $5.001 Amerikoje metams  ----------  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams $3.00
Foreign yearly _________ ___  $5.'O Užs’env metams ................... $5.50
Fbreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tžj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOuth Boston 8-2680

Šis Tas Apie Komunizmu
■ '-Į- - '■ ■ - ------------------- 3

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
ir primintinas Sekmadienį, Vasario 15 d.

skaitytinas bažnyčiose Sekmadienį, Vasario 8,

Roosevelto Pasas

Brangieji Prieteliai Kristuje:—
Pirmąjį Gavėnios Sekmadienį visuomet buvo da-

—y---------- --------

rauja komunizmui, tai ir 
varyk.

Kai vokiečiai traukėsi, 
a - j v • v . „ v ■ tai daug rusų evakavo.
Žemes ūkio darbininkų ir mazezemių Man pasakojo vienas ru-

(biedniokų) padėtis bolševikmetyj 1940-1941 sėlis iš evakuotųjų, kad 
'* “ *■* “ ■ pas juos mėtė proklama

cijas, kurioje buvęs Stali- romą rinkliava šv. Tėvui. Taigi ir šiais metais toji 
nas atvaizduotas su kry- rinkliava įvyks visose bažnyčiose Sekmadienį. Vasa- 
žiumi ant kepurės. Visi, rio 15 d.
aš manau, žino koks Stali- Žmonės dažnai klausinėja, kaip gali fn?rr‘ 
nas Dievo ir kryžiaus išsilaikyti Šv. Sostas, tas pasaulinis katalildškc v 
prietelis; kiek jis likvida- venimo ir veikimo Centras. Mes žinom, kokių milž; 
-’ęs dvasiškių ir uždaręs niškų lėšų reikalingos kitos tarptautinės organiz?x? 
bažnyčių, bet jeigu tas pa- jos, kokias neįmanomas pinigų sumas sunaudota 
sitamauja komunizmui, * ~
’.odol r epaveidrnaini v ’ ti ?

mt. Uetuvoie. P^oklnmnciios su Stalino at-

Plačiai žinoma laikraščių kolumnistė Dorothy 
Thompson sugalvojo išvietintiems žmonėms gana 
originalų dokumentą, kurį ji užvardyjo Roosevelto 
pasu. Štai kaip ji tą savo sumanymą išdėsto.

Sausio 30 d., F. D. Roosevelto gimtadienio pro
ga, jai atėjo mintis pastatyti buvusiam prezidentui 
savotiškos rūšies dvasinį paminklą, kuriuo jis turėtų 
būti patenkintas. Tai būtų lyg jo vardu padaryta at
gaila už jo politiką, atnešusią žmonijai tiek neapsa
komų vargų. Tai būtų tarsi pastangos išpildyti Roo
sevelto pasižadėjimą suteikti tautoms keturias lais
ves, Atlanto Čartery pažymėtas. Tas sumanymas pa
dėtų išrišti pabėgėlių klausimą, kurį mėginama rišti 
įvairiais būdais, bet nesusiprantama panaudoti vieno 
labai lengvo ir savaime aiškaus.

Kas gi yra taip vadinamas “išvietintas žmogus?*’ 
Tai asmuo, visai išskirtas iš žmonijos tarpo, ne dėlto, 
kad jis turėtų skirtingą prigimtį, ar kitoniškas min
tis bei norus, bet dėlto, kad jis neturi — lakštelio po-___ ,___
pierio. Tai tiesiog netikėtina, bet taip yra. Iš tikrųjų,, atsisakihėti 
šiandien pasauly nieks negali nė gyventi, nė dirbti, 
nė namų turėti, jei neįsigijo valdžios paliudymo, kad 
jam leista gyvent. Tas paliudymas tai popierio skly
pelis, tai — pasas.

Tad gi Dorothy Thompson pasiūlo štai kokį su
manymą. Visiems Europos išvietintiems asmenims 
reikėtų įteikti Roosevelto pasą, būtent, dokumentą 
su Roosevelto atvaizdu, parašu ir su išskaičiavimu jo 
pažadėtų keturių laisvių. Tą pasą turėtų pripažinti 
visos už laisvę pasisakiusios valstybės. Be to, iš taip 
vadinamo tarptautinio fondo kiekvienam išvietintam 
asmeniui paskolinti be nuošimčių po 500 dol., su pa
sižadėjimu grąžinti už penkių metų”. Tai padarius, 
duoti jiems laisvę įsivietinti kur tik jiems patinka. 
Tuomet nebereikėtų nesuskaitomų brangiai apmoka
mų įstaigų, komisijų, komitetų Ir Aaitiingos armi
jos tinkamų ir netinkamų pareigūnų, kurie rašo, gal
voja, riša ir nieku gyvu nepajėgia išrišti to sudėtin
go, biurokratams nesuprantamo nelaimingų išvietin- 
lų žmonių klausimo.

“Nė UNRRA, nė IRO to klausimo neišrišo. Tik 
kiekvienas išvietintas asmuo pats lengvai jį išrištų. 
Nebereikėtų nė katalogų, nė glėbių popierio. Užtektų 
tik vieno popierio lapelio, išleisto kovotojo už laisvę 
vardu, su šiuo pareiškimu: šis pasas yra geras visuo
se laisvę mylinčiuose kraštuose”. Taip ‘ baigia savo 
straipsnį Dorothy Thompson.

Be to, autorė daro pastabą, kad esama pasauly 
ir kitos rūšies išvietintų žmonių. Jų skaičius — mili
jonai. Tai visi nelaimingieji, kuriuos šiaurių satra
pai išvietino iš gimtųjų kraštų ir “įvietino” į privers
tinųjų darbų stovyklas. Tačiau jų padėtis be vilties. 
Jokie pasai jų neišgelbėtų.

Iš viso, tas Dorothy Thompson sumanymas ga
biai sugalvotas. Žinoma, praktiškos vertės jis neturi. 
Valdantieji pasaulį biurokratai rimto dėmesio į jį ne

nfrti VoA*
in n**ii

Si

■’’c
SAr

1941 mt pavasarį bu-

veržiantis VAmimistnrrc 
i T4et«va 1940 mt. vigu 
nuotaika buvo prislėcla. 
tačiau daug kas raminos' 
©■ai komunistai bus Pasi
keitę, bet ansiriko.

Pirmomis komunis^- 
dienonr's bu^o mesta di
delė nT'on?,ira’'da T iet'*”r- 
je biedniokams: tarnams 
pakeliant algas ir beže
mius bei mažažemius ap- vau viename susirinkime, 
rūpinant žeme. Algų pa- kaipo valdžios atstovas 
kėlimas, tai didelio entu- gyvulinkystės klausimais.
t

gi komunistams įsiveržus vedėjas ir kt. Iš susirin- kraštą kietai. Kiek-

ii* TM*i.
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Parašė Jonas Rinitas
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6.
Gruzdąs veikia

•

Viena iš išsilikusiųjų nuo sudegimo ba
kužių riogsojo pagiry, toli nuo viešojo ke’io. 
Joje gyveno suskurdusi Ugaičių šeima. Tė
vai dar nelabai seni, bet visiškai suvargę. Ir 
taikos metu jų menkas ūkis vos-vos galėjo 
išmaitinti neskaitlingą šeimą: tėvus, sūnų ir 
dukterį. Gi karo ir trijų okupacijų laikotar
piai visiškai nuniokino Ugaičių ūkį. O kiek 
užklupę neprieteliai sugadino sveikatos ir 
suardė dirksnių nuolatiniu gąsdinimu suim
ti, išvežti ar likviduoti, to jau nebegalima nė 
atpasakoti. Gyveno iš dienos dienon, bai
mindamiesi spėlioti, koks bus rytojus. Ir vis 
dėlto laikėsi savo vietoje, kuomet aplinkui 
matėsi tik gaisrų pašvaistės ir siautėjo plė
šimai bei žudynės. Tačiau nekviestieji sve
čiai — odiniais švarkais apsitaisę čekistai 
ir barzdoti, nešvarūs istrebiteliai — nepa
miršo Ugaičių bakūžės. Jie dažnai gūžinėjo 
apie trobas, ieškodami jų sūnaus ir dukters. 
Išnirs, būdavo, iš krūmų koks barzdotas 
snukis, įsibraus į bakūžę ir piktai šūktels: 
“kur jūsų vaikai?” Kas jiems atsakyti? Kad

i*, 
laikymas Tautų Sąjungos, ar kad ir kitokių m“fe”’ 
•staigų. Mes taip pat žinome, kad tcs tarptautini r - 

gauna stambios paramos r'a,?;” ~
nų, amžiais plaukiančių iš milijonierišku ša’tir:" 
“vertasai Sostss, seniausias ir veikliausias visu t'”~'- 
' vdūn.i’’ crga.n'zac’ju Centrą? rebotnri t'-'*"'' 
vaus neišsianiamc .finansinio fondu. lis ver'~ 
’alkinai įplaukiančiomis aukomis, pasidėkojart du ” 
numui tų milijonų žmonių, kurie neturi didelių me
džiaginių turtų, bet yra labai turtingi meile ir pasi
šventimu.

Iš to pasaulinio pasišventimo kas metas susiren
ka lėšų Šv. Tėvo asmeniui i? jo darbams išlaikyti. Kai 
kurios, dabar sunaikintos, katalikiško pasaulio šalys 
daug dauviau surinkdavo Šv. Sostui aukų, negu šiais 
laikais teišgali surinkti. Tad toji naštos dalis krinta 
p.nt kitų mažiau nukentėjusių šalių, būtent, ant Ame
rikos katalikų. Mes dievotai tikimės padaryti šiais 
metais ypatingai gausią rinkliavą šv. Tėvui paremti. 
Kaip paprastai, mūsų Arkivyskupijos katalikai nie
kam neapsileidžia duosnume, kuomet reikia Šv. Sos
to veiklą sušelpti. To aš pilnai pasitikiu, prašydamas

Taigi, jau 1941 motų pa 
vasarį Lietuves biednio 
*'?.i pasijuto ap~'u+ 
.udens varytes ’<•:■ ••• 
propagandos. Da a 
munistams biedniokų 
tarimo ir nereikėjo, 

______ __________________ spėjo įvesti NKVD (slap- 
ziazmo neiššaukė, kadan- Jame dalyvavo milicijos ^ąJ4 policiją) ir suspaudė 
gi komunistams įsiveržus vedėjas ir kt. Iš susirin- kraštą kietai. Kiek 
viskas pradėjo brangti ir kusiujų vienas atsistojo yiepas kitaip galvojąs ap- 
prekės tirpti. Žemės daly- mažežemis — bolševikai S^kia^as 
nimas buvo labai entu- jam buvo dalėię žemos - - 
ziastiškai sutiktas, nes tu- ir pradeda berti: esą rek- 
rėti nuosavos L___ _________ u___ , __ ______
kiekvieno lietuvio troški- kų - proletarų valdžia, bet $ai» tardymai, trėmimai 
mas, bet tas tęsėsi neilgai, kaip gali biednas žmogus dingimai be žinios. Ko- 
Žiemos metu paskelbus gyventi? Ankščiau gale- santvarkoje būti
dideles atidavimo valdžiai davai užsidirbti, o dabar nubaustam nereikia ir nu- ____ r______ __
žemės ūkio produktų nor- draudžia. Bagotesni gyve- sikaltimo pav.: pas mare’gv Tėvo rinkliavai gausiai aukoti, 
mas, naujakuriai pradėjo ną iš savo išteklių ir tt. aukštasis komunistų pa- 
_________ i nuo jiems Aš šypsojaus ir laukiau reigūnas^ atvedė gydyti 
duotosios žemės. Buvo a- audros. Milicijos vedėjo 11 * ........
bejojama ar jiems duos veidas keičiasi. Pasitei- 
tie sklypai tiek kiek rei- rauja jo pavardės ir kaip 
kalaujama nekalbant apie turtingas. Visi galvoja: 

----- ----------—-i— ’— tx “dabar bus tam žmoge
liui”. Jo laimei greit kvla 
karas su vokiečiais. Vie
nas ūkininkas dėsto mah:
“Esą pernai užėjus bolše- 11S man sako: "Teisybę sa- minėtas komunistas, ku- tuvių grupei vienas rusų 
vikams valsčaus vykdo- kei- k^ norėčiau tą aš rįs ėjo 1941 mt. aukštes- karininko pareiškimas, 

daug sklypų stovėjo tuš- mojo komit. pirmininkas su tavimi ir galėčiau pa- nes pareigas ir 1944 m. iš kada 1945 mt. su lengva 
čių, nes niekas jų nenore- susirinkime rėžiąs: “Vai- daryti . Aš tą puikiai ži- numestų proklamacijų pa- mašina 1—--------------
jo imti.

ori
nes

i vairais var
dais: “smetonininkas, re- 
akcijonierius ir kt o no 

žemės vra lamuojama, kad biednio- to seka ir veiksmai: areš-

Telaimina Dievas tuos, kurie padeda Šv. Petro 
Vietininkui nešti sunkią apaštalavimo naštą.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas

savo šeimos reikalus. Iš
syk atsisakymus priimi
nėdavo, bet vėliau pama
tė, kad didelis nuošimtis 
pradeda bėgti — uždrau
dė atsisakinėti. Tačiau

savo arklį. Aš su juo jau 
nuo seniau buvau geras 
pažįstamas. Aš jam ir dė
stau juokais: “Aš bijau 
tau gydyti, nes jei man 
nepavvktu, galėtum nu
bausti”. Jis i tai nieko ne- 

_  atsakė. Vėliau susitikus
Esą pernai užėjus bolše- jis man sako: ‘‘Teisybę sa- „„ ---- *, D--

valsčaus vykdo- kei- k^ norėčiau tą as rįs ėjo 1941 mt. aukštes- karininko

Dabar tą mato ir supran- kariuomenė priešintųsi, 
ta dauguma iš įvykių pa- mačios nesibaigia vien A- 
saulyje ir retai kas tam a- zijoje bei Europoje, ką y- 
bejoja. Man tą patvirtino ra patvirtinęs ir mūsų lie- 
m i Dėtas komunistas, ku- tuvių grupei ;

keli uniformuoti
gete ’ašmius per du nirštu n°.iau» pes Jau kuris lai- aiškėjo, kad jis yra rusų rusai buvo atvykę pasitei- 

Negeriau išėjo ir su že- storio, o dabar rer plašta- kas £wenau komunistu armijoje, kaip pasižymė- ya^ti 47-1--*-----
mės ūkio, darbininkais, ką”. Visu nuotaika gera santvarkoje. 
Komunistų" propaganda — ploja. Pavasari, dėsto Bendrai 
žmogaus samdimą vadin- ūkininkas, aš susitikęs ta tai vra gerai organizuota tuvą 
davo jo eksplotacija. Pra- nirmininką ir klausiu: 
dėjo niekas 1 
Jie suvalgę savo sutaupąs šinius per plaštaką, o jau 
pateko kritiškoje padėty, ir tokių neturime. Jis at- Kabaretas 
Man pasakojo, kad pas jį, kirtęs: “mano dalykas ----------
ūkininką, atėjusi ankščiau kalbėti, o jūs norit tikėki- Ir kam lankysi kabaretą? 
tarnavusi tarnaitė. Pra- te, norit ne”. Tokia mat Nėra prasmės, 
šiuši, kad jis priimtų ją, komunistų taktika tiesa 
nes ji, neturinti ko vai---- netiesa, bet jei nasitei-

atkreips. Tai egzaltuotos moteriškės vaizduotės pa
daras — jie sakys. Tačiau jų paniekos žodis neišdil- 
dys to įspūdžio, kurs susidaro bešališko skaitytojo 
širdyje. Tas straipsnelis tai atgimstančios sąžinės 
balsas. Jis bado akis tiems visiems ‘‘už laisvę kovoto- Bet neišvengsi kabareto 
jams”. kurie tą kilnų laisvės manifestą, Atlanto Čar- Ir jo nakties, — 
terį, veidmainingai ir begėdiškai tautų pavergimui Artistais savo kabarete 
išnaudojo. Tai žandinė savanaudžiams biurokratams, Juk — patys mes. 
kurie išvietintų asmenų nė žmonėmis nebeskaito. K. r '

i mūsų Vokietijoje, 
jęs karininkas. Jis dėste kodėl nevykstame mes į 

Bendrai komunizmas bolševikams užėjus į Lie* Lietuvą. Mes atsakėme, 
“Mes, suprask ko- kad norime vykti i USA, 

■- dirbanti pagal Maskvos nudistai, žinojome, ’-’ad kur yra mūsų gimmės. Jie 
nesamdyti. “Sakei, kad valgysime la- nurodymus organizacija, rusai turės įžygiuoti į Lie- tada mums atrėžė, kad e-

nėra, tai ir istrebiteliai mato ,bet kur jie? 
Nė tėvai nežino, kur juodu slapstosi Atsa
kymo “nežinom” bolševikai ne” a •renčia. Jie 
širsta ir grasina. Tėvų kol ’ as ne' lin4c* 
suvargę, a1 kari driskiai, ti ri r r ^tavej 
vien likviduotei tinką. Su likviduote ■ olše i- 
kai nesiskubina — seni, kur jiems bėgt? Gal 
pagaliau vaikus išduos. Jei ne, tai... Čekistų 
akys žvėriškai žiba. Abudu seniai dreba, ne
žino nė dienos, nė valandos... Jau, j?u su
gniaužtos istrebitelių kumščios užsimoja 
mušti, bet štai Ilgaitienė pakiša jiems bon- 
ką degtinės, ir mužikų pyktis laikinai at
slūgsta. Tačiau “prakeikto skystimo” ištek
lius mažėja. Kas bus, kai vaišės užtruks?

Tuo tarpu Ilgaičių vaikai — Jurgis 25 
metų, Alena 19 — nežinia kur slapstosi. 
Retkarčiais, kai badas prispaudžia, jie pa
reina namo, dažniausiai nakties metu, šį tą 
užkąsti, ir vėl išnyksta. Tėvai juos klausi
nėja ką atsakyti maskoliams apie jų slaps
tymosi vietą. Jurgis tik suniurna: “mes ei
nam kur akys neša; atsakykite jiems: vi
sur”. Tėvai taip ir atsako į vis nekantres
nius burliokų užsipuldinėjimus. Maskoliai 
vis labiau širsta, o degtinė jau baigiasi. Nė
ra kur daugiau jos gauti. Kas daryti? Išsi
pirkti? Bet Ilgaičiai neturi nė varioko. Tik
ra bėda.

Vieną vėlybą vakarą, jaunuoliams be- 
graužiant duonos žiauną ir vandeniu užsi
geriant, kažkas griežtai į duris pabeldė. Visi 
krūptelėjo. Jurgis jau šoko prie lango, norė

Kasdien didesni kabaretą 
Tuk matom mes.
Klajojam, kaip gyvi šešėliai, 
Pasaulyje, —
Pikti, pavydūs ir pašėlę 
Apgaulėje.

jtuvą ir mums buvo duotos są ir ten mes nuvyksime, 
‘instrukcijos, jei Lietuvos Sakė ir po kiek metu, bet 
• tai jai “kenkti naikinant vieni iš mūsų suprato po 
tiltus, kelius ir t.£.” Nega- 5-kių po 50 ar kaip Mes 
lemu tada pasakyti, kad su jais bijojome ginčytis, 
tuo esate krašto išdavi
kas, jis kaip pats sakėsi 
buvo užsirašęs i Šiaulių 
organizaciją su komunis
tų įstaigų žinia užsimas- 
ikavimui, bet mintyse gal
vojau, kaip toli gali nuei
ti žmogus: būti savo kraš
to išdaviku ir savo tautie
čiu žmogžudžiu.

Baigdamas noriu pri- 
Petras Babickas, durti, kad komunistų už

damas pasprukti, bet durys staiga atsidarė 
ir į vidų įkrito raudonarmietis. Pamatęs, 
’-ad ’ur^is desperatiškai m'^ira išlimpi :- 

kU"" ‘P i S ? r -
- V her el;. / š Fetv’dv. va.tiza^as. 

Mai;u pa. ardė Grūzdas, gal teko girdėti? Ir 
jūs visi nusiraminkite. Aš saviškis.

Jurgis atšokęs nuo lango, žiūrėjo į svečią 
įbestu žvilgsniu, negalėdamas nė žodžio pra
tarti. Ir visų akys tokiu džiugesiu į Grūzdą 
įsmigo, tarsi koks angelas būtų iš dangaus 
iškritęs. Tylą pats Grūzdas nutraukė.

— Jūs stebitės, kad aš dėviu raudonųjų 
drabužius. Kitaip gi negalima. Juk jų čia 
visas būrys gali bet kuriuo momentu įsi
laužti. Kokia tuomet būtų mūs visų padėtis, 
jei vilkėčiau partizano drabužius?

“Iš tiesų — švystelėjo visiems ta pati 
mintis — bet kaip jisai vienišas mus išgel
bės?”

Grūzdas suprato jų tylią abejonę.
— Nelengva bus jus išgelbėti, bet paban

dysime. Aš nebe vienas. Būrelis mūsiškių 
nepertoliausia slepiasi. Manau, pavyks. Ta
čiau turite visame manęs klausyti. Jei čia 
bolševikai ateitų, aš nuo jų nesislėpsiu. Gi 
jūs su manim apseikite kaip su tikru rusų 
karininku, kad jie nesuprastų, jog esame 
vienminčiai. Aš noriu jus nusivesti į parti
zanų stovyklą. Jus visus.

— Ir mus? — nusigando senieji Ilgaičiai.
— Taip, ir jus.
— Kur mums seniams tokį žygį daryti! —

nes ėjo gandai anie nahal- 
tiečių pa”oyimus, o taip ir 
rusų piliečių prievarta 
gaudymus ir repatriavi- 
mus. Mus nupurtė žinia, 
kada pasiekė mus, kad 
Folinbostel’io pereinamoje 
stovykloje pasikorė septy
ni rusai, norint juos prie
varta repatrijuoti.

Jonas Pnmskis.
Anglija.

suaimanavo Ilgaitis. — Mes čia pasiliksim.
— Nežinai ką šneki, tėvuk! — karštai 

"ertarė Grūzdas. — Syki bolševikai sužinos, 
’ a'1 jūs raikai nabė^o pas par+izanus, 
kis '"užudys.

— Kaip jie sužinos?
— Nugi jie gali mus kelyje užklupti.
— Na, tai vis tiek nužudys.
— Mes jus apginsim. Štai ir jūsų sūnui 

pištalietas.
Grūzdas įteikė Jurgiui revolverį.

— Kitą duosiu jūsų dukrelei, jei pano
rės.

— Taip, — tarė Alena tykiai, bet ryžtin
gai-

— Tai matot, jau būsime trys.
— Ką jūs trys giliuojat prieš bolševikų 

pulką!
— Su mumis susijungs partizanų būrys,— 

įtikinėjo Grūzdas.
Ilgaitis nesidavė įtikinamas. Kaip ten 

bebūtų, kad ir mirti tektų, verčiau mirti 
gimtoj vietoj.

— Bet jus tardys, kankys, išgabens į Si
birą!

Vis vien senis nenorėjo iš savo bakūžes 
eiti. Ilgaitienė dar norėjo ką sakyti, bet vy
ras jei numojo, kad tylėtų. Grūzdas panauji
no savo pastangas jam įsąmonyti, kokį bai
sų pavojų ant savęs užsitraukia, bet veltui. 
Senis buvo nepalaužiamas. Kad ir visi iš na
mų išeitų, jis vienas čia pasiliksiąs.

^Bus daugiau)



Antradienis. Vasario 10. 1&4S , DARBIKinKAS
Marija, pakėlusi akis Į dangj, sukei'usi

UAS ESU NEKALTAS PRASIDĖJIMAS"
ŠV. LIURDO BERNADETA
Pranciškus Soubirous (lietu

viškai tark: Subiru; ir jo nuo
lanki žmona, Luize Casterot 
^.ietiiv.škai tark: Kasteroj, ne- 
turangx prancūzą. kaimiečiai, 
buvo laie.o apdovanot net aš- 
tuomais vmkuč.a.s, kurių pir- 
mas.s buvo pavadintas Marija 
Bernarda, oec laikui bėgant 
meilingiau šaukiamas Berna
deta. Ji gimė 1844 metais, tuoj 
po dalingas Trijų Karalių šven
tės, t. y. sausio mėn., septintą 
(Leną.

Bernadeta buvo normali, lin
ksma mergaitė, nors ir teko jai 
nemažai pajusti neturto pma- 
iių ir pakęst labai varginantį 
miFn_s sveikatos jungą. Tūlam 
laikui ji buvo apsigyvenusi pas 
savo tėvelių draugus Bartres 
kaime, tiK keletos mylių atstu
mo nuo Liurdo. Čia ji praleido 
savo jaunas dienele gany a- 
ma savo pamotės avių bandą, 
žodžiu, buvo tikra* paprasta 
p.emenaitė.

Susilaukus keturiolikos me
tų, Bernadeta sugrįžo tėviškėn 
pasiruošti Pirmajai šventai 
Komunijai. 1858 m., birželio 3 
dreną ji visados prisiminė kai
po vieną iš šviesiausių linxs- 
miausių savo gyvenime, nes 
tai .buvo jos Pirmosios šventos 
Komunijas Diena.

Netrukus šią paprastą pie
menaitę Dievas pasirinko š.oj 
žemėj kaipo gyvą įrankį suža
dinti milijonų žmonių sielose 
gyvą tikėjimą į Savo antgam
tinę galią ir gerumą, ir padi
dinti bei išplatinti pamaldumą 
į Savo Nekalčiausiąją Motiną 
Mariją.

Tat šitai kukliai jnergaitei 
MM* MMiBingeji Dwwi *.f» 1 
tina apsireikšti nuo Masabielio 
kalno uolos, Liurdo miestely, 
pro kurį vingiuojąs! sraunioji 
Gavė (upė), Pirėnų kalnų šiau
rinėje pašlaitėje, Prancūzijoje.

Masabielio uola jau daug 
kam žinoma kaipo stebuklinga 
vieta. Gi 1858 m. vasario mėn. 
11 dieną keturiolikos metų ma
lūnininko dukrelei Bernadetai 
Subirutei apsireiškė tenai

Švč. P. M. Apsireiškimo Liurde šventė, vas. 11 d.▲ y

Švenčiausioji Panelė Marija.
-apsneiškiusioji buvo viduti

nio ūgio, jaunutė, neapsako
mai graži ir meilinga. Ji atrodė 
kokios šeš.o.ikos metų mergai
tė. Buvo apsivilkusi ilgu baku 
-uou; per_ įjuos aš* mė yna kas
pinu, Kurio gala. kabojo prie
šakyje, žem-aa kelių. (Ties kel
tuvais ant abiejų kojų spindė
jo nekaltybės misti-k a rožė.), 
o pamaldžiai sukę stos rankos 
c-es Ki ūtme laikė gražų Rožan
čių: Karolėdai atrodė balti kaip 
su-ievcję meno lašeliai, grandi
nėlė gi būva gražia, gekona.

Bernadeta didžiai nuste usi į 
visa ta. žiūrėj _ ir niekaip negi- 
k-jO atS-gerec- Nesap.-s-a ..a, 
xą tas nea įsakomas gražumas 
galėtų reikšti, pradėjo bijoti ir 
Pdt.o.^ pe.Sxž^fendti, bet paju
to lyg jos ranka būtų pr.r šia, 
nevaldoma. Tač.au p.a.ėjUS 
Sve. č.Pane.e. ž.gn tis, ta^a ir 
ji jau lengva. tą pat£ p ka tojo.

Baigusios žegno. s, pra ėjO 
kalbėti šv. Rožančių. Bekal
bant, p.emenaiuės veidas nuš
vito nežemiška šviesa. Jos vei
de, lyg veidrodyje, atsimušė 
tarsi ta šviesa. Kurią ji matė 
aplink Apsireiškusiąją. Bet... 
ne vienaip jos kalbėjo. Berna
deta tarė žodžius, kai i pa ras
tai kalbama, o ana tylomis lei
do poterėlius per pirštus, balsu 
tardama tik vieną “GARBĖ 
DIEVU TĖVUI...” kiek vien-s 
paslapties pabaigoje. Baigus 
šv. Rožančiaus dalį, Švenč. Pa
nelė Marija truputį pasitraukė 
gdyn į urvą ir... išnyko. Kiek 
vėliau pranyko buvusi urve 
šviesa. Tada Bernadetos vei- 

į das. kuris laike šv. Rožančiaus 
' ni^vitpst nePa metlĮ (1858) liepos mėnesio j liepė jai gerti, tai tyras vanduo ! norinti, kad bažnyčia būtų pa-
□MisvjVffi^aptęmo, k^^.ąpvems-_ ^ 4įeną. i patekėjo tš mažos dtrobeles, kur I statyta ant apsireiškimo vie
ta sviesios aukštų kalnų ar me- ši,, p’onip šv Iriu ii hiivn iškasus ir nnn tn ’ tos O dar kita karta ansireiš-
džių viršūnės, atsisveikinda
mos paskutinius saulės spin
dulius. Bernadeta pasiliko ku
riam laikui klūpoti prie plikos 
Masabielio uolos.

Taip liudija pati Bernadeta 
apie Apsireiškusiąją ir prmąjį 
savo regėjimą. Tų regėjimų 
buvo ir daugiau, viso aštuonio
lika; paskutinis įvyko tų pa.ių

Šių apsireiškimų eigoje, Šv. į rią ji buvo iškasus, ir nuo to I tos. O dar kitą kartą apsireiš- 
Panelė, tarp kitų dalykų, mo- 1 ’’ ’ ------ j
kino Bernadetą melstis už nu
sidėjėlius ir daryti atgaila už 
juos. Viena proga, A sireišk u- 
sioji pasiuntė piemenaitę į tam 
tikrą kampelį prie urvo. Gi kai 
Bernadeta pradėjo rankomis 
draskyti ir kasti žemės pavir
šių nurodytoj vietoj, ieškoda
ma šaltinėlio iš kurio Marija

1 laiko dar nėr nustojęs tekėti. ! kiusi, atsakydama į šios Pirėnų 
į Vanduo nuo šio stebuklingo ‘ kalnų piemenaitės klausymą: 
, šaltinio buvo vartojamas įvai- . “koks yra jos vardas?”, Mari- 
riausioms ligoms gydyti ir yra • ja, pakėlusi akis j dangų, su- 

keitusi rankas ant krūtinės, 
pasakė: “Aš ESU NEKALTAS 

. PRASIDĖJIMAS.”
Atsakomingieji Bažnyčios 

' viršininkai buvo labai apdai
rūs bei atsargūs savo spręs-

pagydęs be galo daug negala
vimų, nors, pagal mokslininkų 
tyrinėjimus ir spręsmus, jame 
nėra jokios gamtiškos gyduo
lės savybės. Kita gi proga, Ma
rija pasakė Bernadetai, jog ji

Savo gyvybę kiekvienas neleidžia 
gina iki paskutiniųjų. Ta- už ką mirštama... 
čiau reikalui esant moka O kiek daug 
ją paaukoti aukštesniems taip iš pasalų 
tikslams. ta. kiek

I

Tėvynės meilė yra ne
mari, ir dėl tėvynės lais
vės jauni ir pagyvenę vy
rai palieka savo namus ir “ 
seimas, aukoja savo gy
vybę ir sveikatą, nes žino, 
kad vergija — lėta, negai-. 
lestinga mirtis.

Tačiau tragiškiausia y- 
ra mirtis, kai ji iš pasalų 
užpuola beginklį žmogų ir apsvaiginta pirmųjų

jam pagalvoti, j nų laimėjimais, išdidžiai 
įžiūrėjo į ramius Lietuvos 

lietuvių gyventojus, kurie džiau- 
' j nukankin- gėsi, jog daugiau, gal būt. 

daug sušaudyta nereikės bijoti Sibiro ir 
arba nuteista lėtai, negai- trėmimo.
lestingai mirčiai! Paklau
sykite mano pasakojimo, 
ir jūs sužinosite, kaip na
ciai sušaudė beginklius 

i vyrus, nežinančius, dėl 
jie miršta.

TAI BUVO 1941 M.
BIRŽELYJE

Vokiečių kariuomenė.
die-

ko

GRAŽIOS IR NAUDINGOS 
KNYGOS

■; Iš Vokietijos gauti platinti šie vertingi Šv. 
p Sosto Delegatūros lietuviams leidiniai:
V

šventoji Istorija, Naujasis Testamentas. Paveiks- 
luotą ir gražiame popieriuje knyga. 95 

!■ pusi. Kaina — 1.50 dol.
ij Simas Sužiedėdis, šventas Kazimieras 1458-1484. 

Kaina 25 centai.
Maldeikis - Maceina. Lyčių problema. Kaina — 

25 centai.
Stasys Yla, Meilė. Kaina — 50 centų.
Šias knygas galima gauti (užsisakant ir per pas- 

tą) “Darbininko” administracijoje: —
366 IV. Broadivay, So. Boston 27, Mass.
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Po pirmųjų Karo dienų 
rinkosi Alytaus žmonės į 
namus, guodėsi geresnės 
ateities viltimi, raminosi, 
kad karo padaryti nuosto
liai greit bus atitaisyti 
nuoširdžiu darbu ir pasi
ryžimu.

Sugriauto miesto griu
vėsiuose slapstėsi kai ku
rie žydai arba atkakles
nieji komjaunuoliai. Jie 
turėjo ginklų ir nemanė, 
kad raudonoji armija 
bėgs, kaip pakrikusi kai
menė.

%

- Staiga iš vienų namų 
griuvėsių driokstelėjo ke
li šūviai ir kliudė vokiečių 
kareivius. Keli buvo su
žeisti, o vienas, berods, 
užmuštas.

______ ___________<i ■ -TT r
muose apie šiuos apsireiški
mus. Tik po labai ilgų ir smulk
meniškai įkyrių tyrinėjimų 

'jie gaių gale oficialiai pranešė 
tikintiesiems, kad šie apsireiš- 

! kimai priimtini kaipo tikri.
Po paskutinio apsireiškimo 

Bernadeta apsigyveno pas sa
vo tėvelius du metus. Gi pas
kui, kad išvengus didėjančios 
daugybės smalsių svečių, ir 
dėx savo silpnėjančios menkė
jančios sveikatos pagerinimo, 
išėjo gyventi pa3 sesutes vie
nuoles L.urdo miesto ligoninėj.

Be to, dar ir kites privilegi
jos susilaukė ši nuolanki, mer
gaitė. Dievas jai davė pašauki
mą į vienuoliškąjį gyvenimą. 
1866 m. liepos 4 d., Bernadeta 
paliko Liurdą, ir įstojo į Meilės 
ir Krikščioniško Mokslo Sese
rų Kongregaciją Nevers’e. Čia 
tryliKa metų išgyveno kaipo 
tyli ir pavyzdingai ištikima 
vienuolė. Ji mirė šventai ir lai
mingai 1879 m. balandžio 16 
d. bekalbėdama karštą malde
lę į Švenčiausiąją Motiną Ma
riją.

Bernadeta buvo Popiežiaus 
Pijaus XI-ojo paskelbta palai
minta 1925 m. birželio 14 d., o 
kanonizuota to paties Švento
jo Tėvo didžioje Nekalto Šven
čiausios Panos Marijos Prasi
dėjimo šventėje, t. y. gruodžio 
8 d. 1933 metais.

Didinga, tiesiog grandiozinė, 
bazilika, kuries Marija per 
Bernadetą prašė, kad tikintieji 
pastatytų jos garbei Masabie- 
ly, dabar puikiai puošia nuo
stabių apsireiškimų vietovę.

į Į šią šventovę, milijonai mal
dininkų kas metai renkasi iš 
visų žemės kraštų pagerbti 
Jėzų, Mariją ir šv. Bernadetą, 

! ir prašyti jų dangiškos pagal- 
i bos. Ir iš tiesų neveltui jie su- 
į važiuoja, nes Liurde įvykstą 
i stebuklai žmonių kūnuese ir 
j sielose yra gyvi, tikrai aiškūs 
i šio fakto įrodymai.
I Gi tie, kurie negali vykti į 
Liurdą, išreiškia savo meilę 
Nekalčiausiajai Dievo Motinai 
ir šv. Bernadetai, ir ieško bei 
prašo jų gaMngfc vmUi 
vo namuose bei savo
je, atlikinėdami Liurdo Dievo 
Motinos ir šv. Bernadetos gar
bei sustatytą Noveną. Kiek
vieną metą vasario 11 dieną 
šventoji Bažnyčia celebruoja 
specialią šventę prisiminti 
brangius Liurdo apsireiški
mus, o tai šventei tinkamai 
prisiruošti daroma šioji Nove- 
na.

:io-

1 ■ŽMONĖS TUO TAĘCPU atsisveikinę su šeimomis, pasigailėjo sujaudinta vo- 
RAMIAI MIEGOJO paliko namus ir ėjo at- kiečio širdis, kiti du pa- 

Praleidę ugnies frontą, gręžtų šautuvų vamzdžių bėgo.
žmonės susitvarkę savo ’ 
namus, pasistiprino liku
siu maistu ir, padėkoję 
Dievui už pagalbą, ramiai 
ėjo ilsėtis. Jie negalvojo, 
kad civilizuotas vakarų 
žmogus gali pavirsti azi
jatu ir džiaugtis nelaimin
gų beginklių skerdynėmis.

Ramu buvo tą birželio 
pabaigos vakarą dešinia
jame Nemuno krante. Ne- 
begriaudė patrankos, ne
gaudė bažnyčios varpai, 
neskambėjo dainos.

Staiga nakties tylą su
drumstė vinimis kaustyti 
vokiečių kareivių batai. 
Slinko maži būreliai įvai
riomis gatvėmis, kiemais, 
žiūrėjo pro langus, daužė 
duris.
— Įleiskit! Norime pasi

kalbėti! — šaukė jie įvai
riais balsais.

Ką darys beginkliai į jau kairiajame 
žmonės. Nieko blogo ne-‘krante, i—* ’ 
galvodami, i_______
duris, lenkė galvas prieš pojau, kas 
ginkluotus svečius, laukė pat, taip netoli nuo ma
jų nurodymų. jnęs. Nuėjau už kelių die-

— Mums reikia apklau-»nų aplankyti masinius ka- 
rezgė įsi- pus ir ilgai galvojau, koks

lydimi.
Tačiau vokiečiai nevedė 

jų į kokį nors štabą, tik 
rikiavo kiemuose, laukuo
se ir arimuose, o paskui 
negailestingai šaudė. Ne
laimingieji nežinojo, dėl 
ko su jais taip žiauriai el
giamasi ir klupo mirties 
vietose ,o namuos beviltiš
kai jų laukė žmonos ir 
maži vaikai. j

Tą naktį dešiniajame 
Nemuno krante buvo su
šaudyta keli šimtai nekal
tų lietuvi į. Visus juos su
vertė į kelias dideles duo
bes ir be karstų bei mal- • 
dų palaidojo...

O žmonos ir vaikai ne
žinojo, kurioje vietoje ilsi
si jų vyrai ir tėvai...

MIRUSIEJI PASAKOJA
Aš pats tą naktį nakvo- 

Nemuno 
. —ramioje pušyno 
atidarinėjo'gatvėje, ir tik rytą suži- 

atsitiko čia 
nuo

Vokiečiai padūko. Jie
atsiminė savo fuererio į- sinėti vyrus, 
sakymą — šimteriopai at- gėrę kareiviai ir tyčiojosi trapūs žmogaus gyvenimo 
keršyti už kiekvieno vo- iš apsiašarojusių moterų kelias.
kiečio mirtį, ir nutarė su- ir vaikų, kurie jautė ka-’ Tačiau ne visus išvary- 
rengti šv. Baltramiejaus žin ką, blogo. — Eikit suktuosius vokiečiai sušaudė, 
naktį. Kad sąžinė miego- mumis į štabą. Už valan-.Keli iš jų grižo į namus, 
tų, iš vakaro puotavo, gė-jdos grįšite! {tačiau jautėsi kaip iš mir-
rė, rėkavo.

•Dviejų metų Massimo Tulli aiškiai nurodo 
žemės globuse kur jis gimęs ir. kur jis važiuoja, 
kai jį New Yorko fotografai pradėjo tardyti ir 
fotografuoti. Jis gimė Romoj, o vyksta gyventi 
Peru, Pietinėj Amerikoj.

{tačiau jautėsi kaip iš mir- 
Beginkliai vyrai, nė no-; ties prisikėlę. Vieno jų

Paklausykit, ką miru
sieji pasakoja...

“AR IR JUS TURITE 
VAIKŲ?”

Didžiąja miesto gatve 
ginkluoti kariai vedė ka
žin kur sutiktą pagyve
nusį Jis anksčiau

dirbo Klaipėdos krašte, 
vokiškai gerai % kalbėjo, 
tad galėjo nors pasikal
bėti.
— Aš tave vistiek su- 

šaudysiu! — sadistiškai 
tyčiojosi iš jo kareivis. — 
Dabar tavo paskutinė ke
lionė.

Pakėlė vyras akis, ir jo 
širdis apmirė:- už kelių 

Tęsinys 5-tame pusi.
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Nuostabusis Gandhi
— Minlsteris bučiavo jo kojas. — 40 metų išgyveno 

skaistybėje, niekada nevalgė mėsos. — Kraujuojan
čios širdies malda. — Šventasis tarp politikų. — Kaip 
Gandhi praleisdkvd dieną. — Privatus to pasaulinės 
garsenybės gyvenimas.

ir|»
Gandhi krito nuo fana

tiko kulkos. Prieš laido
tuves, atsisveikindamas 
su velioniu, Indijos minis- 
teris pirmininkas Nehru 
atsiklaupė ir pabučiavo 
Gandhi kojas... Ir tuo ne
reikia Stebėtis — jam gy
vam esant nekartą Indijos 
kaimiečiai bučiavo smėlį, 
kurį buvo palietusios jo 
kojos... Jo paveikslai — 
milijonuose Indijos trobų. 
Kaimiečiai kartais ėjo po 
20 mylių pamatyti vien 
traukinį, kuriuo jis pra
važiuos, nesustodamas.
— Gandhi, žmones valdė 

meile, — taip apie jį atsi
liepia žinomas rašytojas 
Guntner.

Jo gyvenimas ypatingas 
ir audringas: gimė 1869 
metais, taigi šiemet mir
tis jį užklupo 78 metų am
žiaus. Gimė Indijoje. Jo 
motina labai rūpestingai 
laikėsi indų pasninkų, pa
pročių. Apie ją pats Gan
dhi rašė: 

- — Ji nevalgydavo pirma 
nesukalbėjusi kasdienių 
maldų... Didžiojo pasnin
ko metu ji gyvendavo tik 
vieną kartą per dieną te- 
valgydama.
Didžiojo vyro ypatin
gieji pasiryžimai

Pietų šalių papročiu, 
Gandhi vedė jaunas, tetu
rėdamas tik trylika metų. 
Jig’lšaugino keturis sūnus 
ir daugelį anūkų, bet jau 
būdamas 31 metų am
žiaus nusprendė su žmo
na gyventi kaip brolis su 
seserimi ir pasiekęs 37 
metus (1907) patvirtino 
tą savo apsimarinimą, pa
siryždamas toliau visą sa
vo amžių gyventi skaisty
bėje.

Baigęs universitetą In
dijoje, Gandhi 
gilinti teisės 
Londoną. Jau 
buvo griežtai 
vegetaras — nevalgė jo
kių mėsiškų valgių — ir 
jam nebuvo lengva sau 
Londone susirasti “pas- 
ninkinio” maisto, miesto 
valgyklose.

Baigęs studijas kurį lai
ką dirbo Indijoje, bet ti- 
kėdaihasis didesnio pasi
sekimo išvyko į Pietų Af
riką, kur buvo didelė indų 
kolonija. Čia jis dar giliau 
pažino paniekinto žmo-i sakyti titulų, 
gaus, indo, dabą: jį mušė,(kartą Gandhi

mokslą nuo Kalno, skaitė 
Tolstojaus ir kitų raštus 
ir pasiryžo Indijos laisvės 
siekti nauju, ne prievar
tos, keliu. Savo amžių ji- 
sai ir paskyrė kovai dėl į 
Indijos laisvės, bet kovai,! 
kuri nežino prievartos. 
Toks jau jo taurus būdas. 
Bebūdamas advokatu, jis 
nesiimdavo bylos, jeigu 
nebuvo įsitikinęs jos tei
singumu. Savo principuo
se jisai buvo nepalaužia
mas. Jo valia buvo užgrū
dinta: juk jisai daugiau 
kaip per 40 metų paskuti
niu laikotarpiu gyveno 
skaistybėje, nevalgė visiš
kai mėsos, net nevartojo 
druskos, arbatos ir neval
gė nieko po saulėleidžio.
Susikaupimas ir 
"vienuolynas"

Kiekvienas pirmadienis 
buvo jo tylos, maldos ir 
susikaupimo bei apmąs
tymą diena, ir to jisai la
bai griežtai laikėsi.

Išugdęs nepalaužiamą 
pasiryžimą išvesti į laisvę 
savąją tautą, jisai 1914 
metais sugrįžo į Indiją. 
Visų pirma metus laiko 
pašventė kelionėms, kad 
pažintų Indijos gyventojų 
vargus ir rūpesčius. To
liau, įsteigė savotišką lyg 
vienuolyną netoli Ahme- 
nabad, kur sutraukė bū
relį savo šalininkų ,iš įvai
rių luomų, tuo būdu 
stengdamasis palaužti ža
lingus Indijos papročius, 
pagal kuriuos nevalia į- 
vairių kastų žmonėms 
bendrauti.

Prieš britus jisai pradė
jo organizuoti pasyvaus 
pasipriešinimo kompani
ją, reikalaudamas Indijai 
laisvės: jo šalininkai ėmė 
austis naminius medvil
nės audinius ir boikotuoti 
britų manufaktūrą; norė
dami palaužti britų įvestą 
druskos monopolį, jie pa
garsėjusia eisena nužy
giavo prie jūros, kur už
draustu britų būdu pasi
gamino druskos. Jie nesi
priešino mušami, net mi
niomis ėjo prie kalėjimų, 
pareikšdami, kad jie už 
laisvę kovodami sutinka 
būti uždarytais į kalėji
mus, net to prašėsi; indai 
ėmė atiminėti vaikus iš 
britų mokyklų, atšisakyti 
valstybinių darbų, nemo
kėti mokesčių, grąžinti 

. i britams medalius ir atsi- 
! ... Britai ne-

1 suimdavo, 
apspiaudė, išstūmė iš res-bet jis kalėjime imdavo 
toranų, viešbučių ir tt. (badauti. Britai prisibijo- 
Bet jisai skaitė Evangeli-ldavo, kad jeigu Gandhi 
jas, ypač mėgdamas Pa-(kalėjime mirtų, indų įtū

išvyko pa
mokslų į 
tada jisai 
nusistatęs

DARBININKAS

Yra labai išgarsėjusi Niagara Falls, kur dažnai skaitome žinias laikraščiuose, kad ten 
lankosi įvairūs gamtos vaizdų mėgėjai ir šiaip jaunavedžiai, kad patyrus, kokia yra toji gam
ta graži ir kartu baisi savo mažyčiam vaizdely, nes čia linksmai pūkšnoja vandens srovės, bet 
ir patekusį į srovę trenkia žemyn, kad jau nejodinėtų ant tos srovės kupros vienas ar kitas 
drąsuolis. Taip yra visame pasaulyje, tik dažnai mes nepastebime ar nenorime pastebėti. 
Gamta palieka tik tada paklusni žmogui, kada jis tinkamai ir išmintingai ją pažaboja. Čia 
žmogus turi atsiminti, koks jis yra silpnas ir dėkoti Apvaizdai už suteikimą išminties per 
kurią jis palieka galingas, kad net ir tą gamtą sugeba pajungti savo naudai.

politikas tarp šventųjų ir! 
gal dar tiksliau — šven
tasis tarp politikų.
Nevalgė mėsos, 
sulaukė 80 metų

Jisai
mėsos ir labai retai teval-
tgė virtą maistą (ir. išgy- 

atvėju, kai iškildavo riau- ^veno netoli 80 metų; neži- 
šės tarp pačių indų, ypač (nfa, kiek dar būtų gyve- 
su muzulmonais. Apie sa-’nęs, jei jo nebūtų pašo- 
vo pasninkus jis rašė: įvę). Gandhi mėgo ožkos

X •žimas būtų nepalaužia
mas, be to — jo vieton 
stojusieji vadai gal imtųsi 
kruvinų ginklų, gi Gan
dhi pastangos buvo labai 
taurios. Taip, kad britai jį 
kiek palaikę ir paleisdavo. 
Gandhi griebdavosi “pas
ninko iki mirties” ir tuo

Kaip Naciai Sušaudė Beginklius 
Vyrus

I
Į
i
i 
i I
i

niekada nevalgė žingsnių nakties
gaubė jo nuosavus 
mus, kuriuose 
žmona ir mažas 
Ne jau niekad 

j šiuos namus,

— Mano pasninkas yra pieną, datulių vaisius, rie- i taip kad savo pažiūromis
man/-. <30 n Hrlziavi m n c X—4.____ ___„,4.. i n COUA crvrpnimn ii c hllVf, nUSUClUO KdlOlVlb.tai mano 

su Dievu, 
yra tai 
širdies malda, prašant at
leidimo, už nuodėmes 
neišmanymo padarytas. 
Tai perspėjimas 
ir muzulmonams, 
prižadėjo mane mylėti”.
Didžioji siela

Ir Gandžio įtaka augo j

£
pražilę, o akys degė karš
čiu ir nerimu.

Jį išsivarė tą siaubingą 
naktį iš namų ir kalbėjo, 
kad veda tardyti. Tuoj 
žadėjo paleisti.

Kai atvedė jį į vieną 
kiemą, jis pamatė dar 

(penkis vyrus, o jų tarpe 
i savo brolį. Juos visus su
rikiavo į vieną eilę, o prie
šais atsistojo keli 
viai su užtaisytais 
vais. 

i — Dabar jie mus 
dys! — toptelėjo

karei- 
šautu-

M$yk Attgfižkcri-Liotuvilkę žodyną 
EngHsh-Utlnaariu Dietfonary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliikai-Lietuviską Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4" 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk J 
konvertą kuponą su $3.60, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

$06 W. Broadaay, So. Boston 27, Mass

yra be galo naudingas dalykas

Škiomi siunčiame $_____ ir prašome atsiųsti mums Angfii
kai - Lietuvišką žodyną.

Vardas . . ------------------ -----------------------------------
Adresas---------------------------------------------------------------------

sušau
nantis, 

(ir galvoje pasidarė svai
gu.

Staiga vyresnysis pa
leido šūvį, kad jau galima 
šaudyti. *

Tačiau tegu pasakoja 
pats mirtininkas:

“Kai tik išgirdau šūvį, 
tuojau kritau ant žemės. 
Nesužeistas. Akies mirks
nyje driokstelėjo keli šū- 

,‘viai, ir likę penki mano 
■ likimo draugai krito ant 
žemės. Šalia manęs gulė
jo krauju paplūdęs brolis.

Budeliai tuo tarpu užsi- 
degė cigaretes ir paėjo į 

i šalį. Gulėjau kniūpščias, 
tačiau puikiai girdėjau jų 
žingsnius ir kiekvieną žo
dį.
— Brolį, ar tu gyvas? — 

paklausiau.
( — Gyvas, bet sužeistas.
i O tu?
į — Aš visai nesužeistas. 
Bet jie grįžę vistiek mus 
(sušaudys arba gyvus že
minėje užkas...

— Bėkime! — kuždėjo 
brolis. — Guliu aukštinel- 
ninkas ir matau, kad jie 
suka iš kiemo. Paskum 

i bus vėlu.
Kelias akimirkas lau

kiau. Bijojau net pasiju
dinti. Brolis vis ragino 
mane bėgti.

Pasiryžau. Atsargiai pa
kėliau galvą ir pradėjau 
šliaužti. Čia pat buvo 

ne^ i tvora. Praardyta. Pirmas 
(pralindo brolis, paskum 

. aš ir pasileidome į laukus. 
Kareiviai grįžo į kiemą 

ir pastebėjo. Pradėjo šau-

(prieš pusvalandį išėjo ir! 

2 gal?..
- į — Nešaudykit, aš nieko 

pra-

Pradžia4-tame pusi.
tamsa ža^j° tuojau grįžti at-

na-i 
i°kūdiku!“0IoJ}«i,adariau! — 

negrįš į j““”* 
iš kurių

se vyras.
Į — Ir mūsų vyrai nieko 
blogo nepadarė, o žuvo 
Tuojau žūsi ir tu!

ir savo gyvenimu jis buvo 
labai arti krikščionybės.

Jis tikėjo ir į sielos ne
marumą. Viename straip- toliai, 
snyje rašė: i;. ,

josite“ parblokšta‘is"“kTi 
vaikai, 
ar seni miršta?., 
rie tiki į sielą — o kuris 
gi indas ar muzulmonas 
netiki? — žino, kad siela 
nemiršta. Gyvųjų sielos 
kaip ir mirusiųjų yra to
kios pačios.

Jo tikėjimas į Dievą bu
vo labai gyvas. Jis rašė:

— Aš suvokiu, kad, kai

santykiavimas šutus, medų, česnaką, 
Mano atgaila šviežias daržoves ir daug 
kraujuojančios vaisių: apelsinų ir kitokių. 

Jis dirbo sunkiai. Tiek 
iš mažai laiko turėjo, kad 

norėdamas atmintinai iš- 
indams mokti kai kokius indų raš- 

kurie tus, jisai nusirašė, paka- 
tbino ant sienos ir šepetu- 
i ku valydamasis dantis 
(mokinosi atmintinai, 
i Gandhi sveikata buvo 

kaip savųjų, taip ir britų gera, tik jisai kartais bu- 
tarpe. Jisai gav© naują vo varginamas aukštes- 
pavadinimą: Mahatma, njo kraujo spaudimo. Ta-
arba — Didžioji Siela. Ičiau miegodavo jisai ypa-

Gandhi dienotvarkė bu- tingai gerai. Kartą va-i
vo tokia: 4x/2 vai. iš ryto žiuojant nuo kito indų va-i ________ , ___, __
keltis. Tada — maldos. jo — Nehru — jisai už-i viskas apie mane vis kei- 
Po to jis eidavo pasivaikš
čioti, nežiūrint ar lietus, 
ar giedra. Maldos jam la
bai svarbios, netgi svar
besnes negu rytinė mank
šta — pasivaikščiojimas. 
Net kai jis buvo Londo
ne, drąsiai nutraukdavo 
bet kokius posėdžius, kad 
atsisėdęs ant grindų pa
simelstų kai laikas atė
jęs. Jis tą padarydavo net 
dalyvaudamas britų par
lamente. Gandhi meldėsi 
du kart dienoje: ryto ir 
saulėleidyje. Religinis gy
venimas jam buvo neats
kiriama brangenybė nuo 
jo visos veiklos. Jis rašė:
— Žmogaus veikimo 

griežtas padalinimas į re
liginį, socialinį ir politinį,' 
išjungimas į tokias atski- taliku,

i

Čia pat jau ir namai. 
Maža tvorelė, atkelti var-

nerakintos durys. d yti zviml< kaj
------------ . "mona neI k.ud“ bitės, bet mes neatsikvėp-
— Kodėl mes turėtume n®mato J° Pr0 aptem- damį bėgom. Netoliese bu-

Ak, nei žmona bites, bet mes neatsikvep-
;, ne- 

- ia„ni sm^nne. jaučia jo paskutinės ke- ar įaum žmones, f. J
Tie ku-Ulones-’ Ir vyro kojos pasidaro

sunkios, kaip švino pripil
tos. Toliau eiti nebegali. 
Bejėgiai, tarsi maldai, su
deda rankas ir pro ašaras 
kreipiasi į kareivį:

| — Čia mano namai. Juo
se laukia manęs žmona ir 
kūdikis. Paleiskite mane!
— Ne, negaliu! Aš turiu 

tave sušaudyti...
— Pasakykit man: ar 

jūs turite žmoną ir vaikų? 
— klausia vyras.

Vokietis sustoja. Susi
mąsto. Po valandėlės at
sako:
— Taip, turiu.
— Ar lengva būtų jūsų 

žmonai ir vaikams, jei 
žūtumėte ir niekad namo 

—negrįžtumėte? Čia laukia 
Jis (manęs kūdikis. Aš prašau

I

vo daržinė, 
ją-

Kai rytą 
mus, žmona 
žino: buvau 
žemė, o plaukai buvo pra
žilę...” — baigė mirtinin
kas.

KAPAI, KAPAI
Tik už kelių 

vokiečių karinė 
leido

Smukome į 
z

grįžau į na- 
manęs nepa- 
juodas kaip

migo automobilyje. Perįčiasi ir miršta, yra gyva 
nelaimę automobilis ap--Jėga, kuri nesikeičia, kuri 
virto. Gandhi buvo išmes-i viską palaiko, tveria, iš- 
tas ir draugai labai susi- naikina ir vėl atkuria. Taj 
rūpino dėl jo, kad nebūtų formuojanti Jėga yra Die- 
sužeistas. Tačiau, kai jieĮvas... Aš matau, kad mir- 
priėjo prie Gandhi, gulin-!ties sūkuryje gyvenimas i 
čio šalykely. rado jį užmi- išlieka: netiesos daugybė- 
gusį...

Gandhi buvo linksmas, 
lakaus proto. Jis mėgo 
mažus vaikus, mėgo drau- 
gu§, tyrą orą, bet ypač — 
tiesą. Jis kalbėdavo:
— Aš garbinu Dievą 

kaip Ties... Tiesa yra kaip 
ir didelis medis, kurs tuo 
duoda daugiau vaisių, 
kuo daugiau jį maitini.
Gandhi apie sielą ,..iluyo „

Gandhi nebuvo nei ka- mokslo sušuko, kad Gan-(Pas_auJj° jjfflta i savo na- 
-~d—o-----  e --------------- nei krikščioniu, dhi turėtų pasiskelbti įsi-; - . -
ras sritis yra moderniojo bet jis iš Pamokslo nuo kūnijusia dievybe. Mahat-|n^ ir kudlmi

mėnesių 
valdžia 

giminėms atkasti 
sušaudytųjų kapus ir pa
siimti saviškių lavonus.

Dalyvavau jų laidotu- 
i vėse.
i Žmonos alpo ir plaukus 
;rovė, vaikai raudojo ir 
i klykė. Oras buvo nepake- 
| liamas. Kunigas šventino 
kankiniams iškastas duo
bes ir be pertraukos gie
dojo Libera...

Ir ne vienoj vietoj taip 
buvo...

Visa Lietuva — didelės 
kapinės. Kapai ir kapai. 
Vienoj vietoj ilsisi kali
niai, kitoj partizanai; vie
nam kaimely guli jauni 
vyrai, kitame — seneliai 

j ar vaikai, vieni kritę nuo 
nacių, kiti nuo bolševikų. 

Kas surinks visų žuvu- 
jmus. Grįžta pas savo žmo- šiųjų lavonus, kas pašven-

I

tamsos 
išlieka, 
išvadą, 
gyveni-j
Aukš-žmonos ir vaikų var- 

įdu: paleiskite mane!..
Kareivio širdis nebeiš-

• laiko. Jis giliai susimąsto, 
ranka kaktą

je tiesa išlieka; 
gausume šviesa 
Iš čia aš darau 
kad Dievas yra 
mas, tiesa ir šviesa, 
yra meilė, jis yra x 
čiausis Gėris...”

Visas pasaulis žinojo a-' 
pie Gandžio taurų gyveni-: 
mą ir skaidrią kovą dėl !Per7r^ . ia 
laisvės. Kartą vienas lir Sp<?' 

(klausytojas Indijoje, iš-i ~ .
širdęs ir paveiktas joi zm°gus_ kaip iš ano

t
I

pasaulio pirmos rūšies Kalno buvo išmokęs už ma 
klaida. Jeigu religija nėra piktą atsimokėti geru; jis1 
reikalinga politikoje, f 
kur žemėje ji iš viso bėra gumo būdamas 
reikalinga?” į net su savo priešais; jis

Dėl to tai vienas anglų nekentė nuodėmės, bet 
rašytojas teisingai ir api-. gailėjosi nusidėjėlio; jis 

Ibudino Gandhi, kad jisai tikėjo j gimtąją nuodėmę.

nusišypsojo. Kai joj
šra piktą atsimokėti geru; jis i garbintojas tęsė toliau sa-i 
tai tikėjosi susilaukti teisin-jvo raginimą, Gandžio silp-j 
ėra gumo būdamas teisingu nas balsas įgavo ko ne

‘“KAI šOVfc, Aš
GRIUVAU...”

Su tuo vyru aš pats kal-
atspalvį’ ir jisai bėjau, kai jis užėjo į kle

boniją paprašyti padėkos 
\‘“‘! Mišių, kad iš mirties grį-

Dr. j. Prunskis.'žo gyvas. Jo plaukai buvo

pykčio
šūktelėjo:

— Sėskis ir tylėk!

tins duobes, kas Libera 
atgiedos?

Kas išdroš Kryžių, kas 
rūtą pasodins? .

Kas?...
Jonas Gailius.

Kas nemoka būti netur
tingas, tas nemokės būti 
ir turtingas.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
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Amerikos Lietuvių Tarybos Brocktono Skyrius 
Kviečia Visus Patriotinguosius Lietuvius 

Vietinius ir iš Apylink ės miestelių dalyvauti
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 3C METŲ 

SUKAKTIES — 16 Vasario Minėjimo —

moterys' bendrom 
kad Į jėgom mano surengti vakarie-1 

galė-'nę, kurios jielnas eitų tremti- 
Tikrai pagirtinas dar- 

Lewistono 
gražiai' at-

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

IŠKILMĖSE

vie- 
Me.
du 

vie- 
pat

IJetuvos Pranciškonų šv. kas, O.F.M.; 
Kazimiero Provincija Ameri
koje kaskart didėja tiek vie
nuolynų. tiek kunigų, klierikų 
ir brolių skaičiumi.

šiuo metu šv. Antano 
r.uolyne Kennebunk Port, 
jau gyvena 10 kunigų ir 
broliai. Netrukus šiame 
įiuoh’ne apsigyvens taip
Tėv. Pranciškus Giedgaudas. 
O.F.M.. kuris baigia Teologijos 
studijas Pranciškonų Semina
rijoje Teutopolis, III. ir Brolis jas. kaikurie 
Antanas Trumpa. O.F.M.. ku
lis laukiamas atvykstant iš 
Paryžiaus. Šv. Pranciškaus 
vienuolyne Mount St. Francis. 
Greene. Maine gyvena keturi 
kunigai ir du broliai.

D,i Šv. Kazimiero Provinci
jos klierikai: Fr. Bonaventūra 
Tamoliūnas. O.F.M. ik Amster- 
dam. N. Y, ir Fr. Antanas Pet
kus. O.F.M. iš Detroit. Mich. 
studijuoja Pranciškonų Duns 
Skoto Kolegijoje. Detroit. 
Klierikai: Fr. Gabrielis (Jonas 
Šakalys naujokyną atlieka Ka
nadoje.

Šiemet sausio 26 
Petkevičius. O.F.M. 
ton. Pa., pirmasis
miero Provincijos brolis 
kietis, atlikęs 
naujokyną, padarė laikinuosius 
įžadus.

Europoje studijuoja sekan
tieji klierikai: Italijoje Fr. 
Paulius (Juozas! Baranaus-

d., 
iš 

Šv.

Jurgis
Scran-

Kazi- 
ameri-

Paterson. N. J.

Vasario 15 d., 1948 m.
8:30 vai. šv. Roko par. bažnyčioje bus atnašaujamos 

iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas. 
Šv. Roko parapijos salėje 

2 valandą po pietą 
Bus kalbų ir meno programa.

Ka’bžs Kongresmanas \ViggIesworth: Brocktono! 
Miesto Mayoras Joseph H. Dovzney; Kun. Klebonas 
Jonas S. Švagždys ir neseniai atvykęs iš Vokietijos 
tremtinys kun. Klimas. Bus ir kitų kalbėtojų.

Meno programą išpildys parapijos choras ir at
skiros jaunų mergaičių grupės.

Vakarui vadovaus Dr. Budreckis.
♦

rytojaus”. Iš šių kcletos trem-į Lewistono 
tinių pareiškimų, tikiu, 
gerb. skaitytojas suprasi, 
si įsivaizduoti kaip tremtiniai' niams. 
vertina mūsų BALF’ą.

Todėl visų mūsų pareiga pa- moterys, be abejo, 
dvigubinti BALF šalpos dar- liks, 
buotę 1918 metais ir šalpos na-' 
Šurną pakelti ligi dvigubos nor
mos. '

į Daug lietuviškų 
{BALF skyrių atliko 
reigą, bet yra daug, 
žiau rūpinosi; daug 
tiečių gausiai aukojo į BALF’ą, 
bet yra ir tokių, kurie ligi šiol 
mažai prisidėjo. Lai 
metai bus visų mūs 
ORGANIZAVIMO

'METAI.

I
I

Į bas, kuri sumanios

kolonijų 
savo pa

kurto ma
nu sų tau-

šie 1948 
ŠALPOS 

DARBO

Hartfordo 
uolaus vado,

1 Gumauskas

Brangūs lietuviai! Šioje didžioje dienoje, kada prieš 30 me
tų mūsų tėvai, broliai ir sesės vieningai susiorganizavę pareiškė,

Generalis Kontraktorius
694 Clialkstone Avė.,

PROV1DENCE. R. 1.
TeL Plantations 0753

Parūpinu planus ir statom* 
oauj<> stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
•aisymo.

Vokietijoje: Fr.
Pijus šarapnickas. O.F.M. ir 
Fr. Petras Jočys. O.F.M.; Bel
gijoje : Fr. Ambrozijus Praka- 
pas. O.F.M. ir Fr. Paulius Bal
takis. O.F.M. Naujokyną atlie
ka: Italijoje — klierikas Ber
nardinas (Juozas) Pocevičius 
ir Vokietijoje — Brolis Hortu- 
lanas Sedeika.

Lietuvos Pranciškonai broliai 
ir klierikai, kurie šiuo metu 
randasi Eui opoje, baigę studi- 

anksčiau, persi
kels į Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Kazimiero Provinciją Jung
tinėse Valstybėse ir čia dirbs kad lietuviai daugiau nevergaus ir jie skelbiasi laisvi ir kuria 
lietuvių tautos gerovei kartu J!**?“!—? ąto» tad ir jiem. priktamo yyiMyjttef 
ruošdamiesi ateities darbams 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Pastoraciniam darbui tarp 
lietuviu tremtinių Europoje. 
Ordino Vadovybė yra numa
čiusi palikti nemažą Lietuvos 
Pranciškonų kunigų skaičių. 
Tarp lietuvių tremtinių Vokie
tijoje pasekmingai dirba: Tėv. 
Jonas Adomavičius. O.F.M.. i 
kuris kartu eina kapeliono pa
reigas *' '
Anglų zonoje. 
Butkevičius.
Seedorfo 
Austrijoje 
Benediktas 
ir Tėv. 
kauskas. 
tremtiniais 
Tėv. Kornelijus Gaigalas. O. F. 
M. Be šių paminėtų Lietuvos 
Pranciškonų, lietuviams trem
tiniams. kiek leidžia aplinky-' 
bčs, kartas nuo karto padeda 
dar kiti keturi Lietuvos Pran
ciškonai kunigai gyveną Vokie
tijoje. I

Šv. Kazimiero Provincijos 
Amerikoje Vadovybė džiaugia
si. kad sulaukdama Amerikoje i

daugiau 
tiek į kuni- 

į brolius, metų bėgy- 
labiau išplėsti savo 
tautinę ir kultūrinę 
pilniau įstengs pasi-

ti erdvė, kaip ir kitoms tautoms ir tuomi jfe laimėjo. Lietuva 
buvo laisva iki klastinga raudonoji ranka juos prislėgė ne dėl 
ju kaltės. Jie kovoja su tuo vergijos slibinu ir kovoja žūt-butinę 
kovą.

Mūsą pareiga yra iškilmingai šioje vietoje pasižadėti, kad 
anų karžygiu mirtis nebūtų beprasmė; kad tautoj. Dievui pade
dant, gimtu nauja laisvė ir tautos valdžia, per tautą ir dėl tau
tos ir niekados nežūtų, kol tik pasaulis gyvuos.

Tad visi vy kime į tos dienos iškilmes bažnyčioje ir salėje.
■

Lietuvių Gimnazijoje 
Tėv. Kęstutis 

O.F.M. rūpinasi s 
stovyklos lietukais, 

apaštalauja Tėv.! 
Bagdonas. O.F.M. 

Bonaventūra Zajanč- 
O.F.M. Lietuviais 

Belgijoje rūpinasi

ir tremtyje kaskart 
naujų pašaukimų 
gus. tiek 
je galės 
religinę, 
veiklą ir
ruošti Lietuvos atstatymo dar
bams.

Clearing UP

ANO TELE6»AĖM COMĖANV

PRAMATOMA GIEDRAS ORAS 
DĖL LONG DISTANCE

I o šešių metų trūkumo ir visokių nepa- 
r:;.ikurnų, Long Distance aptarnavimas pra
deda įeiti j normales vėžes.

Suvėlavimas darosi retesnis-trumpesnis. 
Tikrovėje 9 iš 10 Long Distance šaukėjų 

pilnai patenkinami. Mes žinome, kad 
tokio n-.Į>orto ir laukiate — ir mums 
daugiau negu malonu apie tai jums 

u nešti.

MOŠŲ LABDARYBĖS 
DARBAI

Europoje 
pačius sun- 

nekalbant 
apie kitus vargus, derlių
sunaikino nepaprasti vasa- 
karščiai. Todėl reikia tikė- 
kad Lewistono lietuviai ir

Mūsų tremtiniai 
šiemet praleidžia 
kiaušius metus, nes 
jau 
ten 
ros 
tis,
toliau nuoširdžiai šities trem
tiniams savo dosnią pagalbos 
rankų. Letvistoniškis.

Nesenai esu gavęs 
BALF skyriaus 
p. L. G. Kaziūno laišką, kuria
me jis tarpe kita ko rašo: 
"Mielas kolega, daug rašai vi
sokiomis temomis, rūpiniesi 
lietuviškais reikalais, bet sa
kysiu, kad būtų daugiau nau
dos mūsų tautiečiams ir Tams
tai garbės, jeigu pasisakytai 

{spaudoje apie mūsų tautiečius 
i vargstančius tremtyje ir tuomiI
■ pažadintai visus amerikiečius į
■ organizacinio darbo TALKĄ 
i šelpimui tremtinių per BAL- 
IFą.”

Gerb. L. G. Kaziūnas savo 
___ ------------------------ laiške patiekė Hartfordo BALF 

kviEČIAVENGfiJAI. skyriaus narių 1947 m. darbuo- 
—_____ ------ -- ■ ... !tės davinius. Iš jo patiektos a-

’pyskaitos aš matau, kad Hart
fordo lietuvių BALF skyriaus 
veikla buvo labai pavyzdinga 
1947 m., tačiau, kaip p. L. G.* 
Kaziūnas, sako, 1948 metais jo! 
;noras yra padvigubinti veiklą! 
į ir salpos našumą pakelti dvigu- 
ĮMa'- . .
j Hartfordo BALF skyriaus 

palaiko tremtinius, stiprina narjaj . narės atliko didelį dar- 
juos kūniškai ir dvasiškai, tei-'^ Garbė jiems nes jje sukėlė 
kia jiems viltį rytdienos. Nega-'vjr§ 414, tūkstančių dolerių šal- 
liu žodžiais pilnai išreikšti savo ■ poS reikalams. Per Lietuvių 
f~ *----X---------------
kos, nes nėra tokių žodžių, ku-į 
riuose mes galėtume išreikšti 
mūs širdžių jums padėką”. 
Baigdamas savo pareiškimus

I

irLabai daug atnerikiečių lie- šit įsivaizduoti reikšmęs 
tuvių aukojančių per BALF svarbą jūsų EALF’o mums f * 
šelpimui karo tremtinių su- teikiamos šalpos. Per BALF ir baį 
pranta ką reiškia ir kiek ma- privatiškai teikiama jūsų šalpa 
lonurao ir džiaugsmo suteikia 
jųjų šalpa, bet retas kuris iš 
mūsų, amerikiečių gali įsivaiz
duoti šalpą gaunančiųjų lietu
vių džiaugsmą. Mes aukojame 
pinigus į BALF, siunčiame rū
bus ir kitokias reikmenas dėl
to. kad jaučiame pareigą šelp
ti mūsų tautiečius nelaimėje.
Mes žinome, kad šelpimas be- jis kalba mūsų garbingojo poe- 
turčių ir alkanų žmonių tai kil- to, Maironio, poezijos maldos 
nūs krikščioniškas 
tikslas.

Deja, BALF skyrių nariai ir 
rėmėjai retas kuris težino ir į- 
sivaizduoja tegali 
vargstantieji tautiečiai 
BALF pagalbą, nes 
gauna laiškus nuo karo 
nių.

1 Aš esu gavęs daug 
nuo įvairaus amžiaus 
tremtinių. Reikia pasakyti, kad 
tremtiniai visi pasisako,
BALF tai jųjų vienintelė viltis vertina mūsų BALF jiems tei- 
išsigelbėjimo nuo bado. Jie sa
ko: "BALF ne tiktai suteikia 
mums kūnišką, bet ir dvasinę 
stiprybę bei viltį išlaikyti gy
vybę".

Skaitydami tremtinių laiškus merikiečiams. 
mes jaudinamės 
prantame 
Vienas iš Augsburg - Hochfeld visiems BALF o rėmėjams, 
mūsų tautietis, šeimos tėvas j šitas tremtinys rašo: “Aš 
rašo: “Jūs, broliai ir sesutės, negaliu pilnai ir vaizdžiai mūsų 
amerikiečiai lietuviai. esate žmonių gyvenimo būtį Tamis- 
mūsų globėjai! Lai Dievas at-fai savo žodžiais apsakyti, ta-' 
lygina jums šimteriopai už jū- tai naudojuosi žodžiais mūsų: 
sų gausias aukas mums teikia-' didžio tėvynės mylėtojo, gar-Į 
mos šalpos. Mes meldžiamės už bingojo poeto Maironio poemos 
jumis, prašome Dievo jums pa-' 
laimos”.

Studentas, baigiantis univer
sitete mokslą, rašo 
gen sekančiai: “Jei 
brangūs broliai ir 
BALF'o pagalba daugelis mūsų 
žmonių (kurie dabar serga dėl 
stokos maisto) senai būtų iš
mirę badu, nebūtų pagiję sal

otosios žiemos laiku pusnuogiais 
būdami. Ir mes studentai, jei 

i nebūtume gavę rūbų ir maisto.

nARTFORD, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės . 

30 metų sukakties minėjimas, 
įvyks sekmadienį, vasario 15 
d., 2:30 vai. p.p., parapijos sa
lėje, .339 Capitol Avė., kampas 
Broad St. Rengia BALF ir 
ALT skyriai.

Programa susidės iš dainų, 
kalbų ir judamų paveikslų, ku
riuos rodys broliai Motuzai iš 
Brooklyn, N. Y.

Brangūs lietuviai ir lietuvės, 
nuoširdžiai kviečiame į šį Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą atsilankyti ir pasiklausyti 
kalbų apie Lietuvos padėtį, ir 
lietuvių tremtinių reikalus.

Rengimo Komisija.

Gavėnios Knygutė

6

ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke” galite gauti la

bai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 
kančios apmąstymai kiekvienai 
Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. 
Pabaigoje knygos yra Šventai 
Valandai lagai gražūs apmąs
tymai. Knyga turi 186 pusi. 
Perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Knyga gerais stipriais vir
šeliais. Kaina $1.50.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”,

PAIEŠKOJIMAI 366 W. Broaduay, 
So. Boston 27, Mass.

žu-PAIEŠKO — Augustinas 
bričkas iš Turciunų km., Buble- 
lių vi., Šakių apskrities šių as
menų: Petrės Urbantaitės iš
Pavasėjų km., Bublelių valšč., 
Šakių apskr.

Agotos Andriukaitytės, kilu
sios iš šaltynų km., Sintautų 
valšč., šaulių apskr.

PAIEŠKO — Juozas Lopeta, 
kilęs iš Mackupių km., Sintau
tų vi., Šaulių apskr. paieško šių 
asmenų: Prano Birgiolio, Anto- 
sės Birgiolytės, Agotos Birgio- 
lytės.

Šie asmenys kilę iš Juškaimio 
km., Slavikų vi., šakių apskr.

apie iesko- 
praneškite 

Klikna, 482 
Waterbury

Dėt

STRENDIEGLIŲ
paeinančių nuo

REUMATIZMO

• Bandyk Johnson's B A C K 
PLASTER—tai produktas spe
cialiai padarytas sumažinti 
p e r v e r iančius strėndieglio 
skausmus. Bandymai parodė, 
jis pagelbsti arti 9 iš kiekvie
nų 10 kentėtojų.

t
• Kas jis yra: šis limpąs plės- 
tras sudarytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liacijų.

• Kaip jis gelbsti jums: Plės- 
tras patraukia gydant} ir šil
dant; kraują ; skaudamų vie
tą. Įtempti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja. Šil
danti paduškaitė apsaugoja 
nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims. sumažina 
perveriantį skausmą.

• Johnson's BACK PLASTER 
išdirba Johnson & Johnson — 
žinomi per 60 metų puikių 
chirurgiškų apraišalų išdirbė
jai. Visose vaistinėse.

ir visų tremtinių jums padė-i(jieną — Tag day rinkliavą ga
vo $1,288.93; skyriaus rengia
momis pramogomis sukėlė 
$3,031.11; individų aukomis
$341.13; bendrai suma buvo 
$4,661.17; tai didelė parama. 
Bet yra žymiai didesnių lietu
viškų kolonijų, kuriose mažiau 
aukų surinkta. Lai šiais 1948 
metais nebus nė vienos lietu
viškos kolonijos, kurioje ne
veiktų BALF skyriai, fcur dar 
nėra BALF skyrių, organizuo- 

įkim, prisidėkime, stokim mūsų 
{BALF’ui į talką visi visose ko- 
jlonijose. Aukokim kas kiek ga
lime, rinkime rūbus ir siųskim 
į BALF’ą dėl tremtinių, o jie 
bus 
kol

labdarybės žodžiais sekančiai:
i
Kai balsimas sopulį kūne 

ramina,
Ir ugnį gesina, ir gydo žaizdas, 
Taip alpstančią širdį malda 

atgaivina
Ir gydo kančias paslapčiausias 

visas!...
laiškų B*4 tas j°sios gaIią tiktai 

lietuvių' suPras’
Kas kruviną širdį marina.

jog j štai kaip lietuviai tremtiniai

kaip mūsų 
vertina 
ne visi 
tremti-

kiamą šalpą, viltį pergyventi 
jųjų bėdas ir vargus, skurdą ir 
badą gydo. Ir nenuostabu, kad 
mūsų tautiečiai meldžiasi, pra- 

[šo Dievulio palaimos mums, a- 
Tremtinių laiš- 

ir pilnai su- kai kupini širdingiausios pade-j 
BALF'o reikšmę, kos BALF skyrių nariams ir.

iš Tubin-
ne jūsų, 
sesutės, i nių būtį:

žodžiais pavaizduoti
mūsų tragedijas tremties gy-i 
venime”. Jis viename Maironio 
poemos posmelyje pasako se-\ 
kančiai vaizduodamas tremti-

Vargų varguos paskendus žemė 
Kupina kančių belaukia galo 
Ir prakeikimo tulžį vemia, 
Ar į krūtinę peilį remia, 

**“ Kai jį sunyko ir užšalo!...
BALF’as tai mūsų globėjas! 

'senai iš mokyklų būtum pasi-— sako tremtinys. O kas gi 
traukę pusnuogiais būdami. t BALF jeigu ne jūs, mielieji 
Jūsų, mieli amerikiečiai BAL- broliai ir sesutės, savo darbu ir 
F’o šalpa mus pavalgydina ir 
aprengia".

Kitas tautietis rašo: “Var
giai jūs, broliai ir sesės, galė-

aukomis per BALF’ą mus pa
laikote, raminate, stiprinate 
mumis ir mūsų viltį išlikimo ir 
laimingesnių gyvenimo dienų

I

dėkingi mums- už paramą, 
jie gyvi bus.

• V. M. Klausutis.

LEWISTOH, MAINE

Turintieji žinių 
muosius asmenis 
šiuo adresu: Jonas 
Hamilton Avenue, 
71, Conn.

Šio miesto bei apylinkės 
raširdžiai lietuviai užjaučia 

'tremtinius ir kiek pajėgdami 
jr juos remia. Tai parodo kasmet 

į jiems aukojami pinigai ir dra
bužiai. Ir šiemet Lewistono 
BALFo skyrius sausio mėn. 14 
d. pasiuntė į New Yorką B AL-1 

■Fo centrui 700 svarų rūbų bei 
{ avalynės, kuriuos suaukojo
Į vietos lietuviai. Atsiminus, kad 

Lewistono lietuvių kolonija,
Tamstai P^YK^ti, nėra skaitlinga ir, 

į be to, kasmet sudeda tremti
niams rūbų, tikrai galima pa
sidžiaugti ir šių metų auka. 
Pažymėtina, kad negalėjusieji 
prisidėti dabar, pasižadėjo duo
ti drabužių pavasarį. 1

Be to, Lewistono 
skyrius kovo 7 d. 
ro šventės proga 
lietuvių didžiulį 
kuriame tremtinių 
kalais kalbės neseniai iš Euro
pos atvykęs p. Juozas Kazic
kas iš New Haven. Jis kaipo 
geras kalbėtojas yra pažįsta
mas Amerikos lietuvių koloni
jose. Tremtinių labui BALFo 
skyrius taipgi pavasarį ruošia 
koncertą. Teko nugirsti, kad ir

ge-

7

BALFo 
šv. Kazimie- 
šaukia visų 
susirinkimą,! 
šelpimo rei- i

Juozas Kaminskas
Ine.

LaiDOTUĄTTT 
DIREKTORIUS

802 Washhigton Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai <f«l visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

ŠV. ANTANO GARBEI 
Kovo-March 16, 1948 

Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE 

Kennebunk Port, Maine 
Prasideda 

Iškilmingos 13-kos Antra
dienių Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—13 d.

Šv. Antano Mišių Novena.
Už visus iv. Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

I

Kas Antradienį:
7 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.

P. M. — IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus Šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS!
Si guaeris miracula... Jei ieškai stebuklų, kreipkis i šv. Antaną. 

Iki Kovo 16 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Kennebunk Port. Maine.

i
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Moky- 
$20.00,

! VIETINES ŽINIOS A. J. N/VM/'JCj
REALESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadwav 
-•O BOSTON

T* -S. ** -

Visi lietuviai j iškilmingą Vasario 16Lietuvos Nepriklausomybės 
. Paskelbimo 30-tųjų sukaktuviųĮ Vas. 7 d., iškilmingai apsive

dė Juozapas Aleksiūnas su A- 
lena Leškauskaite, gyv. 173 
M St. Jaunikiai su savo gimi
nėmis išklausė šv. mišių ir pri
ėmė šv. Komuniją.

Jaunieji Aleksiūnai neužmir
šo nė parapijos reikalų, 
klos fondan paaukojo 
vestuvių proga.

Vas. 8 d., ištekėjo 
Alasavičiūtė už Jono 
gyv. 296 Bolton St.

Dalyvaus minėjime. 
Apaštalavimo draugija, 
d., savo susirinkime,
in corpore būti bažnyčioje vas. 
15 d., 10 v. r., eiti prie Sakra
mentų ir pasimelsti Lietuvos 
reikalams. 2 v. p.p. draugija 
bus Bostono lietuvių 16-tos 
Vasario

Gavėnia. Trečiadienį,, vasario 
11 d., su Pelene žengiame į di
džiojo pasninko sezoną. Gavė
nia tai metas išsižadėjimo, 
maldos, pasninko ir atgailos. 
Mes gerokai savęs išsižadame 
ir apsimariname bepasninkau- 
dami. Tikrasis pasninkas reiš
kia tik sykį sočiai privalgyti į 
dieną. Kitas valgis būva tik 
mažas užkandis.

Gavėnioje mes esame kviečia
mi prie maldos ir dvasiškų 
apmąstymų. Tam tikslui 
siekti visur bažnyčiose esti 
komos specialės Gavėnios 
maldos.

So. Bostono lietuvių par. baž
nyčioje Gavėnios pamaldos bus 
laikomos sekamai:

Trečiadieniais, 7:30 v. v., 
pamokslas, Rožančius ir palai
minimas Švenčiausiu Sakra
mentu.

Penktadieniais 4 v. p. p., ir šau priminti Bostono labdarin- 
7:30 v. v., bus vaikščiojama gajai visuomenei vas. 16-tos 
Stacijos ir teikiamas Palaimini- vakarienės. Vasario 15 d., 6 v. 
mas švenčiausiu Sakramentu.

Sekmadieniais, 2:30 v. p.p., 
bus bendrai giedami Graudūs 
Verksmai.

Kviečiami visi Bostono lietu
viai, kiek, kuom, kas gali, sa
vęs išsižadėti, mokytis tikėji
mą, lankyti pamaldas, eiti prie 
Sakramentų, ir t.t. i

Tik gerai gavėdami tikrai į- 
vertinsime Velykų linksmybes.

Šią savaitę svečiai Tėvas Jo
nas Borevičius. S. J., sakys 
pamokslus trečiadienį, 8 v. r., 
7:30 v. v., penktadienį 7:30 

v., ir sekmadienį 10 v. r.

%

V.

Albina
Dunn,

Sekmadienį, Vasario-Feb. 25 d., 1948

?» ’iri>>l>
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at- 
lai- 
pa-

Maldos 
vas. 6 
nutarė

čiut 
tfridgio 
gražių

2 v. p.p. 
lietuvių 

minėjime.

neužmiršau. Po Cam-
parapijos vakarienės 

įspūdžių, beveik pamir-

v.., South Bostono Lietuvių 
Piliečių salėje E St., Šv. Petro 
parapijos moterų ir merginų 
kliubas rengia vakarienę su į- 
vairia programa.
dėl

Pelnas
Carney Hospital.

Lankėsi

bus

lan-

iš Mon-

yra 
ir

“Dar- 
rėmė-

2 vai. po pietų
South Boston High School Auditorijoj, Thomas Park, So. Boston, Mass.

Dalyvaus ir pasakys kalbas žymūs kalbėtojai: Jungtinių Amerikos Valstybių kongies- 
manas John F. Kennedy iš Washington, D. C.; Lietuvos Konsulas A. O. S'ial'nn. Kun. Jon is 
Borevičius, S. J.—tremtinys. Dr. Petras Kazlauskas, ką tik atvykęs iš Europos. Estų ir laivių 
atstovai. Vietiniai, kalbėtojai. <-

Amerikos legijono Stepono Dariaus postas atatinkamom ceremonijom pagerbs žuvu
siuosius dėl laisvės.

PUIKI MENINĖ PROGRAMA: Muzikas R. Juška. “Gabijos” ir “Dainos” chorai. Dr. J. Antanėlis ir 
p-lė A. Grabijoliūtė.

Tą pačią dieną 10 vai. So. Bostono šv. Petro lietuvių bažnyčioje vyks iškilmingos pamaldos dėl LIE
TUVOS LAISVĖS.

Priešų išblaškyta Lietuvių Tauta nuo snieguotųjų Sibiro taigų per partizanų kaulais nuklotas Lietu
vos girias iki laisvosios Amerikos ‘krantų vieningai kaupia jėgas didžiajai išsilaisvinimo kovai.

Lietuvi - Amerikieti, tavo pareiga garbingai įsijungti į šią Laisvės kovą!
Tad vieningai į Vasario 16 minėjimą! Bostono Lietuvių Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei Siekti.

I

Mažus Reikmenys "CARE" 
Pakistuose Europiečiams 

Reikalingi

■ *
kad du šmotai ška “■ Magdalena, abi Denada- 

įdėta į kiekvieną vičiūtės, iš Pakuonio vai. 
pakietą, Žmonės Kauno ap.

STIRNA, Andrius, iš Žąslių 
vai., Trakų ap.

STRAVINSKIENE - Bosiu- 
tė, gyvenusi R.F.D. 3, East

Todėl, 
muilo 
CARE 
galėjo 148,309,840 kartų 
nusiprausti.

Todėl, kad CARE blan-

DRJM SCHOOL
Leo Krauskas i-.okina mušti j 

! drumą. Turiu didelį patyri- ' 
uą. Jums nereikalinga šį in
strumentą įsigyti iki išmok
site. Jūsų sūnus gali lengvai 
išmokti. Mano mokykla yra 

užpakalyje Metropolitan 
Teatro.

Hollis Msic S:pply
. Boston. ’Tnt-s

Tel Tan. 6223
f t 
il

I

I

i

I

MUTL A
IHREE Ar<TS STufii 
3dl$c IšKalVos Pian< 

. k LzueUo i'ątaJ .Jitailė u. Ui 
laster of Arta in music laipsn. 
landa dainavimo ir piano kekei 
jas Josios mokykla yra pnpažin 
a veteranų mokinimui Dėl infor 

■nacijų telefonuokite ar rašykit «- 
*80 BOVLSTON ST., BOSTON

KENmort 3571
40 CONCORD AVĖ.. 
Cambridge 38, Mass 

Tel. Eliot 8222.

I

DAKTARAI
’jSOuJtlŽ rU E^b013|

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

i

i

Į
I Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

I

Tet TR0wbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman art) Centrai 
CAMBRIDGE. MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

šeštadienį “Darbininke” 
kėši Kanadiečiai Juozas Kilmo- 
nis ir Edv. Liuthar, 
treal.

P-nas J. Kilmonis 
bininko” skaitytojas
jas. Šio mėnesio pabaigoje jis 
su visa šeima nuolatiniam ap
sigyvenimui iš Kanados persi
kelia į Los Angeles, Calif. Pp. 
KJilmonių duktė yra gera artis
tė ir keletą sykių pasirodžiusi 
So. Bostone p. Ivaškienės gru
pės parengimuose.

Atsilankymo proga, p. Kil
monis kalendoriaus fondan au
kojo S2.00.

___
Tu Sakei
Tu sakei: mūsų laimė—tėvynėj. 
Rodei žemę — čionai,
Bet kodėl tu nūnai nusiminus. 
Jei tiki ir žinai?

— “Mažutėliai daiktai Todėl, kad CARE blan- 
jūsų CARE pakietuose ketų pakietas turi padų ir 
mums labai svarbūs” pa- kurkų, batų pataisymui ir M^HtUviltePa. 
reiske našle laiške CARE batsiuvių vinių juos pri- 
ofisui iš Europos. Mums kalti, 9,168,782 vinys šian- 
dideli daiktai labai reika- dien laiko 374,000 padų ir 
lingi, gavę džiaugiamės, kurkų Europoje. i
bet dėkoju kad neužmiršo
te pasiųsti ir mažutėlių 
daiktų, kurie mums taip 
reikalingi”.

Vienas iš 
daiktų CARE 
nos, blanketų 
mos vilnos pakietuose yra pakietuose jau pristatytos 
pakelis adatų. Lig šiol Europoje 
2,468,960 adatų buvo iš- rų lauką 
siųsta Europon.

WILSON, Kari, Philadelphi- 
joje.

, Ieškomieji ar apie 'uos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

CONSULATE GENERAI
OF LITUUANIA

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

Sq

Tu sakei: nepalik tėvų namo.
Ši audra greit praeis.

; Nūn klajoja pasauly benamiai
j Kelužėliais vingriais.
Tu sakei: juk kančia, kaip ma- 
Tik trapus debesys... [lonė, 
Nors toli aš dabar, bet svajo- 
Su manim vis esi. Įnėj —

f Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Bruadway So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 6651

mažutėlių . 
vatos, vii- myles' 

ir mezgia-

Jeigu reikia pagalbos išpildyme
INCOME TAX 

blankų, kreipkitės pas 
John J. Roman ir sūnų 

Vakarais nuo 6 iki 9 valandos, 
šeštadieniais nuo 1 iki 9 vai. 

Advokato F. J. Bagočiaus ofise 
302 W. Broadway, So. Bostone

TUKIS, iš Daubiškių km., 
Viekšnių vai.

URBA, Jonas, Chicagoje, 
URBONAS, Jonas, sūnus

CARE kraitelių pakie- Benedikto, Chicagoje.
tas atnešė ljtt8,7«8 «pil- VALANČIUS, Feliksas, iš 
kūtes į Europą; sudėtos Kalvarijos vai., Marijampolės 
viena po kita apime 33 ap.

Į VELVEKIS, Stasys, iš Paš- 
kuvėnų km., Luokės vai.

VENSLAVIČIUS, iš Biršto
no vai., Alytaus ap.. Brookly- 
ne. t

, VISAKAVICIUS, Nikodemas, 
iš Švenčionių ap.

Liturgines Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina.— 25c.

Pamaldų Vadovėlis
Palutės CARE kraitelių

apdengtų 60-ak-
nuo tvoros iki

f

PARSIDUODA — Dėlei ne
sveikatos pigiai parduodu 3-jų 
šeimynų namą su visais įrengi
mais. Atsišaukite tuojau pas 
savininką ant 3-čių lubų: J. 
Šulčius, 6 Loring St., So. Bos
ton 27, Mass. (6-t-16)i

tvoros.
CARE

2,678,994 guzikus;
708 špūles 
tos; 37,745,500 mastų sto-į 
rų siūlų, ištiesti būtų 21,-' 
446 mylios; 88,824 kūdi
kiams bonkučių ir spenių; 
200,826 poras žirklių.

3,940,948 blekutes pud
ruoto pieno išsiųsto užsie
ny CARE maisto pakelyje; ___ j
padarytų 20 milijonų! » Gouia st„ w.*Roxbu^cMa** 
kvortų pieno, r—---- -
pinti vieną kvortą pieno 
kiekvienam vyrui, moterei 
ir vaikui New Yorko ir 
Texas valstijose.

i CARE, ne-pelninga, val
džios užgirta organizacija, 
kuri randasi 50 Broad St., 
New York, parūpina dvy-;

i
I

taipgi pristatė
1,122,-! 

“darning” va-'

Sudarė ir išleido kun. J. Kon
cevičius, 1929 m. Kaina—

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresą'

i

20c.
I

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
C*!i<ornijo,e Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė..
Hollywood 38, Calif

l
I

i
I

I
So. Boston FumlhreCe.

Mitra**! Italijai psrdjrbam.

Kainos pranešama iš ariksi

ifisų Kreditas rfem*

Pristatymas skubu-

i

<80 ‘/2 West Broųdwat

TH ŠOU 2758

GRAIBOMAI

✓

f
i

4MSSS«SXX«XS«3MSSWXXSS8SSBWS»SXSSSSXSX3S3S^^

' J

Užsisakykite Teniko Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Grafton AveM Islington. Mase.
Tel Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Paragnk
Mes pardavinėjame lika įvairių rūšių pakelių 
Parakvaju Arbatą dešimt dolerių kiekvieną 
ir prisiunčiam į Ju- Pristatymas garantuotas 
sų namus 12 unci- įvairiose Europos šalyse. ! 
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingiausis vastas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 
PO GLOBA MOTINOS 8VC

Plrmininkč — Eva Markaienė, 
625 E. Sth SL, So. Boston. Mas* 

Tel. So. Boston 1298 
Vice-Pirminink6 — v». Gailiūnienč 

8 Winfield SL, So. Boston. Mass 
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sth SL, So Boston, Mas* 
j Finansų RaSt. — B. Cūnienė^

> Tel- Parkway - 1864-VV gana parų-. Iždininkė — Ona Šiauria.
~'------ 51 Tampa St.. Mattapan. Mass.

Tvarkdarft — Ona Krasauskas, 
11 Springer St, So. Boston. Mass 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė 
110 H SL, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 

vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nss nmtnlrnli) raštininke

«V. JONO EV. BL. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA I

Pirmininkas - Juozas Svagždys
601 6th St., So. Boston, Mass

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleiku 
702 E. 5th St.. So Boston. Mass

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

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška. 
440 E. Sixth SL, So. Boston. Maso 

i
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 

699 E. Seventh St.. S Boston. Maa»
Maršalka - Jonas Zatkis,

787 E Broadway. So Boston. Mas> 

antrą antradienį mėnesio. 7:30~val. Draugija laiko susirinkimus kas trr 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesi' 
2 vai po pietų Parapijos salė1 
to? S! 7th Rt Jto Rnaton Mase

Į

I

PAIEŠKO
iš

——————
S. Baraseričiusir Sūnus

MOTERIS PAGELBININKt l 
l letuvių Graborlu*-B*l*amuotoj»* 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadwaj 
.40 BOSTON MASS 

r*l. SOUth Boston 259L

Kilnaus gyvenamoji vieta
838 Dorchester Avė
Tel COLumbta 25T

___ * ______ j veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivina išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

ŠAKENIS, Stanislovas.
Telšių ap., Chicagoje.

SCHUHMAN - Plikunartė, 
Anna, ir broliai Plikunas Jonas 
ir Karolis, iš Veiverių vai., Ma
rijampolės ap.. New Yorke.

SDANO (Zdanauskas), A- 
dolfas, Aleksas. Edvardas ir 
Zofija, išvyko iš Rygos, gyv. 
Milvaukee.

SELIUKAS. Augustas, iš 
Švenčionių ap., Chicagoje.

ŠICKUTfi - Geronaitienė, E- 
leonora (Levusė).

SPRIDŽIUNAS, Zenonas, gi
męs Amerikoje, gyvenę^ Lie
tuvoje.

STANKEVIČIENĖS, Agnie-

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

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

i 220 E SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

!
!

C A S P E R
CUNERAl MOM*

187 Dorchester Stre*« 
South Boston Mas» 

loseph f.Casper 
(KA8PERAS) 

•Mbtuvlg Direktorių* 

YOTARY UF5jfel< 
^tarnavimas Dieną ir N««t, 

koplyčia Šermenims Dyk- 
▼ei ŠOU Boston 1437 

ŠOU Booton 3880

YAKAVONIS
Fanerai Rome

741 No. MainSt.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tol. Brockton 8-1M0

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moteriias yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis. Savininkas

258 West Broadway,

Pagamina gerus lietuviškus pietus. ’.r 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- , 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- į 

giai patarnauja. £
South Best on, Mass. f

O. F. E. Z*l«t*k«*

ZHETSKAS
FUNERAL ROMI

5M East Broadvay
SOUTH BOSTON MASB

A. Zaletska*.
Graborlal Ir Balaamuotojal. 

Patarnsvlraa* dieną ir naktį 
Koplyčia šermenim* Dykai 

NOTART PTJBUC
Tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2808
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* s mūsų

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenvs:

ANUŽAITISą Pranas.
BAUŽA, iš Slavikų vai 

kių ap.
j BENDŽIUS, šeima nuo Sla-’ phijoje.
vikų, Šakių ap. j KLAMM - Kylaitytė, Anna,

BICIUS (Buzauskis), And-(iš Naumiesčio vai., 
rius ir Juozas,

BUTVILAS, 
turėjo akmens 
vę Chicagoje.

BUZAUSKIS,
drius ir Juozas, iš Trakų ap.

CEKAVICIUS, Adomas,
Surviliškio vai.. Kėdainių ap. 
gyvenęs Liepojoje.

ČEPAS
nas,
aių ap.,

ČESNA, Martynas, iš Juod- 
petrių km., Tauragės vai., gyv. 
Chicagoje.

j CVILIKIENE - Indrišifinai- 
tė, Elena, iš Pasvalio vai., Bir
žų ap.

DABRICKAS, Juozas
Į gis, iš Bartininkų vai.,
į viskio ap.

DAGILIS, Petras, iš 
vos vai., Kauno ap.

DAGILIS, Viktoras ,iš Gar
liavos vai., Kauno ap.

DAILIDE, Antanas,' iš 
tautų vai., šakių ap.

DAINAUSKAS, Petras,
Pajavonio vai., Vilkaviškio ap., 
New Yorke.

DAKINEVIČIUS,
Vaclovas ir Zigmas, ir Dakine- 
vičiūtė Marija, iš Trakų ap.

DALBOKAS, Klemensas, iš
i Krakių vai., Kėdainių ap.

DENADAVICIUTES, Agnie
ška, ir Magdalena, abi Stanke- gal Philadelphijoje. 
vičienės, iš Pakuonio vai., Kau
no ap.

Rietavo vai., Telšių ap.. gyv. 
ša- New Yorke.

KIŠONAS, Stasys, Philadcl-

| &s> naunncpviU V3.1., TrUFP <rDS 
iš Trakų ap. Įap., sūnus Liudvikas ir duktė 

Konstantinas, Emma.
tąsymo dirbtu-J KLIMAITIENE - Kylaitytė, 

;Anė, iš Naumiesčio vai., Tau- 
(Bičius), An- ragės ap., sūnus Liudvikas, ir 

duktė Ema, turėjo namus Chi- 
iš cagoje ir New Yorke.
,j KONDRACKIS, Juozas, gyv. 

. Hartford, Conn.
(Cekaviėhs), Ado-j KRALIKAUSKAS. Praneš, 

iš Surviliškio vai., Kedai- iš Žiežmarių vai., Trakų ap.
gyvenęs Liepojoje. | KYLAITYTĖ - Klimaitienė, 

Anė, iš Naumiesčio vai., Tau
ragės ap., sūnus Liudvikas ir 
duktė Ema, turėjo namus Chi
cagoje ir New

LIUTIKAS, 
kaitė, Marija, 
Kretingos ap.

MACAITIS, 
Raudonės vai., Chicagoje.

MARČIULYNAITE, Juliia, 
iš Balbieriškio vai., mokėsi 
Prienų “Žiburio” gimnazijoje, 
gyvena Avis, Pa.

MARČIULYNAS, Pranas, iš 
Balbieriškio vai., gyv.

e a -i-ioj mc
ėsi privačiai ir ilgai tar

navo. 1914 Rusijoj įsigijo 
mokytojo teises, mokyto
javo gimnazijoj, dėstyda
mas lietuvių kalbą. Grįžęs 
Lietuvon, apsigyveno Jur
barke ir bevelk visą laiką 
buvo Jurbarko, vėliau Ra
seinių. Šakių, Kauno ir voj, Vabalninkuose.Vaiky- 
vėl Jurbarko pradinių mo- stę praleido Amerikoje, 
kyklų inspektoriumi. Mokėsi Biržuose, kur ir 
' Spaudoj pirmaisiais gimnaziją bąigė. Univer-; 

darbais pasirodė 1909 me- sitete studijavo literatu-' 
tais. 1916 m. išėjo jo pir- rą ir pedagogiką. Redaga- ; 
mosios knygelės vaikams, vo: “Lietuves Studentą”, '; 
Be to, įsteigė vaikų laik- “Ateities Spind u 1 i u s”, 
raščius “Žiburėli” ir ‘Sau- “Pradalges” ir “Dienovi- 
lutę’, ir pats, ypač, pasta- dį”. Buvo Maironio Lite
rą jį redagavo/ Jo knygų- ratūros Muziejaus vedė- 
čių yra išėję apie 15 ir da- jas. Spaudoj pasirodė 
lis suaugusiems. Kaip mi- 1924 m. ir pirmasis eilė- 
nėta, jis stilizuoja liau- raščių rinkinys išėjo 1923 
dies pasakas, yra gerų ei- m., pavadintas “Baltosios 
lėraščių, apsakymėlių, dienos”. Keletą rinkinių 
scenos vaizdelių, davęs, davė ir vaikams, kurie ne
žinoma, vaikams. Trem- turi pirmaujančių. Jų tu-
tyje redaguoja “Saulutę” rinys lengvas, auklėjan- 
ir bendradarbiauja tenyk- tis, religingas. Be to, da- 
štėje periodikoje. Reikia ve beletristikos, eiliuotų 
nepamiršti ir žymaus vai- feljetonų, straipsnių ir 
kų poeto Vytės Nemune- recenzijų. Tremtyje irgi 

Bernardas išleido vaikams eilėraščių. 
Brazdžionis, kuris ir mini Brazdžionis vienas stip- 

operos savo amžiaus 40 metų su- riaušių musų šiandieninių 
kaktį. Gimė 1907 m. va- poetų. Ir vaikų literatūro- 
sario 2 d. Šiaurės Lietu- je, kaip poetas, pirmauja.

-----------------------------Tenka dar paminėti vai- 
Kl^ida-------------------------- ky poetus: gabų Leonar-

---------- dą Žitkevičių (jau'Ameri
koje), Kazį Jakūbėną (ne
seniai bolševikų išvežtas 
ir yra žinių, kad sušau
dė), Kazį Papečkį, Praną 
Eastį - Imsrį, Albiną An- 
driulionį, Petrą Babicką, 
Balį Augustinavičių - Au
giną, Liudą Dovydėną, 
Antaną Gustaitį, Paulių 
Jurkų, Stasį Laucių — 
Stelą, Alę Nakaitę - Arba
čiauskienę, Petrę Orentai
tę - Janutienę, Antaną 
Vaičiulaitį, Stasių Būda- 
vą, Joną Vaidelį, kurie 
daugumoje periodikoje 
dalyvauja ir rinkinių ne- 
išleidę.

Jonas Kuzmickis, nors 
gimė Svėdasuose, Rokiš
kio aps. 191o m. vasario pavarde 
mėn. 8 d., mat ten tėvas gjapyVar(je jonas Gailius, tremtyje įsteigė ir reda-

misvej Lietuvoj lietuviai turėdavo ledaunes, kur priveždavo vasaros metui 
ledo, šiard’en raudonieji agentai organizuoja raudonąsias gurguoles, kad iš
plėštus iš ūkininkų javus nugabenti į valsčius. Vargsta lietuvis ūkininkas ir į 
maldauja Aukščiausiojo, kad Jis siustų babiloniškos vergijos imperialistams ba- w 
biloriš'a protą, kad iie neras ” ramybls savo sieloj, kot nebus išlaisvinti mi-L 
lijorai žmonių. Jeigu Kainas už brolio nekaltą mirtį buvo skirtas jo nelaimei,! 
tai k-ain gi gali tos nelaimės išvengti bolševikiški tironai ir jų agentai?! ----------- r—--------------------------------------------------------------------------------------- j

daug 
kad ir 

kūrėją, 
lengvas 
turinys, 

peno vaikas 
, o auraa- 

aip ir senas, be ava-

literatūroje 
Jei paėmus, 
literatūros

Praną Mašiotą: 
stilius, įvairus 
bet dvasinio

i rasdavo, 
.:aip ir 

sinio peno, taip, kaip be 
sielos. Juk vaikui malda, 
bažnytėlė. Dievulis, Šven
toji Motinėlė, kunigėlis, 
tai viskas. Kun. Kuzmic- 
kis iš mažens su malda, 
bažnyčia suaugęs, tėvai 
religingi, be to, tėvas mo
kytojas, broliai, giminės 
mokytojai ir pats tą peda
gogo, auklėtojo gyslelę 
turėjo ir žinojo, ko vaikui 
trūksta ir kas iš vaiko iš
augs. Jau kitoks buvo ra
šytojas Antanas Gierai- 
tis - Giedrius, Kuzmickio 
giminaitis, davęs geres
nio peno pasakų formoje. 
Kun. Jonui Kuzmickiui 
pernai sukako 55 metai 
amžiaus. Tad nors keliais 
žodžiais ir apie jį.

Gimė 1892 m. balandžio 
mėn. 4 d. pasakiškoj, gra
žioj, Jurbarko apylinkėj, 
iš kur kilę žymūs 
dainininkai: An tanas,
Stasys ir Stepas Sodeikai, 
Baltrušaitis, dramos kū
rėjas Kastan tinas Glins
kis, aktorė O. Petravičiū
tė, skulr toriai V. Grybas 
ir P. Mikut’aitis, kunigai 
saleziečiai: a. a. dr. J. Pui
šys, dr. P. Petraitis, dr. 
Endriuškevičius, Saba
liauskai, prof. dr. I. Ta
mošaitis, doc. dr. A. Ta
me šaitis, dr. K. Ambra
zaitis (pastarieji trys bol
ševiku dar 1040 m. išvež
ti), dainininkas A. šaba- 
niau: Stanį

ve kų 
davė, 
vaikų

ir Jur-i 
Vilka-

Yorke.
Rokas ir Liuti- 

iš Gargždų vai.,

Augustas, iš
I Kelione Garlia-

t

lio, tai yra

Tai buvo didelė klaida, 
Kad pamačiau aš ją. — 
Ir sieloj gimė jau tada 
Didi, žavi svaja.

Piktai kuždėjosi visi: 
Laimingas jis nebus.
Bet mano meilės ilgesy 
Ji buvo man dangus.

' įsi...

Didžiulis sutvėrimas kaip tik telpa arbati
niam puoduke. Tai šešių savaičių senumo Chi- 
huahua, laikomas Mrs. Louise VVilliams iš Los 
Angeles. Jis sunaudoja tris kart į dieną po puse 
arbatinio šaukštuko maisto.

Gyvenimas tai kaip graži kelionė — 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal.
Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klarkus ir kerintis, tartum sirenos gal?
Akyse gi. tartum kaleidoskope, 
Vaizdų vaizdai, et efemeriški, trumpi...
Kelionėj veriasi ir gyja sopės — 
Eini ir eidamas imi ir suklumpi.
Vieni laivais - bures ištempęs vėjas — 
Kiti gi pėsti eis per miestus ir šalis.
Ir nors sakais, kad tu ne Odisėjąs, 
Bet nežinai, kiek tu papasakot gali...
Tai kas, >kad tavo laivas nesudužo,
Tai kas, kad tu namuosna sveikas sugrįžai, 
Tai kas, kad likusių viltis nelūžo
Ir kad pati sutikt išėjo su mažais...
O jei grįžai praūžęs ir praleidęs
Tėvų turtus, lėbaudamas viešuos namuos, 
Tave sutiks ir džiaugsmas jųjų veide 
Viską gražiai atleis, viską ranka numos...
Jei mylima, kur andai laukt žadėjo, 
Laiminga ir linksma nuėjo su kitu — 
Tau širdį spaus ir jai atneš, lyg vėjas 
Žiedų kvapus, nutolstant jūra nuo krantų...
Jei tėviškę, tarytum Marco Polo, 
Nežinomas ir vargšas andai palikai — 
Galėsi sekt, kaip ji graži iš tolo. 
Kaip keitė veidą jos ir priešai ir laikai.
Kelionė?... Taip, jinai graži, kaip reta — 
Kiek nuotykių, kiek Įspūdžių ir kiek vaizdų. 
Ir niekas taip giliai nežeis, kaip metai — 
Negydys niekas taip įsenusių žaizdų.
Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal? 
Gyvenimas, tai kaip graži kelionė — 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal...

J. Aistis.

f
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I

i

I
I
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I 

iš Pa.
MICEVIČIENĖ.
MIKALAUSKIENĖ

Anupras, Adolph Michalowsky),

Sin-
oi Avis,

I 
I

(Mrs. 
gyv. 

Chicagoje, Washtenaw Avė.
MONKIENE (Monkus) — 

Anužaitė, Jadvyga, ir Monkus, 
Jonas, kilęs iš Šiaulių ap.

NARIJAUSKAS, Juozas.

NEUMANN, Kari, Philadel
phijoje.

PACEVIČIUS, Antanas ir 
Barbora, iš Gargždų ir vyras Bernardas. 
Franz.

DORELAITIS, Jurgis, Brook- 
lyne.

DOVYDAITIS, Juozas ir 
Vincas, sūn. Jono, Chicagoje.

GERONAITIENE - Šičkutė, Kauno ap., gyv. 
Eleonora (Levusė). Mass.

GRICIUS, Leonardas, gimęs j PLJKUNAS, Jonas ir Karolis 
‘ Lietuvoje ir sesuo Schuman, Anna, iš

j Veiverių vai., Marijampolės a., 
Pranas, New Yorke.

j POŠKO (Paškevič), Nikodem 
- Cviklie- ir Zechel, iš Lapių vai., Kau- 

'no ap., gyv. Worcester, Mass.
• RAČKAUSKAS,

i

I
I _

į DOBLIS (Doblytė) - Jeszlis,

I

PACEVICIUS, Vytautas, iš 
Aukštadvario vai., Trakų ap., 
Philadeipbijoje.

PAšKEVIC (Poško), Niko-
I dem ir Zechel, iš Lapių vai.,

Worcester,

telė, net ir pabėgėliai sve- lis” ir “Katinėlio ūsai”, 
timtaučiai tokios neturė- vaidinimą “Kalėdų sene- 
jo. Neseniai persikėlė į lis”. Be to, dvi literatūri- 
Angliją, kur dirba pašto- nes studijas: “Lietuvių 
racijos darbą ir kartu pla- tautosaka”, “Kūrėjai ir 
čiai spaudoje bendradar- kūryba”. Lietuvoje buvo 
biauja. Matome ir Ame- vaikų laikraščio “žvaigž- 
rikos lietuvių spaudoje, dutės” redaktorius ir pa- 

, tai žinoma dėjo redaguoti ‘Šaltinėlį’,
mokytojavo, bet augo ir 
subrendo Jurbarke ir sa
ve laiko 
Pradžioj mokėsi Svėda
suose, T “ —
Vaižganto vardo mokyk- ~ ‘
loję, kur tėvas mokytoja-' sti,'turėdamas 
vn -yplipii .Tiirharlro kur —10

Amerikoje, lankėsi
1929 metais.

GRIGARAVIČIUS,
iš Grinkiškio.

INDRIŠIUNAITE
nė, Elena, iš Pasvalio vai.

JABLONSKAITE, daininin-! RAČKAUSKAS, iš.Girdvai- 
kė Chicagos teatre, duktė Juo- nių km., Rietavo vai., Telšių a., 
zo, kilusio iš Griškabūdžio v., gyv. New Yorke.
Šakių ap. | RAČKUS (Račko), Jokūbas,

JAGMINAS, Adolfas, Kaži- Petras ir sesuo Jadvyga.
mieras ir Konstantinas. j RADENAS, Juozas, apie 85 

JAGMINAS, Jenas,
Vinco, Chicagoje.

JANCEVIČIUS, Antanas, iš
Tverų vai., Telšių ap.

JANKAUSKAS, Matjošius ir 
Simas, iš Alvito vai., Vilkaviš
kio ap.

JESEVICIUTE, Judita, iš Vi
šakio Rūdos vai., Marijampolės 
apskr.

JESZLIS - Doblis (Doblytė), 
Barbora, iš Gargždų ir vyras 
Franz.

KAULIUS, Andriejus, iš

sūnus m., ir jo šeima, gyv. Chicagoje.
I RAMANAUSKAS, Juozas ir 
jo sūnus Pranas ir duktė Jad
vyga, Chicagoje.

RAMONAMS, Jurgis, Det- 
roit.

RAMONIS. Juozas, iš Biržų 
ap., Krinčino vai.

ROMAN - Cibenti. Romual
das, gyv. Philadelphijoje ar 
Pittsburghe.

SAKALAUSKAS, Antanas ir 
Jonas ir Sakalauskaitė, Marija, 
iš Lygumų vai. Šiaulių ap., 
Chicagoje.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
‘Ateity’, tyj® nesiskirti, linkint ir nantieji maloniai prašomi ?tsi- 

________ ’’ ’ ” > amžiaus liepti j:
‘Viėnvbėie’ irlir kūrybinės ateities. Te- Consatate Geaeral of Lithuania 

-• ’ • • J padeda Dievas!.. » 41 West 82nd Street
J. Bruklynietis. New York 24, N. Y’.

I

Rašyti pradėjo ir pir- gavo jaunimo žurnalą 
mas rašinėlis, beletristi- “Žibintą”. Yra dar ben-

> 1927 m. dradarbiavęs: “XX am-
i “Saulutėje”, vėliau kituo- žiuje”, “Židiny” 

kun. Juozo Tumo- se vaikų laikraštėliuose. ‘Ateities 
.Rašyti pradėjo gana ank- ‘Pavasary’,

i tik ketu- kit. Jei kiek pažvelgti į jo 
riolika metų.1936 m. išėjo kūrybą, pamatysime, jos 
pirmasis eilėraščių rinki- turinys įvairus, gyveni- 
nys “Varpelių Aidų” var- iškas, auklėjantis ir kar
du. Tais pat metais išėjo tu, kūrybinis; stilius leng- 

.-------- ________ gyvas, ir
“Palaimintais pati forma susijus su 

keliais”, radę malonų at- kompozicija. Autorius ne- 
3iliepimą ir kritikos, nes mėgsta mandrumo ir 
vaikų literatūroje ir reli-i švaistymosi ar kokio vai- 
ginio turinio apysakaičių 
trūko. Vėliau išėjo ir dau
giau. Išleido ir scenos 
vaizdelių: “Velykų bobu
tė”, “Be mamytės”, “Ka
lėdų senelis”, '“Su angelu i karna. Toks autorius liko 

Kalėdų karalai- ir šiandien.
Minėdami darbo sukak- 

“Vieversė- tį, linkime nepalūžti ir su

jurbarxiečiu. njs, pasirodė vaikų literatūra ir trem-

Spinduliuose’, i gražaus, sveiko

vo, vėliau Jurbarke, kur 
ir baigė 1931 m. gimna
ziją. Šeima religinga ir 
sūnus su bažnyčia susiri-__ ____ __________ _______ __ , ,
šęs, viliojo kunigo pašau- gana gražios vaikams a- vas, sklandus, 
kimas. Tais pat metais pysakaitės 
istojo į Kauno Kunigų 
Seminariją, kurią baigė 
1936 m. ir įstojo į Vytau
to Didžiojo universitetą, 
studijavo literatūrą ir pe
dagogiką. 1938-40 m. dir
bo mokytojo darbą Aly
taus, Merkinės ir kitose 
gimnazijose. Tremtyje į- 
kūrė ir direktoriavo Aukš.
Prekybos Mokykloj “Ži
bintas”, kuri buvo vienin-

sargu”, “
tė” ir kt. Tremtyje išlei
do eilėraščius:

♦

kymosi, bet paprastumą, 
nuotaiką. Kaip minėta, 
pas jį turinys tik religi
nis, auklėjantis, kas vai
ko dvasiai ir amžiui tin-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

99“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $2.00 metama.
♦

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA
488 E. Seventb St., So. Boston 27, Mass.


