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taikos 
tautai 
nepri- 
mūsų 

Valsty-

Iš priežasties Didžiojo 
Penktadienio 
“Darbininko” 
nio numeris 
savaitę šis yra vienintelis 
numeris.

šventės, 
penktadie- 

neišeis. Šią

Atsirado Martynas Jankus

Vakarų Europa (LAIC) 
Vienoje Vakarų Europos 
išvietintų lietuvių stovyk
loje gyvena senelis Marty
nas Jankus. Kaip žinome, 
M. Jankus neretai vadina
mas Mažosios Lietuvos 
“Patriarchu”.

Tą pavadinimą jis užsi
pelnė savo nenuilstama 
per metų metus kova už 
lietuvybę apskritai, ir jos 
išlaikymą Klaipėdos kraš
te ypatingai.

Spaudos draudimo lai
kais, M. Jankaus nuosavy
bėj buvo įrengta lietuviš
ka spaustuvė. Knygnešių 
eilėse nenuilstamai kovojo 
prieš rusiškąją priespaudą 
ir rusifikaciją.

Jankų nuosavybę Bitė
nuose (Pagėgių apskrity
je) laukas į lauką sueina 
su garsiąją stabmeldžių 
senlietuvių šve n t y k 1 a 
Rambynu. Ten seni ąžuo
lai ir po šiai dienai nenu
stoja ošę, lietuviui primin
dami garbingą praeitį, 
šaukdami prie naujų užda
vinių Klaipėdos sukilimo 
metu, Martynas Jankus 
stojo naujų pareigų Gelbė
jimo Komiteto priešakyje. 
Tragingu istorijos rato 
posūkiu, pačiame gyveni
mo saulėleidyje Martynas 
Jankus liko išstumtas iš 
savo gimtojo krašto to pa
ties mirtino lietuvių tau
tos priešo - maskoliaus, 
prieš kurį garbingas pat
riarchas visą savo gyveni
mą nenuilstamai kovojo.

Netvarka Sovietinamoje 
Lietuvos Pramonėje

New York (LAIC)—Vil
niuje leidžiamas laikraštis 
“Tiesa” išspausdino Kau
no MVK Vietinės Pramo
nės Skyriaus pirmininko 
A. Balkausko pranešimą, 
kad “Indo” keramikos į- 
monės vedėjas Numavičius 
nesiduoda surandamas. 
Nesą drausmės nei vais
vandenių dirbtuvėje “Du
bysa” nei kitose Kauno 
miesto įmonėse. Tame esąs 
kaltas “kombinato” direk
torius Vintys.

SSSR 
metodu, panašias 
liacijos” 
darbo drausmei sustiprin
ti.

Sovietų spaudoje giria
mas Ukmergės apskrities j

praktikuojamu 
“reve- 

yra vartojamas
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SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ Ispanija įšaldė 330 Nacii) 
Įstaigų

Madridas. Išmaniia, bai. 
15 — Praneša, kad Ispani- 

i :cs užsieniu ministerija 
uždraudė 330 vokiečių -
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New York, bai. 15 — 
nacių įstaigoms daryti ko- Šiandien, 3 vai. po pietų 
kias nors transakcijas be susirinko UN saugumo ta- 
a’džios leidimo. jrybos atstovai posėdžiau-
SDėjama, kad Ispanijos tų. Svarbiausi klausimai 

užsienių ministerija pada- dienotvarkėje yra Iranas
”ė tokį patvarkymą, gavus ir Ispanija.
Tung. Valstybių ir Angli-1 Sovietų Rusijos atstovas 
ios patarima, kai sužinota, Gromyko įdavė reikaląvi- 
kad vokiečiai savo įstaigų mą išbraukti Irano klausi- 
nkcijas perveda vietiniams mą iš dienotvarkės. Tačiau 
spjanams, tačiau pasilik- tam reikalavimui priešina- 

dami sau “nematomą”, si Jung. Valstybės ir Bri- 
'ontrolę. tani ja. Kas link Irano, tai

fpagal Dievo įstatymą; at
sisakyti nuo teritorialinio 

Į grobimo; eiti prie pasauli- 
įnio nusiginklavimo; pa
naikinti konskripciją tai- 
i kos metu, ir visus tarptau-
• tinius nesusipr a t i m u s
• spręsti teismo keliu vietoj 
■ karo.
i Priminė Lenkiją ir kitus 
kraštus, kuriuos Rusija 
užgrobė ir tų kraštų mili-

iraniečių ambasadorius 
Ala pranešė tarybai, kad 
jo valdžia neabejojanti, 
jog Rusija išlaikys naują 
sutartį. Tačiau dar ne vis
kas, kad Rusija išlaikys 
sutartį, bet Rusija nori su
sidaryti stiprią įtaką viso
je vakarinėje Europoje. Ji 
siekia kontroliuoti Darda- 
nelius, kelia ginčus dėl 
Trieste. Mandžiurijos ka
ras ir kiti svarbus ir pai
nūs klausimai turės iškil
ti, jei ne Jung. Tautų sau
gumo tarybos susirinkime, 
tai keturių didžiųjų vals
tybių ministerių susirinki
me tikrai iškils.

Mažai kas tiki, kad Jung. 
Valstybės ir Anglija leis 
Rusijai užgrobti svarbiau
sius punktus Europoje. 
Jeigu Rusijai duotų tą, ko 
ji reikalauja, tai Anglija 
būtų visai nuginkluota. 
Europoje liktų viena galy
bė — Rusija. Kaip tik to 
paties siekė Hitlerinė Vo
kietija. Ji norėjo sutriuš- 
linti Anglijos galybę.

Šeštadieniui praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salo- 
nusinirko kvepalų eiti Jėzaus patepti... jos atėjo pas kapą, saulei jau užte- 

sėdintį dešinėje pusėje, apvilk- 
jūs ieškote Jė- 

ju nėra čia;

mė
kėjus... Įėjusios į kapą, jos" pamatė jaunikaitį, 
tą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: Nenusigąskite: 
zaus Nazareno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus: jis prisikėlė.
štai vieta, kur jį buvo padėję... šv. Morkaus 16.1-6.

VARGDIENIŲ VELYKOS
Nelinksmos šiais metais yr mūsų Velykos. 
Graudinga kartybė širdy pasilikus, 
Griežtai panaikinama ji nesiduoda,
Ant džiaugsmo užtraukia tik uždangą juodą... 
Mintis nejučiomis į Lietuvą skrenda, 
Nelaisvę ir badą ir šaltį ten randa 
Ir skausmą didžiausį visų katalikų, 
Kad jiems nebeleidžiama švęsti Velykų... 
Slaptai kur duonelės juodos pasidėję, 
Kampe Alleliuja tykiai sukuždėję, 
Pro langus akimis nerymstančioms dairos, 
Ar ne šnipinėja komisaras šnairas: — 
Iš naujo gal teisintis reiks prieš čekistą, 
Dėlko dar Dievulį širdy išpažįsta?..

Lietuvi! Kur linksmosios tavo Velykos? 
Ar ilgai ant tavo gyvybės dar tykos 
Pašėlęs bedievis, žiaurus azijatas, 
Čiulpiąs paskutinį krislelį sveikatos, 
Išplėšęs tikėjimą, laisvę ir turtą, 
Atnešęs supuvusią dvasią ir skurdą, 
Brukąs nepakenčiamą piautuvą-kūjį, 
Draudžiąs per Velykas giedot Alleliuja?..

Tik tuo tu gali sunkią širdį raminti, 
Kad nukreipi savo nuvargintą mintį 
Į tolimą šalį, į tą Kalvariją,
Į verkiančią graudžiai po kryžium Mariją, 
Į kūną jau mirštančio mūs Atpirkėjo, 
Kurio visas Kraujas versme ištekėjo. 
Jis kentė, Jis mirė, Jo nieks negailėjo, 
Bet mirdamas mirtį Jisai nugalėjo, 
Garbingai trečioj dienoje atsikėlė.

* ♦ ♦

Taip kelsis iš vargo visi mažutėliai, 
Visi išjuokti, pamiršti, nukankyti — 
Tik reiks laikinai jiems kančias išlaikyti...

J. Rinitas.

v •
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MIRĖ KUN. ADOMAS C.
LOPATA

Elmhurst, Pa. — Balan- kolo par. bažnyčios 
džio 8 dieną mirė Nukry- pijos kapuose, 
žiuoto Jėzaus Seserų vie-

uolus nare rtnas Sn- ntu nuo,y”° kapelionas kun. uoius pareigūnas, feirvinuj p m
valsčiaus, Kielių apylinkės 
pirmininkas už pastangas 
išreikalauti iš ūkininkų 
uždėtąsias pyliavas.

Pataria Komunistams 
Važiuoti | Rusiją

Bcston, Mjv;s. — Sekma
dienį, balandžio 14 d., Tei
sėjas John E. Swift, vy- 
riausis Knights of Colum- 
bus vytis, kalbėdamas Švč. 
Sakramento paranijos vy
nams, Jamaica Plain, pa- 

i -eiškė, kad sovietų Rusi- 
| ios siekis ir tikslas dabar- 
• tiniu metu yra nei kiek ne
mažiau, kaip dominuoti 
pasaulį.

Teisėjas John E. Swift, jonus katalikų pavergė 
kuris yra pripažintas kai-i pradedant nuo Suomijos 
no įžymus materialistinėsI nėr visą rytinę Europą, iki 
r komunistinės Rusijos 
priešas, pasiūlė 5-kių 
nunktų programą moralės 
teisės atsteigimui. Teisė
jas Swift siūlo į San Fran- 
cisco Jung. Tautų čarterį 
įtraukti pareigas ir teises

Jugoslavijos, ir katalikiš
ką Austriją, ir net siekia 
Romos vartus. Teisėjas 
Svvift atsišaukia į visus, 
kad stotų i darbą ir sus
tabdytų Rusijos planus 
pasaulio dominavimui.

Cukraus Streikas Užsibaigė 
Didžiose Įstaigose

VVashington, D. C. —La- 
dv Nancy ’Astor, Jung. 
Valstybėse gimusi Angli
jos parlamento narė turė
jo pasikalbėjimą su laik
raštininkais. Ji patarė A- 
merikos ir Anglijos komu
nistams važiuoti į Rusiją i 
ir ten padėti įgyvendinti? 
komunistinę tvarką.

Patys komunistai sako, 
kad Rusijoj dar nėra ko
munizmo, bet jis bus įgy
vendintas. Taigi komunis
tams verta važiuoti ir pri
sidėti prie įgyvendinimo, j 
jeigu jie tikrai tiki, kad 
toki tvarka yra gera.

v •

Chungking, Kinija, bai. jo pasikalbėjimą su gen. 
15 — Kinijos komunistų Mark Clark apie maisto 
vadas gen. Chou Enlai, padėtį Austrijoj, 
kalbėdamas su užsienio 
korespondentais, pareiškė, 
kad Mandžiurijoj karas 
paskelbtas ir pradėtas.

Raudonųjų vadas sako, bus įgyvendinta, 
kad jų karo jėgų pilnas 
pasipriešinimas valdžios 
karo jėgoms yra pateisi-j 
namas.

Raudonųjų 
tikslas užimti 
Mandžiurijoj
pasitraukė rusai ir į ku
rias laiku neatvyko val
džios kariuomenė.

Iš to aišku, kad Kinijos

Maisto trūkumas Euro
poj yra svarbiausia prob
lema. Jeigu badas nebus 
prašalintas, tai ir taika ne-

Washin.gton, D. C., bai. 
15 — Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO unijos, at
stovaujančios 4.400 darbi
ninkų susitarė dėl algų pa
kėlimo su National ir A- 
merican Sugar Refining 
kompanijomis. Kompani
jos sutiko pakelti darbi
ninkams po 15 centų į va- 
andą, būtent, nuo vasario 
15 d. Šis pakėlimas įima 
pirmiau duotus 5 centus.

Taigi cukraus darbinin
kų streikas išvengtas. Bet 
kompanijos dirbtuves už
tarė ir darbininkai buvo 
>e darbo.

Revere Sugar Refining 
kompanija nebuvo atsto
vaujama Washingtone, bet 
ji turėjo atstovą Bostone.

Korėjoj Santykiai Aštrėja

komunistų 
tas vietas 

iš kurių jau

Graikijos Regentas Sutiko 
Pasilikti

tas kunigu lapkričio 25 d.,
1884 m., Kaune, Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje.

Pradžioje kunigavimo 
darbavosi Panevėžio ir;
Telšių vyskupijų parapi- raudonieji yra pilnai in- 
jose per 7 metus. Atvykęs struktuoti ir apginkluoti 
Amerikon, 1893 m. suor- . tas Mandžiurijos vietas 

Kazimiero kontroliuoti, kurias buvo 
Pittsburgh, užėmus Rusijos kariuo-

Athenai, Graikija—Grai
kijos valdytojas arkivys
kupas Damaskinos, prašo
mas Anglijos užsienių se
kretoriaus Bevin ir kitų, 
sutiko pasilikti valdytoju, 
kol bus sudaryta pastovi 
valdžia.

Praneša, kad Korėjoje 
arp Jung. Valstybių ir 
sovietų Rusijos jėgų san
tykiai aštrėja.

Raudonieji nesilaiko su
tarties ir dažnai įeina į 
Tung. Valstybių zoną. Daž- 
iai kyla ginčas dėl linijos, 
skiriančios sritį. Nors gin
kluotų susirėmimų dar nė
ra, bet santykiai labai į- 
tempti.

ganizavo Šv. 
lietuvių par., 
Pa. Kai buvo įšvęstas ku- menė ir iš kurių dabar pa- 
nigu J. Sutkaitis, tai kun. gai sutartį 

‘A. C. Lopata užleido jam 
į vietą toje parapijoje, o 
Ipats išvyko į Wisconsin 
j valstybę. Ten besidarbuo- 
į damas susilpnėjo sveika
toje, ir gydytojų pataria- 
imas grįžo į Scranton vvs- 
i kūpi ja. Vyskupo kviečia- 
jmas, kun. Lopata 1914 m. 

Para" į suorganizavo Šv. Mykolo 
i parapija. Toje parapijoje

A. a. kun. A. C. Lopata: darbavosi apie 17 metų, 
gimęs spalių 20 d., 1859 
m., Rozalimo par., Meldi- kryžiuoto Jėzaus Seserų bert Hoover. Jung. Vals- 
nų km. Mokėsi Mintaujos vienuolyną, Elmhurst, Pa., tybių maisto tyrimo komi- kitės šiuo adresu:

yra verčiama 
išsitraukti. Bet Rusija pa
lieka nelegales raudonųjų 
karo jėgas Mandžiurijoj. 
Ji, matyt, iš anksto pasi
rūpino, kad kiniečiu rau
donų iu karo jėgos užimtų 
Mandžiuriją.

Eurooos Svarbiausia 
Problema—Badas

LietuviŲ Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M. 

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, balandžio 20 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Velykinė lietuvių radio programa. Programą išpildi- 
sime Velykinėmis giesmėmis, lietuviškomis liaudies 
dainomis ir muzikos kūriniais.

Trumpą kalbelę pasakys adv. Jonas Grigalus, Met
ropolijos Distrikto komisijonierius ir eiles pasakys p. 
Bronė Budreikaitė neseniai atvykusi iš Europos.

; Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo
cycles ir klausytis lietuvių radio programos iš WESX

Londonas, bai. 15 —Her- stoties. Salėm, Mass.
Visais radio programos ir koncerto reikalais kreip- 

” 1 Darbininkų Radio, 366 W. Broad-

1931 m. persikėlė į Nu-•t

•9
Adomas C. Lopata, 86 m.
amžiaus.

Palaidotas iškilmingai gimnazijoj ir Kauno kuni-jirėjo kapeliono pareigas sijos pirmininkas, atvyko way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
balandžio 11 d. iš Šv. My- gų seminarijoj. Įšventin-.iki pat mirties. * *" .................. ..... *'į Vienną, Austriją ir ture-.2680 arba NORwood 1449.



Antradienis. Balandžio 16. 1946 DARBININKAS

I

Kristaus Atsikėlimas turi labai svarbią reikšmę 
kataliku tikėjime. Galima sakyti, kad jis yra mūsų ti-' 
kėjimo pagrindas. “Jei Kristus neprisikėlė — sako šv. 
Povilas — tai tuščias yra mūsų tikėjimas, bergždžias 
mūsų mokslas”. Kristaus Atsikėlimas įrodo Jo Die
vystę. nes tik Dievas galėjo savo valia ir savo galybe 
atsikelti iš numirusių. Mes žinome, kad šv. Rašte yra 
paminėta keletas įvykių, kada Dievo galybe kai kurie 
žmonės buvo prikelti nuo grabo lentos. Naujame Įsta
tyme trys tokie atsitikimai yra aprašyti: Kristus pri
kėlė iš numirusių Jairo dukterį, vienos našlės sūnų ir 
Lozorių. Jis ir daugiau yra prikėlęs, bet — kaip sako 
šv. Jonas Evangelistas — ne viskas yra užrašyta, ką 
Kristus yra pasakęs ir padaręs. Ir ne vien tik Kristus 
tuos stebuklus darė, Dievo padedami, kai kurie šven
tieji yra prikėlę iš grabo mirusių žmonių: pranašas Eli- 
zėjus, šv. Stanislovas, šv. Pranciškus Ksaveras ir kai 
kurie kiti šventieji. Bet tie visi stebuklai buvo tik pri
kėlimai, ne atsikėlimai. Tie numirėliai buvo prikelti 
Dievo galybe. Kristus atsikėlė savo galybe. Prikeltieji 
iš grabo grįžo į gyvenimą tuos pačius kūnus turėdami 
ir, pagyvenę tam tikrą laiką, vėl pasimirė — šiuo kar
tu amžinai. Kristaus Atsikėlimas buvo visai skirtin
gas. Visų pirma. Jis kėlėsi savo galybe, tuomi įrodyda
mas, kad Jis yra tikras Dievas ir Žmogus, turįs Dieviš
ką galią ir valią. Jo kūnas jau nebegrįžo į žemę supūti 
ir laukti bendro visų žmonių prisikėlimo. Jis išėjo iš FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

r
BALF SKYRIAUS VA
KARIENĖ PAVYKO

Kovo 24 d. BALF 17 skyriaus 
| vakarienė buvo sėkminga. Da- 
I lyvavo nemažai svečių ir vieš
nių. Kalbėjo stud. p. Bronė Bu- 
dreikaitė, neseniai atvykusi iš 

i Europos. Ji pareiškė, kad BALF 
pašalpa pasiekia lietuvius nu- 

i kentėjusius nuo karo ir atsi- 
) šaukė j visus dirbti ir aukoti 
i per BALF’ą. Kaikurie kiti taip 
' pat pasakė trumpas kalbeles.I

Toastmasteriu buvo p. K. Na- 
i maksienė, BALF 17 skyriaus 
; pirmininkė.

Vakarienės proga gauta au- 
j kų. Aukavo šie: J. $20. Po $5.00 
1— A. Miškinis iš Cambridge ir 
|Čirbulėnas iš Brockton. Per p. 
Sivilienę aukavo p. Gudaitė $2. 
ir p. Bakunaitė $1.; adv. A. O. 
Shallna $1. Viso $34.00.

Bostono Jaunimo Ratelis pa
skyrė iš iždo $25.00 nupirkimui 
lietuvių vaikučiams mokyklos 

i reikmenų.
Vakarienės surengimu daug 

darbavosi ponios — Svilienė,

————-A,
ISPANIJA PASMERKĖ LENKI

JOS SKUNDĄ UN TARYBAI

Gen. Franko Kviečia Jung. Tautų 
Atstovus Į Ispaniją

karsto garbingas ir jau nebe tas. koks buvo prieš mir-| Balandžio 12 d. suėjo lygiai metai nuo preziden-jKropienė ,S. O’Haiioran, K. Na
maksy, Mockienė, B. Martinkie- 
nė, Gedamavičienė, Stakutienė, 
Balčiūnienė, pp. Palubeckas, 
Zardeckas, pp. Burdeliūtė ir II- 
kevičiūtė.

I
£ ^d“i°n»»n^usU Hoo-velto mirties. Toji sukaktis iškilmingai
mas tai vienintelis stebuklas, kurs negali pasikartoti,: paminėta. Jo nuosavybė dedikuota kaipo isto- 
nes tai stebuklas, kurį tik pats Dievas galėjo padaryti,] rįn£ šventovė 
stebuklas įroaąs Kristaus Dievystę. Jis negali pasikar- x 
toti, nes antro tokio įrodymo nebereikia.

Žydų vadai — farizėjai ir rašto mokytojai — peri 
tris metus klausydami Kristaus pamokslų ir stebėda-Į 
mi Jo stebuklus, puikiai nujuto. kad Jis yra Dievas.) 
Faktinai Kristus jiems pakartotinai yra tai pasakęs. į 
Jeigu jie būtų turėję kiek sąžinės ir geros valios, būtų! 
įtikėję. Bet jie nenorėjo tikėti ir vieton meilės ir pasi-! 
tikėjimo, visur rodė Kristui neapykantą, kuri kartais1

Prez. Truman Dalyvavo Roose
velto Mirties Sukakties Minėjime

New York, bal. 15 —Šio- si mirę. Nepriklausomoje 
mis dienomis Ispanijos Lietuvoje Kauno teatras 
valdžia griežtai pasmerkė suklestėjo iki viso savo pa- 
Lenkijos atstovų įteiktus jėgumo; opera netgi iškilo 
Maitinimus Jung. Tautų į Europos teatru viršūnes, 
saugumo tarybai prieš Is- Jau pirmosios 
paniją. nes okupacijos metu į

Lenkai sako, kad Ispani- Kauno teatrą buvo įterpta 
joj vokiečiai mokslininkai komunistinė propagandinė 
daro atominius bandy- tendencija, gi dabar Kau- 
mus. Ispanijos valdžia vi- no teatras yra visiškai pa
sus tuos lenkų kaltinimus verstas komunistų parti- 
pasmerkė ir pavadino me- jos agitaciniu kromeliu ir
iu. Ji pakvietė visų Jung. netekęs savo veido. 
Tautų atstovus atvykti į 
Ispaniją ir padaryti tyri
nėjimą fabrikuose. Tačiau 
tokiais tyrinėtojais gali 
būti tik tų tautų atstovai, 
kurių valstybės pripažįsta 
Ispanijos valdžią, o tokių 
yra dauguma.

Suprantama, lenkai iškė-. 
lė kaltinimus prieš Ispani-! 
ją, nes juos vertė Rusija.’ 
Lenkijos dabartinė valdžia) 
buvo sudaryta Maskvoje.1 
Lenkija, Čekoslovakija,! 
Balkanų valstybės yra pil
noje Rusijos įtakoje. Tų 
valstybių valdžios yra pri
verstos taip daryti, kaip 
Rusija reikalauja.

Lietuviai teatralai trem
tiniai kukliai paminėjo 
Kauno teatro 25 m. su
kaktį Vokietijoje.

ŪMO Ir Tarptautinis 
Saugumas

■v •

New York (LAIC) — 
Tik ką išėjusiame The 
New Leader pirmajame 
puslapyje D. J. Dailino ra
šytame straipsnyje “Bet- 
ween Indignation and Ap- 
peasement” skaitome... pa
našiai kaip Tautų Sąjunga 
1939 metais, jos dabartine 
įpėdine UNO savo dieno
tvarkę pradėjo nuo rusų 
agresijos svarstymo. Ir 
vėl Sovietų Rusija nesi
duoda perkalbama. Ir vėl 
Stalinas, pasaulinės viešo
sios nuomonės nepaisyda
mas, eina savo keliu. Ir vėl 
visi bandymai agresijai 
sustabdyti pasirodo bergž
di. “And the UNO is being 
degraded to a powerless, 
confused body torn be- 
tween indignation and ap- 
peasement”. Gromyko iš 
UNO Posėdžio išėjo, bet 
Rusija iš Persijos neišėjo, 
baigia savo straipsnį Dal-

Washington, D. C. — 
Prez. Truman praneša, 

t iš
bandymas Pacifike prasi
dės liepos 1 d.

Prezidentas sako, kad 
toks išbandymas reikalin
gas krašto apsaugai.

Hyde Park, N. Y. — Ba-ikad dar tik 1920 metais kad atominių bombų—  XV. j..   ua--n.au aivvaiu

taip nesuvaldomai pasireikšdavo, kad. Kristui ką nors kandžio 12 dieną, suėjo me-i pasirašytoje sutartyje ru- 
jiems nepatinkamo bekalbant, griebdavo akmenų ir, tai kai mirė Prez. Frank-'sai “visiems laikams” at- 

nuo suverenumo

Kauno Teatro Sukaktis

čia pat norėdavo Jį užmušti. Bet Jis nematomai prasi
šalindavo, nes mirties valanda dar nebuvo atėjusi. 
Kančios metu jų džiūgesis ir trijumfas buvo pilnas. 
Kristus bejėgis, duodasi suimamas, kankinamas, net 
Piloto teisme nesugeba savęs apginti, tarsi Jam iškal
bos pritrūko. Ir — kaip kvaila ir neskanu! — visas su
draskytas, krauju pasriuvęs, raudonu skarmalu ap
dengtas, dar sakosi esąs žydų Karalius! Mėgina išjuok
ti žydų tautą, bet tik pats save juokais pastato. Kaip 
jiems saldus keršto ir išniekinimo jausmas! Jų keršto 
pasitenkinimas pasiekia aukščiausio laipsnio, kai Kris
tus, tris valandas ant kryžiaus išmerdėjęs, pagaliau 
nulenkęs galvą miršta. Aha! štai koks Jis galinčius: 
kitus gelbėjo, pats savęs išgelbėt nebegali! Dabar vis
kas baigta. Jo mirtis pašalino visus jų rūpeščius ir siel
vartus. Dabar nėr ko sielotis. Jau nebebus kas jiems! 
pasako tiesos žodį. Bet — kas čia? Iš kur tas staigus vietovę kaipo 
žemės drebėjimas, saulės aptemimas, numirėlių prisi- šventovę. Prezidentas pa
kėlimas? Kam tas minios šauksmas, kad Jis tikrai yra dėjo vainiką ant Rooseyel-

lin Delano Roosevelt. Me-Įsižadėjo
tinę mirties sukaktį pami-! pretenzijų į Lietuvą, Šian- 
nėjo iškilmingai Roosevel- dien rusai tvirtina esą 
to rezidencijoje, kur ir jo 1920 metų pažadai buvo 
palaikai yra palaidoti. įduoti silpnybės metu...

Našlė Rooseveltienė for-Į Autorius toliau klausia: 
maliai perdavė vidaus rei- j atsimetus nuo sutarties su 
kalų sekretoriui J^ .* 
Krug palocių 
žemės, kurie 
velt šeimos 
nuo 1867 m.

Tose iškilmėse dalyvavo Į ka^ 1S67 inetais A-
Prezidentas Truman ir de-! !aįos uz, 000,000 per-
dikavo mirusio prezidento el^lmo a*i^as buy°J>ada- 

istorinę rytas Per neapsižiūrėjimą,

,_i J. A. Lietuva, ar negali Rusija 
ir 33 akrus • atsimesti nuo sutarties su 

buvo Roose-iUSA ir, vieną gražią die- 
nuosavybėjeną, pareikalauti atgal A- 

; laskos, taip pat motivuo-

rusų silpnybės metu?
Į taip pastatytą klausi-

• lkCllLL LClO LLA1X1LV>J K? <4, LICIkj «, IkCilA M Virki U A X vi ; '-z T '■*'**** t - • .

Dievo Sūnus? Tas baisingas gamtos sukrėtimas kaip to kapo ir pasakė reikš- ^a’lome» engvai atsi
tiktai tuos žodžius, rodos, patvirtina. Ir prisiminė mingą kalbą. kys kiekvienas sveiąai gal-
Kristaus pranašystė, kad Jis bus nukankintas ir po Jis savo kalboje pasiža- Vuli Tr 
trijų dienų atsikels. O jei ta pranašystė išsipildys? Iš dėjo vykdyti Roosevelto ■ ivv£ - /P?

kovą prieš “Uraniją užsie-visa ko atrodo, kad tai gali įvykti. Ir kas tada?!.. kovą prieš “Uraniją užsie- 
Nusigaridę ir nusiminę Kristaus kankintojai bė- nyj” ir už “progresyvius ir 

ga pas Pilotą prašyti, kad pastatytų prie karsto sar- žmoniškus naujosios daly
bos principus”.

Taipgi kalbėjo ir Komer
cijos departamento sekre
torius Henry A. Wallace.

Prezidento Roosevelto 
metinę mirties sukaktį

gybą. “Tas Apgavikas dar gyvas būdamas sakė, kad 
po trijų dienų atsikels. Jo mokytiniai nakčia išvogs 
kūną ir paskelbs žmonėms, kad Jis atsikėlė, ir tuomet 
antroji klaida bus blogesnė už pirmąją”. Reiškia, jau 
pripažįsta, kad Kristaus nužudymas buvo klaida. Pi
lotas davė sargybą, bet tai nieko negelbėjo. Ankstybą 
sekmadienio rytą Kristus garbingai atsikėlė, sargyba i paminė jo Londone ir kito- 
negalėjo Jo sulaikyti, nes apjakusi nuo dangiškos se draugingose valstybėse, 
šviesos, krito ant žemės. Sužinoję tai Kristaus neprie------------------
teliai siūlė sargams pinigų ir liepė skelbti, kad jiems) Menriima SI5 000 AldOS 
užmigus, atėjo Kristaus mokytiniai ir išvogė Jo kūną.' 
Šia proga šv. Augustinas gardžiai pasijuokia iš žydų; 
“gudrybės”, kad miegančius liudininkus norėjo panau-1 
doti.

Tad visos nedorėlių pastangos paneigti Kristaus 
Atsikėlimą nuėjo niekais. Džiaugsminga žinia paskly
do po visą apylinkę. Keletą kartų aplankusieji Kristaus 
grabą apaštalai, ir ištikimosios moterys rado tuščią 
vietą ir dabojanti Angelą, kurs pranešė, kad Išganyto
jas tikrai atsikėlė. Tai patvirtino ir pats Išganytojas, 
kurs per 40 dienų prieš Įžengimą į Dangų kelis kartus 
pasirodė saviškiams ir juos įtikino, kad ištikrųjų Jis i 
yra tas pats, kurs per tris metus su jais darbavosi sie
lų išganymui, tiktai Jo Kūnas garbingai pasikeitė.

Garbingas Kristaus Atsikėlimas yra galingiausia 
mūsų atrama ir viltis. Kristaus Kančia ir Atsikėlimas 
tai tarsi mūsų gyvenimo veidrodis ir vadovas: iš kan
čių į džiaugsmą ir garbę. Gi didžiausias žmogui džiaug-, 
smas, kai jo siela, ilgai nuodėmių kankinama, sutrau-i 
ko nedorų įpročių pančius ir. Dievo padedama, atsike
lia iš dvasinės mirties ir sto^a i tikrojo gyvenimo kelią.

K. K. U.

Buy extra Bonds i n the 
VICTORY LOAN

Atėmė VkyTurty Už 
Pyliavų Neatidariau

Gruodžio mėn., 19 d. su
ėjo 25 metai, kai nepri
klausomojo Lietuvoje pra
dėjo veikti Kauno teatras. 
Jis buvo įkurtas 1920 m. 
gruodžio 19 d. ir pasiva
dino Lietuvių Meno Teat
ru, o paskutinės okupaci
jos metu persikrikštijo ir 
gavo Kauno Didžiojo Te
atro vardą. Kauno teatro 
steigėjai 
Vaičkus.
Glinskas 
Vitkauskas, dabar jau vi-ilin.

New York (LAIC) — Iš 
Kėdainių “Tiesa” No. 258 
praneša (komunistų par
tijos organas Lietuvoje), 
kad Jankaičių kaimo mo
teris Marija Butkienė už 
javų nepristatymą teismu 
nubausta dviemis metais 
laisvės atėmimu su viso 
jos turto konfiskavimo. Ji 
turėjo 25 hektarus (apie 
akrų) žemės.

Lietuvos okupantai są
moningai uždeda tokias 
pyliavas, kad savarankūs 
ūkininkai, nebegalėdami 
jų išpildyti, dėtųsi į naujai 
steigiamus komunistinius 
dvarus. Pirmosios čia, su
prantama, nukenčia našlės 
ir neskaitlingos šeimos, 
kurios neįstengia savo ū- 
kio įdirbti. Samdyto dar
bininko laikyti nevalia.

buvo Juozas
Konstantinas 

ir Aleksandras

BERLYNO SOCIALISTAI
SUSIDĖJO SU KOMUNISTAIS

Berlyne, kad Rusijoje so
cialistai buvo ir yra perse
kiojami.

Įvykusiame bendrame 
susirinkime sudarė naują, 
partiją, būtent, Socialisti- 
che Einheit Partei (Socia
listų Unijos Partija).

Socialistų susidėjimas su 
komunistais Berlyne pa
gelbės Rusijai sukomunis- 
tinti Vokietiją.

Berlynas, bal. 15 — So
cialdemokratai, visai nesi
skaitydami su daugumos 
nubalsavimu nesidėti su 
komunistais, susidėjo ir 
dalyvavo bendrame susi
rinkime Rusijos sekcijoje, 
Berlyne.

Kaip žinoma, dvi savai
tės atgal, socialdemokra
tai Jung. Valstybių, Ang
lijos ir Prancūzijos Berly
no sekcijose pravedė bal
savimą. Dauguma balsų 
pasisakė prieš susidėjimą 
su komunistais. Bet štai 

Į po dviejų savaičių socia
listai nusilenkė komunis
tams, nežiūrint to, kad 
Rusija socialistams nelei
do balsuoti savo sekcijoje

tikriausia, ir įvyks, jei So
vietų Rusijai ir toliaus bus 
leista ginkluotis, į visas 
puses plėsti strateginiai 
placdarmai ir nekliudo
mai, kaip iki šiol, knisti 
Amerikos socialės struk
tūros pagrindus.

Šia proga norime paste
bėti, kad tiek rimtu, išlai
kytu turiniu, tiek vyku
siais palyginimais, E. J. 
Kubaitis yra parodęs savo 
neabejotino autoriško su
gebėjimo mastelį. Dau- 
giaus tokių straipsnių!

Tame pačiame Tablet 
numeryje mes randame 
dar ir kitą labai vykusį 
pasisakymą. Vedamajame 
“The UNO Agenda”, laik

raštis daro labai paprastą 
pasiūlymą: girdi žodžiams 
su darbais suderinti, toly- 
džiui gražiai skamban

tiems principams įkūnyti, 
! “might is right” užmeti
mui paneigti, UNO turėtų 

į pradėti nuo, palyginti, pa
prastų ir aiškių Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bylų.

Rūsy Generolas Grista - 
Klaipėdos Atstovas Į 

Tautų Sovietą

NORVOOD, MASS

New York, bal. 15 —Fio- 
’rello H. La Guardia, UNR- 
‘RA generalis direktorius, 
i kalbėdamas per radio, pa
reiškė, kad jis neimsiąs 
$15,000 metinės algos, ku
ri yra skiriama.

Herbert H. Lehman, bu
vęs UNRRA direktorius, 
taip pat dirbo be algos, o 

įtik pasiimdavo transpor- 
tacijos išlaidas užjūryj.

——————

New York (LAIC) — 
Sausio 9 d. “Izviestija”, 
praneša, kad Klaipėdos e- 
lektros stoties kolektyvas 
“vienbalsiai išrinko” kan
didatu į vyriausią Tauty
bių Sovietą rusų generolą 
U. T. Grišin.

Kaip žinome, visi statyti 
kandidatai buvo išrinkti. 
Tai visai suprantama, kitų 
kandidatų nebuvo.

Velykų rylą. Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje šv. mišios 
bus atnašaujamos šiomis valan
domis: 6, 8 ir 10:30.

šeštadienį du kunigai klausys 
išpažinčių.

Alaska Gali Susilaukti 
Pabalčio likimo ŠILTAS GRAŽUS

i
I 
t

MŪSŲ

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

New York (LAIC) — 
Tokia antrašte tilpo pas- 

j kutiniame Brooklyno die
cezijos savaitraštyje The 
Tablet (kovo 23), E. J. 
Kubaičio straipsnis.

Prisimindamas 1940 me
tais rusų papildytą smur
tą Pabaltyje (Lietuvoje) 
autorius teisingai pastebi,

Mirė Komunistų Laikraščio 
Redaktorius

Chicago, III. — Bal. 9 d. 
gatve karis pavojingai su
žeidė lietuvių komunistų 
laikraščio “V.” redaktorių 
Fredą Abeką - Akelaitį, 
kuris po 16 valandų mirė.

Šiltas gražus rudenėlis 
Oi dra—dra, dra, 
Platus kelias vieškelėlis

Oi dra—dra, dra.
Bėkit, bėkit rekrūtukai, oi... 
Sugaminti jūs osukai, oi... 
Vieni rengias į veselę, oi...

Kiti eina j karelę, oi...
Ir ištraukė tau liuosuką, oi... 
Ir tą mažą numeruką, oi...

I

i

I

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.nT?kSHINGTONo

•
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DIEVO-ŽMOGAUS AUKA

1. SVARBUS — TIK bus, buvo neturtingas, vi- 
VIENAS DALYKAS .su užmirštas. O kiek ken- 

Naktį ligoniui labai sūnijo v5Iiau!. ?au" kas Ji 
ku: neužmiega, kankinasi kei e’ Panle 1 °— 
ir laukia dienos. Uždegtas 
žiburėlis jį šiek tiek sura
mina. O kai pateka saulė, 
tada daug linksmiau.

Izraelitų tauta, belau
kianti Išganytojo, buvo pa
naši į ta ligonį. Ją kanki
no* nuodėmės, bet negalėjo 
iš jų išsivaduoti. ! 
kad patekės saulė, i___ , . . ,
Mesijas ir išgelbės iš šie-' Parodyti ^savo širdies mei- 
los kančių. Senojo Testą-savo 

■ mento aukos buvo lyg tas mam asmeniui, 
ligonio žiburėlis, surami-

I
Bet nepasitenkino tuo 

aukos gyvenimu. Jis taip 
'mylėjo savo Tėvą, kad no- 
irėjo už mus Jo garbei pa
aukoti tai, ką tik galėjo. 
;Jau žmogus, mylėdamas 
kitą, stengiasi daug dau- 

_____giau ir geriau padaryti 
ŽinojoJ mylimajam, nors jis to ir 

ateis nereikalauja; taip jis nori

los kančių. Senojo Testą-savo 'atsidavimą myli-:

O Jėzus surado būdą pa-

r

...nužengs j pragarus...

«
1 tobuliausiai, atiduodant 
gyvybę, mirštant paties 
subrendimo ir energingo 
darbo metu.

I

Ne vien Iranas įvarė U. N. atstovams galvos skau-1 
dūlį yra ir daugiau sopamųjų vietų. Jų būtų galima irjK?istaus auįos. 
desetkais skaičiuoti, bet daugiausia sprogstamosios i 
medžiagos prisirinko Mandžiūrijoj ir Italijos mieste 
Trijeste. Visur kaltininkė Rusija. Ji veikia visais ga
lais ir šonais. Iš Mandžiūrijos neva ištraukė raudonąją 
armiją, bet paliko ten savo įtaką. Rusijos įtaka žino
ma. Bolševikai paleidžia iš kalėjimų visus kriminalis
tus, duoda jiems keletą komunizmo pamokų, aprūpina 
juos gerai ištreniruotais vadais ir visą tą nešvarią mi
nią paleidžia į darbą. Komunizmo pradžios mokslas 
trumpas ir aiškus. Tai Lenino paliktas šūkis, rusų kal
boj susidaręs tik iš dviejų žodžių: “grab nagrablenno- 
je” — piešk, kas tau buvo išplėšta. Kartais tą paįvai
rina kitais trimis žodžiais: “zemlia i volia” — žemė ir 
laisvė. Akla kriminalistų gauja nesusivokia, kas bus 
vėliau. Plėšikams nė motais, kad bolševizmui įsigalė-

nęs žydų tautą, belaukian- rodyti tokiai meilei, kurios

3. O Aš?
Kristaus gyvenimas — 

mūsų pavyzdys. Ką Kara
lius, išmintingasis Dievas, 
pati Išmintis, padarė, tai 
yra geriausia. Todėl ir Jo 
kario geriausias kelias te
bus tas, kuriuo ėjo Kris
tus, — aukos kelias gyve
nime ir mirtyje.

O kaip daro žmonės, kai 
kurie katalikai, kurie sa
kosi seką Kristumi, trokš
tą dangaus? Kristus sakė: 
“Aš visuomet darau tai, 
kas jam (Tėvui) patinka” 
(Jono, 8, 22). Taip ir darė. 
Katalikai dažnai atvirkš
čiai sako; ne tiek žodžiu, 
kiek pačiu gyvenimu: “Aš 
visuomet darau tai, kas 
man patinka”. Taip panie
kinami Dievo, Bažnyčios 
įsakymai, taip pats žmo
gus tampa dievuku ir tar
nauja visiems prigimties 
patraukimams: nesvarbu, 
ar jie leisti, ar ne, bet svar
bu, kad jam patinka. Ge
ras dalykas, jei patinka tie 
dalykai, kurie yra leisti ir 
patinka Dievui.

Kas svarbiuose dalykuo
se eina priešinga kryptimi, 
vedančia nuo Kristaus pa
vyzdžio, ne tik neragaus 
tos laimės, kurioj Kristus 
amžinai džiaugiasi, bet pa
teks į ten, kur amžina prie
varta verčiama sekti savęs 
išsižadėjimo ir aukos pa
vyzdžiu.

Laimingas, kurio gyve
nimas panašus į Kristaus! 
Dar laimingesnis tas, ku
ris laisvai aukojasi arti
mui, kurs laisvai apsiima 
kentėti, kad tik tuo labiau 
nagarbintų dangaus Tėvą, 
Jėzų ir šv. Dvasią’. Taip Jis 
užpelnys malonių sau ir 
kitiems.

“Jei laikysite mano įsa
kymus, jūs pasiliksite ma
no meilėje, kaip ir aš lai
kiau savo Tėvo įsakymus 
ir pasilieku Jo meilėje”. 
(Jono( 15, 10).

A. Š-s, S. »J

Vakaresaulės, niekas nepralenks. Jis pa- 
įsiryžo atiduoti savo gyvy- 
g- "
J • J v •

I

bę, išlieti kraują, kentėti 
didžiausias kančias ir taip 
mirti. Tai kūno ir kraujo- 
auka, laisvai paaukota.

Ta auką jau pradeda j 
prieš mirtį. Pasiaukoja ■
savo mylimajam Tėvui ne
kruvinu būdu, pasiryžęs'. 

Visų pirma savo pavyz-i„ *r laisvai pasiduoti: 
džiu parodė, kaip reikia i Pnesams, kad auka, kuriai: 
paaukoti visą gyvenimą,183 vo ,valla Jau buv0 "“P*'-: 
kiekvieną dienos akimirks-! kn™aus nuope nūs, 
nį dangiškojo Tėvo garbei, t0J* nematoma auka į-i 

... .. . , . permaldavimui, kaip Jam kruvinu budu visų
jus, Jie uz tuos pačius darbus bus sukimšti į tuos pa-:padėkoti kaip iž Jo\isko akivaizdoje.
/-.mn Izn 1 mi vviii 10 įžulni o Kn v* Kiitta 10 In įOTrinti Tv» P L •

v •

Štai, vieną dieną 
dė amžių ilgesys, 
dangus, ir išlijo 
Kristus nužengė į žemę ir 
tapo žmogumi. Amžinasis, 
tobuliausiasis, visagalis 
Dievas atėjo išvaduoti ne 
tik žydų tautos, bet ir vi
sos žmonijos.

išsipil- 
Rasojo 

Teisųjį;

w •

I

čius kalėjimus iš kurių dabar buvo išlaisvinti. Ir var-Įjš tj visį į kdai 
dą jiems duos kitonišką. Nebevadins komunizmo pijo- išnildvdamas 
nieriais — “zastrielščikais”, bet tiesiog banditais, ir' 1 . - •
kaipo tokius negailestingai likviduos. Kol kas jie bol-Į-r -em-g 
ševizmo didvyriai, nes ardo buržujų tvarką ir kultūrą. —

Iš visų kelių keleiviai grįžta
Į šiltuosius tėviškės namus,
Tiktai mano širdis iš skausmo plyšta —
Kas priglaus ilgoj kelionėj mus ?
Vakarais ten dega žiburėlis 
Kaip malonė Viešpaties dangaus. 
Po kokiais, po svetimais šešėliais 
Pasilsėt šią naktį kojos gaus ?
Už langų lingavo baltos vyšnios 
Ir serbentų kekės sviro ten...
Ak, kada vėl tėviškė matys mus
Ir kokian nuklysim dar kraštan?
Lijo lietūs, siautė pusnys šaltos,
O nameliuose gera — kaip dangus,
O aplink kaip žiedas — baltas baltas 
Skendo Kaunas sniego prieblandoj.
O dabar kada sukursim šviesų
Židinį prie Nemuno krantų
Ir kada sugrįšim pasilsėti 
Ant sutryptų karo pamatų?...
Iš naujos Bernardo Brazdžionio knygos ‘Svetimi Kalnai’.

Todėl paskutinėje vaka- 
! ne savo no- rienėje, aukodamas nekru- 

rus, troškimus, o dangaus viną auką, kurią paliko vi- 
Kūrėjo valią, sų amžių žmonėms, apie 

•j“Mano valgis yra daryti į kryžių ir tekalba. “Tai yra 
i, kurs už jus 

duodamas...”, taria, ste
buklingu būdu menką duo
nos gabalėlį paversdamas 
į savo švenčiausiąjį Kūną. 

Jau užteko to švento ir Tai primena kryžiaus kan
die viško gyvenimo Tėvui čias, kurios Jo kūną išnie- 
permaldauti ir žmonijai kins, padarys menką visų 
išgelbėti. Mat, Kristus žmonių akivaizdoje. Taip 
kaip Dievas galėjo vien į pat paėmė taurę po vaka- 
savo malda sutaikinti žmo-' 
niją su dangaus Viešpačiu. 
Bet Jis daug daugiau pa
darė: neapsakomai nusi
žemino, palikdamas dan
gaus garbę ir tapdamas 
menku žmogumi. 30 metų 
buvo menkoje Nazareto 
trobelėje; ten Jis buvo pa
klusnus savo kūriniams, 
ten Jis dirbo sunkius dar-

Ta Sovietų metodą visur vartojama, ji niekad ne-,valią to, kurs mane siuntė,'mano kūnas 
inia iqii erom Ir si iciicrs-i__i _ z _  • j_ _t__ «■__ «<sikeičia. Mandžiūrijoj komunizmas jau gerokai įsiga

lėjęs. Jau yra susidarius keleto šimtų tūkstančių rau-j 
donoji armija, kurioj daugiausia kiniečių, rusų kari-' 
ninku tvarkoifia. Sovietai ją aprūpina karo reikmeni-' 
mis ir skaitlingais savanoriais. Tai tikrosios raudono
sios armijos numylėtas ir išlepintas kūdikis — “dietiš- 
če”. Tuo būdu, Sovietų diplomatija ramiai sau veda 
“nekaltą” tarptautinę politiką, o Mandžiūrijos komu- 
nistinimo darbas eina savaime. Ardymo mašina nusta
tyta, tik reikia ji prižiūrėti.

Kita sprogstamoji vieta — tai Italijos miestas 
Triestas. Jis yra Adriatiko jūros uostas, gulįs ant pat ' 
Italijos ir Jugoslavijos sienos. Kitados jis priklausė 
Austrijai, bet kadangi ten gyvena daugiausia italų, tai 
britai ir amerikiečiai nori jį palikti Italijai. Bet dabar
tinis Jugoslavijos diktatorius, “maršalas” Tito (buvu- 
sis kalinys Josef Broz) yra ištikimas Sovietų agentas. 
Maskvos kurstomas, remiamas ir įsakomas, jis nori 
Trijestą prijungti prie Jugoslavijos. Seniai jis tai bū
tų padaręs, bet Trijestą yra užėmusios anglų ir ameri
kiečių kariuomenės, kurios gavo įsakymą šaudyti, jei 
Tito armija kėsintųsi Trijestą paimti. Susidard labai 
pavojinga padėtis. Iš vienos pusės Rusija stumia Tito 
į akyplėšišką avantiūrą ir siunčia jam militarinę pa
galbą; iš kitos — jo laukia Alijantų šautuvai. Tito

ikad ištesėčiau jo darbą” 
i (Jono, 4, 34). “Aš visuo
met darau tai, kas jam pa
rinka” (Jono, 8, 29).

1
I

Taip

rienės ir tarė: “Ta 
yra naujoji sandora 
kraujuje, kurs bus už jus 
išlietas” (Luko,, 22,19-20). 
Čia įvyko auka, nes pasi
aukojo tas pats Kristus, 
Kurs vėliau buov prikaltas 
ant Kryžiaus. Kryžius išo
rėj parodė begalinį Kris
taus atsidavimą ir dvasio
je padarytą auką dangiš-

taurė 
mano

žiaus kaba Dievas, priėmęs 
žmogaus prigimtį. Tai am
žinasis Kunigas, išskėtęs 
savo kruvinas rankas per
maldavimo ir garbės mal
dai. Tai švenčiausiasis Die
vas, ant savęs prisiėmęs 
kiekvieno nusidėjėlio kan
čias, permaldauja Tėvą, 
tokį pat Dievą; taip vėl su-• 
taikina Dangų su žeme. 
Auka baigiasi. Pasigirsta 
“išsipildė”, ir švč. Širdis 
nustoja plakti. Kūnas pa
mažu pradeda stingti.

Štai, kaip pasiaukojo 
Kristus, pasiryžęs kiekvie-i 
nam žmogui atidaryti dan-; 
gų ir tuo pačiu pagarbinti

i 
I I

kojo Tėvo garbei ir per- auka išsipildo. Ant kry- 
maldavimui.

2. BAISI MIRTIS
Po nekruvinosios aukos 

išeina į Alyvų darželį ir 
pradeda kruvinąją auką. 
Laisvai pasiduoda savo
priešams; eina kentėti, 
nors aiškiai žino, kad bus 
baisiai sunku. Žmogus jau. 
kratosi tų kančių, kurias 
Dievas prileidžia ar siun
čia. Bet Kristus kaip tik
ras kančių Karalius drą
siai paima kryžių, kuris 
bus Jo mirties liudininkas. 
Tai tikra auka — eiti dėl 
Dievo kentėti tų kančių, 
kurių lengvai galėtumei iš
vengti. Kristus paplūsta 
kraujuose, pakimba ant savo mylimąjį Tėvą. Jo au- 
kryžiaus, dejuoja, jaučiasi ka traukiasi per visą gyve- 
apleistas. Štai, kruvinoji Įnimą, o mirtyje užsibaigia

I “ž.”
i

Maskvos lakiejus, įsakymą išpildys. Maskva kol kas 
lūkuriuoja tinkamos progos jį kautynėsna pastumti. 
Sprogstamosios medžiagos yra pakankamai. Reikia 
tik kibirkšties jai užsidegti. K.

AMERICAN 
RED CROSS 

• +

I

■

Padanges Aras—Kun. S. J. Vembrė.

Kristus, Erodas Ir Poncijus Pilotas
Tai taip trumpais bruožais atrodo pasau

lio Išganytojo šiurpulinga kančia ir mirtis 
už mūsų visų ir visos žmonijos nuodėmes. Vė
liaus, kaip gerai žinome, trečioje dienoje Jis 
savo galybe prisikėlė iš numirusiųjų, matėsi 
su apaštalais ir savo mokiniais. Pagaliau 40- 
je dienoje įžengė į dangų ir, sėdėdamas deši
nėje Dievo Tėvo, valdo dangų, žemę ir visą 
sutvėrimą, kurio karalystė nesibaigs amži
nai. —

KARALIUS ERODAS DIDYSIS
Romėnai anuo laiku buvo užkariavę beveik 

visą žinomą pasaulį. Būdami valdovais ir žy
dų žemės Palestinos, kad perdaug jie nede
juotų, paliko ir jiems karalių, bet tik dėl var
do, o tikruoju jų valdovu buvo Romos impera
torius Cezarius Augustas.

Kristaus užgimimo laikais visug žydus 
valdė jų pačių kraujo ir giminės karalius E- 
rodas Didysis, gimęs 73 m. prieš Kristų. Jis 
buvo labai palankus romėnams ir didelis 
jiems pataikūnas. Kaipo žmogus, jis buvo be
galo žiaurus, puikybės pilnas, nemokąs su
valdyti savo žemų geidulių, pavydus ir tikrai 
kraugėringa asmenybė. Visiems savo paval
diniams buvo begaliniai neprietelingas, kerš
tingas ir beširdis. Nesilaikydamas žydų Se
nojo Įstatymo, įsakančio turėti tik vieną žmo
ną, jis turėjo jų net dešimtį, su kuriomis pri
gyveno 55 vaikus. Vieną jų ir tai mylimiau
sią, vardu Mariamr.a, jis pats savo rankomis 
pasmaugė. Jis liepė taipgi nužudyti jos sene
lį, motiną ir brolį. Jis nužudė irgi tris savo

sūnus: Aristobubą, Aleksandrą ir Antipatrą, 
bijodamas, kad jie suaugę nepašalintų jį nuo 
sosto už daugybę niekšingų darbų ir neužval- 
dytų karalystės. Labai gražiai aprašo jo as
menį pats ciesorius Augustas savo raštuose: 
“Geriau būti Erodo kiaulė, negu jo sūnumi, 
kadangi nedorasis karalius, kaip dalinai 
praktikuojantis žydas, nėra paskerdęs nė vie
nos neraguotės”...

Taigi, Erodas sužinojęs nuo trijų rytų ša
lies Išminčių - karalių— Merkelio, Gasparo ir 
Baltazaro, kurie aplankė jį sostinėje Cezari- 
joje, kad jo karalystėje užgimė naujas žydų 
karalius — Kristus, tuojau įsakė savo karei
viams išžudyti visus gimusius vyriškos lyties 
kūdikius iki 2 metų amžiaus. Istorikai aiškiai 
tvirtina, kad visoje šalyje tapo nužudyta apie 
144,000 nekaltų bernelių! Jie tai ir buvo pir
mieji garbingi kankiniai vardan Kristaus. 
Jie yra pirmutinieji Išganytojo karalystės 
darželio žiedai, kuriuos peranksti pakirto 
žiauri ir nedora persekiojimo šalna. Kiekvie
nas mūsų gali sau lengvai įsivaizduoti, koks 
begalinis skausmas buvo tėveliams ir visai 
žydų tautai dėl Erodo šio negarbingo ir žmog
žudiško darbo, pasikėsinant nužudyti pasau
lio Atpirkėją, Viešpatį Jėzų. Jų visų tinka
mam pagerbimui ir prakilniam išaukštinimui, 
Katalikų Bažnyčia įvedė “Nekaltų Bernelių” 
šventę, kasmet gruodžio mėn. 28 dieną.

Tačiau šv. Juozapas, Marija su kūdikėliu 
Jėzumi, angelo perspėti sapne suspėjo pabėg
ti Egiptan ir išsigelbėti nuo šio nedoro valdo

vo kruvinų rankų. Tenai šv. Šeimynėlė išbu
vo apie 7 metus ir vėliau sugrįžo nebe į savo 
tėviškę Betliejų, Judėjos žemėje, bet į Naza
reto miestelį Galilėjoje, jau Erodui pasimi
rus.

Dievas gi savais keliais ir savu laiku atsi
lygino nedorąjam Erodui už visas nedorybes 
dar jam gyvam tebesant.Garsus žydų istori
kas Juozapas Flavijus rašo, kad neužilgo po 
nužudymo tų nekaltų bernelių, paties Dievo 
bausmės ranka nubaudė nedorąjį karalių. Ir 
taip — jis pajuto didelį, neužgęstantį troški
mą dažnai dienoje valgyti, bet kuomet tik nu
rydavo valgį, tuojau pajusdavo tiesiog ne
žmoniškus skausmus viduriuose ir ištindavo.

Labai skaudūs sopuliai, žaizdos apdengė 
ir jo kojas. Atsirado kiauros, gilios žaizdos 
apatinėje kūno dalyje ir gyvi kirminai be 
perstojimo ir be pasigailėjimo ėdė dieną- 
naktį jo kūną. Jo burnos kvapas pasidarė at
grasinančiai dvokiantis ir visas kūno dalis 
surakino nesiliaująs mešlunginis drebulys. 
Nieko negelbėdavo nė gydytojų duodami vai
stai, nė mineraliniai maudymosi šaltiniai ne
toli Mirusiųjų jūros, po kurių jis beveik mir
davo iš didelių sopulių ir skausmų. Nebega
lėdamas pakęsti šių tikrai pasibaisėtinų kan
čių, jis keletą sykių mėgino pats nusižudyti. 
Neužilgo prieš pat savo gyvenimo galą, nu
jausdamas, kad visa jo karalystė, ypač kiek
viena žydų šeima begalo džiaugsis jo mirtimi, 
tat įsakė savo tikrai seserei Salomėjai ir jos 
vyrui Aleksandrui, kad jo mirties dieną kiek
vieno miestelio ir kaimo kiekvienoje šeimy
noje būtų nužudytas garbingiausis vyras, 
arba šeimos galva tuo tikslu, kad visa Judė
jos karalystė ir kiekvienas joje namas verk
tų ir raudotij jo mirties valandoje. Tačiau

Dievas skyrė kitaip — šis jo įsakymas nie
kad nebuvo gyvenime išpildytas.

Karalius Erodas mirė baisiose kančiose ir 
beveik visų savo šeimos narių apleistas 4-tais 
po Kristaus užgimimo metais, sulaukęs 77 
metus savo amžiaus.

Po jo mirties visa karalystė tano padalin
ta tarpe trijų jo sūnų: Arkėlajo, Pilypo ir E- 
rodo Antipo, tačiau visi jie nustojo nešioję 
karaliaus vardą. Pastarasis gi Erodas, savo 
meilužei Erodijadai, jo paties pusbrolio žmo
nai, reikalaujant nukirsdino galvą šv. Jonui 
Krikštytojui rugpiūčio 28 dieną, kurio kūnas 
tapo palaidotas Sobastos mieste, Samarijoje. 
Prieš jį taipgi buvo atvestas apkaltirti ir 
Kristus laike savo kančios. Erodo Didžiojo 
anūkas, Erodas Agrippa, vėl atgavęs kara
liaus vardą, nužudė šv. Jokūbą apaštalą ir į- 
kalino šv. Petrą, apaštalų kunigaikštį. Jojo 
sūnus Agrippa II įmesdino kalėjlman šv. 
Paulių apaštalą.

Tačiau pasimirus Erodui Didžiajam, an
gelo vėl paraginta, šv. Šeimynėlė sugrįžo iš 
Egipto ir jau bevalant jo sūnui Arkė’a'ui 
apsigyveno ne Betliejaus, bet Nazareto mies
te. Taip tai ir išsipildė Viešpaties žodžiai per 
pranašą Ozėją pasakyti: “Iš Egipto aš pa
šauksiu savo sūnų”. (Ozėjas 11, 1).

Čia labai įdomu yra pažymėti tą būdingą 
faktą, kad ir šiandieną ant visu asilu nugaros 
galima matyti, nors ir neaiškiai, didelį kry
žiaus paveikslą, gal kaip tik tam palaimin
tam nuotikiui prisiminti, kad kadaise vienas 
iš jų prosenelių turėjo garbės nešti ant savo 
nugaros labai brangią naštą, t. y. Mariją ir 
kūdikėlį Jėzų kelionėje, bėgant nuo nedorojo 
Erodo į Egipto žemę.

(Bus daugiau)
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Tremtinių Stovyklos Sovietų
B A H kiti MN & AS

— Sovietijoje yra 12 mil. kalinių, tvirtina rusų 
generolas. — "Visą amžių pragyvenau Stalino 
valdžioje ir žinau, kad tai yra tiranija”. — 35 
koncentracijos stovyklų vardai. — Ką pasako
ja iš SSSR ištrūkusi estė. — Paskutinis pareiški
mas Sovietų žvalgybos viršininko Europoje 

pirm negu jį nušovė GPU.

joje toks didelis nepasi
tenkinimas. jog Stalinas 
net karo metu kalėjimuo
se ir koncentracijos stovy- 

! klose laike 12 milijonų 
žmonių. Buvęs komunistų 
generolas pabrėžtinai, net 
keliose savo knygos vieto
se (pusi. 273, 325) skelbia.

Senas kruiseris, vardu USS Boston, kuris priklausė Adm. Devvey’s Is
panų - Amerikos karo laivynui, paliktas ilsėtis Yerba Buena Island, San 
Francisco. Laike šio karo buvo panaudotas radio mokyklai.

9. BARBINO stovykla— 
kelių statyba, kalnų pra
monė, fosforitų kasyklos.

10. MURMANSKO sto
vykla — uosto statyba, 
žuvininkystė toli Europos

Revoliucijos metu koncentracijos stovykloje, šiaurėje, prie Šiaurės Le- 
__ 2_____ ir Tu stovyklų pilna visa dinuotojo vandenyno.

prieš baltuosius, Rusija, kadangi jose da-’ 11. NOVOZEME L S K O

RUSŲ GENEROLO 
BALSAS

Plačiai skaitoma ir jau 
kelintos laidos yra susi
laukusi knyga “One Who 
Survived” (Vienas Išlikęs 
Gyvas). Ją parašė buvęs 
raudonosios armijos bri
gados generolas ir Sovie
tų atstovas Graikijoje bei kad Rusijoje yra 12 mili- 
kitose valstybėse — Alek- jonų areštuotųjų, taigi kas 
sandras Barmin. Nuo pat penkioliktas Sovietų pa- 
jaunystės jis buvo komu-1 valdinys yra kalėjime ar 
nistu.
buvo 
kovėsi

raudonarmiečiu ir ’ 
prieš baltuosius. Rusija, kadangi jose da-’ 

1918 m. kieve jis buvo vo- bar daug išvežtų lietuvių, stovy kla — kailinių žvėrių 
kiečių areštuotas ir kai iš tai duodame čia bent svar- auginimas, 
jų sargybų pabėgo, vokie- besniųjų. sąrašą, 
tis į jį šovė, bet nepataikė, girdę apie savo ištremtų Novaja 
Per daugelį metų patiki
muose postuose tarnauda-- 
mas Sovietams pažino jų 
visą santvarką ir elgesį ir 
taip pasibaisėjo raudonąja 
diktatūra, kad pertraukęs; 
ryšį su komunistais pra-! 
dėjo visam pasauliui 
skelbti apie raudonosios 
diktatūros kruvinus dar-! 
bus. Savo minėtoje knygo- t _____ ____________ , ___
je (pusi. 327) jis pabrėžia: pius miškus medžių kirsti?ninkystė. Kernas yra Šiau-

žuvininkystė, 
kad iš- valstybiniai žemės ūkiai, 

zemlia, (Naujoji 
giminių baisų likimą nors Žemė) yra salos Šiaurės 
šiokį tokį supratimą ture- Ledinuotame vandenyne, 
tume kur raudonieji žvė- 12. VAIGAČO stovykla 
rys juos kalina: j—kailinių žvėrių ūkiai,

1. SOLOVKŲ KONCEN- į žuvininkystė. Vaigačas ir- 
TRACIJOS STOVYKLA | gi sala tarp Europos že- 

buvo nuo 
sunkiausia.

<
| kad jie mylėjo laisvę ir 
i nesiskubino pasiūlyti savo 
patarnavimo raudonajai 

' diktatūrai.
Rusija dabartiniu metu 

j vienintelė šalis pasaulyje, 
'kur taip plačiai prakti- 
ikuojamas vergų darbas.

VIENOS ESTĖS 
IŠPAŽINTIS

“Baltic News Bulletin” 
Nr. 14 netaip senai pa
skelbė liudymą vienos es- 

,tės, kuri 1941 m. birželio 
: 28 d. buvo bolševikų areš- 
į tuota, bet po rusų - suomių 
paliaubų, kaip Suomijos 
pilietė buvo paleista ir pa
siekė Švediją. Per trejetą 
metų ji vergės darbą atli
kinėjo įvairiose Uralo ir 
Kazakstano stovyklose. 
Juos ten iš Estijos nuga
beno gyvuliniais vagonais. 
Daugelis tremtinių išmirė 
nuo šiltinės, dezinterijos, 

' kiti gi nuo 
i vaikščiojo

i

i
i

i 
i 

i 
i

, I
; daug žmonių išerėmiman' 
įveža iš Baltijos valstybių? 
'iš rytinės Vokietijos, Len-; 

Tai džiaugsminga, šviesu, ramu, kijos ir kitų jų kontroliuo-l 
jamų plotų.

GYVENIMAS 
STOVYKLOJE 

Kadangi komunistinė sis
tema, kurioje užmušama 
privatė iniciatyva ir noras 
dirbti, prastai atsiliepė į

MANO MOTINOS 
LEGENDA

O IV V IIUjA o .

senų laikų pati myno ir Naujosios Žemės 
toli Sibiro — Šiaurės Ledinuotame 

šiaurėje. Čia kaliniai buvo vandenyne.
varomi į pelkes durpių! 13. KEMO stovykla — 
kasti, plytų dirbti, į šia-į miškų apdirbimas, žuvi-

Visa įlanka žydi kaip linas... 
Ir patetiškos valandos pinas 
Iš pirmosios vaikystės namų.
Kai motina klausė mane: 
Ar atsimeni Kampiškių dvarą 
Ir pavasarį Nemuną varant — 
Atsidusus visa krūtine...
Tu mane tad nešeisi ant rankų. 
O brolį per lauką vedeis. 
Ir Nemunas puošės ledais, 

Žvilgėjo užtvifldytos lankos... 
Atminimai krūtinėj grindės — 
Man ir šiandie tie vandenys 

spindi... Aistis.

išbadėjimo 
sutinusiomis 

kojomis. Miegojo bara
kuose. Jokio susisiekimo 
su pasauliu, ir jie nežinojo 
nieko, kas darosi, išskyrus 
tuos pranešimus iš labai 
pasenusių SSSR laikraš- 

. Jiems teko būti sto-
Rusijos ūkį, tai bolševikai, Vykiose už spygliuotų vie- 
gelbėdamiesi, įvedė plą- lų tvoros. Trobelės kaiku- 
čiausi, iki šiol istorijoj ži-Iriose stovyklose buvo pa- 
nomą išnaudojimo siste-, darytos iš šiaudų ir molio 
ma: priverstinus - vergų mišinio, baisiai nešvarios

■ _____ 1________ 1___________________a_______ ___________a _ ! ’

vykiose. Čia beteisiai i prastas   <
tremtiniai, gy ve n d a m i jį sįri žuvis.

silieka nenubaustas. Ateis 
laikas, kad prieš teisybę 
turės atsakyti ir raudonie
ji tironai, įvedę vergiją 
XX amžiuje!

Minėtasis rusų generolas 
Barmin aprašo savo kny
goje (pusi. 18) daugeliui 
nežinomą, bet reikšmingą 
faktą. Kai Maskvoje pra
sidėjo garsiosios bylos, 
kur žiauriai buvo šaudo
ma Stalino opozicija, So
vietų žvalgybos viršinin
kas vakarinėje Europoje, 
bolševikų patikėtinis Ig
nacas Reiss, pertraukė vi
sus ryšius su raudonąja 
diktatūra. Vėliau GPU jį 
likvidavo, slapta nužudė, 
bet jo draugai paskelbė iš- 
silikusį nuorašą (kopiją) 
jo laiško, kurį jis pasiuntė 
nutraukdamas savo tarny
bą Stalinui. Tame laiške 
buvęs bolševikų žvalgybos 
viršininkas Europoje ra
šė:
— Teisybė nugalės. Kerš

to diena yra artimesnė, 
negu galvoja tie, kurie sė
di Kremliuje... Niekas ne
bus užmirštas, niekas ne
bus dovanota. “Genialusis 
voždis”, “Tautos tėvas”, 
“Socializmo saulė” bus pa
kviestas išduoti apyskai
tą. Prieš tironą liudys visi, 
visi kurie buvo neteisingai 
apkaltinti, visi kurie buvo 

viso

— Dabar, kai Stalino im- silpniausiems vietoje teko rineje Europos dalyje, kai-j 
perija... kruvinu teroru dirbti siuvykloje, kiti buvo mynystėje su Suomijos, 
smaugia tokius sujungi-; verčiami darbuotis žuvų prie Baltųjų jūrų (ne prie(. V vi viCLA11 i VIUI vi Vz L10 vi V ky x

ninkus kaip Lenkija ir kai pramonėje, kailinių žvėrių Baltijos jūrų).
įvykiai Graikijoje ir ko- ūkyje ,valdžios dvaruose, 
munistų politika kituose; 2. BALTŲJŲ— BALTI- 
kraštuose stato pavojun ■ ,ZA£’ W•
demokratiją, yra pareiga 
kiekvieno žmogaus, kurs 
tik žino teisybę, ją skelbti.

Aš pažįstu Stalino reži
mą Rusijoje. Visą savo 
amžių aš pragyvenau Sta
lino valdžioje ir aš žinau, 
kad tai yra tiranija pil
niausioj ir baisiausioj for
moj”.
12 MILIJONŲ KALINTŲ
Tas rusų generolas Bar- 

min skelbia, kad raudo
nuoju diktatoriumi Rusi-į

---------------------------------------------- ———---------------------------------------------------------— •

— medvilnės ir audimo 
pramonė. Taškentas —pie- po keliolika valandų, kol 
tų vakarų Azijos miestas ii

džiūvusį lavoną nugramz
dina į kurį Sibiro liūną. Tų 

i nelaimingųjų kruvino 
darbo dėka vėliau bolševi-; 
kai giriasi savo iškastais 
kanalais, nutiestais gele
žinkeliais ir tt., bet jie nu
tyli, kad tų pastatų pama-^ 
tuose — tremtinių kaulai, 
kad plytos sucementuotos 
tremtinių krauju ir kad 
komunistinių dvarų žemė;

______________ v__ patręšiama nelaimingų iš-1 
stovykla miško apdirbimas šiaurės'vežtųjų lavonais, kurių 

vienintelis nusikaltimas, I-------------------------------- L

Kirgizijoj.
26. SIBIRO stovykla 

anglies kasyklos ir rūdų gi 
apdirbimas.

( 27. LENOS stovykla —
l aukso pramonė Šiaurės A- 
Įzijoje, paliai Lenos upę, 
Ikur yrą šalčiausia vieta 

statyba, pasaulyje.
28. IGORSKO stovykla

darbus koncentracijos sto-,įr pilnos parazitų. Maistas nekaltai sušaudyti; 
svaras duonos Pasaulio darbininkai pasi- 

. ... Iš jų atėmė ^ns, kad jų geras var-
pusbadziu, be reikiamo ap- pasiimtuosius žiedus laik- butų atitaisytas... Kas 
daro diena is dienos dirba j,Qūžius ir kitus vertinges- fyli dabar, yra Stalino 
Pp keliolika valandų, kol niuosius dalykus, o ir pa- bendradarbis...
iščiulpus iš jų jėgas su_ liktus drabužius bei autu- Taip kalbėjo tas, kurįTiktus drabužius bei autu

vą badaujantieji tremti-

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Nanry: PI. 6286

į
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kad jų geras var-

Taip kalbėjo tas, kurį 
Stalinas buvo pastatęs sa-

niai greit ėmė mainyti įįvo slaptos žvalgybos virši- 
maistą. Atėmė net gi pei-! ninku vakarų Europoj.

14. MASKVOS KANA
LO stovykla:
Volgos kanalo
Kanalą baigus čia tremti
nių skaičius liko nedidelis. — uosto statyba ir miško 
Didelė jų daugybė žuvo 
prie darbų.

15. SORNOVO
— uosto statyba.

16. KOTLASO
— geležinkelio 
Kotlasas yra 
šiaurėje.

Maskva-
JOS JURŲ KOMBINA

TAS — miško apdirbimas, 
chemijos fabrikai, valsty
biniai žemės ūkiai, kelių 
statvba. Kaikurie lietuviai!•Z I
toli šiaurėje jurų pakran- 

. tėse turėjo šlapi ir kęsda-’ 
mi šaltį graibstyti iš van-i 
dens žoles, iš kurių buvo' 
gaminamas jodas.

3. NIVASTATYBA—Hi
droelektrinių stočių staty
ba.

i 4. SVIRSKO stovykla —
i miško apdirbimas.

5. KARELIJOS stovykla
— miško apdirbimas, šiau
rės Europoj, netoli Suomi
jos.

6. ŠIAURĖS stovykla —
miško apdirbimas.

7. VOLCHOVO stovykla
— aliuminijaus fabrikai.

8. UCHTA - PEČIOROS auginimas, žemės ūkis,
stovykla — Uchtos kanalo 20. ASTRACHANĖS sto- 
statyba, kelių tiesimas, vykia — žuvininkystė. As- 
miškų apdirbimas. Į trachanė yra uostas ties ta

uunajmujujgtujtniiaRiMį viota Europos pietų-rytuo-į kalo ežero, kurs yra cen-įy
se, kur Volga įteka į Kas-jtrinėj - rytinėj Azijoj ir A-*|*

i

apdirbimas.
29. KARIMO stovykla

Į Sibire.
stovykla! 30. ŠILKOS stovykla —
tiesimas.. kasyklos ir kelių statyba
Europos; Sibire._________

liūs. Sargybiniai labai 
žiauriai elgėsi su betei
siais tremtiniais.
IR RAUDONIEJI KRIMI

NALISTAI ATSAKYS 
PRIEŠ TEISMĄ

Žiaurieji naciai, kurie 
skriaudė, trėmė ir žudė 
žmones, šiandien jau sėdi 
kaltinamųjų suole. Žmonių 
teisių mindžiojimas nepa-

Dr. Juoz. Prunskis.

Juozas Kashskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmocinai <MI visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Isiington Mass.

Tel. Dedham 1304-77
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham
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stovyklų. Joje nuolat lai- 
koma daugiau kaip milijo- 
nas tremtinių. Jie yra iš- y 
sklaidyti apylinkėse Bai- V Ir oi/-a

31. STRIETENSKO sto-
I jI

VJV« ’

17. VIŠEROS stovykla— vykia — kasyklos ir fabri- ♦♦♦
kasyklos, metalo apdirbi-! kai Sibire, 
mas. Višera yra upė Euro-i 

įpos šiaurėje paliai Uralo ;kla— 
kalnus.

18. KUNGURO stovykla 
— kasyklos, metalo apdir
bimo pramonė. Kungura 
yra Uralo kalnuose tarp

•Permos ir Sverdlovsko.
19. ŠIAURĖS KAUKA

ZO stovykla daržovių

32. SACHALINO stovy- 
žuvininkystė. Sa

chalinas yra Pacifiko (Ra
miojo vandenyno) sala, į 
šiaurę nuo Japonijos.

33. BAIKALO - AMŪRO 
stovykla — milžiniško ge
ležinkelių tinklo statyba. 
Tai viena iš pačių didžiau
sių priverčiamojo darbo

I
pi jos jūrą. Į mūro upės, kuri teka pa-

21. KARAGANDOS sto-’liai šiaurinę Mandžiūrijos 
vykia — vidurinėje Azijoj 
je, čia yra galvijų ūkiai, i

22. KARAKALIN S K O 
stovykla — Kazakstane, 
grūdų ir galvijų ūkiai.

23. KUZNECKO stovyk
la — kasyklos vakarų Si
bire.

24. ČARDŽUJO stovykla 
medvilnės auginimas ir 
audimo fabrikai vidurinė
je Azijoje.

25. TAŠKENTO stovykla

Kazakstane,

sieną.
34. JURGINSKO stovyk-! 

la — gyvulininkystė ir že* 
mės ūkis.

35. RIDERIO stovykla— 
rūdos kasyklos.

Be tų didesniųjų stovyk-' 
lų, dar yra daugybė kitų. 
Jei jose anksčiau buvo a-Į 
pie 12 mil. tremtinių, tai! 
dabar drąsiai galima tvir-l 
tinti, kad yra virš 15 mili-; 
jonų, kada bolševikai taip

Labai Naudinga Knyga
_________ • ______ ______ ________

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai bengalo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus: apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTĖS knygą.

VC £ G. b j

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas



Antradienis, Balandžio 16, 1946 DARAlNi\RAS B

Rašytojos Klaros Luce Kelias Į Kat. Bažnyčią
— Apie atsivertimą garsiosios kongreso atstovės. — Su lakūno šalmu aeroplane po Ameriką
— Tris jos veikalus Holywoodas pavertė filmomis. — Lėktuvu 75,000 mylių, per Afriką ir Kini

ją. — Kodėl ji pasiryžo laimėti vietą Kongrese. — Kongreso rezoliucija apie... Apvaizdą. — Mo
ters pareiga šių dienų pasaulyje. —

EPISKOPALŲ KUNIGO 
ANŪKĖ

Kartą, dar esant gyvam 
didžiajam ] 
nui XIII, per vieną audien
ciją kažkokia protestantė 
staiga kreipėsi į baltąjį 
senelį:
— Pasakykite, ar aš tu

rėčiau likti katalike?
— Maloningoji Ponia, — 

atsiliepė Leonas XIII, — 
elgkitės taip, kaip Jums 
sąžinė sako.

Galime pasidžiaugti, kad 
kaip tik to sąžinės balso

laidos, pataikavimas (ap- 
peasement) yra kelias į 
karą. Jei mes norime iš
vengti karo su komuniz
mu. mes turime mesti nuo
laidų, “appeasement’o” po
litiką”.

Ji taipgi griežtai nusista
čius prieš tą žmogaus pa-' 
vergimą bolševizmo tėvy-j 
nėję:
— Tas vergų darbas yra 

pagrindas ant kurio išsi
laiko Sovietų ūkis. Jis dvi
gubai jiems pasitarnauja:' 
suteikdamas didelius pel
nus valstybės diktatūrai iri 
pašalina iš apyvartos vi-i 
sus palinkusius vadovauti; 
opozicijai, — 
metų pradžioje 
Courier - Journal”.

Kongrese ji taip smar
kiai atakuoja bolševikų 
neteisybes ir skriaudas 
pavergtuose kraštu o s e, 
kad viename savo veda
majame straipsnyje laik
raščio “Bridgeport Sun- 
day Post” redakcija apie; 
ją prasitarė:

— Mums neįprastuose,! 
tamsiuose Europos politi-l 
kos miškuose ponia Luce1 
su savo tyrinėtojo lazda! 
barškina apversdama vie-! 
ną rąstą, vieną kaladę po' 
kitos ir stebi baltus komu
nizmo vikšrus besiran
gančius iš po jų...”

Tačiau šiaip jau jos nu-! 
sistatymas rusų tautos at
žvilgiu vra draugiškas, tik 

<ji kovoja su bet kokiu dik-j 
tatūriniu režimu ir ’šu bet; 
kokiu imperializmu, ar jis! 
būtų naciškas, ar fašistiš
kas, ar komunistiškas.

RAŠYTOJOS PIRMOJI 
KOMUNIJA

Pastebėtasai pavojus 
mūsų dienų kultūrai, tik
riausiai ją ir palenkė ieš-

Baltijos Universitetui Užsakė 
Nauj^ Testamentą

Baisiosios karo audros išblaškyti mūsų broliai ir 
seserys po įvairius Europos kraštus kenčia didelį var
gą ir skurdą. Nežiūrint į tai, Hamburge, Vokietijoje, 
Pabaltijos kraštų tremtiniai įsisteigė Baltijos Univer
sitetą, kurio vadovybė prašo “Darbininko” adminis
tracijos, surasti geraširdžių lietuvių, kurie užprenu
meruotų minėto universiteto studentams nors 100 
egz. Naujo Testamentą. Padarius atsišaukimą, jau se
kanti asmenis atsiliepė:

Po 5 Egz. užsakė — 
Kun. Juozas Raštutis, Amsterdam, N. Y. 
Antanina Majauskaitė, So. Boston, Mass.

Po 2 Egz. —
Kun. Walter J. Prancketis, Bridgeport, Conn. 
Kun. S. Mažeika, Frackville, Pa.

Po 1 Egz. —
Kun. C. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y.
Kun. Konstantinas Strimaitis, Albany, N. Y.
Kun. Alb. Abračinskas, So. Boston, Mass. ~
Kun. V. Slavinas, War, W. Va.
M. Šakočius, Waterbury, Conn.

Naujas Testamentas jau yra atspausdintas ir ran
dasi knygrišykloje. Kaip tiktai gausime iš knygrišyk
los, tuojau per BALFą persiusime Baltijos Universite
tui.

Naujo Testamento kaina $3.00, bet Lietuvos trem
tiniams atiduodame po $2.00. Su užsakymais prašome 
kreiptis:

Konvertite Klara Luce

Į I 
t

vyru išvyko į Kiniją, ap
lankė Filipinus ir sugrįžo 
vos vos prieš Pearl Har- 
bor baisiąją ataką. Dabar 
ji pašventė laiką aprašyti 
gyvenimą generolo Home
ro Lea, kurs jau prieš 30 
metų buvo išpranašavęs 
Amerikos - Japonų karą.

Tačiau energingoji Kla
ra Luce nemėgsta sėdėti 
vietoje. 1942 metais ji lėk
tuvu pasileido į Afriką, o 
iš čia — į Indiją, Burmą ir 
Kiniją. Taip, kad vienų 
metų laikotarpyje ji kaip 
korespondentė apkeliavo 
75,000 mylias, vis rašyda
ma savo vyro redaguoja
miems žurnalams “Time”, 
“Life” ir “Fortune”.

MOTERIS KARO 
KOMITETE

Tokioj kelionėj, ir dar 
karo metu, matytieji daly
kai palenkė ją “daryti ką 
nors daugiau”, daugiau, 
negu žurnalistinis darbas, 
kurį pirma buvo pasirin-’ 
kusi. Ji nusprendė prasi-j 
skverbti į įtakingesnes turėjo progos perskaityti 
valdžios sferas. Pasinešusi daugumą Klaros Luce 
šia kryptimi, ji laimė jo ■Kongrese šiais ir pereitais 
rinkimus ketvirtame dis-i metais pasakytų kalbų, 
trikte Connecticut Vals-Reikia stebėtis tos moters 
tybėje (čia buvo ji iš ank-į plačiu išsilavinimu, suge- 
sčiau su motina persikėlu- bėjimu surinkti tiek faktų 
si), liko USA Kongreso at-jir nuosekliu iškalbingumu, 
stove. Čia jos norai pildė-į Ji labai griežtai nusista- 
si: ji pateko netik į įstaty- čiusi prieš fašizmą:

______ __ i — Aš tikėjau 1938 ir 1939 
Vienas jų buvo “Moterys”,'kariniu reikalų komitetą metais, tikiu ir dabar, kad 
kitas — “Pabučiuok atsi- (House Military Affairs fašizmas t— ~— —

kreipdamasi į vyrus ir mo
teris “kad padėtų pasiekti 
jog moterų įtaka būtų 

popiežiui" Leo- [daugiau jaučiama Ameri- 7 kos politikoje”.
1929 m. ji buvo pakviesta 

į “Vogue” laikraščio šta
bą, iš pradžių — su 20 dol. 
atlyginimo. Porą metų vė
liau ji buvo pakviesta vyr. 
redaktoriaus padėjėja prie 
“Vanity Fair”, o dar po 
poros metų jau ji liko vy
riausia to laikraščio re
daktore, bet metus čia iš
dirbusi ji išvyko į Europą 

vedama į Katalikų Baž-! kaip korespondentė ir ra- 
nyčią prieš porą mėnesių į- šytoja. Jau tada buvo tu- 
stojo išgarsėjusi rašytoja, rėjusi platų pasisekimą

rašė ji šių
“Catholicj

į
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Amerikos kongreso atsto- Jos knyga ‘Stuffed Shirts’, 
vė Klara Boothe Luce. Tos ’ 
konvertitės gyvenimo ke
lias įdomus. Ji gimė 1903 
m. balandžio 10 d. Nevv 
Yorke. Jos tėvas William 
Boothe buvo smuikinin
kas, o senelis — episkopa- 
lų dvasininkas. Ir pati Kla
ra nuo pat jaunatvės buvo 
išauklėta episkopalų tiky
boje. Jaunutė ji lankė pri
vatinę pradžios ir aukštes
nę mokyklą ir baigė tetu
rėdama 15 metų. Ji buvo 
pati jauniausia mokinė iš 
visų kada nors baigusių 
Miss Masonaitės mokyklą, 
Tarrytown - on - the Hud
son, o tačiau ji gavo aukš- 
čiausį pagyrimą — summa 
cum Įaudė.

NUSPRENDŽIA BŪTI 
LAIKRAŠTININKE

Jos tėvas buvo miręs, 
jos motina ištekėjo už vie
no gydytojo, kurs didžia
jam karui pasibaigus iš
vyko į Europą pagilinti 
savo medicinos mokslų. 
Tai buvo 1921 metais. Jau
nutė Klara dar turėjo pro
gos pamatyti baisias lie
kanas kovų laukuose, su
žeistuosius ligoninėse ir 
nelaiminguosius namuo
se. Tas jai padarė didelio 
įspūdžio ir ji sau pasakė:
— Būtinai ką nors turiu 

daryti! Ir taip ji nuspren
dė — stoti į žurnalizmo 
mokyklą, kad likusi laik
raštininke galėtų kelti 
balsą tiesos ir gėrio tarny- 

Ji kreipėsi į Kolumbi- 
universiteto žumaliz- 
mokyklą, ji atitiko vi- 
įstojimo reikalavimus, 

buvo perjauna, kad

kur ji gabiai pajuokia kai- 
kurias visuomenės ydas.

TRYS KNYGOS, IŠ KU
RIŲ BUVO PADARYTI 

“Mf’VTAI”
1935 m. ji ištekėjo už 

Henry Robinson Luce, 
garsaus vyriausiojo re
daktoriaus žurnalų ‘Time’, 
‘Life’, ir ‘Fortune’. Tai bu
vo jos antroji santuoka, iš 
pirmųjų jungtuvių ji augi
no dukrelę Oną Klarą.

Dabar rašytoja Klara 
Boothe Luce pašventė 
daugiau laiko scenos vei
kalų kūrimui. Jos net ke
turi scenos kūriniai buvo 
pastatyti garsiausiuose 
pasaulio teatruose New

valstybės su policine prie
varta palaikomu režimu 
(valdžia).

KĄ JI KALBA 
KONGRESE

Šio straipsnelio autorius

v •

i
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Yorke, Broadvvay gatvėje. Į leidimo įstaigą bet ir į

sveikindama”, šiame buvo Committee).
pajuokiami kaikurie “inte- APIE SLAPTUS GINKLU 
!• ±-.99 1X1________ Z Z Z — ___ - —ligentų” iškrypimai ir to 
laikotarpio politinės ydos. 
Šis veikalas scenoje išbu
vo net 35 savaites. 1939 
metais taipgi New Yorko 
teatre buvo pradėta vai
dinti jos kūrinys “Pakraš
tėlis klaidai”. Tai buvęs 
tuo laiku vienintėlis prieš 
nacius nukreiptas vaidini
mas, kurs turėjęs Broad
vvay teatruose pasisekimą. 
Nuo 1940 metų jis buvo 
vaidinamas ir Londone, 
bet karas vaidinimą nu
traukė. Iš viso New Yorko 
scenoje buvo pastatyta ke
turi jos rašyti veikalai ir 
net trys iš jų vėliau buvo 
paversti kino filmomis 
(Jų angliški vardai “The 
Women”, “Kiss the Boys 
Good-bve”, “Margin 
Error”).

LANKO EUROPĄ, 
AFRIKĄ, KINIJĄ 

į Suliepsnojus karui tem- 
Sulaukusi 18 metų ji me- peramentingo ji 

tesi į kovą dėl lygių teisių 
moterims. Ano laiko laik
raščiuose dar galima ma
tyti Klarą, apsirengusią a- 
viatoriaus drabužiais su 
šalmu sėdančią į lėktuvą ir j lės”. Savo įspūdžius ji ap- 
pasiruošusią išskristi iš| 
Syracuse aerodromo New 
Yorke su daugybe lapelių- 
proklamacijų, kurias ji 
mėtydavo iš lėktuvo,

bą.
jos 
mo 
sus
bet...
būtų priimta į universite
tą.

LĖKTUVUOSE IR 
REDAKCIJOSE

for

Klara
Luce metė draminių veika
lų kūrybą ir kaip “Life” 
korespondentė išvyko į 
Europą stebėti kaip kun
kuliuoja “fašistinės mie-

rašė knygoje “Europa pa
vasaryje”, kuri 
versta į penkias 
kalbas.

1941 metais ji

buvo iš- 
užsienio

FABRIKUS IR ŽMONIŲ 
LAISVŲ

Pasibaigus vienam Kon
greso veikimo laikotar
piui, ji buvo išrinkta antru 
kartu. Kongrese ji ener
gingai darbavosi, kad bū
tų priimta visa eilė įstaty
mų, saugančių piliečių tei
ses ir sveikatą, vaikų ge
rovę, o taipgi pagalbą ne
laimingų nuo karo nuken
tėjusių šalių žmonėms. 
1945 metais apkeliavo 
USA karių stovyklas Ita
lijos ir Vokietijos frontuo
se, apžiūrėjo nacių kon
centracijos stovyklas. Nuo 
to laikotarpio ji nepapras
tai uoliai pradėjo kovą 
prieš diktatūras, prieš 
nuolaidų - pataikavimo 
(“appeasement’o” politi
ką) ir ėmė uoliai ginti nu
skriaustųjų tautų teises. 
Ji rūpestingai ir drąsiai 
kelia balsą, kad savo tėvy
nės netekusiems asme-i 
nims būtų teikiami paleng
vinimai, įteisinant jų pa
dėtį ir padarant juos save 
išlaikančiais piliečiais, 
kraštuose, kur jie galėtų 
pastoviau apsigyventi, o 
ne būti vien įnamiais kon
centracijos lagerių. Ji ko
voja, kad darbininkai už

turi būti už
tvenktas, išrautas ir su
naikintas visur pasaulyje 
— šiaurėje, rytuose, vaka
ruose, pietuose, visuose 
žemynuose, abiejuose že
mės pusrituliuose...
— Aš tikiu į laisvę balsa

vimų, kalbos laisvę, tikėji
mo laisvę visuose kraštuo- 
se .

Žlugus nacizmui ir fa
šizmui dabar Klara Luce 
aiškiai mato tų prievartos 
rėžimų atraugas bolševikų 
diktatūroje. Štai tik prisi
minkime jos keletą kalbų 
kongrese:
— Kai komunistų OGPU 

agentas atima iš ruso jo 
mažą farmą ir tą keletą jo 
turėtų kiaulių, kai tą daro 
be reikiamo teisėto kelio, 
ir kai tam ūkininkui palie
ka bado mirtį arba jį iš
siunčia i vergų stovyklas 
Sibire, tas veiksmas yra 
žmogžudystė... Prievartos 
mirtis ar uždarymas kalė- 
jiman bet kurio asmens, 
kurs nebuvo teisėtas lais
vo teisėjo, prisilaikant į- 
statymų pačios tautos va
lios sukurtų, yra, mes tą 
pakartojame, žmogžudys
tė, vergija. Tie dalykai bu
vo pasmerkti kai juos da
rė naciai, tie dalykai turi 
būti pasmerkti ir kai juos 
taip plačiai praktikuoja

lygų' darbą gautų ir lygų komunistai Rusijoje ir vi-
su savo

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks Sekmadienį, balandžio 28 d., š. m., 1 vai. p. p., 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnytinėje salėje, 
Windsor St., Cambridge, Mass.

Prašome visas LDS kuopas atsiųsti kuoskaitlin- 
giausį skaičių delegatų.

Apskrities Valdyba —
Dvasios Vadas — Kun. P. J. J uš kaiti s 
Pirmininkas — Antanas Zavatskas 
Raštininkas — Tarnas Versiackas

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

toms ir gyventojams, bū
tent, kad neatimamosios , 
žmogaus teisės, tarp kurių i 
yra gyvenimas, laisvė, lai
mės siekimas ir jo gynimas 
lygybėje, yra dovana ne 

, vyriausybių ir ne žmonių, 
! o Kūrėjo. Dėlto mūsų vy-. 
į riausybė, pasitikėdama 
! dieviškos Apvaizdos glo
ba, ieškos visų šio krašto 
ir tarptautinių reikalų iš
sprendimo tikėdama, kad 

koti pastovesnių atramos! vieninteliu tikruoju vado- 
taškų ir juos ji atrado vu ir tikrąja sankcija (pa- 
krikščionybėje, kokią skel- tvirtinimu) žmonių įstaty- 
bia Romos Katalikų Baž- mams ir veiksmams yra 

Dievo įstatymai ir autori
tetas”.

KUR DIEVAS YRA 
IŠTREMTAS...

Pereitų metų pabaigoje 
Kongrese ji pakartotinai 
tą rezoliuciją perskaitė, 
pridėdama:

soje centrinėje Europoje, 
— taip kalba Klara Luce.

Ji apgailestauja pačios 
jrusų tautos likimo:

— 180.000,000 rusų šian
dien yra kaliniai už kietos 

! cenzūros sienos.

atlyginimą nežiūrint jų 
rasinių, spalvos ar tikėji
mo skirtumų. Ji pasisako ' 
už tautų bendradarbiavi-! 
mą, bet nė tokį, kurs per
kamas pataikavimu impe-i 
rialistiniams siekimams ir j 
ideologinei agresijai (už-Į TAMSIUOSE EUROPOS 
puolimui).

Klara Luce pabrėžtinai 
tvirtina, kad nebus garan
tuota taika, kol bet kur 
pasaulyje bus slapti gink
lų fabrikai, kur dirba ver
gais paversti žmonės, kol 
pasauly gyvuos uždaros

POLITIKOS MIŠKUOSE
Dėl to ji, ypač prisimin

dama padarytas klaidas su 
naciais, griežtai skelbia:
— Šiame paskutiniame 

dešimtmetyje kraujuje, 
varge, ašarose ir prakaite 
mes Įsitikinome, kad nuo-

nyčia. Bevažinėdama po 
platųjį pasaulį, bebuvoda- 
ma katalikybės centre Ro
moje, aplankiusi net ir Po
piežių, ji įsitikino, kad tie
sa ir žmonijos viltis yra 
Katalikų Bažnyčioje ir šių 
metų (1946) vasario 15 d. 
Klara Luce Šv. Patriko ka
tedroje Nevv Yorke priėmė 
pirmąją Šv. Komuniją 
(būdama 43 metų am
žiaus, taigi pačiame kūry
bingumo subrendime) ir 
Sutvirtinimo Sakramentą. 
Spaudai ji tik trumpai pa
sakė:
— Jau senai norėjau tap

ti katalike ir todėl penkius 
mėnesius, padedama Msgr. 
F. Sheen, rūpinausi susi
pažinti su Katalikų Baž
nyčia ir jos mokslu.

Dėl kaikurių amerikiečių! 
nusistatymo prieš tikėji- i 
mą aš neketinu kandida
tuoti nei į Senatą, nei į 
Kongresą.”

Taigi Katalikų Bažny
čią ji taip pamilo, kad ne
boja nė asmeniškų nepato
gumų, nuostolių kylančių 
iš jos atsivertimo.

IŠ KUR ŽMOGAUS 
TEISĖ | LAISVŲ

Jos tikėjimas — gilus. 
Kongrese ji prabylo:

— Aš- tikiu, kad Ameri
kos gerovės šaltinis ir są
lyga yra tas, kas buvo nuo 
pat mūsų šalies įsteigimo 
— mūsų senas pasitikėji
mas Dievu”.

Klaros Luce pastango
mis Kongresas priėmė šią 
reikšmingą rezoliuciją:
— Šiuo Kongresas tą ti- 

turėjo šios 
patvirtina 

Jungtinėms 
visoms ki- 

tau-

kėjimą, kurį 
šalies kūrėjai.
ir pakartoja 
Valstybėms.
toms vyriausybėms.

tymdavystę vaikų gerovei, 
jaunimo auklėjimui ir se
nelių aprūpinimui”.

LIETUVOS GYNĖJA
Klara Luce yra ir Lietu

vos gynėja. Keliais atve
jais Kongrese ji užstojo 
Lietuvą, Baltijos valsty
bes gindama nuo Sovietų 
agresijos, o taipgi įvertino 
gražų lietuvių BALF’o 
(United Lithuanian Relief 
Fund of America) darbą.

Čia galime prisiminti ir 
žodžius, kuriuos Klara 
Luce pareiškė atsakyda
ma Waterburio lietu
viams :

Paskutinių kelerių metų 
šiurpūs patyrimai būtų tu
rėję visiems mums galuti
nai parodyti, kad kolei pa
siliks bent viena agresyvi 
totalitarinė valstybė ne- 

i pažabota, tol nebus laisvės 
" — Aš netikiu, kad Dievas!ar savo valdžios patikrini- 
turėtų būti svetimas mūsųimo laisvę mylinčioms ir 
pakrantėms ar pakran-: laisvės siekiančioms tau- 
tėms ir slėniams, kalnams toms.

Nepriklausomybė, kurią, 
mano ir daugelio kitų a- 

į įsitikinimu, 
Lietuva turi pasiekti ir

• 7 
ar upėms, bet kurios kitos 
tautos šiame pasaulyje, 
nes kur Dievas yra sveti- merikiečių 
mas, kur jis yra ištremtas Lietuva 1 
iš tautos ribų, ten Jo tar- Į pasieks, turi būti įvesta 
naitės — Pastovi Tiesa, duodant garantijas, kurios 
Gryna Sąžinė ir Saldžioji leistų jai ekonomiškai ir 
Laisvė taipgi išeina ištrė- i politiškai tvarkytis savo 

pačios nuožiūra, o ne būtų 
į vien tik įsivaizduota lais
vė, kurios vardu ji gali bū
ti išnaudojama patenkinti 

Klaroje Luce tebėra kar- svetimoms ideologijoms ir 
štas noras, kad moterys gobšioms imperijoms, 
užimtų savo vietą visuo- Dažnai esu kartojusi sa- 
menės gyvenime. Kai ne- vo tvirtą įsitikinimą rin- 
seniai Pijus XII pasakė kimų, kalbos ir religijos 
savo garsiąją kalbą Itali- laisve kiekvienoje šalyje, 
jos moterims, Klara Luce ir laukiu dienos, kada tos 
rašė laikraštyje “New laisvės vėl tikrai įsigalės 
York Journal-American”: Lietuvoje”.

— Šv. Tėvas paskelbė di-; Dr. J. Prunskis.
delį paradoksą (priešta- Ne "’vk kad be tave* raudančiai atrodantį daly- niekas Jįį neišmano ę 
ką): šiandien moterys tu-, 
ri pasiruošti laikinai ap
leisti šeimos židinį, kad jį 
išgelbėtų: jos turi kovoti 
prieš klasių kovą ir pa
skelbti karą karui.

Tikiu, kad jei viso pa
saulio krikščionys mote
rys atsilieps į popiežiaus 
balsą, kad pilnai dalyvau
tų politiniame gyvenime, 
daug greičiau pamatysime 
komunizmo pabaigą Euro
poje ir kitur, o drauge už
tikrinsime puikią visuo
meninę (socialinę) įsta-

miman su Juo’’.
PIJAUS XII ŽODIS 

MOTERIMS

Arabai.
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PADĖKA 1

Mūsų brangiai ir mylimai ma
mytei. Elžbietai Cižauskienei. 
įk> ilgos ligos mirus, dėkojame 
visiems padėjusiems laike jos 
ligos ir užjautusiems jai mirus. 
Ypatingą padėką reiškiame kle
bonui kun. S. Musūrui. kuris 
laidotuvių patvarkymą rūpes
tingai paliko asistentams kun. 
J. Gaudinskui ir kun. J. Gibui, 
nes pats klebonas sveikatos rei
kalu išvykęs i Floridą. Kuni
gams asistentams dėkojame už 
patvarkymą ir lankymą ligonės.

Taip pat dėkojame klebo
nams: pirmiausia mūsų dide
liam geradariui, kun. J. Kara
liui už gedulingas iškilmingas 

kun. K. 
kun. A.

Chica- 
kun. B.

mynams gausiai susirinkusiems 
palydėti velionę i amžino poilsio 
vietą. Visiems reiškiame nuo
širdžiausią ačiū maldomis.

Motina M. Juozapa 
Sesuo M. Andre ja 
Sesuo M. Konsuelė 

ir Kouan šeima.

DETROIT, MICH
Bi-

Po gedulo pamaldų 
kur buvo 

kleb. kun.

šv. mišias su asista. 
Klevinskui. diakonui ir 
Degučiui, subdiakonui: 
gos Seselių kapelionui.
Urbai už šv. mišias ir gražų pa
mokslą. ir už atlaikytas šven
tas mišias dėkojame kun. J. 
Gaudinskui. kun. J. Gibui. kun. 
P. Laumakiui ir kun. J. Šukevi- 
čiui. Dėkojame kunigams, atvy- 
kusiems ir dalyvavusiems laido
tuvėse: Prelatui J. Miliauskui iš 
Scranton. Pa., kun. I. Valančiū- 
nui. kun. dr. V. Martusevičiui. 
kun. P. Česnai. kun. V. Nanor- 
tai. kun. M. Daumantui, kun. J. 
Degučiui, kun. J. Lukšiui, kun. 
K. Rakauskui, kun. S. Krvsty- 
niak ir kun. J. Kenny.

Dėkojame už paaukotas šv. 
mišias, už maldas, už pareikštą 
užuojautas žodžiu, telegrama ir 
laiškais. Ypač dėkojame Prela
tui M. Krušui. kun. dr. L. Men- 
deliui, kun. J. Paškauskui. Tė
vams Marijonams, ir kitiems 
kunigams, visoms Seselėms. Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
joms. Akademikėms ir ''Drau
go" Redakcijai ir Administraci
jai. ir visiems, kurie mus užjau
tė liūdesio valandoje. Dėkojame 
giminėms, pažįstamiems ir kai-

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co 

•Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius Mes padarojne 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St.,
■

*
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A. A. Motina Marija

l

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTUVES 
Motinos

švento Kazimiero Seserų Kon
gregacijos įsteigėjos balandžio 
mėn. 17 dieną sueina šešeri me
tai. kai Dievas garbingai pasi
šaukė žygdarbių apaštalę. Mo- 

itiną Mariją. Gailestingasis 
Viešpats pasiaukojusiai sielai 
sutrumpino skausmus pakvies
damas Ją į Savo amžinos ramy
bės ir meilės prieglobstį pirm 
negu jos mylima Tėvynė. Lie
tuva pateko i priešų rankas.

Motina Marija apaštalavimo 
judintoja. įsteigus Seseles A- 
merikoje. neužmiršo brangios 
Lietuvos, kur nuvyko 1920 me
tais ir Pažaislio Šventovėje į- 
kūrė Seselių Kazimieriečių Kon
gregaciją Lietuvoje. Auklybos 
menininkė. Motina Marija, savo 
nenuilstamu darbingumu, tikė- 

i jimu persisunkusiu gyvenimu, 
ir savo dideliu pamaldumu da- 

| rė palaimingos įtakos į jaunų 
mergelių širdis, prigausindama 
jas kilniais troškimais paaukoti 
jaunystės dienas ir visą gyveni
mą Dievo garbei ir artimo ge
rui.

Pažaislio Vienuolynas Motinai 
| Marijai vis buvo meilus ir arti 
I jos širdies. Šiandien tą meilės 
darbą tęsia jos dukros, rūpin- 
damosi parsitraukti šešias Se- 

j seles. kurios iš Pažaislio Ramy
bės Kalnelio karų audrų išblok- 

I stos atsidūrė Vokietijoje.
Tad. šventos atminties Moti

nos Marijos vardu kreioiamės į 
'Jus. mūs Geradarius. Gerada
res. Bendradarbius. Prietelius

Kovo 26 d. mirė Juozas 
zauskas.
Šv. Petro bažnyčioj, 
laikomos šv. mišios
V. Masevičius ir pasakė pritai
kintą pamokslą, apibudino jo 
gerus darbus, nes klebonas pa
žino velioni per ilgus metus. Ta
po palaidotas kovo 30 d. Švento 
Kryžiaus kapuose.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną Elžbietą, dukte
ris Kazimierą Youkna. Josephi- 
ne Yenkauskas. Florence Bi
zauskas. sūnus Alex ir Emil. ir 
anūkus.

Velionis buvo kilęs iš Vidū-j 
nų kaimo. Joniškėlio parapijos.' 
Į Ameriką atvyko jaunas ir gy-i 
veno Chicago. III., ėjo mokslą 
seminarijoje ir mokino vaikus 
parapijos mokykloje IVestvilleJ 
Iii. per šešius metus. Nuvykęs į 
Grand Rapids. Mich., susituo
kė su Elzbieta Milišauskaite 
1913 m. Ten kiek pagyvenęs, 
atvyko i Detroitą 1915 metais 
ir gyveno visą laiką Detroit. 
laike drabužių krautuvę. i prisidėti su finansine parama — monte. besilinksmindamas gavo

Detroite velionis p.muausia . širdies ataką ir kovo 29 mirė.
buvo apsigv-venęs sy- Jurgio^T’ ’ M įsteigt, Palaidotas iš lietuvių bažnyčios
parapijoj; daug metų ėjo para- balandžio 2 šv Juozapo kapuo.

dingai sveikiname mūsų bran
gias rėmėjas, rėmėjus, ir visus 
geradarius. Linkime visiems 
tikro velykinio džiaugsmo ir vi
sų malonių, kurias Kristus pel
nė prisikeldamas iš mirusių.

Širdingai dėkojame visiems 
mūsų geradariams už sutiektas 
aukas vajaus metu. Jūsų visų 
intencija. Velykų antrą dieną 
bus atlaikytos šv. Mišios vie
nuolyno koplyčioje, ir Seselių 
maldos kils prie Aukščiausiojo 
melsdamos Jums gausaus atly
ginimo.

šv. Kazimiero Seserys, 
Motina M. Juozapa.

Gavėnios Knygute —
“ŠTAI ŽMOGUS”

Senai Amerikos lietuviai katalikai pageidavo įsigyti
“Gavėnios Knygutę", kurios iki šiol neturėjome .bet tą spra
gą užpildė kun. J. Vaitekūnas iš Providence, R. I., perspaus
dindamas Tėvo V. Mrovinsko. S. J. Gavėnios Knygutę — 
ŠTAI 2MOG1T S. šiai knygutei įvadą parašė, nurodydamas 
kaip ja naudotis, J. E. Vyskupas P. Būčys, M.I.C.

Kristaus kančios apmąstymai taip lengvai ir supranta
mai parašyta, kad gali naudotis seni ir jauni. Knygutė nedidelė — maldaknyges 
formato; 208 pusi., odos imitacijos apdarais su aukso raidėmis užrašu. Kaina 
tik $2.00. Užsakymus siunčiant nereikia laišką rašyti, tik įdėkite į konvertą ku
poną su $2.00 ir siųskite:

3G6 West Broaduay,
Šiuomi siunčiu $ 

vėnios Knygutė”.

Vardas

Adresas

i džiausiu. O kiek yra tokių, pa
raduojančių, rodos, gerų kata
likų, o sekmadienių popiečius ir 

i vakarus praleidžia klubuose 
girtuokliaudami ?! Ar nevertėtų 

' kada nors tokiems katalikams 
susiprasti ? Vietinis.

“DARBININKAS”
South Boston 27, Mass.

ir prašau prisiųsti man egzempliorių "Ga-

Amerikos Lietuvių Chorų Vadams

nininkams, kurie yra susispietę 
į chorų grupes, ir lietuviškoje 
dainoje randa sau laikiną sura
minimą. x

Kurie atliekamų muzikos kū
rinėlių gerame stovyje neturi, 
prašau, už vieną-kitą dolerį nu
pirkti dainų iš sekančių muzi
kos leidimo įstaigų:

“Muzikos Žinios”

Velykų Pamaldos
Trečiadienį prieš Didįjį Ket

virtadienį po piet ir vakare bus 
klausoma išpažintis.

Ketvirtadienio rytą šv. Ko
munija bus dalinama 5:30, 7, 8 
ir per 9 v. mišias. Ketvirtadienį 
bažnyčių lankymas. Vakare jo
kių pamaldų nebus.

Penktadienį pamaldos prasi- 
i dės 8 vai. rytą. Po piet ir vaka- 

_________ re stacijos ir pamokslas.
Balandžio 2, po ilgų metų Ii-j šeštadienį pamaldų pradžia 

gos mirė Juozas Gražulis, ilga-; 7:30 vai. rytą. Po piet ir vakare 
mėtis Cambridge’io gyventojas. 
Palaidotas iš lietuvių bažnyčios; 
su iškilmingomis šv. mišiomisį 
šv. Mykolo kapuose, Forest 
Hills. Paliko žmoną, du sūnus 
ir dukterį.

C AMBRIDGE, MASS Facultatis, c) 
žodynėlis ir j-

Mirė
Juozas Četkauskas. gyv. Bei-

, . “ . . . , švento Kazimiero Seserų \ įe-
P.JOS komiteto ptrmmmko stawte didžiadva. se w. Roxbnry. Paliko liudėsy-
reigas. oaug yra pasidartmęs. atmjnimui geriau. je apart genčių sūnų ir dukterį.■
visuomenes veikime. Daug dar- • _________, ... - šia paminklą.bo padėjo organizavime parapi-' • 1 
jų Šv. Antano ir šv. Petro. Ve-’ Vienuolyno koplyčioje, trečia- 
lionis savo gyvenimo dienose' dienį. balandžio mėn. 17 dieną, 
daug nuveikė, daug darbo įdė- 8:30 valandą ryte, šventos Mi- 
jo organizacijose, visuomenei y- šios bus aukojamos už a. a. Mo
rą pasakęs daug patrijotinių - tina Mariją, 
moksliškų prakalbų. Jis 
rimtas malonus žmogus, 
galėdavo su juo gražiai 
kalbėti ir gauti naudingų 
rimų. Išaugino gražią šeimą.

i Velionis per ilgus metus pri- limo ir Pergalės 
klausė prie ALRK 230 kuopos. ----------------------
kurios nariai lankė kiekvieną už atsilankymą į laidotuves, už 
dieną ir buvo užprašyta labai mišias, ir buvo visi užkviesti 
daug mišių ir prisiųsta daug gė- atsilankyti į namus.

i lių. Graborius S. Rokas gražiai, Lai būna jam lengva šios ša-
• I __

! patarnavo laidotuvėse ir pade- lies žemelė!
į ko jo šeimynos vardu visiems- Draugas J. N .M.

Melskime Dievą, 
buvo kad Bažnyčia greit galėtų ofi- 

visi cialiai įskaityti Motiną Mariją 
pasi- į palaimintųjų skaičių, 
pata-• -------------------

š.K.S.
Garbingoje Kristaus Prisikė-

šventėje, šir-

Balandžio 4. staiga, širdies; 
liga, mirė Juozas Alejunas, gyv. Į 
277 Portland St., Cambridge. 
Palaidotas balandžio 10 su baž
nytinėmis apeigomis iš Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių bažnyčios. 
Paliko brolį, gyvenantį Chica- 
goje. bet su juom nesikomuni- 
kuodavo. Jis buvo nevedęs. La
bai biednai gyveno. Laidotuvių 
lėšas miestas padengė, o duobę 
katalikų kapuose, dykai gauta.

I

Lietuvių tremtinių chorų ve- žiūrėjęs savo dainų repertuarą 
dėjai Europoje prašo amerikie- prašomas, bent dalį paaukoti 
čių chorų vedėjų suteikti jiems mūsų broliams tremtiniams dai- 
sekančius muzikos dainų kūri
nius: Naujalio: — a) Sudiev, 
b) Pavasaris, c) Kad širdį tau 
skausmas, d) Oi neverk, matu- 
šėle; Petrausko: — a) Kanklės,' 
b) Consilium 
Mažas muzikos
vairios dainos; Šimkaus: — a) 
Gana giroj 
Važiavau 
Vakarinė 
gudri, f) 
Oi kas?
i) Oi greičiau, greičiau; j) Avė., Brooklyn, N. Y.
Plaukia sau laivelis, k) Aš iš-' “Margutis", 6755 S. Western 
vilkčiau čigono rūbą. 1) Kur ba- Avė., Chicago. UI. 
kužė samanota, m) Ko vėjai pu
čia; Aleksio: — a) Ginkim šalį 
Lietuvos, b) Mes grįšim ten;
Vanagaičio: — a) Aš bijau pa
sakyt. b) Stasys, c) Margučio 
dainos; Strolio: — Vai tu žirge, 
žirge ir Anksti rytą, rytelį. Jie 
prašo chorams Žilevičiaus, Po- Lithuanian 
ciaus, čižausko, žižiūno ir kitų Grand St.. Brooklyn 11, N. Y.

Aleksandras J. Aleksis,
Vargonininkų Sąjungos

Centro Pirmininkas.

šioj nakvoti, b) 
dieną, c) Oželis, d) 
daina, e) Vai gudri J “Muzikos Žinios 3252 S.
Sėdžiu po langeliu, g) Halsted St., Chicago, III.
h) Mergužėle brangi? Mr. X- Strumskis, 332 Union 

greičiau;

bus klausoma išpažintis.
Sekmadienį — Velykose prisi

kėlimo pamaldos 6 vai. rytą. 
Tuoj seks šv. mišios 7 vai. Ki
tos mišios bus laikoma 8:30. 10 
ir 11:30 A.M. Palaiminimas su 
Švč. bus suteiktas tuoj, po pri
sikėlimo apeigų. Mišparų po . x .Amerikos lietuvių kompozito- piet nebus. I . , - . . .... . ................. nų kurmių.V įsiems parapijieciams-ems. 
chorui ir vargonininkui. Sese- Kiekvienas choro vedėjas, per- 
lėms mokytojoms ir vaikučiams 
linkiu prisikėlusio Jėzaus ko- 
daugiausiai gausių malonių. 
Linksmaus Aleliuja visiems!

Kun. P. Juškaitis,
Klebonas.

Kad žodis būtų paremtas dar
bu, aš pats tam tikslui siunčiu 
200 kopijų įvairių muzikos kū
rinėlių. Tikiuosi, kad nė vienas 
choro vedėjas neatsisakys prie 
šio gražaus patrijotinio reikalo.

Savo dovanas prašau siųsti: 
VVarehouse, 101

WORCESTER. MASS
275 Main St., Webster. Mas>.

rage. Už storagc 
sigailėsite.

PADEKITE KAILINIUS 
Į STORAGE!

Žiemai pasibaigus, kada jau nebereikalin
gi kailiniai dėvėti, padėkite juos į I. J. FOX 
krautuvės STORAGE, kur jie bus pilniausiai 
apsaugoti nuo pavogimo, ugnies, kandžių ir 
sudžiūvimo. Reikia žinoti, kad kailiniai lai
kyti “klezete” vasaros metu, labai nesveika 
jiems, nes sudžiūsta ir tuomet lengvai trūks
ta. Pasidėkite juos specialiuose I. J. FOX 
vaituose, kur jie bus pilniausiai apsaugoti.

KAILINIU KAINOS LABAI 
SUMAŽINTOS

Kaip niekad istorijoje, kailinių kainos la
bai sumažintos. Taigi, nors ir žiemai praėjus, 
Įsigykite kailinius ir pasidėkite juos į Sto- 

nereikės mo kėti. Pasinaudokite reta proga — ne-

! 

t 
Į

I
I

Balandžio 10. širdies liga sir
gęs kai kurį laiką, iš nakties 
rastas negyvas Felixas Zedonis, 

'49 Union St.. Cambridge. Palai
dotas balandžioI 
par. bažnyčios.
nors 
nok

WORCESTER, MASS

I

12, iš lietuvių 
Tie visi vyrai, 
sirguliavo.

nemanė 
pasauli.

vie- 
taip

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę, visuomet reikalaukite, kad’ Jums pa
tarnautu šios krautuvės lietuvis ats.ovas p. BERNARDAS KORAITIS, 
kuris yra kailinių expertas ir žinovai. Per jį pirkdamos kailinius sutau
pysite dešimts nuošimčių.

Ali WASHINGTON STRELT
BOSTON, MASS.

kai kurie 
nei vienas 

greit apleisti šį

Misijos
■ Pradedant dviejų savaičių mi-j’ 
sijas (kovo 11—24) šiais me- i 
tais, perstatydamas misijonie- 
rių Tėvą J. J. Jakaitį, MIC., i 
klebonas kun. P. Juškaitis iškil- ; 

. mingai paskelbė, kad šios šv.j' 
misijos bus daugeliui paskuti- 

' nės. Todėl kaipo paskutines at
eikite gerai. Iš virš minėtų mi-! 
rusių nei vienas nemanė, kad. 
jiems tie žodžiai buvo taikomi.! 

JO kiek dar iki kitų misijų iš- 
įmirs — ir jiems šios praeitos 
[misijos bus paskutinės.
į Misijų atbalsiai skamba la
bai gražiai. Daugelis kalba apie 
Tėvelio Jakaičio, MIC., gražius 
pamokinimus. Jo pamokslai tik
rai buvo taikomi kiekvienam į 
širdį. Jie nebuvo grasinimo bei5 
barimo žodžiai, bet perspėjimo,J 
patarimo ir suraminimo. Dau
gelyje savo pamokslų pabriežė
.praplitimą gū tuoklybės. Toji 
I vda. nūdien, vra viena iš di- i ~ •

Lietuvos Vyčių 26 kuopos su
sirinkime, bal. 9. perstatytas 
naujas vikaras kun. Mykolas 
Tamulevičius, kuris kartu su 
kun. Broniu Mažukna dirbs su 
Vyčiais. Jie apsiėmė vesti reli- 
gijines diskusijas ir atsakinėti į 
klausimus.

Eduardas Pyragas priėmė 
vice-pirmininkystės priesaiką, 
ir taip pat išrinktas atstovauti 
Vyčius L.R.K.S.A. 41 kp. auk
siniame Jubiliejuje. Klara Gri
gaitė ir Juozas Sakaitis išrink
ti atstovauti 26 kuopą N. Ang
lijos Apskričio suvažiavime 
Brocktone. Teofilė Gerulienė, 
Marijona Jurgelionienė, ' Adelė 

į Ivoškaitė, Klara Grigaitė iš- 
I rinktos rūpintis narių laipsniais.

Išrinktos p-lės Ieva Jurgelio- 
nytė ir Mildred Karašauskaitė 
dalyvauti Karo Paminklo Staty
mo susirinkimuose kaipo kuo
pos atstovės.

26 kuopa švęs savo 30 metų 
Jubiliejų geg. 29. Šia proga bus 
surengta “Dinner Dance”. Pra-| 
nas Morkūnas pirmininkas, o jo 
komisija — Rūta ir Klara šlo- 
riūtės.

Atsilankymo dovaną laimėjo 
kun. Bronius Mažukna.

Korespondentė.

Akimirksnio

(jYUtllHlU

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siųskite:

VAI LEKITE DAINOS

So. Boston 27, Mass. *

9 iš 10 Paskolų Prašymai Yra Patenkinti

Asmeniškos paskolos yra duo
damos lengvai ir privačiai mūsų 

24 ofisuose
Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 

sveikiems bizniams.

^ątional

Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 West Broadvay

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

Poniose Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

DARBININKAS
366 West Broadway 1________

*
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Bal. 15 d., mirė savaitę sirgęs,1 
Simonas Sidlevičius, 71 metų 
amžiaus, gyvenęs 406 Ashmont 
St., Dorchester. Paėjo Samališ- 
kių parapijos. Amerikoje pra
gyveno 45 metus. Paliko žmoną 
Domicėlę (Abluzevičiūtę), sūnų 
Juozą ir podukrą Leonardą. 
Laidojamas bal. 17 d., 9 vai. r., 

Petro par. bažnyčios,

čias viešumon ir teikiant me
džiaginės jiems paramos.

Didžiuma susirinkusių tvirti-
Lietuvos Gelbėtojų Susirinki- no> kad UeP°s 4 d- turi savotiš- iš Šv.

mas. Balandžio 12 d., bažnytinė- ką jausmą bei dvasią ir laisvės Naujos Kalvarijos kapuose, 
je salėje, W. 5th St, susirinko 
keli desėtkai r inktų South Bos
tono profesionalų ir veikėjų, 
pusė jų čion gimę ir augę, pa
gelbėti Lietuvai ir lietuviams. 
Kalbėjo apie apverktiną Lietu-į 
vos ir pasaulyj išblaškytų lietu- Petro parapijos bažnyčioje lai
vių dabartį. Prisiėmė sau už pa- kyti už Lietuvą iškilmingas pa
reigą daryti visą kas tik galima maldas į
jiems pagelbėti, keliant jų kan-j

pagarbą. Tą patrijotingą dieną 
yra lengviau gauti užuojautos 
belaisviams, t. y. įeiti į pasauli
nę spaudą. Todėl, nutarė įvyk- 
dinti šiuos dalykus —

1. Liepos 4 d., 8 vai. ryte, Šv.

I

Melskimės už mirusius.

Reikalinga yra moteris 
mergina prie namų ruošos, 
formacijos galima gauti “Dar
bininko” ofise.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

I

ar 
In-

Tel ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS. —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Kodėl Lietuvių Radio Prog- 
i ranų Perkėlėme į Salėm?

2. Po pamaldų, eiti paradoje į 
So. Boston High School, kur 
bus Bostono lietuvių masinis su
sirinkimas Lietuvai gelbėti.

3. Kviesti pagarsėjusį vieną 
kalbėtojų iš U.S.A. Kongreso, j

4. Kviesti vieną Lietuvos 
tremtinį pakalbėti.

5. Tuojau informuoti 
teresuoti visas Bostono 
draugijas ir asmenys.

6. Stengtis įeiti ko
šiai Lietuvos gelbėjimo reikalais 
į Amerikos spaudą.

7. Dėti visas pajėgas teikiant’ 
Lietuvai ir jos žmonėms me-l 
džiaginę paramą.

I

ir užin- 
lietuvių

plačiau-|

I

Tel TROwbridg« 6330

I. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS

< Jfiso Valandos 2—4 ir 6—8

Aukos. Papuošti altorių Di
džiajam Ketvirtadieniui, šven
tam Grabui, ir Velykų altoriams 
geradariai suaukavo, salėje 
S30.12. prie bažnyčios durų. . , _
SI 16.00. itunme kehones

, o- nuo sausio 1 d.,Mokyklai aukavo po $5. Mar-j 
tinas - Ieva Kudarauskai, 
Pranciška Valeckienė.

Bažnyčios taisai aukavo po 
S100. Agota Petruitienė, Mr. & 
Mrs. John Preskenis, po $10. 
N.N., Mr. & 
tikalniai, ir 
Po $5. Ona ir Ronald Bishop.i 
Mr. & Mrs. Andrius F’
Pranas Lingis $4, Magdalenai 
Sabutienė $7. Ačiū. ma'

''■IRUS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

Office Tat. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roabury, Mato

Tel. Parkway 1233-W

t

Music Hali, Cleveland Public 
Auditorium ir susidės iš įvairių 
tautų 
šokių, 
vių iš 
kurie

I

t
'V&IROS SKELBIMAIjome ir neturime nustatę kai-j 

nos už sveikinimą ir už muzikos 
kūrinį.

j Lietuvių Radio programa, 
Ikaip praeityje, taip- ir dabar, 
neturėjo ir neturi tikslo pasi 
pinigauti. Ji tarnauja mūsų vi- ni liaudies meną tūkstantinėms 
suomenei.
nepriklausomybės 
skelbėme dykai.

i Šios radio
vybė tik vieną kartą į metus 
ruošia didingą koncertą, kad 
duoti progą visiems, bendrai su
ėjus, pasiklausyti lietuviškų 
liaudies dainų ir klasiškų kūri
nių ir atnaujinti pažintis ben
drame Naujos Anglijos lietuvių 
parengime, ir kad liktų kiek 
pelno radio programos palaiky
mui. Mes neruošiame piknikų ir 
jokių kitų parengimų.

Šių metų koncertas įvyks dymą demonstruoti 
sekmadienį, gegužes - May 19 liaudies meną, 
dieną, 3:30 vai. po pietų , Jor
dan Hali. Huntington Avė.. Bos
tone. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus paremti: įsigyti koncerto 
tikietus ir įsirašyti koncerto ir 

; radio programos rėmėjais. Kon
certas ruošiamas gražiausioje 

1 koncertinėje svetainėje. Artis-
Tokį koncertą

Pereitą sekmadienį, savotiš
kais sumetimais, p. S. Minkus 

j kalbėjo apie radio programą, 
I kuri buvo perkelta į “mažą” 
miestelį. Visi, kurie klausė, su- 

1 prato, kad jis kalba apie Lietu
vių Darbininkų radio programą, 
transliuojamą iš WESX stoties, gūžės - May 19 d.. 3:30 vai. po 
Salėm. Mass. Iš jo kalbos buvo pietų, Jordan Hali. Bostone. Jis 
galima suprasti, kad jis stengė- yra pasižymėjęs artistas - akor- 
si sudaryti įspūdį, jog mes per- dianistas. Tris metus buvo karo 
sikėlėme j Salėm, kad sumažin- tarnyboje, ilgiausia buvo E. T. tai įžymiausi, 
ti išlaidas, o jis, pasilikęs Bos- O. Prancūzijoj ir Vokietijoj, suruošti susidaro didelės išlai- 
tone ir turįs dideles išlaidas.

Kam
i Lietuvių Darbininkų radio pro- 
įgramos vadovybė turi didesnes 
išlaidas persikėlus į WESX sto
tį, Salėm, negu turėjo Bostone. 
Mes mokame daugiau už radio 

[laiką ir taipgi sugaištame dau-i ------------------v—>  .......... j-j -
I giau laiko važinėjimui ir dar atidarė muzikos studiją ir moki- W. Broadway.

Hipolitas Valentinas, 
akordionistas, muzikos mokyto
jas, gyv. Chelmsford, Mass., 
maloniai sutiko dalyvauti Lie
tuvių Darbininkų radio progra
mos koncerte, sekmadienį, ge-

1,

liaudies dainų muzikos ir
Dalyvaus apie 500 daly-
25 Amerikos valstybių, 

demonstruos savo tauti-

Mes visus Lietuvos minioms. Festivalą ruošia Cle- 
minėjimus velando miesto 150 metų Minė

jimo Komisija ir Western Re- 
programos vado- serve University, o jo programą 

tvarko National Folk Festival: 
Association vadovybėje Sarah 
Gertrude Knott ir M. J. Picker-i 
ing.

Kadangi Bostoniečiai praeitą 
rudenį įsitaisė originalius (au-j 
tentiškus) tautinius kostiumus,' 
su kuriais jau pasirodė New 
Engiand Folk Festivale, Bosto-j 
ne, o dabar su tais kostiumais; 
vyks į šį didingą tautų pasiro-j 

lietuvių;
Rap.

!VA!ROS SKELBIMAI
DIDELIS PASIRINKIMAS— 

Mes turime didelį pasirinkimą 
VILNONĖS MATERIJOS, tin
kamos vyrams ir berniukams 
siūtų, kelinių, švarkų; mergai
tėms ir- MOTERIMS, dresių ir 
kotu prieinamoms kainoms.

Mes taipgi turime didelį de
partamentą vatinių ir rayons 

dėlei pamušalų, 
bliuzių, drošiu ii- marškinių ir tt.

Mes esame tikri, kad galime 
Jums aptarnauti visuose reika-

ir Vokietijoj, suruošti susidaro didelės išlai- 
i Būdamas karo tarnyboje, grojo dos, bet mes pasitikime nuošir- 

klaiainti visuomenę? akordionu Armijos Specialėje džių lietuvių parama. Kviečia- 
Tarnyboje. j me visus iš anksto užsisakyti materijolų

Artistas Hipolitas Valentinas, koncerto tikietus, kurių kainos: - 
būdamas Vokietijoje, sutiko $1.20, $1.80 ir $2.40. priskai- 
daug lietuvių, jiems grojo ir su tant valdžios taksas. Tikietų 
jais praleido linksmų valandų, galite gauti “Darbininko” Ad- Juose. Mums būtų malonu, kad 

Sugrįžęs iš karo tarnybos, vėl ministracijoj ir radio ofise. 366 pas mus Tamstos atsikreiptu- 
, So. Boston 27.

išlaidas. Bet na kitus groti įvairiais muzikos Mass. arba pas pardavėjus. 
1945 m. buvo instrumentais. Jo

.j vienas iš dviejų pasirinkimas: 54 Gorham St., 
nutraukti visai radio programą Mass. 
arba persikelti ten, kur galima Art. Hipolitas 
gauti laiką. Mes pasirinkome gros lietuviškus

VYKSĮCLEVELANDy j
ir

Harry’s Reninant Store, 
195-199 Commercial St., 

W orcester, Mass.

NAKTINIU VALYTOJŲ
Valandos nuo 11 p.m. iki 7 a.m.

Atsišaukite:
RITZ CARLTON HOTEL

Employment Ofise
9 Neu būry St., Boston.

PARSIDUODA farma su gy
vuliais, paukščiais ir dviejų 
šeimynų namu. Farmoje yra 2 
karų garadžius, barnė, vištinin- 
kas ir kiti įtaisymai. Farma 
randasi tarp Brocktono ir Mon- 
tello visai arti miesto. Norin
tieji pirkti ir gauti gerą barge- 
ną, telefonuokite Brockton — 
1463-W. (8-12-15)

PARSIDUODA 13 kambarių 
namas, buvęs “rooming house”. 
Geros įeigos. Arti jūrių maudy
klių, N St., City Point, South 
Boston, Mass. Šaukite — 
ŠOU 4008. (23)

Rm. Šou 3728 Šou 4618

LMiuanian Fumiture C&
MOVERS — 
Insured and

■onded
Local & Long 

Diotanoo 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

NAUJI DRABUŽIAI
Karo Nukentėjusiemc

Vyriški, moteriški ir vaikams. La
bai žemoms kainoms. 20n£ nuolai
da tiems, kurie atneš šio skelbimo 
iškarpą. Ateikite ir pamatykite 
mūsų bargenus.

National Folk Festival šį mt-
Valentinas tą įvyks Cleveland. Ohio, gegu- Pakngvink Kančias Nuo 

ir klasiškus žės 22-25 dienomis. į ši Festi- VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO 
su skania kramtoma guma 

vidurių liuosavimui 
kių Grupė. Bostono lietuviams • Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal- 
vra naskirta dalv-anti nrnara- skauda? Be gyvumo? Kramtyk yra paskirta aaiy .auu progra- Feen.a.mint apSaidir.tą kramtomą] 
moję, po pietų ir vakare, svar- gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos: 

. ... .. . , x j oačius daugelio daktarų užrašomus!DIOJC atidarymo dienoje, būtent, vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite j 
geg. 22 d. Paskirta 22 minutės Feen-a-mint einant gulti

— kam nurodyta. Jausi- 
laiko. Šoks Šiuos lietuvių tauti- tės puikiai ant rytojaus, 
nius šokius: Suktini, Jonkelį, ___ 
Kubilą, Kepurinę ir Mikitą. j ■

Įeeeeeeeeeeeee

Festivalo programa įvyks j________ __________

pastarąjį. Persikėlėme į Salėm, muzikos kurinius akordionu, ■ valą yra pakviesta ir dalyvaus 
Tai padarėme, nes Gerb. Radio sekmadienį, gegužės - May 19, Bostono Lietuvių Tautinių šo- 

į Programos Klausytojai visuo-d.. 3:30 vai. po pietų, Jordan 
imet buvo ir yra nuoširdūs pro-'Hali, Bostone.

. , . gramos rėmėjai ir jie norėjo,] ——————————
. f1US_ _ y1.6 1S kad toji programa būtų tęsia- Sramos- Taigi ji turi maždaug

Mrs. Pranas Aukš- 
Juozapas Beleckas. i

tiek pat
Persikėlėme ten, kur gavome daugiau.

, , ...... J radio laiką. Iš WCOP stoties i LietuviųSv. Petro parapijos baznycio-;. ... . ... .... i nroprarna..............? , ,. 1 turėjo ir visos kitos tautines programa je, ispazintys bus klausomos: ...........
Trečiadienį po pietų ir vakare, 
šeštadienį, rytą, po pietų ir va
kare.

Trys svečiai Tėvai Jėzuitai 
padės vietiniams kunigams ap
tarnauti žmones dvasiškai.

klausytojų, o gal ir

Darbininkų radio 
tarnauja tautiniai 

programos persikelti kur nors nusiteikusiai lietuvių visuome- 
kitur arba visai nutraukti. Bos- ne*- Šios radio programos vado-

busVelykų rytą šv. mišios 
laikomos šiomis valandomis: 6, 
8, 9, 10 ir 11:30; salėje — 8 ir 
9:30. 10 vai. r. bus iškilmingos 
— su klierikų asista.

i tone nėra kitos radio stoties, vybė už įvairius sveikinimus, 
I kuri priimtų svetimkalbių radio pranešimus neturi nustačius 
programas. kainos. Karo metu daugelis mo-

i Taigi perkėlimas programos i finelių arba giminių, kurių sū- 
i nieko bendra neturi su išlaido-; n^s buvo parvykę atostogoms 
mis. Mes turime daug didesnes arba- pasibaigus karui, sugrįžo 
išlaidas dabar, bet esame paten- i namus garbingai atleisti iš ka- 
kinti, kad galime pasitarnauti r*° tarnybos, sveikino juos Lie- 
visuomenei.

Lietuvių Darbininkų
programą, transliuojamą šešta-

Draugijų Valdybų Adresai

JEWELRY and GIFTS

Casper's Beauty Salon

tuvių Darbininkų radio progra- 
radio mose patyrė, kad mes už tuos 

sveikinimus nereikalavome tiek
Į

THE BARGA1N OUTLETS 
1939 Washington St., Roxbury

715 Dudley St., Uphams Corner, 
Dorchester, Mass.

GBABOBUU

4V JONO EV. B L. PASALPINC* 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway—1864-VV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 We»t 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

! Pirmininkas — Juozas Svagždy»
i 601 6th St.. So. Boston. Mass

Vice-Pirmmmkas - Pranas Tulei*
702 E. 5tb St.. So. Boston. Mass

■ Prot. RašL — Jonas Glineckla,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase

' Fln. Rašt. - Aleksandras Ivaška 
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass

I
i Iždininkas—Stasys K. Griganavlčlus 

699 E. Seventh St., So. Boston, Mass
i Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadway. So. Boston. Mase

Draugija laiko susirinkimus kas tt- 
čią sekmadienį kiekvieno mSnesl- 
2 vai. po pietų. Parauljos sal* 

E ?th Sn Rr.eton M n

I

dieniais nuo 1:15 iki 2:15 vai. *r ^*ek dolerių, neskaitėme lo
po pietų iš WESX stoties, Sa- džių. Daug jų paskelbėme visiš- 
lem, gauna beveik visi tie, ku- kai dykai. Kurie klausė: 
rie ir pirmiau gaudavo. Tiesa, reikia už tą sveikinimą? _mes 
kai kurie skundžiasi dabar ne
gauną, bet ją gauna nauji klau- st°s norite duoti radio progra- 
sytojai, kurie pirmiau negauda- mos palaikymui, tiek užteks . 
vo jokios lietuviškos radio pro-l

“Kiek

visuomet atsakėme: “Kiek Tam-

S. BaraseviSiis ir Ste
MOTERIS PAGELBININKS 

Lietuvių Graboriua Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teiaoa

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2980 
šūnaua gyvenamo ji vieta 

838 Dorchester Ava. 
Tel. COLumMa 283?

, tiek užteks”. 
į Kurie galėjo, davė. Mes neturė-

t 
f 
f
f 

\

738 & 740 E. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. Tel. ŠOU 4645

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

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

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

*

I

užlaiko geriausį alŲ, vyną ir degti ' 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda 

giai patarnauja. j
258 We$t Broadmy, South Boston, Mass.;

Geriausią Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALU KOMIS.

Savininkas

CASPER
FUNERAL HOMS
187 Dorchester Street 

South Boston, Moša 

lasefli I.Cmm' 
(KASRERAS) 

caMotuvig Direktorių* * 
Bateamuotolaa 

MOT ART PUBLIC 
Patamavimaa Dlens ir Nauoa 
Koplyčia Šermenims Dyko* 

Tsl. ŠOU Boston 14CT 
ŠOU Boston 3M0

1ALETSKAS
FUNERAL momb

564 Rast 8roadway 
SOUTH BOSTON. MA.S8 

O A. Zalstekae, R. E. Zaletskoo 
Graborial Ir Balsamustojal 

PsUrnavlmas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0819 

ŠOU Boston M08
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Mažytė lesina vištukus, kad užaugę padėtų margučius...

i nas mit’ilvs davė
1 nei aT s:'m ir išpirko. Be
regint ’^iklukai kraičve- 

,tai, jog jiems išplėšė jau- žiai suao’ o ir nešė skrv- 
'ną mergelę. Tam teisman- nias į ' ež:mus. Už tai yavo 
tis, visa bėda krito ant po ra^š'uosti. kuriuos 
svočios gaubėjos. Todėl pririšo n»įe arkliu. Jauno- 
mergaitės susiėjusios šiaip ji, matydama nešant krai- 
dainavo:

PALANGOS JUZE

sesu-
pilka

t

: JAUNYSTE
i ——
.Laisva, ugninga, nežabota 
■Kliūčių, jaunyste, nežinai.
I ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

i Kas tau išdr’s pastoti kelią?
Šlapelio- Kas tau negalima atras?

Tave sparnai padangėn kelia 
Prieš sūkurius ir prieš audras, 

i
Tavęs negąsdina pavojai 
Ir nesulaiko nė mirtis —
Viską pamynusiai po kojų 
Žygiuoti — tavo paskirtis.

tį. Šiaip aičiojo: Eini. lyg užtvankas išvertę
, . , . . įtūžę srovės vandenų,

“Neskirk ęi. motinyte, Iri)uoiivisa,kasneverta. 
mano krai.v.iu s1. jr raun. vi^ką iš šaknų...
salelėn išvežti!

Neprastovėjo mano krai- Veržiesi laimėn, grožin, gėrin 
Visa jaunyste ir drąsa — 
Tau vis skaisčiai akyse žėri 
Vilties viliojanti šviesa.
Nešies krūtinėj meilės ugnį 
Ir josios šilimą skleidi — 
Žiedų, viršūnių ir bedugnių 
Gilius atodūsius girdi.
Tau visata krūtinėj tvinksi — 
Tu josios žiedas išdidus — 
Greičiau palūši, nei palinksi, 
Kovodama prieš pančius ir 

ledus.

Kuo savo svočiulė vėsavo ? — 
Nuometėliu ne savo...
Pas kaimynę skolinais.

Šauksi močiutę per Kaimynėlei linkčiojai.
Kuo svočiulė vėsavo? — 
žiedužėliais ne savo.
Pas kromininką skolinais. — 
Kromininkėliui linkčiojai.
Kuo svočiulė vėsavo? — 
Žiūponėliu ne savo.
Pas čigonę skolinais. — 
Čigonėlei linkčiojai,

— Eilile linkčiojai.

Kuo svočiulė vėsavo? 
Burlačėliais ne savo.
Pas šiaučiuką skolinais. — 
Šiaučiukėliui linkčiojai.

— Eilile linkčiojai.

Lai tatata prašė svočiulė 
pelėdos galvelės

Nors šiai dienelei pasipurinėti. 
Lai tatata prašė svočiulė 

vanago akių —

(Tęsinys)
Antradienio vakarą Do

micėlė tarsi viena buvo nu
liūdusi, kitos mergelės jos 
gailėjosi ir dainavo:

Laisio - gailio kukuosi, 
le .per visą amželį kaip 
gegutėlė...

Šauksi savo tėvelį per kiaurus 
metelius... 
visą amželį.

Laisio - gailio kas tau gi pa
grožo? Sėdi kaip apuokas, žiūri 
kaip pelėda.

Tai tavo, sesute, tai tavo rink
tinis.... Sulig slenksčio aukštu
mo, sulig piesta drūtumo. Tai 
tavo, sesule, rinktinis.

Paskiau atsisukusios į 
Domininką dainavo:
Oi daugel daugel mūsų broliukų. 
Ne visi jaunikaičiai.
Vienas broliukas rytų šalelėj. 
Antras vakarėliuos.
0 šis trečiasai mūsų broliukas 
Lankc-j šienelį plauna:
Ne taip jis plauna, kaip gailiai 

verkia
Ant dalgelės rymodamas.
Štai ir ateina jauna sesulė 
Per lankos dobilėlius.
“Oi tu broliukai, oi. tu jaunasai. 
Ko tu taip gailiai verki?
Ar tau gaila plieno dalgelės ?
Ar lankos dobilėlių?’’ 
“Nė man gaila plieno dalgelės. 
Nė lankos dobilėlių. 
Tiktai tegalia brolių pulk 
Juodbėrėlio žirgelio."

<elio,

JAUNAJAI

Oi daugel, daugel musų sesulių. Išvedėme mes tuos svotus. 
Ne visos vainikuotos.

Viena sesulė rytų šalelėj.
Antroji vakarėliuos. 

O ši trečioji mūsų sesulė 
Lankoj šienelį grėbė:

Ne taip ji grėbė, kai;' gailiai 
verkė,

/r.t grėblelio rymodama. 
Štai ateina jaunas broliukas 
Per lankos dobilėlius:

“Ko tu. sesule, ko tu jaunoji
Taip gailiai verki?

/ r tau gaila eglės grėblelio, 
Ar lankos dobilėlių?”

“Nė man gaila eglės grėblelio
N" lankos dobilėlių.

Tik man tegalia sesių pulkelio.
Rūtelių vainikėlio."

Per visas vestuves jau- vyrą, šmakšt-šmakšt 
rasis su jaunąja tarsi re- dėjo visus 
Svtkjlt* - • J, tcu Si va k TaCLO Cč - / v U' Cll.ClO,

antro rūstavo. Neapykan- savo kraitį 
ta pasididino, kada gaubė
ja apmuturavo su nuome
tu jaunosios gaiva. Tuo
kart jaunieji svečiai pra
dėjo Domininką barti už

Nežinau gi ašai, 
kokiam svir- 

kraiteliai sto-

Domicėlė atsi- 
visais; tėvams LieCuva Iš TqIo

I 
tebai tėvelio svirnelio.

Pasistovėjo mano kraite
liai tėve’in gražiuos svir
neliuos
jaunuolvte, 
nely mano 
vės”.

Paskiau 
sveikino su
babakšt puolė po kojų ir 
sakė:

“Tėveli mano, parodyk, 
mielasai, man gi kelelį,:
kuriuo keleliu ašai važiuo- Tai niekas, niekas tavo narso, 
siu. ar ant didžio vargelio.1 jaunyste, nei nepažabos— 
Sudiev, mano tėveli ir mie
la motinyte: sudiev, sesule 
mano jaunuolėle, palieku 
tau žalias rūteles ir rūtų 
vainikėlį: mokėk, sesule, 
gražiai nešioti pas mielą

Nors šiai dienelei pasižvalginėti, motinytę.”
Lai tatata prašė svočiulė

vanago nagelių
Nors tai dienelei pasikrapštinėti
Lai tatata prašė svočiulė

lokio kojelių
Nors tai dienelei pasiliarvinėti.
Lai tatata atiduok, svočiulė.

pelėdai galvelę.
Gana šiai dienelei pasipurinėjai.

Tavo galybei, mostui, garsui 
Nėra pasaulyje ribos...
Tu visada eini vis priekin. 
Vis ateitin akis keli — 
Gyvenimą ir mirtį niekint 

. Viena tu žemėje gali.
i

Išvažiuodama atsisvei- Laisva, ugninga, nežabota 
kino su savo darželiu šiais Kliūčių, jaunyste, nežinai — 
žodžiais: • Į ateities žavingus plotus

“Rūtelės mano mielosios, Pirmyn veržiesi amžinai... 
darželi mano gražasai, nė-', J. Aistis.
gi skinsiu ašai jūsų, negi--------------------------------
belankysiu daugiau. Su-į Sesutėle, sesuo jaunoji, 
diev visoms sesulėms ir pražudei vainikėlį! Vaini- 
žalioms rūtelėms.” kelis jaunų

Draugės palydėjo jauną- lengva tavo galvelė. Kuo
ją į kiemą ir šiaip dainavo: metelis

Myliu Lietuvą iš tolo
Visa širdim, visais jausmais, 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais.
Iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos, 
O ji praskrisdama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.
Regėsi ja kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai, 
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai.
Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, 
Balta baltųjų vyšnių soduos, 
Senelis žemė — Lietuva.
Iš naujos Bernardo Brazdžionio knygos ‘Svetimi Kalnai’.

! jant, pradėjo klausytojai 
garr-garr knarkti. Šitai aš 
regėdamas cipt tyliai už
gesinau žvakę ir ėjau gul
ti.

(Bus daugiau)
I

Kuris Išmintingesnis

dienelių, — !

lai išvedėme.
Pririšome prie tvorelės, 

lai pririšome.
Svočia tur karvojų mums duoti.

Už tai jai dėkoja:
“Dėkui tau. svočiulei už 

ru-^ų duoną, už kviečių ra
gaišių: duok, Dieve, svo- 
čiulei dvejais, trejais arti, 
ketveriais akėti, aruodų 
kaupelių niekad nenusem
ti. Ano šalies svočiulė, ta- - 
tai turtinga, visa auksi
nuota. visa sidabruota.”

Į Antradienio vakarą jau- 
noji pradėjo taisytis va
žiuoti į Tumasonius pas .

su- 
savo daiktus, 
skepetas, visą 
į skrynias ir

kubilaičius vadinamus 
kraičiais. Tuo tarpu moti
na plekšt atsisėdo ant vie
nos skrynios ir neleido 
vežti. Šitai paregėjęs vie-

vargių dienelių,

I

I

I

■

Jėzus Kristus įsteigia Švč. Sakramentą...

Benamių Tėviške
I

svvruosi kaip nendrelė...
Kraitį išvežus sėdo į ra

tus ir jaunoji. Dvi dali sve
čių drauge važiavo. Vienoj 
buvo svočia gaubėja, ant
roj svočia nuleidėja. Nau
ja vieta nuo Kūtelių so
džiaus buvo atstu, todėl 
vos trečiadienio rytą ves
tuvininkai parvažiavo į 
Tumasonius. Parvažiavu-, 
šieji atrado vartus nevien 
uždarytus, bet ir užrištus. 
Jaunoji turėjo duoti juos-į 
telę, kad tuos atrištų ir 
atkeltų. Į svirną, kuriame 
turėjo būti kraitis, taipgi 
reikėjo įsipirkti.

Jaunajai iš ratų išlipus,; 
Domininkas su savo tėvais; 
sutiko ją kieme ir tuojau; 
užgėrė vyno stikleliu. Be-'

(regint susiėjo viso so-; 
I džiaus vaikinai, kuriems I 7 I
(jaunoji taipgi davė juos-į 
j tas. Per kiaurą dieną jau- i 
į no ji pora vaikščiojo prie; 
kaimynų ir visur buvo 
žmoniškai priimta. Jei tos 
apeigos nebūtų užlaikiusi, 
paskiau jaunoji būtų ne-į 
galėjusi nueiti prie kaimy-i 
no nė ugnies pasiimti. Va
kare davė svečiams valgy
ti jaunasis. Po to valgioj 
mergaitės dainavo barda-' 
mos piršlius ir svočias, j 
■Brėkštant svečiai važiavo; 
! namolei. Keletą dienų pra-! 
leidęs Domininkas su savo! 

i moteria važiavo pas Šlape- 
1 lį. Ir taip vestuvės pasibai

gė.
■,; i

PLAUKIE
Plautie, mano laiveli. 
Apšviestas mėnuliu, 
Skambėk, mano dainele, 
Tarp ūžiančių bangų.
Nurimo gamtužėlė. 
Nurimk, širdie, ir tu.
Sode lakštingalėlė 
Netaiso jau stygų.
Nustatyčiau gitarą. 
Drauguže, dėl tavęs, 
Visas aš išdainuočiau 
Pasaulio daineles.

Kai blaškys mus benamius ir nuogus, 
Kai tavos nematysi žvaigždės, — 
Tavo žemos šiaudinės pastogės 
Mus per visą kelionę lydės.
Kai rudens išraškytųjų sodų, 
Duonos kąsnio kai mums pavydės, — 
Tavo derliaus auksiniai aruodai 
Mus per visą kelionę lydės.
Kai šiurpus pavergtosios likimas 
Kaip akmuo guls ant vargšės širdies, 
Tavo, žeme, šviesus atminimas 
Mus per visą kelionę lydės.
Iš naujos Bernardo Brazdžionio knygos ‘Svetimi Kalnai’.

APIE BITES

kad jais 
žmogus rūpintųsi. Tik vie
na bitukė prašė Dievulio

Graži, kaip angelėlis, 
Maloni, kaip aušra. 
Jautri, kaip paukštužėlis. 
Karšta, kaip vasara.
Bet tu ne man žadėta.
Tu man ne mylima;
Esi jau sužavėta
Tu meile svetima.

Vienas girtuoklis kartą 
rytmetį, apsakinėjo savo 
žmonai stebėtiną sapną, 
kurį sapnavo nakčia. Mą

stęs jis keturias žiurkes, 
! tiesiog į jį bėgančias. Vie
na jų buvusi labai stora ir 
nutukusi, kitos dvi buvu
sios liesos, o ketvirtoji — 
akla. Girtuoklis tikėjo 
prietarams ir todėl dabar 

i buvo labai neramus, nes 
i girdėjo, kad sapnuoti žiur- 
;kę reiškia didelę nelaimę. 
; Vargšė jo žmona taip pat 
! nesugebėjo išrišti sapno. 
Bet mažasis jų sūnelis ne
tikėtai tarė:

— Stora nutukusi žiur
kė, tai toji karčiama, ten 
kertėje į kurią tėtė nuneši 
visus uždirbtus pinigus; 
tos dvi liesos žiurkės, tai 
aš ir mamytė, o akloji 
žiurkė, tai tu, tėte.j 
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Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 

' bendradarbiauja jo su- 
yjg sviesti įžymiausi literatai

TAD. padarykime šūki "Tenelie- 
<a nei vienos katalikiškos launiir.O 

todėl vestuvėms susitai- organizacijos, ar nore mažiausio sKy- 
.raus. Kurie neska‘tvtų "VYTIES”. 
7isi skaitvkime "VYTĮ!”

Praslinks jaunystės dienos. 
Malonios, kaip sapnai, 
Vien saldūs atminimai 
Vaidensis amžinai.
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Tiek apeigų per vestuves •vyciut- 
Lietuvoje užlaikomų 
kiekvienas teral atminti,

i
i sant, jaunasis paprastaiv visi s^nvKime /y 14:
'paskiria žmogų, gerai tas .-vyties kaina metams tik $3.00 

(apeigas žinantį, kurs ir vi
sa ką veda.

Taip ilgai man bepasako-

“VYTIS’
366 W. Broadwav.

Ro<:+on 27 Mass

...Kasdieninės duonos duok mums kasdieną...

Bitė—‘šventas’ gyvulėlis, kiti lakioti, treti,
i Žmogus, ir tai tik geras, 
• garbina Dievą žodžiu, o bi
tukė savo darbu. Kiek yra kad jai būtų leista nuolat ti panorėjai, tai tavo darbo; 
, žmonių, kurie Dievui nusi 
' deda! Šventas žmogus — i _
'tas septynis kartus kiek-; kad panorėjai būti žmogui 
ivieną dieną Aukščiausiam naudinga, ?š liepsiu jam!
; Dievuliui nusidedąs. O bi-'tave mylėti ir gerbti, apie; 
;tukė — kuo Dievui nusi-i tave niekuomet piktai ne
įdės? Todėl jos darbas vi- galvoti, r.ekolioti ir ne- 
! suomet Dievui šviečia. j skriausti tavęs. O kuris 
! Kai Dievas leido gyvu-mano žodžių nepaklausy- 
lius, žvėris ir paukščius, tų, neturėtų laimės nei.ant 

i Jis paklausė, kokio gyveni- (žemės gyvendamas nei mi- 
;mo jie sau panorėtų. Vie-iręs. Kad tu ir manęs nepa
ini panorėjo laisvai bėgioti, miršai ir mano garbei dirb-

darbą dirbti Dievo garbei, vaisius visuomet švies ma- 
ir žmogaus naudai. “Už tai, no garbei”. Ir todėl iki šių 

dienų vaško žvakės dega 
Dievo altoriuose, kai kuni
gai mišias laiko. Todėl bi
tės negalima nei keikti, nei 
nravardžiuoti, nei neman
dagiai apie ją išsitarti. 
Dievui labiausiai nusideda 
tas, kas bitukę nuskriau
džia, išplėšdamas avilį ar 
drevę. Tasai geru nebaigs, 
kurs tokius darbus daro.
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Vilniečiai taiso Katedros aikštę, Vilniuje




