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Nevv York (LAIC) —
1 he American - Swedish 
J ews Evcbange, Ine. savo
2 j5-ame biuletenyje, rūg
ti‘io 9-ta ja datuotame pra
regime iš Stockholmo ra
šo, kad birželio mėnesyje, 
rusai ir vėl buvo pareika
lavę papildomai išduoti vi
sus tuos kurie, metų pra
džioje, buvo įtraukti į ben
drą sąrašą ir kurie, dėl tos 
ar kitos priežasties, nega
lėjo būt, kartu su anais 
167 baltiečių aukomis, iš
siųsti.

Švedų informacijomis, 
yra tai daugumoje seni, 
ligoti, savo dienas baigią 
dagyventi vokiškos kilmės 
žmonės.

Esą švedų valdžia var
giai ar sutiksianti juos iš
duoti.”

Kaip žinome, tamsiose 
Kremliaus pakampėse, nuo 
ilgų mėnesių, su švedais 
vedamos vadinamos “eko
nominės” derybos.

Nesunku sau įsivaizdinti 
kaip tos “derybos” yra ve
damos. Pav. kiekvieną kar
tą kai švedai pradeda ro
dyti daugiau savarankiš
kumo, rusai suintensyvina 
virš Švedijos “skrajojan
čių minų” salves.

Kitu atveju suranda dar 
ir kitokių grąsinimo prie
monių.

Prie tokių priemonių, be 
abejonės, priklauso ir nau
ji reikalavimai išduoti 
Švedijoje prieglaudą susi
radusius tremtinius.
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Paryžiaus Konferencija Užsi
Madrid — Kardinolas 

Enriųue PJa v Deniel, Tole
das Arkivyskupas ir Ispa
nijos Bažnyčios Primatas, 
atvyks i Jungtines Vals
tybe?. Kartu su juo atvyks 
ir J. E. Modrego Casaus, 
Barcelonos vyskupas.

Ispanijos Primatas tiki
si dalyvauti Aštuntame 
Tarptautiniame k. . ..... . o
niško Mokslo BrolijoSib*« sutart‘- butent- Suonu:

baigs Neišlyginus Skirtumu
Svarbiausieji Taikos Klausimai 

Neišspręsti

šiandien balsuojama už 
Krik’G7<^lPaskutin^ valsty-

Rrol i ios!bių sutartį, būtent, Suomi- 
KongreseF'Bcstore, 
25-29 d. Tai bus jo pirmas 
atsilankymas Amerikoje. 
Maloniai priims didį ir 
garbingą svečią Kardino
las Snellman, A rkivysku- 
pas Cushing ir Arkivysku
pas Amleto Ciovani Cieog- 
rani, Popiežiaus Apašta
liškas Delegatas Jungtinė- 

Valstybėse.

KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO BRO- 
I LIJOS KONGRESAS BOSTONE 
I 
I 
I 
Į 
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Eltos Pranešimas — 
(LAIC) — Šiais metais į- 
vykusiame komunistų par
tijos suvažiavime praneši
mus darė toki “lietuviai” 
pareigūnai: komisarų ta
rybos pirmininko pava
duotojas Sakalov, komu
nistų partijos Ciko sekre
torius Isačenko, kitas to 
pat Čiko sekretoriumi pa
tvirtintas Ožarsky. Kauno 
kelių viršininku yra Simo- 
nov, partinio komiteto se
kretoriumi
Darbo “našumą” taip pat 
kelia draugai iš rytų, štai 
Vilniaus kailiij fabriko 
“Vėbras” pažangieji: Mar- 
ševski, Galenkovič, Jazev- 
skaja, Sipko, partinės or
ganizacijos sekretorius — 
šiškov. “Ūdros” kailių fa
briko komiteto pirmininku 
yra Astafijeva, avikailių 
skyriaus vedėjas Ciulkin. 
Ir taip šimtais ir tūkstan
čiais mirga rusiškos pa
vardės Lietuvos komunis
tinėje spaudoje. Prie kiek
vienos pavardės yra to as
mens užimtoji vieta. Visos 
svarbiosios administraci
jos vietos yra rusų ranko
se.

Vasiljev.

••

Jis Gavo 16 Metų Į Kalėjimų
Belgradas, Jugoslavija, 

spalių 14 — Jugoslavijos 
raudonųjų valdžios, Tito 
vadovaujamas, teismas 
nuteisė J. E. arkivyskupą 
Aloyzą Stepinatz, Jugo
slavijos Romos Katalikų 
Primatą, 16 metų sunkių
jų darbų kalėjiman ir jam 
atėmė penkiem metam ci- 
viles teises. Jis nuteistas 
už “rėmimą Ustaši režimo 
ir už kolaboravimą su 
Ante Pavelitch ir ašimi.” 
Du kiti kaltinamieji pa-

Paryžius, spalių 14 — |gą pasisakyti apie ketu- 
rius didžiuosius ir jų susi
tarimus ar nesusitarimus. 
Tačiau dar yra mažųjų 

• tautų, kurios ne tik netu
rėjo balso konferencijoje, 
bet tebėra pavergtos vie
nos didžiųjų valstybių, bū
tent, sovietų Rusijos. Tos 
taiką mylinčios tautos yra 
Lietuva, Latvija ir Estija, 
apie kurias konferencija 
visai neprisiminė.

Rusija yra pavergus ne 
tik Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes, bet taip pat 
dominuoja Balkanus, Len
kiją ir Suomiją.

Keturi didieji suvažiuos 
i Jung. Valstybes. Spalių 
23 d. prasidės ir Jung. Tau
tų suvažiavimas.

Kinija ir Balkanai suda
ro rimtą pasaulinio karo 
pavojų. Italija nepatenkin
ta taikos sutartimi. Ji at
sišauks į keturius didžiuo
sius dar kartą peržiūrėti 
taikos sutartį.

Kaip atrodo, tai dar ne
greit bus įvykdyta pasto
vi taika pasaulyj, o gal ir 
visai jos nesulauksime iš 
keturių didžiųjų.

d. taikos konferencijos da
lyviai išsiskirstys.

Taikos konferencija ne
buvo sėkminga, kaip tikė
tasi. Paliko dar didesnius 
skirtumus tarp Rytų ir 
Vakarų. Tik tiek buvo 
naudinga, kad 17 mažųjų 
tautų, kurios dalyvavo 
konferencijoje, turėjo pro-

tos ir kalbos tęsis nuo ry
to lig vakaro per penkias 
dienas įvairiose salėse 
Bostone.

ISte
—Prancūzijos Universitetai
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Miręs gydy-

Milžiniškas Tarptauti
nis Krikščioniško Mokslo 
Kongresas įvyksta Bosto
ne, spalių 25 iki 29 d.

Suvažiuoja atstovai iš 
tolimų kraštų ir valstybių. 

, Dalyvaus Kardinolai, A- 
Įpaštališkas Popiežiaus De- 
į legatas, Arkivyskupai, 
į Vyskupai, Vienuolynų Vir
šininkai, Prelatai, kunigai,

Hashingt™. D. C. spa- 
lių 14 — Karo_,Departa-i H A “*• 
mentas pranešė rekrutą- ’ Visi katalikai yra kvie- 

I vimo direktoriui gen. Her- Į čiami, nors ir neatstovaują 
shey, kad iki naujų metų parapijų Krikščioniško 

: nereikės imti naujokų mi- Mokslo Brolijos kuopų, at
silankyti ir išklausyti refe-Utarėn tarnybon,' nes jau

natz nuteistas už tai, kad 
jis nepritarė raudonajam 
diktatoriui Tito, kuris yra 
ištreniruotas Maskvoje. 
Arkivyskupas Stepinatz | 
per visą teismo eigą sakė: 
“Mano sąžinė tyra... Kuo
met bus taika — kuomet 
bus galima paskelbti do
kumentus ir kiekvienas 
galės be baimės kalbėti, 
nebus galės nors žodį pa
sakyti prieš mano arki- 

smerkti mirties bausme; vyskupavimą.” 
10 kitų, tarp kurių ir arki-| Ką dėl tokio Jugoslavi- 
vyskupo sekretorius ir ke--jos teismo sprendimo pa

sakys Jung. Valstybių val
džia dar nėra žinių. Ta
čiau Jung. Valstybės pose- 
kretorius Acheson pareiš
kė, kad bus tyrinėjama, ar 
teisingai buvo vedama by-

kad Arkivyskupas Stepi- milijonas jaunų vy- ratų bei diskusijų jaunimo
rų savanoriai įstojo tar
nybon.

Į
{

i
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Ii kunigai nuteisti kalėji
man, o trys pranciškonai 
vienuoliai išteisinti.

Beje, Tito teismas apkal
tino Arkivyskupą Stepi
natz ir už “vertimą stačia-____ _______ _________
•tikiu serbų į katalikybę.” ,ia prieš arkivyskupą ir ki- 

«<■ 1 L A I a 1* • Tas teismas taip pat įsakė tus kunigus.
New Yorko Katalikai jau 

pasiuntė Prezidentui Tru- 
, kad jis

konfiskuoti visą arkivys
kupo turtą.

Visas pasaulis, kuris lai- manui prašymą, I ' **
kosi teisingumo ir kuris pareikalautų, kad Jugo- 
pažįsta raudonojo fašiz-L 
mo - komunizmo siauti- <

v* v:

religiniu išauklėjimo klau
simu. Diskusijos, paskai-

LIETUVA TURI BŪTI LAISVA, 
NEPRIKLAUSOMA

Paryžius 
to jas Alexis Carrel už sa
vo pareiškimą, kad galima 
tikėti į stebuklus, buvo 
priverstas apleisti medici* 
nos fakultetą Lyon Uni
versitete, ir atvykti į A- 
meriką, nes prieš trisde
šimt metų, medicinos fa
kultetai uždraudė medici
nos studentams diskusuoti 
stebuklų galimybę.

Dabartiniu laiku, 
cinos fakultetai

Jung. Valstybes Remia
Turliji

Washington, D. C., spalių | ja turi būti atstatytos į jų 
14 — šeštadienį, spalių 12 buvusį laisvą ir nepriklau- 
d. buvo nuvykus Amerikos somą stovį. Sovietų armija 
lietuvių delegacija pas ir Sovietų policija, kuri y- 
Tautinį Respublikonų Ko- ra okupavus tuos kraštus, 
mitetą. Delegaciją suda- turi išsitraukti. Tų kraštų 
rv šie: adv. A. Olis, Chica- tremtiniai privalo turėti 
go; adv. VVilliam Laukai- progą be baimės Sovietų 
tis, Baltimore; William persekiojimo grįžti į savo 
Kvetkus, VVilkes Barre; tėvynes ir po to privalo tu- 
kun. Jonas Balkūnas, Ma- rėti teisę pravesti laisvus 
speth; William Paschall, ir nevaržomus rinkimus. 
Philadelphia; Dr. M. J. Vi- “ 
nikas, New York; p. V. ki į išlaikymą iki aukš- 
Tisliavienė, Brooklyn; adv. čiausio laipsnio savo karo 
Antanas O. Shallna, Bos-'duotų pasižadėjimų mažo- 
ton; P. J. Ziuris, Cleve-'sioms tautoms, 
land.

šiame susirinkime reikš-'™*™ valdžios .fo™*«-, P?

medi- 
Lyon, 

Bordeaux ir Alger univer
sitetuose priima ir pripa
žįsta naujų gydytojų-dak- 
tarų disertacijas apie ste
buklų įvykimą. Mat, fak
tai ir įvykiai įrodinėja be 
jokio abejojimo, nors libe
ralai netiki, kad ant žmo
gaus kūno veikia ne tik 
siela, bet taipgi ir Dievo 
ranka.

Washington, D. C.
Jung. Valstybės pakartojo 
savo pirmesnį pareiškimą, 
kad jos remia Turkiją 
prieš Rusiją. Kaip žinoma, 
Rusija vėl pareikalavo, 
kad Turkija įsileistų Rusi
ją į Dardanelių sąsiaurį, 
jo kontroliavimui.

Nei Turkija, nei Jung. 
Valstybės, nei Britanija tų 
teisių Rusijai nenori duo
ti, ir neduos.

Kiniečiai Atsiėmė Kaiganį

Respublikonų partija ti-

kad jos 
privalo turėti teisę pasi-

pareikalautų, kad Jugo- mingą kalbą pasakė Res. kuria jos gyventų ir kad 
slavijos valdžia išlaisvintų publikonų Tautinio Komi- soY?renines ‘“sės ir savi- 
arkivyskupą Stepinatz ir'^to pirmininkas, Carroll pnvalo būti grą-
jam sugrąžintų visas pilie- Ji<% na reiškė kad iis zinta toms, kurioms tostinęs teises. Pasirašė apie'^ki į pastovią taiką pa- teisės buvo prievarta atim-
300,000 katalikų.

Nanking, Kinija — 
Chiang Kai - sheko armija 
atsiėmė iš raudonųjų ko- 

Europa (LAIC) — Viso- munistų Kalgano miestą, 
se tremtinių mokyklose kuris kariniai yra labai 
Vakarų Europoje šiomis svarbus punktas.

Prasidėjo Mokslas

dienomis prasidėjo naujie
ji mokslo metai. Šie metai 
pradėti su stipresnėmis ir 
organizuotesnėmis jėgo
mis. Taip pat ir mokiniai 
praleidę keletą savaičių a-
tostogose, stoja darban tybių kariuomenei sumaži- 
su naujomis jėgomis. |no pusiau mėsos kiekį.

Sumažino Mėsos Kieki 
Armijai

Šio-Washington, D. C. 
mis dienomis Jung. Vals-

Okupuotoje Lietuvoje
I

Lietuviai naikinami. Ge- su šaknimis. Kitoje 
I gūžės 1 d. proga buvo su- 
jimta per 3,000 žmonių — 
daugiausia studentų, mo
kytojų moksleivių. Iš Lie
tuvos atbėgusi žydė pasa
koja, kad vežimas į Rusiją 
yra nuolatinis. Lietuviai

j tos.
Taip maždaug pareiškė 

Respublikonų Taut i n i o 
Komiteto pirmini n k a s, 
Carroll Reece.

i remta teisingumo princi-i 
pais ir teise išreikštais At
lanto Čarteryj ir Alijantų 
proklamuotu susitarimu, 
įimant ir Sovietus, bendroj 
Jungtinių Tautų deklara
cijoj.

Respublikonų pirminin- 
prieš konstituciją. Kaip ži- Įėjimo prašymus Alijantų kas Carroll Reece sako, 

kad pavergtos taiką my- 
, Lietuva, 

uics y.nvuwwvM.v*ap»*. . ■•***«• m. Latvija ir Estija ir pade-
likų), socialistų ir komu-j Pagal naują konstituciją, Į tarptautinio militario tei- tis, kuri dabar yra Rytinė

je ir Centralinėje Europo- palociaus, kad bus suma-buožėmis, 
je sudaro tikrą pavojų tai- žinta mėsos pristatymas, rtTiesa” ’ ragina partines šluot lauk visus raudonuo- 
kai. tai Londono viešbuty i kilo orfiranizaciias naikinti tuos sius komunistus iš vai-

Paryžius, spalių 14 —Va
kar Prancūzijos piliečiai 
maža dauguma užgyrė 
naują konstituciją, kurią 
paruošė trijų didžiųjų par
tijų atstovai, būtent, Liau
dies Respublikonų (kata-

Alijantų Komis!ja Atmetė 
Hacių Prašymus

Berlynas, Vokietija —daug apie trečdalis pilie
čių visai nedalyvavo bal- Nuteistieji nacių partijos 
savimuose. Kolonijos buvo Vadai buvo įteikę pasig»i-

noma, Charles de Gaulle kontrolės komisijai. F
buvo priešingas paruoštai!/ Komisija visus prašy-linčios tautos, 
konstitucijai. J mus atmetė ir patvirtino'

StretasDėl6rį$inim« 
Sumažinti Mėsos 

rnstatynii

vėl 
vietoje “Tiesa” ragina “ne
gailestingai šalinti iš įstai
gų politiškai abejingus.”

nistų.; • , ! lapkričių mėnesyj. įvyksią

ir pasisakė už 9,200,467, i lamentas bus renkamas^ 
prieš — 7,790,676. Maž-[penkiem metam. 4 ; ;

gino sprendimus.
Balsavimuose dalyvavo J parlamento rinktiniai. Par-Į Taigi nuteistieji naciai 

... . - — —• ; ^-^^nfmirtieš bausme bus pakar
ti'spalių 16 d. >:•

Londonas, spalių 14 — Į inteligentai prie atsakin-j 
Kaip tik buvo paskelbtas gesnio darbo valstybėje! 
grąsinimas iš karaliaus neprileidžiami, vadinami!

Graikija Valosi Nuo 
Raudonųjų

Athenai, Graikija — 
nacionalistais.'Graikijos valdžia įsakė

— 7,790,676. Maž-j penkiem metam. tai Londono viešbutyj kilo organizacijas naikinti tuos sius komunistus iš val- 
Lietuva, Latvija ir Esti-.streikas. .. ^nacionalistus, juos išrauti džios įstaigų.

■ ‘ i 1
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ĮVAIRIOS žinios
AMER. LIETUVIŲ KATALIKŲ 

KONGRESAS

Pamaldų Tvarka Kongreso Metu
gyvybiniais reikalais, ku
rie liečia svarbiausius lie
tuvių tautos klausimus.

Kalbės J. E. vyskupas 
St. Donahue, Lietuvos mi
nisteris VVashingtone P. 
Žadeikis. Amerikos Lietu-! 

ka tik iš viu Tarybos pirm. L. Ši-i 
kun.!

New York. N. Y. —
Aušros Vartų bažnyčio

je sekmadienį, spalių 20 d., 
pamaldos prasidės 10:45 
vai. ryto.

Iškilmingas mišias lai
kys kun. Ign. Albavičius. 
pamokslą sakys 
Europos atvykęs kun. V. mutis. BALF pirm 
Karevičius. Mišių diako- Dr. J. Končius, 1 
nu bus kun. P. Juras, sub- Vienybės pirm. kun. P. Ju-i 
diakonu kun. J. Kartavi- 
čius. Ceremonijų meisteris 
bus kun. K. Malakauskas.

Pamaldose dalyvaus J. 
E. vysk. Stephen Donahue.

Pirmadieni, spalių 21 d., 
8:30 vai. toje pat bažnyčio
je bus pamaldos už miru
sius Federacijos narius.

Antradienį, spalių 22 d., 
yra numatyta maldininkų 
kelionė prie pirmos ameri
kietės šventosios. Motinos 
Cabrini. grabo.

Motina Cabrini yra pa
laidota New Yorke.

Spalių-October 20 ir 21 
d., sekmadienį ir pirmadie
nį, New Y’orke įvyks Ame
rikos Lietuvių Katalikų 
Kongresas. Jį šaukia A.L. 
R.K. Federacija.
Pirmoji diena — 
Spalių 20 d.

Kongresas bus pradėtas 
10:45 vai. ryte iškilmingo
mis šv. mišiomis Aušros 
Vartų par. bažnyčioje, prie 
Hclland tunelio. g, fLUX IIIIOIJVT’ j

Kongreso posėdžiai pra- nieriams yra sunku pra- j 7 beliko, 
sidės 2 vai. popiet. “Penn- gyventi, 
sylvanijos” viešbutyje, e- ; 
sančiame prie Pennsylva- mo Brolija iš 
nijos geležinkelio stoties.

Posėdžiai yra viešo pobū
džio. Jucse dalyvauti kvie
čiami katalikų draugijų 
delegatai, vietos ir apylin
kes veikėjai ir plačioji vi
suomenė. Įėjimas laisvas 
visiems lietuviams katali
kams.

Kongresą globoja Jo E- myti tokias smulkmenas: 
minencija kar d i n o 1 a s ners 1944 metais buvo 
Francis Spellman, New 2.888 misijonierių užsie- 
Yorko arkivyskupas. Kar- niuose, 595 jųjų buvo arba 
dinolą pamaldose ir kon- koncentracijos stovyklose 
greso posėdžiuose atsto
vaus Jo Ekscelencija vys
kupas Stephen Donahue.

Pirmos dienos posėdžiuo
se bus įdomūs pranešimai

kios įžymios artistinės ir 
kūrybinės pajėgos:

Operos artistė Polyna 
Stoska - Stoškiūtė (New 
York), pianistė Birutė Na
svytytė - Smetonienė (Cle
veland), poetė Marija 
Aukštaitė (Montreal, Ca- 
nada), poetas Jonas Aistis 
(Marianapolis), rašytojas 
Antanas Vaičių 1 a i t i s, 

‘ Brooklyno Angelų Kara- 
lienės par. choras, veda- 

’ mas muz. Pr. Dulkės ir Ap- 
L n‘u“’ i reiškimo par. choras, ved. 
’TT'muz. X. Strumskio.

Koncertas bus pradėtasras. neseniai iš Argentinos 
atvykęs ž 
biras ir k 
atplaukęs 
nas kuris nacių buvo ilgai Antroji diena — 
kalintas ir kankintas už Spalių 21 
dalyvavimą Lietuvos pože
miniam judėjime.
Koncertas — Literatūros

Vakaras
8 vai. vakare ten pat, 

“Pennsylvanijos” viešbu-

Kongreso antroji diena, 
spalių 21 d., yra skiriama 
išimtinai L.R.K. Federaci
jos organizaciniams posė
džiams, kuriuose dalyvaus 
draugijų delegatai.

Londone irgi jaučiamas didelis kambarių bei 
butų trūkumas. Bet vienas aplūžęs viešbutis iš
kabino plakatą su užrašu: 600 tuščių kambarių 
yra, kam gyventi be namų. Bet policija įsikišo 
patirti teisybės.

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

UŽSIENIŲ MISIJONIERIŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

Paremkime Savo Misijonierius 
Sekmadienį

\Vashington — Sekma-,šįmet, yra mažiau misijo- 
dienį, spalių 20 d., Misi jų nierių: būtent, Kinijoje bu- 
sekmadienį visose bažny- vo 659, dabar 562; Pilipi- 
čiose įvyksta rinkliava pa-i nuošė buvo 248, dabar 217; 
laikyti misijas ir misi jo-, Japonijoje buvo 33 iš A- 
nierius užsieniuose ir taip- merikos, dabar 30: Kore- 
gi Amerikoje, kur misi jo-! joje buvo 33, o dabar tik

rankose, tarė vos girdimu 
balsu:
— Atvykau dėl to reika

lėlio.
— Koks reikalėlis?
— Ir jūs, pone Baltrau, 

būsite girdėję, kad jau ar
ti...

— Nesuprantu, ką nori 
pasakyti.

Į — Kad pasaulio galas 
arti.
— Girdėjau apie tai kal

bant.
— Tad aš ir atvykau su

vesti sąskaitas.
— Bet aš neturiu jokių 

sąskaitų su tavimi.
— Turiu aš. Matote, visi 

malūnininkai tokie. Visai 
i nepagalvojant, truputį čia, 
'truputį ten; truputį vakar, 
truputį rytoj... Padarius 
apytikrę apyskaitą, būtų 
šeši maišai.

! — šeši maišai? — nuste
bęs tarė Baltrus.

lio pabaigą. Žmonės rimtai — Taip! Jūsų šeima skai- 
įtikėjo, išsigandę bėgiojo, tlinga ir daug metų kaip 
tartum iš proto išėję. jums malu... Mano darbi- 

Palikę visus darbus, mel- ninka‘ ?.ia už durų įaukia- 
dėsi ir kasdien lankė baž- Je, leidz,a‘e’ eisime įskrau- 
nyčią. Tikėjimas sugrįžo lr_SUP1^.11 aruodus,
ir pas tuos, kurie jį buvo - -
praradę. Bedieviai, laisva-! ' - ....
maniai ir kitokio plauko 
žmonės, visi kaip vienas 
sutvarkė savo sąžinės rei
kalus pas kleboną, jų dva
sios vadą.

— Tu dėde, tarė Karibu
tas, esi senas žmogus, ži
nai daug dalykų, pasakyk 
kada bus pasaulio pabai
ga?

— Čia jau nelengvas da
lykas! Bijau suklaidinti 
tave.
— Tad kas galėtų man 

pasakyti?
— Niekas.
— O vis tiktai sakoma, 

kad greit bus. Ar tu neti
ki?
— Aš tikiu, kad pasaulio 

pabaiga ateis. Bet kada?., 
nežinau. Tu esi jaunesnis 
už mane ir neatsimeni kas 
atsitiko praeito šimtmečio 
pabaigoje. Jei turi laiko, 
tai pasiklausyk, papasa
kosiu labai įdomų atsitiki
mą.
— Pasakok, labai noriai 

pasiklausysiu.
— 1899 m. viename kaime 

pasklido žinia apie pasau-

i

I
v •

i — Atsiprašau, pone Bal
trau: užtikrinu, prisiekiu, 
kaip mane gyvą matote, 
kad, jei ir šimtą metų gy
venčiau, neliesiu nei grū
delio. Prakeikta yda! Da-

įdomiausias iš visų buvo J?ar n^ra laJ° Juokautl-
; Visuotinas Teismas čia 
pat!.. Dovanokite, pone

• Baltrau, ir pasimelskite 
už mane.

Daugiau nieko nesakęs,
• V — • 1 •

Baltrus, turtingas pramo
nininkas, tikras tos apy
linkės patrijarchas. Tei
singas ir tikintis žmogus. 
Visų buvo mylimas, nes vi-

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo — 
United Lithuanian Relief Fund of America — Seimas 
įvyks spalių-October 18-19 d.d., McAlpin viešbutyje, 
34th Street ir Broadway, New Yorke.

Seimas prasidės 10 vai. ryte. Patikrinus BALF 
skyrių atstovų įgaliojimus, tuojau bus einama prie 
darbotvarkes vykdymo. Direktorių Tarybos valdyba 
yra numačiusi pasiūlyti Seimui tokį darbotvarkės pro
jektą:

1. Seimo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų rin
kimas.

2. BALF valdybos pranešimas apie BALF dviejų 
metų veiklą: a) pirmininko; b) pirmininko pareigas 
ėjusio; c) sekretorės; d) vice-pirmininkų) e) iždinin
ko ir kt.

3. Pranešimų svarstymas ir priėmimas.
4. Pranešimas iš kelionės po Europą — kun. Dr. 

Juozo B. Končiaus.
5. 1947 metų veiklos programa: a) metinio biudže

to ir pašalpos programos siūlymas ir priėmimas, 
b) Biudžeto sukėlimo kvotų paskirstymas, c) 1947 me
tų piniginių aukų vajaus planas ir programa, d) Daik
tinių aukų vajų paskyrimas

6. BALF skyrių atstovų siūlymai ir pageidavimai.
7. Lietuvių našlaičių globojimas ir aprūpinimas.
8. Lietuvių pabėgėlių įkurdinimo klausimas.
9. BALF Direktorių Tarybos rinkimai.

10. Nauji sumanymai, rezoliucijos ir pareiškimai.
Seimas bus užbaigtas iškilminga vakariene šešta

dienį, spalių 19 d., 7:30 vai. vak., McAlpin viešbutyje. 
Vakarienėje bus kalbų ir muzikos programa.

Garbės svečiais kalbėtojais bus Lietuvos įgaliotas

sus sušelpdavo, ypač už- išėjo pro duris, 
jausdavo darbininkus,,Į — Tai gražu! Malūninin- 
vargšus, kuriuos laikyda- į ^as gūžina miltus... reiš- 
vo savo sūnumis. Vaišin-* ^įa» kad ištikrųjų vogė, o 

s maniau, kad tik 
šmeižtas.

Paulius Ramutis.
(bus daugiau)

gumas, labdarybė, išmaldai^3 V1^ 
buvo kasdieninis Baltraus L 
užsiėmimas. Buvo tikras 
bažnytkaimio tėvas.

Ir jis užgirdo kalbant 
apie pasaulio pabaigą, bet 
nedavė svarbos moterėlių 
plepalams, tačiau džiau
gėsi, kad baimė tiek daug 
gero atnešė.

Štai vieną rytą, visai ne
tikėtai, pasibeldžia į duris 
malūnininkas. — Malūni
ninkas! Ko jis norėtų iš 
manęs?— galvojo sau Bal
trus.
— Prašau, atidaro duris 

ir įleidžia į vidų.
Malūnininkas truputį pa

raudęs, nuleistomis akimis 
ir kepurę glamžydamas

----- : Kituose kraštuose, ta- 
Studentų Misijų Platini-‘čiau, randasi daugiau dar-

~ ’ ’ "> Cincinnati! buotojų, pav. Pietų Ame-
išleido sąrašą visų Jungti- rikos valstybėse, kur iš 
nių Valstybių katalikų mi-!Pacifiko salų misijonieriai 
sijonierių, kurie užsieniuo- buvo perkelti, nes karas 
se platina Dievo karalystę, sugriovė jų visą darbuotę, 
Tas sąrašas parodo, kad jų koplyčias ir mokyklas, 

ir tikintieji buvo karo iš
blaškyti.

Tėvai Jėzuitai iš Jungti
nių Valstybių turi didžiau
sią skaičių misijonierių 
užsieniuose. Tėvai Maryk- 
noll’ai užima antrą vietą 
misijonierių skaičiumi. Jė- 
'zuitai išsiuntė 348 darbuo
to jų į 11 misijų apskritis: 
Maryknoll’ai turi 264 vei- 
įkėjus 12 misijų apskrityse, 
į Taigi, mums katalikams 
Amerikoje yra pareiga pa- 

i remti jų darbą, ir padėti jų 
užlaikymu. Misijonieriai Ministeris Washingtone pulk. Povilas Žadeikis, senato- 
apleido savo mylimuosius rius Owen Brewster, kun. Dr. Juozas B. Končius ir adv. 
ir visus Amerikos, savo Rapolas Skipitis, šiomis dienomis atvykęs iš Europos, 
gimtines, patogumus, dar- j buvęs Draugijos Užsienio Lietuviams Remti pirminin- 
buotis kituose, svetimuose 

! kraštuose. Iš mūsų, iš sa
vų jų, jie laukia f 
maldų ir paramos. Mūsų 
Viešpats įsakė netik misi- 
ijonieriams, bet ir tikintie
siems : “Eikite, mokykite 
visas tautas”. Mokykite 
meilės ir teisingumo, kad 
vėl neužkariautų visą pa
saulį kerštas, nepasitikėji
mas ir neapykanta.

šiais metais darbuotojų 
skaičius yra 3,093, t. y. 729 
daugiau negu 1944 metais.

Iš sąrašo galime pate-

tuose kraštuose, kuriuos 
japonai buvo užkariavę ar
ba buvo sugrąžinti į Ame
rikos kraštą.

Keturiuose kraštuose,
FIRST NTW CLOTHES IN YEARSI

As U» fcng trains of box<ars carrying repatriate Poles arrive at Lublia. 
po|a*<, w«rker* from the Polish Red Cross hand out clothing, vitamias. 
and medicinos prorided by the Ameriean Red Cross. Many of the travelers 
had spenį sevrn jears of exile in Siberia. i Ameriran Red Cross phota by 

La< kenbach)

kas.
Muzikalinę programą išpildys artistė Barbora 

ir tikisi Darlys ir pianistė Giedrė Gudauskienė, neseniai atvy-
kusi iš Vokietijos. ,

Visi BALF skyriai prašomi pasirūpinti, kad jų iš
rinkti atstovai tikrai atvyktų į Seimą. Nuo šio Seimo 
priklausys labai daug kas. Į jį yra atkreiptos tūkstan
čių lietuvių pabėgėlių akys, širdys ir rankos. Neapvil
kime jų! Sukaupkime visas jėgas, kad BALF Seimas 
praeitų darniausiu pasisekimu.

BALF Valdyba.

Nuoširdi Padėka
Priėmusios 32-tros Lakewood, 

i Pa. Lietuvių Dienos trečdalį 
pelno, $767.39 kun. K. J. Ra
kausko, tos dienos iždininko, 
norime nuoširdžiai padėkoti ger

biamiems kunigams ir rengė
jams šios metinės pramogos, 
kurios pelnas suteikia reikš
mingą auką lietuviškoms kata
likiškoms įstaigoms.

Taipgi esame giliai dėkingos 
Schuylkill apskrities lietuviškai

visuomenei, kuri taip uoliai rė
mė savo dvasios vadų sumany
mą ir padarė šią Lietuvių Dieną 
dar lig šiol sėkmingiausią. Toks 
milžiniškas dvasininkų ir visuo
menės pasidarbavimas priduoda 
mums ir moralinės paramos, 
nes jaučiamės, kad mūsų dar
bai suprasti ir įvertinami.

vauti mūsų darbuose su Jūsų 
pagalba nuveiktuose.

Giliai dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys,

Brockton, Mass.

i

Nėra žmogaus, kuris bū
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

Juozas Kaslnskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tik Išėjo Iš Spaudos
Naujas Trečiojo Ordino Vadovėlis

St. Pranciškaus Pėdomis
PENKTAS LEIDIMAS 

Pataisė ir Papildė 
Tev. Justinas Vaškys, O.F.M.

Kiekvienas, kuris nori susipažinti su Šv. Pranciškaus įsteig
tojo Trečiojo Ordino dvasia, tikslais ir uždaviniais, turėtų 

būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

St. Pranciškaus Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

Turėtų Būti Kiekvieno Tretininko-ės Rankose!
Knyga susideda iš dviejų dalių:

Pirmope Dalyje Telpa:
Popiežiaus Leono XIII Raštas; 2) Šv. Pranciškaus Tre

čiojo Ordino Regula ir jos platus aiškinimas; 3) Trečiojo 
Ordino Esmė ir Tikslas; 4) Trečiasis Ordinas ir Katalikų 

Akcija; 5) Trečiojo Ordino Propaganda ir Darbai.
Antroje Dalyje Trečiojo Ordino Rituale—telpa:

Visos Trečiojo Ordino Apeigos ir Maldos. Šioje dalyje 
atspausdintas ir Lietuvių Treteninkų himnas.

Trečiojo Ordino Vadovėlis

St. Pranciškaus Pėdomis
Yra nedidelio formato. Turi virš 300 puslapių.

Kaina su prisiuntimu: $1.10
Užsakymus siųskite sekančiu adresu: 

fRanciscan fathers
Moiint St. Francis Greene, Maine

D

Darbininkas išleido “GYVO 
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek-

Mūsų dėkingumas sujungtas į viena paslaptis iliustruota pa
su malda dažnai kreipiasi prie i veikslais. Šioje knygutėje taip- 
Dangiškojo Tėvo, kad Jis atly-;?* yra *r narystės mokesčių Iš
gintų Jums dangiškaisiais tur- >liaL Knygutę kaina 2°c^ Ui- 
; . , T. . . . .. i sakymus siųskite: "Darbinintais už Jūsų paaukotus zemiS-jkas„ 366 w Broadway( 
kus turtus ir leistų Jums daly-| Boston, Mass.

J !
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^ubUahed every Tueaday and Friday exe«pt Holidays s«ch 
Vear Good Friday, Memorial Day. Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
----------by-----------  

SAINT JOt£PH*S LtTHUANlAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
m NCond-etaM matter Sept. 12, 191S at the poat office at Bortas 

Man under the Act at March 8.1870.
cceeptance for mailing at apecial rate of poatage provlded for in Section UOS 

Act of October 8, 1017. authorized on July 12.1918 
SUBBCRIP^iON RATUI: * PRENUMERATOS KAINA

Jomertic yearly--------- 84-00 Amerikoje metama______ 84.01
Domeatlc once per week yearly 83.00 Viena kart aavaitėje metama.— 82.0C-
Foreign yearly -----------------------  85.00 Užaieny metama ___________  85.00
*oreign once per week yearly 82.50 Užaieny 1 kart aa-ttj metama 82-50

DARBININKAS
<86 Weat Broadw*y, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Mėsa Laimės Rinkimus
“Duonos ir žaislų!” — šaukė senoviškos Romos 

minia. Imperatoriai, nors ir turėjo diktatorišką val
džią, bet žinojo, kad su minia nėra juokų, taigi klausė 
jos balso ir rūpinosi, kad duonos ir žaislų žmonėms 
nepritruktų. Įsigiję populiarumo, Romos valdovai, ga
lėjo valdyti imperiją kaip tinkami. Ir šių laikų Ameri
kos visuomenė kelia panašų balsą, tik jos.šūkis yra 
kiek skirtingas: ne duonos, bet mėsos ir žaislų ji rei
kalauja. Žaislų ji turi perpilnai — baseballas, futbolas 
ir kiti sportai sudaro vieną iš žymiausių Amerikos gy
venimo reikmenų. Sportuose išsieikvoja perteklius 
jaunimo energijos. Išsibėgioję, išsimankštinę, išsispar- 
dę, kitas kitam gerokai “šonkaulius” palamdę, jaunuo
liai jaučiasi patenkinti ir, įsigiję kokiam sporte pirme
nybę, jie skaitosi pasaulio didvyriais — čempijonais. 
Tad dėl sporto trūkumo skųstis netenka. Tačiau yra 
kita stoka, kuri sudaro gyvybinės svarbos klausimą: 
pritrūko mėsos. Ir tai ne taip pritrūko, kad jos būtų 
maža, bet jos visai nėra. Kiek buvo, greit suvalgyta ir 
daugiau nebeatsiranda. Kas atsitiko? Ar pagal esamą 
madą ir gyvuliai sustreikavo — nebegimsta? Ne. Gy
vuliai paskui naujoviškas madas nesigainioja; jie 
gimsta po senovei. Sustreikavo gudragalviai gyvulių 
augintojai, gi į streiką juos pastūmėjo nebegudragal- 
viai šalies tvarkytojai, nustatydami privalomas už 
mėsą kainas, kad sustabdytų infliaciją bei nesvietišką 
maisto pabrangimą. Tikslas, rodos, geras, bet prastai 
sugalvotas.

Karo metu dauguma žmonių gerai uždirbo, bet 
karui pasibaigus, pradėta jiems gerokai algas karpyti. 
Darbininkai subruzdo streikuoti dėl geresnio uždarbio. 
Viena unija sekė paskui kitą, ir tuo būdu iškilo milži
niška streikų banga, kuri supurtė iš pagrindų visą ša
lies gyvenimą. Didžiosios unijos beveik visur laimėjo. 
Tas įdrąsino ir mažasias grupes streikuoti — visiems 
parūpo duonos kąsnis. Bet kas daryt žemdirbiams ir 
gyvulių augintojams? Juk ir jie iš to gyveno. Jei pa
šaras brangsta, tai ir jiems vieton reikiamo pelno teks 
susilaukti nuostolių, nes už mėsą nustatytos beveik 
prieškarinės kainos. Tad ir jiems metas streikuoti, bū
tent, tolei neparduoti, gyvulių, kol kainos už mėsą bus 
bent tiek pakeltos, kad jiems nebūtų nuostolių. Tačiau 
iš kitos pusės ir valdžia savo planą vykdo: ji nusistatė 
palaukt žiemos, kuomet gyvulių išlaikymas kur kas 
brangesnis. Du varžytininkai kertasi, o kenčia — vi
suomenė. Bet jos kantrybė baigiasi. Dėl mėsos trūku
mo kyla tiek triukšmo, kad net sukietėję biurokratai 
susirūpino, kaip bus su rinkimais. Sportų jie anaiptol 
nedraudžia, dar paakstina, kad jaunimas nesikištų į 
politiką. Bet mėsos iš politikos neišvarysi. Ji “gyvuliš
ku” drąsumu braunasi į partijų “platformes”, nes žino, 
kad — laimės. Negudrūs tie politikieriai, kurie nė tiek 
nežino. K.

ISTORIJA KARTOJASI...
Prieš du tūkstančių me- švelnumu; j neapykantą 

tų Romos Imperijoje buvo meile; į kerštą atleidimu, 
nustatyta, kad užtenka Pagoniškasis pasaulis, už- 
krikščionies vardo būti girdęs tokį mokslą, nebe
pasmerktam. : susivokė kas reikia daryti,

Kiekvienas, kuris tik bu- dar mėgins laikytis, bet 
vo įtariamas esąs krikščio-! veltui, pagaliau pats susi- 
nis, buvo persekiojamas, žavėjo tuomi mokslu ir jį 
areštuojamas, kankina- priėmė. Bet šiandien ką 
mas ir nužudomas. Kai ku- galima pasakyti mūsų ti
ns teisėjas, nerasdamas ronams? Jiems tik šitą ga- 
jokios kaltės kaltinamąja- lime pasakyti:
me, klausdavo Imperato-j “Ponai, jei nesugebate 
riaus ką turi daryti. Šis gyventi krikščionimis, tu- 
pyktai atsakydavo: ar dar rėkite bent drąsos gyventi 
jūs ieškote nusikaltimo? ir elgtis kaip žmonės! Da- 
Jau pats buvimas krikš- bar jūsų elgesys yra be- 
čionimi yra didžiausia kai- protiškas ir žvėriškas. Jūs 
tė. persekiojate ir kankinate

Šiandien tas pats karto- gerus, ramius žmones vien 
jasi Rusijos diktatorijoje. tik dėlto, kad r.eatsižada 
Kiekvienas asmuo, kuris Dievo. Ar čia ne šetoniš- 
tik išpažįsta Dievą, yra kas darbas?” 
persekiojamas, kankina- Pirmųjų amžių Neronai 
mas ir žudomas. Kaip ta- prisikėlė: Stalinai ir Titai 
da, taip dabar dominuoja seka jų pėdomis tai pa
jėga, neapykanta, kerštas, tvirtino kardinolas Spell- 
Bet tada, kad išgelbėjus man, sakydamas: “Laikau, 
žmoniją nuo pražūties, bu- kad Arkivyskupo Stepinac 
vo sakoma: tapkite krikš- areštavimas yra šėtoniškų 
čionimis! Į jėgą atsakykite Jugoslavijos sovietiškų iš-

DARBININKAS

Antrosios Divizijos U.S. Marinai iš Camp LeJeune, N. C., manievrinū- 
je atakoje per Atlantic City, N. J.

Kova Už Vieną Pasaulio Bažnyčią
(Enciklikos “Orientales omnis” išleidimo proga)

• I

! Kada šie 1053 m. atsiskyrė 
i nuo katalikų Bažnyčios, 
drauge nusivedė atskalon 

i ir rusų tautą.
_________ Į XIII-XIV amžiuje rusų

Popiežius kartkartėmis giant. Ji kalba apie tautas, vakarų ir pietų vakarų že- 
dalinasi su visu pasauliu, kurių gyvenime bet kuris ^es užkariavo Lietuvos 
jo vairuojamos, kovojan- didesnis pasiekitimas tu-'^dieji kunigaikščiai. Dau- 
čios katalikų Bažnyčios di- rėjo, turi ir turės reikšmės 8®^? kunigaikščių j-
deliais išgyvenimais. Šie-mums kaip katalikams ir sikure siose zemese priė
mėt jis tai padarė encikli- mums kaip lietuviams, me to krašto kalbą, kultu- 
ka “Orientales omnęsĮĮ. |—

Nors tik vieną kartą šio-yriškai, bažnytinės unijos 
je enciklikoje paminėtas (vienybės) klausimą mes 
Lietuvos vardas, bet ištik- turime, 
rųjų ji apima mūsų valsty-'BAŽNYČIOS 
bės istoriją Vytautu, Jo- TRAGEDIJA 
gaila ir ankstybesniais ku-j j— - - ...................

s . Prade<iant ir ščionis jaučia ir mato savo 
Didžiosios Lietuvos Kum- tikėjimo tragediją. Kaip 
gaikstijos žuvimu bai- Rrįstus —Išganytojas y- 

ra vienas, taip ir Jo atneš
toji Evangelijos tiesa te-

i Taigi pažinti, bent elemen- r4 ir tikėjimą. Vienu metu 
haJnvtin^ nniin. Lietuva buvo atsidūrusi 

kryžkelėje; priimti stačia
tikių tikėjimą ir pasukti į 
rytus arba pasukti į vaka
rus — į katalikų Bažnyčią. 
Jogaila ir Vytautas Didy- 

Kiekvienas tikintis krik- sįs pasirinko vakarus. Ka- ■* --------------- (l
Į talikais patapę, į šį tikėji
mą patraukė visą dar tuo 
metu pagonišką mūsų tau
tą. Maža to. Jiedu stengėsi 
ir savo pavaldinius rusus 
stačiatikius, paliekant jų 
apeigas ir papročius, at
vesti į bažnytinę vienybę. 
Horodlės unijos 1413 m. 
aktai rodo juos siekus sa
vo tikslo net kiek stačiati
kius paspaudžiant. Tačiau 
bendrai, prievartos nevar
tojo, bet taikiai ėjo prie 

Pažymėtinos 
jų vestos taikios derybos 

šimtmečius bažnytinės unijos reikalu 
neskaitant su Rusijos ir Lietuvos sta- 

bažnyčios”, taip pranešta mažesnių atskylančių, daž- čiatikių metropolitu Kipri- 
iš Vatikano. Titas yra ka- nai čia pat ir nuvystančių jonu. Su jo įpėdiniu nebu- 

bet nepraktikuo- sektų, buvo vienalytė. Visi.vo galima rasti bendros 
laikėsi tiesos, kad šv. Pet- kalbos. Tada tų dviejų 

Taip, maskera nukrito ir rą Kristus išskyrė iš kitų Lietuvos valdovų rūpes- 
pasirodė kas esąs, šian-apaštalų tarpo, jį padarė 
dien ne prieš žmogų veda- savo regimos Bažnyčios 
mas karas, bet prieš Die- galva; kad šv. Petrui Ro- 
vą; prieš Jo ministrus, moję ant kryžiaus numi- 
prieš meilės, gailestingu- rus, jo įpėdiniu — Vyriau- 
mo ir civilizacijos apašta- šia Bažnyčios Galva, pa
lus. 'tapo Romos vyskupas, ki-

Dievas kantrus, Jis pasi- taip sakant, Popiežius, 
reikš kada mažiau bus 
laukiama. Tada “Didieji” 
taps “Mažais”, nors ir nei _
&ia Dievą, bet Jo bijo. Dėl- £ “ j^tiešiogTnėje žinio- Camblaką. Jogaila parodė 
ko? Dėlto, kad į Jį tiki, J 8 J —1----- TI-
nors ir nenori.

Ar nestebėtina ši 
gamtinė jėga, kuri palen
kia kiekvieną ir nugali, net 
ir žemės “karalius” daro 
mažais? Ką pasakytų į šį 
klausimą tas, kuris sėdi 
ant svyruojančio “trono” ir 
trina raudonas rankas, 
džiaugdamasis niekšišku 
laimėjimu. Ir Napoleonas 
džiaugėsi!

Moralė yra ši: kada pa
galvojame apie Rusiją ir 
jos pakaliką Titą, kurie vi
sada protestuoja prieš 
“Teisingumą” ir žvėrišku 
drąsumu lieja nekaltą 
kraują ir per jėgą nori 
valdyti pasaulį, galima ne
klystamai tvirtinti, kad 
juose nebėra mažiausio 
žmogiško jausmo. į

Tad kas yra galingesnis? Smulkiau neminėdami nės unijos klausimą tačiau 
Napoleonas atsako: “Die- visų tų Bažnyčios vyrų, tai darė grynai politiniais 
vas, kūjo ir dalgio įžeistas, vietų, datų, kada ir kur sumetimais.
ir viską griaujančio libe- buvo bandyta susitarti, I 1438. X. 8 — 1439. VII. 6 
ralizmo, kuris visomis pažiūrėkime kiek Lietuva įvyko Bažnyčios susirinki- 
priemonėmis skinasi sau yra prisidėjusi prie šio mas Florencijoje. Jame da- 
kelią, pamindamas . meilę, darbo. lyvavo graikų bažnyčios
teisingumą ir taiką.” j — 988 — m. rusų tauta atstovai, Bizantijos impe- 

Paulius Ramutis. priėmė krikštą iš graikų J ratorius, Lietuvos stačia-

davikų darbas, kurie seka 
niekšiškus komunizmo pla- būu’^enCTuo'ta^ 
nūs. Jie nori nušluoti tą 
laisvę, už kurią mūsų sū
nūs kariavo, aukojosi, lie
jo kraują ir mirė.”

Skulptūriniai Kardinolui 
Spellman žodžiai liks neiš
trinama dėmė ant Stalino 
pakaliko kaktos.

“Titas yra ekskomuni-vyskupo— Popiežiaus pri- susitarimo, 
kuotas, jis dabar nebegaus mato klausimas. 
Sakramentų ir bus išvytas1 Per ilgus 
iš kiekvienos katalikiškos krikščionybė, 
bažnyčios”,

v •
net tame pačiame mieste 
štai, čia, stovi katalikų 

{bažnyčia, toliau — stačia
tikių ir t.t. Ir jos, kaip yra 
žinoma, nors nepaprastai 
daug turi bendra, neina 
vienu keliu. Išeities nesu
tarimų taškas yra Romos 

talikas, 
jantis.

1053 METAIS
Konstantinopolio patri-

čiu buvo sušauktas Nau
garduke bažnytinis susi
rinkimas. Į jį atvyko Lie
tuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos rytų bažnyčios 
vyskupai, šiaip dvasiškiai, 
kunigaikščiai ir didikai 
stačiatikiai. Susirinkimas 
nutarė atsiskirti nuo Mas
kvos ir Lietuvos stačiati- 

išsirinkoJ' arkas Kerularijos atsiski-įkių metropolitu

je esančiais tikinčiaisiais.
virš-

je esančiais tikinčiaisiais. | dar didesnio uolumo. Jis 
i Popiežiai nesiliovė dėję Pras® ^uo me^u vykusi 
pastangų vienybei atsta
tyti. Daug kartų rodės jau, 
jau baigsis nelemtas skili
mas; nekartą < 
krikščioniškasis L-------- . . v.
įvykusia vienybe. Bet deja, i m‘ P°Piezi^s ^arty-
Džiaugsmas būdavo per'na? Y pagerbė Bažnyčios 
ankstyvas. Rytų bažnyčia reikalais besisielojančius 
pasauliniai valdovai, buvo Lietuvos valdovus Vy- 
Der stipriai naėme i savo tautą Didįjį ir Jogailą, pa-

• Konstancos Bažnyčios su- 
į sirinkimą, atsiųsti Lietu
von apaštalų rusams sta- 

džiūgavo čiatikiams bažnytinėn vie- 
pasaulis nybėn atvesti.

per stipriai paėmę j savo 
rankas — vos bandančią 
pasprukti iš jų žinios, dar 
stipriau sugriebdavo. Taip 
buvo Rusijoje karo laikais, 
taip yra dabar, Stalinui 
valdant. Tai yra didžioji, 
šimtmečiais neužgyjanti 
Bažnyčios žaizda.
LIETUVOS VALDOVAI 
IMASI BAŽNYČIOS
VIENIJIMO DARBO

Smulkiau

skirdamas savo generali
niais vikarais Naugardui, 
Pskovui ir kitiems stačia
tikių gyvenamiems kraš
tams. Tačiau šiedu lietu
viai valdovai nesulaukė sa
vo pastangų apvainikavi
mo.

Į Kada 1433 m. ėjo kovos 
tarp Švitrigailos ir Zigi- 
(munto dėl valdžios, kovo
jančios šalys kėlė bažnyti-

3

JUNG. VAI S'LYBIU DELEGACI
JA PARY SIAUS TAIKOS 

KOIIFERENCIJOJ
Paryžiaus Taikos Kon- Ii jai. James Dunn yra di- 

ferencija, kuri prasidėjo' plomatinėje tarnyboje nuo 
(liepos 29 d. bužo Už. Mi- 1919, per kurį laiką jis bu- 
nisterių Tarybos šaukta, vo Assistant Secretary of 
Tarybą sudaro Už. Minis- Stato Europos r^ka’ams, 

Valstybių, patarėjas Jung. Valstybių, 
ės, So’/ietų delegacijai San Francisco, 

Užsienio Mi- 
nisterių Tarybos susirin
kimuose.

Vyriausias patarėjas 
Taikos Konferencijoj yra 
Benjamin Cohen, kuris tą 
pačią pareigą atliko Užsie
nio Ministerių susirinki-

teriai — Jung. 
Jung. Karalystės, 
Unijos, Prancūzijos ir Ki- ir deputatas 
nijos. Konferencijos tiks
las buvo priimti nuo ma
žesnių tautų, kurios kovo
jo Vokietiją ir jos sateli
tus, rekomendacijas apie 
sutartis, kurias Didžiųjų 
Keturių nariai paruošė I- 
talijai, Rumunijai, Bulga- muOse Paryžiuje 1946 m., 
rijai, Vengrijai ir Suomi- Maskvoj 1945, ir buvo spė
jai.

Viena iš svarbiausių de- rių susirinkime Londone 
legaciju, suprantama, yra 1945 m. P. Cohen vyko į 
Jung. Valstybių Delegaci- į Potsdamo Konferenciją su 
ja. Ji susideda iš apie 100 Prez. Truman, buvo narys 
ekspertu politinių, evono-'Jung. Valstybių grupės

j cialus asistentas Ministe-

JCA. Ui avv ----------------- -------------------------------y j--

ekspertų politinių, ekono-' Jung. Valstybių 
minių, militarinių ir lega- Dumbarton Oaks, Direkto- 
lių reikalų. Jos pryšakyj riaus asistentas Office of 
yra Secretary of Statė Economic Stabilization, ir 
Bymes. Byrnes buvo patarėjas ambasadoriui 
Franklin RooseveTo “as-jDid. Britanijoj, 
sistant president”, Karo 
Mobilizacijos Ofiso Direk
torius, narys Jung. Valsty
bių Aukščiausio Teismo ir 
Senatorius iš South Caro- 
lina.

Sekretoriaus Byrnes du 
padėjėjai yra Senatorius medvilnės pirklys pasau- 
Connally iš Texas, Demo- lyje, užsienio prekybos 
kratas ir pirmininkas Už- ekspertas.
sienio Reikalų komiteto, ir Byrnes specialūs patarė-

į Ekonominiuose reikaluo
se specialus patarėjas yra 
|William J. Clayton, Pose- 
kretorius dėl Ekonominių 
Reikalų. Prieš įstojant į 

.valdišką tarnybą p. Clay
ton buvo stambiausias

dorius Did. Britanijai, 
USSR ir stambus geležin
kelių didžiūnas; (3) Liet. 
General Walter Bedell 
Smith, dabartinis ambasa-

|____ x__ :____ i_____________t t.-.

sienio Reikalų komiteto, ir
Senatorius Arthur H. Von- jai politiniuose reikaluose 
denberg, iš Michigan, vy- yra (1) Jefferson Caffery, 
riausias Respublikonų ir dabartinis ambasadorius 
Užsienio Reikalų Komite- Prancūzijai, buvęs amba- 
to narys. Išvykdamas į sadorius Brazilijoj, Kuboj 
Taikos Konferenciją, Byr- ir Kolombijoj, ir buvo na- 
nes pareiškė: “Mes išvien rys prezidento Wilsono de- 
dirbame, ne partizanai, legacijos Versallio Konfe- 
bet kurios politinės parti- rencijoj 1919; (2) Averell 
jos arba valdžios skyrių, Harriman, buvęs^ ambasa- 
mes dirbame kaipo ameri
kiečiai. Mes visi įsitikinę, 
kad Amerika negali save 
pašalinti nuo pasaulio. Ne
paisant kaip sunkus yra 
tarptautinės kooperacijos dorius USSR ir buvęs Ge- 
takai, žinome, kad nėra jo
kios apsaugos izo’acijoj.”

Sekretoriaus Byrnes pa
vaduotojas yra James Cle- 
ment Dunn, neseniai pas
kirtas ambasadorium Ita- 

garsu- 
Apart 

milita-

tikiu metropolitas Izido
rius. Susitarimas buvo pa
siektas, tačiau dėl susidė
jusių politinių aplinkybių 
nepavyko jo įgyvendinti.

Tik 1595 metais pasiekta 
epochinės reikšmės susi
tarimo. Tais metais į Ro
mą atvyko stačiatikių vys
kupai tartis unijos reikalu. 
Popiežius Klemensas VIII 
juos priėmė nepaprastai 
širdingai.

(bus daugiau)

nerolo Eisenhower 
sis Chief of Staff. 
šių dar yra štabas 
rinių ekspertų.

Sekr. Bymes, ir jo štabo, 
rolė Taikos Konferencijoj 
yra aiškiai nustatyta. Pot
sdamo Konferencijos ir 
Užsienio Reikalų Ministe- 
rų susirinkimų susitari
mai juos varžo. Jie supran
ta savo pareigą užlaikyti 
taiką ir gerbūvį visose tau
tose. FLIS.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
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Komunistų Ir Krikščionių
Bendradarbiavimo Klausimas

Tarp komtinistų ir katalikų • saulis, kurį galima matyti 
Kolne pastaruoju laiku buvo 
pasisakyta tarpusavio bendra
darbiavimo klausimu. Norėda
mi supažindinti gerb. skaityto
jus su susidariusiomis šiuo 
klausimu Vokietijoje nuotaiko
mis. abu straipsnius paduoda
me ištisai. — R(d.

ir išmatuoti. Nemirtingu
mą ir sielą jis atmeta. 
Jam nėra nieko, kas nepa
klustų gamtos įstaty
mams. Tėra tiktai vienas 
gyvenimas, ir su mirtimi 
viskas pasibaigia. Gyveni
mą jis supranta kaip visu
mą, kaip tam tikrą vienin
gumą, kuris, kaip visa, 
kas yra ir kas vyksta, turi 
paklusti nuolatiniams ki
timo ir pažangos dės
niams. Marksistai neigia 
krikščionių pripažįstamą 
valios laisvę ir dvasią lai
ko tiktai paprasta me
džiagos funkcija, kuri yra 
visko pirmapradis šalti
nis.

Kai mes betyrinėdami 
norime surasti esmingus 
bruožus. mes negalime 
tenkintis tiktai tuo, kas' 
rašoma knygose ir progra-1 
mose: mes turime patik-1 
rinti. ar iš viso vyksta iri 
kaip vyksta minimieji

KRISTUS IR MARKSAS
Kristus ir Marksas

Iš komunistų laikraščio
“Volksstimme” Kolne.
Kiekvienas žino, kad 

yra milijonai žmonių, ku
rie išpažįsta krikščiony
bę. Tačiau ne daug kas ži
no. kad ir marksistų skai
čius maža ką tėra mažes
nis. Todėl mes ir norime 
statyti klausimą, koks gi 
yra iš esmės tarp šitų vie
nintelių pasaulėžiūrų, ku
rios iš viso gali masėse at
skleisti dorąsias pajėgas 
ir veiksnius. Toliau mes 
norime išsiaiškinti klausi
mą, ar iš tikro šitos dvi 
pasaulėžiūros yra viena procesai ir kaip abiejų pa- 
kitos priešai.

Krikščionybė, be šio re
gimojo pasaulio, tiki dar 
kitą, nematomąjį, tiki 
anapus. Jam dangus ir že
mė, visa gamta yra kūri
nys antgamtinio ir nuo 
jos įstatymų nepriklau
sančio Dievo. Šitai dievy
bei jis priskiria visažiny- 
bę ir visagalybę. Krikščio
nių įsitikinimu, žmogus ir kad krikščionys 
jo pati esmingoji dalis, bū
tent siela, yra nemirtingi. • izii nėra kaip reikiant įsi 
Gyvenimas žemėje jam 
reiškia ne ką kita, kaip 
ruošimąsi į amžinybę, 
kur pagal tai. kaip žmogus 
gyveno žemėje, jam teks 
arba dangus, arba praga
ras. Krikščionims, kaip 
kad visiems idealistinės 
filosofijos šalininkams, 
viskas yra aišku, viskas 
yra tvirta, statistika. Jie 
tiki esant valios laisvę ir 
dvasią laiko 
rikliu.

Marksistas 
religinio, nei 
kitokio tikėjimo. Jo pa
saulio įvaizdis turi moksli
nį pagrindą. Jis nori žino
ti, bet ne tikėti. Jam teeg
zistuoja tiktai mūsų pa-ties stovyklose mes buvo-

Laike atidarymo VValter Reed Hospital “County Fair”, Washingtone, 
Prezidentas Trumanas atsilankęs pasveikina ten sveikstančius karius.

ŠVENTAS PETRAS
(Pagal L. Kondratavičių)

viso ko va-

neturi nei 
kokio nors

saulėžiūrų šalininkai mi
nimuosius įstatymus vyk
do. Ir mes čia esame pri
versti konstatuoti, jog 
abejose grupėse rasis di
delis skaičius tokių, kurių 
įsitikinimas tėra tiktai žo
dinis.

Tai buvo* visai aiškiai 
matyti kad ir Vokietijoje; 
kur 1933 metais pasirodė, 

nėra pa
kankamai tikį, o marksis

tikinę savo idėjų tikrumu. 
Iš šitų faktų ir jų padari
nių turi abi grupės pasi-Į 
mokyti. Abejose pusėse 
yra žmonių, kurie mano, 
kad krikščionys ir mark
sistai “neišvengiamai turi į 
vieni su kitais kovoti.” 
Tiesa, kad jie ligi šiol vie
ni kitus ne per daug pa
kentė. Kaip paprastai vi
sur, taip ir čia kaltės ne
galima mesti tiktai vienai 
šaliai. Turėjo ateiti toks 
laikas, kada visi buvo pri
spausti, turėjo Europą nu
siaubti fašizmas, kad dau
geliui kiltų abejojimų to 
‘■neišvengiamumo" būti
numu. Kalėjimuose ir mir-

Everybody’s Doin’ It!

M ra Thoma* Tarbo< of Fairlawn. N. J., getą help acrubbing the ataira 
from her daughtcr. Carol Sue. 1'/2. She alto gett help from her con- 
a>ftent aalvage of uted cooking fat that providet the soap for all 
houtehoid chore*. Houtehold saivage helpt make not only packaged 
and laundry toap. būt ©ther ahgrt tupphes. as we!l.

Oi. namučiai griūna. 
Gyvulėliai žūna. 
Žemė mūsų menka. 
Duonos neužtenka. 
Sėjom maž kvietelių. 
Rugiai iki kelių. 
Daug lietučio buvo. 
Šienas mums supuvo. 
O čia svirnas dykas. 
Nėr kur gaut skatikas. 
Skolos galvą ėda. — 
Bėda, bėda, bėda...

Skaitant, šį laišką, kyla susijungęs, nęra dėl to ša- 
it yra 
su ja 

kūrybinių, tvarkančių ir 
pašvenčiančių santykių ir 
jis yra iš jos tikslingumo 
atpažįstamas. Kaip tik 
modernieji gamtos moks
lai ^atkreipia dėmesį į tai, 
kad su gamtinės tikrovės 
pažinimu ir išmatavimu 

Į nėra taip gerai; kad už pa- 
Į žintųjų jėgų veikimo ir jų 
i sąryšio yra jėgos, kurių 
aparatai ir skaisčiavimai’ 
nepagauna. Kadangi krik
ščionybė yra religija, dėl 
to krikščionio gyvenimas 
žemėje yra ne tik “pasi
rengimas amžinajam gy
venimui,” bet uždavinys 
savo gyvenimo darbu su 
pasauliu susijungusio Die
vo puikumą viešai pasiro
dyti ir jam tarnauti, šiuo 
būdu ir nekrikščioniui tu
rėtų būti atidarytas priėji
mas į tą vienybę, kuri yra 
tarp pasaulio ir Dievo, Kū
rėjo ir žmogaus, kuri nėra 
joks panteistinis suplaki
mas ,bet būties esmę ati
tinkanti tvarka. Kadangi 
ši tvarka yra dvasinio po
būdžio, žmogus turi galė
ti ją laisvai teigti. Mark
sistinės “laisvės” šiam rei
kalui nepakanka, nes ji 
yra suvaržyta pagrindinio 
sociologinio Markso po
žiūrio, kuri į žmogų žiūri, 
kaip į “subendruomenintą 
žmogų.” Socialist i n ė j e 
bendruo menėje, pagal 
Marksą, subendruomeni- 
nimas yra išbaigiamas, ir 

■ per jį ateina tikroji laisvė, 
kuri negatyviai pasireiš
kia panaikinimu socialinės 
ir ūkinės priklausomybės 
nuo pelno ir panaikinimu 
pelne glūdinčios klasės. 
Pozityviai pasireiškia iš
ugdymu žmogiškosios as
menybės, kuri galiotų vi
siems žmonėms. “Išugdy
mas ir sutvirtinimas lais- 
yos asmenybės yra visų 
socialistinių priem o n i ų 
tikslas”—suformulavo Ed. 
Bernšteinas. Jeigu mark
sizmas kada pakels žmo- 

; gaus asmenybę nuo ją da- 
j bar grindžiančių ekonomi
nių santykių ir pastatys ją 
į nuosavą būties ir vertės 
sritį, tada priėjimas prie 
krikščionybės supratimo 
palengvės. Bet kol straips
nio autorius “Volksstim
me” laikraštyje “dvasią 
laiko medžiagos funkcija 

Į ir medžiaga pirminiu daly- 
• ’ >u,” kol, pav., į mąstymą, 

šu-jokiu žmogumi.- I jr pasine^ at^-ĮaH^žini^ ^ū-

lia prigimties, bertį/j|i 
jos Viešpatis, jis tun

atsinįinimai iš koncentra
cijos stovyklos, kaip mes 
ten ištisas valandas nema
tomi SS, šia tema kalbė-

• davomės su tais žmonė- 
‘ ”lis, kurie buvo pasidavę 
j “naujųjų išpažinimų” įta
kai ir apie kuriuos šian
dien rašo “Volkssstimme,” 
juos pagerbdama ir ver
tindama. Tada mes vieni 
kitiems pažadėjome nie
kad paviršutiniškai ne
spręsti apie pasaulėžiūri
nius ir religinius dalykus,

. nes mirties stovyklų patir-
• tis mus: komunistus ir ku- 
; nigus padarė jautresnius 
j išvidinei žmogaus laikyse
nai; nors vienur ar kitur 

j reikės padaryti nesutin- 
; kančių pareiškimų, bet jie 
jokiu atveju neturi panai
kinti abipusio susiprati
mo.

Minėtojo straipsnio au
torius išeina iš to fakto, 
kad krikščionybė ir mark
sizmas yra vienintelės pa
saulėžiūros, kurios iš viso 
dar gali sukelti moralinę 
masių jėgą. Tačiau tuoj 
čia pat mes turime pada-

sybę. Mes turime betgi ir 
i kitoje pusėje konstatuoti, 
jog ir tarp marksistų yra 
tokių radikaliųjų, kurie 
religijos išjuokimą laiko 
revoliuciniu žygiu. Tokie 
abejų pusių nukrypimai 
nuo tikrojo kelio jų atsto
vaujamoms pasaulėžiū- 
roms tikrai tinkamai ne
pasitarnaus. Krikščionys

Kur, šviesos aptvintas. 
Patsai Petras šventas 
Prie jo būk priėjęs. 
Rūsčiai žvilgterėjęs. 
Už kaltes pabaręs. 
Šituos žodžius taręs:
— Oi, vaikučiai mano, 
Gana jums nuo seno 
Tokiam varge būti, 
Be duonelės žūti! 
Sargas dangaus dvaro. 
Duosiu rodą gerą. 
Tik klausykit meiliai, 
O gyvensit dailiai!

Visi šeimininkai. 
Bernai, samdininkai. 
Šiandien, kolei laikas.
Kol kiekvienas sveikas, — 
Pulkite, suarkit. 
Žagarais užtverkit 
Jūsų tą keliuką 
Į Pliumpių Maušiuką.
Kai j girtuvėlę 
Bus takai užžėlę, — 
Pildys maldas Dievas, 
Laimins jūsų pievas. 
Bus galvijams šieno. 
Bus šeimynai pieno. 
Bus grūdų aruode. 
Bus mėselės puode, 
Svirnas nebus dykas. 
Atsiras skatikas. 
Paskalsės duonelė. 
Laimės švies saulelė.

A. Jakštas.

darbininkai savo darbovie- • T-Ti būtiną pastabą, neno- 
tėse ir profesinėse sąjun- rint paneigti dorines so- 
gose jau senai suprato, cializmo idėjas, bet no- 
kad reikia bendradarbiau-! rint, kad jie mus galėtų 
ti kuriant mūsų naują ^suprasti, ši pastaba turi 
valstybę. Tepaseka jų pa- Į pasiekti komunistišką gal- 
vyzdžiu nieko nelaukda-; voseną. Krikščionybė yra 
mi ir kiti krikščionys. Ko-' daugiau negu pasaulėžiū- 
munistų partija jau seniai į ra ar pasaulio organizavi- 
atsisakė nuo bedieviškos Į mo sistema, krikščionybė 
akcijos. Ji taip smarkiai 
pakenčia religinius įsitiki
nimus, kad neseniai vie
nas iš jos veikėjų tiesiai 
nuo komunijos stalo atėjo 
į komunistų susirinkimą, 
kuriam kaip KPD veikėjas 
turėjo vadovauti. Atlikęs 
savo religines pareigas, 
jis, kaip kasdienybės ko
votojas, nuėjo ten, kur bu
vo sprendžiama jo vaikų 
ateitis, 

j Iš daugelio gražių Bib
lijos frazių nė viena mūsų 
taip nežavi, kaip kad šitoji 
vieta iš Senojo Testamen
to: “O, kad tu būtum šal
tas arba karštas, bet ka
dangi tu esi drungnas, tai 

nis ir kunigus, turėjusius už materialinių klausimų aš noriu tave 
4i.uiisiuLuuLi, kiek maža <ribų. Tuo tarpu mūsų tė- savo burnos.” <*^-1 . - --

! marksistai yra panašūs į vynės atstatymą sudaro spręskime už Kristų arba j ni
r---- Marksą. Tačiau jei jau ^uksčiausias

Oi. Dievuliau brangus, 
Tegul lidij’ dangus. 
Ko tai mes nedarėm. 
Kaip vargų nevarėm’.. 
Ir bažnyčion ėjom. 
Poterius kalbėjom. 
Kieme ir laukelyj 
Statėm po kryželį. 
Kvietėm tarną Dievo. 
Kad dirvas ir pievą 
Apeitų žegnodams. 
Bet per nieką malda, — 
Kitaip Dievas valdo, 
Kitoniškai lemia. — 
Nors lįski į žemę

i

; yra religija, t. y. žmogaus 
| esmėje glūdinti, kaip do- i 
vana, tokia būsena, kuri 

į laisvu žmogaus apsispren- 
įdimu, kiekvieną asmeni- 
! nio ir visuomeninio gyve- 
j nimo sritį, kiekvienoje 
konkrečioje istorinėje si
tuacijoje sujungtų su Die- 
yu, pasaulio ir gyvenimo 
viešpačiu.

Dėl to, kad krikščiony
bė yra religijja, straipsnio 

Į autorius turi tik dalinį pri- 
. ėjimą prie krikščionių ti
kėjimo, būtent — tik tiek, 
kaip prie pasaulėžiūros ar 
pasaulio supratimo siste- 

| mos. Krikščionis tiki ne 
~~ šalia prigimties esančią ir 

išspiautf iš Jos įstatymų nesaistomą 
Mes apsi-■ dievybę, bet vieną asmeni- 

. (Asmuo yra 
apibudini-

A. (AVAU.U JVl i •

kartą apsisprendžiate, tai mas> kurį mes apie bet ko- 
ir gyvenkite jų pavyzdžiu, būtybę galime padary- 
ir pagal tuos įstatymus, ^-) Dėl krikščioniui re- 
kurie yra jų jums duoti. Yra visada gyvojo
Be tvirto pasaulėžiūrinio ^ievo kvietimas, į kurį 
pagrindo nieko nepradėsi krikščionis turi atsiliepti 

- 2 _ _ '. Toks'*1* yra pasirengęs atsiliep-
__ ___  __ o. ___ žmogus yra ir iš tikro liks Dievas, su kuriuo krikš- j 
gyventi tam pačiam var- asocialus elementas. Ta-' čionis yra savo tikėjimu i Tęsinys 6-tame puslapy] 
ge, tam pačiam skurde ir čiau kiti, kurie yra tvirtų 

krikščionys 
kuriuos suvertė abejų arba marksistai, gali su- 

, įsikūni- daryti nuoširdžius drau- 
tikoj įvykdyti Kristaus jęs Adolfo Hitlerio asme- gystės ryšius, suformuo- 

, skelbtąjį doros mokslą, nyje, palikdamas viską su- darni tikrai vertingą gy- 
; Tatai padėjo abiejų srovių virškinti vokiečių tautai, venimą.
šalininkams vieniems ki- Jei abi grupės pašalintų 
tus geriau pažinti ir su- arba bent sutramdytų to- 
prasti jų įsitikinimus. ’ kius savo eilėse nevertin- 

j Hitleris yra, tiesa, ne- gus elementus, tai išvaly- 
gyvas, tačiau jo nusikals- ti abiejų didžiųjų gyvų 
tarnas mokslas tebeslypi idėjų rinktiniai likučiai 
dar daugelio galvose. Jei 
mes jo neįstengsime išgui
ti iš likusios dalies vokie
čių galvų, jis iš naujo su
darys rimtą grėsmę mūsų 
laisvei ir mūsų gyvybei, kad iš krikščionių pusės 
Jei abeji, tiek krikšionys, nėra daroma visko, ko rei- 
tiek marksistai, yra įsiti- kalaujama iš kitos šalies, 
kinę savo idėjų vertingu- kaip savaime suprantamų 

;jnu, jie turi pasistengti ši- dalykų. Čia tinka pažymė
tas idėjas išplėsti ir, kaip ti tam tikrus metodus, 
didžiai vertingas, savo se- praktikuojamus mėginant 
kėjų veiksmais įteisinti. įvesti vėl konfesines mo- 
Ir kas tat kliudo jiems da- kyklas, niekinant nekrikš
tyti vieniems 
Tėra vienintelis pavojus čius,

Kas gi čia daryti ? 
Reiks da paklausyti — 
Patarimo doro
Žiniūnų Bajoro: 
Jis andai sapnavęs. 
Danguj vietą gavęs.

me liudininkai baisių vaiz- vieni kitų. Tačiau visi es- 
dų, sukrečiančių krikščio- miniai skirtingumai yra

; konstatuoti

kurias pirmoj eilėj materialinės 
problemos. Reikia tiesiog 
tam tikro kiekio nežinoji
mo arba blogos valios, jog 
viešajame gyvenime tek
tų paneigti egzistuojan
čias ir savaime supranta
mas bendradarbiavimo ga
limybes. Abi grupės turi

tas karikatūras, 
krikščionys — sąmoningai 
ar nesąmoningai — dau
gelis metų prieš tai apie 
juos susidarė ir skelbė ki
tiems. Drąsieji, nors ir 
jausdami gėdą, vis dėlto 
nuo anksčiau turėtosios 
pažiūros atsisakė. Tačiau 
ir marksistai buvo įtikin
ti, jog yra daug tokių 
krikščionių, kurie Jėzų iš- tuose pačiuose griuvėsiuo- įsitikin i m ų 
pažįsta ne tik žodžiais, 
bet rimtai stengiasi prak- bendras priešas,

se.

galėtų, tautos interesų ve
dami, visais kasdieniniais 
klaus i m a i s bendradar
biauti. Tačiau čia, deja,! 
turime mes konstatuoti, 

i

I
I
I

Kunigo Atsakymas
Po ilgų metų sistemin

go tautinės bendruomenės 
skaldymo kiekvienas pi
lietiškos toleracijos iškė
limas žadina tikrus džiau
gsmo jausmus. Ir kai šian
dien yra paskelbiami reli
gijos pakentimo žodžiai, 
tai ypatingai dėl jų džiau
giasi tie, kurie daug metų 
iškentė terorą, panieką ir 
pažeminimus.

Komunistų partijos or
ganas “Volksstimme” įsi-;

; dėjo turiniu ir tonu malo- i 
nų straipsnį, tema “Kris- 

! tus ir Marksas”. Krikščio
nims, žinoma, šitas greta 
sustatymas Kristaus su 

i Markso yra negalimas,; 
j nes jie yra dalykai vienas 
su kitu nepalygi n a m i. I

šalia kitų? čionių leidžiamus laikraš- 
, platinant visokias 

ramiam bendram gyveni- baisias istorijas apie mar
inui — tai nepakentimas ksizmą ir Sovietų vyriau-

Z TROOPERS TAKE RED CROSS COURSE

AMartcan Bed Cr*as caaraes in firjt aid and acciaent prcvcntion as part 
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Guadalupe - Meksikos bardas
— Indi jono regėjimai. — Pasikėsinimas išsprog
dinti stebuklingąjį paveikslą. — Nuostabieji |- 
vykiai. — Apie Meksikos darbininkus. — Pasi
kalbėjimas sa Meksikos vyskupu. — Vienas ko
piu j kalnus. — Apie senjoritas ir kareivius. — 
Kumštis šalo kryžią kapinėse. — Prie sušaudy
tojo kankinio kapo.

ŠVENTOJI MADONA
Parduotuvėse, restora-t 

nuošė, viešbučiuose, auto
busuose ir beveik ant kiek
vieno žingsnio Meksikoje 
keliautojas užtinka Gua
dalupės Šv. P. Marijos pa
veikslą: sunertomis ran
komis, palenkta galva, 
mėlynos spalvos su aukso 
žvaigždėmis nusagstytu 
apsiaustu, skaidriais sau- ~
lės spinduliais aplink be- ; kinius ’
spinduliuojančią Madoną, j Guadalupės bazilika da- 

bar kiekvieną dieną atro
do, kaip Šiluva per atlai
dus. .Plačiai aplinkui ap-

v •

Simais nusipirkau Dr. J. 
A. Diaz veikalą, kuriame 
jisai be kitų dalykų apra
šo, kaip 1531 m. gruodžio 
9 d. Marija apsireiškė in
di jonui Juan Diego ir kaip 
nuo to vystėsi Marijos 
garbinimas Guadalupėje.
MEKSIKOS ŠILUVA

Palikdami tuos faktus 
istorikams, mes atydžiau 
stebėkime dabarties" reiš-

Neveltui vienas Meksi
kos advokatas, F. C. Diaz, 
yra pasakęs: ___

Guadalupės Šventoji statyta būdomis, kur šim-
Mergele yra musų tautos tai tūkstančių paveiksle-1 į stikliniuose lyg gr
pradžia ir ugdytoja, ji yra u medalikėliu rožančių K SLUQ11ni1uose’ **8
brangiu simboiiu mūsų tė-

“■ musų 1St°- tenkintų visus gausiai be- “

Mergelė yra mūsų tautos

DARBININKAS

Naujas įtaisymas gatvių tranko baltoms juostoms numaliavoti. Su 
šio išradimo pagalba per dieną nutiesiama apie 25 miles.

kimu, kitas reikalas.
— O kaip su organizaci

jomis
— Turime katalikų akci

ją, tretininkus, viskas dau
giau bažnyčios ribose.

— O mokyklos?
— Privatinių

a
karys imasi fotografiją 
šalymais Guadalupės šven
tosios Mergelės.

Kapinės švarios, gėlėmis 
apsodintos ir gėlės dažnai 
laistomos. Kiekvienas ka
pas marmoru ar akmenimi

katalikų4 apmūrytas, su kryžiumi, 
: mokyklų mažai. Valstybė-: liūdinčiu angelu ar ver- 
se mokytojai daugumoje kiančia madona. Apsčiai 
katalikai, žinoma, jie turi gražių parašų. Sakysime, 
prisilaikyti vyriausybės;ant vieno ispaniškai para-
direktyvų. syta: 4
— Kaip su spauda?
— Leidžiame

— Neverkite, nuėjau pas 
katalikiš- Viešpatį, nuėjau laukti 

kas knygas, šiek tiek laik-'jūsų garbėje. Aš miriau, 
raščių, bet mūsų periodinė:bet mano meilė nemirė. Aš 
spauda gana ribota. jus mylėsiu iš Dangaus,

Ekscelencija reiškė daug' kaip jus mylėjau žemėje, 
simpatijos Lietuvai ir 1«HKUMŠTIS ARUSIŲJŲ 

1 tuviams. Istremime atsi-,

lyg gra-. ornamentais ir puošia pla- 
o jo- čiausias sienas. Visa eilė 

se yra relikvijos. Vienoje' marmuro lentų su padėko- 
gi stiklinėje dėžėje, kuri j mis. Viena jų tik neseniai 
_______i žmonių lanko-'— 1945 m. gruodžio 15 d. 
ma, ant šilkinės pagalvės įmūryta ir joje Medias Su- 
padėtas sulenktas, stam-'per Malla fabriko darbi- 

. - w a • « . - e • 1 aaa • v 1 a

rijos centru. | atsilankančiųjų reikalavi-j^į^į^^
NUOSTABUS ĮVYKIAI imu?‘ ®įzil.ika djdelė’ mu“ 

r d _ ’ M k k !nne- Vlduje—kolonos, šie-_____
Pala^^iaa-lĮ^p^^^ Q^ea^° n^^?^l^^“didž^j^^.ltoriau^^-;nin^aT'Marija'i 'reiškia” pa- 

“F lap^Tff Ąe Padėkos koproje

pimui bemedituojant pasikėsinimas: tne- ym Guadalupės P. to.
pasaulinio garso šventovė-(anišk0 baldakimo .

kuri 50*"?80*. Marija. ’T^iailpuokštę'atnZšė “ant'didžio’ kartųje.
Geroji šeimininkė, 

už 3 pesus 50 et. (apie 70

.nas asmuo, nuduodamas rijos stovyla, tokioje lyg 
~Z1. 7(labai dievotą, didelę gėlių stiklinėje spintoje. Kiek! 

i čia buvau, vis ne- 
i besimeldž i a n č i ų 

žmonių. Štai vienas darbi-
šviesių spindulių apsuptas Lo altoriaus. Gėlėse tačiau trūko paveikslas, prieš kurį nuo-|įuvo paslėpta ,centų amerikoniškais pini- UĮDUV0 pašiepta oomoa. žmonių. n* vie^ uami- 

gaiš) man puikius pietus nos išpuoš- žriisYr' satlės nudelsta
šešių°S patfėkalų, su giliu H1. nuostabiais meniškais tag Apgriovė kiek altorių veidu, dešine patrina stik- 
Dersiėmimu oasakoio* įsdrozmejimais ar milži-Lr gtaį §įsaį tabernakulio 14 už kurio Guadalupės 
- Ar^ ia^XtėteGua- ^4“ Pav?llt8tl!y> k“Hkryžius taip labai sulenk-'Marijos stovyla, ir ta pa-— Ar jūs jau matėte Gua-, 

dalupės Bazilikos zokristi- 
joje tą skulptūrą ano indi- 
jono, kuriam Šv. P. Marija 
pasirodė? Marija jam lie
pė eiti pas kunigus ir pa
sakyti, kad pastatytų 
bažnyčią. Jisai priėjo prie 
paties vyskupo, bet vysku
pas reikalavo ženklo. Kai 
tas indijonas atnešė rožes 
ir ištiesė savo indijonišką 
priejuostę, kad rožes iš
imtų, staiga jo priejuostė
je sušvito nuostabus Ma
rijos paveikslas, prieš ku
rį ir vyskupas suklupo.

Tikrai, zokristijoje yra 
ta puiki skulptūra ir mo
zaikos būdu pavaizduota- 
sai paveikslas; ta skulptū
ra tai kopija dovanos, ku
ri iš Meksikos nusiųsta į 
Vatikaną.

dūrę lietuviai kunigai di-i , ....
deliais kiekiais į Meksiką'. Tačiau tos kapines, kaip 

ir daugelis Meksikos kata
likams priklausiusių ver
tybių, dabar nusavintos, 
valdžios žinioje, ir šalia tų 
rimties, liūdesio, meilės 
ženklų, pastatytas vienas 
paminklas, kur vietoj Nu
kryžiuotojo — kumštis. 
Tai ženklas tų, kurie kitus 
“kūlokais” pravardžiuo- 

Įdarni, patys kumštį išsi
rinko savo simboliu — pa
minklas pastatytas rau
donųjų dominuojamo dar
bininkų sindikato.
'PRIE SUŠAUDYTOJO 
į KAPO
i Betriūsiantį ant kapinių 
' JI____ 1_?__ 1___ 11________ •______ ____ w

Į —-------------- <=»------------------------- -------- a j U.ČLI p<XlS.l<XUdl<lU9 di

jtybų. Buvo pavakarys, kai ngra £įa palaidotos kokios 
r___ _____ ų aukos. Jis

šuje — gerokai pritemo. mane privedė prie marmu- 
Sušvito milioninio Meksi-Įru kioto kapo inžinieriaus 
;kos miesto žiburiai, iliu-! yįichis, kurs buvo sušau- 
I minuoti katedros bokštai. | dytas. Ant jo kryžiaus iš-

si, kad ji jau čia pat, greit limesnę kelionę į kalnus.' _ Gyvenau dėl Kristaus
tūpia ant kelių ir vėl pir-> Reikia pasispirti kopiant,; Karaliaus. Visas pamink- 
myu- Tur būt irgi keliais > kartais visomis keturio-, |as aprašytas įvairiausiais 

> šūkiais, kurie liudija, kaip 
nuo akmens nepaslįstum ir (žuvusiojo atminimas gy- 
nesusižeistum į aštrią vas žmonėse.

! Tarp daugybės parašų 
avis beganantį, išskaičiavau:

I — Mano šventasis, 
o kerdžius vis įr mano sūnūs būna 

kad tokie turistai, taus kariai.
— Lai mūsų idealai

deliais kiekiais į Meksiką 
negalėtų atvažiuoti, bet 
vienas kitas, mokąs ispanų 
kalbą, rastų prielankius 
vyskupus, darbą ir pragy- 
įvenimą. Kunigų Meksikoje 
trūksta. Pašaukimų skai
čius nepakankamas, o dau
gelis tiesiog dėl neturto 
negali mokslo išeiti, nors 
pragyvenimo 
minarijose nustatytos la- 

• bai mažos.

i

išlaidos se-' beveik be pertraukos, kaip 
upes srovė, eina kelias prie 
altoriaus, kur stebūklinga- 
sai paveikslas.

Va viena motina aukštai 
dešinėje iškėlusi degančią 
žvakę, kairėje glausdama 
kūdikį prie širdies, šliau
žia keliais. Kitur visa šei
ma — keliais eina prie al
toriaus. Mažytė, gal treje
tas metukų, taip vikriai 
pasiskubina, kad visus 
pralenkia. Staiga atsisto-: 
ja, atsigręžusi pažiūri, ar j dytas Ant Jo j
mama liko toli, ir pamačiu-!Kitą dieną išsirengiau į to- kaltas užrašas:

Į| KALNUS
! Netoliese bazilikos prasi
deda aukšti kalnai. Gry- 
|nas akmuo, kur darbinin- 
kai laužia, kerta ir sunk-!
(Vežimiais gabena prie sta- darbininką paklausiau, ar 

Diitrri v\n Iro to lr r* i ! — ». .

įkopiau į artimiausįjį. Vir- ^sekiojimų

. . . . ____________ r ..__ _ ____ _______ „------- ir ta pa
vaizduoja pirmutinius ste-Maldininkai supasi-‘čia ranka braukia sau per 
buklus ir kitus įvykius ry- baisėjimu žiūri į tas lieka- pečius, per krūtinę, per 
šium su Guadalupe. Di-Įnn5, aTin žvpntvagiško pasi- sprandą. Ar nebus jis vie- 

4.:i. . ” ' , kuriuos vakar
■ mačiau, kaip prisikrovę 
didžiulį krepšį sumaltų ak
menų, užsidėję ant nuga
ros ir kad nekristų, me
džiaginė kilpa užkabinę už 
-kaktos. Tuos akmenis jie 
neša į aukštą statų kalną, 
kur mūras taisomas. Naš- 

; ta lošia galvą atgalios ir 
darbininkas abiem ran
kom, uždėtom ant pakau-

priėjęs prie altoriaus apy- mis ropoti, budint, 
jaunis darbininkas mel
džiasi labai karštai, prašo 
kažko, gal sveikatos, gal briauną. Kalnuose sutinku! 
darbo. Staiga jis ištiesia Į kerdžių, avis ----- _e.
rankas, kaip Kristus ant;Vaikutis iš akmenėlių tvo-į 
kryžiaus; aukštai dešineje!rą dėsto, < " 
pakilusi žvakė, degančia įžiūri, I ' ..................
liepsna plazdena. Dabar jis; kaip aš, neįslinktų į tą olą 
vėl nuleidžia rankas, per-j aukštai kalne, ‘ 
kėlęs žvakę į kairiąją, suiurve, jisai ant

buklus ir kitus^ įvykius ry- ] baisėjimu žiūri į tas lieka- P^ius, 

džiuliai vargonai ne tik liesinime įr protesto ženk-, nas iš tų, 
bažnyčios užpakalyje, bet han gausiai meta aukas, 
ir abiejuose altoriaus šo
nuose. Visas didysis alto-1 PADĖKOS KOPLYČIA 
rius pastatytas ant aukš- , 
tos platformos, stovinčio esančiame rui-
žmogaus akių aukštumoje me “ stiklo sudėtos velia- 
ir taip iškeltas, kad leng- ™8. Amerikos vals- 
vai matosi, bet iš kurios ° vidury parašas:
vietos bažnyčioje. Prkša- , ~ ,Sveika Lotyn’< Amer*-' 
ky to paaukštinimo — vie- k°® karaliene, 
ta gėlėms, kur kasdieną Gretimame ruime, kur, 
sunešama vežimai marga- Ssletuną pavadinti Pa c-;jj0 spausdamas galvą že- 
spalvių žiedų. kos koplyčia tiek daug de- ^ais. tvirtais, sun-

jkiais žingsniais kopia auk- 
įštyn. Po tokios darbo die- 
, nos jam visi sąnariai skau- 
;da ir žemėj nerasdamas 
paguodos jis ateina Mari- 

j jai pasiskųsti.
VAIZDAI BAZILIKO J

Toj didžiulėj bazilikoj pasijutau toje prasčiokų “mas išsidriekusį miestą ir 
meksikonai jaučiasi kaip minioje, kurių dvasia taip.mąstydamas, kaip gi gra- 

grafijos, iš kokios nelai- paprasti vaikai Gerojo Tė- turtinga. Pakilau, nuėjau žus Dievo pasaulis! 
mės Marija juos išgelbėjo, vo name. Ana vaikutis, už- prie didžiųjų durų, 
Štai vienas paveikslas — sidėjęs didelį gėlių vazoną klaupęs su minia JaunV *
mergaitė guli lovoje ir iš ant galvos (čia jie viską vyrų, pagyvenusių darbi- 
burnos baisiai veržiasi ant galvos pratę nešti) žy-'ninku, su minia moterų ir' 
kraujas. Padėtas parašasgiuoja artyn altoriaus.]jaunų 
dėkoju už išgelbėjimą dūk- Laisvesnėse vietose meksi- , pasiekčiau, altorių... 
relės Josephine Irenaso. kietės šluoja baziliką ant PASIKALBĖJIMAS 

Kitas paveikslas: lovoje tokio stambaus, kokio vie- 
raudona antklode apdeng- no yardo ilgumo koto, pri-; 
ta ligonė. Dėkoja, kad ją, sirišusios ilgą, ilgą skudu- 
dvyliką metų kentėjusią, rą, kaip skarą. Kad pamos 
Marija išgelbėjusi. Čia vėl su juo, plata barą nuvalo, 
du paveikslai: vienąperva- Kitame pakraštyje motina 
žiuoja automobilis, o kitą kūdikį maitina — kam gi 
— darbininką — sunkveži- mažytis turi alkti Gerojo 
mis. Abudu dėkoja Mari- Tėvo name, 
jai už išsaugotą gyvastį. deda sau ant

Čia vėl paveikslai dviejų dikio kojytės apžergia jos
USA kareivių su užrašu liemenį; kad nenukristų.' 
skersai, kad Marijai jie dė-apsupa skara, jos vyras,: 
kingi už išsaugotą gyvastį, taip gi indijonų išvaizdos, ■ 
ŠV. STOVYLA IR ,sk-p ir padeda ;g>-
DARBININKAS jsunst> Pnesa^y.

Dėkingi už pasveikusias; KELIAIS PER j
rankas, kojas, širdis, žmo-j BAŽNYČIA 
nės per šimtmečius sunešė ~ 
tiek daug mažų metalinių 
votų, kad jie dabar sudės
tyti kits prie kito gražiais

gancių žvakių ir lempu- 
PASIKESINIMAS čių, kad net išvestas dūm-
IŠSPROGDINTI traukis berūkstantiems
ALTORIUJ garams nutraukti. Visa di-

Dešinėje — prasideda džiulė siena nukabinta pa- 
koplyčios. Čia į akis krinta dėkos raštais už patirtas 

..... ... 1 tos vaškinės figūros Šv. malones. Ir viskas čia pa- 
Domėdamasis tais’klau-l Dionizo, Šv. Placido, ku-daryta su meksikonišku 

vaizdumu — nupiešta pa
veikslai ar pridėtos foto-'

li you want more laundry and cakt soap. mare alactrieal appltaneaa, 
plumbing tupplies. paint and paper, aalvage some used cooking fat 
every day. Render down raw fat. and seraps left on dinner platės, 
akim soups and stew*. The meat dealer pays four cents for every 
pound and every peund helps make the things you wanL

Pamaitinusi 
nugaros. kū

tegu 
Kris-

Mek- 
kur, tame sikoje kaskart labiau būna 

sau gyvenimą!gyvį
— Melski už Meksikos 

kad Dievas jai
su guoliu, sudešine daro kryželį 

kaktos, I“ 
lyg sakydamas:
— Marija. pašventink 

mano mintis, kalbas, mano 
širdį. Tada jis lėtai pada
ro kryžiaus ženklą žegno- 
aamasis. atsitraukia tru
putėlį atgal ir pasilenkęs 
žemę pabučiuoja...

Ilgai žiūrėjau į tą Meksi
kos, kankinių krašto, žmo-’ akvaduktas 
nių pamaldumą. Rodos ne kis) ir juodavo panašių; 
širdį, o ugnį jie turi savo kalnų virtinė. Ilgai sėdė-' 
krūtinėj. Baisiai mažas jau aukštumoje, stebėda-

lupų ir krutinės, Guadalupės Marijos pa- bažnyčią
Inmnc* _____ri i  T7—Z 1_i--’ J _ ..veikslu... Kai labai lyja. jo,suteiktų, ko tik reikia, 

urvas sušlampa, tada jisai i 
einąs į namus žemai.

i Pro krūmokšnius, pro 
kaktusus įkopiau į pat 

į aukštą viršūnę. Tolumoj 
j spindėjo Meksikos ežeras, 
i tiesėsi miesto gatvės, ma- 
įtėsi senas, nebevartojamas 

(vandentie- 
) ir juodavo panašių

Darbininkas pasakojo, 
kad sušaudytojo sesuo kas 
savaitė atvažiuoja naujo
mis gėlėmis kapo papuoš
ti...

SU V YSKUPU

I

Ant kito, mažesnio kai-, 
mergaičių keliais n9» šalia bazilikos — kapi-;

nės. Kelias į jas veda pro 
idaugybę pigių fotografų,! 
kurie ištiesę vaizdus su 
stebuklingu pave i k s 1 u

Bet su tuo paprastumu 
rišasi taip gilus tikėjimas, 
kokio niekur kitur neteko 
matyti. Nuo didžiųjų durų

* * *
Per trejetą dienų kaž

kaip suaugau su Guadalu
pe. Išvažiuojant buvo liūd
na; tas pats jausmas, ku
rį turėdavau kai reikėdavo 
iš tėviškės važiuoti į sve
timus miestus, į mokyklas.

Mintyje kartojau žo
džius, kuriuos auksinėmis 
raidėmis mačiau išrašytus 
Guadalupės bazilikoje:
— Šv. Guadalupės Mari

ja, Meksikos karaliene, 
valdyk savo tautą.
— Šv. Jėzaus širdie, at

leiski, dovanoki mums ic 
būk mūsų karaliumi.

Dr. J. Prunskis.
Teikis atmint mus savo 

širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

Santa Maria viešbutyje, kviečia praeivius, ir ma- 
kuriame buvau sustojęs, čiau ne vieną senjoritą ar 
apsigyveno ir atvykęs su,net pilkai . žalsvais drabu- 
maldininkų minia vienas žiais apsirengęs Meksikos 
Meksikos vyskupas Igną-i 
cio Placencia y Morevia.' 
Sužinojęs, kad esu lietuvis 
kunigas iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių, maloniai 
vieną vakarą pasikalbėjo.
— Meksikos žmonės, kaip 

pastebėjau, labai religin- •parapijos svetainėje, 432 Windsor g-vė.

1
I

ALRK Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. šv. N. P.

Cambridge, 
Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 

O, taip, — patvirtino metinis suvažiavimas. Skyriai,
Ekscelencija. : _ . ”

Katalikiškų draugijų 
sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 

į — Į Meksikos katalikus prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar
inęs žiūrime, kaip į kanki- bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei katali- 
nių tautą, kaip dabar su kiškai veiklai.
tikybos laisve?
— Pamaldų, kulto laisvę 

turime. Su kultūriniu vei-

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

B. Jakutis, Raštininkas
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KONCERTAS
3 Vai. Po Pietų

So. Boston High School Auditorijoje,

Pagerbti Įžymų Poetą “Vytis ir Erelis” Autorių 
Vyriausi “Darbininko” Redaktorių 

Kun. Dr. K. Urbonavičių

MIZIKAS 
POVILAS SAKAS DAINININKAS 

DR. J. ANTANĖLIS

RUOŠIAMAS]į“DARBININKO”
Sekmadienį, Lapkričio-November 3,1946

t

Thomas Pk., So. Boston, Mass
I,

Programą išpildys artistiškai išlavintas, drausmingas ir puikus Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 
muziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūte; Stella Raznauskaite; Iz. Zalubaite; pasakys eiles Stu
dentė Bronė Budreikaitė, nesenai atvykusi iš Paryžiaus. Taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias 
pagerbtuves - šaunų koncertą. RENGĖJAI.

Komunistų Ir Krikščionių 
Bendradarbiavimo Klausimas

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Pradžia 4-tame pusi.

cesą, nors Marksas šiuo 
klausimu taip nemanė, tol 
kelias j vertinimą dvasia 
laisvos asmenybės ir tuo 
pačiu į religiją, kaip tikrą 
santyki žmogaus su Die
vu. lieka apsunkintas.

Ką straipsnio autorius 
sako apie krikščionių ir 
marks;stų santykius, po 
tuo mes galime pasirašyti. 
Bendra kova prieš despo
tus. bendras vargas bom
bardavimo naktimis ir die
nomis, draugystė koncen
tracijos stovyklose žmo
nes suartino. Vienas veik
lus komunistinės orienta
cijos draugas, kuris nu
jautė artimą mirti, kartą 
išbuvo su manim kartu 
daug valandų vieno kalėji- 
rro drabužių celėje. Mes 
labai rimtai kalbėjomės. 
Jis pasirodė man kaip ver
tingas idealistinis žmogus. 
Netrukus prieš atsiskir
damas, jis man pasakė: 
“Aš tavęs nekenčiu dėl ta
vo tikėjimo.” Aš galėjau 
jam tik gilią pagarbą pa-

ALEKSANDRAVIČ I E N E - iš Merkinės parapijos.
Šurkaitė, Ona, iš Vegerių vai.,* BUROKIENE - Dutkaitė, Ma- 
Mažeikių aps. rijona, iš Deltuvos vai., Ukmer-

ALEKSANDRAVIČIUS, Ka- gės aps.
zimieras, iš Pušaloto, Panevė
žio aps. ir jo šeima.

ARMONAS,
Mary, kilęs iš Tauragės aps. BYTAUTAS, Pranas, sūnus 

AUGAITIS, Augustinas ir Viktoro, iš Mažeikių aps., gyv.
Leonas, iš Papušynio km., Tau- Čikagoje.
ragės aps. j CIBULSKIS, Jonas ir Petras,

AUKŠTUOLIS, Juozas, Ra- gyv. Benld, Illinois , spėjamai 
monas ir Vincas, kilę iš Deltų- kilę iš Šeduvos vai., Panevėžio 
vos vai., Ukmergės aps. apskr.

BALČIŪNAITĖ, sesuo Juozo, CIMBALAS, Antanas, iš Griš- 
kuris gyveno Kaune. Ištekėju- kabūdžio vai., Šakių apskr. 
sios pavardė nežinoma. ČEIKUVIENĖ, Monika ir

BANIENE - Stašaitytė, Kon- dukterys Anelė ir Ieva, kil. iš 
stancija, iš Girkalnio vai.. Ra- Nedzingės parap., Alytaus aps. 
šeinių aps. ir jos keturi sūnūs, ČEKANAUSKIENE, Malvina, 
kurių trys buvo lakūnai. į ČELKUS, Mikas, iš Deltuvos

BAUBLYS, Bronius. vai., Ukmergės aps.
BELENAUSKAI, Juozas ir ČERNIAUSKAITĖS, dukte- 

Severinas, Amerikoje pasivadi- rys Morkaus, kil. iš Merkinės 
nę Bielanow^ki ar Belanowsky parapijos.
į Ameriką išvykę 1924 metais ČIPLYS, Mykolas, gyv. 
ir gyvenę Pittsburgh, Pa. apy- Brooklyne, kilęs iš Ramygalos 
linkėję, kur turi farmą Severi
nas Belenauskas lankėsi Lietu
voje 1938 m.

BERKEVIČIENE - Jalubaus- 
kaitė, sesuo Onos, iš Marijam
polės aps.

BERNOTIENE - Jakubaitytė,

i

AMERICAN 
RED CROSS

reikšti dėl jo norų ir jo su
manymų. Rankos paspau
dimas mus atskyrė. Atsi
skirdamas jis man pasa
kė: “Jei tavo tiesa, tai mes 
dar kartą pasimatysime. 
Ir aš tuo džiaugiuosi.” 

į Mes, krikščionys, turi
me norėti ir norime — ne
paisant visų suprantamų 
žmogiškumų — kultivuoti 
meilę visų visiems, kaip 
vieno tėvo vaikai, kaip 
broliai save visų išgany
mui atidavusio Kristaus. 
Kad komunistai suprastų, 
jog iš šios meilės jie nėra 
išskirti, bet su visu atsa
kingumo supratimu į ją 
įimti! Mes norime, kad ko
munistai mus vertintų, 
kaip atsakingus prieš Die
vo veiklą pasaulyje, kuri 
galų gale jiems, siekian
tiems broliškos bendruo
menės, negali būti prie
šinga, nes krikščionys lai
kyti solidarumą yra įpa
reigoti Dievui. Nepaisant 
giliausiuose pagrinduose 
esančio skirtingo suprati
mo, visiems, kurie, solida
rumo dvasios vedami, ge
ra valia rūpinasi tautos ar Julijona, duktė Kazimiero, iš 
tautų bendruomene, orga
nikai demokratinėje lais
vėje turėtų būti pripažinta 
veikimo galimybė.

(Iš “Naujasis Gyvenimas”)

Visu Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
-♦

BUTKUS, Stanislovas, iš Bu
draičių km., Žagarės vai., Šiau- 

Mikas ir duktė lių aps.
Į BYTAUTAS,

vai., Panevėžio aps.
DAILIDE, Juozas, turėjo siu* 

vykią Brooklyne.
DEDYNAS, Aleksandras ir

Antroji Connecticut Valstybės
Šv. Pranciškaus Mylėtojų Ir Tretininkų

KONFERENCIJA
globojant į

Kun. Kleb. M. Pankui,
Kristaus Karaliaus Šventėje, 

Spalių 27 dienų
Šv. Andriejaus parapijoje, New Britain, Conn., 

396 Church ir Stanley Strs.
KONFERENCIJOS PROGRAMA;

1 P. M. — šv. Andriejaus parapijos salėje — Ansonijos, Bridge- 
port, Hartford, New Britain, New Haven ir Waterbury, Tretinin
kų Kongregacijų Tarybų posėdis.
8 P. M. - šv. Andriejaus par. bažnyčioje — pamokslas, iškilmin
gas {žadu atnaujinimas, maldos, giesmės ir Generalė Absoliucija.
4 P. M. — Šv. Andriejaus par. salėje — Tėv. Dr. Viktoro Gidžiū
no, O.F.M. paskaita: “šių Dienų Tretininkų Uždaviniai Pagal 
Popiežiaus Pijaus XII Nurodymus.“

TEV. JUSTINO VAŠKIO, O.F.M. 
trumpas referatas:

“Trečiasis Ordinas Ir Talka”. 
Paklausimai, maldos ir užbaiga.
PRIEŠ KONFERENCIJĄ — 

Spalių 23—211

Tretininkų Rekolekcijos 
Pamokslai rytais — 9 vaL, vakarais — 7:30 vai. 
Šv. Andriejaus Parapijos 40 Valandų Atlaidai: 

Spalių 20—22 d.
KONFERENCIJOJE DALYVAUS:

Kunigai Klebonai, Asistentai, šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Tre
tininkai iš sekančių Connecticut valstybės Lietuvių parapijų: 

Ansonia, Bridgeport, Hartford, New Britain, New Haven ir 
Waterbury.

PER SERAFIŠKĄ ŠV. PRANCIŠKAUS MEILĘ Į TAKĄ!

Andrius, sūnūs Prano, iš šakių nas, broliai Juozapo ar vieno jų parap., Utenos aps.
aps., gyv. New Yorke.

DIŠKEVIČIUS, Domininkas,
iš Balbieriškio, Marijampolės1 Katalikų organizacijoms ir su- 
aps., gyv. New Yorke. įsirašinėjęs su giminėmis Lietu-

DUCKSTEIN, Heinrich ir
Matias, iš Kregždžių, gyv. Pitts-

Prasauskaitė, burghe.
DUTKUS, Augustas, ir Vin-

Ona, kilę iš

sūnus, kurio vardas nežinomas, 
gyvenęs Čikagoje, priklausęs

Tauragės vai.
BIRETTO, Justinas, gyv. New

Yorke.
BLAŽIENE

Ieva, Čikagoje.
BLIUJUS, Antanas ir Bliujus, cas ir Dutkaitė,

Juozas, kilę iš Rietaviškio vai., Deltuvos vai., Ukmergės aps.
Trakų aps. 1 ENDRIUKAITIS, Antanas,

BOQDANOWITCH, Edith, iš kilęs iš Pelenų km., Sintautų
Žiežmarių m., Trakų aps. vai., gyvenęs Čikagoje iki 1922

BRAZYS, Antanas, Dominin- m., vėliau gal Benton, III. ar 
kas, Petras ar Ignas ir Teles- Trenton, III. ar N. J.
foras, turėjo siuvyklą—Čika- ENDRIUKAITIS, Juozas, iš
goję. Sintautų vai., šakių aps., gyv.

BUBENAS, Cezaris, iš Merki- Čikagoje, ir jo šeima.
nės parapijos. I ENDRIUŠAITIS, Ieva ir Mo-

BUKUNTAS, Antanas ir Bu- dė, kilusios iš Tauragės vai., 
kuntas, Stasys, gyv. Bostone ar Tarailių km.
netoli. į ENDRIUŠIS, Martynas.

BULSIENE - Bulkauskaitė, ERNESTAS, Gustavas, Jonas 
Uršulė, iš Mažonų km., Taura- ir Pranas, iš Raudonės vai., Ra
gės vai., gyv. Čikagoje.

BURNEIKA, Juozas ir Ona,

’»t

Raudonės vai., Raseinių aps., 
gyv. New Yorke.

JAKUBAITIS, 
Augustas, sūnus 

' ragės vai.
JAKUBAITIS, 

Kazimiero, iš Tauragės vai.
JANKAUSKIENE, Marcelė, 

gyv. Peoria, III.
JANKELIŪNAS, Jonas ir 

Simonas ar jų vaikai, kilę iš 
; Vilkaviškio, gyv. Philadelphia. 
! JANUŠKIENE - Jakubaus
kaitė, sesuo Onos,, iš Marijam
polės aps.

JOČIUNYTE, Elžbieta, iš Sta
naičių km., Garliavos vai., ište
kėjusios pavardė rodos Juod- 
snukienė.

I JONUŠAITIS, Jurgis, Balan
džių giminaitis ar pažįstamas.

JONYNAS, Juozas, gyv. New 
Britain, Conn.

JUODEIKA, Leonas ir Juo
zas, gyv. Grand Rapids, Mich., 

' 1409 Broadway.
į JUODIENE, Petronėlė, iš Ži- 
idikų vai., Mažeikių aps., gyv. 
Bostone.

I JURAŠKIENE - Fedaustski, 
Frederiką ir vyras Eduardas 

' Jurašką, gyv. New Yorke.
’į Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

(Bus daugiau)

Antanas ir 
Jono, iš Tau-

Vincas, sūnus
»

I

JAKfiTAITIENE, Matilda, iš

Gražiausių Liaudies Dainųvoje.
GEGUŽIENE - šemetulskaitė, 

Uršulė, gyv. Čikagoje.
GENČIUS, Andrius, iš Mari

jampolės.
GIEDRIS, Petras, sūnus Juo

zo, iš Salų, Rokiškio aps., gyve
no Brooklyne.

GIEDRYS, Jonas, gyv. Pitts
burgh, Pa., kur turėjo karstų 
(grabų) dirbtuvę.

GINCAUSKAS, Vladas, gyv. 
New Yorke.

GRIEBIENS - Simanaitytė,! 
Agota, iš Vilkaviškio m., Taura
gės aps., ir vyras Otto Grigai
tis, gyv. Čikagoje.

GRYBINAS, Damijonas, iš 
šakių aps., su šeima.

ILONIENE - Lilionytė, Pauli
na ir duktė. j

ILONYTE, Ona, iš Aluntos,

I

šeinių aps., gyv. New Yorke. 
GEDMINAS, Jonas ir Stepo-

*

“VAI LEKUE DAINOSH
Panioie Kun. J. Dobryla 
Papildytu Rinkini Hleido. 

KUN. P. M. JURAS

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

Joje tel po 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siųskite:

I
* i

įDARBININKAS
3SS W«ft Broadway So. Boston 27. Mass. .
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ŽINUTES

Vilimas sūnus Vinco ir Marga- 
retos Kohanskių, gyy. Dorches
ter. .,5; “

Spalių 13 d., apsivedė Alek- 
■ sandras karvelis su Ona Zurau-

G ra žios Misijos. Žavėtinai gra- sl{a*te> Syy- 250 Gold St.
žios misijos yra vedamos Šv?' --------------
Petro lietuvių par. bažnyčioje ^4 dieną tapo pakrikštytas 
per šį puikų spalių mėnesį. Pir
mą savaitę buvo vedama kųn.
Antano Mažuknos, MIC., jauni
mui. Antrą savaitę skelbė kun. 
dr. Juozas Vaitkevičius, MIC. 
Dabar tas pats labai misionie
riškas Tėvas daktaras veda mi-

i
sijas vyrams ir vaikinams. Ti
kimės, kad šios šv. misijos bus 
taip sėkmingos, 
kaip pirmą ir antrą savaitę.

LIETUVIŠKOS GIESMĖS 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE, 

ROMOJE

m

I J.E.ARKF'YŠiajPO LAISKAS,
skaitytinas Sekm.'špaKę 13 (L irSekm* spalių M

r

Naujai įšventintas kunigas 
ir mėgiamos Marijonas Stepas Matulis iš Ro

mos rašo savo tetai Juzei Pivo
riūnienei, Mattapan, Mass.:

1 Kunigystės šventimus gavau 
liepos 21 d., o liepos 22 d. gar-

KOPENHAGOJE — BALF pirmininkas Danijoje 
tariasi su Danijos Raudonojo Kryžiaus atstovu, lietu
viu tremtiniu Danijoje šalpos reikalais.vių tremtinių Danijoje šalpos reikalais.
. I   •—7 'T? 77* ! r- ------ ----- --------

Daktaras Seymour labai pa- ficer —
V1. -I" T

Mylimieji Kristuje: —

Skelbdami Misijų rinkliavą visose bažnyčiose Sek
madienį, spalių 20 d., mes jaučiame širdyje nemaža su
sirūpinti dėl padary ų Misi jojai nuostolių. Pastarasis 
karas niekam tiek žalos neoadarė, kie'-’ Katalikų Misi
joms tolimuose kraštuose1. Misijų ligoninės, mokyklos, 
vienuolynai ir kitos panašios įstaigos pelenais patirto. 
Nuostoliai pasiekia milijonus, bet tai dar ne pati juo
džiausia vaizdo dalis. Nauja neapykantos sėkla buvo 
sėjama tarp Paeiti'o tautų. Kariški ir- politiniai susi
painiojimai, nors mes nieko b nd- a su jais neturėjome 
suardė ir sunaikino misijonierių darbuotės planus. Rei
kalavimai medžiaginės pašalpos bus toki milžiniški, 
kad misijonieriai neturės laiko dvasinių pareigų tinka
mai atlikti. O čia reikia nepaprastai uoūų pastangų

Aukos. Mokyklų fondan auka
vo Pranas Stankus $5, Jonas 
Starkus $75. Po $1. — Elžbieta 
Galvydienė, Juozas Jeskevičius, siau^°J pasauli© bažnyčioj 
A. Neviera, Blanche Jerušaitis, 
Joseph P. Markelionis, Vincas 
Jerušaitis, Agnietė Baravykie- 
nė, Jonas Mažeika, w. ,
zas, Adolfas Navickas, D. Jonu- pačią dieną ir valandą laikė j Grįždami, Daktaras ir jo žmo- neliunas. Benjamin

____ --z -  James Smigias; Post grąžinti į tikėjimą tuos žmones, kuriems karas tiek ne
tenkintas kelionė; Jis. dalyvavo Surgeon — daktaras Juozas C. laimių atnešė. 
Amerikos Legionp seime įjųpa- Seymour; Weįfare Officer — Tačiau m. _ _ . ; Tačiau mes Amerikos katalikai nenusimename,

Juozas Kanuskis; Americaniza- nes Dievo Apvaizda teikia mums garbingą pašaukimą 
tionjpfficer — Juozas P. Januš- pasišventusiai darbuotis Misijų dirvoje. Mūsų Šv. Tė-

Šv. Petro Bazilikoj, kur yra Šv. 
Petro relikvijos, turėjau laimės 
atlaikyti pirmas šv

J Ambro- man*m kartu buvo įšventinti ir į rodė parade.

radę. Ten tekę jam susipažinti
su Generolu Spaatz ir Admirolu ,____________ __________ _____ __
Nimitz ir su daugfBu • 14tų keyičįus^ Pul^icky pfficer — vas Popiežius neperseniai šitaip prabilo į. mūsų parei- 
niiaufiiifcamerikonų.. Jisrpasilpo T-----T ™' s- » - i- x -• 1 ’ ’-J-
ja, kad Massachusetts valsty-

šaitė,' J. Kasper, Morta Latvins- 
kienė, J. Matulis, ir Adelė Var- 
žinskaitė. Ačiū! j

Spalių 12 d., apsivedė Jonas 
Verbickas sū Petronėle Miliaus
kaitė, gyv. 456 Broadway.

DAKTARAI

TOL TROwbridgo 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Tnman arti Centrai 8q
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVATROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offloo Tel. to. Boston 0MB

Res. 37 Oriole Street
Wwt Roxbury, MaM.

TeL Parkway 1233-W

ii 
ii
ii
1! 
ii
ii 
i!
i! 
ii
ii
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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 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!” 

“VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA kombinuotai— ' 

Chambermaid & Waitress j pri-' 
vačią mergaičių mokyklą. Duo- ? 
dabas užlaikymas. Atsišaukite; 
pas Miss Smith, Natick 117.

(15) '

Jenas. J. Remanąs, Jr.;. Exeeu- gūnų būrelį: — “Amerika tai be galo didingą industri- 
tive Committee — Juozas Ada- nė pajėga; dar didingesnė nuoširdžių jos žmonių duos- 

v. mišias. Su įbes delegacija gražiausiai pasi- mavičius, Jonas R.’ Baltušis, numu, o už vis didingiausia tuomi, kad Dievas jai ma-
Jonas S. Beleskas, Steponas Ja- tomai skyrė aukštą pašausimą, nes turtas, galia ir do- 

i Januškevi- rovė būtinai uždeda didelę vadovybės atsakingumą”.
Buvo laikai, kada krikščionija išimtinai rėmėsi 

ant Europos. Romos keliais greitos ir uolios pasišven
tėlių misijonierių kojos išnešiojo Kristaus Evangeliją 
į visus Europos kraštus. Aukštoj ir garbingoj Krikš
čionijos vietoj buvo Apvaizdos pastatyti Romos gy
ventojai: jie atnešė tikėjimą Ispanijai, Prancūzijai, 
Anglijai, Islandijai ir kitiems -raštams; gi tos visos 
didingos tautos plėtė tikėjimą dar kitose šalyse. Ta
čiau ilgainiui laikai pasikeitė. Senoji tvarka užleidžia 
vietą naujajai: ateitis reikalauja naujų kelių, naujų 
įkvėpimų; jau kitos tautos turi vykdyti Apvaizdos pa
skyrimą tikėjimui plėsti. Jei aš tiksliai suprantu reikš
mingus Šv. Tėvo žodžius apie Amerikos pašaukimą, 

F Va tai manau, kad tie pašauktieji žmonės tai esame mes 
K ^' Amerikos katalikai. Tą mano išvadą patvirtina viso 

pasaulio misijonieriai — kunigai ir seserys - vienuolės, 
kurių kasdieną teikiami man prašymai nurodo, kad 
katalikų misijonierių gyvenimas ir išlaikymas milži- 

Dar- niškam laipsny nuo Amerikos priklauso.
į

Ir Amerikos jaunimas taip pat pripažįsta. Stebė
tinu uolumu ir sielos pasišventimu mūsų vaikinai ir 
merginos atsiliepia į Kristaus - Misijonieriaus balsą. 
Daugiau kaip 3000 pasišventusių Ameri’-os katalikų 
darbuojasi svetimuose kraštuose, pildydami misijonie- 
jrišką Amerikos pašaukimą. Kur kas daugiau Amerikos 
katalikų — vaikinų ir merginų — tebesiruošia vykti į 

TėT°J Vašk -s Ito^mas šalis padėti aniems dirbti garbingą misijonie- 
31 irišką darbą.

Ši Misijų rinkliava įvyksianti Sekmadienį, spalių 
20 d., duos visiems progos paremti garbingas tų pasi
šventėlių pastangas. Ta Misijų rinkliava atneš gražių 
vaisių ir mūsų pačių tarpe. Bostonas jau skolina kuni
gų kitoms mažiau aprūpintoms Vyskupijoms. Aš pla
nuoju dar daugiau pasitarnauti tikėjimo išplatinimui 
Amerikoje. Aš noriu tuos kunigus ir finansiniai su
šelpti. Kad ir negalim visur kunigų nusiųsti, tai bent 
galime suteikti pašalpos tiems, kurie už mus taip did
vyriškai Dievo garbei darbuojasi. Visus čia surinktus 
pinigus aš noriu taip suvartoti, kad iš jų būtų ko dau
giausia naudos pas mus ir užsieny. Taip pat visiems 
aukotojams maldausiu gausios Dievo palaimos.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
Spalių 9 d., 1946.

šv. Mišias ir kiti du nauji liętu--'na būyo trumpai sustoję Chi- čius. Jonas L. Petrauskas, Juo-
i—i____ :___ r_______ _______ : i____  _ ___ Aviai kunigai marijonai. Tai kun. I cagoje. kur teko sueiti ii- pasi- zas Slažas. Jurgis A. Ulevičius 
Kazimieras Černiauskas, MIC. 
ir kun. Jonas Duoba, MIC. Į šias 
mišias susirinko gražus būrys 
Romos lietuvių ir pirmą kartą

Fšv. Petro Bazilikoj aidėjo skam
bios lietuviškos giesmės.

kalbėti su tos kolonijos veikė- ir Povilas Žitkus. Atstovai į 
jais. , ,. , J.J,K. Suffolk Apskričio Tarybą iš-

i rinkti —. Povilas A. Šarkinas, 
' Albertas P. Bernotas ir Geral- 
įdas Vareika.

Amerikos Legioho Stepono Į Postas nutarė prisidėti prie 
-----^Bostono Komiteto Laisvinti Lie- 

įtuvą surengimo minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį ir 
išrinko sekančius penkis atsto
vus: Petrą J. PėeTfuIį, Praną W.

Joną J;--Romaną, Joną 
L. Petrauską ir Geraldą 
i’ciką.

> • '»
* T

Iš Lietuvių Legionierių 
Susirinkimo

Po pietų 4 valandą mūsų na-į Dariaus Postas' savo metiniame 
i muose įvyko kuklios, bet labai 
gražios ir nuoširdžios vaišės. 

, kuriose dalyvavo beveik visi
Romos lietuviai. Tarp kitų daly
vavo Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto ministeris Dr. Stasys 
Girdvainis, Ministerio St. Lo-V-J1I ClV dllilo, aVllllloLvI ALA Cl. ljlj" • V iv“ K-yOIIUl 

zoraičio šeima, konsulas K. Gi-ĮCrigalun&'s’ 
neitis ir kiti.

i Labai gaila, kad šiose visose
■ iškilmėse negalėjo dalyvauti 
imano namiškiai ir Tamstos. Bet 
į mintyse aš nuolat buvau su jais
• ir su jumis.
i Su meile ir dėkingumu

Kun. Steponas Matulis.

Grįžo Iš Kalifornijos

susirinkime, pereitą ketvirtadie- iI 
nį, išrinko naują valdybą atei
nantiems metams.

Povilas A. Šarkinas išrinktas 
'k'onlaridferium. ' * “Riti Valdybos 
nariai išrinkti» sekanti: Senior 

’Vice Commander — Juozas P. 
į v. 2gaxuu<zSj JŪltlOr Vice Com- 
įmanden- —- Viktoras J. Zardec- 
kas; • AdjutaT.tas — Jonas J. 
Romanas; Finance Officer — 
Antanas W.* Žemaitis; Kapelio
nas — Roland J, Bishop; Judge 
Advocate —a^voaktas Juozas 
Ciihys; Graves Registration Of
ficer — Juozas Lidlevičius; 
Hi^torian — Juqzas J. Kibar- 
tas; Sergeant at Afms — Vin
centas A. Piragis; Service Of-

Daktaras Juozas C. Seymour 
su savo žmonele, rūgs. 23 d. bu
vo išvykęs j San Francisco, Ca- 
lifornia, dalyvauti Amerikos 
Legiono seime. Jiedu grįžo pir
madienį.

^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^1

Pristatome Alų ir Toniką.
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknflr*Tyg Patarnavimaa skubus ir mandagus, šaiflnte: 

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

220 E St., TeL ŠOU 8141, So. Boston, Mass.
V"-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra.

SOUTH BOSTON CAFE
s

VINCAS BALUKONlS, 
Savininkas

251 tat

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

giai patarnauja.
iMUMr, South Boston, Mass.v

/ ■ . J. J.

LANKĖSI
šeštadienį, spalių 12, 

bininke” lankėsi naujas L. Vy-‘ 
įčių pirmininkas p. Juozas Bule-' I 1 ’ ♦jvičnisiš New Yorko. Su juo 
'lankėsi adv. Young, Pr. Razva- 
dauskas, Felicija Grendelytė ir 
sekmadienį užbėgo minutei p-lė 
Totilaitė, N. Marksaitė ir k.

Pirmadienį, lankėsi publicis-! 
tas K. Čibiras ir

44

•V JONO EV. Bl_. PASALPINC8 
DRAUGUOS VALDYBA '

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč.

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

Tel. So. Boston 1298.
Viee-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. PariAvary—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antrą, antradienį mėnesio, 7:3Š vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass, 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininke.

Pirmininkas — Juozas Svagždye,
601 6th SL, So. Boston, Mat ‘

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Man.

Iždininkas—Stasys K. Grlganavičiut, 
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass

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

Draugija laiko susirinkimus kas trr
čią sekmadienį kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų. Parapijos salė.
402 E. 7th SL. So Boston

t

iš

Reumaffškf Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa

vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz >1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. Jfi.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Z

Raminančioji jo
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ 6EL0S
• Prisidek prie milionų tu. kūne 
priši^kauja Johnson’s NUGAROS 
KLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintu nugaros skaus
mus. Daktarų išbandymai šimtams 
žmonių įrodo. kad jis patarnauja!

• Vartojant šj plasterį. tai lyg 
naudoti kaitinamąja paduškaitę pa
čiam- jūsų darbe, švelnūs vaistai 
sužadina kraujo aplmktaka ŠIL
DO jums nugarą, atliuosuoja skau
smą ir sustingimą Jis švarus Jo 
jėga tęsiasi kalias dienas.

• Johnson** NUGAROS PL.ASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. Jj gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybe p**r 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

i

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

380^2 West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai skubus.

GRABORIAI

ttžsteokyHte Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
<**“*%. D.31.O.

PRANAS GERULSKIS, N amų Tel. Dedham

* ‘ '
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S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Gratorius Ir 
Balsamuotojaa 

Turi Notaro Telaoa

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 29S0 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

S3S Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street

South Boston, Mato.JssephVC
(KASPERAS)" 

Laidotuvių Direktorių Ir 
Balsamuotojaa 

NOTART PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

P. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2608
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Tajo Kalno Didvyris
Iš Tolimųjų Kraštų "Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J. 
Išvertė R. Krasauskas

8. Prakeiktas aukso troškulys

DARBININKAS
ji. d. a užius, pakirstos ša? 
kos.yjrto ant jų ir braižė 
savo spygliais veidus ir 
rankas.

Alfonsas atgavo sąmonę. 
Jis jau naiuio esąs nebe 
oloj. Didelis skausmas rai
žė jc dešinę ranką. Veltui 
jis mėgino suprasti, kas 
atsitiko no apa’nimo ir ko
kia dabar jo būklė.

Pagaliau, gal būt apie vi
dunaktį, pasigirdo jau vi
sai arti ūžimas. Tai buvo

(Tęsinys) niūkštis mūsų kailiu rūpi-
Felippe su dešimčia vynj'na?? .Mes turim pasišalin- 

užkopė ant viršūnės, ištyrė ?. iS ££■ katp galima gret- 
kiekvieną akmenj ir kiek- ;c,au- Dar slandien Pala,d°- 

, - sim mirusius ir grįšim pasvieną krūmokšni. Niekur _ . .. ® \ \nerado ėimo musų arklius prie Iraputa-nera o jejimo. no.
Vadas įsakė sumezgioti Mirusiais plėšikai iki šiol 

atsineštas virves; 1 -
vieną ilgą, kuri 
siekti trijų šimtų 
aukštumo sienos 
Gale virvės pririšo 
nį. Felippe įsikibo 
Kai vadas pasiekė 
paėjo keletą žingsnių ir Tigre lavonų nė nebeieško- 
liepė vėl traukti aukštyn. jo, nes jau tamsu buvo . 
Taip pamažu apėjo jis visą Po to Felippe surišo iš 
u0^- dviejų šakų kryžių ir į-

Godžiomis akimis žiūri- smeigė į kapą. Taip plėši- 
nėjo jis sieną. Langas, apie tų vadas visuomet dary- 
kurį kalbėjo botokudas, davo, jei buvo žuvęs vie- 
juk negalėjo išnykti. nas jo žmonių.

Kiekvieną kartą, kai jis Felippe žvilgsnis nukry- 
pasiekdavo viršų, darėsi po įr į tą krūvą žemių, po 
niūresnis ir piktesnis. Vy- kuriomis gulėjo Padre. Ne- 
rai, kurie traukinėjo vir- taręs nė žodžio, surišo jis 
vę, sutrynė rankose pūsles, antrą kryžių ir įstatė į 

Tai buvo 
lyg paskutinė kibirkštėlė

padarė vįsaį nesirūpino. Jie gulėjo 
galėjo ten, kur buvo nušauti. Pa- 
metrų vargę vyrai paėmė kastu- 

apačią. Vus, iškasė kampe prieš 
skersi- misijonieriaus kapą duobę 

ir sudėjo mirusius, kaip 
jie gulėjo. Caolho ir Juka

pą. Te’1 gul^io beveik be 
sąmonės Alfonsas. Drugys 
krėtė i». Rankos ir ko jos, 

jvpač p^utoii ranka, bu
vo ba1?1?’ sut’nusl nuo 

[raiščiu. Felipne žiūrei' į jį 
! šypsodamas. Ant jo jis nu
barė iš’ieti savo kerštą dėl Iraputano upė, šokinėjanti 
nuostolingo mūšio ir vėl- per volų sienas. Būrys per
lui ieš roto turto. Jis pasi- sikėlė i kitą pusę. Ten. ne
rūpins kad antrą kartą didelėj pievoj, keleto šmo
tas berniūkštis jau nena- nių saugomi, ganėsi ark- 
spruktu. Činno ji savo kie- liai.
ta letena, užsimetė ant pe- Felippe atsikvėpė. Boto- 
čių, pasiėmė į kitą ranką kudai juk būtų galėję se- 
šautuvą ir paskutinis lei- niai pavogti arklius, jei 
dosi žemyn. būtu sumanę ką nors pik-,

Būrys slinko palengva, to. Eet visai pavargusiems 
Prieky ėjo trys vyrai ir savo žmonėms jis nedavė 
skynė keHą per tankumy- pailsėti. Ta pačią naktį jie 
nūs. Kiti žengė tylėdami iš turėjo iš čia išvykti, 
paskos. Aštri žolė draskė (Bus daugiau)
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MŪSŲ MOKYKLAI
žemyn. 
apačią, Trys Broliai

PAKILKIT LIETUVIAI — Pirmyn gi, vyrai už, 
[tėvynę už brangią žemę Lietuvos! Ją bočių bočiai am-[ 
jžiais gynė, už ją ir jų vaikai kovos! Pastiprink, didis; 

Dieve, mus atremti priešų žiaurumus! Maironis J
--------- - ----------------------------- — - — - 

nas jo žmonių.
Felippe žvilgsnis nukry-

Buvę du broliai gudrūs, dai?” — “Žiūrėkit, brolai- 
trečias kvailas. Ir eina gu- čiai, koks čia sausas medis 
drieji vienu keliu, o kvai-1briedžiui kepti!” - 
lys vienas pats kitu keliu, tiktai su pusgalviu

Paėję kokį galą. Kvailys dėk, be reikalo mudu jo 
■_  ---- ■— x—“E-e,'paklausėm, ir gana: nei

....................~ nei nieko, o jis 
Tiedu šaukia ir šaukia... Eikim 
Eikim J sau!” Ir vėl jie nuėję savo 

keliu, o tas savo.
Ir vėl visi paėjėję. Kvai

lys ir vėl ėmęs šaukti: — 
“E-e-e broliai, broliai! ei
kite šenai! Eikite, žiūrėki
te, ką aš čia radau! E-e-e!” 
Tie broliai nebenori klau
syti, bet šis šaukiąs ir šau
kiąs. “Kad jau jis vis taip 
šaukia ir šaukia, ar eikime 
pasižiūrėti, ar ką, gal ir ką 
gera rado!” Ateina, klau-

ir ėmęs juos šaukti: 
broliai! Eikit šen, žiūrėkit, briedžio, 
ką aš čia radau!” 
broliai ir šnekąsi: “ 
pasižiūrėti, gal tas kvai
lys ir gerą daiktą rado.” 
Atėję pas jį: “Tai ką tu 
čia tokį radai?’*

Tas rodąs akėtvirbalį ra
dęs, sakąs: “Ar matote, 
brolaičiai, koks čia geras 
iešmas briedžiui kepti!” 
Tie nusispiovę ir saką: 
“Matai, kad jau kvailys — 
tai kvailys, nei briedžio, 
nei nieko, o jis džiaugiasi 
.akėtvirbaliu, kad geras

vę. sutrynė rankose pūsles, antra kryžių 
dejavo ir keikė. Jie jau se- minkštą žemę, 
niai nustojo vilties. j . . _

Kai vakare Felippe atvy- pagarbos Dievo tarnui, ku- 
ko vėl ton vieton, kur rytąjį dar ruseno užžerta šio 
pradėjo darbą, nieko nesą- šimteriopo žmogžudžio sie
kęs palipėjo ant uolos ir ioje. 
atsisėdo. į Kitiems jis liko kerštin-

Saulė per dieną baisiai jį gas plėšikų vadas. Virši- 
nudegino. Iš jo rūbų liko ninko lavoną liepė paleisti 
tik skarmalai. Visas jo kū-uolomis žemyn, šakalams.................... , __  ___ ,
nas buvo sužalotas aštrių įr plėšriems paukščiams, iešmas jam * būsiąs °brie- 
uolų briaunų. (Liko tik vienas jaunas in- džiui kepti!” Ir nuėję sau.

Tas vėl paėjęs toliau ir 
ėmęs šaukti rėkti /‘Bro
liai, broliai. Eikšekit, ką 
aš čia dabar radau!” Tie 
tariąsi eiti, tariąsi neiti, 
bet vėl sušnekę: “Ar ei
kim, ar ką — pasižiūrėti, 
gal tas kvailys ir ką gera 
rado.” Gi prieina — prie 
sausio gluosnio atsistojęs 
ir bešūkaująs. Tie priėję 
klausią: “Tai ko tu čia šū
kauji? Ką tu čia dabar ra-

uolų briaunų. į
— Juodasis Tigras melą- dėnas.

vo. — pagaliau pratarė Fe-' Vadas žengė į olos kam- 
linoe, atsistojo ir įėjo į olą.1---------
Kiti vyrai, suvynioję vir- LAIMĖ 
vę. nusekė jaskui jį.

Oloje jau buvo susirinku
si antroji būrio dalis. Jų; 
beviltiški žvilgsniai pasa
kė Felippei viską. Net iki 
Iraputano buvo jie nuvy
kę; išlaipiojo kiekvieną uo
lą, iškrėtė kiekvieną urvą J 
bet nieko nerado. ;

Fehnpe pertraukė tyla:
— Vyrai, Juodasis Tig

ras melavo. Aš taip manau 
ne dėl to, kad viršininko 
sūnus sakosi girdėjęs bo- 
tokudų pasitarimą, bet 
kad kalne iš tikrųjų jokių, 
tortų nėra. O jei Juodasis 
Tigras meluoja, tai jis da-! 
ro dėl svarbios priežasties, 
o ne dėl poros svarų tabo
kos ir naujo medžioklinio! 
peilio. Taip nat ne dėl to, 
kad nusikratvtų nenagei- 
daujamais įsibrovėliais į 
iu medžioklės plotą. Einu 
lažybų, anas rudasis ber-
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Žėri laimė, lyg saulutė, 
Mirga spinduliais...
Senas, jaunas bėga, žiūri. 
Kur ji nusileis...

“Ji netoli, ji už girios,
“Ji pilyje toj!...
“Ne, ji ten už jūrų marių 
“Žemėj svetimoj!...

Taip tai žmonės šaukia, baras 
Vargo prispausti.—
Bėga ieško, kur ta laimė, 
Lig dangus skaisti.

Ein skersai j>er žalią girią 
Eina išilgai;
Būriai skub į puikią pilį... 
Laimės nėr, — vargai!..

Plaukia, irias laivan sėdę
Per plačias jūras, —
Ale ir Amerikoje 
Laimės neatras.

Nes ta žemiškoji laimė, 
Lyg dangus meili.
Draug su saule teka kilsta. 
Toli leidžias ji.

I

A. Jakštas.

Lietuvis su savo žirgu nugali kliūty

MALDA

Ateik

Et, 
susi-

Minutėje vargingoje, 
Kai širdyje graudu, 
Vienoj maldoj žavingoje 
Išganymą randu.
Yra galybė dieviška 
Jos žodžių'tfarnume; 
Iš jų alsuoja tėviška 
Užuojauta skausme. 
Nuslūgsta abejojimai, 
Ried ašara, džiugu!
Vėl tikima, svajojama, 
Ir taip smagu, smagu...

M. Lermontov’as 
Vertė J. Dudauskis.

Nutolusi Pakrante

O Viešpatie, ateik, ateik dar kartą — 
pasruvo žemė potvyniu skausmų, 
pažvelk į mus, j kruvinąją kartą, 
nugrimzdusią gelmėj šlykščių geismų.
Ateik dar kartą, tu toks reikalingas, 
dar pereik žemę kankinio taku, 
paskelbk dar kartą žinią išganingą 
ir klystančių, o pagailėk, vaikų.
Ateik paguosk ir mažą tremtinėlį 
ir motiną, parklupusią kelyj — 
ateik ir būsim mes gyvieji vėliai, 
gyvieji vėliai šioj svečioj šalyj.
Kada aplink tamsos nepraregėti, 
kada šėtonas skambina varpais — 
ateik ir tark, kad verta dar tikėti 
ir Tavo žodžiais ir šviesiais darbais.

Kastytis.
šia: “Tai ką dabar radai?” j VARGDIENIAMS 
Šis sakąs: “Gi žiūrėkite —UŽUOJAUTA

Nutolusi pakrantė — Lietuva, 
žvelgiu į šiaurę — ten širdis jos plaka. 
Tenai ir nuovargy jinai tebėr gyva — 
Tik atpažint sunku tą panemunių taką, 
Kuriuo daug amžių ėjo ji laisva...
Padangę, tartum suodim apdengė skėriai, 
Aptaškė dulkėm ir krauju jos veidą — 
Lietuvi, ką gi tu nedoro padarei?
Kodėl ir vėl į erdvę keldina tą graudžią gaidą 
Tavo arimą vyturiai?...
Nutolusi pakrantė migloje.
Tik Nemunu atplaukiančią girdžiu jos raudą— 
Ir noriu verkti aš drauge su ja, 
Ir širdį skauda, skauda...
Gyveno ten ir mirė ten tėvų tėvai, 
Buvai tu visad mūsų — Lietuva tėvynė. 
Už ką dabar tau kalami narvai?
Už ką ant kaklo kalinio grandinė, 
Už ką tie kankinio randai?...
Praėjo amžių tūkstančiai tenai — 
Didžiųjų, garsių, šlovingų — 
Žmogau, gal tu dar nežinai, 
Kad nuo audrų sukilusių siaubingų 
Tave apgynė aisčiai, tartum, milžinai?
Nutolusi pakrantė — Lietuva, 
žvelgiu į šiaurę — ten širdis jos plaka, 
Tenai ir sielvarte jinai tebėr gyva...
Nespės, nenpės pakirsti paskutinę sodų šaką — 
Ir paukštė grįžtančio pavasario ten vėl giedos 

laisva. Stasys Santvaras.

t

briedis!” Tuoj tą briedį vi
si nuspaudę, atsinešę tuos 

į medžius
'gluosnį, tą iešmą — akėt- 
' Virbalį.
I Na, neturi nė vienas ug- 
mes.

Matą ne labai toli už kū
lynų smilksta, kūrenas ug-j 
nelė. Tuoj vienas iš gud-Į 
riųjų nuėjęs radęs — toksi 
biaurus senis bekūrenąs. 
Tas prašąs: “Seneli, duok 
man tos ugnelės, pasko
link.” Senis sakąs: “Pasa
kyk man negirdėtą nere
gėtą pasaką, tai aš tau 
duosiu ugnies, o jei nepa
sakysi, tai rėžį rėšiu iš 
nugaros”. Tas šiaip sakąs, 
taip sakąs, mikt, mikt, ir 
nieko nėr. Senis tuoj jam 
rėžį iš nugaros ir išrėžęs. 
Tas nuėjęs sau. Einąs ant
ras iš tų gudriųjų, ir vėl 
taip pat. Senis sakąs: “Pa
sakyk man negirdėtą nere
gėtą pasaką, tai aš tau 
duosiu ugnies, o jei nepa
sakysi, tuoj rėži rėšiu iš 
nugaros, ir gana!” Tas vėl 
šį tą sakinėjęs, sakinėjęs, 
nieko nėr ir gana. Ir tam 
senis rėžį išlupęs iš nuga
ros ir — “eik sau!”

Na, dabar nuėjęs kvailys 
prašyti ugnies. Senis taip 
pat atsakęs: “Pasakyk 
man negirdėtą, neregėtą 
pasaką, tai duosiu ugnies; 
jei ne pasakysi, tuoj rėžį 
rėšiu iš nugaros.” Bet šis 
tuoj jam atsakęs: “Aš pa
sakysiu, tiktai tu man ne
pasakyk “meluoji”; o kai 
tu man pasakysi “meluo
ji”, tai aš tau du rėžiu rė
šiu iš. nugaros.” Senis ir 
prižadėjęs nepasakysiąs.

Na, tai šis ir ėmęs šaky-

tą sausąjį

f

Gaila man žmonelių, 
Vargdienių visų, 
Gaila man vaikelių, 
Našlaičių vargšų.

Kiek tų vargdienėlių 
Tebėr be duonelės. 
Kiek tų senutėlių 
Netur nė grįtelės.
Kiek yra ligonių 
Jaunų* ir senų.
Kurie ligoms jokių 
Neturi vaistų.
Širdį labai spaudžia
Į juos pažiūrėt: 
Kodėl aš, menkutė, 
Negaliu padėt.

V. Kondrašūnaitė.

i

i

I

— Gi aš einu per mišką ir 
pamačiau drevę; i 
žiūriu, kas toj drevėj, žiū
riu — genaičiai. Aš tuoj į 
tą drevę įlindau, visus ge- 
naičius išmušinėjau, nusi- 
pešiau, ičsiskrodžiau, išsi
kepiau ir suvalgiau. Dau
giau lendu iš tos drevės 
laukan, gi nebegaliu. Pa
rėjau namo, atsinešiau kir
velį, prasikirtau drevėj di
desnę skylę ir išlindau lau
kan. Daugiau vėl einu per 
mišką. Klausaus, girdžiu: 
trata, braška, atšvilpia, at
ūžia tiesiai ant manęs! 
Žiūriu, žiūriu — devynios 
stirnos viena koja bešo
kančios! Aš per tą koją 
pokšt, ta kojelė triokšt, ir 
nulūžo. Aš tas galveles nu- j 
sukinėjau, kailelius nusi-i 
mausčiau ir einu. Daugiau 
vėl einu, einu toliau per 
mišką, girdžiu — spengia, 
bimbia, kaukia, cypia, švil
pia. Žiūriu, žiūriu — devy
ni vilkai vieną bitę be piau- 
ną! Aš tuos vilkus nugai-

niojau, tą bitelę susigava i 
į ir nešuos. Dangiętr bite - 
l lė prinešė man 
i stirnenas me 
|giau einu, einu
! tokią upę. Kai ėjau per 
lieptą, ir įlūžau. Man sep
tynios stinjehop medaus į 
vandenį įki&bUr. pasileido. 
Ką aš darysiu to sal
daus vandenilio gaila pa
likti, o neturiu kuo gerti. 
Gi pagalvojau, pagalvoja-i 
ir nusivožiau kepurę nuo 
savo galvos. Na, ^aš tą sal
dų vandenėlį gerti, na ger
ti! Gėriau, gėriau, kol tįk 
saldus buvo, visą išgėriau. 
[Daugiau ir einu. Na, --tai 
dar man buvo trys stirne- 
nos pilnos medaus, o sep
tyniose tiktai vieni koriai. 
Aš iš tų korių nusilipdžiau 
kumeliuką ir joju. Prijo
jau prie smuklės, neturiu 
kuo pririšti. Gluosnio ša
ką nusilaužiau, prismei
giau, ir stovi. Aš įėjau į 
smuklę ,— žydai nėr Šatą 
[visi pražuvę, tuščia. Eir.u 

.[prie savo kumelaitės. C i 
zįžiūriu — tas gluosnis, J.vr 

į aš ją prismeigiau, išau"< j 
[ligi paties dangaus. N:-, 

y aš tuo gluosniu lipti, n j, 
lipti! Ir įlipau į dan^ •. 
Tuoj aš tas savo stirnena’, 
kur man atliko vandenyj 
neišsiskalavusios, nusine
šęs Viešpačiui Dievui ir a- 
tidaviau.. Man Viešpats 
Dievas dovanojo septynias 
karves. Na, aš tas septy
nias karves varaus prie tos 
skylės, kur įlipau į dangų. 
Gi žiūriu — mano kumelai
tė su tuo gluosniu paėjus 
į šalį. Na, galvoju, galvo
ju, ką aš dabar darysiu. 
Nusivariau tas karves pas 
šventąjį Petrą. Su juo ap
mainiau į penkis maišus 
pelų. Na, aš iš tų pelų vyti 
virvę, na vyti! Ir nusivi
jau. Įsikaliau mietą, prisi
rišau tą virvę ir leidžiuosi 
žemyn. Leidaus, leidaus ir 
— pritrūkau, Aš ir kybau 
ore. Atjojo arklininkai, su
sikūrė po manimi ugnį, kai 
sprogo ugnies sprogulė į 
mane, ir išdegė man kup
roje drevė. Daugiau atlėkė 
bitės ir susimetė man į tą 
drevę, ir prinešė medaus. 
Aš viena ranka į tą virvę 
turiuos, o antra ranka tą 
medų kabinu. Kabinau, ka
binau, matai, ir labai sun
kus palikau, ir nutrūko 
man ta virvė. Ir nukritau į 
pragarą.

Senis klausiąs: “Tai ką 
gi matei tam pragare?” 
Šis: “O žiūriu, žiūriu — 
mano tėvas tavo tėvu oran 
bejojąs!” Senis: “Meluoji, 
taip ne gali būti!” Tuoj 
kvailys jam du rėžius iš 
nugaros išrėžęs, atsinešęs 

... [ugnies, ir, briedį išsikepę, 
pnhpęs visi pavalgė.

(Iš “Mūsų Žinios“)
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