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Katalikas, kurs neremia ! 
katalikiškos spaudos, ne- i 

I turi teisės vadintis geru < 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Londonas, vas. 17 —An

glijos valdžia pripažino 
kad tos parapijos Bulgarijos valdžią. Tuo 

j__  ----žinia,
yra bene veikliausias Kat. j kad dešimtis tūkstančių 
Akcijos judintojas. jjgį rusų^atgabenta į Bulgari- 
žodžiu, darbu ir pinigu re
mia visus svarbesniuosius 
mūsų išeivijos katalikiš
kuosius užsimojimus. Y- 
pač daug rūpesčių ir išlai
dų kun. Pr. M. Juras įdeda 
į gerosios spaudos leidimą 
ir palaikymą.

Katalikų Seimelis Law- 
rence bus įdomus ir įspū
dingas Kat. Akcijos kursų 
atbaigimas. Tiems kur
sams mintį davė kaip tik 
kun. P. M. Juras, ir jie bu
vo sėkmingai pravesti 
stambesnėse N. Anglijos 
lietuvių kolonijose. Reikė
jo tik matyti, su kokiu su- į 
sidomėjimu veiklieji kata-i 
likai, ypač jų vadai, klau-l 
sydavo K. Čibiro paskaitų, i____ ____ __________
Tas rodo, kad mūsų žmo- važiavo iš Europos, He- 
nės dar labai gyvai domisi [ routh laivus į Cyprus salą, 
aktualiaisiais šių dienų i- kilo muštynės laive, 
dėjimais klausimais. Į Sakoma, kad Britai jū-

Šiais laikais geriau, kaip reiviai, malšindami suki- 
kada nors, suprantama, Į lusius žydus, panaudojo 
kodėl Bažnyčios tėvai,' šautuvus ir draskančias 
pradedant šv. Augustinu,; bombas. Keliolika žydų 
taip stipriai yra pabrėžę sužeista, 
visus krikščionis esant į------------
Kristaus kunigystės dali-1 mokytojų 
ninkais. Kristaus įsteigta1 suruošė 
kunigystė nėra tik apei-' reikalaudami 
gos. Svarbiausia yra sielų gas, kai sužinojo, kad res- 
laimėjimas — apaštalavi- publikonai įteikė Kongre- 
mas. Kunigams, kaip pir- sui bilių draudžiantį strei- 
maisiais amžiais, taip y- kus civiliuose darbuose, 
pač dabar, reikalingi pa-i Mokytojų demonstracija 
gelbininkai iš pasauliečių, po trijų ir pusės valandų 
Šis reikalas kyla ne tiek netvarkingai išsiskirstė, 
dėl kunigų trūkumo, kiek; Jeigu respublikonų bi- Tarptautinė Kom i s i j a 
dėl psichologinių priežas- liūs būtų priimtas ir gu-, Tremtiniais (DP’s) 
čių, kurios ] 
leidžia Kristaus šviesą į- tai darbininkai, dirbantie- rimus, 
nešti ten, kur neprieinama ji civiliuose 
kunigui. darbuose, būtų skaudžiai nados, Jung. Valstybių ir

Paskutinieji Popiežiaus baudžiami. kitų valstybių atstovai.
Pijaus XII paraginimai vi
siems suburtomis jėgomis 
išeiti į kovą už Kristų ir 
Bažnyčią turi būti išgirsti, 
bei vykdomi ir Amerikos 
lietuvių katalikų kolonijo- 
SC I— 
susiduria su tokiais pavo- ivYks ,Nauj°^. Seime,is;
jais, kokių ji dar savo is-1 
tori joje neturėjo. t , , * - . ., f

Tais klausimais pagrin- iy bendrai vjsus lietuvius katalikus, ypač katalikiškų teĮ0 pirmininkas. Kun. Dr.
> kuriems rūpi k. Urbonavičius perskaitė 

dalyvių pasta- pavergtos Lietuvos išlaisvinimas, katalikybės ir lietu- maidą už Tėvynę. Turinin- 
x fcaibas pasakė inž.

Bronius Budginas ir kun. 
Jonas Borevičius, S. J., 
kurie yra pergyvenę bol-

Anglija Pripažino Bulgari
jos Valdzig

ją (Dobrują) apgyvendi
nimui.

Britų viršininkai patvir
tina tas žinias, bet negali 
išaiškinti dėl ko tas pada
ryta. Spėjama, kad tai tu- 

I ri ryšį su būsiančiu plebis- 
Icitu Dobrujoj, kuris iš- 
! spręs ar tas kraštas turi 
[priklausyti Bulgarijai, ar 
I Rusijai. Nėra abejonės, 
;kad rusai “laimės balsavi- 
; mus”.

Sužeidė Žydus Ant 
Tremtiniu Laivo

Jeruzalė, Palestina,
’ — Vežant žydus trem-

vas.
; . - ------- J

itinius, kurie nelegaliai at-
I J

sustreikavo ir 
demonstraciją, 

pakelti ai-

Aš Mačiau Bolševikų Nužudytus
73 Lavonus Miškelyje
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Slaptos jungtuvės bažnyčios palėpėje. — 
Išgirstame pirmuosius šuvius. — Prie atkastos 
duobės. — Žmona nualpo pamačiusi klaikų 
vaizdų. — Mačiau botagus iš vielų, kuriais rau
donieji plakė lietuvius. — Suareštavo, kam už
degė žvakutes prie Nežinomo kareivio kapo. — 
Nešiau kankinių karstų. — Motina rovė plau
kus ir raudonas gėles prie sūnaus kapo.

LIETUVIS, TIK KĄ 
PASIEKĘS U.S.A.

Chicagoje buvo rodomi 
paveikslai apie Lietuvą. 
Jų tarpe ir baisūs vaizdai
'— lavonų su sudaužyto
mis galvomis, nupiausty- 
tomis nosimis, 
mis krūtinėmis 

’ mingųjų,Kada šio pastato užpakalinė siena sugriuvo Tacony, 
ligi pamatų subyrėjo, vienok pirmumo aukšte buvusiam 
nes nenukentėjo.

Pa. miestely ir

Reikalauja Uždaryti Komu- j 
nistų Partiją 

____________ į 
i iRio De Janeiro, Brazilija 

— Brazilijos prokuroras 
Barbedo pareikalavo, kad 
valdžia uždarytų
nistų partiją, nes ji yra 
priešvalstybinei

Komunistų vadai turi 
slaptą “code” ir slaptai 
susižino su Maskva ir jos 
agentais.

komu-
t
i

Iškilmingai Minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę

Patriotingi Lietuviai Sudėjo Stambias Aukas Lietuvai. 
South Bostone, Atrinkta $5,636.25; Brocktone 
Sudėta $1,431.80; Lowell—S 1,300; Nomvood— 

$730.76; Lawrence—$707.00; Cambridge — 500 dd.

Vieną dieną pas mus at
ėjo vienas Telšių žydelis 
(kuris buvo tėvui dėkin
gas už paskolintus pini

ngus ) ir perspėjo: jūsų sū
nus susiriša su svetima at
stovybe, jį gali areštuoti 
bolševikai ir išvežti, ar ne- 

: verčiau jam pasislėpti.
Dėl to aš išvykau į toli

mesnius kaimus, o trėmi
mams prasidėjus persikė
liau į vieną kaimą netoli 
Rainių miškelio, tik koks 
pusantro kilometro (apie 
mailią) atstu.

Kai karas prasidėjo, bir
želio 22 d. (1941 m.) buvo 
mano vedybinė diena. Sep
tintą valandą anksti ryto, 
bažnyčios palėpėje, maža- 
.me kambarėlyje kunigas 
-mane slapta sutuokė.

KARAS
Einant namo jau išgir

dome pirmuosius karo šū
vius.

Apie birželio 26-27 d.
Tęsinys 5-tame pasi.

kruvino- 
tų nelai 

mingųjų, kurie buvo bai-i 
' šiai bolševikų nužudyti i 
'Lietuvoje. Pertraukos me-1 
'tu atsistojo jaunas lietu-■ 
[vis ir pratarė:

— Aš tik neseniai iš Eu
ropos, aš pats mačiau tų Į 
nelaimingųjų kūnus Rai- j 
nių miškelyje...

Susipažinau su tuo įdo-! 
miu lietuviu. Tai buvo Ze
nonas Petrikis, 27 metų, 
gimęs Chicagoje, bet į Lie
tuvą išvykęs 1930 metais. 
Parsivežė jį į Lietuvą tė
vai, kurie Amerikoje buvo 
išgyvenę apie 20 metų, 
buvo susitaupę truputį 
lėšų, kad Lietuvoje, prie 
Telšių nusipirko namelį ir 
mažą ūkį — 17 hektarų.

Tą sunkiu vargu uždirb
tą namuką ir ūkį užėję 
bolševikai atėmė, nes ji
sai patiko kompartijos 
sekretoriui Baužai, kurs 
patsai panoro tenai įsi
kurti ir įsakė per 24 va
landas išsikraustyti viską 
palikus.

AŠ MAČIAU 73 
LAVONUS

— Tai jums teko matyti 
nužudytųjų lavonai Rai-

• nių miškelyje?
! — Taip. Aplinkybės bu-

t

So. Boston, Mass.— Sek-, atstovas adv. Murray. 
madienį, vasario 16 d. į Dainavo “Dainos” mer- 
(Lietuvos Nepriklausomy- ginų choras, muzikos nio
bės šventėje) įvyko iškil- kytojai, p. Tataronytei 
mingos pamaldos už Lie- vadovaujant, 
tuvą bažnyčioje, rinkliava 
Lietuvos išlaisvinimo rei- pravedė p. A. F. Kneižys. 
kalams, ir salėje masinis Jis taipgi pasveikino šį 
susirinkimas — prakalbos gausų, 
ir koncertas. ‘

Bažnyčioje ir salėje su- Federacijos Centro vardu, 
rinkta $5,636.25 
išlaisvinimui.

Am. Legiono 
Dariaus Posto 
(uniformuoti) 
į salę su vėliavomis. Atė- Piliečių

• ję prie estrados, pastatė draugijos direktorius p. S 
----- ---------------------  i vėliavas. Buvęs koman- 

Sekmadienį, vasario 23 dieną, 1 vai. po pietų, šv. dierius, p. Pečiulis pasakė
Šiandien krikščionybė Pranciškaus lietuvių parapijoj, Lawrence, Mass., sveikinimo kalbelę.

! Masinį susirinkimą ati- 
Šį seimelį skelbia N. A. ALRK Federacijos apskri- danė įžangine kalba adv. 

j tis. Kviečia visus dvasiškius, profesionalus, biznierius, jonas J. Grigalus, Komi-

Pasitarimai Tremtinių 
Reikalu

Geneva, Šveicarija

Rū- 
pasauliečiui bernatoriaus pasirašytas, ‘ pintis jau pradėjo pasita- 

. Pasitarimuose da- 
(valdžios) lyvauja Prancūzijos, Ka-

X •

i

v •

N. A. Lietuvių Katalikų Dėmesiui!

dinė paskaita, koreferen- draugijų valdybas ir narius veikėjus,, 
tų kalbos, < 
bos įneš naujų 
minčių. Naujosios Angli-i 
jos lietuviai katalikai, y-’ 
pač jų veikėjai, mielai 
kviečiami ir laukiami į 
Lawrence 
mėlį.

įdomių vybės sustiprinimas mūsų išeivijoje.
J. E. ARKIVYSKUPAS CUSHING LAIMINA 

SEIMELĮ
Pereitame “Darbininko” numeryj tilpo J. E. arki-

Aukų rinkimo agitaciją

tūkstantinės mi
nios, susirinkimą ALRK

Dėl Streiko Užsidarė Laik
raščiai Prancūzijoj

Lietuvos Aukų rinkimui vadovavo 
Dr. Antanas Kapochy ir p.

Stepono A. J. Namaksy. 
atstovai

įmaršavo buvo So. Bostono Lietuvių 
draugija. Tos

Stambiausiu aukotoju

Paryžius — Dėl spaustu
vių darbininkų streiko tu
rėjo sulaikyti laikraščių 
išleidimą. Darbininkai rei
kalauja pakelti algas 
25^.

Mockus įteikė draugijos _ Taip. Aplinkybės bu- 
čekį $1,000 sumoje ir pa- vo tokios: aš, kaip Ameri- 
sakė trumpą kalbelę. Lie- į kos pilietis, bolševikams 
tuvai Remti draugijos at- užėmus Lietuvą parašiau 
stovas, adv. K. Kalinaus- [ raštą USA ambasadai 
kas pasakė patriotinę kai-1 Maskvoje, nes Kaune kon- 
belę ir perskaitė kaikurių j sukto jau nebebuvo, norė- 
aukotojų vardus, kurie au-: damas išvykti į Ameriką, 
ko jo per tą draugiją. Lie-Į 
tuvai Remti draugija au-- 
kojo $800.00. Iš pavienių 
asmenų stambiausią auką 
davė p. Aleksandras Go-

I

Sužeidė 40 Traukinio 
Nelaimėje

Kings Park, L. I., vas. 17 
— Long Island traukiniui 
nubėgus nuo geležinkelio 
bėgių, sužeista mažiausia 
40 žmonių, iš kurių penki 
pavojingai.

Baisūs Šalčiai Spaudžia Europų
xx iv v x cx o ’ viiy/ xyx_/x |

ševikų ir nacių žiaurias o- niprauskas (Goniprow) iš
Jis aukojo; baisūs

Visoje Europoje siaučia 
s šalčiai. Anglijoj,Katalikų Sei- vyskupo Richard J. Cushing, D. D. laiškas, adresuotas kupacijas. Taipgi kalbėjo Marblehead. ____

C kun. Pranui M. Jurui, Lawrence lietuvių parapijos kle- adv A q ghallna Lietu- $500. SLA 2-ras apskritis . Prancūzijoj, Vokietijoj ir 
• t i konsulas I ~ $300.00 J T

Tesinvs 2-rame pusi.

ze pradeda atslūgti. Jau 
atvežė kiek anglies.

bonui, Kunigų Vienybės ir LDS Centro pirmininkui. 
Garbingasis Ganytojas rašo:
“Aš džiaugiuos sužinojęs, kad Naujos Anglijos

: vos Garbės
Į Kongresmano McCormack

Albany, N. Y., vas. 17_  Federacijos Apskrities Lietuviai Romos Katalikai su-.
Miestų ir valstybės 1,000 sirinks Lawrence vasario 23 svarstyti svarbiąsias pro-!

jblemas ir atnaujinti savo energijas pasaulionių apaš-

III
I

Dilius Uždrausti Streikus

talavimo darbui”.
J. E. arkivyskupas Cushing laimina visus tuos, 

kurie į tą seimelį suvažiuos, ir reiškia nuoširdžius lin
kėjimus.

I

ŽUVO 53 BLOGIAUSIOJE 
PASAULYJ ORO NELAIMĖJE 

_______ ♦----------------------
Bogota, Colombia, vas.

16 — Pereitą šeštadienį į- 
Kiekvienas lietuvis - lietuvaitė katalikas - kat ali-Įvyko baisi nelaimė. Susi- 
^riklnncn uvio ir Vatnli Vičlrn r.ro-n n oi- I JaUŽČ ir Slldegė Colom-

bian Aviacijos keleivinis 
lėktuvas su 53 keleiviais 
ir įgulos nariais. Žuvusių- 

; yra 7 amerikie-

kė, priklausą prie parapijos ir katalikiškų organizaci
jų, draugijų ir kuopų, gali vykti ateinantį sekmadienį, 
vasario 23 d. š. m. be jokio specialaus įgaliojimo ir ja
me dalyvauti, nes tai bus ne paprastas Federacijos ap-lllv Ulllj VCiULlf ĮAV'O UCLl UUO 11V CLOLCLO J- LUUl ClvlJUO • J

skrities suvažiavimas, bet visų lietuvių katalikų sei-Įjų tarpe 
mėlis. čiai.

Lietuvos Vy- kituose kraštuose žmonės 
miršta nuo šalčio. Visur 
trūksta kuro, nes jo nega

bi pristatyti dėl šalčio ir 
sniego audrų.

Gyventojai nerimauja. 
Atsiranda ir kurstytojų. 
Jais yra komunistai ir jų 

Jugoslavija Nuteisė 6 Vo- i pakeleiviai. Šalčio ir bado 
kUelii Mirtimi varginami darbininkai kaiKieaų generolus Mirtimi kur.

Kinija Atstatė Karo Metų 
Kontrolę

Belgradas, Jugoslavija, 
vas. 17 — Raudonojo Tito 
valdžios teismas nuteisė 6 
vokiečių generolus mirties 
bausme.

kur dažnai pasiduoda kur
stytojams prieš valdžią. 
Iššaukia streikus, demon
stracijas prieš valdžią, 
kaip tai Anglijoje ir Pran
cūzijoje.

Anglijoje šiek tiek kri-

Nanking, Kinija, vas. 17 
— Kinijos valdžia grąžino 
karo metų griežtas taisy
kles dėl susidariusios eko
nominės krizės visame 
krašte. Tai padaryta, kad 
išvengti infliacijos.

Visame krašte uždraus
ta streikuoti, 
dirbtuves 
prekybą. 
Amerikos 
ra 12.000

uždaryti 
ir vesti aukso 
Nustatyta, kad 
dolerio vertė y- 
kiniečių dolerių.
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ĮVAIRIOS žinios
Iškilmingai Minėjo Lietuvos
Nepriklausomybės Šventę

Sėdėjimo Streikas 
Kasykloje

2DARBININKAS

YORK — Paul Antonio, tinsnuth, slippcd “the hrst
vote” into the UNO ballot box which he had just made, it was a pica 
that echoed pravers of religious people everywhere. *

• May God be with every member of the United Nations Orcani- 
zation,” the messatre read, “and throuffh your noble efforts bring iast- 
ir.g peace to us ai:—all over the worid.”

J.E.AnJOVYS’TJPO LAIŠKAS,
skaitytinas v'sese bažnyčiose Sekmadienį, vasario 16 

ir priminimas Sekmadienį, vasario 23 d.

MYLIMIEJI KRISTUJE:
*

Pirmąjį Gavėnias Sekmadienį mes senu papročiu 
teikiame auką mūsų Šv. Tėvui, Popiežiui. Taigi ir šiais 
metais taip vadinami Petro skatikėliai bus renkami 
Sekmadienį, vasario 23 d., visose Arkivyskupijos baž
nyčiose.

Visi katalikai yra surišti su šv. Tėvu meilės ir iš
tikimybės raiščiais, nes jis yra Krikščionijos Vyriau
sias Ganytojas ir Jėzaus Kristaus Vietininkas. Bet mes 
turime ir daugiau priežasčių meilingai juomi didžiuo
tis, ypač buvusio karo metu ir dabartiniu pokariniu 
laikotarpiu. Jis teisingai išpranašavo visas nelaimes, 
kurias atneš karas, ir prieš karui prasidėsiant, davė 
žmonėms ir tautoms išmintingiausius patarimus. Jo 
patarimai buvo paniekinti, bet kai karas jau prasidė
jo, jis buvo jautriausias ir neilstantis pašalpos nešė
jas, pagal savo išgalę besistengiąs sumažinti vargą ir 
skurdą abiejų kariaujančių pusių. Dabar, kai karas 
jau pasibaigė, Šv. Tėvas pašvenčia savo energiją ir vi
sus savo aukštos valdžios šaltinius bei įtakas teisingai 
ir pastoviai taikai įvykdyti. Ponas Sumner tVelles, bu- 
vusis mūsų Valstybės Sekretoriaus pagelbininkas, ap
silankęs Vatikane, pripažino, kad Šventasis Sostas yra 
vienas iš geriausių ir tvarkingiausių Europos centrų. 
Dabartinį Šv. Tėvą jis labai aukštai įvertina, priskai- 
tydamas jį prie svarbiausių “atstatymo bei sutvarky
mo pajėgūnų, kurie darbuojasi žmonijos atsigimimui.”

Mūsų katalikų garbinga ir maloni pareigė suteik
ti Šv. Tėvui daugiau pajėgos gelbėti Europą ir visą 
pasaulį. Tai galime padaryti maldomis, ištikimybe ir 
duosnumu. Šventasis Sostas nebeturi kitų šaltinių, iš 
kur pasisemtų ištekliaus šelpti labdarybės ir taikos 

i pastangas, kaip tik iš tikinčiųjų žmonių surinktų au- 
! kų. Aišku, kad Amerikos katalikai turi ypatingą už- 
i davinį pasirodyt su savo duosnumu šiame pasaulinia- 
' me vajuje Šv. Tėvo asmeniui išlaikyti ir jo garbin
giems darbams paremti.

Žinau, kad Kristus laimins visus, kurie kiek kas 
i gali šelps Jo Vietininką. Bostono katalikai visuomet 
buvo priekyje, kai reikėjo ištikimai Šv. Tėvą paremti. 
Ir šių metų rinkliava nesudarys išskirties.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
j Vasario 14,1947.

šeši 
angliakasių 
užjausdami 
kurie veda

Lansford, Pa. 
tūkstančiai 
metė darbus 
13 angliukas 
“sėdėjimo”v

bai maldingai, patriotin- 
gai ir didingai paminėta 
visose lietuvių kolonijose. 
Aukų Lietuvos išlaisvini
mui kur kas daugiau su
dėta.

Sveikiname visus patrio- 
tinguosius Lietuvos rėmė
jus!

Komunistai Sudaro Pavoju 
Demokratijai

ų,
streiką kasyk

loje, 800 pėdų gilumoje.
“Sėdintieji” streikieriai 

sako, kad jie streikuos 
tol, kol neatgaus jiems 
priklausančių pinigų, at
skaitytų iš jų algų už tai, 
kad jie išėjo iš kasyklų 
prieš nustatytą laiką, 
nors jie buvo padarę savo 
dienos kvotą.

Žuvo Pulk .Johnson Armi
jos Lėktuvo Nelaimėje

Cleveland, Ohio, vas. 17 
— Pakilęs iš Clevelando 
aerodromo Armijos C-45 
lėktuvas -susidaužė. Toje 

Pulk. 
Civil

VVashington, D. C. — Al- 
lis - Chalmers kompanijos 
vice prezidentas Harold 
W. Story pareiškė Kon
gresui, kad “penktosios 
kolonos vadai”, prisiden
gę unijizmu, sudaro “di-
džiausį pavojų” demokra- katastrofoje žuvo 
tijai. Earle L. Johnson,

Story sakė, kad kompa- Air Patrol komandierius, 
nija sugyveno gerai su u- ir kiti du karininkai, 
nijomis, kol nebuvo UAW-i Tuojau po pakilimo, lėk-j 
CIO lokalo. Jis esąs dabar tuvo motoras ekspliodavo' 
komunistų partijos įran- ir krito iš 2000 pėdų aukš-; 
kis. tumos.-------------------------------------------------------------------- j

I

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas

(Pradžia 1-me puslapy j) 
čių 17 Algirdo kuopa — 
$100.00.

Adv. Juozas Cunys ir p. 
J. Arlauskas perskaitė re
zoliucijas, kurios vienbal
siai priimtos.

Susirinkimui vadovavo 
adv. Jonas J. Grigalus ir 
p. J. Januškis.

Brockton, Mass. — Va
sario 16 įvyko iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą šv. 
Roko lietuvių par. bažny
čioje ir prakalbos, kon
certas ir vaidinimas tos 
parapijos svetainėje. Baž
nyčioje ir svetainėje su
rinkta $1.431.80 Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams.

Lowell, Mass. — Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir svetainėje 
iškilmingai paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventė. Auku surinkta — 
$1,300.00.

Noruood, Mass. — Šv. 
Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje ir svetainėje Lie
tuvos nepriklausomybės DULLE SĄMOKSLININKAUJA 
minėjimas praėjo didm- m TC A T
gai. Aukų Lietuvos išlais- K AK A? 5* AKO RUSAI
vinimo reikalams surink
ta $730.76.

Laurence, Mass. — šv. 
Pranciškaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą ir svetainėje pra
kalbos. Aukų Lietuvos 
reikalams surinkta $707.

Cambridge, Mass. —Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių 
par. bažnyčioje įvyko iš-< 
kilmingos pamaldos Lie-I 
tuvos gerovei ir svetainė-! 
je prakalbos. Bažnyčioje I reiškė, kad 
ir svetainėje cnrir. . 
$500.00 Lietuvos išlaisvi-1 
nimo reikalams. i

Kol kas negauta žinių iš j 
kitų lietuvių kolonijų apie' 
Lietuvos nepriklausomy-Į 
bės minėjimus. Tikimės jų 
gauti šią savaitę.

Pažymėtina, kad šiais 
metais Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis la-|

i 
i Maskva, Rusija, vas. 17 perskaitytas per radio.
— Rusijos rašytojas ir is-r Tas parodo, kad artinan- 
torikas, E. E. Tarle smar- tis užsienio ministerių! 
kiai puola John Foster konferencijai 
TViilloc rocnnMilzr.mi na_ JUng. Valstybių

santykiai* blogėja.
Rusija taip pat nepaten-i 

kinta ir sekretoriaus pa-į 
gelbininko Acheson’o pa- i 
reiškimu, ir dėl to pareiš-' 
kimo Rusijos valdžia į- 
teikė notą Jung. Valsty 
bėms.

kiai puola John
Dulles, respublikonų pa
tarėją užsienio reikaluose, 
už jo pasakytą kalbą sau
sio 17 d., New Yorke. Iš 
visko matyt, kad Rusija 
nepatenkinta Amerikos 
politika.

Rusijos rašytojas pa-, 
Dulles davė 

surinkta ženklą ChurchilTiui, kad 
respublikonai yra pasi
ruošę jungtis su Britani-į 
ja ir pradėti militarinį 
puolimą ant Sovietų Uni
jos (Rusijos).

Rusų rašytojo Tarle 
straipsnis prieš Amerikos 
užsienio politiką tilpo vi
suose Rusijos laikraščiuo
se ir pakartotinai buvo

I

JUOKELIAI
Dramblys Iš Muses 

Padaryti

19 West 44tti Street, Ne w York 18, N. Y.

PAŠALINKIME IŠ JŲ GYVENI
MO BADĄ IR SKURDĄ

Bendrasis Amerikos Lie- ’ poje, BALF įgaliotinių ir 
atskirų asmenų praneši
mai reiškia aliarmo ir su
sirūpinimo, ateitimi. Kas
dieniniai žmogaus sveika
tos ir gyvybės klausimai 
darosi didžiausios proble
mos, nes maisto prod. trū
kumas yra labai didelis, 
ypač trūksta pagrindinių 
produktų: riebalų, mėsos, 
pieno, o kai kur net ir pa-

Massachusetts Valstybes Gubernato
riaus Pareiškimas Lietuvos Nepri

klausomybes Šventes Proga

Marytė: Mamyte, aš pagavau 
musę, padaryk tu man iš jos 
dramblį.

Motina: Kaip aš galiu padary
ti. vaikeli, kad negalima.

Marytė: Gi tėvelis sako, kad 
i tu iš musės dramblį padarai.

Maskvoje tuvi^ Šalpos Fondas yra 
Rusijos sar£ybinis ir Skujas, ku-J . ris budi ir- šelpia nuken- 

j tėjusius nuo karo audros 
lir šiandien dar tebevargs- 
i tančius svetimuose kraš
tuose lietuvius tremtinius. 
BALF 1947 metų vajus ir 
jo rezultatai duos tam 

i sargybiniui tremtinių ap
saugai įrankį — maistą, 
drabužius, vaistus, knygą, prastos duonos, 
mokyklą ir šviesesnį ryto
ji-

1947 m. BALF Vajui 
i sėkmingai pravesti, kvie
siu visus BALF skyrius, 
labdaros darbo prietelius 

i ir šalpai kooperuojančias 
i Amerikos lietuvių organi
zacijas stoti į didelį darbą 
ieškoti, rinkti ir sukelti 
lėšas lietuviams tremti
niams šelpti.

Šiandien lietuvių trem
tinių būklė Europos vals
tybėse eina žymiai blogyn. 
Tas ypač pastebima Vo
kietijoje ir Austrijoje, kur 
UNRRA’ai likviduojant 

I savo darbą, tremtiniais 
daug mažiau besirūpina
ma. Ryšium su tuo, lietu- 

I viškų organizacijų Euro-

ii

BALF 1947 Metų Vajaus Eiga
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 1947 

metų vajus oficialiai buvo pradėtas sausio 24 d. New 
Yorke. BALF bendradarbiai įvairiose vietose nuošir
džiai rūpinasi, kad 1947 metų vajus būtų tinkamai pra- 

' vestas. Miestuose ir valstijose yra susidarę atskiri va
jui vesti komitetai, kurie visu pajėgumu dirba savo 
kvotoms išpildyti.

1947 metų BALF biudžetą n iki 1947 m. vasario 1 
d. įplaukė iš įvairių valstijų sekančios sumos:

Amerikos Katalikų Vyskupai— NCWC, 
Washington, D. C...........
New Yorko valstija ......
Illinois valstija ..............
Massachusetts valstija 
New Jersey valstija ....
Michigan valstija..........
Connecticut valstiia ...</

California valstija .......
Wisconsin valstija .......
Pennsylvania valstija ...
Ohio valstija ................
Canada .........................
New Hamps’nire valstija 
Maryland valstija .........
Maine valstija .............
Minnesota valstija .....
Omaha valstija .............
Washington valstija ....
Kentucky valstija .........

Čia norime pažymėti, kad kiekviena auka, atsiųs- 
BALF Centran — tiesiog, ar per skyrius, ar per 

apskritis, ar per vajaus komitetus — yra kredituoja
ma atitinkamam miestui ir valstijai, iš kur ji yra gau
ta.

Nuoširdžiai dėkodami visiems aukotojams ir va
jaus veikėjams, maloniai prašome visus lietuvių trem
tinių prietelius ir geradarius paskubinti savo paramą, 
nes lietuvių padėtis Europoje kasdien sunkėja.

BALF VALDYBA.
ITnited Lithaanian Relief Fund of America 

19 West 44th St., New York 18, N. Y.

Neseniai teko kalbėtis 
su Jungtinių Amerikos į 
Valstybių generalinio šta-| 
bo majoru Carl, kuris šio-’ 
mis dienomis grįžo iš Vo
kietijos (Frankfurto). Jis i 
oficialiai pareiškė, kad 
D. P’s padėtis Vokietijoje! 
ir Austrijoje yra labai i 
kritinga ir kad mūsų šal-’ 
pos organizacijai reikia ■ 
dėti visas pastangas teik-i 
ti visokeriopą pagalbą 
tremtiniams, o ypač mais
to produktų.

BALF Centras daro ką 
gali. Pastaruoju laiku pa
siųsta 80,000 svarų įvai
rių daiktinių dovanų už a- 
pie $100,000.00, tame skai
čiuje ir maisto siuntinių 
už $3,300.00 studijuojan
čiam lietuvių jaunimui ir 
vaikučiams sušelpti. Da
bar rengiama nauja mais- 

; to produktų siunta už 
į $6,000.00, lietuviams Vo
kietijoje ir Austrijoje.

BALF naudojasi val- 
jdžios leidimais ir visomis 
lengvatomis maisto pro
duktams užpirkti ir per- 

Į siųsti juos lietuviams 
■tremtiniams, bet tas privi- 
! legi jas išnaudoti reikia 
1 daugiau lėšų, be kurių rei
kalingų produktų užpirkti 
negalima. Todėl, reikalo 
verčiamas ir tremtinių pa- 

igalbos prašymų ragina- 
Imas, nuoširdžiai prašau 
į pravesti rinkliavas ir ki
tokiais būdais surinkti au- 

* Iv siųsti jas į BALF 
Centrą. Užtikrinam, kad 
gautos sumos bus rūpes
tingai sunaudotos nelai- 

i iip.-----------------------— --v—

$10,000.00 
... 5,907.57 

2,247.79 
1,547.26 

....  842.00 
....  608.00 
....  497.50 
.... 379.00 
.... 370.00 
....  300.00 
...... 225.4 
.... 122.50 
.... ... 42.50 
......  27.50 
...... 25.00 
......  23.00 
...... 14.50 
......  14.00 
......  10.00

Mokytas Sodininkas
Jaunas mokslus baigęs sodi

ninkas. apsilankęs pas ūkininką, 
moko jį tvarkyti ir vesti sodą 
naujausiais būdais. Nurodinėda
mas įvairias ūkininko daromas 
klaidas, tarp kitko priduria:

— Aš iabai nustebčiau, jei ant 
šitos obelies išaugtų bent vienas 
obuolys.
— Aš taip pat labai nusteb

čiau — atsakė įsižeidęs ūkinin
kas — nes tai kriaušė, o ne obe
lis.

i
i

j

i i

(šį pareiškimą išrūpino ir Bostono lietuvių Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo masiniame susirinkime, vas. 16 d.. 
So. Boston High School svetainėje. j>erskaitė adv. A. O. 
Shallna. Lietuvos Garbės konsulas).

The Commonuealth of Massachusetts 
Executive Department 
Statė House, Boston

O tai dėkui močiutei ta

(seal)
Robert F. Bradford

Governor
February 14,1947

As Governor of the Commonvvealth of Massachu
setts I want to commend the Lithuanian Americans 
for their loyalty and devotion to our country on this 
29th anniversary of the independence of their native 
land — an independence vvhich is temporarily eelipsed.

Lithuanians have alvvays been liberty-loving 
people. February 16 represents to them vvhat the 
Fourth of J’ily does for us — freedom. I, therefore, 
want to oxtend m y sympathy to the Lithuanians,
commend thern for the patience and fortitude vvithj 
which they have borne their heavy burden and to wish 
them wcll in th- ir struggle for a free and independent 
republic.

I am confident that when the world acknovvledges 
that right is might. Lithuania’s plight will be given
fair consideration and that she vvill be granted theį 
freedom she so vvell deserves.

s Robert F. Bradford
fGu Vernui’.

Nesuprato
i — Tas mūsų naujas bernas — 
' tai tikras žioplys, — kalba ūki
ninkas savo žmonai.

į — Kaip tai?
J — Įsivaizduok sau. vakar be- 
j šienaudamas lankoje atrado 
j žolėje keletą tuščių pieno bon- 
kų. ir jis mano, kad atrado 
karvės lizdą.

I

I

Nepavyko

O tai dėkui močiutei. 
Mano mielai širdelei. 
Kad mane užaugino 
Tokią gražią dukrelę.

Tik ne dėkui močiutei, 
Mano mielai širdelei, 
Kad mane pažadėjo 
Girtuoklėliui berneliui.

Jisai gėrė dienužę
Uliavojo naktužę.
Jis pragėrė namelius 
Ir nuo lauko rugelius.

Jis pragėrė namelius 
Ir nuo lauko rugelius.
Jis pragers mane jauną 
Ir nuo rankų žiedelius.

I
i

atsižvelgiant į jų tikybi-’ Tik vieningai, energin- 
nius bei srovinius įsitiki- gai ir pasišventusiai dirb- 
ninimus, > es visi lietuviai darni tegalėsime išgelbėti 
BALF’ui yra lygūs 
lygiai traktuojami.

Šia proga šiandie
čiu visus Amerikos
vius stoti i ’•(

ir visi tūkstančius nelaimingų 
' lietuvių tremtinių — vai- 

5 kvic- kūčių ir suaugusių, kurių 
lietu-i ».Vv.y^s ir sveikata šian- 

kilnų labdaros Idien yra dideliam pavoju- 
darbo grandį ir stengtis į- 
traukti ne tik savo arti- .
mus ir prietelius. bet ir ki-j vertimo badą ir skurdą, 
tus amerikiečius, nežiū
rint iu įsitikinimu.

Šimaitis kaukių baliuje į savo 
pažįstamą Šimėną.

I — Sakyk, prieteliau. kas toji 
baidyklė raudonam apsiauste?
— O prieteliau jums šiuo syk 

nepavyko. Tai mano žmona.
— Kodėl man nepavyko? O 

įįiž! iuiiiL kv **

I
PAIEŠKOMAS

Prašau atsiliepti iš Lietuvos k U ir 
tik atvykusį p. Afasioką.

Kun. K. Klumbys, 
Dubois, Pa.

jc. Bendromis pastango
mis pašalinkime iš jų gy-

Kun. Or. Juozas R. Končius,
t? A Į- l l » » v
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nuošimčiui t?vv-i 
a’ams surinkti, 
sumeta daugiau

Prancūzija ir Anglija pergyvena smarkų komu
nistų puolimą. Kai kurie politikos aiškintojai tiesiog! 
pareiškia, kad tos dvi šalys pergyvena revoliuciją. Tas į 
sukrėtimas ne vienodai jose pasireiškia. Anglai šaltes-l 
ni ir rimtesni, tad jie demonstracijų nedaro. Sukandę j 
dantis kenčia ekonominį krizį. Prancūzai, karšti ir 
judrūs, šūkauja ir dainuoja internacijonalą. Toli gra
žu ne visi, bet yra tokių, kurie dainuoja. Ir vieni ir kiti 
nepatenkinti ekonominiu skurdu: trūkumu maisto, ku
ro, eilinių gyvenimo reikmenų. Ir vienus ir kitus kaž
kas kursto streikuoti ir kelti triukšmą bei riaušes. Kas 
yra kurstytojai? Kam dar klaust? Tarsi pasąulis dar 
ne ganėtinai būtų ištyręs, kas organizuoja generali-; 
nius streikus, paraližuoja susisiekimą, kad didmieš-i 
čių gyventojai staiga ir urmu pradėtų badauti ir šukei- Į 
tų maištą prieš esamąją vyriausybę. Juk tas chaosas 
ir suirutė kaip tik yra mėgiamiausia komunistų dirva, 
kurią jie moka puikiausiai užmesti, išarti, išakėti ir sa
vo sėklą joje pasėti. Vaisiai greitai pasirodo, ir žmo
nių masės, nesusivokdamos, kas čia daroma, staiga pa
sijunta sukimštos į maišą, be šviesos, be teisių, be lais
vės ir be nuosavybės. Ir kuomet prasideda baisus toto-j 
riškas teroras, žmonės šaukiasi išgelbėjimo. Veltui, j 
Kas gi juos išgelbės? Jau pirmiau pavergtos tautos 
yra tokioj pat padėty. Gi kitos, dar neparagavusios 
komunistinių pyragų, saldžiai miega, nė nesvajoda- 
mos, kad toks pat likimas ir joms yra ruošiamas. Ir, 
kas liūdniausia, kai kurie tų naivių tautų vadai dar vis 
neatsižada tos minties, kad komunizmas vis dėlto yra 
“kilnus eksperimentas — bandymas”, kurs dabarty 
gal ne toks jau tobulas rojus, kaip kad garsinama, bet! 
ateity — tik pažiūrėkite, kokia jo energij'a, pažanga,: 
statyba! Nieko negelbsti perspėjimai ištrūkusių iš! 
“rojaus“ lesgyvių kankinių. Tai esanti tik nevykėlių) 
kerštinga propaganda. Ir taip plinta toji negirdėta ligi j 
šiol epidemija. Kurie ja užsikrėtė, verkia kruvinomis! 
ašaromis ir negali prisišaukti pagalbos, nes geležinėj 
uždanga atskyrė juos nuo pasaulio. Kiti, dar nepa
vergti, žiopso ir laukia savo eilės.

Bet kas gali pasakyti: koks išskaičiavimas komu- j 
nistams pulti Angliją ir Prancūziją? Juk tose valsty
bėse socialistinės valdžios. Socialistai gi komunistams: 
giminingi. Taigi toks ir dalykas, kad tarp giminių kaip Į 
tik ir kyla didžiausios peštynės. Ar tai iš pavydo ir 
varžytinių dėl valdžios, ar tai dėl principų skirtingu- j 
mo. — kas juos žino. Gal dėl vieno ir kito. Kaip ten be- j 
būtų, bet yra faktas, kad bolševikai smaugia socialis
tus, kur tik juos sugriebia. Bolševikai jokių principų I 
neturi, nebent vieną, jei tik jį galima principu pava
dinti: visus nekomunistus skaityti savo priešais. Gi 
bolševikų elgesys priešų atžvilgiu nustatytas šitokiu 
jų obalsiu: “jei priešas nepasiduoda, sunaikinti jį!“ 
Kad tas šūkis būtų pasauliui suprantamas ir priimti-! 
nas, bolševikai vengia žodžių “komunistų priešas“ ir 
ir pakeičia juos “liaudies priešas”. Tai daro supranta
mu sumetimu — prisilaižyti demokratijai. Vargšė ta 
demokratija: kiek ji nukenčia dėl savo vardo! Didžiau- i 
si demokratijos priešai išnaudoja jos iškabą jos sunai- 

* kinimui. K.

ai ieną! Jie skirti 
i-.m likimui, nois 

: ii. ri šindvse mūsų fcZ *•
dorybėmis, kurie 

padarė Dievui ir 
gėdos banga 

Lietuvos upėmis

? I

LIETUVA ŠAUKIASI...
(Vascrio 16 d.)

Metai, sukaustyti dvyli
kos mėnesių stipinais, su
kasi savo monotonu ritmu 
365 dienų krumpliais, at
nešdami kronometrišku 
tikslumu Vasario 16. Skir
tumas tik tame, kad se
niau ji pradžiugindavo 
širdį, o dabar pravirkdo. 
Šiais metais milijonai su
kruvintų širdžių į ją žiūri 
su pasigailėjimu ir užuo
jauta, nes mato, kad gele
žiniai pančiai art jos kak
lo vis labiau ją smaugia.

Lietuvių tauta liko nu
kryžiuota, ją maitina 
skausmu ir girdo ašaro
mis.

Maskvos dievaičiui Mo
lochui jau pastatytas au-

tėvynės kančias ir jai grę
siančius mirties pavojus. 
Jei mes šiuo metu ne 10 
nuošimčių savo pajamų 
aukosime tėvynei, bet visą 
šimtą, tai ir tuomet mūsų 
auka bus tik menkas šešė
lis tos aukos, kurią deda 
ant tėvynės aukuro tie 
mūsų broliai ir sesės, ku
rie yra pasilikę savo tėvų 
žemėje.

Mūsų žūstančių tėvynėj 
įbrolių ir seserų bolševikų 
lieiamo kraujo klanai, jų 
nežmoniškų kančių šauks
mai, tūkstančių mūsų kil
niausių brolių ir seserų iš- 

j vežtu į Sibirą kankinių 
; karčios ir mirtys nekaltų 
i mažų vaikelių badu numa
rintų, ir bolševikų nužu
dytų skaisčių sielų šauki
masis mūsų pagalbos kry
žiuojamai tėvynei ir dar 
gyvenantiems skurdžiau
siu ir pavojingiausiu gy
venimu Lietuvos žemelėj, 
turi būti mums mūsų žy
gių ir darbų kelrodis ir 
mūsų pasiaukojimo, atsi
žadėjimo ir susirūpinimo 
savo tėvynės likimu bei 
kova už jos laisvę riba ir 
mąstąs.

Broliai ir sesės lietuviai. 
Lietuva tiki Jūsų lietuviš
ka širdimi. Lietuva tiki 
Jūsų lietuviška širdimi. 
Lietuva tiki Jūsų žygiais 
jos išvadavimo darbui. 
Lietuva laukia jūsų duos- 
numo, aukos, kuri reika
linga jos laisvei atgauti ir 
jos tautos gyvybei išgel
bėti. Lietuva tiki, kad ir 

į Jūs, kaip ir visa Lietuva, 
kaip liūtai stosite į kovą 
visiškai save ir savo pato
gumų atsižadėję, kaip tie, 

; kurie yra pasilikę kur Ne
munas, Šešupė, Venta, Ne
ris ir Šventoji teka, kur

•'engdavo, kain riktą liga 
sergančio ligonio Toliau, 
;toks, pat nuošimtis buvo 
‘ mokamas nuo visų pobū- 
jviu, nasiliksminim”. iškil
mių išlaidų. Susirinko pa- 

Į vyzdžiui draugai a’učio iš
gerti smuklėm Smuklės 

i savi ūnkui moka 100 kro
nų. 10 kronu sumokėdavo 
Laisvės Fondui. Iškilmin
gos krikštynos p r vestu
vės. Iškilmių keičias su 
lakšte apeina sičius rei- 
(•'iam arn 
r>~s T*e’l 
Svečiai
regu reikalaujama.

Be to, ju buvo
’-iti įvairiausi būdai di- 

dirti T a>vės Fordo su
moms. Kiek’ie^a nroga
tam tikslui buvo nanau-i 
dojama. štai susirenka 
geri draugai ar pažįstami 
pasivaišint saliūne. Be- 
girkšnojant ir bešneku
čiuojant vienas draugų iš- 

; sitraugia cigarą iš kišenės 
ir skelbia varžytines tėvy- 

. nės naudai. 15 kronų — 
! kas daugiau. Pasipila 

rungtynės — 30, 50, 100 
. ir t.t. Dažnai už tokį ciga- 

lictuvių Mūsų gi Lietuvos laisvini- rą įvaržydavo ligi 1,000 
Štai kitam pasi-

mer- 
gaitė nusimovusi savo su- 
sižadėtuvių žiedą pradeda 
varžyti. Kyla nepaprastas 
entuziazmas. Susirinku
sius pagauna didelis 
džiaugsmas ir susižavėji
mas mergaitės karšta tė
vynės meile, kuri tėvynės 
reikalus stato už mylimo 
jaunikaičio atmintį ir sa
vo asmens gyvenimo lai
mės laidą. Žiedas laimi 
dažnai šimteriopą kainą, 
kuri aukojama tėvynės 
laisvinimo reikalui. Kitam 
vėl pobūvyje vyras nusi
kabinęs savo laikrodį pa- 

i va irvoc* T.aicvoa
Fondo naudai. x.
pats vaizdas. Ir vėl tūks- hnksmos Birutes dainos, 
tarčiai niaukia Laisvės; skamba gūdūs širdį verią 
Fondan. Visų būdų ir prie-1 Pa^a^os šauksmai kur 
monių čia neišnasakosi. jr j ticsiam°s į mus bado ir 

, .... 1 sunkaus darbo išdžiovin
tos rankos melste melsda- 

'mos mūsų pagalbos. Ir 
Lietuvos ir Sibiro tą balsą 

j Jūs girdite, tas į Jus iš
tiestąsias rankas Jūs ma
tote. Broliai ir sesės. Tam 
šauksmui 
neužsikimšite, 
Jus 
nes 
nes 
kai 
nors labai suvarginta, bet 
yra ir Jūsų mylimiausia 
močiutė. Visus tad reika
lus, reikaliukus atidėję to
limesniems laikams, au
kokite tik tėvynei vaduo
ti. Nedelskite parodyti sa
vo tikro lietuviško ir gar
bingo savo tėvynės reika
lų supratimo, kad nebūtų 
pervėlu ir kad baisi atsa- 

ikomybė už tėvynės prara
dimą sunkia našta nekris
tų ant Jūsų ir Jūsų vaikų 
pečių.

Tad, į darbą. į darbą, 
kaip Dievas įsakė...

M. Krupavičius,
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Pirm. 
1947 m. sausio 30 d.

g..lė
ni oa- 
isvini-

Lietuvos ir lietuvių gy- pakant 
vybė piktų žmonių paka- tumėm 
bintą ant plono siūlo, daryti. 
Mums visiems stoja bai
sus 1 laušimas: gyvent ar 
mirt? Visi nedvejodami 
atsakome ryžtingai ir kie
tai — gyvent. Visi lietu
viai, ,kUx’io.m p<x^v.v<iiO k± a~ 
šte begyventų, stojo į kie
tą ir atkaklią kovą už Lie- kos svetimuose kraštuose, 
tuvos laisvę ir 1 
tautos gyvybę, pasiėmęs 
tos rūšies ginklo, kuri yra 
reikalingiausia tam tiks
lui pasiekti ir kuri jam jo 
gyvenamose sąlygose pri
einama.

Lietuviai pasilikę Lietu
voj ėmėsi tokio ginklo, ko
kiu raudonasis Maskvos 
fašizmas išplėšė Lietuvai 

.laisvę ir kokiu naikina 
mūsų brolius ir seseris.

ti jos 
•ežir 
tvirl- 
bečh 
priešui ą
Tėvynei: 
nebūk ės 
iš svetimos šalies; jos ru- 
bežių barbaro koja nebe- 
mindžios! Lietuva buvo ir 
bus!

Šiai priesaikai mes lietu
viai visi broliškai, vienin
gai ir galingai atsakysime 
ir besarmatį svečią išpra
šysime. Lietuvos garbin
gojo kario kalavijas visa- 
! da žvilgėjo berenčiuose 
I saulės sninduliuose. Šian- 1 A.
dien jis paslėptas rūdija, 
bet tvirta ranka jį paėmu
si nušvies ir vėl 
Tėvynės gynimui, 
žodžiai ant mūs 

j Tėvynės krūtinės 
Iti: “Broliai Lietuviai išei- 
iviai ir tremtiniai, pakilki
me už savo tautos laisvę!” 
. Mes gi prisikėlę nuo mir-' Tūkstančiai gyvybių žūs- 
ties patalo nuplausime ta, kraujas upeliais lieja- daug, 
džiaugsmo ašaromis išnie- sį, bet kovojama už tėvų kad ją suaukosite ir tuo- 
kintą ir suterštą jos veidą, žemę, už gyvenimo teisę, mi padėsite tėvynę lais- 

Vyriausias Lietuvos Iš- vinti, o savo vardus užra- 
laisvinimo Komitetas, vi- šysite aukso raidėmis į is- 
so pasaulio lietuvių orga- torijos garbūs lapus, 
nizacijų ir visų lietuvių Broliai ir Sesės Lietu- 
remiamas 
to paties tikslo siekia po
litinėmis ir diplomatinė
mis priemonėmis. Kiek
vienas padorus, tėvynę 
mylįs lietuvis tas jo pa
stangas remia savo pinigu 
ir moraline parama.

Pinigas šioj sunkioj ir rys negarbingai ir 
baisioj kovoj turi labai di
delės reikšmės. Nebus pi
nigo, kova nutruks. Tai 
būtų baisi gėda ir nedova
notinas nusikaltimas, jei 
dėl šių priežasčių tektų 
nusiginkluoti ir Maskvai 

kiekvieną. Ateis diena, ku- pasiduoti. Istorija už tokį 
rioje tavo sprandas bus apsileidimą ir nerūpestin- ga, kol nebus laimėta Lie- 
palenktas, nors ir labai gumą mus atžymėtų Kai- tuva. kol paskutinis bol- 
kietas atrodo. Atsivers že- no judosišku ženklu, kurio ševikas neapleis mūsų že- 

" ' ’ mūs. Tai labai gerai su
prato dar nrieš Didįjį ką
rą čeko-s’ovakai vaduoda- 
miesi iš Austro - Vengrų 
okupacijos.

Štai kaip jie rinko pini
gus kovai už savo tėvynės 
išlaisvinimą: pirmiausia
kiekvienas čekas ir slova
kas į savo Laisvės Fondą 
mokėjo mokesčius po 10 
nuošimčių 
darbio. Tie 
vo mokami 
valstybės 
kami. Kas tokio mokesčio 
nenorėjo mokėti, buvo pa
skelbtas tauros priešu. 
Su tokiu žmogum visi nu
traukdavo ryšius ir jo

nius skatikus lietu’ iai 
tremtiniai, kad ir natys 
skurdų gyvenimą gyven
dami. Bet jų aukas galima 
naudoti tik Vokietijoj, nes 
vokiečių markė neturi rin-

tarnaus
Šventi 

motinos 
užrašy-

I

Laisvi prie jūros, kalbos ir 
Altoriaus atnašausi m e 
padėkos auką, supintą iš 
sukruvintų širdžių. Su 
džiaugsmu giedosime mei
lės himną, užmiršdami iš
kentėtus vargus 
čias nuo 
Retežiai 
sugrįš ant laisvos tėvų že
mės, kuri kaip motina Pri
glaus kiekvieną savo vai
kelį.

O svetimšali! ant tavo 
vėliavos yra išdavikiškas 
ženklas, kuris tave lydės 
amžiais! Nuo Sibiro iki 
Baltijos tu slankioji kaip 
vagys, judosišku pabučia
vimu išduodamas mirčiai

priešo 
nukris,

bei kan- 
baisaus. 
Lietuva

ŽP-

mo darbas ne Vokietijoj, kronų, 
bet kituose kraštuose dir- linksminime jauna 
bamas.

Tam darbui padėjot Jūs 
Amerikos lietuviai. Dėl to 
kilnaširdžiai pasiryžote 
paskelbti Lietuvai laisvin
ti vajų ir nusistatėt su
rinkti tam reikalui ketvir
ti milijono dolerių. Už tai 
Jums dėkojame, kryžiuo
jamos tėvynės vardu. To
kios sumos nebus per- 

Mes tvirtai tikime,

ir visų 
ir padedamas, viai. Karys fronte tik tuo

met padeda ginklą, kai 
baigiasi karas. Kai viena 
kariaujančių pusių ginklą 
padeda karui nepasibai
gus, pasiduoda priešui ir 
savo bylą pralaimi. Gink
lą padėdamas nelaiku, ka- 

nusi- 
kalstamai palaiko priešą. 
Mūsų kovoj pinigas yra 
ginklas ir tai re bet koks. 
Tenkintis tad vienu ar ki
tu vajum negalima. Pini
go rinkimas ir telkimas 
privalo tęstis nenutrau
kiamai ir kiekviena pro-

r y

skelbia varžytines Laisvės !>ro,liai “A0*1' lietuv>škai
Ir vėl tas sne*a» bet kur jau vietoj

, kuras, ant kurio kasdien 
atnašaujamos gyvos žmo
nių aukos. Šiandien jas 
teaukoja Europa ir Azija, 
rytoj pareikalaus ir iš to
liau...

Nusileidimas ugdo prie
šo drąsą! Tie, kurie dabar 
dar galėtų sutramdyti 
raudonąjį dievaitį Molo
chą, delsia, glosto, rami
na, o tas tik šiaušiasi ir 

, urzgia, darydamas šėto
nišku gudrumu vis gilesnį 
ir platesnį verpetą, į kurį 
rytoj įtrauks visus.

Mes. šiapus Atlanto su
stoję prie ošiančių kaip 
vėtra bangų, žiūrimu į mū
sų tolimą Tėvynę. Nutilk, 
o jūra, leisk mums užgirs-

i

mė ir prarys tave gyvą, o 
paskui išspiaus kaip iš
matą bereikalingą, kuri 
net trąšos neduoda. Tada 
pasaulis susilauks ramy
bės, užtekės skaisti taikos 
saulutė ant visos žmoni
jos, kitoks pasirodys gy
venimas. Teneduoda saulė 
tau, žvėrie, šviesos, ir že
mė žolės! O Dievas nebus 
kurčias mūsų maldoms ir vyrių žemė, 
aimanoms. Tas Dievas, Mūsų priešas — bolševi- 
kurs yra Tėvu tautoms, kas Lietuvai sunaikinti 
neapleis niekados. Jis gra- deda savo valstybės apa- 
žins mus j tėvų žemę va- ratą, kariuomenę ir vals- 
ryti pradėtą vagą. tybės iždą. Savo pragariš-

Ne kerštu, bet tvirta va- kam tikslui pasiekti Mąs
lią ir meile mes stokime kva daug milijonų meta, 
už laisvę, temato pasaulis Mes gi iš savo pusės tai 
mus kovojančius už tiesą kovai kol kas sulyginant 
ir mirštančius už garbę, su Maskva tik skatikus į- 
Tada Lietuva nebebus tar- stengiame panaudoti. Dėl 
naitė, bot karalaitė, o tau- to toli gražu negalime pa- 
tos mylinčios laisvę ap- daryti tiek, kiek turėdami 
gins ją nuo priešų. Joks --------------------------------

amžiai neįstengtų ištrinti.
Ne. Lietuviai niekados 

to neprikiš. Lietuviai pa
siliko tokie pat, kokie jie 
yra buvę amžiais. Jie nie
ko nesigailėjo savo tėvy
nės laisvei, jokia auka 
jiems Lietuvai nebuvo 
perdidelė. Lietuva dėl to 
amžiams ne tik mums, bet 
ir svetimiems pasiliko did-

nuo savo už
mokesčiai bu- 
nuolatos, kaip 
mokesčiai mo-

TEKĖKI

gins ją nuo priešų. Joks--------------------------------
triūsas nebus tuščias, jis bėkite greičiau, nes mūši; 
atneš savo vaisių, nes širdys jau alpsta, ir akis 
slaptoje jau krauna pum- pražiūrim, belaukd a m i 
pūrelius, pavasario belau- linksmos naujienos: Tėvy- 
kiant.
išbujos, 
šventa spalva.

O išpirkimo dienos! sku-

Jie ašarų laistomi nė laisva! Užtrauksme 
pasipuoš darni Tautos himną prieš tris

palvę sustoję rimtai.
Į Barnabas M.

Tekėki, sauluže. 
Aplinkui dangužj.
Apeiki, sauluže. 
Aplinkui oruži.
Skaityki, sauluže.
Ar visos žvaigždužės.
Ar skaitau neskaitau. 
Jau vienos ir nėra, 
šviesiausios žvaigždužės, 
Kur anksti tekėjo.
Vėlai nusileido.

šie keli pavyzdžiai vaiz
dingai parodo, kaip anų 
laikų čekai ir slovakai su
prato pinigo reikšmę savo 
tėvynės laisvinimo darbui, 
kaip jie mokėjo tą pinigą j 
rinkti ir kaip jo negailėjo 
tėvynės reikalams.

Visas mūsų gyvenimas 
parodė, kad mes lietuviai 
buvome ir esame nemen- 
kesni už čekus ir slovakus. 
Priminsiu Amerikos lietu
vių aukas ir žygius savo 
tėvynei laisvinti Didžiojo 
karo metu. Mūsų istorija 
garbingesnių pasiaukoji
mų tėvynei pavyzdžių už
sirašė. Mūsų istorija, se
noji ir naujoji, mirguliuo
ja didvyriškais pavyz
džiais. Pagaliau šie gyve
namieji laikai tėvynėje, 
pasilikusių kančios ir žy
giai duos istorijos lapams 
tokių didvyriško pasiau
kojimo pasigrožėtinų pa
vyzdžių. kurie nustelbs vi
sus ligi šiol turėtus, ir ku
riuos sužinojęs pasaulis 
aiktels iš nustebimo. Negi 
leisimės dabar čekams ir 
slovakams mus aplenkti 
jų pasiaukojimu ir tėvy
nės meilės pareiškimu. 
Negi leisime mūsų himno 
Lietuvos garbingos praei
ties įrašytus žodžius “Lie
tuva. Tėvynė mūsų... Tu 
didvyrių žemė“ paverst 
tuščiais, beprasmiais ir 
melo žodžiais. Negi mūsij 

■ karta būtų taip sumenkė
jusi ir savo kišenės bei 
asmens patogumų būtų 

į sumenkinta ir susmulkin
ta, kad dėl gardesnių bar
ščių dubenėlio, dėl aukso 

I gabalėlio pamirštų savo

i

Jūs savo ausų 
ištiestų į 

rankų neatstumsite, 
ir Jūs esate lietuviai, 
ir Jūsų širdys lietu viš- 
plaka, nes Lietuva,
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Kunigystės Auksinio Jubiliejaus Sukakties 
Proga, Vasario S, 1947, pamokslas 

sakytas Kun. P. Juškaičio.

• Jubiiate Deo in Voce 
Exultationis".— ■•Džiūgau
kite Dievui džiaugsmo bal
su". Psalmė 46-1.

'Toji gerovė ne pigiai atseina 
pačiam darbininkui; ji reika
lauja iš jo didelio pasišventimo, j 
savęs išsižadėjimo, kuris neap- 
seina be skausmo ir nuovargio. į 
Neveltui Šv. Augustinas sako: 
“kad ilgas, doras ir šventas gy
venimas lyginasi kankinio vai
nikui". Tad juo ilgesnį laikotar
pi jubiliejus apima, juo jis yra 
brangesnis. 25 metų jubiliejų 
vadiname Sidabriniu: 50 metų 
— auksiniu: o 75 metų deiman
tiniu. šiandien minime auksinį i 
jubiliejų.

Didelė Dievo malonė sulaukti i 
Auksinio Kunigystės Jubilie- Į 
jaus. Iš tų 50 metų Didž. Gerb. 
Jubiliatas, kun. Dr. K. Urba- į

Didžiai Ger- navičius Amerikoje praleido 421

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenvs:

*

MAROZAS. Antanas, iš Geer- 
įdvulų km., Šėtos vai.. Kėdainių

KRISS (Jonaitytė), Eugenia,Į MARKUZAIT2. Ona. iš Sla- 
gvv. Baltimore, Md.. 2310 An-■ vikų vai.. Šakių aps.
napolis Avė., St. Vinnans.

KRIZONIS, Kazimieras ir
Petras, iš Girniūnų km.. Krinči-1 a^s’ ..............

i MASONAS. Jonas, iš Juodei- 
• šių km., Pabiržės vai.. Biržų 
aps., gyv. Baltimore, prekybi
ninkas.

MATIČKIENE - Radzevičiūtė, 
Teofilė, iš Smališkės km.. Leipa
lingio vai., Seinų aps., gyv. Ba
yonne.

į MATULIS (Matulevičius), 
Mečys, iš Sutkaičių. Raseinių 
aps., gyv. New Yorke ar Čika
goje.

MAŽEIKA. Pranas, iš Augus- 
tavos. Giedraičių vienk.. Šakių

! aps.
Co- MEDELIENE - Dabrovalsky- 

tė, Zofija, iš Pabutkalniuko km., 
’ ^' Užvenčio vai., Šiaulių aps., spė- 
’• ^ijamai gyvena New Haven, Ct. 
° a”! MEYERS. Albert ir Elizabeth

* Jono Diel-
tus: Kaimelyje ir Pasrciątne — 
lenkų parapijoje. Būdamas uo
liu Lietuvos patrijotu. pasiliuo- 
savo iš Lenkijos ir 1905 m. at
vyko Amerikon. — i šią laisvės

Chief of Staff Dwight D. Eisenhower klausosi politiškos nuomonės 
Prancūzijos St. Lo miesto mayoro ir Edward J. Kelly, Chicagos miesto 
mayoro laike mayorų konferencijos bankieto Washington, D. C.

Jūsų Ekscelencija Richard J. 
Cushing. Eostono Arkivysku
pas. Aukštai Gerb. Prelatai. Di
džiai Gerb. Kur.. Dr. Jubiliate. 
Broliai Kunigai. Brangios Sese
lės ir visi mylimieji Kristuje:— 

Linksma apeiga mus čia šian
dien surinko iškilmingai minėti 
Didžiai Gerb. Kun. Dr. K. L’r- 
banavičiaus penkiasdešimties 
metų kunigavimo sukakti. Pa
prastai tokią iškilmę vadiname 
Auksiniu Jubiliejum. Tad visų 
susirinkusių ir savo vardu nuo
širdžiai sveikinu
biamą Jubiliatą šioj dienoj. Lai metu. Tapęs kunigu vasario 7, 
gerasis Dievas, visų gėrybių 1897. Lietuvoje. Suvalkijoje, 
davėjas, suteikia Jums dar ii- darbavosi apie aštuonerius mė
gai gyventi ir darbuotis Tautos 
ir Bažnyčios labui.

Žodis jubiliejus reiškia džiū
gauti. yra imtas iš senovės heb
rajų kalbos. Kiekvienas žmo
gus džiaugiasi apturėjęs kokią šalį, 
gerybę, ir juo gerybė didesnė ar 
brangesnė, 
na gilesnis, 
nytojas mini 1 
metusią vieną drakmą. Po rū- jo Lowell. 
pestingo ieškojimo suradus, su
šaukė savo prieteles ir kaimy- 

ir sako: "Džiaugkitės su 
radau drakmą. ku- 
pametusi". (Luk. 
ganytojas suradęs 

avį, sušaukia prie- 
telius ir kaimynus ir jiems sa
ko: “Džiaugkitės drauge su į 
manimi, nes suradau savo avi. 
kuri buvo prapuolusi" (Luk. 
15-6 >. Kiek yra pasaulyje įvai
rių gerybių, tiek yra ir Įvairių 
džiaugsmų.

Vienok ne kiekvienas džiaugs
mas gali būti pavadintas jubi
liejaus džiaugsmu. Jubiliejaus 
džiaugsmu vadinam tą. kurį su
kelia ilgametė ištikima Dievo 
garbei ir žmonių naudai tarny-1 
ba. Kuomet jaunikaitis tampa 
Įšventintas kunigu, džiaugsmas 
būna visu pirma jam pačiam: 
paskui jo artimiesiems, jo gimi
nėms, jo prieteliams. o paga
liams ir visiems tikintiesiems, 
nes sulaukė naujo žmonių išga
nymo darbe darbininko. 
Džiaugsmas tampa dar dides
nis. kuomet tas darbininkas iš
tikimai darbuojasi per daugelį 
metų ir daug gero padaro Die
vui. savo tautai ir žmonijai.

Ketverius 
juo džiaugsmas bū- Shamokin. Pa.

Evangelijoje Išga- pabaigoje

metus
Po 

atvyko

■

I
piją. Per kurį laiką didžiausio-

i je lietuvių parapijoje darbavosi
klebonavo' vienas. Vėliaus. 1924 m. gavo i 

- — ' pagelbininką kun. P. Strakaus- i
ką. Jausdamas sveikatai silp-j

to 1909 m. 
į Bostono

tūlą moteriškę pa- vyskupiją. Klebono pareigas ė- nčjant. 1929 m. prašėsi būt per-;

Sausio Mėn. BALF Gavo
25,543 Svarus!

Dabar vyksta BALF piniginis vajus. Visoje Amerikoje ren-
keltu į Nonvood_ mažesnę pa-' giamos pramogos BALF paramai ir aukos kenčiantiems Euro-

Nors jau parapija i rapiją. Sveikatai visai susilpnė-: P°3e lietuviams. Nežiūrint to. tebesiunčiami ir rūbai, maistas, mo- 
! o »»ai lž»v orstro Ir s c- rl/Mrn Ttnci

nes
manimi, nes 
rią buvau 
15-9). Arba 
prapuolusią

parapijoje.
buvo pradėta, rado bažnyčią, į jus, priverstas buvo nuo para- ( 
bet daug darbo ir triūso padėjo i pijos pareigų visai atsisakyti.. 
Įrengime bažnyčios, i_ r_____  __ _ ....
klebonijai namo. Darbuodamas I toną pas kleboną kun. P. Vir-' siunčiami.
per keturis metus toje parapi- mauską padėti bažnytiniame! Zemiau skelbiamieji skyriai, parapijos, draugijos ir asmenys 
joje paliko joje savo neišnaiki-' darbe ir laikraščio “Darbiniu-1 Prisidėj° Paturtinti tuos gausius siuntinius mūsų broliams Euro- 
namą atmintį. i ko” redagavimo. Tas pareigas !P°Je- _ ___ .

Kilus suirutei lietuvių katali- • ir po šiai dienai garbingai tebei- 
kų tarpe Brocktone. Jo Emi-' na. Jo straipsniai kas savaitę 
nencija Bostono Kardinolas puošia “Darbininko” lapus, 
siuntė 1913 m. kun. K. Urban*-
1 -

reikalus. Ten daug vargo ir bė- tikras Alter Kristus.
dos jisai turėjo. Bažnyčia ir

’ kykloms reikmenys ir kitos dovanos.
Susisiekimui normalėjant, gaunamieji rūbai ir maistas tuoj 

nupirkime '1931 m. gįžo atgal į So. Bos- perpakuojami, paruošiami eksportui ir veik kiekvieną savaitę pa-

Boston, Mass. — BALF 17 sk. ir šv. Petro par. per kelis kar- 
410 sv. rūbų; 58 sv. maisto ir mokyk, reik.; “Darbininkas” 
2 kartu 10 sv. knygų. Bayonne. N. J. — kun. M. Kemėžis 285.
Chicago, in. — BALF 16.063 sv.; C'enter Port, L. I. — Trai-

— 'giai 35 sv.; Cieveland, O. — Šv. Jurgio par. 280 sv. rūbų. 1.259 sv.
— maisto.

Detroit, Mich. — Kriaučiūnas 15 sv.; BALF 76 sk. 2.040 sv.

tus
per 

I 
siitatė 1913 m. kun. K. Lrbana- Djjž. Gerb. Jubiliatas visur į • ■ 
vičių sutvarkyti ten parapijos buvo pavyzdingas kunigas —

Pasilik-
j- , damas uoliu Lietuvos tevynai- per ke]įs kartus. Dayton, O. — Šv. Krvžiaus par. 135 sv.

klebonija, taip vadinamų para- nju bažnyčios reikalai jam vi- 
pijos komitetų, buvo užraky- suomet buvo ir yra J _ A r
tos. Priverstas buvo prieglau- vijoję jįs visuomet yra malo- rjn, m.

labdaringas, i

no vai.
KUČAUSKIENE - Kajeckaitė, 

Marijona iš Naumiesčio, Šakių 
aps.. gyv. Cleveland, Ohio. siu- i 
veja.

KUČINSKAS, Aleksas ir Ku
činskaitė, Teofilė, iš Ariogalos 
vai., gyv. Philadelphijoj.

KUKORAIČIAI. broliai ir se
serys Angelikos.

KURTINAITIS, Jonas ir Juo
zas, iš Pajevonio km., Vilkaviš-;
kio aps.. Juozas gyveno 
consin valst.. Horpl?).

KUSHLIK, Schuylkill
Ninersville. Pa.

KUZMINSKAS. Antanas 
nediktas. Jonas ir Jurgi 
Naujamiesčio m., Panevėž 
Jonas gyveno Los Angeles, o (^7^),' duktė _ _
kiti Bostone ir Philadelphijoje. kaug ir Marijog Lendraitytės,

KYBARTAS. Liudvikas, iš 
Telšių, gyv. Brooklyne ar Čika
goje. orkestro vedėjas.

KYBARTAS. Pranas, iš
tenių km., Luokės vai.

LAIMUTIS, Antanas, iš Go
jaus km.. Žiežmarių vai., Trakų:
aps.

LANGAS, Adolfas, gyv. Bos
ton. Mass.

LAPINSKAS. Petras, iš Auk- 
sodžio km., Darbėnų vai., Kre
tingos aps.

LAUCIUS, Konstantinas, iš
Telšių aps.. sūnus Pranciškus ir 
duktė Jadvyga, gyv. 
Kensington.

LIAUKUS, Jonas,
Yorke.

LIČIUS, kilęs iš 
Alytaus aps. ir jų vaikai.

LIMANAUSKIENĖ - Greivy- f
tė, Petronėlė, gimusi Ameriko
je, gyv. Brooklyn, N. Y.

LIMINČKIENE - Burkšaitė.
Petronėlė, iš Žaliosios vai.. Vil
kaviškio aps.. gyv. Donorą.

lukšas. r........................
miesčio vai.. Panevėžio
gyv. Čikagoje.

MAJAUSKAS, Stasys, 
šušvio, gyv. Čikagoje ar 
delphijoje. į

MANEIKIS. Steponas, iš Juo
diju km., Tryškių vai.. Telšių 
aps., gyv. Brooklyne.

MANLEIKA, Antanas, iš Pie
čių km., Gelgaudiškio vai., Ša
kių aps.

MARGEVIČIUS, Antanas.
Varnių vai.. Telšių aps.

MARTUZAS. Antanas.
Krekenavos vai.. Panevėžio aps..
gyv. Brooklyne. Čikagoje ar
Philadelphijoje.

SY^'- Waukegan. III., 442 McKin- 
ley Avė.

į MICKIS (Michel), iš Nabagų- 
^en*' Beduonės km.. Paluobių vai.,

Šakių aps.. turi alinę Philadel
phijoje ar netoli.

į MICKUS. Teodoras, iš Sla- 
yeitų km.. Kretingos aps.

MIKALAUSKIENE - Stropai- 
tė. Marija, iš Plungės m., Tel
šių aps.. gyv. Čikagoje ar New

i Yorke.
* MIKESKA. Jonas, gyv. Pitts
burgh, Pa., 43-143 Moultrie St. 

MIKNIS. Pranas, iš Sėdos, 
Mažeikių aps., gyv. Elizabeth ar

! Brooklyne.
MIKULKA, Jonas ir Juozas,' 

iš Svėdasų.
MILIAUSKAS. Jonas, iš Laz-

i dunėnų km., Vainuto vai.
I

Čikagoje

gyv. New
t

i 
Miroslavo.;

i

trTT TA « TT<YTJ • 0 Ą.,4.^

šeima, kilęs iš Runkių km., Vi
šakio - Rūdos vai.. Marijampo
lės aps., gyv. Brooklyne.

MILERIS (Miller). Petras, iš 
Putokšlių km.. Sartininkų vai., 

Stasys, iš Nauja- Raseinių aps., gyv. Pittsburgh, 
aps.. pa

MISIULIS. Antanas ir Mišių- 
iš Pa.- lienė. Rozalija, iš Viekšnių, 
Phda- gyV Hartford, Conn.

MONTVILAS. Jonas, iš Vadž
girio bažnytkaimio, Šimkaičių 
vai.. Raseinių aps.

MORKVENAS. Jonas iš Kir- 
donių km., Pabiržės vai.. Biržų 
aps.. gyv. Čikagoje.

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

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

(Bus daugiau)

Hadson, N. Y. — Jonas Jankauskas 550 sv. Hartford, Coim. 
pirmoje ■ — A Lukas 26 sv. Haverhin, Mass. — BALF 159 sk. 220 sv. Her- 

...... .. . .. ., . - - — M. Ravaitis 35 sv.
,dos ieškotis svetimtaučių klebo- nug svetmgas. labdaringas, l Laurence, Mass. — BALF 49 sk. 139 sv. LoweH, Mass. — šv. 
mjoje. Sv. Edvardo, ir jų sve-; Niekam reikalingos pagalbos; Juozapo bažn. 49 sv.
tameje lietuviams pamaldas neatsakė. bet maloniai suteikė., Newton Bucks Co., Pa. — Seselės 26 sv. Nashua, N. H. — 
laikyta Ten buvo net pavojus jo Dirbdamas tikybos dirvoje, i 124 E. Hillis St. 5 sv. New Britam, Conn. — S. Tenukas 34 sv. 
gvx-ybei. Vienok Jis savo ramiu, vegti žmones j išganymą, neat-' Owensboro. K v. — Stella Cyrul 39 sv.

Philadelphia, Pa. — Šv. Jurgio par. per du kartus 611 sv.
Rockford, III. — BALF 85 sk. ir Šv. Petro ir Povilo par. per 

du kartu 153 sv. Springfield, UI. — St. Vincent de Paul par. 830.
Union City, Conn. — A. Grebauskas 11 sv. H'aterbury, Conn. 

,— Liet. Vad. S-ga 80 sv.; šv. Juozapo par. 1,110 sv. Worcester, 
! Mass. — Bakanowski 12 sv. Yonkers, N. Y. — Kašėta 8 sv. 
į New York City.

Brooklyn, N. Y. — Ieva Ambrozevičienė 20 sv.; Ronald Gil- 
len 9 sv.; Jonas Pečiukaitis 10 sv. sagų. 3 sv. maisto; Alice Klatt 
26 sv.; Mrs. Timins 97 sv. ir 32 kn.; J. Schmelskis 6 sv.; M. Mik- 
lasevičienė 12 sv.; Zabarskis 30 sv.; Elzbieta - Algirdas Vizbarai 
50 sv.; A. Riznis 18 sv.; Limontas 15 sv.; Cirgelis 23 
13 sv.; Bašvs 15 sv.; Liubinskas 6 sv.; Mrs. Unia 12 
kevičienė ir Miklasevičienė 4 sv.

Maspeth, N. Y. — J. Raudonaitis 150 sv.; 
New York, N. Y. — Aušros Vartų par. 60 sv. 
Ixmg Isiand City, N. Y. — Alebrtas Lukašiūnas 
Hoodhaven, N. Y. — BALF 39 sk. 275 sv. rūbų 

mok. reik, iš šių: Petras Montvila, Juozas Simonaitis, Sabaliai, 
Šalinskai. Jonai Mačiai. Benderiai, Vaicekauskai. Poderiai, Po
ciai. Arbačiausaki. Adomaičiai.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkojame, šių sudovanotų 
rūbų ir maisto pusė jau kelyje į Europą. O kai šį raportą skaity
site, jūsų dovanomis mūsų nelaimingoji tautos dalis puošis ir mai
tinsis.

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND WAREHOUSE 
101 Grand Street Brooklyn U. N. Y.

pijos komitetų, buvo užraky-' guomet buvo ir yra

pamaldas neatsakė, bet maloniai suteikė.
——. 3 tikybos <

gyvybei. Vienok jis savo ramiu, vegti žmoneg j išganyTną, ne;t.i 
kantriu veikimu beveik už po- sjsakė jy gerą daryti tautos Ja
ros metų visus sunkumus ir ne- bui. Daug darbuojasi, rašyda- 
susipratimus nugalėjo. Pastatė 
naujai bažnyčiai rūsį (skiepą), gindama tikėjimą, darydamas 
kuris ir po šiai dienai tebėra kjtlJ fcaibų vertimus, ypač Jo 
vartojamas pamaldoms kaipo Ekscei. kiekvieną ganytojišką 
bažnyčia. 'laišką puikiausiai sulietuvina.

Po sešerių metų darbuotės 0aug yra parašęs eilių, apysa- 
Brocktone. 1919 tapo atkeltas kų jr kjtokių gražios literatū- 
į So. Bostoną šv. Petro para-: ros kurmnj Nebereikalo Lietu- 

' vos valstybė suteikė jam už jo 
i nuopelnus tautai ir tėvynei Di
džiojo Kunigaikščio Gedimino 
Tretįjį Ordeną. O 19140 m. Lie
tuvos Universitetas, aukščiau-: 
šioji tos šalies mokslo įstaiga,! 
pripažindama jo mokslą, šutei-j 
kė jam Filosofijos Daktaro 
laipsnį. Tas duoda jam teisę 
kitus mokyti bei kitiems moks
lą teikti. j 

Gerb. Jubiliatas puikiausiai 
tas pareigas atlieka netik savo ■ 
raštais gydydamas žmonių pro
tus, bet ir jų sielas. Jo klausy- 

; klos visuomet apgultos. Jo pa- 
: mokslai visados uoliai klauso-1 
i mi. Jo patarimai visų ieškomi. į 
Seni ir jauni prie jo kreipiasi. I ^as^ara’s laikais net ir Romo- 
Jis visas visiems atsiduoda. Su Lietuvių Kolegija pajuto jo 
linksminančiais — linksminasi; duosnią ranką.

Pergyvenęs 56 m. kunigystę-

mas į įvairius laikraščius, ap

sv.; Stukas
sv.; Simen-

15 sv.
ir 14 sv.

I 

iš
i

Kaimynai BrooHyniec iai laimingai susitikę 
Emūpui<? apsivedė F’ai yžiijjr, tai L). Augustine 
L" < * ■ I . , > • . I I p,l I •• i I > I I 1 •. litu I •• > c

su verkiančiais — verkia. Su
senais — senas; su jaunais —Ije. Didž. Gerb. Jubiliatas, dirb- 
jaunas. Nėr tos organizacijos, 
prie kurios jis neprisidėtų, bei 
ką nors apie ją nejiarašytų.
Žodžiu sakant, nerasi nei Ame
rikoj, nei Lietuvoj kame jo ge- čiau silpnuosius: 
ri darbai nebūtų žinomi. Jo ne Į pasidariau.
tik moralę, bet ir materialę pa
ramą patyrė visi lietuvių vie
nuolynai: Tėvai Marijonai,
Pranciškonai; Seselės: Kazi- 
mierietės. Pranciškietčs. Jėzaus

i'j*-

damas apaštališką darbą, tik
rai Šv. Povilo 
džiais gali tarti: 
silpniems silpnas.

kad visus išgelbė
čiau. Aš visa dariau dėl Evan
gelijos. kad būčiau jos dalinin
kas”. I Kor. 9-22.

Susirinkau skaitlinga minia 
šiandie liudija, kad ji tikrai

tų darbuotę lietuvių tautai ir 
Kristaus Bažnyčiai.

Sveikina jį Šv. Tėvas, Jo Ek
scelencija Bostono Arkivysku
pas. Kartu su jais ir mes visi 
reiškiame jam giliausią pagar- 

Apaštalo žo-Jbą kaipo vienintėliui tokiam A- 
“Pasidariau Į menkoj lietuviui geram, uoliam 
kad laimė-’ kunigui, antram Kristui, ištiki- 

visiems visa Į mam patri jotui, gabiam rašė- 
jui, genialiam poetui. Lai Die
vas jį laimina ir teikia ilgą am
žių. kad galėtų savo gabumus 
ir toliaus naudoti Dievo garbei 
ir Tėvynės naudai. “Džiugauki- 

■ i j- me Dievui ^lžiaugsm<> balsu.

0.................... -...................... ............................................
! Kovo-March 18. 1947

Lietuvos Pranciškonų
i ŠV. ANTANO VIENUOLYNE
i Mount St. Francis. Greene, Maine
l Prasideda
j ŠV. ANTANO GARBEI 
Į Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos
i kurios baigsis birželio 4—12 d.

Šv. Antano Novena.
Ė Už visus Šv. Antano Pamaldų rr 
j Pranciškonu šv. Antano Vienuolyno 
= Novenos dalyvius, už visus Lietuvos 
ė ir Koplyčios Fundatorius. Rėmėjus 
Į ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradieni:
7:30 A M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.

Į 7:00 P. M.—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENČ. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Ė Jungtis su Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
j kad per didžiojo Stebukladario Šv. Antano užtarymą išprašius 
: iš Dievo:
Į TEISINGOS ir PASTOVIOS TAIKOS!

LAISVĖS ir NEPRIKLAUSOMYBĖS MuSŲ TĖVYNEI 
Į LIETUVAI!

IR _ KAD APSAUGOJUS PASAULI NUO GALIMO KARO 
BAISYBIŲ!

FRĄNCISCAN FATHERA
Moųnl St. Francis C.ręrn*. Maine

Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten
cijas sekančiu adresu:
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_____ Į 
gus, su švino gabalu antį 
galo. Tais kankinimo įran-; 
kiais buvo plakami nelai- į 
mingieji.

Klaikus baisiai vaizdas: i 
žmonės klykia, alpsta. Va-i 
sara, baisus kvapas, nega
li ilgai pabūti.

NUKANKINTASAI 
MANO DRAUGAS

_ _ _ _ Tarp nukankintųjų buvo
iš tolimų apylinkių. Duo-į^a® 
bės buvo atkastos..........
žemės, netoli miško kraš
to, buvo suguldyta 73 la
vonai. Priėjome visai ar
ti. Visų sudaužytos gal
vos, daugelio akys išdur
tos, liežuviai nupiauti, 
kaikurių ausys nuplautos,

Pradžia 1-rname puslapyj 
žmonės pradėjo kalbėti, 
kad atrado užkastus bai
siai nužudytų žmonių la
vonus.

ŽUDYNIŲ EGLYNAS
Sekmadienį, apie pirmą 

valandą po pietų nuėjome 
su žmona į Rainių miške
lio pusę. Radome suvažia
vusias minias žmonių, net

Ant!n^n^as’ skautas Zenonas 
Tarvainis. Kratos metu; 
pas jį buvo rasta skautiš
ka uniforma. Kapinėse, 

: ant Nežinomojo kareivio 
kapo Telšiuose jisai buvo 
uždegęs žvakutes tautos 
šventės išvakarėse, Vasa-

j

nosys nuplautos, kaukuo-;r*0 užtek°, kad jį
lės sudaužytos, kruvinos; afestuotų, kalėjime var-
krutinės, sumušimo žy
mės didžiausios, sulaužyti 
raktikauliai, kojų ir ran
kų daugelis nušutintos, 
nudegintos. Daugelis pa
žaboti geležiniais žąslais, 
o rankos užpakalyje su
rištos.

Giminės vaikšto tarp jų, 
negali net atpažinti saviš
kių. Guli sukruvintos ma
sės, net artimieji tik iš į- 
dėtų auksinių dantų galė
jo apie septynetą atpažin
ti.

Vaizdas buvo taip klai
kus, kad žmona pamačiusi 
nualpo. Turėjau ją nuves
ti toliau.

gintų ir vėliau nužudytų. 
Jo motina gyveno priešais 
kalėjimą. Jai buvo baisiai 
sunku, kai pro langą ma
tydavo varomą savo sūnų, 
su kitais kaliniais, į pirtį 
ar kitur.

Tarp nukankintųjų buvo 
ir mano pažįstamas A. 
Žvirgždinas, Telšių gim
nazijos mokinys, skautas. 
Pas jį irgi rado skautų u-

MOTORAI, ŠAUKSMUI 
UŽTRENKTI

Suėję apylinkės gyven
tojai pasakoja, kad iš ar
timesnių kaimų buvo iš
kraustyti žmonės, kad 
niekas nebūtų liudinin
kais tų baisių žudynių. 
Nieko nepaliko arti. Žmo
nės tik girdėjo motorų ūž- įstaigos, 
imą, nesuprasdami dėl ko!brikų darbininkai, 
ir iš kur.

Patsai vaikščiodamas po į 
tą Rainių eglynėlį mačiau 
motorus — dinamo maši
nas, kurios egzekucijų 
metų buvo paleistos, kad 
užtrenktų nelaimingųjų 
šauksmus.

Patsai mačiau iš mėty
tus tokius vielų "trosus” 
— iš vielų supintus bota-

Raudonojo Kryžiaus skyriuje, Brooklyn. N. ¥., tūlas Martin S. Lef- 
kovitz, demonstruoja dirbtiną atgaivinimą žmogaus, kuris per smūgį ne
tekęs sąmonės.

I labai įkyri ir kartais netibas nesusilaukė nei pagar- 
' susipratusius lietuvius ir i bos, nei simpatijos, nei pa« 
katalikus versdavo veid-’ 
mainiauti. Pasitaikydavo ______x______ ,
ir tokių kurijozų, kad šiaip leckis 1940 metų pabaigo- 
jau geriausias pažįstamas-’ 
staiga nebesveikin d a v o 
kunigo gatvėje, 
davo” mat! Ne vienas su- gavęs 
sipratęs lietuvis turėjo į- bos nurodymą nedaryti 
rašydinti savo sūnelį ar dvasininkams jokio tiesio- 
dukrelę į komjaunuolius, ginio spaudimo, bet šis jo 
kad tik tuo būdu įrodytų tvirtinimas nepasitvirtino, 
savo lojalumą komunisti-; Greit prasidėjo ir tiesiogi
nei santvarkai. Į šitą spau-'nis dvasininkų spaudimas, 
dimą protesto mostu atsa- Komunistų tikslas buvo 
kė abiejų universitetų bei suparalyžuoti bet kurį 
kitų aukštųjų mokyklų;dvasininkų veikimą. Iš to 
studentija ir vidurinių mo-i principo išeidami, raudo- 
kyklų moksleiviai. Švieti-‘ nieji valdovai paėmė ka- 
mo komisariatas buvo vi- • riuomenės reikalams visas 
sų nelaimingiausias. Iš į Lietuvos vyskupų reziden- 
provincijos miestų nuolat'cijas ir bažnytinių įstaigų i j ...............................................

i

galiau dievinančio kulto.
Nors drg. (draugas) Pa

je. atsisveikindamas su vo
kiečių žurnalistu Hilde- 

“nepažin- brana’u, pareiškė, kad jis 
iš vyriausios tary-

I

Lietuvos Katalikų Bažnyčia
Po Bolševikų Jungu

Rusų revoliucija su-,su visomis jos institucijo- 
griauna senąją santvarką mis. Remiantis Engelso,

niformą ir tas buvo inkri-|ir stato naują darbo žmo- Markso ir kitų 19 amž. ap- 
minuojanti medžiaga...

Tarp tų 73 kankinių bu
vo ir kunigas Korzanas.

DVIEJŲ MAILIŲ 
LIŪDNOJI EISENA

i Apleidome Rainių miš- 
į kelį labai prislėgti. Klai
dus vaizdas kaip gyvas 
stovėdavo galvoje, net 
sapnuodavome.

Atėjus laidotuvių dienai 
išsirikiavo keturių kilo
metrų ilgumo procesija — 
nuo Rainių miškelio iki 
pat Telšių. Ėjo mokyklos, 

tarnautojai, fa-
Kars- 

tus greitomis buvo paga
minusi Telšių amatų mo
kykla. visiems 
dirbo jie dieną ir naktį. 
Nešami karstai 
gėlėse ir vainikuose. Ir aš 
pats pasimainydamas ne
šiau karstą. Kapuose bu
vo iškasta didelė bendra 
duobė — tik tris giminės 
atskirai pasilaidojo.

plaukdavo nusiskundimai, (kurijų) būstines. Vienin- 
kad moksleiviai reakcio- telis Panevėžio 
nieriškai elgiasi demons- išliko savo namuose, bet ir 
tracijose ir kad per daug tas suspaustas į por-ą kam- 
lanko bažnyčią. Į tokius bariukų. Nacionalizavus 

švietimo bažnytinius namus, “kulto 
komisaras A. Venclova ne'tarnų” butų nuoma buvo 
vienam yra piktai atrėžęs:'aukščiausia — 3 rubliai už 
“Padarykite jūs savo gim- k v. metrą. Jei kurio butas 
nazijose įdomių pramogų, turėjo daugiau kaip 9 m-, 
užimponuokite jiems, tada’tam už likusius m- reikėjo 
nebetures ko ieškoti baž-įmokėti dvigubą taksą, 
nyčiose. O jei dar bėga į 1940 m. gruodžio mėn. Lie- 

i bažnyčias, tai reiškia, kad tuvos komunistų 
jus nieko doro jiems ne- komitetas tjuvo nutaręs vi- 
;duodate”... įsų tikybų maldos namus

Taip, komunizmas sveijapdėti dideliais mokes- 
kam ir susipratusiam, 1 ciais. Metinė suma buvo 
tuvos jaunimui nieko tei-; nustatyta pagal bažnyčių 
giamo duoti nepajėgė. į dydį ir jų lankytojų gau- 

! Jis norėjo iš!sumą. Toks bažnyčių mo- 
guista. jaunimo išplėšti tikėjimą, kesčių įstatymas pirmiau

Liūdnos atminties 1940 į tėvynės meilę, pagarbą sa-įbuv. Lenkijos ribose jau 
metų birželio 15 dieną at- vo krašto nusipelniusiems buvo vykdomas. Ten kai 
nešė į Lietuvą baisaus te- žmonėms.
roro ir visiško žmogaus Sielą, antgamtinį gyveni-į sumokėti iki 35,000 rublių, 
nuvertinimo santvarką. Ir mą! VasiPac mn<a fnr Bru kitu
čia tuojau Bažnyčia buvo;jauną žmogų žavi, 
atskirta nuo valstybės, iš kovoti, aukotis.
mokyklos pašalintas reli-į Kauno universitete mark- tas. Tam pačiam 
gi jos dėstymas. Tiesa, sizmo - leninizmo lektorius; ’ " "
nuolatos buvo vaikiojamasį(rusas) per savo paskaitą;

“sąžinės laisvė”, ta- yra pareiškęs, kad didžiau-j 
čiau. kaip reikia suprasti si komunizmo stabdžiai e-!

nusiskundimus
i

vyskupas

!vo tik spausdinto žodžio 
forma, tai ne vienam iš 
mūsų atrodė nerealu, lyg 
savotiškas fantazijos pa
daras. Tačiau iš pereitų 
metų pergyvenimų kiek
vienas blaivaus proto žmo
gus turėjo prieiti išvadą, 
kad komunizmo santvar
kos pagrinde glūdi kažkas 
nežmoniška, nenormalu. Ii-i Priešingai!

centro

nių kolektyvo rūmą. Visa, švietos šulų autoritetu, ko
kas kuriuo nors būdu turi munistinės oasaulėžiūros 

isantykių su vadinamuoju pagrindan padedamas dia- 
buržuazijos luomu, turi lėktinis materializmas, 
būti be pasigailėjimo su- Tuo būdu religija, žmo- 
naikinta. taigi, ir religija gaus sielos santykis su

h

i

vienodus,

skendo

<

Šveicarietė Mrs. Catherir.e VViidi, šiomis 
dienomis atvykusi į New Yorką .atsivežė su sa
vim ir 10 metu senumo katę. Ji sakosi, kad tai 
bus jai malonus prisiminimas Šveicarijos kai ji 
llirpv vii ♦ uUI--- ~ — I-------- -------- -------------------J.

turi lėkti nis 
su- Tuo būdu religija, 

taigi, ir religija gaus sielos santykis
Dievu, laikoma ne tik ne-

Dar daugiau... į kurioms bažnyčioms teko

Žodžiu, visa tai, kas Pas muš, tur būt, dėl kitų 
verčia svarbių reikalų šis įstaty

mas dar nebuvo paskelb- 
“ i centro

komiteto posėdy buvę nu
tarta Kauno įgulos (Sobo
ro) bažnyčią (paversti) 
padaryti revoliucijos mu
ziejumi.

1941 m. sausio mėn. pra
džioje Kauno vykdomojo 
komiteto potvarkiu vienin-, 
telis Lietuvoje kunigų se
minarijos būstinės Kaune 
buvo paimtos raudonosios 
armijos reikalams, o pa
čiai seminarijai pasiūlyta 
išsikraustyti į Kulautuvą. 
Vyskupų protestai nieko 
nepadėjo. Nuvykusiai de- 

revoliucijo- legacijai Pozdniakovas pa- 
- kovotojų kultas.<reiškė, kad, jo manymu, 

Bažnyčios, gyvųjų ir mirusiųjų. Jiems po penkerių metų Lietuvo- 
SIOUX CITY. Iowa. šv. Kazimiero par. Vas. 23 -- Kovo 9 d. palikdami tuo tarpu dvasi- skiriamos šventės, eisenos je kunigai būsią nereika- 

T. A. Mešlis. S. J. ninkus ramybėje. Šis žygis — tikros religinės procesi- lingi. Tad kam dar ta se-
BROOKLYN. N. Y. Karalienės Angelų par. Vas. 23 — Kovo jau buvo žymiai pavojin- jos. Net keletas mūsų tė-. minarija.

9 d. T. P. Aukštikalnis, S. J. ----- T -------------- ’----‘— ——a- ' v
JERSEY CITY, N. J. Šv. Onos par. Kovo 10 — 23

Aukštikalnis, S. J.
OMAHA. Nebr. šv. Antano p. Kovo 10—23. T. A. Mešlis. s.J. stitucijos dėstytojus, di-mijos ieškojo sau įkvėpi- nigų būsią
PHILADELPHIA. Pa. šv. Kazimiero par. Kovo 16—23 jau- desnės įstaigos — atitin- mo ir stiprybės. Tačiau iš;traukti nuo kunigystės pa-

nimui. T. A. Mešlis. S. J. ! kairius
Misijonierių adresas: St. Robert s Hali. Pomfret Centre. Conn. Stropiai buvo Žiūrima, kad visuomenės

PHILADELPHIA. Pa. Šv. Maron par. Vasario 1—9 T. J- valdininkai. ypač įvairių
Kidykas. S. J. ‘rūšių mokytojai, nelanky- $

NEWTOWN. Pa. Sės. Kazimieriečių Akad. i
lekcijos. Vas. 19—21. T. J. Kidykas. S. J. su dvasininkais.

CHICAGO HEIGHTS. III. Šv. Kazimiero par. Vas. 23 — Ko- šito moralinio spaudimo 
vo 2, jaunimui. T. J. Kidykas. S. J. padariniai buvo tokie, kad

CHICAGO. III. Visų Šventųjų par. Kovo 2 9. T. J. Borevi- daugelis pareigūnų iŠ tolo 
čius, S. J. vengė bažnyčios. Mat, sek-

PHILADELPHIA. Pa. Šv. Kazimiero par. Kovo 10—16. T. madieniais kompartija iš- 
J. Borevičius. S. J.

MINERSVILLE. Pa. šv. Pranciškaus |>ar. Kovo 9—16. T. J. 
Kidykas. S. J. Jaunimui.

NEW BRITAIN. Conn. Šv. Andriejaus par. Kovo 17—23.
T. J. Borevičius. S. J.

EASTON. Pa. Šv. Mykolo Ark. par. Kovo 21—30. T. J. Bo
revičius, S. J.

MOTINA PRIE SCNAUS reikalinga, bet dargi žalin-
KAPO ga, kaip stabdis pasaulinei,

komunizmo plėtotei.
Dėl šitos ideologijos Ru

sijoje beveik visi dvasinin
kai brutaliausiu būdu su-j^^įg 
naikinti, šventyklos pa-įf_ 
verstos "kultūros jstai-įSąVO^ą gaj įgą trys: religija, nuosavy-

Ant kapų buvo pasodin-] 
ta gėlės. Kasdieną tą vie-: 
tą ėjo lankyti žmonės. 
Vieną dieną atėjome, žiū
rime prie kapo taip grau
džiai verkia nukankintojo 
Tarvainio mamytė, senutė gomis”, kai kur net antire- raunizmo šulams tebuvo bė ir'dabartinė moterystės 
jau, rauna plaukus sau Ilginiais muziejais, paskiri!aišku jiems ji ir tegaliojo. santvarka! Protingai gal- 
nuo galvos. Pamačiusi žmonės žiauriai persekio- visais frontais prasidėjo vojant kyla klausimas, kas 
raudonas gėles ant kapo ji jami dėl jų kuriuo nors žmogaus įsitikinimų prie- belieka,
graudžiai suklyko: du pasireiškusių religinių vartavimas
- Mano sūnų raudonieji Įsitikinimų ar praktikų, 

nužudė. Gana jau raudo
numo, nereikia tų gėlių.

Ir išrovė jas nuo kapo
Dr. -J. Prunskis. priespaudą mus pasiekda

Kol Tolimųjų Rytų žinios 
apie nežmonišką terorą ir 
baisią milijoninių masių

Tėvų Jėzuitų Gavėnios Darbai

atėmus šias žmo
gaus vertybes?

Matydami, kad antireli-; Komunizmas perša visai! 
ginė propaganda spaudoje;naujas vertybes: darbo] 
neneša pageidaujamų vai-]žmonių klasės gerovę. Bei 

'šių, vietos valdžios orga- to. komunizmas yra drau- 
■ nai. spaudžiami drg. ge ir religijos erzacas. Ne, 
! (draugo) Dekanozovo ir daugiau negu erzacas, jis į 
Pozdniakovo, pasiryžo ti- yra religija, i 
kinčią Lietuvos visuomenę nierių 
izoliuoti nuo

■

23

gesnis. Lietuvos kariuo- vynės išsigimusių sūnų bei! Komunistinėse sferose 
T. P menės korpas gavo polit- dukterų Maskvos raudono-! vyravo toks įsitikinimas, 

rukus: gimnazijos — kon- joj aikštėj prie Lenino mu- kad bent pusę Lietuvos ku- 
galima ati-

w ■

globėjus“ ir t.t. Lietuvos katalikiškosios j reigų ir panaudoti “pozity
Gruzijos sta-i Tęsinys 6-tame puslapyj

mergaičių reko- 'tų bažnyčios, nedraugautų įįi “DARBININKO” KAINA 
00 METAMS

statinėdavo savo žmones 
prie bažnyčios durų, kad 
sektų, kas dar lanko baž
nyčią. Šis eksperimentas 
didmiesčiuose nebuvo toks 
pavojingas, nes vietiniai 
komunistukai ir žydeliai iš

05.
LDS Nariams - 04.00 |

Laikraštinė popiera pakilo 110 ; kitos reika-
l ingos medžiagos, išleidimui laikraščio, taipgi pa- 
kilo beveik dvigubai. LDS Centro Valdyba buvo ;‘j 
priversta nuo sausio 1. 1947 m. pakelti $1.00. Ma- Jį 
nome, kad malonūs "Darbininko” skaitytojai ir 
LDS nariai, suprasdami dų dienų aukštą kainų o 
pakilimą, mielai pritars LDS Centro Valdybos nu- ♦- 
tarimui.

TAIGI, su sausio 1. 1947 m., 
prenumeratos kaina bus: Du kart 
$5.00 metams; pusei metu — $2.50. 
savaitėje — $3.00. Užsienyje du kart savaitėje

Sf
* 
i? 
'<! 
ii 
ii 
ii 
ii 

......... .................J

i t Darbininko” 
savaitiniam 
Vieną kartą

I I 
l*<
i!1

PUTNAM. Conn. Nek. Pras. Seserų vienuolyne mergaitėms; katalikų shiogsnio mažai, 
rekol. Kovo 27—30. T. J. Kidykas, S. J. į ką tepažino. Kiek blogiau®

MINERSVILLE. Pa. šv. Pranciškaus par. Dkl. Savaitė. T. J. buvo provincijos mieste- jj 
... . . r. » 1- , >------------------ -------------- C

$5.50; pusmečiui — $3.00; vieną kartą savaitėje — 
ę $3.50. Atskira kopija 6c. LDS nariai moka $4.00 ir 

Pastebėti to- kuoPos prisiunčia visus į Centrą. Savo reikalams 
lankvtoiai$ kuoP°s rengia įvairius parengimus ir pelnu paden- 

bfidav“o" šaukiami į kom-jį 3av0 -ivairias i*laldas' - 
partijos būstinę ir ten ® w
jiems statomi įvairūs uiti-!P
nvUnnvii <4i i»r>rfil :>------- ---------------------------------------------- --------------------------------------------—.O

Kidykas. S. J.
FRACKVILLE, Pa. Aprcišk. Pan. Sveik. par. Did. Savaitė. 

T. J. Borevičius, S. J.
PITTSBURGH. Pa. Dangun įžengimo par Bal. 17—20. T. J. 

Kidykas. S. J.
NEWTOWN. Pa. Sės. Kazimieriečių Rekolekcijos Birželio 

Mėn. T. J. Borevičius. S. J.
Tėvų .J. Borcvičiaus ir ,1. Kidyko

3’’i Alk’, Philadr!’-•

mieste- S 
liuose, kur kiekvienas vai- - 
dininkas ar šiaip jau švie-.» 
sesnis žmogus buvo jiems * 
pažįstamas, 
kie bažnyčios

LDS Centras ir
“Darbininko” Administracija.
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darbui”. T ikusius 
teisia griežtas-V mis vrle- 
morėmis sutvarkyti. Ko
misaras Pakarklis barde 
vieną - kita pažįstamą ku
nigą prikalbėti mesti kuni- 
gvstę ir imti civilinę tar- 
r.vua. Tarnybos pagal tų 
laiku padėti buvo Smi
rnos labai geros. Keletas 
kunigų gavo valstybines 
tamvbas. kaip mokytojai 
ar šiaip jau valdininkai, 
bet tik su sąlyga, kad jie 
rebe’aikvs misi’.’. ^e’ankvs 

ir tt. šit:e kuni
gai atlikinėjo bent būtiną
sias savo luomo pareigas, 
slaptai laikė mišias priva
čiuose butuose, vilkėjo ci
viliniais drabužiais.

Apskritai, Lietuvoje ko- judesį, kurs jis išeina, kas ting°j 
munistai ] 
šų. daug reakcijonierių. ir tt. Šitie 1__ ________ „ .
Tačiau vis dėlto jie tikėjo- buvo imami dažniausiai iš Tiesa, jis pats asmeniškai 
si bent daugumą perauklė- artimos aplinkos ir daž- i 
ti. palenkti savo pusėn, niausiai prievartos būdu. 
Tik “kulto tarnai” buvo Dargi net suimtiems ar 
amžinai nepataisomi. O tardomiem kunigams buvo 
kekHrgi jie turėjo didelę i- siūloma laisvė, kad tik jie 
taką plačioms masėms, tai pasižadėtų teikti žinių apie 
jie buvo pavojingiausias savo konfratrus. Tokių at- 
elementas. Su juo reikėjo sitikimų yra buvę itin 
visu smarkumu kovoti. daug.

Lietuvos katalikų kuni
gai gerai suprato padėtį ir 
ryžosi žūt būt savo pozici
jas išlaikyti. Tiesa, vieną 
kitą kunigą čekistų grasi
nimai privertė tylėti ir ne
judėti. Bet tai buvo išim
tys. Didžioji dauguma dir-! 
bo ir, reikia pasakyti, su į 
didesne energija ir pasise
kimu. Kurs buvo išmestas 
iš mokyklos, tas sukūrė 
auditoriją bažn y č i o j e, 
kurs neteko organizacinių kingesnis i 
vienetų, tas rado kitų bū- tiškai veiklesnis, 
du jungti tikinčiuosius, kliudomas.

SpZUC.1

Parž 
nes ir tautines organizaci
jas. bažnyčia buvo vienin
telė Įstaiga, kurioje kon
centravosi visi geros valios 
žmonės. Visa tai. be abejo, 
negalėjo nematyti komu
nistiniai gaivalai, 
siog siuto iš pykčio.

Todėl nė kiek nenuosta
bu. kad kiekvienas vysku
pų ir kunigų judesys buvo 
stropiai sekamas. Tas se
kimas nesitenkindavo vien 
pamokslų ar šiaip kurių 
viešų funkcijų kontroliavi
mu. Prie vyskupų kurijų ir 
klebonijų buvo pastatyti 
žmonės, kurie turėjo regis- 

Jtruoti kiekvieną kunigo

Billy Chimpanzee pagautas surprizo, kada ji pasvėrę rado per dau 
nutukusi ir padėjo ant “diet” — neduot daugiau šokoladinių keiksų.

NKVD sfuogsniuose ypa- 
j nemalonėj buvo 

matė daug prie- pas jį lankosi, kokiu laiku Kauno arkivyskupo pava- 
reakcijonierių. ir tt. Šitie kunigų sekliai duotojas vysk. Brizgys.

KAS
• --------------------------------

i saugumą nebuvo paim
tas, tačiau kitų suimtųjų 
tardymuose nuolat figū
ruodavo. Vietos vadovau
jančių komunistų tarpe 
buvo susidariusi nuomonė, 
kad apie Vysk. Brizgį kon
centruojasi organizuotas 
katalikiškas judėjimas. 
Todėl V. Brizgio padėtis 
viso komunistinio teroro 
metu buvo labai pavojin-!§Vč. 
ga. ' ! “Dievas

Suimtieji ir kalinami ku-:stlPrF^

• 
t 
i 
i 
lU

KOJOKUOSE ‘
8R0CKT0N. MASS.

šauniai Minėjo Vasario 16 — 
Sudėta Aukų $1,431.80

Sekmadienį, vasario 16 d., 10 
vai. rytą. Šv. Roko par. bažny-’įr ^un 
čioje buvo atnašaujamos šv. ■ 

i mišios už Lietuvą prie įstatyto ' 
įšvč. Sakramento: atgiedota
'“Dievas mūsų Prieglauda ir 

ir “Šventas Dieve”.
Po Suplikacijos, klebonas per
skaitė Pasiaukojimo Saldž. Jė
zaus Širdžiai Aktą. F ' ' 
pasakė nesenai iš Europos at
vykęs kun. Klumbis.

PRAKALBOS
Prisigrūdusi Salė Publikos. — 

Tą dieną 2:30 vai. po pietų, pa
rapijos salėje įvyko prakalbos, 

mažiau kinami. Enkavedistai ne-'
‘pasitenkindavo eiliniu sa-

Kunigų sekimas bei per
sekiojimas ne visur buvo 
vienodas, ši aplinkybė, at
rodo pareidavo nuo vietos 
kompartijos žmonių ir nuo 
enkavedistų uolumo. Ly
giai tą patį galima pasaky- via antikomunistine veik
ti ir apie kunigų areštus, la. Jiems grėsė už tai aš- 
Būdavo paimamas į kalė- tuoneto metų kalėjimas ar 
jimą kunigas, kuris ypa- priverčiamojo darbo sto
tinga reakcine veikla ne-'.vykia. Pažvmėtina, kad 
nasižymedavo, ’ tuo tarpu' per daugelį mėnesių užtru-į 
kitas, nepalyginamai įta-ikusį tardymą beveik visi 

ir antikomunis- kunigai buvo žiauriai kan-f..- __ ... i

r.igai buvo kaltinami akty-

<» -« * >'

v'CKWICA

Prideda patrauklumą ir teikia
pietams malonumą • • •

PICKWICK
v is ALE"

BttWtO »T MAFFENtHFfR > CO . Ine., toos«. tlttWt*S SINCt >170

t.

SHEHANDOAH, PA.

mušimu.
uot 

ka
Kaun^ 

buvo 
- ištų 
prie

vo aukų mušimu. Jie iš
rasdavo rafinuotų ir labai 

i skausmingų kankinimo 
Vienas Kaune kalė- 

kalėta 
rankų 

sienos. 
e..ą kar.ą turėjęs 1-

Gavėnios Knygutė
P

Pasirodo, kad Shenandoryje • 
gyvuoja Lietuvių Katalikų Ve
teranų Postas, vadinasi: St. 
George Catholic War V teraus, 
Post No. 
šimto, 
sporto 
ratelis

Veteranai

1107. Narių turi virši 
Postas turi krepšinio 

ratelį. Krepšinio sporto 
gana stiprus. Sulig 

pranešime
Veteranų Posto 
šios apylinkės ly- 

pirm vieta Vete- 
ir krepšininkams

> »

yra
vietinių laikraščių 
Šv. Jurgio 
krepšininkai
"'O'e
ranų Poetui 
vo4nvauia kun. Dr. Šimkus.
Posto valdybą sudaro: Kapelio-j 
nas— Kun. Dr. Bernardas Šim
kus; Komandierius — buvęs1 
Leitenantas Juozas Zimnickas; 
Adjutantu — Jonas Janulevi- 
eius: Iždininku — Jurgis Abra- 
činskas.

l

kurių pasiklausyti atvyko dide
lė minia žmonių. Pritrūkus sė
dynių. kitiems prisėjo pastove-! 
ti.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
.. ___ J. Petrausko pastan
gomis scena buvo papuošta lie
tuvišku juodu kryžiumi, kurį 
komunisto ranka, pasipuošusi 
kūju ir pjautuvu, botagu kerta 
kryžių. Po kryžiumi klūpo jau
na mergaitė ir meldžiasi. Ap- 

Pamokslą linkui mergaičių būrys, pasi- 
; puošusios juodais gedulo rū
bais. ištiesusios rankas prašo 
Dievulio suteikti Lietuvai lais
vę. šiame vaizdelyje, solo pui
kiai išpildė dainininkas Ado
mas Barauskas.

Programą pradėjo Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Po to, 
kun. F. Norbutas pasakė patri- Šv. Kazimiero 
jotingą kalbą ir pristatė para- Pažaislio, 
pijos chorą, sudainuoti keletą Sekmadienį klebonas 

• n”. Choristės buvo apsivil- parapijos metinę įeigų 
;.’os juodomis suknelėmis ir
:juos”sics lietuviškos spal

vos žiurstais. Po to, kalbėjo 
Brocktono miesto mayoras p. 
Joseph Downey, kuris pareiškė, 
kad Amerikos valdžios atsto
vai.

ŠTAI t.MOGUS
“Darbininke” galite gauti la-

Mokyklą i naudingą Gavėnios laikui
, *.. . . . I knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”.Shenandoah lietuviai savo i J °, ,, . . . . .„o, ,, • I kurioje yra trumpi Kristausmokyklą jsteige 1934 m. Veikia i, ... . . ... , 'kančios apmąstymai kiekvienaiastuoni skyriai ir kūdikių dar-i^_ T.__ __

želis. Visų mokinių turi 314. 
Rodos, turėtų būti daugiau. 
Kūdikių darželis yra labai gra
žiai ir spalvingai išdekoruotas. 
patrauklus ir auklėjimo atžvil
giu aukštai pastatytas. Yra 
kuomi pasidžiaugti ir pasigerė
ti. Visi mokyklos kambariai 
puikiai atrodo. Visi mokslo į- 
rankiai ir priemonės kuogeriau-;

i si. Vaikeliai, pradedant kūdikiu 
i darželiu ir baigiant aštuntu' 
Į skyrių, labai malonūs, gražūs 
i ir sveiki atrodo.
i
Į
I

Gavėnios dienai. Ji yra nedide
lė — maldaknygės formato. Pa
baigoje knygutės taipgi yra 
Šventai Valandai apmąstymai. 
Knygutė turi 186 puslapius, 
odos imitacijos apdarais. Ją 
perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Kaina S1.50. Užsakymus 
prašome siųsti:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Parapijos Apyskaita
Shenandoah lietuvių Šv. Jur

gio bažnyčia labai gražiai ir 
imponuojančiai atrodo iš lauko 
ir iš vidaus. Bažnyčia granito 
akmens gotiško stiliaus. Vidaus 
dekoracijos irgi gotiško sti
liaus, spalvos labai gražiai su
derintos, motyvai lietuviški — 
liaudies meno, armoningai pri-

i taikinti prie paveikslų. Didieji 
paveikslai, kurių yra penkiolika, 

I atvaizduoja paslaptis Šv. Ro
žančiaus. Be to du mažesni, bet 
labai malonūs paveikslai, tai 

ir Motinos Šv.

jo garadžiaus atsėjo S^,085.00. 
Apdengimas minkšta guma 
bažnyčios suolų klauptukai at
sėjo §1.535.00. Taisymas stogų 
bažnyčios bokštų, mokyklos 
stogo ir maliavojimas iš lauko 
ir vidaus mokyklos. Tas viskas 
atsėjo virš §15.000.00. Parapi
jos ižde lieka 
S10.500.00, ir 
fonde virš 16 
lansas sudaro

kapinių fonde — 
bėgančių reikalų 
šimtų. Sykiu ba- 
virš 12.000.00.

išdavė 
ir išlai-

F— 1
jęs kunigas 
Kartu už i 
pa abii.tas 
i^iekvie g 1 
2 vai. iškaboti. Kitam Ku
nigui replėmis buvo spau
džiamos jautriosios kūno 
dalys. Dažniausiai tokie 

I kankinimai turėdavę tiks- užstos už 
;lą ištraukti iš (kunigo) 
i tardomojo toki prisipaži- 
jnimą, už kuri būtų galima 
pritaikint kalėjimo ar mir
ties bausmę. Šalia fizinio 
kankinimo, enkavedistai 
kunigams panaudodavo ir 
moralini terorą: visokiais 
būdais tyčiodavos iš jų. 
Viename provincijos kalė
jime, kur bu .'o atvestas ką 
tik suimtas kunigas, i ka- vę girdėti, 
merą atėjo 8 enkavedistai traukoje apibudino bolševikų ir Pamaldoms zakristijonas

’ ’ ’ ' • - -............. kristi joje paspaudžia elektros
guziką ir keturi varpai harmo
ningai sugaudžia. Laidojant nu
mirėlį laidotuvių tonu vienas 
varpas gaudžia. Angelas Dievo, 
automatiškai, du varpai, dviem 
tonais skambina. Mat yra su
jungta su laikrodžiu ir valandai 
atėjus, kada reikia Angelas 
Dievo skambinti, patys varpai 
veikia. Aparto pastatymas nau-

Vi'' turėta,

Kiti Daviniai
Shenandoah lietuviai turi gra

žų skaičių įvairių draugijų. Ke
liolika grynai religinių, kitos 
pašelpinės: kaip tai Susivieni
jimų 3 kuopos. Moterų Sąjun
gos. Vyrų ir Moterų klubai. 
Parapijos rėmėjų. Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjos. Kata
likų Veteranų. Sodaliečių, Šv. 
Vardo, berniukų ir mergaičių 
skautų trupės. Bendrai kalbant 
prigulinčių prie vienos bei kitos 
organizacijos turi apie 1,500 
asmenų.

dų apyskaitą.
Pereitą metą jeigu 

kiek atsimenu, 40 tūkstančių, 
išlaidų virš 35,000.00. Bėgan
tiems parapijos reikalams iš
leista §17,600.00 su viršum.

atėjus momentui, stipriai Nuosavybės pagerinimams ir 
pavergtąsias tautas, pataisoms išleista §15,480.00 su 

kurių tarpe yra ir Lietuva. viršum. Įrengimas asfalto kelių 
Paskui choras vėl s-’dainavo parapijos kapinėse atėjo §5.- 

keletą dainų, pritariant solo p. 
M. Mazgelienei. Po dainų kal
bėjo bolševikų ir nacių kanki
nys, kuris prieš keletą mėnesių 
atvyko į šią šalį — kun. Klum- 
his. Jis kalbėjo virš pusantros 
*•?landos. Jo kalba taip buvo į- 
domi, kad, rodos, skrendant 
per salę musei .galima būtų bu-

Jis trumpoje san-

I

615.00. Įtaisymas automatinio 
varpų skambinimo atsėjo virš 
§5,000.00. Elektrifikuojant var
pus daugiausia kainavo įtaisy
mas varpų muzikos—“chimes”. 
Bažnyčia turi dešimtį didelių
varpų. Vargonininkas taip kaip 5. Šeimynų, prigulinčių prie pa
su vargonais gali groti bent ko
kią melodiją, kurią varpai per
duoda ir girdisi visame mieste.

za-

Statistikos
Pernai metą, sulig klebono 

pranešimo, krikštų būta kūdi
kių 79, suaugusių 5. Vedybų 71, 
iš tų 11 maišytų kas link tikėji
mo. ir arti pusę to skaičiaus 
merginų ištekėjo už svetimtau
čių. Mirčių buvo 80; atsivertė
lių iš protestonų į katalikus —

rapijos, 812. Našlių parapijoje 
yra 226. Per 1946 m. lietuvių 
bažnyčioje Šv. Komuniją priė
mė 43.600. Svečias.

ir čia daugiau kaip dvi va
landas niekšiškiausiais bū
dais tyčiojosi iš nelaimin
gos aukos.

Reikia manyti, kad neto
limoje ateity istorija at
vers visai pilną raudonojo 
teroro vaizde,. Tuo tarpu 
tenka pasakyti, kad di
džiausiu mūsų tėvynės ne
laimės metu, 
jslibi ui viešpataujant, Lie
tuvos kunigija su savo 
vyskupais priešaky gar
bingai išlaikė savo pozici
jas. Tai liudija gausus ku
nigų kalinių ir kunigų kan- nacių baisiai buvo 
kinių skaičius.

nacių žvėriškus žiaurumus.
Po jo prakalbos sekė aukų 

rinkimas. Surinkta $1,431.80. 
Prie šios sumos prisidėjo po 
§200.00 Franklin Club ir Casi- 
mir Club.

Pasibaigus aukų rinkimui, 
mūsų jaunosios žvaigždės: Li
na Matulytė puikiai pagrojo 
smuiką, pritariant pianu M. 

raudonajam Miliutytei.
Paskui kalbėjo p. Budginas, 

kuris karo metu yra buvęs Lie
tuvoje ir dirbęs pagrindžio or
ganizacijoje Lietuvos laisvei 
atgauti ir bolševikų ir vokiečių 

kankintas 
kalėjimuose ir koncentracijos 

Ji pergyveno ne vieną ti- lageriuose. Jo kalba taip sujau- 
roną, pergyvens L ----- 1
rąji rytų slibiną!

Kun. A. Biliūnas.

I

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį.

DĖMESIO!
“ŽVAIGŽDĖ” jau nuo rugsėjo mėn. eina žymiai 

padidinta: (16 puslapių daugiau!)
Esame priversti padidinti ir prenumeratos kainą 

iki $2.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖ” yra didžiausias dvasinio turinio 

mėnesinis laikraštis.

ir krūvi- dino publiką, kad daugelis pra
dėjo ašaras šluostyti.

Dienos programą baigė savo 
gražia kalba kleb. kun. Jonas 
Švagždys, dėkodamas publikai 

Į už skaitlingą atsilankymą ir 
gausų aukojimą.

I

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

Adresas:
“ŽVAIGŽDĖS” Administracija •

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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jviETINES ŽINIOS
Si

ZINUTĖS
Vas. 17 d., tapo iškilmingai 

palaidotas Stasys Barasevičius 
iš Šv. Petro parapijos bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuo
se. Barasevičius atvažiavo iš 
Šiaulių 21 metų. Padirbęs kiek 
laiko, jis užsidėjo graborystę 
1909 metais. Tais laikais važi
nėdavo dar arkliais. Paliko tris 
sūnus, vieną dukterį, 6 anūkus 
ir seserį. Melskimės vieni 
tus.

už ki-

DARBININKAS

Vas. 17 d., svečias Tėvas Jo
nas Borevičius, S. J. atlaikė šv. 
mišias už Lietuvą. Jos buvo už
prašytos Maldos Apaštalavimo 
draugijos.

Kazys
Mozu-

Vas. 16 d., apsivedė 
Sladkevičius su Aldona 
raityte, gyv. 363 Quincy St., 
Dorchester, Mass.

Trečiadienį — pradžia Gavė
nios. Pelenų šventimas ir bars
tymas bus 7 v. r. ir 8 v. r. Pele
nai bus barstomi ir 4 v. p.p. 
Taip pat vakare po Gavėnios ir 
Šv. Teresės pamaldų ir pamok
slo.

Vas. 15 d. tapo pakrikštytas 
Dovidas Stepas Petro - Stefani
jos (Rukaitės) Urbonų, gyv. 11 
Jenkins St.

Vas. 16 d. tapo pakrikštyta 
C. Eleonora Majoro Jurgio - 
Eleonoros (Zaletskjtitės) 
les - Glazauskų, gyv. 
Broadway.

Ga-
564

Aukavo bažnyčios taisai Jo
nas ir Barbora Kasmauskai

DAKTARA1

Tel. TRChvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
iuimi[a|

iI
1 
i
iI
I 
i
I

_________
Penktadienį. 4 v. p.p. ir 7:30 j 

v. v. bus vaikščiojamos staci-i 
jos.

Sekmadienį, 2:30 v. p.p., yra 
vedamos Gavėnios pamaldos — 
giedami Graudūs Verksmai.

i

I
Arkivyskupas Richard J. Cu- 

shing savo laiške ir vietiniai 
kunigai bažnyčioje ragino vi
sus katalikus lankyti Gavėnios 
pamaldas ir melstis.

Jie taip gi ragino, kas tik ga
li, važiuoti į Katalikų Seimelį. 
Lawrence, Mass..
fesionalus, darbuotojus ir drau
gijų valdybas.

ypač pro-

Vas. 16 d. mirė, miesto ligo
ninėje, Juozas Povilaitis, 55 
metų, metus sirgęs, gyv. 185 
Gola St. Amerikoje pragyveno 
35 metus. Paliko dukterį. Lai- 

l dojamas vas. 19 d.,
Šv. Petro lietuvių 
bažnyčios Naujos 
kapuose. Pašarvotas
rių Spencer, Broadway.

t

I
I

9 v. r. iš 
parapijos 

Kalvarijos 
pas grabo-

Lankėsi

You need r<o sugar for tbese dainty 
Valentine Jelly Tarts. It's tender, 
flaky pastry for the attractive 
hearts, and strawberry jam (or any 
other red jam or jelly) for the fill- 
ing. Here’s a sweet treat for your 

. Valentine.
Follow the tested Spry recipe and 

oee how easy it is to get light, deli-

VALENTINE
Miz 2 eups sifted all-pvrpose f lOVR 
and teaspoon salt.
MkASURE OUt eup SPRY.
Step 1 for Tendernese—eut in about 
% of the Spry with pastry blender or 
2 knives until as fine as meal.
Step 2 for Flakiness—eut in rernain- 
ing Spry to size of large peao.
Spkis-kle 4 tablespoons cold vvateb 
over different parts of misture. mtx 
thoroughly with fork until all particles

cate pastry that fairly meits in your 
mouth. Pastry niade with tais pure, 
all-vegetable shortening is so di- 
gestible children can eat all they 
v.ant.

Clip the recipe now and make 
these Jelly Tarts for all your Valen
tines—even the six-vear-olds will 
love you for your sweet thoughts.

JELLY TARTS
eling toget her and form a bąli oi dough. 
Uoli dough Vi inch thiek and eut into 
heart shapes. In of heirts. eut 
smaller hearts and remove centers. 
Prick bearta that have not h»d centerz 
rernoved.
Bake in very hot oven (450’ F.) 5-10 
minutes. Cool.
Put plain and eut-out hearts together 
with red jam or jelly.
Makes about 2 dozes.

kun. J. S. Švagždį, Šv. Roko 
par. kleboną, ir Vasario 16 iš
kilmingose pamaldose už Lie
tuvą pasakė pamokslą ir masi
niame susirinkime pasakė kal
bą. Jis neseniai atvyko iš Lietu
vos kaipo Amerikos pilietis kar
tu su savo broliu kunigu J. 
Klumbiu, taip pat Amerikos pi
liečiu.

i

Ir Paprastos Tarnaites 
Nuo Bolševikų Bėgo

pp.
per

a... •••'
| A, J. NAMAKSY

REAL ĖST ATE & 
INSURANCE 

414 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

! Office Tel. So. Boston 0948

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

.m. i,mi.mi.m

17 d.Pirmadienį, vasario 
“Darbininke” lankėsi pp. Alek- j 
sandravičiai ir p. Daugirdas.: 
lydimi LDS Centro pirmininko, j 
kun. Pr. M. Juro. Taipgi lankė-; 
si kun. Romanas Klumbis iš i 
Chicagos, lydimas kun. J. Pet
rausko, Brocktono lietuvių par.' 
vikaro.

Kun. Romanas Klumbis atvy
ko iš Chicagos į Brocktoną pas

jau gavo 
iš vargs- 
nes jie į 
savo ad-

laiške be
“Gavome iš Raud.

Cl
Pristatome Alų ir Toniką i

§ I 
; Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
i toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
[ ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO. 1
i J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
i 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. $

tik nori: šmeižia tau i akis ■ 
o tu apsiginti negali, nes išvA-į 
tintas, beteisis, ’oe pilietybės..." j

Ir kiti laiškai panašaus turi-' 
nio. Todėl, mes laimingesnieji i 
amerikiečiai stokime darban 
per BALF’ o vajų. Aukokime į 
drabužių, reikmenų, pinigų iri 
iš kitų, parinkime, kad suteik
ti nors kiek pagalbos tiems ne-1 
laimingiesiems, broliams - se-: 
sems šioj pusėj “geležinės sie
nos” anoj pusėj — Lietuvoje 
esančių pasiekti negalime. Nes 
okupanto bolševiko tikslas 
juos greičiau išmarinti - išnai
kinti. Todėl jokios pagalgos 

Į neprileidžia. Gelbėkime kuriuos 
, dar galime gelbėti.
t ------------------

Inž. Labanauskas Kalbėjo 
Vyčių Susirinkime

-'DIDŽIAI ĮSPŪDINGAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

BAŽNYČIOJE

Rap.

Sekmadienį, vasario 9 d.. So. 
Bostone, L. Vyčių 17 kuopos 
susirinkime kalbėjo inž. Povi
las Labanauskas iš Lynn. Mass. 

i Jis kalbėjo apie Amerikos lie- 
; tuvių prisidėjimą išauginti 
’ Jung. Valstybes.

Vyčiai - Vytės labai nuošir
džiai padėkojo inž. Labanaus
kui už pasakytą kalbą.

Po 
buvo1

1
I
i

susirinkimo visi ir visos 
pavaišinti užkandžiais.

Raporteris.
Mes buvome ne kokios ponios 
Lietuvoje, o paprastos tarnau
tojos Vilniaus U-te. Mano drau
gė dirbdama studijavo ir kal
bas. už tai dabar moka anglis-Į 
kai, prancūziškai. vokiškai. 
Taigi, kaip matote, nebuvome ■ 
turtuolės, o vis tiek nuo bolše-' 
vikų bėgome, nes matėme, kas 
dėjosi per tuos vienus bolševi
kų okupacijos metus. Jie mus 
skriaudė,— kankino, rusino, at
ėmė pilietišką laisvę. Plaukai 
šiaušiasi pagalvojus, ką išgy
vena mūsų broliai ir seserys li
kę Lietuvoje. Bėgome per Že
maičių žemę, manėme čia apsi
stoti. Bet kur tau. kad užvirė 
toki pekla, kad dangaus nuo 
žemės negalima buvo atskirti. 
Ugnis, tik ugnis... Ką laimė ly
dėjo pabėgo gyvas j Vokietiją, 
o ką užklupo pakely rusai (nes 
ištisos virtinės žmonių su ark
liais ir su savo mantomis trau
kė į Vakarus) tai sumalė tyčia

ARBATĖLĖ PAVYKO

Lietuvių šv. Petro bažnyčio-, 
ije lietuvių didžioji šventė Va- 
į sario 16. buvo labai įspūdingai 
' paminėta. Dalyvavo draugijų 
l valdybos su savo vėliavomis ir 
ženklais. Jų prieky buvo Ame
rikos Legijono Dariaus Postas, 
kurs be savo ir Amerikos vė
liavų nešė ir lietuviams labai 
brahgią trispalvę — Lietuvos 
Savanorių Kūrėjų dovana šiam 
[fostui.

Sumą laikė klebonas kun. Pr.
Virmauskis. Pradžioje pratarė 
savo reikšmingus žodžius nuo
širdžiai kviesdamas visus daly
vauti maldoje. Pasiaukojimo 
Dieviškajai Jėzaus Širdžiai Ak
te. prisidėti savo pinigine auka, 
o įx> pietų dalyvauti šios šven-i 
tės minėjime S. B. High School v’yra*: 
auditorijoje. Lietuvių tautos 
priešas - pavergėjas yra galin
gas. todėl ir lietuvių pastangos town Sq. 
turi būti didelės, vieningos, 
kad iš jo vergijos pasiliuosuo- 
ti — sakė klebonas.

Nepaprastai įspūdingą pa
mokslą pasakė svečias, iškal- Darbas prie 

! bingas kun. Jonas Borevičius. rūšies batų.
S. J., kurs pats bolševikų buvo 
kalėjime kankintas, todėl jaus
mingai galėjo perstatyti kaip ir į 
kiti lietuviai Lietuvoje ir Sibire \ 
yra bolševikų kalkinami, ir tau- ■ 
ta žudoma. “Mūsų tėvų žemė, ‘ 
.gražioji Lietuva, yra didžiau-' 
šia ir brangiausia mums duota į 
Dievo dovana 
lininkas.

; kataliku, kurs tos Dievo dova
nos nebrangina". Tikrino, kad 

» Lietuva tikrai prisikels laisvam

i i Į

ašaras braukė, klausydami šio 
pamokslininko jaudinančių žo
džių.

Prie išstatyto Svč. Sakramen
to klebonas perskaitė Pasiau
kojimo Aktą Dieviškąja! Jė
zaus širdžiai, kuri visi kiti se
kė iš išdalintų lapelių ir jį iš
kilmingai pasirašė klebonas, 
kunigai ir draugijų atstovai. 
Buvo daryta, su J. E. Arkivys
kupo leidimu, rinkliava Lietu
vai.

Pamaldos baigėsi palaimini
mu Švč. Sakramentu ir Psalme 
prvbė. Rap.

ĮVAIRUS skelbimai
REIKALINGA Body- Fender 

Peinteriai, Makanikai. 
Atsišaukite: Healer - Motors, 
Ine., 43 No. Beacon St., Water- 

(7-t-21)

REIKALINGA
Reikalinga Vampers. Pasto

vus darbas. Geras atlyginimas, 
vyriškų aukštos

Pirmadienį, vasario 17, “Dar- 
! bininke” lankėsi p. Stella A-
I
i verkienė iš City Point ir prane
šė. kad Lietuvos Dukterų po

' globa Motinos Švč. šeštadienį 
įvykusi arbatėlė puikiai pavy
ko. p. Averkienė Uuvo tos arba
tėlės pirmininkė ir ji pareiškė 
didelio džiaugsmo ir dėkingu
mo visoms narėms, kurios taip 
gausiai sunešė dovanėlių. Rap. gyvenimui. Klausytojai dažnai

★

sakė pamoks-
“Negali tas būti geru i 

I

I
i

★

“Tūkstančiai Naujosios Anglijos

šeimų su pasitenkinimu moka

kelis centus daugiau kas dieną

FRENCH SHRINER & 
URNER,

63 Melcher St., South Boston, 
Mass. LIB 2843

31-1-18-21)

Raminančioji jo 
žiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų. kurie 
&risiekauja Johnson’s NUGAROS 

LASTERIU -pagamintu taip kad 
greit palengvintų nugaros skaus- 
mur. Daktarų iibandvrr.ai Šimtams 
žmonių jiodv. kad jis patarnauja!

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

• Johnson’s NUGAROS PLASTE- 
RiS 9aqg>0 buo už.-iš.■ • Pasti
prina raumenis, duoda atramos pa
čioj skaudamoj vietoj. J j gamina 
Johnson & Johnson — vardas, ku
ris reiškė kokybe per 50 metų. Vi
sose vaistinėse.

So. Bostono darbuotojai
K. ir V^Stakučiai, kurie 
praeitą BALF darbužių vajų ne 
tik darbavosi, bet ir savo daug 
drabužių paaukojo
keletą padėkos laiškų 
tančiųjų pabėgėlių, 
rankoves buvo įsiuvę 
resą.

Viename ilgokame
kitko rašo:
Kryžiaus drabužių ir štai man su tankais...
pakliuvo jūsų paaukota blius-1 Prie visko pripratome ir nie
kutė su prisegtu rašteliu: “Pa- ko nesibijome pasaulyje, nei 
rašykite man". Gerai miela mo- sunkiausio darbo, nei sunkiau- 
čiute, parašyti nesunku, tik ge- šio vargo. Ar yra kišenėje pi
ro nieko negalėsiu parašyti, nes nigų ar nėra; ar turime drabu- 
per tą ilgą, žiaurų karą mūsų 
tauta ir mes matėme vien var
gą. bėdas ir ašaras... Aš 
drauge su viena

gėrėtis riebiu gamtos skoniu ir

nuolat aukštesnes rūšies

So. Boston Furnitūra Co.

žiu ar ne; ar turime nakvynę 
ar ne — to visko neišsigąsta- 

bėgau mė. Tik nusibodo toks gyveni- 
pažįstama. mas. Mus vėto ir mėto visi kas

Tėvų Pranciškonų Misijos 1947 m. RŪŠIES A PIENO

Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380' West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

*9

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką $

Piknikams, Vestuvėms, į i
Krikštynoms ir visokiems £

Parengimams. |
Kainos prieinamos. įį

CAMBRIDGE, MASS. — Švč. P. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijoje, misijos vasario 23 — kovo 9 d. — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM.

CHICAGO, ILL. —•švč. P. Marijos Gimimo parapijoje, misi
jos ir Tretininkų vizitacija, kovo 2—9 d.—T. L. Andriekus, OFM.

CLEVELAND, OHIO — Nepaliaujamos Pagalbos Švč. P. 
Marijos parapijoje, misijos, kovo 3—9 d. — T. M. Stepaitis, OFM.

L0WELL, MASS. — Šv. Juozapo parapijoje, misijos ir Tre- 
— Tėv. Just. Vaškys, OFM.

Aušros-Vartų par., misijos, kovo 10—16

Su 400 L'.S.P. dalių Vitamino D kiekvienoje kvortoje
I

r

I

a Grafton Avė., Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W |

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

iįi Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į
I SOUTH

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

tininkų vizitacija, kovo 10—16 d.
CHESTER. PA.

d. — Tėv. Leonardas Andriekus, OFM.
BROCKTON, MASS. — Šv. Roko parapijoje, misijos, kovo 

10 — 23 d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas. OFM.
PATERSON, N. J. — šv. Kazimiero par., 40 valandų Atlai-i 

dai, Tretininkų rekolekcijos ir vizitacija, kovo 16—23 d. — Tėv. 
Barnabas Mikalauskas. OFM.

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

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

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

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

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

DETROIT. MICH. — Šv. Antano par., misijos ir Tretininkų 
vizitacija, kovo 24—Ž0 d. — Tėv. Modestas Stepaitis, OFM.

Kad Tėvų Pranciškonų misijos būtų pasekmingos, nuošir
džiai prašome visų kunigų Pranciškonų vedamas misijas prisimin
ti (Memento) savo šv. mišiose. Ta intencija prašome visų tikin
čiųjų pasimelsti, klausyti šv. mišių ir per jas priimti šv. Komuniją.

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

į| FKANCISCAN FATHERS
St. Gr&ezie ♦-

I

I

I

i

★

Viskas praktiškai yra daroma, 
apsaugoti ir palaikyti aukštą 
šio geriausio pieno aukščiau

kad 
rūšį 
kaip 

paprasto rūšies A normos. Tarp tų
apsaugų yra dažnus patikrinimas 
ūkių ir mokėjimas premijų ūkinin
kams. Pradėk pirkti Supertest šian
dien... paprasto ar homogenized.

★

!

• 1
S. Barasevičius ir Sūnus i
MOTERIS PAGELBININK®

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė.
440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. B. Cfinienė.
29 Goukl St.. W. Roxbury. Mass.

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

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 192 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitea 
pas

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Švagždys,
601 6th St.. So. Boston, Mass. I ’

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston, Ma.; 

Ein. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Si.\th St., So. Boston. Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno menesio | 

i 2 vai. po pietų Parapijos salėj, į
492 E. 7th St., So. Boston. Mass. 1

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

PatainaviniAs dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



J. Aistis.
KUN. DR. K. GEČIO

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Pereitų metų pabaigoje je ir labai šiltai apibudino 

pasirodė graži ir didelė,mūsų sentėvių pagonišką- 
knyga. kuria galime ne tik ji tikėjimą, žodžiu, knyga 
patvs pasidžiaugti, bet ir apima visą mūsų 
prieš kitus 
Ji reikia 
dėlto, kad 
tik naciu kritiškiausiu ir| Tjeg(( paskaičius veika. 
pae-u sunkiausiu musu j jaučiasi kad autoriui 
tautos gyvenimo momen-dau<riaurŪDėjo iškclti s,.e. 
tu* timųjų nuolatos mums da-

Kiekvieną kartą, kai, romas skriaudas, negu pa- 
muna= reikėdavo tautos-rašyti lietuvių tautos reli- 
reikalus ginti ir visai tau-!giios istorija. Dėl to knv- 
tai er jos daliai giliau ’sa-igoie nereikėtu ieškoti da- .. _ L.mokinti >1 ipv’o. ihu nrooorcnos. vientisu-
tanp: ar neregėti laiku,mo ir dar vinno kito dalv- 
tamsok* šviesesnius pra- ko, 
giedrulius, mes vis grieb-! 
davomės savo istorijos. Is
torija. mat. iškelia ir ver
tina praeities žvgius ir 
klaidas ir tuo būdu mus 
moko, kain iš esamųjų ne
gerovių išeiti ir kaip bu
simųjų išvengti.

Daug vra gražių pasa
kymų apie praeities "paži- rėięs apsunkinti išnašose

j 
religinį 

pasididžiuoti., gvvenimą. Visa tai daro 
sveikinti dar ir veikalą objektyvų, platų, 

pasūodė kain ir mielą.
niūkiausiu ir Į

mūsų
momen-

kurie būtų būtinai 
gryno mokslo veikale. 
Knygoje panaudota labai 
gausi ir nauja medžiaga. 
Autoriui galima būtu pa
daryti didelis priekaištas, 
tai nenurodymas šaltinių 
arba dar geriau citatų. 
Prakalboje autorius pasi
aiškina, kad knvgos neno-

Jauno matomai rūpinasi

NEW YORKAS-LAISVES 
STOVYLOS NAMAI

Jpjjp i
1

nimo naudą, oet ar nebus šaltinių nurodymais, bet 
gražiausias šis poeto pa- dabar yra labai sunku pa
sakymas: "Kiekviena tau
ta, kuri neturi legendos,
yra pasmerkta šalčiu nu- tų autorių tvirtinimai. Ci- 
mirti”. Šis posakis ypač 
pritaikintinas 
tuviams, nes 
kai tik mums 
ku ir šalta, 
mūsų tautos legendos nie
kad negęstančios ugnelės.

ir ne- 
nesiekia- 
savanau- 
bet tik

Tautoje, kurios piliečiai įrašines grupes, bet to! s 
paeina iš daug kraštų, at-: diskriminavimas nebuvo 
siranda žmonių, kurie ma-!tautinis diskriminavimas, 
no, kad visoki įtempimai Amerikos kareiviai 
Europoje palies šio krašto bų, norvegų ir japonų ki! 
žmonių vieningumą. 
1939 m. kada ilgai - 
kiamas karas užpuolė Eu- je, džiaugsmą, 
ropą, tie žmones buvo tik- dirbo 
ri, kad atgarsiai čia bus kaipo amerikiečiai. Ir nors 
baisūs. Ar įsivėlimas Eu- pasaulio įtempimas suaš- 
ropos tautu, mažų ir dide- trėjo, bet šiandien 
lių, suskaldys taip vadina- žmonės gyvena kaipo amo- 
mas tautines grupes čia, rikiečiai. Kaip amerikie- 
ypač New Yorko mieste, čiai savo laikraščiuose ir

Vokiet-ia žygiavo i Če
koslovakiją — Nevv Yorko 

I vokiečiai ir če^ai kaimy
nai vienoje sekei jo1', York- 

jville. Italija užpuolė Grai- 
• kiją — italai ir graikai gy
vena kartu Nevv Yorko 
East Side. Sovietų armija 
maršavo į Pabaltijo kraš
tus ir Lenkijos rytinę dalį 
— daug rusų, suomių, lie
tuvių, lenkų ir ukrainiečių 
draugingai gyvena Nevv 
Yorko įvairiose dalyse. 
Kada konfliktas prasidėjo 
Europoje, ir dar pirmiau, 
svetimų kalbų laikraščiai 
Nevv Yorke, kaip ir visame 
krašte, talpino raportus, 
specales korespondenci- 

kuri primena, j Jas» editorialus, įkaltini- 
kad tautos garbėje ir kan- mus čia nupiešė nusi- 
čiose yra kiekvieno tautie- statymą senojo krašto — 
čio kraujo dalis. Istorija didžiuma žmonių manė, 
ne vieną lietuvį yra grąži-1 kad Europos ginčas taip

še u-
il-

Ir mės pasidalino su savo 
lau- šeimoms čionai ir užsieny- 

rūpesčiv 
ir lavinosi, kovojo

šie

., rikiečiai. 
čiai savo 
savųjų tarpe jie remia ar
ba smerkia politinius nusi
statymus namie ir užsie
nyje ir aštriai kri'ikū-ja 
nekurias Amerikos “fo- 
reign policy”. Visi ameri
kiečiai, nors nesutinka a- 
pie vykdomą taiką, bet ti
ki, kad galutinai 
kos tradicijos ir 
laimės.

Todėl po karo, 
karo metu, vokiečiai, 
kai, italai, ir 
rusai, suomiai 
gyvena kaino 
kiečiai. Lenkai

Visa knyga parašyta 
Jei Lietuva lengvu ir kiekvienam pri

būtų įėjusi į krikščiony- einamu stiliumi. Dėl to ji 
bes pasaulį IX ar X am- turėtų būti sutikta su visu 
žluje arba bent Mindaugo galimu šiltumu. Ji turėtu 
laikais, tai visa mūsų isto- būti ne tik kiekvienos be
rija būtų nuėjusi visai ki- tuvio kataliko bet ir šiaip 
tais keliais.

Kryžiuočių Ordino pa
stangos palenkti Lietuvą 
krikščionybėn buvo smur
tu paremtos. Lietuviai 
spyrėsi varu krikštyjami. 
Bet, anot autoriaus, to lie
tuvių spyrimosi krikštui 
nereikėtų aiškinti kokiu 
nors užkietėjimu pagony
bėje. Senovės lietuvių ti
kėjimas tais laikais dar 
buvo gyvas, dar jis pajė-

Ameri- 
idoaiai

susipratusio lietuvio šei
mos knyga. Žmonės 
tautėja ir nutolsta nuo 
savo tautos tik dėl to, kad 
než no savo tautos praei
ties Istorija yra ta mis
tiška jėga,

nu-

tų. Nepriklausomybės lai- vingius nepasisekė, tie ne- pasiliko tvirčiausia lietu- 
kotarpis. nors jis buvo la- pasisekimai turėjo ip te- vybės tvirtovė, 
bai trumpas, aiškiai paro- beturi liūdnų paseku ir 
dė, kiek mūsų tauta, ture- mū ų tautai, 
dama palankesnes gyve
nimo sąlvgas, galėtų nu
veikti. Vadinasi, mes, ko
vodami dėl laisvės 
priklausomybės, 
me kokio nors 
diško patogumo,
norime turėki sąlygas, ku
rios nepančiotų mūsų tau
tos genijaus.

Knyga padalinta į šešias 
nelygaus didumo dalis ir 
apimanti penkis lemia
muosius mūsų bažnytinės 
istorijos laikot a r p i u s. 
Knygoje budinami šie mū
sų religinio ir tautinio gy
venimo momentai: krikš
čionybės pradžia, reforma gė žmonėse išlaikyti aukš- 
ir jėzuitų reakcija, carų 
priespauda, lietuvių tau
tos būdas bei religingu
mas, nepriklausomybės

, _ , laikotarnis ir dabartinė
Lietuva” kianti iš mūsų tautos bū- tautos nelaimė.

Pasigendama vieno mū
sų tautai labai svarbaus 
momento — geros dalies 
17 a. ir beveik viso 18 a. 
Tuo laikotarpiu sunyko 
mūsų valstybė, tolydžio 
menkė jo mūsų bažnytinė 
literatūra ir pati tauta 
tirpte tiroo lenkėjimo jū
roje. Tai kaip tik būtų bu
vę labai įdomu, jei auto
rius būtu iškūlęs tas nrie- £ X

sakyti, kur yra paties au
toriaus išvados ir kur ki-

tatų gi yra labai daug, ir 
vietomis kitų veikalu išti
si skyriai beveik pažodžiu 
nurašyti.

Bet pats veikalas suda
rytas gana gerai ir skai
tant net nesijaučia, kad 

Mūsų istorija graži, didin- jis būtų sudurstytas iš į- 
ga ir prasminga, dėl to ne- vairių veikalų. Pagrindinė 
bus tuščias pasididžiavi 
mas pasakius, kad ne vie 
na tauta mums 
pavydi.

Kun. Dr. K. Gečio knyga tos istorinė misija, išplau- 
“Katalikiškoji 
yra istorinė monografija, , do ir vietos, kur ji gyvena, 
tai yra. mokslo veikalas I 
vienu specialiu klausimu. 
Knygoje autorius visą dė
mėsi sukaupęs mūsų tau
tos katalikybėn. Tačiau.: 
griežtai nesilaikydamas 
knvgos siužeto, dideliu be
šališkumu nupiešė refor
macijos judėjimą Lietuvo-

mums, lie- 
mes visada, 
būdavo sun- 
šilomės prie čio kraujo dalis.

“Katalikiš- atsilieps čionai, kad 
yra ne tik krašto svetimkalbiai

šio
ra-

idėja pravesta labai gra
žiai. Ypačiai prašosi pa- 

legendos stebima knygoje kelis
kartus pabrėžta mūsų tau-

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

Tel. Plantations 0753

I 
j

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

I

Jei kadaise “Aušra” sta
tė klausimą: “Koks mūsų 
kovos tikslas?” Tai ir mes 
šiandie privalome ne tik 
klausti, bet ir tikrai žino
ti. kodėl mes veržiamės į 
laisvę ir nepriklausomvbę. 
Kiekvienam. paskaičiu- 
siam ši veikalą, bus aišku, 
kad mūsų tauta amžius 
kovojo dėl savo teisių ir 
tai kovai beveik visą savo 
energiją eikvojo, o gi mū
sų tauta galėjo visas tas 
savo jėgas sunaudoti vi
suotinės Bažnyčios ir vi
suotinės kultūros kūrybi
niam darbui.

Katalikvbė Lietuvai da
vė daug dide’iu vyrų: Ko
voje prieš Reformą — 
Merkelį Giedraitį. Mikalo- 
iu Daukšą ir Konstantina 
Sirvydą, o kovoje prieš 
rusų priespaudą — Motie
jų Valančių ir visą eilę ki

tą dorovę ir gilų žmoniš
kumą. Čia autorius būti
nai prašosi cituojamas: 
“Tokią išvadą remiame 
tuo faktu, kad Lietuva la
biausiai išaugo i 
rėjo pagonybės laikais.

nusi tautai.
koii Lietuva” 
mū=ų kančių, bet ir mūsų 
garbės knyga, dėlto netu
rėtų būti nei vieno čia e-| 
sančio lietuvio, kuris šios'J®nus. 
knygos nepaskaitytų.

Čia reikia pastebėti, kad jI neapykantos tautinių gru- 
ir sustip- ši knyga būtinai prašosi pjų tarpe, nors karo įstai-

miai nesugyvens.
Nieko panašaus.
Kada karas siuntė mili- 

i amerikiečių, viso- 
Ikių rūšių į karo įstaigas ir 
lį ginkluotas jėgas, nebuvo
i

verčiama anglų kalbon. gOse darbininkai susigru-
Jeigu religija būtų buvus Skaitant galima jausti, ;pavo paga] tautas. Vienos 
išsigimusi, aišku, tautai kad autorius, rašydamas • knmės darbininkai
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SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuviu labiausiai skaitoma mėnesini, religini, pat
riotini ir gausiai paveiksluota laikrašti

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LETDŽTA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE. MAINE

“Varpelyje”
Spausdinami pr; ž aprašymu:. pavyzdžiai ir ’- impi straipsne
liai įvairiais kla u-imais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
liku gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje jy .štrėrnime.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi “Varpe o” Skaitytojai gauna kasmet gražu, spalvuotą, 
Senini Kalendorių.

PLATINTOJAI. Surinkę tris naujas "Varpelio" prenumeratas, 
ketvirta pr*numeratą gauna veltui. Platintoju pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje."

KIEKV'ENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS"
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis

♦

išsigimusi, aišku, 1 
ji nebūtų teikusi tiek gai- knygą, visą laiką tą mintį 
vinančios jėgos plėstis ir yra galvoje turėjęs. Dėlto 
viešpatauti, o ypač atsis- J. A. V. lietuviškoji dva- 
nirti prieš tokią smarkią siškija ir katalikiškoji vi- 
Teutonų Ordino organiza- suomenė turėtų prisidėti 
ciją. kurią rėmė vokiečių prie šio gražaus autoriaus 
imperatoriai ir gausūs Va
karų Europos ritierių bū
riai. Lietuvių pagonybė 

žastis, dėl kurių mūsų ano nebuvo nusigyvenusi, kaip 
meto dvasiškija neparodė romėnų stabmeldystė, ku
to gyvumo, kurį buvo pa- ri nepajėgė savo išlepusiai 
rodžiusi kovoje prieš re- ir subedievėjusiai 
formatus ir kurį parodė įkvėpti jėgų 
vėliau, rusų priespaudos prieš laukinius 
metu. Visoje mūsų istori- (25-26 pp.). 
joje beveik iki nepriklau- Kalbėdamas 
somybes laikų katalikybė matus autorius parodo ti- galima būtų palikti 
ir tautybė ėjo drauge. Vie- kro mokslininko objekty- čios vietos nuo jėzuitų re- 
na dvasiškija tautybės vingumą ir iškelia protes- akcijos prieš reformatus 
reikalus gynė iki 19 a., tantų nuopelnus mūsų raš- iki rusų priespaudos. Rei- 
kada pradėjo rastis pa- tui. Be to, kad reformatų ketų dar kai kur šis tas 
sauliečių šviesuolių. Pa- veikla Lietuvoje iššaukė perdirbti, 
prastas žmogus taip tau- jėzuitų reakciją, kuri ne 
tybės nuo katalikybės ne- tik mūsų tautą sugrąžino visa knyga. Knygoje au- 
skyrė, kad paklaustas, kas katalikų Bažnyčion, bet 
esąs, 
talikas.

tautai 
atsispirti 

germanus”

apie refor-

sumanymo. Ji gali labai 
gražiai nuteikti visą šio 
krašto katalikišką visuo
menę mūsų tautos atžvil
giu ir labai prisidėti prie 
mūsų kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

Tik angliškai laidai au
torius turėtų veikalą kiek 
perredaguoti ir kai kur 
papildyti. Jokiu būdu ne- 

tuš-

Sakysime, epi
logas nelabai derinasi su

torius iškelia vien katali- 
atsakydavęs — ka- dar ir paliko daug didelių kybės reikalus Lietuvoje, 

Prieš to laikotar- vardų mūsų 
pio padarinius mūsų dva- literatūroje, 
siškija ir visa tauta kovo- r~" 
jo daugiau nei šimtą metų, yra rusų priespauda, tęsu- priskirti prie grynai kata- 
ta kova nesibaigė nė lais- si 123 metus. Ši dalis yra likiškų tautų. Jei autorius 
vę atgavus, ir ateity, o y- taip dramatiška ir taip į- būtų bent pastebėjęs, kad 
pač, jei Lietuva atsikels temptai skaitosi, kaip vyskupas M. Valančius 
visose savo etnografinėse nuotykių romanas, tačiau dėjo pastangų įtraukti į 
ribose, dar ilgą laiką tau- visa joje yra istoriniais savo veiklos sritį Latviją 
ta turės dėti pastangas to faktais paremta. (jis yra išleidęs keletą re-
laikotarpio padarytoms Po to eina trumpas 1918- liginio tūrinio knygelių 
žaizdoms užgydyti. Auto- 1940 nepriklausomo gyve- latvių kalba), jei būtų pa- 
rius, pats būdamas vilnie- nimo laikotarpis, kur au- stebėjęs Latgalijos katali- 
tis ir netarpiškai susidū- torius kropščiai iškelia vi- kiškumą ir jos simpatijas 
ręs su anais laikais prasi- sus mūsų Bažnyčios ir Lietuvai, tai gal epilogas 
dėjusiu ir dabar nepasi- tautos laimėjimus. Deja, ir būtų suprantamas, bet 
baigusiu mūsų tautos len- nepriklausomas gyveni- taip, kaip yra, jis neside- 
kinimu, galėjo geriau ne- mas neilgai tetrunka. Tau- rina su visa knyga.
gu kas kitas ši opų klausi- ta, užuot kūrus, turi pe- “Katalikiškoji Lietuva” 
mą išaiškinti. reiti į gynimosi ir tautos yra didelis indelis mūsų

Pirmoje knygos da’vje išsilaikymo lauką. Ir da- bažnyčios istorijai, joje iš- 
autorius paliečia krikščio- bar bažnyčia kovoja gin- keltos idėjos dabar yra la- 
nybės kelius į Lietuvą, dama švenčiausias žmo- bai aktualios, tai tik norė- 
Pirmųjų apaštalų žygiai gaus ir tautos teises. Va- tusi linkėti, kad platesnės 

[apkrikštyti prūsus ir jot-.dinasi Bažnyčia buvo ir žmonių masės ja susido-

bažnytinėje o epiloge gina visą Pabal- 
’tį. Tuo tarpu nei latvių, 

Tikroji autoriaus sritis nei estų negalima būtų

kain ir 
čc- 

jugosla^ai, 
ir kiniečiai 
geri amori- 
ir slavokai

vis perka iš vielos krautu
vės, perka drabužius nuo 
žydiškų pirklių, ir valgo 
graikų ir italų restoranuo
se. Žydai šaukia vengrą 
arba rusą gydytoją. Nese
niai gausinga publika New 
Yorke pritarė puikų uk
rainiečių chorą, kuris dai
navo Rockefeller Centre 
kaipo dalis tautinio ap- 

i vaikščiojimo United Na- 
tions savaitės.

i Amerikos — prancūzas 
redaktorius rašo apie New 
Yorką: “Mes dirbame kar
tu, einame į ir iš darbo 
kartu, gal ir pasimatome 
po darbu — Šmitai, Levys, 
Alvarezes ir Wang Lees— 
esame New Yorkiečiai... 
Nevv Yorkas nėr vaizdas 
‘ghettos’, ir ne atskiros da
lelės. kur vienos tautos 
žmonės gyvena — kalba, 
tikyba, ir ‘seno krašto’ 

I meile nuo kitų atskirtos.

natū
raliai draugaus su savo 
tautos žmonėmis. Valgio 
metu arba poilsio metu jie 
karštai susiginčidavo su 
kitomis grupėmis. Bet nie-j 
kur neįvyko riaušių, nie-;^^;kas'7ep^ntu^ 

ja didelę šeimą...” New 
Yorke visi žmonės visų 
tautų gyvena taikoje. Net 

. New Yorke buvo 
. ---------------- usirinkimas o-vyrai ir moterys tautinių|land bri, prancūzu, 

grupių pneme Amerikos^^ų jr suomių iš.

kur produkcija nebuvo ū 
trumpiausiam laikui su
stabdyta.

Ši socialė kontrolė karo **
metu aiškiai parodė, kad šaukiamas si

gyvenimo^ būdą ir Ameri- rįnpti naują ir geresne val- 
Jdžią. ~ FLIS.
I
Į

kos socialius standartus.1 
Nors neišvengiami neapy
kantos įvykiai pasirodė, 
kartais diskriminavimas 
prieš įvairias tikybas ir
mėtų ir tuo būdu 
kotų autoriui už 
kropštų darbą.

Red. priedas. 
“Katalikiškoji 
galima gauti 
ko” knygyne.

atside- 
ilcrp įr

Knygą
Lietuva” 

“Darbinin-

RINKITE VARTOTUS 
PASTOŽENKLUS

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpus dai
liai nuo vokų siųsti Misijų Klu
bui adresu:

Marianapolis CoHeąe 
Thompson, Conn.

šiuo savo kilniu darbu paži
bėsite misi jonieriams.

Action Under The Sun”

M
* MJAMI BEACH. FLA.—The three cou:-te«>r* favor navy and white 
in their new authentic tennis fashions styled by McGresror. Wimble- 
don is represented in the all wool tennis sweater with colcrful red, 
white and blue stripcd necklino, toppir.g specially woven tennis cot- 
ton shorts. The lovinę cup goes to l.onirwood for a sturdy cotton ten
nis suit of siacks and shaeket. Fore -t Hiils entcrs in an all wool navy 
blazer, with striking brass buttons.

» 'm


