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Spaudos galybė
Skaičiai 
Katalikiškoji paskirtis 
“Darbiniu kas”

Didžiausi šiandien idėjinės ko- 
eina spaudos bei in- 
lauke. Buvo prana- 
spaudą pralenks ra- 
kol kas šios dvi sri-

vos mūšiai 
formacijos 
šauta, kad 
dio, tačiau
tys viena kitos pilnai nepava
duoja. Kalbant vaizdžiai, didie
ji tankai, 
mašinos, 
s valdžiai, 
reliniai 
žvalgybininkai

tai spausdinamosios 
moderniausi kulko- 
tai intertaipai, gene- 

štabai — redakcijos, 
— reporteriai.,

ĮSI
"p

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Truman Ragina Išgtggti Tautas Nuo Raudonųjų Valdžios
Komunistai Turį 18,500,000

Hariu Pasaulyj i
Londonas, Anglija —Čia Į 

įvyko komunistų partijų' 
kongresas, kuriame buvo;

Spaudos galybę ir reikšmę api-! išduotas raportas ir paro- ’ 
budinant mėgstama sakyti, kad;dyta kiek ir kur yra komu-i 
vienas dienraštis esąs lygus ge-1 
rai paruoštai armijai...

Pereitais metais JAV buvo 
spausdinama 1,872 dienraščiai, 
kurių tiražas siekė iki 50,751,- 
000 egzempliorių. Be to, spaus
dinama arti 10.000 savaitraščių.

nistų partijų ir narių. Ra
portas parodo, kad visame 
pasaulyje veikia 67 komu
nistų partijos ir 57 tautos 
prisiuntė savo narių skai-i 
čių, kuris parodo, kad vi
same pasaulyje yra 18,- 
500,000 komunistu.

uiudiiid aru savaitraščių.

Leidėjų didelis rūpestis dėl po- . 
pieros. Jos trūksta jau dabar, o 
ateityje, sakoma, bus dar striu- .
kiau. 200 didžiųjų šios šalies ~ 2’200’2?<L^Un?’
dienraščių suvartoja apie 85rr i a. s^y^s ~~ ’ » ir
visos laikraštinės popieros. to- fep'J3,— 43 00?' "eLak° 
dėl visi kiti turi pasidalyti tuo. “-000' L3^ Amerikoj
kas lieka.

•
Katalikai spaudos reikšmės 

neneigia. Dabartinis Bažnyčios 
Galva kat. spaudą pavadino 
net universaline bažnyčia. Va
sario mėn. buvo paskirtas šiai 
“universalinei bažnyčiai” pro
paguoti. Šalia sakyklos, spauda 
yra sėkmingiausia žmonių mo
kykla. Ji taip pat yra svarbiau
sia Kat. Akcijos tribūna. Ji turi 
informuoti, aiškinti, 
maitinti protus ir širdis. Ji tu
ri atitaisinėti bedieviškosios ir 
laisvamaniškosios spaudos pa- Jung. Valstybės” prisidėtų 
darytą žalą.

Dukart savaitinis “Darbinin
kas” Amerikos lietuvių koloni-' prisidėjimas prie IRO dar 
jose turi savo aiškią paskirtį ir į nereiškia, kad Amerikos 
populiarumą. Jo redakcija imigracijos įstatymai bus 
stengsis. kad jis vis tobulėtų;! 
kad turinio ir formos atžvilgiais 
būtų vertingas ir įdomus. Sma- pat užgyrė, kad Jung. Val
gu pasidžiaugti “Darbininko” jstybės įneštų į tą organi- 
administracijos rūpestingumu ’zaciją ne daugiau kaip’
— iki šiol “Darbininkui” popie- • $75,000,000 kitiems me- 
ros dar nestokavo. č. tams.

turi 6,000,000 komunistų; 
Prancūzija — 1,300,000;;

10,000. Latynų Amerikoj 
paduoda 16 komunistų 
partijų, kurios iš viso turį 
491,800 narių.

Šios skaitlinės yra pa
duotos pačių komunistų 
partijų.

Senato Komitetas Užgyrė 
Jung. Valstybių Prisidėjimą 

Prie IRO

Romiečiai stebi, kaip pavasario vanduo nuo kalnų tvindo upę ^i1 er’:. 
Jeigu jų manymu potvynis plėsis tai jie jau pasirengę nuo jo pasišalinti.
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Prašo 400 Milijonų Graikijos Ir 
Turkijos Pagalbai

Mes Turime Nugalėti Prievarta, 
Sako Prezidentas

Reikmenys ir Gabumai Yra Reikalingi Taip, Kaip ir 
Pinigai, Jis Sakė Kongresui

V

Į

Washington, D. C., kovoĮ
ginti —<13 — J. V. Senato Užsie- 

į nio Santykių Komitetas 
vienbalsiai užgyrė, kad

prie Tarptautinės Tremti
nių Organizacijos, tačiau 

i pareiškė, kad šio krašto

VVashiugton, D. C., kovo 13 — Vakar Prezidentas 
Trumanas pasakė labai reikšmingą kalbą Kongresui. 
Jis išdėstė naują Jung. Valstybių užsienio politiką. Is
torinėje savo kalboje Kongresui, jis pasiūlė, kad Jung. 
Valstybės, kur tik yra reikalinga pasaulyj, turi apgin
ti laisvus žmones nuo komunistų - inspiruoto totalita
rinio režimo visu savo tautiniu pilnumu ir svarbumu.

Prezidentas Truman prašė Kongreso skirti 
$400,000,000 Graikijai ir Turkijai, kad jos galėtų at
remti totalitarinę agresiją, kuri gręsia jų tautiniam 
pilnumui.

“Aš tikiu”, jis sakė, “kad turi būti Jungtinių Vals
tybių reikalas remti laisvus žmones, kurie priešinasi 
prieš ginkluotų mažumų pasiryžimą arba išlaukinių 
spaudimą juos užkariauti”. Jis taipgi pareiškė, kad 

v /‘mes turime griebtis greito ir pilno veiksmo” ir “netu- 
rime suklupti mūsų vadovybėje”.

* i Prezidentas Truman kaltino komunistus už Grai
kijos vidaus kovą ir nesusipratimus. Nors jis neįvar
dijo sovietų Rusijos, bet neabejojama, kad jis kalbėjo, 
jog Rusija yra šaltinis totalitarinės agresijos. Iš ko
munistinės Rusijos eina kurstymai kelti suirutes visa- 

Londonas, kovo 13 —Ru- skelbta nauja užsienio po- me pasaulyje.
|litika. Į Prezidentas Trumanas, kaip ir visi kiti demokra-
| Komunistinės Rusijos tinių valstybių vadai, labai gerai žino, kad ne kas ki- 

labai nėr- tas, kaip tik komunistinė Rusija trukdo įgyvendinti 
taiką pasaulyj; ne kas kitas, kaip tik Rusija yra už
grobusi 12 valstybių, tarp kurių yra ir Lietuva, kurios 

' buvo laisvos ir nepriklausomos prieš antrąjį pasauli- 
'nį karą. Rusija ne tik pavergė tautas, bet jas ir eks- 
terminuoja — žudo. Prieš tokią tironišką Rusiją pri- 
ivalo kovoti viso pasaulio laisvi žmones, visos demokra- 
itinės valstybės. Ne tam kariauta, kad iš vieno paver
gėjo tautas atiduoti kitam, taip pat žiauriam, o gal net 

, . .__ e. ----- j ______  pačiam žiauriausiam.
_  ! Iš Rusijos ambasados sias teismas 5 balsais prieš į Tvirtai tikime, kad Prezidento Trumano pasiūly
tu. Paryžiuje išplaukė žinios, 4 pripažino, kad darbo ve- mus ir prašymus Kongresas priims ir padarys taip, kad 

Jung. Valstybių principai ir garbė nebūtų pažeisti.

' Rusija Atšaukė Ambasadorių Iš
-------------- IA f I • ■ II IWashingtono Ir LondonoLisbon, Portugalija —Jo 

Šventenybė Popiežius Pi
jus XII leido Prelatui Lici- 
nio Refice iš Socialės Mu
zikos Pontifikalio Institu- sija staiga iškvietė savo|litika. 
to Romoj pagaminti naują ambasadorius i$AA>shing-| Komunistinės 
religinę operą “Cecilia”. tono ir Londono, kada ke-(valdžia, matyt,

Sakoma, kad tai yra pir- turi didieji ruošia taikos’vuojasi. 
mas kunigas, kuris gavo sutarties 
Popiežiaus leidimą paga- Austrijai, 
minti operą.

palengvinti.
Senato Komitetas taip Išmetė Iš Unijos Tris 

Komunistus
San Francisco, Cal.

Praneša, kad įstaigų

Prancūzų Komunistai Puolė 
Dešiniuosius Atstovus

Sumušė Seimo Atstovę Už 
Komunisto Kritikavimą

Vokietijai ir;
Tai padaryta i 

tik dvi valandos prieš Pre-j 
zidento Trumano kalbą * 
Kongresui, prašant teikti i 
pagalbą Graikijai ir Tur-! 
kijai apsigynimui nuo ko-! 
munistinio užplūdimo.

Aukščiausias Teismas Pri
pažino Darbo Vedėjams 

Teisę Organizuotis
Mashington, D. C. —

Jung. Valstybių aukščiau- 
Iš Rusijos ambasados sias teismas 5 balsais prieš į

nautojų unija, priklausan- kad gali būti iškviestas dėjai (foremen) turi teisę
ti prie Amerikos Darbo R^ij°s 
Federacijos 29 skyriaus, 
[išbraukė tris komunistus, 
Ipriklausančius Komunistų 
į partijai.

Attlee Laimėjo 
Pasitikėjimą

> ambasadorius ir organizuotis ir priklausy-! 
! iš Paryžiaus. į ti į unijas ir per jas vesti i
| Visiems aišku, kad Rusi- derybas su kompanijomis; 
jos ambasadorių iškvieti- pagal VVagnerio įstatymą.! 
mas iš Washingtono ir, šis aukščiausiojo teismo i 

I Londono turi ryšius su sprendimas yra labai svar- į 
(Maskvos konferencija ir bus darbo vedėjams ir 
Prezidento Trumano pa- darbininkams.

RINKLIAVA NUO KARO NU
KENTĖJUSIŲ ŽMONIŲ 

ŠELPIMUI
Sekmadienį, kovo 16 d. kupų Šelpimo Fondas šel- 

visose katalikų bažnyčiose pia visų tautų žmones.
Londonas, Anglija,Londonas, Anglija, kovo 

13 — Winston Churchiirir 
j kiti opozicijos 
smarkiai kritikavo 
(valdžios ekonominę 
!ką. Tačiau valdžios

, , ... .. <»«a, nors sunkiai
Respubli- nepatin-; kovoti, bet valdžios

ka, kada kas jiems pnme- ką apgynė.

va-Paryžius, Prancūzija, — gali užginčyti, kad jų 
Kovo 13 — Svarstant In- das Thorez buvo dezerty- 
do - Kinijos klausimą, tarp ras. Komunistai išvien vei- 
dešiniųjų atstovų ir komu- kė su naciais iki Rusijos 
nistų kilo smarkūs ginčai, užpuolimo. Taigi komunis-^^j

Pierre Andre, ‘
kiečių Laisvės partijos na-J .... . 
rys, pasipriešinęs komu- na bičiulystę su naciais ir 
nistui kaipo tautinio apsi-i« Pankiškus darbus, 
gynimo ministeriui, kada' 
Indo - Kinijos klausimas i 
buvo svarstomas, pradėjo! 
smarkiai kritikuoti vice! 
premierą Maurice Thorez, ! 
komunistą. Jis priminė ko-į

ir kaltino M. Thorez už i

Mirė Seton Hill Kolegijos 
Prezidentas

atstovai 
Darbo 
politi- 
atsto-

J LJCjOSLtA V Al INbĮSlLhlLMj bus daroma rinkliava nuo štai BALF’ui pradėjus va-
tt tkt/-^ 'tat T'T’T t rr/Ai įTOTTnr karo nukentėjusiųju žmo- jų, iš Vyskupu Šalpos Fon- JUNG. TAUTŲ KOMISIJOS nių šelpimui, šj vajų pa- do gauta S10.000.00. Pra- 

__________________skelbė Amerikos Katalikų eityj taip pat lietuviai ga- 
Pranešama, kad Jugosla- Graikiją ir veda civilį ka- Vyskupai. vo stambias sumas lietu-

vijos valdžia neleido Jung- rą. Į Visiems yra žinoma, kad vių šelpimui.
Tautų Tyrinėjimo! Kaip žinoma, Graikija;visame pasaulyj, ypač kur 

i----------- Lietuviai su aukomis tu-
slavijos miestelį Dragos reikalavo, kad padarytų’ milijonai žmonių, kuriems retų pasirodyti sekmadie- 
prie Graikijos sienos. Šis tyrinėjimą. Jung. Tautos į 
miestelis buvo įvardintas pasiuntė komisiją ištyrti 
kaipo atsargos centras ir padėtį, 
stotis jugoslavų išlavin
tiems graikams raudonie- komisijos neįsileido.

turčio'^n^litį J Komisijai įvažiuoti į Jugo- skundėsi Jung. Tautoms ir t siautė baisusis karas yra 
<s1iiviinc mipcitoli Dro<rn<s rnilralavn Irarl nndarvtii milijonai Žmonių, kuriems

balsu 
valdžios

Parlamentas 371 
prieš 204 užgyrė 
ekonominę politiką ir jos 

! planus išeiti iš dabartinės, 
’ pavojingos produkcijos 
į krizės.

1
I . ...................i siems, iš Kur jie veržiasi į

Greensburg, Pa. — ! 
munistų elgėsi prieš karą m*s dienomis mirė kun

__ į James A. W. Reeves, Seton 
pabėgimą iš’ kariuomenės i P^ai^_taa’

į Maskvą.
Komunistai atstovai su

kėlė kačių koncertą. 
Triukšmas kilo toks dide
lis, kad seimo pirmininkas 
turėjo pertraukti posėdį. į 
Pertraukoje, komunistai; 
užpuolė Pierre Andre ir jį! 
ir kitus dešiniuosius pra
dėjo mušti ir spardyti.

Kumštis yra tai komu
nistų argumentas. Jie ne- šiandien smarkiai auga. * J. V. sekretorius Mar-

X MARSHALL’AS PASIRUOŠĘS 
NESISKAITYTI SU RUSIJA
—

I Maskva, Rusija, kovo 13 shall neleis Rusijai pa-{ 
'—Jung. Valstybių delega-Į žeisti Jung. Valstybių
ei ja, kurios vadu yra vals^prestyžą. 

’tybės sekretorius George 
|Marshall, yra nusiteikus 

Vienna, Austrija — Dr. pravesti demokratinę po-i 
Frederic Funder, išlikęs liti ką 4 didžiųjų konferen-| 
gyvas iš nacių koncentra- ei joje. Ji siekia kooperaci- 
cijos stovyklos, rašo, kad jos, bet jeigu Rusija nesu- 
Katalikų Bažnyčią, kurią tiktų, tai ji gali būti ir ap- 
naciai bandė sugriauti, lenkta.

j sulaukęs 55 metų amžiaus.

Bažnyčios Ateitis Skaisti 
Austrijoj

reikalinga pašalpa. Vys- nį. kovo 16 d.

tačiau Jugoslavi
jos raudonųjų valdžia tos 

........ .Tai 
pirmas toks įvykis Jung. 
Tautų istorijoj, kad jų ko
misijai būtų uždaryti var
tai tyrinėjimui.

Daugiausia Milijonierių 
Kinijoj

Nanking, Kinija — Kini- 
jjoj yra daugiau milijonie- 

Sugriuvo 5 Aukštų Namas ril» "e«a*urt.iame kita- ’ _______ Z me krašte. Kiekvienas ki-
C'.ncinnati, Ohio — Čia nietis, turįs $83.00 Ameri- 

sugriuvo 5 aukštų namas kos pinigais, yra milijo- 
Bottoms srityje. Mažiau-; n ierius, nes milijonas ki- 
sia 6 žmones sužeidė, kitus niečių dolerių šiandien 
5 užvertė taip, kad vargiai verti tik $83 Amerikos pi
juos galės gyvus ištraukti, nigais.

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

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, kovo 15 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų Radio programa. Lietuviškos 
liaudies dainos, muzika, pranešimai ir kalbelės plauks 
oro bangomis per visą valandą iš WESX stoties. Salėm.

Trumpą kalbelę pasakys redaktorius p. Kazys Či
biras.

METINIS RADIO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės-May 11 d., 3:30 vai. po pie

tų, JORDAN HALL, Boston, Mass., įvyks šios radio 
programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
artistė - dainininkė Polyna Stoska. (Stoškaitė); pianu 
solo skambins art. Birutė Smetonienė. Kviečiame vi
sus iš anksto ruoštis į šį koncertą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOLth Boston 2680 arba NORwood 1449
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An intensive screening was 
initiated in Mid-June 1946 to 
determine the eligibility for 
United Nations displaced per
sons care and treatment. In ge
neral. screening is designed to 
eiiminate war criminals, colla- 
borators, {>eople 
Germany of their 
and people who 
the United Statės
,“y
1945. UNRRA supplements this 
military screening by conti- 
nuous checking and interroga- 
tion. to insure that onlv eligible 

Šioje kolonijoje susidaręs persons enjoy displaced persons 
pasiūlymui Lietuvių Komitetas trem- privileges. i

i šelpti susilaukė j Apparently. some lower UN-; 
bių valstybės sekretorius daug simpatijos ir pritari- RRA echelon proceeded on' 
Marshall ir kiti. Pati Kini- mo iš Kolombijos Vysku- their own initiative to compile; 

kad jos klausi- pų. j. E. vyskupas J. Cai- and elaborate ąuestionaires and 
r — °: * procedūra of Unijos Pirininkas Privers-
review usmg this ąuestionaire | • _ .

ŠV. Sosto atstovybė ir in eonjunetion with individual' tflS n8ZI(|i1dV0
_i-: i , Primatas interrogation. Aplication of this -------------

H'ashingten. D. C. 
Reid Robinson, 1__
Mine. Mill and Smelter' 
Workers (CIO) pirminin-: 
kas, paskelbė savo rezig-‘ va^ operavo vietines ^asy- 
naciją, kada jis sužinojo, J į° scįma ’
jog bus iškelta viešai jo!^ain kur dabar yra 
“asmeninis veikimas”. j0! katras priešais J. VV. 
vietą užima

IŠ MASKVOS KONFERENCIJOS 1
Kaip jau žinoma, kovo 10 bernatorius pasirašys, tai 

dieną prasidėjo Jung. Vai- bus uždrausta 
. Pranicū- darbini n k a m s.

valdžios 
konferencija streikuoti. Šį bilių 

Konferencijos Buffalo mokytojų

stybių, Anglijos, 1_____
zijos ir Rusijos užsienio tiems 
ministerių 
Maskvoje.
posėdžiai vyksta aviacijos kas. 
rūmuose.

Prasidėjus konferenci
jai. Rusijos užsienių mi- 
nisteris Molotovas parei
kalavo. kad Į darbotvarkę 
būtų Įtraukta ir Kinijos 
vidaus padėties klausimas. 
Tačiau tam 
pasipriešino Jung. Valsty- tiniams

visiems 
dirban- 
darbus, 
iššaukė 

strei-

Kolombijos Dvasiškija 
Remia Lietuvius

Medeilin, Coiombia —

volition 
enterea 
Gerir.a- 
August

i 
i

ja nenori, 
mas dabar būtų keliamas cedo sutiko būti Komiteto to inaugurate 
toje konferencijoje. globėju.

Kitame posėdyje Rusi- Š” 
jos ministeris pasmerkė Arkivyskupas . .
Vokietijos demilitarizavi- užgyrė Komiteto veikimą, procedūra resulted in numerous 

» . Medeilin J. E. arkivys- complaints and petitions of.
ir patiekė kūpąs J. Garcia specialiu protest. 

keturių punktų planą vo- raštu patvirtino mūsų ko- indicating 
kiečių nuginklavimo [ 
greitinimui. Kadangi dau- vyskupijoje 
giausia išvietintų žmonių remti mūsų darbą, 
yra iš tų kraštų, kuriuos' 
Rusija yra užgrobus, tai 
rusai nori, kad ir išvietin
tų žmonių stovyklos būtų 
uždarytos.

Į Molotovo užmetimus 
atsakė sekretorius Mar
shall. primindamas ru
sams. kad vienintelė prie
monė laikyti Vokietiją nu
ginkluota. tai sąjunginin- sunkią padėtį, padarė rin
kantis būti -

Belfas, Ireland, baigiamas tyti laivas, 
kuris turės 14,000 te nu talpos. Tai yra Britų lai
vyno vienetas ir skiriamas Atlanto keliui. Iš to 
seka, kad laivų statyba ir toliau plečiama Brita
nijos susisiekimo Įstaigų.

Gen. Marshall Yra Ki?ęs 
Iš Kasyklų Kraite

mą Jung. Valstybių ir An
glijos zonose

Mirimai — Trys Nauji Kapai [susilaukė dukrelės, kurią kun. 
Mirtis atlankė mūsų koloniją Dubinskas pakrikštino sekma- 

ir vėl supylė tris naujus kapus, dienį, kovo 9 d., suteikdamas jai 
Ketvirtadienį, kovo 6 d. su iškil
mingomis gedulo šv. mišiomis 
palaidota Veronika Gužauskie- 
nė. gyv. 636 S. Paca St. Senat
vė ir širdies liga buvo jos mir
ties priežastimi. Paliko nuliūdi
me vyrą 
Priklausė 
žančiaus 
kuopos. Moterų Sąjungos. Buvo 
susipratusi katalikė, tad jos 
karste matėsi daug užprašytų 
mišių kortelių. Kun . Antanas 
Dubinskas atnašavo šv. mišias.

Cassandros vardą. Krikšto tė
vais buvo Petras žolinas, nauja
gimės dėdė, ir Eleanora Smith. 
Sveikiname naujos katalikės tė
velius.

1 11 ■ 1
Švč. Vaido vyrų dr-ja pereita

me savo susirinkime paaukavo 
850.00 bažnyčios atnaujinimui 
iš lauko. Taipgi paskyrė $25.00 
BALF-ui ir $10.00 Velykų gė
lėms. Neteko sužinoti kiek nau
jų narių prisirašė į Šv. Vardo 
d r-ją. bet kun. dr. Mendelis ne 
tik buvo patenkintas, bet dėko

jam pagelbėjo kun. dr. Mende- jo ųems vyrams, kurie atsiliepė 
lis ir kun. Jurgis O Dea. j j0 atsišaukimą.

Penktadienį, kovo 7 d. palai- j 
dotas Adomas Bulota, senas 
Baltimorės gyventojas. Gyveno 
su savo dukterimi ponia Janku- 
niene. 1945 W. Lexington St. 
Kun. Antanas Dubinskas atna
šavo laidotuvių šv .mišias.

Pirmadienį, kovo 10 d. kun. i
dr. Mendelis atnašavo iškilmių-; 
gas gedulo šv. mišias už Marce- ‘ 
lės Adomaitienės vėlę. Velionė 
gyveno Baltimorėje apie ketu- 

irius metus. Buvo atvykusi su 
šeima iš New Philadelphijos, 

Į Pa. Sirgo apie keturius mėne- 
jsius. Paliko nuliūdime vyrą ir 
(suaugusius du sūnus ir dvi duk
teris. Buvo pavyzdinga katali- i 
kė. mylėjo savo tikėjimą ir Baž
nyčią. Nors turėjo nusipirkusi 
vietą New Philadelphijoj lietu- 

Įviškuose kapuose, tačiau troško 
' tūti palaidota Baltimorėje. Taip 
[jos šeima ir padarė. 
! Kaip giminėms, taip pažįsta-

ir užaugusią šeimą, 
prie Altoriaus ir Ro- 
Dr-jos. Tretininkių

i
t

Į

i

Union oflbi^ sekretorius 
yra

Viešnios. Sesutė Marita iš 
Chicagos lankė savo mamytę 
ponią Skabickienę Baltimorėje. 
Su ja buvo atvykusi Sesutė Ste
fanija. Tai buvo jos pirmas at
silankymas garsioj mūsų šven
tovėje.

Dabartinis Jung. Valsty- 
George C. 

'Marshall yra kilęs iš 
’jJ,*_iUniontown, Pa., kur jo tė- 

Į vai operavo vietines kasy- 
rezi°'|i-ino
- jMain St.,
- - i teatras 

Maurice Ef jThompson namus.
’ ! Įdomu, ar nėra tekę kai- 

j kuriems 
; nystė je

Kaip žinoma, CIO unijo-ižiniško 
se dabar vedamas apsiva-Į 

i nuo komunistų. į 
oviccmus įtvuiuo an(jĮWaterbury (Conn.) Įvyko nuomonės vyriausio štabo, 

other existing doeuments. and s^^imas unijoj dėl komu- (viršininkas. Jo žinioje bu- 
without ūse of a svečiai UNR-, įstų veržimąsi valdy ti u-

and petitions of 
by displaced persons, 

ig agitation among 
pa- miteto statutą savo arki- them and resistance to this pro-

’ ’ * i ir sutiko pa- cedure.
! This condition was brought 
to the attention of the UNRRA 
Zone Director who undertook to 
Stop procedūra pending his per- Travis> pirmas vice oirmi- 

i šonai investigation. Current un- cinkas
derstandir.g with Zone Director 
UNRRA is that revievv of eligi- 
bility for UNRRA care will con- 
tinue based upon United Statės į^Tm,as 

! Army screening records ■■

Veikiai bus paskelbtas 
mėnuo pro Lituania.

Pirmoji Auka Lietuvių 
Komitetui

Coiombia — Contrata- 
cion raupsuotųjų koloni
jos vaikučiai - jaunuoliai, 
patyrę lietuvių našlaičių

i

lietuviams jau- 
su praėjusio mil- 
karo laimėjimo 

į planuotoju susidurti?
! Gon. Marshall buvo ka-

vo Gen. MacArthur ir Ei- 
senhovver armijos.vieningiems, kliavą ir pasiuntė kun. M. RA form separate screening

Anglį jos užsienio sekreto- Tamošiūnui 130 pezų (apie .operation. 
Sincerely yours.

< signed i DANIEL NOCE
Major General. GSC

Chief. Civil Affairs Division.'
___________

OPA Įspėja Seimininkes

James nybės garažiuj
____ . Andrei 
rusų pareigūno, automebi- potvarkę Kinijos klausi- 
lį._____________________ mą, pasipriešino.

rius Bevin pastebėjo, kad S80.00 U. S.).
atrodo, jog visi kiti yra žinant. kad Lietuvos: 
klaidingi, tik rusai neklai- našlaičiai gvvena iš auku: 
dingi. Sekretorius Bevin jr valdžios ~ išlaikomi, tai i 
užklausė Molotovo, ką ru- didelė auka ir gražus pa- 

nais karo kalinių ir kodėl ‘Be“to, Marijos Krikščio- 
užgrobti laivai nėra sunai- nių Pagalbos prieglaudos 
kinti, kaip buvo susitarta mergaitės jau metai kaip 
Potsdamo konferencijo- meldžiasi už Lietuvą, 
je? Jis reikalavo, kad Mo
lotovas pasiaiškintų. Mo
lotovas nusimalšino ir pri
sipažino, kad laivai nesu
naikinti. Sutiko padaryti 
karo kalinių cenzą.

sai yra padarę su m iii jo- vyzdys mūsų tautiečiams, 
nais karo kalinių ir kodėl ‘Be to, Marijos Krikščio-

Ti
kėkime, Dievas tikrai pa
sigailės mūsų 
kada tiek gerų 
prašo pagalbos.

Tėvynės, 
sielų Jo

Lietuvis

v

Bomba Sunaikino Rusų 
Pareigūno Automobilį

Kinija Priešinasi {traukimui 
{ 4 Darbotvarkę

Valstybės Senatas Draudžia 
Viešųjų Darbų Darbinin

kams Streikuoti

Pereitą sekmadienį per visas 
mišias kunigai uoliai aiškino A- 
merikos Vyskupų rinkliavos 
nuo karo nukentėjusiems tikslą, 
kuri įvyks kitą sekmadienį. Kle
bonas kun. dr. Mendelis prane
šė. kad jis savo kovo mėn. algą 
aukojo tam tikslui — S100.00.

Rinkimas ir tikrinimas pavar
džių mūsų lietuvių užbaigtas. 
Girdėjau, kad kun. dr. Mendelis 
jau užsakė bronzo lentą, kurio
je tilps mūsų didvyrių vardai. 
Ims 90 dienų iki darbas bus už
baigtas. Dar nėra tikros žinios, 
kuomet Garbės Sąrašas bus iš
kilmingai šventinamas. Vysku
pas Shehan esąs pasižadėjęs da
lyvauti. kuomet viskas bus pa
ruošta.

I
■ -.............. ...

Antanas Ivoška, mūsų darbš
tusis zakristijonas, nesveikuoja. 
Tai kas nepaprasta, nes jis ma
žai kada serga. Linkime jam 
veikiai pasveikti.

; Nanking, Kinija — Kini- miems mirusiųjų reiškiame gi- 
(josvaldžia, sužinojusi, kad 

i sprogo Rusijos užsienio ministras 
pasiunti- Molotovas reikalauja i- 
sunaikin- traukti i 4 didžiųjų mi- 
Plakhino,}nisterių konferencijos dar- mybėje!

Kopenhaga, Danija 
į Šiomis dienomis 
• bomba Rusijos

ie,

lią užuojautą jų skausmo ir liū
desio valandoje. Už mirusiųjų 
vėles tariame AMŽINĄJĮ AT
ILSI. Lai ilsisi Viešpaties ra-i Boston, Mass. —

J. Carney, OPA apskrities dama 
administratorius. Įspėja 
Naujos Anglijos šeiminin
kes. kad OPA neišduos ke- 
navimui cukraus stampos 
šiais metais. Šeimininkės 
.turi planuoti pasidaryti tą.
ką jos gali su tuo cukrumi, 
kuri jos gaus su nauja 10 
svarų stampa. pradedant 
balandžio 1 d., kad užtektų 

— paprastam vartojimui na-

CAMBRIDGE, MASS.
Jatinimo Klūbas Nesnaudžia

j Pirmadienį, kovo 10 d. Kated- 
ros mokyklos salėje buvo įvyko 

; kursai. Buvo aiškinama CYO, 
! Jaunimo organizacija ir jos dar
buotė. šv. Alfonso parapiją at
stovavo net 14 asmenų: Alber
tas Juškevičius, klubo pirminin- 

j kas. Edv/ardas Mierzwicki ir jo 
žmona, Juozas Strasdauskas su 
savo žmona. Pranciška Šedba- 
raitė. Ona Čaplinskaitė, Šimke- 
vičių Sesutės. Lilė Letkauskai- 
tė, Ona Petkiūtė, Enrikas Rė
kus ir patsai klebonas kun. dr. 
Mendelis. Cadoa svetainėje, kur 
buvo dėstoma kaip redaguoti 
klubo žinių lapą. Eduardas Bu
delis ir Kazys Rąžulis 
vo mūsų parapijos
Valio, mūsų tautos ir parapijos 
veikėjams.'

Mūsų klebonas, kun. dr. Men
delis praneša, kad per du mėne
sius laiko jis pasiuntė kun. L. 
Tulabai. lietuvių kolegijos rek
toriui Romoje 81.000.00 mišių 
intencijų, kurias kun. Tulaba 
jau gavo. Jis kvietė lietuvius, 
kad šelptų savo viengenčius ku
nigus. kurie randasi trėmime, 
suteikdami mišių aukas. Kun. 
Mendelis apsiima tas stipendi
jas su džiaugsmu pasiųsti karo 
tremtiniams kunigams.

I ____________
atstovą- „. ' Pereitą sekmadieni SesutesJaumma.’. ...............Kazimicnetes rinko aukas prie 

* ~ bažnyčios durių. Girdėjau, su
brinko virš 8300.00. Dėkoja savo 

Trumpos Žinutės..............(geradariams ir žada pasimelsti
Eduardas ir Bilijoną Šilanskai jų intencija.

i!
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Šiomis dienomis grįžo iš ligo
ninės studentas F. Tamošiūnas. 
Studentas F. Tamošiūnas, kuris 
buvo susilaužęs koją, išbuvęs 6 
savaites ir jiergyvenęs dvi ope
racijas Cushings ligoninėje. 
Framingham. Mass., grįžo poil
siui į namus. Studentas Tamo
šiūnas lanko kolegiją Fort De-
vens. Linkime p. F. Tamošiūnui»22 kuopa. Būtų gera, kad tėve- 
greitai pasveikti. |liai praneštų korespondentui jų

■ sūnų žuvimo vietas ir datą, kad 
i būtų galima jų atsiminimą pla
kčiau aprašyti.

Susidarė Komitetas 
Imigracijai Remti

Medeilin, Coiombia
Šiomis dienomis susidarė muose ir kenavimui. 
pusiau valstybinis komite-[ Carney sakė, kad atlie
tas imigracijai iš Europos ma stampa No. 53. kuri 
remti. Į tą komitetą yra dabar gera 5 svaram cuk- 
pakviestas nariu mūsų raus, nebeturės vertės pir- 
tautietis, Dr. S. Sirutis. Įkėjams nuo vidunakčio

Mes esame tvirtai įsitiki- [ kovo 31. Nauja stampa, 
nę. kad galėsime pagelbėti i gera 10 svarų cukraus, Įsi- 
mūsų 
norėtų gauti prieglaudą 
šiame

■ krašte.

!

»

gyvybių. Žuvusieji yra šie: B.

Albany, N. Y., kovo 13— 
Valstybės Senatas, respu
blikonų dominuojamas. 35 
balsais prieš 16 nutarė, 
kad viešųjų darbų darbi
ninkai negali streikuoti. 
Išėjusieji į streiką auto- 
mačiai išmetami iš darbų.

Šis bilius dabar yra svar
stomas valstybės seimelyj. 
Jeigu seimelis priims ir gu-

Burokas. J. Dabrickas. A. Dob- į
J. Jakimavi- 
S. Jančiaus-!
J. O’Learv.
Sarapas. P.

Grando.rickis. B. 
čius. W. Jasinskas, 
kas. A. Morkūnas.
J. Santackas. P.
Vėbra ir J. Žilinskas. Įsteigimui 
šių gražių žalvario garbės sąra
šų. daug prisidėjo Moterų S-gos

Karo Departamentas Sustabdė

Ryšius UNRRA’os 
bandytais naujais tremti
nių tikrinimais (screen- 
ings) Vokietijoje, kuriuo
se patys tremtiniai atsisa
kė dalyvauti. BALF’o pir
mininkas kun. Dr. Juozas 
B. Končius kreipėsi išsa
miu raštu i Karo Departa
mentą ir kitas valdžios Į- 
staigas. prašydamas su
stabdyti visiškai nepatei
sinamų tremtinių nuolati
nį varginimą nepabaigia
mais “skryningais".

Į pirmininko pareiški
mus gautas toks atsaky
mas:

I

i

tautiečiams, kurie galios balandžio 1 d.
OPA apskrities adminis- 

demokratin i a m e i tratorius išaiškino, kad 
pradedant balandžio 1 d., 
viena 10 svarų racionavi- 
mo stampa turi padaryti 
tiek pat. kiek dvi penkių 
svarų stampos. Tai yra, 
viena 10 svarų stampa tu
ri lygintis dviem 5 svarų 
stampom.

Taigi šeimininkės, ku
rios turi štampą No. 53, 
turi stengtis ją iškeisti 
prieš vidunaktį, kovo 31 d.

Sekmadienį. kovo 9 d. sunkiai 
susirgo p-lė M. Grybaitė. Ji;? 
randasi Cambridge City ligoni
nėje. Jos sveikata randasi kri
tiškoje padėtyje. P-lė M. Gry
baitė dirbo šeimininkės darbą 
mūsų parapijos klebonijoje. 
Linkime p-lei M. Grybaitei grei
tai pasveikti.

I

j

Kiek laiko atgal p. Luinienė 
buvo susilaužusi koją, dabar li
gonė po ilgo sirgimo sveiksta 
namuose, pp. S. Luiniai yra 
LDS 8 kps. nariai. Linkime p. 
Luinienei greitai pasveikti.

I

WAR DEPARTMENT 
SPECIAL STAFF 

Civil Affairs Division 
Washington 25. D. C.

4 March 1947 
WDSCA 383.7
Rev. Dr. Joseph B. Končius 
United Lithuanian Relief Fund 

of America
19 West 441 h Street 
New York 18. N. Y.
Dear Reverend Končius:

Reference is made to your 
letters addressed to this Divi
sion concerning the screening 
of Lithuanian displaced per
sons.

Ieško Savo Dėdės
A|x>lonijus Batvinis, kilęs iš 

Raseinių apskrities, ieško savo 
dėdės J. Girdzijausko iš Water- 
burv. Conn. Žinantieji malonė
kite pranešti Danutei I. Staknis. 
199 Kingsland Avenue, Lynd- 
hurst, New Jersey.

savoTeikis atmint mus 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

Vasario 10 d. p. P. Skibaus- 
kienė savo namuose iškėlė savo 
dukrelei p. E. Daruškeviėienei 
šaunias išleistuves, p. E. Daruš- 
kevienė su sūnumi Rikardu, va
sario 10 d. turėjo išvykti į Vo
kietiją pas savo vyrą, karį Da- 
ruškevičių. Jos kelionė, susir
gus sūneliui, buvo atidėta ir. ji 
išvyko Vokietijon kovo 3 d. lėk
tuvu. Linkime p. Daruškevičie- 
nei laimingos kelionės ir links- 
maus gyvenimo Vokietijoje, kur 
ji išbus metus ir puse.

Sekmadienį, kovo d. mūsų 
par. bažnyčioje pašventinta pa
rapijos karių garbės sąrašas ir 
mūsų parapijos žuvusių karių 
garbės sąrašas. Mūsų parapija 
šiam karui paaukojo 11 jaunų

Sekmadienį, kovo 9 d.. 3 vai. 
p. p. užsibaigė vyrų misijos. Vy
rai |>er visą savaitę lankėsi į 
misijas skaitlingai, ir užbaigimo 
pamaldose skaitlingai pasirodė. 
Misijas vedė Pranciškonas. Tė
vas Gidžiūnas, neseniai atvykęs 
iš Romos. A. D.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTI VIV 
DIREKTORIUS

602 Washingfon Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Te!. Ix>xington 8595 

Limosinai dėl visokiu reikalu. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

mūsų
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas. <
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- j 

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- $ 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 «
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vyrą. Mes, broliai, esame kaip Izaokas pažado vaikai. Bet kaip ALKOHOLIS 
tuomet gimusis kūno keliu jiersekiojo gimusįjį dvasiškai, taip ir ĄĮjĄĮS 
dabar. O ką sako Raštas? Išmesk tarnaitę ir jos sūnų; nes tar-. _________
naitės sūnus nebus tėvonis kartu su laisvosios sūnumi. Taigi, bro-: Alkoholis savaime yra 
liai, mes neesame tarnaitės vaikai, bet laisvosios ta laisve, kuria paĮ vaistai kaip jo-
mus išlaisvino Kristus. ijas, karbo!is. k’reolinas ir

kitokių koncentruotų me- 
NE VIENA DUONA ŽMOGUS džiagų skiediniai. Tik kas 

' kur matė, kad jodas, vit-
■ rijolis, kreolinas ir kito
kį panašūs daiktai būtų 
geriami stiklais ar stikle
liais, nors kai kurių jų 
kvapas ir būtų skanus? 
Bet alkoholį taip geriame. 
Ar nuostabu, kad jis mus 
iškrausto iš galvos, nuvel
ka iki marškinių, apdova
noja kūno suirimais, api
plėšia mūsų namus ir šei
mas ir be laiko nuvaro į 
kapus? Jeigu mes alkoho
lį imtume lašais, tai jis 
taip pat gerai mus veiktų 
kaip valerijono, etero ar 
kitoki lašai. Bet visa bė
da, kad nuo lašo čia greit 
pereinama prie stiklinės. 
Vartojant stikliukais al
koholis 
čiau

GYVAS
Ketvirtasis Gavėnios Sekmadienis (Kovo 16 d.) 

EVANGELIJA: Jono 6,1-15 |
Anuo metu: Jėzus nuvyko į anapus Galiliejos, tai yra, Tibe

ri jados jūros. Jį sekė didelė žmonių daugybė, nes jie matė stebuk- 
j lūs, kuriuos jis darė ligoniuose. Jėzus užėjo į kalną ir tenai atsi
sėdo su savo mokytiniais. Buvo arti žydų šventė, Velykos. Jėzus, 

' pakėlęs akis ir pamatęs, kad pas jį ateina didžiausi minia, tarė Pi
lypui: Iš kur pirksime duonos, kad šitie galėtų pavalgyli? Sakė gi 
jis tai, mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs. Pilypas jam 
atsakė: Duonos už du šimtu denarų jiems nebus gana, kad kiek

-vienas gautų kokį truputį. Tuomet vienas jo mokytinių, Simono 
Petro brolis Andriejus, jam pasakė: Čia yra vienas vaikas, kurs 
turi penkis miežinės duonos kepalus ir dvi žuvi; bet kas tai to
kiai daugybei ? Jėzus tačiau tarė: Susodinkite žmones. Toje vie
toje buvo daug žolės. Taigi, jie susėdo, viso apie penkis tūkstan
čius vyrų. Jėzus ėmė duoną ir padėkojęs padalino sėdėjusiems; 
taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Jiems pavalgius, jis tarė savo, 
mokytiniams: Surinkite kas liko trupinių, kad nepražūtų. Taigi, 
jie surinko ir iš penkių miežinės duonps kepalų pripylė dvyliką 
pintinių trupinių, kurie buvo likę pavalgius. Tie žmonės, pamatę,

Jeigu Kristus anais laikais pasotino išalkusius žydus atsily
gindamas už ištvermingą Jo pamokslų klausymą, kodėl panašių 
stebuklų nepakartoja šiandien badaujančioj Europoj ir Azijoj? 
Ar gi Dievas toks kietaširdis? Juk visi badaujantieji Jį mielai su
tiktų, išpažintų ir daugelis net garbintų, jei Jis pats ar per kurį 
šventąjį ar Bažnyčios atstovą numalšintų jų alkį. Koks smūgis ir 
gėda ištiktų visus netikinčiuosius!

Bet kada apie tai rimčiau pagalvoji, tai prieini išvados, kad 
Dievas kartą žmogui davęs laisvą valią, leidžia jam tvarkytis pa
dalintų ir sunaudotų Dievo derlių ir kitas pasigamintas gėrybes, 
daro tik tada ir tik tiek, kada ir kiek jie reikalingi amžinajai žmo
nių sielos gerovei.

DIDŽIAUSIA BLOGYBE
Jei žmonės vadovautųsi gera valia, tai jie visai kitaip pasi

dalintų ir sunaudotų Dievo derlių ir iktas pasigamintas gėrybes. 
Tada turtingieji gėdytųsi lėbauti, užmiršę badaujančių kančias, 
vaikų ašaras, tremtinių skuidą. Tada P. Amerikoj nebūtų skan- 
dinamos avys ir deginami kukurūzai, o pas mus tyčia naikinamos 
bulvės, kad tik aukštesnes kainas palaikytų...

! Taigi didžiausia žmonijos blogybė nėra medžiaginis skurdas. 
Jis yra tik žmoguje glūdinčio blogio pasėka. Iš dvasinio pikto 

šiukštu. Tiesa, Vokietija dar neaprūpinta, suskaldyta į“ Ateiti j įasaulp Bet ^/žtaodamas. kad jie nori ateiti visokia ir netvarka šiame pasaulyje. Kas atidžiai
A ■. — i jsiskaito į evangelijas, tas supras, kad Viešpaties stebuklai turi

tikslą pašalinti ar sutrukdyti dvasios skurdą ir padidinti tikėjimą.
KO JIS ATĖJO?

Jėzus neatėjo į šį pasaulį ekonominio gyvenimo reformuoti. 
Broliai: Juk yra parašyta: Abraomas turėjo du sūnų, vieną nors taip klaidingai Jo misiją įsivaizduoja kai kurie socialistai, 

kitam prikaišioti, kad ir anglai ir rusai nešvariai Vo- iš tarnaitės ir vieną iš laisvos. Bet tas, kurs buvo iš tarnaitės, gi- Jėzus atėjo žmogaus dvasios reformuoti bei gydyti. Ir istorija 
kietijoj ir kitur elgiasi, būtent, mėgina sudaryti kas sau mė kūno keliu, o kurs iš laisvos, remiantis pažadu. Tai pasakyta liudija, kad žmonių gyvenimo išorinė santvarka pagerėjo tiek ir 
palankią vokiečių paspirtį, kad prireikus galėtų ją pa- palygintinai. Nes tai yra dvi sandori: viena Sinajaus kalne, gim- ten, kiek ir kur buvo persiimta Kristaus mokslo dvasia. Jei dabar- 
naudoti. Maršallas nutraukė jų ginčą Štai kokia pasta- danti tarnavimui; ta yra Agara; nes Sinajus kalnas yra Arabi- tiniai komunistai ir socialistai grįžtų į Kat. Bažnyčią, pavyzdžiui, 
ba: geriausias būdas apsiginti nuo bendro priešo tai joje, turįs sąryšį su dabartine Jeruzale, kuri drauge su savo vai- tik dėl to ,kad čia tikėtųsi būsią užtikrinti stebuklingu jiems duo- 
vienybė tarp talkininkų. Molotovas SU Bevinu staiga kais tarnauja. Ana gi Jeruzalė, kuri yra aukštybėse, yra laisva, nos parūpinimu .kokia iš to nauda būtų jų sieloms ir tikybai? 
nutilo, tur būt dėlto, kad ta pastaba labai juos sudomi
no. Galima įsivaizduoti, kad juodu net kiek išsižiojo, 
o paskui susigriebę šyptelėjo.

Tai buvo gudrus Maršallo manievras: iš Vokieti
jos padarė bendrą priešą, o iš susirinkusiųjų tartis (ar 
verčiau peštis) delegatų — talkininkus. Toks Marša
llo posakis būtų buvęs tikslus kokie trys metai atgal ir 
gal bus tikslus kokie 30-40 metų ateity. Dabar tai tik 
gryna humoristika. Tas parodo, kaip įtempta konfe
rencijos nuotaika ,kad prirpikė tokį aitrų juoką pa
naudoti.

O bet gi yra optimistų, kurie turi vilties, kad kon
ferencija gali bent dalinai pasisekti. Pats Popiežius 
tokią viltį pareiškė, bet su pastaba, kad konferencijai 
trūksta pagrindinių davinių taikai sudaryti. Tokiu pa
reiškimu Šv. Tėvas užtektinai apsidraudė. Popiežiaus ir Turkijos reikalu, gal dėl skilimo Kremliaus ponų tar- 
paduotieji pagrindiniai daviniai taikai laimėti yra ge- pe, gal dėl desperacijos, į kurią įvarė pavergtas tautas 
rai žinomi. Jis jų nebekartoja, tik mandagiai pareiškia bolševikų žiaurumai, gal dėl kurių kitų priežasčių. Bet 
savo pageidavimą, kad konferencija pasisektų. Diplo- — diplomatai sako, kad konferencija pavyks. Turi pa
matiniu atžvilgiu, Popiežius pasielgė kaip nuolaidus vykti, nes kitaip — gali įvykt labai nemalonių staig-, 
tėvas su atkakliais vaikais, kurie pradėję gyventi savo menų. K.

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston. Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Pavyks, Ar Nepavyks?
Maskvos konferencija, kaip ir buvo numatyta, nei

na sklandžiai. Nėra ten vaišių, nė kaviaro, nė šampa
no ir, kas svarbiausia, nėra ten Roosevelto. Rusai ne
turi ūpo puotauti, nes delegatų nuotaika nėra tokia 
pat, kaip anais aukso laikais, kuomet visa eilė konfe
rencijų buvo tik formalumo dalykas, nes rusai iš anks
to žinojo, kad jų reikalavimai bus išpildyti. Konferen
cijos buvo tik tam, kad užprotokoluotų ir iškeltų su
gertuves. Dabar vien kietos derybos ir užgrobtų kraš
tų mėsinėjimas, prie kurios tai operacijos rusai nenori 
nieko prisileisti. Kas jų žiotyse, nuo to visiems kitiems jta(j jėZUs buvo padaręs stebuklą, sakė: Jis tikrai tas pranašas, j * *»■»■■■• J • • - _ A _ A_
tik laikinai. Jos likimas dar neišspręstas, ir tas sudaro jo SUgautį ir paskelbti jo karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į 
opiausią konferencijos klausimą. Molotovas sako, kad kajną 
tai bus sunkus kliuvinys pašalinti. Visi tai žino ir bei 
jo perspėjimo. Delegatai dar gerai nė nepradėję tartis,i LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Galatams (Gal. 4,22-31) 
jau susikirto. Bevinas su Molotovu jau pradėjo kits

ji yra mūsų motina. Nes yra parašyta: Linksminkis, nevaisingoji, Amžinuosius dalykus naudoti kaip priemones žemiškiems tiks- 
kuri negimdai; džiaugkis ir šūkauk, kuri neturi gimdymo skaus- lams yra didžiausias tikybos iškreipimas, 

įmų; nes daug yra apleistosios vaikų, daugiau kaip tos, kuri turi.----
- - - - - - - - - - - - - - - - !Iš 
galva, įklimpo į balą ir mėgina išbristi. “Bandykit, vai- 
keliai, bandykit — gal kaip nors pavyks”. Dabar atsi- j 
darė pasaulio vadų akys, kad negerai pasielgta, atme-‘ 
tus Popiežiaus taikos pagrindines sąlygas vien dėlto, 
kad jos buvo nepriimtinos Rusijai. Atmesta Kristaus 
principai, pasirinkta Barabo nuostatai. Nedovanotinai 
nusileista. Dabar tenka atgailauti, sunkiai rungtis, 
prakaituoti ir nugąstaujančiai abejoti, ar, iš viso, pa
vyks ką nors pataisyti iš to, kas taip neapdairiai buvo 
pagadyta. Yra balsų, kurie sako, kad pavyks. Gal dėl 
ryžtingo Amerikos Prezidento pasisakymo Graikijos

Tėvynės Išeinant
Kai aš ėjau per tamsią, niūrią girią, 
Šiureno eglės, pasilik kalbėjo.
Širdis, jei skausmo daug yra patyrus, — 
Lapelis vėjuje...

Nuvargęs ir liūliuojamas svajonių
Vis kažko laukiau... Jos? Draugų savų? 
Jų tūkstančiai nūnai taip pat klajoja 
Tarp girių ir javų.

Aušra išaušo, monų burtai krito, 
Širdy griaudžiai pravirko Lietuva, 
O siaubas sekė įkandin tą rytą, 
Kaip seka žmogų mylintis šuva.

Petras Babickas.

ir nuveda į aukš- 
nurodytas blogybes.

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis. Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valanti? jus.
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
“Darbininkas”
366 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
jna Aušros Vartų Dievo Motinos 
.garbei. Pradžioje novenos įdo- 
; miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų. Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

Laikas Išeiti Į Frontą
Religinė misija mūsų laikų 

pasauliečiams

(Iš paskaitų, skaitytų Kat. Akcijos kursuose N. 
Anglijos lietuvių kolonijose).

Kada paprastam pasauliečiui katalikui 
tenka kalbėti apie tokius dalykus, kaip reli
ginis žinojimas, gyvenimas ir veikimas, klau
sytojams pirmutinė mintis dingteli: kodėl jis 
rūpinasi nesavais reikalais? Argi jis kuni
gas? Jei ne, ką jis apie tai išmano? Ir ar turi 
teisę? Kad ir ne visi taip galvoja, tai daugelis. 
Kai Amerikos lietuviui katalikui - darbinin
kui, biznieriui ar profesionalui — imi kalbėti 
apie katalikiškąjį veikimą tokį, koks turėtų 
būti: pasauliečių apaštalavimą, jis tik pa
traukia pečiais, numoja ranka: tai ne mano 
biznis! Bene aš durnas apsijuokti! Tikėt aš ti
kiu, bažnyčią ir kleboną palaikau, o su tais 
visais apaštalavimais tegu užsiima tie, kurie 
iš to duoną valgo ir davatkos! Kiti pasiteisi
na gudriau: esą, jie neturį laiko .tikėjimo da
lykuose nėra užtenkamai išsilavinę ir taip to
liau.

Taip yra, tačiau nenagrinėsime kodėl. Rei
kia tik pasakyti, kad daugelio šių dienų kata
likų - lietuvių ir nelietuvių — tikėjimas gana 
paviršutiniškas. Nei jie domisi pirmųjų 
krikščionių tikėjimu, nei nesigilina į tas tie
sas, kurias išpažįsta, nei nekreipia dėmesio į 
Popiežių raginimus ir aiškinimus. Nėra ko 
tad stebėtis, kad kartais mes būdami skaičiu
mi net didesni už kitokių įsitikinimų žmones, 
viešajame gyvenime neesame reikiamai įta
kingi. Koks skirtumas palyginus su pirmųjų 
amžių krikščionimis! Tada jų buvo tik šim
tai, vėliau tik tūkstančiai, bet ne milijonai.

Skaičiumi būdami nežymi mažuma, Mažojoje 
Azijoje, Romos imperijoje ir kitose anų laikų 
civilizacijos šalyse, jie betgi padarė lemiamos 
įtakos visiems gyventojų sluoksniams, pra
dedant valdovais baigiant vergais; jie pa
skleidė naują religiją, naują visuomeninę 
santvarką, naują kultūrą.

Dabar pasaulyje krikščionių skaičiuojama 
virš 600 milijonų. O jų reikšmė?... Akivaiz
džiai matosi iš tokių šalių, kaip Prancūzija ir 
Italija, kur komunistų ir kitų kairiųjų mažu
ma kasdien vis tvirčiau įsistiprina ir rengiasi 
sunaikinti visą tai, kas vadinama krikščio
niškąja kultūra. Kitur vietoj komunizmo 
viešpatauja laisvamaniškasis pagonizmas, 
kuris kai kada yra dar pavojingesnis krikš
čionybės priešas už atvirąją bedievybę.

Nekrikščioniški krikščionys
Kodėl toks skirtumas tarp pirmųjų amžių 

ir šiandieninių krikščionių pajėgumo? Todėl, 
kad pirmųjų krikščionių tikėjimas buvo gi
lus ji; asmeninis patyrimas, kai šių laikų 
krikščionis dažnai toks yra tik metrikuose. 
Juk net ir katalikų tarpe pasitaiko vadinamų 
metrikinių tikinčiųjų: jie, teisybė, buvo pa
krikštyti, kartais dargi prie pirmos Komuni
jos privesti, bet tuo jų tikėjimas ir baigėsi. 
Dėl kurių nors nelaimingų priežasčių tokie 
“katalikai”, vėliau metėsi į komunistų ir lais
vamanių eiles ir žuvo. Yra dar ir tokių, kurie 
save vadina parapijiečiais, norom nenorom 
užsimoka bendruomenei mokestį, dėl viso ko 
kartais ateina į bažnyčią, per metus ar keletą 
metų kartą išpažinties, tačiau visa tai jie da
ro be noro, be nuoširdumo, be gilesnio įsitiki
nimo, o tik lyg iš bėdos. Argi jų tikėjimą ga
lima pavadinti gyvu ir sąmoningu? Ar sun
kią valandą jie būtų tikėjimo gynėjai ir kan
kiniai? Visai tad paprasta, kai tokie šiaudi
niai katalikai, pirmai proga pasitaikius, šai
posi iš savo dvasininkų, pritaria laisvamanių

pakrykusiems išvedžiojimams, lengva širdi
mi skaito ir remia bedievišką spaudą.

Čia jau nėra ko nė kalbėti apie visokius 
protestantų sektantus, kurie save taip pat 
krikščionimis vadina, bet kurie su tikruoju 
Kristaus mokslu, deja, dažnai nieko bendro 
neturi. To ryškiausias įrodymas, tai kad net 
aukšti anglikonų dvasiškiai, kai kurie Ame
rikos sektantų vadai metasi į bedieviškąjį 
komunizmą. Vadinasi, krikščionio vardu pri
sidengę išeina prieš patį tikėjimą, prieš patį 
to tikėjimo įsteigėją — Kristų. Tai yra bai
sus ir šlykštus iš krikščionybės pasityčioji
mas, bandymas ją išniekinti, pasirodymas 
netikrų pranašų, kurie vadinami vilkais avies 
kailyje.

Apie paviršutinius krikščionis, kas gali 
būti pritaikyta ir katalikų nemažam būriui, 
šv. Jono Apreiškime yra parašyta šie paslap
tingi žodžiai: “Aš žinau tavo darbus, kad tu 
nei šaltas, nei šiltas. O, kad tu būtumei šaltas, 
ar šiltas! Bet kadangi tu esi drungnas ir nei 
šaltas, nei šiltas, aš pradėsiu vemti tave iš sa
vo burnos. (Apr. 3,15-16). Žmogus, kad ir ne
sąmoningai, mėgsta vaidinti, dėtis tuo kuo 
nėra, save ir kitus apgaudinėti. Bet vieną 
kartą ateina laikas, kada jam neišvengiamai 
reikia pasirinkti aiškiai: taip ar ne. Toks lai
kas krikščionims jau atėjo. “Pirmą kartą is
torijoje mes esame liudininkai šaltai supla
nuotos ir apgalvotai paruoštos žmogaus ko
vos su visa tai, kas yra dieviška” (Pijus XI). 
Savo vėliausiose kalbose dabartinis Šv. Tė
vas taip pat pastebi, kad šių dienų religinė 
krizė yra didžiausia, kokią žmonija patyrė 
nuo krikščionybės pradžios. Krikščionis ne
turi teisės rodyti save pavargusiu kovoje 
prieš šiandieninę netikėjimo bangą. Negali
ma pasiteisinti atsilikusiais ginklais, bailu
mu ir neapsižiūrėjimu. Kovoje, kuri vedama 
už Kristų ir Bažnyčią, visi turi dalyvauti, 
kaip joje yra gausūs tie, kurie kovoja prieš 
Kristų ir Bažnyčią. Tai yra mūsų amžiaus 
šventasis kryžiaus karas.

Tikėjimas ir gyvenimas
Pirmoji ir pagrindinė mūsų laikų žaizda 

yra tikėjimo iš gyvenimo išskyrimas, krikš
čioniškosios kultūros subedievinimas. Kiek 
daug šiandien kalbama apie krikščionišk
osios kultūros bei civilizacijos apsaugojimą, 
išlaikymą, gynimą prieš gresiančius pavojus, 
tačiau tie kalbėtojai, ypač diplomatai, įžū
liai kiekvieną kartą nutyli Kristaus vardą ir 
Jo mokslo dėsnius. Mat, vien paminėjimas tų 
žodžių sukeltų nepasitenkinimo masonų ložo- 
se ir komunizmo bendrakeleivių rateliuose. 
Todėl ir tenkinamasi iki nuobodumo karto
jant tuščius žodžius. Ką tai reiškia? Ką reiš
kia krikščionybė be Kristaus? Ar tai tik nėra 
tuo gražiu žodžiu pridengtos paprastos bur
žujų gėrybės: jų namai, jų prabanga, jų ban
kai ,jų pelningos akcijos, fabrikai, žibalo 
versmės ir aukso kasyklos? Labai atsipra
šom: daiktus daug padoriau vadinti savai
siais vardais ir nesiūlyti riešutų be branduo
lio. Tokių jau net voveraitės neima...

Ar yra Dievas, ar “nieko nėra” šiandien vi
sų pirma sprendžiama iš to, ar randamas Die
vas gyvenime, ypač krikščionių gyvenime, ar 
ne. Taigi ieškoma ne mokslinių įrodinėjimų, 
bet gyvo liudijimo. Nieko negalima įtikinti 
posakiu: nežiūrėkite, ką aš darau, bet klau
sykite, ką sakau. Jei Dievas taip sunkiai ran
damas dvitūkstantmetinėje krikščioniškoje 
kultūroje, tai kur Jo ieškoti? Todėl veiklių 
modemiškų katalikų uždavinys yra padaryti 
savo širdis tikrai katalikiškas: atverti jas 
plačiai visiems ieškantiems, klystantiems, 
nuo tiesos atsiskyrusiems. Katalikiškos min
ties grožiui ir didingumui reikia leisti išverž
ti į pasaulį, į gyvenimą. “Mums nereikia ge
resnės katalikybės, bet mums reikia geres
nės. didesnės, gyvesnės ir labiau liepsnojan
čios katalikybės tuose, kurie save vadina ka
talikais. Leiskime nušvisti auksui šimtmečių 
bėgy dulkėm apneštam” (Em. Fiedler).

, K. Čibiras,daugiau)



Penktadienis. Kovo 14 d.. 194'

Atsiminimai Apie Vilnių
Už Prisiųstą 1947 Kalendorių

u.

būtų lietuviška spauda, 
kad būtų lietuviškos mo
kyklos. kad nevaržytų ti
kėjimo dalykų.

NAUJI VĖJAI
į Kažkas iš svetainės už- 
jbėgo ant scenos ir suriko:

— Šalin caras!
Ir aš jau buvau ranką 

bekelianti, bet mane sulai
kė. sako:
— Ar no. i važiuoti į ka- 

targą?!
Toliau ka’bėjo— norime, 

kad Vilniuje bažnyčiose

I x Z.

— Pasikalbėjimas su Didžiojo Vilniaus seimo 
dalyve. — Slapti pasitarimai bemeškeriojant 
ežere. — Ubagėlis knygnešys. — “Šalin caras". 
— Minių kova su kareiviais Vilniuje. — Raite
liams užpuolus laidotuvių eiseną paliko grabus 
ant žemės. — Namai, kur glaudėsi ponų išmes
tos tarnaitės. — Mačiau bombos užmuštus tris 
žmones Vilniaus gatvėje.

Jungtinėse Valstybėse ne į Vilnių mokytis šeimi- 
dar yra nemažai lietuvių, ninkavimo. virimo. Apsi- būtų lietuviškos pamaldos, 
kurie buvo liudininkais di- gyvenau grafo Tiškevi-'lietuviškos 
dėlių įvykių Lietuvos pra- čiaus įstaigoje. Ten buvo’ 
eityje. Sutinku kartą Cice- šeši virėjai, šeši liokajai, 
ro (palei Chicagą) gyven- skalbėja, “kastrulninkai” 
toją Kazimierą Juozaitie- — kur puodus šveisdavo, 
nę - Jučaitę. Pasirodo, kad Mes dvi mokinomės prie 
ji buvusi Vilniaus Didžio- jų. Buvo didelė valgykla, 
jo seimo (1905 m.) dalyvė, ateidavo labai daug kuni- 
atstovavusi moteris, tar- gų ir šiaip inteligentų val- 
naites.

evangelijos.

labai nuosta- 
šiol vis dau- 

vartojama

DU “MEŠKERIOTOJAI” 
DYVIČIO EŽERE

Prašoma ji taip papasa
kojo savo istoriją:
— Gyvenau Šilalės oara-•S A.

pijoje. Tada Lietuvoje bu
vo rusai. Apie Lietuvos 
laisvę niekas nė nešnekė
jo. Turėjau apie šešiolika 
metų. Man dažnai tekdavo 
eiti pro Dyvičio ežerą. Ja
me tekdavo matyti vis lai
velyje beplaukiojančius 
Laukuvos kamendorių 
Juozapavičių ir didesnio 
ūkio savininką Kondrotą. 
Įdomus buvo žmogus tas 
Kondrotas: kai jis vedė 
dvarininko dukterį, visas 
“pakajaukas” išvarė šieno 
grėbti, o žmoną įprašė val
gį virti. Jam nesinorėjo, 
kad dvare būtų dykūnų.

SLAPTIEJI PLAN AI
Vieną kartą aš jiems 

sakau ( bu va u drąsi ):
“Jūs meškeriojate, meške- 
riojate .o niekad žuvies ne- 
parnešate. Atsiliepė kuni
gas, sakydamas: “Palauk, 
mes sugausime tokią žuvį, 
kad jūs nustebsite”. Ir jis 
paaiškino. kad Lietuva 
buvo. Lietuva turės ir vėl 
būti, su savo spauda ir 
laisve. Kondrotas sulaikė 
kunigą, kad mergaitė gali 
išplepėti... Kunigas pasa
kė, kad mane pažįstąs, ga
lima esą patikėti. Aš tik 
nustebau, kaip galima ką 
nors mąstyti, planuoti 
prieš carą, visagalį.

KNYGOS ELGETOS 
KREPŠIUOSE

Juk buvo taip sunkūs lai
kai. Atmenu, pas mus atei
davo ubagėlis Sinkus, toks
senukas, keliais krepšiais, 
apsikabinės. Maža buvau,- . nežinau nei iš kur1 
jis buvo, nei kur gyveno.! Prisegė 
Apsinakvos 
ma duos vakarienę, o jis 
tik atsidaro terbą ir iš
traukia knygą. Mama, ku
rią sau pasiims, kurią 
žmonėms duos, mitrinda
vo pazalatus, kad neatro
dytų nauja.

VAŽIUOJU Į VILNIŲ
Giminaičiui kunigui pa

tariant tėvai pasiuntė ma-

ir
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pamokslai. 
Man buvo 

i bu. nes iki 
i giausia buvo 
■lenkų kalba. Aš ir paklau-
įsiau kun. Kuktą, o jis man 
j paaiškino:

— Vilnius nuo seniau bu
vo lietuvių, mes turėjome 
savo kunigaikščius.

Paskiau posėdžiuose rei
kalavo. kad mergaitės, ku
rios tarnauja, turėtų vieną 
dieną savaitėje laisvą, kad 
neišvarytų jų ligoje, o gy
dytų, kad jas mokintų.

Daugelis net šaukė prieš 
lenkus.

IŠVADINO “VAKUO
TAIS”

Ėjau į seimą, per visas 
tris dienas. Mačiau atva
žiavusį ir tą mūsų apylin
kės laukuviškį Kondrotą. 
Moteriškų mažai tebuvo, 

Žinai, kas 
’ j iš leis, turi 

ko joms tenai nereikėjo įdirbti. Po seimo buvo ban- 
mokėti. Ten aš pati savai- i ketas, turėjo ir chorą, bet 
tę buvau. Kun. Kukta iš: aš nebuvau, nors bilietą 
pamokslo paskelbdamas ■ davė, nebeatsimenu, koks 
padėdavo toms tarnaitėms į kunigas, ir sakė, kad nie- 
darbą surasti. Įkas nekaštuos.

Gana dažnai tą įstaigą! Kai sutikau ponią Tiške- 
aplankydavo ir vyskupas. ; vičienę, ji lyg šypsodamasi 
pamokyda vo mergaites. .■ paklausė:
kaip užsilaikyti. Su juo! — Tai ką jūs gi tame sei- 

kunigų. klierikų;me nutarėte?
Aš atsiliepiau:

mėgdavau eiti i — Ogi nutarė, kad visus 
Daug:lenkus reikia persiųsti į

gyti.
Mane globojo kun. Kuk

ta. apeidavau visas bažny-l 
čias ir parkus: dažniau-' 
šiai nueidavau i Šv. Mika
lojaus bažnytėlę, kur rink
davosi lietuviai.

VYSKUPAS, SU KU
RIUO KALBĖJOSI 

IR TARNAITĖS
Miestan nuvykusių tar

naičių padėtis nevisada 
Kartais po-i 

nėra į 
Lietuviai kata- 
irengę tokius 

kur susirgusi ar Į

padėtis 
buvo lengva, 
nai išvarydavo 
kur dėtis, 
likai buvo 
namus, kur susirgusi ar’ 
darbo nustojusi mergaitė į daugiau vyrai, 
rasdavo prieglaudą. Nie- gi tarnaites

Badaujantis našlaitis. Nekaltų bado aukų pokari
niame pasaulyje milijonai. Prisiminkime jas ir pagel
bėkime.

KAIP AMERIKONIŠKAS
MIESTAS IŠSIVYSTĖ

K. Ulcinskas, Shenandoah, Pa..............................
Barbora Kališienė, Dorchester, Mass...................
E. Petrošienė, Bristol, Conn.................................
M. Burneikienė, Bristol, Conn..............................
Justin Knesis, Wilkes - Barre, Pa..........................
Augustinas Povilonis, Lawrence, Mass...............
Joseph Stadalnik, New Haven, Conn...................
Marijona Zurolienė, Dorchester, Mass...................
Ig. Grubinskas, So. Boston, Mass..........................
A. Akstin, Brockton, Mass.....................................
John Gailevičius, Cambridge, Mass......................
Ona Smilgienė, Arlington, Mass...........................
Mrs. Tillie Kegolis. Shenandoah, Pa......................
B. R. Sarapas, Worcester, Mass.............................
Mr. Paul Kapchus, Cambridge, Mass...................
Antanas Avižinis, Providence, R. J......................
Ig. Sutkus, Somerville, Mass.................................
Jonas Gelvydis, So. Boston, Mass.........................
Jonas Troskey, Dorchester, Mass.........................
Emilija Slatkevičienė, So. Boston, Mass..............
V. Balutis, So. Boston, Mass.................................
J. Daugelevičius, Brockton, Mass........................
B. Kirslis, Elizabeth, N. J.....................................
Ona Valienė, So. Boston, Mass.............................
Kaz. Barauskas, Dorchester, Mass.......................
Petras Amsiejus, Haverhill, Mass.........................
Gaspar Jackson. Haverhill, Mass..........................
Juozas Bačys, Worcester, Mass............................
Magdalena Gražulienė, Worcester, Mass..............
Magdalena Urmonienė, Worc^ster, Mass............
Hipolitas Katakevičius, Wercester, Mass............
K. Zokas, Philadelphia, Pa. ...............................
J. Griška, Rochester, N. Y....................................
J. Šaukimas, Lowell, Mass....................................
Al. Eruškevičius, Chalmsford, Mass....................
J. Endriliunas, Hartford, Conn............................
J. Paulausky, Norwood, Mass.............................
Peter Tamašauskas, Lavvrence, Mass..................
T. Zaveckienė, New Britain, Conn......................
J. Stačiokas, Athol, Mass.....................................
St. Vidugiris, Athol, Mass.....................................
J. Traupis, Worcester, Mass.................................
J. Balkis, Brockton, Mass.....................................
H. Ulčinskas, Shenandoah, Pa..............................
Dr. J. P. Kvaraciejus, Brockton, Mass..................
Mrs. Anna Mockins, Ansonia, Conn......................
Paul Kvaraciejus, Lawrence, Mass......................
St. Valašinas, Brooklyn, N. Y........ . ...................
Miss Sof. Jegelevičiūtė, Bristol, Conn..................
J. Kaziliunas, No. Andover, Mass.........................
John Pariauka, Grand Rapids, Mich..................
Julia Belunas, Bayonne, N. J................................
Estera Dryetis, So. Boston, Mass........................
Nelie Gaigalas, Cambridge, Mass.........................
J. Aidukonis, Norwood, Mass...............................

■J. Avižinis, Norwood, Mass.................................
M. Kuodis, Jurgis, Norwood, Mass......................
M. Stelmokas, Norwood, Mass.............................
P. Kleponis, So. Boston, Mass....... '.....................
A. Sedlevičius, Hudson, Mass..............................
P. Stonis, Hudsofi, Mass..................................... .
K. Staniunas, Hudson, Mass. ...............................
F. Visulienė, Norvvood, Mass. ............................
J. Petkauskas, So. Boston, Mass.........................
A. Kibartas, So. Boston, Mass.............................
Sitser of St. Francis, Harrison, N. J. ................
J. Prakapas, Brockton, Mass..............................
Mrs. Pauline Rulik, Brockton, Mass. .................
P. Povilaitis, Jamaica Plain, Mass. ....................
Mrs. J. Ivanauskas, Cleveland, Ohio-.................
Mrs. Teresė Dumša, Dorchester, Mass...............
M. Ambrozas. Los Angeles, Calif.........................
Mrs. P. Meižienė, New Auburn, Me......................

j Mrs. S. Padegimas, Somerville, Mass. ................
K. Mailienė, Montreal, Canada ......... .................
Jonas Jaruševičius, Haverhill, Mass...................
Antanas Radziukinas, Bradford, Mass. .............
Antanas Marculionis, Haverhill, Mass................
Juozas Ramanauskas, Worcester, Mass.............
Adomas Kacevičius, Worcester, Mass..................
Victoria Siniauskienė, Worcester, Mass..............
Kazimieras Statkus, VVorcester, Mass................
M. Nemura, Worcester, Mass..............................
Juozas Matačinskas, Worcester, Mass................
Adolfus Tamulevičius, Worcester, Mass. .........
Jonas Vierbašius, VVorcester, Mass. .................

i J. Bernotas, Hartford, Conn............... .................
!A. Kaunietis, Hartford, Conn. ........ _.................
A. Vaitkus, Hartford, Conn. ..............................
T. Špeliris, Hartford, Conn...... ......_...................
J. Gildutis, Athol, Mass. ............ ......................
S. Andreliunas, Athol, Mass......... _.....................
Vincas Kalescinskas, Shenandoah, Pa.............
A. Barkauskas, Lawrence, Mass..........................
Al. Tačionis, Cambridge, Mass. .........................

■ Mrs. A. Molis, VVorcester, Mass., .......................
Petronėlė Šaulienė, Utica, N. Y.........................
D. Blekaiticnė, Cambridge, Mtvss. ....................
Julia Cibulskis, Chicago, III. ...............................
Mrs. P. Medzienč, Auburn, Maine ...................
Salomia Juknevicz, VVorcester, Mass. ............
Pranas Macius, Bradford, Mass.........................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko” Administracija.

apie tą buvo mums patar
ta daug nekalbėti, kad ne
užtrauktų didesnio rusų 
persekiojimo ant lietuvių.

BOMBA
Antrą dieną po to aš ė- 

jau parnešti maisto. Įstai
gos buvo uždarinėtos, 
krautuvės taip pat, reikė
jo eiti per užpakalines du- 

LIETUVIAI PAKĖLĖ ris. įsileisdavo tik pažįsta
mus. Beeinant išgirdau 
trenksmą. Bėgau žiūrėti. 
Vienoje Vilniaus gatvėje, 
netoli Šv. Kot.inos bažny
čios buvo sprogusi bomba. 
Pamačiau ant šono parkri
tęs arklys, vežimas ant šo
no ir trys negyvi žmonės 
ties šaiygatviu. Parėjau 
namo — sakė, ir ten girdė
ję sprogimą, vos langai ne- 
išbirėję.

LIETUVIS KARININ
KAS APGINA NUO 

RUSKI U
j Gyvenimas Vilniuje pa
sidarė nesaugus. Par.orom 
parvažiuoti į namus, bet 
stotyje negalima gauti bi
lietų. Kai atvažiavo trau- 
kinvs — vieni kareiviai.•/

Įsispraudėme be bilietų į 
traukinį, 
važiuoti.
viai, tokie 
kiai kabinus,

būdavo 
būrelis. 

Labai 
prie Aušros Vartų. Daug;lenkus reikia persiųsti i 
žmonių ten gatvėje susi-> Varšuvą.
rinkdavo, kiti net nakčiąj Ji nusijuokė ir tik prata- 
klūoėdavo. Net vienuolik-: rė: 
tą ‘ 
da nuėjusi, matydavau, j 
kad žmonės meldžiasi.

DIDŽI A JAME LIETU
VIŲ SEIME

Vieną dieną kun. Kuktos 
pasiųstas zakristijonas 
nuvedė mus i Vilniaus sei- 

.mą. Su manimi ėjo ir kita, 
augusi mergaitė — Barbo
ra Matulevičiūtė. Jos buvo 
geras ponas — išleido nuo 
darbo. Ji būdavo tokia ge
ra. duodavo žinią, jei kuri 
mergaitė kur serga.

Įeinant koks tai vyras 
mus užrašė, vardą, pavar- 

~ raudoną ženk-
būdavc ma- -CU- Užsirašėme. kad dar

bininkės. Sakė, kad tik lie
tuviai tegali įeiti. Visas 
seimas buvo lietuviškas.

Salėje radome pilną žmo
nių. kėdės užimtos, dauge
lis stovėjo 
Žmonių nepažinau, tik ma
tėsi daug kunigų.

Kaip šiandieną ac&imę-minia. Kareiviai iššo- 
nu oai.-<i\onie, m Patarė-| aujęgt eg n(ju_
me r , "davimams, kad|ains parbėgOme namo. vis-i 

gi susirėmimai buvo. Kitą 
; dieną matėme nešamus 
aštuonis ar kiek daugiau 
grabų. Muzikos grajino. 
nešė plakatus, ant kuriui 

■buvo užrašas. Tikrai nebe-! 
i atsimenu užrašo, rodos, j 
taip:
— Kraujas už tėvynę, už 

laisvę. Beeinant laidotu-i 
vių eisenai, užjojo kazo
kai, pilna kareivių, 
nės pergązdinti net 
bus palikę išsiskirstė, 
go nuo rusų.

Girdėjome, kad tarp 
mušt'i buvo ir lietuvių.

ii valandą nakties, ar ka- —“Varijaci” (bepročiai).

GALVAS
Nuo to seimo jau daug 

daugiau kalbančių lietu
viškai buvo girdėti, net ir 
tokie, kurie pirmiau sakė
si lietuviškai nemoką, po 
seimo kalbėjo lietuviškai. 
Neužilgo atėjo caro šven
tė. Kaip iškėlė vėliavas 
karaliaus šventei, pradėjo 
draskyti. Ar paveikslas 
caro, ar vėliava, metė ant 
žemės ir myniojo.

KRAUJAS UŽ LAISVĘ
Greit rusai pritraukė 

daug kariuomenės, raite
lių, kazokų, privežė armo- 
tų. Daugiau nieko nematė
me, kaip tik “vaiską”. Pa
sklido gandas, kad bus 
žmonių muštynės su vais
ku. Mes išėjome pasižiūrė- 

. i — kareiviai jodinėja 
įginkluoti, o žmonės — ki
tas peilį, kitas akmenį, di- 

atsime-jdeiė minia. Kareiviai iššo-

i

pakraščiuose. L į

Visu Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

■O •

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ užsisakyti! 

Kaina — SI.00 metams.
t KTžDf 'š*’ nv’U'F * f * •-

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

Žmo- 
gra- 

bė-

už- 
hot

Yonkers, New Yorke'savo 300 gimtadienį. Eu- 
valstijoj neseniai minėjo ropoję tokio senumo mies- 

tas yra jaunas ifniestas. 
Bet Amerikoj — kur se
niausias miestas, St. Au
gustine, Floridoj, buvo į- 
įsteigtas 1565 m. — Yon
kers yra tikrai senas mies
tas.

Per tris šimtus metų šis 
moderninis industriališ- 
kas miestas vystėsi ir prie 
to išsivystymo prisidėjo 
ne žmonės vienos tautinės
kilmės, bet žmonės įvai-i 
riu tautiniu kilmių, visi4. 4

atvyko iš ana pus jurų 
rasti progų naujoje šaly
je-

Pirmas gyventojas buvo 
advokatas iš Olandijos — 
Adriaen van der Donck. 
Jis laivu plaukė Hudson 
upe, išlipo iš laivo kur 
Napperham upė įplaukia į 
Hudson upę ir tenai apsi
stojęs įsteigė malūną. Bu
vo 1646 m. 23 metai po į- 
steigimo pirmos apsigyve
nimo vietos ant Manhat- 
tan salos.

Tame šimtmetyje, ang
iai įveikė olandus. Yon-| 
kers tada tapo dalis ang-i 
lų kolonijos New Yorke ir 
priskaitytas prie Frede- 
rick Philipse nepudinamo

Pavojinga buvo turto. Philipse nebuvo an- 
Pradėjo karei- 
andriske rus-

JL *

bet. laimei
pasitaikė vienas lietuvis 
karininkas, kurs mus ap
gynė. Taip ir pasiekiau tė
viškę.

Tai ma’ o fokia istorija, niolikto,
— baigė ] 
Juozaitienė.

glas. Jis gimė Čekoslova
kijoj. 1779 m. po revoliuci
jos karų. New Yorko vals
tija konfiskavo didesnius 
dvarus.

Aštuonioliktame šimt
metyje ir pradžioje devy- 

Yonkers buvo 
pasakojimą p. kaimas, su gražiomis ūkė- 

mis, malūnais ir kalvių ša- 
Daug motų nuo to praė- pomis. Jos vandeninė pėga 

jo, o ji ir dabar tebėra e- pritraukė olandus kolonis- 
nerginga. Kada kokie di-.tus, anglus ir daug kitų 
dėsni seimai būna, ji daly- naujų gyventojų iš senoi 
vauja, ti’-' ji sako: pasaulio ir iš kitur į nau-
— Čia Jetgva, gali kalbė- ją pasaulį. Yonkers zy

ka nori, miai prisidėjo prie indus- 
ir ant - triališko amžiaus.

Ir kada Yonkers indus- 
sv varžyti, trijos augo, lygiai augo 

'gyventojų . skaičius. Vė- 
Tęsinys 5-tame pusi.

ti ką nori, rašyti
ir ant pr zidento, ir ant > 
kunigo ką pasakyti, o te-1 
nai — buvome :
ir dar kaip”.

L'r. J. Jds. *
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ĮVAIRUMAI
Kg jie pranašauja apie 

pasaulio pabaigą
PASTABA.

Tik iš spaudos išėjo įdomi kun. P. M. Juro knyga Prana
šystės apie pasaulio pabaigą. "Darbininko” spauda, 111 pusi, j 
Iš čia dedamos ištraukos matysite apie ką ir kaip rašoma.

Red.

mą ir užbaigą Dievo karalystės 
šiame pasaulyje, “kas turi vei
kiai įvykti.... nes laikas yra ar
ti” (Apr. 1. 1-3). Iš pastarųjų 
žodžių daroma išvada, kad vi
sas Naujojo Įstatymo laikas nė
ra labai ilgas.

ŽMONIŲ PRANAŠYSTĖS
Šis veikalas būtų nepilnas, 

jeigu nepridėčiau skaitytojams 
mėgiamų žmonių pranašysčių a- 
pie pasaulio pabaigą. Tų prana
šysčių yra labai daug.

Žmonių pranašystes reikia 
imti labai atsargiai. Jos gali bū
ti paties Dievo apreikštos sielų 
naudai, o kartais gali būti žmo-j 
nių vaizduotės padaras. “Pra-į 
našystės dovana priklausoso j 
prie prakilniausių Šventosios! 
Dvasios dovanai duotųjų malo-į 
nių”, sako Arkivyskupas Skvi-Į 
rėčkas. “Kas pranašauja, tas| 
kalba žmonėms, kad 
rintų .paragintų ir 
(1 Kor. 14. 3).

Šventiems ir toli 
mokslininkams Dievas gali pa
rodyti gyvenimo ateitį, bet ar 
apsaugoja juos nuo suklydimo, 
kada jie atpasakoja matytus at
eities vaizdus, tai jau kitas 
klausimas. Negalime niekinti 
šventų žmonių pranašysčių, bet 
lygiai negalime jų regėjimus ,.. .. . x-i-- x- ant viso, kas vadinasipriimti uz gryną tikėjimo tiesą. •pr Ir o c vra crųrninumd 
jeigu autoritetingoji motina i .. _ . ’ .
Bažnyčia nėra padariusi apie i . . .... Idys save,tai savo pareiškimo. Negalime> „.......... ,... . 1 (2 Tesal. paneigti įssipildziusių pranasys-i . 
čių, bet lygiai negalime žinoti ar į aznvcia 
tikrai įvyks tie dalykai, apie ku-1?2. rau 6

vyskupas, aprašė Prancūzijos 
likimą iki pasaulio pabaigos.

Daugelis “pranašų" pasaulio į 
pabaigai kažkodėl skyrė 999 ■ 
metus, o paskučiausį teismą — 

i įvyksiantį Jeruzalėje. Todėl į 
Idaug maldininkų tuo laiku, ap-į 
leidę savo buveines, keliavo į I 

' . I■ šventąjį miestą ir ten laukė pa- 
i šaulio pabaigos. Neįvykus de-; 
' šimtam e šimtmetyje, pasaulio i 
į pabaiga buvo nukelta į vienuo- 

j... įr ne£ į vėly-Į
I 
I

'1080-1134) i 
atei-' 

I 
* i sv. | 

me-'
> gy-i 

1

liktąjį. dvyliktąjį 
įbesnįlaiką.

Šv. Norbertas 
manė pasaulio pabaigą ; 
siant 1260 metais.

Garusis pamokslininkas 
Vincentas Fererijus 1412 
tais skelbė Antikristą jau 
venantį žemėje.

MOKSLININKŲ ŽODIS

i

juos page- 
paguostų”

KĄ SAKE ŠVENTIEJI
Šventieji dažnai galvodavo a- 

Įpie gyvenimo trumpumą ir apie 
'paskučiausius daiktus. Apie ką 
'žmogus dažniausiai galvoja, a- 
įpie tą nori daugiausiai kalbėti ir 
rašyti. Kiti gi. remdamiesi sv. 

j galvotais apreiškimais, visada 
j bandė įtikinėti, “būk. Viešpaties 
diena esanti arti” (2 Tesal. 2.

Į

i Astronomas Mulleris - Regio-; Pasireikš Prieš žmon;l* re* 
montanus (1436-1476) pasaulio atgimimą ir jų sugrįžimą
pabaigai skvrė 1588 metus. 'Pr e ‘-išėjimo. Baisiosiose tam- 

Vokiečių mokslininkas kandi- sos dienose būsią gąsdinančių 
nolas Mikalojus iš Kuza (1400- Į apsireiškimų ir Dievo priešai 
1450) skyrė pasaulio pabaigai 
1700-1734 metus.

Dievotasis vienuolis Baltra
miejus Holzhauseris (1613- 
1658) paliko daug pranašysčių. 
Aiškindamas šv. Jono Apreiški
mą, septyniose žvaigždėse ir 
septyniuose žibintuvuose jis

2). Todėl jau šv. Povilas Apas- ma^ septynis Bažnyčios laiko-
talas matė reikalą perspėti te- 
salonikiečius. kad jie neklausy
tų gandų apie neužilgo įvyk
siantį Viešpaties teismą. “Tegul 
niekas neklaidina jūsų jokiu bū
du; nes pirma turi ateiti atpuo- 

i limas ir būti apreikštas nuodė
mės žmogus, prapulties sūnus, 
kurs yra priešininkas ir keliasi 

i Dievas.
;ar kas yra garbinama, taip kad 
jis sėsis Dievo bažnyčioje ir ro- 

lyg jis būtų Dievas” 
2. 3-4).
Laterano 
skelbti pasaulio pa- 

« z—-z “i— Įbajga griežtai nustatytu
nuos šventieji prieš šimtmečius | ° »
yra kalbėję. Į Visais laikais būta žmonių,

Pranašystės, kurias Bažnyčia ■ kartais labai mokytų ir šventų, 
skelbia kaipo Dievo apreikštas, i kurie paliko raštų apie būsimus 
randasi Šventame Rašte. Pas-.įvykius ir pasaulio pabaigą. Šv. 
kutinioji Šventosios Dvasios į-1 Jeronimas (340-420) mini tūlą 
kvėptoji knyga yra Šv. Jono i Judą, kurs skelbė pasaulio pa- 
Apreiškimas. Toje knygoje ap- baigą įvyksiančią trečiame 

būsiančiųjų laikų pa-į šimtmetyje.
liečiančios išsiplėtoji- Šv. Cezari jus (470-543) Arlo

rašomos 
slaptys.

regintiems

Taip pat ir 
susirinkime

metu.

"Darbininko" Knygyne
Galite Gauti Šias Knygas

ŠVENTASIS RAŠTAS — NAUJASIS TESTAMENTAS
J. E. Arkiv. J. Skvirecko vertimas. NAUJASIS TESTA

MENTAS apima visas keturių evangelijų knygas; Apaštalų 
Darbų aprašymą; laiškus Apaštalų: Šv. Povilo. Šv. Jokūbo, 
Šv. Petro. Šv. Jono. Šv. Judo ir gilųjį ateinančių iš ano pa
saulio dalykų Apreiškimą, surašytą apatšalo Šv. Jono. Nau
jame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir 
stebuklai.
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI — 
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, 
puikiais, stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. 
Kaina tik $4.00.
ANGLIsKAI-LIETUVIsKAS ŽODYNAS
(English-Lithuanian Dictionary)

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

Paruošė KUN. J. DABRILA. Papildytą rinkinį išleido 
kun. Pr. Juras. Knyga 220 puslapių, nedidelio formato. Telpa 
233 gražiausios populiariškiausios liaudies dainos, kaina 75c.

■ KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
Tai yra labai naudinga knygutė, kuri daug padės tiems, 

kurie ruošiasi gauti Amerikos pilietybės antruosius j>opie- 
rius. Joje yra trumpai suglausti klausimai ir atsakymai ang
lų ir lietuvių kalbose. Knygutė mažo formato. Gali moterys 
ją įsidėti į ridikulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Kaina 25 centai.
KATEKIZMAS — Anglų ir Lietuvių Kalbose

Paraše kun. M. J. Duffv, vertė kun. J. K. M'liauskas. Ka
dangi mūsų išeivijos vaikų dalis gimtosios kalbos nemoka, 
tad mokytojams bei mokytojoms prisieina tikėjimo dalykus 
aiškinti lietuvių ir anglų kalba. Tokioms pamokoms ir išleis
tas šis Katekizmas. Vienas puslapis anglų kalba, kitas.— 
lietuvių. Klausimai ir atsakvmai trumpi ir lengvučiai. Kaina 
20c.
“VYTIS IR ERELIS”

Parašė Jonas Kmitas. “Vytis ii- Erelis", apysaka iš lietu- 
i vių kovų su lenkais ir bolševikais. Knyga turi 576 pusi., be 

galo įdomi, šią knygą pradėjęs skaityti nepaleidi iš rankų iki 
visos neperskaitysi. Kaina $2.5?).

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

Kai audra praūžė per Ft. Churchill, Caru, tai telephono stulpai liko 
parversti į sniegą. Darbininkai turėjo dirbti 28 laipsnių šaltyje.

DĖDŽIŲ PAŠNEKESIAI

f komisarais. Vaikeliams 
'nuolatos kalama į galvą: 
“Dievo nėra, mūsų gera
daris, mūsų viešpats yra 
Stalinas, tik nuo jo pri
klauso mūsų gyvenimas ir 
mirtis”.

Vienas gimnazistas ra
šo; “tokių neišmanėlių 
mokytojų dar pasaulyje 
nėra buvę, ir tokių mela
gysčių žmonija nėra girdė
jusi. Mes juokaudami pa- 
kiausdavome: drauge mo
kytojau .ar valgėte "šak
nų” arba “sausų logarit
mų?” (matematikos pava
dinimai). Atsakydavo vi
su rimtumu: “Tikriausiai 
esame valgę, nes jų Krime 
turime daug”. Matote, ko
kie mūsų pedagogai! Vi
sas mergaites gimnazistes 
versdavo eiti į nakties va
karuškas ir šokti su rusų 
kareiviais iki aušros. Ins-

T ti . . v. <• v • w m ' T L pektoriai, būk tai žiūrėda-Ukrainiecio Gicnorastis. iVlatS ir L1C“ ar vaikai neturi blusų, 
medalikėlių, 

pas kurį 
išvydavo 

mokytoją

mirsią baisia mirtimi.
Ona Kotryna Emmerikietė 

(1774-1824) pranašavo pasau
lio pabaigą apie 1940-1950 me
tus.

Šv. Benediktas Labras manė, 
kad pasaulis pasibaigs su dvi-• jdešimtuoju amžiumi. Beininge-, 
nas — 1933 m., Piko Mirando-I 
lietis — 1994 m., Lesųuevin —j 
2433 m.. Ostrzenievskis — 4662 
m., etc.

Šv. Hildegardos. šv. Brigitos, 
vienuolių Jeronimo Bolin ir 
d’Orval pranašystės apie bū
siančius įvykius prieš pasaulio 
pabaigą lygiai įdomios. Jų tiek 
daug ir kitos taip naivios, kad 
apie jas daug kalbėti neverta. 
Paminėsiu dar vieną gal įdo-

tuvą. Sovietiškos gimnazijos moki 
niai ir mokytojai. “Blusų” ieškotojai.

ieškodavo 
kryželių, ir jei 
rasdavo, tuojau 
iš mokyklos, o 
nubausdavo.

Tokia mokykla ir Lietu
voje.

Užimtuose kraštuose bol-jtijos istorija ir sovietinė 
’ševikai sunaikino daug;teisė. Pridedama šmeižto 
bažnyčių, o jų turtą: kry- j propaganda prieš visa tai. 
'žius, paveikslus, mišiolus, 
! maldaknyges, arnotus ir 
•t. t. sukrovė gatvėse ir su
degino, gi kielikus ir kitus 
brangius daiktus pavogė. 
Likusias bažnyčias, klebo
nijas ir vienuolynus pa- direktoriumi bu 

i vertė į teatrus.
gyvendino enkavedistais, galis Dievas su savo Šven- 

1 Archyvus
Dažnai šv.
Šv. Panelės ir Šventųjų pa-

tarpius. Jo supratimu, simboli
nis skaičius — septyni — ata-
tinkanti septynioms
čioms Azijoje,
šaulio kūrimo <

i niems amžiams
; septynioms šv.
noms ir t.t. Kadangi visas gy-

' venimas išsivystąs septyniose
, scenose .jo manymu. Dievas su-
I rėdęs septynis laikotarpius pa-
' šaulio atgimimui.

SEPTYNI LAIKOTARPIAI
Pirmas Bažnyčios laikotarpis j šv.

pavadintas “Status seminatus" Jo pranašysčių knyga buvo ras-!
(sėjimo), kuris tęsiasi nuo ta Romoje ir atspausdinta 1590' 
Kristaus iki popiežiaus Lino ir m. Joje surašytos pranašystės! 
imperatoriaus Nerono laikų. Jis apie 111 popiežių labai charak-! 
atatinkąs pirmajai pasaulio kū- teringos .nors rimtesnių katali- j džjan£js ar turinti medali-

bažny- 
septynioms pa- 
dienoms. septy- 

prieš Kristų, 
Dvasios dova-

kas nerusiška. Galima su
prasti ir iš to kiek mokyk
la aukštai pastatyta, jei 
jos direktoriumi skiria- 
įmas iš kalėjimo paleistas 
vagis, o kitos gimnazijos 

ivo paskir- 
arba ap- tas ūkininkas ir tt. Visa-

sudegindavo. 
Sakramentą,

I

Paulius Ramutis.

RINKITE VARTOTUS 
PAŠTO ŽENKLUS

Prašome visų rinkti vartotus 
pašto ženklus ir nukirpusgai
liai nuo vokų siųsti Misijų1 Klu
bui adresu:

MarianapoHs College 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel-taisiais pakeistas visaga
liu Stalinu su jo ištikimais besite misijonieriams.

miausią. nors ne mažiau abejo- veikglus apspiaudydavo ir 
įtiną pranašystę apie Paulio sumindžiodavo Net įr mį. 
] pabaigą Armagos arkivyskupo!^rusiems nedavė ramybės, 
'y-. Malachijaus (1094-1148). I atkagdavo duobes ir ap. 

vogdavo, kartais privers- 
,davo pačius kunigus, kad 
jie atliktų tą darbą. Jei 

; pamatydavo ką nors mel-

I
KAIP AMERIKONIŠKAS

MIESTAS IŠSIVYSTĖ
e •’'

rimo dienai (“Ir Dievo Dvasia
'sklendeno ant vandenų”). Iš-!tamos tikromis. Bet visgi jos į-į 
, minties dovanai ir laikams, pra- domios ir jas čia noriu pami- i I - .. dedant Nojumi. jneti.

Antrasis laikotarpis — “Sta-Į
Įtus irrigatus” (laistymo) pri- 
: skiriama pirmųjų amžių perse- 
: kiojimo laikams.

Trečias — “Status illuminati- 
vus” (apšviečiantis) laikotar
pis .apimąs nuo popiežiaus Sil
vestro (314-335) iki popiežiaus 
Leono III (795-816).

Ketvirtas laikotarpis — ”Sta- 
itus pacificus" (ramybės) ima- 
j mas nuo popiežiaus Leono III 
iki popiežiaus Leono X (1513- 
1521).

Penktas laikotarpis pavadin
tas “Status afflictionis et pur- 
gativus” (nelaimių ir valymosi) 

i siekia nuo popiežiaus Leono X 
iki galingojo valdovo ir švento 
popiežiaus.

Neštas laikotarpis — “Status 
consolationis” (paguodos) tę
siasi nuo šventojo popiežiaus iki 
Antikristo atėjimo.

Septintas laikotarpis — “Sta
tus desolationis (sunaikinimo) 
apimsiąs nuo Antikristo iki pa
saulio pabaigos.

Prancūzų astrologas Mykolas 
Nostradamas. kuris mirė 1566 
m., taip pat paliko daug prana
šysčių apie baisiuosius karus, 
tautinius sukrėtimus ir galutinę i 
pasaulio katastrofą įvyksiančią 
7000 m. Kai kurios jo pranašys
tės pasirodė klaidingos, kitos 
vargiai suprantamos, o dar ki
tas gal geriausiai laikyti sensa- 
cinio pobūdžio.

“Namų šventoji" palaimintoji 
Ona Marija Taigi (1769-1837) 
dvasios pagavimuose matyda
vusi ateitį. Kai kurių palaimin- 

I tosios Onos Marijos pranašys
čių išsipildymas sukėlė susido
mėjimą dar neišsipildžiusiomis 
jos pranašystėmis. Labai stebi
nanti jos pranašystė apie tris 

j baisias tamsos dienas ant žemės 
'nubaudimo laikotarpyje, kurios

i

Pradžia 4-tame pusi, 
liausiąs, 1940 m. United 
Statės Cenzas, užrekorda- 
vo 142,598 gyventojus 
Yonkers. Yonkers vyrai ir 
moterys atvyko iš Italijos, 
Lenkijos Airijos, Škoti
jos, Vokietijos. Čekoslova
kijos. Anglijos, Rusijos. 
Švedijos. Austrijos. Kana
dos. Vengrijos ir daug ki
tų mažesnių šalių. Sunku 

j — Iš kur tu visa tai ži- spėti kaip žmonės iš tų i- 
nai užklausė dėdė. vairių kraštų ten nuvyko._

. — Vakar skaičiau vieno 1854 m. vokiečiai įsteigė 
'ukrainiečio, pabėgusio iš dainų draugiją. 1869 m. 
Rusijos. < 
dabar papasakoju.

“Jei jau čia gyvenantis 
žmogus nebegali suprasti 
begalinių nuostolių, ku
riuos padarė komunistai, 
tai ką jūs ten Amerikoje 
galite suprasti”? toliau 
rašo tas pats autorius.

“Labai 1 
man paliko šie miestai: 1887 m.
▼ t •!. • _ _ i m _ i _ <4 iirJ/vo

kų tos pranašystės nepripažįs-į kėlį> ui bausdavo‘ kalėji.
- ;mu, net iki 10 metu.

*
Žydai taip pat persekio

jami dėl jų tikėjimo, buvo 
priversti dirbti šeštadienį. 
Tas lietė tik senus žydus, 

111 nes jaunųjų dauguma jau

AK BEBUS TIK PENKI 
POPIEŽIAI?

Nuo popiežiaus Celestino
(1143-1144) Malachijas cha- ; nebeturi jokio tikėjimo, 
rakterizuoja 111 )x>piežių pagal 
jų kilmę ir darbus. Popiežių 
pavadinimai tiksliau pritaikomi 
pradedant Grigalių XVI (1831- 
1844) iš Baimės Etrurijoje. 
Crux de cruce — Kryžius nuo 
kryžiaus — Pijus IX (1846- 
1878); Lumen in coelo — Švie
sa danguje — Leonas XIII 
(1878-1903); Ignis ardens — 
Deganti ugnis— Pijus X (1903- 
1914); Religio depopulata — 
Religija nustojanti žmonių — 
Benediktas XV 
Fides intrepida — Drąsus tikė
jimas— Pijus XI (1922-1939); 
Pastor Angelicus — Angeliškas 
ganytojas—Pijus XII (1939—).

Pagal Melachijaus pranašys
tes dar būsią šeši popiežiai, ku
riems jis duoda sekančius var
dus:

Pastor nautaųue — Ganyto
jas ir jūreivis.

Flos florum — Gėlių gėlė.
De medietate lunae — Pusės 

mėnulio.
De labore soiis — Saulės dar

bo.
De gloria olivae — Alyvos 

garbė. Ir paskutinis — Petrus į 
II Romanus — Petras IT iš Ro- j vaikai. — atsakiau, 
mos. ' Mokykla. pavergtuose

Apie paskutmį popiežių rašo: i k raštuose visiškai sudar- 
“Laike paskutiniojo Bažnyčios Ryta, nors ir pačioje Rusi- 
persekiojjrao ją valdys Petras joje negeresnė.
iš Romos, kurs ganyto jaus tarp religija, istorija, geografi- 
gausiu nelaimių; pagaliau mies
tas ant septynių kalnų bus su
naikintas ir baisusis Teisėjas
teis žmones."

(1914-1922);

? slovakų kilmės parapijie- 
lčių. Didesnė dalis gimė A- 
I merikoje.
i
į Pirmą sinagogą įsteigė 
1887 m. Nariai buvo iš 
Vengrijos. 1892 m. ukrai
niečiai įsteigė bažnyčią. 
Pačiu metu rusai pradėjo 
atvykti į Yonkers. Čia 

; randasi daug žmonių ita
lų kilmės. Jie pradėjo at
vykti 19<M) m. ir dabar ten 
leidžia laikraštį. Suomiai 
turi du laikraščius nuo 
1910 m. ir Karpato - rusai 
turi savo tautišką namą ir 
savaitraštį. Pagal Yon
kers tradicijų, graikai se- 

■kė italus. Jie turi savo 
I klubus, savo bažnyčią. Vi- 
:si graikų veikimai supasi 
! aplink vieną graikę, kuri 
j nenuilstančiai dirba savo 
■žmonių labui daugelį me
tų.

Visos tautinės grupės 
religinės ir rasinės, daly
vavo sukaktyje, ir Yon
kers miestas didžiuojasi 
savo tūkstančių gyvento
ju nuveikimais. FL.IS.

i
i

dienoraštį ir štai jie pradėjo statyti savo 
bažnyčią.

Lenkai rado Yonkers a- 
pie 1865 m., vėliau įsteigė 
Šv. Kazimiero par. bažny
čią. Yonkers slovakai yra 
tarpe seniausių slovakų 
kolonijų Amerikoj. Gali- 

; mas daiktas, kad pirmieji 
liūdną vaizdą slovakai atvyko 1884 m.

' . jie pradėjo ap-
Kujbiszev, Omsk. Tomsk.| draudos draugiją ir kaip! 
ox_i:-----j m--- 1--- * kiti niliočioi jjg pastatė'

savo bažnyčią. Yonkers!
i šiandien yra trys kartosi

Stalingrad ir Taszkent, piliečiai 
panašiai ir kitur. Mačiau 
Lenkiją, Lietuvą ir Vokie- 
itiją, visur tas pats teroras.' 
i Pasakyčiau, kad žmonės 
nebenori nei dirbti, nei 
valgyti, nei gyventi. Tik 
laukia, kada ateis jų eilė 

! mirti, nes jei ilgiau taip 
tęsis, visi išeis iš proto”.

— Reiškia, visi Rusijos 
gyventojai greit bus pami
šėliai? — pertraukė kalbą 
dėdė.

— Koks tėvas, tokie ir

Išmetama

Garbę galina susigauti, kaip 
paukštį — tik reikia turėti jau 
garbingas rankas.

ja, svetimos kalbos, litera
tūra. Pirmoje vietoje dės
toma komunistinė ideolo
gija. pavaizduojant f ūmo
mis. kuriose matyt “hero- 
iškos” skerdynės visų in
telektualų. popų, rabinų,! 
kunigu ir kitų, paskui par-

Secret Chamber -

hapcd chamber was mada spccially for Winstor» 
1 huiclnll repvrto Sciencc Illustrated. This picture, just released, 
shov.s hovv the chamber, complete even with telcphone and ipboard; 
would protect the Prime Minister in high altitude flyinff. British doc- 
turs had advised against Churchill flying higher than 8,000 fcct. Fevx 
uarplancs had pressurizęd cabins, so th<»
sp^iaJly for Churchj))*/r' ' *,,**,~ s — -Y

■ey



D AR BI N I N KAS

Brocktono WAC Viršininke Grįžo Į Namus iš Japonijos,
1917

LEW!STON, ME

religinga 
nustebo tokia Jono 
apgaulyste ir prie liu- 
nustebo tokiu Jono 
pasielgimu ir prie liu-

niekam. — nei 
nei J. Beleckui, 

nėra sakiusi.

6

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

[mas įvyko trečiadienį, kovo 12 
Į d., o jų Komunija sekmadienį,
kovo 16 d., 8 vai. rytą, Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje.

Aukotojai Amerikos Lietuvių 
Tari bai — Lietuvos Išlaisvini

mo Reikalui

terbury Saving Banką ir išėmu
si $600.00 padavė nepažįsta
mom moterim. Pinigus pasida
lyti buvo sutarusios eiti į vietos 
policijos stotį, 
nepažįstama 
turinti užeiti į 
jei nesugrįžus
jo jos ieškoti ir tuomet abi pra
puolė su $600.00.Apgautoji pra- 

jnešė policijai, bet apgavikių ne
surado. J. T.

Pakelyj viena 
moteris pasisakė 
autobusų stotį; 
jos draugė nuė-

Lietuviai Susirūpinę Lietuvos 
Gelbė jimo Reikalais

Nepatinka Stalino “Saulės” 
Garbintojams

Lietuvos Pranciškonų dėka. 
Leuiston'o lietuvių religinis ir 
tautinis gyvenimas kaskart at
gyja. Vietiniai lietuviai yra gi
liai susirūpinę Lietuvos gelbėji
mo reikalais ir sunkia lietuvių 
tremtinių padėtimi Europoje. 
Nors Lewiston’o lietuvių kolo
nija nėra gausi, bet Lietuvos 
Gelbėjimo reikalams per vasa
rio 16 d. paminėjimą lewistonie- 
čiai suaukavo virš $700.00. Ko
vo 2 d. lietuviams tremtiniams 
šelpti lietuviai suaukavo $417. 
Sudarytas komitetas, kuris rū
pinsis įvairiais parengimais su
kelti BALF Maine valstybei 
paskirtą kvotą $3000.00.

Į Levvistono lietuvių koloniją 
daug gyvumo įneša Vyčių 2-ji 
kuopa, prie kurios priklauso di
desnė jaunimo dalis. Vyčių 
veiklumas, jų susipratimas, 
džiugina visus ir visiems duoda 
daug vilčių.

Toks Lewiston’o lietuvių tau
tinis atgimimas labai nepatinka 
Stalino saulės garbintojams. 
Vargo Duktė nusiminusi vaikš- 

bet jos giesmių saulės 
jau niekas nebe- 

"tėvelio" Stalino 
gerkle klykia — 
Lietuvai, ji bū- 

tuoj "išlaisvinta" 
Bet šių ko- 

,s" agentų ne 
lewistonietis

Išienės raštas, kartojas anks
čiau "Laisvėje" tilpusį ir at
šauktą melą ir šmeižtą. Mrs. K.' 
Gaudešienė. būdama 
moteris.
Vaišvilos 
moteris.
Vaišvilos 
reiškė, kad ji. nei jos duktė So
fija Lamarre.
Jonui Vaišvilai, 
nei J. Apšiegai.
kad kun. J. Vaškys reikalavęs 
$1.000.00. kad palaidoti jos ve
lionį vyrą.
“Laisvėje"

Jei šie asmenys 
paskelbė jos vardu 

laišką, šis laiškas yra melagin
gas. šį savo tvirtinimą prie liu
dininkų jį patvirtino parašu.

šitokia J. Vaišvilos ir jo ben
drininkų 
Apšviegos r. ? 5 
go melo ir 
nustebo visi 
pasipiktino, 
skleidžiamus 
prancūzų kleb. kun. V. Nonor- 
gues ir Tėv. Just. Vaškį buvo 
traukiamas į teismą, bet jam 
raštu atsiprašius, buvo dovano
ta. šis J. Vaišvilos raštas netru- 
kus bus paskelbtas spaudoje.

Kadangi J. Vaišvila savo są
moningais šmeižtais ir melais 
kiršina ir kursto Lewistono lie
tuvius prieš Pranciškonus, jam 
esą keliama byla teisme. J. 
Vaišvilai bus atnaujintos ir ki
tos bylos. Teisme turės atsaky
ti

— J. Beleckio ir J. 
žygiu ir sąmonin- 
šmeižto skelbimu.

lewistoniečiai ir
Jonas Vaišvila už 

šmeižtus prieš i---------------------------------------------
liudininkų — Mr. John Paušio. 
Igno Chužo ir Jono Baltrušai
čio akyse savo parašu.

Katherine Gadish 
John Paušis 
Jonas Baltrušaitis 
Ignas Chužas.

March 9. 1947
* fe' 

čioja. 
Stalino garbei 
klauso... Kiti 
rėksniai, visa 
neduoti nieko 
■sianti ir taip 
nuo visų lietuvių! 
munistinio “rojau, 
vienas susipratęs 
jau nebeklauso.

Nebežinodami ką daryti, Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės duobkasiai griebėsi melo ir 
šmeižtų. Pirmutinis jų tikslas 
yra kaip galima labiau apšmeiž- kys reikalavęs $1.000. 
t. Lietuvos Pranciškonus.

Praėjusiais metais rugpjūčio 
mėn. garsioji Stalino garbinto
ja Vargo Duktė paskelbė “Lais
vėje". kad esą kun. Just. Vaš
kys reikalavęs iš našlės K. Gau- 
dešienės $1000.00 už jos vyro 
palaidojimą. Šitą Vargo Duk-

J. Beleckis ir J. Apšiega.

Mrs. Katarinos Gaudešienės-
Gadish Viešas Pareiškimas
Laikraštyje “Laisvė" kovo

i

Kaip žinoma, prieš Vasario 
16, ALRK Federacijos skyriaus 
vadovybėje, pravestas aukų rin-j 
kimas ALT — Lietuvos išlaisvi
nimo reikalams. Įgalioti rinkė
jai aplankė visus biznierius ir 
surinko $133.25. Rinkėjai — pp. 
Vincas Kudirka ir Adolfas Ka
valiauskas surinko $60.25; pp. 
Jonas Kavaliauskas ir A. F. 
Kneižys surinko $47.00; pp. 
Vadas Sereika ir Gabrys Kaka- 
nauskas surinko $26.00.
Aukotojų vardai ir kiek aukojo:

Po $10.00 — L. Kilkus Mar- 
ket, Washington St.; B. Dulkis 
Service Station; Ed. Warabow. 
laidotuvių direktorius; po $5.00 
— John A. Abdallah, Hard- 
ware, VVashington St.; So. End 
Market, VVashington St.; V. I- 
kasala, 
St.; A.
mačy, 
pliance Sales and Service, VVa
shington St.; Chubet Bros. 
Market, VVashington St.; Kazys 
Viesulą, Samovar Restaurant, 
VVashington St.; Frank Cofs- 
ky, American Lunch, VVashing- 

VVAC t°n St.; Rožė Juronis. Po $2.00 
— Michal, Lazaro, Niek Mo & 

pitonas Agnės A. Mašidlauskai- ^°’ D. J. Butters, V. Ruškis, 
Louis Elias, Fred & Charles 
Howard. Norwood Salvage Co., 
Jean Beauty Shoppe, B. Ben- 
kewich, Town Cleaning, More- 
nis Market, Mr. Proga, N. N., 
Freul VVhite. Jonas Pauplis, 
N. N. $1.25. Po $1.00 — B. Bar- 
tuka, Joseph Silvestre, J. Mo- 
luff, Mr. Kennvs, Boston Shoe 
Store, Mr. Broos, I. Cushing 
Dry Goods, Morjos Shoe Store, 
John Usewich, Mol's VVar Surp- 
lus, Mr. Kelly, James Petraitis, 
Charles Carroll, Mr. VViseman, 
Do-Nut Shoppe. E. Edward, 
Eysie, Petras Jakštas, Mr. Stat- 
kewicz, 
Boules. 
drotas, 
kas.

Kitą 
dus aukojusių Šv. Jurgio lietu
vių par. svetainėje, vasario 16 
d., minint Lietuvos i 
mybės šventę.

Iš kairės į dešinę — p. Matas MašidLu.-.ka.'., kap. Agnės ir ponia Mašidlauskienė.
--------------------------------------------------------------- » ___________

’ BROCKTON. MASS. — Šio- 
mū- mis dienomis po 30 mėnesių ka

ro tarnybos užjūry (Tokio, Ja
ponijoj) grįžo į namus 1------
štabo direktorė, lietuvaitė ka-;

Sodalietės
Sekmadienįk kovo 16 d., 

sų Sodalietės vyksta į South 
Bostoną dalyvauti Naujos Ang
lijos Sodaliečių šventoje valan
doje. Mūsų klebonas, kun. Pr. 
M. Juras veda mergaitėms 
šventą valandą ir pamaldas.

1

KEARHY, N J

L.
corpore” dalyvaus
ir priims šv. Komuniją Šv. Tre
jybės lietuvių par. bažnyčioje 
9:30 vai. rytą. Tuoj po šv. mi
šių įvyks bendri pusryčiai šv. 
Jurgio salėje.

Vyčių 29 kuopos nariai “in
šv. mišiose

LAWRENCE, MASS. N0RW00D, MASS
Didžios Iškilmės

Nepaprastai daug žmonių

TV-

vai.
Ka-4

1947 tilpo visai klaidinga ži- 
nio — Atsakymas i Laišką — 
kad aš pasirašiusi po laišku - 
raštu, kad kun. Justinas Vaš- 

kad pa
laidotų mano vyrą su mišiomis 
ir į katalikų kapines. To aš ne- 

, tvirtinu ir jei man tai būtų bu
vę perskaityta, nebūčiau pasi
rašiusi. Jei J. Beleckis. John 
VVasvilla. J. Apšega paskelbė 
“Laisvėje" raštą, mano pasira
šytą. kad kun. Just. Vaškys rei- 

ters melą ir šmeižtą laikraštis Į kalavęs iš manęs $1.000 už ma
no vyro palaidojimą, toks raš
tas yra neteisingas ir po tokio 
rašto aš nepasirašiau.

Taip pat nei J. Beleckiui. nei 
^Vaišvilai, nei J. Apšegai aš ne
tvirtinau. niekuomet nesakiau 
jiems, kad kun. Justinas Vaš-, 
kys reikalavęs $1.000. kad pa- 
kavoti mano vyrą 
ir į katalikų kapines, kas aukš-'rių susirinkimas, 
čiau minėta, taip pat nesakė nei dalyvavo dvasios vadas kun, J. i 

j mano duktė Sophie Lamarre.
Tai kas čia

d.

“Laisvė” buvo priverstas at
šaukti savo sausio mėn.. 1947 
m. numeryje. Šia proga laikraš
tis perspėjo savo koresponden
tus. taigi ir Vargo Dukterį 
L< įvestone. kad laikraščiui teik
tų tik teisingas, gerai patikrin
tas ir patirtas žinias.

Bet melas ir šmeižtai yra kas
dieninė Lietuvos duobkasių 
duona. Štai kovo 4 d. 1947. 
“Laisvėje" vėl paskelbtas Jono
Vaišvilos apgaulingu būdu iš- ,

Bakery7, VVashington 
Mickunas, Balch Phar- 
Washington St.; Ap-

L. Vyčių 29 kuopos pavasari
niai šokiai įvyks šeštadienį, ba
landžio 12 d., Šv. Jurgio draugi
jos salėje, p. Juozas Sakevičius 
yra rengimo komisijos pirmi
ninkas.

New York ir New Jersey L. 
Vyčių apskrities šokiai įvyks 
gegužės 3 d.. Šv. Jurgio draugi
jos salėje. Pelnas skiriamas L. 
Vyčių Centrui.

Metinis apskrities piknikas į- 
vyks sekmadienį, birželio 22 d., 
Lietuvių Laisvės parke, Linden, 
N. J.

Ant jųjų aukotojo alto- 
kleb. kun. Pr. M. Juras 
šv. mišias jų intencijai, 
ir daug moterų ir jauni-

Svarhus B \LF Skyriaus 
Susirinkimas

Sekmadienį, kovo 16 d., 3:30 
vai. po pietų, šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje. St. James Avė., 
įvyks svarbus Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo 22 sky
riaus susirinkimas.

Šio susirinkimo svarbiausias 
tikslas, kad visi lietuviai įsira
šytų į šį BALF skyrių ir užsi
mokėtų metinius mokesnius: 
išrinkti skyriaus direktorius ir 
valdybą: priimti BALF vajaus 
planą ir sudaryti to vajaus vedi
mui komisijas.

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas rūpinasi Lietu
vos tremtiniais, kurie yra iš
blaškyti po visą Europą ir yra 
bado ir vargo prispausti, ir juos 
šelpia. Taigi labai svarbu, kad 
tas fondas turėtų užtektinai pi
nigų. drabužių ir maisto trem
tinių šelpimui.

Susirinkime tikimės turėti 
vieną ar daugiau tremtinių, ku
rie yra atvykę iš Europos. Jie 

ką ir kaip jie 
metu ir trem-

da- 
Pasipiktinęs. lyvavo pamaldose mūsų bažny

čioje sekmadienį, kovo 9 d. 
tą. po piet ir vakare.

Iš ryto, būtent, per 8-tos 
šv. mišių. Šv. Vardo ir Šv.
zimiero draugijų vyrai gausiai 
dalyvavo mišių aukoje ir ėjo 
prie Švenčiausiojo. Šv. Kazimie
ro draugija paminėjo patrono 
šventę, 
riaus. 
atlaikė 
Taipgi
mo ėjo prie Sakramentų per mi
šias. nes po piet. 3 vai. lietuviš
kos misijos užsibaigė. 

' Vakare. 7 vai., prasidėjo mi
sijos anglų kalba. Tėvas Gab
rielius ir jas veda. Ypatingai 
.daug žmonių lanko šias misijas 
i rytais ir vakarais. Tėvas misi- 
įjonierius sako pamokslus ry
tais prieš 7 vai., ir po 9 vai. mi
šių. Vakare taip gi pamokslai 
sakomi anglų kalba. Misijos 
baigsis sekmadieni kovo 16 d.I ® 

! ___
South Bostone įvyko svarbus mums papasakos 

su mišiomis šv. Vardo draugijų valdybų na- pergyveno karo 
1 ~i” Lavvrence tyje.

■ Visi lietuviai 
I......................

tė. Ji grįžo pas savo tėvelius 
p.p. M. Mašidlauskus, gyv. 702 
North Main St.

Kap. Agnės Mašidlauskaitė, 
po 30 dienų poilsio namuose, 
bus paskirta Karo Sekretoriaus 

! ofise pagelbininke, 
ton. D. C.

WAC Kap.'Agnes 
lauskaitė Japonijoje 
MacArthur štabe, 
namus, jos tėveliai 
nius pietus, kuriuose dalyvavo 
kleb. kun. J. Švagždys, kun. 
Juozas Petrauskas, kun. Dr. 
Kazimieras Urbonavičius, kun. 
Pr. Virmauskis. kun. Jonas B. 
Missa ir kiti. Kap. Agnės gavo 
daug sveikinimų ir linkėjimų.

Malonu pažymėti, kad Kap. 
Agnės A. Mašidlauskaitė. bū- i 
dama civiliame gyvenime, daug 
veikė, ypač Alumnų organizaci- 

’ jo>-
Sveikiname sugrįžusią Kap. 

Agnės ir linkime geriausio poil
sio ir skaisčios ateities!

Apskrities Glee klubo muzika- 
lė programa įvyks sekmadienį, 
birželio 1 d. Plačiau apie tai ki
tą kartą. F. V.

VVashing-

A. Mašid- 
buvo Gen. 
Sugrįžus į 
iškėlė šau-

bo prisidėti, tai vistiek nors su
žinosite kas yra daroma, kad 
išgelbėti nors dalį mūsų tautos.

Dr. T. VVein, George 
Gulla Bakery, Z. Kun- 

Jenavičiūtė, Abramaus-
1

kartą paskelbsime var-

CHICAGO, ILL

Didelis Pelnas
Patys galite padaryti šviežią, 

skanų Ice Creamą, Frozen Mal- 
ted ir Frozen Custared su Tay- 
lor Ice Cream Freezer. Įtalpos 
6, 10 & 20 kvortų. 2 metams ga
rantuota. 1947 modeliai, o kai
na 1942 m. Mūsų planu galite 
užsidėti pelningą biznį be paty
rimo ir be didelio kapitalo. Vis
ką galite įsigyti už $1372 leng
vais išsimokėjimais. Taipgi Ro- 
bert M. Green Soda Fountains 
ir Anheuser-Bush Food Cabi- 
nets nauji ir perdirbti. Ir kitų

ir lietuvaitės 
Bernatonis ir sekanti vyrai: S. kviečiami šiame susirinkime da- 

pasakyta. aš K. Sapka. Pr. Vencius. P. Bingalis. lyvauti. Jeigu nenorėsite ar ne
gautas iš našlės Mrs. K. Gaude- įGaudešienė - Gadish patvirtinu : ir J. Stanvečius. galėsite prie šio labdaringo dar-

I

b *

411 VVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

CLEARANCE SALE
I. J. Fox, didžiausia Amerikoje kailinių firma šį mėnesį skelbia didžiulį iš- t 

pardavimą — CLEARANCE SALE, kuriame kailinių kainos labai sumažintos- j 
numarkiuotos. Kailinių pasirinkimas labai didelis ir įvairus. Jų galima gauti -i 
visokių šaižų. Taigi, pasinaudokite Clearance Sale išpardavimu. Įsigykite kaili- ’ 
nius šį mėnesi. I

I. J. Fox kompanija duoda labai prieinamomis sąlygomis kailinius įsigyti, i 
Su mažu įmokėjimu galite nusipirkti vėliausios mados elegantiškus kailinius. j

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Jei turite senus ir nunešiotus kaili- j 
nius, atneškite juos į mūsų krautuvę, kur mes išmainysime į naujus, duodami 
už juos gerą nuolaidą.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalau
kite. kad Jums patarnautų šios krautuvės lie
tuvis atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailini ekspertas ir žinovas. Jis Jums pri
rinks kailinius pagal Jūsų figūrą ir skonį.

Pereitą sekmadienį, kovo 9 d.' 
po pirmųjų šv. mišių, parapijos 
svetainėje įvyko Šv. Vardo 
draugijos susirinkimas. Kleb. 
kun. S. P. Kneižis padarė pra
nešimą. kad J. E. arkivyskupas 
Cushing. D. D. pageidauja, kad 
Didžiajame Ketvirta d i e n y j. 
naktį ir iki Didžiojo Penktadie
nio rytą, prie įstatyto Švč. Sa
kramento budėtų nors po 4 vy
rus kas valandą per visą naktį. 
Vyrai pasižadėjo tai padaryti ir 
padavė savo vardus. Taipgi kai- 
kurie pasižadėjo dalyvauti Šv. 
Vardo draugijų valdybų susi
rinkime So. Bostone.

Šią savaitę kleb. kun. S. P.

v^sario išdirbysčių. 
nepriklauso-1

HAROLD G. ELROD, INC.,
N. E. Dist.,

Display yra 65 Franklin St.,
Boston Hancock 2808-7676.

(14)

f

Prieš mėnesį laiko buvo smar
kiai susirgęs “Draugo" spaus
tuvės vedėjas brolis Jonas Pel- 
džius. M.I.C., ir gulėjo Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Pereitą savaitę 
grįžo iš ligoninės į vienuolyną 
irI iš lengvo eina stipryn.

WATERBURY, CONN

I
A. Gumauskas

Generalis Kontraktorius

I

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.

Tel. Plantations 0753
i 
i

10 d. įvyko L. Vyčių 27 
susirinkimas parapijos

kalbėio kleb. kun. S. 
ir p. A. F. Kneižys. 
kvietė Vyčius įeiti ir

Darbininkų Žinios
bokalai, kurie atsiskyrė nuo 

CIO unijos, nutarė siųsti dele
gaciją į VVashington pas CIO 
unijos prez. Phillip Murray su 
prašymu, kad jis pripažintų ir 
legalizuotų jų atsiskyrimą.

American Brass komp. prane
šė savo darbininkams, kad ji 
padavusi teismui išspręsti klau
simą: su kuria unija ji turi tar
tis darbininkų reikalais? Taipgi 
kam priklauso CIO unijos na
rystės surinktos duoklės, kurių 
komp. turinti virš $4,000.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo-l 

I I

demiškais įrengimais. Atlie- 
! i
kame visokius darbus namų 

' taisymo.
j

Atsargiai su Pinigais
Kovo 7 d. tūla moteris, Edith

iš Kovo
S , v kuopos

svetainėje.
Trumpai 

P. Kneižis 
? ' Pastarasis

darbuotis BALF vajuje. Vyčiai
atstovus dalyvauti Rose susitiko dvi nepažįstamas 

skyriaus susirinkime moteris prie N. Main gatvės, 
Į kurios pasisakė esančios iš kito 
miesto ir norėtų nuo jos gauti 
keletą informacijų apie Water- 
bury. Joms besikalbant nepažįs
tamos pasigyrė radusios $2,000

Kneižis pradėjo lankyti parapi- ir parodė ritinį popierinių pini- 
J^ jiečius, kad padaryti parapijie- gų. Už jos nuoširdumą jiedvi 

į sąrašą. sutiktų pasidalyti tuos pinigus
__________ su ja. jei ji prisidėtų su $600.00. 

Moterų Sodalicijos susirinki- Moteris patikėjo. Nuėjo į Wa-

išrinko
BALF 
sekmadienį, kovo 16 d.

Nutarė ruošti šokius pavasa-

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 
Worcester, Mass. 

275 Main St., Webster, Mass.

i

W. J. Chrsholm
GRABORIl'S

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
<4



Penktadienis, Kovo 14 d., 1947

' TB m & n t M E- J i B K_

ŽINUTFS .prasta. Be galo daug kęsdami
jie organizuojasi, mokosi, gelbs
ti vienas kitą ir rengiasi gyveni
mui. Mokyklas ten steigiasi.

Amerikiečiai galime daug ko 
______ . pasimokyti iš tų varguolių. Y- 

mūsų brolių tremtinių Vokieti- patingai pasiaukojimo dalykuo- 
joje. Jiems ten visko yra stoka, se galime nuo jų įasimokyti.

Tačiau jų ištvermingumas ir ■ Na. o kaip mūsų pastangos, 
nepalaužiama valia yra nepa- kad ir savo kalbos vartojime?

Kun. Kapelionas kapitonas 
Kazys Jenkus giliai apgailes
tauja baisiai vargingą padėtį

Tel. TROwbridge 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.

lt------------------------------------- ■
ŠOU 4476

i

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay

So. Boston, Maas.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai. 
4>-------------------------------------.

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

ĮVAIRŪS skelbimai

X
3

A, J.NAMAKSY1
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
414 W. Broadvvay 

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

I
i

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

Sekmadienį, kovo 16 d., 9 v. r., 
kun. Virmauskis laikys šv. mi
šias jaunimo intencijai. Kunigas 
su žmonėmis per šias šv. mišias 
prašys Dievo pagelbėti lietuvių 
jaunimui pasekti savo pašauki
mą ir jame ištverti. Kun. Pr. M. 
Juras pasakys trumpą pamoks
lą apie pašaukimus.

j 10 v. r. šv. mišias giedos kun. 
Albertas Abračinskas. Kun. P. 
M.
Geistina, kad abiejų pamokslų 
svečio kunigo klausytųsi didelės 
'žmonių minios. *I 
I

bus įstatytas viešam žmonių 
garbinimui.

Dienos metu pavieniai žmonės 
ir draugijos garbins savo Su
tvėrėją ir Atpirkėją po duonos 
pavydalu pasislėpusį papuošta
me altoriuje.

3:30 v. p. p. bus išpažinčių 
klausymo talka. Tuomet galės 
prieiti išpažinties didi ir maži.

7:30 v. v., laikomos iškilmin
gos švenčiausio Sakramento 
pamaldos. Giedami mišparai. 
Pamokslą pasakys kun. Jonas 
Vaitekūnas. Klausomos išpažin
tys.

šeštadienio rytą, 6 vai., dali
nama šv. Komunija, atnašauja
mos šv. mišios. Privatus įstaty
mas Švenčiausio Sakramento 
dienos garbinimui. Šv. mišios 
prie šoninio altoriaus atnašau
jamos kas pusvalandis. Po de
vintos valandos giedamų šv. mi
šių pasakys pamokslą kun. Juo
zas Petrauskas. Vakare, pamal
dos — mišparai, pamokslas — 
išpažinčių klausymas. Pamoks-

Juras pasakys pamokslą. I lą pasakyti yra kviečiamas kun. 
I Pr. M. Juras.

DARBININKAS
tikslui jau aukoja nelaukdami 
paskirtos dienos.

Sodaliečių suvažiavimas. — 
Naujosios Anglijos sodalicijos 
metinis suvažiavimas įvyks 
vo 16 d., So. Bostone.

1) Suvažiavimas prasidės 
Valanda, nuo 2 v. p.p. iki 3 
landos.

Šv. Valandai vadovaus svečias 
kun. Pr. M. Juras.

Į šv. Valandą kviečiami yra 
visi žmonės, ypač jaunimas.

2) Sodaliečių vadovybėje seks 
masinis susirinkimas, bažnyti
nėje salėje. West 5th St.

Čia bus teikiama pora paskai
tų. Seks diskusijos ir vaidini
mas.

Į šį susirinkimą yra kviečia
mos Sodalietės ir kitos mergi
nos.

Susivažiavimas baigsis užkan
džiais sodalietėms ir jų vieš
nioms.

ko-

Šv.
va-

pa-

Šv.

pa-

Pirmadienį, kovo 17 d., yra 
Šv. Patriko šios diecezijos glo
bėjo šventė. Už tai Arkivysku
pas yra gavęs nuo Šv. Sosto są- 
vo žmonėms dispensą nuo pas
ninko - abstinencijos bei susilai
kymo nito valgio.

Sekmadienį, šv. mišių ir 
mokslų tvarka paprasta.

2 v. p.p., parapijos vaikų 
Valanda.

7:30 v. v., atlaidų baigos
maldos — Mišparai, Pamokslas, 
Procesija, užbaigimo maldos ir 
apeigos. Pamokslą pasakys 
kun. Pr. V. Strakauskas.

Visi kviečiami uoliai dalyvau
ti parapijos metiniuose Eucha
ristiniuose atlaiduose ir pasi
naudoti Dievo gausiomis palai
momis.I

Metiniai parapijos atlaidai. —
Daug džiaugsmo yra pranešti, 
kad, palei diecezijos sąrašo, mū
sų parapijoje turi įvykti Ketu
rios Dešimtis Valandų Atlaidai 
d.d. 21-22-23 kovo. Penktadie
nio rytą, 8 vai., kovo 21 d., su 
iškilmingomis šv. mišiomis, pro
cesija ir ypatingomis maldomis 
ir apeigomis Švč. Sakramentas

Pristatome Alų ir Tonikų
r i!b Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j Į 
E toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems * i 
E ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: ■ j 

į BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. j Į 

E 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. p 
u : i

Club

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

I

i 
j 
i

Aukokite Drabužius, 
Avalinę ir Maistą

Vasario 16 Aukotojų Sąrašas
Talpiname daugiau aukotojų j Audik, A. Grabijoliūtė, G. Gra- 

vardų, kurie vasario 16 d. Šv. i bijolienė, A. Petrutienė, J. Tau- 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje ir South Boston 
School aukojo Lietuvos 
vinimo reikalams.

High 
išlais-

Po $1.00 aukojo: —
M. Paliukevich, A. Ivaška, T. 
Venis, V. Valatka, A. Mešiis, 
P. Galinis, U. Saduikas, O. Ven
grienė, T. Yakavonis, P. Stu
kienė, R. Bishop, J. Guzevičius, 
A. Mažeika, M.
Meškeliunaitė, M.
K. Valadkevičius, 
kas, R. Latvinskas, 
lionis, J. Ulevičienė,
liūtė, W. Balutis, E. Sasnaus-

i! 
i! 
i!

e Co.
Grofton Avė., Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W ’
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Tėvai Jėzuitai, Bostono Kole
gijos, skelbia naujiems studen
tams registracijos baigą bai. 1 
dieną.

Iki bai. 1 d., užsiregistravu
siems mokiniams kvotimai į- 
vyks geg. 10 d.

Dabar yra vedamas BALF 
vajus. Atsišaukiame į visus ir 
prašome aukoti drabužius, 
maistą ir avalinę. Atneškite į 
bažnytinę svetainę, West Fifth 
St., So. Boston, penktadienio 
vakarais arba sekmadieniais. 
Turintieji daug drabužių ir ne
norinti patys atvežti, palikite ■ kas, Mr. ir Mrs. P. Kleponis, K. 
savo adresą klebonijoje arba i Žibikas, S. Sisikienė, ------
zakristijonui Vincui Gruzinskui, 
“Darbininko” arba "Keleivio” 
administracijose, ir BALF’o pa
reigūnai nuvažiuos paimti.

Maisto prašome atnešti tik 
kenuoto, nes poperinėse dėžutė
se sugenda. Daugiausia pagei
dauja riebalų, mėsos ir pieno. 
Aliejus taip pat yra reikalingas.

Biznieriai, kurie gaunate pre
kių dideliose dėžėse, ištuštinę 
•jas, atsiųskite į bažnytinę sve
tainę, o mes jas sunaudosime 
drabužių siuntimui į BALF san
delį. Taipgi palaikykite medines 
dėžes, statines ir stiprius mai
šus.

Aukokime ką turime ir ką iš
galime Lietuvos tremtiniams, 
kuriems labai reikalinga pašal
pa..

kovo 
p. p., Šv. Kryžiaus 

bus teikiamas Su- 
Sakramentas. Arki- 
Richard J. Cushing.

Kančios sekmadienį, kovo 23 
d., ir Verbų Sekmadienį, 
30 d.. 3 v. 
Katedroje, 
tvirtinimo 
vyskupas
D. D., reikalauja, kad, atsilikę 
katalikai su pareigos priėmimo 
šio svarbaus sakramento, jį pri
imtų. Šiame reikale reikia pasi
tarti su savo parapijos kuni
gais.

Šios diecezijos organas “The 
Pilot”, kitų diecezijų organai ir 
pasauliški laikraščiai ryškiai 
garsina Amerikos Katalikų baž
nyčiose Europos ir Azijos išvie- 
tintiems žmonėms rinkliavą, ko
vo 16 d. Kaikurie žmonės tam

Šaparnis, B. 
Kilmoniūtė, 
K. šidlaus- 

J. Marke-

J. M. Tumavičienė,
BALF skyriaus vice-pirm.

Lankėsi

rinskas, J. Sinkus. D. Kiškis, 
K. Mikėnas, M. Brazys, J. Zo- 
kas, P. Matulis, S. Neverienė, 
T. Verevičius, M. Kudarauskas, 
p. Tostaikis, V. Balčiūnas, A. 
Kazlauskas, V. Lepeskas, V. 
Paterionis, Mrs. Palby, Mrs. M. 
Ross, Fr. Galinis, Mrs. Antanie- 
lienė, A. Bendoraitis, L. Medo- 
nis. p. Palaima. N. Grabai, J. 
Alusevičius, 1

Šiomis dienomis sunkiai 
susirgo p. Margareta Gri- 
baitė, gyv. Cambridge, 
Mass. Sekmadienį, kovo 9 
dieną nuvežta į Cambridge 
Miesto ligoninę. Pasimels- 

• kime, kad Dievulis jai grą
žintų sveikatą!

Siųskite Laiškus Oro Pasta
Jeigu norite, kad laiškai 

Įir kiti lengvesni siuntiniai 
i pasiektų greitai gavėją, 

M. Tamulaitienė, tai juos siųskite oro pasta. 
F. Gaida, p. Virbickas, O. Kas- Siunčiant laiškus į bet ku- 
palienė, S. Grubinskas, O. Var-įri miestą Jung. Valstybė- 

Kanadą ir 
'Meksiką, kaina tik 5 cen- 

. Siuntinio 
sunkumas yra 70 svarų, 
išskyrus Kanada, kur yra 
60 svarų, Meksika— 4 sva
rai ir 6 uncijos.

Oro pasta galima siųsti 
laiškus ir siuntinius ir į 
užsienį. Kainos skirtingos. 
Pavyzdžiui į Vokietiją ga
lima siųsti tik iki vieno 
svaro — kaina už pusę ar 
mažiau uncijos 15 centų. 
Ta pati kaina maždaug į 
visus toje apylinkėje kraš
tus.

Daugiau informacijų ga-

žinskas, p. Vaitkus, C. Kavolis, Alaską, 
p. Ganiulis, E. Žurinskienė, I-.

O. Staniu- rene Ash, M. Garush, A. Lukas, ;tai už unciją.
p. Gesevičienė, T. Diudienė, W. 
Laukauskienė, p. Vaičaitis, p. 
Sibilienė. p. Pazabeskienė, p. 
Gurienė, p. Tamulionis, p. Arci- 
kauskas, p. Bukauskienė, p. Pa
vilionienė, S. Pratapas, A. Pilvi
nis, p. Simon, p. Korzenienė, p. 
Jusas, p. Zuokinas, p. Balsevi- 

Miss Čet- čius, p. Karolienė, A. Zvagzdas, 
A. Geležinis, B. Sa- M. Sekenauskienė, p. Masiulis.

J. šerei-! 
ka, P. Bakšienė, Mr. Alčiaus- 
kas, J. Masionis, J. Pocius, Mr. 
ir Mrs. J. Banaitis, B. Galinienė, 
M. Bakunaitė, A. Streckis, A. 
Leščinskienė, A. Matjoška, Mr. 
Glodenas, J. Lekys. 
kauskaitė, 
selienė, J. Matjoškienė. M. Ma- 
tuzaitė, 
Bartkauskas, S. Paltanavičienė, nėra įtraukti į sąrašą arba klai- 
Mr. Williamson, M. Švelnis, M. 
Mickevičienė, E. Norkūnas. Mr. 
ir Mrs. J. Akunevich, G. Mar- 
tinkienė, B. Stravinskas, D. 
Rumskas, Mrs. Šakienė. J. Va
latka, J. Alusevičius, A. Galinis, 
S. Arlauskas, J. Jankauskas. 
F. A. Zaleskas, Mrs. Sukas, 
Mrs. Grigaliūnas. M. Kudoraus- 
kas, A. Zardeskas. V. Shirka, 
J. Jurėnas, Ph. Grendal, J. Jan
kauskas, P. Brazaitis, J. Venis, 
A. Kalikauskas, P. Jankus, A. 
Baceričienė, M. Valatkevičienė, 
H. Pakaunesis, J. Palaima, V. 
Uolan, T. Jakavonis, J. Minkus,

M. Alukonis, 
A. Gaistoras, 
Rakauskienė, 

P. Gugas, F.
J. Ba-

O. Rusteikienė, V.
Viso suaukota $5,711.25. 
Jeigu kurių aukotojų vardai

dingai įtraukti, tai tuojau pra
neškite Komiteto raštininkui p.neškite Komiteto raštininkui p.
Juozui Arlauskui, 220 E St., So. įhte gauti Jung. Valstybių
Boston 27, Mass., kuris šį sąra
šą pridavė “Darbininko” redak
cijai.

Daug Bostoniečių Prez. 
Dr. Griniaus Bankiete

i

visuo- 
su p. Sirvydu ir 
tikrą lietuvišką

pašto skyriuose.

M. 
B. 
A. 
J.

Į

Sirvydas atvyko

Antradienį, kovo 11 d. lankėsi 
“Darbininke” p. Vytautas Sir
vydas iš Roses Point, N. Y. p. 
Sirvydas yra Jung. Valstybių 
imigracijos inspektorius prie 
Kanados sienos. Važiuojantieji 
į Kanadą ar iš Kanados 
met susitiksite 
patyrsite jo 
nuoširdumą.

p. Vytautas
į Naująją Angliją praleisti ato
stogas. Lankėsi Worcester, 
Mass., kur dirba jo sūnus ir 
duktė, ir ta proga atvyko į Bos
toną ir lankėsi pas savo senus 
pažįstamus, šeštadienį grįžta į 
namus, p. Sirvydas yra “Darbi
ninko” bendradarbis, tik savo 
bendradarbiavimą buvo kiek 
pertraukęs, bet dabar vėl pasi
žadėjo atnaujinti. Lauksime!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
! Pirmininke — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienč,
29 Gould St. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
I Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

Barauskienė, 
Martinskienė, 
Keitiklis, E. 
Karbauskienė.

Kartonas, J. Kaspe’-as, 
kūnas, F. Lukoševičius, J. Re
meika, S. Petreilis, J. Kairaitis, 
J. Pečiulis, J. Trasky, C. Griciū- 
nas, A. Yumenkienė, P. Gelvi- 
dienė, p. Kvietkauskienė, B. 
Vaičiulionytė, p. Vinciunas, Mr. 
Šnaras, p. Jonaitis, M. Straz
dienė, A. Palaimienė, A. And
rius, p. Galvanauskienė, M. Bu- 
celevičius, p. Ivanauskas, p. Ba
rauskienė, p. Trainavičienė, p. 
Vilkienė, p. Rakauskienė, p. 
Sinkevičienė. S. Pranckunas, p.

šeštadienį, kovo 8 d., Nevv 
i Yorke, įvykusiame buvusį Lie
tuvos prezidentą Dr. K. Grinių 
pagerbti bankiete dalyvavo ne- 

i maža Bostoniečių reprezentaci- 
i ja. Kiek teko patirti ten dalyva
vo p. K. Namaksienė su savo 
: dukrele Gloria, p. Tumavičienė, 
p. Keslerienė, p. J. Arlauskas, 
kap. inž. P. Labanauskas ir k.

Bankiete dalyvavo Lietuvos 
atstovas Washingtone, p. Povi
las Žadeikis, Gen. konsulas Nevv j 
Yorke p. Jonas Budrys, Ameri-1 
kos Lietuvių Tarybos Vykdo
masis Komitetas, ‘Draugo’, 
‘Darbininko’, ‘Naujienų’, ‘Dir
vos’. ‘Vienybės’, ‘Sandaros’ re
daktoriai bei atstovai, ir taipgi 
kitų

!
i

organizacijų atstovai.

Padidėjo šeima
ir

Gavėnios Knygutė

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra |
vrwr » -r a

I I

Vincas Balukonis, Savininkas. $
SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pietus, j 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- X 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- $ 

giai patarnauja. X
South Boston, Mass. |

REIKALINGA
Merginos ir Moterys

Reikalinga button hole ma- 
kers (guzikų kilpoms daryti). 
Turi būti patyrusios prie vyriš
kų švarkų. Darbas pastovus; 
atlyginimas geras. Ligoje ap- 
drauda - pašalpa. Vakacijos ap
mokamos. Dirbtuvėje muzika 
groja. Ateikite į Kingston Clo- 
thing Company dirbtuvę, 383 
Albany St., Boston, Mass.

(3-t-14)

I
Res. Šou. 3729 Šou 4618:

Uthuanian Furnitūra Co. į

I
MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Locat 4 Long ' 

Distance Į 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay Į
SO. BOSTON, MASS.

So. Boston Furnitūra Co.

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St. So. Boston. Mass.

i

Šiomis dienomis p. Tomas 
ponia Likai, plačiai žinomų biz- 

Inierių pp. Povilo ir Adelės Li- 
kų, gyv. 456 W. Broadvvay. So. 
Bostone, sūnus ir marti susi
laukė sūnelio.

Dabar jaunieji Likai auklėja 
dukrelę, 3 m. amž.. ir naujagi- 

sūnelį. Sveikiname!

Matrašai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Vyrams Šventoji Valanda
Rengia ir Kviečia

Sv. Vardo Drauaiiu Valdybos ir Dvasios Vadai 
SEKMADIENĮ, 

BIRŽELIO 1 D., 1947 
Jėzaus Nukryižoutojo Seselių Vienuolyno aikštėje 

Brockton, Mass.
3 valandą po pietų

Vyrai parodykime savo katalikybę ir lietuvybę!

I
Koncertas

Naujos Anglijos Pabaltijo 
merikos draugija ruošia

I

A- 
kon- 

certą - susirinkimą sekmadienį,! 
kovo 16 d.. 2 vai. po pietų. Mt. 
Vemon Church Hali, 6 Massa- 
chusetts Avė., Boston.

Kalbės Carl W. Selmer, drau-: 
gijos pirmininkas. Muzikalę 
programą išpildys artistai —į 
Ludwig Juht, kontra-basas; A- 
manda Juht, soprano; Sofia 
Stumberg. pianistė.

Po koncerto bus arabatėlė 
socialė valanda.

I
S. Barasevidus ir Sūnus 
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

I ir I

1

Grįžo Iš Floridos
Šiomis dienomis grįžo iš Flo

ridos. praleidęs atostogas, p. 
Wm. Amsie. real estate ir insu- 
rance pardavėjas, gyv. Dor- ».

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Joseph W.C
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

; c-ŠTAI ŽMOGUS
“Darbininke” galite gauti la

ibai naudingą Gavėnios laikui 
knygutę — “ŠTAI ŽMOGUS”, 
kurioje yra trumpi Kristaus 

i kančios apmąstymai kiekvienai 
.■Gavėnios dienai. Ji yra nedide-
I lė — maldaknygės formato. Pa- ’ chester. 
baigoje knygutės taipgi yra;

.Šventai Valandai apmąstymai, 
į Knygutė turi 186 puslapius, 
j odos imitacijos apdarais. Ją 
perspausdino kun. J. Vaitekū
nas. Kaina $1.50. Užsakymus 
prašome siųsti:

DARBININKAS *
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

i

Atostogauja Floridoj

pp. A. Mockienė, gyv. 
chester, ir H. Stukienė, 
Mattapan. rašo, kad jos 
linksmai laiką praleidžia
toje Floridoje, grožėjasi gražio
mis gėlėmis ir apgailestauja, 
kad mes turime šalti šiaurėje.

Dor- 
gyv. 

tikrai 
saulė-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. Zaletskas, F. E. Zaletskaa 
Graboriai ir Balaamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boaton 0815

80 U Boaton 2609

D.



Penki-adieins. KvA’o 14 d. iiH,

Atpildas
Kad tu kaip milžinas ėjai audroj pasaulio tyrais.
Kad liūtyje tu per patvinusias uj>es bridai.
Kad tamsią naktį išėjai iš amžių girios —
Tau visą dieną ten žydės dangaus žiedai.

Kad tu tarp tūkstančio žmonių klajojai vienas.
Kad tu savoj širdyj Jo širdžiai žodį suradai.
Kad be žiedų, be saulės buvo tavo dienos.
Tau visą dieną ten žydės dangaus žiedai.

Bažnyčios statytojai
Mes vežėm medį .akmenį ir stalaktitą 
Ir baltą marmurą iš svetimų kraštų. 
Giedodami kiekvieną sienon dejom plytą. 
Kad tuos namuos gyventum, Dieve. Tu.

Te DEUM šaukė didžios minios susirinkę, 
Varpeliais skambino naujų namų tarnai. 
Gyvent kad gera būtų jųjų Šeimininkui 
Ir kad tenai gyventum amžinai.

Į bokštus žiūrint raibo silpnos akys. 
Ir tūkstančiai praėjo pro plačias duris. 
Altoriuje, kaip palmės, stiebės žvakės. 
Ir rodės, niekas jų užpūst nedrįsi

L'žstopo dangų tos bažnyčios stogas 
Ir didžią saulę ir mažas žvaigždes. 
Dangus jis buvo vargo žemės žmogui. 
Ramybė — vargšams nuliūdusios širdies.

Kristaus Istoriją sudėjome vitražuos.
Altoriuj — kaulus kankinių visų.
Bet. Dieve. Tau šis rūmas buvo mažas.
Tarei: — Aš jūsų širdyse esu!..

Bernardas Brazdžionis.

I
I

D A R E I N 1 N K A S
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Žvelgiant iš aukštumos matosi naujai atremontuota Šv. Patriko Ka
tedra. Nevv York mieste. Darbas buvo pradėtas rugsėjo mėn. 1945 me
tais ir jau beliko tik mažas darbas užbaigimui.
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VIENUOLYNAS KAUKAZO 
KALNUOSE

Prie stalo likom dviese.'sirodė “XX Amžiaus” ek- 
Komentavome jau žinc-'stra telegrama. Hitlerio 
mus įvykius ir nekantriai proklomacija buvo papil- 

į laukėme ką pasakys Tali-įdyta keliais aiškesniais 
i nas. Visus jaudino labai pranešimais. Vaikai, laik-
• paaštrėjęs vokiečių - len- raščių pardavinė tojai, 

i bėgdami gatvėmis visa
Sučirškė telefono skam- gerkle šaukė: 

būtis. Petras Kupčiūnas!
su įprasta sparta pakėlė ekstra telegrama! Karas! 
ragelį. j — Karas?! Kur?! Grei-
— Talinas? ičiau telegramą! — ausis

i Jo veidas surimtėjo. Jis kurtino žodžiai visose gat- 
įtemptai klausėsi. vėse.
— Ne. ELTA. Prašo sku-’ Jau prasidėjo... karas... 

biai atsiimti naujausi biu- — nerimo iš įstaigų, įmo- 
letenį. Hitlerio proklama- nių, krautuvių į gatvę bč- 
cija lenkų provokacinį už- ganti minia.
puolimą atremti jėga, i Laikraščių pardavinėto- 
Greičiausiai karas, — pa-jai negalėjo toli nubėgti, 
aiškino poterių tempu. !Juos apgulė žinių išalkę 

Kažkas nepaprasto. Ar žmonių pulkai. Šį kartą 
tik ne karo pradžia? spaudos platintojams sa- 

Kas dabar bus?... Ar ir vo prekės nebereikėjo gir- 
vėl bus nuolaidos?... Ke- ti gražiai sugalvotais triu- 
lintas bus Muenchenas?.. kais. Pradžioje karas po- 
Tuojau viskas paaiškės... puliarus ir be reklamos.

Praėjo kelios nekantriai Visi rungtvniaudamiesi 
ir smalsiai išgyventos mi- gaudė nedidelį išmargintą 
nutės biuletenio belau- popierio lapą, kurs skelbė 
kiant. Vienas paskui kitą apie prasidėjusį didelį įvv- 
rinkosi redakcijos žmonės, kį. Iš visų kampų žmonės
— Karas — naujų žodžiu kišo pinigus. Kas neturėjo 

sveikinom visus įeinan- smulkių, mokėjo stambes
nius. Tas žodis dar labiau niais. Grąžos niekas ne
visus jaudino ir didino prašė. Nėra laiko. Ne tas

dabar svarbu. Karas da- 
Kai biuletenis buvo at- bar. Tame įkarštyje pasi

neštas, apgulę stalą ryte rodė ir kitų laikraščių ek- 
i rijome kiekvieną žodį, stra laidos. Vaizdas nepa-
• kiekvieną sakinį. Parašy- sikeitė. Kiekvienas norėjo 
ta aiškiai: Hitleris įsakė daugiau žinoti ir su nepa- 
vokiečių karinėm pajėgom sotinamu 
jėga atremti 

į lenkų užpuolimą.
Bet mums atrodė, kad

i per mažai pasakyta. Smal- nešiojosi po kelias ekstra 
sumo pagauti mes nore-..................... * -- -
jom daugiau ir aiškiau ži-

i noti.
Argi lenkai galėjo pir- spėję 

mieji pulti?.. 
noti, lenkai
Ar seniai Varšuvos gat- buvo svarbi, nors gauta iš 

į vėse demonstrantai griau- tų pačių šaltinių. Seniai 
smingais šūkiais žygiavo į buvo kalbama apie karą, 
Berlyną... ivisi laukė artėjančio spro-

Aiškaus ir patenkinan- gimo, bet dabar, kai spro- 
i čio atsakymo nebuvo. Visi girnas įvyko, kai karo dra- 
’ tik spėliojom, darėme iš- mai uždanga pasikėlė, vi- 
ivadas ir laukėm kažko ne- si lyg ir nustebo. Ar tai 
į paprasto, kažko baisaus, tikrai jau karas...
Tada nepagalvojom, kad Prie nedidelio žmonių 
pirmaisiais šio ryto šū-^ būrelio priėjo, teisingiau, 
viais liko paženklintas ir pribėgo visiems gerai pa
mušų sunkių vargų ilgas žįstamas Liudas Gira. Jis 
ilgas kelias. |buvo linksmas, jaunuoliš

kas, kraipė galvą, šilo, 
juokėsi. Pradėjo mus per 
pečius daužyti, sveikinti ir 
nesuprantamo 
pagautas 
nos kojos 
bulvare...
— Karas, 

ras! Dabar tai bus... dabar 
tai bus... — džiūgavo Liu
das Gira.

Jis vėl pradėjo ant vie
nos kojos šokti, sukinėtis, 
pakartotinai ranka daužė 
mūsų pečius ir rankos pa
spaudimu sveikino prie 
mūsų būrelio sustojanč us 
smalsuolius. Ir vis nenu- 
rimstamai kartojo:
— Dabar tai bus... dabar

Į kų klausimas.

smalsumą.

Karas! “XX Amžius”

smalsumu gau- 
provokacinį dė naujus žinių šaltinius, 

i Praėjo pusvalandis. Žmo
nės nerimo. Kiekvienas

LIUDAS GIRA ŠOKA
, dailiai pakėlė ant gal- LAISVES ALĖJOJ...

; desmę ranką, nuleido J J

trypdamas kojomis, ėmė 
šokti lezginką... Išėjo ant
ras, 
vos dešinę ranką. _____
akis žemyn ir, gracingai 
mindamas kojom, o kai
riąja ranka plevėsuoda
mas nežinia iš kur paimta 
moteriška čadra, viliojo 
pirmąjį kaip juodakė gru
zinaitė...
— Tra. ta, ta. ta, ta, ta, 

taaa... verkė graudi čianu- 
ra ir užkimusiu balsu tarė 
jai zurna...

— Viens, du trys, viens, 
du. trys... p^ojo delnais vie
nuoliai, pritardami saaso 
dundėjimui...
— Lalalaa... lalaa... spie

gė tidliptas. tartum steng
damasis visus peršaukti...

Nebeiškęsdavo ir vy
riausias vienuolis. Ir jo 
širdis imdavo tankiau 
plakti, senas kraujas vir
pėti. Tada jau visus apim
davo pats smagumas: rė
kaudavo, šūkaudavo ir 
kits kito įsitvėrę šokdavo.

Bet štai sugausdavo vie
nuolyno varpai. Vienu a- 
kimirksniu nutildavo mu
zika ir šauksmai. Vienu 
matu sustodavo vienuo
liai ir lenkdamies iki že
mės imdavo žegnotis ir 
kalbėti maldas. Vėl skam
bėdavo kalnuose švento
sios vienuolių giesmės, ir 
vėl gražiai dvejetais grįž
davo broliai į vienuolyną.

Bet daug daugiau būda
vo nuobodžių dienų, dargi 
baugių: iš visų pusių ap
siausti debesų ir apnešti 
sniego, per kelias savaites 
negalėdavo nė kojos per 
slenkstį iškelti. Kai įsitai- 
nuose pūga, kai ims pus- 
sys, būdavo, siausti kai- 
tyti nuo Kazbeko sniegą, 
nešioti tarp kalnų, drabs
tyti ant vienuolyno bokš
tų, kai ims. vienuolyno 

I sienos drebėti nuo sniegy
no apgriuvimo, tai... bau- nusiraminę vienuoliai tu- 
gu tada būdavo, ir vaidin- rėdavo daug darbo, kol at- 
davos persigandusiai bro-si kasdavo nuo vienuolyno 
lijai, kad iš visų pusių ap- sienų ir bokštų sniegą, kol 

įsiautusios vienuolyną pik- pasitaisydavo vėjo sudras- 
jtosios dvasios ir kad. suk- kytus stogus ir išvartytus 
damos ir kaukdamos ap- kryžius, 
linkui, jos norinčios nu-,

I

idevynis mė-J ledynai ir. tartum milžinų 
būdavo rogių išvažinėti. sniego 

viso pašau- laukai, tarp kurių ėjo gi- 
i išsirėžusios tarpkal- 

žemesniųjų nės ir juodavo gilios be-'

Per ištisus 
nesiūs vienuoliai 
atskirti nuo 
lio. Užtat viduvasari, kada liai 
aptirpdavo i 
kalnų sniegas ir nuslūgda- dugnės. Savaitėmis spink 
vo ledynų upeliai, vienuo
lyną aplankydavo daugy
bė žmonių ir sunešdavo 
daug pinigų ir maisto, ku
rio užtekdavo brolijai vi
siems metams. Per tuos 
tris mėnesius ne tik gruzi
nai eidavo būriais visais 
takaisį šventosios Ninos 
vienuolyną, bet atlankyda
vo jį ir kitų krikščioniš
kųjų šalių žmonės: atke- 
liaudavo net tolimųjų 
Graikų ir Balkanų gyven
tojų. Per tuos mėnesius 
dieną ir naktį skambėdavo 
vienuolyno varpai, degda
vo žvakės ir būdavo laiko
mos pamaldos. Kaip trys 
dienos nrabėgdavo tie trys 
trys mėnesiai, ir vienuo
lei nepastebėdavo, kaip 
ateidavo nuobodi žiema.

Pirmajam sniegui kal- 
ruose pasnigus, visi mal
dininkai skubėdavo 
kisti nuo kalno žemyn, ir 
viena diena nepasilikdavo 
vienuolyne nė vieno sveti
mo žmogaus. Išlydėję pas- 
kutinius maldininkus, su- bylės uolos, 
eidavo visi vienuoliai pasi- kalnų upeliai 
rv-lde i didįjį bokštą ir ten jiems ir drauge garbiną 

j*vdavo ir skirstydavo kilniojo Kaukazo Kūrėją.
Retkarčiais išeidavo bro

lija pasivaikščioti po kal
nus. Išeidavo dvejetais, 
giedodami šventąsias gies
mes. bet. paėjėję kiek to
liau nuo vienuolyno ir ra

vi-nevro pastogių ir visi dę tinkamą vietą, susikur- 
paukšteliai. Skrisdavo jie į davo ugnį, 
visuomet 
jaučius 
trauktas 
ruo v:e^

nusi-

neštas dovanas, o su- 
tvarkę slėodavo vienuoly- 
ro landynėse.

Nuobodžios būdavo vie
nuoliams žiemos. Kartu su 
žmor/mis išskrisdavo iš

c

(Rašomos Atsiminimų Knygos Fragmentas)

sėdavo tada saulės spindu
liuose nesuteptas, amžinai 
baltas kalnų sniegas.

Ilgas valandas žiūrėdavo 
vienuoliai, grožėdavos ste
buklinga gamta ir negalė
davo atsigėrėti jos skais
tumu. Ypač mėgdavo jie 
gėrėtis sniego spinksėji- 
mu saulei tekant, kada nu-: 
balusios kalnų viršūnės 
staiga, lyg ko susigėdusios 
ar didžiai pradžiugusios, 
pradeda rausti, maudyda- 
mos saulė: spindulių vil
nyse, ima mirgėti visomis 
laumės juostos spalvomis 
ir kloti ilgus šešėlius.
— Šventas, šventas Vieš

pats Dievas dangus ir že
mės Leidėjas. — iškilmin
gai. apsalusia širdimi, gie
dodavo tada brolija, o pats 
vyriausias vienuolis laiky
davo ištiesęs rankas vir
šum Gruzijos ir laiminda
vo visą šalį ir žmones. 
Vaidindavos tada vienuo
liams. kad ir stebuklingo
sios ka’nų viršūnės, ir ne- 

ir šniokščią 
pritarią

1939 m. vasara. i Apytuštėmis Kauno gat-
Buvo ankstus rugsėjo 1 * vėmis skubėjo į fabrikus 

d. rytas. Kaitra spindu-Įar prie viešųjų darbų dar- 
liuojanti saulė ki’o 
bundančio miesto namų 
stogų, bažnyčių bokštų, 
medžių. Jos gležnus auk
siniai spinduliai liejosi ty
liose gatvėse. Pilkai mels- 
varne danguje nesimatė 
jokio debesėlio. Tęsėsi 
karštų dienų virtinė.

laidas, iš eilės jas skaitė 
po kelis kartus ir sutikęs 
pažįstamą vis dėl to ne- 

nė pasisveikinti 
Ką gali ži- klausė, ar tai jau tikrai 
romantikai, karas. Draugo nuomonė

■J •
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išsitraukdavo 
pietuose žaliuo- iš po skvernų odinius vyno 

mėlyno ūko ap- maišiukus ir imdavo links- 
klonius. kurie 

Klyno kalno vir
šūnės buvo panašūs į jūrą 
su daugyb^ iš vandens ky
šančiu u- 1 : ir sa’u. Iš kitų 
trijų šonų aplink vienuoly
ną stovėjo amžinai snie
guoti kalnai su Kazbeku
viduryje, tyravo mėlyni j būrio

mintis. Nežinia iš kur at
sirasdavo ir sudundėdavo 
saasas, vienu matu pritar
davo <m zurna, graudi 
čianure ir skardus tidlipi- 
tas... (Kaukazo muzikos 
instrumentai).

Štai išėjo iš vienuoliui 
vienas ir, tankiai j

virš bininkai. Dažnas jų nešė-; 
si įvairiausius Įrankius. 
Ryto tvlumoie retkarčiais..

- - v „ 1 (■ 

sužvangėdavo geležis ar ■ 
pasigirsdavo vienas kitas: 
garsiau ištartas nelietu- Į 
viškai skambantis žodis.! 
Namų sargai šlavė ir lais
tė gatves. Tai pirmoji kas
dieninė jų pareiga . Namui 
sargas ne direktorius — 
neapmokamų pavaldinių 
neturi, o už pavėluotą vie- Hitlerio 
šosios pareigos atlikimą' 
nuovadija priekabi ir kie
taširdė. Kažkurioj gatvė-' 
je lingavo dar neišsiblai-r“ 

jie, kada diena, kada nak- vęs pilietis. Jis visa ener-l 
tis. Daug stebuklų ir neiš- gija tęsė kelionę į namus, 
aiškinamų atsitikimų pa- pradėtą nuo restorano du- 
tirdavo tada atskirtieji: 
čia varpai patys savaime 
imdavo skambėti, čia ant 
aukurų žvakės niekeno ne
degamos užsidegdavo, čia 
už langų vėlės žmogaus rūkytų ar pamestų papiro- 
balsu imdavo prašyti vie- su, užkalbinti dirbantį pi- 
nuolius maldų ir veržtis į 
vidų... Melsdavosi tada 
brolija, pasninkaudavo ir 
kryžium gulėdavo žemėj 
ilgas valandas. Ne vienas 
vienuolis atsimindavo ta
da gimtinę ramiuose Gru
zinų kalnuose, kur niekuo
met nebūdavo nei sniego, 
nei tokių baisių pūgų, atsi
mindavo linksmas jaunat
vės dienas, gražias kitada 
mylėtas merginas... Ne 
vienas vienuolis pasigailė
davo tada pasižadėjęs Die
vui tarnauti šiam vienuo
lyne ir išsižadėjęs visų 
šio pasaulio malonumų.

Bet pūga praeidavo, ir

versti vienuolyną nuo kal
no i bedugnes arba ji snie
gu uždrėbti. Dienomis ir 
naktimis dejuodavo tada 
brolija, melsdavos ir lauk
davo, kada liausis siautusi 
pūga. Nebežinodavo tada

rų priešaušrio metu. Sun
ki kelionė. Reikia prie 
kiekvieno gatvės valytojo 
stabtelėti, paieškoti vi
suose kišeniuose seniai su-

lietį, jei švaros palaikyto
jas pirmas piktu žodžiu 
neužkalbina.

“XX Amžiaus” redakci
joj viešpatavo tyla. Tik 
viename kambaryje prie 
stalo palinkęs sėdėjo Pet
ras Kupčiūnas ). Gal kaž
ką galvojo, nenorėjo skir
tis su neseniai nutrauk
tais sapnais ir įsijungti į 
triukšmingą kasdienybę. 
Ant to paties stalo stovėjo 
telefonas, draikėsi keli la
pai rašomojo popierio, re
dakcijai atsiųsti laiškai ir 
seni laikraščiai.
— Kaip begyvuoji? —pa

klausiau spausdamas ran
ką.

— Sapnus vaikau ir lau
kiu redakcijai pranešimo 
iš Talino.

i 
i

') Petrą Kupčiūną bolševikai 
j sušaudė Červenėje kartu ir ke-

A. Vienuolis, liomis dešimtimis kitų lietuvių.

Rotacinė pradėjo sukti 
proklamaciją. 

Tuojau pasirodys “XX 
Amžiaus” ekstra telegra- 

jma. Ji praneš žinių išalku- 
, šiai miniai kas atsitiko. 
Kaip visuomenė reaguos i 
ši gal neįsivaizduojamų 
pasėkų turėsimą įvykį?... 
Kaip atrodys žmonių vei
dai...

Gatvėse judėjimas ėjo 
sena tvarka. Valdininkai 
sulindo į įstaigas, o nuo 
darbo laisvi žmonės Lais
vės alėjos bulvare ir šali
gatviuose skaitė rytinius 
laikraščius. Kiekvienas 
savaip komentavo jau pa
senusias žinias. Visur mir
gėjo įvairiaspalvės unifor- tai bus... 
minės studentų kepurai
tės. Tuo metu gatvėse pa-i

I

I

svaigulio 
sukosi ant vie- 
Laisvės alėjos

draugai, ka-

I

St. Devenis.
(Bus daugiau)

I

Lietuvos upė laužia ledą, o pavergti lietuviai ty
liai niūniuoja: “Nebeužtvenksi upės bėgimo, nors ji te
kėtų ir pamažu”...


