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Atstūmė ligi 38 paralelės
Kovo 18 d. kinų komunistai ir šiaurinės Korėjos 

likučiai pasitraukė už 38-tos paralelės į naujas apsi
gynimo linijas. 8-tos armijos fronto komunikatas 
skelbia, kad raudonieji palikę Chungchon paskutinę 
didelę savo įsitvirtinimo bazę šiapus 38-tos paralelės 
ir telkiasi už jos Chonvon - Yongchon - Kumha tri
kampyje apie 15 mylių už 38-tos paralelės. Naujoje 
vietoje priešas įsirengia linijas kalnuotoje Imiin 
upės srityje. Kiti pranešimai sakė, kad priešas nebu
vo palikęs Chungchon, ir teko su jais čia kovoti per 
visą naktį.

Vakarų fronte
8-tos armijos būstinė pranešė, kad amerikiečių 

daliniai užėmė Chongyong hydroelektrinės stoties 
rezervuarą į šiaurės rytus nuo Seoul, kuris teikia 

elektros srovę Seoul miestui. Elektros jėgainė nebu
vo esminiai sugadinta.

Kovo 19 d. komunistai vykdė žvmesnius ore 
veiksmus: padąrė tris bombardavimo žygius ir nu
metė apie 15 bombų po 500 svarų į Jung. Tautų po
zicijas Changgong srityje.

Pietų korėjiečiai buvo apsupę vieną komunistų 
batalijoną, kuris, po atkaklios kovos palikęs apie 231 
užmuštą ir rusiškų ginklų bei amunicijos s.andelį, pa
bėgo į šiaurę.

KOVAS (March)

t vaikais r
Administracijai TeL SO 8-2680 SIX CENTO

Aviacija
kovo 18 d. persekiojo besitraukiantį priešą. Gen. 

maj. Earle Partridge sakė, kad 5-toji oro pajėgų gru
pė per tris paskutines savaites sunaikino ir sužalojo 
per 9000 priešo pajėgų. Praėjusį sekmadienį JAV 
Shooting Star jet’ai bombardavo priešo taikinius 
pietiniame Yalu upės krante prieš Mandžiūrijos oro 
bazes. Priešo lėktuvai nedrįso pakilti.

a Pasikalbėjimuose tarp JAV ir D. Britanijos 
dėl karų veiksmų sustabdymo Korėjoje esą padary
ta progreso. Britai yra nuomonės, kad 38-toji para
lelė būtų geriausias taškas politiškoms deryboms su 
priešu.

■i Pietų Korėjos socialinės apsaugos ministerija 
pranešė, kad kovo mėnesį buvo apie 6 milijonai karo 
pabėgėlių, tai yra apie V4 visų gyventojų.

"Amerikos Balsas" 
jau nervina

New York (LAIC) — 
Vilniaus radijas pirmas 
paskelbė, kad “Ameri
kos Balsas” jau ima kal
bėti lietuviškai. Ragino 
telktis į masinius susi
rinkimus ir protestuoti 
prieš JAV kėsinimąsi į 
Lietuvos Tarybų Respu
bliką. Kompartija pada
rė specialius posėdžius, 
kokių griebtis priemonių, 
o slaptoji policija ėmėsi 
iš žmonių rinkti ir atėmi- 
nėti visas radijo reikme
nis. Kas bandytų “Ame
rikos Balso” klausytis, 
tiems grasoma aštriomis 
bausmėmis, kaip šni
pams ir išdavikams.

Priešas nerimsta ir jau
dinasi. Tai jau gerai. Kas 
ir negalės “Amerikos 
Balso” nugirsti, jau iš 
grasinimų žinos, kad A- 
merika netyli. O tai pa
vergtiems lietuviams tei
kia paguodos.

Roma — šv. Konsisto
rija paskelbė dekretą, 
kuriuo ekskomunikavo 
visus asmenis, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo 
prie Pragos arkivyskupo 
Joseph Beran ištrėmimo 
iš jo diecezijos. Taip pat 
ekskomunikuoti visi tie, 
kurie prisidėjo prie vys
kupų teismo, buvo įran
kiais procese, trukdė 
vyskupams vykdyti savo 
bažnytinę valdžią, netei
sėtai pasisavino bažnyti
nes teises, turtą ar titu
lus.

Ekskomunikos dekre
tas asmenų neišvardina, 
o tik bendrai pažymi, kas 
savo veiksmais nusikalto 
kanonų 2342 ir 2334 ir 
užsitraukė ekskomuniką 
pagal 2209 kanonų para
grafą. Tuo būdu eksko
munika apima vyriausy
bės narius ir parlamento 
atstovus, kurie pritarė

ar sankcionavo veiksmus 
prieš Bažnyčią.

Iš kunigų tiesiai nuro
domas kun. Stehlik ir vi
si tie, kurie jį parinko ir 
pastatė Prahos arkivys
kupijai valdyti. Mat tuo
norima sukurti Čekoslo
vakijoje tautinę bažny
čią

Ką Sovietą Rusija darys?
Boston, Mass. — Leo 

M. Cherne, buvęs savo 
metu gen. MacArthuro 
bendradarbis ir gerai 
nusimanąs ginklavimosi 
klausimuose, pareiškė, 
kad Sovietų Rusija da
bar yra pačioje savo ga
lybėje: ji turi pradėti 
karą dar šiais metais, ar
ba nuo jo visai atsisaky
ti. Po metų Sovietų Rusi
ja ginklavimosi lenkty
nes jau bus pralaimėjusi. 
Jei ji mestųsi dar šiemet 
į karą, tai jis prasidėtų 
Jugoslavijos pasienyje.

svomi/hos ŽINIOS
A Amerikoje judamuose namuose (trailer 

houses) gyvena daugiau kaip pusantro milijono žmo
nių. Tokių namų yra 600,000. Statoma vis tobulesnių, 
patogesnių ir dviaukščių. Jų kaina svyruoja tarp 
$2,400 ir $7,000.

A Sovietų zonoje Vokietijoje bolševikai rengiasi 
dideliems pavasario karo pratimams. Bus “puola
mas” Berlynas. Vokietijoje bolševikai turi 300,000 
kariuomenės, kuri manievrų metu bus dar padidinta.

A Rytų Vokietijos “parlamentas” (Volkskam- 
mer) nutarė priverstinam darbui mobilizuoti 330,000 
žmonių, daugiausia moterų.

A1 Prancūzai sutiko priimti Paryžiuje Jungtinių 
Tautų pilnaties susirinkimą, jei bus šaukiamas po 
lapkričio 6 d., kai bus jau įvykę rinkimai į naują 
Prancūzijos parlamentą.

A Mirė Jean Mauclere, nuoširdus lietuvių drau
gas, prancūzas, kuris nuo 1925 metų labai domėjosi 
Lietuva ir ją gynė net tada, kai prancūzai pataikavo 
lenkams. Yra parašęs prancūziškai apie Lietuvą 
daug gražių straipsnių ir knygų.

A New Yorke įvyko Amerikos ukrainiečių kon
gresas, kuris priėmė rezoliuciją, raginančią JAV vy
riausybę daugiau domėtis, ir remti antikomunistinį 
judėjimą Sovietų Ukrainoje.

A1 Zygmunt Modzelewski, komunistinės Lenki
jos užsienio reikalų ministeris, pasitraukė iš parei
gų. O rudenį jis dar buvo Sovietų Rusijos numatytas 
kandidatas į Jungtinių Tautų generalinius sekreto
rius.

A ' Vokietijoje atgaivinta karinė organizacija 
“Stahlhelm (plieninis šalmas). Ji buvo gana stipri 
prieš Hitlerį ir turėjo didelės įtakos vokiečių milita- 
rižmui.

A Stanton Griffis, JAV ambasadoriui Ispanijoje, 
oficialiai buvo pareikšta, kad Ispanija sutinka prisi
dėti prie Vakarų Europos gynybos, jei Amerika su
tiks ispanų kariuomenę aprūpinti ginkltis.

A George Allen, JAV ambasadorius Jugoslavijai, 
spaudos atstovams pareiškė, kad Sovietų Rusijos sa
telitų kariuomenė stovi pasirengusi prie Jugoslavi
jos sienos. Lieka tik klausimas, ar Kremjius duos 
ženklą jai pajudėti.

NORĖTŲ APSIVALYTI,
Prieš metus buvo suda- ambasadorius Meksikoje, 

ryta vadinama ‘T 
Kefauver komisija”, ku
rios tikslas apvalyti A- kai.rodo, kad tį 

ii menys palaikė p
ryšius. O‘Dwyer 
parama kopė į valdžią, o 
Costello — į turtus. Cos
tello pajamos, 
pats prisipažino, 
riu 
1950 metais siekė 172,000 
dolerių, bet tai buvo tik 
“smulkūs pinigėliai”.

Požeminė a r m i- 
ja yra gerai organizuota 
ir 
su 
Ji

meriką nuo gangsterių ir 
sukčių. Ji važinėja po di
džiuosius miestus ir ve
da tardymus. Apsuko 
jau keliolika miestų, kol 
priėjo iki Nevv Yorko. 
Dabar čia vyksta vieši 
posėdžiai, kuriems pirmi
ninkauja pats šen. Estes 
Kefauver, kurio vardu ta 
senato komisija pramin
ta. Iš apklausinėjamųjų 
patys svarbiausi yra du 
asmenys: William 
O’Dwyer, buvęs Nevv 
Yorko mayoras, o dabar

, beliais: spekuliacija, 
Estes ir stambus šmugelninkas gembliavimu, apgavys-

■ Frank Costello. Liūdinin- temis, kontrobanda, gra- 
du as- sinimais įlenkti ar pasi- 
artiuus siūlymu padėti (išrinkti 
gengės

kaip jis 
nešva- 

būdu sužvejotas,

turi artimus ryšius 
aukštais valdininkais, 
verčiasi visokiais dar-

BARCELONA SUPURTĖ 
FRANKĄ

f

gener alinis 
Barcel onoje,

Įvykęs 
streikas 
kur reikėjo siųsti karo 
laivus ir tankus, pirmą 
kartą po dvylikos metų 
parodė Frankui, kad dik
tatūra žmonėms jau ap
kyrėjo. Streikas prasidė
jo dėlto, kad Barcelonos 
mieste buvo 2 centais pa
keltas mokestis miesto 
susisiekimui. Tai buvo

Taip atima duoną
Weimar, Rytų Vokieti

ja. — Thuringijos pro- 
vinrijon bolševikai buvo 
pasiuntę stiprius polici
jos dalinius malšinti ūki
ninkams, kurie pasiprie
šino javų rinkliavoms. 
Tai buvo papildoma javų 
pyliava valstybei, kuri 
rudenį jaū buvo ūkinin
kus apiplėšusi. Baudžia
mosios egzekucijos apė
mė 20 kaimų.

Tokios pačios žinios 
ateina ir iš Kinijos, kur 
ūkininkai nuo komunistų 
ginasi šakėmis.

tik priežastis darbinin
kams išreikšti nepasi
tenkinimą menkomis al
gomis ir gyvenimo pa
brangimu. Nepasitenki
nimas parodytas ir dik
tatūriniam režimui, ku
ris vis nesibaigia ir nesi
ima socialinių reformų. 
Kas prie valdžios yra 
pritapęs, tas gyvena pla
čiai, o paprastiems žmo
nėms darosi vis sunkiau.

Ispanijai ūkinių sun
kumų sudarė ir tai, kad 
su ja buvo nutraukti 
normalūs užsienio ry
šiai.. Tuo būdu buvo vyk- 

_ > programa 
pargriauti. Ji 
atsilaikė, kol 
su kitomis val
ėme normalėti.

doma Stalino
Ispaniją 
visdėlto 
santykiai 
stybėmis 
Žmonės tuo pasinaudojo 
ir panoro parodyti dikta
toriui, kad laikas sunor- 
muoti santykius ir pačia
me krašte. Barcelona 
įspėjo Franką, kad jis 
mestų iš rankų lazdą. 
Toks valdymo būdas tin
ka tik Maskvai.

į mayorus, gubernato
rius, senatorius...). Per 
jų rankas kasmet 
pereina apie 20 bilijonų 
dolerių. Jie turi savo ad
vokatus, rėmėjus ir ge
rus pečius net aukštose 
sferose.

Tokią pinigingą ir įta
kingą bandą nelengva 
sužvejoti ir likviduoti. 
Siūlų galai nuveda per
daug aukštai ir... nu
trūksta. Tardomi jie 
dėl to laikosi akiplėšiškai 
ir drąsiai. Už tokį “drą
sumą” ir priesaikos lau
žymą Frank Costello ga
li būti patrauktas į teis
mą ir išsiųstas į savo se
ną tėvynę — Italiją, jei 
geri užtarėjai neištrauEs 
už ausų ir nepadės jam 

toliau pinigėlio uždirb- 
ir juo dalytis.

Prel. M. Krupavičiaus 
sveikata silpnėja

Pfullingenas. — Gauta 
žinių iš Vokietijos, kad 
VLIK’o pirmininkas prel. 
Krupavičius pradėjo sti
priau negaluoti. Šio pa
sėkoje kalbama net apie 
kai kuriuos pasikeitimus 
pačioje VLIK’o 
bėję.

Kas pažįsta 
Krupavičių, tas 
ja, kad jo netekimas Lie
tuvių Tautai būtų di
džiulis smūgis, sunkiai 
užpildoma spraga. Todėl 
neabejotina yra, kad visi 
lietuviai, kur jie 
patyrę šią žinią, 
karštas maldas 
prašydami, kad 
Tėvynei šį epo k i n ė s 
reikšmės Vyrą ilgai dar 
sveiką ir pajėgų išlaiky
tų.

ir 
ti

vadovy-

Prelatą 
neabejo-

bebūtų, 
siunčia 
Dievui,
Jis jų

Velykų šventė Katali
kų Bažnyčioje yra viena 
iš didžiausių ir prasmin
giausių. Ji primena mir
ties pergalę ir žmogaus 
prisikėlimą, teikia jam 
paguodos šioje žemėje ir 
duoda ištvermės darbuo
se. Velykos pirmiausia 
yra

pergalės šventė.
Kristaus prisikėlimas 

įnešė didžios šviesos ir 
vilties į mūsų gyvenimą. 
Mirtis žmonijai pasidarė 
nebebaisi. Ji liko nugalė
ta. Žmonijos gyvenimo 
svoris perkeltas į kitą 
gyvenimą, kur jau nebe
bus jokios
kančios. Šitai pabrėžia
ma Katalikų Bažnyčios 
laidojimo apeigose, gies
mėse ir maldose. Jos per
sunktos giliu tikėjimu, 
kad ir kiekvienas žmo
gus kelsis, kaip Kristus 
yra prisikėlęs. Tai teikia 
daug stiprybės netenkan
tiems artimųjų. Jie turi 
stiprią viltį juos vėl su
tikti Prisikėlusio Kris
taus karalystėje.

Velykos yra taip pat
Skaidraus džiaugsmo 

šventė.
Vargų pasaulyje buvo 

ir bus jų iki kaklo, bet

mirties ir

kas tiki, kad jie tik laiki
ni, to dvasia sušvyti ir 
sunkiausiose dienose. Re
ligingi žmonės apskritai 
yra linksmesni, ypač 
nuoširdžiai Kristų mylin
tieji. Džiugina juos Kris
tus, įveikęs visus vargus 
ir sušvitęs nuostabia 
dangiška šviesa, kaip 
yra pasirodęs apašta
lams ir moterims, atėju
sioms Jo kapo lankyti. 
“Nejieškokite gyvojo mi
rusiųjų tarpe” — tie žo
džiai visiems krikščio
nims yra paraginimu ne- 
jieškoti tikro džiaugsmo 
mirtingose šios žemės 
dalykuose. Dėl to tikin
tieji praeina pro žemės 
skausmus su skaidriu 
šypsniu, nukreiptu į Pri
sikėlusį Kristų.

Velykos dar yra 
ištvermės ir ryžtumo 

šventė.

Visiems “Darbininko” 
skaitytojams, rėmėjams, 
bendradarbiams ir LDS 
nariams nuoširdžiai lin
kime linksmų Velykų 
švenčių ir geriausios sėk
mės.

“Darbininko” Redakcija 
bei Administracija

■; ’ *r ,b
LDS Centro Valdyba.

Pergalė ir tikras 
džiaugsmas ateina tik
tai po kovos, ir tai kovos 
už tiesą, kaip yra buvę 
Kristaus gyvenime. Jis 
yra pavyzdys visiems 
žmonėms, kuri turi kovo
ti sunkią kovą šiame gy
venime. O ji neaplenkia 
nei vieno, nes kiekvie
nam reikia grumtis už 
savo dorinius principus, 
savo gyvybę ir net savo 
žemę. Kristaus prisikėli
mas teikia drąsos ir pa
sitikėjimo, kad ta kova 
gali ir turi būti laimėta.

Velykų švenčių žmonės 
nuolat stiprinami 
neapleistų rankų, 
siduotų piktam ir 
simintų. Pabaigoje
ištvermingųjų laukia Pri- 
sikėlusis Kristus.

, kad 
nepa- 
nenu- 

visų
nata

.-y.

ei



griūna

Greičiausias pasaulyje JAV sprausminis lėktuvas (Stratojet) buvo bandomas ore 
papildyti degamąja medžiaga. Bandymas puikiai pavyko (Wichita, Kann.).

Europa Stalino "saulės” neprašė
Amerikos darbininkai balsuoja už komunistų prįešus 
Per Peipingą į Paryžių nenuėjo
Sovietu* kausto Atlanto ir Pacifiko karo sąjungos 
Hitlerio nugalėtojas atsigrįžo prieš Staliną
Vakarų demokratijų suskaldymo ir užmigdymo planas

CICERO. ILLINOIS. — Jau penkeri metai kaip Sovietai 
turi didelę ir gerai ginkluotą armiją. Jie be didelių sunkumų 
butų galėję užgrobti visą Europą. Tada Europoje nebuvo kam 
priešintis. Ir visdėlto sovietai neišdrįso to pamėginti. Kodėl? 
Atsakymas vienas: Amerikos atominės bombos juos išgąsdino. 
Mat, tada jie dar nebuvo prisivogę Amerikos atominių paslap
čių. •

■A A y-
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Todėl sovietai buvo pasirinkę kitą kelią. Tas kelias jiems 
atrodė mažiau rizikingas. Sovietai buvo tikri, kad pokarinio* ' 
skurdo sąlygose Europa paskęs bolševizme ir pati paprašys 
Stalino "saulės”. Bet gi Amerika su MarshaLo pianu tas sovie
tų viltis palaidojo.

Sovietai be jokios atvangos šaukė ir nekantriausiai laukė, 
kad Amerikoje įvyks ūkiška katastrofa, užsiveis bolševizmas ir 
tada jau Amerika be jokio vargo prisiglaus prie sovietų. Ir ši
to* viltys pasirodė nepagrįstos. Amerika po karo visą laiką 
turėjo ekonominį klestėjimą. Amerikos darbininkai lemiančiai 

prezidento Trumano išrinkimo. O juk jau prieš 
buvo pareiškęs, kad jis padarys sovietams

darbininkai išrinko j senatorius didžiausį bolše-

ŽINIOS ŠIOKIOS IR TOKIOS
■ KO ANGLIJA BUO?

į Romą, įsigeis- 
popiežių, kaip 

gandai. Apie 60 
protestantų uni-

turi 20,000 narių,

čių. Nesakoma tiktai, kiek jie 
paima už patarnavimus pinigo 
ir sugaišta laiko. Ar jis at
sveria sutaupytąjį laiką jau
navedžiams, kurių meilė taip 
pat įsigeista bolševikiniu bū
du sunormuoti. Viskas pagal 
normas ir planą.

žmogau* darbingumas daug Unksmę Sv. Vėtyto? ’- 
ei sloga sunkė*- ( 

visai nedirba, ir 
vitn tjk darbininkai per me
tus netenka 420 milionų do
lerių uždarbio dėl slogo*. Pri
dėkime dar visokius vaistus 
tai ligai gydyti. Vaistai neką 
tepadeda, o žmonės išlaidauja. 
Tuo būdu gydytojai suka 
galvas, kaip surasti tikrą, 
pigų ir, jei galima, skiepytinį 
vaistą žmogų nuo slogos ap
saugoti. D.

Complete Motor Service

Heating Oils

Oil Burner — Sales and
Service

Main and E. Hollis St., 
Nashua, N. H.

■ BALTA IR JUODA 
TIKTAI IŠ VIRŠAUS

Lietuvoje, Estijoje, Čekijoje, 
Vengijoje, Lenkijoje, kur vis
kas gaminama tik Rusijai. Iš 
plačios tėvynės kartais atga
benama arbūzų, saulėgrąžų 
(semečkų), utėlių ir krūvas 
Stalino paveikslų.

■ PATYS SAU VIRVĘ 
NUVIJO

Britų protestantų tautinė 
sąjunga kovo 14 d. pareiškė, 
kad “imperijos saugumui bū
tų labai pavojinga", jei prin
cesė Elzbieta, kuri pavasarį 
ketina vykti 
tų aplankyti 
yra pasklidę 
atstovų tos 
jos, kuri
priėmė rezoliuciją, kurioje sa
koma, kad “britų monarcho 
vizitas popiežiui pažeistų 
konstituciją ir sudarytų grės
mę imperijai".

Toks pareiškimas nieko ne
stebina. Anglijos protestantai 
turi raudonąjį dekaną, kuris 
daro vizitus visiems raudo
niems monarchams. Anglija 
turi diplomatinius ryšius su 
agresorium Mao-Tsetungu ir 
labai mielai prekiauja su Sta
linu net karine medžiaga. Vi
sa tai, atrodo, nesudaro grės
mės Britų imperijai. Jai gi 

anot 
r

■ ABU KETVIRTI KARTA
Amerikos laikraščiai jau 

daug kartų rašė, kaip Eliot 
Rooseveltas, sūnus mirusio 
prezidento, keičia pačias. Da
bar riebiomis raidėmis prane
šė, kad viskas ištaigingai pa
rengta, ir vilos ir jachtos, ket
virtoms vedyboms ir naujam 
medaus mėnesiui su ketvirta 
pačia — Minnewa Bell Ross. 
Ji taip pat vedasi ketvirtą 
kartą.
abiems
šešto karto.

Čia prisimena, kad savo me
tu Eliot Roosevelt lankėsi 
Kremliuje pas tėvelį Staliną ir 
juo buvo
Matyti, jį paveikė 
pavyzdys. Šis taip pat prieš 
Kalėdas vėdė nebe pirmą pa
čią.

■ VISKAS PAGAL PLANĄ
IR NORMAS

Prieš porą
negrų vy-

prisidėjo prie 
tai Trumanas 
“stop”.

Amerikos
vizmo priešą — Taftą. Darbininkai veja lauk komunistus iš 
unijų vadovybių ir iš pačių unijų. Net gi Wallace, ir tas nusi
grįžo nuo bolševikų ir nuo visko, kas su jais surišta. Sovietai 
pamatė, kad Amerikos darbininkai juos “apvylė".

Tada sovietai prisiminė Lenino planą: “Per Aziją, per Ki
niją — į Paryžių”. Todėl jie stvėrėsi Korėjos. Bet ir čia įklimpo 
ir, svarbiausia, įklampino savo naujuosius sąjungininkus - rau
donuosius kinus. Maža dar to. Pasirodo, kad ir Japonija galės 
būti neužilgo apginkluota ir atsukta prieš užpuolikus. O be to 
jau darosi rimta užuomazga Pacifiko kariškos sąjungos prieš 
agresorius. Panašiai kaip Atlanto pakto sąjunga. Vadinasi, ir 
čia sovietai nieko neįkando. Tik suorganizavo frontą prieš save.

Tuo tarpu Europoje pradėjo pūsti sovietams labai nepa
lankūs vėjai. Eisenhoweris — Europos fronto vadas prus so
vietus. Tas pats Eisenhoveris. kuris sutriuškino Hitlerio galy
bę ir kurio vardas yra labai minimas kaip būsimo Amerikos 
prezidento. Vadinasi. Amerika Eisenhoweriui pasitiki, o jo var
das Europoje- kelia viltį ir ėntuziazmą. Sovietams labai aiškų,, £r«so.,P°£i^U1’’ kuns> 
kuo viskas tas kvėpia. * ■ - ' • ” •"' " Apturi "divizijų.

Ir dar ne viskas. Sovietai Europoje susilaukė Tito. Itali
joje sovietiški bolševikai pradėjo pakrikti. Prancūzijoje bolše
vikų svoris blunka. O juk iš prancūzų bolševikų Stalinas tiek 
daug tikėjosi. Už geležinės uždangos darosi netvarka. Valymai 
ir valymai. Viens už kitą žiauresni. Tito pasekėjų vis daugiau 
ir daugiau. Tas sovietų pozicijų tikrai nestiprina.

Pagaliau. įkurta Vakarų Vokietijos valstybė su vis didė
jančiomis teisėmis. Vokiečių ginklavimo klausimas šiek tiek 
užkliuvo. Nėra jokios abejonės, kad vakarų vokiečiai, vienu ar 
kitu būdu, stos prieš sovietus.

Sovietai šitą naują situaciją gerai supranta. Jiems liko 
tik trys išeitys. Viena, atsisakyti nuo pasaulio užkariavimo ir 
panaikinti tautų vergiją. Antra, pradėti puolimą. Trečia, mė
ginti suskaldyti vakarų demokratus per įvairias konferencijas, 
per kurstymus, per pažadus, kurių jie niekada nevykdo. Šita 
kryptimi sovietai labai daug darė, daro ir darys. Bet yra pa
grindo manyti, kad ir kitas paskutinis jų planas grius taip, 
kaip griuvo visi jų pirmieji planai.

Nieko nesakoma, ar 
nebus dar penkto ir

labai susižavėjęs, 
ir Stalino

■
1
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Čekijoje, Pragos mieste, 
suorganizuota bolševikinė 
dybų bendrovė “Svatka”. 
praėjusius metus ji 
vesdino 17,000 porų 
būdu sutaupė 42,000 
valandų
vykdyti. ‘Svatka’’ 
tvarka: 
parūpina 
rūbus ir gėles, sutvarko do
kumentus. apvesdina per 5 ar 
10 minučių, parengia vaišes... 
Jauniesiems nelieka jokių kitų 
rūpesčių, kaip tiktai 
dirbti prieš vedybas, 
dvbas ir tuojau 
“Svatka" budi, 
sugaišta nei 
"buržuaziniam
kokiems ten vedybiniams iš- 
mislams. Vistas turi būti 
skirta socialistinei statybai.

''Svatka" turi savo centrinę 
įstaigą Pragoję, o skyrius — 
Pilzene. Liberece, Ostravoje ir 
Brno. Dirba visas kadras’ įgu
dusių specialistų stachsmovie-

Kaip žinoma, negrai buvo 
atgabenti į Ameriką vergų 
darbui iš Afrikos. Abraomas 
Linkolnas juos išlaisvino, bet 
ir iki šiandien ne viri negrai 
dar turi lygias teises, ne? jie 
iš viršaus yra juodi. Tuo tar
pu savo senoje tėvynėje jie 
turi visai laisvą respubliką, 
Liberiją, su pusantro milijono 
gyventojų, iš kurių 10,000 yra 
katalikų (nesudaro nei vieno 
pilno procento), 
savaičių Liberijos
riausybė paskyrė pas popie
žių savo pasiuntinį.

Jungtinėse Amerikos Vals- 
tyb^e .yra apie 25 milijonai 
katalikų arba 18 procentų, o 
prezidentas Trumanas ne
siunčia pas popiežių nei savo 
asmeninio atstovo, kuris pe
reitais metais buvo atšauktas 
namo. Taigi yra šioks toks 
skirtumas tarp laisvųjų negrų 
ir baltųjų, kurie kitados neg
rus buvo pavergę ir dabar 
kai kur dar nesėda į vieną 
suolą... net bažnyčiose.

■ PREKYBA ABIEMS 
GALAMS NAUDINGA

Komunistinė Lenkijos vy
riausybė pranešė, kad su So
vietų Rusija yra sudaryta 
nauja prekybos sutartis, pa
lanki abiems pusėms. Lenkija 
iš plačiosios tėvynės gaus vi
sokiausių žaliavų: geležies,
gumos, naftos, medvilnės, trą
šų, o taip pat traktorių ir 
įrankių jiems taisyti. Lenkai 
už tai atsilygins bolševikams 
anglimi, cukrumi, popierium, 
stiklu, audiniais. garvežiais, 
vagonais.

Kas gerai pažįsta, kokie yra 
prekybiniai . ryšiai tarp So
vietų Sąjungos ir jos satelitų, 
tai tvirtina, kad didžiausią 
apyvartą turės... vagonai. Vie
nais vagonais paprastai iš Ru
sijos atvežama šiek tiek žalia
vos. kuri vergų darbininkų 
apdirbama, o kitais vagonais 
vėl išvažama gatava prekė, už 
ją nieko nesumokant. Dar 
daugiau vagonais išvežama į 
Rusiją visokiausių okupuotojo 
krašto gėrybių. Veikia net 
tymą (ukazą), kurį ir Stali
nas savo sėdėjimu posėdyje 
pa laimino. Jis skelbia, kad 
“kiekvienas asmuo, varąs ka
ro propagandą, turi būti pa
trauktas į teismą, kaip šlykš
tus kriminalistas’'. Šis įsaky
mas buvo * priimtas po to, 
kaip buvo patvirtintas pats 
didžiausias Sovietų Sąjungos 
.gyvenime biudžetas, kurio di- 
didelės Maskvos įmonės, kaip

- A

Aukščiausia sovietų taryba, 
vadinamasis bolševikinis par
lamentas, baigdamas posė
džiauti išleido dar vieną įsta- 
džioji dalis, viešai ar prideng
tai, paskirta pasirengimui ka
rui ir ginklavimuisi.

Aukščiausias sovietas nema
no, kad jis tuo savo nutarimu 
pačiam Stalinui rengia kartu
ves, kaip šlykščiam karo kri
minalistui. Kada nors žmones 
tai suras ir tą nutarimą pri
taikys. Tuo tarpu tėvelio ber
neliai dar gali papūsti dūmą į 
akis. L, Kn-va

i. ■, NEPAREMTA

' ‘^orke tebėra įstaty
mas, kuris draudžia netoli 
arklio išskleisti skėti (paraso- 
ną». Nebraskoje kirpėjams 
nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. va
karo draudžiama valgyti svo
gūnus. Vyras, pabučiavęs 10 
kartų moterį Massa - Husset- 
te, turi ją vesti. Oklahamoje 
moteris gali atsisėsti vyrui 
ant kelių, tik prieš tai padė
jus pagalvėlį. Vienoje JAV 
pietų valstybėje griežtai 
draudžiama eiti į bažnyčią su 
revolveriu. Alabamos valsty
bėje veikia įstatymas, leidžiąs 
vyrams mušti savo žmonas ne 
storesne kaip 2 inčių, lazda.

■ BIZNIS IŠ SLOGOS
i
• Linksmų šv. Velykų!

Kas nėra sirgęs sloga. Ji į!
<!
i!

greit pereina ir, atrodo, daug 
žalos nepadaranti. Bet kai 
JAV Metropolitan Life Insu- 
rance kompanijos žinovai 
skaičiuoti tai pasirodė, 
sloga per metus padaro
ną milioną dolerių nuostolių. 
Mat kaskart sloga trunka li
gi 5 dienų, ir per tą laiką *

._________________ J LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!
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Pas ką mes eisime
Ne kiekvienas žmogus tokį klausimą sau stato. 

Dažnas rieda gyvenimo keliu, kaip traukinio ratai 
bėgiais, kol atrieda iki pabaigos. O kas toliau: galas 
ar pradžia? Vieniems atrodo, kad visiškas galas. Tie 
visokiais galais remdamiesi įtikinėja, kad su mirti
mi viskas baigiasi. Girdi, tokia jau gamtos tvarka: 
vienus ji marina, kitus gamina. Jokio asmeniško pri
sikėlimo nėra, kaip jo nėra augalų ir gyvulių pasau
lyje.

Kas save iš gyvulių skiria, nesijaučia visai mir
siąs, kaip nesijautė romėnų poetas Horacijus, balsiai 
sušukęs: “Ne visas aš mirsiu — žymi dalis manęs 
paliks”. Žmogus palieka savo darbuose ir prisimini
muose, raštuose ir paminkluose. Kaikas palieka dar 
patraukliu pavyzdžiu arba šlykščia pabaisa. Gyvie
siems tai esti reikšminga, o įnirusiems nebeturi 
reikšmės, ar jo paminklui dar smilko ar ‘jau vilko 
taukais tepa, kad susibėgę šunes skalytų. Istorijos 
raidoje vieni paminklai kitus išverčia, o laikas visus 
dulkėmis apverčia. Ir kultūriniame gyvenime būna 
galas. Ar nėra tat gyvenimo be galo?

Šis klausimas žmones skiria į dvi grupes. Kam 
yra Dievas, tam yra ir amžinas gyvenimas. Kam 
Dievo nėra, tam šis gyvenimas yra viskas, tik ne vis
ką jame apčiuopia: neužčiumpa sielos nemarumo. 
Mat to negalima nei pačiupinėti nei pauostyti, ir dėl
to tam netiki. Netikėjo net dalis Kristaus mokinių, 
kai Jis prieš savo mirtį aiškino jiems apie amžinąjį 
gyvenimą ir prisikėlimą. Vieni sakė, kad tai kieti žo
džiai, ir traukėsi šalin murmėdami: “Kas jų gali 
klausyti?” Kiti priėmė Kristaus žodžius ir Petro lū
pomis pareiškė: “Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu 
turi amžinojo gyvenimo žodžius”. Tos dvi žmonių 
grupes kartojosi ir kartosis per visą istoriją iki pat 
jos pabaigos.

Laikui dar bėgant Kristaus Prisikėlimo šventė 
kasmet žmonėms primena tą patį klausimą: pas ką 
jie eis, kai nueis jiems skirtą gyvenimo kelią? O eiti 
turės kiekvienas. Gali kas netikėti, plūstis, neigti ir 
dergti tikėjimą į prisikėlimą, visvien turės eiti į am
žinybę. Žmogaus gyvenimas žemėje tik prasideda. 
Mirtis atidaro vartus į karalystę Kristaus ar Anti
kristo. Nuo paties žmogaus priklauso, pas ką jis 
apsirenka eiti............... L. Kn-va

kiekvie- laikams. Rojaus prara- 
augalai, 
Visi jie

DARBININKAS

TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

paties

Prisikėlimo rytą

dime užtinkame žmogaus 
gyvenimo tragizmo pra
džią...

Antrą smūgį sudavė
Kainas

Gyventi nori 
nas tvarinys: 
gyviai, žmonės, 
saugo savo gyvybę, ko
voja už savo būvį. Gyve
nimas turėtų būti labai 
mielas ir žavus, kaip ne
kaltas kūdikis, kaip ža
liuojanti žydinti gamta, 
nes gyvenimas
Dievo duotas. Deja, toks 
gyvenimas užtinkamas 
kaikuriose pasakose, le
gendose, nors žmogus iš 
tikrųjų yra sutvertas ty
ram džiaugsmui, nesibai
giančiai laimei. Pirmykš
čiame kūrimo plane ne
malonumų, skausmo ir 
kančios nebuvo. Dievas, 
pažvelgęs į sutvertą pa
saulį ir žmogų, tada ta
rė: “Ir visa tai buvo ge
ra”. Dabar to negalėtu
me pasakyti. Su kaupu 
tenka žmogui skausmo ir 
nemalonumų patirti, ne
vienam dėl to ir skau
džiai nusivilti, beviltiš
kai pavargti prie gyveni
mo vairo. Kas gi kaltas? 
Tas pats žmogus! Skaus
mą ir kančią atnešė žmo
gus, pasipriešinęs Dievo 
ir prigimties įstaty
mams. Nuodėmė įnešė į 
gyvenimą skausmą ir 
kančią, o kančia — gyve
nimo tragizmą, ašaras. 
Taigi žmogus ir sukrėtė 
gyvenimą.
Pirmasis smūgis kirstas 

mūsų pirmųjų tėvų
Rojaus istoriją kiek

vienas gerai žinome. Pir
mieji žmonės buvo lai
mingi rojuje, kol jų akys 
ir širdys buvo pakeltos 
viršum rojaus medžių — 
į Tvėrėją. Gera jiems te
nai buvo, kol jie atsigrę
žė tik į save, 
nuo Dievo, 
mingieji, 
jiems davė 
nimą, bet 
kaip tą Dievo dovaną, 
gyvenimą, tvarkyti. Pir
mieji tėvai sukrėtė žmo
gaus gyvenimą visiems

nusisuko 
Pamiršo lai- 

kad Dievas 
ne tik gyve- 
ir įstatymus,

Pirmųjų tėvų kaltę 
Kainas dar labiau pagili
no. Kainas, žinome, buvo 
ne vienas, bet turėjo bro
lį Abelį, abu gyveno šei
moje. Kainui šeimos ži
dinys turėjo būti jau
kiausias, nes tada neap
gyventoje gamtoje kito 
žmogaus laukuose nega
lėjo sutikti. Tą Kainas 
gerai suprato. Jis vienas 
retai kur eidavo, kartu 
kviesdavo ir brolį. Bet 
Kaino pavydas buvo sti
presnis už jo žmonišku
mo jausmą. Kainas ilgai 
su savo broliu nevaikš
čiojo... Pastebėjęs, kad 
broliui Abeliui geriau se
kasi, savo dievobaimingą 
ir kuklų brolį laukuose 
užmušė. Pirmasis sūnus 
— pirmasis žmogžudys... 
žmogžudyste Kainas pa
niekino ne tik Tvėrėją, 
bet ir Jo tvarinį — žmo
gų. Tuo dvigubu prasi
kaltimu Kainas dar la
biau pagilino gyvenimo 
tragizmą. Juo labiau, 
kad jo kruvinų pasekėjų 
buvo ir yra.

Ryškiausias Kaino pa
sekėjas yra šių dienų ko
munizmas - bolševizmas. 
Jis yra ne tik kupinas 
neapykantos Dievui, bet 
ir nekaltų žmonių krau
jo pilnas. Todėl jo vėlia
va krauju dažyta. Jo 
simbolis kūjis reiškia 
žmogų prisvalglnti, o 
pjautuvas — žmogų nu
žudyti. Tą liūdną tikro
vę liudija' milijonai dar
bo vergų bei kankinių ir 
tūkstančiai nuo komu
nizmo pabėgusių. Bolše
vizmas - komunizmas 
Kaino prasikaltimą ne 
tik pasisavino, bet jį pa
pildė, atbaigė.

Trečiąjį smūgį jiarengė 
komunizmas

Komunistiniame gyve
nime žmogaus laimės 
tragizmas įgavo aštriau
sią formą. Komunizmas 
visu pragarišku cinizmu 
stengiasi atimti žmogui 
Dievą, gyvybę ir savąją 
žemę — tėviškę. Komu
nizmas viską atima, o ką 
jis duoda? Duoda labai 
gerai organizuotą, bet 
tuščią propagandą. Ta 
propaganda iškilmingai 
meluoja apie raudonąjį 
rojų, o kūrena pragarą; 
kalba apie laimingą dar
bą, o dirbančiuosius pa
daro skurdžiausiais dar
bo vergais; 
skelbia laisvę, 
džia laisvai net kapų pa
sirinkti...

Todėl žmonės nuolat 
kilnojami iš vieno krašto 
į kitą, nuolat jie stumdo
mi, suplakami į kolcho
zus, kad žmogus žmo
gaus nepažintų, atprastų 
nuo pastovios vietos, sa
vo krašto ir pastogės... 
Jei kuris nepasiduoda 
tam negirdėtam istorijo
je terorui, jei kuris ilgisi 
Dievo, žmoniškumo ir 
pagaliau savo žemės, 
toks žmogus pajunta kū
jį į galvą ir pjautuvą po 
kaklu. Komunizmas yra 
gyvenimo tragizmo aš
triausias pasireiškimas.

Taigi, 
sukrėtė 
neigdami 
Pirmasis žmogžudys Kai
nas tą sukrėtimą padidi
no, paneigdamas Tvėrėją 
ir tvarinį. Komunizmas 
visa tai atbaigė, kovoda- 

’ mas prieš Dievą, žmogų 
ir gimtąją žemę.

Reikia kovoti už Dievą
Kad dabartinis tragiz

mas nesibaigtų visko su
naikinimu, be p r a s m e 
žmonijos mirtimi, reikia 
besąlyginės kovos už 
Dievą, žmogaus teises ir 
savąją žemę — tėvynę.

pagaliau 
o nelei-

pirmieji tėvai 
gyvenimą pa- 

Dievo valią.

Kas tai garbingai kovai 
pašauktas ? Kiekvienas, 
kas myli Dievą, artimą 
ir tėvynę. Kiekvienas, 
kas kovoja su komuniz
mu, neigiančiu Dievą ir 
žudančiu žmogų. Kiek
vienas, kas mylėdamas 
savo žemę, netampa že
mės grubiu gabalu, bet 
turi gyvą širdį artimui 
ir kilnią dvasią, kuri ren
giasi prisikėlimui — am
žinam gyvenimui.

Bet kol vietoj Dievo 
bus koks stabas, vietoj 
artimo meilės ir žmoniš
kumo — kerštas ir pa
vydas, kol vietoj tėvynės 
meilės — bus pinigas ir 
patogumas, 
komunizmo 
ginklanešiai,
darbiai nors vadintutu-

tol būsime 
ištikimiausi 
jo bendra-

mės komunizmo priešais. 
Jeigu pasaulis to nesu
pras, tai jis nuskęs rau
donajame tvane. “Jeigu 
jis to nesupras, jis pa
nirs trejopos neapykan
tos tvane (neapykantos 
Dievui, žmogui ir žemei 
— T. Ž.), kuri nuneš ne 
tik dieviškas institucijas, 
bet ir žmogaus asmeny
bę, ir jo bendruomenę, ir 
jo žemę su tėviške ir pa
pročiais” (Dr. A. Macei
na).

Daugiau pirmųjų krik
ščionių dvasios. Daugiau 
Prisikėlimo entuziazmo. 
Daugiau kūrybinio ryž
tingumo, o ne bailaus ai
manavimo. Tada Golgo
toj aušra patekės, gyve
nimo tragizmas bus 
įveiktas.

Petras Vaičiūnas
Velykų Varpai
Velykų varpai ir pavasario saule
Džiaugsmu suskambėjo, viltim sumirgėjo... 
Kur dėtis, kuo gintis, gražusis pasauli,
Nuo skausmo, nuo kraujo, nuo laisvės vergėjo*
Velykų varpai nenurimsta prabilę.
Jie šaukia, kad teisų neteisė pamynė...
Bet šiandien kuo gydyti žaizdą sau gilią?
Kam kardas, kaip širdį, mums pjausto tėvynę?!
Velykų varpai ir pavasario saulė
Mums skelbia, kad Kristus iš mirusių kėlės... 
O Mes dar gyvi ir ryžtingi, pasauli,
Ir skriaust nebeleisim brangios Lietuvėlės! 
Kaunas, 1939

— Ir taip, ir netaip, — atsakė Genys. — 
Aš tik norėjau pabrėžti, kad lietuvių tautoj 
tebe glūdi senovės didvyrių dvasia. Ta savy
bė kaip tik tinka tokiam laikui, kokį dabar 
gyvenam. Tas didvyriškumas nebe išskirtis. 
Tai visos tautos savybė. Ji taip dažnai pasi
reiškia, kad mes beveik nė dėmesio į tai ne
kreipiam, nes tai kasdienio gyvenimo reiš
kinys. Gi dėl normalaus, taikaus gyvenimo 
aš dar nepasisakiau. Tai toks sudėtingas da
lykas, kad...

— Kad? — pastatė klaustuką Dičkis.
— Kad dabar nėra laiko tą dalyką išdės

tyti, nes čia tektų paliesti politiką ir diplo
matija?

— Toj srity lietuviams daugiausiai kenkia 
neprityrimas, geraširdystė ir perididelis ki- 
tais pasitikėjimas.

— Dėl neprityrimo ir naivaus kitais pasi
tikėjimo nesiginčysiu. Bet ką gi čia kalba 
geraširdystė? Ir, iš viso, ar ji lietuviams taip 
jau savinga?

— Šiuo kautynių metu lietuvius vargu be
galima vadinti geraširdžiais. Jie kerta atgal 
ir dar gi su nuošimčiais. Bet tegu tik oku
pantai parodo kiek žmoniškumo, tai aš la
bai prisibijau, kad ir mūsiškių nuotaika 
daug pasikeistų. Keršyt už skriaudas jie 
keršytų, bet kiek pasmarkavę pradėtų atsi
leisti ir taikytis prie aplinkybių, jei tik oku
pantai duotų kiek laisvės ir grąžintų po ko
kį žemės sklypelį. Žinoma, % bolševikai per- 
kvaili tai suprasti. Pagaliau būti žmoniškes- 
niais jie nebe gali, kad ir norėtų, nes jų poli

v •

tikos linija neatleidžia. Teroras tai jų gai
valas, tai pagrindinė išsilaikymo priemonė. 
Tad apie jų politikos pasikeitimą kalbėti ne
betenka. Bet jei bolševikai būtų išvaryti, 
šiokia tokia taika ir laisvė įvyktų, tai kaip 
elgtųsi lietuviai, jeigu amžini mūsų “priete- 
liai” pradėtų vėl prie mūs laižytis? Tik pri
simink senovės istoriją.

— Taip, senoji mūsų istorija buvo skan
dalinga, — atsakė Dičkis, — bet pati nau
jausioji jau buvo kitoniška. Istorija šio to 
mus išmokė.

— Dieve duok, kad dar daugiau išmokin
tų. Tačiau ne mums toli į ateitį žiūrėti. Mes 
kariai, ne politikai. Pirmiausiai neškime 
sunkią dabarties naštą ir esamuoju slogučiu 
nusikratykim. Paskui — pažiūrėsim. Taigi 
kas daryt su išlaisvintais tremtiniais? Jų 
čia gerokas būrys. Ar ne bus per du šimtus.

— Kas daryt? Juk mums tai nebe pirmie
na. Jaunimą priimt į partizanus, jei, žinoma, 
tiks ir norės. Kitus teks palydėt kur nuoša
liau, į kokią saugesnę apygardą. Paskui kur 
nors jie patys prisiglaus. Jie gi žino, kad 
mes negalim visa kuo jų aprūpinti. Nebe tie 
laikai. Užtenka, kad jų gyvybę išgelbėjom. 
Tai visų brangiausia.

— Žinoma, žinoma. Padarėm ką galėjom. 
Tad metas tvarkytis ir braukt į kelionę, — 
tarė Genys.

— Manau, kad partizanai baigia juos ri
kiuoti. Kai kurie čia rado gerų draugų ir net 
artimų giminių. Padės jiems kur nors įsi
kurti.

Ir Dičkis giliai atsiduso, kad jis pats arti
mų giminių niekur nebeturi. Jis liko vienas 
kaip Dievo paukštelis, nes jo tėvai ir sesutė 
jau seniai nužudyti...

LI.
Komisarai Rasprokliatin ir Filatov turėjo 

; nemalonų pokalbį. Aplamai ,komisarų po
kalbiai pastaraisiais laikais nėra malonūs, 

bet šis tai pats nemaloniausias. Dalykas 
toks, kad Filatovas rado pamestą gatvėje 
partizanų spausdintą lapelį, kurs grasina če
kistams ir jų šeimoms negailestingu teroru, 
jeigu jie nepaleis iš kalėjimų suareštuotų 
moterų - našlių ir gyvanašlių, kurios pagal 
Maskvos įsakymą buvo verčiamos ištekėti 
už maskolių arba azijatų.

Partizanų proklamacijos nebe naujiena. 
Taip pat nebe naujiena, kad partizanai savo 
grasinimus sugeba įvykdyti. Tad tokie išmė
tyti lapeliai įvaro šiurpą į komisarų nuga
ras, nes partizanų eilėse esama įgudusių te
roristų, kuomet teroro vajus būna paskelb
tas, tai visi komisarai be išskirties nežino 
savo dienos nė valandos. Tai eilinis reiški
nys. Tačiau šiuo atveju partizanų proklama
cija buvo sutvirtinta net keturių tautų po
grindžio vadų parašais. Už Lietuvą pasirašė 
Lūšis, už Baltgudiją Morozov, už Lenkiją 
Chmura, už Ukrainą ševčenko.

— Žinoma, tai slapyvardžiai, — aiškino 
Filatovas, — bet tai skirtumo nedaro. Ar 
šiaip, ar taip, jie pripažinti vadai ir mano 
savo žodį laikyt. Deja, iš liūdno pritarimo 
žinom, kad kol kas dar nėra sumelavę. Tai 
mums asmeninė grėsmė. Kas daryt? Iš vie
nos pusės Maskvos įsakymas, iš kitos —

— M-da... — sumykė Rasprokliatinas. — 
Padėtis, taip sakant, blogesnė kaip guber
natoriaus. Vis dėlto reikia surasti išeitis. 
Tam tu, Fiodor Maksimič, esi tikras meiste
ris.

Filatovas patraukė pečiais. Planuotojo 
rolė jam nepatinka, bet kaip jaunesnis tar
nyboj turi būt paklusnus. Tačiau mėgina iš
sisukti.

— Ką čia galvot? Maskvos įsakymas rei
kia vykdyti, nežiūrint kaip tai pavojinga.

— Tai savaime suprantama, bet aš kalbu, 
kaip nuo partizanų, norėjau pasakyti — nuo 
banditų apsiginti.

Per Filatovo veidą perėjo vos žymus pa
šaipos šešėlis.

— Man rodos, tai banditai turėtų nuo mūs 
gintis. Mes turim pajėgą, o ką gi jie?

— Pajėgos jie neturi, bet kaip tikri bandi
tai iš pasalų puola. Ir kokius vardus pasi
renka. Na, anie slavai suprantamesni, bet 
tas lietuvis... Ką reiškia Lūšis? Žinau, kad 
žvėris, bet koks? Meška, ar tigras? Tu, Fio- 
dor Maksimič, geriau jų kalboj susivoki. Ką 
reiškia lūšis?

— Tai nė meška, nė tigras, tik tolimas 
tigro giminė. Tai didžiulis girinis katinas, 
gal penkis kartus už paprastą katiną dides
nis. Rusiškai vadinasi linksas.

— Linksas? A! Žinau. Įsilipęs į medį, jis 
puola gyvulį iš viršaus, perkanda jam spran
dą ir išdrasko akis.

— Ot, ot, tas pats. Net žmogui pavojingas 
priešas.

— Nu, nuo žmogaus jis bėga.
— Ne visada. Jei prispirtas prie sienos, ar 

sužeistas, jis puola atgal ir tuomet labai pa
vojingas. Jei pirmas jo nenušausi, jis tave 
sudraskys.

Rasprokliatinas susimąstė.
— Taip, sudraskys, jei pirmas jo nenušau

si... Tad reikia jis nušauti, nes tą lietuvišką 
lūšį mes ne tik prispaudėm prie sienos, bet 
taip smarkiai sužalojom, kad vos bepajėgs 
ką sudraskyti.

— O vis dėlto grasina. Ir ne kartą jau dau
gelį mūsų mirtinai įdrėskė.

— Tas mažai tereiškia. Iš viso, ką lūšis 
gali meškai padaryti?

— Vienas meškos neįveiks, bet jų yra dar 
trys daugiau.

— Iš kur tie kiti trys atsirado?
— Nugi pasirašė lenkai, baltgudžiai ir uk

rainiečiai.
— Turi minty tą popiergalį? Vaikų žais

las.
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Kur Kristus verkė
ATEIS TĄV DIENOS...

Kristus, stebėdamas nuo 
Alyvų kalno jo širdžiai taip 
brangų Jeruzalės miestą ir 
žinodamas jo likimą, verkė ir 
pranašiškai tarė: “Ateis tau 
dienos, kad neprieteliai apves 
tave pylimu, apguls tave, su
spaus tave iš visur, parblokš 
žemėn tave ir tavo vaikus, 
kurie yra tavyje ir nepasiliks 
tavyje akmens ant akmens, 
nes tu nepažinai savo aplkn- 
kymo meto”.

Nusileidęs nuo Alyvų kalno, 
įžengė Saliamono šventyklom 
kuri buvo to meto puošniau
sias architektūros kūrinys. 
Ten, besistebintiems jos tur
tais ir pastatymu, Kristus vėl 
pakartojo: “Ateis dienų, ku
riose iš to ką matote, akmuo 
ant akmens nepasiliks neišju- 
dintas”. Tą pat pasakė ir sa
vo apaštalams.

PRANAŠYSTĖ IŠSIPILDĖ
Praėjus apie 35 metams, 

Kristaus pranašystės pradėjo 
pildytis. Žydai, baisiai spau
džiami romėnų, sukilo prieš 
romėnus. Romėnų imperato
riaus Vespaziano sūnus Ti
tas apgulė iš visų pusių Jeru
zalės miestą, pramušė didžiu
les jo mūro sienas, ėmė vieną 
namą po kito. Kai žydai užsi
darė garsioj Saliamono šven
tykloje, Titas dėl nepaprasto 
tos šventyklos grožio įsakė 
jos negriauti: tikėjosi žydus 
badu priverst pasiduoti. Ta
čiau kažkoks romėnų kareivis 
Įmetė į šventyklą degantį 
nuodėgulį ir ji sudegė. Žydai 
vieni buvo išžudyti, kiti išva
ryti vergijon.

Vėliau imperatorius Julius 
Apostatas, mėgino sutvirtinti 
sudegusios šventyklos sienas

Pamaldžios moterys pama
tė akmenį atrištą (Mork. 16, 
4). — Pasaulyje yra daug 
didvyrių, karžygių, pastatytų 
paminklų jų dideliems žy
giams ir įvykiams prisiminti. 
Už jų nuopelnus pasaulio tau
tos jiems šimtmečiais dėkoja. 
Amžių bėgyje tie paminklai 
tautoms pasidaro lyg švento
vės ir kartų kartoms byloja 
apie jų praeitį.

Pasaulyje yra vienas pa
minklas. kuris žmonijos isto
rijoje skelbia pergalę mirčiąi. 
Tai Kristaus Velykų Karstas. 
Tas paminklas yra Jeruzalėje, 
Juozapo iš Arimatajos (Mat. 
27, 57) sode, ant kurio stovi 
parašas: “Mirtie, kur yra ta
vo pergalė? Mirtie, kur yra 
tavo akstinas?” (1 Kor. 15, 
55).

Kai mirė Mohametas, jo iš
tikimas draugas Omaras su 
kardu išėjo iš palapinės ir 
grūmojo visiems, kurie išdrįs 
skelbti, kad Mohametas yrą 
miręs. Nežiūrint grūmojimų 
pasaulyje sklydo gandas: Mo
hametas mirė!! Veltui po ke
lių dienų laukė jo pasirodant. 
Mohametas buvo palaidotas. 
Ir šiandien jo pasekėjai ke
liauja į Mediną, aplankyti sa
vo mirusiojo pranašo kąpą.

Prie Kristaus karsto įvyko 
atvirkščiai. Užristas akmuo, 
antspąudos, pervertas sopas, 
sargybos... buvo tiksiąs sau
goti. kad Jis neprisikeltų. Bet 
visdėlto pasaulyje sklydo ži
nia: Kristus prisikėlė! Joks 
žmogus negali pasakyti, kur 
yra, kur randasi čia žemėje 
Kristaus kūno relikvijos. Visi 
pasaulio maldininkai keliauja 
į Jeruzalę prie tuščio karsto. 
Šiandien pergalės triumfas 
skamba ant karsto: jis .skani- 

ir pamatų akmenis, kad jie 
neišsijudintų ir tokiu būdu 
neįvyktų Kristaus pranašystė. 
Pamatus išjudino, kad sustip
rintų, bet sudėti nebesudėjo. 
Šiandien iš didingosios Salia
mono bažnyčios yra belikęs 
tik vienas akmuo, kuris sau
gojamas muzulmonų Omaro 
mečetėje. Taigi, iš garsiosios 
Saliamono šventyklos, apie 
kurią Kristus pranašavo, pri
mindamas ir žydų tautos liki
mą, nėra likę akmens ant ak
mens.

KAS YRA IŠLIKĘ Iš 
SENOSIOS JERUZALĖS
Šiandien sunku būtų tiksliai 

pasakyti. Yra apie 40 pėdų 
aukščio mūro siena, vadinama 
raudų siena, kur žydai penk-....
tadienio vakarais susirenka 
melstis ir išsiverkti. Yra dar 
išlikęs labai senas akmeninis 
namas. Spėjamą, kad tas, ku
riame Kristus su Apaštalais 
valgė paskutinę vakarienę.

TOLIMESNIS JERUZALĖS
.

Jeruzalės sūnūs, kaip Kris
tus pranašavo, buvo parblokš
ti. Vieni žuvo, kiti buvo po 
pasaulį išblaškyti. Istorija sa
ko, kad priešas, paėmęs pas
kutinę tvirtovę, nieko gyvo 
mieste nerado. Po to žydai 
išsiblaškė po visą pasaulį. Jų 
vietose vis labiau pradėjo įsi
kurti gretimų sričių gyvento
jai — arabai.

KOVOS DĖL JERUZALĖS
Dėl Jeruzalės su arabais vė

liau kovojo ne žydai, bet 
krikščionys, kuriems Jeruzalė 
yra brangi, kaip Kristaus gy
venimo ir kančios vieta. Dėl 
jos buvo vedami Kryžiaus ka
rai, kurie labai daug kainavo, 

KRISTAUS KARSTAS
ba pasaulyje daugiau kaip 15Q 
kalbomis: “Jis atsikėlė, jo čia 
nėra!” (Mark. 16, 6).

Sename TesUmente, kai 
patriarchas Jokūbas keliavo į 
Mesopotamiją, sapne jis ma
tė atvirą dangų. Tuomet jis 
paėmė akmenį, padėjo sau po 
galva ir ilsėjosi. Tą vieU jis 
pavadino Betel, t. y. Dievo 
namai ir sakė: “Kaip pagar
bos yra verta ši vieU! Čia 
yrą ne kas kiU, kaip Dievo 
namai ir dangaus vartai”

Didelę pagarbą turi Kris- 
Uus karsto akmuo, kur gulė
jo Nukryžiuotasis nuo didžio
jo PenkUdienio iki Velykų 
Ryto, iki KrisUus Prisikėlimo 
iš numirusių. Tuomet angelai 
ne sapne, bet tikrenybėje 
vaikščiojo. Čia pabudo ne pa
triarchas Jokūbas iš miego, 
bet garbingai iš mirties miego 
prisikėlė “Jokūbo žvaigždė”, 
kaip gyvenimo Viešpats. Čia 
yra Uip pat tikri dangaus 
vartai ir mums krikščionims. 
KrisUus prisikėlimas — mū
sų prisikėlimo kertinis akmuo 
ir viltis.

Ant pergalės paminklo, ti
kėjimo ir vilties pamato stovi 
pranašiški žodžiai: “Jo kars
tas bus garbingas!” (Iz. 11), 
kilnus, kokio pasaulis dar ne
buvo matęs. Joks paminklas 
neturi tiek daug viso pasaulio 
ir amžių lankytojų — maldi
ninkų, kurie su pagarba 
klauptųsi, kaip šis KrisUus 
karstas. Pamaldžiosios Jeru
zalės moterys, apašUlai..., 
paskui Euzebijus (315) ir Je
ronimas (400) praneša, kad 
iš visur keliavo prie šventojo 
karsto. Buvo ruošiami kry- 
žiąug karai atvaduoti Kris
Uus karstui iš netikinčiųjų 
rankų.

Jokia pasauliu bažnyčia ne-
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JO ČIA NĖRA.

ŠIANDIENINĖ JERUZALĖS 
BŪKLĖ

bet Jeruzalės neišlaikė, nors 
ir buvo ją laikinai užėmę. Vė
liau Jeruzalė pateko j turkų 
mahometonų rankas, kuriose 
ji išbuvo iki 1917 m.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Palestina buvo pavesta val
dyti D. Britanijai, o žydams 
pažadėta nepriklausomybė, 
bet tas pažadas nebuvo įvyk
dytas. Tik po antrojo pasauli
nio karo įvykdyta.

turi tiek garsios istorijos 
praeities kaip Jeruzalėje Šv. 
Karsto bažnyčia. Daug kartų 
stebuklingai ji buvo apsaugo
ta. Tebūnie primintinas 1808.
VIII. 12. įvykis. Toji Kristaus 
Karsto Koplyčia iš visų pusių 
buvo apsupu didžiulio gais
ro. Nors 5 valandas didžiame 
liepsnos karštyje ji buvo ap- 
imU, Učiau pasiliko nepalies
ta, net brangiausi paveikslai 
ant drobulės nuUpyti, kurie 
yra koplyčios altoriuje, paliko 
nepaliesti...

Šiandien ten dieną naktį de-

DIDYSIS ŠEiTADIENIS
Kąm raudos ir verksnias prie karsto Mesijo? 
Raminkis, pašaule visa!
Kas neša gyvatą, mirties tas nebijo;
Jo garbei — tik dvasios tyla!

Palaimintas Vaisius, kurs žmogų pakėlė. 
Ant kryžiaus iškeltas patsai!
Kurs žmogui kaltam, atgailos ašarėlę 
Išspaudęs, atleidžia visai.

% 5..J.

uo saulės rytų iki jos užtemimo 
Ant kryžiaus ištiesęs rankas. 
Paskelbė Jis žemei laikus atgimimo; 
Laimingas, kursai Jį supras!

Apkaltos jau pančiais tamsybių galybės 
Jokūbo 
Silpnos moteriškės atleista kaltybes, 
Per ją — Izraelio garbė!

nušvito žvaigždė

Kam raudos ir verksmas prie karsto Mesijo? 
Raminkis, pasaule visa!
Kas neša gyvatą, tas mirti nebijo!
Jo garbei — tik dvasios tyla!
1895

“Pavasario Balsai’’

Maironis

skaitlin-

Jungt. Tautos 1949 m. pa
skelbė Izraelio nepriklausomą 
valstybę. Arabai pasipriešino, 
kariavo, šiaip taip susitaikė, 
bet Jeruzalė liko padalyta. 
Arabai, kurie yra 
giausi Palestinoje, nenori už
leisti žydams jų savo laiku už
imtas gyvenamąsias vietas ir 
reiškia pretenzijų į Jeruzalės 
šventoves, iš kurių didelę dau- 
gūtną yra pavertę savo prana
šo maldyklomis.

Jung. Tautos 1950 m. priė
mė Jeruzalės sutarptautinimo 
planą. Tai patenkina tik 
krikščionis, bet nei arabai nei 
žydai, ypač žydai, tuo planu 
nepatenkinti, ir jis lieka tik 
popieryje. Joks sprendimas 
dėl Palestinos padalinimo tai
kos neužtikrina.

Ramybę į Palestiną norėjo 
atnešti Kristus, bet vaikai šio 

ga 43 žibintuvai, papuošti iš 
aukso ir sidabro. Bet dar 
karščiau ten dega ir šviečia 
krikščionių meilė.

Pagal N. N. —
T. Benvenutas. 

Į

krašto jo apsilankymo meto 
nepažino ir Jį nužudė. Kris
tus, žinodamas tos kaltės bai
sias išdavas, verkdamas tarė: 
“Kad gi ir tu ir tai šitą savo 
dieną pažintumei, kas tau ne
ša ramybės, o dabar tavo 
akims paslėpta’’, J. L-kas

GAL JAU ATfJO LAIKAS HfiAMS ATSIVERSTI?
Tuojau po praėjusiojo karo 

nuskambėjo didelė sensacija, 
kai sužinota, kad 1945 m. va
sario mėn. 17 d. apsikrikštijo 
drauge su žmona vyriausias 
Romos rabinas ir pasaulinio 
mąsto profesorius Izrael Zolli, 
65 metų, bet dar geros svei
katos. Rabinu išbuvo 40 metų.

Šiais metais vasario mėn. 4 
d. “The Register“ praneša ne
mažesnę sensaciją: 
žydų Izraelio valstybėje atsi
vertė į katalikų tikėjimą.

Daugiau kaip pusė gyvenan
čių Izraelio valstybėje katali
kų yra atsivertę žydai. Taip 
praneša “Tierra Santa’’, ispa
nų kalba mėnesinis žurnalas, 
leidžiamas tėvų pranciškonų 
Šventoje Žemėje.

25,000

•» v.«

Gegrėnų parapija rengėsi Velykom. Mo.terys įni
kusios kepė pyragus, vaikai margino kiaušinius, o 
vyrai stoviniavo vartuose susirūpinę. Ir kai vedė kal
bą. kokį grūdą rinko sėjai, vis baigė tuo pačiu:

— Štai kokį štukorių vyskupas atsiuntė į mūsų 
pelkes.

Klebonas per du pamokslus prisakė tokį keistą 
daiktą. Išdėstęs parapijos reikalus, jis kreipėsi į vi
sus, kad Didįjį šeštadienį, prieš šventinimą vandens 
ir ugnies, vyrai suneštų pypkes.

— Gaspadoriai ir vaikai, — kalbėjo klebonas že
maitiškai, — visi, kurie dūmeliu pasismilkote, suneš
kite visas pypkes, mažas špygeles ir didelius nalyvo- 
čius. Iš pypkių tų pakyla baisybės barnių su jūsų 
moterim, uždegate daržines ir pirtis. Kartais iš jos 
verčiasi tikra peklos smarvė, kad ir pelės urvuose 
gaišta. Suneškite, o paskui pamatysite, kad ir dūme
lis bus gardesnis ir ramybė nuo ugnies jums ateis...

Klebonas buvo visai nuplikęs. Jo galva spindėjo 
kaip žibintas, kurs kabojo prieš altorių. Bet tas ge
ras klebonas ir pats visas spindėjo, vis šypsojosi. Sa
kydamas pamokslą ir vartydamas mišiolą, jis vis 
buvo sų šypsena, kuri siekė net jo ausis. Todėl nie
kas negalėjo suprasti, ar jis kalbėjo rimtai, ar juo
kavo.

Rūpinosi parapijos vyrai, sukloję barzdas vartuo
se ar prie stalų:

— Dar niekad negirdėta, kad Didįjį šeštadienį rei
kėtų pypkes sunešti. Ar nėra kokie spąstai? — krim
tosi vienas.

MARIJA KALBA PASAULIUI 
<-

MIELAS LIETUVI,
Norėdami dar labiau paskleisti Ma

rijos garbinimą lietuvių tarpe ir išpla
tinti Jos reikalavimus, kuriuos Ji ap
reiškė Fatimoj, išlęidžiame lietuvių 
kalba knygą: MARIJA KALBA PA
SAULIUI. Tą knygą itališkai parašė 
Romos universiteto profesorius Dr. L. 
Gonzaga da FONSECA. Knjga bus 
apie 260 pusi., didelio formato, su pa
veikslais. Ji yra viena geriausių knygų 
apie Marijos pasirodymus Fatimoj ne 
tik lietuvių, bet ir svetimose kalbose. 
Per trumpą laiką italų kalba jos išėjo 
net 10 laidų. Ji išversta į ispanų, por
tugalų, prancūzų, anglų, vokiečių ir 
lenkų kalbas. Joje smulkiai aprašyta,
ką pasakė apsireiškusi Marija ir ko Jinai reikalavo iš žmonių; 
ką matė 70,000 asmenų, susirinkusių tada į pasirodymų vietą; 
kodėl dabar kasmet gegužės ir spalio m. 13 d. suplaukia į Fati- 
mą po 500,000 — 700,000 įvairių luomų bei profesijų žmonių; 
kodėl ten įvyksta kasmet šimtai pagijimų. Knygoj yra aprašy
ta tikri mūsų dienų įvykiai. Jie pavaizduoti dar raštiškais pa
rodymais ir fotografijomis.

Tat šiuo maloniai kviečiame ir Tamstą prisidėti prie pa
skleidimo žmonėse Marijos reikalavimų. Tamsta galėsi tai pa
daryti:

1. Jei iš anksto užsisakysi šią knygą ir prisiusi 2 dolerius; 
tuo prisidėsi ir prie tos knygos išleidimo, nes dabar pabrangus 
popieriui ir kitiems spaudos darbams, susidaro daug išlaidų.

2. Jei paraginsi savo pažįstamus ir kaimynus užsisakyti tą 
knygą. Kas paaukos 5 dolerius ar daugiau, tas bus laikomas tos 
knygos GARBĖS RĖMĖJU: gaus knygą ir jo pavardė bus at
spausdinta knygoje.

Knyga jau atiduota spaustuvėn ir tikimasi už kokio mėne
sio kito, išeis iš spaudos. Lietuvių kalbon ją vertė M. J. Šavelis, 
o kalbą taisė rašytojas St Santvaras.

Užsakymus ir pinigus prašome, siųsti šiais adresais:
1. Kun. Mykolas Vembrė, 122 Canton St., Stoughton, Mass.
2. “Darbininkas’’ (Fatimos knj, 366 W. Broadway, South

Boston 27, Mass.
KUN. PR. M. JURAS, LDS Centro V-bos Pirm.

KUN. MYK. VEMBRĖ. Stouhtono liet kapeL
DR. PETR. KALADE, Bostono Ateitininkų D-vės Vald. narys 

ANT. PELD2IUS, “Darbininko” Administratorius

kai ji buvo kongresman’č. 
Jei jau žydai atsiverstų į 

Galbūt, ir daugiau yra atsi- katalikų tikėjimą, Ui nebebū-^
- - tų prasmės ne jų fili joms:

masonams,
kitiems.

vertelių žydų, bet jie dar ne
gali viešai pasisakyti, bijoda
mi persekiojimų.

Katalikas dar neturi pilnos 
laisvės Izraelyje. Jos neturi 
nei kiti krikščionys nei maho
metonai. Labdaringos jų įstai
gos negauna jokios paramos 
nė pašalpos iš dabartinės val
džios.

Dr. Įiermąn Borchardt, žy
mus žydų filosofas, šiomis 
dienomis mirė nuo širdies ata
kos New 
perėjo į 
Jis buvo ] 
Rusijos. 
Vokietijoj.
mą ir komunizmą. Jis buvo 
Clare Booth Luce patarėjas,

Yorke. 1948 m. jis 
Katalikų Bažnyčią, 
pabėgęs iš Sovietų 
Kentėjo nuo nacių 

Rašė prieš fašiz-

— O ką mes žinome? — vedžiojo kitas.
Didįjį šeštadienį varpininkai parsivežė nuo kapi

nių senus išvirtusius kryžius, pjaustė juos ir krovė 
laužą. Paskui, įlindę į koplyčią, skėlė titnagą, kad ug
nelė šoktų į kempinę. Degtukų tuomet jau buvo į va
lias, bet šeštadienio šventoji ugnele turi būti pašauk
ta iš akmens, kaip senose gadynėse.

Iškėlę ugnį, jie pūtė kempinę, kol ši įsigavo, ir pa
kūrė šventų malkų laužą. Abu ėjo aplink kurstyda
mi, dabodami, kad vėjas nežarstytų ugnies, ir galvo
jo, kas bus su tom pypkėm, nes abudu buvo baisiau
si rūkoriai. Vienas išsitraukė savo lenktinukę, prisi
kimšo iš maišelio tabako ir pasilenkęs jieškojo ang
lies.
— Ką tu! — užgraudė jo draugas. — Nelauki, kol 

visi suneš. O gal šventins?...
— Ką čia prasimanai? Tokio daikto dar nebuvo...— 

ir jis įsirito žariją ir išėjo papsėdamas už švento
riaus.

Aplink ugnį spietėsi vaikų būrys. Jię nešėsi ant 
vėlos pritaisytas kempines ir durpių, gabalus. Paskui, 
įkūrę ugnyje, jie suko aplink galvas, krykštaudami ir 
vienas kitą pavyjodami. Rinkosi ūkininkai su naujais 
kaliniais, užsivertę apykakles, pusberniai su ąplandy- 
tom kepurėm ir visi turėjo tą patį: pypkutes.

Traukė jie iš kišenių savo liųlkeles. Yieni buvo 
naujas nusipirkę, taip tviskėjo kaip stalo koja dvare. 
Kiti tuoj skubino jas nupeikti, kad senos prarūkytos 
pypkės daug geresnės ir brangesnės. Iš kišenių trau
kė jie pajuodusias, išdegusiais kraštais, mediniais 
klevo medžio cibukėliąis ir iiaupsino paęiąis šlovin
giausiais žodžiais. Naujų pypkių savininkai piktinosi, 
juk nepagarba tokią statyti klebono akyse.

Rinkosi ir moterys pasižiūrėti retų iškilmių, trau-

Rotary klubui, nei

ir socialdemokra- 
Markso sekėjams.

Pagaliau 
tams, žydo 
ateina laikas peržiūrėti savo 
programas. Europoje daug 
kur jie yra priartėję prie ka
talikų. Mik.

• Vysk. Padolskis kovo 12 
d. išvyko Romon, kur nuo sa
vo atvykimo dienos popiežiaus 
Pijaus XII paskyrimu perima 
Lietuvių šv. Kazimiero Kole
gijos aukščiausią vadovybę. 
Tos kolegijos ūkio vedėju pas
kutiniu laiku paskirtas kun. 
A. Jonušas.
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jų. Neturtingas miestas, netuWy rįs vandens, o jis buvo Tavo

Miegojo ir jie — Tavo prie
temai. Tu vienui vienas. Ar Tu
šią valandą nenorėjai paša-

Iš tolimos vaikystės prisi
mena man bažnyčia D- 'Ket
virtadienį. Vakaro pmebkando- 
se didžioji nava būdavę tlį»-
čia ir tamsi. Grindys kvępėjp 
drėgme, artėjančiu pavasariu. 
Kairioje navoje degė žvakėj 
ir baltu vualiu apgaubtas sto
vėjo Šv. Sakramentas. Meldę- 
si būrelis žmonių vakaro ty
loje ir rimtyje paskendęs. Su
laikydavau kvapą, išsigandęs
tylos. Nieko nesuprasdavau, 
kas man dedasi. Jaučiau tik
ilgesį, keistą, begalinį sielos
pragiedrėjimą. Gal tai buvo
pavasaris, pirmi žiedai, stovį 
ant altoriaus. O gal Getisma- 
ni daržas su savo mėnesiena,

kad įvyktų katarsis 
i-lįri r^rUjia,Ųsin nusižeminimo. 
Q gąl jįė laukia tik pasotina
mi — daugiau nieko...

Ir nūnai po tiekos metų su
virpą pačiam širdis.

tu: Noriu 1 
danziaka duona!uu ~ ...
į kęj^s, nevarias ir dulkinas. 
Ir nėra kįąs nuvalo, nes visi 
užmiršo meilės patepimą, nes 
pasaulis tik sau gyvena.

Avinėli! Tu ne tas, senųjų 
ląikų simbolis! Tu’krąujas ir 
vynąs, tu duona ir kūnas, kad 
mes pa tų Tave ir ne- 
bemirtume.

Žvelgdamas į laiką, Tu su

kyti visiems nakties amžiaus:
jūs kentėsit bet būkit žmo
giškai išdidūs. Niekas jum ne-

gal toji Paskutinės Vakarie
nės nuotaika, apie kurią man 
kalbėdavo mama?

Metai ėjo. Aš vis stovėjau 
prie altoriaus tomis dienomis, 
kurios priminė man Kristų 
kalėjime. Kasmet jaučiau tą 
patį liūdesį ir ilgesį. Kasmet 
gulėjo jis, kasmet rašė dides
nius šviesos bruožus ir dides
nius šešėlius.

Renkas ten mokiniai su Mo
kytoju, naivūs ir nesuprantą, 
kad Jo valanda jau arti. Lai
mingi jie stovi prie pat Pas
kutinės Vakarienės slenksčio 
ir laukia, kada palaimins Jis 
vyno taurę ir duoną, numaz
gos jų kojas, įvykdys meilės 
įstatymą. Jie nejaučia, kaip 
Jis, kad valanda arti, valan
da džiaugsmo ir kančios...

Kažkas renkasi manyje ir 
aplink mane, šventiškoje nuo
taikoje visas mūsų miestelis. 
Turtingieji ir biednuomęnė 
ruošiasi Velykų stalui. Visi 
laukia tų skambių varpų, Ipj- 
rie buvo nutilę. O mane ta jų 
tyla veda iš namų į gatvę. 
Renkas vagabundai, ir lyg 
kažkas juos vestų — tas vie
nas, kurs eina darydamas ge
ra, skelbdamas atsiskyrimą. 
Niekas nekreipia dėmesio, 
tarsi tas pats, kurs trokšta 
valgyti..

Vakarienėje niekas nedaly
vauja, tik vienas pašalietis, 
kurs paskui rašys evangeliją, 
žiūri iš medžio pro langą. Jis 
dar berniukas. Jam įdomu, ką 
darys tie, apie kuriuos tiek 
daug kalbama. Jis dar nejau
čia susijaudinimo, kuris nu
purto visą kūną, nudilgo širdį. 
Bet jam įdomu, ką darys tie... 
Ar jie plaus kojas, kaip Jis,

. Alkis 
, ir lyg kas šauk- 
yalgyti su Tavim 

!” Bet žvelgi

pa<įės, nei artimieji. Ne su 
pergalės kąriuonąene žengiate 
į triumfo vartus, bet į kry
žių. Drębęsit būsit nelaimingi, 
tačiau prisiminkit mane.

Kai Tu sukritai ant akmens, 
buvai žmogus. Tai įvyko pa
grečiui, tik po kelių valandų, 
kaį buvo pavalgę Vęlylkų avi
nėlį.

pratai žmogų- Tu buvai pats 
žmogus. Jautei — artėja va
landa kančios, ir tu sakei: 
ątsitolink!

Tai buvo naktį, paskutinę 
naktį, kuri Tave supo. Prie 
kojų miegojo miestas — bal
tas, plokščiastogiai namai, sle
pia gyvybę, šventykla, vartai, 
sienos ir slėniai prie Tavo ko-

Nuo tada mūsų kančia pasi
darė kita — didelė, nesuvo
kiamai prasminga

☆
Tai buvo man anose dieno

se. Grįždavau iš bažnyčios, 
palikęs Kristų nakčiai, grįž
davau per kapines, kur ilsis 
mano broliai. Lėtu žingsniu 
eidavau per jas, prisiminsi
mas jų ankstyvą iškeliavimą 
ir paliktus namuose šešėlius.

Namuose buvo tylu. Įsiklau
sydavau prię mažos lempelės 
ir jausdavau ąrtėjančią kan
čią ir džiaugsmą kartu.

VELYKŲ MARGUTIS

Budėjimas Velykų naktį
T. V. GIDŽIŪNAS, O.F.M.

Pirmųjų amžių krikščionys
prieš visas didesnes šventes 
turėdavo vigilijas, kurių metu 
susirinkę į maldos namus, ka
takombas ar bažnyčias, visą 
naktį praleisdavo maldoje. 
Bažnyčiai atgavus laisvę, 
daugelis vigilijų išnyko. Jų 
žymės paliko tik kunigų pote
riuose ir šv. Mišiose, Ilgiausia 
išsilaikę tik Velykų vigilija su 
savo simbolinėmis apeigomis, 
bet ir ji XIV-mę amžiuje bai
gėsi. Tiesa, mes lietuviai dar 
tebebudime Velykų naktį, bet 
mūsų budėjimas nesiderina su 
dabartinėmis Didžiojo šešta
dienio apeigomis, pagal ku
rias Kristus prisikelia jau 
Šeštadienio Mišiose. Tokiu bū
du rytmetį atliekamos Didžio
jo Šeštadienio apeigos, kaip 
ugnies ir Velykų žvakės bei 
vandens šventinimas, neteko 
savo pirmykštės simbolinės 
prasmės.

Paskutiniaisiais metais, at
gijus liturginiam judėjimui, 
daugelis įvairių tautų vysku
pų kreipėsi į Šventąjį Sostą, 
prašydami grąžinti Didžiojo 
šeštadienio vigiliją su visomis 
savo apeigomis į Velykų nak

tį. Popiežius Pijus XII, kuris 
labai rūpinasi, kad šių laikų 
tikintieji gyventų liturginiu 
gyvenimu, buvo pavedęs Apei
gų Kongregacijai ištirti seno
vės Velykų vigilijos apeigas. 
Kongregacija visa tai nuo
dugniai ištyrusi ir Didžiojo 
šeštadienio pamaldas atsta
čiusi į pirmykštę vietą, paruo
šė dekretą: “Dę solemni Vi- 
gilia pasėhali instauranda”. 
1951 m. vasario 9 d. šv. Tė
vas ją patvirtino ir įsakė pa
skelbti tikintiesiems. Dekre
tas buvo paskelbtas “Actą 
Apostolicae Sedis”, (1951,
128 ss. pp.). Tačiau šiais me
tais Velykų vigilijos įvedimas 
dar paliktas vyskupų nuožiū
rai dėl to, kad per tokį trum
pą laiką nebus įmanoma ku
nigams įsigyti naujas Didžio
jo šeštadienio apeigų nuosta
tus, vos šiomis dienomis išė
jusias iš spaudos. Nuo atei
nančių metų šis dekretas įsi
galios visoje Katalikų Bažny
čioje.

Jei įsigilinsime į naujas rub
rikas arba apeigų nuostatus, 
tuoj pastebėsime, kokiais me
todais vadovaudamiesi litur-• •'-Ik • ’ - <* - L

gistai jas atnaujino ir pataisė. 
Visų pirma, buvo vadovauja
masi mintimi išsaugoti visa 
tai, kas yra liturgijos tradici
jos prigimtyje ir istorijos stu
dijoms patvirtinta. Antra bu
vo uoliai rūpinamasi grąžinti 
tuos dalykus, kurie jau buvo 
prarasti, ir pašalinti, kas vė
liau atsirado. Trečia, buvo 
stengtasi ypatingai iškelti ir 
taip pabrėžti turtingą senovi
nį Didžiojo Šeštadienio simbo
liką, kad tikintieji lengvai ga
lėtų sekti ir suprasti apeigų 
reikšmę ir kad jos jų per
daug neapsunkintų savo ilgu
mu. Dėl to 12 profetijų vieto
je paliktos tik keturios.

Dabartinėse Velykų vigilijos 
apeigose naujasis dalykas — 
tai naktinis budėjimas lau
kiant Viešpaties Jėzaus prisi
kėlimo. Šios apeigos prasidės 
10 valandą vakare, kad tuo
jau po jų, 12 valandą, galėtų 
prasidėti šv. Mišios.

Vienas iš svarbesnių dalykų 
vigilijos apeigose, tai priski
riama didesnė reikšmė Vely--■ ) * '■
kų žvakei, kuri simbolizuoja 
prisikėlusį Kristų. Pati žvakė 
paruošiama su labai senomis 
apeigomis: kryžiaus, alfos ir 
omegos bei metų datos įpjo- 
viais, kalbant sekančius žo
džius:

“Christus heriet hodie — 
principium et finis — alpha 
et omega. — Ipsius sunt tem- 
pora —- et saecula. — Ipsi 
gloria et imperium — per uni-

versa aeternitatis saecula. 
Amen. — Kristus šiandien ir 
rytoju — pradžia ir pabaiga
— alfa ir omega. — Jo yra 
laikai ir amžiai. — Jo garbė 
ir valdžia — per visus amžių 
amžius. Amen.

Paskui uždegdamas žvakę 
kunigas sako: "Lumen Chris- 
ti gloriose resurgentis, dissi- 
pet tenbras cordis et mentis”.
— Šviesa Kristaus, garbingai 
prisikėlusio, teišsklaido tam
sybes širdies ir proto. Paskui 
tris kartus sveikindamas žva
kę gieda: “Lumen Christi”. 
Žvakės ugnimi uždegus kitas 
žvakes, kunigas gieda iškil
mingąją Velykų prekoni ją: 
“Exultet’’, kurioje taip pat iš
mesti šiems laikams netinka
mi žodžiai, prašą imperatoriui 
reikiamų malonių, o jų vieto
je įdėtas prašymas pagelbos 
savo krašto valdovams.

Dar naujesnis dalykas Di
džiojo šeštadienio apeigose, 
tai visų tikinčiųjų Krikšto pa
žadų atnaujinimas. Bet litur
gijos žinovai tuojau supras, 
kad tai padaryta ne atsitikti
nai. Juk yra žinoma, kad gi
lioje senovėje po vandens pa
šventinimo Velykų vigilijoje 
sekdavo katekumenų krikštas. 
Toliau iš pastoralinės pusės 
krikšto pažadų atnaujinimas 
turi didelę reikšmę. Pati for
ma sudėta iš šv. Povilo ir šv. 
Augustino žodžių. Ji bus kal
bama prieš degančią Velykų 
žvakę, kuri, kaip minėjau,

Mūsų margučiai — tradici
nis Velykų stalo papuošalas. 
Kiekviena šeimininkė stengia
si Velykoms kuo daugiausia 
kiaušinių prisimarginti.

Kiaušinių marginimo papro
tys minimas jau senovės grai
kų ir romėnų raštuose. Grai
kijoje ir Romoje kiaušinis bu
vo priemonė apsisaugoti nuo 
piktų dvasių, blogų žmonių ir 
nelaimių. Kiaušinis buvo au
kojamas dievams. Jų lukštus 
įmūrydavo į pastatų pamatus 
apsisaugoti nuo apsinuodiji
mo ir kitų lig"Q-

Indijoje kiaušinis buvo lai
komas atgimimo simboliu. 
Germanų tautose kiaušinis 
buvo laikomas gyvybės sim
boliu. Jis buvo dažomas rau
donai dievaičio Donaro barz
dai atminti. Persijoje yra pa
protys dovanoti gražius, auk
suotus kiaušinius Naujųjų 
Metų dieną.

Ispanijoje karaliaus rūmuo- 
prie tobulybės.
se ir aristokratų tarpe buvo 
paprotys Velykų pirmą dieną 
svaidytis kvepalų pripildytais 
vaškiniais kiaušiniais. Pran
cūzijoje Velykų proga kara
liai dalindavo rūmininkams 
gražiai išmargintus kiauši
nius. Kuris gražiausią gauda
vo, galėdavo tikėtis ypatingos 
karaliaus malonės ir paaukš
tinimo.

Prancūzai mano, kad kiauši
niai, sudėti Didįjį Penktadienį, 
gali užgesinti perkūno sukeltą 
ugnį. Per malajiečių vestuves 
kiekvienas svečias gauna rau
donų kiaušinių. Vakarinės Ja
vos dalies malajiečiai kiauši
nius deda po naujai vedusiųjų 
vartais.

Turkai kiaušinį laiko gelbė
jimosi priemone. Afrikos ka
blių žmonos, pirmą kartą įjo-

simbolizuoja Kristų. Pažadų 
atnaujinimas baigsis malda : 

, *‘Tėve Mūsų”, kurią išmokė 
pats Jėzus Kristus.

Jei šių apeigų šviesoje pa
žvelgsime į Gavėnią pastebė
sime, kad ji vėl kaip senovėje 
grįšta būti atgailos ir dvasi
nio atsinaujinimo laiku ir bai
giasi iškilmingais pažadais iš
tikimiau tarnauti Kristui.

Sugrąžinus senąsias per
tvarkytas Velykų vigilijos 
apeigas ir gerai jas žmonėms 
išaiškinus, neabejotinai galė
tume sulaukti ir didesnio ti
kinčiųjų dalyvavimo liturgi
niame gyvenime, kuris spar
čiais žingsniais veda sielas 
prie tobulybės.

jusios mulu į savo vyro na
mus. turi įkišti rankas į ištir
pytą sviestą ir sudaužyti ža
lią kiaušinį tarp mulo ausų. 
Tuo sunaikinami vylingi kitų 
žvilgsniai į naujai susituoku
sius.

Seniau vidurinėje Rusijoje 
šv. Jurgio dieną šeimininke 
virdavo kiaušinius. Jais kas 
nors turi pakalenti galvijų 
sprandus, o paskui suvalgyti. 
Jaroslavo ir Saratovo apylin
kėse merginos, pasiėmusios 
kiaušinienės lėkštę, apeidavo 
aplink lauką, burdamos javų 
augimą. Ukrainiečiams kiau
šiniai turi gydomosios reikš
mės.

Tinkamoj pagarboj laiko
mas margutis ir Lietuvoj, 
kaip Velykų stalo papuošalas. 
Kiaušinius lietuviai dažo ir 
margina, vašku išrašinėja ir 
peiliuku išskutinėja. Yra pa
protys eiti kiaušiniauti, ritinė
ti. (Tr.)

☆
Praėjusio karo metu Lietu

voje jau buvo sunku kiauši
nių gauti, ypač mieste, bet lie
tuviai vis dar turėdavo dau
giau negu okupantai vokie
čiai, kurie viską iš Lietuvos 
vežė. Kartą vienas vokietis 
pulkininkas, pakviestas Vely
koms į svečius, nustebo, pa
matęs gražiai išmargintą pus
kapį kiaušinių. Susėdus valgyt, 
kai jam teko du gražūs mar
gučiai. jis paprašė leisti pa
siųsti savo vaikams Vokieti
jon. Duosnūs lietuviai jam 
supakavo visą tuziną, už ką 
jis buvo nepaprastai dėkin
gas.

Paskui atsitiko taip, kad tas 
lietuvis tremtinys sužeistą 
pulkininką sutiko vienoje ka
talikų bažnyčioje per Vely
kas. Vokiečio būtų nepažinęs, 
bet tas priėjęs pasakė: “Tai 
būsi tamsta, kuris 1944 me
tais mano šeimą padarei to
kią laimingą. Vieną lietuvišką 
margutį tebelaikome atmini
mui”. Vos taip pakalbėjęs, 
turėjo abudu bėgti į slėptuvę 
(1945 m.), nes anglai buvo 
atvežę ir pradėję mėtyti... 
sprogstančius margučius. —s

DIPLOMATIsKA KALBA
Anglas: Ar nemanai, bičiu

li, kad Anglija ir Prancūzija 
dabar yra labiau suartėjusios 
kaip praeityje.

Prancūzas: Tikra tiesa. Bet 
už tai mes turime būti dėkin
gi sportininkams, kurie leng
vai perplaukia mus skiriantį 
kanalą.

kėši užuovėjon ir šnabždėjosi.
Tuo metu kaip uodas atzvimbę padžiūvėlis zakris

tijonas. Apskriejo aplink ugnį ir tarė:
— Vyrai, duokit šen pypkes, sudėsime jas ant lęn- 

tynėlės.
Jis atvilko tokį žėglį su lentynėle aukštai. Suko 

vienaip, suko kitaip, taikydamas, kad butų kuo ar
čiau ugnies. Pąstatęs žėglį, jis maišėsi pp žmones ir 
ragino dėti pypkes. Pats pirmas padėjo savo rūkyklį. 
Bet jis buvo toks menkas, toks šeivagails nukram
tytos, nudegintos, kad vyrai 'išjuokė jį, į miltus su
trynė.

— O kas jum. Kokį turiu, tokį ir dedu.
Aplinkui kaip mūras sustojo kailiniuoti ūkininkai. 

Jų tarpuose grūdosi vaikai čirkšdami ir ginčydamię- 
si, kol prasismelkę sutūpė prie pat ugnies.

Zakristijonas viską sutvarkęs, vėl pakupsnom nu
skubėjo į kleboniją. Greit pasirodė klebonas. Jis pri
ėjo prie ugnies, nutraukė akinius ant nosies galą ir 
peržvelgė susirinkusius ir pypkes. Jis buvo toks 
rimtas, toks susimąstęs, kad įr vyrai surimtėjo,. Ša
lia jo visą laiką sukosi zakristijonas, toks neramus, 
akim visur šaudydamas ir mirksėdamas. Vienoje 
rangoje jis laikė klębono krumplinę lazdą.

— štai, vyrąi, sudėtos jūsų linksmybės, kurios 
pridarė daug negęro jūsų gyvenimuose. — pratarė 
klebonas apžvelgęs pypkes sudętas eilių eilėmis, ru
das. pajuodusias, naujas ir senąą, susiraitusias kaip 
ragai ir tiesias, tokias mažytes kaip pirštas ir dideles, 
kurios išsilenkia per visą krūtinę. ^iiąęėjo jop. saulė
je ir ugnies atošraistoje. Vyrai žiūrėjo tokie rimti, 
nė ūsų nejudindami. Vieni j* bjuvo anksčiau nusiėmę 
kepures, dabar visi nutraukė jas, ir vaikai, ir tie, 
neatsiliko. Vėjas taršė jų plaukus, kedeno ūsus, bet

visi stovėjo nejudėdami.
Klebonas atsivožė kažkokią knygą, kuri nebuvo 

panaši į bažnytinę, ir rimtas tarė:
— Pas manę parašyta:

Ugnį su verba,
, Pyplęes su lazda 

reikią šventini
Čia zakristijonas, nestygodamas vietoj, tuoj pa

davę tą krumplinę lazdą ir visas iš džiaugsmo švytė
jo. Klebonas patraukė su lazda per visas lentynas, 
patį žėglį nuvertė į ugnį. Subarškėjo, sumirgėjo pyp
kės, puldamos į ūgių, kad minia net aiktelėjo.

— Dėkite jūs, velnių rageliai, pusnagėlės, — kal
bėjo klebonas, eidamas aplink ugnį ir lazda suvari-
nedarnas išsklidusias pypkes. — Dekite 
smilkytuvai!

— Vyrai tylėjo, kinknojo galvom, 
liepsnas.

— Dąbar tai pasitiksime Velykas

jūs, bieso

žiūrėdatni i

be dūmų ir 
smarves ir be pavoju, — klebonas šyptelėjo vyram ir 
nuėjo į bažnyčią rengtis. Didžiojo šeštadienio apei- 
goms.

— Ar aš nesakiau, kad taip bus!— kažkas sušuko!
— Ąš salpąu, ne tu! — tuoj sukibo ginčytis du 

kaimynai
— Taip ir reikią taip, ir. i^įkia! — moterys šaųiėsi 

iš vyrų.
Vaikai krito iš ,)W.9^V/ mosavo kepurėm, lakstė 

po minią, tampę ųž rankovių ir šaukė:
— Gal norit vęj^J^ifš pypkelės? — prišokę t>ne 

ugnies traukė pypkes uuojdęgulį ir kišo rimtiem ūso
čiam po nosim, šie mosavo, .rankomis ir kratėsi. Kiti

Pavasaris ‘ laužia leduskiūtino į bažnyčią. Greitai varpai visiems apskelbė, 
kad prasideda pamaldos. T. Virbalas.
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• J. Karvelis, visiems lietu
viams gerai žinoma prekybi
ninkas, kuris turėjo savo pre
kybos namus Kaune, Vilniuje 
ir Klaipėdoje, atvyko į Chica- 
gą ir čia yra pakviestas į di
džiausią lietuvių prekybos 
įmonę Jos. F. Budrik Ine.
• Kazys Ambrozaitis, “Atei

ties” redaktorius, išleidęs ju
biliejinį numerį pasitraukė iš 
redaktoriaus pareigų. Vyr. 
redaktoriumi numatomas An
tanas Pocius.
• Liet. Vyčiai Pittsburghe 

gražiai paminėjo savo dangiš
kojo globėjo, šv. Kazimiero 
šventę. Tą dieną įvyko Šv. 
Vincento bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos, kurių metu vy
čiai bendrai ėjo prie šv. Ko
munijos. Po pamaldų įvyko 
abiejų kuopų bendri pusryčiai 
ir susirinkimas. Po to Liet, 
vyčiai, vadovaujami savo dva
sios vado kun. Juozo Girdžio, 
aplankė keturias vyskupo nu
statytas bažnyčias
• Liucija Grubliauskaitė, L. 

vytė, uoliai rengia Velykų 
margučių varžybas Philadel- 
phijoje ir jau pakvietė varžy
bų teisėjus. Varžybose galės 
dalyvauti su margučiais ir ne 
vyčiai.
• J. Šarkis - Žukauskas, A- 

merikos lietuvių ir pasaulinis 
bokso čempijonas, dalyvauda
mas Chicagoje sporto parodo
je, užėjo su kitais lietuvių vei
kėjais pas mayorą Martin 
Kennelley.
• Dr. Pranas Padalskis, Det

roito universiteto profesorius, 
kovo 11 d. dalyvavo televizi
jos programos WJBK-TV dis
kusijose apie komunizmą.
• “Naujieji Žmonės” žymiau

sio Lietuvos dramaturgo Pet
ro Vaičiūno komedija bus 
vaidinama Chicagoje gegužės 
19 ir 20 d. Ši komedija Lietu
vos teatruose turėjo didelį pa
sisekimą. Dekoracijas piešia 
dail. K. Zoromskis, režisuoja 
Stasys Pilka.
• Gyd. A. Kisielius prieš 

kurį laiką išlaikęs gydytojo 
egzaminus, gavo teisę verstis 
gydytojo praktika. Pastaruo
ju metu dirba pas vieną gydy
toją senuką amerikietį netoli 
Dayton, Piąua, Ohio

Vasario 25 d. 2 vai. po piet 
BALF ir ALT skyriai su pa
galba mūsų energingo dvasios 
vado kun. Jono F. Bernatonio, 
surengė Lietuvos Neprriklau- 
somybės minėjimą lietuvių 
Gedimino klubo salėje.

Žmonių atsilankė nemaža 
vietinių ir atvyko svečiai iš 
Lawrence, Mass. Kun. Pr. M. 
Juras, kun. Vacį. Paulauskas, 
Jonas Valiukonis ir šv. Pran
ciškaus parap. vyrų choras.

Programos vedėjas buvo 
ALT skyriaus pirm. Petras 
Jankauskas. Programa pradė
ta Amerikos ir Lietuvos him
nais.

Pirmiausia kalbėjo kun. Jo
nas F. Bernatonis. Antras 
kalbėtojas buvo kun. V. Pau
lauskas. Po kalbų, ir Šv. 
Pranciškaus parap. (Lawren- 
ce, Mass.) vyrų choras vad. 
vargonininko Algirdo Šim
kaus, padainavo tris dainas, 
kurios publiką žavėjo.

Dar kalbėjo Jonas Valiuko
nis ir kun. Pr. Juras. Jis ra
gino visus lietuvius vieningai 
dirbti dėl Lietuvos laisvės, 
pasmerkė komunistus ir dar
bus.

Buvo padaryta rinkliava, 
kurios metu aukavo: po $5— 
kun. Jonas F. Bernatonis ir 
p.p. A. J. Kazlauskai. Po $2—
L. Maksvitienė, M. Degesiū- 
nienė, T. Grudinskienė, J. Za- 
vadskas, J. Karpavičienė, J. 
Belskai, L. Balevičienė, A. 
Dubinskai, P. Jankauskas ir 
P. Svirskas. Po $1. — M. Bi- 
linskas, J. Montvidas, H. 
White, A. Klimauskas, I. Le- 
kevičius, J. Vitkauskas, A. 
Buitkus, S. Biekša, B. Jan
kauskas, V. Černauskas, P. 
Vencius, R. Jankauskienė, M. 
Kaziukonienė, J. Aidukonis, 
J. Urbačius, J. Biekša, L. 
Karpičienė, E. Radzevičienė, 
V. Čeplikas, J. Stančius, A. 
Naudžiūnas, B. Jurkevičius, 
A. Musick, S. Paplauskienė, 
A. Marčulonienė, P. Amsėjus, 
F. Versackienė, J. Ziminskas,
M. Kanlcevičienė, V. Klimas, 
J. Šimkonis, P. Balevičius, M. 
Lučinskas, M. Kuliešius, V. 
Bakanauskas, A. Čeplikas, J. 
Glavackas, A. Radziukynas, 
J. Jeruševičius, A. Paulaus
kienė, P. Svirskienė, A. J. 
Šaukis, M. Matonienė, ir V. 
Pūtis.

VINCAS BALI KONIS, Sav

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ!

South Bost<
r

■■■ 
OPI • *

« Abl..

J Skanių valgių pasirinkimas, puikūs gėrimai, geras ir
u mandagus patarnavimas. x
c ♦'*į- 260 West Broadvay, South Boston, Mass. ;)

Surinkta viso $86.55., kurie 
buvo pasiųsti ALT centran 
dėl Lietuvos laisvinimo.

Širdingas ačiū visiems atsi
lankiusiems ir už aukas, ypač 
svečiams kun. Jurui, kun. 
Paulauskui, J. Valiukoniui ir 
vyrų chorui ir jo vedėjui.

ALT skyriaus valdyba

Greenfield, Mass.
Atvelykio margučių pietus 
rengia šv. Onos draugija 

sekmadienį, balandžio 1 dieną. 
Pradžia 1 vai. po pietų seno
je kortauzės svetainėje. Bus 
duodamos 3 dovanos už gra
žiausius margučius. Bus ska
nių užkandžių, gėrimų ir kito
kių pamarginimų. Šia proga 
kviečiame visus šios apylinkės 
brolius ir sesutes dalyvauti 
šiuose pietuose. Greenfieldie- 
tės rengiasi svečius priimti ir 
pavaišinti. Rengėjos A. Ste- 
pankevičienė, B. Janeliūnienė, 
O. Giknienė. Dar kartą kvie
čiame visus į Greenfieldą At
velykyje. A. Dėdinas.

So. Deerfield. Mass.
A. a. Jonas Zobriskas

Mirė (kovo 7 d.) savo na
muose sulaukęs 76 metų am
žiaus. Ilgus metus dirbo prie 
geležinkelio ir turėjo gražų 
ūkį. Paliko nuliūdusią savo 
žmoną, sūnų Edvardą ir du 
anūkus. Velionis buvo geras 
katalikas ir lietuvis. Priklau
sė prie Saldžiausios V. J. Šir
dies draugijos Greenfielde ir 
šv. Stanislovo parapijos. Bu
vo palaidotas iškilmingai su 
šv. mišiomis ir nulydėtas į šv. 
Stanislovo kapus. Karstą ne
šė S. Š. V. J. draugijos nariai 
— Andrius, Kastantas ir Mo
tiejus Dėdinai, Albertas Ta
mulis, Pranas Michūnas ir J. 
Dagilis. Tesuteikia Viešpats 
jo vėlei ramybę dangaus ka
ralystėje. Mes reiškiame gilią 
užuojautą velionio šeimai.

A. Dėdinas.

VVORCESTER, MASS.
N. Pr. Šv. P. M. Seserų 

Vienuolyno Putnam, Conn. 
koplyčios statybos fondui pa
remti komitetas Worcesteryje 
nutarė balandžio 21 d. sureng
ti vakarą — koncertą.

Maloniai prašome visų orga
nizacijų tą dieną kitų pramo
gų nerengti ir kartu kviečia
me visą Worcesterio lietuviš
kąją visuomenę atvykti į mū
sų vakarą. * Rengėjai.

NASHUA.N.H.
A. a. Jonas J. Grigas

Jonas J. Grigas, 85 m. am
žiaus, gyveno 54 Kinsley St. 
Jis buvo vienas pirmųjų lietu
vių apsigyvenusių šiame mies
te. Priklauso prie Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos, Šv. 
Kazimiero, Šv. Vardo draugi
jų ir LDS 65 kuopos. Paliko 
dideliame liūdėsyj žmoną Pau
liną (Akstinaitę) Grigienę, 
penkis sūnus: Tomą, švietimo 
komisijos narį; Antaną, 
John’s Manville bendrovės pa
reigūną; Kazį Grigą ir Pra
ną; du brolius — Petrą ir 
Kazį, ir septynius anūkus.
• LDS Centro Valdyba ir 65 
kuopos valdyba ir nariai reiš
kia gilią užuojautą velionio 
žmonai Paulinai Grigienei ir 
sūnum. Lai Dievas ramina 
nuliūdusią šeimą, o Jono Gri
go vėlei lai suteikia amžiną 
ramybę.

SVEIKINAMI VISI 
PARAPIJIEČIAI

Šv. Alfonso parapijos kle
bonas Dr. L. Mendelis Vely
kų švenčių proga kreipėsi į 
savo parapijiečius sveikina
muoju laišku:

Mielieji, prieš išauštant Ve
lykų rytui, pergyvenkime kar
ti! su Dieviškuoju Išganytoju 
Jo priešmirtines dienas. Visus 
kviečiu į Didžiosios Savaitės 
pamaldas. Prisimindami tėvy
nę Lietuvą, ten praleistas Ve
lykas, likusius brolius - seses, 
melskimės, pasirengdami Ve
lykoms, 
apeigose
gyvenimo skausmuose ir stip
rinančią viltį, kad po Didžiojo 
Penktadienio tikrai išauš Pri
sikėlimo rytas mums ir nu
kryžiuotai mūsų tėvynėn Visi 
tą brangų rytą sutikime, tar
dami Velykų himno žodžius 
“Linksma diena mums nušvi
to, visi troškom džiaugsmo 
šito: kėlės Kristus, mirtis kri
to, Aleliuja, Aleliuja”— Be to, 
visi priimkime prisikėlusį 
Kristų šv. Komunijoje.

Didžiosios savaitės 
rasite suraminimą

šios brangios šventės proga y 
visų parapijos kunigų vardu & 
nuoširdžiai sveikinu Jus, Mie- C- 
lieji Viengenčiai, ir linkiu tik- ¥ 
ro velykinio džiaugsmo.

Velykų pamaldų tvarka
Velykų pirmąją dieną, sek- i 

madienį, šv. Alfonso bažny- j j 
čioje pamaldų tvarka tokia: i Į

6 vai. ryto Rezurekcija ir i • 
mišios. Bus procesija, kurioje j! 
dalyvaus pilname sąstate šv. j! 
Alfonso mokykla ir vaikų ! • 
darželis. Kleb. kun. L. Mende- ! j 
lis laikys pamaldas ir paša- • [ 
kys pamokslą. Visi parapijie- ; j 
čiai, ypač lietuviai, prašomi j Į 
šiose pamaldose dalyvauti ir ; į 
su auštančiu rytu pasiųsti i Į 
pirmąjį džiaugsmingą Aleliu- i Į 
ją kenčiančiai tėvynei, kad i! 
kaip kėlės Kristus ir mirtis <! 
krito, taip kristų Lietuvos 
vergija ir keltųsi laisvė.

Sekančios mišios bus 8:30, 
10 ir 11 vaL Po pietų jokių 
pamaldų nebus. Velykų antrą
ją dieną visos pamaldos bus 
kaip šiokiadienį, tik po 8:30 v. 
Mišių bus sakomas pamoks
las.

Jatnes Strigunas,
• . * istambus So. Bostono lietuvis biznierius ir savininkas J;. 

Street Tavera, nuoširdžiai sveikina visus draugus, prie-L
telius ir rėmėjus ir linki linksmiausių šv. Velykų švenčių!

Neapleisti ir ligoniai
Mūsų kolonijoj apie 17 tau

tiečių švenčia Velykas miesto 
ligoninėse ir kita tiek serga 
namie. Kaip ir sveikieji, jie 
sutiko Velykas su Kristum, 
šv. Komunijoj, kurią įteikė 
parapijos kunigai specialiai 
kiekvieną ligonį aplankydami.

i! LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

i BARBOUR WELTING CO <!
F '
!• Brockton, Mas

Linki visiems savo kostumeriams, 
draugams ir rėmėjams 

I. J. FOX ir sios firmos lietuvis 
atstovas Bernardas Koraitis

nuliūdime 
ir daug

NORWOOD, MASS.
Pamaldos

Velykų rytą 6 valandą įvyks 
Prisikėlimo pamaldos, proce
sija ir giedotos šv. Mišios. 
Parapijos mokyklos vaikučiai 
ir altoristai dalyvaus procesi
joje.

Parapijos metinis parengi
mas įvyks balandžio 26-tą d.

VVESTFIELD, MASS.
Š. m. kovo mėn. 8 d. West- 

fieldo lietuvių koloniją ištiko 
skaudi nelaimė. Staigiai ir ne
tikėtai mirė Povilas Bernadi- 
šius kilęs iš Panevėžio apskr. 
Lietuvoje. Gi kovo mėn. 11 d. 
taip pat staiga mirė Vincen
tas Kičas, kilęs iš Marijampo
lės apskr. Kaip vienas 
antras Amerikoje 
apie 40 metų.

Paliko didžiam 
giminių, artimųjų
draugų. Abu priklausė Lietu
vių Šv. Kazimiero dr-jai, ir 
buvo susipratę lietuviai.

Už mirusių vėles iškilmingas 
pamaldas laikė parapijos kle
bonas kun. V. Puidokas. Taip 
pat už Beraadišiaus vėlę mi
šias laikė prie šoninių altorių 
kun. Jutkevičius iš Worces- 
ter, Mass. ir kun. McArturis, 
Westfield, Mass. F. K.

SHENANDOAH, PA.
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 

bažnyčioje įvyko 40 valandų 
atlaidai, kurie prasidėjo kovo 
4 d. ir baigėsi kovo 6 d. Pa
mokslus sakė Tėvas Petras 
Cinikas, MIC., “Marian” žur
nalo redaktorius. Atlaidų me
tu parapijos choras, vado
vaujamas muziko J. Mačiulio, 
labai gerai pasirodė. Atlai
duose dalyvavo daug svečių 
kunigų.

Velykų sveikinimas
Velykų šventėje nuoširdžiai 

sveikiname brangius savo Rė
mėjus, Geradarius ir Priete- 
lius. Garbingai kėlęsis Išgany
tojas tesuteikia Jums tikro 
Velykų džiaugsmo ir tepripil- 
do Jūsų širdis Pergalės laime 
ir dangišku linksmumu. Prisi
kėlimo Aleliuja telydi visus 
Jūsų darbus.

Šia proga reiškiame visiems 
giliausią ir nuoširdžiausią ačiū 
už aukas mūsų statybos fon
dui didinti, vajaus metu.

Visų Rėmėjų ir Geradarių 
intencija. Vienuolyno koply
čioje, bus atnašautos dvejos 
šventos Mišios: Velykų antrą 
dieną už visus gyvus Rėmėjus 
ir Geradarius, atvelykio antrą 
dieną už visus mirusius.

šv. Kazimiero Seserys
Motina M. Juozapa

Svarą pasikalbėjimo
Kiekvienam tenka kartais palaukti.. • ypač «u- 

sikimiimo valandomis. Daugumas mūsų to nepai
some. Jei tik gaunamas “svaras" yra geros rū- 
šies ir. .. maloniai patiekiamas.

žmonis su bendru telefonu ypatingai supranta 
reikalą kartais palaukti. Lygiai kaip ieimininki 
groeernij susiklmiimo valandomis stengiasi greit 
atlikt reikalą ir užleisti vietą kitam kostumeriui.

Tai yra įdomus ir puikus dalykas su 
bendro telefono kostumeriais. 

kad Jie visi žino, jog kiti 
žmones turi draugų, su ku

riais jie turi pasikalbėti ar 
atlikti reikalą. Ir jie žino, 

kad tie kiti kostumeriai

• • prašau!
patarnavimą, 

puikua koo- 
atsižvelgimo

turi teisę gauti greitą ir malonų 
kaip ir jie patys.

Bendro telefono kostumeriai yra 
peravimo pavyzdys — amerikoniško 
į kitus žmones. Dideli dauguma reiškia visiSką 
pasitenkinimą bendruoju telefonu, nežiūrint kar
tais pasitaikiniių nepatogumų ir erzinimosi.

ŠIANDIEN DAR SVARBIAU
žinoma, mes labai įvertiname Šitą kooperavimą, 

nes kaip tik dabar, kada kraito gynimas stato vis 
didesnius pareikalavimus, mes negalime visiems 
suteikti atskirą ar dvjų partijų telefoną, kaip mes 
norėtume.

štai kodėl mes sakome “Ačiū bendro telefono 
kostumeriams už jų pastangas, kad kiekvienas 
naudotojas gautų gerą patarnavimą“.

m Į

KVtMUN Telephone.
____  —rrm r
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Dr. C. Boldyrev, Georgetown universiteto profesorius, 
rusas, antikomunistinės organizacijos vadas, rodo žemė
lapyje Sovietų Rusiją, iš kur girdimas slaptasis “Laisvos 
Rusijos radijas”. Rankoje turi ir antikomunistinį atsišau
kimą.

ŠAC H M A’t AI
. 'ii i‘'ll i / - 

—veda K. Merkis — _.
» /

šitaip: Škėma 15, Merkis 
Kubilius 10, Kontautas 
lygias) 3^2
42 V2.

Niujorko. Repečka
dratas 6, Galminas
3, Zeidat 1, viso 28. 

Pirmąjį laimėjimo

□ Meisteris Tautvaiša nuga
lėjo dar du priešininku Chica- 
gos pirmenybėse, būtent: 
Wighte ir Roth. Tai puiki 
pradžia. Dabar Tautvaiša tu
ri 3Vz“V2 taško ir atsistoja 
lentelės priešaky. Chicagos 
meisteris Poschel turi 3-0 
taškų, o Dahlbohm ir Tu- 
riansky po 2^-H: taško. Viso 
20 dalyvių.
□ Chicagos Grandis įveikė 

Hyde Park klubą. Tolesnėse 
Chicagos lygos rungtynėse 
Grandis laimėjo prieš stiprųjį 
Hyde Park klubą 3'/a-2 Vi- 
Dabar Grandis su Hyde Park 
eina pirmoj vietoj. Pasekmės: 
Tautvaiša įveikė Isaacs, Anta
naitis — Siltoną, Kaimas — 
Kaufmaną, Pizzi (Čilės i.meis
teris b — Karpušką, Phillips— 
Šalkauską, o Koženiauskas su 
Levadi lygiom.

Pasirodo, Chicagos senmeis- 
teris Isaacs, gimęs Rietave ir 
jis Tautvaišai pasakė: 
nemaku žeimaitiška”.

12,
(už

ir Balta 2, viso

14, Kon-
4, Šukys

tašką to
se rungtynėse pelnė Balta, 
įveikęs Davis.
□ Botvinnik su Bronštein, 

Maskvoje, pradėjo 24 partijų 
matčą dėl pasaulio pirmeny
bių, tačiau sutarta baigti pir
menybes, jei vienas jų surink
tų 12 Vi taškų. Jury komisijo
je dalyvauja FIDE pirminin
kas ir G. Stahiberg, Švedijos 
meisteris.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ! laiku□ Zujus, buv. savo 
Marijampolės apygardos nu
galėtojas, eina pirmuoju Chi
cagos Grandies turnyre 
(Tautvaiša nedalyvauja). Zu
jus laimėjo prieš Karpušką, 
Breimerį, Kauną ir Koženiaus- 
ką.

□ JAV - Kanados 1951 ko- 
respondencinės rungtynės su
sidūrė su nekurtais sunku
mais, kai JAV pasiūlė 135 
žaidėjus iš 20 valstybių, o ka
nadiečiai tuo tarpu turi suda
rę 85 žaidėjus iš 8 provincijų. 
Komandos bus galutinai su
ponuotos šio mėnesio gale. Į 
JAV komandą yra įtrauktas 
bostonietis Merkis.

Linksmų Šv. Velykų!

THE BROCKTON

NATIONAL BANK

LINKSMŲ šV. VELYKŲ!

90 Main St., Brockton, Mass

Athol Credit Union 
Savings &Loans

534 Main St Athol, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

409 W. Broadway
SO. BOSTON,-MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res.

WEST
Tel.

37 Oriole Street,
R0XBURY, MASS.
PA — 7-1233-W
.............—r- J

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.

396 W. Broadway, 
Lietuvis Charles J. Kay, sav.GRABO RIAJ

S. Barasevičies ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston. Mass

JOSEPH BARASEVIČIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia še—nenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

NashuaTrust
COMPAN Y

MEN-BČR f fU

□ Rungtynėse su Bovlston 
klubu, kurios baigėsi gražiu 
lietuvių laimėjimu 9'A - 5*/2, 
komanda buvo sudaryta iš 8 
niujorkiečių ir 7 bostoniečių. 
Bostono žaidėjams buvo pati
kėtos kiek aukštesnės lentos. 
Bostoniečiai laimėjo 4*Ą-2I/2 
taškų, o niujorkiečiai 5-3. 
Vertinant paskutinę lentą 1 
tašku, o pirmąją 15, gaunasi, 
kad Bostono žaidėjai laimėjo 

---------- r----- --- Z-- T------------------

maudynėmis, 
baltos sinkos 

šeimynai. Rendų

Linksmų šv. Velykų!

I

į LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

KNAPP BROS., INC

s Montello

A. J. Namaksy
Real Estate & Insurance 

Office Tel. SO 8-0948 
409 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass. 
Ros. 37 Oriole Street, 
W. Roxbnry. Mass.
Tel. PA 7-1233-W

PARSIDUODA Vi $4600
Netoli nuo švento Petro 

Lietuvių Bažnyčios, trijų šei
mynų namas, geroj padėtyje 
iš vidaus ir iš lauko. 3-4-4 
kambariai su 
šiltas vanduo ir 
kiekvienai
ateina $833. :per metus. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstis, 559 —— — — —-
East Broadway, South Bos-
ton. (9 to 9)

CHARLES SPORTSWEAR | Linksmųš’ VelYk4!
Sav. K. Krasnakevičias, 

515 Washington St., 
Boston, Mass. Roem 721-722 
Siuvame kostftimus moterims 

ir vyrams ant užsakymo.
Tel. HA 6-9839

LIEPOS ŽIEDAI
Liepos Žiedų arba- 

I ta gerai nuo persi- 
j šaldymų, ji sutei

kia prakaitavimą 
ir pastipri n i m ą. 
Taipgi sakoma, 
gelbstanti nuo ink

stų .(kidneys) ir pūslės ligų. 
Liepos Žiedai yra gerai ir 
nuo kosulio paeinančio nuo 25 Main St. 
šalčio ir gerklės nesmagumų 
ir užkimimo. Liepos Žiedai, 
pašutinus gerai dėti ant skau- »; 
dūlių, ir skaudančių sutinimų, | 
žaizdų 
turėtų
muose 
Liepos 
prisiunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway

South Boston 27, Mass.

James B. Crovley, Insurance 
Agency

171 Main St. Nashua, N. H.

ir vočių. Liepos žiedai č Linksmų Šv. Velykų! 
būti visada visų na- į? 
kaipo, naminė gyduolė. •!

Žiedų svaras $2.50 f)

ATHOL SAVINGS BANK

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ! LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!
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Tnentieth Century Stores, Ine.
Dėl greito patarnavimo saukite Jūsų artimiausj

20-jo amžiaus sandėlį
247 Main St. — Telefonas 418
358 Main St — Telefonas 4898

Ferry St., Hudson — Telefoną* 1765

Įj- Ant išsimokėjimo Dykai pristatymas
F

f

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main Street 
Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580VAITKUS
Funeral Homr

197 Mebster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisamuotojas 
<Notary Public)

Patamaviiiiži.: dieną Ir naktį
. Nauja modemiška koplyčia šer- 
| meninis dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

WAITT
FUNERAL HOMf

30 Emerson Avė 
Brockton, Mara 

£dward J. Waiti 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius > 
Baisamuotojas 

f aiarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia šermenims, Dykai 

Tel. Brockton 336E

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną t- naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PVBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Bosten 8-2609

Tel. A V 2-4026

J. Repshis, MJ.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road
arti Uphams Corner 
Dorchester, M<*m 

Ofiso Valandos: 2—4 »r 6—8.

z
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Dolbininliaji'
AMtBKOs utrovumiHMi®.

1 įV-į

' f^KRASns»

“Darbininko” sekantis 
numeris

kartu su “Kūrybos Priedu’’ 
išeis kovo mėn. 27 d. — ant
radienį po -Velykų.

Galima pelnyti atlaidus
D. Ketvirtadienį ir D. Penk

tadienį ir taip pat Velykose 
galima pelnyti visuotinus ir 
dalinius atlaidus. Visuoti
niems atlaidams pelnyti yra 
šios sąlygos: atlikti išpažintį 
ir priimti švč. Sakramentą, at
kalbėti 5 kartus Tėve mūsų, 
5 kartus Sveika Marija, 5 
kartus Garbė Dievui... Taip 
pat būtina atlankyti bažnyčią 
adoracijos metu ir sukalbėti 1 
kartą Tėve mūsų, 1 kartą 
Sveika Marija ir 1 kartą Gar
bė Dievui — šv. Tėvo intenci
ja. Dalinius atlaidus pelnoma 
už kiekvieną bažnyčios aplan
kymą adoracijos metu ir bent 
trumpai pasimeldžiant.

Vėl keturi nauji vitraži
niai langai

papuošė Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčią. Jų funda
toriais yra: p.p. D. ir Pr. Za- 
letskai, p. Emilija Plevokienė 
ir jos šeima, Lietuvos Vyčių 
kuopa ir Šv. Vardo draugija.

Didžios i oš Savaitės 
pamaldų tvarka

Trečiadienį, kovo 21 d., 3 v. 
po pietų klausoma išpažinčių. 
7:30 vai. vak. — gavėnios, šv. 
Teresėlės novenos pamaldos ir 
pamokslas, kurį sako kun. A. 
Jurgelaitis, O.P.; klausomos 
išpažintys. •

D. Ketvirtadienį, kovo 22 d. 
išpažintys klausomos nuo 
7:00 vai. ryto. Šv. Komunija 
dalinama: 7:00; 7:30 ir per 
šv. Mišias. 8:00 vai. r. gieda
ma šv. Mišios ir išdalinama 
šv. Komunija. Tuoj po šv. Mi
šių išstatomas švč. Sakramen
tas adoracijai, kuri vyks per 
visą dieną ir naktį. Pagal ar
kivyskupo prašymą, per visą 
naktį prie išstatyto šv. Sakra
mento budės Šv. Vardo drau
gijos ir kiti vyrai.

D. Penktadienį, kovo 23 d., 
8 vai. r. iškilmingas Kryžiaus 
garbinimas ir dienos pamal
dos. 3 vai. po pietų — Kry
žiaus Keliai (Stacijos). 7:30 
vai. vak. — Kryžiaus Keliai 
ir pamokslas. Laike šių pa
maldų yra daroma rinkliava 
Šventajai Žemei.

D. šeštadienį, kovo 24 d., 8 
vai. r. klausoma išpažinčių. 
Taip pat 8 vai. prasideda ug
nies ir vandens šventinimo 
apeigos. Tuoj po to giedamos 
šv. Mišios, kurių metu bus 
dalinama šv. Komunija. 3:30 
v. po pietų klausoma išpažin
čių. 5 v. ir 8 v. vak. valgių 
šventinimas. 7:30 vai. vak. 
pamaldos ir pamokslas. Kl. 
išpažinčių.

Sekmadienį, Velykų pirmą 
dieną 6 vai. ryto — Prisikėli
mas ir šv. Mišios. Šv. Mišios 
laikomos: 6, 7:15, 8, 9. 10, 
11:30.

Sėkmingas koncertas
Verbų sekmadienį, kovo 18 

d. po pietų Šv. Petro parap. 
liet, bažnyčioje įvyko religi
nis koncertas. Programą iš
pildė Šv. Petro parap. bažny
tinis choras, vadovaujamas 
muziko Jeronimo Kačinsko, 
Vilniaus operos solistai — Ju
zė Krikštolaitytė (sopranas), 
Stasys Liepas (baritonas), 
muzikas Jeronimas Kačinskas 
vargonais. Chorui akompana
vo muzikas Algis Šimkus, so
listams — Jeronimas Kačins
kas.

Į koncertą gausiai atvyko 
žmonių ir pripildė visą bažny
čią. Buvo matyti ir iš apy- 
linkinių kolonijų. Po koncerto 
įvyko palaiminimas su Šv. 
Sakramentu. Koncertas nutei
kė klausytojus Didžiajai sa
vaitei. Visi skirstėsi paten
kinti. Būtų gera, kad tokių 
koncertų įvyktų dažniau. Tai 
yra darnus religiškai lietuvių 
kultūros pasireiškimas.

Velykinės Radijo 
valandėlės

proga įvyks šeštadienį, ko
vo 24 d., 11 vai. rytą WESX, 
Salėm, Mass. Kalbą pasakys 
kun. Pr. M. Juras, LDS Cen
tro pirmininkas. Pakviesta 
dainininkų grupė, vadov. muz. 
Algio Šimkaus iš Lavrence, 
Mass. Kviečiame visus 11 v. 
rytą pasukti savo radijo ro- 
dyklį ant 1230 kilocycles ir 
paklausyti lietuviškos radijo 
programos.

Taikos ir Meilės Šviesa
Tokiu pavadinimu bus vai

dinamas pobažnytinėje salėje 
spektaklis per du sekmadie
niu. būtent: balandžio 8 d., 3 
v. p.p., ir balandžio 15 d., 3 
v. p.p. Šį spektaklį perstatys 
parapijos jaunuoliai seserims 
vadovaujant. Jį sulietuvino 
prelatas Dr. K. Urbonavičius. 
Šis spektaklis dar kitaip gali 
būt pavadintas, būtent: šv. 
Pranciškus Asižietis. Tai pui
kus trijų veiksmų scenos vei
kalas. Už jo pastatymą visi 
patrijotai turėtų būti labai dė
kingi prelatui, Seselėms ir 
jaunimui. Prašome visus įver
tinti už jų pastangas lietuvių 
kultūros dirvoje.

Sekmadienį, kovo 18 d. Šv. 
Petro liet, parap. bažnyčioje 
buvo pakrikštyti: 1. Juozas 
Genevičius, Petro Genevičiaus 
ir Helen Giedraitės - Genevi- 
čių, gyv. 100 G St., sūnus. 
Krikšto tėvas buvo Jonas Ge
nevičius ir Amelia Bernato
nis: 2. Edvardas Paul Kodgis, 
Juozo Kodgis ir Virginijos 
Katis - Kodgių, gyv. 12 Hart- 
ford St., sūnus. Krikšto tė
vais buvo Joseph Hovard 
Smith ir Mary Smith.

CAMBRIDGE, MASS.
Didžiajame Ketvirtadienį, 

kovo 22 d. iškilmingos šv. Mi
šios ir procesija bus 8 vai. 
rytą Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 
Didžiajame Penktadienį ir 
šeštadienį pamaldos bus 8 v. 
rytą-

Velykų sekmadienį, kovo 25 
d., Prisikėlimo procesija ir po 
to šv. Mišios bus 6 vai. rytą. 
Kitos šv. Mišios bus 8:30, 10 
ir 11:30 vai. rytą.

Kleb. kun. Pr. Juškaitis ir 
jo pagelbininkai sveikina pa
rapijiečius ir visus geros va
lios lietuvius Velykų švenčių 
proga.

O. Ivaškienes taut. 
šokių grupė

šeštadienį, kovo 31 d. daly
vaus 7-tame metiniame Nau
josios Anglijos Tautų Festi
valyje, kuris įvyks Rockwell 
Cage Massachusetts Techno
logijos Institute.

Jaunesniųjų grupė pasiro
dys 2:30 vai. popietinėje sesi
joje, vyresniųjų — 8 vai. va
karą. Festivalyje pasirodys 
rinktinės tautiškų šokių gru
pės. Įėjimas į popietinę sesiją 
— 0.40c. ir vakarinę — 0.75c.

Lietuvių Radio valandos
programos, vadovaujamos 

Antano F. Kneižio, metinis 
koncertas įvyks sekmadienį, 
balandžio - April 29 d., 3:30 
vai. po pietų, So. Bostone. Po 
koncerto, toje pačioje salėje, 
įvyks vaišės ir pasilinksmini
mas.

Albinas Neviera
su šeima buvo išvykę pra

leisti atostogų į Niagara 
Falls, N. Y. Grįžo pirmadie
nį, kovo 19 d.

Radijo koncertas
Lietuviška radijo progra

ma, vedama Stepono ir Va
lentinos Minkaus, švęs savo 
17 metų sukaktį, sujungtą 
koncertu ir Šurum-Burum. 
Koncertas įvyks sekmadienį, 
balandžio (April) 1 d., 3 vai. 
po pietų Gavin mokyklos sa
lėje (kampas Dorchester, F 
ir 7-tos gatvės). Po koncerto, 
tą pačią dieną 5 vai. po piet 
bus smagus Šurum-Burum So. 
Bostono Liet. Pil. klubo vir
šutinėj salėj, kur gausite pro
gą sueiti ir pasikalbėti su 
svečiais, koncerto dalyviais: 
Juzė Augaitytė. buv. Kauno 
ir Vilniaus operos solistė iš 
Philadelphijos, du Vincukai iš 
Montreal, Kanados, ir baleto 
šokėjams Nancy ir Ruth-Ann 
Landžiūtėm, Dr. Juozo ir Bi
rutės Landžių - Seymour duk
relėm ir fleitistė Mary Ple- 
vokaitė, biznierių Plevokų 
dukrelė.

Šurum - Burum — bus ska
nių valgių, gardžių gėrimų, 
laimėjimo dovanų ir gros Joe- 
Anthony Piliečių kliubo or
kestrą.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, kovo 25, t. y. 

Velykų pirmą dieną, 5:30 p.p. 
per radijo stotį WMEX-1510 
bus pavaizduojamos iš Šv. 
Rašto scenos, kurios sekė 
Kristaus mirtį.

Tautinio prisikėlimo aušra

KAI PLAUJAMOS RANKOS, NE SĄŽINE

(Dabarties (Pasta

PRANESiMAS TREMTINIAMS

A. a. Juozas Gaidžiūnas
Kovo 17 d. staiga mirė Juo

zas Gaidžiūnas, 58 m., savo 
namuose, 19 Stellman Rd„ 
Roslindale, Mass. Paliko žmo
ną Aliciją, du sūnus, dukterį 
ir seserį. Amerikoje pragyve
no 35 metus. Laidojamas ko
vo 21 d. 9 v. r. iš šv. Petro

V. - * y . ‘

parapijos bažnyčios , naujos
Kalvarijos kapinėse.

Bostono tremtiniai š. m. ba
landžio mėn. 7 d. ruošia savo 
geradariams pagerbti vakarą. 
Kad rengimo darbas sklan
džiau eitų, pranešama:

1. Tremtiniai, norintieji da
lyvauti su savo geradariais 
ruošiamame pagerbimo vaka
re, turi iki š. m. balandžio 
mėn. 2 d. užsiregistruoti pas 
Dr. B. Kalvaitį, 545 E. Broad- 
day, So. Boston (Ivas namų 
pardavimo kontoroje).

2. Registruojantis reikia 
pranešti visų registruojamų 
dalyvių vardus ir pavardes, 
taip pat nurodyti, kurie iš jų 
yra geradariai.

3. Vakaro mokestis yra nu
statytas po 3 dol. nuo regis-

Iš BALFo veiklos
Bostono BALF buvo su- 

ruošęs š. m. kovo 10 dieną 
Piliečių klubo salėje judamų
jų paveikslų vakarą. Ta pačia 
proga buvo paskirtos laimėji
mų tvarka 
rėmėjams.
$15 atiteko .D. Šapaliui, 510 
Centre St., Newton. antroji— 
$10 buvo laimėtojo paskirta 
BALFo naudai ir trečioji — 
$5 atiteko P. Doyle, 55 Cor- 
nelia St., Roxbury.

dovanos BALFo 
Pirmoji dovana

Pranas Razvadauskas,
buvęs LDS Centro iždinin

kas ir ilgametis L. Vyčių or
ganizacijos pirmininkas, šio
mis dienomis pirko taverną 
Dorchester St., arti Broad- 
way.
Į Massachusetts valstybę 

įvažiavo 7434 DP
Walter H. Bieringer, Mas

sachusetts DP komisijos pir
mininkas, kovo 13 d. 
natoriui Paul A. Dever 
šė, kad iš 223,000 DP 
vusių iki š. m. kovo

guber- 
prane- 
įvažia- 
1 d. į

JAV, 7434 asmens buvo įsi
leisti į Massachusetts valsty
bę. Pažymėjo, kad pagal DP 
įstatymą gali įvažiuoti 165,000 
šios kategorijos asmenų. Kas 
norėtų jiems padėti, sudary
dami buto ir darbo garanti
jas, turi pasiskubinti.

Massachusetts DP komisijos 
sekr. pavaduotoja yra Miss 
Alice O’Connor, kurios adre
sas — Room 209 Tremont 
Bldg., 73 Tremont St., Boston, 
Mass.

Reikalauja įstatymo 
prieš komunistus

Thomas Dorgan Suffolk Su- 
perior Civil Court Šv. Juoza
po Book Club Medforde apie 
300 narių susirinkime pareiš
kė, kad turi būti priimtas 
Massachusetts valstybėje įsta
tymas, kuris komunistų parti
ją paliktų už įstatymo ribų.

Studentai susekti bendra
darbiaujant su kaltinamų iš
davyste elementų buvo viešai 
sudrausti. Gi profesoriai rasti 
bendradarbiaujant su komu
nistais, kurie išduoda Ameri
ką, yra ginanti akademinės 
laisvės vardu.

■-

meniški 
jie bus 
per va-

• Kartais žmonės juokaudami pasako: “pakliuvo kaip Pilo
tas į poterius”. O pakliuvo jis ten dėl to, kad įkliudytas buvo į 
Kristaus kančios istoriją su nuplautomis rankomis, bet nenu
mazgota sąžine. Apie tai visi žino, net ir tie, kurie poterių ne
kalba ar Kristaus kančia nesidomi. Visiems aišku, kad Pilotas 
buvo pakliuvęs į keblią padėtį. Kristaus pasmerkti jis nenorėjo, 
nes gerai suprato, kad buvo neteisingai kaltinamas. Gelbėti taip 
pat nenorėjo, nes aiškiai matė, kad pats bus apkaltintas. Pilo
tas bijojo pasisakyti už tiesą, kurios dėjosi nesupratęs, ir kartu 
bijojo pasirodyti neteisus. Jam neliko nieko kito, kaip nusi
plauti rankas ir palikti nenuplautą sąžinę. Rankas mat visi regi, 
ar jos yra švarios ar purvinos, o savo sąžinę tik pats tematai. 
Pilotas manė ją apraminsiąs pridėdamas dar žodžius: “Aš ne
kaltas šito teisiojo kraujo; jūs žinokitės!” Taigi nuo rankų nu
tekėjusį drumzliną vandenį susisėmė į savo sąžinę: paleido Ba- 
rabą, o leido nukryžiuoti Kristų.

• Jau baigiasi antras tūkstantis metų, kai tas atsitiko, o pi
lotai vis dar tebeplauja rankas. Tai esti kiekvieną kartą, kai 
žmogus nori išlysti pro vidurį tiesos ir netiesos. Tiesa jam rodo
si kuo nors nemaloni ar nepatogi. Jis dedasi jos nesuprantąs ir 
kartu su Pilotu klausia: “kas yra tiesa?”. Atsakymo nuoširdžiai 
nejieško bijodamas, kad jo nevaržytų ir neverstų keisti klaidin
go nusistatymo ir elgesio. Tada išrandami įvairiausi pasiteisini
mai ir dar pridedami žodžiai: “Aš čia nekaltas!” Taigi nusiplau
namos rankos, ne sąžine. O kai kaltieji plauja tiktai rankas, 
nekaltiesiems srūva kraujas pro akis.

• Mūsų laikai turi tam nesuskaitomų ir šiurpių pavyzdžių. 
Pirmiausia plaujasi rankas nemaža žmonių, kurie savo liberali
niu ir ateistiniu nusistatymu gimdė ir ugdė žiaurias diktatūras. 
Jie barabams leido siausti, o Kristaus sekėjus kryžiavo. Kaltės 
tos prisiimti nenori ir naiviai teisinasi: “Čia nekaltas mūsų nu
sistatymas, kalti metodai”. Plaujasi rankas ir tie, kurie tuos 
metodus naudojo, talkindami raudoniems ir rudiems priešams 
savo kraštui ir žmones žudyti. Ima dabar vandens lėkštelę ir 
mazgojasi kalbėdami: “Mus gyvenimo sąlygos vertė, ne mes čia 
kalti”. Kaikurie iš jų vėl sėdi iškiliose vietose ir rodo nuplautas 
rankas. Pagaliau plaujasi rankas ir tos didžiosios valstybės, ku
rios vedė ir tebeveda prekybą nekaltomis aukomis. Visos silp
nesnės ir krauju aptekusios valstybės ir tautos, kurias nusigrie
bė bolševikų sinedrionas, jam atiteko dėl nuplautų rankų. Pasi
teisinimui pagrindas taip pat yra: “Mes negalime kištis į kitų 
vidaus reikalus; jie tesižino!” O tuo “vidaus reikalu” pridengia
mi tiktai savo interesai. Dauguma politikų ir šiandien sukasi tik 
iš kelbios padėties, kaip darė Pilotas.

• Pilotai vis dar tebeplauja rankas — paprasti žmonės ir
iškilę vadai, kurie nenori aiškiai pasisakyti nei už Kristų nei 
prieš Jį. Pasisakyti už Kristų juos sulaiko pamėgtas nekrikščio
niškas gyvenimas. Pasisakyti prieš Kristų neleidžia Jo kančia už 
tiesą. Tada stengiamasi išlysti pro vidurį: su baltoms rankoms, 
bet sudrumsta sąžine. S.

truojamo asmens.
4. Yra spausdinama 

padėkos diplomai ir 
įteikiami geradariams
karo iškilmes. Jų kaina bus 
paskelbta vėliau, kaip paaiš
kės spausdinimo išlaidos.

5. Visi užsiregistravusieji 
gaus atitinkamus kvietimus, 
kurie atstos įėjimo bilietus.

6. Tie tremtiniai, kurie yra 
išvykę iš Bostono, bet norėtų, 
kad jų geradariai būtų pa
kviesti į šį pagerbimo vakarą, 
turi apie tai pranešti Bosto
no trem. valdybai aukščiau 
nurodytu registracijos adresu, 
kartu nurodant kviestinųjų 
asmenų vardus, pavardes, ad
resus ir sumokėti nustatytą 
už kiekvieną asmenį vakaro ir 
padėkos diplomo mokestį.

7. Tie tremtiniai, kurių ge
radariai dėl kokių nors prie
žasčių, negalės dalyvauti šia
me pagerbimo vakare ir tie 
tremtiniai, kurių geradariais 
yra organizacijos, o ne paski
ri asmens, taip pat kviečiami 
dalyvauti šiose iškilmėse, pa
rodant savo solidarumą ir pa
garbą tiems asmenims ar ins
titucijoms, kurių dėka jie ga
lėjo atvykti į šią laisvės šalį.

8. Visi kiti Amerikos lietu-
viai, gyvenantieji Bostone ar LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ! 
jo apylinkėse, jei norėtų daly
vauti šioje šventėje, gali re
gistruotis bendra tvarka ir 
bus visų malonūs svečiai... 
Įžangos mokestis bus tas pat, 
kaip ir visiems kitiems.

9. Tie tremtiniai, kurių ge
radariai kitur gyvena, bet no
rėtų jiems padėkoti, prašomi 
užsakyti jiems spausdinamus § 
padėkos diplomus ir vėliau 
galės jiems pasiųsti.

10. Jau dabar įsiregistravę 
į dalyvių sąrašą ir sumokėję 
avanso po 2 dol., likusį 1 dol. 
galės įmokėti atsiimdami va
karo pakvietimus.

11. Visus tremtinius prašo
me nedelsiant 
nes žinant nors 
dalyvių skaičių,
riams bus lengviau atlikti pa
ruošiamieji darbai. -

Tremtinių Valdyba

registruotis, 
ir apytikrį 
organizato-
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