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| Roma, lienos 29 — Sovie- “ 
j tų Rusija stato tvirtoves ir . 

buvo Japoniečių^katalikų apginkluota Albaniją. Per

Rusija Aoginkhioja 
Albaniją

Dastaruosius 6 mėnesius 
Saseno saloj stato tvirto
ves.

Rusijos militariai inži
nieriai praneša, kad ne tik 
Saseno sa’oj yra irengia-

iškilmės, bet kadangi daug 
svečių dalyvavo, tai atro
dė lig “Mažutis Tarptauti
nis Eucharistinis Kon
gresas”.

Iškilmių celebrantu buvo mos tvirtovės, bet taip nat 
japonietis arkivyskupas Durazzo ir Valonu sritis.

Niekas b° specialaus lei
dimo negab eiti į tas sritis,

japonietis arkivyskupas 
Doi. Dalyvavo Japonijos 
Apaštališkas Delegatas, 
vienas vyskupas ir virš kurias sustiprina sovietų
2,000 kunigų, seselių ir pa- 
saulionių. Garbingai pri
sidėjo Jungtinių Valsty
bių kariuomenės kapelio
nai, kariai ir kunigai ir ka
riai iš Airijos, Australijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, I- 
talijos, Belgijos ir Šveica
rijos.

Laike procesijos japo- 
niečiai kalbėjo rožančių 
savo kalba ir amerikiečiai 
kalbėjo anglų kalba.

Įspūdingas kalbas pasa
kė kapitonas kapelionas 
Edward Lambert ir japo- 
nietis arkivyskupas Doi, 
pareikšdamas, kad Eucha
ristiniame tikėjime visa 
žmonija yra bendrai su
jungta.

Procesija ėjo apie kated-! 
ros griuvėsius ir seminari-. 
jos ir kunigų namą, kurie

Rusija.
Albanija tapo marionete 

Rusijos valstvbe. Šiomis 
dienomis prižę iš Tirana 
observatoriai sako, kad 
Albanija yra 100% komu
nistinė valstybė. Privati 
nuosavybe panai kinta,’ 
dvasiškiai išvežti arba nu
žudyti, ir nėra jokios lais
vės pavieniams asmenims.i

Taigi Albanija yra Rusi
jos pavergia ir neturi jo
kios laisvės.

De Gaude Remia Anglijos-
Prancūziios Vieningumo 

Sutartį
Paryžius, liepos 29 —

Gen. de Gaulle, Prancūzi
jos vadas, išėjo viešai, kad 

. , , , x. . J Anglija ir Prancūzija su-
buvo subombarduoti prieš jaryįy vieningumo sutar-
virš metą laiko.
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Kraujas Plusta Jugoslavijoje

Bendrai imant Naujoje Anglijoje ūkininkai skundžiasi, kad trūksta 
grūdų gyvulių pašarui. Bet šis vaizdas kalba, kad Salina, Kans., kalnai 
glūdų, tik negali gauti vagonų, kad juos nugabenti j marketus. ši pore
lė laukia tuščio vagono, kaip “Santa Claus”, kad galėtų nors dalį savo 
grūdų išsiųsti.

Taikos Konferencija Prasidėjo PKBRUelOT«MiioJ

_______________________________________________________

Paskutinis Michailo vičiaus laiškas. — Klas
tingai persirengę lakūnai ir dujinės bombos ji 
sugaunant — Rusijos durtuvais paremta vy
riausybe. — Kg- pasakoja USA ambasados tar
nautojas 13 mėnesių gyvenęs Jugoslavijoje. — 
Komunistų partijos sekretorius drauge ir slap
tosios policijos galva. — Raudonoji policija 
OZNA. — Jugoslavijos kalėjimuose. — "Aš ma-. 
čiau politines kalines basas sniege bedirban
čias". — "Savo akinus mačiau, kaip benzinu a- 
pipylę degino 15 pranciškonų". — Lig sąmonės 
netekimo primušė bažnyčioje-

—
I X

DRĄSIOJI JUGOSLA- ti. yra pasakęs 
VŲ PATRIOTE RAU
DONAJAM TEISME
Michailovičių sušaudė.

Dantonas.
Aš tegaliu tik pakartoti 
tuos žodžius. Aš nesu Josi- 
pas Broz - Tito, kurs netu
ri nieko bendro su mūsų 

w . . i... .. u.. tauta,
viai galvojančių užsienie- kad pirmojo pavojaus a- 

kyvaizdoje ieškočiau prie- 
bėgos kokioje nors saloje. 
Jūs ten turite pakankamai 
karininkų ir kareivių, ku
rie išvyko su mano sutiki
mu, o taipgi žymų skaičių 
buvusių karo belaisvių ir 

kaltinamuoju - tremtinių, kurie yra gy- 
■ !vas liūdymas tų neteisy- 

Generolą Michailovi- bių, nadarytu mūsų tau- 
ičių kaltina tik komunistų tai. Būkite vieningi ir ne- 
partija, o ne jugoslavų praleiskite progų parody- 
tauta. Mūsų akyse jis pa- ti kultūringam pasauliui 
lieka didvyriu. x---- A-s—■-*- ’——

’ ČETNIKŲ VADO PAS-

RŪTINIS RAST AS
DRAUGAMS

i “Vrai” galėčiau sumažinti jų ken-

! Jugoslavų patriotų ir blai- kraštu ir su musų

čių nusistatymą tuo atžvil
giu vaizdžiai pareiškė vie
na mergaitė — Vidoslava 
Tukeljac: tardoma ji Mi- 

ichailovičių vadino genero- 
• lu. Teisėjas, komunistas, 
i ją įspėjo — nevadinti ge
nerolu, o “1"'-----
Patriotė jam atkirto:

I 
i

tį subalansavimui “dvie- , „ v_ —
■r • ■ , A j. jų pasaulių”, būtent, prieš 21-HOS TailtOS Atstovai SpFeS Kltll tuvo§ miškų naikinimas ei-ĮKunkias U!ll /’ Rddio Jung. Valstybes ir Rusiją. i * i

Pasižymėjimą

New York (LAIC)—Lie-!

tu neteisybių, kurios pa
darytos mūsų tautai. Aš 
gi pakartotinai sakau: ma
no vieta yra šioje šalyje, 
itarp savo žmonių, kad ašmg. Valstybes ir Rusiją. r •i • r • • K* n na stachanovišku tempu.; vnnuunr

Gen. de Gaulle, kalbėda- 1 autll Likimą — LietUVOS IT KltU Fa- Nemažai Lietuvos miško! Belgų laikraštis
-------  medžiagos pasiekė netgi paskelbė įdomų paskutinį tejimus ir pataikyti juos 

baltllO Valstybm Klausimas Įskils - Donbaso kasyklas. Kad Michailovičiaus laišką. Jis tiketime,jog Prisikėlimas, 
Lietuvos Kvislingas Rusijos Atstovu į-gS

skyrė net premijas: ap- 
Tačiau spren- skritys, kurios greičiau iš- 
balsą pasiliko kirs jiems nustatytą nor-

— ------ premijas: 1)
2) 30,000; 

j 3) 20,000. Premijomis, tik
riausia, pasinaudos ap- 

, . , . ,. . . skričių kompartijos sekre-
•1? va.l,st1Yb’!'. tu- toriai kirtimo vadovai, o
res įskilti šioje konferen-patiems kirtėjams teks 

pasiuntė 9 atstovus, tarp ____ i_______________

~ kvislingas P. F. Rotoms- OPA ATNAUJINO VEIKIMĄ j 
kis. Latvi ios — V. I. Va- ---------------------- ! __________ ______
leskin, Esti jos — Hans VVashingtan, D. C., liepos turi būti patvirtinta. Italių jungininkai turi nripažinti 
įKruss. Lietuva ir kitos 29 — Pereitos savaitės pa- jos vyriausybė, beabejo, savo klaida: jie Jugoslavi- 
j Pabaltijo valstybės buvo, baigoje Prezidentas Tru- iškels naujus reikalavi- ją pavedė į rankas Tito te- 
klasta ir smurtu sovietų;man pasįrašė OPA (Kainų mus. Jugoslavija taip pat ror i s t i n i ų komunistu. 
Rusijos paverstos 1940 m. j Kontrolės Įstatymą), ku- nepatenkinta, ji ke’s savo Churchillis yra labiausiai 

nepasitenkinimus dėl Trie-1 atsakingas už tą sąiungi- 
ste ir sienų. ' ninku klaidingą politika,

j bet jisai jau ta suprato ir 
jturėio drąsos ta pripažin
ti. Esu tikras, kad ir kiti 
sąjungininkų vadovai tą 

; patį padarys.

mas apie atominės bombos
K 'planą, pareiškė, kad tas 

".planas yra “geras.”St. Paul, Minn. —
Louis Galės tapo pirmasis 
katalikas kunigas laimėti __ . ,. u
stipendiją ir aukštą pažy- DlOZIOSIOS ValStyDeS NeSII- 
mėjimą iš National Broad- 
casting Kompanijos Vasa
rinio Radio Instituto.

Šį Institutą veda ben
droji protestantų grupė.

taria Dėl Dunojaus
Vandenyno

Paryžius, liepos 29 —
Kunigas Galės užsitarna- Dunojaus vandenyno 
vo tą laimę nepaprastai Yra daug nesusipratimų, 
gabiu dirigavimu sekma- Anglija ir Jung. Valstybės 
dienio ryto radio progra- reikalauja, kad Dunojaus 

“Kate-;van<^enynas būtų laisvasmos vaikučiams: 
kizmas Atgija.”

Nauja Draugija Padės 
Kaliniams

! prekybai. Tačiau Rusija 
■nori turėti pirmenybę.
i-----------------------------------------------------------------------

Boston — Nauja draugi
ja, pavesta Išpirkimo Pa
nelei švenčiausiai (Our 
Lady«of Ransom), yra or
ganizuojama mūsų Arki
vyskupo Richard J. Cush-‘ 
ing, kad padėti buvusiems 
nusikaltusiems kaliniams 
pradėti iš naujo gyvenimą. 
Tos draugijos nariai yra į- 
žymūs vyrai ir moterys, 
kurie turės savo susirinki
mus kas dvi savaitės. Ke
turi kunigai, kalėjimų ka
pelionai, paskirti dvasios 
vadais.

Paryžius, liepos 29 — (Suomija. 
Šiandien prasidėjo Antro- džiamajį 
jo Pasaulinio Karo pirmoji “keturi didieji”, būtent, mą gauna 
taikos konferencija, kurioj Jung. Valstybės. Anglija, 50,000 rublių: 
dalyvauja 21-nos tautos Rusija ir Prancūzija, 
atstovai svarstyti ir spręs-į Ljetuvos ir kit Pabalti. 
ti viso pasaulio taikos 
klausimą. Ši konferencija 
turės padaryti nuosprendį cHoiZ" nes ^'sovietų RusHa 
apie nugalėtuosius kraš- c,io,e’ nes s<"ieuf Kusl’a 
tus — Italija, Rumuniją. 
Vengriją, Bulgariją ir

i AMERIKIETIS SUMNER 
WELLES APIE SOVIETŲ 

SIEKIMUS

buvo rašytas šiomis aplin- i krašto išlaisvinimas nėra 
kvhėmis: Michailovičius toli.

MICHAILOVIČIUS 
APIE SAVO 
RŪPESČIUS

“Mūsų padėtis labai sun
ki. nes mes pakankamai 
neturime ginklų. Aš noriu 

j išvengti didelių aukų, iš
saugoti savo žmones, dėl
to aš vengiu dideliu susi- 

i rėmimu. Tauta pasiruošu- 
jsi sukilimui ir jis įvyks ta- 
|da, kai nusoręsime — tau- 
jta ir aš pats.

Aš visada sakau, kad sa-

kybėmis: Michailovičius
sirginėjo širdies liga. Jo 
draugai kvietė jį kuriam 
laikui apleisti savąjį kraš
tą, kol pasveiks. Į tą Mi
chailovičius šių metų va
sario 2 d. atsakė tokiu laiš
ku:
— Už jokį atlyginimą aš 

neapleisiu savo šalies ir 
savo tautos. Tėvynės po 
savo padais negali išsineš-

Rusijos pavergtos 1940 m-j Kontrolės Įstatymą), ku- 
Jung. Valstybės. Anglija rįs pratęsia OPA veikimą, 
ir kitos demokratinės vals- JĮ Paryžius (LAIC) — Ge- Sumner Welles, sovietai 

Irai žinomas USA buvęs tikisi ir be ginklo prieiti 
aukštas pareigūnas Sum- prie įsigalėjimo. Šis straip- 
ner Welles Paryžiaus sa-’snis europiečiams t-----
vaitraštyje 
atspausdino straipsnį apie i ekspansijos tema, 

i sovietų politiką ir jų im- ” 
perijalistinius siekimus.

StraiDsnis buvo sutiktas 
su dideliu susidomėjimu ir 
palankumu.

Jame aiškiai ir logiškai 
išdėstomi sovietų politikos 
siekimai, kurie siekia su
kiršinti USA su Didžiąją 
Britanija. Izoliuoti visas] ir patvirtina žinias, kad 
kitas tautas, tokiu būdu 
paruošiant dirvą sovietų 
ekspansijai. Ši politika 
vykdoma ne tik Europoje, 
bet ir vakarų pusrutulyje. 
Tai yra įtempimo ir įtari
mo politika. Savo meto
dais sovietai siekia visiško 
tautų nualinifno ir net jų 
biologinio išnaikynimo, 
kaip tai yra praktikuoja

ma Pabaltyje, o tada, anot

i

Šventi žmonės kiekvieną 
rytą ir vakarą ruošėsi prie 
mirties. K. J. N.

THIS WEEK!

tvbės nepripažįsta Pabal- 
tijo valstybių užgrobimo. 
Todėl dėl kvislingu atsto
vavimo kils smarkių gin
ču. Tikimės, kad nepri
klausomos Lietuvos balsas 
bus išklausytas ir pirmoji 
taikos konferencija pa
smerks Rusi jos imperializ
mą ir neurinažins Rusijai 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių. Jeigu toii kon
ferencija įsileis Pabaltijo 
kvislingus atstovauti pa
vergtus kraštus, tai jau 
dabar galima pasakyti. 

Rusija nori turėti didžiau-į kad karas laimėtas, bet 
laivyną. taika nva laimėt a Viotni
Rusijos rašytojas kalti

na Jung. Valstybes, kad 
jos paėmusios vokiečių 
laivyną, kuris buvo Duno
jaus vandenyne, jį pado
vanojo Austrijai. Ji norė
jo, kad Jung. Valstybės tą 
laivyną būtų padovanojus 
Jugoslavijai, kuri yra Ru
sijos kontrolėje.

buvo 
“Carrefour” į tuo įdomus, kad Sovietinės 

, paga
liau, pradeda kalbėti ir A- 
merikos politikos ekspo
nentai.

Rusija Nori TurėH Didžiausi 
Laivynų

Maskva, liepos 29 —Ru
sijos spauda plačiai rašo

v •

OPA pakėlė kainas ūži 
batus, anglis ir kitus reik
menis.

Prezidentas Truman su
darė dekontrOlės komisiją, 
kurios užduotis yra nutar-1 
ti kada panaikinti kontro-! 
lę ant įvairių produktų.

Galima tikėtis daug per- 
mainų. Į

Komunistai Nužudė 20 
Kunigų Italijoje

! -Roma — Per pastaruo- 
jsius šešis mėnesius komu
nistai nužudė 20 kunigų 

[gausiai apgyventoje j>ro- .
į vincijoje, Emilia. Teroro ką reiškia sukilimas 
laikotarpyje komunistai dabartinėse aplinkybėse.

APIE SUKILIMĄ 
JUGOSLAVIJOJE 

“Aš labai gerai supran-

i

taika pralaimėta. Vietoj 
žiauraus nacizmo įsigalėjo 
dar žiauresnis komuniz
mas.

Amerikos Lietuvių Tary
ba įteixė Prezidentui Tru
manui ir valstybės sekre
toriui Byrnes memorandu
mą. Apie šį memorandu
mą telpa LAIC žinutė ki
tame puslapyj.

Itūlijd, JllUOSldVijū HCD3- gaudė kunigus. Kviesdavo bus galima sėkmingai
‘ -........ juos lankyti ligonius ir tik tnHn km m».

kvietę juos užpuldavo įr J^rašte nebus^ svetimoj 
net kartais iš tolo nušau- 
davo.

1 Tai komunistinių ir
- bažnytinių vadų

tenkintos 4 Didžiųjų 
Sprendimais

juos lankyti ligonius ir iš-

Paryžius, liepos 28
Taikos konferencijai pra-’prįeš • 
sidėjus, italai ir jugosla- taktika.
vai, būdami nepatenkinti 
“keturiu didžiųjų” spren
dimu dėl Trieste, ruošiasi 
iškelti Trieste klausimą 
taikos konferencijoje.

“Keturi didieji” susitarė 
dėl Italijos ir paskelbė tai
kos sutartį. Tačiau taikos 
konferencijoj toji sutartis

Išvietintiems Baltiečiams 
Padėti Komitetas Londone

)

British League for Euro- 
pean Freedom įsteigė 
“Displaced Baltic Persons1 
Committee.”

pravesti tik tada, kai mū-
' s 

kariuomenės, kuri palai
kytų ir remtų dabartini 
teroristinį režimą, kurį 
sudaro maža jugoslavų ir 
užsienio komunistų grupė, 
kaip kad vokiečių trupės 
palaikė, kai buvo sudary
ta “nepriklausoma kroatų 
valstybė”. Iš kitos pusės, 
sukilimas būtų visiškai 
nereikalingas, jei vakarų 
sąjungininkai būtų Jugo
slavijai garantavę laisvus 

Tęsinys 5-tame pusi.
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ŠV. ONOS ŠVENTOVES
ą

IŠ Austrai Nesiskaito Su 
Rusijos (spėjimu

Vienna, Austrija, liepos
29
sovietų Rusijos dvi notas, 
įspėjančias ir draudžian
čias nacionalizuoti nuosa- 

, , ..... ivybes, kurias rusai savina-,.m dalyvavo procesijoj ir bu- si ka(J jfe , PotmlBnl 
loOO vo sužavėta laike palaimi- sutartį turį ui8ę ^„^1,

Arkivyskupas Cushing Pasakė 
Pamokslus

Neatsižiūrėdami į

Boston — Pilni kilniau
sių įspūdžių, virš 7 
Bostono ir apylinkių mal
dininkų grįžo iš Šv. Onos 
de Beaupre šventovės, Ka- kilmių keli ligoniai atgavo cįonalizuoti* 
nados, džiaugdamiesi' tu- savo sveikatą ir dar vienas; ___ ’
rėję progą dalyvauti iškil
mėse garsioje bazilikoje.

Maldininkai praleido še
šias dienas labai linksmoje 
ir pamaldžioje nuotaikoje, 
aplankydami Ka n a d o s 
gražius didmiesčius Mon- 
treal ir Quebec, i 
vaudami trijų dienų reko
lekcijose. kurias vedė. ir] 
gražius pamokslus pasakė 
Bostono Arkivyskupijos 
Ganytojas, J. E. Richard 
J. Cushing.

Labai didelį įspūdį pada
rė Kanados žmonėms Bos
tono katalikų pamaldu
mas, ypač Arkivyskupo 
Cushing pasišventimas ir 
susirūpinimas visų tikin
čiųjų žmonių reikalais.

Kiekvienas maldininkas 
keliavo į šventovę netik 
pagerbti Šv. Oną, kurios 
šventė yra liepos 26 d., bet 
taipgi pasimelsti savo v- 
patinga intencija ir pasi
tikėjimu prašyti sveikatos 
per Šv. Onos užtarimą. 
Daugelis jų vyko į Kana
dą kaipo dėkavonės aktą 
už laimingą iš karo sugrį
žimą karių, ypač savo vy
rų. sūnų ir mylimųjų. Dar nių. 
kiti susikaupę ir nuliūdę 
meldėsi amžinos dangiškos 
laimės žuvusiems kariams, 
kurie nesugrįžo.

Gausi minia ir kanadie
čių lankėsi pamaldose, nes pos 29 — J. V. Kongresas, 
Šv. Onos šventė yra jiems kuris pastaraisiais laikais 
viena iškilmingiausių, turėjo svarstyti ir išspręs- 
Dauguma jų, pagal tradi- ti svarbias problemas, tiki- 
ciją. pėksti atėjo iš tolimų si šią savaitę kaip nors už- 
vietų. Matėsi daug karei- baigti darbą ir gauti atos- 
vių, kurie pėksti keliavo togas, 
giedodami ir rožančių kai- OPA pratęsimo įstaty- 
bėdami per ištisą naktį, mas buvo vienas svarbiau- 
kad ryto metu galėtų iš- šių. Dabar dar liko užgirti 
klausyti šv. mišių. Prezidento Truman pa-

Įspūdingiausia buvo Švč. skirta OPA dekontrolės 
Sakramento procesija ga- taryba. Tikisi tai padary- 
tvėse. Tūkstantinė minia ti šios savaitės viduryje.

nimo visų ligonių - invali- Austrijos parlamentas 
dų. Praneša, kad laike is- nutarė tas nuosavybe8 na.

kitas invalidas paliko savo!
lazdeles. Vėliau, maždaug Budenz Apleido Notre Dm« 
už metų laiko, po plačių ty- į 
rinėjimų, bus paskelbta ar! 
tie įvykiai buvo tikrai ste- j 
buklingi.

■« *-------
UINverSIICi|

South Bend, Ind. — Iš
Arkivyskupas Cushing, priežasties sinusitis ligos, 

- , , nuoširdžiai patenkintas iš- Budenz’ &
ir da,!y’ kilmėmis ir žmonių karštu profesoriavimo N o t r e 

pamaldumu, visiems daly-iPame . kolegijos. Jo dvi 
viams pareiškė ir prižade- *?u^^eri ^Pg* gavo tą pa- 
jo. kad ateinančiais me- C1^ South Bend mies
tais. sąlygoms leidžiant, ^e,T . _ . _
jis lydės milžinišką mal
dininkų kelionę į Romą ar
ba į Panelės švenčiausios 
Liurdą. J. B.

Iš LRKSA 55 Seimo
Priėmė Rezoliuciją Lietuvos Gelbėji
mo Reikalu - Pakėlė Algas Visiems 
Pildomojo Komiteto Nariams - Už- 

gyrė Rekonversijos Planą.

i 1000 Žuvo Bažnyčios
Griuvėsiuose

Varšuva — Švč. Sakra
mento bažnyčios griuvė
siuose, Lenkijoje, dabar 
stovi baltas kryžius atmin
čiai 1.000 lenkų, jų skai
čiuje keturi kunigai ir 35 
seselės, kurie žuvo prieš du 
metu kuomet bombos su
griovė bažnyčią ir vienuo
lyną, kur žmonės buvo su
sirinkę maldai ir apsisau
gojimui nuo karo kauty-

■

Kongresas Tikisi Išsiskirs
tyti Šią Savaitę

Washington, D. C.,

,, J

Cleveland, Ohio — L.R. Rakauskienė, Muliolis ir 
Jurevičius; Jaunimo — 
kun. Savulis, kun. Žukaus
kas, V. Griežtoraitis, J. 
Batvinskas ir E. Kancevi- 
čius.

Sekantis LRKSA seimas 
(1948 m.) įvyks Boston, 
Mass.

Louis Budenz apsiėmė 
profesoriauti Fordham ka
talikų universiteto ekono
mijos fakultete, New Yor
ke. Pažymėtina, kad Louis 
Budenz, būdamas komu
nistinio laikraščio ‘Daily 
Worker’ redaktorium pe
reitą rudenį metė tą darbą

Vaizdas degančio viešbučio — Fitzgerald’s 
Hotel, Glens Falls, N. Y. šis gaisras padarė apie 
$75,000 nuostolių ir apie 250 svečių gyvybės bu
vo pavojuje. Kadangi jau toks viešbučių gaisras 
aebepirmas, tai New Yorko miestas išleido pri
dedamai saugesnius patvarkymus, kaip apsisau
goti nuo gaisro.

Naujas Ambasadorius
1 Kiniją

i

Washington — Dr.
Leighton Suart, protestan-

ir grįžo į Katalikų Bažny- ^as ^misteris ir ilgametis

PAIEŠKOJIMAI
1) Juozas Petraška kilęs nuo 

Simno;
T Į 2) Kazys Kasparavičius kilęs 

nuo Simno;
3) Adomas Petraška kilęs nuo 

Balbieriškio;*• t Ddiuiciibiuu,

Čią. tinn^Q1Q motu mirt orine 4) Marė Milučiūtė ištekėjusi
Jis ruošia spaudai kny- nu? 191.9 , ^ų . rektoIms Amerikoje, bet pavardė pagal 

P-a kurioie nnrodvs kodėl universiteto Kinijoje, Pre- ?. \ p Bgą, Kurioje nuroays Koaei vYr3 nežinoma, kilusi nuo Kro
lis? atsisakė komunizmo ir zidento Trumano paskir- lrr\l 11 Iri /-k "NT ii imliAnzic’ c?^_ Ijis atsisakė komunizmo ir 
įstojo į Katalikų Bažnyčią 
su visa savo šeimyna.

Lietuvoje Didelis Trūkumas 
Specialistų

lie-

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galim; laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

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

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu S.............. ir prašau prisiųsti ......

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė .............. —........................

Gatvė ............. -...... -..........—
Miestas ir Valstija ................................. ...........

knyga(s)

New York (LAIC)—Lie
tuvos laikraščiuose yra 
nemažai skelbimų ieškan
čių įvairioms darbo ša
koms specialistų. Taip, 
“Tarybų Lietuvos” Nr. 55 
“Pienocentras” ieško sta
tybos inžinierių, statybos 
technikų, darbų vykdyto
jų, buhalterių, ekonomis
tų, sekretorių. Kūno Kul
tūros ir Sporto Rūmai ieš
ko šoferio, peč kurio. Že
mės Ūkio Akademija Kau
ne nori surasti kanceliari
jos vedėją, mechaniką, e- 
lektrotechniką, buhalterį, 
bibliotekininką, kirpėją, 
batsiuvį, siuvėją ir sargų 
bei valytojų. Valstybės 
Tekstilės Trestas Kaune 
(Laisvės Al. 62) ieško in
žinierių - mechanikų, inži
nierių - statybininkų, ma
šinistų, mokančių lietuvių 
ir rusų kalbas. 
Vandens 
Technikinis 
technikų, 
topografų, 
mašinistų,

K.S.A. 55 seimas praėjo 
sėkmingai. Apie pirmosios 
dienos pamaldas ir sesiją 
jau buvo rašyta. Antradie
nio vakare, liepos 23 d. į- 
vyko šaunus bankietas 
Hollenden viešbutyj, kur 
įvyko ir seimo sesijos. 
Principaliu kalbėtoju buvo 
Lietuvos konsulas Dr. 
Petras Daužvardis. Vieti
nis anglų kalba laikraštis 
“The Cleveland Plain Dea- 
ler” plačiai rašė apie sei
mą ir Lietuvos konsulo 
kalbą, kurioj buvo aiškiai į 
iškelta sovietų Rusijos įūotoju-Žo’vdorodinTtet 

ląstą ir smurtas. : jiems, kaip praneša Kau-
Seimas priėmė rezoliuci-! ne leidžiama “Tarybų Lie- 

ją ir pasiuntė Prezidentui tuva” Nr. 55, “sėjos klau- 
Trumanui ir valstybės se- simai visiškai nerūpi”, 
kretoriui Byrnes, primin- Traktorių ir žemės ūkio 
darni, kad Jung. Valstybės mašinų remontas neveda- 
vyriausybė nenutoltų nuo mas. Turimus specialis- 
savo krašto ir Atlanto !tus: traktorininkus ir me- 
Čarterio principų ir pagel- chaniką labai dažnai nau- 
bėtų Lietuvai atgauti ne- doja malkų kapojimui ir 
priklausomybę ir laisvę.

Visiems Pildomojo Ko- \°* . ...
miteto nariams pakelta ai- į*™01 dirbu tiesiogmj dar- 
gos. Seimas užgyrė rekon-i^ siuntinėjamas įsnesio- 
versijos (persirašymo) į f? smu‘kl“J raštelius Gar- 
planą I liavos MTS netik kad ne-

Į LRKSA Centro valdy-;suteikė ni«kad reikalingos 
bą įėjo šie asmenys: Dva-;Para,"os-,*«* ,r savo tun- 
sios Vadas kun. Jonas Bal- mas tvarkingas sodybas 
tusevičius (Bali); pirm. ?u geriausia žeme nualino, 
Leonardas Šimutis; vice-! 1Jn'fent0,r!'I aplaužė, žymią

Kaip Mutarov ir Zovdoradn
Šeimininkauja Garliavoje

. Ne» York (LAIC) —
Garliavos Mašinų - Trak
torių Stoties direktoriumi 

i yra Makarov, o jo pava-

kitiems “ūkiniams” dar
bams. Vyr. agronomas,

i

kelaukio, Onos Naujielienės se
suo.

’ Visi šie asmenys, manoma, 
gyvena Bostone.

Atsišaukite patys ieškomieji 
arba kiti praneškite ieškomųjų 
adresus:

Darbininko Redakcijai
366 W. Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.

tas ambasadorium į Kini
ją. Tai ne pirmas kartas 
kad protestantas ministe- 
ris atstovauja Ameriką 
svetimšalyje. Dr. Owen J. 
C. Norem, luteranas minis- 
teris, buvo Jungtinių Val
stybių atstovu Lietuvoje 
nuo 1937 iki 1941 metų.

Kauno Ir Vilniaus Teatrai i
_ i

New York (LAIC) — Iš j 
Lietuvoje leidžiamų laik-! 
raščių, matyti, kad šių 
metų, pradžioje Vilniaus 
valst. dramos teatre buvo 
statomi: “Uždavinys”,
“Tartiufas”, “Marti”. Vil
niaus kino teatruose: 
“Zigmantas Kolosovskis”, 
“Kalti be Kaltės”, “Lady 
Hamilton”, “Pavas a r i o 
Valsas”, “Petras Pirma
sis” ir t. t.

Kauno Valstybės Teat
re: operos ‘Faustas’, ‘Car- 
men’, ‘Traviata’, baletas; 
‘Copella’, Gorkio ‘Miesčio-* 
nys’. Kauno Jaunimo ir 
Muzikinės Komedijos te- ’ 
atre: ‘Marica’, ‘Vilkas ir' 
ožiukai’, ‘Linksmoji Naš-; 
lė’.

i

"Bituko" Plytų Fabrikas 
Merdėja

pirm. J. Venclovas;’ sekr. dal< arkli« nugaišino.
Wm. Kvetkus; ižd. J. Vai
čaitis; globėjai — P. Ka- NORfOOD, MASS.
rašauskas ir V. Abromai-1 
tis; redaktorius — Matas
Zujus; Dr. Kvotėjas — A. į gust L dieną, 7:30 vai.
Valybus, M.D.; Kontrolės į šv. Jurgio lietuvių 
komisija — adv. Jonas 
Grigalus, Katilius ir Jasai
tis; Statutų komisija — J. 
Mickeliūnas, J. Tumasonis

adv. Jonas
i
i
i

PAIEŠKOJIMAS
Ona Marcinkevičiūtė paieško 

savo dėdės. Jono Marcinkevi
čiaus. kilus iš Rapsnonių kaimo,
Vilniaus valsčiaus. Kauno Aps- ir Rakauskas; Teismo ko- 
krities, prieš I Pasaulinį Karą‘misija — J. Batvinskas, K. 
išvykus į U.S.A. Kas žinotų apie * Rubinas i 
jo likimą, ar jis pats tegul ra-’
so:

Ona Lapinskas 
Herrera 287 

Buenos Aires, Argentina
■

______  ir p. Samienė; 
Švietimo komisija — kun. 
Pranas M. Juras, LDS 
Centro pirmininkas, p. J. 
B. Laučka ir p. Žemaitis; 
Labdarybės komisija — p.

Ketvirtadienį, rugpiūčio-Au- 
vakare, 

parapijos 
svetainėje, St. James Avė. įvyks 
BALF (Bendro Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondo) 22 sky
riaus susirinkimas.

Kalbės p. Bronė Budreikaitė, 
kuri kiek laiko atgal atvyko iš 
Europos.

Kviečia visus lietuvius ir lietu
vaites ateiti į susirinkimą, už
simokėti mokesnius — vieną 
dolerį ir paruošti šelpimo dar
bui planą. Valdyba.

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Raštą - Naująjį 

TestamentąKauno
Kelių Rajono 

Ruožas ieško 
hidrotechnikų 
mecha nikų, 
laivyno moto

ristų, laivų vadų, žemes
nių - bagermeistrų, ekono
mistų, sąskaitininkų, upei
vių, kūrikų - gaisrininkų, 
irklininkų ir kitų. Net ir 
Centriniame pašte įsikū
rusi “Sojuzpečat” stokoja 
instruktorių ir kontrolie
rių,

Kinijos Raudonieji Smuiko 
CentraHoėje Kinijoje

Nanking, Kinija, liepos 
29 — Kinijos valdžios ka
riuomenė, kaip praneša, 
sumušė kiniečių komunis
tų karo jėgas visose Lung- 
Hai geležinkelio pietinės 
dalies sekcijose.

Kinijos valdžios kariuo
menė laimi visuose fron
tuose.

New York (LAIC) — Į 
Tasai fabrikas Nepriklau-į 
somybės laikotarpiu veikė1 
Petrašiūnuose. Per karą, 
laimingai, išliko sveikas. 
Buvo užgrobstytos kaiku- 
rios mašinos, bet jos jau! 
vėl sugrąžintos, taigi — 
fabrikas pilnoje tvarkoje. . 
Jo gamybos pajėgumas 
galėtų išnešti iki 10 mili
jonų plytų per metus. Prie 
upokšnio Jesios, pačioje 
Pakaunėje, yra dideli to
kiai gamybai tinkančių 
kalkių klodai. Žaliavos y- 
ra tiek, kad fabrikai, pilnu i 
tempu dirbant, užtektų i 
mažiausiai, 10-čiai metų.; 
Tačiau okupuotoje Lietu
voje šio klausimo iki šiol 
niekas nejudina. Tuo būdu 
didelio pajėgumo fabrikas 
stovi be darbo ir merdėja.

♦

Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 
perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su- 

, rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutinės Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės. 

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
Šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiu čekį sumoje $ ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

f

Vardas

Adresas ...
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Published every Tuesd&y and Friday ezcept Holidays such aa
*iew Year, Good PHday, Memorial Day. Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
--------- by----------

BAINT JOBEPH'B LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
fetered M Mcond-claM matter Sept. 12. 1915 *t the poet offlce at Boatos. 

Mate, under the Act af March 3. 1870.
AMaptaoce for malUng at special rate of poetage provided for ln Section 1108 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
BUBSCRIP^ON KATES:

Oomestlc yearly ___________ $4.00
Domeatic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly----------------------$5.00
Vorelgn once per week yearly $2.50

MASKVA TEBESTIPRINA 
GELEŽINĘ UŽDANGĄ

roro grasinami atsidūrė už 
Lietuves ribų. Savaimi 
aišku, laisvi rinkimai ga
lės būt organizuoti po to 
kai okupacini kariuomenė 
ar tai išsinešdins, ar tai 
bus įlieta į tarptautinį 
kontigentą, būtinai daly
vaujant amerikiečiams ir 
anglams.

■
I

mo-Nev. York (LAIC) — 
Maskva vis dažniau pra
deda linksniuoti Pabalti ir 
Rytų Prūsus. Pav. kelios 
dienos atgal ir vėl paskel
bė, kad rūgščio 10 d. šau
kiama 
vietų Taryba, turės priim- Maskvos “ukazu” kaip ka
ti naują valstybinį gerbą, ro meto provizorijumas. | 
į jį įtraukiant naujai pri- Net ir Karaliaučiaus 
jungtas sovietų Lietuvą, “perleidimas” Rusijai ne- 
sovietų Latviją, sovietų buvo (ir negalėjo būti) 
Estiją, ir t.t. sankcijonuotas. Tas pri-

j a ■ a

j Apskaitai, Maskva ne
praleidžia nrogos parekla
muoti esą Pabaltis visiems 

i laikams priklauso Rusijai.
* William C. Bullitt, buvusis Amerikos pasiuntinys Kartais tas daroma ir ne- 

Maskvoje, išleido naują knygą, vardu “The Great tiesioginiais,* aplinkiniais 
Globė Itself”, kurioje negailestingai kritikuoja Rusi- keliais. Sakysime, ne taip 
jos politiką. Negailestingai, tai dar nereiškia neteisin- seniai buvo reklamuojama 
gai. Ne. Tai tik reiškia, kad jis neglosto, kaip daugelis Klaipėda, iš kurios rusai 
kitų, komunistų partijos politinės linijos. Nevartoja' nori daryti “vieną didžiau- j 
miglotų ir supainiotų diplomatinių posakių, kuriuos šių Sovietų Sąjungos uos-j 
eilinė publika gali suprast kaip nori, arba visai nesu- tų. 
prast. Jis kerta iš peties į dviveidišką bolševikų politi- £ 
ką ir nepalieka jokios abejonės eilinio skaitytojo min-, Maskvinio 
tyje, ką jis nori pasakyti. Bolševikiška ir bolševikuo- ’ daina... 
janti spauda tą Bullitto knygą, žinoma, griežtai panei- į ] 
gia. Pavyzdžiui, dienraštis “P. M.” ]_ ----- - ___
naši knygpalaikė neverta nė minėti, nes ji kartoja nu-' Užsieni Reikalų Minis- sant» tiek i Karaliaučių, i 
dėvėtus profesinių Rusijos engėjų argumentus. Bet, trams pradėjus posėdžiau- tiek . į Rytprūsių, kampą, 
kadangi žymi visuomenės dalis prisilaiko bendrų su ti. Prie balsų aplink Pabal- rusai žiūri kaipo į Sovietų 
Bullittu pažiūru, tai reikia, girdi, į tuos “šmeižtus” re- čio respublikas kas kart. Sąjungos dalis, 
aguoti. Ir “P. M.” cituoja kai kurias ryškiausias Bullit- dažniau girdisi ir Kara- “ ’* “ 
to knygos vietas. Štai jos: Į liaučiaus melodija.

“Kadangi pasaulio pavergimas yra Sovietų Vy-j f 
riausybės tikslas, tai nė viena tauta negali išsisukti iš rinkiminės komedijos me- 
jų pageidavimų srities. Jų alkis yra neribotas. Tarsi tu, Karaliaučius, su rusų 
kokia milžiniška amoeba (tam tikras marių augunė- okupuotais Rytprūsiais, 
lis) jie priima maistą ne žiotimis, bet visomis kūno da- rinkiminiu požiūriu, buvo 
limis. Jie ieško aukų visam pasauly. Kur tik įžiūri silp- priskirtas prie Leningra- 
nesnę, suvirškinamą tautą, tuojau ją aprėpia ir pra- do rinkimnės apygardos! 
ryja, nepaisydami žmoniškumo, nė moralumo.” ' O vakar laikraščiai prane-

Ta apsiryjimo kryptimi sovietai žygiuoja nesulai- šė, kad Karaliaučių rusai 
komi. Tad būtina juos sustabdyti. Bet kaip? Turime nutarė pavadinti Kalinin- 
gi atominę bombą, kurios Sovietai neturi. Bullitt pasi- gradu. 
skubina apsidrausti, kad moraliniais sumetimais jis 
nemato reikalo su Rusija kariauti. Atominė bomba tik i tinai demonstruojami ma- 
pabaudos pareigą atliktu. “Absoliučiai atmeskime min-i nievrai, kad parodyti Ru- 
tį, kad mums reikia Rusija pulti — sako Bullitt. Skelb- •sijos kaip ir galutiną įsi- 
dami karą Sovietų Sąjungai, mes nukristume netolie- steigimą Pabaltyje. 
šia iki moralinio komunistų lygio. Bet tai nereiškia, Į Tuom gi tarpu, mes žino

me, ne tik kad Pabalčio 
respublikas nieks nesiren
gia rusams pripažinti, bet 
ir rusų okupuoti plotai Vo
kietijoje, yra tik laikinas, 
karo aplinkybių iššauki-

I

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00

Vieną kart savaitėje metama_ $2.00
Užsieny metams  ____  $5.00
Užsieny 1 kart aa-tšj metama $2.50

mas, administracinis 
dusas.

Tas pats liečia ir vadi
namos “Naujos Lenkijos” 

I sienas, ypatingai Oder- 
iNeisse ribą. Kaip žinoma, 

Aukščiausioji So- tos sienos buvo nustatytos Lietuvos Valstiečiai Kerta 
Miškus Henorcms

DARBININKAS
•66 Weat Bro*dway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Nauja Bullitto Knyga
klauso taikos konferenci
ją. Potsdamo konferenci
jos galutiname komunika
te išimtinai, kiek tas liečia 
Karaliaučių, yra aiškiai 
pasakyta: The Conference 
evamined a proposal by 
the Soviet Government 
that pending the finai de- 
termination of territorial 
uuestions at the peace sėt-; 
tlement.

žodžiu, vis ta pati, sena ,^aip matome, Karaliau- 
imperializmo čiaus tariamas perleidi- 

jmas SSSR yra grynąi hi-j

M

Būdinga, kad toji daina I*°tetinis nieko nerijantis 
pareiškia, kad pa- sustiprėjo 4 “didiesiems” eventualumas. To nepai-j 
nos ii kartoia nu-■ Sant. tiek i Karaliaučių '

! Nevv York (LAIC) — 
Nors visaip skatinami, vi
sokiais būdais į “soclenk- 
tynes” kviečiami ir net 
premijuojami, Lietuvos 
valstiečiai savo miškus . 
kerta nenoromis. Apie tai - 
rašo okupantų laikraštis 
“Tarybų Lietuva” Nr. 44:^.. 
“Daugelis valsčių miško., 
medžiagos ruošą vykdo la
bai blogai ir dažnai neoa- 
rodo jokios pažangos. Štai 

I Veliuonos valsčius, iki 
1946 m. sausio 30 d., buvo — 
iškirtęs 21'i 1946 m. I-jo 

I ketvirčio plano, išvežęs 
.7'i, o per 10 dienų, tai y- 
i ra, iki vasario 10 d., nebe- 
I iškirto ir nebeišvežė nė - 
vieno ktm. Tas pats vra ir 

j su Seredžiaus valsčiumi, 
j kuris iki sausio 30 d. buvo 

““"c 1946 m.
-----'............................. —_  žino- ketvirčio plano, iš- . 

išdavų į Lietuvos ma, nereiškia, kad Lietu- v^žęs vos per 3'/, o vasa-

Liepos 4 d. Philippinų salos atgavo savo ne
priklausomybę. Dienoje iškilmingųjų ceremoni
jų paruoštoje estradoje buvo ir šis “gimimo nau
jos respublikos lopšys”. Kiekviena tauta džiū
gauja savo šalies tikrąja laisve. Ir tą džiaugs
mą tik tas gali suprasti, kas jį prarado. Lietu
viai puikiai supranta Philippinų džiaugsmą ir 
juos sveikina su jų laisvėmis. Lietuviai tikisi, 
kad teisingumas pasieks ir jų tėvų žemę ir ten 
užtekės saulė, kuri prašalins tamsumus.

Pav. paskutinės sovietų dinti “Kaliningradu!

Vis tai Maskvos pabrėž-

kad mes nevartotume atominės bombos Sovietų impe
rializmo nuodėmėms sutramdyti. Nėra nusidėjimo nu
bausti žmogžudį”.

Tokiais žodžiais bolševikų spauda labai piktinasi 
ir juos cituoja tuo tikslu, kad pastatytų Bullittą, taip 
sakant, prie gėdos stulpo. Atominę bombą komunistai 
skaito teroro priemone, dėlto, kad jie dar jos neturi. Ir 
kol jos neturės, tol teigs, kad Bullitt kursto Amerikos 
vyriausybę prie teroro. Bet kiek teroro yra padarę ir 
tebedaro bolševikai, apie tai jų spauda — nė žodelio. 
Be to, komunistų laikraštis prikiša Bullittui, kad savo 
apkaltinimų prieš Sovietus jis neįrodo. Bet ar reikia 
įrodymų tam, ką visi jau žino. Gi žino ne iš kur kitur, Į silpnesnes tautas ir visomis 
tik iš tų įrodymų, kurių ištisus tomus yra prirašę įvai-1 taiką.

v •

Padanges Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas
31. PRAKTIŠKAS PAMALDUMAS 

PRIE ŠV. ONOS
9, Klausyk šv. mišių, priimk šv. Komuniją 

ir užprašyk atlaikyti skaitytas, ar giedotas 
šv. mišias. Šios trys priemonės yra geriausias 
ir tinkamiausias būdas išprašyti reikalauja
mų sau, ar kitiems V. Dievo įvairių malonių. 
Čia reikia aiškiai pažymėti tą svarbų faktą, 
kad daugumą stebuklingų išgyjimų ir kitokių 
malonių įvyko kaip tik laike šv. mišių, arba 
tuojau po priėmimo šv. Komunijos.

10, Vartok šv. vandenį, arba šv. aliejų Ge
rosios šv. Onos garbei pašventintus. Tikėji
mas ir gilus pasitikėjimas į stebuklingą vei
kimą to šv. vandens ir aliejaus visur pasau
lyje jau yra plačiai žinomas. Juos dievotai 
panaudojant, įvyko daug įvairių maldų iš
klausymo.

11, Tapk nariu “Gerosios šv. Onos arkibro-
lijos. Neapsakomai didelė nauda, gauta per 
susitelkimą į šią draugiją, paragina mus 
kiekvieną tapti jos pačios nariais ir paragin
ti visus kitus į ją įsirašyti. Tai yra kilni min
tis pačios Bažnyčios ir visų geros valios žmo
nių. ’

12, Užsisakyk sau “šv. Onos Metraščius — 
Annals of St. Anne”, kuriuose yra aprašomi 
visi šv. Onos stebuklai. Taipgi sulyg galimy
bės juos platina žmonių tarpe. Jie niekad vie
ni neateina į mūsų namus, bet sykiu atneša

liaučiaus priklausomybės į Reicho parceliacines iškirtęs vos 9 <
Patį Karaliaučių kaip išrišimas gali turėti lemia- kombinacijas. Tas,

iau matėme sočio ’ nava- mVjU išdavų į Lietuvos ma, nereiškia, kad------- , . - -J » PeJ P Respublikos egzistenciją, va nėra užinteresuota kas ri° ĮP rebuvo nužengęs
raliaučiaus k om niekšas v- Ir kad J°ks Ūetuvis tuo jos pašonėje darosi, arba, ■7,r,cror"r' r”rrn''r' in. 
ra begaliniai svarbus klau- kinas™“ n‘‘Rali Ūkti abė- kad Lietuva neturėtų re- 
simas jingas. paracinių pretensijų į Vo-

Karaliaučiaus apylinkę1 Kai keno buvo klaidingai kieti ją Tais visais reika- 
sovietams priskyrus, ir vi- suprasta esą Lietuvos lais balsą lietuviai tikisi 
sas Pabaltis automatiškai nacionalistai reikalauja galėsią pareikšti per Uni - 
lieka anoje “geležinės už
dangos” pusėje...

Šio viso klausimo išsamų 
nušvietimą skaitytojai ga
li rasti Amerikos Lietuvių 
Tarybos p. m. paruoštame 
ir US valdžiai įteiktame 
memorandume: Memoran- 
dum Conceming Prospec- 
tive Transfer of Konigs- 
berg and Adjacent Area to 
the USSR. (tilpo p. m. ru
deniniame Lithuanian Bu- 
lletin).

Ten buvo pabrėžta, kad 
vienoks ar kitoks Kara-

Ir kad joks lietuvis tuo jos pašonėje darosi, arba. nei žingsnio pirmyn. Blo
gai miško medžiagos ruo
ša vyksta Lapių valsčiuje 

1 (iki vasario 10 d. iškirsta 
IIS, o išvežta apie 9S ), 

i A. Panemunės valsčiuje 
Siškirstn 12', išvežta anie*_ Rytprūsių dalies, kartu su ed Nations, į kurių kolek- (iškirsta 13' <, išvežta apie 

'Karaliaučiumi, prijungi- tyvą la;sva ir nepriklau- ^ar’iav<^ vaAPclV,e
mo prie Lietuvos. Kiek soma Lietuva, ankščiausia išgirsta vos 6'<, išvežta

11$; ) ir t.t.”
Darbui paskatinti, oku

pantai net įvedė premijas. 
Pav. Mėnesines ir viso 
ketvirčio normas išpildžiu-, 
siems leidžiama tvirtomis 
kainomis nusipirkti med
vilnės medžiagos iki 6 
metrų (metras turi arti 40 
colių), ūkiško muilo vieną 

cukraus 300 gr. 
j (trys ketvirtadaliai sva- 
jro), žibalo du litru (litras 
truputį mažesnis už kvor-

mesžinome, tokių tenden- ar vėliau, bus priimta, 
ei jų lietuviuose visiškai Tuom gi tarpu, lietuviai 
nėra., . turi teisės reikalauti, kad

Savo milžiniškoje daugu- galimai greičiau būtų pa
moję, lietuviai giliai persi- naikinti visi Hitlerio - Sta- 
ėmę Atlanto Čarterio dės- lino agresijos padarai, 
niais, kurių punktas pir- pradedant 1939 metų kovoj 
mas įsakmiai neigia bet mėn. Klaipėdos užgrobimui 
kokią teritorinę aneksiją, ir* baigiant Stalino 19401 
o punktas antras atsisako metais Lietuvos (taip Patišbąlą 
pripažinti teritorinius pa- Latvijos, Estijos) ginkluo- y 
keitimus, kurie nesutiktų taaneksiia. P .---
su užinteresuotų žmonių Keliai į šią padėtį grižti1 k " 
valia. Tuom tarpu, mes ži- taip pat yra aiškūs: laiki-'Z^^yį“^^“
nome, didesnė Rytprūsių nos Lietuvos valdžios su-; 
gyventojų dalis atsidūrė darymas (1) ir laisvų rin- 
vakarų Vokietijoje. kimų Lietuvoje pravedi-

Be to, kaipo šiame kare mas, (2) žinoma, prelimi- 
neutraliai likusia valsty- nariai grąžins į kraštą vi- 1 T I I— f* - 1 ? - - — A 1 • A •

riais laikais lankiusieji Sovietiją svetimų šalių kores
pondentai ir pametę Sovietų tarnybą jų pačių buvusie
ji pareigūnai. Pagaliau, viso pasaulio akyse dabar 
vyksta tokie faktai, kurie ir užsimerkėliams svilina 
akis neužginčyjamu įrodymu, kad Rusija ryte ryja 

pajėgomis sabotažuoia be, Lietuva ir formaliu po- sus tuos, kurie ar tai NK- 
K. žiuriu, neturi teisės kištis VD smurto, ar NKVD te-'

podraug ir nesuskaitomus palaiminimus.
13, Sulyg leidžiamų gyvenime aplinkybių 

ir jėgų, kiekvienas, kuris trokšta sau malo
nių iš šv. Onos, tegul stengiasi kuoplačiausiai 
išplatinti dievotumą prie jos. Galutinai prisi
mink sau šį svarbų dalyką: “Visi tie, kurie 
stengsis platinti šv. Onos garbę žmonių tarpe, 
džiaugsis maloniu gyvenimu, apturės daug 
jos malonių ir laimės džiaugsmingą amžinat
vę ten, kur šiandien yra pati šv. Onos prakil
niausioje savo garbėje ant garbingo sosto ša
lę savo mylimosios dukrelės Marijos ir savo 
numylėto dangiškojo anūko — V. Jėzaus 
Kristaus”!

II. ŠV. ONOS GARBINIMO PRADŽIA
1. Pasaulyje tur būt nesiras nė vieno kraš

to, nė vienos tautos, kame Šv. Panelė Marija 
taip prakilniai, taip širdingai ir taip vienin
gai būtų garbinama, kaip Prancūzijoje, čia 
jos garbei yra pastatyta daug puikiausių ka
tedrų, bazilikų, vienuolynų, jos vardu užvar
dinta daug kolegijų mokyklų, kalnų, upių, 
slėnių, čia pagaliau ji yra pavadinta Prancū
zijos Karalienė. Ir pati Marija, tarsi atsidė
kodama šiam ypatingo katalikiškumo kraštui 
už tokią skaisčią meilę, nuoširdžią Jai rodo
mą pagarbą, per išrinktąją ir numylėtą mer
gaitę — piemenėlę, palaimin. Mariją Berna- 
dėtę, pasirinko sau čia, šiandien visame pa
saulyje garsiąją stebuklais, Liurdo šventovės 
vietą. Tat ir neveltui gražiai pritinka jau nuo 
žilos senovės laikų Jai suteiktas garbingas 
titulas: “Regnum Galliae — regnum Mariae”, 
reiškia Prancūzijos viešpatija yra Marijos 
karalystė.

Tačiau tąja karališkąja Prancūzijos gar

be Marija dalinasi ir su savo mylima motina, 
šv. Ona, V. Jėzaus garbinga bobute. Taigi 
nuoseklumo keliu einant, visi prancūzai be 
luomų skirtumo ir išimties pasižymi ypatinga 
pagarba, meile ir prie šv. Onos, kuri čionai 
yra gerbiama, kaipo nešiojanti dvigubą ka
rališką karūną. Tat ir kyla klausimas, nuo 
kokių laikų ir kame prasidėjo šioje šalyje y- 
patinga meilė, pagarba ir garbinimas šv. O- 
nos asmens? Labai daug yra gražių padavi
mų ir net legendų apie tokių laikų pradžią ir, 
žinoma, daug įvairių įrodymų.

A. APTAS — ŠV. ONOS RELIKVIJŲ 
ŠVENTOVE

Nedidelis pietų Prancūzijos miestelis, 
Apt’o vardu, savo įsteigimo istorijoje turi 
tikrus ir autentiškus užrašus, iš kurių maty
ti, kad jame nuo seniausių laikų randasi šv. 
Onos palaikų dalis, bei jos relikvijos.

Vieni istorikai sako, kad popiežius Kle
mensas jau III šimtmetyje jas prisiuntęs Ap- 
to vyskupui šv. Kastorui. Kiti gi istorikai nu
sako, kad šias relikvijas čia yra atsiuntusi 
pati šv. Alena, ciesoriaus šv. Konstantino 
motina, 4-me šimtmetyje ir jas dovanojusi 
Apto vyskupui. Yra tikrų istorinių žinių, 
kad ji nuolat palaikė gerus santykius su Pro- 
venco vyskupais, tat ir galėjo, karališku bū
du juos pagerbdama, papuošti tą bažnyčią 
šiomis relikvijomis.

Pagaliau dar yra labai gražus padavimas- 
tradicija, užrašyta garsaus prancūzų poeto 
ir rašytojo Mistral’io, užvardytame veikale: 
“Krikščionijos didysis padavimas apie Pro- 
vencą”. Jame tiksliai nurodoma, kad 42 m. 
Kristui užgimus, laike didelių persekiojimų,

krikščionys buvo priversti apleisti Jeruza’ę 
ir visur slapstytis. Dievota Betanijoje Lozo
riaus šeima, sykiu su Morta ir Marija, paė
musi laivą iškeliavo jūrėmis ir pagaliau ste- 
būklinku būdu priplaukė Prancūzijos kran
tus. Jie kaip tik ir atsivežė su savimi “labiau
siai ant žemės didžios pagarbos vertas relik
vijas,” t. y. šv. Onos kūną, kurį ir įteikė pir- 
mąjam Apto vyskupui, šv. Auspiciiui.

Kaip ten nebūtu su visomis siu padavimų 
hypotezomis - spėliojimais, ar daleidimais, 
Aptas yra visur vadinamas privilegijuotu šių 
relikvijų savininku. Jis yra antrasis Prancū
zijos Betliejus. Nors ir yra skabomas ma
žiausiu respublikos m’esteliu. b^t ti’-rumoie 
yra garbingiausis, kadangi valdo gyvą šių 
šv. Onos palaikų relikvijorių.

Vė’esniais laikais dėl įvairiu barbaru ir 
Saracėnų užpuolimo ant šio krašto, šios bran
gios relikvijos tapo sumaniai paslėptos ir gi
liai užkastos Apto katedros krvntoj0 — no- 
žeminiame rūsvj, kol pagaliau 792 may b^vo 
stebuklingu būdu atrastos. Karolis Didysis, 
frankų karalius, sykiu ir 1 r:>ščioriu imnara- 
torius, galutinai nugalėjęs Saracėnus, biri? 
kardu ir ugnimi sunaikino ir Provenco am’- 
lin.kcs, davė įsakymą savo ištikimam t?*rn:; 
š n Tuminui, atstatyti sugriautą Anfo kr/?- 
dra ir iš naujo ją pašventinti, res bu"o su
teršta stabmeldžiu dievaičių garbinimo apei
gomis. Tas 'aikas tai ir buvo p?tofTia,'s:i’ "m- 
mentu, kuomet šv. Ona pasirinko, kad aiš’ iai 
ir plačiai suliepsnotų visų žmonių širdyse 
tikras garbinimas ir gilus pamaldumas prie 
jos visame krašte.

(Bus daugiau)
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Kristaus Kunigo Pasiuntinybė,

Tėvo Alfonso P. Gailevi- 
čiaus (Gailiaus). O. P.. 
Primicijų proga. 1946 m. 
birželio 9 d.. 
Mass.. Tėv.
Žvirblis. O. P. pasakė 
kantį pamokslą:

• Pažvelgęs į jaunuolį, 
žus pamilo jį ir jam tarė:
eik ir sek mane” (Morkaus 
10:21).

Cambridge. 
Kazimieras 
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Pranešimas Apie BALF Seimę
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Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
Skyriams

Mylimiausieji Kristuje! Šian
dieną. Sekminių šventės pirmą
ją dieną, pirmąjį kartą jaunu
tis Levitas Tėvas Alfonsas iš
kilmingai atlieka švenčiausiąjį 
savo kilnios tarnybos veiksmą: 
įžengęs į Dievo altorių aukoja 
pirmąsias savo giedamas šven
tas mišias.

Jaunatvės entuziazmo ir savo 
gerosios mamytės bei giminių 
kilniu pasiaukojimu padedamas, 
ilgai ir stropiai rengėsi šiai die
nų dienai,
šiam tauriam 
aukščiausias.

Madų pasaulis šioje šalyje yra įtakoje judamųjų paveikslų artistų, 
taip tvirtina tos rūšies specialistai. Šis paveikslas parodo keletą pavyz
džių iš tos rūšies tvirtinimų ir madų žinovai-vės gali persitikrinti.

vardui nesutepta auka" (Mala- 
kijaus. 1:11).

Mylimiausieji Kristuje! Pana- 
grinėkim truputėlį kilnią kuni
go pasiuntinybę ir didižias jo 
galias.

šo įšventinimo diena! Išsitiesęs 
Dievo namuose, didingoj šv. Do- 
miniko Bažnyčioje, šių Jungti
nių Amerikos Valstybių sostinė
je NVašingtone. laisva valia išsi
žadėjo pasaulio ir kilniai pasi
aukojo Viešpaties Jėzaus tarny
bai. Tikėjo tada ir šiandien te- 
bėr kuogiliausiai įsitikinęs, kad 
Šventajam Dievui duotina kas 
yra žemėje geriausia brangiau
sia. O šiandieną tą savo gilų į- 
sitikinimą gali viešai ir iškilmin
gai pakartoti. “Prisiartinęs prie 
Dievo altoriaus", jis ir jus kvies 
paaukoti pakelti širdis Viešpa
čiui: "Sursum corda!" giedos su 
nuoširdumu virpančiu balsu.

. Kokio didžio, kokio kilnaus 
idealo Tėvas Alfonsas siekė! Ir 

j kaip geri katalikai tėveliai ger- 
Į bia bei vertina šį kunigo idea- 
ilą! Jiems kunigo idealas už vis- 
t 
j ką aukštesnis. Dėl šio aukšto 
j idealo, motinėlė darbuodamosi

Ilgą laiką ruošėsi: namuose mokė sūnelį melstis, 
pašaukimui —! mokė skaityti. Išsižadėjusi sa- 

kuris gali būti vęs. iš paskutiniųjų leido sūnelį 
duotas žemės vaikams. Pažvel- i mokslą. Ir pats Alfonsas, kaip
gęs į praeitį, į vaikystės jaunvs- uoliai mokėsi, kaip karštai ne
tęs dienas — kai buvo dar ma
žutis “klapčiukas", kai buvo 
jaunas mokinys moksleivis. — 
mato iš naujo geros katalikiš
kos šeimos padavimus, pavyz
dingų tėvelių parinkimą, savo 
paties palinkimus, maloningos 
Apvaizdos sudarytas aplinky
bes: jaunystės dienų svajones 
vėl pergyvena. Šiandien tie kar
šti troškimai, nuoširdūs norai 
pildosi neapsakomu gražumu. 
Bet... ir kiti jaunuoliai tas pa
čias progas turėjo, ir panašiose 
aplinkybėse gyveno, ir rodos, 
dar geriau buvo išsilavinę, dau
giau talentų, daugiau gabumų 
turėjo. Tačiau — jis — Alfon
sas buvo pašauktas, o kiti ne. 
Kodėl? Mat Jėzus iš tikrųjų 
“pažvelgė į šį jaunuolį, pamilo jį 
ir jam tarė: Ateik ir sek mane" 
(Morkaus 10:21).

Rūpestingai, su atsidėjimu, 
stengtasi paruošti šį jaunuolį 
levitą savo dieviškajai tarnybai, taus misiją ir Kristaus galybę, 
savo kilniam pašaukimui: netin
kamos pramogos. komerciniai 
užsiėmimai buvo uždrausta: jis sios gydytojas.
buvo mokomas gyventi žemėje 
kaipo angelas; ilgus metus, arti 
prie Jėzaus, po viena su Juo 
pastoge gyvendamas. kalė mei
lės ir pasiaukojimo ginklus bū
simajai kovai su nežinojimu, ne
apykanta ir piktu. Ir štai išau-

nuilstamai studijavo, rengėsi 
stropiai ištikimai! Kokie gilūs, 
ne iš šio pasaulio jo jausmai — 
dvasios pakilimai! Kokie kilnūs 
pasiryžimai ir pažadai kai šven
tu aliejumi tepė ženklino jo del
nas Jo Ekscelencija Vyskupas 
Shehan. ir davė jam galią su
rišti ir atleisti nuodėmes, ir kon
sekruoti paties Dievo Kūną ir 
Kraują Brangiausį. Kaip nuste
bo Tėvas Alfonsas, kad apturė
jęs tokias galias, jis dar pasili- 

!ko žmogumi. A. koki neišreiš
kiamą įspūdį padarė jo širdy šie 
Kristaus žodžiai: “Kaip siuntė 
mane Tėvas. Aš ir jus siunčiu: 
Kaip mane mylėjo Tėvas. Aš ir 
jus myliu”.

Šiandieną visi rūpesčiai, ilgų 
■ metų uolumas, prisirišimas na- 
, miškių. ypač motinėlės ir broliu- 
j kų pasiaukojimas ir meilė yra 
puikiausiai apvainikuojama. Jų 
visų Alfonsas turi dabar Kris-

Jisai “kitas Kristus" — “alter 
Christus!” Sielų ganytojas, dva-

IR JIE EINA

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Sei
mas šaukiamas 1946 metų rugsėjo - September 2 d., 
New Yorke.

Pagal BALF įstatus, kiekvienas Skyrius turi tei
sę rinkti ir siųsti į Seimą po vieną atstovą nuo 25 narių, 
užsimokėjusių savo mokesčius. Kiekvienas Skyrius, 
nežiūrint savo narių skaičiaus, turi teisę siųsti vieną 
atstovą.

Visi BALF Skyriai prašomi išrinkti atstovus ir 
pasirūpinti, kad jie atvyktų į Seimą, kurs bus labai 
svarbus. Jame dalyvaus pirm. kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, kuris bus tik ką grįžęs iš Europos. Jei savo darbų 
Seimas negalės užbaigti rugsėjo 2 d., jis galės būti pra
tęstas rugsėjo 3 d. *

Išrinkus atstovą, reikia tuojau pranešti Centro 
Sekretorei. Paskutinė pranešimo apie atstovų išrinki- 
jmą diena yra rugpiūčio-August 19.

Seimo posėdžių vieta ir darbotvarkė bus pranešta 
j vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame visus BALF Skyrius gyvai
• susidomėti Seimu, rinkti atstovus, laiku pranešti iš-
• rinktųjų atstovų vardas ir paruošti naudingų sumany
mų, kurie pagelbėtų lietuvių šalpos darbe.

Iš anksto reiškiame visiems Skyriams dėkingumo 
.žodį už jų pastangas BALF Seimo pasisekimui užtik- 
Į rinti.I

-Atėjo tūlam katalikui nelaimės 
i valanda, įvyko katastrofa, 
j Greitai jis nugabentas ligoni
nėn. Gydytojai jį išegzaminuo- 

i ja. dar vėl apžiūri. Praneša, 
kad jo gyvenimo galas jau ar
tinasi. Už valandėlės vienos ki
tos jau nebekvėpuos, jau nebe
krutės. Gi šiam mirštančiam 
katalikui šnibžda sąžinė, kad 
jis sunkioj nuodėmėj. Baisi 
gąsdinanti mintis! Gi jis aiškiai 
gerai žino, kad mirtis su sun
kia nuodėme amžinai jį atskirs 
nuo Jėzaus, nuo Marijos, nuo 
amžinos laimės. A, kaip sku- Į 
biai jam reikalingas išgelbėto-' 
jas! A, kaip jis šaukiasi tokio • 
asmens, kuris jo sielai dabar ' 
padėtų, išgelbėtų, ją nuvalytų) 
nušvarintų, kad drąsiai galėtų! 
sutikti savo Teisėjo žvilgsnį; 
Teismo momente.

i Brangiausieji, ką gi mes pa- 
šauksim ? Skubiai pašaukim 
milijonierių, net ir multi-mili- 
jonierių daugelį, kiek tik rasi
me. O ką gi jie padarys ? Gal 

; vieną kitą rūpestį prašalins 
prižadėdami ligoniui, kad jo 
vienas giminaitis arba giminai-

Ir jie eina iš šalto Sibiro, 
Iš nuogųjų Altajaus kalnų, 
Mina derlių po kojom, kaip žvy- | 

rą,
Pilnos rankos ginklų kruvinų.
Iš tenai, kur žiema nesibaigia, j 
Iš tenai, kur naktis ir ledai.
Iš tenai slenka tartum apsvaigę 
Jų besieliai, beširdžiai veidai. 
Iš tenai, kur mirtis viešpatauja. 
Iš Uralo pustynių žiaurių, 
Kaip hijenos, nžuodžiusios 

kraują,
Slenka ordos komunos žvėrių.
Jie sumynė vaikus Vainemoino, 
Jie sumynė tautas Baltijos, 
Jie Karpatų pakalnėmis eina, — 
Skęsta upės ir miestai kraujuos. 
Griūva katedra Koelnio ir gęsta 

I Jos altoriaus ugnis amžina...
Į rankas ima elgetos lazdą 
Ir išeina šventoji šeima.
Ir sutiks jie nuo Ilmenio žmones 
Ir šeimas nuo krantų Dauguvos. 
Ir paguos jie nelaimėj kelionės 
Daug benamių šeimų Lietuvos. 
Pažadės, kad sugrįžtų, kas būta, 
Ir į viltį pavers jų skausmus. 
Ir padaugins jų elgetos plutą. 
Ir pro sapną parodys namus. 
Pažadės, kad jų frontuose sūnūs 
Apsupimo ugny liks laisvi.

• Kad pasauly kris pančiai komu
nos.

Kad ji mirs, o paliks jie gyvi... 
vargšus, ieškos paklydusių avė-1 Bet kur slėptis jiem ? Tyruos 
lių ir su didžiu džiaugsmu ves 
jas į savo Tėvo namus. “Dievo 
paslapčių dalintojas”, jis krikš
tys, laimins, mokins mirštan
čiuosius kaip sutvarkyti savo 
nemariosios sielos reikalus, 
kaip susitaikyti su Geruoju Die
vu, ruoš juos laimingai mirčiai 
su Viešpačiu Jėzumi. Marui už
ėjus — kai visi kiti pabėga — 
kunigas pasilieka darbuotis, pa
silieka miške, kalnuose, pakal
nėse; jis nepaiso nei vėtrų nei 
audros, nei sniego pūgų nei 
smarkių liūčių. Kunigas dar
buojasi fortuose, ligoninėse, ka
ro laukuose, mokyklose, prie
glaudose ir kalėjimuose — vi
sur kunigas eina kur tik yra 
vargšų, kur tik randasi nuliū
dusiųjų paguodos pastiprinimo 
reikalingų. Kur tik sielos išga
nymo trokštančios šaukia, ten 
kunigas bėga. Ten kunigą, 
Kristaus ambasadorių rasi, mo
kantį. skelbiantį Dievo tiesas, 
gydantį sielos ligas, iš nuodė
mių nusidėjėlius paliuosuojan- 
tį. su išskėstom rankom lau
kiantį vėl priimti grįžtantį sū
nų vėjavaikį, tarpininkaujantį 
tarp Dievo ir žmonių.

Kunigo Galybė
O dabar kunigo galia, 

taus kunigui duota galia 
ryti ir uždaryti, surišti 
leisti. Jam ištarus žodį, 
lis, užmuštas nuo pasaulio įkū
rimo, yra aukojamas ant mūsų 
katalikų altoriaus. Jo žodžiu ir 
“duona iš dangaus atėjusi” yra

linybėBei 
Misija

Tėvas Alfonsas dabar Kris
taus ambasadorius bei legatas. 
Visi jojo klausys taip kaip pa
ties Kristaus. “Kas jūsų klauso, 
manęs klauso.” Jis skelbs tuos 
pačius įsakymus kuriuos Mozė 
davė žydams ant Sinojaus kal
no. Jis skelbs tas pačias iškil
mingas pranašystes. kurias 
Pranašai skelbė Judėjos slė
niuose. Tėvas Alfonsas skelbs 
garsins tą pačią evangeliją, ku
rią Kristus kalbėjo nuo kalno 
ir Galilėjos pakraščiuose. Jis 
nešios, duos tuos pačius Evan
gelijos įsakymus, kuriuos Apaš
talai per visą Romos valstybę 
bei imperiją išnešiojo. Tėvas Al
fonsas dabar “pasaulio šviesa”, 
tai turės atsiskirti nuo savųjų 
šis šviesos sargas bei prižiūrė
tojas. Ir jis privalės uoliai ser
gėti tą šviesą, kuri šviečia, ve
da ir įspėja visus keliaujančius 
šio pasaulio jūrėmis iki amžiny
bės uostą pasiekia.

Į Ateityje Tėvas Alfonsas už- 
Tėvo

Kunigo Pi
t

į

BALF Direktorių Valdyba:Vicepirm. Nadas Rastenis, einąs Pirmininko pareigas. 
V icepirm. Antanas A. Olis 
Vieepirm. Kun. Jonas Balkūnas 
Vicepirm. V era J. Količienė
Sekretorė Nora Gugienė 
Iždininkas Dr. Antanas Zymontas 
Fin. Sekr. Antanas Žilinskas.

tė bus iki gyvos galvos aprūpi- 
A, kaip sku-! namas šelpiamas. Bet jo paties 

sielai padėti, jos nelaimei pra
šalinti ką gi padaro, ar gali pa
daryti? Nič nieko!

Pašaukime civilinės valdžios • galvas, 
atstovus, majorą, gubernato
rių, paties Kongreso narį, ats
tovą arba Senatorių. Vyriausio
jo Teismo vyriausiąjį Teisėją, 
net ir patį šios šalies Prezi
dentą. Kai kuriais atvejais jis 
juk gali atleisti prasikaltimus 
prieš valdžią, prieš valstybę. 
Tačiau atleisti išrišti tam mirš
tančiam ligoniui nuodėmes — 
to jis negali. Bejėgiai visi!

Dar pasikvieskime mokslo * 
vyrus, mokslininkus, garsiuo
sius filosofus ir poetus, meno, 
literatūros mokslo gabiausias 
gudriausias geniališkiausias 

ir paprašykime kad
mums padėtų. Bet ir šie visi be
jėgiai, absoliučiai nieko tam 
mirštančiam žmogeliui nepadės.

(bus daugiau)

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy
venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.

žmonių žvejys., sįįms savo Dangiškojo 
dieviškosios sėklos sėjėjas, ka- reikalais: lankys ligonius, šelps
pitonas Kristaus armijoj, sutai
kinimo permaldavimo ministe- 
ris. Dievo paslapčių dalintojas.

■ Dievo žmogus. Kristaus drau
gas. tarpininkas tarp sielų ir 

' paties Dievo, jis mums konkre
čiai Kristų vaizduoja. (Jis “že- 
’ mes druska", jis pasaulio švie- 
'sa").

Šiandien, visi gyvenimo nema
lonumai. visos sunkenybės bei 
naštos laikinai užmirštos kai 
matė jo namiškiai Tėvelį Alfon
są žengiantį altoriaus link, iš
pildyti senojo įstatymo prana
šystę: “Nuo saulėtekio iki sau
lėleidžio mano vardas yra didis 
tautose, ir kiekvienoje vietoje 
aukojama ir atnašaujama mano

GARBO—Heading for Suėd
ei). her aative land, movie 
actress Greta Garbo sails 

from New York City

MISS EQL’ESTRIEN'XE of 
1946 is Vėla Ceres. Metropol
itan Opera Ballet dancer 
chosen by the Riding Masters 
of America in New York City

I
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LIETUVIAMS
REIKALINGA

Sacharos.
Ar Jeruzalės mūruos senuos? 
Kol praeis žemę supantis maras, 
Kur šventoji šeima lauks die

nos
Kur Viduržemio žydinti jūra. 
Ar kur sodai Dunojaus žali, 
Ar prie Adrijos tyro lazūro. 
Ar po Alpių uolom pakely — 
Nuo bombanešių ras jie pa- 

dangstę
Ir pavargę nakčia pailsės, 
Kol kapų eisena nebežengs čia 
Ir šėtonas mirties nebesės.
Ir tada nusileidęs balandis 
Visagalio šviesos spinduliuos 
Tars:—Į jūrą sugrįžkite, van

dens.
Ir į kalnus, kalnai atgalios I 
Tu. šėtone. į amžių bedugnę. 
Tu į taigų pusnynus sugrįšk! 
Jūs. benamiai, sukurkite ugnį 
Grįžę vėl pas gimtąsias duris. 
Tu. šventoji šeima, jų širdyse 
Ir jų meilė je būsi gyva. 
Tu, į marmuro sienas negrįši, 
Jų širdis — bus bažnyčia tava.
Ir nužengs po kančių nuo Golgo

tos
Prisikėlęs Europos žmogus, 
įtikės paskutinis Pilotas. 
Kaip šaltinis švies tyras dan

gus.
Bernardas Brazdžionis.
(Iš ' Laisvoji Lietuva")

I

Kris- 
atida- 
ir at-j 
avinė-

4

padauginama nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio.

Kurią žemės 
palyginti šiai 
Paimkim tik

galybę galime 
didžiai galiai ? 

vieną pavyzdėlį.

JŪSŲ PAGALBA
Ugnies karas pasibaigė, bet nuo karo nukentėjusiems lietuviams vis dar reikia kovoti už savo gyvybės išlaikymą. Šiandien didžiausi jų priešai yra: badas, stoka pastogių, sveikatos reikmenų ir kitų kasdieniniame gyvenime reikalingų daiktų. Jų ginklas prieš tuos nelvgius priešus kovoje už būvį yra Jūsų aukos BENDRAM AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO VAJUI, kurios skiriamos suvargusioms lietuviams. Kiekviena minutė brangi, kiekviena auka neįkainuojama.

AUKOKITE
Karo nuvargintiems lietuviams šelpti per

Bendrąjį Amerikos Lietuvių šalpos Fondą
štai tik dalis to kas būtinai reikalinga karo nuvargintiems lietuviams gelbėti: KONSERVUOTAS MAISTAS:Kūdikių maistas, pienas, mėsos ekstraktai, daržovės, vaisiai, sriuba, žuvis ir kiti produktai.DRABUŽIAI:Bet koki dar dėvėtini drabužiai (nuo apsiausto iki pančiakų) vyrams, moterims, vaikams, kūdikiams; avalynė ir patalynė.MOKYKLŲ REIKMENYS:Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai (paprasti ir spalvoti), trintukai, kreida, dažai, popiera paišybai, rašalo milteliai ir t.t.(VAIRIOS KNYGOS:Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mokykloms), apysakos, eilės, moksliškos knygos, paveiksluotos knygos, žodynai, lietuviškos maldaknygės ir kitos.VAISTAI:įvairių (nevartotų) vaistų, vitaminų, bandažų, chirurgijos instrumentų, muilo, dantims pastos, šepetukų.SPORTO ĮRANKIŲ:Žaislų, įvairių sporto įrankių, žūklavimo priemonių, basketbolo reikmenų vyrams ir moterims, sporto drabužių (uniformų), sviedinių ir sviedinukų, sporto reikmenų plaukiojimui, bėgimui ir t.t.ĮVAIRIŲ KITŲ REIKMENŲ:Šukų, adatų, siūlų, skustuvams peilukų, skustuvų, guzikų, šepečių ir kitų daiktų, reikalingų kasdieniniame gyvenime.

Visos Dovanas Nuo Karo Nukentėjusiems 
Lietuviams Šelpti Siųskite: 

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE 
101 Grand Street Brooklyn 1L N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203
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Kraujas Plūsta Jugoslavijoje

Mano 
beveik visi Jugo-i 
žmonės. Mūsų • 

kalnuose yra

Pradžia 1-įname puslapy] 
ir demokratinius rinki
mus. Komunistiškoji ma
žuma, kuri, dėka klaidin
gos politikos ir dėka so
vietų durtuvų, buvo uždė
ta valdyti šalį, būtų išgin
ta lauk balsavimų kortelė
mis, metamomis į rinkimų 
urnas.

ČETNIKŲ VADAS 
APIE SAVO ARMIJĄ 
“Nuo jūsų išvykimo pa

dėtis nepasikeitė, 
armija — 
slavijos 
laisvuose
daugiau kaip 100,000 ko- 
vūnų, išskirstytų grupė
mis po 10 iki 100 žmonių. 
Tai yra bazės ir branduo
liai naujų brigadų ir kor
pusų tam atsitikimui, jei 
mes būtume priversti gin
klu pašalinti dabartinį Ti
to ir jo banditų režimą. 
Tokios grupės lengviau iš
vengia priešo persekioji
mų ir jas lengviau aprū
pinti.

AUKSAS IR ŠNIPAI 
MICHAILO VIČIUI 

SUGAUTI
“Komunistai deda di

džiausias pastangas mane 
sugauti. Jie sutelkė savo

note, kad nors aš ir žūčiau, 
mūsų kova ir siekiai pasi
liks gyvi, nes aš esu tik 
paprastas tautos valios 
vykdytojas. Tautos valią 
sekdamas aš pradėjau ko
vą prieš okupantą (na
cius); o dabar tęsiu prieš 
komunistus. Šitokia bus 
padėtis ir mano įpėdinio 
(kurį jūs žinote).

Štai dėlko aš nė akimir
kos neabejoju, kad laisvė 
mūsų tėvynėje, kenčian
čioje ir suvargusioje, iš 
naujo suspindės nuo kal
nų Ravna Gora”.

MICHAILOVIČIUS 
SUNKIAI SIRGO 

ALTINE
Teisingai Michailovičius 

tuos pavojus nujautė. Jį 
pagaliau sugavo. “Herald 
American” neseniai pa
skelbė gavęs slaptą prane
šimą iš Jugoslavijos per 
Paryžių apie tą šiurpią 
sugavimo dieną. Vasario 
pabaigoje Michailovičius 
sunkiai susirgo šiltine. To
liau vienas iš Michailovi- 
čiaus karininkų taip nupa
sakoja :
— Kovo 10 d. vyriausias 

četnikų štabas atvyko į 
kraštą, esantį į pietus nuo 
Rudno. Šiame miestelyje 
mes gavome vaistų savo

j

V • • V J • 1 • • • •• lllVkJ C-4. ” Vlllvz r C4XKJpačias ištikimiausias je- nčiam vadui 
• I i i i o T- 11C r"\1 1 I CfO 1*11 C*gas: komunistus bulgarus, 

albanus, vengrus ir italus 
kurie yra įjungti į jų ; 
goslavų armiją”, kurią ko-i

Vaizdas padangių milžino C-74 vie.cz, Douglas išdirbystes, Long 
Beach, Calif. Čia statomi šalyje orlaiviai.

nusileido du lėktuvai ir iš Į 
jų iššoko keletas karinin
kų, sąjungininkų unifor- i 
momis. Jie kalbėjo anglų,! 
prancūzų kalbomis į četni- 
kus.

IŠVEŽA MICHAI- 
LOVIČIŲ

— Tris jų karininkus, — 
rašo toliau tame slaptame

merikiečių ir britų pastan
gos Michailovičių išgelbėti 
buvo nesėkmingos.

Kodėl? Lengva atspėti—
Tito žino, kad daug, daug
Jugoslavijos • c.
nėra su juo. Jisai tegali iš- - - - .. .
silaikyti teroru, diktatu-norma slaptoji polici- 
riška prievarta užtat toks Ja kietai budi, kad viskas 
gabus ginkluotos opozici-; būtų išpildyta.
jos vadas kaip Michailovi- Ūkininkai turi javus, vil-

SUNKIOS DIENOS 
JUGOSLAVIJOS 
VALSTIEČIAMS

Farmose, miškuose, ka- 
gyventojų syklose kiekvienai darbi-

ninku grupei nuskirta dar-

gabus ginkluotos opozici- būtų išpildyta.

Vienu metu laike tų per- 
lj j sikėlimų, netoli Sameng- 
. ’ijevo, buvo išmėtyti atsi- 

, . , . . A x ■ šaukimai. Jie atrodė išleis-manduoja kariai tarpiau- tį anglų _ amerikiecių, ku
tinės brigados, daly vavu- r-e mums pranešė, kad jie 
sios Ispanijos civiliniame atsiskubina padėti mums 
kare. Siame reikale Jiems gįnkiais ir amunicija, 
talkina sovietų specialis-j° 
tai. Visa OZNA (slaptoji J PASIRODO LĖKTUVAI 
Jugoslavijos policija) yra! Sekančią naktį toj vietoj 

, kurie 
.skrido labai žemai. Jie nu- 
■metė keletą pakų amunici
jos, ginklų ir sanitarinių 
reikmenų, kurių mums 

i taip labai trūko ir kurie 
buvo sąjungininkų kilmės.

rie mums pranešė, kad jie

pastatyta ant kojų ir nesi-' pasirodė lėktuvai, 
gailina aukso, besiekiant 
papirkti nelaisvėn paim
tus pasiuntinius ir besi
stengiant įvesti išdavikus 
į maniškių eiles. Jau daug 
kartų buvau tokioj, be iš- _
eities, padėty, iš visų pusių į Viename pake buvo ins- 
apsuptas. Dievui padedant f 
mums pavyko išsprukti.

ŽINAU.KAD APGA
LIU KRISTŲ.

“Jūs žinote mano tikslą: 
bet kokia kaina laikytis 
tai didžiajai pareigai, ku
ri mūsų laukia. Žinau, kad 
aš galiu kristi toje švento
je kovoje. Bet jūs gerai ži-

trukcijos — nurodyti vie
tą, kur galėtų nusileisti 
lėktuvai, ir kokiu laiku.

1946 m. kovo mėn. 13 d. 
popietėje pasirodė du lėk
tuvai sąjungininkų ženk
lais. Skrisdami labai že
mai jie paleido raketas, 
prašydami, kad mes nuro
dytume vietas nutūpimui.

Nurodžius aerodromą,

pranešime vienas četnikų i^ius dėl Tito buvo labai nas kitus produktus par-
■Į f __ J ••• __ ___ 1 _____ * —_________ 1— — -  —   —vadų, ■ 

mūsų štabo būstinę ir per-; 
statyti mūsų štabo kari
ninkams. Sužinoję, kad 
mūsų vyriausis vadas gen. 
Michailovičius turi labai 
aukštą temperatūrą ir gu
li be sąmonės, jie pareiškė 
norį jį paimti į Italiją gy
dymui.

Neatidėliodami Michai- 
lovičių įdėjome į lėktuvą 
(jis vis buvo be sąmonės) 
ir palydovais prie jo pali
kome du mūsų karininkus. 
Tuo laiku nutūpė dar du 
lėktuvai ir devyni mūsų 
karininkai, asmeniški ge
nerolo Michailovičiaus pa
lydovai, įsėdo į juos. Kaip 
tik pakilo lėktuvas su gen. 
Michailovičiumi, paskui jį 
nuskrido ir kiti lėktuvai.

DUJINES BOMBOS
Greit pasirodė dvi lėktų-; sudaryti 

vų eskadrilės signalizuo- munistų. Kiekviena gatvė 
damos Tito daliniams, kur išdalinta į blokus, kuriuos 
četnikų centras. Šie lėktų- ■ kontroliuoja komunistų
vai numetė mažas dujų i sekretoriatai. Tie kvarta- 
bombas, nuimdami mūsųilų, gatvių blokų pareigū- 
dalinius, stovėjusius sar-įnai kasdieną išduoda ra- 
gyboje prie mūsų vyriau-Sportus slaptajai policijai 
šio jo štabo. Dabar mes pa-j OZNA, kuri yra žinioje .. ..
matėme motorizuotuosius gen. Aleksandro Ranko-.kalėjimų. Apie šių 
Tito dalinius atskubančius i vič, kurs drauge yra ir Ju- nelaimingųjų areštuotųjų; 
mūsų linkui nuo Prihoj, gosią vijos komunistų par- gyvenimą jis rašo: 
x.._ x----- ---- 4: —:~s'' tijos sekretoriumi. V idurziemvie

SLAPTOJI POLICIJA
Kiekvienas i

įsu savimi turėti “karekte- skalbinius Dunojuje, 
ristiką”, pasirašytą bloko mačiau moteris basas, 
sekretoriaus. Be šios jis sniege berenkančias lau- 
negalės nei nieko nusipirk- kuose kukurūzus. Aš ma- 
ti, nei gauti pastogės, nei j čiau vaikus, bėgančius dvi 
keliauti. Ir vargas tam, a-, mylias į laukus, kur dirbo 
pie kurį sekretorius pra- jų motinos —-----
nešė, kad nepatikimas!

Slaptoji policija gali įsi- po pasisveikinimo 
brauti į bet kokį namą, pa- prievarta 
tikrinti maisto, 
sargas, drabužius.

Slaptajai policijai prane- moterys nyko greit. Aš su- 
šama apie atsilankiusius žinojau, kad mirė po 30 as- 
svečius, apie pasikalbę ji- menų kas dieną... 
mus su sutiktais asmeni- ir tai vis buvo politiniai 
Imis gatvėje, ypač jei buvo kaliniai, Tito “liaudies tri- 
i kalbėtasi su britais ar a- bunolų” pasmerkti už po- 
merikiečiais.

Norėdamas pirkti batus, 
drabužį, jugoslavas turi 
gauti kortelę, o jos negail
ima gauti, jei bloko sekre
torius. komunistas bus ką

— buvo nuvesti į i pavojingas. Palikti jį gyvą 
— didelė rizika dėl Tito.

i
I ______ _____ - _ —__

duoti vyriausybei už pa
čios vyriausybės nustaty
tas kainas.

KĄ AMERIKIEČIAI' Palaipsniui einama prie
MATE JUGOSLAVI

JOJE

matyti, kad gabenama ne 
tik mašinas, bet ir lovos, 
metaliniai įrankiai daržo 
darbams ir tt.

NERONO LAIKAI 
JUGOSLAVIJOJE

Iš Jugoslavijos ištrūkę 
kunigai Furkovic, Vasilji 
ir Karamatic USA spaudai 
papasakojo, kaip Tito reži- 

i mo tarnai be gailesčio nai
kina katalikus inteligen
tus. Jau pereitų metų rūgs, i tų kovo 30 d. 
mėnesyje popiežius savo buvo išvaryti iš savo vie- 
enciklikoje pažymėjo, kad nuolyno Mari jin Dvor.
Jugoslavijoje buvo nužu-įjuos gyventojai taip my- 
dyta 243 kunigai, uždaryta Įėjo, kad didelė minia — 
į kalėjimą 169 ir dingo —keletas tūkstančių — lydė- 
89. Į jo juos į Daruvar parapiją,

Kunigas Vasilji, pranciš-jkur vyko prisiglausti sale- 
konas, kaip abudu aukš- ziečiai. Tie žmonės buvo . 
čiau minėtieji jo draugai, j užpulti, daugelis buvo su-.. 
pasakojo: !mušti; Tito režimo globo-.
— Savo akimis mačiau 15-jami raudonieji niekšai, 

pranciškonų uždarytų į j keikė įsiveržę į bažnyčią, 
slėptuvę (karo metu įtai-;mušė tikinčiuosius, o pai
sytą prieš oro puolimus) Jsai klebonas mušamas su- 
apipiltų gasolinu, kuriuos krito be sąmonės, 
gyvus sudegino. Kiti pen-j Taip pat per Šveicariją^ 
ki buvo nuvežti į kapines ir pasiekė žinia, kad Jugosla^ 
sušaudyti, o kapų tarnau-............
tojams buvo uždrausta 
kam nors parodyti jų lai
dojimo ' vietą. Kaikurie 
pranciškonai buvo virš 80 
metų amžiaus ir į politiką 
jie niekada nesimaišė.

"IŠLAISVINTAME"
KRAŠTE

Kai Tito įsigalėjo val-

rų nusmerktos mirti, kaž
kurios gi — net 21 metams 
į kalėjimą, ir joms nebuvo 
leista gintis prieš apkalti
nimus. Tos žinios atėjo iš 
Paryžiaus, kur yra jų vie
nuolijos centras.

TŪKSTANTINES MI
NIOS SU NUSKRIAUS

TAIS SALEZIEČIAIS
Iš Genevos (Šveicarija) 

:pranešama, kad 1946 me- 
Saleziečiai

vijoje jaunas kroatų kata
likų kunigas Steponas Po- 
volinak, pasižymėjęs savo 
uolumu ir pamaldumu, bu
vo nušautas dieną, tikin
čiųjų aky vaizdo j e.

RAUDONIEJI KRIMI
NALISTAI ATSAKYS 

KAIP IR RUDIEJI
Niurnberge teisiamieji 

džioje buvo užklausti tė- naciai karo kriminalistai 
vai, ar jie nori, kad moky- turi atsakyti prieš teismą

kaskart didesnio nusavini
mo privataus turto. Teis
muose vieton išsilavinusių

Mes turime visą eilę fak- teisininku pastatyti komu-
.......... _ 7 ' * ___ i,

tojų nemėgiama, kaip kru- kurie žmogaus gyvasties:r**\^*“' ***—utį ją rengi ių į-
vina raudonųjų diktatūra klausimus išsprendžia perlonų kolegija Jugoslavi jo- sitikinimų yra kriminalas .

! tų, liudijančių kaip gyven- nistai ar jų pataikūnai

klose būtų dėstoma tiky-jįr už nusikaltimus prieš 
ba. 99% atsakė — taip, ta-sąžinės laisvę. Žmonių 
čiau dabar vis tiek tikybos kankinimas, kalinimas, 
pamokų nebėra. Pranciš- žudymas dėl jų religinių *-

Jugoslavijoje. Antai nese- 
iniai grįžo iš Juglosavijos 
'specialus ūkinis patarėjas 
I prie USA ambasados Bel
grade — E. Pridonov. Ju-

• w

,-------------z-------------o-J—--------o------------- -J- . via

i je, kur studijavo apie 400 įr ateis laikas,
iii iri i M-i Iri i ir 1 T V>1 1 v-\ <

10 minučių.
LIKVIDUOJA.

Sąjungininkų spaudžia- goslavija turėjo 150 kata-!teismą, kaip kad dabar tei-^

Paveikslas šios milžiniškos raketos buvo pa
gautas tik prieš pat jos iššovimą White Sands 
Proving Grounds, N. M. Buvo manyta, kad ši V-2 
raketa pasieks 100 mylių aukščio, bet pasiekė 
tik 75 mylias.

, kada rau- - 
į jų klierikų ir pasauliečių, ■ donieji kriminalistai turės 
buvo sudeginta. Pirma Ju- atsakyti prieš tarptautinį-

likų laikraščių, dabar jų siami naciai, 
neliko nei vieno.

Tito partizanai, sugavę 
didelį skaičių iš Jugoslavi
jos bėgančių žmonių, juos’ 
kulkosvaidžiais iššaudė.

KRUVINOS DIENOS 
SESERIMS

Vienuolių vedamos mo
kyklos konfiskuotos, o se
serys išvarytos iš dauge
lio vienuolynų, prieglaudų 

į ir auklėjimo įstaigų. Vien, 
pavyzdžiui, Šv. Vincento a

Gerai mokėdami rusų ; Paulo seserų išmesta iš 
kalbą Pridonov’as buvo į- • valstybinių įstaigų 241. 
leistas (manant, kad jis Net 75 jų seserys atsidūrė

mas Tito buvo pažadėjęs;
gosią vi joje jisai išbuvo religijos laisvę, tačiau pa- 
trylika mėnesių. Duoda- ;ti vyriausybės kontroliuo-. 
mas pasikalbėjimą Ameri-1 jamoji spauda skelbia šim- 
kos spaudai jisai iškėlė tus pavardžių kunigų, ku- 
šiuos faktus: _ — - — ------
— Kiekvienas Jugoslavi- “neištikimybės”.

ijos miestas išdalintas į 
I kvartalus, kuriems vado-I 7į vauja specialus komitetai 

iš išbandytų ko-

rie buvo “likviduoti” dėl
* " Italijoje 

dabar yra daug tūkstančių 
pabėgėlių, kurie bevelija 
mirti, negu grįžti į komu
nistų klikos valdomą Ju- 

' goslavi ją.
PO 30 LAVONŲ 

KASDIENĄ-

v •

Dr. Juo z. Prunskis.

JAU PERSPAUSDINTAS 
ŠV. RAŠTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo. 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina S3.00; popieriniais., 
viršeliais — kaina S2.00... 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad-

O1VFJVF xxxv^> r“ nuli JI

matėme motorizuotuosius: gen. Aleksandro
rusas) pažiūrėti Jugosla- 'ištrėmime. Keletas iš sese- way, So. Boston 27, Mass.

tuo gi tarpu nauji priešo 
lėktuvai pradėjo leisti pa-( 
rašiutininkus ant vyriau-! 
šio mūsų štabo. Tik dabar i 
mūsų trupės galutinai su
prato, kad priešas panau
dojo niekšišką klastą iš
vogdamas mūsų vadą.
PASKUTINES KAUTY- 

NES BE VADO
Šitokiu niekšišku panau

dojimu sąjungininkų uni
formų, lėktuvų, ginklų ir 
amunicijos priešas pasie
kė to, ko negalėjo pasiekti 
kautynių lauke. Mes nete
kome apie 3,000 — 4,000 
vyrų, daug Tito karių žu
vo taipgi. Michailovičius 
buvo pirma nugabentas į 
Sarajevą, o paskiau į Bel
gradą, vis dar jis nebuvo 
atgavęs sąmonės. Per sep
tynias dienas jis vis neat
gavo sąmonės ir turėjo bū
ti dirbtinai maitinamas”.

KODĖL SUBAUDĖ 
MICHA1LOVIČIŲ 

Kas toliau sekė — žino
ma. Michailovičius liko su
šaudytas. Nei sušaudymo 
valandos, nei vietos nebu
vo paskelbta. Daugelio a-

I

— Viduržiemyje aš ma
čiau moteris, apsivilku- 

i sias plonais medvilnės dra- 
asmuo turi bužiais beplaun a n č i a s į 

Aš j

ir as mačiau, 
kaip sargybiniai po trum- 

• juos 
vėl grąžino į 

kuro at- koncentracijų stovyklą. 
Tokiose sąlygose vyrai ir

litinius dalykus.
PRIKRAUTI LAIVAI 
DUNOJUMI J SSSR 
Valstiečiai ir miestiečiai, 

ypač gyveną paliai Dūno-
nors įrašęs nepalankaus į jaus upę, nuolat skundžia- 
“karakteristiką”. Taigi —si, kad juos plėšia rusai, 
gyventojams sunku, gi Ti- atėję nuo baidokų (didelių, 
to armijos karininkai vis- valčių), nuo upės. Tie bai- 
ko turi, o jų žmonos nėšio- dokai žemyn į Rusiją nuo- 
ja šilkus, brangius kaili- lat ir nuolat gabena gėry- 
nius ir deimantus. i bes. Nuo kranto galima

Plačiai spaudoje išgarsintas Atominės bom
bos bandymas atnešė po ekspliozijos.šį vaizdą. 
Tai keliasdešimt tūkstančių pėdų aukščio dū
mų augantis milžiniškas grybas.
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Naujosios Anglijos Lietuvių Diena
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Sekmadienį, Rugpiučio - August 4 dieną, 1946"ta

DIENOTVARKE:
11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno 

koplyčioje.
12 vai.—Piknikas su programa vienuolyno miške. 

Rugpiūčio 3 <L, 1946 — 7 vaL 
šv. Baltramiejaus salėje, Leuiston, Me.

Ruošiama Iškilminga Vakarienė
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus — 
Visus Pranciškonų Prietelius dalyvauti.

Lietuvių Dienoje
Tat, laukiame atvykstant malonių svetelių praleisti laiką 

nuostabiai gražioje Maine Valstybės gamtoje.
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus!

Automobiliu: Nuo Bostono iki Portlando kelias Nr. 1.
• Nuo Portlando iki Greene (per Lewistoną, 6 mylės) — 

keliai — 100. 202. 2, 4.
Autobusu: Autobusai iš New Yorko, Bostono ir Portlando į 

Bangor, Waterville, Maine, praeina pro Šv. Antano 
Vienuolyną.

Traukiniai: Iš New Yorko — Grand Centrai į Lewiston, Me. 
9 P.M. Iš Bostono — North Station į Lewiston, Me. 12 v. 
dieną. Atvykus į Lewistono stotį skambinkit: — 

Greene — 128—R24

LIETUVOS KONSULATO
CHICAGOJE PAIEŠKOJIMAI

i

t
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DARGYTES, Adelė, Stefanija
ir Rožė, gyv. Chicagoje.

DAUGIRDAI, iš Suvalkų Kal
varijos.

DAUNIS, Mykolas, Jonas ir
Kazimieras, iš Rokiškio, gyv*.
New Britain.

DOMEIKAITE - Jokubaus-
j kienė, Elzbieta, gyv*. Chicagoje. 
EITVYDAITE, Elena, gyv. Chi- 

! cagoje. KATAUSKAS,
i GABRIENAS, Jonas, gyv. gramančio par., gyv*. Chicagoje. kėj, Konstantinas gyv. Balti- 
! Chicagoje. KAVALIAUSKAS, Tomas, iš more-
j GAIDIS, ----- --------12 —.................. - ...................
vyru nežinoma, turi kirpyklą ( 
Binghamtone ar Rochestery.

GEČIENE. Agnieška.
GIRAITIENE, gyv. Chicago

je.
gj*v Cleve-' GRIŠKENAS, Jonas ir Felik-

jsas, iš Čedasų vai., gyv. Chica-
Mikėnaitė,; g°je’
vai GRITENAITE, Pranciška,

: gyv. Ch.cagoje.
Aleksas, iš IMBRAS Umbrasas), Pranas

ir Marijona, gyv. New Yorke.
— IZBICKIS, Jurgis, iš Rokiš- 

įkio, gyv. Chicagoje. J
JOKUBAUSKIENE - Domei

kaitė. Elzbieta, gyv. Chicagoje.
JONAVIČIAI, iš Vilkaviškio.
JONIKAS, Jonas, iš Skaud-

BUDVYTYTE. Adelė, iš Švėk-Į
šnos, gyv. Chicagoje.

ČEČKAUSKAITE - Stumbrie-.
nė, Eleonora, iš Šiaulių aps.,
gyv. Binghamtone.

ČEKENAI, Antanas. Jurgis.
Aneelė, gyv. prie New Yorko.

ČESNAVIČIUS - Česnius, Si
monas. iš Virbalio valse.

ČESNIENE - Sakalauskaitė. I
Elzbieta, iš Pajevonio vaisė.

DAPKUTE, Kaliošienė. Bro
nė.

ALEKSA, iš Lukšių parapi
jos.

ASKAITYTE - Naumenienė, 
Marė. gyv. Nauj. Britanijoj. 
AVIŽIUS, Jonas, gyv. Chica
goje.
BAGUŽAS. Stanislovas, iš Luo
kės vai.

BAKANAVIČIUS. _ _ 
Juozas, iš Vilkaviškio 
gyv. Philadelphijoje.

BALCYTAITE, Barbora, gyv. 
New Yorke.

BALČYTIS, Juozas.
BALTAKIS, Julius, apie 58 

m. amž.. gyv. Chicagoje.
BARTKIENE. Ieva, iš Ramy

galos. gyv*. Chicagoje. 
BEKENYTE - Pauliukevičienė, 
iš Subačiaus vai., 
landė.

BERNOTIENE -
Anelė, iš Debeikių 
Chicagoje.

BLAŽEVIČIUS,
Subačių vaisė. -

BUČIS. Stanislava, gyv. Chi-! 
cagoje.

BUČNYS, Mykolas, gyv*. Bal- 
timore.

BUDRIKAS. Vincas, iš Tau- , 
ragės aps.. gyv. Chicagoje.

Jonas ir
aps.,

r-

i■

1
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Šv. Antano Šventovė. Statomojo Paminklinio Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
projektas. Apie naująjį Šv. Antano Vienuolyną, Amerikos Lietuvių aukomis pastatytą, koncentruosis visas Lie
tuvos Pranciškonų religinis, tautinis ir kultūrinis veikimas. Vienuolyne bus įrengta ir didžiulė spaustuvė.

Mylėdamas Šv. Antaną, prisidėk prie Paminklinio Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios statybos. Au
kodamas $1.00— Nupirksi vieną plytą! Jei įstengi daugiau aukoti: Tapk Vienos Vienuolyno Celės Fundatorium. Naujame Šv. 
Antano Vienuolyne bus 50 celių - kambariukų, kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos S1000.00 to vardas bus užrašytas ant 
Vienuolyno celės durų! šv. Antano Koplyčiai reikalingi: Didysis altorius; du šoniniai altoriai; vargonai; sakykla; dvi klausyk
los; stacijos; suolai; Monstrancija; keturi kielikai ir bažnytinių rūbų. Tapk šių Daiktų Fundatorium!

KARALIENE, Konstancija J PALUBECKIS, Antanas ir ŠAUČIONAITES, Elzbieta
iš Čedasų vai., gyv. Chicagoje. Konstantinas, iš Jurbarko. An- (Stankūnienė 7), gyv. New Yor- Marija, iš Rokiškio, gyv. Newįdirba skerdyklose Chicagoje.

KATAUSKAS, Ignas, iš Pa- tanas turi ūkį Chicagos apylin- ke, ir Emilija (pavardė po vyru Britain. 1
nežinoma), iš Subačiaus vals.

ŠAUČCNAS, Jonas, gyv. New Genovaitė.
Yorke.

SEREIKA, Alfonsas, iš Pane
vėžio mst., gyv. Chicagoje.

ŠERONAITE - Urbonavičienė, j 
Petronėlė, iš Vilkaviškio aps.

UŽDAVINIENE - Daunytė, f ŽIČKUS, Leonas, iš Šiaulių,

I
VAIČIULENAS, Algirdas ir’ 

iš Vabalninku vai., 
gyv. So. Boston, Mass.

VALANTIEJUŠ, Antanas,
j Kražių vaisė.

VALANTIEJUŠ, Motiejus,
’ j Batakių vaisė.

VILBIKAITIS, Vincas.
VILIŪNAS, Juozas, gyv. Chi

cagoje.
VIRBICKAI, iš Suvalkų Kal

varijos.
, ŽEMAIČIO, Petro, iš Varnai
čių. giminės.

ŽEMAITYTE, Stasė, iš Šila- 
vos vai., gyv. Chicagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti į

Consulate of Lithuania
80 N. La Šalie St. 
Chicago 2, III.

Joana, pavardė po Marijampolės aps. Arba jo įpė
diniai.

KAVOLICNAS, Viktoras. Ju- Chicagoj.
lė, ir Uršulė. Gyv. Chicagoje. 

KELLY, Felix, gyv. Bingham- 
ton ar Rochester. j

KEPALAITE, Marė, gyv*.1 
New Yorke.

KERBEDIS, Pranas, gyv.
Bostone.

KISIELIENE - Gritėnaitė,
gyv. Melrose Park, UI. 

KONČIUS, Pranas, gyv. Chi-!

~ • • i - PETRUŠEVIČIUS,KOPŪSTAS, Domininkas, iš1. ..„ ... _. , iš Kuršėnų, gyv. Bostone.Pąnevefao aps., gyv. Zh^ler, UI | p„jPAUSKAITĖ . Naurec.
kienė. Morta, duktė Petro.

PILIPAUSKAS, Kazimieras, 
sūnus Petro, gyv. Chicagoje.

PLUKAS, Jonas, gyv. Wauke- 
gan, III.

RADOMSKIS, Jonas, sūnus 
Adomo, iš Marijampolės.

RAMANAUSKAITE, Valeri-
i ja, vyro pavardė nežinoma, gyv. 
Binghamton ar Rochester.

RAMOŠKA. Vaclovas, iš Šir
vintų. gyv. Brooklyne. 

j RAMOŠKAITE - Motiejūnie- nislovas, gyv. Amsterdam, arba 
nė, Koste, gyv. Chicagoje. Mykolo vaikai Edmundas ir Zo- 

,’i RAZUTIS, Antanas, arba Ra- fija.
zutytės, visi gyv. Brooklyne.

! RĖKUS, Antanas ir Jonas, 
gyv. Baltimore. Arba jų vaikai. 

' RIMKIENE - Triukytė, gyv. 
Chicagoje.

RINKEVIČIŪTE, Elena, iš 
Marijampolės, gyv. Chicagoje. 

| RUMČIAKIENE, Marcelė, 
gyv. Chicagoje.

I RUŠINSKAS, Vincas, gyv.
Chicagoje.

SAKALAUSKAITE - Česnie- 
nė. Elzbieta, iš Pajevonio vai.

SAKALAUSKAS (Sokolos-
ky), Domininkas, iš Latvijos.
•Turėjo mėsinę McAlester, Okla. tė. Petronėlė,

ŠATKIENE - Kaminskaitė, Vilkaviškio aps., 
j Teklė, iš Tauragės aps. būry.

PANAVAS, Juozas, sūnus 
Antano, iš Švenčionių aps., gyv.

PAPIEVIAI, Anicetas ir Po
vilas.

PAULAVIČIŪTE, Uršulė, gy- gyv. VVaterbury. 
venanti Chicagoje.

PAULIUKEVIČIENE - Be-
kenytė, iš Subačiaus v., gyv.

' Clevelande.
PETRULEVIČIUS, Adolfas.

Leonas, ir Mateušas. iš Skuodo 
vai., Leonas gyv. Bostone.

iš

LUKAS. Jurgis, s. Prano, iš 
Alsėdžių vai., gyv. Chicagoje.

MAJAUSKIENE, Marija, gyv. 
Chicago je.

j JUOZAPA VIČIAI, iš Vilka- MASAITIS, Izidorius, iš Ve- 
viškio. liuonos valse., gyv. Chicagoje.

JURGAITIENE - Kasparavi- MATULIAUSKAS, Jonas, iš 
čiūtė, Elzbieta, gyv. Chicagoje. Debeikių vai.

JURGAITIS, Stasys, gyv.
Chicagoje.

KALIOŠIENE- Dapkutė, Bro
nė. iš Joniškio vals., 
cagoje.

KAMINSKAS, 
Tauragės aps.

KAMINSKAS, 
Chicagoje.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washingtod Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinal dif visokiu reikalų 
Patarnavimas Diena ir Naktį

ŠERVYTIS, Povilas, iš Taur.- 
Naumiesčio. Gyv. Kentucky 
valstybėje.

ŠIDLAUSKAI, Vrubliauskų 
giminės, gyvena Chicagoje ir 
New Yorke. ’

| SIEŽIENE - Jasaitė, Barbora, 
Bronius, gyv. Philadelphijoje.

I SKIRAGIS, Saliamonas, sū
nus Jono, iš Vilkaviškio aps., 
gyv. Detroite.

ŠLAMAS, Amelija, gyv. Chi
cagoje.

STARIČENKA, Vincas, gyv. 
Chicagoje. prieš karą buvo ka
riuomenėje.

STEGVILAI, Petras ir Ona, 
Stegvilaitė, Bronė, gyv. Chica
goje.

STRAVINSKAS, Leonas, iš 
Kėdainių, gyv. Chicagoje.

STRIKULYS. Mykolas ir Sta-

I MAZELIAUSKIENE, Zofija, 
iš Naumiesčio vai.

MEDŽIUS, Jonas, iš Panevė- 
gyv. Chi- ži0 aps., gyv. Chicagoje.

MIKELIS, Jonas, iš Akmenės 
’ j vaisė.

MIKĖNAITĖ - Bernotienė, 
Anelė, iš Debeikių vai., gyv. 
Chicagoje.

MIKNAITE, Albertina, gyv. 
Chicagoje.

MIKNIS, Juozas, gyv. Chica
goje. .

Į MILIAUSKAS, Juozas ir Vin
cas, iš Siamo, gyv. Brooklyne ir* 
New Kensingtone.

MILTAKIAI, iš Pagramančio 
par., gyv. Chicagoje.

MOTIEJŪNIENE - Ramoš
kaitė, Koste, gyv. Chicagoje.

NAUMENIENE - Askaitytė,
’ Marė, gyv. New Britain.

NAURECKIENE - Pilipaus- 
I kaitė, Morta, duktė Petro.

NORKUS, Antanas, iš Sedos 
vaisė., gyv. New Yorke.

Antanas, iš
i 

Kazys, gyv.

¥
Visų Lietuvių Myl’mas ir Skaudžiai Nukentėjęs 

Misijonierius
Tėvas Jonas Bružikas 

Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 
Iš Tremti nystės!

Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 
“ŽVAIGŽDĖJE” 

Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti’ 
Kaina — $1.00 metams 

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

4

STUMBRIS. Antanas ir Ele
onora, iš Šiaulių aps., gyv. 
Binghamtone.

SZYMKOWSKI, Bronislovas, 
gyv. Detroite, dirba Ford fa
brike.

TAMOŠAITYTE, Marija, iš 
Pagramančiu par., gyv. Chica
goje.

TRIUKYTES, viena ištekė
jusi už Rimkaus, gyv. Chicago
je.

UNSKIENE, Agota, gyv. Chi
cagoje.

URBONAVIČIENE - Šeronai- 
duktė Juozo, iš 

gyv. Water-,

1)

Tik Išėjo Iš Spaudos
Naujas Trečiojo Ordino Vadovėlis

Šv. Pranciškaus Pėdomis
PENKTAS LEIDIMAS 

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

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

būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

Šv. Pranciškaus Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

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

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

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

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

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

Trečiojo Ordino Vadovėlis
Sv. Pranciškaus Pėdomis

Yra nedidelio formato. Turi virš 300 puslapių.
Kaina su prisiimt imu: $1.10

Užsakymus siųskite sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis Greene, Maine
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES vėl bus joms paskirtos šv. mi

šios, kuriose visos sykiu eis prie 
Dievo stalo.Parapijos Whist Party. Mo

kyklos vaikų tėvai stengiasi su
kelti fondą mokyklos ir tvorų 
nudažymui. Jie sugalvojo rengti to S. ir Marijonos (Žilinskai- 
Whist Party. Jie tą padarė savo tės) Ašmenskų, 4 Bay St.

C. Ona Juozo ir A. Mildredos 
Gerybų, 9 Dorset St.

Liepos 28 d., tapo pakrikšty
tas Albertas Stanislovas Alber-

tas tos rūšies sportu verta pa
daryti vizitą, o p. Jonas Vaičai
tis su mandagumu teiksis pa
tarnauti. Buvęs.

Whist Party. Jie tą padarė savo 
iniciatyva. Jie nori parodyti sa
vo įvertinimą parapijinės mo
kyklos. Ir prašo, kad visa para- _________
pija, kuom tik galima, prisidė- Liepos 27 d., tapo pakrikšty
tų prie minimo fondo ir parody- ta Barbora Ona Juozo ir Stasės 
tų savo įvertinimą parapijinės (Žintelytės) Naujokų, gyv. 39 
mokyklos. Pirmas šiam fondui Old Harbor St. 
paremti parengimas — Whistl 
Party — įvyksta, atnaujintoje' 
parapijos salėje, 492 E. 7th St.J 
rugp.-Aug. 3 d., 8 vai. vak. Nė 
vienas neatsilikite.

Trečiadienį, 7:30 vai. vak., Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, kaip paprastai, bus laiko
mos Šv. Teresės novenos pamal- 

• dos.

EXTRA
EKSKURSIJA 

| Lietuvių Dienų

šeštadienį, rugpiūčio 3 d., 
vai. vidudienį, iš North Station 
traukiniu išvažiuoja ekskursija 
į Tėvų Pranciškonų rengiamą 
Lietuvių Dieną, Greene, Maine. 
Traukinys atveža į Lewistone, 
Maine. Ekskursijai vadovauja 
pp. Antanas Peldžius, Stasys 
Griganavičius ir Jonas Kumpa: 
Grįžta atgal: sekmadienį 6:55 
vai. vakare. Į<as norėtų gali pri- ■ 
sidėti prie ekskursijos ir 12 vai. Į 
traukiniu išvyksta. Rap. į

I

kaip tik žie-

i Aukos. Išvažiavimo fondan 
aukavo Mr. & Mrs. Joseph W. 
Casper & family $10, Albertas 
Vaičiulis ir jo motinėlė $5, Juo- 

Įzas Kibartas $3.
į Po $2 aukavo: A. P. Nevieros
' šeima, Juzefina Pivariūnienė,! ———
, Bronė Jarušaitytė, Genovaitė! S. Barasevičius, vienas 
: Dravinskaitė, Marijona Volon- ’ 
Įgevičienė, Kazys Andrijauskas,
Leokadė Čekanauskaitė, J. L.

.! Petrauskas, B. Chestnut, S.
Razvadauskas, N. O. Rapolai,
M. Ausikaitė, Marijona Pečiu-

įstojo I "Vytis ir Erolis" 
Garbės Rėmėjus

vitražų — spalvuotų langų tik 
dalis įdėta, vargonų neturi 
(vartojama fizarmonija), saky
klos nėra, zakristijose šėpų tin
kamų neturi, bažnytinių drabu
žių trūksta, žvakydžių pasi
genda, suolų tik per vidurį baž
nyčios turi, ir taip eina ilga eilė.

Būtinas skolas atmokame, bet 
ne lieka centavų ką nors naujo 
įtaisyti. Vietos lietuviai gelbsti, 

į kiek galėdami, bet jų pajėgu
mas nėra toks didelis. Vietiniai 
žmonės, kurie naudojasi lietu
vių bažnyčia, dar mažiau pajė
gia... Tad laukiame keletos au
kotojų, kurie tuos trūkumus ga
lės pašalinti.

Didesnė talka žmonių gali 
daugiau atlikti — ir greičiau.

Argentinos Lietuvių Žinios
—---- ■

Šiais metais gruodžio mėnesį ’ noje visuomet yra šilta ir karš- 
sueina 5 metai, kaip veikia Ku- ta. Oi ne! Dabar,
nigų Marijonų valdoma Aušros mos metas pas mus. Čia žiema 
Vartų Lietuvių parapija.

Per tą trumpą laiką kataliky- drėgnesnis klimatas. Pečių nė- 
bei ir lietuvybei daug padaryta ra, tad jei priseina būti namuo- 
išeivių tarpe tolimoje Argenti- se ,tai reikia vaikščioti apsivil- 
noje. Seniau nebuvo lietuviškų kus ploščiu ir dažnai patrepsė- 
pamaldų, dabar jų yra. Seniau ti kojomis, jei nori bent trupu- 
nebuvo lietuvių bažnyčios, da- čiuką sušilti...
bar lietuviai turi gražią, nors ne' Sniego nebūna. Žiemos metas 
pilnai įrengtą, šventovę. Argen- pas mus yra nuo birželio iki 

= j >• --—------mėnesio. Tada oras
šilta, šalta, 

drėgna arba lyja, kaip iš kibiro.

kaip ruduo Amerikoje, bet daug

tiniečiai žino, kad lietuviai yra rugpiūčio 
katalikai, turi gražias dainas ir visai nepastovus: 
yra kilę iš kultūringos tautos.

i 
I 

į

Kas naujo mūsų padangėse?
I

STATYSIME MOKYKLĄ
Jau kelintas metas, kaip sėk

mingai veikia lietuvių mokykla 
parapijoj. Tačiau, mokykla via 
visai ankštose patalpose. Kas
met mokinių skaičius auga, o1 

______  _____ j tinkamų patalpų nėra. Tad esą-1 
Išvakarėse, tai yra, šeštadie- me priversti imtis naujo staty- 

nj, rugp. 3 d., 7 vai. vakare, mo darbo — statyti atskirą, tin-
Šv. Baltramiejaus salėje, Lewi- karną mokyklą! Mokytojauja 
stone, Me., rengiama šauni va-'Amerikos Šv. Kazimiero Sese- 
karienė, kur brangieji sveteliai! rys- 
ir viešnios yra laukiami.

Tėvai Pranciškonai 
visus priimti ir pavaišinti.

Iš Bostono:

Tėvas Justinas Vaškys, OFM.,
Naujosios Lietuvos Pranciško
nų Šv. Antano Provincijos A- 
merikoje pirmasis provincijolas, 
nuoširdžiai kviečia gerbiamuo
sius lietuvius ir lietuvaites iš 
visų Jungt. Valstybių atvykti į 
rengiamą LIETUVIŲ DIENĄ, 
sekmadienį, rugpiūčio 4, š. m., 
Vienuolyno rezidencijoje, Mount 
St. Francis, Greene, Maine.

i “SODYBA-ATEITIS”
Lietuvių bažnyčia randasi vie

name miesto rajone, kurs ispa
niškai vadinasi, ‘Vilią Porvenir’ 
— “Sodyba Ateitis”. Čionais iš 
lėto spiečiasi lietuviai apie baž
nyčią. Tame kvartale, kur yra 
lietuvių šventovė, iš keturių pu
sių. turi nusipirkę arba pasista
tę kuklius namukus vien lietu
viai. Sunku čia lietuviui išeiviui 
prasimušti į biznį, bet jau lietu
vių parapijos ribose randame 
dvi lietuviškas mėsines, vieną 
batsiuvį, keletą krautuvininkų 
ir keli šimtai lietuvių. Paėjus 

rasi 
J VUO Žodžiu,

Patogiausias važiavimas į Tė-; aukšte bus kukli salė, kuri tai- tikimės, kad kolonija išaugs.
vų Pranciškonų ruošiamą Lie- pins apie 300 žmonių. _________
tuvių Dieną: šeštadienį, 12 vai. Aišku, planai yra vienas daly- LIGONIAI
dieną išeina traukinys iš North ■ kas, o kaip reikia vykinti rea- j Lietuvių ligonių Argentinoje 
Station ir už keturių valandų liai statomą darbą, tai kits da- niekuomet netrūksta. Eisi į 

, tenai rasi

Amerikos Provincijos Kunigai 
Marijonai misionieriauja Ar
gentinoje. Jie sėja katalikybės 
sėklą. Jie sėja ir lietuvybės sėk
lą. Melsk piūties Viešpatį, kad 
sėkla išdygtų, kad būtų derlius.

Kun. K. Vengras, M.I.C.
se

niausių So. Bostone laidotuvių 
direktorių, 254 W. Broadway, 

j Tel. ŠOU 2590, pereitą savaitę 
lankėsi “Darbininke” ir įstoja į 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus di
džiojo veikalo “Vytis ir Erelis” 
Garbės Rėmėjus, aukodamas 
knygos fondan $10.00. Būtų ge
ra, kad ir daugiau atsirastų 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus prie- 
telių, kurie šį didelį ir labai įdo-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ketvirtadienį, rugp. 1 d., 12 
vai. prasidės Parcinkulio Atlai
dai — toties ąuoties.

4 vai. p.p. bus klausomos iš-1
pažintys prieš pirmą, mėnesio Jienė, V. Širka, Ona Bačinskie- 
penktadienį. i s- Šmigelskienė.

7:30 v.v., bus Parcinkulio ir! Bažnyčios taisai aukavo Mr.
Tretininkų Brolijos pamaldos, & Mrs. James Strigūnas $100, 
klausomos išpažintys, ir Treti- ^r- ^rs- ■ 
ninku susirinkimas. j $50. Daktaras ir ponia Duserick: mų veikalą paremtų.

_________ j $100, Strand Cafe $50, Mr. &! Knyga jau beveik atspaus-
r -............... ” 7 7 ~ *...

ma Šv. Valanda. Po tam Mal-[nas tingis $2. Ačiū.
dos Apaštalavimo Draugijos j ------------
susirinkimas. į Serga Tėvas Alfonsas. Kun. prašome paskubinti įstoti, kad vakare.

Parcinkulio atlaidų gavimo’Tėvas Alfonsas Marija, C. P., suskubus į knygą atspausdinti 
laikas baigsis 12 v. naktį. j grįžo iš atostogų į Šv. Elzbie- rėmėjų pavardės.

I
j
I

Antanas Sknckus

Mokyklos planai yra daromi, 
rengiasi Yra numatyta, kad mokyklos 

pastatas bus dviejų aukštų. Pir- 
,mame aukšte bus 8 dideli mo- kiek toliau į visas puses 
i kyklos kambariai. Antrame išsklaidytus lietuvius.

REIKALINGA stitchers prie 
moteriškų bliuskų. 40 vaL sa
vaitei, 5 d. Uždirba iki $60.00 
nuo štukų. The DavaH Co. 
658‘ Washington St., Boston.

(30)

_________ j $100, Strand Cafe $50, Mr. &
Penktadienį, 7:30 bus laiko- ;Mrs. Povilas Dobilas $10, Pra-dinta — beliko tik spausdinti j būsi Leuistone, kur Tėv. Pran- lykas. Tikimės, kad geraširdžiai džiovininkų ligoninę.

I

iš
t
A

grįžo
'tos ligoninę, Brighton, Mass.

Sekmadienį, rugp. 4 d., yralTėvas misionierius sunkiai ser- 
Sodalicijos bendros Šv. Komu-,Sa širdies ir cukraus liga.
nijos diena. Per vasarą Sodalie- 
tės gali priimti šv. Komuniją 
bile kuriose šv. mišiose. Rudenį

DAKTARAI

TeL TROwbrldąo 6330

J. Reftshis. M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
B7B M AR VARO STREET

Kampa* lamas arti Centrai * 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2-4 ir •—E

(VAIRŪS SKELBIMAI

Pranas Lingis iš So. Boston 
jau prieš keletą mėnesių buvo 

'užsakęs angliškai - lietuviškų 
žodynų, o dabar iš “Darbinin
ko” administracijos vėl užsakė 
2 egz. Naują Testamentą ir 
“Šventųjų Gyvenimai.”

Magdalena Paplauckienė iš 
j Binghamton, N. Y. užprenu- 
' meravo 2 egz. angliškai - lietu- 
ivišką žodyną.
Į Lietuvos tremtiniai be galo 
.yra dėkingi už gautas iš Ameri
kos lietuviškas knygas.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass. 
Off ioe T«l. So. Boston 0B4B

Res. 37 Oriole Street
Woot Roxbury, Mate.
TeL Parkway 1233-W

1 •
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i
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Reumatiski Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa

vyje galingų, šilimų. Šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatišlcus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir- 

i pimų. dieglius, šaltį. Daugumui žmo- 
vienas lankas. Taigi, kurie nori- ciškonai patiks. Atgal grįžti y- i žmonės parems mūsų sumany- lietuvių. Eisi į psichiatrinę ligo- pagelbėjo ir tamstai pageibto.

* v «... 1 — . , i— • '' "Volijula tlcriaua q to toiovlrte tapti šios knygos rėmėjais, ra traukinys sekmadienį 6:55 v. | mus. Jei taip, bent galėsime pa- ninę. tenais sutiksi lietuvį. Eisi
statyti mažiausiai pirmą aukš- į raupsų ligoninę, tenais gali jį 

Į tą. rasti...
-------------- Kiek atgal teko eiti pas vyrą 

ligonį, kad jį paruošus prieiti
Neseniai atvyko į Argentiną prie Šv. Komunijos Dievo Kūno 

Enrikas Lukoševičius, buvęs šventėje. 1 
teisininkas Vilniaus mieste. Da-j išpažinties, Sesuo slaugė pasa- 
bar atvyko VVorcester. Mass. gi- kė. kad dar 7 salėje irgi randa- 
męs Vincas Arasamavičius. Pa- si keli svetimšaliai, gal aš malo- 
starasis atvyko pas tėvą iš Šve- ■ nėčiau nuvykti... 
dijos laivu “Axel”. Tuo pačiu! Nuėjęs radau du lietuviu vy- 
laivu, kaip “zuikis” — stow- 
away atvyko tūlas lietuvis S. 
Kol kas jisai yra Imigracijos po-

> priežiūroje. Laukiama, 
j kad geri žmonės padės jam ir 
ikad jisai ras laisvės kertelę Ar
gentinoje. Jisai sako: “Susimil
dami nesiųskite mane atgal...!” 

Girdėti, kad Lietuvos Minis-

Aukojusieji $10.00 skaitosi 
Garbės Rėmėjai, aukojusieji 
$5.00, Rėmėjai, ir aukojusieji 
$3.00, skaitosi prenumeratoriai. 
Visi rėmėjai ir prenumeratoriai dės’’ administratorius, 
gaus 
kun. 
rašų.

I

Iš So. Bostono tą pačią dieną
išvyko į New Yorką, VVashing- LIETUVIAI IŠ EUROPOS 
ton ir atgal į San Francisco.

Pirmadienį lankėsi kun. Pr.
Aukštikalnis, S. J:, “Žvaigž-

i

Nelauk ilgiaus, ale tuojaua įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te j dirbtuvę. Kaina 2-oz >1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra dideli dėžė 16-oz. $5.00.

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

Palengvink Kančias Nuo
Išklausęs to lietuvio VIDURIU UŽKIETĖJIMO

po vieną knygą su paties 
Dr. K. Urbonavičiaus

LANKĖSI

pa-

Jo-

Prieš kiek laiko Jonas Vaičai
tis, buvęs Šv. Roko par., Brock- 
ton, Mass., vargonininkas, ati
darė fotografijos reikmenų gra
žią krautuvę, 801 Washington 
St., Newton, Mass. (Prie pat 
Newtonville stoties). Krautuvė 

gražiai įrengta. Kas interesuo-

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
fa*

f

piknikams. PatanMVfanas skubus ir mandagus, šaukšto:

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

i! 
i!
? 
i!
i!
!! 
i!I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yru

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.
i, South Boston, Mass.

aCEKEEEKEK9BSKSK)0BSSEBBU»0aaaC»D00SK>t9Sa00000anaBaG

258 West Bradiny,

Penktadienį lankėsi kun. 
nas Švagždys, buvęs LDS Cen
tro pirmininkas, Miss Reed ir 
p-lė Cecilija Žitkiūtė iš Cleve- 
land, Ohio. Atsilankymo proga, 
p-lė Žitkiūtė metams užsiprenu- 

j meravo “Darbininką”.
i Tą dieną lankėsi p-nia Julė 
| Oreskienė, Petronėlė Petraus- 
! kaitė ir Antanas Stukus iš I
Binghamton, N. Y. P-nia J. O- 
reskienė yra nuolatinė “Darbi
ninko” ■ bendradarbė. Jie tuo 
tarpu svečiuojasi pas Nek. Pr. 
Seseris, Putnam, Conn.

Lankėsi klierikas Vladas Bra
zauskas, MIC. iš Hinsdale, III. 
Jam sugrįžus vakacijoms į So. 
Bostoną stotyj jį patiko brolis 
Juozas, kuris nesenai buvo gar
bingai atleistas iš karo tarnybos 
ir apie per trejetą metų išbuvęs 
Pacifike ir Japonijoj. Buvo tik- 

i ras broliškas surprizas. Klieri- 
1 i kas Vladas atvežė sveikinimus 

nuo Chicagiečių.
! Lankėsi dideli “Darbininko” 
I prieteliai Jonas ir Marijona
■ Sutkai. Atsilankymo proga nu-
■ pirko Šventųjų Gyvenimai ir 
j Naują Test^nentą — knygas.
Į Pereitą savaitę “Darbininke” 
Į; lankėsi iš Chicagos p. Ona Sida- 
i brienė - Adomaitienė. Ji čia lei- 

džia atostogas pas savo sūnų ir 
I marčią, Dorchester, Mass. Atsi
lankymo proga atnaujino “Dar
bininką” pasipirko medaus ir 
davė $10.00 radio programą pa
remti.

Pirmadienį, liepos 29 d. lan
kėsi “Darbininko” redakcijoj p. 
Juozas Motejūnas, dvidešimt 
metų atgal gyvenęs So. Bosto
ne, veikęs L. Vyčių kuopos, 
Choro ir parapijos veikimuose. 
Dabar turįs biznį San Francisco, 
Cal.

So. Bostone susitiko su savo 
draugais ir atnaujino pažintis.

Tą dieną lankėsi p. Jonas ir 
Adelė Paruliai iš Worcester, 
Mass. P-nas J. Parulis yra Ma- 
rianapolio kolegijos alumnas ir 
Evarett High School mokyto
jas. P-nas Parulis prieš mėnesį 
vedė Adelę Kapočiūtę, taipgi licijos 
Worcesterietę. ' - -

Piknikos Pavyko

ru, kurių kojos buvo išlaužytos, 
— nelaimingas atsitikimas prie 
darbo. Prabilus į juos lietuviš
kai. tuojau jų veidai nušvito. 
Šypsena. Pasitenkinimas. Abu 
atliko išpažintį.

Išėjau, abudu lietuvius palikęs 
ramybėje.

su skania kramtoma guma 
vidurių liuosavimui

• Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal
vą skauda? Be gyvumo? Kramtyk 

| Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus - 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti 
— kaip nurodyta. Jausi
tės puikiai ant rytojaus.

RBN-A-mUNT

Sekmadienį, liepos 28 d. įvyko
Kęstučio klubo piknikas savame tras, Dr. Kaz. Graužinis turi už- 
parke, East Dedham, kurio pusę • tikrinimą, kad bus leista atvyk- 
pelno skyrė Lietuvių Darbinin-1 ti į šį kraštą apsigyventi ke- 
kų radio programai,
jamai šeštadieniais, paremti.

Dalyvavo daug patriotingų ŽIEMA! 
lietuvių, ypač jaunimo. Stepono j 
Dariaus Amerikos Legiono 317 ; 
postas išpildė militarę progra-; 
mą Steponą Darių ir Stasį Girė-' 
ną atminti, kurie paaukojo sa-. 
vo gyvybes Lietuvos ir mūsų 
tautos garbei. Posto komandie- 
rius Petras Pečiulis vedė prog
ramą ir pasakė kalbelę. Daug 
darbo įdėjo ir taipgi kalbėjo 
posto adjutantas, Mass. Statė' 
Guard kapitonas Jonas J. Ro
manas. į

Dainavo muzikas - daininin- i 
kas Jonas Tamulionis, p. Ona' 
Skirkevičienė iš Nashua, N. H., i 
ir muzikas - dainininkas p. Vac
lovas Šereika iš Norwood. p. Į 
Jonė Vasiliūnaitė iš Norwood i 
buvo pasiruošus akompanuoti, j 
bet nebuvo galima, tai ji tik' 
pagelbėjo programoje.

Piknike dalyvavo tikrai gra
ži, gausi publika ir visi-visos 
linksmai praleido laiką. Plačiau 
kitą kartą.

transliuo-■ liems tūkstančiams lietuvių.

' ______  _________

Kai kurie mano, kad Argenti-

TRUKUMAI
Kunigai Marijonai jau 8 me

tai kaip darbuojasi su lietuviais 
Argentinoje. Kai jau turi baž
nyčią pasistatę bus ne toli 5 me
tai. Gražus tai lietuvių pamink
las. bet dar vis yra trūkumų:

So. Boston Fumiture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380y2 West BroadwEy, 
TeL ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymo* skubus.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

BALF 17 Skyriaus susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rug
piūčio 1 d., 8 vai. vakare. Lietu-, 
vių svetainėje, E St., So. Bos
ton. Kviečia visus narius ir ben
drai visus lietuvius, kuriems rū
pi Lietuvos žmonių šelpimas, 
ateiti į šį susirinkimą.

Malonūs yra baigti dar
bai. Ciceronas.

•V JONO EV. BL. PABALP1NBB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juosaa BvagMyv,
601 6tb SL, So. Botum. Mm*.

Vice-Plrmlninku — Pranas TuJeUdo
702 E. 5th SL, So. Boatcm, Man.

Prot. Ra£t. — Jonas GBnrrJrta,
5 Tbomas Pk-, So. Basiem. 1

Fin. Rašt. — Aleksandras Iv*
440 E. Sixth SL, So. Boston,

Iždininkas—Stasys K. Griganavieiaa.
699 E. Seventh SL, So. Boston, 

Maršalka — Jonas ZaDds,
787 E. Broadway, So. Boston, 

Draugija laiko susu
čia sekmadieni M
2 vaL po pMą.
492 K. 7th SU. So.

S. BmsevKhB ir Sūms

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

A. ZaMskra, F. E. Zalotakao 
Oratoriai Ir BaIaamuotoJaI

PatamaTlmaa dieną Ir

lAlfTSIIS

NOTART PUBLIC
Tol. ŠOU Booton 081*

ŠOU Boston M0*

Užsisakykite To
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieŪKuaos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ftOJf-R
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Tajo Kalno Didvyris
L Tolimųjų Kraštų "M’sijy" Apysakos Jaunimui

Balduin Rombo, S. J. 
Išvertė R. Krasauskas

1. Į bedugnę
Duslus ūžimas ir griaus

tinis dundėjo neįžengia
moje girioje. Pro medžius 
atsisnind’'jo platus upės 
paviršius. Tai Ygvasu, di
dysis vanduo (taip vadino, 
guaraniečiai išdidų miško' 
sūnų). — Šen. visi upeliai 
ir upės! — šaukė jis šniok
šdamas į tvriaukį: iš visų 
slėnių tebėjo į jį upeliai. 
Pri°š įlieiart mė-ynas ban
gas i geltonosios Paranos 
vandenį, dar kartą pabun
da jame jaunystės išdidu
mas: jis vfcnu siaubingu 
šuoliu ap^Tbia šešiasde
šimties metrų aukščio u - 
lą, skiriančią ji į dvi dalis, 
ir sudaro puikiausią pa
sauly krioklį.

Paupy stovėjo raitelių 
būrys, gal būt. apie pen
kiasdešimt vyrų. Dideli 
arklių karčiai ir balti rai
telių apsiaustai plevėsavo į 
rytmečio vėjuje, o sidabru 
nusagstyti balnai ir gink
lai žibėjo tekančios saulės 
spinduliuose. Iš no plačių 
skrybėlių žvelgė cresūs 
vienų balti, kitų rudi, dar 
kitų juodi veidai. Prvšaky 
ant neramaus žirgo sėdėjo 
milžiniško ūgio vyras. Tai 
Fe’ippe Kapot e, aukso ieš
kotojas, plėšiku vadas, 
kalnuotosios šventos Kot
rynos šąli s pabaisa. Pas- 
1 ui jo-o jo s

rai r>r.
°nto.

vedėsi

»

Du vy 
Ur»”S 1 ’ 
iic 
indėną.
— Ponas 

Kca’ho 
vaidu v 
s’’^a'*o i 
Tai šv. Li 
šinrd’O

i

Tarp medžių ir žolynų plačiai pasiskleidęs mirusiųjų miestas. 
Čia ilsisi mūsų tautos savanoriai - -didvyriai, kurie savo širdi
mi ir krauju vadavimo tėvų žemę nuo klastingo priešo...

ve ėjo margų vėliavėlių ;r 
plevėsuojančių didelių v’- 
Havu miškas. Devinti!? ii 
šventės procesija. Praėv’s 
triiumfo vartus, procesija 
patraukė nro banguojan
čių kukuruzų laukus, tam
sias herva — matė planta
cijas ir anelsinu sodus. Vi
sur pakelėse plasnojo mar
gi paukšteliai, čiulbėdami 
narveliuose ar plonais siū
lais pririšti; gėlių altorė
liai, nešamos dideliuose in
duose retos žuvvs blizgėjo 
saulės spinduliuose: net 
.vištos, karveliai ir visu rū
šių naminiai paukščiai ir 

i gyvuliai garbino Draeinan- 
:ti Išganvtoia, Taip nrt 
'miškų karalius, žiaurus 
jaguaras gulėjo prie alto
riaus narve, apsuptas bū
rio juokingų beždžionių ir 
iienotu, nerangių meškų ir 
kitokių gvvių, kurie lan
džioja neįžengiamo miško 
takais.

Moterys statė prie kelio 
pilnas pintines geriausių 
sėklų ir pirmųjų vaisių, o 
baltais drabužiais mergu 
tės barstė kvepiančiomis 
miško gėlėmis diediška
jam Karaliui taką. Ispa
niškai apsiren^e berniuk' i 
šoko prieš Švenč:ausiąjį 
gražius šokius.

Kiekvieną kartą, kai Pa
dre pakeldavo prie alto
riaus monstranciją, varpe
lių skambėjimas skelbda
vo Išganytojo palaimini
mą.

Po šių šokėjų ėjo taip 
pat jis, Alfonsas, kadaise 
nesuvaldomas vėjavaikis. 
Kaip kilnojosi jo krūtinė! 
Rečiausias archidėjas, ku
rios kvepėjo ant trijumfo 
vartų, jis atnešė iš miško 
milžinų viršūnių, gražiau
sius paukščius jis sugaudė 
savo slastais ir jenotus, 
kurie taip linksmai sukosi 
šakelėse, kurių daugumą 
jis pri jaukinęs užaugino.

Bet patarnauti pamaldo
se jam būdavo nelengva. 
Kain dažnai Padre paša- 
nndavo ii išdvkaujanti! 
Be to. ilgai sėdėti mokvk- 
Inie jr mokytis būdavo 
jam tikra kankynė. Jis 
slantai pasiimdavo strėles, 
lanka ir vaikštinėdavo vie
nas po mišką. Sugrįžęs na
mo atlikdavo paskirta 
bausme. Taip buvo dar ir 
dąkar. Užsisukęs ii s Pasi
ėmė savo medžiokles įran
ki” s ir nmnvko miške.

Sis vaizdas nasike;tė. Jis 
sėdi ant medžio gabalo vi
dury baisios srovės ir be 
jokios vilties išsigelbėti 
niaukia į bedugnę. Jis su
šunka, griebiasi abiem 
rankom oro, lyg norėda
mas rasti ten atramą, ir 
pabunda.

(Bus daugiau)

T’žt’'ou’'sim nauia giesmę bro- 
Ilurią jaunimas tesupras! fliai, 
ITe taip gie.iosme. kaip lig šiolei, 
Kitas mąstysime dūmas.

Drąsiai, aukštai
Pakils balsai: 
Išauš kita gadynė! 
Užgims darbai. 
Prašvis laikai. 
Pakils jauna tėvynė!

A ušra naujos gadynės teka, 
Nušvis ir saūlės spinduliai: 
J-ik nu jautimas širdžiai šneka 
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai

Drąsiai, aukštai...

Numesk, tėvyne, rūbą seną, 
Furj užvilko svetimi! 
Ji meilės kerštas tekūrena 
Tėvynės meilės ugnimi!

Drąsiai, aukštai...
■
I drrb*’. vyrai! Šalį jauną 
Prižadins meilės rytmetys. 
Galybės meilės viską griauna, 
Žiemos ledus ji suardys.

Drąsiai, aukštai...
Ranka mus spaudžia geležinė,

— Gerai. — šaukė Felip-! Krūtine aPkala kdais: 
pe, — šalin ji Vienu rudu i Uždekim mede sau krūtinę! 
kipšu bus mažiau; pašau- 
lis bus turtingesnis!

Jis pakėlė sunku brau- ■ Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
ninga ir ėmė taikyti Al- Bailiai, kaip kūdikis, apleis, 
fonsui į krūtinę. A.plinkui 
pasidarė mirties tvla. Stai
ga plaukais uždribęs vado 
veidas velniškai šyptelėjo. 
Jis nuleido brauningą, pa
sisuko pusiau balne ir pra
bilo:
— Ach, ką čia su brau

ningu — perdaug greitai 
ir per lengvai. Toks ber
niokas nevertas gero šū
vio. Žinot ką? Mes nume- 
sim ji Gargantos do Diabo 
krioklio bedugnėn. Tai bus Kursai didžiais darbais nešvies, 
kelionė, net velniai juok
sis! — v

Aplinkui suskambėjo pri- I darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
tarimo balsai. Keli vyrai i šarvuoti mokslu atkakliu!

— /š nežinau. — 
Alfonsas nuleido akis 

žemyn. Baimė, oasiprieši- 
nimrs ir neapykanta buvo 
jaučiama tam** atsakyme. 

Fci:rn« pašėlo.
— Neonai to, niekše, me

lagi! Palauk, aš tavo at
minti at”ei’įi"sm. Arba 
pasakysi, arba aš tave nu
dėsiu, kam pasiutusi šuni! 
Kur vrg Ignacas Takape, 
tavo tėvas?..

, —Aš nežinau? —
su aukso

(Tėvu) Jie apstojo sugautąjį.
I — Per-0: vade, — kalbė
jo vienakis. — neverk vei- 

peržvelgė jau- tui. Mec jau visko išmėsd- 
galvos iki kojų nom. bet nieko iš jo neiš-

Į 
i

s, Padre 
r visais kaimo g\

Klausk jį! —

sūnus. Jis tikrai žino, kur 
išbėgo jo tėvas 
dėžėm! 
Karlu i
ventojais.

Felippe 
n uoli nuo 
ir šiurkščiai paklausė:
— Ar tu esi Alfonsas. Ig

naco Takapės sūnus? —
Indėnas atmetė nuo vei

do juodų niaukų 
pažiūrėjo drąsiai 
į akis ir tarė:
— Taip.
— Kur tavo tėvas. Padre 

ir kiti?

I
l

I

gavom. Jei jau gi’aran ie
tis užs’sniria ir sako: “aš^ 
nežinau”, tai neišrausi iš 
jo už jokius pasaulio tur-! 

pluoštą, tus.
plėšikui t

Į kovą stokim milžinais!

Drąsiai, aukštai...
i

I
AUGO SODE KLEVELIS

į

’brai.
i-rtino prie 
Su savimi 

surištą jauną
i 
i
1

%

Ul'UiUį

vade, — tarė 
įenakis, randuotu 

negras, — ten miške 
šitą nenaudėlį, 
cij s kaimo vir- 

Ijraco Takapės

Augo sode klevelis.
Augo sode žaliasai.
Po tuo klevu, po žaliuoju. (2) 
Gul bernelis jaunasai.

Pūtė vėjas iš rytų.
Pūtė vėjas vakarų.
Pūsk, vėjeli, pamažėli, (2) 
Nepažadink bernelio.

Nepapūski. vėjeli. 
Nepapūski. šiaurusis.
Nepajudink klevo šakas. < 2) 
Nepažadink bernelį.
Ir papūtė vėjelis.
Ir papūtė šiaurusai.
Pajudino klevo šakas. (2) 
Pažadino berneli.

Kelkis, jaunas berneli.
Gana ilgai miegoti.
Laikas stoti jau j kovą (2) 
Ginti laisvę Lietuvos.
Nors ir sunkiai reiks kovot. 
Reikės priešą nugalėt.
Plieno kardai ir durtuvai (2) 
Smarkų priešą nugalės.
Kur bernelis gulėjo.
Margos gėlės žydėjo.
Ten mergelės vaikščiodamos 
Margas gėles rankiojo.

Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.

Drąsiai, aukštai...

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo, 
Jos žemės dainų nemylės; 
Neverks, kad patys sūnūs žudo, 
Kas verta meilės ir garbės.

Drąsiai, aukštai...

Tas ne lietuvis, kurs dar bijo 
Atsižadėt sapnų nakties, 
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo.

Drąsiai, aukštai...

nušoko nuo arklių ir atne-ĮPaimsim arkla- knv^- 
šė iš miško apipuvusi me- eisim Lietuvos keliu.

1

Ant Nemuno Kranto
*

GFA MŽR£ — Minia žmonių entuziastingai 
palydėjo dirbtiną iš "aško žmogystą, kaip miru
si OPA įstatymą. Atlantic City’s Steel Pier. Ge
di “mirusiojo” Virjinia Diehl iš Mt. Holly, N. J.

džio gabalą. Pagriebė jie 
Alfonsą, pririšo io rankas 
ir kojas prie medžio ir ilga 
bambuko kartimi įstūmė į 
srove.
— Tavo angelas sargas 

tebūnie su tavim! Melskis 
į savo mylimiausia jūri
ninku Motiną! Gražiausių 
linkėjimų šėtonui! —

Taip tyčiojosi viens do 
kito banditai, kai medis, 
srovės pagautas, plaukė 
pavandeniui. Pradžioje 
niaukė nenerdaug greitai. 
Tačiau uoė darė vingį ir 
didesnė jėga nešė į pryša- 
kini krantą. Alfonsas pa
stebėjo, kad apipuvęs me
dis no juo ėmė traškėti ir 
aižėti į gabalus. Kai tik 
išnyko plėšikai iš akių, jis 
pamėgino truputi patrauk
ti rankas į priekį. Pavvko 
netikėtai gerai. Plėšikai 
nenorėjo gaišti laiko ir 
tvirtai nepririšo nes ma
nė. kad vistiek žus. Alfon
sas atsisėdo tiesiau, per
kando odos diržus, išsi
traukė mažą peiliuką, ku
ri nešiojo paslėpęs prie 
juostos, ir perplovė kojų 
raiščius.

j Rankomis irkluodamas 
ir vairuodamas mėgino pa
siekti artimiausią kranta, 
bet veltui. Bangos trankė
si į uolas ir su tokia nat 
jėga ritosi atgal. Medžio 
gabalas pateko dar į smar- 
kesne srove.

Dabar tik sunrato iau- 
nnnlis visa baisumą, kuris 
žaibo greitumu a”5mė io 
siela. Artėio ir artėjo dun- 
dantysis ūžimas, greičiau 
ir greičiau šovė medis jo 
link. Jau mato jis tolumo
je vietą, kurioje virpanty
sis vandens paviršius stai-

i
■

I

I

Drąsiai, aukštai...
Maironis.

Ant Nemuno kranto, ant pievų žalių, 
Te.i guli jaunutis vaikinas, 
/ nlinkui žiedeliai gražiųjų gėlių 
Į niaukus jam snkas ir pinas.
Mėnuliui pakilus, aplinkui šviesa 
Ji glosto ir veidą bučiuoja, 
Gaivina ir prausia šaltoji rasa. 
O jis jau tik vos bekvėpuoja.
Galvelė nusviro ant žemės šaltos, 
Banguoja lėtai jo krūtinė.
Vos girdimai tarė: dėl tavęs kenčiu, 
Brangiausioji mano tėvyne.• 
Ir galvą nuleidęs ant žemės šaltos, 
Žydriąsias akis jis užmerkė, 
Ir veidą jo prausė lašeliai rasos, 
Ir medžių lapeliai jo verkė.
O Nemunas teka plačiąja vaga, 
Tyliai jojo vandenys šneka. 
Bangelė, bangelę pavijus staiga, 
Nepaprastą pasaką seka.

po šakomis, — jis išsigel- draskė jį, bet tvirtos šake- 
bėjęs. j lės aukos neatidavė. Katės

Srovė smarkiai neša. Jis vikrumu iššoko jaunas in- 
vos laikosi ant plausto. dęnas iš vandens ir įsliuo- 
Jau pirma šakelė palietė 
jo veidą. Jis griebėsi už 
susivijusių lijanos šakučių 
ir tvirtai įsikibo. Medis, iš
smukęs iš po jo, tuo pat a- 
kimirksniu trenkėsi į uolą 
ir nudardėjo į gelmę.

ga pranyksta, o viršum 
medžių viršūnių iškyla 
baltas rūko debesys. Ro
dėsi jam, lyg sėdėtų jis ne
judėdamas srovės vidury
je, o bedugnė, godžiai pra
žiodinta gerkle, didžiausiu 
greitumu bėgtų prie jo.

Paskutinė išsigelbėjimo 
viltis Alfonsui — 1 
medis. Jei jam pavyktų į Alfonsas kybojo pasinė- _________
nukreipti dideliu greičiu ręs iki pusės vandenyje. įSf“ metų* k^~~daužo jas 
plaukiantį sienoją tiesiai Banga godžiai puolė ir.

Tyrlaukiais Rūsčiai
Tyrlaukiais rūsčiai sušvilpė vėjas 
Ir sniego kalnus suka aukštai, 
Užtraukė liūdną dainą vežėjas 
Ir užniūniavo kažką gailiai.
Mane daboja, lyg koks erelis. 
Lūpas sučiaupęs gudas nuožmus.
Vien tik iš tolo skamba varpelis, 
Lyg laidotuvių ženklas baisus.
Šarpūs ristieji, kelią pažinę, 
Stačiai žiemiuosna neša mane, .
Liki tu sveika, brangi tėvyne, 
Jau nematysiu daugiau tave.
Sudiev per amžius, gūžta savoji, 
Tarp žalių medžių, vvšnių sode! 
Ir tu, mergele mano jaunoji... 
Jau nematysiu tavęs, oi ne.
Rankos sukaltos kardą paleido, 
Jaunas pritemo man žvilgesys. 
Brangi jaunyste, rausvesnio veido — 
Ir jus Sibiras greit užgesys.
Nors mano kūną sukalė gudas, 
Bet laisvos sielos negal pavergt, 
Jūs idealų pasėtas grūdas 
Dar milijonus gali sukelt.
Pančiai jau krinta, duokit man kardą, 
Leiskit į kovą dar kartą stot, 
Brangią laisvužę, tėvelių garbę 
Aš pamokysiu, kaip reik saugot.

Paparonis.
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gė į siūbuojantį lijanų tin
klą. Bet šiurpulingas pa
vojus dar tebegrėsė. Čia 
pat vanduo statmeniškai 
krito į gilumą, sudaryda
mas ten visą putų jūrą. 
Nuolatinis, ausis kurtinąs, 
trenksmas didėjo nuo pra
rajos sienų. Jau tūkstan

ti
srovė. Lyg šnypščianti pa
baisa, kuri viską sutriuš
kina savo letena, liejasi 
Ygvasu į bedugnę, tartum 
norėdamas dar giliau įsi
skverbti į uolas ir jas vi
siškai sunaikinti. Bet uo
los atmuša jį atgal.

' Viršum miško ir vandens 
kilo storas miglos sluogs- 
nis. Ten, padangėj, amži
nai buvo išsidriekusi vai
vorykštė — taikos ženklas 
kovojančiai uolai ir upės 
srovei,

i Alfonsas užmerkė akis. 
Baisus pavojus tykojo iš 
apačios. Pagaliau jis ap
žergė šaką ir nušliaužė že
myn prie tykų medžio ka
mieno, kur buvo plačiai 
susipynę šaknų siūlai.

Mirtinas nuovargis ma
sino jo sąnarius į tą mink
štomis samanomis išklotą 
patalą. Medžio lapai viską 
užtemdė prieš jo akis, 
krioklio ūžimas pamažu 
nuaidėjo tolyn. Aplink Al
fonsą pasidarė tamsu ir 
tylu. Jis užmigo.

Keistas sapnų pasaulis 
gaubė jo sielą. Jis girdėjo 
tolimą varpų skambėjimą, 
muziką ir džiaugsmo gies
mes. šventos Liucijos gat-

I

CHASE ENDS — An auto- 
mobile accident did more 
than injure Raymond Am
brose Burr. Fingerprints 
laken by a Miami, Fla., hos- 
pital, after the accident, led 
to hi» arrest by FBI on an 
11-year-old charge of embez- 
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