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“Marija yra paimta į 
dangų; džiaugiasi Angelai, 
girdami garbina Viešpatį”, 
— gieda Bažnyčia pirmų 
Mišparų Antinonoie.

Žolinė — švč. Mergelės 
Marijos. V. Jėzaus Moti
nos, paėmimas į dangų — 
yra džiaugsmo i 
Marija pasiekė tai, ką mes 
tikimės pasiekti po pasku
tiniam Teismui pasaulio 
gale. — “ 
mirusių Visagalio Dievo N. H., parapijiečiai šau- 
jėga. ios siela susijungė šulniai pagerbė savo kleb. 
nemariu, garbinguoju kū- kun. Dr. Mykolą Cibulskį,' 
nu ir tapo paimta į dangų, jojo 25 metų kunigavimo 
Ji pabaigė laimingai žemės sukakties proga, 
kelione ir tapo Dangaus) Dalyvavo daug dvasios 
Karalienė. |vadų — kunigų iš Bostono

Padavimas sako, jog A- arkivyskupijos, Spring-* 
paštalai, nujausdami Die-:^elūo, Manchesterio, Pro- 
viškuoju įkvėpimu artimą vidence ir Hartfordo vys- 
Marijos mirti, pasistengė ’ kūpi jų.
atvykti pas Viešpaties Mo-' Toastmasteriu buvo kun. ’ 
tinėlę, atsisveikinti ją ir Pr-V. Strakauskas, Lowel- . 
gauti savo sunkiems dar- ūo lietuvių par. klebonas, j 
bams palaiminimą, užsi
tikrinti jos globą. Visi at
vyko, tik nebuvo Tomo. 
Begalinė Dievo meilė, kuri 
galinga dvasios ugnimi 
tvindė Marijos sielą, arte-' 
jant jos žemėje ' gyvenimo r“'
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Sekmadienį, rugpiūčio 11 
d. š. m., Šv. Kazimiero lie

ji tapo prikelta iš tuvių parapijos, Nashua, 
—1;~ —Ikt ht parapijiečiai šau-

I 
I

Pagerbė Lietuvius 
Veteranus

Išradus “Radar” Įvyksta Perversmas Aviacijoj

šeštadienio vakare, A- 
- --- ” Amerikos Lietuvių Pašatoi-

pabaigai. Dievui leidžiant,i"8 draugija, P«d»dy,;
-3,__ Mass.. savame klube pa

gerbė lietuvius veteranus 
puikia va^arie^e, gražia 
programa ir šokiais.

Plačiau anie šį parengi
mą tilps kitame “Darbi
ninko” numeryj.

tiek padidėjusi, jog silpnu
tis Marijos kūnas nebeat- 
laikė dvasios karščio ir ji 
užmigusi: užmerkusi kūno 
akis, kai jos siela stojo 
Švč. Trejybės akivaizdon.

Bet kaip V. Jėzus prikėlė 
savo nukankintą, palaido-! 
tą kūną dieviška galia į 
nesibaigiantį garbės gyve
nimą, taip ir gi Marijos ir 
Dievo garbei tiko, kad Švč. 
Išganytojo Motina nena- kijos valdžia ,kuri yra pil-j 
tirtų kūno supuvimo. Toji, 
pati dieviškoji visagalybė. 
prikėlė Mariją iš mirusių,' 
kad ji daugiau nebemirtu,) 
kad ji galėtų džiaugtis pil
na žmogiško asmens laime 
danguje, nes ji to buvo už
sipelnius.

Ir štai, sako mums pada
vimas po trijų dienų at
vyksta Apaštalas Tomas, korpusus. 
Svc. Mama buvo palaido
ta pirmąja mirties dieną. Į įžiūri, kad tai būtų pusiau-

a auolovvmiiivi į-------------------—-------------- .-------•r—*
su mirusia. Nueina apašta-! vuojanti užsieny j, ypatin- rencijoj

Du naikintuvai - palydovai, ilgamečiai Dėdes Šamo Laivyno tarnyboje, 
perleisti Kinijos valdžiai. Būrys kiniečių jūreivių Yokohoma uoste apžiū
ri laivus.

Ore kitas lėktuvas mane užkabina. — Kai nak
čia su lėktuvu tenka kristi į vandenį. — Prietai
sai, kuriais nakčia gali matyti už šimto mylių-— 
Naktinės “medžioklės“ debesyse. — Elektra ap
šildomieji drabužiai. — Kaip mes mokėmės mė
tyti torpedas. — Nuotykiai iš lakūnų gyvenimo. 
— Kaip pataiko nakčia nutūpti j lėktuvnešį.

Lenkija Vėl Pastatė 
Protestą Anglijai

Varšuva, rugp. 12 —Len-
— - - — — — - - - «— I

noje Maskvos įtakoje, vėl 
pasiuntė Angli jos valdžiai, 
notą rvšvj su lenkų armi-'
• • • v. • 1

Plyšys Tarų Vakarų Demokralijy^&įlSI?;^
Ir Sovietu Rusijos

Užsirašė 20-čiai metų 
i laivynų

Aviacijoje, išradus ra- 
dar, įvyksta perversmas, 
kurio mes, civiliai, ir įsi
vaizduoti nelabai pajėgia
me. Tais dalykais intere- 
suodamasis vieną dieną 
“ištardžiau” aviacijos lei- 

. tenantą Raimondą Straz- 
dauską, kurs išėjęs nakti
nio skraidymo kursą, 
praktikavęsis suieškoti 
taikinį “radar” pagalba ir 
dabar vėl dvidešimčiai me
tų įsirašė į laivyno aviaci
ją 

I Jis žmogus apsiskaičia
vęs, pasakojosi, kad po 20 
metų tarnybos laivyne jis 
galėsiąs gauti pensijos po 
ketvertą šimtų per mėnesį, 

I jei jam iki to laiko pavyk- 
. tų pasiekti komandieriaus
Į Tokio, rugp. 12 — Japo- iaįpSnįt su kuriuo surištas 

Premieras_ ^higer-u apįe gggįų šimtų dolerių 
Yoshida pareiškė, kad jis mėnesinis atlyginimas, 
prisibijąs, kad Jung. Vals-; _ p^nikęs civilinėj tar- įplauki į krantą, 
tybiu okupacija nebus taip nvboiaš dirbsiu 20 metu o — Jūrininkai tur būt visi :ilga,-kad'apsaugot! Jap&TJ* — irgi turėsiu dirbti, plaukikai? 
‘niia nuo Rusiios oolitiniu —_ _ —Nnst#»htiimF

I

iRusija Nori Nutęsti Susitarimą
’ Dėl Taikos---------

---------- ------- ir ekonominių spaudimų. I Tik Pavv* 
lios Politikai—Tčftos IdVVčDdilli- I Premieras Yoshida pasi-1K„„„ , (fimBroliui,Kurs...

Kapuose

Lenkai savo notoje, kaip 
suprantama, smerkia ang
lių nutarimą iš demobili- Bymes Priešinasi 
1 zuctų lenku kareivių suda- . - -
ryti “specialius lavinimo
1_______________- M

Varšuvos lenkų valdžia

••

L • k'

‘niją nuo Rusijos politinių 
ir ekonominių spaudimų. Į

mas Yra Daug Svarbesnis Dalykas Negu Kiti Dalykai ■ už
U. N. Dienotvarkėje tinę Japoniją. Jis sakė: i

--------------- , “Socializmas ar komuniz-

gi laivyne — ištarnausiu 
20 metų ir paskiau, paly
ginamai, dar ne senas — 
gausiu neblogą pensiją.

Kodėl jam patinka 
“Navy"?

— O jei sumanytume! be
tarnaudamas vesti?
— Irgi neblogai — žmona 

gali kartu su manimi laive 
keliauti, o jei pasiliktų ba
zėje, yra geri butai, nerei
kia galvos sukti, kur apsi
gyventi.
— Tai ir pirmą kartą į- 

stojote savanoriu j laivy
ną?
— Taip. Laivynas ir yra 

vieta, kur savanorius ir te
priima. Daug buvau skai
tęs apie laivyną, čia šva
riau, nereikia purvinuose 
apkasuose gulėti, visada 
geras maistas,, keletą sa
vaičių su laivu vandeny iš- 
būni ir vėl porai savaičių

i

; — Nustebtumėte, kad yra 
kaikatrie, kurie visai ne
moka plaukti.

trenkia į manojo 
uodegų

' — Ar neteko, perevventi 
pavoiu skraidant laivyno 
aviacijoje?
— Buvo keletas jtemoi- 

mo valandų. Karta išskri- 
dome trvs lėktuvai. Vie
nam iš šalimais skridusių 
vadovas davė įsakvmą 
praskristi apačia mano 

i lėktuvo. Jis ta padarė, bet 
'skrido per aukštai — savo 
sparnu trenkė i mano lėk
tuvo uodega, labai apga
dindamas mano lėktuvo 
užnakalinius kontrolės 

Great Falls, Montana — vairus. Per radiją pašau- 
kad vasarinius kursus mo- Šiomis dienomis susimušė kiaii instruktorių. Jisai 
kėši 2,740 studentų. Tai di- du karo lėktuvai. Toje ka- nesuko iš naskum mano 
džiausiąs studentų būrys tastrofoje užmušė 4 karo lėktuvo, pažiūrėjo ir taip- 
nuo pat universiteto įkūri-j aviacijos narius ir 4 civi- gi nėr radria naklnusė. ar 
mo. liūs žmones, 10 sužeidė. [ salėsiu nutūpti. Pasakiau

iiog manau, kad galėsiu, 
į Pasukau i aerodromo mjse 
j ir nėr radiją pranešiau, 
ikad rengiuosi navojingam 
i nutūpimui su lėktuvu, ku- 
Įrio kontrolės vairai gero- 
i kai apgadinti. Tuojau i ae- 

’ ” ’" ambu-
lansus. slauges. o vvrai 
metė darbus ir išėjo i lau- 
,ka pasižiūrėti “nuotvkio”. 
Skridau aukštai — jei lėk
tuvas pasidarvs nebesu
valdomas. šoksiu su para
šiutu. Vis dėlto šiain tain 
nntūniau; lėktuvas tik pa
sileido tiesiai į tuos ambu- 

, bet nesužeidė nie-

Chicago (LAIC) — Iš 
_ I Taikos konferencija pa- mas būtų pigesnės rūšies Lietuvos gaunamos žinios 

- Taikos^konfe- siūlytas taisykles priėmė valdžia, bet mes to nenori- apie naujus trėmimus. Pa- 
_____________________________________________________________________________________ __ .r---- įvyko smarkūs 15 balsų prieš 6. Taigi Ru-rne. Mes norime tvirto pa-vyzdžiui, — 

lai nrie Marijos katro. Ati- cai karininkų vadovybėje, rinčai tarp Jung. Valsty- 31ios delegacijos reikalavi- srindo. , - « ■ — -
y- _ ..___ ____ , ____ VVF**<*C*O " * **.* __________________________

bet Ma- bartinės lenkų adminis- sovietų Rusijos užsienio buvo atmestas ir taisyklių kaipo “akylų japonų proto apylinkes.

■ Paryžius, Prancūzija 
Jis nori atsisveikinti bent militarė organizacija, gy- Rugp. 12 — r

daro jos karstą. Jis pilnas kurie esą žinomi kaipo da- bių sekretoriaus Byrnes ir 
kvepiančių gėlių, 1 
rijos nėra. Nieks neabeio-tracijos priešai.

v •

, kaikurie jauni 
. Jis labai aukštai Lietuvos vvrai yra išga

mas atmestas" taip kaip jis įvertina Gen. MacArthur, benti net į Uchtos ir kitas 
“ ’ ’ * ” ’ Viename pra

nešime sakoma: “Gyvena
me gerai, tik pavydime sa
vo sūnui ir tavo broliui”... 
Pasirodo, kad tiek sūnus, 
tiek brolis jau senai mirę.

analistą.
Molotovas primetė Jung.1 

kį ten anglu - amerikiečių 
bloką. J. V. sekretorius 
Byrnes smarkiai kritikavo 
sovietų Rusijos delegaci
jos politiką ir Molotovo 
tuščius įtarimus. Jis sakė: 
“Kokią teisę turi vadinti

'ministcrio Molotovo, kada komiteto susirinkime.
io. kad V. Dievas ją prikė-’ 
lė iš mirusiu.

Ši gražioji tikėjimo tiesa 
iki šiol nėra įsakyta priim
ti kaip Dievo apreikšta. 
Bet Bažnyčios apeigos, 
maldos, antiponos, jos Ii- (Taikomosios * Dekoratyvi- 
turgija ir visas Bažnyčios nės Dailės Institutas. Kaip 
Mokytojų mokslas mums matyti iš “Tarybų Lietu- 
sako. Švenčiausioji Dievo vos” Nr. 51, šio instituto 
Motina, Mergelė Marija,! studentai rinkimu metu 
su kūnu ir siela yra paim- buvo įkinkyti piešti komu- užgiria dviem trečdaliais 
ta i Dangų. Įnistinius plakatus, įrengi- balsų, o visus kitus tari-

Marijos karste prisime- nėti raudonuosius kampe- mus paprasta balsų dau- 
nant rastąsias kvapias gė-'lius ir 1.1. guma,
les. Bažnyčia šventina Ma
ri ios j Dangų Ėmimo šven
tėje visokias gėleles ir žo
les. prašydama V. Dievo 
suteikti toms žolelėms gre
ta prigimtų savvbiu ir 
dvasinę jėga, kad tie, kurie 
jas teisingai ir pamaldžiai 
naudos, gautų savo kūnui 
ir sielai apsaugą ne vien i 
nuo ligų, bet ir nuo sielos

. Marijos šventę vadinameDėl to mes lietuviai šią ^ojįne 
J

••į

Dailės Instituto Studentai— 
Paversti Agitatoriais

New York (LAIC) — 
Kaune veikia Valstybinis

ėjo kalbos aDie priėmimą 
taisvkliu taikos konferen- Valstybėms ir Anglijai ko- ■ 
ciiai. Rusijos delegacija ’ ”
reikalavo, kad visi tarimai 
turi būti priimami ne ma
žiau, kaip dviem trečda
liais balsų. Anglija pasiūlė 
kompromisą, būtent, kad 
užsienių ministerių pa- .
ruoštas ir pasiūlytas tai- mu^- kurie nebalsuojame L . __ qii ii iri era ar npkos sutartis konferencija

PABALTIJO MOTERYS BUS I 
VEŽAMOS DARBUI ' 

ANGLIJON
Londonas — London 

Times laikraštis rašo, kad 
artimoj ateityj Pabaltijo Į .

Didžiausias Skaičius Stu
dentu Lanko Katalikų 

Universitetų
Washington — Monsig-' 

noras Patrick J. McCor- 
mack,-Katalikų Universi
teto rektorius, praneša,

Susimušė Du Karo Lėktuvai 
—Žuvo B Žmonės

su Sovietų Sąjunga ar ne 
visuomet sutinkame su ru
sais, prieš rusus nukreiptu 
bloku?” Jis toliau tęsė^ 
l“Mes čia atvykome taikos 
daryti... Mes kovojome dėl 

i laisvo pasaulio ne tam, kad 
'diktuotume taikos sąlygas 
'savo talkininkams, bet ne
leisime ir jiems taikos są- 
ilygu mums diktuoti...”

Iš visko matyt, kad Rusi
ja nori nutęsti susitari- Berlynas, Vokietija —

mo.

Rusija Užgrobė Visą Pramonę

kraštų išvietintos moterys mus įr nutarimus dėl tai- Sovietų Rusijos okupacinė 
bus vežamos iš Vokietijos kos. Molotovas ir jo Daka- valdžia užgrobė visą vo-

sdame buvo susitarta Vo-!’odrom’ ,'ššaukė 
kietijos ūkį bendrai tvar- lans"s- slauges, 
kyti, o reparacijas imti iš 
perviršio.

Anglai pareiškė, kad jie 
negali sutikti, kad rusai 
pasiimtų bilijonus dolerių 
iš Vokietijos nieko jai ne
palikdami. Vokiečiai turi

Anglų zonos darbams An- likai kelia tuščius ginčus, kiečių pramonę rytinėje 
glijoje. , kad tik užtęsti konferenci- Vokietijoje, kuri yra rau-

Kvota būsianti 1,000 mo- » "ba ®ri.verst/ M nu- donųju kontrolėje.
teru merginų Taip yra trauktl- Tačiau Jung. Vai- Rusija norėjo gauti mi- 
susitarę alijantu kontrolės st.vbiu ?ekretorhis Bvrnes lijonus dolerių atlyginimo 

pareiškė, kad Jung. Vals- ir iš Jung. Valstybių ir iš
Anglijos zonų. Bet Jung. į maitintis
Vąlstybių ir .
džios sustabdė siuntimą Į bar užgrobė visa Vokieti- 
karo “atlyginimų”. Tik .jos pramonę ir industriją 
šiomis dienomis Rusijos savo kontroliuojamoje zo- 

■ valdžia norėjo išgauti de-Inoje ir pastatė apie pusan-

šiuo metu Europoje ka
taliku tarpe eina sąjūdis, 
siunčiami Vyskupams ir 
Šv. Tėvui žmonių prašy
mai, kad Marijos Ėmimas 
į Dangų būtų galop pa
skelbta kaip neabejotina ir 
Dievo apreikšta tiesa. Ma
rija pasiekė Dangų mylė- ____ ___ ____________ ______ _ ___________ ____ ___
dama Dievą. Ir mus veda mis grupėmis. Jos bus ap- lykas negu kiti dalykai Vokietijos,

komisija Vokietijoj ir ang- A ,
lų darbo ministerija. ,tybes delegacija yra apsi- 

sprendus, kad konferenci-
Pagal paruoštą projektą ja turi tęstis kol galutinai 

tam tikra anglų komisija bus paruoštos ir priimtos 
parinks moteris. Jos turės taikos sutartys. Byrnes 
išlaikyti medikalius kvo- sakė, kad taikos įgyvendi-|__________________ __ _ __ v__ __________ _____
timus. Bus vežamos mažo- nimas yra svarbesnis da- šimt bilijonų reparacijų iš tro . milijono darbininku

, bet Anglijos dirbti užgrobtose įstaigose ' 
rusų reikalavimą ne sau, bet pavergėjui —i 

atmetė ir nurodė, kad Pot- Rusijai. |
tas pats kelias pas Dievą, rūpintos drabužiais ir ki- Jung. Tautų dienotvarkė- valdžia 

Kun. K. A. Matulaiti*, MIC. tomis reikmenimis. ‘je.

į. DVI UUg. i

Anglijos vai-’ Taigi Rusijos valdžia da- '*nsus»
KO.

Naktinio skraidymo 
pavojai

Kitą karta, dar tik pra
dedant mokinti? skristi, 
tūpiau ant lėktuvnešio. Pa- 

1 Tęsinys 5-tame pust
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ĮVAIRIOS žinios
ANGLIJA PASIRUOŠUS SIŲSTI 

KARIUOMENĘ Į IRANĄ Į
Londonas, rugp. 12 — 

Anglijos valdžia yra pasi
ruošus siųsti savo kariuo
menę į Iraną, jeigu tik Ira
no valdžia nepajėgs užslo
pinti kylančių neramumų 
pietų Irano žibalo versmių 
srityj.

Sakoma, kad Anglija jau 
atsiuntė savo kariuomenės 
dalis iš Indijos į Basrą, 
Irake, prie Irano sienos.

Anglai įžiūri, kad nera
mumai sąmoningai provo
kuojami prieš anglų inte
resus tame krašte. Khuzis- 
tano žibalo versmės Irane 
priklauso Anglų - Irano 
kompanijai. Taigi Anglija. > 
turėdama ten įdėtą kapita-1 
lą, nenori, kad jis žūtų. Ji 
nori jį apsaugoti. Anglijai 
reikalingas žibalas savo 
laivynui.

Anglijos valdžia norėtų 
kreiptis į Jung. Tautų sau
gumo tarybą, kad ji įsikiš
tų, bet ji gali būti privers-

“Motinėlės” metinė Kon
ferencija šįmet įvyksta 

- __ _ ; w ų, rugpiūčio 20 dieną, 5 vai.
' jie išvengs daug skaudžių popiet, Marianapoly, Tėvų 
pasekmių. Gilesnis tokių Marijonų Kol e g i j o j e,

| kys ekonomijos principų

pasekmių.
klausimų supratimas, bū
tent, kodėl kainos kyla ar 
mažėja, kaip industrijos ir 
išdirbystės veikia, koki iš
dirbti dalykai žmonėms 
reikalingiausi, ir kaip gali
ma juos greitai pristatyti, 
kas sutrukdo dirbtuvių 
sklandų veikimą, ir tt.,'

i Kol e g i j o j e, 
Thompson, Conn.

Motinėlės” Valdyba
Kun. P. A. Lekešls.

KapeBoias Paskirtas 
Profesorium

. ......... ......................... Worce»ter — Buvusia 
daug gero padarys ir pa- Komandieriua Joseph T. 
dės1 išvengti nesusiprati- 
mus tarp darbininkų 

j darbdavių.
ir nintelis Jungtinių Valsty

bių kapelionas, kuris aptu
rėjo aukščiausią mūsų pa
sižymėjimo medali, Con- 
gressional Medai of Honor, 
yra vienas iš 25 profesorių 
paskirtų mokytojauti Sv. 

Philadelphia — Dr. Fred Kryžiaus. Kolegijoje atei- 
E. Reissig, Washingtono nantiems metams. Jis už- 
bažnyčių federacijos vyk- ims savo senąją vietą, bū
domasis sekretorius, para- tent, vyriausiu profeso- 
šė straipsnį Luterionų lai- rium kolegijos matemati- 
kraštėlyje, kame jis labai kos fakultete.
gražiai pagyrė kun. Geor-J Kunigas kapelionas O’- 

1 crn C* T-Ji rr rri e ir* t/a t j O

Luterionų Vadas Pagyrė 
Darbininku Kunigį

DABBININtAB ,

ITS “PUŠY BALU” IN JAPAN "I
l

k *

■F* '
F ' > S|||

■ 4 t u J'
!■

N •

STALINIŠKA BOMBA

ta įsikišti ir be saugumo c- Hig^ns ir J° darbuo-į Callahan
tarybos, nes toji taryba darbininkų ir darbdavių .čiausią militarinį pasižy-
dar neturi jėgų, kad galėtų santykiuose- būnant se--mėjimą už savo heroišką
ką nors suvaldyti.

Veteranai Gaus Priedus i

Uashington, D. C. —Pre- čiau vienas sumaniausių ir 
zidentas Truman pasirašė. gabiausių dvasininkų - va- 
Kongreso priipitą bilių, jdų darbininkų ir darbda- 
pagal kurį 15 milijonų ka- vių santykiuose.” 
ro veteranų, kurie nėra 
gavę poilsio - atostogų lai
ko, kaip apskaičiuojama, 
gaus priedus viso $2,700,- 
000,000.

Pinigais gaus tik tie ve
teranai, I 
so iki $50.00. 
tiems priedai bus duoti 
penkmetiniais bonais.

kretorium NCWC Sociali-į tarnavimą ant laivyno lėk- 
nės Akcijos skyriuje. Ituvų nešėjo

Taip rašo Luterionų va- 1Q 1<UF‘ 
das: “Kunigas Higgins, 
nors jaunas žmogus, ta-

vių santykiuose.”

Franklin” 
kovo 19, 1945 m., kuomet 
Japonai baisiai bombarda
vo tą laivą ir užmušė neto
li tūkstantį karių.

Vienuolika iš 25 naujai 
paskirtų profesorių yra 
buvę kapelionais.

• v

kuriems priklau-j
‘.00. Visiems ki-

1i

JUGOSLAVAI PRIVERTĖ AME 
RIKOS TRANSPORTINĮ 
LĖKTUVĄ NUSILEISTI

Du Amerikiečiai Sužeisti

Rusija turi savąją bom-.tus? Įrodymui užtektų pri- 
bą — išskirtinai jos nuo-'siminti vidaus krizį, nuola- 
savybė ir išradimas — ku- tinius streikus, kuriais no
ri yra daug galingesnė ir rimą paraližuoti, sugriauti 
pražūtingesnė už atominę visą šios didelės valstybės 
bombą, ypač politikoje. i ekonominę ir socialinę san-

J ’» . - 1

; Nuostabi [ 
Rusija siuntė šnipus į 
menką, kad sužinotų ato- 
minės bombos paslaptį, gi 
Amerika visai nekreipia T . 
dėmesio į stalinišką bom-; ^*ie .uv^’ Xra 
bą, uurs» jv» p<Lbi<ipLL& ne-■ —
slepiama, priešingai, yra Tokiu būdu baisioji “Si- 
rodoma ir peršama, kad ją,Merijos Meška’’ jau turi 
pasisavintų visas pasaulis.apglėbusi beveik visą pa-

Rusija šiandien yra pasi- sauU- Tad ko laukiama? 
rengusi išsprogdinti ko- Kad parodytų dantis! Ga- 
munistinę Stalino bombą ^tų būti pervėlu... 
nuo vieno žemės ašigalio

nriešiiurvbė' tvarką-pt resingy re. Washingtono valdžiai ne. 
' besekdama pražūtingos 
- Roosevelto politikos su 

Rusija, kuriai pardavė 
i boikotuoja- 

bą, nors jos paslaptis ne- ,ma ir grasinama.______
slepiama, i

I

CIO Kreipia Dėmėsi I 
Ekonomijos Klausim;

Labai įdomu yra pate-: 
myti, kad CIO, darbininkų 
didžioji unija, dabartiniu 
laiku nusprendė kreipti di
desnį dėmesį į ekonomijos! 
klausimus, ir bandyti, dau
giau mažinti daiktų kainas 
negu prašyli didesnių al- 
gy-

Jei CIO nuolat prisilai-

Belgradas, Jugoslavija, 
rugp. 12 — Jung. Valsty
bių lėktuvas C-47, kuris 
lėkė iš Viennos į Udinę, ir 
vežė 8 karininkus ir du ci
viliu. buvo jugoslavų pri
verstas nusileisti Ljublja- 
nos apylinkėje. Amerikos 
pilotas ir jo pagelbininkas 
buvo sužeisti.

Jugoslavijos valdžia pro
testuoja ir kaltina ameri
kiečius. Ji sako, kad ame
rikiečiai laužo jų sovereni- 
nes teises.

88 Mete Misijonierius 
Pasitraukia

DIDYSIS RAMYBES 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 galimą 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 — 83.50. Rašyk:

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

i
i

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

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė...... .....................................
Gatvė ........ ....................... ................................
Miestas ir Valstija ........... ..................... ...........

knyga(s)

VETERANAMS PAGALBA
__________________ • • > ’ • . > .

ing - Program” klausia, ar 
pinigai, kuriuos valdžia 
jam dabar moka, bus nu
mušti nuo bonų, kurie gali 
būti pravesti veteranams? 

Atsakymas — Ne. Prezi
dentas Trumanas pasirašė 
priedą prie GI Bill praeitą 
gruodžio mėn., kuris iš
braukė šį parūpinimą iš o-

Klausimas — Veteranas, 
būdamas užsienyje, apsi
vedė. Jo žmona atvažiavo į 
Jung. Valstybes užsimokė
dama už savo kelionę. Jos 
vyras buvo Europoje. Jis 
klausia ar valdžia jam su
grąžins jos kelionės pini
gus?

Atsakymas
Kreipkitės prie arčiausio riginalaus BI Bill.
Army Personai Affairs Of-1 Klausimas — Buvęs lei- 
fice. Turėkite kelionės iš- tenantas Laivyne praneša, 
laidų recytes, ir savo pa- kad Navai Medical Board 
liuosavimo popieras. j jį padėjo ant ‘inactive list’

Klausimas — Šis vetera- Į dėl kovoje gauto sužeidi- 
nas buvo paliuosuotas iš mo. Jis mano, kad gali 
kariuomenės gegužės mėn.!gauti ‘retirement’ mokeš- 
1944, ir pabaigoje šio mė-lčius. Ar teisybė?
nėšio neteks darbo. Jis nie-j Atsakymas — Taip. Pa- 
kad neprašė nedarbo mo-į tariame apeluoti savo ati 
kesčių pagal GI Bill. Jis įsitikimą. Jeigu mums pa
klausia ar teisybė, kad jis siųsi fotostatinę kopiją 
dabar negali prašyti $20.! paliuosavimo certifikato ir 
savaitinio nedarbės mo-i praneši visas informacijas 
keščio, nes jau du metai j mes padėsime pristatyti 
praėjo po jo paliuosavi- 
mu?

Atsakymas — Ne. GI 
Bill parūpina, kad vetera
nas gaus tuos mokesčius 
tik iki dviejų metų po pa- 
liuosavimu, arba į dvejus 
metus po paskelbimo karo 
pabaigos, kuris laikas vė
lesnis. Karas dar oficialiai 
nepabaigtas ir gali paduoti 
aplikaciją ir gauti mokes
čius.

Klausimas — Žmona ve
terano, kuris moka amatą 
pagal “On-The-Job-Train-

Taip.
w •

Šeimos

New York — Tikėjimui 
Praplatinimo Draugiją ga
vo laišką, pranešant, kad 
88 metų misijonieriua, Mi
sijų Kongregacijos narys, 
Tėvas Paul Pavenu, kuris 
per 50 metų darbavosi Ki
nijoje, pasitraukia iš veik
laus misijonieriško darbo.

Senasis tėvelis apsigy
vens vienuolyne ir praleis 
senatvę maldoje už savo 
žmones ir už naujus misi- 
jonierius.

Vyksta Ieškoti Vokiečių 
Turto Ispanijoj

Ji tuo tarpu, degdama 
iki antrojo. Jos programa: neapykanta, kasa gilią 
paversti pasaulį bolševi- duobę visiems savo prie

šams.
Europa šiandien yra be

jėgė, išvargusi, išalkusi, 
nuoga, kad galėtų apsigin
ti nuo slibino, kuris tiko ją 
praryti.

Daug kartų esu pagalvo
jęs, kodėl žmogus turėtų 
nusileisti žemiau gyvulio, 
tapti baisesniu už žvėrį, 
bet niekados nesuradau lo
giško atsakymo. Esu įsitię

Washington, D. C., rugp. 
12 — Jung. Valstybių mi
sija antradienį, rugp. 13 d., 
iš New Yorko laivu “Ar
gentina” vyksta į Ispaniją, 
kad kartu su Alijantų at
stovais surasti ir paimti 
kontrolėn vokiečių turtą, 
kuris randasi Ispanijoj ir 
Portugalijoj.

Vokiečių turtas bus pa
imtas ir panaudotas karo 
nuostolių atlyginimui.

Nauja Slovakijos Valdžią

Prague, Čekoslovakija, 
rugp. 12 — Praneša, kad 
sudaryta nauja Slovakijos 
valdžia, kurios premieru 
yra Gusta v Husak, komu
nistas. Naują valdžią su
daro devyni demokratai, 
penki komunistai ir vienas 
nepriklausomas.

duok, kad tautos susilauk
tų išlaisvinimą ir pastovią 
taiką! Kitaip atominė ir 
staliniška bomba visus nu
dangins į bedugnę.

Baisi bus mūsų epokos 
istorija ateinančioms kar
toms, jie matys, kaip tiro
nai ir banditai užvaldė pa
saulį. Tai mūsų kultūros! 
gėda!

B. Mikalauskas, i

apeliaciją.
Klausimas —Žmona pra

neša, kad jos vyras buvo 
AWOL (pasišalinęs be lei
dimo), ir jai buvo pasaky
ta, kad dėl to jos mokes
čiai gali būti sustabdyti. 
Ji klausia ar teisybė?

Atsakymas
mokesčiai mokami per tris 
mėnesius po kareivio pasi
šalinimo iš tarnybos. Jei
gu po trijų mėnesių nepra
nešta Office of Dependen- 
cy Benefits, kad jis vėl 
grįžo į kariuomenę, mo
kesčiai bus sustabdyti.

Jeigu 'kareivis po AWOL’ 
»laike trijų mėnesių grįžta 
i savanoriai, jo vyriausias 
' karininkas praneš Office 
of Dependency Benefits ir 

; šeimos mokesčiai prasidės 
nuo jo sugrįžimo pirmos 
dienos. " ‘Catholic War Veterans 

Public Relations Bureau 
Empire Statė Building 
New York 1, N. Y.

kiška karalyste, o žmones' 
padaryti amžinais Kremlio 
vergais.

Paduosiu tikrus faktus, 
kurie kiekvieną įtikins.

1. Europa: Bulgarija yra
kontroliuojama Jurgio Di- 
mitroff, Trečiojo Interna- 
cijonalo pirmininko. Jugo
slavija po Juozo Bros’o — 
Tito diktatūra, kuris ilgus 
metus gyveno Rusijoje ir 
tapo tikru Stalino pakali- kinęs, kad tai paeina nuo 
ku. Albanija taipgi komu- patologiškos ligos, kuri 
nisto, Enver Xoxha, valdo- nėra išgydoma... Neatjaus- 
ma. Rumunija randasi po'ti tautų skausmo, skurdo, 
komunisto Lucretin Patfra- 
seanu koja. Lenkijos val
džia, Rusijos vadovauja
ma, sėdi surištomis ranko
mis. Naujoji Austrijos val
džia yra Rusijos išrinkta. 
Italija, Persija, Prancūzi- rėdamas ją pagydyti, 
ja, Turkija ir Vokietija 
randasi komunistų įtako-! žemina to, kuris moka ra- 
je, net ramioji Ispanija šyti ir skaityti? Noriu pa- 
grąsinama. Įsakyti: “diktatorių”, kurie

2. Azija: Kinijoje Rusi-Į sėdi ant aukso “trono”, bet
ja turi dideles pajėgas ko- kojas turi iš molio, 
munistinėje kariuomenėje, 
kuri kariauja be perstoji- džią ir galią, 
mo prieš Chiang - Kai - meilės link artimo, tas nė- 
Shek. Mandžiūrija, Borea ra vertas vadintis žmogu- 
ir šiaurinė Kinija jau po mi, jis nustojo tikęjęs į 
rusų priežiūra. Japonija ir Dievą. Bet Dievas mato: 
Indija yra tapusios derlin- ’ mato moralinį ir materija- 
gomis dirvomis komuniz- linį sunaikintos Europos 
mui plėstis. ! skurdą; mato liejantį ne-

3. Pietų Amerika: Ernie kaltą kraują; mato mirš-
Hill, Chicagos korespon- į tąnčius iš bado... nubaus- 
dentas, rašo iš Santiago, tą, kuris galėtų, bet nesi- 
sakydamas: ‘ ‘ Daugelyje |
Pietų Amerikos valstybių 
komunistai tapo taipga-j 
lingi, kad net beveik kiek-Į 
viena valdžia pateko jų į- 
takoje. Tūkstančiai sovie
tų agentų ten dirba.”

4. Ką bekalbėti apie šiau
rinės Amerikos komunis-

v •

• v

nusivilimo, reiškia neturė
ti širdies, reiškia būti žvė
rių, gyvuliu. Net ir gyvu
liai savo prigimtu instink
tu atjaučia kito nelaimę, 
pav. šuo laižo žaizdą, no-

Ar šis palyginimas nepa-

Žmogus, kuris turi val- 
bet neturi

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

S25 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,

440 E. 6th SL, So. Boston. Mass.
8 Winfield St„ So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Masa. 

TeL Parkway—1864-W 
Iždininke — Ona StaniuHūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokolų raštininkę.

I

I
I

•V JONO EV. BL. PA9ALPINBB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
801 Bth SL, So. Boeton, Mass.

Vlce-Pirmlnlnkaa — Pranas Tulelkls
702 E. 5th St., So. Boston, Mase.

Prot. Ra£L — Jonas GHneckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Masa.

Fln. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, Masa.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
699 E. Seventh St., So. Boston, Masa

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

Draugija laiko susirinkimui, kas tro
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos saKj
492 E. 7th SL. So. Boston. M*m

MALONUS LIETUVI,

rūpina gelbėti skęstančios 
žmonijos. Europos akys 
atkreiptos į Ameriką, tie
sia ranką, kad ją ištrauk
tų iš “pragaro”.

Lašas po lašo ir akmenį 
prakala. Taip ir čia, karto
jant ir kartojant tą patį, 
gal nebus veltui? Dieve

Mylėdamas Šv. Antaną, Prisidėk 
Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 

Kultūrinio Centro —
Paminklinio Lietuvos Pranciškonu šv. Antano Vienuolyno 

Ir Koplyčios
STATYBOS

Aukodamas $1.00 — Nupirksi Vieną Plytą.
Jei įstengi daugiau aukoti:

TAPK VIENOS VIENUOLYNO CELES FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00, 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

Didysis altorius
Du šoniniai altoriai
Vargonai
Dvi klausyklos

TAPK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUM!
Dėl čia paminėtų Fundacijų aukų sumos kreipkis į:

FRANCISCAN F ATKERSMaunt St. Francis Greene, Maine

Stacijos 
Sakykla 
Suolai
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Pnbllshed erery Tueaday and Friday ezcept Holidaya such aa
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.

Labor Day, Thankagiving and Christmaa
--------- by-----------

RAINI JOtEPH’8 LITHUANIAN R. C. AS8OCIATION OF LABOR >
Bttfirt aa Ncood-claM matter 8ept 12, 1916 at the poat office at Bartos,

Mim. under the Act of March 3, 1870.
i naaptanm f nr malltef at apačiai rate of portage provlded tor in Sectton 110* 

Act of October 8,1917, authorlzed on July 12,1918
PRENUMERATOS KAINA

vS^taiSS {kvėpti, sugrįžo vėl pas sa- 
užsieny metams------------------- *5.00 vo mylimąją .Karalienę
Užsieny i kart aa-uj metams *xso Marija visuomet buvo 

I jiems Motina ir Karalienė; 
i I iI

■UMCMF^ON RATU:
Ona—tie yeariy ------------------- *4.00
Darnaatie once par waak yearty *2.00
Poratsn yeariy _____________ *6.00VomIsb aott par waak yearty *2 M

DARBININKAS
186 W«at Broadw»y, South Boston, Maan

Telephone 9OUth Boston 2680

Priešingi Tikslai Nesiderina

i
I

ŽOLINE

kad 
ar

DARBININKAS

(vasario lo d., 1946—vasario 16 d., 1947)

Šv. Pranciškaus par. Indiana

I

Argi tavo gailesys nebunda, 
Ar neskausta gi dabar širdis, 
Ar tėvynės sielvartingo skundo 
Nė girdėte šiandie negirdi ?

J. Aistis.
Dar neatsiliepė kaikurios 

draugijos! Siųskite maldų sąra
šus į —

j MALDOS APAŠTALAVIMO 
CENTRU

St. Robert’s Hali 
Pomfret Centre, Conp.

O LIETUVI!

IO Lietuvi, argi tu nejausi,
1 Kad mus slegia likimo našta ? 
Ar ne tavo Lietuva brangiausia 
šiandien tyso, žemėn parblokš

ta?

Padavimas sako, 
Marija mirė dvylika 
penkiolika metų po Kris
taus nukryžiavimo. Ben
dras žmonių likimas ap
lankė ir Mariją, nes Ji tu
rėjo mirtingą kūną. Išsi
sklaidę po visą pasaulį, A- 
paštalai, Šv. Dvasios į-

Tyliai, su didžiausia pa
garba jie susirinko prie

Politikos žinovų manymu .visuomenė trokšte troš-. Marijos patalo, lyg ištiki- 
ko karo veiksmų pabaigos, su ta viltimi, kad laimėta mį sūnūs anie mirštančią! 
pergalė greitai atneš pageidaujamą taiką. Tačiau tie .motiną. Galima įsivaizdin- j 
troškimai neišsipildė. Pergalė laimėta, bet taikos kaip ti kokiais jautriais ir mei- 
nėra, taip nėra. Tarp buvusių talkininkų susidarė skili-' iia.is žodžiais Marija atsi- 
mas, kurs, laikui bėgant, užuot siaurėti, eina vis platyn, j sveikino su jais. Lemtai 
Juo ilgiau konferencijos dalyviai kalbasi, juo mažiau• valandai jai išmušus. Ma-' 
susikalba. Įvairūs kliuviniai byra tarsi iš gausybės ra- rija be jokio merdėjimo i 
go. Patys pasitarimai yra kartais panašūs į mūsų lie-! persiskyrė su šiuo pašau-j 
tuviškus seimus, kuriuose kartais atsiranda viens kits iįu> Jokių raudų, aimana- 
iš kokios pakampės išlindęs delegatas, neturįs nė ma-;vimų nepasigirdo mirties 
žiausio supratimo apie parliamentarinius nuostatus.1 kambaryje. Marijai mirus 
Dalykas jau nuodugniai išdiskusuotas, visiems aiškiai skausmo kalavijas pervė- 
suprantamas. Pagaminta rezoliucija ir nubalsuota. Vis-1 rė Apaštalų širdis. Vienok 
kas, rodos, tvarkoj. Tik štai atsistoja kažkoks laukinis liūdėti perdaug jie neliū- 
ar girinis delegatas ir ima diskusuoti nubalsuotą jau dėjo, nes jie gerai suprato, 
dalyką! Visi tik žiūri, trauko pečius ir negali atsistebė- >ad ji didžiai troško susi- 
ti, kad mūsų susipratusioj ir įgudusioj seimuoti išeivi- vienvti su savo Dieviškuo- 
joj atsirado toks atsilikėlis.

Panašių scenų apščiai parūpina dabartinė Sovietij 
delegacija su Molotovu prieky. Molotovas ne toks jau 
tamsuolis, kad nežinotų ką darąs. Jam net pripažįsta
ma daug gudrumo ir daug daugiau užsispyrimo. Jis 
turi suprasti, kad reikalauti balsuoti nubalsuotą daly
ką — labai dvokia laukinės Afrikos papročiais. Jis tai 
žino, o bet gi tą nekultūringą nesąmonę nuolatos atlie
ka. Kodėl? Dėl to, kad jam taip įsakyta; kad to reika
lauja Sovietų politika: iš vienos pusės apsimesti, kad 
Rusija trokšta taikos, gi iš kitos — visomis įmanomo
mis ir neįmanomomis priemonėmis kliudyti, kad taika 
neįvyktų. Bet kokia iš to nauda? Kuriam tikslui tokia 
keista politika? Normaliam žmogui tai atrodo keista, 
bet bolševikams tai vienintelis išsilaikymo būdas. Da
lykas toks, kad normalus žmonijos gyvenimas parem
tas ant statymo, o bolševikiškas ant ardymo. Netvar
ka, chaosas, sąmyšis, amžinas skurdas, kūno ir dvasios 
nelaisvė — tai pati riebiausia bolševizmo trąša. Dabar 
tie visi neigiamieji netvarkos reiškiniai net perdaug 
pasauly, ypač Europoj, įsivyravę. Planuojamoji taika, 
nors netiksliai ir gramozdiškai lopoma, bent dalinai 
esamą suirutę siekia sutvarkyti. Bolševikai to nenoriąją. Bet patyrę, kad negyva višta kiaušinių nededa, jie mas yra kaip tik akstinas gyvybė;

90-metų airys rašytojas George Bernard 
Shaw. Kurie jį pažinojo, kaip jis buvo jaunas, 
sako, kad nei šešėlio to jaunojo vyruko dabar ne- 

/ simato. Dabar tylus, ramus, mylįs ramybę.
v •

Harbor, Ind., Seserų Kazimie- 
riečių mokyklos vaikai: “Jei 
r<aldų nedaug, tai vien dėlto, 
kad mažai lietuvių teturime — 
tik trečdalį, o kiti gi meksiko- 

fnukai arba maišyti. Visvien vi
si buvo raginami prisidėti.” Šv. 
Mišių — 1,400; Šv. Komunijų— 
653; Rožančių — 1757; Litanijų
— 370; Aplankymų — 542;
Trumpų Maldelių — 5560. ,

Šv. Juozapo par., Seranton^ 
iPa. Maldos Apaštalavimo sky
rius prižadėjo: Šv. Mišių — 

13,800; šv. Komunijų — 3,800; 
; Rožančių — 4,000; Stacijų —■ 
!4,000; įvairių maldų — 6,700. 
į Užprašė keturias šv. Mišias. 1 
; Manchester, N. H. Šv. Mišių
— 263; Šv. Komunijų — 30'
Rožančių — 1010; Stacijų —‘ 
30; Litanijų — 44. ' 1

J 

Šv. Petro par., So. Boston, 
Mass. M. S. Skyrius sudarė ra-' 
telį iš 30 narių. Taigi kasdieij 

į per metus bus aukojama vieno:?
Mišios, viena Komunija, vienas 
Rožančius, vienos Stacijos.

i Šv. Juozapo par., Waterbury, 
Conn. M. S. Skyrius taip pat su- 
darė vieną ratelį. Kasdien bus 
aukojama vienos mišios, viena 

I Komunija, vienas Rožančius, 
v. . . _ , ! vienos stacijos.Pagaliau si Švente rodo;

ir trečią pergalę: būtent,j šv. Petro ir Povilo par., 
Dangus pergalėjo žemiš-; Homestead, Pa. Altoriaus Drau- 
kus dalykus. Viršgamtinisj^ja 50 narių prižadėjo kiek- 
gyvenimas, doras gyveni- i Viena narė kasdien atkalbėti 3 
mas išlaisvina žmogų iš. Sveika Marijos ir Garbė Dievui 
žemiškų dalykų ir atneša Tėvui.
sielai vidinio džiaugsmo ir šv. Juozaj>o par., Scranton, 
ramybės. Marijos neapsa-.Pa. Tretininkės prižadėjo iš- 
kytas ilgesys patenkintas, klausyti 360 šv. mišių: priimti 
Dangaus vartai atsidarė. 360 Komunijų; atkalbėti 360 

į Po visų skausmų, rūpesčių1; Rožančių; apeiti Stacijas 360 
i Dangus ją pasisavino. Ji kartų. Užsakė keletą mišių už

Nashua. 
H. Maldos Apaštalavimo, 

Skyrius prižadėjo kas mėnesį 
už Lietuvą: šv. mišių — 32; šv. 
Komunijų — 32; R< 'ančių —> 
32; Stacijų — 32.

skaistus, kad net kapo 
grandines nebeįstengė jo 
sukaustyti.

į Taigi šiandien visiems 
’ nusidėjėliams yra džiaugs
mo ir paguodos diena. “Pa- 

. laiminti nesuteptos šir- 
• dies, nes jie matys savo 
Dievą!” Sekdami Marijos 
pavyzdi visi laimės kovą 
su velniu, su pasauliu, su 
savim ir savo kūno blo- 

i prikelta iš grabo Dieviško- palinkimais, 
jo Sunaus galybe ir angelų 
būrių nulydėta Dangun. 
Padavimas apie Marijos 
Dangun Smirną jau seniai 
paskendęs šimtmečių mig
lose. Tačiau turime davi
nių, kad senų senovėje 
garsūs Rytų Bažnyčios 
šventieji sakydavo Žolinės 
Šventei pamokslus. Jau 
prieš 6-tąjį šimtmetį buvo 
munima Žolinės Šventė.

| Pasaulis pripratęs maty- tapo mūsų Tarpininke, Lietuvą. .

pav. Šv. Stanislovas, Pran- Po keletos dienų grabe, 
ciškus Ksaveras, Mažoji kaip ir jos Sūnus^ ji buvo 
Gėlelė ir kiti.

Šiandien yra 
pergalės Šventė! 
Meilė pergalėjo 
mus. Marija laimingai at
liko savo kilnų uždavinį 
mūsų Atpirkirrfe. Josios 
džiaugsmai buvo dideli, 
tačiau jos kentėjimai irgi 
buvo skaudūs. Ji laisva va
lia pasirinko savo Sūnaus 
Kryžiaus karališkąjį ke
lią, ištesėjo iki galo ir lai
mėjo amžiną laimę.

Antra, Šventumas per- ti baisų sugedimą, supuvi- prislėgtųjų Paguoda, nusi- šv. Kazimiero par., 
galėjo sugedimą! Marija mą, kurio priežastis yra dėjėlių Priebėga. Ji yra N. 
mirė, tačiau jos skaistus nuodėmė. Nusidėjėlio dvo- mūsų didžioji išganymo, 
kūnas neliko maistu kir- kiąs kūnas turėtų visiems viltis ir amžinosios laimės 
mėlėms. Jos negendąs kū- priminti, kad nuodėmė ly-, užtikrinimas, nes Ji pa
nas buvo paimtas Dangun, giai ir žmogaus sielą su- gimdė Ta, Kuris yra sa- i 
  biaurina. Marijos šventu-!kęs: “Aš prisikėlimas ir 

_  - - - * ~-------------------------\ kas tiki į mane
Visam pasauliui žingsnis prie taikos reiškia žingsnį grąžino mašinas atgal ir privertė vokiečių darbininkus visiems dorai gyventi. Ka- nors ir būtų miręs, bus gy-■
prie tvarkos, gi bolševikams kaip tik priešingai: žings-'dirbti, ir pagamintus išdirbinius gabena į — Rusiją, talikas turi prisiminti, vas, ------- 1----- ■
nis prie tvarkos jiems reiškia žingsnį prie susmukimo Tuo būdu bolševizmas jau čiulpia gyvybinius syvus iš kad Dievo Motinos nekal- gyvas, ir tiki į mane, ne-i
ir mirties. Ypač jie bijosi atstatytos ir sutvarkytos Vo- trečdalio vokiečių teritorijos. Bet ir likusius du trečda- tumas buvo apvainikuotas ’ mirs per amžius.” (Jo. 11,
kieti jos. Pradžioje okupuotąją Vokietijos dalį bolševi- liu jie nori paveldėti. Tad visokiais būdais sabotažuoja Dangun ūmimo garbe ir . 25).
kai buvo nualinę — išgabenę dirbtuvių mašinas į Rusi- taiką, ne pagal jų užsimojimus planuojamą. K. kad jos kūnas buvo toks I

| ju Sūnumi.
Marija mirė iš meilės — 

tapo meilės auka. Krikš
čionis miršta įsimylėjęs į 
Dievą. Visi teisieji taiD 
miršta, nes jie apleidžia šį 
pasaulį Dievo malonės sto
vyje. Krikščionis gali ir 
meilei mirti, kaiD pavyz
džiui kankiniai, išpažinto
jai ir stengiantieji pasiek
ti tobulybės laipsnį patari
mu keliu. Galima taip pat 
mirti iš meilės, kaipo mei
lės auka. Meilė yra kaip 
koks karštis, ugnis, kurios 
liepsnos padaro, kad siela 
alpsta, kol pagaliau lieka 
panaikinta, dvasiniai Su
deginta. šventieji yra pa
tyrę tą meilės karštį, kaip

• v

trejopos
Pirma 

kentėji-

v •
ir kiekvienas, kurs

” (Jo. 11, 
“ž.” 

K. P. Aukš-nis, S.J.

Puikų patenkinsi nuolan
kumu, gobšą — turtais, 

j užsirūstinusį —.atsiprašy
mu, o pavyduolį niekuo 
nenumaldausi... Pavvduo- 
lis visuomet už gerą blogu 
užmoka.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

1, ŠV. ONA ACADIJOJE
Žodis “Šv. Ona”, anų laikų žmonėms reiš

kė tą patį, ką ir “tikėjimas”, arba “maldos 
vieta, bažnyčia”. “Eiti pas Šv. Oną”, reikšda
vo ką ir “atlikti velykinę išpažintį”. Kad at
grasinti nuo blogų palinkimų, arba išgauti pa
siaukojimą, užtekdavo pasakyti: “Tu nemy
li Šv. Onos”, arba “tu įžeidi, nuliūdini šv. Ci
ną”. (Kun. Belanger).

Sykiu su visa prancūzų kolonizacija, Šv. 
Onos vardas lygiu būdu keliavo sykiu. Visų 
didžiųjų upių ir ežerų pakrantėse, kame tik 
milžiniški miškai užleisdavo vietą darbščiam 
arklui — derlingai žemei, sykiu su kaimais, 
miesteliais ir miestai didingai dygdavo ir šv. 
— 7-
Onos vardu prakilnios bažnyčios, organizuo
jamos parapijos, tarsi ji pati asmeniškai vis
ką diriguodavo. Seniausios ir garsesnės jų y- 
ra: Three Rivers — 1634 met., Montrealyje, 
Šv. Onos de Varennes — 1693 m., de la Pointc 
St. Charles —1698 m., de Belevue — 1710 m., 
de laPerade — 1714 m., d’Yamachiche —1718 
de Beauba^sin — 1724 m., de Madawaska — 
1872 m., de la Pocatiere, de Chicoutini, dės 
Chenes, Manitoba ir tt.

Visi karai su galingais priešais, visi už
puolimai indėnų, panašiai kaip ir taikos me
tu, gyventojų visi darbai buvo giliai patikėti 
Šv. Onos globai. Narsieji Iberville ir Cheva- 
lier du Troyes savo labai pavojingą ekspedici
ją prie Hudson įlankos 1686-94 met. irgi buvo 
pavedę Šv. Onos globai, prašydami jos pagal

bos. Ir mūsų laikais tas pats įvyksta. Jo Emi
nencija Šiaurės Ontario apaštališkas Vika
ras, vyskupas Halle, tikrai įrodinėja net su 
ašaromis akyse, kad laike prancūzų sukili
mo 1917-27 m. Ontarijos apylinkėje, visos ka
talikiškos mokyklos ir kaikurios bažnyčios 
liko nesugriautos, neišniekintos tiktai dėka 
ypatingai ir rūpestingai Šv. Onos globai.

C. ŠV. ONA — KATALIKYBES GYNĖJA
Kun. Belanger, C. SS. R., labai gražiai ap

rašo savo knygoje, kad Šv. Ona buvo, yra ir 
bus geriausi, ištikimiausi prancūzų - katali
kų - kanadiečių kaip katalikybės, taip ir tau
tybės gynėja ir galinga globėja. Jau tas yra 
ryškus faktas, nereikalaująs jokių įrodymų, 
kad prane.-kanadiečiai nenustojo savo pri
gimtos kalbos lūpose ir katalikybės širdyse 
per 150 metų, aiškiai parodo jų pasitikėjimą 
Šv. Ona ir jos ypatingu jais rūpesčiu. Ir tas 
“stebuklas” taip ilgai tęsis, kol jie pasiliks 
jai ištikimi.

Ar nėra kartais pavojaus nustoti tos gar
bingos prancūzų išeivijos Kanadoje vadovau
jančios žvaigždės, Šv. Onos? Visai ne! Pui
kios ir turtingos netik savo išorine išvaizda, 
bet sykiu ir žmonių širdyse nesugriaunamai 
pastatytos Šv. Onos garbei šventovės - bažny
čios, yra tai pilniausio užtikrinimo dvasinės 
ir tautinės tvirtovės, kurios aiškiai pačios už 
save kalba ir įtikrinančiai liudija visam pla
čiam pasauliui. Čia beveik kiekviename mies
te, bei miestelyje visose 10 vyskupijų garbin
goje sargyboje stovi prakilnios Šv. Onos baž
nyčios ir katedros. Daugelis šių vietų pasižy
mi, kaipo stebuklingos vietos, į kurias kasmet 
plaukia šimtais tūkstančių maldininkų-pil- 
grimų, pilni tikėjimo, vilties, meilės ir gilaus 
pasitikėjimo Šv. Onos užtarymu ir stebuk
lais! Jų tarpe rasime šimtus ligonių, aklųjų, 
kurčiųjų, luošųjų, nustojusių tikėjimo, atša

lusiųjų nuo V. Dievo ir kitokių “dvasios ligo
nių, bei skurdžios sielos ubagų.”

Nekalbant jau apie visoje šalyje garsiąją 
ir plačiam pasauliui garsiais stebuklais žino
mą Šv. Onos iš Beaupre vietą, į kurią kasmet 
suplaukia virš 500,000 maldininkų, yra daug 
ir kitų vietų, į kurias jie eina, važiuoja didžio
se ir iškilmingose procesijose, giedant šv. 
giesmes ir dažnai vadovaujant skaitlingam 
dvasiškių būriui, arba patiems Vyskupams. 
Iš tokių vietų šalyje yra garsesnės: Šv. Ona 
de la Pointe an Perre (Rimouski), Šv. Ona de 
Stukley (Sherbrooke), Šv. Ona de Hallewood, 
Joliette, St. Hyacinthe, Nicolet, Ottawa ir t.t.

Tik prisiminkime sau visas parapijines šv. 
Onos draugijas, siekiančias kelių tūkstančių 
skaičiaus, kurios visos priklauso prie šv. O- 
nos Arkibrolijos Beaupre mieste. Juk paga
liau nerasi Kanados ir Amerikos katalikų 
tarpe nė vienos parapijos, kurių rybose nebū
tų šv. Onos draugijos. O kiek daug dvasinių 
malonių plaukia kasdien tų draugijų narėms, 
kas gali suskaityti?

Apart to prisiminkime sau tą galingą fak
tą, kad Šv. Ona danguje turi begalinę įtekmę 
netik ant savo dukrelės Marijos, karalienės 
dangaus ir žemės, bet taipgi ir ant paties V. 
Jėzaus, savo brangiojo Anūko. Taigi, tokioje 
šviesoje paėmus dalykus, mes lengvai ir su
prasime tą nepertraukiamą dvasinį ryšį tarp 
Šv. Onos ir katalikų, ypač Kanadiečių ir A- 
merikiečių. Juo daugiau žmones gerbia ir my
li šv. Oną, tuo daugiau gauna jos įvairių ma
lonių — stebuklais, ar šiaip jau savo maldų 
išklausymais; ir atbulai — juo daugiau gau
na jos malonių tuo daugiau jų prašo ir pačią 
Davėją nuoširdžiau myli, gerbia ir dėkoja.

Taigi, Kanados gyventojuose katalikybė ir 
tautybė taip ilgai gyvuos, kol nedoros širdies 
ir juodos, purvinos sąžinės žmonių (valdovų)

nebus sunaikinta tie prakilnūs žodžiai, užra
šyti marmuro lentoje Šv. Onos iš Beaupre 
gražios ir stebuklingos stovylos pakojoje:

“Mūsų krašto Motina, šv. Ona, būk galin
ga Bažnyčios parama, palaikyk mumyse tikė-« 
jimą, saugok mūsų dorą, užlaikyk žmonėse 
taiką savo šventu užtarymu”.

III. ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
Šis mums visiems matomas pasaulis, yra 

begalo gražus ir tobulas paties Dievo ranku 
darbo padaras, tvarinys. Tik prisižiūrėkimd 
nors vienam iš jų, būtent, saulutės užtekėji
mui. Tai yra stebėtinai malonus ir neaprašo-i 
mai prakilnus saulės užtekėjimo reginys gied
rios dienos rytmetyje. Pirm jai pasirodant iš 
tamsybių vietos, padangėje rytuose randasi 
baltai - ružavi debesėliai, pro kuriuos neužil
go prasiskverbia išsijoti auksiniai spinduliai, 
kurie yra tarsi džiaugsmingi pranašai, skel
bią greitą ir majestotišką atėjimą dangau^ 
kūnų karalienės, malonios, šiltos ir skaisčioj 
saulutės! !

Gražiosios Beaupre apylinkės pakrantėse, 
yra labai gražiai sakoma, kad “saulutė užte-! 
ka iš plačiosios Šv. Lauryno upės, iš anapus 
Orlean’o salos”, kas ir sudaro begaliniai pui
kų reginį, kuomet auksiniai jos spinduliai be
sidriekia visame upės išilgumo pake’vje. šis 
žavėjantis gamtos grožio vaizdelis labai pui
kiai pritinka prie Šv. Onos garbinimo pra
džios visoje Kanadoje. Visi aukščiau aprašy
ti apie Šv. Oną dalykai ir įvykiai, yra tarsi 
pirmieji pasiimtiniai tos šiandieninės prakil
nios jos garbės, tai buvo tarsi upė. kelias nrię 
tos šlovės pradžios. Šiandieną toii skaisčioji 
saulutė, t. y. viso krašto pamaldumas į Šv: 
Oną. kaip tik ir apsistojo garsioje ir begalo 
gamtos žvilgsniu gražioje Beaupre vietoje, ša
lę majestotiškai plaukiančios Šv. Lauryno 
upės.
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GIMTOJI NUODĖMĖ

prigimties pagedimus. ir 
žaizdas gali pagydyti tik 
Dievo malonė ir ištvermin
gas krikščioniškas gyveni
mas, todėl tie visi, kufie 
nepripažįsta krikščioniš
kojo gyvenimo ir juo negy
vena. niekad negali pasi
taisyti iš tų žaizdų.

I 
i

(Tęsinys) '

Žmogus šiuo žvilgsniu 
yra atsidūręs daug bloges
nėje padėtyje negu gyvu
liai. Klausydamas vien sa
vo jausmų ir geidulių, jis 
Įpuola į didžiausias nelai
mes. padaro be galo daug 
skriaudų sau ir kitiems. 
Kiek tai ligų plaukia iš go- 
aulystės. paleistuvystės, 
apsirijimo, girtybės, pik- 
ties, pavydo, tingėjimo, o 
vis tai jausmų padariniai.

Gamtos Kūrėjas suteikė 
gyvuliams sveikus jaus
mus. kurie juos saugoja 
nuo blogo pasirinkimo. To
kius pat jausmus buvo su
teikęs ir žmogui, bet žmo
gus juos pagadino ir sužei
dė.* nusigrįždamas nuo 
Dievo. Taigi žmogus nega
li šiandien pasitikėti savo 
jausmais, nes jie yra su
žeisti gimtąja nuodėme, 
todėl sukelia 
džiaugsmo ir malonumo 
tuose dalykuose, kurie yra 
uždrausti, kurie dar labiau 
sirgdina ir gadina žmo
gaus prigimtį.

Tikėjimo mokslas liepia 
varžyt jausmus ir imt juos 
i nelaisvę, kad jie nepada
rytų mums blogo patarna
vimo. tačiau mažai yra 
žmonių, kurie tai supranta 
ir to įsakymo paklauso. 
Dažnai, pristatydami savo 
jausmams maisto malo
nių ir uždraustų įspūdžių 
pavidale, augina ir stipri
na juos, o tie paskui užval
do visą žmogų, atima jam 
ir dvasios ir kūno laisvę ir 
stumia jį į didžiausias pik
tadarystes. .

Jausmų sugedimas eina 
dviem kryptim; silpnumo 
gerame ir galingumo blo
game. Tiedvi krypti ir su
daro jausmų žaizdas. Kal
bėk tu ištvirkusiam žmo
gui apie susivaldymą gir- žiu. Jausmai yra iš Dievo 
tybėje, paleistuvystėje ir (kaip ir visa žmogaus pri- 
kitose panašiose blogybė- gimtis, ne nuodėmė juos 

sukūrė, todėl jie gali žmo-

žmoguje

7. STOIKAI IR 
EPIKURIEČIAI

Senovės pagonų galvo
čiai buvo susiskirstę į dvi 
nuomoni pažiūromis į jau
smų gerumą ar žalingu
mą. Vieniems atrodė, kad 
visi jausmai ir palinkimai 
yra geri, nes gamta nekly
sta savo įtaisymuose. Gy
vuliams jausmai daro la
bai gerą patarnavimą. Ne
turėdami proto, vien jaus
mais sekdami, jie suranda 
maistus, apsisaugoja nuo 
pavojų ir išlaiko savo svei
katą ir gyvybę. Tokį pa
tarnavimą jausmai turi 
duoti ir žmogui, todėl žmo
gus neprivaląs varžyti sa
vo jausmų, bet visada ir 
visame stengtis juos pa
tenkinti. Tai Epikuros ir 
jo šalininkai, todėl istori
joje jie ir gavo Epikurie- 
čių vardą. Kita nuomonė 
teigė, kad žmogus yra pro
tinga būtybė, todėl nepri
valąs
mais, o tik protu, todėl 
kiekvienas geidulių pasi
reiškimas yra tam tikros 
ligos ir silpnybės pareiški
mas, kuri jį žemina ir sta
to neprotingu sutvėrimu 
eilėse, todėl privalo jaus- 

' mus varžyti ir jiems nepa
siduoti. Tai Stoikai, kurie 
sakosi tvirtai stovi prieš 
visokias jausmų ir geidu- 

’ lių audras.
Viena ir kita nuomonė 

turi tiesos kibirkštėlę, bet 
savo kraštutinumu viena 
ir kita išeina iš tiesos vė-

vadovautis jaus-

se. Jis visai nesupras tavoj
kalbos, nes neturi nei noroigui gerai patarnauti, kaip 
suprast, o nei jėgų, jei ir j1*-J --1-- ----- Te
norėtų susivaldyt. Bet už į 
tai į blogą, kada siekia pa-j
penėt savo pagedusius gei-Į lojimo gimtąja nuodėme, o 
dulius. išvysto tiek jėgų J sužaloti jausmai padaro 
kad įstumia į pavojų savo 
ir kitų žmonių gyvybę, o 
dažnai ir baigia žmogžu
dyste arba savyžudyste.

Visus tuos žmogiškosios

kad sako Epikūras. Jo 
nuomonės klaida yra, kad 
jis nežino tų jausmų suža-

žmogui ir blogą patarna
vimą. kaip kad kasdieninis 
gyvenimas aiškiai ir paro
do. Koja pav. yra geras 
sąnarys, bet sužalota ver-

Padėtis Lietuvoje
19454946 Metų Žiemos Gale

(LAIC)
VII. KOVA UŽ LIETUVOS LAISVĘ — 

POGRINDIS
Vokiečių okupacijos laikais pradėta kova 

už Lietuvos laisvę tęsiama toliaus. Gal pasi
keitė asmeniškas pogrindžio sąstatas. Gi tik
slas liko tas pats: Laisva, Nepriklausoma 
Lietuva.

Pogrindžio branduolį sudaro vadinamieji 
žaliukai — partizanai. Dabartinieji Lietuvos 
okupantai - rusai ir jų administracinis apa
ratas juos vadina banditais arba vokiškai - 
lietuviškais fašistais. Žaliukų eiles sudaro ne- 
norintieji Į raudonąją armiją stoti vyrai ir 
šiaip nepriklausomybės trokštantieji patrijo
tai. Jų skaičius, pavardės, vadovybė ir tt. lai
komi paslaptyje. Dažnai partizanas partizano 
pavardės nežino. Kiekvienas jų turi slapyvar- 
dę. Stipresnės jėgos operuoja Alytaus, Pane
vėžio ir Zarasų rajonuose. Kitose Lietuvos 
vietose veikia mažesnės grupės.

Pernai, t. y. 1945 m. rugpiūčio mėnesyje, 
Maskva pravedė generalinį Lietuvos miškų 
valymą. Jame dalyvavo specialus kariuome
nės bei NKVD daliniai. Valymo metu, Liudvi
navo miestelyje (Marijampolės apskr.) gulė
jo 40 lavonų. Simne — 30. Vilkaviškyje — 25

Anglijos “Queen Elizabeth” didžiulis laivas, kuris atgavo savo prieška
rinę išvaizdą. Jis buvo numaliavotas Liverpool ir kad padengus 1,000,000 
ketvirtainių pėdų išnaudota 30 tonų maliavos.

' Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

čia žmogų šlubuoti, o šlu
bavimas jau yra kenks
mingas dalykas.

Stoikai vėl, matydami, 
prie kokių ištvirkimų žmo
gų priveda jausmai, pada
rė išvada, kad visi jaus-, 
mai yra blogi, kad tai gy
vuliškumo ženklas žmogu
je, todėl jis turįs juos nai
kint savyje ir gyventi vien 
protu. Jų klaida yra, kad 
atmeta ir neigia gerą jaus
mų patarnavimą. Koja 
pav. sužalota blogai tar
nauja žmogui, bet tai ne- PennsylvaniJOJe\ 
reiškia, kad geriau bus be BA?_DA^AX IČI£T®? ar Bag 
kojos ir reikia koją nu- 
piaut.

Tik tikėjimo mokslas 
vienija tuodu kraštutinu- worcester, Mass. 
mu, atmesdamas vieno ir 
kito dalį, o palikdamas, ; 
kas yra gera abiejuose, j 
Jausmai yra iš Dievo, bet 
jie yra sužaloti, todėl rei
kia gydyt ir tobulyt juos, 
tik pagydyti ir Dievo mei
le suvaržyti duoda žmogui 
labai gražų ir kilnų patar
navimą. Patsai Išganyto
jas dažnai kreipdavo klau-' 
sytojų dėmesį į gamtos 
sutvarkymą ir gražumus, 
ir liepė iš jų mokytis apie 
Dievo gerumą. Bažnyčia 
sukūrė gražiausias tikybi
nes apeigas, gražiausius 
giedojimus, papuošė Dievo 
namus įvairiais stiliais, 
paveikslais, tarnautojus 
apvilko gražiais drabu
žiais, nes visi tie dalykai 
kalba į žmogaus jausmus 
ir kelia juos prie Dievo. 
Sveiki ir kilnūs jausmai 
sukrunta, pamatę skaus
mą, vargą ir kitas nelai-

I
j ALKIMOWICZ - Jurevičiūtė. 
Michalina, gyv. Čikagoje.

ANDRIJŪNIENĖ, Julė ir An- 
drijūnaitė. Bronė, kil. iš Joniš
kio vai., Šiaulių aps.

ANDRIONAS, Ann.
ARMANAVIČIUS. Antanas. 
AUGUSTINAS. Povilas. 
BAGDONAVIČIENE - Bilio- 

taitvtė, Elzbieta, turi farmą

ma, kilusi iš Švėkšnos vai., Tau
ragės aps., jos sūnūs Gustavas 
ir Ferdinandas Conrad ir duktė 
Oiga Hovezak.

CVIRKIENĖ, Agota. 
ČERNIAUSKAS, Pijus.
ČESNAVIČIUS, Vincas. 
DABAŠINSKAS, .1., kilęs iš

I

donaitės, Marija. Onutė ir Mag
dalena, dukterys Simono Bag
dono, gyv. New Yorke.

BALYTIENĖ, Kastė, gyv.

BANDZA, Gaudentas.
BARTUSEVIČIUS, Adolfas, 

gyv. San Francisco.
BEKERIS, Antanas, 

ko vai., Zarasų aps., 
roit.

BULIAUSKIENĖ - 
tytė, Ona. kilusi nuo 
gyv. Scrantone.

BYLVINAS. Antanas ir jo se
suo Bylvinaitė, Elena.

CONRAD - Vigratzaitė. Em-

iš Sala- 
gyv. Det-

Laurinai- 
Adakavo,

EINA GARSAS
Eina garsas nuo pat Vilniaus, 
Žirgą reiks balnoti;
Daug kryžiuočių nuo Malburgo 
Rengias mus terioti.
Pasilik, sesute, sveika, 
Nuramink širdelę,
Gal sugrįšiu nepražuvęs
Į tėvų šalelę.
Daugel turto pas kryžiuočius 
Nuo senos gadynės;
Auksu žiba miestų bonės, 
Šilko pilnos skrynės.
Aš parnešiu sau iš Prūsų 
Plieno kardą kietą. 
Tau, sesyte, šilko skarą, 
Ditžą auksu lietą.
Jau pavasaris išaušo, 
Gieda vieversėlis, 
Nebegrįžta nuo Malburgo 
Mielas bernužėlis.mes ir traukia žmogaus 

į širdį suteikti pagalbą. Pa- j saulė leidos, buvo kova, 
gedę gi jausmai daro prie- Kraujo daug tekėjo, 
šingai, jie didina visiems Mylimasis dėl tėvynės 
skausmus plėšimais, muš- ’ Galvą ten padėjo. 
tynemis. žmogžudystėmis j Man0 d & gicda linksmos 
ir randa juose džiaugsmo.; Ir šilkais dabinas. 
Valstybes jau pradeda su- Man . ašaros uk žiba 
prasti pagadintų jausmų ■ lr k aj vaidinas. 
zalmgumą ir ieško būdų, 
kaip jaunimą auklėti, kadĮ Nekalbės,, bernuzel,.
is jo išaugtų geri piliečiai 
valstybei naudingi.

(Bus daugiau)

ir 1.1. Vis tai nukauti partizanai, šiaurės Lie
tuvos miesteliuose irgi būdavo priguldyta po 
20, 30, 40 lavonų. Žmonėms įbauginti, nu
kautų partizanų lavonai buvo suvežami į 
miestelius, ir ten, po dvi, tris paras, viešoje 
vietoje išlaikomi. Po miškų valymo, vieną 
sekmadienio ankstąjį rytą, visame Kaune, 
rusų kariuomenė bei NKVD darė butuose 
kratas. Ieškojo atbėgusių iš provincijos par
tizanų.

Prieš tą valymą, liepos mėn., Vilniuje, bu
vo sušauktas Lietuvos inteligentų suvažiavi
mas. Jame dalyvavo 500 asmenų iš visų Lie
tuvos kampų. Valdžios atstovai įrodinėja 
partizanų kenksmingumą. Suvažiavimo daly
viai, sugrįžę atgal, turėjo partizanams paaiš
kinti, kad jie liautųsi partizanavę, ir kad at
veju jei jie išeis iš miškų, jiem bus dovanota.

Bet tie visi aiškinimai, raginimai, taip tei
giamų išdavų ir nedavė. Maskvos intencijų 
rimtumui įrodyti, Lietuvos partizanai parei
kalavo besąlyginio tremtinių iš Sibiro grąži
nimo.

VIII. LENKŲ PARTIZANŲ LIKIMAS
Kaip žinoma, vokiečių okupacijos metu, 

Vilniaus krašte, gana plačiai veikė lenkų te
ritorinės kariuomenės (PAK) daliniai. Pro
tarpiais jie išplėšdavo gana energingą parti
zaninę veiklą.

Raudonajai armijai 1944 metais prisiarti
nus, lenkų partizanai ginkluotai išstojo prieš 
vokiečius. Jie kovėsi su vokiečiais pačiame 
Vilniuje (dėl to Vilnius taip smarkiai nuken
tėjo). Rusams Vilnių užėmus, lenkai, kaip

q I Nekalbėsi, bernužėli. 
Man meilių žodelių. 
Neužmausi aukso žiedą 
Ant baltų rankelių.

Graužiu km., Raseinių aps., tu- I 
rėjo restoranus Čikagoje. i 

DAKTARAITIS ir Daktarai- 
tytė, rodos, Jadvyga, kilę iš Ak
menės vai., Mažeikių aps. i

DARAČiŪNAS, Juozas, gyv.
Čikagoje. i

DARAŠKIENĖ - Rudaitytė,
Magdalena, sesuo Zigmo.

DEDELĖ, Mataušas, sūnus 
Petro, gyv. Detroit, dirbo plau
kų kirpykloje.

EZERSKIS (ar Jezerskis), 
Juozas ir Mykolas, turėjo resto
raną Čikagoje.

FRANCKEVIČIUS. Jonas su
i šeima, gyv. Čikagoje.

FYLYPAS, Albertas, turi far- 
mą, kalvis.

GARBENIS, kil. iš Akmenės 
vai., Mažeikių aps.

GELAŽIUS, Kazimieras, kil. 
iš Rozalimo vai., Panevėžio aps.

GRIGAITIENĖ - Guntorytė, 
Konstancija, kilusi iš Pajevonio 
vai., Vilkaviškio aps.

HOVEZAK - Conrad’aitė, Oi
ga, duktė Emmos Conrad - Vig- 
ratzaitės, kilusios iš Švėkšnos 
vai. Tauragės aps.

JAKULEVIČIUS, Jonas ir 
Jakulevičiūtė, Ona.

JALYNSKI. Edward, gyv. 
Maspeth, L. I.

JANULAITYTĖ - Lepšytė, 
Konstancija.

JANULEVIČIENĖ - Česnavi- 
čiūtė, Ona.

! JANUŠKEVIČIENĖ - Miko- 
lėnaitė, Marijona, kilusi iš 
Krinčino vai., Biržų aps., ir vy
ras Januškevičius, Jonas, gyv. 
Čikagoje.

JASUTIS, Antanas, kilęs iš 
Viekšnių vai., Mažeikių aps.

JOCAITĖ, Teklė, kil. iš Var
nių vai., Telšių aps., gyv. Čika
goje-

KAIRIENĖ - Mežinskaitė, iš 
Biržų.

KAKANAUSKAITĖS. Kazi
miera ir Stasė, gyv. Čikagoje.

KAREČKAI, kilę iš Plungės, 
Telšių aps., gyv. Čikagoje.

KARPAVIČIŪTĖ, Agnieška, 
kilusi iš Pašilių km., Marijam
polės aps.

KASPERAVIČIUS, Andrius, 
gyveno Brooklyne.

KATAUSKIENĖ - Šetkaitė, 
I Petronėlė, kilusi iš Tauragės 
Į aps.
I KATKIENĖ - Savnoraitė, ki- 
llusi iš Kražių ir vyras Kazys 
j Katkus, gyv. Čikagoje.

KAZIUKAITIS, Alfonsas, sū
nus Andrius, kilęs iš Kėdainių 
apskr.

KAZLAUSKAITĖ, sesuo Kos
to, ištekėjusios pavardė bene 
Liber (?), gyv. Čikagoje.

KAZLAUSKIENĖ, Magdale
na, gyv. Čikagoje.

KISELICNIENE - Dambraus-

raudonosios kariuomenės kovos talkininkai, 
per pusantros paros mieste šeimininkavo.

Per tą laiką suspėjo sušaudyti apie 150 lie
tuvių. Daug lietuviškų butų apiplėšė. Lenkiš
ką vėliavą buvo iškabinę Gedimino kalne.

(Štai ką apie tuos dalinius pasakė gegužės-birželio 
mėn. USA viešėjęs lenkų generolas Bor-Komarowski: 
“Pavyzdžiui, 27-a lenkų teritorinė divizija didvyriškai 
ir garbingai kovėsi Volynėje, mūsų daliniai vedė per
galės mūšius už Vilnių, jį 1944 m. liepos mėn. užgrob
dami. kovėsi Rytų Galicijoje, Lvove, taip pat Balsto
gės ir Liublino apskrityse. Apie šiuos mūsų teritori
nės kariuomenės dalinių didvyriškus žygius sovietų 
propagandos arba visai buvo nutylėta, arba kreditas 
už juos, kaip pav. Vilniaus atvejuje, tendencingai ir 
melagingai buvo atiduotas lietuviškiems partizanams)

Kiek vėliau, rusai lenkų partizanus su
kvietė susirinkti Medininkuose (25 km. nuo 
Vilniaus Ašmenos linkme), kur žadėjo* iš jų 
sudaryti atskirą lenkų kariuomenės junginį, 
jį aprūpinti artilerija, ir, drauge, žygiuoti į 
vakarus.

Medininkuose susirinko apie 13,000 parti
zanų (kiti išbėgiojo). Jie buvo rusų tankų ap
supti, nuginkluoti ir išvežti į Kalugą miško 
darbams. Dabartiniu metu Vilniaus krašte 
lenkų partizanų, iš viso, nėra. Mat, lenkams 
išsievakuavus, partizanai neteko atramos 
taškų. Stipresni lenkų partizanų daliniai te
beveikia Augustavo miškuose, Balstogės bei 
Gardino apylinkėse.

IX. RUSŲ PRIESPAUDOS APARATAS
NKVD. NKGB, pasieniečiai (NKVD sudė

tinė dalis). Šios instancijos, pagal Maskvos

kaitė, Marija, jos vyras ir sū
nus Petras Kiseliūnas

KISHKIS - Budrytė.
KLIMAS, George, kilęs ar tu

rėjęs giminių Stakliškėse.
KLUČINSKIENĖ - Kriaučiū- 

naitė, Marija, kil. iš Rudaminos 
vai., Seinų aps.

KRAULEIDYS, našlys, buvo 
vedęs Juzefą, kilęs iš Veviržė- 
nų, Kretingos aps., gyv. Brook- 
lyne.

KROMEL, Paulina ir Joe. gyv. 
Indiana valst.

KUGRYS, Jonas, sūnus Igno, 
kilęs iš Daubiškių k., Viekšnių 
vai.

KURBIS - Juruševičiūtė, Ma
ry, gyv. Binghamton, N. Y.

KYBARTIENĖ - Špakaus- 
kaitė, Elena, gyv. New Yorke.

LEBECKIS, Antanas, sūnus 
Antano, iš Rygos.

LIBER (?) - Kazlauskaitė, se
suo Kosto, gyv. Čikagoje.

MALINOWSKY. Teklė, jos 
duktė Bronislava ir sūnus Sta
nislovas Malinowsky.

MARTINAITIS. Augustas, 
Ignas ir Karolis, sūnus Domi
ninko, gyv. Pennsylvanijos v.

MATUSEVIČIENĖ, Veroni
ka, gyv. Hartford Avė., New 
Britain, Conn.

MAŽEIKA. Jacob, sūnus Mo
tiejaus. gyv. Californijoje ir 
Mažeika, Jacop, sūnus Jurgio. 
Abu kilę iš Biržų.

MIKŠYS, Juozas, kilęs iš Va
balninko vai.. Biržų aps., gyv. 
New Yorke ar Newarke, turi 
restoraną.

MILAŠEVIČIUS. Albinas ir 
Milaševičiūtė, Irena, kurios iš
tekėjusios pavardė nežinoma, 
kilę iš Varnių, Telšių aps.

MISIŪNAS, Justinas, jo žmo
na ir sūnus Evartas, kuris mo
kėsi muzikos, gyv. Čikagoj.

MIŽIJENKIENĖ, Marijona.
MOCKUS. Antanas, sūnus 

Juozo, kilęs iš Naumiesčio vai., 
Tauragės aps.

MOSCICKI (anksčiau Jalyns- 
ki) —: Liegmann, Marija, gyv. 
Maspeth. L. I.

NAVICKIS. Jonas, kilęs iš 
Akmenės, vai., Mažeikių aps.

NORVAIŠIENĖ - Levickaitė, 
Sofija, kilusi iš Pabalių, Šiaulių 
aps. ir jos vaikai Aleksandra ir 
Edvardas Norvaish, gyv. Balti
more.

NOWODWORSKI, Josephine, 
gyv. Waterbury, Conn.

PABALYTĖ, Veronika, kil. 
iš Vadoklių vai., Panevėžio aps.

PARULIENĖ, Ona, gyv. Wor- 
cester. Mass.

PETKUS - Milašiūtė. Ona, 
duktė Jono, kilusi iš Šiaulių ap.

PETRAUSKAS, Jurgis, kilęs 
iš Ylakių vai.. Mažeikių aps.
Tęsinys 6-tame puslapy j

I

direktyvas, tvarko visą Lietuvos politinį ir 
visuomeninį gyvenimą.

Saugumo eilesė dominuoja svetimtaučiai 
daugiausia rusai. Lietuvių nedaug. Saugumo 
kariuomenė (NKVD daliniai) pasiskirščiusi 
pagal didesnius centrus, miestus. Mažesniuo
se miesteliuose, provincijoje, kur veikia par
tizanai, NKVD-čių, iš viso, nėra. Ten jie pa
sirodo pagal reikalą ir tik didesniais būriais.

Suėmimų, tardymų ir kankinimų metodai 
panašūs kaip 1940 - 1941 metais. Tik dabar 
areštavimai pravedami sistematingiau. Apy
tikriai žinoma, kad nuo rusų atėjimo (1944 
m.) iki 1946 metų sausio vidurio (taigi, per 
18 mėnesių) okupantas suėmė ir išvežė per 
50,000 lietuvių.

Suimtieji daugumoje vežami į šiaurines 
arktikos sritis (Komi, Archangelsk ir tt.). 
Deportuotųjų gyvenimo sąlygos nežmoniš
kos. Deportuotiems padėti iš Lietuvos galima 
siuntinėti po 100 rublių kas mėnesis. Siunti
niai priimami tik Maskvoje.

Masinių suėmimų okupantas dabar ne
praktikuoja: areštai eina pavieniu. Stambes
ni suėmimai buvo 1945 metų žiemą, kai gy
ventojams išdavinėjo sovietiškus pasus. Tuo 
laiku buvo baugu užeiti net pas pažystamus, 
nes suimtojo asmens bute NKVD, kartais, 
laukdavo savaitėmis. Kiekviename žingsnyje 
gatvėse tikrindavo dokumentus. Reikalauda
vo trijų dalykų: paso, darbo pažymėjimo ir 
nuo kariuomenės atleidimo liudymo. Įtarti
nus sulaikydavo ir nusivesdavo į tardymo 
punktus, kurių dabar netrūksta nei Vilniuje, 
nei Kaune. (Bus daugiau)
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ja sulaužyta dviejose vie
tose, tačiau jiems pasisekė 
keltu išsigelbėti.

Pradžia 1-įname puslapy] j 

prastai lėktuvas sustoja 
tokiam kabliui lėktuvo uo
degoje užsikabinus už vie
los, ištiestos skersai laivo. 
Tačiau tuo kartu kablys 
ištrūko; lėktuvas tik rieda 
į kitą laivo pusę, vos susi
laikė už dviejų skersai iš
tiestų vielų, bet propelerį 
tai sulaužė.

Su mūsų laivyno aviaci
jos daliniu buvo bandomi j 
nauji dalykai: skridimai 
nakčia, raketų naudoji
mas, susivokimas pagal 
“radar”, naktinis bombar
davimas ir t.t. Blogiausia, 
tai nakčia pakilti ir nutūp
ti. Kartą nakčia nusileidau 
į aerodromą, lėktuvo ratas 
turbūt ledo pagavo, tik ap
sisuko visa mašina kelius 
kartus, maniau jau kas 
nors bus...

non įsodinus suskystina
mas oras, sumažinamas 
spaudimas taip, kaip būtų 
lėktuvu iškilus į aukštu
mas. Žmogus jaučiasi ga
na gerai, bet greit jo pojū
čių atsiliepimai pasidaro 
labai lėti ir netikslūs. Sa
kysime, pasako jam pasi
rašyti savo vardą. Lakū
nas rašo, keverzoja kažin- 
ką, kaip vaikas ir sako jau 
pasirašęs; paklaustas tvir
kina, kad tai jo parašas, vi
sada taip pasirašąs, o po
pieriuje nėra nieko kito, 
kaip kreivos linijos. Todėl 
mums vis kalė į galvą — 
daugiausia pasitikėti ins
trumentais, o ne savo nuo
mone. Kildami į aukštį la
kūnai turi užsidėti specia
lius aparatus, kurie aprū
pina normaliu oru.

Šie šunyčiai pirm negu pateks į pamokas, kur šios mažytės Joan Perry, 
daddy” juos paruoš tarnybai, juos dabar globoja toji mažytė ir savaip 

mokina.
Radar"

— Turėdavome uždavi
nius nakčia pagal “radar” 
surasti torpedinius laivus, 
kurie būtų mūsų taikiniai. 
Tie laivai pasislepia kur 

i krante, už salų. Reikia į- 
i prasti. Tas ‘radar’ tai toks 
; ypatingas prietaisas, kac 
i iio.a.vid. paleistieji tokie 
kaip ir spinduliai atsimuša 
į žemę ir grįžę mažame ek-

Keltu į krante; iš nu
skendusio lėktuvo

Naktinis skraidymas pa
vojingas. Vienas draugas 
skrido nakčia apie 50 pėdų 
virš vandens. Reikėjo pa
keist gesolino bakus. Kai _ 
jis pasilenkė, gal kiek pa-,nakčia* 
judino vairus. Lėktuvas 
pilvu trenkė į vandenį, at- f ~ _____
šoko ir vėl pakilo, bet pilo- rane> mažoj plokštelėj, pa
tas pajuto, kad propeleris ro<jo> kag yra toje vietoje, 
sugadintas, kad kranto ne- kurją jįe buvo pasiekę. Ga- 
gales pasiekti. Nutūpė ant j kma net apskaičiuoti, kaip 
vandens ir išlipo į keltą su • yra pastebėtasai daik- 
kulkosvaidininku. Šaukia tas šitokiu būdu iš lėktu- 
dar trečią, radijo valdyto- vo nakčįa galima “matyti” 
ją tas neatsiliepia, o lėk- jaįktus už šimto mylių, 
tuvas ant vandens ilgai ne-, Karo metu tas dalykas la- 
silaiko, greit skęsta. Vie- jjaį ištobulintas. Seniau — 
nas is vyrų šoko į vandenį ekrane matėsi tik šviesi 
gelbėti to trečiojo. Pasiro- jįnįja įr darydavosi kibirk- 
do, kad tasai nebuvo prisi- štys, kai ta “naktinė akis” 
rišęs ir kai lėktuvas pirmu pagaudavo taikinį, bet tik- 
kartu atsidaužė į vandenį, rai negalėdavai žinoti, 
jisai krisdamas prisitren- koks tenai daiktas ir kur; 
kė be sąmonės. Įtraukė dabar gi ekrane parodo- 
jį į keltą. ■ ’

Lėktuvų bazeje kai su-Į 
prato, kad tas lėktuvas 
perilgai negrįžta, išsiuntė 
kitus lakūnus jų paieškoti.

instrumentai, kurie paro-l dalių siunčiamas šiltas o- 
do taip nakčia atsėlinantį ras — nevisada pakanka- 
lėktuvą.

Kai skrendi per 
debesis

— O kaip lakūnas jaučia-

mai tyras.
Ii lėktuvo mėtome 

torpedas
— Sakėte, kad jums teko 

i torpediniame lėktuve tar-

Su savimi turėjau 
rožančių

— Daugelis pilotų turi 
medalikėlį. Aš, — pasako
jo tdliau Raimondas, — vi
są laiką su savimi turėjau 
rožančių. Kelis kartus jau
čiau lyg kas kitas mane iš 
nelaimės išvedė ir visada 
buvau dėkingas motinos 
ir seserų maldoms. O pavo
jingų akimirkų lakūnui 
nemažai, ypač nakties 
skraidyme, kaip mūsų. 
Kartą draugai išmetė ug- p užkabini 
nis, kad apšviestų žinotų, dVa kad ne 
kur yra. Bet man tas taip 
akis aptemdė, kad tik vė
liau pastebėjau, jog neriu 
jį vandens pusę, o man, pir
ma staigiu posūkiu žemyn 
pasileidus ir išmetus bom- 
jbą, atrodė, kad keliuosi 
aukštyn.

— Turėjote ir kapelioną?
— Taip, kas sekmadienį 

pamaldos, lakūnai jas vi
sada gerai lankydavo.
— O kaip su aprūpinimu?
— Algos gavau po 265 

dol. mėnesiui. Drabužiai ir 
maistas tekdavo pirktis 
pačiam, bet gaudavome 
gerus steikus.

I

— Gana sunku nakčia nu
tūpti į laivą — lėktuvnešį?
— Yra maža švieselė, 

raudona — iš tolo, kaip a- 
data įtaisyta laive. Ją pa
matai tik už kokios pusės 
mylios. Laivas turi radio 
signalą; kuo arčiau prie jo 
skrendi, tuo garsiau girdi
si signalas. Kaip užskren- 
di ant laivo viršaus, visai 
sustoja, nebeduoda signa
lų. Laivo viršaus — dekio 
—platumas yra apie 80 pė
dų. Yra ištiestos kelios vie
los, už kurių užsikabina 
lėktuvo uodegoje įtaisytas 
kablys, didumo — kaip iš- 

'i tiesta ranka. Kai vieną vie- 
........... , kitos nusilei

džia, kad nekliudytų lėktu
vui.

si pakilęs į ankstumas, kai su tomis tor. ^etė. Jei išgeri,
debesis? ' .a H 1•

mas tikras paveikslas.

Kai laivas išsiunčia 
lėktuvų medžioti

Tie praskrido, plūduruo-■ Laba! jdomus dalykas - 
jančių nepastebėję, bet lai-Į11^1;1111® . rV,edzl°pI?1a^
mei, krantas nebuvo toli,fe“1 ™dar, : įleidžia 
vvrai namatė žiburius na- lektuv4 ir laivas nakčia, ' yrai pamate ziourius, pa “radar” Daealba seka sieke žemę ir atradę neap- „ T . ar pagama, sexa 
gyventas vasarvietes, jsi-įJ»-Lalvuose S™ Jungtos 
laužė į vienos vidų. Čia ra
do antklodžių, susisupę į 
jas, o vėliau telefonu susi
siekę su savo būstine buvo 
pargabenti į kareivines.

žymiai galingesnės ‘radar’ 
stotys, kaip lėktuvuose. 
Tokiame paslaptingai ‘me
džioti’ išleistame lėktuve 
šviesos užgesytos. Laivas 
su ‘radar’ pagalba ne tik 
mato, kur lėktuvas skren
da, bet mato ir priešo lėk
tuvą; per radiją savajam 
lėktuvui vis nurodo skridi
mo kryptį, priveda jį iš už
pakalio prie, sakysime, 
priešo bombonešio ir tada 
nebesunku jį “nuimti”. Ta
čiau dabar prie bombone-

— Aukštai, paprastai, vė
jai būna stipresni. Jei že
mai vėjas pučia 10 mylių 
per valandą, tai viršuje 
dažnai net po 15 mylių. 
Kai vėjas, turi išskaičiuo
ti, kokiu kampu turi būti 
nukreiptas lėktuvas, kad 
nuvažiuotumei į vietą. Jei 
tenka važiuoti prieš vėją, 
tenka apskaičiuoti, kiek 
stipriai reikia lėktuvą pa
leisti, kad laiku pasiekus 
norimą tašką.

Patekus į debesis — blo
giausia, kad nieko nema
tai. Ką matai tai tik baltu
mą, lyg į dūmus būtumei 
patekęs. Kartais galva 
kaip ir apsisuka. Jei lėktu
vas bus pasviręs, gali ma
nyti, kad jis laikosi tiesiai. 
Gal eini žemyn, o atrodo 
jog leki tiesiai. Taip, kad 
patekus į debesis reikia o- 
rientuotis pagal įrankius, 
nematant žemės. Buvau iš
kilęs iki 22,000 pėdų, ten 
jau reikia turėti deguonies 
maskę.

Kaip jaustumeis be 
kaukės iškilęs j 

aukštumas
— Tai visgi nelengva išsi

lavinti gerai skraidyti?!
— Labai gerai padeda in

struktorius. Turima tam 
specialios mašinos. Pavyz
džiui, vienon tokion maši- šių įtaisyti naujai atrasti

LEARN SAFETY IN CROWDED BOATS

STCDENTS at the American Ked Crasa aąnatic achnnl at Camp Carnlina. 
Brevard, N. learn ta malte a “diaaater" catamaran by laahing thrca 
bnaU tagether. On board' plated acraas the ranaralM, 12 peaple aaay hm 
carried instead of the nor-nal camplement of gis te a beat. CAmerioaaf 
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(“Šato”) išskrendant?
— Ne. Turėjome mes vie

ną lakūną, kurs bijodavo 
skraidyti. Jis išskrisda
mas ne tik išmesdavo bur
nelę, bet ir buteliuką įsi
dėdavo. Bet iš jo vis tiek 
igeras lakūnas neišėjo - Automatiška* pilotas 

j Jau automobilį valdyti iš-j

jvą — dar blogiau.
I

> pėdomis?
— Pirma praktikavomės 

su mėtymu cementinių tor
pedų, sveriančių 2,000 sva
rų. Kai įpranti, duoda tik
ras torpedas, tik jų kryptį 
taip nustato, kad jos plau
kia giliai, praplaukia apa
čia laivo. Žinoma, besi- 
praktikuojant — 1___ _
klaidų. Floridoje, prie Key parinkti žmonės. Jas meta 
West lakūnai mete cemen- su parašiutais, kad kristų 
tinę torpedą, kažkodėl ji. lėčiau ir lakūnai suskubtų 
greit neiškrito ir trenkė į " 
pat laivą. Kelius jūrinin-į 
kus užmušo.X • I

ir plieno šarvai
gerus pavojinga , o lėktų-; — Ar lėktuvuose buvo į-

Lėktuvas turi pabėgti tį ?

A w» 1 i

taisytas automatiškas į- 
rengimas mašinai vairuo-

Vyras, sa nakčia švie-
-ž--------8- J-------------1----- M-cianciais aranuziais
Nusileisti nakčia — la

bai sunku: nežinai, kiek 
aukštumo, bet švieselės 
taip įtaisytos, kad, jei esi 
peraukštai — jų nematai, 
jei peržemai — vėl ’nema- . 
tai. Nutupiantį lėktuvą ant 
denio sutinka vyras, apsi- , 
vilkęs šviečiančiais drabu
žiais. Ant laivo padaroma 
lengva šviesa, o jo drabu
žiai atšviečia. Jisai stovi 
laivo šone ir duoda ženk
lus, kaip reikia skristi. Jei 
mato, kad lakūnas per 
klaidą, tiesiai į jį lėktuvą 
nukreipęs, tada krinta į 
tinklą, šalymais įtaisytą.

— Buvo, ir tas labai pa- 
'' 1 gelbėdavo, kai tekdavo

i — Nesimokinote mėtyti; skristi šimtus mylių. Būtų 
■ atominės bombos? Isunku, jei reikėtų vis įsi-

būna — Ne. Tam yra specialūs i tempus vairuoti. Tada į- 
, jungi tą automatišką įtai

są ir gali palikti vairą, pa
sijudinti.

Lėktuvai viskuo 
pinti. Aplink pilotą 
kio colio storumo 
lenta, pa n a š i a i 
jingesnėse 
kulkosvaidininką, 
valdytoją 
šarvas.
— Kų pasiimate su sa

vimi išskrisdami?
— Parašiutą, guminį iš

pučiamą keltą, 
lemputę (dažnai 
dvi), peilį, signalams duoti 
šviesas, raketinius pisto
letus.

I

nulėkti toliau, nes jų lėk
tuvą sulamdytų. Ir kitos 
bombos sudarytos taip, 
kad eksploduotų kiek vė
liau — ne tuoj žemę pasie
kusios. Duoda laiko lakū
nams pasišalinti. Mes turė
jome tokį atsitikimą — la
kūnas išmetė bombą, bū- 

t damas per žemai. Trenks-

— Kaip su skraidymo
žiemos metu?

— Pusėtinai, neperblo- 
giausiai. Kartą, būnant 
Kansas apylinkėse, žemė
je buvo šalta. Pakilome 
kokius 4,000 pėdų — taip 
karšta, kad turėjome atsi- 
sagstyti. Bet tai buvo iš
imtinas atsitikimas, pa
prastai — visada viršuje 
būna žymiai šalčiau, nors 
vasarą kokių 10,000 pėdų 
aukštyje gali skristi to
kiais pat drabužiais, kaip 
ir gatvėje, kad vaikštai. O 
žiemą viršuje būna dažnai 
10 ir 15 laipsnių žemiau 
nulio. Apsivelkame tada 
odiniais švarkais. Vėliau 
įtaisė tokius elektra apšil
domus drabužius. Jie plo
ni, lengvi, bet viduje turi 
plonyčių vielų tinklelius. 
Įjungi tokį kištuką į elek
tros srovę, pasuki ratuką 
ir turi drabužiuose tiek ši
limos, kiek nori. Tas pato
gu, nes su sunkiais batais 
ir storais drabužiais — 
sunku būtų pasijudinti. Be 
to — lėktuvuose įtaisyti 
šildytuvai, naujesniuose 
lėktuvuose buvo tikros ži
balu kūrenamos krosnelės, 
nes senybinis apšildymas
— nuo įkaitusių lėktuvo

Trys vyrai torpedų 
lėktuve

Aš buvau pilotu torpedi
niame lėktuve. Jame buvo 
dar du žmonės: kulkosvai-_ ___
dininkas ir radio valdyto- !mas (oro staigi srovė) per- 
jas. Visi trys susisiekda-j kįrto benzino vamzdelius 
vome telefonu. Kai lėktų- Į§ktuve ir lėktuvas užside- 
vuose buvo įtaisyta ra- gg Xet ir parašiutus lieps- 
dar”, tai radio valdytojas na pasiekė. Lakūnai su 
daugiau prie to budėdavo, lėktuvu tūpė ant vandens, 
jam reikale padėdavo kul- Radjo valdytojui buvo ko- 
kosvaidininkas, o radio a- 
paratą pats pilotas klau
sydavo. Kulkosvaidinin
kas daugiausia budi viršu
je lėktuvo įtaisytoje spe
cialioje šarvuotoje būdoje, 
kuri elektros pagalba leng
vai į visas puses sukiojasi 
ir, reikale, apšaudo. Pilo
tas turi du kulkosvaidžiu 
lėktuvo sparnuose, o radio 
valdytojas — vieną mažes
nį.

Įpratus, naktinis skrai
dymas mums patiko—nak
timis mūsų taip nemato, 
numetei bombas ir grįžk. ■
Lakūnus mokina juda

momis filmomis
— Ar daug per savaitę 

skraidėte?
— Nevienodai. Apie 90; 

valandų per mėnesį, be toj
— turėdavome pamokas: 
apie lėktuvą, apie orą; pa
mokoms plačiai panaudo
jamos judamosios filmos: 
apie motorą, apie tą, ką 
turi daryti jei pašauna,

’ kaip turėtumei išeiti. A- 
1 viacija turėjo gerus akto

rius ir judamaisiais pa
veikslais mums parodyda
vo, kaip elgtis pavojaus, 
nelaimingais atsitikimais.

Gerti — pavojinga
— O taip atvirai kalbant

— ar neduoda burnikės I

aprū-
— ko- 
plieno 
pavo- 

vietose apie 
radio 

irgi plieno

Dvi liūdnos istorijos
Kai tik lėktuvas nusilei

džia, jūrininkai bėga atka
binti vielos nuo lėktuvo 
kablio, pastumti lėktuvą į 
reikiamą vietą. Kartą vie
nas jūrininkas išbėgo per 
anksti. Lėktuvas nutūpė 
nelaimingai, nudaužė vie
ną ratą, kurs riedėdamas 
taip smogė į tą jūrininką, 
kad jį pritrenkė prie tink
lo ties denio kraštu, su- * 
traiškė kaulus 
vietoje.

Kitą kartą 
bombardavimo

Daugelis matė, kaip lėk
tuvas nėrė žemyn į vande
nį ir nebeišsikėlė. Nebeat- 
rado — nei lėktuvo, nei la
kūnų...

Aviacija — įdomus daly-, 
kas, bet pavojingas.

Dr. J. Prauskis.

ir užmušo

i

elektros 
— net

Turėkite Savo Namuose

turėjome 
pratybas.

Šventąjį Raštą-Naująjį
Testamentą
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 Paskutinį 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 S ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

Vardas

Adresas
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Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų Vienuolyno Rėmėjų Ruošiamas
IŠVAŽIAVIMAS*

Pirmadienį, Labor Day, Rugsėjo-September 2 d., 1946 
THATCHER STREET, BROCKTON, MASS.

DIENOS PROGRAMA: 10:30 vai. rytą iškilmingos šv. mišios prie vienuolyno namo. Šv. mišias atnašaus kun. Jonas S. 
Švagždys, kapelionas ir vietinis klebonas. Pamokslą pasakys kun. Pranas M. Juras, vienuolyno rėmėjų pirmininkas. Po pa
maldų svečių ir viešnių priėmimas - pietūs. Bus šauni programa - dainos, tautiniai šokiai, kalbos. Dalyvaus ir J. E. ARKI
VYSKUPAS RICHARD J. CUSHING, D. D. ir pasakys kalbą. 5 vai. po pietų atvirame ore palaiminimas Švenčiau
siu Sakramentu.

Kviečia visus dalyvauti - JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERYS IR SESERŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJA.

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE

Bostono Lietuvaitės Prie Lietuvos Himno .Autoriaus Lietuvos Generalinio Konsulato New
Paminklo Cleveland, Ohio Yorke Paieškomi Asmenys

KANADOS LIETUVIŲ BALSAS 
LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

REIKALU
šiomis dienomis Kana-;weaker neighbor-nations, and 

dos Lietuvių Tarybos Cen- never recognised the lawless ag- 
tras paruošė, priėmė ir iš- gression perpetrated by devious 
siuntinėjo premierams ir processes. to wit: the ūse of 
taikos konferencijos pir- threats and compulsion; the iii 
mininkams, visų tautų de- disguise of farcial “elections” at 
legacijoms, valstybių se- the point of a million of Red 
’ ‘ Jung. Tautų Army bayonets; the invalid

atsto- “resolutions of joining member- 
” by 

ir spaudai se- self-styled puppet “peple’s rep- 
resentatives”, including in their 
number the ranking diplomatic 
Soviet officials transformed 
into delegates of the overrun 
countries where hitherto they; 
had represented the Govem- 
ment of the Soviet Union; and 
the promise of the right of sec- 

HALL, cessįon from the Union, cont- 
under the aįned įn the Stalin Constitution; 

Lithuanian and

kretoriams, 
ambasadoriams ir 
vams, atstovybėms ir kon- ship in the Soviet Union 
sulatams. 
karčio turinio rezoliuci
jas:

RESOLUTIONS
The following Resolutions 

were adopted at the Mass Meet- 
ing held on the Twenty-First 
day of Julv. 1946, at the LITH- 
UANIAN PARISH 
Montreal. Canada, 
auspices of the 
League of Canada:

WHEREAS the Atlantic
Charter is accepted in the De- People of Lithuania reaffirmed Veronika Ivanauskaitė ir grupės vedėja p. Ona Ivaškienė. 
claration of the United Nations their original Declaration of In-! 
as a sėt of principles guiding dependence.

Bostono Lietuvių Tautinių šokių Grupė buvo pakviesta ir dalyvavo Cleve- 
lando miesto 150 metų sukakties minėjimo proga surengtame tautų festivaly 
(National Folk Festival), geg. 22-26, 1946, Cleveland Public Auditorium, kur tūk
stantinėms minioms kitataučių puikiai pademonstravo lietuvių tautinius šokius. 
Tąja proga visa grupė padarė ekskursiją ir į Lietuvių Kultūrinį Darželį. Čia ma

stome dalį grupės prie Dr. Vinco Kudirkos paminklo. Iš kairės j dešinę: Lilija Ro- 
manskytė, Evelyn Marcinkiūtė, Elena čenčiūtė, Pranė Baliukonytė, Laimutė Bal- 

WHEREAS the sovereign čiūtė, Marijona Valatkienė, Dile Dvareckaitė, Rita Stakutytė, Rita Vaitkūnaitė,
. - > !

Ši grupė šoks lietuvių tautinius šokius Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Išvažia- 
' vime ,Labor Day, Rugsėjo 2, 1946, Brockton, Mass. |

the post-war policies of the De- WHEREAS the Government 
mocracies. and the People of of the Soviet Union is a signato- N0W, therefore, 
Canada. the United Kingdom ry of the Declaration of the BE IT RESOLVED that we 
and the United Statės ar in United Nations and, by a separ- appeal to the Governments of 
complete agreement with these ate treaty with Great Britain in

Pradžia 4-tame pusi.
PETRAUSKAITE, Domą, iš

tekėjusios pavardė nežinoma, 
kil. iš Žiežmarių, gyv. Boston, 
Mass.

PILKAUSKAITE, Marcelė, 
kilusi iš Surdegio vai., Panevė
žio aps., ištekėjusi Lietuvoje už 
Amerikiečio ir išvykusi į JAV.

PLIKAITIS, Petras.
POCIENE, Anelė, kilusi iš 

Tenėnų, gyv. Čikagoje.
PRANSKEVIČIUS, Antanas, 

Bronius ir Konstantinas ir 
Pranskevičaitė, Marijona.

PUPŠYTE, Petronėlė, duktė 
Juozo, kil. iš Veviržėnų, Kretin
gos aps.

REMEIKIS, Louise, gyv. Ke- 
nosha.

RIMELIS, Eduardas, iš Obe
lių, Rokiškio aps.

RŪBAS, Elizabeth, Eulalija 
ir Harold, gyv. Čikagoje.

RUDAITIS, Vincas, brolis 
Zigmo, gyv. Halstead St.

RUMBUTIS, Kazimieras ir 
Danielius, Rumbutis, Kazimie
ra, ir Rumbutytė, Ieva.

RUPKUS, Edvardas, gyv. Či
kagoje ir RUPKUS, Karolis,’ 
gyv. New Yorke.

SABALIAUSKAS, Antenas 
ir Abaliauskas, Juozas, broliai 
Jokūbo, kilę iš Tytuvėnų vai. 
Raseinių aps.

SENKUS, Andrius, Jonas ir 
Motiejus, broliai Simano, kilę 
ar turėjo giminių Padvinio vai.

the United Nations to admit the 
commitments of their Govem- May, 1942, renounced any inten- Repubiies of Lithuania, Latvia 
ments. with full faith in the tion of territorial aggrandize- anc^ Estonia into full member- 
realization of these commit- ment and interference in the ship in the family of the Lnited 
ments: and - domestic affairs of a liberated Nations; and

WHEREAS the Governments Europe, in line with Premier 
of Canada. the United Kingdom Stalin’s statement of May 1, 
and the United Statės, contin- 1942, in which he disowned a goviet Union immediately with- 
uing to stand by the principle purpose to conąuor any foreign Į draw its armed forces of occu- 
of the rule of reason, of justice territories or people or to im- Į patiOn and its administrative 
in the relations between nations, pose his country’s “will and a 
uneųuivocally condemned, in its Slavonic regime on the other en- statės, Lithuania, 
statement of July 23. 1940, the slaved people of Europe who Estonia; and 
intervention of a great power in " 
the domestic concems of its

i
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kas, Juozas, broliai Alfonso, 
kilę iš Bartininkų vai., Vilkaviš
kio aps.

ŠPOKAS - Ezerskaitė, Ona, 
gyveno Philadelphijoje, vėliau 
ištekėjo antrą kartą ir išsikėlė 
kitur.

TKACHEFF, Veronika, gyv. 
Waterbury, Conn.

TUINILIENE - Račiūtė, Bar
bora.

TULLY - Jaruševičiūtė, Julia, 
gyv. Sacramento, Los Angeles.

ULEVIČIENE - Demkutė, Do
micėlė, ištekėjusi už Ukrainie
čio, ir jos sūnus Vytautas.

ULEVIČIUS, gyv. Philadel- 
įphijoje, Clementine St.
| URBONAITE, Ona, kilusi iš 
Kuršėnų m., Šiaulių aps.

USCILIENE - Paulauskaitė,
■ Teresė ir Uscilienė Paulauskai
tė, Marcelė, gyv. Čikagoje.

| VADEIŠA, Petras, kil. ir Sa
lako vai., Zarasų apskr.

Į VAICECHAUSKAS (Wojs- 
ki), Zigmantas, gyv. Richmond, 
III. ir Vaicechauskas, Antenas.

Į VAITEKŪNAS, Simonas, 
gyv. Čikagoje.

VALENTUKEVIČIUS, Motie
jus, kil. iš Marcinkonių vai., 
Gardino aps., kepyklos savin.

! VALICKAS, Karolis ir Va- 
lickas, Kazimieras, kilę iš Va
doklių vai., Panevėžio aps.

1 VEGIENE, Emilija, gyv. Či
kagoje. *

i VENCLOVAS, iš Darbėnų, 
Kretingos aps.

’| VIRBICKIENE - Rudaitytė, 
Marcelė, sesuo Zigmo.

VIŠINSKIENE - Spirauskai- 
tė, Marijona.

WOJCECHOWSKA - Czer- 
niawska, Anna, kilusi iš Prienų, 
Mariampolės aps. ir jos vaikai.

ZAVECKAS, Antanas.
ZDANAITIS, Jonas, sūnus 

Juozo, kil. iš Bartininkų vai., 
.. •* Vilkaviškio aps., gyv. Elizabeth.Žiuraityte, \ . .; ŽEMAITIS, Antenas, gimi

naitis ar pažįstamas Sprainai- 
čiams.

ŽĖRUOLIS, Jonas, turi saliū- 
ną Čikagoje.

ŽIURAITYTE, Anelė.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

dors and Envoys of the United išleistas naujas “Plymouth 4 
Nations; to Legations and Con- durų Special De Luxe 1946” au- 
sulates, and to the Press. įtomobilius. Dėl tikietų kreipki- Kalvarijos aps., gyv. Cleveland,

PRESIDENT J tės į kleboniją, 18022 Neff Rd„
Antenas Navickas Cleveland 19, Ohio.

SECRETARY
Leonas Gudas.

Lithuanian League of Canada
6642 3rd Avė.,

j

Rosemount, Montreal, Que.

Ohio.
I SIKORSKIS, Juozas, kilęs iš 
Kalvarijos vai., Mariampolės 

! apskr. j
Šiomis dienomis p. Jonas Va-' SLĖNIS - Petrukytė, žmona 

lis aukojo $1000.00 dėl bažny-, Petro, sesuo Elenos. 
, čios varpų. Klebonas dėkoja jam ( SMALENSKAS, Juozas, gyv. 
!už gausią auką. Lai motina Ne-.VVorcester, Mass. 
■sil, kurios vardu aukojo, laimi-" STANAITIS, Juozas ir Ste
na jį ir išprašo savo sūnui ma- naitis, Kostas, 

jlonių ir apsaugą. Padaryta rink- STANKIENE -
Monika. 

STANKUS, Peter. 
STEIN, Friedrich ir jo žmona 

Anna Saknus ar Butzkies, ar jų 
ED that in order to give unt- vo už mūsų brolius ir seseris ko jo $5.00 dėl naujos bažnyčios, vaikai, gyv. St. Louis. 
rammeled opportunity for self- Lietuvoje ir išblaškytus po visą Yra tikrai gera proga geriem 
expression, to prevent any repe- pasaulį. Mes meldžiame Aukš- žmonėms paremti gerą tikslą, 
tition of predatory temptations čiausiojo išlaisvinimo Lietuvos,! 
to victimize the Baltic peoples, kad ji būtų laisva ir nepriklau-' 
and to preclude any misrepere- soma, 
sentation of the will of the self- i 
determining sovereign peoples 
of Lithuania, 1 
nia; and 1 d. Klebonas ragina visus pa- ras katalikas.

BE IT FINALLY RESOLVED rapijiečius pasidarbuoti, kad, 
[that copies of these Resolutions festivalas pavyktų. Kasmet pa-; 
ibe printed and mailed to the rapijos parengimuose dalyvau- dėl lietuvių našlaičių šelpimo laičius, siunčia drabužius lietu-
Prime Ministers and Presidents davo daug žmonių. Manoma, buvo suruošta “Card Party”. viams, nukentėjuslėms nuo ka-
of the Peace Conference, to the kad ir šįmet susirinks daug Dalyvavo gausus būrys žmonių, ro. Raginame visus siųsti lietu-
Delegates of ail nations at the žmonių paremti naujos bažny- Nežinomo žmogaus parama ir viams pašalpą per Neperstojan-
Conference, the Secretaries of čios statybos fondą. Rudeninia- vakaro pelnas $200.00 pasiųsta čios Pagalbos P. Švč. lietuvių 
Statė, to the resident Ambassa-'me festivale, spalių 27 d. bus į Bendro Amerikos Lietuvių parapijos šalpos fondą. RapJ

BE IT FURTHER RESOLV- 
ED that we demand that the

apparatus from the Baltic

CLEVELAND, OHIO
Prie įstatyto Švč. Sakramento liava dėl naujos bažnyčios ir su- 

Latvia and Neperstojančios Pagalbos P. rinkta $313.90. Tokios rinklia-
Švč. parapijos parapijiečiai jau vos daromos kartą į mėnesį, pp. 

expect help from the United _ BE furtreR RESOLV- seniai meldžiame Visagąlio Die- Paloniai iš New Lyme, Ohio au- 
, Nations; and j - - ... ------------

Visų Lietuvių MyFmas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

-♦
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I

SYRTOWT, Bronė.
ŠARKAITES, Ona ir Marijo- 

-------------- na, kilusios iš Deltuvos vai.,
Rugp. 4 d. pakrikštyta pp. Ru- Ukmergės aps., gyv. New Yor- 

dzevičių dukters vaikas. Tėvai ke.
------------- ,yra geri parapijiečiai, nuošir-į ŠEPETYS, Pranas, iš Ukmer-' 

.___ o Parapijos vasarinis festivalas džiai remia parapiją. Lai vaiku- ges. į
Latvia and Esto- (piknikas) įvyks rugsėjo-Sept. tis auga ir būna sveikas ir ge- ŠEŠTOKAS, Jonas ir šešto-

-------------- i Šalpos Fom New York. Dėko-
Liepos 28. d. mūsų parapijos jame visiems, .. -rie remia naš-

hunas Kaminskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washin£ton B*vd
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lezington 8595

Lbnoalnal 4*1 vNeklu ralka'v 
Patarnavimas Diena Ir Naktį



Antradienis, Rugpiūčio 13, 1946 * i

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Rugp. 10 d.. Jonas Grodis, 
gyv. 22 Loring St., apsivedė su 
Sarah Fulton Gallagher.

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Joana Margareta Juozo ir No- 
ros Kybartų, gyv. 16 Dixfield 
St.

k ——V
Sekm., rugp. 11 d., Šv. Petro 

(So. Bostono! lietuvių parapi
jos bažnyčioje, apart vietinių 
kunigų, darbavosi kun. dr. K. 
Matulaitis, MIC., ką tik atvykęs 
iš Londono; Tėvas Pr. Aukšti
kalnis, S. J.; majoras kapelio
nas kun. J. Vosylius, MIC., ir 
kun. J. B. Rusteika, kurs atosto
gauja So. Bostone.

Antradienį, Lietuvos Dukterų 
draugija laikys savo mėnesinį 
susirinkimą.

Trečiadienį yra pasninkas, 
vigilija prie Žolinę.

7:30 bus laikomos Šv. Teresės 
novenos pamaldos ir klausomos 
išpažintys.

Ketvirtadienį įpuola didelė ka-

talikiška šventė Panos Marijos 
į dangų Ėmimo. Katalikams yra 
pareiga išklausyti šv. mišių, pa
simelsti ir prisilaikyti nuo sun
kaus darbo, jei yra galima.

Tą dieną Šv. Petro par. baž
nyčioje šv. mišios bus laikomos 
šiomis valandomis: 5, 6, 7, 8 ir 
9; salėje, 6 ir 7:30.

Salėje abi šv. mišios laikys 
kun. J. B. Rusteika.

Bažnyčioje, 9 vai., šv. mišias 
atgiedos ir pamokslą pasakys 
Tėvas Pr. Aukštikalnis, S. J. 
Prieš šias šv. mišias bus šventi
namos gėlės. Po mišių bus tei
kiamas palaiminimas Švenčiau
siu "Sakramentu.

DAKTARAI

TU. TBOwMda» «330

J.Repdfc,M.D.
(REPŠYS)

Ltetuvis Gydytojas 
27B HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Centrai Są. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir •—B.

AM. LIETUVIŲ KUNIGŲ 
VIENYBES SEIMAS

Am. Lietuvių Kunigų Vienybės seimas šiais metais 
įvyksta rugpiūčio - August 20 dieną Marianapolio Ko
legijoje, Thompson, Conn. Šiemet pokarinis Kunigų 
Vienybės seimas bus nepaprastai svarbus ir reikšmin
gas. Todėl tėvelio asmeninis dalyvavimas seime yra 
labai pageidaujamas.

SEIMUI DIENOTVARKE:
1. Šv. Mišios 9:00 A. M. už Lietuvos išlaisvinimą.
2. Seimo atidarymas — malda 11:00 A. M.
3. Prezidiumo ir komisijų rinkimai.
4. Centro valdybos raportai: a) pirmininko, b) raš

tininko, c) iždininko ir Provincijų pirmininkų.
5. Centralinių organizacijų dvasios vadų raportai: 

Federacijos, LRKSA, Moterų Sąjungos, Darbininkų! 
Sąjungos, Vyčių, Vargonininkų Sąjungos, Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos.

6. K. V. Pašalpos Komisijos raportas.

Į

BUND PATIENTS “SEE” BALL GAME

F i*'-

f
savo chorą, kuris ne tik 
koncertuoja bet ir gieda 
per šv, mišias. Nesenei 
tiek daug iškentėjusius 
mūsų jaunuosius vyrus 
pasiekė BALFO dovanos, 
už ką jie džiaugsmu dėko
ja. Tai esąs, anot jų, atly
ginimas už tą vargą, kurį 
jiems neteisingai ir tiek 
ilgai teko kentėti.

(VAIRŪS SKELBIMAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A IN8URANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

Offlos Tel. to. Boston 0B4B

Res. 37 Oriole Street
w««t Roxtory, Maaa.

TaL Parinvay 1233-W

REIKALINGA Firankoms 
dirbti operatoriai. Priimame pa
tyrusios ir nepatyrusios. Darbas 
prie mašinų ir floro. Geros dar
bo sąlygos moderniškoje dirb
tuvėje. Gera alga pradžioje — 
darbas pastovus.

Arnold C'urtain Mfg. Co.
116 Merrimac St., Boston (Arti 
No. Station. Tel. Laf. 5925.

(13-16)

slą, apsaugoti lietuvių tautą nuo
7. Katalikiškų įstaigų Amerikoje išlaikymo klau- patekimo alkoholio vergijon, 

kuri sunaikina aukštą žmbgaus
8. Išlaikymas klierikų ir kunigų-studentų Romoje, prigimtį, dvasinį _ ir medžiaginį
9. Religinių reikmenų vajus.

10. Jaunimo, spaudos ir organizacijos reikalai.
11. Nauji sumanymai.
12. Maldos vajus už Lietuvą.
13. Rezoliucijos ir sveikinimai.
14. Valdybos rinkimai.
15. Seimo užbaigimo malda.

Kun. J. F. BolI,
K. V. Pirmininkas.

N. B. Tėvai Marijonai užtikrina broliams 
gams patalpas savo kolegijoje. Galite atvykti 
vakaro prieš seimą.

simas.
Rugp. 7 d., mirė, miesto ligo

ninėje, kelis mėnesius sirgusi, 
Domicėlė Montvilienė, 64 metų, 
gyv. 48 Sagamore St. Ji paėjo 
Daugų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 47 metus. Paliko vy
rą Juozą, du sūnų ir tris dukte
ris. Vienas sūnus yra žuvęs ka
ro metu. Iškilmingai tapo palai
dota, iš Šv. Petro lietuvių parap. 
bažnyčios, rugp. 12 d., 9 vai. r., 
Naujos Kalvarijos kapuose.

kuni- 
jau iš

} pasiryžimas turi trykšti iš Die
vo ir artimo meilės. Tad blai
vybės platinimas ir yra Dievo 
ir artimo meilės darbas. Girtau
jantis žmogus sulaužo, panieki
na visus įsakymus ir subiaurind 
iki žemiausio laipsnio Dievo pa
veikslą, kurį savyje nešioja.

■ Todėl mes blaivininkai turim 
kiek galėdami platinti blaivios

šeštadienį, rugp. 17 d., 7:30 
vai. v., parapijos salėje, 492 E. 
7th St., įvyksta Whist party 
vadovybėje Jėzaus Nukryžiuoto 
Seselių Rėmėjų skyriaus. Tiks-] 
las šio parengimo yra sukelti 
lėšų prisirengimui <...............
Rėmėjų metiniam išvažiavimui, 
rūgs. 2 d., prie Motiniško namo, 
Brocktone.

Blaivybes Platinimo Priemonės

REIKALINGA Book binders, 
vyrai operuoti rounding t back- 
ing mašinas. Ūmos sąlygos. 
Nuolatinis darbas. George Co
leman Co. 470 Atlantic Avė., 
Boston. (—23)

turtą, sveikatą. Tad ar mes jų 
ainiai, naudodamies pilna Ame
rikos laisve, neturėtume paro
dyti daugiau pastangų, skleis
dami blaivios minties žodį, lite
ratūrą, kad apsaugoti nuo 
kenksmingos alkoholio įtakos idėjos mintį per spaudą, nes 
mus išeivius lietuvius? Mes visi, spauda yra vienintelė priemo- 
kaip vienas turėtume galingu nė per kurią galime girtau jan- 
balsu sušukti: “Duok mums čius pasiekti ir broliškai jiem 
laisvę nuo alkoholio įtakos, ar- Į pasakyti kokią nelaimę jie sau 
ba duok mums mirtį!”

Mūsų blaivininkų laisvė nuo i 
alkoholio įtakos yra tiek verta, 
kiek mes norime už ją mokėti. 
Ar mums nieko nevertas tų mi
lijonų žmonių gyvybės, kurie 
apsvaiginę alkoholiu savo pro
tus sutiko nelaimingas mirtis? 
Arba tos paįrusios, skurdą ken-; 
tančios šeimos, kurios atsirado 
tokioje vargingoje padėtyje, 
patekusios alkoholio įtakon, j 
vergijon? Ar mus nei kiek ne
jaudina, kuomet mūsų broliai,} 
apsvaiginę savo protus alkoho-i 
lio nuodais, maišo su biauriais 
keiksmažodžiais švenčiausią 
Dievo vardą ir daro kitokiais 
Dievo įsakymus paneigiančias 
klaidas? Ar-gi mes galim, lyg 
tas Kainas, pasakyti: “Ar aš 
mano brolio sargas?” Kuomet 
Dievas jo klausė: Kainai, Kai
nai! Kur yra tavo brolis?! Ne,I 
mes to pasakyti negalim. Mes 
turim savo brolius visokiais bū
dais persergėti, kuomet matom 
juos pasiduodant alkoholio įta
kai, vedančiai į nelaimę, pražū
tį.

Nežiūrint, kaip mes blaiviam-; 
kai nesi jaustume silpni, bejė
giai, bet jei tik mes užsidegsi
me tikru nuoširdžiu Į>asiryžimu 
platinti blaivybės idėją, tai ga
lim būti tikri, kad Dievas mūsų 
pasiryžimą laimins, ir mūsų

REIKALINGA pagelbininkės 
dirbti knygrišykloje. Rankiniai 
siuvėjai. Taipgi patyrusieji dar
bininkai reikalingi dirbti įvai
riuose departmentuose. Atsi
šaukite: George Coleman Co., 
470 Atlantįc Avė., Boston. LIB 
4060. (—23).

į ruošia, pasiduodami alkoholio į- 
įtakon.

Todėl seserys, broliai nerugo- 
kit, jei aš kiekviename susirin
kime skaitau jums šias paruoš- 

į tas mintis, nes tuomi aš noriu 
' įkaitint, uždegti jūsų širdyse 
pasiryžimo ugnį, kad ir jūs pra- 

; dėtumėt ką nors panašaus da- 
; ryti, parašydami į vieną-kitą 
laikraštį nors po trumpą žinutę, 

1 ar straipsnelį apie blaivybės 
platinimo reikalą. Neatsidėkit 
perdaug ant vieno žmogaus. 
Vienas kareivis nesudaro ka
riuomenės, bet desėtkai, šimtai, 
tūkstančiai kareivių, kurie kiek
vienas atlieka nors mažą darbo 
dalį ir sudaro didelę, galingą 
jėgą. S. Bugnaitis.

REIKALINGA dėl frosting ir 

pagelbininkai prie kepimo. 

Union Shop. Atsišaukite pas 

Mr. Hudson, tarp 8 A.M. ir 4 v. 

P. M. Netelefonuokite.

GRIDLEY BAKING CO.

67 Rogers St., Cambridge, Mass.
* (9-13)

ne-Gyvenimas tai nuolatinė neat- 
! vangi kova. Tą kovą mes ma
tom visoje gamtoje. Kiekvienas 

didžiamjam medig krūmokšlis, žiedas turi 

kovoti, kad išsilaikyti gyvu. Ir 
taip daro kiekvienas vabalėlis, 
kiekvienas gyvulys, pagalios ir 
žmogus. Tas viskas yra gerai, 
nes tas laiko mus atsargiais,Sekmadienį, kunigai dėkojo 

žmonėms už veikimą ir aukas 
parapijos reikalams. Be tų'pa
rapija negalėtų veikti.

Jie dėkojo ir parapijos mo
kyklos vaikų tėvams už suren
gimą Whist Party, rugp. 3 d., ir 
visiems to parengimo aukoto
jams, kurių skaitlius buvo dide
lis.

« LANKĖSI
Pereitą savaitę lankėsi J. Ba

relis iš Hartford, Conn. P-nas J. 
Barelis yra ilgametis “Darbi
ninko” skaitytojas.

j

gy-

kad tos kovos dėl gyvybės 
pralošt.

Ypatingai sunki yra toji 
venimo kova kiekvienam žmo
gui, nes žmogus, kaipo aukš
čiausia iš visų Dievo tvarinių 
žemėje, kaipo turintis dvilypę— 
medžiaginę ir dvasinę prigimtį, 
turi vesti ir dvigubą gyvenimo 
kovą.

Tą viršenybę žmogui šioje že-

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kom rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, pareina 
ir pilmatamm. Patamavimaa skubus ir mandagus. Saukite:

BOBIS BEVERAGE CO.

!

!
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St, TeL ŠOU 8141, So. Boston, Mara.
I
I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

251 Vest Broedway,

Pagamina geras lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 

. nę, ir visiems draugiškai ir manda
giai patarnauja.

Soutti Boston, Mus.

y

ūlsisakyidte Toniko Pas Mus 
-Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Mydpia Club Beverage Co.
Grafiou Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KIS, Namų Tel. Dedham 130 į. R

4

Penktadienį lankėsi USA lai-!
vyno kapelionas majoras kun. į mėje pripažįsta vk^JUos žemės 
Jonas Vosylius, MIC., lydimas i tvariniai, nes visi , žmogaus bi- 
vietinio klebono kun. Pr. Vir- jo, arba jo klauso. Žmogus savo 
mauskio, vikaro S. Saulėno ir Į protingumu, išminčia įtikino 
dr. Pr. Galinio. Majoras kun. J. j kaikuriuos šios žemės gyvūnus- 
Vosylius už poros savaičių bus i gyvulius; paukščius, kad jis y- 
garbingai atleistas iš tarnybos. I ra jų draugas ir juos prisijau- 

Jis keletą sykių buvo užrubežy-1 kino, kad jie jam tarnautų.
je ir dalyvavo karo frontuose, . Tad žmogus, kaipo šios že- 

Pereitą savaitę lankėsi kun. j mės augmenijos, gyvūnijos val- 
dr. K. Matulaitis, MIC;, Londo- į dovas, karalius, turėtų visad iš- 
no lietuvių parapijos klebonas.į laikyti tą savo karališką išdidu- 
Kun. Dr. Matulaitis yra nuo- j mą įr nedasileisti nieko, kas ga- 
širdus “Darbininko” rėmėjas ir} 
jo bendradarbis. Jis prieš kelio- 
liką metų yra gyvenęs Ameriko
je ir buvęs dienraščio “Draugo”

lėtų tą jo aukštą stovį pažemin
ti.

v

Viena iš svarbiausių ir pavo
jingiausių priežasčių, kuri paže-• W O • * • ’ i

administratorium. Dabar atvy- mina aukštą žmogaus, prigimtį, 
ko į Ameriką neribotam laikui 
ir apsigyvens Chicagoje.

Pereitą savaitę lankėsi ilga
metė “Darbininko” skaitytoja 
ir nuoširdi rėmėja Mrs. A. Ne- 
viera iš Dorchester, Mass. Atsi
lankymo proga atnaujino “Dar
bininko” prenumeratą, kalendo
riaus išleidimo fondan aukojo 
50c. ir pasižadėjo pasidarbuoti 
“Darbininko” koncertui, kuris 
įvyks spalių 20 d., So. Bostone.

i
MIKE

Rugp. 12 d., mirė ligoninėje, 
mėnesį sirgusi, Anelė Klimienė, 
42 metų amž., gyv. 258 West 
Broadway. Paėjo Darsūniškiu 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 30 metų. Paliko vyrą Juozą 
ir sūnų Juozą. Laidojama rugp. 
14 d., 9 vai. ryte iš Šv. Petro 
par. bažnyčios Naujos Kalvari
jos kapuose.

PAIEŠKO GIMINIU

yra alkoholis, svaiginanti gėri
mai. Žmogus, patekęs alkoholio 
įtakon, greit netenka savo auk
štos žmogiškos prigimties ir 
dažnai nupuola žemiau papras
čiausio gyvulio. Kuomet pasitai- 

}ko matyt girtą, purvyne besi- 
i viliojantį žmogų, tai tuoj į gal- 
jvą ateina mintis, kad štai guli 
nuverstas nuo sosto karalius, 
pralošęs gyvenimo kovą.

Mums žmonėms, kad išsilai
kyti savo prideramoje žmogiš
koje aukštumoje, reikalinga y- 
ra daug ištvermės, pasiryžimo 
ir drąsos.

Šaltą žiemos dieną, kuomet 
matai kur nors tupintį ir dre
bantį nuo šalčio mažytį paukš
telį, tai matydamas jo drąsą, Į 
viltį išlikti gyvu laike žiemos 
šalčių, tuoj ir pats įgauni drą
sos, vilties kovoti ir laimėti gy
venimo kovą.

Mūsų garbingi pirmtakūnai 
Lietuvoje, garbingo blaivybės 
apaštalo Vyskupo Valančiaus 
laikais, narsiai kovojo prieš al- 

: koholio įtaką, kad apginti nuo 
jo vergijos mūsų tautą. Jie drą- 

• šiai žengė pirmyn, purendami

Vienų Vyrų Stovykla
Vokietija (LAIC) — 

Borghorsto miestelyje Vo
kietijos šiaurėje, įsikūrė 
nesenei iš Belgijos belais
vės grįžę lietuviai, kuriuos 
britai paleido į laisvę, ga
lutinai įsitikinę, kad jie 
tikrai priverstinai buvo 
sugaudyti ir pristatyti pa- 
gelbiniams kariuomenės 
darbams. Šie išvargę ir 
sunykę mūsų tautiečiai 
gražiai tvarkosi vienų vy
rų stovykloje, vadovauja
moje anglų. Visi sveikes- ---- -N.T---------4-_ lr 

turi

Reumfišld Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau*, ale tuojau* įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rąžyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė l«-oz. $5.00.

OEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 6M, Newark 1, N. J.

Se. Bestai FmihnCa 
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto. 

380% West Brosdvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai skubus.

veikimas gali išsivystyti į stip- nieji dirba. Neužmiršta i 
rią, galingą srovę. Tas mūsų' kultūrinės veiklos — tui

1)

Mano tėvai gyveno Amerikoje 
So. Bostone. Kilę iš Sakių apskr. 
Grįžo į Lietuvą 1922 metais iš
gyvenę Amerikoje virš 15 me- j blaivybės dirvą. Jie mokėjo kai
tų. Aš sūnus Jono John Sprei- 
naitis dabartiniu laiku gyvenu 
D. P. stovykloje. Norėčiau tu
rėti pažįstamųjų adresus, nes 
aš turėjusius adresus vykstan
čioje Europos audroje pražu
džiau. Jono Spreinaičio adresą 
galite gauti “Darbininke".

i

na. neklausdami kokia ji nebū
tų — gyvybės, ar šalto Sibiro 
tyrų belaisvę, slapta gabendami 
per sieną Lietuvon, paties vys
kupo Valančiaus parašytas ir 
jo lėšomis Prūsuose atspaus
dintas knygutes apie blaivybę. 
Jie turėjo aukštą garbingą tik- I.

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

Sv. 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
5v. Pranciškaus Pėdomis

♦
Yra nedidelio formato. Tun virš 300 puslapių.

Kaina su prisiuntimu: $1.10
Užsakymus siųskite sekančiu adresu;

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine

$

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadway
•OUTH BOSTON. MASS.

D. A. ZatatokM, F. E. ZatotakM 
Oratoriai Ir Balaamuatajal

Patarnavimu diena ir aakt| 
Kaplydia iermanlme dykai 

NOTART PUBLIC 
ITeL ŠOU Baatan oris

BOU Boston 2B0B
k*
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Tajo Kalno Didvyris
Iš Tolimyjy Kraštų "Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

3. Auksas! auksas!
r*rie Seros do Espigao spalvos kailio, sėdėjo mu- 

kranto 
staigiai pasikeičia į lygu
mą. Ten yra Kampo Alto 
ganyklų plotai. Tai geriau
sias žemės plotas, apau
gęs nesuskaitomomis pal
mėmis, apsuptas tamsio
mis pine jomis (pušų rū
šis). Pievoje ganėsi būrys 
grakščių stirnų.

Besiartinančioji naktis 
savo tamsiu šydu apgaubė 
pinėjas ir palmes. Krašte 
miško, kur fygų medis ky
šojo plačiai išsiskėtusia 
viršūne, pusiau iš balos, 
pusiau iš didelės žolės, žė
rėjo ugnies šviesa, skam
bėjo žmonių balsai, buvo 
girdėti arklių trypimas.

Ten stovėjo stovykloje 
Felippe Kapotės turtų ieš
kotojų gauja. Penkiasde
šimt vyrų, lyg vaiduokliai 
ugnies šviesoje, sėdėjo vie
ni ant balnų, 
siaustų, dar kiti an 
kailiu.. Arkliai, pririšti ant veda aukštyn, 
ilgų virvių, 
je žolėje, 
dvi stirnos, 
jauno negro.

Daugumas 
aplink medi, 
tais kraštais 
relė (moliūgas

DAINA

Aš myliu tėvynę —
Šalį didžiavyrių, 
Kur žyd’ išsiplėtus.
Tarp žaliųjų girių.

Myliu aš senelių 
Kaulus ant kurgano: 
1 uitas tai tėvynės 
Numylėtos mano.

Meilūs man laukeliai, 
Kai puikiai žaliuoja, 
Ežeras kai šniokščia, 
Upės tyvuliuoja.

Tinka man darželiai, 
Mvliu rūtų žiedą.
Myliu paukštužėlius, 
Kai sodnelyj gieda.

Man meili kalbelė,
Nors vargdieniai šneka, 
Ir dainelės meilios, 
Iš širdies jei teka.

Man meili šalelė
Ir meilus namelis,
Kur gyven matutė, 
Brolis ir tėvelis.

Aš myliu tėvynę, 
Myliu ir mylėsiu, 
Nors ir dėl tos meilės 
Daug ką nukentėsiu.

M. Dagilėlis.

kalnuotoji šalis latas. Ilga, žila barzda ple
vėsavo apie bedantę burną, 
o iš po antakių žėrėjo vy-| 
lingos, kaip lapės, akutės? 
Tai — Toniko Tiririka, po 
Felippe Kapotės žymiau- ’ 
sias gaujoj vyras. Žvalgy? 
boj jis jautėsi lygus vadui, l 
Šį vakarą Tonika buvo’pir-j 
mininkas.

Tyliu imponuojančiu to-| 
nu pasakojo senis apie te-’ 
vų jėzuitų turtus.
— Ar jūs girdėjot bent 

kartą ką nors apie Morro 
Kanastra? — pradėjo jis 
paslaptingai.

Vieni linktelėjo galvas 
kiti tvlėjo.
— Aš jums papasakosiu! 

Rio Grande do Sul yra kal
nas. vadinamas Morro Ka
nastra. Tankus miškas 
denvia jo šlaitus. Uolos 
stačiomis sienomis vaini- 

kiti ant ap- kuoja jo viršūnę. Tik vie- 
t avių nas pavojingas takelis te- 

Ten viena- 
garėsi didelė- me urve yra užkasti negir- 

Ant žarijų kepė dėtai dideli tų tėvų turtai, 
prižiūrimos Juos sunešė ten jų indėnai. 

Kai jie visa sukrovė, varg- 
šas velnias sučiupo juos ir įumSun2š‘iš uoios““piyšio 
nugramzdino j bedugnę. !jr trenkia atgal Aš pats 

į mačiau tokio nelaimingo
jo kaulelius. Dažnai naktį 
ant kalno plazdena ugnis, 
|o gyventojai girdi tokį ū- 
žimą ir kaukimą, lyg ten 
tūkstančiai velnių švęstų 
savo šventę.

Klausytojus nukratė dre
bulys.
— Ar tu pats matei? — 

nedrąsiai paklausė juoda
sis virėjas Joaosinho Mar- 
manjo.
— Taip, — gyrėsi senis.
— Ir tu, drąsuoli, nebu

vai ten niekad užlipęs? — 
tyčiojosi Karlas Aguya- 
ras, plačiapetis milžinas su 
dviem brauningais prie 
diržo.

Toniko, pažvelgęs į jį 
grasinančiu žvilgsniu, to
liau kalbėjo:
— Prie Desterro miesto, 

netoli jūros, yra plikas 
kalnas, vadinamas “Pedra 
branca” — baltąja uola. 
Viršūnėje yra didelis ur
vas. Ten taip pat padres 
turi užkasę milžiniškas 
aukso krūvas. Įėjimą sau
go dideliu, kaip krokodilo, 
snukiu gyvatės. Nuodingi 
jų dantys ilgi, kaip šakių 
■virbalai, galvoje ragai, 
į prie šonų sparnai, o uode
gos gale, lyg durklas, ge
luonis. Ir iš ten nieks nėra 
sugrįžęs.
— Ir tu su savo neperga

limu šautuvu niekad ne
stojai į kovą prieš tą besti
ją? — vėl tyčiojosi Karlas 
Aguyaras.
— Velniui dar kulka ne

nulieta, — atsakė išdidžiai 
senis ir persižegnojo. Prie- 

i taringi draugai linkterėjo 
pritardami.

i — Bet,
Dente de Ouro, išdžiūvęs 
arklių prižiūrėtojas ,— iš

> i

Nuo to laiko aukštai sėdi 
trys milžinai padres. (tė
vai ) ir saugo turtus. Kar
tais, kai naktį apie kalno 
viršūnę siaučia audra, žai
bui nušvietus, matosi jų 
plačios skrybėlės ir plevė
suoją apsiaustai.

į Kas tik mėgina pagrobti 
turtus, niekuomet iš ten 
(nebegrįžta. Kai tik prisiar
tina prie paskutinio pakili
mo kalno viršūnėje, kaž
kas griebia kaulinėmis

PASĖJAU KAN APĘ

buvo susėdę 
Pasidabruo- 

moliūgų tau- 
— daržo 

augalas, cucurbita pepo)
ėjo ratu aplink. Jame buvo 
Įdėtas sidabrinis vamzde
lis. kuri kiekvienas, kai tik 
ateidavo eilė, uoliai čiulpė. 
Kai pasigirsdavo taurelėje 
šliurpiantis balsas, .tada 
atiduodavo ją pirmutiniam 
vyrui. šis, Įpylęs šilto 
vandens, vėl paleisdavo ap
link. Tai buvo herva-matė 
— tautiškas gėrimas, pla
čiai vartojamas pietinėj 
Brazilijoj. Argentinoj ir 
Paragvajuj.

Kiti, išsitraukę tabako, 
kurio visuomet su savim 
turėdavo, pjaustė dideliu 
peiliu gražius lapelius, try
nė delnuose, bėrė i kukurū
zų lapus ir vyniojo ilgus ci
garus.

Atsirėmęs fygų medžio 
1 amieno, ant kelių pasidė
jęs medžioklinį šautuvą ir 
didelį trimitą, surietęs ko
jas, ant šviesiai raudonos

Pasėjau kanapę
Ant marių krantelio. 
Oi vija kanapija.
Ant marių krantelio.

Užaugo kanapė
Ant marių krantelio. 
Oi vija kanapija.
Ant marių krantelio.

Nuroviau kanapę
Ant marių krantelio... 
Oi vija kanapija.
Ant marių krantelio.

Išmyniau kanapę. 
Ant marių krantelio. 
Oi vija kanapija. 
Ant marių krantelio.
Balto vainikėlio 
Mezgiau kamanėles...
Oi vija kanapija.
Mezgiau kamanėles...
Žirgą kamanojau. 
Pas mergelę jojau... 
Oi vija kanapija. 
Pas mergelę jojau...

i__
Lietuvos sportininkai,

lc.im"jo Lietuvai pasaulin, krepšinio čampijonatą.

DARBININKAS—__

AMERICAN 
REDCROSS

Ari

Lietuviškų vestuvių dainininkų grupė linksmai dainuoja: Pasisėjau žalią rūtą, 
bus mergelė man man... Kas yra buvojęs lietuviškų vestuvių bankietuose, tai tik
rai jų niekuomet nepamirš, nes tai labai linksmas ir nuoširdus laikas praskrenda, 
kaip metų laikotarpyj pavasarėlis...

Tolimieji Gandai * •

l

kalbėjo to-

tančiu mylių aplinkui kiek
vieną kalną ir kiekvieną u- 
pel’ ir radom tik keletą 
grūdelių*
— A, — tarė Toniko ir 

taip atsisėdo, lyg norėda
mas ilgai kalbėti, — iš kur 
jie turi aukso? Pirmiausia, 
tu manai, kad padres tokie 
kvaili, kad jie tau, mano 
mylimiausias Jekai, pa
šnibždės j ausi, nusives 
Drie savo kasyklų ir tars:. 
štai, žiūrėk, Jekai, čia auk
sas. Prisipilk savo maišelį 
ir kišenes. Cha, cha, cha! 
Padres nėra tokie kvaili.—

Toniko smarkiai juokėsi 
iš savo sąmojaus. Juokėsi 
taip pat ir kiti.
— Antra,

liau Toniko, — jėzuitų yra 
ir Minoj Gera joj, ir Meksi
koj, ir Kalifornijoj, ir Indi
joj, ir visose žinomose pa
saulyje aukso šalyse. Ko 
vienas neranda, tai randa 
kitas. Ir priežodis sako:. 
ranka ranką mazgoja, o1 
aki kartu prausia veidą? 
Sukrauti auksui tėvai ne
buvo reikalingi Paragva
jaus kasyklų. —

Trijumfuodamas žvalgė
si kalbėtojas aplinkui. Jo 
įrodymas buvo nesugriau
namas.

—Trečia ir tai svarbiau- 
šia — padres turi gyvo ir 
žalio aukso! j

Sakau — gyvo aukso. Ar 
vergai nėra gyvas auksas? 
Dėl ko mūsų senoliai, gar-

v •

Nežinau, kas ec* ir iš kur atėjai,
Nežinau, kur toliau nueisi,
Tik juntu, kad sparnai lyg išaugo naujai,
Ir kelionė man vėl nebaisi;
Ir ramus, kaip i krantą priplaukę žvejai,
Nors Tavęs nežinau, nežinau, kas esi.
Tavo veido skaistaus niekados nemačiau, 
Beklajodamas naktį keliais,

•Tik širdies gilumoi Tavo dainą jaučiau, 
Sužibėjusią man spinduliais.
Ir Į tikslą tuomet keliavau aš greičiau,
Ir tikėjau, — daina man suklupti neleis.
Kas tyru klaikumoj man nūnai pasakys,
Kas esi, Tu graži ir jauna?
Pasistiebsiu aukštyn ir pakelsiu akis,
Kur pravirkusi skamba daina, —
Gal nors Tavo šešėlis mane aplankys, 
Ir daugiau nebebus man širdis alkana.
Nebeduoda žingsniai, neeinu jau senai,
Tik besiekiu, kaip saulėn žiedai;
Bet aplinkui tyla: išsisklaidė sapnai,
Toluma apsiniaukė juodai...
Tai nebuvo man deivė pragydus jaunai, 
Tik užklydę tyruos tolimieji gandai.
Suskambėjo jie man iš šalies tolimos,
Kur senai jau einu neramus,
Ir nualpo, kaip gėlės nuo ryto šarmos,
Bepalikę naujus troškimus;
Susimąstė tyrai, apsiniaukė labiau,
Bet nakties klaikumos aš dabar nebijau.
Kaip našlaičiui silpnam nesuradus dalios, 
Bepaliko man vien ilgesys,
Bet einu, nežiūrėdams daugiau atgalios,
Nors daina neberauda ausys...
Ir keliausiu, kur tolimas kraštas vilios,
O širdis tik gandu tolimųjų klausys...

AŠARĖLĖS.

sieli Sa™Pauto "bandeirie' nictis tik tiek tegaudavo, žąsis ir tai per dienas ir 
čiai vykdavo i miškus tei kad Palėt« dirbtt Kitaip' nakt!s' ,.AtlvKinima tikisi ’• S- ’ je _ botagas io kasdieninė gausią iš Dievo. Kiekvienąne indėnų vergų - gyvo gab hi.gyvo 
aukso — prisiplėšti. Trijų 
šimtų tūkstančių indėnų 
redukcija buvo ten kas ki
ta, kaip vergai, gyvas jė
zuitų auksas. Jie atėmė iš 
laukinių žemę, pagrobė jų 
derlių, laikė saugiai nuo jų 
bandas ir išteklių. Guara-

mėnesi plaukia po du lai
vu, prikrautų plunksnų, į 
Europą. Matai, kur tiek 
daug paukščių gagena, ten 
aukso monetos risčia su- 
jbėga į krūvą. —
Į Banditai net išsižiojo.

PIEMENELIO DAINA

įsikišo Jeka
išdžiūvęs

kurie 1937 metais, Rygoje, kur padres ima auksą? 
Mes išieškojom du tūks-

Mažas piemenėlis, 
Didis vargdienėlis — 
Negauna sau vietos 
Žiemą nabagėlis.
Nieks prie stalo nesodina, 
Dažnai badas primarma; 
Kas gal išmanyti — 
Kaip sunku ganyti?!
Iš kaimo į kaimą
Per sniegą pūškuoja, 
Visas apšarmojęs
Jau ką tik kvėpuoja.
Ašaros per veidą krinta, 
Beveik kasdien vėju minta, 
Kas gal apsakyti — 
Kaip sunku ganyti?!
Greičiau. Dievulėli, 
Duoki vasarėlę;
Aš linksmai ganysiu 
Žmonių kaimenėlę.
Gausiu valgį, drapanėlę, 
Algos—graiią sermėgėlę; 
Kas gal apsakyti —
Kaip linksma ganyti?!

duona.
Sakau — gyvo aukso. Ar 

jūs kada girdėjot, kad vien 
Yapehu redukcija savo ū- 
kyje turėjo per 500,000 
galvijų.

Sakau — žalio aukso. Ar 
nebuvot bent vienas kada j Taip, to jie dar nebuvo gir- 
nors Buenos Aires mieste, | dėję. Senasis Toniko buvo 
kai padres, atplaukę La gudrus ir daug apkeliavęs 
Platos upe, iškraudavo sa-. žmogus, 
vo herva-mate. Iš karto at- j 
veždavo, gal būt, r 
ar 20 tūkstančių centnerių. -

Ir dar atradau vieną jė- ’ 
zuitų aukso šaltinį. Ar visi

I Kresnas galvijų piemuo 
apie 15 Kvinkas Papudo aimana- 
? ~ vo:

— Jėzuitai aprūpina
žinot, kur yra Lagoa doš plunksnomis karalių, po-
Patos? Gerai; tai ežeras Paežių ir nusę Europos, o 
Rio Grande do Sul krašte? mes savo išdžiūvusius šon- 
šešiu dienų kelio ilgumo ir kaulius pnglaudžiam kas- 
dvieju dienu kelio platu- na.kt ant kietų balnų ir rė
mo. Jis vadinasi ančių eže- !^ai teturime pinigų tinka- 
ras dėl to, kad padres ten.mai paūžti.
įrengė ančių ūki, sunran-Į — Nutilk, nutilk, — su- 
tat? Pagalvokit! Ančių e-.draudė išdidžiai Toniko. 
žeras šešių dienu kelio ii-’— Matot ten aukštai uolų 
gurno ir dviejų dienų kelio kalnagūbrius, stačiai ky- 
platumo! Kiek ten gali lančius į žvaigždėtą dan- 
tilpti paukščių? Ir kurte*— °' 
tai matė, tvirtina, kad eže
ras buvęs taip pilnas an- 
čių, žąsų ir kitų paukščių, 
kad kai kuriose vietose vos 
begalima buvę plaukti lai
veliu. Dvylika indėnų kai
mų nieko daugiau nedirba, 
o tik peša ir peša antis,

tidžiai klausė. Senis pasi
gėrėdamas pažvelgė į juos 
ir pakartojo:
— Tikrai karališkas Pa

ragvajaus jėzuitų cieso
riaus pono Mikalojaus I 
turtas. Gudrie ji padres pa
darė vieną broliuką kara
liumi. mat, norėjo įkurti 
nepriklausomą valstybę. 
Tai buvo tikroji priežastie, 
dėl kurios jie apgaulingu 
būdu gavo ispanu kara
liaus leidimą . prisigabenti 
ginklų. Puiki mintis, ką?
šis karalius Mikalo jus bu

vo labai galingas monar
chas. Europos laikraščiai 
tiek daug rašė apie jo gr- 
lybę ir žiaurumą, kad net 
karalių sostai svyramo. T.c- 
oanų laivyno žmonės, at
vykę i Buenos Aires, pir
miausia drebėdami klaus
davo, ar dar miestas nepa
imtas. *

Gudrus vyras pataikė i 
'iloniavs'*’ ind“^” vieV. 
T1S Prįsivjljoio .
Nesuskaitomi tūkstančiai 
ė jo po jo vėliavomis.

Kai Sakramento koloni
ja atiteko ispanams, o por
tugalai užvaldė vakarus 
nuo Rio Grande do Sul, is
panų karalius pareikalavo, 
kad indėnai nau jai įsikur
tu ispanų kolonijose. Tai, 
žinoma, nepatiko išdi
diems nadres. Jie vi^ delsė 
persikėlimą, kol pasiruošė 
karui, ir tada pradėjo ka
riauti. Bet buvo visai su
mušti, turėjo pasitraukti 
su mielaisiais savo lauki
niais i krūmus. Vėliau vien 
iš malonės ir pasigailėjimo 
gavo sutikimą grįžti į Rio 
Grande vakarus.

Mums svarbiausias daik
tas, kad sis jėzuitų kara
lius buvo turtingas, pasa
kiškai turtingas, taip tur- * 
tingas, kad jis savo arklį 
kaustydavo sidabrinėmis 
pasagomis ir galėjo nusi- 
kaltdinti net savus auksi
nius pinigus. Žiūrėkit, čia 
yra vienas toks. —

Senis ištraukė žibantį 
auksini, godžiai gėrėjosi jo • 
blizgėjimu, švelniai patry
nė ir paleido per rankao. 
Vienoj pinigo pusei buvo 
paveikslas, vaizduojąs Ju
piterio kovą su gigantu, 
kitoj -— parašas, kuri tur
tu ieškotojai veltui mėgino 
išskaityti.
— Nieks ‘jūsų nemokat 

skaityt? — paklausė Ton K 
ko.

Visi tvlėjo.
(Bus daugiau)

gų? Tai Tajo kalnas, mūsų 
kelionės tikslas, šio kalno 
viršūnėje, plačioje oloje, 
paslėpti didžiausi jėzuitų 
turtai. Tai karališki Pa
ragvajaus jėzuitų kara
liaus Mikalojaus turtai. — 

Vieni klausytojų kratė 
galvas, netikėdami, kiti a-

ATOMĮC-Pat Vrbi-er, f! w 
York City v’"a’-s tb-?
"Atom Age" upon b?r h”d. 
T'e hrt, fci'-'-d tv S 1/c 
rwi
Calif., took nrst place in a 
»how of catirica] Easter bon- 
nets. Contest was open to 
Gis in ŪSO clubs throughout 

th« nation.




