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Stiprios Katalikų Kolegijų 
Futbolo Komandos

Katalikų Kolegijos pasi
žymi netik mokslo srityje, 
bet taip gi ir sporte. Šį me
tą, pradedant futbolo se
zoną, katalikiškos kolegi
jos labai puikiai pasirodys 
šiame sporte, nes jaunuo
liai >— karo veteranai su
grįžo į mokyklas ir su a- 
merikonišku ūpu ėmėsi 
sporto, netik gražiai pra
leisti liuslaikį, bet ir lavin
tis kūnu.

Vienas galingiausių ko
mandų šįmet tai Notre 
Dame Universiteto ratelis. 
Manoma, kad per devynis 
žaidimus, virš pusė milijo
no žmonių mokės gerą pi
nigą pamatyti tuos žaidi
mus.

Ištisa eilė katalikų kole
gijų rateliai pasirodys šį 
rudenį. Šią savaitę žais se
kančios katalikiškos mo
kyklos: Boston Kolegija. 
Detroit, Marąuette, Notre 
Dame, St. Vincents, Villa- 
nova, Canisius, Holy 
Cross, Santa Clara, St. 
Mary, John Carroll, St. 
Ambrose, San Francisco, 
ir St. Xavier.
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Padidins Katalikiškus 
Laikraščius Anglijoje
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London — Laike karo ir 
metalo trūkumo katalikiš
ki laikraščiai buvo suma
žinti beveik pusiau norma
laus didumo. Dabar kuo
met valdžia paliuosavo 
daugiau metalo, katalikiš
ki laikraščiai padidins pus
lapių skaičių ir praplatins 
cirkulaciją.
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Aukštieji ffidromefrijos 
Kursai Lietuviams

Vakarų Europoje (Ame
rikiečių zona) LAJC — 
Prof. S. Kolupaila Kemp-! 
tene suorganizavo lietu
viams tremtiniams Aukš-1 
tuosius Hidrometrijos 
kursus, kur buvo skaityta 
100 valandų teoretinio 
kurso ir atlikta 2 savaičių j 
nraktika. Kemotene kaip; 
žinome, dar veikia Aukš
tieji Technikos kursai, ku
riuose dėsto visa eilė Kau
no Universiteto profeso
rių.
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Laike sunkvežimių streiko paliko krautuvės tuščios. Štai New Yorko 
mieste valgomųjų daiktų krautuvėje paliko tik keturi svogūnai.
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Harriman Paskirtas Komercijos 
Sekretorium

Buvęs Jung. Valstybių Ambasadorių 
Maskvoje

Washington, D. C., rūgs., Harrimano paskyrimas 
23 — Prezidentas Truman’bus įteiktas Senatui tik 
paskyrė W. Averell Harri-! sausio mėnesyj užgirti. 
man, Jung. Valstybių am-j Harriman yra 54 metų 
basadorių Londonan ir amžiaus multi - mil.’jonie- 
būvusį ambasadorių Mas- rius. 
kvai, komercijos sekreto
rium į vietą Wallace.

Harriman yra stambus 
biznierius ir įžymus vadas; 
naujoje dalyboje. Jis yrai 
buvęs Jung. Valstybių am
basadorium Maskvoje, kur

Konferencija Užgyrė 
Triestui Sienas

Paryžius, Prancūzija — 
Taikos konferencija užgy- 

jis buvo labai mylimas 4 didžiųjų nustatytas 
Jugoslavijos

100.000 Dalyvavo Šventoje 
Valandoje CNcagoje

Tokia antrašte išsiunti
nėtame pranešime yra įsi
brovusi klaida paragrafe, 
kuris prasideda žodžiais:

“Atvykusieji yra pergy
venę abi okupacijas ir ne 
vienas jų kalintas bolševi
kų ir nacių kalėjimuose. 
Kunigas Juozaitis bolševi
kų išlaikytas kalėjime ir 
1.1.”

Vietoje “Kunigas Juozai
tis bolševikų...” turi būti: 
“Kunigas Čekavičius bol- 
šavikų ir t.t.”

Pranešimas tilpo “Dar
bininke” rūgs. 20 d. š. m. 
No. 71, 5 pusi.

Redakcija.

CIO's PAC Remia Tobiną
Boston, Mass. — Sekma

dienį, rugsėjo 22 d. įvyko 
CIO’s Politinės Akcijos 
Komiteto konferencija nu
balsavo indorsuoti išrinki
mui antram terminui Gub. 
Maurice J. Tobin, perrinki
mui J. V. Senatoriaus Da- 
vid I. Walsh ir Paul Dever, 
kandidatą į Lieutenant 
Governor.

Nauja Katalikų Darbininki
jos Knygutė

Stalino. Jis yra žinovas Italijos ir Jugoslavi jos 
Jung. Valstybių reikalų sienas, taip pat patvirtino 
su Rusija, nes buvo ne tik įr būsimos laisvos Trieste 
ambasadorium Rusijoj per valstybės sienas.
metus ir pusę, bet taip pat Jugoslavijos atstovas 
■vadovavo Lend-Lease mi- buvo įteikęs 11 pasiūlymų 
!sijai, kuri buvo pasiųsta į 4 didžiųjų nutarimams 
Maskvą paruošti planą tei- keisti, bet konferencija 11 
kimui pagalbos Rusijai balsų prieš 5 visus tuos 
kovoje su naciais. (pasiūlymus atmetė. Už pa-Lietuvių Rašytojų Žunulas DE GAULLE IŠĖJO PRIEŠ

NAUJĄ KONSTITUCIJĄ Harriman taipgi dalyva- siūlymus balsavo tik Ju- 
_____ ;___________  vo įžymiose konferencijo- goslavija, Čekoslovakija,

Vokietijoje

Vakarų Vokietija — 
Lietuvių tremtinių rašyto
jų sambūris nusistatė leis
ti platų literatūros - l

Paryžius, Prancūzija — čia pasidarbavo ir šian-.
,Gen. Charles de Gaulle šio- dien randasi arti 5,000 ne- 

ti platų literatūros - kul- mis dienomis išėjo prieš grų katalikų, ir 14 mokyk- 
tūros žurnalą. Pranešama, naujai paruoštą Prancūzi- lų negrams, 
kad visos kliūtys, esan- jai konstituciją. Jis sako, 
čios jau nugalėtos. |kad toji konstitucija būtų

| Prisibijoma, kad dėl po-:naudinga tik diktatūrai.
■- Laike tškttntių, Kardino- pieriaus stokos, kaikuriej Gyn- Charles de Gaulle 
las Stritch įteikė 112 arki- tremtinių leidžiami laik- tikisi, kad naujoji konsti-

Chicago — Sekmadienį, 
rūgs. 22 d. Soldier’s Field 
stadiume, arti 100,000 
žmonių dalyvavo sv. Va
landoje į naująją Šventąją 
Prancišką Cabrinį. Susirinks Keturi Dkfie ji

Paryžius, rūgs. 23 —Spė-

Lenkija ir Ukraina. Pirmą 
kartą Rusijos atstovai bal
savo 
kui.

i

se karo metu kartu su 
Winston Churchill, Juozu 
Stalinu, Prez. Rooseveltu 
ir dabartiniu Prezidentu 
Truman, būtent, jis daly
vavo Atlanto Čarterio su- Komunistai Apguifingai
sirinkime, pirmame Wash- lčaav» ParažiK
ingtono susirinkime, Ka- v a*a3Wr
sablankoj, Jaltoj ir Pots-^* Albany, N. Y. — Demo-

priešingai slavų blo-

Išgavę Parašus
ulh otriicn /Leme iii a.r«i- iremunių įeicusiuini ims- - i, — I . . . _ . . ,
vyskupijos buvusiems ka- mčeigi gali būti pristab- tucija dauguma balsų bus Jama» ka.d keturių didžiųjų dame. Taigi jam yra žino- kratų vadai kreipėsi į &uk- 
pelionams atsižymėjimodyti arba smarkiai apkar- atmesta, kaip buvo atmes- valstybių užsienio ministe- mi visi susitarimai ir nu- ščiausio teismo teisėją 
citatas. Pamaldose taipgi pyti. Taip pat numatoma ta pirmoji konstitucija. jrtąi susirinks posėdžiautų tarimai. Sakoma, kad jis William H. Murray, kad 
buvo prisiminti visi žūvu-! griežtesnė kontrolė kas dėl ---------------- jlaike trijų dienų, kad pa-pagelbėjo nustatyti mūsų.išbrauktų komunistų par-buvo prisiminti visi žūvu- griežtesnė kontrolė kas dėl 
šieji kariai. I jų platinimo. .Z-H—u___ _________ , 'greitinti Paryžiaus konfe-

Arnuos Ntgr<M Laimingesni renciją.

L. Vyčių Seimas Užsibaigė 
Šauniu Bankietu

Principaliu Kalbėtoju Buvo 
Senatorius Walsh

Negu Amerikos Negrai

politiką su Rusija. įtijos kandidatus — Robert
Pramatoma; kad Prezi- Thompson ir Benjamin J. 

dentas Truman, paskirda- Davis.
Rncai MAiiAriTvrinAKniA mas ^arr*man komercijos' Skundėjai sako, kad ko- nUSal • ynnejimo sekretorium, nori užgydyti munistai apgaulingais ir

politines žaizdas, kurios neteisingais aiškinimais 
pasidarė atstatydinus Wa- išgavę parašus už jų kan- 
llace. |didatus Thompson ir Da-

Kongresui išsiskirsčius, vis.

i

Natchez, Miss. — Belgi-- 
jos Congo kolonija Afri
koje yra 50 kartų stipres
nė savo katalikybėje ir ka
talikų negrų skaičiumi ne
gu visoje Mississippi vals
tybėje, Amerikoje. Visoje 
Afrikoje, katalikų skai
čius yra proporcionaliai banijos, Jugoslavijos, Bul- 

' dvigubai

Bananuose
Lake Success, N. Y. — 

Jung. Tautų Saugumo Ta
rybos susirinkime Jung. 
Valstybių delegacija pa
siūlė pasiųsti komisiją Al-

didesnis negu garij°s ir Graikijos šiau
rės pasienius ištirti. Šį pa- 

___________ __________________ į rėmė dauguma 
kai — adv. Antanas Youngra 82 apskričiu arba ‘coun- tarybos atstovų. Bet Rusi-

dyba, būtent: pirm. Juo-Worcester, Mass. —L.
Vyčių organizacijos 33- 
čias šeimas, kuris tęsėsi 
per tris dienas Aušros 
Vartų parapijoje, užsibai
gė entuziastingai šauniu 
bankietu Sheraton vieš- 
butyj.'

Dalyvavo daugiau 500,
priskaitant apie 200 atsto- tilaitė iš Worcester; iždi- nėra katalikiškos mokyk- 
vų iš įvairių lietuvių kolo- ninkas Pranas Gudelis iš los.

zas Boley (Bulevičius) iš šioje valstybėje. _
New Yorko; vice pirminin-| Mississippi valstybėje y- siūlymą

‘ ____nn_________ 1____ _______ ______ 1___ 4___________ tarvnna

iš Bostono ir p. Jonas L. ties’, ir net 53 apskrityse Jos delegacija išėjo prieš 
Juozaitis iš Chicago; prot.;nėra nei vieno apsigyvenu- ’r panaudojo veto teisę, 
sekr. p. Juozapina Ado- šio kunigo, ir 33-jose nėra Vadinasi, Rusija bijosi 
maitytė iš Manhasset, N. jokios katalikiškos bažny- tyrinėjimų Balkanuose. 
Y.; fin. sekr. Louise R. Toptelės ar įstaigos, ir 67-iose ---------------_ —----- ------- Į - . ---- -------

Prez. Truman Pašalino Wallace
____________________________________________

/ Remia Sekretoriaus Byrnes Politika

St. Paul — Dabar yra at
spausdinama nauja bro
šiūrėlė “A Look At La- 
bor”, kuri yra sutrauka 
straipsnių įžymių Bažny
čios ir darbininkijos vadų 
apie darbininkų padėtį ir 
Bažnyčios principus darbi
ninkijos, klausimais.

nijų. 1 Dayton, Ohio.
Principaliu kalbėtoju bu-! Ritualo komisija: inž. A. 

vo J. V. Senatorius David Mažeika iš Pittsburg, Pa., 
I. Walsh, kuris ragino vi- adv. Antanas Young ir p. 
sus tęsti kovą dėl palaiky- Felicija Grendelytė iš Bos- 

savo tradicijų, kultu- ton.
ros ir tautybės ne tik šia-Į 

krašte, bet ir visame’

mo
L. Vyčių Centro Valdyba 

nutarė kviesti p. Joną 
Kumpą “Vyties” redakto
rium, o anglų kalba sky-

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.

me 
pasaulyj.

Taipgi kalbėjo kun. Jus- “urn^o anzlu° kalbaVkv- tinas Vaškys, Pranciškonų v^įgll *Felicrią

Tik vienas iš 200 negrų 
yra katalikas, o negrų yra 
virš milijonas šioje valsty
bėje. Du trečdaliai • negrų

Amerika Ištrauks Savo 
Militarines Jėgas Iš 

Islandijos
IVashinęton, D. C.

neišpažįsta jokio tikėjimo, Jung. Valstybės sutiko per 
reiškia, .kad jie pagonai.,180 dienų ištraukti savo 
Per pastaruosius 25 metus1 militarines jėgas iš Islan- 
Katalikų Bažnyčia daug dijos.

Washington, D. C. — .kabineto pasiimti savo 
reitą penktadienį pašalino privačius daiktus.- Galimas 
Komercijos Departamento dalykas, kad jis turės pa- 
Prezidentas Truman pe- sikalbėjimą ir su spaudos 
sekretorių Henry A. Wal- atstovais ir gal pasakys ką 
lace ir pareiškė, kad jis re- jis mano daryti ateityje, 
mia J. Valstybių sekreto-j Respublikonų spatida 
rjaus Byrnes užsienio po- rašė, Wallace pareikš-

. ■ 11 

i

Paskutinėje L. Vyčių sei-

viršininkas ir kiti. Guber
natorius Tobin vardu kai-Į 
bėjo p. James J. Marshall.

Plačiau apie L. Vyčių 
seimą ir parengimus tilps 
sekančiame “Darbininko” 
nutneryj. i

Nauja L Vyėig Centro 
Valdyba

.Grendelytę.

Užmušė Du Lėktuvu 
Nelaimėje

Dighton, Mass. — Rūgs. 
23 — Sportiškas lėktuvas, 
vairuojamas Wintrop R. 
Walker, kuris tik savaitė 
atgal gavo leidimą vairuo
ti, susidaužė. Toje nelaimė-

iho dienoje, rugsėjo 22, iš- je žuvo vairuotojas ir jo 
rinkta nauja Centro Vai-,draugas May.

DAUG VAGILIAVIMŲ
RUSIJOJE

litiką.
Henry A. Wallace, išei

damas iš kabineto, pareiš
kė, kad “aš toliau kovosiu 
už taiką.”

Prezidentas Truman 
spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad užsienio politi
ka yra svarbiausias šio 
krašto ir viso pasaulio rei
kalas. Todėl valdžios pa
reigūnai privalo vieningai 
laikytis užsienio politikos 

j klausimuose.
Wallace dabar yra civilis

vogimas įvairių 
daiktų, ir netinkamas ū- 
kių vedimas.

Kaip žinoma, kiek laiko 
atgal buvo pranešta iš 
Maskvos, kad labai daug 
suktybių ir vagiliavimų

Maskva, Rusija — Sovie- naudai, 
tų Rusijos valdžia išleido 
įsakymą suimti ir teisti į- 
vairius pareigūnus už va
giliavimą ir kitus krimi- 
nališkus nusikaltimus kol
chozuose.

Kaltinimuose suminėta’yra padaryta industrijos 
netaisyklingas mokėjimas dirbtuvėse. Daug pareigūs 
už darbą kolchozų darbi- nų areštuota. Dabar eina 
ninkams, išnaudojimas valymas sovietų ..valdžios 
viešųjų žemių asmeninei dvaruose.

tos mintys dešimt dienų 
atgal “sugriaus Amerikos 
bepartijinį priėjimą į už
sienio santykius.”

Katalikai Turi Didesnes 
Šeimas

Huntingt on, Ind. — Pa
gal Kun. Bernard Mulva- 
ney tyrinėjimą, katalikai 
tėvai turi daugiau vaiku
čių savo šeimynose negu 
nekatalikai, ir. sypač tie 
tėvai, kurie buvo katalikų

pilietis. Jis galės laisvai mokyklose auklėti, 
kalbėti. Tačiau jo draugai Tarp katalikų randasi 
sako, kad jis šį rudenį su- mažįau šeimų, kur yra tik 
silaikys nuo dalyvavimo vienas ar du vaikučių ne- 
-^.1.4. ~ kampanijoje. gU tarp protestantų tėvų,
ncMiuvv vva.- ir įos šeimynos, .kurios tu-
shingtono išvyko į ūkį. rį penkis ir daugiam vyfei- 
Praleidęs savaitės pabai- ^učių, tai dažniausią, hata- 
gą, grįš į Washingtoną is iikisi;os šeimos. *

kalbėti. Tačiau jo draugai

politinėje i 
Wallace šeštadienį iš Wa-

Tarp katalikų randasi

ir tos šeimynos, .kurios tu-

K
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ĮVAIRIOS 7INIOS
IŠ LIETUVIŲ TREMTINIŲ į 

GYVENIMO ŠVEICARIJOJE

kyklose apie juos gerai at
siliepiama.

• r-mts’ 
mų reikalais lankycUmas 
_____rijos vaidilos įstai
gas ir pabėgėlių globos or
ganus, visur ra4o didelį 
palankumą lietuviams.

- • t

ŠVEICARAI {STEIGIA 
AMATŲ KURSUS

Šveicarijos vyriausybė ir 
emigrantų globos įstaigos 
Šveicarijoje jau seniai nu
matė, kad tūkstančiai 
tremtinių, patekusių į jų 
kraštą, ilgainiui turės iš
važiuoti kitur ieškoti sau 
duonos kąsnio ir darbo. 
Todėl jau nuo 1941-42 me
tų šveicarų įstaigos pradė
jo ruošti amatų kursus 
tremtiniams. Iki šiol Švei
carijoje veikia šie kursai 
tremtiniams: 1) Statybos 
braižytojams; 2) Elektro- 
instiliatoriams; 3) Foto
grafams; 4) Metalo apdir
bėjams; 5) Audėjams; 6) 
Socialės globos vadovams; atlieka praktikos darbus, (LAIC) (Britų ŽoSą) pa- 
7) Pedagogams; 8) Radijo o kitu laiku mokosi darži- baltės Centro Komiteto 
technikams: 9) Siuvę- ’ ’ ” -* ' v. .-l. —-i-G-
jams: 10) Batsiuviams;
11) Plaukų kirpėjams (vy
rams); 12) Plaukų šukuo
tojams (moterims); 13) 
Keramikos darbininkams;
14) Medicinos laboran
tėms; 15) Kūdikių slau- 
gintojoms; 16) Staliams; 
17) Daržininkams: 18) 
Autoaptarnauto jams; 19) 
Namų ruošos (moterims); 
20) Garo prosąvimo: 21) 
Lopymo ir adymo; 22) 
Siuvėjų (moterų ir vyrų). 
Kursų laikas užtrunka nuo 
2 iki 8 savaičių, o po to 
praktikos darbas, kuris, 
pagal pasirinktą amatą, gelbsti drąsiau ir didesniu 
būna ilgesnis (3 iki 5 mė- savimi pasitikėjimu žiū- 
nesių ). rėti į ateitį.

Amatų kursus laiko vy- 
rai ir moterys, inteligen- LIETU MOKSLEI- 
tai ir beraščiai, profesio
nalai ir darbininkai. Baigę

yra vadinamas Lietuvių gveica
Židinys Yverdone Šveica
rijoje. Ten anksčiau buvo 
148 lietuviai, bet paskuti
niu laiku liko apie 70. Lie
tuviai šiame kurorte susi
telkę viename viešbutyje, 
prie kurio yra parkas, so
das ir didelis daržas, iš ku
rio tremtiniai gauna sau 
šviežių daržovių ir kitokio -
maišto. skrido į Nė^ YorKą, 4aly-

Prie 
steigti daržininkystės kur
sai, kuriems vadovauja 
vienas agronomas ir vie
nas prityręs asmuo. Darži
ninkystės kursus lanko vi
si lietuviai — inteligentai 
ir kiti. Dienos metu darže

IŠSKRIDO
Kun. Pr. M.Juras, Kun. 

Vienybęs Ceptrp pirmffip- 
kas, rūgs. 23 d. lėktuvų is-

PĄBBtNtNKAt
r'*-", j'- ~
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BALTIC AMERICAN SOCIETY 
DEMASKUOJA MASKVĄ

. . . vauti Kuri‘ Vienybės posė-
šio^ židinio yra į- dyje. Grįž trečiadienį. JUOZAS BOLEY (Bulevičius),

naujas L. Vyčių Centro pirmininkas, kuris buvo 
rinktis L. Vyčių Seimo delegatų, rūgs. 22 d., Worces- 
ter, Mass. Linkėtina naujam Vyčių pirmininkui sėk
mingos darbuotės!

KO YRA VERTAS MASKVOS 
ŽODIS?

ninkystės teorijos. Šiuos nariams britų zonoje UN- 
■kursus jau baigė visi židi- RRA’os būstinės ęmigrąci- 
nyje gyveną lietuviai, o jos skyriuje buYP pareįkš- 
pernai lietuvių daržas lai- ta, kad WUQ ' mėtų ‘ t>ĘI 
mėjo pirmą premiją. (tremtinių) ‘ emocija į

Ne vienas lietuvis Švei- kitus kraštus yra visiškai
mėjo pirmą premiją. (tremtinių) * emociją į

Ne vienas lietuvis Švei- kitus kraštus yra visiškai 
carijoje nesėdi rankų su- sustabdyta. Potvarkis nu
dėjęs, bet vienaip ar ki- mato kaikurias išimtis, 
taip išnaudoja laiką savo tačiau, apskritai paėmus, 
ir visuomenės gerovei, išvažiavimas kuriam lieka 
Vieni dirba, kiti mokosi, veik neįmanomas. Kaip 
treti praktikuojasi ir ruo- žinoma, iki šiol, 910 emi- 
šiasi įvairiems darbams, gracinio kontingento į 
kad nebūtų visuomenei USA buvo rezervuota 
našta. Šveicarijos visuo- tremtiniams amerikiečių 
menė ir valdžia, matyda- zonoje.
ma, tokias žmonių pastan-1 
gas, kuo gali jiems pa-

I

Belgai Paskelbė Slaptus 
Staline-Hitlerio Sutarimus 

Dėl Lietuvos
VIAI ŠVEICARIJOJE
Šveicarijoje yra nema- _ _ 

kursus ir praktiką, dauge- žai studijuojančios jau- “Europe - Ameriąue” ne
lis kursantų, jų tarpe ir nuomenės, kurie vien tik 
lietuvių, gauna darbus prie BALF pinigais šelpiami. 
Šveicarijos pramonės ir šis jaunimas lanko univer- 
privatinėse mažose įmonė- sitetus, akademijas, poli
se, kiti praktikuojasi ir technikumą, l 
išsamiau gilinasi savo pa- institutus, medicinos kur- taigi ir Lietuvos, palieka- 
sirinktam amate ir ruošia- sus. Visiems tokiems duo- ma Sovietų Rusijos sfero- 
si tai dienai, kai kur nors damos stipendijos, apran- je. Laikraštis iškelia dide- 
pastoviai galės apsigyven- ga. apmokama už gydymą, lę Kremlio valdovų veid- 
ti. Nors sąlygos studijuoti la- mainystę, nes nei mėnesiui

bai geros, bet reikia daug nepraėjus, spalių 11 d. su
1 \ ERDONO LIETUVIŲ dirbti, nes daug reikalau- Lietuva sudarytame susi- 

ŽIDINYS ; jama, reikia su kalba sun- tarime dar tvirtino “Sovie-
Viena iš pavyzdingiau- kumus nugalėti. Turimo- tų vyriausybė garantuoja 

siu ir geriausių lietuvių mis žiniomis, lietuviai ge- Lietuvos saugumą bei jos 
bendruomenių Europoje rai dirba; Šveicarijos mo-.suverenumo nepažeidžia- 
— ‘ - "" ~ * ' ' Ti mum4”- Šiandien balševi-

kai nesivaržydami švais
tosi fašizmo ir pro-nacio 
epitetais, tačiau, tikrumo
je jie buvo patys pirmieji 
nacių talkininkai ir jei ga- 
lų-gale jie ir atsidūrė de
mokratinių valstybių pu
sėje, tai tik Hitlerio varu 
atvyti. Laikraštis cituoja 
Molotovo žodžius, pasaky
tus Vyriausiame Sovietų 
Prezidiume 1939 m. lapkri
čio 17 d.: “Pradėti karą su 
hilerizmu yra kriminalas: 
šitoksai karas jokiu būdu 
nepateisinamas. Hitleriz- 
mo idealogija, kaip ir kiek
viena kita idealogija, gali 

j būti priimtina ar atmesti- 
Įna; tai politinių nuomonių 
Į klausimas. Tačiau, kiek- 
i vienas supras, kad prie jos 
i likvidavimo nedera eiti ka- 
Iro keliu. Štai dėlko yra be
prasmiška, netgi krimina- 
įliška, vesti karą hitlerizmo 
sunaikinimui, tą priden
giant neteisinga kovos dėl 
demokratijos- skraiste.

Kaip matome, - veidmai
ninga ir kriminale Mas- 
įkvos 1939 - 1940 metais 
{laikysena suranda vis dau- 
‘giau komentatorių.

Brussels (LAIC) — Bel
gų sostinėje leidžiamas

seniai paskelbė per Neur- 
bergo teismą iškilusius 
slaptus susitarimus tarp 
Stalino ir Hitlerio, pagal 

gimnazijas, kuriuos Baltijos valstybės,

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
Surinko ir išleido

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

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.
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Nurodoma geri darbai, už kuriuos galimą laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
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Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:
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Knyga (s)

Latvia, Estonia. Russian del
egate stated ąuotefor so long 
a time after the end of War a 
presence which is not called for 

iby military necessity mušt 
provoke natūrai uneasiness in 
the peoples of those countries 
in vvhich foreign troops are 
štili stationed unųuote. We take 
this occasion to direct your at- 
tention to the chain of unlawful 
acts intended to perpetuate 
Russian seizure of the Baltic 
Statės vvhose jieoples are wag- 
ing underground liberation war 
„_ n..______-—j

spauda... Šiandien kaltina oppression. We believe that 
Ispaniją pasaulinę taiką 'peace is endangered by the 
beardant, rytoj tą pačią continuing Russian occupation 

iŠ-'nuodėmę primeta draiki- and the guerilla warfare being

New York (LAIC) —Se
na lietuviška pastaba sa
ko — “pats muša, pats rė
kia”. Ši pastaba gal ge
riausia apibudina dabar! 
Maskvos visur praktikuo-1 
jamą taktiką: savo nuosa
vas ydas ir nuodėmės pri
metinėti kitiems. Taip 
Maskvos delegatai elgiasi. 
Jungtinių Tautų sueigose, 
taip jie elgiasi Paryžiuje, 
taip jie elgiasi visuose 
tarptautinio pobūdžio su
eigose. Jiems sutartinai 
turavoja komunistinė against Russian occupation and

.čių, kurias Stalinas, vienu 
' ar kitu metu, sulaužė.

Yra paminėtos ir 3 pa- 
; grindinės su kiekviena iš 
Pabalčio respublikų Mas
kvos pasirašytos sutartys: 
1920 metų taikos sutartys, 
1926 metais su Lietuva su
daryta sutartis dėl nepuo
limo ir neutralumo (Rug
sėjo 28), 1932 metais su 
Latvija ir Estija pasirašy
tos sutartys dėl nepuolimo, 
ir, pagaliau, 1939 metais 

į Maskvos Pabalčiui pri
mestos sutartys dėl “savy- 
tarpos paramos”.

Kaip žinome, šios sutar-

New York (LAIC) — 
USA Vyriausias Prokuro- 
rąs (kaltiintojas), teisė- 
jąs Robert H. Jackson, 
Kaltindamas vokiečių karo
nusikaltėlius Nuremberge; 
už paneigimą ir sulaužymą 
26 tarptautinių sutarčių, 
tarp kitko, pasakė:

“Tarptautinių pasižadėjimų 
laužymas savaimi veda prie ka
ro. Tik padarius valstybės vy
rus atsakingais už tarptautinių 
įstatymų gerbimą, galėsime ka
rų išvengti. Nesusipratimams 
išvengti, aš noriu aiškių aiškiau
siai pabrėžti, kad nors šis įsta
tymas (tarptautinę agresiją 
baudžiantis įstatymas) šį kartą tys buvo primestos pasek- 
taikomas vokiškajam agreso- mėje garsaus 1939 m. 
riui nubausti, jis vienodai apima komunacių sąmokslo, są- 
bet kurią agresiją, neišskiriant mokslo kurs įžiebė pirmą 
ir tą kuri gali būt eventualiai antro pasaulinio karo ki- 
papildyta čia teisėjų rolėje šian- birkštį ir kurio padarai 
dien atstovaujamų valstybių.” ■ dar įr šiandien nėra likvi-

Teisėjo R. H. Jackson duoti. Taigi, ar verta tikė- 
pastaba yra aiški ir ko- ti 
mentarų kaip ir nereika-i 
linga. Nurembergo teisme, 
teisėjų vietoje šiandien sė
di 4 valstybių atstovai: 
amerikiečiai, anglai, pran
cūzai ir rusai. Pirmuosius

Maskvos žodžiui?

Estai Apie Lietuviu 
Liaudies Meną

Vakarų Vokietija
3 agresijos sąmoksle var-i(LAIC) _ Lietuvių trem- 
giai ar galima įtarti. Lieka tinių menininkų darbų pa- 
4-tas — Rusija. roda Baden-Badene, kur

Šia tema, labai įdomių. rezįduoja prancūzų okupa- 
pastabų yra padaręs ano- cinč vaidžia, sulaukė di- 
mas publicistas ir The jžiulio susidomėjimo ir į- 
New Leader nuolatinis ko- vertinimo. Žinomas estų 
respondentas Julius Eps- meno kritikas Mali Jurna 
teiti, kurs rugsėjo 7 d. ra- apįe lietuvių meninę kury- 
šydamas The New York rašo:
Sun, komentuoja Maskvos 
duoto žodžio gerbimą ir 
pastebi:

Tas faktas, kad vakarų 
demokratijos buvo susidė- 
jūsios su didžiausia totali
tarine valstybe (suprask 
Rusija) tam, kad išvien 
kariauti prieš mažesnę to
talitarinę valstybę (su
prask Vokietiją) daug 
kam aptemdino akis (neiš
skiriant profesorių ir vals
tybės vyrų) ir juos palen
kė manyti, kad pasaulyje 
gal būt sutartys, kurias 
Stalinas su Molotovu var
žysis laužyt, jei tas bus 
jiems paranku.

Toliaus seka išvardy- 
mas 27 tarptautinių sutar-

Žinomas estų

“Lietuvių mene 
atsispindi tas amžių liūde
sys, kuris yra tautos kovų 
ženklu, tas gilus religinis 
misticizmas, kurio geriau
siu reiškėju yrą parodoje 
išstatyti seni iš medžio 
raižyti dievukai.” (Eesti 
Rad, Nr. 22).

Paminėjo Lietuvos Pripa
žinimo Sukaktį

jai, kitą dieną užpuola A-.waged against foreign Russian 
merikos “imperializmą”, troops by libertv and peace 
dar kitą dieną visu įnirti- loving peoples of Lithuania, 
mu užgula Angliją ir tt. į

žodžiu, įkandin puola vi-j 
sus, kurie Maskvai stovi i 
skersai kelio, kurie nelei-Į 
džia komunistiniam tvanui ■ 
plėstis, kurie bando ša- j 
chuoti maskolių tamsius 
tarptautinius manievrus. i

Tuo pačiu metu, pati į- 
kandin 
naujus 
naują karą, 
dabar Saugumo Taryboje 
Manuilskio ( 
mo “Ukrainos” delegato)■ šeštadienio laidoje ‘Dai- 
pradėtus agitacinius, Grai-.ly News’ rašė: 
kijos adresu zaunijimusj "A slap at Gromyko's projio- 
Amerikos dėmesį, ir'vėl'sal came from an unexpected 
atkreipė naujas Grornykoį ąuarter yesterday whom the 
išsišokimas: visai nelauk-! Baltic American Society... ir tt.” 
tai rugp. 29 d Maskva pa-j Did is The New York 
reikalavo, kad vakarų de-;Ti šeštadienio laidoje, 
mokratijos pasisakytų Pabalčio vard buvo ami. 
k‘ek, kaip i»»kitatyti ir nėj et 3 kart Tos die. 
kokių gmkfaoty jegfl J<«no.s redakciniame, tarp 
tebeiaiko drąugmgy vals-.kitko raš5: 
tybnį teritorijose.

Taip klausimą statant J “Nor is there the 
Maskva rūpestingai pasis- that Russia wouid
tengė išskirti visus rusųifeel il necessary, under Mr. Gro- 
okupuotus kraštus, neslmyko’s Plan- t0 reP°rt how 
Vokietija, Austrija, Bul- manY trooPs she has now in 
gari ja, Rumunija ir Ven-Latvia’ Lithuania and Estonia 
grija yra priešai, o Jugo-' 
slavijoje, Persijoje ir Len-j 
kijoje rusai sakosi kariuo
menės iš viso neturį (kaipj 
žinome, ten rusų kariuo-į 
menė vaikščioja perrėdy-' 
ta).

Apsirikta tik vienu atve
ju: pamiršta išskirti Pa- 
baitis, kurio užgrobimo i 
vakarų demokratijos taip 
ir nepripažysta.

Į šią aplinkybę ir atkrei
pė dėmesio Baltic Ameri-i 
can Society, savo rugp. 30 
d. visiems UN Saugumo 
Tarybos nariams adresuo
toje telegramoje.

In eonneetion with Russian 
motion reąuesting reports on 
Allied troops and bases in Non 
Enemy countries we urge your 
initiative in extending the pro- 
posal to embrace the presence 
of Russian troops in Lithuania, i

i Latvia,
Baltic American Society, Ine. 

Constantine K. Jurgela,
Executive Director.

Šią Baltic American 
Draugijos iniciatyvą pa
stebėjo visa didžioji Ame- 

__ - rikos spauda. ‘Daily News’ 
paU^“jer“kala:(New York> > komenta- 
ginklus, ruošia vo' v*®nu ar net

Neskaitant! 3 d,,enas: .padienyje,
— - ■ sekmadieni ir pirmadienį

(taip* vadina-31 d- 1 ir 2>-
» ------„4-„\ ! ’ “ .................................................................— -

Estonia.

— though these are not in any
I • 1!sense “former enemy territo- 
ries”, būt rather once-indepen- 
dent
which Russia now regards as 
part of Russia.”

little Baltic Republics

**e

Mažiosios Lietuvos Taryba

Vakarų Vokietija — 
(LAIC) — Vakarų sąjun
gininkų išvaduoti iš nacių 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų, Mažosios Lietu
vos veikėjai buvo susirin
kę apsvarstyti savo kraš
to reikalų. Iš Mažosios 
Lietuvos tremtinių nutar- 
jta sudaryti Mažosios Lie
tuvos Tarybą, kurios tiks
las — rūpintis, kad būtų 

į atitaisytos praeityje pada
lytosios skriaudos, ir kad 
Mažoji Lietuva būtų su
jungta su Didžiąja.

j

Vakarų Vokietija — 
(LAIC) — Visa lietuvių 
tremtinių spauda per 3 o- 
kupacijos zonas paminėjo 
25 metų sukaktį nuo to, 
kaip Jung. A. Valstybės 
pripažino Lietuvos Nepri
klausomybę, liepos 25 d.

JUNG. VALSTYBES PASMERKĖ 
JUGOSLAVIJOS KALTINIMUS
Mashington, D. C. —

Jung. Valstybių valdžia į- 
teikė Jugoslavijos valdžiai 
griežtą notą, kurioje pa
smerkė kaltinimus būk a- 
merikiečiai “netinkamai
elgiasi” su jugoslavų kari- kymas Tito valdžiai.

ninkais ir kareiviais ame
rikiečių zonoje ir pareika
lavo bendradarbiauti šiau
rės Italijos pasienyj.

NUKSES EROM INDIA TRAIN IN V. S.

f Amertcar* Red Cross Phc'to) 
FOLLOWING public health study at Toronto, Vanderbilt and Mkhi- 
ran universities on Rockefeller Foundation fellovships. thre* vtunei 
irom India are shown in Washin<ton. D. C., tvith Olivfa Peterson, 
American Red Cross director of kome nursing. They w»ll undertake 

training programs for India’s tnillions.
Tai buvo Amerikos atsa-
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Užsienio Ir Namų Politika
Demokratų partija mėgina suderinti užsienio po

litiką su namų reikalais. Normaliai imant, tas, rodos, 
būtų ne taip jau sunku: akyliai nužiūrėjus visuomenės 
nusistatymą, ta kryptimi pasukti užsienių politiką. 
Dabartinė Amerikos visuomenės nuotaika visiškai 
aiški. Jei spauda yra viešosios opinijos reiškėją, tai 
netenka abejoti, kad visuomenėje pasireiškė griežtas 
prieš komunistinis sąjūdis. Tai pajuto Valstybes De
partamentas, kurs ir be to, jau įsigijo prityrimo, kad 
su Rusija negalima susikalbėti. Gen. Eisenhower 
trumpai apibūdino taikos derybas Paryžiuje: “Kur 
mandagumas ir džentelmeniškumas susiduria su stor- 
žievyste ir bloga valia, ten kantrybė baigia išsisemti”. 
Gen. Eisenhovver tik iš spaudos girdi apie šiurkščią 
Paryžiaus konferencijos eigą. O ką gi bekalbėti apie 
Sekr. Byrnes, kuriam asmeniniai tenka kamuotis su 
tokiais “diplomatais” kaip Molotov, Vyšinskij, Gro- 
myko? Bet jis jau užsigrūdino ir sėkmingai pradeda 
Rusiją žaboti. Ne tik Amerika, bet ir visas civilizuotas 
pasaulis džiaugiasi ir linki jam pilno pasisekimo. Tad 
užsienio politika eina sutartinai su visuomenės pagei
davimu. Tiesa, užsienio politikos uždavinys labai sun
kus, nes mūsų diplomatus supančiojo Roosevelto pa
likimai, bet jie daro ką tik gali padarytoms klaidoms 
atitaisyti ir nors kiek sustabdyti įsisiūbavusią bolše
vizmo bangą. Jie reikalingi užuojautos ir padrąsinimo.

Tačiau kaip tik pačiu kritingiausiu užsienių poli
tikos momentu išeina viešumon kabineto narys, Pre
kybos Sekretorius Henry A. Wallace ir pradeda savo
tišką vajų, kuriame įrodinėja, kad reikia duot Rusijai 
pilną laisvę elgtis Europoj kaip tinkama. Vajus nuo 
pirmos kalbos nutrūko. Spauda taip smarkiai reagavo 
į Wallace žygį, kad pritariąs tam Prez. Truman supra
to tokios politikos netikslumą ir sustabdė savo parei
gūno pastangas. Bet tasai giriasi, kad tik laikinai su
stabdytas — kol užsibaigs taikos konferencija. Paskui 
— pažiūrėsim. Reiškia, kuomet Prezidento rinkimų 
vajus bus jau įsisiūbavęs, Prekybos Sekretorius vėl už
sisės ant savo bolševikiško žirgelio.

Iš viso numanu, kad čia bus suteikta meškos pa
tarnavimas Demokratų Partijai. Įdomu, kas norima 
tuo atsiekti. Gauti kairiųjų balsus? Bet komunistams 
patenkinti p. Wallace turės duot tokių pasižadėjimų, 
kurie atgrąsys rimtąją Amerikos visuomenę. Tuo bū
du, jei Trumanas duos pilną valią Prekybos Sekreto
riaus užsimojimams, jis vieną gražią dieną pasijus be
piląs vandenį ant savo oponentų malūno. Tačiau, pa
staromis žiniomis, Prezidentas pilnai jau suprato pa
vojų ir liepė p. Wallace’ui iš ministerių kabineto pasi
traukti. K.

i

Tūlas Arthur Rudolph, iš Evergreen Park, III., paralyžiaus ištiktas, ve
žamas į Sister Kenny Institute, Minneapolyj.

Dievui Ir Mamonai?

v •

tas, kuris suteikė metme
nis krikščioniškosios dok
trinos įgyvendinimui po- 
karinėn (po pirmojo pa- 

Prancūzijoje, Italijoje,j nėmis, kitur po totalitari- saulinio karo) visuome- 
Belgijojė, Vengrijoje, O- nėmis vėliavomis. ngn

Dar nevisiems tada buvo 
aišku, kad ir į pirmąjį pa
saulinį karą pasaulis buvo 
įstumtas antikrikščioniš- 
kųjų idėjų įtakoje. Se
niems valstvbiniams orga
nizmams subirėjus ir reži-

Iį

landi joje, Austrijoje, daug| Žmonės pradėjo įprasti 
kur sąjungininkų okupuo- prie seklaus galvojimo, 
tose Vokietijos zonose, ka- prie tos diletantiškos visa- 
talikiškieji susigrupavi- ; žinystės, ką įvelka sielon 
mai gauna rinkikų balsų materialistinės doktrinos, 
daugumas. Reikia tikėti, eilinio žmogelio pasaulė- 
kad ir Lenkuose, Slova-! žiūroje iškrynstančios į vi- 
kuose ir Lietuvoje būtų 
nekitoks rinkimų rezulta
tas, jeigu ir ten būtų rin
kimų demokratiškumas.

Ar tas reiškinys, kuris 
daugelį nustebino savo ne
lauktumu, yra tik pripuo- 
lamumas, ar tai yra krikš
čioniškosios doktrinos re
nesanso pradžia kraujais 
permirkusioje Europoje?

MATERIALIZMO
IŠPAŽINIMO VAISIAI
Po pirmojo pasaulinio 

karo socialistinės utopinės 
teorijos, reikalaujančios 
per kraujus ir smurtą gy
vendinti žemėje teisingu
mą ir rojų, rado Europoje 
jau paruoštą joms dirvą. 
Juk įsigalėję Europoje šo
vinistiniai, iš esmės ateis
tiniai, režimai, pasiėmė sa
vo ideologinėmis bazėmis 
materialistinių doktrinų 
principų, dengdami tuos tvarkyti ir socialiniams1 
principus pigiais populia-1 konfliktams spręsti yra 
riais obalsiais autorekla-! tik apgailėtinas anachro- 
mos tikslams. Iš tikrųjų gi nizmas.

Todėl

3
Vielok rvšvs tarp krikš- 

č'cn iškasius visuomenės ir 
Bažnyčiom ir.” iže gė į 
ravia vaisinėm fa re. Pra- 
skambėi’o nrimmimas kad 
visos socialinės proble
mos tik aštrinamos mate
rialistu taikomais 
dais, kad valstvb\ 
ka. menas, 
ir šeima be krikščioniško
sios doktrinos ikvėnto tu
rinio tik tuščiaviduriai 
žiedai.

Bendradarbiavimas krik- 
ščioniškos’os ^:suomer»ės 
su Bažnvtine hmravrhiia 
ir vra priemonė krikščio
niškosios doktrinos rene- šalies ekspansijų, paminė- 
jmnsni v^Vdvti. ir, kartu, 
tikrojo Mammonos idėjų psichika, 
veido atidengimas plačio
sioms masėms. Visos mo
derniosios socialinės rrob- pakeitimas sensualistinio 
lemos tamna šio naujojo 
saindžio nrob,omos. todėl 
nlačiosios masės mato ne
be scholastini dogmatini 
judėiima, kokiu jiems tai 
vaizduoja demagogai iš 
mammonos fronto, bet ge
ros valios iudsiimą, apgin
kluotą kūrvbingumu, ne- 
gresiančiu žmoniiai nau
ju kančių potvyniu, pasi
rėmusi tikrojo, amžinojo 
humanizmo tezėmis.

meto- 
nohti- 

moVcIns. ūkis

• w

v •

NENUSILENKIME 
ŽVĖRIUI

Kiek gero žadėta ir ki^k 
skausmu duota. — galėtų 
tarti sau epitafijos žo
džius materialistinėmis 
tendenciiomis pagrįstos 
pasaulėžiūros, kurios Vo
kietijoje ir Italijoje buvo 
išsikristalizavusios į va’- 
dančias partijas, žlugusias 
audroje, kuriai jie patys 
uoliai sėjo vėtras.

Uolus vėtrų sėjimo dar
bas, tuo tarpu, dirbamas 
dabar milžiniškoje Rusi
joje. Nekeliant aikštėn se
nai iššifruotų politiniu tos

tirą ekspansija j žmonių
Pigios markės 

nihilistinis požiūris į krik- 
ščionvbės sukurią ku’tūra,

žiūroje iškrynstančios į vi-__ __
sišką, gyvulišką primiti- mams griuvus, senos nuo- Socialiniais reikalais su- 
vumą. dėmės, lengva širdimi, bu- sirūpinimas yra toks stip-

Suklaidintoji agitacinio vo suverstos nabašnin- rus naujojo judėjimo prog- 
triukšino minia ima tikėti, kams. Tuo tarpu ir naujai ramose, kad tampa visiš- 
kad įmanoma užbėgti už susiformavę režimai ir kai įmanomas bendradar- 
akių istorinei evoliucijai, valstybiniai junginiai, jau 
kad įmanoma keliom dras- nuo savo gimimo dienos 
tiškom reformom sukurti buvo užsikrėtę tomis pat 
naują gyvenimą, kur vieš- nuodėmėmis, būsimos ka- 
pataus ir teisybė ir, kas tastrofos sėklomis: grin- 
svarbiausia, materialinių dimu savo egzistencijos 
gerybių perteklius. Klas- materialistinių doktrinų _ „ „ __ _
tingasis žodis ir apčiuopia- principais. Materializmas rėti du sparnus, kuriu vie- karus, 
mi pinigai atnešė savo vai- gi vienodai plėšrus ir po ną norėtų įvardinti “kata- 
sius. Europa virto mate- tautiškų spalvų vėliavo- ūkiškosios kairės ‘vardu’, 
rialistinių doktrinų šilta- mis ir po raudonom sočia-1 
daržiu. i lizino spalvomis.

Tai buvo laikas, kada žiną Mammonos 
atrodė, kad krikščionybės Dievui, 
doktrina jau nustumta Todėl drąsiai 
triumfališku materializ- teigti, kad ir į pirmąjį pa- 
mo žengimu į istorijos gel- saulinį karą ir, juo labiau, 
mes. Atrodė, kad pritarti į antrąjį, pasaulį įstūmė 
tai doktrinai ir drįsti gal- materialistinių doktrinų 
voti taikyti ją esantiems išauganti kruvini Mammo- 

• valstybiniams junginiams. nos šūkiai.

V •

nrado žmogaus sieloje ir 
dPetantiškai atpasakoja
momis materializmo skel
bėju ateistinėmis hipote
zėmis ir vertimais ateisti
nio, įkyriai populiarinamo 
materializmo “religija be 
Dievo” yra audros sėklos, 
vra tas vėtrų sėjimas nu
žmoginamo rytų žmogaus 
sieloje. Prieš tą pragariš
ką mašiną tik mažais vai
kais paliko buvę rusiškojo 
skepticizmo ir nihilistinių 
nuotaikų pioneriai Tolsto
jus, Turgenevas ir Dosto
jevskis.

Dabar, rusams okupavus 
pusę Europos, ir okupuotų 
šalių gyventojai turi pa
kelti sunkią nužmoginimo, 

y. dechristianizacijos

Tai am- 
antitezė

galima

biavimas su visomis geros 
valios partijomis, kurios 
grindžia savo pasaulėžiū- t. y. - - -
ras ir kitais principais. Čia bangą, užteškusią juos iš 
vėl gi kai kas norėtų šioje milžiniškų buv. Rusijos 
į gyvenimą einančioje imperijos plotų.
krikščionies akcijoje įžiū- Europos tautos sutiko

mos tikslams. Iš tikrųjų gi 
materialistinės pasaulėžiū
ros, kaip piktžolės, augi
namos šiltadaržyje, tų re
žimų globojamos, paplito 
Europos visuomenėse. Vie
nur materialistinės pasau
lėžiūros bujojo po liberali-

SKELBIAMA KOVA 
MAMMONAI

“Ūbi arcanum” sumate-
materialistinių j rialėjusių visuomenių dau- 

doktrinų sekėjams vienigiau buvo sutikta be jo- 
balsu iš pareigos atrodė (kios į tą pareiškimą reak- 
Popiežiaus Pijaus XI-jo cijos. Juk jau senai krikš- 
1922 metais gruodžio mėn. čionišką doktriną imta lai- 
23 d. pasirodęs “Ūbi arca- kyti merdijančia ir atgy-, 
num”, apaštališkasis raš- venusia.

Europos tautos sutiko 
, išpažindami žvė

ries religiją - materialisti- 
•’^nių doktrinų pasaulėžiū- 
. ras. “Nusilenkė žvėriui, 

.klaidinga manyti,akydami, kas prilvgsta 
kad religingoji visuomene gįam žvėriui ir kas gali ko- 
ir Bažnyčia privalo būti voti su iuo?» (šv Jono ao_ 
tik tradiciniai - statiškos. ‘reišk 13, 4) Negirdėtas 
Kaip tik dinamikoje ir žmonijos istorijos žudynes 
glūdi krikščionybės esmė.! — . .
Kriksciomskosios doktn-| 
nos kvėpavimu apvaisintų 
masių gyvenimas 
Kristaus Bažnyčia, 
prieš Mammoną, 
prieš blogį, kova 
vertimą Materijos stabu ir 
yra tikrieji aktyvaus krik
ščionies uždaviniai. Kas 
skatiką primeta Bažnyčiai 
ir mato tik jos formas, bet 
ne turinį, tas, švelniai ta
riant, nėra sklaidęs nei is
torijos, nei Evangelijos 
puslapių.

ir yra 
Kova 
kova 
prieš

Padangės Aras

ŠV.ONA IŠ BEAUPRE
a

Šv. Onos Gyvenimas
METRAŠČIŲ NAUDA IR VERTYBĖ

1, Metraščiai augina, ugdo ir plačiai sklei
džia dievotumą prie pasaulyje gerai žinomos 
Gerosios Šv. Onos.

2, Jie labai gausiai suteikia įvairių žinių 
apie stebuklus, Šv. Onos padarytus Beaupre, 
ar kur kitur pasaulyje.

3, Jie maloniai primena ir užkviečia į švent- 
keliones prie šv. Onos Beaupre bazilikoje, 
taipgi paskelbia visas tas malones, žmonijos 
gautas per jos galingą užtarymą.

4, Išsirašant ir skaitant metraščius mes 
parodome nors dalinai savo atsidėkojimą šv. 
Onai už gautas malones.

5, Išsirašant juos mes padedame statyti, 
puošti tą gražiąją ir prakilniąją šv. Onos iš 
Beaupre baziliką.

6, Metraščiuose dažnai randame praktiš
ką ir tvirtą pamatą iš aiškinimo dorybių, nu
rodymų tobulesnio išpildymo kiekvienam mū
sų gyvenimo pareigų; neretai taipgi randame 
žinių apie kitų kraštų katalikus ir daug ką a- 
pie misijas.

7, Jie yra gausiai pagražinti įdomiais mi
sijų ir misijonierių gyvenimo paveikslais.

8, Metraščiai suteikia kiekvienam jų skai
tytojui, sykiu ir visos šeimynos nariams, gy

venime ir po mirties neįkainuojamų dvasinių 
vaisių, būtent:

a) Prenumeratoriai — gyvieji ir mirusieji 
— naudojasi šv. mišių malonėmis, kurios at
laikomos kasdien jų intencija šv. Onos bazi
likoje. Kasmet esti tokių 365 mišių!

b) Apart šių kasdieninių šv. mišių, jie taip
gi naudojasi vaisiais noveninių mišių, kas 
mėnesį nuo 18-26 dien. Kasmet esti tokių 108 
mišių!

c) Mirusieji nariai naudojasi (vaisiais iš
kilmingų gedulingų) mišių ir malonėmis. Jos 
yra laikomos kasmet Visų Šventųjų oktavoje.

d) Pagaliau, skaitytojai naudojasi viso
mis dvasinėmis malonėmis iš maldų, šv. Ko
munijų, apsimarinimų, visų darbų ir veiksmų, 
kuriuos kasdien įvykdo Redemptoristų broli
ja, arba šv. Onos bazilikos gvardijonai. Jų 
yra 60 narių, kurių tarpe net 30 kunigai.

9, Metraščiai atsilanko kas mėnesį į na
mus ir sykiu su savimi atneša palaiminimą 
tiems namams.

10, Kiekvienas skaitytojas kasmet gauna 
šv. Onos iš Beaupre labai gražų sieninį ka
lendorių, kaipo šventovės dovaną — dykai.

Visi šeimos nariai naudojasi šiomis 10 pri
vilegijų.

SVARBESNIEJI ĮVYKIAI 
Šv. Onos iš Beaupre istorijoje. — 

1492 m. — Kristoforas Kolumbas atrado A- 
meriką.

1534 m. — Bretonas Cartier atrado Kanadą. 
1608 m. — Samuel de Champlain Įsteigė Que- 

bec’o miestą.

1650 m. — Pirmasis žemių nuosavybėn pa
skirstymas Beaupre apylinkėj.

1658 m. — šv. Onos pirmoji koplyčia, pasta
tyta ant Lessardo dovanotos žemės, 
“Jūrininkų koplyčia”.

1658 m. — Šv. Onos pirmasis stebuklas. Louis 
Gnimont išgydymas.

1661 m. — Šv. Onos antroji koplyčia (medi
nė).

1662 m. — šv. Onos pirmoji stovyla, dabarty
je randasi bazilikos ižde.

1666 m. — Nupieštas stebuklingas paveiks
las, dovana Markyso de Tracy.

1667 m. — Šv. Onos šventė paskelbta kaipo 
visiems privaloma.

1668 m. — Pirmasis varpas Beaupre švento
vėje.

1670 m. — Pirmoji šv. Onos relikvija, vysku
po de Lavai dovana.

1670 m. — Pirmoji šventkelionė į Beaupre, 
organiz. Hurono gyventojų.

1676 m. — Šv. Onos trečioji koplyčia pastaty
ta.

1678 m. — Beaupre katalikų parapija kano
niškai įsteigta.

1680 m. — Pirmasis raštu aprašymas įvyku
sių 6 stebuklų.

1683 m. — Gyventojų pirmasis surašymas 
rodo 38 šeimas, arba 167 sielas.

1690 m. — Pierre Carrjer iš Beaupre, Que- 
bec’o didvyris.

1693 m. — Trečiosios šv. Onos koplyčios pa
gražinimas ir pailginimas 20 pėdų.

1702 m. — Pirmosios iškilmingos šv. mišios 
Beaupre šventovėje.

1708 m. — Pirmasis “apžado šv. mišių” įstei
gimas.

1759 m. — Montgomery sunaikina visą Beau- , 
pre apylinkę, išskyrus bažnyčią.

1766 m. — Vyskupas Birand uždeda interdik
tą (bažn. bausmė) ant visos parapijos.

1770 m. — Pirmoji iškilmingoji procesija su 
šv. Onos relikvijomis.

1787 m. — Pirmieji visuotiniai atlaidai su
teikti šiai bažnyčiai.

1805 m. — Naujos zakristijos ir apšildomo 
pečiaus įtaisymas.

1807 m. — Pirmoji sakykla bažnyčioje, šian
dien dalinai užsilikusi.

1829 m. — Bažnyčios išorinis apšvietimas; 
naujiena gyventojams.

1842 m. — Pradžia bažnyčios apšildymo žie
mos metu.

1844 m. — Pirmasis garlaivis atplaukia į Be
aupre šv. Lauryno upe.

1872 m. — Nutarta pastatytį naują, gražią 
bažnyčią (I baziliką).

1873 m. — Pirmoji Metraščių — Annals laida 
(prancūzų kalboje).

1875 m. — Antrasis gyventojų surašymas ro
do, 183 šeimas, arba 1149 sielas.

1876 m. — Šv. Ona viešai paskelbta Quebec’o 
provincijos globėia.

1877 m. — Pirmasis himnas šv. Onos garbei: 
“Šiai šventovei”...

1878 m. — Tėvai Redemptoristai paskiriami 
šventovės gvardijonais.
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LIETUVOS GEDULOS DIENA 
URUGVAJUJE

kad gerai, artistiniai bei muzi
kaliai.

Sugiedojus himnus vienintelėj 
mūsų kolonijoj aukštojo muzi
kos mokslo studentė jauna lie
tuvaitė Hortensia Bartnykaitė 

Lietuvos Gėdulos

Sekmadienį, birželio mėn. 16 j nepasidžiaugti mūsų energingų- 
dieną 1946 m. Urugvajaus Lie-'jų rytiečių nuolatine ir labai 
tuvių Patriotinių Draugijų ir įžymia pažanga dainos srytyje, 
Organizacijų sudaryta specija- nes jie kaip Himnus, taip ir 
lė Federacija vieningai ir didin- dainą “į Kovą”, atliko kaip nie- 
gai paminėjo šešių metų sukak
tį kaip mūsų tauta neteko lais
vės ir pareiškė viešą ir oficijalų 
protestą dėl imperijalistinio Ru
sijos smurto prieš Lietuvą.

Lietuvos Gedulos dienos pra
nešimas. atatinkamais straips- skambino 
niais. drauginga Lietuvai užuo- maršą, 
jauta ir smerkdami raudonąjį Nutilus Gedulo maršo akor- 
Maskvos imperijalizmą kaipo dams. Dr. Pranas Šacikauskas 
pavojų pasaulio taikai ir krikš- iškilmingai atidarė aktą, pasa- 
čioniškajai civilizacijai, nekurie kydamas vietos kalboje prakal- 
įtakingesnieji sostinės dienraš- bą. 
čiai jau šeštadienyje birželio 
mėn. 15 d. rašė. O pirmadienyje, 
minėjimui praėjus, arba birže
lio 17 d. didieji Montevideo dien
raščiai: “EI Dia". “EI Diario". 
"La Tribūna Popular”. “La Ra- 
zon”. “EI Tiempo”. "EI Bien 
Publico". "La Manana". "EI 
Pais". "EI Debate". "EI Plata". 
“EI Diario Espanoi" ir kiti įdėjo 
Gedulo minėjimo aprašymus, 
milžiniškos minios paveikslus ir voję. kol totalitarinė 
rezoliucijas.

Su dideliu malonumu tenka 
pažymėti ir tas. kad Montevideo Nepriklausomybė nebus atsta- 
miesto valdyba pagerbdama 
Urugvajaus ir visų laisvųjų lie
tuvių didį sielvartą dėl paverg
tos Tėvynės ir žudomų žmonių, 
šeštadienį, birželio 15 d. padarė 
iškilmingą posėdi ir priėmė nu- Graužinio sveikinimo telegra- 
tarimą, kad principalė gatvė, mą. kuri minios ovacijomis bu- 
jungianti Cerro priemiestį su vo sutikta ir palydėta. Ponas 
Casabo bei esanti vyriausia Ca- V. Cieslinskas čia pat perskaitė 
sabos arterija, nuo dabar va
dinti — LITUANIA — vardu.

Pats minėjimo aktas pyko 
Urugvajaus intelektualų erd
viose ir puik;ose patalpose 
“Ateneo De Montevideo". pačia
me sostinės centre. Nežiūrint, 
kad diena pasitaikė lietinga, bet sėmis tebeveikiančio Nepriklau- 
žymiai prieš 9 valandą vakare somos Lietuvos 
erdvios Ateneo patalpos jau bu- Amerikai, 
vo pilnos ir 
Devyniomis 
doje pasirodė mišrus “Vyties” 
choras, minėjimo prezidiumas ir 
profesoriai kalbėtojai. Tai buvo 
jaudinančiai iškilminga minutė, 
ypač kai dideliam lietuvių drau
gui. urugvajiečiui muzikui Don
Ričardo Perello akompaniuo- plunksnos Lietuvos laisvės ne- 
jant ir dirigentui Vytautui Do- pailstamas gynėjas, bet jis įta- 
reliui majestotiškai ir darniai kingas ir populiarus colego vie- 
suskambėjo Urugvajaus ir Lie- tos spaudos vadovuose, todėl jo 
tuvos himnų aidai. Negalima _ raštai mielai talpinami vietos

Naujas švedų Amerikos Linijos Laivas... šis naujas laivas pradės plaukioti per At
lantą 1947 m. Juo labai patogiai galės važiuoti 364 keleiviai. Šį laivą pavadino — 
"STOCKHOLM”. Kelionė tarp New Yorko ir Gothenburgo užims 8 dienas.

I

Lietuvs Generalinio Konsulatoi?^ew 
Yorke Paieškomi Asmenys:

kurioje iškėlė bolševikų 
smurtą prieš ramią ir darbščią 
bei taiką mylinčią Lietuvą, van
dališką jos žmonių žudymą, ma
sinius trėmimus Maskolijos A- 
zijon. plėšimus, prievartavimus, 
kruvinus Kremliaus sadistų sie
kimus. parsigabenti sušaudy
mui mūsų tremtinius: — ir ant 
galo pasakė kad Urugvajaus 
lietuviai su viso pasaulio lietu
viais i laisvaisiais) nenustos ko- 

ės Rusijos, 
kombinacijoj su nazių Vokieti
ja brutaliai išplėsta Lietuvos

tyta.
Vėliaus U. L. Kultūros Drau

gijos sekretorius, p. Viktoras 
Cieslinskas perskaitė Lietuvos 
ministro pietų Amerikai Dr. K.

ir telegramos vertimą ispanų 
kalba. Pažymėtina, kad įtakin
gieji Montevideo dienraščiai 
pirmadienio laidoje draugingai 
ir šiltai suminėjo lietuvių entu
ziazmą dėl p. ministro sveikini-1 
mo. kaipo teisėto ir visomis tei-

atstovo Pietų

Nemažesnių ovacijų susilaukė 
autoriaus knygos 

ent FUEGOS 
gerb. K. Čibiro- 

telegrama.

vis atvyko nauji.
užsibaigus, estra- ir rašytojo, 

"LITUANIA 
CRUZADOS”,
Verax sveikinimo
Jis plačiai žinomas ne tik Pietų 
Amerikos lietuviams, kaipo vie
nintelis. gausios ir stambios

spaudoje ir jo sveikinimas en-* SBJfiJAS 
tuzijastiniai lietuvių buvo su- . ■ ■ ~
t j k-ta g ; Pasilenkęs vaikštinėju

Telegramomis ir atatinkamais F*aSal savo būdą, 
raštais minėjimą dar sveikino:! Nežinau> ar gausiu Piauti, 
Prof. Dr. Raul Baethgen, įy. ‘ Bėriu žemėn grūdą, 
mus katedratikas Montevideo Gal aš vieton gausaus vaisiaus 
Universiteto Ekonomijos Fakul- Iš dirvos derlingos, 
tete, rašyojas ir Urugvajaus Susilauksiu dagių, usnių. 
Advokatų Sąjungos pirminin- žolės nenaudingos? 
kas; Dr. Tomas G. Brena, Urug-

c . . Kas blogiau dar: gal tik glėgįvajaus Kongreso Senatorius,' ,, . . , , ... Erškėčių, pilynų —buvęs pirmininkas komisijos
- . WT . T T ,, Uz si darbą Visagalispnes Nacius nuo Urug. Kongre- ,, e.... c „ Man pavest ketina? so ir buv. delegatas San Fran- r 

cisco Konferencijoje; Profeso- Tačiau aš vis vaikštinėju 
rius. žymus Valstybininkas Tei- Pagal savo būdą, 
šių srytyje Dr. Eduardo Cou- • Prakaituodams su tikyba 
ture; Prof. Dr. Felipe Gil, Prof. Bėriu žemėn grūdą. 
Augustin Ruano Fournier, Di-; , . -. , , ,, ....................... „ . Kas tai ano! gal pakilęsrektorius Universiteto Centrai ,. „ _ n I Koks audros užimąsAmencano; Prof. Dr. Hector -T , ...„ „ Nupus sėklą — ar prigirdysPavses Reyes. buv. Atstovas ,, , . _• „ „ . , Vandens uzpludimas?Urugv. San Francisco Konfe-j 
rencijoje, Urug. Parlamento At- 
stovas; Prof. Dr. Paulina Luisi.Į 
delegatė byv. Tautų Sąjungoje 
nusiginklavimo Konferencijoj. 
Pirmininkė Urug. Universiteto 
moterų sąjungos, lyderis Urug. 
Socialistų Partijos ir rašytoja, 
Urugvajaus latvių draugija 
”Briva Latvija”; Ukrainiečių. 
Draugija “Pro svita”; Urugva-, 
jaus Socialistų Partija; Urugva
jaus lenkų katalikų Draugija; 
Lenkų maršalo Smigly Rydz 
draugija; Lenkų maršalo J. Pil
sudskio vardo draugija, lenkų 
nuo karo nukentėjusiems šelpti! 
draugija ir visa eilė grupių bei 
pavienių asmenų, kuriems pa
minėti nebėr nei vietos.

I

• koloną, per kurią jis varo suktą, {* A. ** V ■

propagandą, demoralizuodamas j MONDVYDAS,
i tautas ir paruošdamas dirvą'Lygumų vai., Šiai

Lutzi VValdorf,’6,»nd her brcther Biii, 3. tu r n over a can af used 
cooking fat a* their admission to a special tabloid veraian of "Song 
©f Norway," Broadway musicil. starring Larry Sroeka. c«nt»r, Sharon 
Randall, and Gloria Stone.'The Department ,of Agriculture»urget 
every woman to save uted cookįng fat to help make aoąp^ąnd^gthar 
jbort aupp’iea.*-"

R c 1
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savo imperialistinėms aspiraci
joms. Kvietė lietuvius saugotis 
komunistų,- vieningai dirbti ir 

.tikėti liasvės, teisės bei humani
zmo triumfų, kurių rezultate

• f ■ - • « •

kelsis ir daug kentėjusi Nepri
klausoma Lietuva!

Pagaliau tribūną užėmė Mon- 
tevideo ir Buenos Aires Univer
sitetų Profesorius, Psichologi
jos Fakultetų Dr. W. Radecki. 
Tai gilus psichologas, plataus 
mosto kalbėtojas ir išsyk užval
dęs minios ūpą. Kai jis aiškino 
bolševikų “demokratijos” ciniz
mą, jų melus ir propagandos 
skirtumą su realybe, tai minia 
nenutraukdamai plodama kva
tojosi (juokėsi), bet kaip dėstė 
Lietuvos ir kitų tautų pateku
sių bolševikiškos “demokrati
jos” globon, tragediją, barba
riškus nelaimingų žmonių žudy
mus. masinius jų trėmimus ka- 
targos darbams ir lėtai bado 
mirčiai Azijoje, apie enkavedis
tų neturėjimą pasigailėjimo ma
žiems kūdikiams ir silpniesiems 
seneliams, daugelio minios aky
se pasirodė ašaros. Lietuviai 
neužmirš p. Profesoriaus pasa
kymo: — Klysta bolševikai ir 
jų agentai sakydami, kad nebė
ra Nepriklausomos Lietuvos. Ji 
yra štai čia. Ji visur, kur tik 
randasi laisvų lietuvių. Ji gyva 
ir kovojančioj tautoj ir ji bus 
kol nors trys lietuviai liks išti
kimi savo didžios praeities, ap
gynusiai Europos kultūrą nuo 
barbarų Tėvynei. Jie prikels iš 
kapų savo didžiųjų bočių dvasią 
ir nuves į žydrią Nepriklauso
mos Lietuvos ateitį. Pasaulis 
dar nežino, kad tiranija būtų 

i
i

i barbarų, ir kad kaipo toki, nors
■ būdama pavergta regresyviu

, , ,. : komunizmo jėgų Lietuva kelsisobsoliucio totą-1.......................... ...................... ir užims jai prideramą vietą pa-
■ šaulio laisvųjų ir kultūringųjų

- į tautų tarpe. Teisybės kelias il- 
įgesnis. jis erškėčiuotas, bet ji

’. Lietuva nėra
i 

viena ir laisvo mylinčio pasaulio
. Nacizmo ir komuniz- 

’ mo imperijalistinių kombinaci- 
j jų smurtas prieš silpnesnius. 
kaimynus bus išaiškintas ir; 
skriauda atitaisyta.

Vėliaus paėmė žodį kitas U- 
i rugvajaus Parlamento Atsto- 
I vas. popularus laikraštininkas, 
{rašytojas. politinės partijos Į 
! Independientes vice - pirminin
kas. ir Akto Garbės pirminin
kas Dr. Amador Sanchez. Jis 
savo kalboje aiškino, kad kol 
nebus galutinai nugalėtas agre
syvus totalitarizmas ir įvesta 
demokratija, tol neįvyks pilna 
bei pastovi taika ir Lietuvos 
likimas bylia valanda gali ištik
ti kiekvieną silpnesnę tautą. 
Štai kodėl Lietuvos tragedija 
darosi aktuali, kodėl ir mes 
urugvajiečiai ir viso pasaulio 
laisvę mylinčių tautų žmonės su 
jumis laisvieji lietuviai keliam 
balsą prieš baisią neteisybę ir 
už tuos idealus dėl kurių buvo 
šis karas. Toliau gerb. kalbėto
jas iškėlė Kremliaus penktąją

' Gal ir saulė visaropi —
Į Reik tikėtis daug ką —
Kaitriai šviesdama, sukepins 
Mano visą lauką?
Bet gi aš vis vaikštinėju 
Pagal savo būdą, 
Prakaituodams, su tikyba 

į Bėriu žemėn grūdą.

Į Ir aš sėju ir neklausiu.
Kas iš to gal būti ?
Ar turėsiu gerą ūgį,
Ar tiktai menkutį ?

Aš negailiu savo darbo,
Anei savo trūso,

• Anksti sėju, kaip sučiauška 
Paukštužėliai mūsų.
Anei čiulba, ulba, gieda 
Su gilia tikyba,
Jog jų girdžia Visagalis 
Giesmelę ankstybą...

Geras Dieve! matai norus, 
Matai dvasios būdą!
Tavo tarnas—su tikyba
Bėriu žemėn grūdą!..

M. Dagilėlis.

I 
I

Baigus sveikinimų skaitymą. 
Lietuvių Komiteto Urugvajuje' 
Generalinis sekretorius p. Mi
kas Svečiulis pradėjo perstatyti 
publikai kalbėtojus. Pirmuoju 
kalbėjo žymus visuomenininkas 
ir spaudos darbuotojas Dr. Oto- 
car Jawrower temoje “Demo
kratija” ir Demokratija. Jis sa
vo turiningoje ir įdomioje kal
boje palygino tikrąją ir Mas-‘ 
kvos suktąją, 
litarizmo “demokratiją”, visuo-; 
menės būklę, jos ekonominę, Į 
socijalę bei kultūrinę padėtį a-j 
be juose režimuose. Tai giliai į-: . . , .L, , ® /visuomet laimi,spudingas ir mokantis nustatyti! . . , .
minios ūpą savo naudai kalbė-: 
to jas. Analizuodamas bolševi-l__ .____ ’
kišką “demokratiją”, kurios pa-’7 " .
sekoje ir Lietuvą bei eilę kitų! 
valstybių neteko laisvės, kaipl 
atvyko raudonieji (raudonar
miečiai) ne tik pasisavino teisę 
balsuoti, bet išstatė ir savo kan
didatus bei teroro keliu klasta- 
vo tautos valią, kalbėtojas pa
prašė atsistojus minutę susi
kaupti pagerbimui lietuvių tau
tos aukų sudėtų ne vien savo 
laisvės ginimui, bet ir bendram 
demokratijos idealui. Vienas be 
išauklėjimo bolševikas drįso 
neatsistoti, bet čia pat ir pačių 
moterų buvo išvytas iš salės...

Antruoju kalbėtoju buvo žy
mus Urugvajaus Valstybinin
kas, Parlamento Atstovas ir 
Batlles Partijos lyderis, įtakin
gas spaudos vyras ir popularus 
kalbėtojas Dr. Julid Cesar Mou- 
rigan. Savo kalboje jis iškėlė 
buvusią kunigaikščių Lietuvą, 
kuri apgynė Vakarų civilizaciją 
nuo totorių ir mongolų ir kitų

Į
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(Tęsinys) | NARBUTIENE - Eidimtaitė,
MARMUKONIS, Balys ir®“*“™' . Liudvik°' »

„ r L.- r, '• Švėkšnos vai.Kazimieras ir Marmukonyte, E- i -„„„t™™.,- .. ..■ . j NORBUTIENE, Veronika,

MARTINKĖNAS, Miehael, iš.
Vidiškių parap., Švenčionių ap.!

MASLAVECKAS, ir jo žmo
na Vaitiekaitytė, 
viškio aps.

MICKEVIČIUS,
Antalieptės vai.,
gyv. Čikagoje.

MIKULSKY, U. Mrs.,
Brooklyn, Manger (gal
jer) St., Nr. 142.

MINIUKAS, Antanas
brolis, kurio vardas nežinomas.

, Juozas, iš
Lygumų vai., Šiaulių aps., gyv.
New Yorke.

MOTIEKAITIENE, Ona ir
šeima.

MOTIEKAITIS, Jonas, sūnus
Jurgio, kil. iš Tauragės aps.

kil. iš Vilka-

Stasys, iš 
Zarasų aps.,

ir jo

gyv. Čikagoje.
! NORKAITE, Paulyna, ištek, 
pavardė nežinoma, iš Kelmės, 
Raseinių aps.

OSTROWSKI, Pijus, gyv. Ro- 
, chester, North Street ir duktė 

Ostrowski, Stella.
■’l PAKULAITIS, Karolis.

! PAULIUKAITIS,
r. i‘ gyv. Detroit, Mich., 

lain Avė.
PARIMSKIENE

John A., 
Chamber-

buvusi ilga, pastovi ir pasiliku
si be bausmės.

Baigus Prof. Radeckiui savo 
kalbą buvo pasiruošta prie re
zoliucijų priėmimo. Jas per
skaitė Akto ir Urug. Liet. Fe
deracijos pirmininkas Dr. Pra
nas Šacikauskas, kurias minia 
susikaupus išklausė ir ovacijo
mis priėmė. Pagaliau aktas, to 
paties pirmininko buvo uždary
tas ir didelė minia susikaupus 
bei ypatingai nusiteikus sujudė
jo skirstytis.

Pažymėtina, kad šios rezoliu- 
I ei jos specijaliai sudartyos Ko
misijos tuo jaus buvo įteiktos ne 
tik spaudai ir žinių agentūroms, 
bet aukštiesiems krašto val
džios pareigūnams, atatinka
moms ambasadoms ir spėcialėj 
audiencijoj įteikta Urugvajaus 
Valstybės Prezidentui Dr. Juan 
Jose Amezagai (Audiencija bu
vo 5 d. Liepos ir kronika seks 
vėliau).

Urugvajaus laisvųjų lietuvių 
šauksmas į pasaulio sąžinę dėl 
iki šiol toleruojamo imperialis
tinės Sovietų Rusijos smurto, 
prieš neutralę Lietuvą ne tik 
dar kartą išjudino Urugvajaus 
Respubliką, bet plačiai ir tvir
tai nuskambėjo per visą pasau- 
lį. Tebus tai nauda pavergtai,! 
kankinamai ir teriojamai Lietu
vai ir tebus Jos dėkingumas 
tiems Jos vaikams, kurie nepa
vargdami dirba Tėvynės Laisvei! 
ir Gerovei. R.P. I

i

- Dargaitė, 
Marijona iš Šaukėnų, gyv. New 

! Yorke.
RASTAPKEVIČIUS, Juozas 

iš Vilkaviškio aps.
RAŽINAUSKAS, Jonas, iš 

j Rokų km., Aukšt., Panemunėj 
vai., Kauno aps.

REDNER, Friedrich, gyv. 
Philadelphijoje.

REKEŠIUS - Rikas, Jonas, 
gyv. Brooklyne.

REPŠAS, ar Repšys, Juozas, 
Feliksas, Boleslovas, Konstan- 

į tinas, Steponas ir Antanas, 
Repšaitė Stasė ir Repšienė, E- 
lena, kilę iš Dvarčios km., Už
venčio v.

ROCAS ar Ročius, Julius, 
Pranas ir Aleksandras, kilę iš 
Vilkijos, gyv. Pittsburghe.

SAGAITIS, Adomas, sūnus 
Adomo, iš Surviliškio vai., Kė
dainių aps.

SAKALAUSKIENE - Vaitke
vičiūtė, Juzefą.

SAPIEGA, Antanas, gyv. 
jTroy, N. Y.

SASNAUSKAITĖS; Elena ir 
Juzė ištekėjusių pavardės neži- 
nomis, iš Kelmės, Raseinių aps., 
gyv. Kenosha, Wis.

SAULENIENE - Tamuliony- 
tė, Ona ir vyras Saulėnas 
(Sawlin), Mike, gyv. Lynn, 
Mass.

SRIUBIENE - Astrauskaitė, 
Skolastika, iš Darbėnų vai. Kre
tingos aps., vyras Sriubas, Jo
nas, turi rūbų siuvyklą Čika
goje, ir jų du sūnūs, kurių vie
nas vardu Edvardas.

STAKNYS, Adomas Edvar
das ir žmona Ona, gyv. Ams- 
terdam.

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

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

(Bus daugiau)

I

Turėkite Savo Namuose 
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- 

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

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebūklai.
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. Broaduay, S. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:

366 W. Broadaay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu čekį sumoje $.....  ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

Adresas .————.........» . r ’ -i > i
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Lėktuvu Nakčia Skersai Jūros
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— New Orleano papročiai. — Keturių motorų 
milžinas paima 55 keleivius ir vežimas bagažo.
— Skridimas tamsoje. Vaišės 75M pėdų aukš

tyje. — Pirmoji naktis Meksikoje.

DAMINtNKAB '

Kaip artistė Lily gražiai pasirodė vaidinime ‘Rigoletto’ Meksiko City, 
tuomet ją pasveikino penkių žvaigždžių generolas Gen. Dwight D. Eisen- 
kov/er. Jos vyras, Andre Kostelanetz, matomas giliau apsirėdęs baltai.

ščioniškąjį judėjimą su 
konservativizmu. Atseit, 
grynai menkaverčiai neži
nomos ateities nuogąstavi
mai verčia mases rinktis 
krikščioniškosios doktri
nos partijos, laikant jas 
konseri’ativiškumo sau
gotojomis. Žurnale “Etu- 
des”, Dainville. net tvirti
na, kad krikščioniškųjų 
partijų laimėjimai visai 
nereiškia, kad Europą at
siminusi Kristaus mokslą. 
Jis net tvirtina, kad de- 
christianizacija ir toliau 
tebežengianti per Europą, 
kad jos priežastys tebėra 
gyvos ir kad miestai, ku
riuos galima laikyti de- 
christianizuotais vis la
biau reiškia įtakos kraštui.

Į panašias skeptiškas pa
stabas ar negalima atsa
kyti taip pat skeptišku 
žvilgsniu? Kas tai yra ta
sai konservatizmas, kurio 
saugotojos vaidmenį pri
meta krikščioniškam judė
jimui visi aiškūs ir neaiš
kūs Bažnyčios priešai? Ar 
tai yra ketinimas sociales 
reformas spręsti ne po 
raudonom vėliavom ir ne 
ant kruvinų barikadų? Ar 
šitoks “konservativizmas” 
daro niekingom, nemirtin
gas krikščioniškosios mo
ralės tezes? Jeigu taip, tai 
ar labai jau “pavojingas” 
žmonijai ryšys gyvenimo 
su religija? Ar vengimas 
kruvinų kataklizmų nerei
kalingas? Ar tramdymas 
žmoguje žvėries nenau
dingas žmonių visuome
nei? Dažnai kritikanai ne
jaučia pro sausas istorinės 
datos didžios istorinės 
prasmės kvėpavimo. Pa
tys to nejausdami, jie pyla 
vandenį priešų malūnui.

Aišku, kad žmonės nori 
išbristi iš balos, į kurią 
juos nuvedė materialisti
nių doktrinų šūkiai ir pa
žadai. Priėję kryžkelę, 
žmonės ima pasitikėti tais, 
kurie grindžia savo visuo
menišką veikimą krikščio
niškosios doktrinos princi
pais. Žmonės eina ten, kur 
jie mato šviesą. Vox po
puli, vox Dei.

Žmonės nori tikėti di
džiuoju humanizmu — 
krikščioniškuoju humaniz
mu.

Prisiminkime šv. Luko 
Evangelijos žodžius (18, 
41-42): Paklausė jo — ko 
nori tu nuo Manęs?, Jis ta
rė — Viešpatie! Noriu pra
regėti. Jėzus jam tarė — 
regėk! Tavo tikėjimas ta
ve išgelbėjo.

J. Kelmiensis.

I 7«5Moukšt|
Tai pats didžiausis, ko- 

kiuo man teko skristi — 
daugiau, kaip 30 keleivių 
paėmė. Lėktuve sustatyta 
po penkias kėdes eilėje, it 
dar lieka takas praeiti. 
Sėdėti minkšta, patogu, 
tik ventiliacija pritaikyta 
veikti skrendant ir belauk
dami mes popieriaus vė
duoklėmis gaivinamės dėl 
tvankaus oro. Galingai su
ūžia propeleriai, išpildome 
elektrinėmis raidėmis be- 
šviečiančią komandą — 
prisirišti diržais. Pariedė
jęs aerodromu lėktuvas 
pačioj nakties dvyliktoj 
atsiplėšė nuo žemės. Pro 
langą matėsi eilės miesto 
žiburių ir elektros žibintų 
prošvaistėmis ‘ nušviesta 
Mississippės upė; viršuje 
gi — keletas žvaigždžių. 
Ratą apsukęs mūšų lėktu
vas pradėjo tiesti į 7,500 
pėdų aukštį.

Jei bristame j jūrą-.
Kiekvieną kitą kartą 

skrisdamas lėktuvu — vis 
sirgdavau, bet šis lėktuvas 
toks didelis, kad eina ly
giai, lyg valtis ramiu Lie
tuvos ežero paviršium. 
Kartais kiek pasimuisto, 
bet matau, kad to popieri
nio maišo, kuris padėtas 
kiekvienam keleiviui, ne
bereikės vartoti. Apžiūri
me priešais kiekvieno sė
dynę įtaisytą užrašą:
— Pavojaus atveju pa-} 

trauti tą žiedą plūdinis 
išsiimti! Čia pat ir langas, 
kuris pavojaus atvėjuje 
atsidaro kaip atsarginės 
durys.

Beskrendant ima pro 
ventilacijos skylutes pūsti 
vėjelis. Atlošiame savo 
kėdes ir pradedame snaus
ti. Patogu — gavome net 
mažas pagalvėles ir ant
klodes.

Vaišės lėktuve
Tačiau staiga uždegė 

šviesas ir mus pažadino. 
Stiuarte atneša kiekvie
nam po puoduką kavos, 
porą sandvičių, uogienės, 
šalto vandens.

Keleivių — vieni traukia 
į Guatemalą, kiti į Pana
mą; vis tokie žmonės, ką 
ir gatvėje matai. Netoliese 
sėdi keleivė grįžtanti į Bri
tų Hondūrą. Jos tėvas — 
stambus mahogany me
džių pirklys ir bananų 
plantacijų savininkas, to
dėl ji dažnai važiuojanti 
į USA paatostogauti.

Merida
Per langą — tematyti 

juoda naktis. Vėl šviesas 
užgeso ir mes miegame ar 
snaudžiame keturias va
landas taip skridome iki 
pradėjo šviesti Meridos ži
buriai. Pakrypęs ant vieno 
sparno lėktuvas padarė 
porą ratų ir nutūpė Meri
dos aerodrome, jau Meksi
kos žemėje.
Meksikiečių vteštatyje

Meksika laukia turistų 
iš USA. Dokumentus ma
žai tikrino, o bagažus dar 
mažiau. Vieną mano laga
minėlį liepė atidaryti, bet 
nė ranka nepamaišęs nusi
suko ir liepė uždaryti. Bu
vo jau penkta valanda ry
to, kai atsidūriau Itzos 
viešbutyje. Kaina — 15 
pezetų parai, bet patogu
mai — kaip senatoriui. Net 
trys kambariai: didelis 
priėškambaris, miegama
sis ir “salionas”. Iš jo toks 
didelis langas, kad su 
sunkvežimiu išvažiuotu- 
mei, jei nebūtų tų marmu
ro kolonų, su arabiškais 
užrašais. Šalymais — dar 
ketvirtas, pra u s y k 1 o s

mums neįprastas dalykas, 
tai atskiros vietos neg
rams autobuso gale. Jie 
jau žino, įlipę ten ir eina. 
Užrašas atskiria juos nuo 
baltųjų, bet jei jiems vie
tos pritrūksta, jie sau už
rašą perkelia ant priekinio 
suolo. Mačiau, kaip vienoj 
tarpustotėj įlipo baltavėi- 
dė ponia su negre tarnaite. 
Tarnaitė nori pasilikti prie 
ponios, baltųjų skyriuje, 
bet bailiai žiūri į konduk
torių ar jis nepraginš. Ta
sai, matyt, linkterėjo gal
va ir ji pasiliko.

Vidurnakti I lėktuvų
Iš New Orleano — mano 

planas — persikelti lėktu
vu skersai Meksikos įlan
ką į gražųjį Jukatano pu- 
siausalį. Buvo naktis, kai 
automobilis mus atvežė į 
didįjį NeW Orleano aero
dromą. Čia gal netoli de
šimties kompanijų turi sa
vo stotis. Daug laukiančių. 
Vieni snūduriuoja išsitiesę 
ant suolų, kiti vaikštinėja, 
treti įduoda bagažus ir 
sveria, ar nebus daugiau 
25 kilogramų, ar nereikės 
ekstra mokėti. Susinervi
nęs Lenkijos žydas skun
džiasi, kad dėl kažkokių 
priežasčių vakar jiems ne-

Dar apie N. Orleaną
Savo didžiosiose gatvė

se New Orleanas yra puoš
nus, kaip New Yorkas ar 
Chicago. Daugiau kaip 70 
procentų gyventojų yra 
katalikai ir tas atsispindi 
viešajame gyvenime. Gat- 
vėkary dažnas pravažiuo
damas pro bažnyčią nui- 
ma^kepurę, o kitas ir persi
žegnoja. Mergaitės ir mo
terys daugelis nešioja kry
želius ant kaklo. Krautu
vių languose matyti nema
žai religinių paveikslų. Į- 
domiausia, kad čia vals
čiai vietoje “county” yra 
vadinami “parishes” —pa
rapijos, ir tas liudija, kad 
Bažnyčia šios vietos civili
zacijai yra daug davusi.

Parkai ir lagūnai
New Orleanas gali pasi

didžiuoti gražiais parkais, 
kur lagunuose plaukioja 
visokiausi paukščiai, arba 
mindami kojomis vandeni
niais dviračiais važinėjasi 
atvykę svečiai.. Muziejus 
turi gausiai klasiškų pa
veikslų ir stovylų. Bet ir 
patys parkai — kaip mu
ziejus. Čia rasi stovylą 
vandens nešėjus, čia pa
vaizduota ir ta padykėlė 
mergaitė, kuri joja raita 
ant cementinės žuvies. Į--leido skristi, jisai nebega- 
spūdingiausia tai tie išĮvo viešbučio ir dabar — 
gražaus akmens padaryti { antra naktis be miego — 
maudymosi prūdeliai ma-l Viena mūsų keleivė — ti
žiems vaikams. Ant jų šie- gonė. Išbalusi ji pasodinta 
nos parašyta, kad jie pa- vežiojamoj kėdėj, kur jai 
daryti iš tų lėšų, kurios padėti net du oro pripūsti 
susidarė pardavus brange- guminiai ratai, kad būtų 
nybes, kurias testamentu sėdėti minkščiau. Pro du- 
tam reikalui paskyrė vie- ris, kurios vieton medžio 
na turtuolė. ar stiklo, turi ploną vielų

Apie N. Orleaną, matyt, tinklelį, matome jau at- 
mažai tėra gero smėlio ir įskridusį mūsų PA A lėktu- 
žvyriaus, kad parkuose į vą, keturiais motorais mil- 
daugelis takų išpilta van- žiną. Iš jo motoriniais ve- 
deny susidariusiais kriau- žimais tik gabena krovi- 
kleliais. O gal čia tik dėl; 
gražumo.

Išskirtieji
Saulė čia taip kaitri, kad 

autobusuose iš viršaus įdė
tas mėlynas stiklas. Kitas

• v

i

nius, o mūsuosius krauna 
į jo besotį pilvą. Turėjo 
dar sutaisyti vieną moto
rą ir mes, pusantros valan
dos suvėlavę, susėdome į 
lėktuvą.

J

Kino artistė Virginia Bruce ir jos vyras ben
dru peiliu piauna tortą. Jos vyras eilinis karei
vis Alilpar iš Beverly Hills, Calif. Tas parodo, 
kad artistės netik išteka už žvaigždžiuotų, bet ir 
už eilinių karių. Mat demokratija.

Dievui Ar Mammonai?
f

*

riais remiasi ir Lietuvos ir 
viso pasaulio katalikiško
sios grupės, įvardintos po Į 
“konfesinės spalvos” titu-' 

jlu. Ar tai objektyvus, ir, 
juo labiau, gilus, tų amži-' 
nu jų principų vertinimas? 
Negali čia eiti “požymiu” 
detalizuotos, konkrečiai 
gyveniman laikotarpiui 
taikomos programos, ku
rios tapatybinamos su 
partijomis, ir ne “siekimas 
apimti visus visuomenės 
sluoksnius”, bet čia cha
rakteringiausia — atsto
vavimas visuomenėje krik
ščionies moralės, krikščio-

lėžiūra persmeigtų ir so
cialinį gyvenimą, lydįma 
krikščioniškojo socialinio 
teisingumo ir išspręsdama 
tas problemas, kurių vie-1 

| našaliu, tariamai vykusiu 
i išsprendimu, spekuliuoja 

71 materialistinių doktrinų
priešpastatytina prieš

i krikščioniškųjų tradicijų
■ šviesoje; kad socialiniai 
konfliktai būtų tvarkomi 

j krikščioniškosios moralės
.nuostatais ir kad tarptau-‘ nies pasaulėžiūros ir kova

Pradžia 3-čiame pusk
ir kančias atnešė šis žvė
ris žmonijai.

Karčiausias nusivylimas 
žvėries mokslu, Mammo
nos tezėmis veria dabar 
geros valios, krikščiony-1 
«? neofitų protus. Kas giį mokykla

siaubus, kurie kruvinomis 
bangomis pliekia žmoniją, 
lyg tos bangos būtų kilu
sios iš pat pragaro gelmių. 
Kokią užtvarą priešpasta
tyti šiam kančių potvy-

* * *7
mU1’ {operuojama metodais, ku- nizmo siekių. Gali keistis

Ir štai, spontaniškai gim- rie atitinka krikščionišką- grupių pavadinimai, gali 
sta visuose krikščioniško-j jai dorovei. (Juk dabarti- keistis gyvenamam lai ko- 
sios kultūros kraštuose nis UNO atkakliai vengia tarpiui taikomi konkretu- 
krikščioniškieji sąjūdžiai, savo Chartoje paminėti maį, bet tų sąjūdžių prin- 
aktyvus smerkimas mate-'Dievo vardą!). cipai lieka amžini. Tuo tar-į
rialistinei doktrinai su jos ' Galima drįsti galvoti, pu kitos visuomeninės gru-' 
vaikais ateizmu, skepticiz- kad tai yra detalės, kon- *................ z. . . i
mu, nihilizmu ir individu- kretizuojančios 
alizmu. i

Ieškoma kūrybiškosios vendinimą. 
dvasios krikščioniškumu ši j 
pagrįstame humanizme. į metmenys glūdi
Juk ten pasaulis girdi žo-jeanum” rašte, 
džius, kurie tinka 
visuomenėms ir 
laikams, nes jie amžini. 
Nes visuose visuomeniš
kuose judėjimuose jaučia
mas lėkštumas ir seklu
mas, ir tik krikščioniškas 
humanizmas neišmatuoja
mai gilus. Žmonės jau tiek 
iškankinti, kad pradėjo 
suprasti tikrąją daiktų ir 
gyvenimo prigimtį.

Krikščioniškojo sąjūdžio 
tikslą visose šalyse galima 
formuluoti, kaip krikščio
niškojo humanizmo sieki
mą.

Paskutiniųjų laikų rin
kiminės kovos rezultatai 
rodo, kad vargšai iškan
kintieji žmonės trokšta, 
kad amžinos moralės pra
das nebūtų eliminuotas iš 
viešojo gyvenimo, nes tai 
yra esmingiausias, neat
skiriamas tikros dvasios 
kultūros akstinas; kad 
valstybė nestotų priešo pa- 
dėtin Bažnyčios atžvilgiu; 
kad krikščioniškoji pašau-

J tūliuose santykiuose butų dėl krikščioniškojo humač
! V 4 A A /I lr11 ! • • 1 • t • 1 « J • j

t

Galima drįsti galvoti, pu kitos visuomeninės gru- 
■ pės ir kiti visuomeniniai 

krikščio- sąjūdžiai, pačių materia- 
niškojo humanizmo įgy-lizmo “dievukų” Markso ir 

; Engelso žodžiais tik gyve-' 
gaivi idėja, kurios namųjų laikotarpių pada- 
pnv« orliidi “TThi ar-

Patikslinant, ir kartu 
aptaisant netikslų Lietu-; 
vių Demokratinės 
steigėjų aptarimą, 
tarti — požymis, 
katalikiškuosius 
mus nuo kitų visuomeni
nių judėjimų ar grupių y- 
ra be galo gilus. Katalikiš
kosios grupės nefiktyviai, 
bet de f acto atstovauja vi
suomenėje krikščionišką- 
jją doktriną, kurios princi
pai nesikeičia laiko bėgy
je. Krikščioniškoji doktri
na sukūrė šių dienų žmoni
jos kultūrą. Materialistinė 
'doktrina nori sugriauti šią 
kultūrą. Katalikiškoji ak
cija yra kiečiausias prie
šas Mammonos akcijai.

Turint galvoje, kad kata
likiškųjų sąjūdžių šaknys 
glūdi istorijų gelmėje, kad 
krikščionybės tezės ir at
eityje nesikeis, darosi aiš
ku, kad gretinimas šių są-

“Ūbi ar-Irai, 
įgalino iš 

visoms nieko sukūrti galingus ka-i 
visiems! talikiškuosius judėjimus 

ir padarė tą sąjūdį visuoti
nu.

I KRIKŠČIONIŠKOJI DOK- 
I TRINA NETELPA PAR-

I
i

I

Unijos 
galima 
skiriąs 
judėji-

kambarys. Po šimts pyp- 
pių, ūpas geras! Krintu į 
lovą, o čia ant jos paruoš
tas plonutis tinklelis, kurį 
galėtumei išskleisti, visą 
lovą apgaubti, jei pajus- 
tumei, kad koksai uodas ar 
musė kambary birbia.

Nakčia girdėjau vis kaž
kas čeža, lyg lietaus lašai 
į stiklą atsidaužtų, Tik ry
to išbudęs pamačiau, kad 
kieme prieš mano langą 
auga iplačiašakė palmė, 
kurios ilgi lapai trinasi į 
kits kitą.

Oi, gražus ir įvairus Die
vo pasaulis!

Dr. J. Prunskis.

nu.
KRIKŠČIONIŠKOJI DOK
TRINA NETELPA PAR

TIJŲ RĖMUOSE
Kai kas norėtų šio nau

jojo sąjūdžio pasireiški
mus įkišti į partinius rė
mus ir nesistengti supras
ti to plačiau.

Prisiminkime ir mūsų, 
lietuvių, krikščioniškosios 
doktrinos atstovus, katali
kiškuosius susigrupavi- 
mus. Štai kaip apibūdina 
juos “Lietuvių demokrati
nės Unijos” steigėjai: Ka
talikiškoji politinė srovė ir 

i demokratiška ir socialiniai 
; gana pažangi, nors nėra to 
žodžio prasme socialistiš- 

Jka, tačiau jos būdingoji 
j žymė yra ta, kad visi jos 
į politiniai ir kultūriniai as- 
ipektai yra nudažyti kon- judžių prie lokalinių* rei- 
jfesine spalva. Be to (tai iš- kaių gimdomų grupių yra' 
plaukia irgi mažiau ar tų sąjūdžių nuvertinimas. , 
daugiau iš konfesinių prin-' 
cipų), ji nesiriboja vienos! 
kurios klasės atstovavimu,! 
bet siekia apimti visus vi-l 
suomenės sluoksnius, jei ir skeptiškų balsų, 
pirmoje eilėje remiant ma- šį reiškinį 
žiau pasiturinčius sluoks- riamu objektyvumu, skep- 
nius, tai nesmerkiant ir tiškai, jei nepasakyti, ne
pasiturinčių. Neginčitina, draugiškai, 
kad šiuo metu, kaip ir ank
sčiau, šioje srityje yra po- žurnale “Esprit”, krikščio- 
puliarus nusistatymas |nių - demokratų partijų 
prieš stambų 
kapitalizmą...” 
sias požymis, 
(katalikiškąją 
kitų srovių, 
spalva.’”

Čia krikščioniškosios 
doktrinos principai, ku-

(“plėšrų”) 
“Svarbiau- 
skiriąs ją 

srovę) nuo 
konfesinė

I

i

kūrimąsi vadina “patini
mu ant liguisto krikščio
nybės? kūno”/Jis aiškina, 
kad krikščionių - demokra
tų partijų sėkmė glūdi 
kaip tik priešingame krik
ščionybei prade, naujieny- 
bių baimėje ir jungia krik-

Puikų patenkinsi nuolan
kumu, gobšą — turtais, 
užsirūstinusi — atsiprašy
mu, o pavyduolį niekuo 
nenumaldausi... Pavyduo
lis visuomet už gerą blogu 
užmoka.

SKEPTIKAI NORI 
PASISAKYTI

Be abejo, netrūksta 
norinčių 

aiškinti su ta-

E. Mounier, prancūzų

M E SS E X G E R — Marion 
Saver, 21, smiles in Wash- 
ington where she preser.ted 
President Truman with invi- 
tation to air show in Toronto, 
Can. Miss Saver is ‘'Misa 

v—* gąnadą o£



DARBININKASis. Rugsėjo 24. 1946

KONCERTAS
Sekmadienį, Lapkričio-November 3,

So. Boston High School Auditorijoje, Thomas Pk., So. Boston, Mass
3 Vai. Po

RUOŠIAMAS “DARBININKO”

Pagerbti Įžymų Poetą “Vytis ir Erelis” Autorių 
Vyriausi “Darbininko” Redaktorių 

Kun. Dr. K. Urbonavičių

MUZIKAS 
POVILAS SAKAS

OPEROS ARTISTE 
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

1946
*

Programą išpildys pagarsėjusi operos artistė Biruta Ramoškaitė; Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 
muziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūtė; Stella Raznauskaitė; Iz. Zalubaitė; pasakys eiles Stu
dentė Bronė Budreikaitė, nesenai atvykusi iš Paryžiaus. Taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias 
pagerbtuves - šaunų koncertą. RENGĖJAI

KAS- _ ■ =
GZRDJE27 UETUVM 

KOLONIJOSE '

AUKOS LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ 
FONDUI

NUOŠIRDI PADĖKA

Ona Skiman. Oakland. California
Andrius Barkus. R. 3, Rockford, III. ................ .....
Juozas ir Ona Jusevičiai, R.ockford. III.
Danielius Slėnis, Los Angeles, California ........
Mr. ir Mrs. Chas. Fiedler, Los Angeles ,Calif........
Juozas Strangis, Fiedler, Los Angeles ,aClif. 
Kun. Emil. Paukštis, Chester, Pa. ..................
BALF 74 Skyrius. Toronto ,Ont., Canada .........
Z. Zekienė. Waukegan, III. . ......................... ....................
Kanados Lietuvių Sąjunga, Montreal, Quebec, Canada

(A. Sakalas) .............180.00
10.00 
50.00 

100.00 
..... 5.00 

5.00 
5.00

.... 10.00

Dėl sėkmingai pavykusio pik- sų darbuotę ir reikalingumą pa
nike rugsėjo 2 d. (Labor Day) šaukimų gailestingumo darbus 
norime nuoširdžiai padėkoti vi- plačiau vykinti, 
siems pikniko tvarkytojams,' Ypatingą padėką norime pa- 
padėjėjams. pamaldų vedėjams, reikšti poniai O. Ivaškienei už yvolf, Great Neck, L. I., N. Y.
darbininkams ir visiems daly- surengimą gražios l:*‘.....~'"
viams iš vietinių ir tolimesnių šokių ir muzikos 
lietuvių kolonijų.

Mūsų nuoširdžiausia padėka čiai ir visi pikniko dalyviai, 
priklauso kunigam J. Petraus
kui ir A. Abračinskui už pa
rengimą stalų dovanoms išleisti 
ir užkar.džiams. taipgi už suor
ganizavimą darbininkų tiems 
darbams atlikti. Kunigui Pet
rauskui vadovaujant, pietūs bu- kantieji: Bronė Bartkevicz. Ag. 
vo suruošti vienuolyne.

Prie pikniko pasisekimo daug 
j >i isidėjo ir vienuolyno Rėmėjų 
vadai: kunigai — P. Juras, P. 
Juškaitis ir P. Strakauskas.

Gili mūsų padėka kun. J. 
Švagždžiui, kuris rytą atnašavo 
šv. mišias ir jx> pietų suteikė 
palaiminimą Švč. Sakramentu, 
ir jo padėjėjams: kunigams — 
P. Jurui. J. Skalandžiui, J. Zu- 
romskiui; klerikams: P. Šaka
liui. A. Janiūnui, A. P. Knei- 
žiui. J. Svirskui, J. Naudžiūnui. 
E. Svioklai ir kun. J. Bernato
niai. Taipgi dėkojame kun. P. 
Jurui už gražų ir turiningą pa
mokslą. kuriame paaiškino mū-

lietuviškų pejįx žukaitis. Grand Rapids, Mich. .............. ..........
programos, j Lietuvių Moterų Piliečių Klubas, Lawrence, Mass. ... 

kuria pasidžiaugė garbingi sve- yfrs. yj Dambros, Chicago, III. ................... ............
Josephine Salas, Chicago, III.................................

Labai dėkingos esame visiems j,Įoterų Sąjungos 70 kuopa, Westville. III. 
Brocktono, So. .Bostono ir Law- 
rence žmonėms, kurie pasiau
kojo darbuotis prieš pikniką ir 
pikniko metu prie įvairių stalų.

Iš Brocktono pasidarbavo se-

Bronė Mičiūnier.ė, New Britain. Conn............. ...........
K. M. Aušros Vartų Drąugija, Cleveland, Ohio

(per BALF 38 Skyrių)

I
i

Iki 1946 m. rugpiūčio 15 d. gauta

:us, Ruth Yka- 
Kavaliauskas, 
Ann Thomas.
Marjorie Mi-

$25.00
10.00
25.00
32.00
32.00
10.00

....... 10.00
63.00

2.00

15.00

$589.00
3,237.25

I šviso: .................$3,826.25
Visas aukas našlaičiam, siunčiamas čekiais ar pašto perlai

domis. pažymėkite LITHUANIAN ORPHANS FUND ir siųskite 
adresu: UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, 
INC., 19 West 44th St., New York 18, N. Y.

ir Mrs.

Lawrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus par. Šv. Pranciškaus 
novena, rugsėjo 25 — spalių 4 
d. — Tėv. Leonardas Andrie
kus, O.F.M.

Sugar Notch, Pa. — Šv. Petro 
ir Povilo par., 40 vai. atlaidai, 
spalių 6 — 8 d. — Tėv. Juvena
lis Liauba, O.F.M.

Ansonia, Conn. — Šv. Antano 
par., 40 vai. atlaidai, spalių 13— 
15 d. — Tėv. Juvenalis Liauba, 
O.F.M.

New Britain, Conn. — Šv. An
driejaus par., 40 vai. atlaidai, 
Tretininkų rekolekcijos ir Con- 
necticut Valstybės Lietuvių 

j Tretininkų ir šv. Pranciškaus 
, spalių 

i 20—27 d. — Tėv. Justinas Vaš-

o ypatingai klebonams, kun. P. 
... g. , Jurui, kun. K. Vasiui ir kun. J. 
MdrlaiKipOIIUI Kundreckui, nuolatiniams mū- 
--------- įsų kolegijos rėmėjams.

Paskutiniu laiku rinkliavos; Tat, dar kartą gerb. klebo- 
Marianapolio Kolegijai buvo šv. nams ir visiems aukojusiems ir 
Pranciškaus par., Lawrence, prie kolektos prisidėjusiems ta- 
Mass. kur klebonauja kun. Pr. riame 
M. Juras; Aušros Vartų par., į 
Worcester, Mass. kun. K. Vasioį 
parapijoje ir pas kun. Kundrec- 
ką. šv. Marijos Luzerne, Pa.

Kaip visados, taip ir dabar 
Marianapolio kolegija susilau
kė didžiausio palankumo iš di
džiai gerbiamų klebonų ir iš jų 
parapijiečių. Pas kun. Jurą su
rinkta $768.00. Aušros Vartuo- , ___ „ _
se, $402.40 ir šv. Marijos par., spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau- Mylėtojų Konferencija, 
Luzerne, Pa., $345.00. Tai dide- ba, O.F.M. Į*" — ---- --------
lė parama lietuviškai įstaigai, Scranton, Pa. — Šv. Juozapo O-^.M. ir Tėv. Leonardas 
iš savų lietuvių parapijų. par., Šv. Pranciškaus novena ir

Marianapolio kolegijos Vado- Tretininkų vizitacija, rugsėjo į

Rinkliava Lietuviškai 
Is*

nuoširdų lietuvišką ačiū.
Marianapolio Kolegijos 

Vadovybė.

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.
Plymouth, Pa. — Šv. Kazimie

ro par., misijos, rugsėjo 29 —i

Andriekus, OFM.
Pittsburgh, Fa. — Šv. Kazi- 

vybė nori šia proga iš visos šir- 25 — spalių 4 d. — Tėv. Vikto- m‘ero Par-- 40 vai. atlaidai, Tre- 
dies padėkoti visiems, nors var- ras Gidžiūnas, O. F. M. 
dų neskelbsime, kadangi ne visų ' Bridgeport, Conn. — šv. Jur-

i tininkų rekolekcijos Pittsbur- 
gho ir apylinkės Lietuvių Tre- 

galėjome įgyti, kurie savo au- gio par., 40 Valandų Atlaidai ir tininkų ir Šv. Pranciškaus My
lėtojų Konferencija, lapkričio 
27 — gruodžio 1 d. — Tėv. Jus-

i tinas Vaškys, OFM. ir Tėv Vik
toras Gidžiūnas, OFM.

komis prisidėjo prie išlaikymo Tretininkų Vizitacija, rugsėjo 
savos katalikiškos - lietuviškos, 15-17 d. — Tėv. Juvenalis Liau- 
mokslo bei auklėjimo įstaigos, ba, O.F.M.

nietė Motekaitis. Florence Ta- 
mulevich, Ruth Tamulevich. A- 
domas Batakis. Margarita Me- 
tejune, Ona Nori: 
sala. Valerija 
Juozas Juzėnas.
Jonas Švagždys,
lutis, Bronis Tūbelis, Feliksas iegis ju]ja Yakavonis
Dūkštą, Mikolas Grigas, Juozas Mashidlausky.
Kamandulis, Dolores Kasetta, go Bostono pasidarbavo: mėjimams ar kokiu
Ona Jakavonis, Mrs. Frank Mrs. Blanche Cunys, Rėmėjų prisidėjo prie šio pikniko pasi- 
Barry. Mrs. Adam Slazus, Mrs. Pirmininkė; pp. V. Stakučiai, sekimo. Dviem žmonėms iš 
Peter Couble, Mrs. Arthur Moy-' pp y Jočiai, pp. V. Brazauskai, Lawrence norime padėkoti už 
nihan, Mrs. Raymond Daniels,
Mrs. William Samson, Mrs. An
na Walouk, Miss Natalie Daru
lis, Mrs. Helen Moneikis, Mrs. 
A. F. Budreski, Vincent Maz-

Taipgi dėkingos esame . vi
siems. kurie aukojo dovanų lai- 

kitu būdu

DRAUGIJŲ KVIETIMAS 
Į Am. Liet. Katalikų Kongresų

Kingston, Pa. — Švenč. P. Ma- 
į rijos par., 40 vai. atlaidai, gruo- 
: džio 1—3 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

FRANCISCAN FATIIERS 
Mount St. Francis, Greene, Me.

4

Visu Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — S1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

pp. P. Tuleikiai, Juozas Slanina, pinigines aukas: S. Uždaviniui 
p. Bematonienė, M. Matiaškie- už $50.00, ir Onai Shay už $15. 
nė, A. Majauskaitė, A. Švedie
nė, E. Kudarauskienė, M; Ta- 
mulaitienė, C. Čiurlionienė, M. 
Jagminaitė, M. Kilmonytė, S. 
Šmigelskienė, E. Gruodienė, M. 
Karčiauskienė, pp. V. Jurgelai
čiai, p. Marksienė, C. Vosylienė, 
M. Ausikaitė, M. Valungevičie- 
nė.
tI
I

Kaip jau anksčiau buvo aiš
kinta. visas šio pikniko pelnas 
eina senelių prieglaudos fondan. 
Ne tik mes bet ir seneliai, ku
riems teks laiko bėgyje šioje 
prieglaudoje gyventi, bus Jums 
amžinai dėkingi. Savo maldose 
Jus nuolatos prisiminsime ir 
prašysime Aukščiausiojo, kad

Iš Lawrence pasidarbavo šie: jus vjsus laimintų Jūsų reika- 
L. Švenčionienė, O. Akstinienė, ]uose ir šimteriopai atlygintų už 
Stella Raznauskaitė, Sofia Ri- jūsų gailestingumo darbus, 
maitė, A. Zenavičienė, O. Griš- 
kevičienė, P. Padvaiskienė, J.: 
Miliauskienė, J. Saukimienė, L. j
Venčienė, M. Kleponytė, M. Za- Kaip nelaimingas tas, kurs 
penaitė, Charles Bush, R. An- tebus mylėjęs tik kūnus, formas 
tanavičienė, Miss Mary Phillips, ir išvaizdas! Visa tai jam atims 
Alena Paniuškytė, 
naitė.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

l

1946 m. spalių mėn. 20 ir 21 dd., Pennsylvania 
Hotel, 51st ir 8th Avė., New York, N. Y., įvyks Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kongresas, į kurį kviečiame ir 
Tamstų garbingą. Draugiją.

Pirmoji Kongreso diena prasidės iškilminga suma 
Aušros Vartų bažnyčioje, New Yorke. Ji bus pašvęsta 
svarbiems referatams aktualiausiais tautos ir visuo
menės reikalais ir jų diskusijoms bei rezoliucijų priė
mimui. Antroji diena — spalių 21 d. bus pašvęsta išim
tinai A.L.R.K. Federacijos reikalams.

Prašome neatsisakyti išrinkti atstovus į kongre
są, kurio tikslas yra išjudinti, geriau ir tiksliau suor
ganizuoti veiklą, kuria siekiame išlaisvinti ateistinio 
komunizmo pavergtą Lietuvą ir čia, Amerikoje, išlai
kyti lietuvių religines ir tautines brangenybes.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso reikalais 
prašome rašyti: Rengimo Komisijai, 222 So. 9th Street, 
Brooklyn 11, N. Y., arba A.L.R.K. Federacijos Sekre
toriatui — 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Kongreso reikalams ir mūsų bendrąjai veiklai pa
laikyti ir sustiprinti prašome neatsisakyti paskirti 
bent mažą auką.

I

S. Kazeliu-mirtis. Mylėkite sielas! Jas vi
sada surasite. V. Hugo.

A.L.R.K. Federacijos Centro Valdyba:
Kun. Jonas švagždys, Dvasios Vadas, 
Juozas B. Laučka, Pirmininkas, 
Leonardas šimutis, Sekretorius, 
Kun. Pranciškus Juras, Iždininkas.

BRRR!—Pert Diana Lynn, 
getting ready for fall anc 
winter, mcdels a feather- 
weight brushed wool wrap- 
around, a little heavy foi 

Augus t.
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vietines žinios!
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ŽINUTES
Rūgs. 22 d., apsivedė Vincen

tas J. Skudris su Ona Barolyte. 
Jis yra sėkmingas krautuvinin
kas. Jo pirmoji žmona Ona Ga- 
linytė mirė, 1937 metais. Jis 
gražiai augina ir leidžia moks-' 
lūs dvi dukterį ir sūnų. Apie jų1 
tinkamą auginimą jo uoli ir 
darbšti motinėlė a. a. Veronika 
Skudrienė yra pasakiusi “aš 
džiaugiuos ir Dievui dėkoju, kad 
Billis išleido savo vaikus gyven
ti ir mokytis į katalikiškas mo
kyklas. Ten Seserys juos labai 
gerai moko. Jis užsiaugins gerus 
vaikus”.*

Panelė Barolytė yra gabi dar
buotoja ir šeimininkė. Ji kaip ir 
jos motinėlė dažnai vadovauja 
parengimuose — ypatingai ban- 
kietuose. Jos tėvelis yra gabus 
dailydė, Šv. Vincento Pauliečio 
labdaringos draugijos, narys ir 
Šv. Petro parapijos bažnyčios 
kolektorius.

Trečiadienį, vakare bus laiko
mos Šv. Teresės novenos ir Tre
tininkų Brolijos pamaldos. Po 
tam įvyks Tretininkų susirinki
mas.

Tretininkų metinės rekolekci
jos prasidės spalių 1 d. Šias re- 

. kolekcijas ves Tėvas Krancevi- 
, čius, pranciškonas.

Jaunimo misijos — anglų kal
ba prasidės rūgs. 30, 7:30 v.v.

F.
LANKĖSI

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Donald E. Edvardo ir Paulinos 
(Valeckaitės) Gontaržų, gyv. 
839 Dorchester avė.

DAKTARAI

TeL TROvbridgi 6330

J. Repshfs. M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandoo 2—4 tr S—8.

IVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Offtoc Tel. So. Boeton 0848

Res. 37 Oriole Street 
' Weet Roxbury, Mace.

Tel. Parkvay 1233-W
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Save-the-Wheat Biscuits

Pereitą ketvirtadienį, rugsėjo 
19 d. “Darbininko” redakcijoj 
lankėsi p. Pranas Vaškas iš 
Newark, N. J., “Darbininko” 
korespondentas. Jis sustojo 

'Bostone vykdamas į Lietuvos 
Vyčių 33-jį seimą, Worcester, 
Mass.

Šeštadienį, rugsėjo 21 d. lan
kėsi “Darbininko” redakcijoj p. 
Marytė Čiurinskaitė iš Kearny, 
N. J. Ji atvyko iš L. Vyčių Sei
mo, Worcester, Mass., ir, pa
kviesta, kartu su Darbininkų 

1 Radio programos dalyviais buvo 
1 nuvykus į WESX radio stotį ir 

pasakė sveikinimo kalbelę. Toje 
programoje taipgi kalbėjo jau- 

’ nas veteranas Albertas Berno
tas ir kapitonas Jonas Roma
nas. Iš radio stoties p. Marytė 
Čiurinskaitė vyko į West Lynn, 
pas pp. Strakauskus, kur gyve
na jos ištekėjusi draugė.

Pirmadienį, rūgs. 23, “Darbi
ninke” lankėsi vyčiai iš Chica- 
gos p. Kastantas Žuromskis ir 
p-lė Petronėlė Zakaraitė. Jiedu 
dalyvavo L. Vyčių Seime, Wor- 

, cester, Mass.
į Pirmadienį, rūgs. 23 d. “Dar- 
|bininko” redakcijoj lankėsi adv.
Juozas Grish iš Chicagos. Jis 
sustojo Bostone grįždamas iš L. 
Vyčių seimo.

Antradienį, rūgs. 24 d. adv. J. 
Grish traukiniu važiuoja į Bal
tuosius kalnus, New Hampshire. 
Jis yra L. Vyčių organizacijos 
legalis patarėjas.

KLCBŲ PIKNIKAS
r - 4

d.

- z- 
0 Let’s all pull together and save . 
srheat to feed the hungry! At the šame 
time, treat your family to nutty, rich- 
tasting biscuits that ūse half rolled 
oats and half flour. Or if the family 
goee for corn flavor, substitute corn 
meal for the oats. These biscuits are 
prize vinners for good flavor. Just eee 
the compliments you get!
► On busy days, try this “ųuickie” 
way of rolling the dough into a rec- 
tangle and eutting with a knife as 
shown in the photograph. fiave-the- 
Wheat Biscuits are so good to eat— 
and so easy to make—this will be one 
of your favorite biscuit recipes. Better 
elip it nowl.

|| Save time, tooJ Cut biscuits this new way! K
Bakiag Povder Oat Biaeuita 1| 

1 eup sifted flour 6 tablespoon* Spry 
3 tea»poons baldng 1 eop rolled oat» . 

powder eupmilk Ą
Jiteaspoon salt (about)
Sift flour with baldng powder and salt.' 
Cut in Spry until Kitau, i. aa fine aa 
meal. Add oats and įąht. Add milk, mi>- 
ing to a aoft dough. Knead Kebely 20 
■econds. Roll ^-inch thiek itto a reo- 
tangje and cut in 12 biMuiU. Or uoli to 
J4-iaeb thielmeas and aut with 2-inch 
būouit eutter andpM—Kaking sheet.

Bake in very hot oven (460pF.) 12-15 
minutes. Makes 1 doaen biscuits.
Corn Meal Biaeuits—Substitute 1 eup 
corn meal for rolled oats in recipe for 
Baking PovderOat Biscuits and aift with 
flour, baldng powder and —lt.

LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ 
REIKALAIS

pavardžių ir. adresų.
ARVYDAS ŠIMONIS— 15 m. 

amžiaus, gimęs Kaune. Tėvas 
Kazimieras, motina Teodora. 
Amerikoje turi dėdę .gyvenantį

Šiomis dienomis į Jungtines 
Amerikos Valstybes atvyko sep
tyni lietuviai našlaičiai:

STASYS SIŪTILAS — 17
metų amžiaus, gimęs Žemaitijos
Naumiestyje, Pažaliojoj. Tėvas Brooklyne. Baigęs tris gimnazi- 
Antanas, motina Petronėlė jos klases.
Kuršytė. Su tėvais atsiskyrė į
1944 m.. P ’ ' ’ ' ‘------ " '
klases, taip pat šoferių kursus. ■ žvaigučių kaime. Tėvas jurgis> 
Amerikoje turi dėdę Vladą Siū- mo(jna 
tilą, bet nežino kur jis gyvena. R • - . •

JONAS MARTINKUS — 16 S
m. amžiaus, gimęs Luokėje, 
Telšių apskr. Tėvas Juozas, mo
tina Stanislava Razbadauskaitė.
Atsiskyrė nuo tėvų 1944 m. Bai
gė 4 gimnazijos klases. Ameri
koje turi giminių, bet nežino jų

ou levais atstsnyitj JONAS KRUŽINAUSKAS — 
Baigė dvi gimnazijos ;16 metų gįmęs

Uršulė ’ Našukaitytė. 
gimanzijos klases. 

, Giminių Amerikoje neturi.
! ALBINA RAULYNAITYTĖ
— 13 metų amžiaus, gimus Vil
kaviškio mieste.
mirė Lietuvoje, 
Trapavičiūtė. 
nazijos klasę.

bai rengia linksmą susipažini-^oje neturi.
mo pikniką. Keistučio parke, DANUTĖ

Tėvas Petras, 
motina Ieva 

Baigė vieną gim- 
Giminių Ameri-

i

Šį sekmadienį, rugsėjo 29 
Suvienyti Lietuvių Piliečių klū-

i 
i

VASILIAUSKAI- 
East Dedham. Mass. Bus daug yg — 16 metų amžiaus, gimus 
svečių iš įvairių miestų. Kviesti, Kaune. Tėvas Aleksandras, mo- 
dalyvauti yra gubernatorius įjna Zosė. Baigė 5 gimnazijos 
Tobin, miestų mayorai ir kiti kjases Amerikoje giminių netu- 
valdžios nariai.

Klubai organizuoja busus va-j • 
žuoti į pikniką. Norintieji va-i ANELĖ STUMBRYTĖ 16 
žuoti busais, prašome kreiptis į'metl* amžiaus, gimus Alvite, 
vietinius klubus. j Žvangučių kaime. Baigė 5 gim-

Rengėjai naziJ°s klases. Nežino, ar turi

_ ____________________________________________________

Lietuvos Generalinio Konsulato New 1^X1 

Yorke Pąieškomi Asmenys: į-
----------------- :----------

ABAZORIUS, Juozas, iš Pa
pilio vai., Biržų aps,

ADAMAVIČIUS, Juozas, sū
nus Jurgio, kil. iš Vaiguvos.

ALEKNA, Antanas, iš Kupiš
kio vai., Panevėžio aps.

ARKUŠAUSKAI,
Zigmas, Agota ir Matilda, gimę Chester (?).
Amerikoje, vaikai Agotos. DIKSAITĖ, Vincė, duktė Jo- į

AUSTYNAS ( ‘ ~
nislovas ir žmona Antanina
Stulginskaitė, bei jos brolis vai., Zarasų aps.
P. Stulginskis, gyv. Waukegan 
ir Libertyville, III.

BAGDONAS, Antanas ir Bag- v., Raseinių aps.
donas, Klemensas, kilę iš Debei- GAJAUSKIENĖ, Pranė
kių vai., Utenos aps. vyras Gajauskas,

BALČIŪNAITĖ, Anelė, ište
kėjusios pavardė nežinoma. Kil. 
iš Karsakiškio.

BALČIŪNAS, Antanas, Be
nediktas, ir Jonas, su šeimomis,

I
kilę iš Stačiūnų vai.

BALIUKAS, su šeima, kil. iš ir jos sūnus Algirdas, Edvardas Consulate GeneraI of Lithuania 
Debeikių vai., Utenos aps.

BALKAUSKAS. Tony, gim.
Amerikoje, gyveno Lietuvoje,
Gaurės vai., dabar Čikagoje.

BARAUSKAS, Aleksandras, ‘
gyv. Bostone.

BARTKEVIČIUS (Barker),
Stasys, iš Gelvonų vaL. Uk
mergės aps., gyv. Brooklyne.

BASTYS, Jonas, iš Naumies
čio, Šakių aps., gyv. Grand Ra- 
pide, Mich.

BINKIENĖ - Jurevičiūtė, Jo-
nieška, iš Paežerėlių v., Šakių
aps.. gyv. Čikagoje.

BLEIKIS, Bonifacas,
Stasio, iš Degučių vai., 
apskr.

BUDRIKAS, Jurgis,
Žemaičių Kalvarijos Alsėdžių
vai., Telšių aps.

BUDRIONIS,
Adomo.

CIRONKIENĖ
I Antosė, iš Simno vai.

ČEKAUSKAS, /Jonas, brolis [ GUDAITYTĖ.
Žemaitienės, gj’v. Čikagoje.

ČEPLEVIČIUS, Jonas ir Čep- Kazlų - Rūdos vai.. Marijampo- 
levičius, Silvestras, iš Žaliosios lės aps. 
vai., Vilkaviškio aps.

ČERNIAUSKAI, gyv. Tarnai
qua. Pa.

DAGILIUS,
Antano.

DAGILIUS,
Petro, gyveno

DAMBRAUSKAS,
brolis Aleksandro, gyv. Čikago
je.

Marijampolės 
■aps., Sasnavos vai.

JANUŠONIENĖ - Vasiliaus
kaitė, Liudvina, ir vaikai, kilusi 
iš Subačiaus vai., Panevėžio aps.

JASAITIS. Jonas, sūnus Jo
no, ir jo sūnus Jasaitis. Juozas, 
kil. iš Kidulių vai., Šakių aps., 
gyv. Cleveland, Ohio.

JASAITYTĖ, Elena ir Jasai
tis, Edvardas, 
Šakių aps., gyv. Cleveland, Ohio.

JEGELA (Yegela), Isabelle, 
(Austin), Sta- no, iš Kražių vai., Raseinių aps. • gyv. 408 Lafayette St., Newark, 

DUDĖNAS, Jonas, iš Salako New Jersey.
JERUKAITIENĖ - Jurevičiū- 

Telesforas, tė, Ona, iš Kelmės vai., Rasei- 
kil. iš Skruzdžių km.. Betygalos nių aps., gyv. Čikagoje.

JOKŪBAITIS, Juozas, iš Tau- 
ir ragės aps., ir jo sūnus Juozas, 

~ , Kristinas, i gyv. Čikagoje.
gyv. Sioux City, Iowa. I JUSAS, Motiejus, sūnus Juo-

GARBAČIAUSKAS, Antanas .zo, iš Sasnavos vai., Marijampo-" 
ir Garbačiauskas. Juozas. ; lės aps.

GEDGAUDIENĖ - Juodeškai-: Ieškomieji ar apie juos žinan- 
tė. Arą, duktė Petro, kil. iš Pa-, tieji maloniai prašomi atsiliep- 
dovinio vai.. Marijampolės aps., ti:

DAMUŠIS .Jonas ir Darnusis, 
Jurgis, sūnus Jono, iš Kidulių 
vai., šakių aps., gyv. Čikagoje.

DEBSKIS, Steponas, gyv. 
Chester.

DEGUTIENĖ .Petronė, ir vy-
Vladas. ras Degutis, Antanas, gyv. is Kidulių vai.,

GAIŽAUSKAS,

ir Vytautas.
GIEDRYS (Gedris), Juozas, 

sūnus Vinco, kil. iš Kybartų - 
Virbalio, gyv. Brooklyne.

GINEITIENĖ - Butvydaitė, 
vyras Gineitis, Kazimieras ir 
sūnus Domininkas ir Kazimie
ras, 
lyne.

GLEMŽAITĖ. Paulina, iš Ku- Boston, Mass. 
piškio. Panevėžio aps.. gyv. ——■ ------
Čikagoje.

GPJGALAITIS, Jonas ir žmo- įčios lį&oninės matemity ligonbūtyje.

* i

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA pigiai 3-jų šei

mynų namas. Visi patogumai.
gyv. New Yorke ar Brook-; Kas norite tikrą bargeną, tuo-

I jau atsišaukite: 260 E St., So.
(20-23)

I

na Grigalaitienė, ©na ir vaikai, 
kurių vienas bene jūrų kapito
nas, Čikagoje.

I GRIGIENĖ - Jasaitytė, Ago
ta, iš Kidulių vai., Šakių aps., I 
gyv. Cleveland, Ohio. j __________________ _____ _

GRUŠAS, Mykolas, iŠ Skuodo i hS daug skirtingų elementų, turi sa- 
ival Kr-Pitn*™ vyje Salin^ šildydama ga-j xai., n.reitngos aps. |lingai. ištarpins ReumatiSkus skaus-

Pranas, sūnus GRYBĖNAS. Jonas, sūnus: mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir-
i Jono iš Kražių vai Rastiniu ; plmą' die?!iu3- Daugumui žmo-■’ Raseinių, ^ų pagelbėjo ir tamstai pagelbės, 

moc —zs:i._ Nelauk, ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
i DEKENS OINTMENT. arba raSyld- 
i te j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
. $2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

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

REIKALINGA virėjas prie priva-

sūnūs
Zarasų

kil. iŠ

$40.00 savaitėje; darbas nuolatinis. 
Atsišauk Personnel Office. BOSTON 
LYING-in Hospital. 221 Longvvood 
Avė.. Boston.

(20-24)

Reumatiski Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta

sūnus; mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir- 

Raseinių j - - - -
Masalytė,'aps., išvykęs 1936 metais Čika

gon pas tetą Serapinienę.
Ona. duktė

Pranciškaus, iš Agurkiškės km.,

Antanas, sūnus

Petras, sūnus 
Shenandoah.

Antanas,

GURSKIS. Bladas, iš Kražių! 
vai., gyv. Čikagoje.

GURSKIS, Mataušas, jo žmo-: 
na ir sūnus Antanas, kuris lan-

i I

j kėši s umotina Lietuvoje 1929- 
30 m.30 m.

JAKUTYTĖS, dukterys Jono, 
gimusios ir augusios Čikagoje. 
Tėvas kilęs iš Tauragės aps.

JANKAUSKIENĖ - Dereške-

REIKALINGA patyręs 
dirbti greenhousėje. 
tovus. Atlyginimas 
TON GARDENING 
Mass.

vyras 
Darbas pas- 
geras. BOS- 
CO. Waban.

<20-24-27)

F

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Pristatome Alų ir Toniką

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, gaukite: 

$UUS BEVERAGE CO.
X ĄBLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E TeL ŠOU 8141, So. Boston, Mass.
,4* • K ^"4 • «■ ■ * -■

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

• % N , - A T -

Geniausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.

Tol. Dedham 1304-W
PRANAS GERVLSKIS, Namų Tel. Dedham 1S0Ą-R

Amerikoje giminių, ar ne.
; Šie našlaičiai laikinai buvo ap
gyvendinti Našlaičių Priėmimo 
Centre, New Yorke, o iš ten 
berniukai išvyko į Marianapolio 

[Kolegiją, Thompson, Conn., kur 
Ką tik išėjo iš spaudos Nove- jie apsigyvens ir mokysis. Mer- 

na Aušros Vartų Dievo Motinos gaitės išvyko į Šv. Pranciškaus 
garbei. Pradžioje novenos įdo- Akademiją, Pittsburgh, Pa., 
miai aprašyta stebuklingojo ^ur j°s ^us aprūpintos pragy- 

ĮŠvč. Panelės Aušros Vartų, Vii- venimu ir mokslu.
■ niuje paveikslo istorija. Kny- 
igutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broaduay,

So. Boston 27, Massį

Novena
AUŠROS VARTŲ DIEVO 

MOTINOS GARBEI

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

( Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP- 
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa- 

j veikslais. Šioje knygutėje taip- 
■ gi yra ir narystės mokesčių la- 
i peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: 
kas”, 366 W. Broadway,

Į 8oston. Mass.

I

I

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius

602 Washington Blvu 
BALTIMORE 30, Md.

Tek Lexington 8595
. Limeni na I dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Diena Ir Nakt|

Anksčiau į Ameriką atvykę 
našlaičiai štai ką veikia: JUZĖ 
ADOMONYTĖ ir BIRUTĖ 
KUNGYTĖ šiuo metu gyvena 
pas Vargdienių Seseles, Put- 
nam, Conn.. kur jos lanko mo
kyklą; kaip praneša jų globėjai, 
abi labai gabios mokinės ir iki 
šiol jau gerokai pramoko anglų 

I kalbos.
VALENTINA NAUJOKAI- 

TYTĖ kuri laiką gyvena pas 
savo tetą Boston, Mass.

VYTAUTAS PLUNGIS šiuo 
metu gyvena vienoje lietuvių 
šeimoje, Bridgeport. Conn.

Taigi, visi 11 našlaičių, atvy- 
“Darbinin-1 kusių iki šiol į Ameriką, šiuo 

So. i metu yra aprūpinti ne tik pra- 
_ į gyvenimu, bet ir mokslu.

JT: Tuo tarpu yra žinių .kad ne
trukus iš Europos į Ameriką 
! atvyks daugiau lietuvių našlai
čių, kurie čia ras nuoširdžią A- 
merikos liteuvių globą ir pagal
bą. kuria rūpinasi Lietuvių 

; Našlaičių Komitetas, veikiantis 
■ prie Bendrojo Amerikos Lietu- 
irių šalpos Fondo.

I
Lietuviu Našlaičiu Fondo 

Komitetas.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

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

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

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

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

antrų, antradienį mėnesio. 7:3O vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

•V JONO EV. B L. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirminlnkas — Pranas Tulellda
702 E. 5th St., So. Boston, Ma— 

Prot. Rašt- — Jonas GUneckla,
5 Thomas Pk., So. Boston. Ma— 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimu:, kas tra
Ctą sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos aaJSj
492 E. 7th SL. Sn Boston. Mara

SUVIENYTI KLUBAI
Massachusetts Valstijoj,

------Rengia-------

DIDELI PIKNIKĄ
SEKMADIENĮ,

Rugsė jo-Sept. 29,1946
KEISTUČIO DARŽE 

East Dedham, Mass. 
Piknike bus gero orkestrą, bus valgių, gėrimų, 

programa. Rengėjai užtikrina visiems gera laiką.

38OV2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORIAI

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius Ir 
BMeamuotoja* 

Turi Notaro Tetos*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth B—ton 2980
8ūna.u> gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Ava.
TeL COLumbia 2587

CASPEB
FUNERAL HOMB
187 Dorohester Street 

South Boeton, Mm 
JosephI.Cesper 

(KASPARAS) 
Laldotuvfų Direktorių* Ir 

BalsamuotdjM 
NOTART PUBLIC 

PatarnavtmąB Dieną ir Nakų 
KeMyėla Šermenims Dykai 

Tel. SQU Boston 1437

įdomi S
F k 

? Lietuviai ir lietuvės! Gausiai atsil&nkykit į šį smagų ir * 
j didelį pikniką! Kreipiktės J sars vietinį klubą, jeigu norėsite g 
r važuoti Husais į pikniką. RENGĖJAI. F

*

ZALETSKAS
FUNEĄAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletsk— 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

PstamavtmM dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2808
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^tiia/icduAoA. SJupduA.
Tajo Kalno Didvyris

Iš Tolimųjų KraštŲ "Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

7. PASKUTINĘ VALANDĄ
; — Negalima. — įsikišo 
vienas vyras, kaip mes ga
lėsim naktį nugabenti apa
čion moteris, vaikus ir 
sergantį Padre? Ir kur 
mes bėgsim? Aplink miš
kuose tyko botokudai. Jei 
Felippe su gauja nori mus 
užpulti, kaip Alfonsas sa
ko. tai jie jau netrukus bus 
čia.

— Geriau nežinomas pa-

(Tęsinys)

Misijonieriaus sveikata 
kasdien ėjo menkyn. Igna
cas Takape vargin.osi įvai
riomis mintimis, kaip iš
saugoti brangią gyvybę.

Jis žinojo visas gydomą
sias laukų žoles, bet nė 
viena nepadėjo. Nuolati
niai dūsavimai tirpdė my
limojo Padre gyvenimą.

Ketvirtą dieną po ano 
misijonieriaus nusilpimo, 
apie vidunaktį, sargyba, 
pastebėjusi tamsią figūrą, 
šliaužiančią šaknimis ir 
stačiomis uolomis i viršų, 
garsiai paliepė sustoti.

— Čia eina Alfonsas Ta
kape, ieškodamas savo tė
vo ir Padre. — pasigirdo 
atsakymas.

Tamsoje sargyba nepa
žįstamuoju nepasitikėjo.
— Rankas aukštyn, kol 
tavęs nepažinsiu! — palie
pė ji.

Alfonsas iškėlė rankas 
aukštyn. Sargybinis 
tempė jį į blėstančios ug
nies šviesą ir džiaugsmin
gai sušuko.

Skubiai įbėgo į olą. pri
žadino viršininką ir kitus 
vyrus: — Alfonsas, tavo 
sūnus Alfonsas, čia! —

Viršininkas miegūstomis 
akimis pažvelgė į sargybi
nį.

—Mano sūnus Alfonsas? 
Jis seniai žuvo miško!

—Ne. tėte.—tarė džiaug
smingai Alfonsas, būda
mas angoje. — aš gyvas, 
aš čia! — Jis prišoko ir 
sukabino tėvą. Paskui pa
sitraukė abu į šalį ir Al
fonsas papasakojo viską, 
ka jis pas botokudus ir 
Felippe Kapot e gaujoj bu
vo nugirdęs. Apie savo 
nuostabų išsigelbėjimą iš 
krioklio jis nutylėjo.

Viršininkas išbalo. — Už 
kelių dienų plėšikai gali 
būti čia? — paklaus? jis.

— Per dvi dienas, tikrai. 
Jie nori visus mus išžudyt, 
ypač tave ir mane. —

Takane tuojau sukėlė vi
sus vyrus ir patylomis pa
pasakojo jiems visa, ką 
pats sužinojo. Visi susi
rinkę oloje tarėsi.
— Mes turim bėgti ir tai Tartum, šaukia man draugija: ( 

negaišdami, dar šią naktį. Tu žmogus, ne gyvulys!
— nusprendė Takape. i A. Jakštas.'

DARBININKO
DAINA_______

Geras, drūtas darbininkas.
Menkas, silpnas giesmininkas 

Aš dainuoju sau prastai.
Kam netinka mano daina, 
Lai pas ponų dainius eina, 

Ir jų klausosi rimtai...
Mano daina nemokyta... 
Atsikėlęs anksti rytą

Skubinuosi fabrikam
Leidžiu garą, ratas sukas. 
Ir didžiulis ir mažiukas.

Kūjai trinksi: tin-tan-tan! 
Dreba žemė, juda sienos, 

iš- Skamba geležis ir plienas, 
Ug- Rūksta aukštas kaminas;

Viduj žmonės, susitepę 
Ir nuo prakaito sušlapę, 

Valdo darbias mašinas.
Valdo garą, darbą varo. 
Greitai tūkstantimis daro 

įvairiausius dalykus...
Ko žmonijai tik prireikia, — 
Viską fabrikas suteikia,

Tik turėki skatikus!..
Dreba žemė, juda sienos. 
Ir aš dirbu ten per dienas, 

Valdau, tramdau mašinas. — 
Iki vakaro švilpynė 
Paleis savo kakarinę.

Nutils fabrik's milžinas... 
Ilgą darbo dieną baigęs, 
Namon grįžtu lyg apsvaigęs.

Apsipylęs prakaitu.
Čia man praustis duoda žmo- 
Ir iš suodžiaus daro poną Į 

Vandenėliu paprastu...
Tuomet pačią pabučiavęs 
Ir vaikutį pamylavęs.

Vakaruoju sau ramiai. 
Man nežinomos muštynės. 
Nes apsieinu be degtinės —

Te ją sulaka velniai!..
Taip pastiprintas biškytį 
Imu laikraštį skaityti, 

Kas ten daros Lietuvoj;
Dar truputį pašnekėjęs, 
Poterėlį sukalbėjęs. 

Krintu lovon lyg kūlys;
Ir svajoju priešmiegvje,

[ na

vojus. negu duotis čia už- 
mušamiems! — atsakė vir
šininkas. — Mes turim pa
likti šv. Kotryną. Parag
vajuje gyvena daug mūsų 
tautiečių.

j — Be’ atmink, kad Padre 
mirtinai serga! Išnešti jį 
iš olcs yra tas pats, ką nu-, 
žudyti. —

Takane. nerasdamas išei-į 
ties, žiūrėjo prieš save iri 
galvojo. — Prie Padre aš 
lieku, — pratarė jis, — 
jūs visi pažadinkit moteris 
ir vaikus ir ruoškitės.
— Kodėl Padre negali su! 

mumis bė^ti? — bailiai pa
klausė Alfonsas.
— Jis sunkiai serga.
— Tėte, aš noriu jį pama

tyti! Aš turiu jį atsiprašy
ti už savo i 
Aš noriu pasilikti 
ir kartu mirti!

i — Nusiramink! 
pyksta ant tavęs, 
su manim, kol aš 
siu. Rytojaus vakaro, tur 

’ būt, jis nebesulauks. Jei 
jis mirtų, mes jį palaidoję 
sektumėm savuosius.

i Žinia, kad reikia vėl bėg
ti, kaip griaustinio trenks
mas pasiekė vargšus pabė
gėlius. Moterys verkė, vai
kai rėkė. Alfonsas ieškan
čiu žvilgsniu permetė mo
teris ir vaikus.

—Tėte, — klausė jis dre
bančiu balsu, — o kur yra 
mama, mažoji Marytė ir 
abu mano broliukai?

I — Danguje, — atsakė Ta
kape. — Jie mirė kelionėje 
nuo drugio ir bado.

Alfonsas verkdamas pri
ėjo prie olos angos ir įbe
dė savo akis į nakties tam
są.

Į Motutė, miela motutė 
mirus! Paskutinį kartą jis 
matė ją aną dieną, kai už
sispyręs išėjo į mišką. Ji 
šaukė jį, bet jis nepaklau
sė. Dabar jis jos niekad 
nebematys. O sesuo ir abu 
mažieji broliukai! Smar
kiai suspaudė jį gailestis 
ir skausmas.

Pabėgėliai jau buvo su
krovę visą savo turtą. Kai 
raudo rytas, buvo viskas 
paruošta bėgimui. Takape 
keliais žodžiais pasidalino 
su misijonierium apie nau
ją nelaimę. Šis dar labiau 
išblyško ir atsiduso: —
— Bėkit, bėkit, mane pa

likit čia mirti.
Į — Ne, — kalbėjo Takape, 
aš ir Alfonsas pasiliekame 

j su tavim.
— Alfonsas? Kur jis?
— Alfonsai, tave Padre 

nori pamatyti! — sušuko 
Ignacas. Nedrąsus priėjo

I

k

DARBININKAS

Lietuvos jaunimas sekmadienio popic

7*. ■LaK11f “

__ ______ etį praleidžia savo laisvalaikį ant gražio-
nepaklusnumą. si°s Vilijos krantų. Ten jie raminasi, kad pavergtoji tėvynė numes vergijos pan-

prie jo čius ir vėl žydes laisvė.

Jis ne- 
Tu liksi 
jį sergė- Prie Sucužusio Laivo

J krantą išmetė audra skeveldras laivo— 
Ką veiksi tu rytoj, nuliūdęs kapitone?
Visi išplaukia jūrosna, kai erdvės nusiblaivo — 
Kuo tu gaivinsi troškulį, kuo mažinsi dejonę?

Stasys Santvaras pririšti nelaimingus be
laisvius prie laukinio gy
vulio uodegos, kad taip 
nuo valkiojimo mirtų arba 
baisiausiam karšty 
tempdavo už rankų ir 
prie keturių kuolų ir 
džiodavo, kol galų

Tik vairo šipuliai paliko rarkcj...
Kodėl, o gyvastie, tu išnešei mane i žemę? 
Padangėj žaibas siautėja ir tranko — 
Visi gyvenimo langai juodi, aptemę...

• v
1S- 

kojų 
inin- 

---------- , — gale 
• vargšai pabaigdavo savo
gyvenimą.

Kai kartą vienas ūkinin- 
ikas nušovė vieną jo žmo- 
jnių, tai jis prisiekė nenusi- 
i raminsiąs tol, kol nepa- 
' gausiąs užmušėjo ir nenu- 
i lupsiąs gyvam odos. Ir tą 
priesaiką įvykdė. Jo žirgo 

‘kamanos buvo pasiūtos iš 
to nelaimingojo odos, 

j Nuo to laiko, kai prieš 
i redukcijas kilo audra, plė- 
'šikų vadas dėjosi valsty- 

(Iš naujausios St. Santvara poezijos knygos — bei ištikimu. Jis dalyvavo 
“Laivai palaužtom burėm”). visur, T

Bet saulė vėl parbėgs į dangų —
Iš naujo plieno kaldinsiu aš naują laivą! 
Nukirsiu užtvarą visų žabangų,
Ir paukščių kelią pamatysiu dar nurimusį ir blaivą!

Varnai nekranks, kad moku vien skandinti — 
Paslėpsiu nuo piktų akių širdies de jonę------
Žuvėdros klykauja... Ir saulė atlekia raminti.. 
Į jūrą vėl išplauksi tu, nuliūdęs kapitone!

I

j PAUKŠTELEI
- ■ ■ —

, 0 kur? o kur, graži paukštele? 
Kuri vylioj tave šalelė ? 
Dėlko tu iškėtei sparnus? 
Kodėl apleidi jau mumis? 
Ko čiulbi liūdnąją giesmelę ?
Ar tau užginti kas čia gali 
Giedot ir garbint Visagalį ?
Gal nebemyli Lietuvos 
Miškelio — tėviškės tavos? 
Kam tu palieki mūsų šalį?
Gal kviečia draugės svetimosios 
Žiedai šalelės šiltesniosios

t

.Vylioj? Nebtinka tau miškai,
i Žalioji pieva ir laukai 
į Tėvynės mūsų mylimosios?... 
Paukštele Lietuvos margoji, 
Tėvynės plotus tu daboji!

Gražusis Lietuvos vieškelis, kuris vilioja kiekvieno Sulauksime šiltų dienų,
praeivio žvilgsnį savo gražiai gamtos aplinkuma. Deja,; Skambės miškai vėl nuo dainų, 
lietuvių akys ašaromis aptemusios nuo raudonosios Mums vėl giedosi, kaip giedojai, 
vergijos, aptemdė ir šių reginių grožį. | - • M, Dagilėlis.

Alfonsas prie misijonie
riaus lovos, atsiklaupė ir 
pabučiavo į ranką.
— Atleisk man, — mal

davo jis.
— Aš tau seniai atleidau. 

Alfonsai, būk visada pa
klusnus savo tėvui. —

Alfonsas balsu pravirko. 
— Padre, tu nemirsi,
kalbėjo jis dusliu balsu.
— Tai Dievo valia. Būk 

visada paklusnus, Alfon
sai, ir mylėk savo priešą.

Takape atitraukė bejėgį 
jaunuolį ir tarė misijonie- 
riui:
— Padre, mes pasirengę 

bėgti. Palaimink mus prieš 
eidamas į dangų, ir mes 
skirsimės.

Prigesusiomis, ašaroto
mis akimis pažiūrėjo misi
jonierius į suvargusius pa
bėgėlius. Jis bandė pakelti 
ranką, bet ji bejėgiškai 
nusviro. Priėjo viršinin
kas. Paėmęs jo ranką, pa
darė kryžiaus ženklą. — 
Telaimina jus Dievas Tė
vas, Sūnus ir šv. Dvasia,— 
ištarė silpnas ligonis.
— Amen, 

duslus atsakymas.
Liūdna procesija, veda

ma viršininko pavaduoto
jo Juozo Benancio, sujudė
jo. Alfonsas su tėvu stovė
jo prie olos ir stebėjo atsi
tolinančius, kol miškas už
dengė reginį.

Misijonierius gulėjo vie
nas, kentėdamas skaus
mus. Baisus paveiks’as 
slinko jo sieloje. Štai Fe
lippe Kapote, tas baisus 
kraugerys, atseka pabėgė
lių pėdsakais. Štai juos 
randa. Pražuvę vargšai. 
Nuo Rio Grande do Sul ly- 
gumij iki Paranos miškų

j

visur, kur tik reikėjo pa
grobti gyvulių bandas, pa- 

visas kraštas kenčia nuo degti kaimus ar apiplėšti 
šito kraugerio ir jo sėbrų, bažnyčias. Jį degino nepa- 
Išdeginti ūkiai, išvogtos sotinamas troškulys auk- 
galvijų ir arklių bandos, so. Tik viena mintis jį val- 
tūkstančiai žmonių gyvy- dė: tai pasakiški tėvų jė- 
bių sunkino jo sąžinę. Lai- zuitų turtai. Kai tik koks 
mė, jei savo auką tuoj nu- sumanymas ateidavo Feli- 
šaudavo ar gerklę perpiau- ppei į galvą, tai jis tol ne
daro. Dažnai jis liepdavo nurimdavo, kol jo neįvyk-

! dydavo.
: Misijonierius nujautė, 
i kas turėjo įvykti. Veltui 
i padarė kelionę į Tajo kal
eną, plėšikai suseks nepa
slėptus pėdsakus ir pabė
gėliai visi bus išžudyti.

i Jo mintvs pynėsi. Jis ap
alpo. Viršininkas ir jo sū
nus tupė jo ant žemės prie
šais guolį. Ignacas kartais 
įpildavo mirštančiam į 
pravirą bumą po truputį 
vandens ir maža skėoetai- 

ite vėsino kaktą. Atėjo va-
I

NEŽINAU

Ką gi atminčiai palikti?
Ką aukoti, kuom įtikti? 

Nežinau.
Buvau laimę beketinęs — 
Bet pavirto ji vargu;

i Maniau rožę duot nuskynęs, 
Ta sunyko po sniegu...

Ką gi atminčiai palikti?
Ką aukoti ? Kuom įtikti ? 

Nežinau.
Štai va kanklės sidabrinės,
Bet kur stygos? — tik viena... 
Na. ar.t šios bent paskutinės 
Skambtelėsiu su daina...

Tin-tin-tin... Kas virkdo 
stygą?...

Ką tai reiškia? Mirtį, ligą? 
Nežinau.

karas, ėmė temti.
Misijonierius plačiai at

vėrė akis ir truputį pasi
kėlė.
— Ignacai, Alfonsai! — 

kalbėjo jis. — Aš mirštu...
Smaigelis Už Guaraną, Paragvajų ir

pasigirdo Vaiduokliai
ŽIŪRIU, kaip aras sužeistas sparnais, 
Netikras savimi aklon bedugnėn 
Ir slopinu širdy troškimų ugnį, 
Sutyškančią bejėgiais vandenais...

O vandenys tie žydi mėlynai, 
Primindami akių malonų drungnį — 
Neaprėpiamą, platų ir bedugnį, 
Rusenantį po laiko pelenais.

Ak, nežinau, kuriuo vardu vadinti... 
Tartum vaiduokliai grįžta žodžiai, mintys 
Ir gąsdindami pinasi, kartojas...

O miela, prieteliau, svajonių sese... 
Kaip visa tai be jausmo ir išgesę 
Bedugnėn veriasi po mano kojų.
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už Jėzaus DtatugjįąZ...,^- 
Misi jomerias ♦ nusviro- a 
gal į patais,
— Jis mire,: -rr pratarė

Takape. Alfonsas pravir
ko. į ■ i

V iršinimBfJ | f Kižspaud 5 
mirusiam <|įlįį’įdavė kry
žių į rankarf(t uždengė la
voną skepotaiteV Paskiau 
suklaupę alju su Alfonse 
karštai pasimeldė už mi
rusio kunigo vėlės ramy
bę. <
— Alfonsai, dabar ei': 

miegoti. Ryt anksti mes jį 
palaidosim ir vysimės sa
vuosius.

Viršininkas ilgai gulėjo 
neramus kietame savo 
guoly. Jis galvojo apie te i 
vakaruose esantį Para
gvajų. Ten gyveno tūks
tančiai krikščionių. J's no
rėjo nuvesti ten savo val
dinius, išrūpinti ' jiems 
naują kunigą.

Taip mąstydamas j s 
užsnūdo, visai nepagalvo
jęs, kad jau čia pat jo vaz- 
gų galas. Jis negirdėjo, 
kaip šliaužiojo prie ang< j 
plėšrieji žvėrys, nemat<, 
kaip tamsios figūros su
posi medžių šakose, ka > 
prigulę 40 ginkluotu vyr 
atkreioę -savo \ šautuvus i 
olą, šliaužė artvr.

Ilsėkis dar, ištikimas vy
re! Prakeiktas plėšikų 
aukso troškulys pražudo 
jūsų laimę. Prakeiktas 
troškulys aukso išvarė jus 
iš namų, sodybų ir tėvy
nės. Prakeiktas troškulys 
aukso sėlina dabar prieš 
paskutinę jūsų prieglau
dos vietą.

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
"VTTJ" leidžia Amerikos dldtiau- 

da jaunimo organizacija — Lietuvon 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mčnesj gražiai 
paveiksluotas ir deda Jdomių straips
nių. žinių U Amerikos ir užsienio.

"VYTY” rasi žinių U viso pasau
lio.

"VYTIS” ražo apie Amerikon lie
tuvių jaunimo judėjimu.

“VYTY" rasite Jdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

"VYTJ” redaguoja Jžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas tr 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
sviesti Jžymiausi literatai.

TAD. padarykime MkJ: ‘Teneile- 
aa nei vienos kataliKUkos jauninto 
organizacijos, ar nore mažiausio sky
riaus, kurte nesiūlytu "VYTIES“. 
Visi skaitykime "VYTJ!”

"VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

366 W. Broadvvay.
So. Boston 27. Ma*s.




