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Turėjo PasHarinm Berlyno 
Krizės Reikalo

Seniai žinome tą, kad svetim- 
kalbė spauda, organizacijos, 
radio programos, ateivių palai
kymas ryšių su gimtuoju kraš
tu, rūpinimasis jų likimu pusė
tinai erzina kažkuriuos Ameri
kos vadus. Jiems išrodo, kad 
juo greičiau ateiviai užmirš 
gimtinę, juo greičiau nutrauks 
su ja ryšius, tuo jie bus geres
ni amerikiečiai. Mes gi seniai 
visi žinome, kad kaip sykis yra 
atbulai.

Washington, D. C. — 
Valstybės sekreto r i u s 
Marshall turėjo eilę svar
bių pasitarimų Berlyno 
krizės reikalu. Jis tarėsi 
atskirai su Anglijos am
basadorium Sir Oliver 
Franks ir sekretorium A. 
H. Vandenbergu. Taipgi 
tarėsi su savo pagelbinin- 
kais Robert A. Lovett ir 
Charles E. Bohlen.

Nejauki nuotaika vieš
pataujanti aukštųjų pa
reigūnų tarpe, kad po tiek 
pastangų ir pasitarimų 
Maskvoje, Berlyno krizė 
nei kiek nepagerėjo, bet 
dar paaštrėjo.

Oueuille Sudarė Nauji 
Prancūzijos Kabinetu

ištikimi

kad per 
pasauli-

Neseniai New Yorko laikraš
tis “Daily Mirror” pakėlė balsą 
prieš ateivių pastangas palai
kyti tautybę ir ryšius su gim
tuoju kraštu. Tad iš naujo į- 
vertinkime tą balsą.

Ką reiškia ateivių laikymasis 
savo tautybės pasirodė Ameri
kos krizės metu. O tokios kri
zės buvo per pirmąjį ir antrą
jį pasaulinį karą. Abejose kri
zės metu ateiviai pasirodė be 
priekaišto. Pasirodė 
savo naujajai tėvynei.

Toliau atsiminkime, 
pirmąjį ir per antrąjį
nį karą Amerikos vyriausybei 
skelbė esanti interesuota visų 
Europos tautų likimu ir jų 
laisve. Ateiviai irgi buvo inte
resuoti savo gimtinių laisve. 
Reiškia abiejų krizės metu A- 
merikos ir ateivių troškimai 
supuolė.

Per abu pasauliniu karu A- 
merika neištęsėjo savo priža- 
dųo«^ baisus neištęsėji-

saulinio karo. Tas neištęsėji- 
mas pastatė . baision padėtin 
ne tik Europos vidurio tau
tas, o ir pačią Ameriką. Ar 
ateiviai, pasiliekantieji ištiki
mi savo tautybei, prisidėjo 
prie padarymo tų klaidų? Nei 
iš tolo. Buvo atbulai. Ateivių 
tautinės grupės iš visų jėgų 
darbavosi, kad Washingtono 
ponai tokių klaidų nepadarytų.

Tikrąjį pavojų Amerikai su
daro ne tautinės, o ideologinės 
idėjos. Komunistai organizuo
jasi ne pagal tautines, o ideo
logines idėjas. Kaip sykis jie 
ir sudaro Amerikai didžiausį 
pavojų. Amerikos vadai mato 
uodą, bet nemato dramblio.

•
Graikijoj baigiama išnaikinti 

raudonieji partizanai. Tas at
likta su Amerikos parama. O 
ta parama Amerikai atsėjo, ar 
žinote kiek? Du bilijonu dole
rių. Įsitėmykit: ne du milijonu, 
o du bilijonu dolerių.

•

Vien pristatymas lėktuvais 
reikmenų į Berlyną Amerikai 
atseina po $250,000.00 į dieną, 
arba vienas milijonas dolerių 
kas keturios dienos.
kit: vien pristatymas tiek at
seina, neįrokuojant reikmenų. 
O kur Amerikos išlaidos Kini
joj, Turkijoj, Korėjoj, Japoni
joj? Kur išlaidos palaikymui 
ištižusios Anglijos, merdėjan
čios Prancūzijos, vargstančios 
Italijos? Tie visi reikalai kyla

Tęsinys 2-rame pusi.

Paryžius — Galų gale 
Prancūzijos prezidento 
pakviestam pre m i e r u i 
Henri Queuille pavyko su
daryti Ministerių Kabine
tas.

Queuille be premiero už
ima ir finansų ministerio 
vietą. Jis priklauso kai
riųjų socialistų partijai ir 
tos partijos nariams teko 
svarbiausios ministerijos, 
kaip tai: vidaus, apsau
gos, darbo, produkcijos. 
Užsienio reikalų ministe* 
riu vėl liko Robert Schu- 
man.
rr

Oro Bazę Pavertė Kaknefa
ą _____

Houlton, Me. — Ten kur 
Antręjo Pasaulinio karo 
metu oro bazėje buvo 

,000 karo kalinių, tai da
bar išdygo gražus kaime
lis.

Federalė valdžia tą oro 
bazę pavedė miesteliui, o 
miestelio valdžia apgy
vendino 14 šeimų ir jų 40 
vaikų ir tuo pašalino butų 
trūkumą.

Įsitėmy-
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Žemė turi du ašigaliu vienas vadinamas Šiaurės, o antras Pietų. Šis 
vaizdas parodo Pietų ašigalį dėl kurio keliami ginčai kam jis priklauso 
ir taip toliau. Jung. Valstybės pasiūlė ašigalį pavesti tarptautinei ko- 

sijai kontroliuoti.

Trūksta Maisto Jugoslavi-
JOS MJCSTilOS“

Belgradas, Jugoslavija 
Per pastarąsias savaites 
Belgrade ir kituose mies
tuose susidarė didelis 
maisto trūkumas.

Dėl maisto trūkumo y- 
ra tendencija kaltinti 
maisto paskirstymo agen
tūras. Tačiau svarbiausia 
priežastis yra ta, kad 
pietrytinėje Eur opoje 
maistas gaminamas pri
mityviu būdu ir tuo pa
čiu metu turi daug mokė
ti už importuojamus di
džiuosius aptaisymus ir 
žaliavą, kuri reikalinga 
industrializuoti tuos atsi
likusius kraštus.

MALDININKAI SUGRĮŽO •------------------------
Šį pirmadienį New Yor- 

co uostą pasiekė laivas 
Queen Mary, kuriuo su
grįžo 500 maldininkai su 
bostono Arkivyskupu Ri
chard J. Cushing prieky.

Maldininkai aplankė 
Liurdą, Romą ir kitas į- 
dome'snes vietas, 
audienciją pas Šventąjį' 
Tėvą.

Ne visi grįžta. Kaikurie 
pasiliko platesnei kelionei 
po Europą.

Nežinomas Labdarys
PaHkoS2.424.000

POPIEŽIUS ATSIŠAUKĖ Į 
MOKSLININKUS

Pasmerkė Diktatūras

Tel. SOuth Boston 8-2680

Pietiečiai Sukilo Prieš Tmmaną
Gelbsti Respublikonams

Wallace pagilina plyšį

tos partijos

kad Preziden-

litika.

Sunbvežimiy Vairuotojai 
Grįžta Darban

New York — Praneša, 
vairuo-

SIX CENTS.

LDS SEIMO DARBOTVARKĖ

■ Kada Prezidentas Tru- 
i manas ir New Yorko Gu
bernatorius Dewey pasi
ruošė pradėti intensyvę 
kalbėjimo kelionę, tai pa
sirodė ženklų, kad šiais

I

buvo priimta Demokratų 
Partijos konvencijoj ir į- 
traukta į 
platformą.

Sakoma,
____ _____ ______ _____ tas Trumanas praras ma- 
1948 m. gali pasikartoti žiausia 45 Demokratų e- 

. istorija, būtent, maždaug, lektorius. Wallace, beabe- 
tas, kas įvyko 1912 m. jo, džiaugiasi, kad jam 
Tais metais skilo Respu- vyksta suskaldyti demo- 
blikonų partija tarp Pre- kratus ir atkeršyti Prezi- 
zidento William Howard dentui Trumanui už tai, 
Taft ir buvusio Preziden- kad jį pašalino iš pareigų, 
to Theodore Roosevelt, Demokratų skilimas pa- 
kuris tapo Progresyvės gelbės Respublikonams, 
partijos ’ kandidatu.______ Į Wallace ir jo pasekėjai,

Pietuose skilo Demokra- ypa\. komunistai labai 
tų partija, kai Statės1 ?mark,al velkla-ved.a PIa’ 
Rights Demokratai pasi- c1’ PfoP^andą prieš Pre- 
sakė už Gub. J. Strom »>“*< Trumaną Bet iki 
Thurmond iš South Caro- nnknn.1 dienos dar gali 
liną j Prezidentus ir Gub. P“*ke,stl Vlsa krasto P°’ 
Fielding L. Wright iš Mis-, 
sissippi į Vice Preziden-j 
tus.

Šis Pietiečių demokratų 
skilimas įvyko dėl Prezi-. 
dento Trumano pasiūly- j 
tos civilių teisių progra- kad sunkvežimių 
mos, nes Pietinėse valsti- tojai pradeda grįžti dar- 
jose negrai neturi lygių ban, kada darbdaviai 
civilių teisių. Prezidento siūlė pakelti algas po 17 
civilių teisių programa ir pusę cento į valandą.

■r* ■» r - , "

Roma, rūgs. 13 — Joigi gavo leidimą išvažiuoti 
Šventenybė Popiežius Pi-, ir kiti. Jie visi yra po 
jus XII, kalbėdamas apie1 kaucija.
atominę energiją, atsi-. Komunistų vadų byla 
šaukė į mokslininkus, kad prasidės spalių 15 dieną, 
jie savo moderniškus Į 
moksliškus išradimus pa-į 
naudotų žmonijos gero- ■ 
vei ir taikos palaikymui, j

Jis pasmerkė diktatu-į 
ras, kurios reikalauja i 
tuos pajėgingus ir tech
niškus išradimus naudoti 
priespaudai. į

Nusižūdydainas Susprogdi
no Narni

be-New York — Tūlas
darbis jūrininkas, Eugene 
Hurley, gyvendamas 17 
aukštų apartmento Man- 

Popiežius kalbėjo milži- hatan’e, norėdamas save 
niškai katalikų demons- nusižudyti dujomis (ga- 
tracijai ir 200,000 Katali- su) susprogdino visą 112 
kų Akcijos jaunimo orga- šeimų namą. Jo bute pri- 
nizacijos nariams, 
buvo susirinkę Šv. 
aikštėje.

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 18 d. s. m. prasidės 
LDS (Lietuvių Darbininkų Sąjungos) metinis seimas 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoj, Norwood, Mass.

Parapijos vadas, kleb. kun. Feliksas E. Norbu- 
tas, jo pagelbininkas kun. A. Janiūnas ir Seimo Ren
gimo Komisija jau yra pilnai pasiruošę priimti atsto
vus - atstoves. Dabar tik laukia kodaugiausia atsto
vų ir svečių.

Primename visiems iš tolimesnių lietuvių kolo
nijų atstovams ir svečiams, kad tuojau praneštumėt ? 
Seimo Rengimo Komisijos pirmininkei p. A. Smilgic- 
nei kiek, kas ir iš kur atvažiuoja, kad atvažiavusiems 
galėtų parūpinti nakvynę. Rašykite šiuo adresu: Mrs. 
A. Smilgis, 50 Tremont St., Norvvood, Mass. Tel. NOr- 
wood 7-0583-M.

Bostono labdaringoms 
įstaigoms vienas labda
rys, paliko $2,424,000.00.

Jis tą sumą paliko su 
Turėjo1 sąlyga, kad jo ar jos var

das nebūtų atskleistas bei 
paskelbtas.

Tuo palikimu pasinau
dos visa eilė labdaringų 
įstaigų.

Privertė Lėktuvo Vairuo
toji Vykti | Jugoslaviją

kurie leistoms dujoms sprogus 
Petro apardytas visas namas.

i Toje nelaimėje žuvo dar 
3 žmonės ir 13 tapo sun
kiai sužeista.

Athens, Graikija — Aš- 
tuoni ginkluoti graikai 
keleiviai privertė komer
cinio graikų lėktuvo vai
ruotoją, kuris lėkė iš A- 
thenų j Saloniką, lėkti į 
Jugoslaviją.

Sakoma, kad tie aštuoni
kareiviai buvę komunis-' 
tai. Jie sumušo to lėktuvo 
įgulą ir vairuotojui (pilo
tui) įsakė pasukti ir vyk
ti į Jugoslaviją.

RUSIJOS ŠNIPAMS PAVYKO 
PAVOGTI ATOMINES BOM

BOS PASLAPTIS
___________

Washington, D. C. —At
stovų Buto paskirtieji ty
rinėtojai surado patikimų 
davinių, kad Rusijos šni
pams pavyko pavogti 
daug atominės bombos 
pagaminimo pslapčių.

Apie tai paskelbė kon- 
gresmonas Richard B. 
Vail iš Illinois. Jis sakė 
tas faktas sužinota iš vie
no aukšto Amerikos kari
ninko turinčio reikalo tos 
bombos gaminimo prie
monių suorganizavime.

Rusai Paruošė 5000 PoRd 
ninku Maisto Riaušėms 

MMSIIIil

Berlynas —Anglų zono
je leidžiamas laikraštis 
“Telegraf” paskelbė, kad 
rusai suorganizavo bolše
vikiškoje mokykloje pa
ruoštus 5000 policininkų. 
Jie apginkluoti ir paruoš
ti numalšinti riaušėms 
dėl maisto stokos rusų 
zonoje.

iristy Vadams Išvažiuoti

ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 18 D., 1948
Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis 

10: T vai. rytą Šv. Jurgio lietuvių par. bažnyčioje, 
St. James Avė. Šv. mišias atnašaus kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro pirmininkas. Pamokslą pasakys kun. Jo
nas S. Švagždys, buvęs LDS Centro pirmininkas.

12:30 vai. po pietų atstovų registracija parapijos 
svetainėje St. James Avė.

1 vai. po pietų LDS Seimo sesija toje pačioje sve
tainėje: Seimo Rengimo Komisijos pirmininko žodis; 
malda; LDS Centro pirmininko kalba; prezidiumo ir 
komisijų pasiūlymas ir jų rinkimas, b) Atstovų var- 
došaukis; c) pereito Seimo protokolo skaitymas; č) 
LDS Centro Valdybos raportai; d) nauji pasiūlymai, 
rezoliucijos, jų svarstymas ir priėmimas; e) LDS 
Centro Valdybos rinkimas. Seimo užbaigimas malda.

New York— šiomis die
nomis teismas uždraudė 
komunistų vadams, kurie 
yra kaltinami už sąmoks
lą jėga nuversti Jung. 
Valstybių vyriausybę, iš-I 
New Yorko.

William Z. Foster, I__ __ ___  __ „ o____
munistų partijos pirmi- pasipuošė dėl mirusio jų 
ninkas, gavo leidimo išva-'paskutinio prezidento gy
liuoti ir rinkti aukas sa- nusio tos šalies laisvę ir 
vęs ir kitų gynimui. Taip-1 nepriklausomybę.

Dr. Eduard Beneš, ku- 
{ris prieš keletą dienų mi- 

ko- rė. Milijonai čekų gedulu

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 19 D.
10:30 vai. rytą šv. mišios už gyvus ir mirusius 

LDS narius. Po pamaldų pietūs.
2 vai. !*> pietų parapijos salėje Seimo tęsinys. 

Šioje seimo sesijoje gali dalyvauti ne tik LDS Seimo 
atstovai, nariai, bet ir nepriklausanti prie LDS asme
nys — vietiniai ir iš kitų kolonijų.

Ši Seimo sesija prasidės malda. Po maldos bus 
FORUMAS — tema: “Tobulioji Darbininkų šeima”. 
Prelegentais bus: tėvas, motina, duktė, vienuolė ir 
kunigas: p. Juozas B. Laučka iš New Yorko: p. T. 
Mažeikienė iš Worcester; p. Julia Jakavonytė
Brockton; Sesuo Augusta iš Putnam, Conn., ir kun. 
Aloyzas Klimas iš Brockton.

Forumui pasibaigus, įvyks palaiminimas švč. Sa
kramentu šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Tuo ir baigsis LDS Seimas.

• v
IS



Antradienis. Rugsėjo 14, 1948
' - ■» ~ ~

I įvairios žinios
-=~y

C

BERLYNE RAUDONIEJI NETE 
KO ŽMONIŲ PASITIKĖJIMO
Kiek laiko atgal, raudo

nieji kpmunistai. Maskvos 
kurstomi, suruošė demon
straciją Berlyne prieš Va
karų Valstybes ir prieš 
Berlyno miesto valdybą. 
Raudonieji užėmė miesto 
rotužę ir išvaikė valdybos 
narius.

Vakarų valstybių mili- 
tarė valdžia mažai ką ga
lėjo daryti, nes miesto ro
tušė randasi sovietų rau
donųjų srityje. Rusai bol
ševikai suėmė 19 vokiečių 
policininkų. Berlyno mies
tas padalintas į dvi dalis. 
Miesto gyventojai baisiai 
pasipiktino raudonųjų ve
damu teroru.

Berlyno miesto gyven
tojai Vakarų zonoje su
ruošė demonstraciją prieš 
raudonuosius. Kalbėtojai 
griežtai pasmerkė raudo
nųjų komunistų terorą. 
Sovietai šaudė į demons
trantus. kurie tik prisiar
tino prie raudonųjų zo
nos.

Prieš - komunistinėje 
demonstracijoje dalyva
vo daugiau kaip 300.000 
žmonių. Raudonieji visai 
neteko Berlyno gyventojų 
pasitikėjimo.

paėmęs kelis būtino var
tojimo dalykėlius, slaptai 
su žmona ir sūnumi perė
jo per fronto liniją iri 
pėsčias atvyko Vokieti- ■ 
jon. Karo metu Vokietijo
je, kaip ir visi mūsų trem
tiniai, profesorius su šei
mai sunkiai dirbo ir var
go. kol pagaliau ameri
kiečiai juos išvadavo. .

Vokietijoje veįionis dir
bo gimnazijoje ir šalpos 
organizacijose. Buvo ty
lus kuklus, darbštus, visų 

! gerbiamas ir mylimas. 
Nors į Clevelandą atvyko 
prieš keturis mėnesius, 
bet ir čia spėjo įgyti vie
tos lietuvių kolonijos 
simpatijų. Todėl vietos 
kolonija giliai pergyvena 

;šią tragediją ir liūdi, kad 
i žadanti asmenybė taip 
greit ir tragiškai žuvo.

Velionis buvo sužavė
tas Amerika. Jis sakė, 
kad tai yra Dievo šalis ir 

kalbėtojai vienintelė vieta žemėje,

jam tironui ir komunis
tams. Jie suruošė demon
straciją neva “nukentėju
sius nuo fašizmo” atmin
ti, Bet tai buvo tik mas- 
ka. Tikrenybėje jie norėjo 
sukurstyti gyvent o j u s 
prieš Vakarų militarę val
džią, kad raudonoji meš
ka galėtų užimti visą Ber
lyną. Nepavyko, 
į Raudonieji labai mažai 
gavo pasekėjų, nors iš 
anksto skelbė, kad tie, 

i kurie nedalyvaus demon
stracijoje, jie bus žinomi 
kaipo “fašistai”.

Visose Berlyno gatvėse, 
Amerikos sekcijoje, pa- 
troliavo Amerikiečių gin
kluoti vežimai. Tačiau jo-i 
kių sukilimų nebuvo, nors 
komunistai labai norėjo 
juos išprovokuoti.

Raudonųjų 1_____„
smerkė Jung. Valstybes, kur verta gyventi. 
Dalyvavo ir Maskvos at- L štai Jonas V ilčinskas 
stovai. Komunistai buvo iš. gyvųjų tarpo išskirtas, 
suvažiavę ne tik iš Vokie- Liko tik giliai liūdinti 
tijos miestų, bet ir iš kitų žmona ir sūnus "vieninte- 
kraštų. Jie norėjo pervir-; i^Je žemės vietoje, kur 
šyti anti - komunistinę verta gyventi”, 
demonstraciją, įvykusią Reiškiame giliausią už- 
ketvirtadienį, rugsėjo 9 uojautą. BALF.
d., bet nesutraukė nė 80.-! 
000 raudonųjų ir pasekė
ju

DABARTIES PASTABOS

silkė, ne 
o raudo-

(Pradžia 1-me puslapy}) 
to, kad taip nori Stalinas,

herring”. Mes gi 
ir« d komunizmas 

raudona 
gyvatė,

iš 
kurio išgelbėjimui iš pražūties 
Amerika, Rooseveltui vadovau
jant, išleido daug bilijonų do
lerių ir paklojo daug Amerikos 
jaunų vyrų gyvasčių. Kas gali 
permanyti Amerikos politikos 
kelius?

•

Prez. Truman komunizmą 
laiko mažmožiu, kad jis komu
nistinių šnipų tyrinėjimą pa
vadino “red 
visi žinome, 
nėra ne tik 
tik raudona 
nas velnias.

DA-RRININKA

Lėktuvas - milžinas su 23 pasažieriais be su
stojimo iš Honolulu į Chicagą atskrido per 24 va
landas ir 9 minutes. Kelionė 4,748 milės. Jo vidu
tinis skridimo greitis 193 milios per valandą.

- Petras Babickas.

Jaunos Dvasios Keliais

Pavogė Varpą
RAUDONIEJI BANDĖ i RusjjOs spauda ir radio m t« ~ ‘

ATKERŠYTI 'rabino komunistus ir i„ - th,caS°’ IU- ~ Is
OoVm zV • -• 10 Komunistus ir jų tįstų maldnamio tapo pa-

Chicago, III. — IšATKERŠYTI
Sekmadienį, rugsėjo 12 pasekėjus dalyvauti de-

d. Sovietų Rusijos unija‘monstracijoje ir atkeršy- sva™

Bab-

vogtas varpas sveriąs a-
ir vokiečiai komunistai !ti "priešams”, 
bandė atkeršyti Berlyno Vokietijos 
miesto gyventojams, f 
rie nepritaria raudona- neklauso.

bet veltui, 
žmonės labai Varpas buvo laikomas, 

laikinai kieme* ne^ mald-
ku-pažįsta raudonuosius ir jų'namis buv0 taisomas.

TRAGIŠKAI ŽUVO TREMTI
NYS PROF. JONAS VILČINSKAS

Reikalingi Tarnautojai 
Europai Ir Amerikai

Prieš 4 mėnesius tolimo nas Vilčinskas. Velionis 
giminaičio Juozo Vilčins- dirbo Dougherty Lumber‘ 
ko padedamas iš Vokieti- Co. Cleveland, Ohio. Ant! 
jos į Cleveland. Ohio at-,jo užgriuvo kelios tonose 
vyko Jonas Vilčinskas su;rąstų ir sulaužė krūtinės 

ląstą. Po keturių valandų 
šv. Aleksiejaus ligoninėje 
mirė.

Iki 1944 metų Jonas 
Vilčinskas buvo Kauno U- 
niversiteto Miškų fakulte- 

įto profesorius. Tų metų 
vasarą, esant jam savo ū- 
kyje už Kauno, kaimynų 
įspėtas, kad atvyksta ru- 

jo suimti, jis,

žmona Jone ir sūnumi 
Rihvydu. Visa šeima 
džiaugėsi, kad pagaliau 
atvyko į visų tremtinių 
išsvajotą šalį ir kad jau 
gaibės skausmo ir širdgė
los laikotarpis. Tačiau iš
tiko baisi tragedija! Rug
pjūčio 21 d. 4 vai. po pie
tų ligoninėje mirė sunkiai 
darbovietėje sužeistas Jo- sų NKVD

dikui okupantui; rašo ir 
apie kilnią tarnaitę lietu
vaitę, atidavusią savo gy
vybę budeliams, bet išlei
dusią Vytautą Didįjį iš 
kalėjimo; rašo ir apie 
Lietuvos bernelį Praną 
Eimutį, drįsusį priešintis 
įtūžusiam užpuolkų būriui 
ir apgynusiam Amerikos 
misiją Kaune; rašo apie 
tūkstančius pilkų niekuo, 
rodos, lig laiko nežymių 
žmonelių, kurie lemtai va
landai išmušus parodo di
džiausio didvyriškumo pa
vyzdžius.

Neabejojame, kad isto
rija užrašys ir tuos kuk
lius Lietuvos ūkininkus, 
kurie pavojaus valandą 
palieka savo namus ir ei
na tėvynės ginti.

Visa tai yra kilnu, visa 
tai taip šviesiai žmoniška 
ir amžina.

Štai kada atsakome į 
klausimą: — Ar esi jau
nas?

Kada tavo širdis plaka 
drauge su visų tautiečių 
širdimi, kada tavo mintys 
jungiasi į vieną su visos 
tautos mintimis, kada 
jauti, jog ugningo pasiry
žimo ginti kraštą ir lais
vę tu esi tiek sklidinas, 
kad gali įkvėpti ir padrą
sinti retą svyruojantį ar 
bailį,— tu esi jaunas, nuo
stabiai jaunas! Vis tiek, 
ar tavo teišgyventa tik 
dvidešimt pavasarių, ar 
tavo nugarą slegia 70 me
tų našta, ar tu esi kuklus 
padienis darbininkas, ar 
žaliųjų mūsų arimų ber
nas, ar aukštas ministeri
jos valdininkas!

Jaunystė, — tai ne mū
sų kūno jaunumas. Ne! 
Tai dvasios galia, tai pa
siryžimo stiprumas, tai 
mokėjimas aukotis ir au
koti, tai mokėjimas būti 
vienybėj su visais, tai ė- 
jimas su visa tauta der- 
mingu žingsniu ten, kur miai arsime savo gimtąją 
šaukia gyvenamojo meto žemę, statysisme, kursi- 
akimirka, tai pasiryžimas me naujo gyvenimo rūmą, 
žūti, bet nevergauti, tai ant kurio bus parašas: 
Pilėnų kunigaikščio Mar- ’ 
gio kelias, tai karžygės 
Gražinos kelias, tai mūsų 
didžiųjų atgimimo prana
šų kelias, tai aušros ke
lias!

Jei mes jaučiamės esą 
lietuviai, jei norime jais 
būti, jei ryžtamės dėl tau
tos laimės ir laisvės auko
ti visa, ką turime bran
giausio, net gyvybę, — 
mes esame jauni! Mums 
dar visa ateitis. Ir jos 
ateities vaizdus jau gali
me įžvelgti.

pareiškė:
is hard to prove”,

Vienas kolumnistas 
“Treason 
tai yra išdavystę sunku įrody
ti.

Taip, raudoną išdavystę da
bar sunku įrodyti, bet nebuvo 
jokio sunkumo įrodyti rūdą iš
davystę.

•
Kitas kolumnistas nupeikė 

Dewey, respublikonų kandida
tą į prezidentus, už tai, kad jis 
pasakė, kad Italijai reikia su
grąžinti kolonijas.

Italijos kolonijų 
ja ir Rusija.

Italija yra tris 
žesnė, negu Texas
gyventojų turi dešimt sykių 
daugiau, negu Tesąs. Turint 
galvoje tą, kiek žmonių yra 
prisigrobusios Rusija ir Angli
ja, nesunku atspėti ar teisin
gesnis pasakymas, kad Italijai 
pripažinti jos buvusias koloni
jas, ar jas padalinti tarp Ang
lijos ir Rusijos? P.G.

Ar esi jaunas? Ar tavo 
žvilgsnis drąsiai žiūri į 
bundančios dienos prie- 
aušrį? Ar tu tvirtai įsirė
žęs stovi žemėje audroms, 
viesulams siaučiant, ir ar 
tu pasiryžęs eiti prieš ne
tikėtumų srovę? O gal 
tavo širdis sudrebės, jei 
šiandie išgirsi karo trimi
tą? O gal užsimerksi, pa
matęs gaisru nušvitusią 
padangę? Ar lindėsi slėp- tūkstančių 
tuvėje, ar būsi vienas iš 
tų, kurie su šypsena ir fronto į kitą ir tvarkyti . 
kovos daina žygiuos že-j pasaulį kardo ir patrankų 
mes vieškeliu? i veiksniais.

Štai klausimai, kuriuos! Du ryškiausi pasauliai j 
šiandieną tau pateikia Ii-1 atspindi žmogaus sieloje 
kimas. ir daro žmogų tuo keistu

Mes tariamės pažįstą I mišiniu, kuriame jungiasi 
žmones. Daug tūkstančių šviesiausios diev i š k o s 

mintys, įgalinančios žmo
gų siekti didžiausių tobu
lumo viršūnių, ir žemas 
aklųjų tamsos demonų va
lios vykdymas, suteikiąs 
žmogui visų plėšrių žvė
rių blogiausias ypatybes.

Iš amžių visų tautų se
niausiuose padavimuose 
yra pastebėta tų dviejų 
galių kova: tai Šviesos ir 
Tamsos kova, tai kova 
Dienos ir Nakties, kova 
Orimuzdo ir Arimano, 
Dangaus ir Pragaro, An
gelo ir Šėtono, Gėrio ir 
Pikto...

Buvo metų, kada, atro
do Piktas nugalėtas ir 
žmonija galės vėl eiti pa
žangos ir laimės keliu, 
bet, žiūrėk, subiūra vėl 
pasaulis, ir vėl tenka sto
vėti ties Rytojaus durimis 
nežinioje, kas tavęs ten 
laukia: — plėšiko peilis 
ar bičiulio pagalba.

Jaunime, įsidėmėk! Mes 
patys rašome istoriją! 
Mes — savo gyvenimu, 
savo valia, savo darbais! 
Ar manote knygose užra
šomi tik Cezario, Vytauto 
Didžiojo, Napoleono ir ki
tų karo vadų ir valdovų 
vardai? Ne, istorija rašo 
ir apie kuklius spartie- 
čius, kurių 300, Leonido 
vadovaujami, stojo prieš 
šimt, tūkstančių persų ar
miją; rašo ir apie jauną 
romėną karį Mucijų Sce- 
volą, sudeginusį savo ran- 

Įką, įrodyti, jog romėnei 
i nebijo skausmo, rašo ir a- 
pie prancūzų kuklią kai
mietę piemenėlę Jonę Ar- 
kietę (Joanna d’Aarc), 
kuri aukščiausios minties 
įkvėpta 
prancūzų 
nugalėti; 
šveicarą Vilių Tellį, kurio 
ranka nesudrebėjo šau
nant iš saidoko strėlę į o- 
buolį ant sūnaus galvos ir 
kuris paslėpė po švarku 
kitą strėlę, skirtą skriau*

v • —
Kas tie genijai, kurie drį
so stoti prieš tamsią ir iš
gverusią žemųjų instinktų 
apsuptą ir tamsybėje 
skendinčią nemokšų mi
nią, ir bevelijo žūti, kad 
tik jų skelbiamoji moks
lo ir tiesos idėja duotų 
vaisių? Ir kaip pavadinsi
me tuos, kurie apimti di
dybės minčių, ar asmens 
sumetimų, drįsta šimtus 

ar milijonus 
gyvybių blokšti nuo vieno

nori Angli-

sykius ma- 
valstija, o

Kada išsisklaidys šių 
dienų tvaikas, kruvinais 
garais supąs šiuo metu 
žemę, pamatysime. naujo 
gražaus skaistaus gyveni
mo dienas, kada pakabi
nę šautuvus ant sienų ra-

žmones. Daug tūkstančių 
storų knygų nagrinėja 
žmogaus ęgmę: jo dieviš
ką kūrybinę galią ir kru
vinus plėšriųjų žvėrių in
stinktus. Ir tie tūkstan
čiai storų knygų dar la
bai mažai tepakėlė uždan
gą, slepiančią keistą žmo
gaus būdą...

Kas mes esame? Visi 
mes, kuriuos mokslas va
dina “homo sapiens”, ku
riems iš visų gyvių rūšių 
teko laimė mąstyti, kalbė
ti, statyti, kurti civiliza
ciją ir kultūrą; žodžiu, to
bulėti ir daryti gyvenimą 
šviesesnį.

O kaip pavadinsime tuos 
žmones, kurie lyg švytu
riai jūroje savo toli pra
matančiu protu, nežinan
čiu ribų pasiaukojimu, a- 
tidavė gyvybę mokslo rei
kalams, kartais visą gy
venimą tyrinėdami kokio 
nors mikrobo veikimą?

Imigracijos reikalams 
reikia dviejų delegatų 
siųsti į Vokietiją, Austri
ją ir Italiją. Taip pat ga
lime rekomenduoti eilę 
asmenų valdžios ir priva
čių organizacijų įstai
goms — tarnybai užsie
nyje. Reikia sekančių 
kvalifikacijų asmenų:

1. Baigusių socialinius 
mokslus arba toje srityje 
dirbusių 
žmonių.

2. Gerai 
lų kalbą. 

: kad
■ bent viena ir 
kalbų: (arba ir 
lietuvių, lenkų, 
čių, vokiečių ir

Amžius — apie tarp 25 
iki 50 metų.

Kandidatai, vykstą į 
užsienį, turi pasižadėti iš
būti nemažiau vienus me
tus laiko.

Kelionės 
apmokėtos 
tatinkama 
mens kvalifikacijas; 
mamąją vietą ir susitari
mą.

Reikalingos Washingto- 
ne ir Nevv Yorke steno- 
grafės, mašininkės ir 
k n y g vedės, gerai mokan
čios anglų kalbą ir galin
čios lietuviškai ir kitomis 
kalbomis susikalbėti.

Darbo sąlygos geros. 
Tarnyba užtikrinama ne 
mažiau 2 metams laiko.

Prašymus siųsdami, ad
resuokite:

Rev. Dr. J. B. Končius 
United Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11. Nevv York.

ir patyrusių
i mokančių ang- 

Pageidaujama, 
galėtų susikalbėti 

viena

t/-- ?t 'Į'

sekančių 
daugiau) 
ukrainie- 

prancūzų.

Žmonės gimė, džiaugėsi 
gyvenimu, ir mirė, kad at
ėjusi gyventi jaunoji kar
ta galėtų taip pat vykdy
ti kilnius taikos idealus 
visų žmonių laimei ir ge
rovei.

Mes esame jauni, mes 
būsime jauni! Nes tik jau
nystė nežino kliūčių tiks
lo siekiant, tik jaunystė 
neabejodama žengia prie
kin, o mūsų kelias tik pir
myn ir pirmyn į naują, 
laisvą, šviesų, laimingą 
gyvenimą.

•v • ? ■ '
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fa* i išlaidos bus 
ir mokama a- 
alga, pagal as-
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Musliendo ūrt o Laivas
Žuvo 44 Žmones

Miami, Florida — Rug
sėjo 1 d. mažas cirko lai
vas, kuriuo vežė liūtus ir 
kitus žvėris, nuskendo Ka- 
ribėjos jūroje.

Iš 56 to laivo įgulos iš-j 
gelbėjo tik dvylika žmo-! 
nių.

Vokiečiai Bėga Iš Sovietą 
Rusijos Zonos

Praneša, kad iš sovietų 
Rusijos zonos j britų zoną 
kasdien atbėga maždaug 
po 400 vokiečių. Atbėgu
sieji sako, kad sovietų zo
noje gyvenimas pasidaręs 
neįmanomas.

Malonu Yra Melstis iš 
lietuviškos Maldaknygės! 
uarominKo Knygyne baitre ĮSiįyn nMnaiisąį 

LICTl!YfSKlĮ w€KMCIQ MMOHOiyg^į* 
DIDYSIS RAMYBfiS ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. "Darbininko” spau
da. 788 puls------- ----------------------------------------- $3.75
RAMYBfiS ŠALTINIS, antro# laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. "Darbininko” spauda. 544 
puslapių ..................................................... ..... —-— $3.00
MALDŲ RINKINfiLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi.
Kaina ...................................... ................. ................ $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido "Garsas”, 288 pusi......$1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wcst Broadway, So. Boston 27, Man.

1.

2.

3.

4.

Mrs. Helen Martini, Nevv Yorko Bronx Parko 
tvarkytoja suleidusi mažąjį tigruką trijų ir pusės 
mėnesio prie stambios jo motinos, kurio ji nebu
vo mačiusi per mėnesį. Per tą laiką buvo pastebė
ta. kad senė tigrė buvo labai pikta. Bet su šiuo 
pasitikimu mažyčio tigruko tas piktumas prany
kęs.

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS 
įvyks tuojau po AL- 

RK Federacijos Kongre
so, būtent, antradienį, 
spalių 19 d? š. m., Chica
go, m. r

I

pasiryžo vesti 
armiją priešų 
rašo ir apie

Šiuomi siunčiu $

Vardas

Adresas

ir prašau prisiųsti maldaknygę

*

r
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Tikrasis Kelias
— Taigi, dabar pasilieka

Jei turėčiau pranašystės gas. Ne vienu atveju jis 
dovaną? žinočiau visas pa- serga persekiojimo mani- 
slaptis ir visokį mokslą; jei ja. jam atrodo, kad laik- 
turėčiau visą tikėjimą, taip 
kad galėčiau kalnus perkelti, 
o neturėčiau meilės, — aš 
esu niekas.

Šv. Povilas.

Garsusis Msgr. F. J.
Sheen, rašydamas apieį
pokario netikrumą, pažy- į paliečiamas, 
mėjo:
— pasaulis yra panašus; tirties 
Kristaus papasakotam iš- puolimas yra geriausias 
šluotam namui. Išvarėmei ginklas, — jis pereina į 
vieną š-toną, tvarka. Bet; priešpuolį ir stengiasi su
kas valdys pasauli? Jei;likviduoti savo puolėją... 
.dorovė ir Dievo meilė neį-l Tokiu metu krikščiony-; vienam 
'eis į mūsų namus, — bu- bė, tartum, netenka savo 
dėkime, atsi mindami įtakos. Jos idėjos jokiu 

i Viešpaties perspėjimą, Į būdu negali prasiveržti

Iraštyje būtinai apie jį ra
šoma, kad susirinkimuose 
apie jį kalbama, kad susi- 
metusiame žmonių būre
lyje keliamos jo ydos.

Kai kokiu mors būdu da
barties žmogus tiesiogiai 

, jis ginasi 
“Kai nutilo ginklai,‘kaip įmanydamas. Iš pa- 

” j žinodamas, jog

i
I

Prasidėjo mokslo metas, ir daug, daug tūkstan-i 
čių vaikų — visoj Amerikoj jie skaičiuojami milijo-l 
nais — užpildo mokyklas. Demokratinė Amerika tuo-1 
mi laimingai skiriasi nuo diktatorinių valstybių, kad ___ _ __
ji duoda laisvę lankyti ne vien valstybines mokyklas,1 kad^ptvni nauT^elniaT i pro užsispyrimo" ir pykčio 
nes ir parapijinės mokyklos turi lygias teises. Tai yra bloHesnį Piriįasis ne-j skraistę, o Kristaus skelb- 
didelė laimė ir džiaugsmas katalikams tėvams ir vi-, ® r ... . .—
sai katalikų visuomenei, nes parapijų mokyklos su
teikia tą, ko viešosios negali duoti: dorovinį vaikų 
auklėjimą.

»> •
Iįsiveržtų į mūsų namus...

KLAIKŪS KELIAI 
Dabarties žmogus ne 

vienu atžvilgiu atsidūrė 
Kad visi tėvai suprastų, kiek gero atneša katali- į kryžkelėje. Jis jaučiasi 

kiškas vaikų auklėjimas, tai jie siųstų vaikus net ir į' dvasiniai pavargęs, jis 
............... ‘ ‘ ‘ " * ieško ramesnės užuovėjos, 

persvarsto naujų šūkių 
turinį ir giliai susimąsto.

Dabarties žmogus su j 
baime žiūri į ateitį. Jis 
jaučia, kad tai, ką ligi šiol 
pergyveno, gali vėl pasi
kartoti, tik nepalyginti di
desniu mastu. Atominis 
amžius savyje slepia vi
siško kultūros ir civiliza-

labai tolimas parapijų mokyklas. Deja, ne visi tėvai 
tai supranta. Kai kurie suranda visokias kliūtis ir pa
siteisinimus,- kad tik išvengtų katalikiškos mokyklos. 
Tikro pasigailėjimo yra verti tokie tėvai. Jie nusi
gąstų, jei žinotų, kokių dvasinių turtų savo vaikams 
jie pavydi.

Pavydi jiems tikėjimo, nes katalikiškos mokyk
los dėsto tikėjimo mokslą, o viešosios nedėsto. Tai gal 
patys tėvai moko vaikus tikėjimo savo namuose? La
bai abejotina, kad tokie tėvai taip darytų. Veikiausiai

;tas meilės įsakymas atro
do tik silpnumas. Šiuo at? 
veju teisingai pasakė gar
susis rašytojas Chester- 
ton: “Krikščionybė pripa
žinta perdaug sunki, bet— 
niekuomet jos nepamė
ginta”.

Dėl to ir kyla pagrindi
nės eilės klausimas: ar y- 

ira kokia išeitis iš šito 
raisto? Ar yra kokių vais
tų pavargusiai ir apatiš
kai žmogaus širdžiai?

Tas pats Msgr. F. J. 
Sheen sako: “Yra išeities 
kelias! O juo yra Dievo 

. Meilės Kelias. Tuštumą,jie patys yra silpno tikėjimo. Tikrieji tėvai katalikai ei jos sunaikinimo pradus. I pasilipusią po karo, gali- 
nepraleidžia jokios progos vaikus tikėjimo pamokyti. Dėl to ‘žmogus ieško užpį}dyti tiktai Dievo 
Kad ir jie geriausiai žinotų tikėjimo dalykus ir savo dirbtino nusiraminimo. įr artimo meile; jaunimo 
vaikams kasdien juos dėstytų, tai vis dėlto jie su- Jis eina į kinus, j teatrus, P;n;7Tn3 nušalins tik taivalkams kasdien juos dėstytų, tai vis dėlto jie Su——, — j— —~j — ■ — j— — —  t r  --------, cinizmą pašalins tik tai
pranta, kad katalikiškoj mokykloj vienuolės mokyto-Į jis dalyvauja žaidimuose, Tiesos kurį yra Absoliu- 
jos daugiau žino tikėjimo mokslo ir geriau vaikams jis ilgas valandas prasėdi Į m’eįfo”.
jį išdėstys. Tad aišku, kad apsileidusiems tėvams re-!užeigos namuose ir sten- ’ 
ligi ja mažai terūpi. Tai bent nereikėtų pavydėt vai-jgiasi užsimiršti, nusira- 
kams gero išauklėjimo: klusnumo, mandagumo, tvar- minti.
kos, švarundb, didesnės tėvams pagarbos, padorumo,’ Dabarties žmogus nepa- jame laiške Korintiečiams 
darbštumo, kantrybės ir apskritai visų dorybių, ku- prastai jautrus ir nervin-rašo: 
rios taip reikalingos gyvenime. Kitais žodžiais, tokie 
tėvai nepaiso, ar jų vaikai bus geri žmonės, ar kokie 
padaužos, kuriuos tik policininko lazda tegali suval
dyti. Liūdna tokių šeimų dabartinė padėtis, dar liūd
nesnė ateitis.
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Į Gražina Tulauskaitė.

Yra tėvų, kurie leidžia vaikus į katalikiškas mo
kyklas, bet — į svetimas. Tas taip pat netikslu, nes 
jie skriaudžia savo parapiją ir lietuvių tautą. Šiais 
laikais susidarė tokia padėtis, kad parapijai yra 
brangus kiekvienas parapijietis, o tautai kiekvienas 
lietuvis. Ne tam pirmieji mūsų ateiviai statė bažny
čias, kad jos būtų tuščios, ne tam steigė draugijas ir 
visokias įstaigas, kad jos retėtų, skurstų ir pagaliau 
išnyktų. Jie aukojo negausius, sunkiai uždirbtus savo 
dolerius ta viltimi ir įsitikinimu, kad jų pastatytos 
bažnyčios, įkurtos mokyklos ir įsteigtos draugijos 
bus amžinai lietuviškos, ne vien tik vardu, bet ir turi
niu, t. y. kad lietuvių kalba niekad nebus iš jų išvary
ta. Pageidautina, kad kiekvienas tėvas ir motina 
rimtai apie tai pagalvotų. K.

<•

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

t 32.
Skaudus Netikėtumas

Kirša akimirkoj suvokė, kam čekistas 
paminėjo partizanus: jis nenorėjo, kad istre
biteliai visu būriu pasisiūlytų juos palydėti. 
Partizanų vardas nuo tokio pasisiūlymo juos 
atgrasys. Kirša atspėjo. Išgirdę, kad yra ga
limybės su partizanais susitikti, burliokai 
neramiai susižvelgė ir nevienas į savanorius 
nesisiūlė. Visi niūriai tylėjo.
— Na, tai kaip? Nėra savanorių? — teira

vosi čekistas. —•’ Nėra, tai nė nereikia. Na, 
stokis, tu verzila! — šiurkščiai prabilo į Kir- 
šą ir patraukė už rankos.

Kirša atsistojo ir taip ryžtingai žengė pir
myn, kad čekistas jį sulaikė.
— Palauk, ne taip smarkiai! Taupyk jėgas, 

nes keletą kilometrų turėsi eiti. Nemanyk, 
kad tavęs pasigailėsiu. Nepajėgsi eit — kul
ka į pakaušį.

Dabar atrodė, kad istrebiteliams priderė
jo į palydovus pasisūlyt, nes iš čekisto žo
džių buvo aišku, kad gali prireikti pagalbos 
belaisvį vilkti ar nešti; kad belaisvis galėjo

i

Svetur ♦
Tenai dangus toks žydras, 
Kaip akys angelų, 
0 čia pro rūko šydą 
Rast saulės negaliu.
Sode žydėjo rožės, 
Raudonos kaip ugnis,

’ 0 šičia akys čiuožia 
Per kalnus ir pusnis.
Alyvų ten alėjos 
Lydėjo į namus...
Kas pasitiks parėjus, 
O vėjau neramus?
Ten krykštė kūdikystė, 
Jaunystę sutikau... 
Sapnuos šauki sugrįžti, 
O tėviškės dangau.

būt nušautas, ir jų keršto troškulys nueis 
niekais. O bet gi palydėt jie nesisiūlė. Su 
Kirša ėjo tik čekistas.

Visame savo gyvenime Kirša niekad ne
buvo tiek susidominęs savo likimu, kaip da
bar. Kur tas čekistas jį veda? Ar iš tiesų 
nori jį išgelbėti? Tiesa, iš istrebitelių nagų 
ištraukė, bet kas bus toliau? Ir kas jis būtų? 
Tur būt ne lietuvis. Veidas matytas, bet kur 
ir kada — galvoti įtemptai netenka, nes pa
kaušis dar tebesopa. Staiga čekistas prabilo:
— Nuostabu tau, tovarišč Kirša, ar ne?

“Jis mane pažįsta — kas jis būtų? — mė
gino atspėti Kirša, bet skausmas galvoj vėl 
atsinaujino. Čekistas iš veido tai atspėjo.

— Nesisielok, tovarišč',atspėt mano pavar
dę, nes matau, kad minties įtempimas suke
lia tau skausmą. Dovanok, kad aš taip gra
mozdiškai tau sudrožiau revolverio rankena, 
bet kitos išeities nebuvo. Kiek ilgiau palau
kus, jie būtų į šmotelius tave sudraskę. Tai
gi duok savo smegenims pailsėt. Aš pats 
savo pavardę pasakysiu. Vadinuosi Aleksiej 
Orlov. Aš buvau komisaro Savino pagelbi- 
ninkas, to paties, kurs su tamsta pas parti- 
nus pabėgo. Dabar aš pats noriu pasekti jū
sų pavyzdį. Vesk mane į partizanų stovyklą.

Šitaip! Dabar Kilios galvoj viskas paaiš
kėjo. Nuo džiaugsmo ir pakaušis nebe sopa. 
Tris kartus valio gerajam išgelbėtojui!

Kirša riktelėjo valio, bet tik vieną kartą, 
nes Orlovas jam bumą užčiaupė.

tie trys dalykai — tikėji- KAIP PADĖTI TREMTINIAMS 
mas, viltis, meilė; tačiau 
didžiausias tarp jų yra 
meūė (13, 13).

Dar griežčiau apie mei
lę kalba Meilės apaštalas 
šv. Jonas: į
— Kas nemyli, pasilieka garantija, kad 'atvykęs į

mirtyje. Kiekvienas, kurs j.a.V. asmuo gaus tinka- 
nekenčia savo brolio, yra mą darbą ir butą, neiš- 
žmogžudys; ir jūs žinote, stumdamas kitų, 
kad kiekvienas žmogžu- i 
dys neturi amžinojo jame! 
pasiliekančio gyvenimo. ; 
Tuo mes pažinome Dievo 
meilę, kad jis guldė už 
mus savo gyvybę; ir mes 
turime guldyti gyvybę už 
brolius... (1—3, 14-16). |

Geras ir būtinas dalykas
— tikėjimas; gera kiek-

i katalikui viltis, 
jog jo laukia amžinasis 
išganymas. Tačiau tikėji
mas be Dievo ir artimo 
meilės vra netikras. Apie 
tai gražiai kalba šv. Jokū
bas:
— Taip ir tikėjimas, jei 

jis neturėtų darbų, yra 
pats savyje miręs. Bet 
kas nors sakys: Tu turi 
tikėjimą, o aš turiu dar
bus. Parodyk man savo ti
kėjimą be darbų, ir aš tau 
iš darbų parodysiu savo 
tikėjimą. Tu tiki, kad Die
vas yra vienas; gerai da
rai; taip pat velniai tiki 
ir dreba. Ar nori, niekin
gasis žmogau, žinoti, kad 
tikėjimas be darbų yra 
miręs? (2, 17-20).

Meilės kelias yra pats 
tikrasis kelias, o tačiau 
dar ir šiandien ne vienas
— ir net organizuotai — 
prieš pastato jam neapy
kantos kelią. Kur nėra pa
garbos ir meilės Dievui, 
ten nėra nė artimo meilės, 
nes blogis nepakenčia 
nuolaidumo ir atlaidumo.

Mes žinome Mariją Mag- 
dalietę; bet ypač žinokime 
jos didelę meilę, dėl ku
rios buvo visos nuodėmės 
atleistos.

Mes žinome Petro išsi
gynimą, bet dar labiau ži
nokime jo karštą meilę 
Viešpačiui iki nukankini
mo ant kryžiaus.

Mes žinome gailestingą vu.. r
Samarijietį, kuris nieko meilė, kuri padės išsinarp-Ip^džfojė 

I Blankas gauti 
įdytąsias blankas

ATVYKTI J AMERIKĄ
Tremtinys ar tremtinio 

šeima tik tada galės at- 
(vykti į Ameriką, kai bus

Pagal “1948 m. D.P. į- 
statymą” dviejų biudžete 
nių metų būvyje į Ameri
ką galės atvykti 205,000 
tremtinių.

Pagal šį įstatymą bent 
40 % išduodamų vizų 
skaičius atiteks vien DP 
teises turintiems asme
nims, kurie kilę iš Lietu
vos, Estijos, Latvijos ir 
rytinės Lenkijos už Kur- 
zono linijos.

Bent 30% visų vizų teks 
tremtiniams, kurie anks
čiau dirbo žemės ūkyje ir 
kurie J.A.V. dirbs žemės 
ūkyje.

Pagal įstatymą galės 
atvykt 3,000 našlaičių iki 
16-kos metų amžiaus.

Pagal įstatymą “DP 
teises turį”, reiškia išvie- 
tintus asmenis, kurie 1939 
m. rugsėjo m. 1 d. ar vė
liau, arba 1945 m. gruo
džio m. 22 d. ar anksčiau 
atvyko į Vokietiją, Itali
ją ar Austriją ir kurie 
1948 m. sausio 1 d. buvo 
Italijoje arba amerikie
čių, britų ir prancūzų zo
nose Berlyne bei Vienoje 
arba amerikiečių, britų ir 
prancūzų zonose Vokieti
joje bei Austrijoje.

Jau išvykusieji į Angli
ją, Kanadą, Australiją, 
Daniją, Švediją, Pietų A- 
meriką ar kitur, šiuo įsta
tymu pasinaudoti nega
lės.

Pirmenybės atvykti tei
giamos giminėms iki 3- 
jčio laipsnio, žemės ūkio 
darbininkams, kurie dirbs 
J.A.V. žemės ūkyje, namų

i

ruošos, statybos, apran
gos ir kitokiems darbinin
kams, kurių stokoja J. A. 
V., ir asmenims su specia
laus išsilavinimo, moksli
nėmis, techninėmis ir pro
fesinėmis kvalifikacijo
mis.

Atvykimo išlaidas iš 
(Stovyklos iki J.A.V. kran- 
ito apmokės International 
Refugee Organization. Iš 
uosto iki gyvenamos vie
tos kelionės išlaidas turės 
sumokėti 
draugai.

Atvykti 
kuriems 
gyventojų 
tui ir darbus garantijos 
blankos.

Kurie jau esate ir parū
pinę affidavitus, vistiek 
butui ir darbui garantijas 
padarykite — išpildykite 
BALF blankas ir jas grą
žinkite BALF centrui.

Šeima įrašoma į vieną 
blanką. Į šeimą įeina ne- * 
vedę vaikai iki 21 metų 
amžiaus. Įrašykite taip 
pat savo močiutes ir tėvu
kus (grandmother, grand- 
father).

Ir neturintieji giminių 
ar pažįstamų, bet turį vie
ną ar kelis kambarius ir 
galį parūpinti darbą, at
likite gailestingumo dar
bą, užpildykite BALF pa
ruoštąsias blankas, neį
vardindami asmenų, pa
žymėdami tik kiek ir ko
kių asmenų galite priim
ti. Mūsų įgaliotiniai Vo
kietijoje 
parinks 
menis. Atvykę jie dirbs 
ir mokės jums už butą. 
Tai padarydami išgelbėsi
te nelaiminguosius lietu
vius iš didelio skurdo ir 
vargo, kurį jie kenčia 
tremtyje.

Kas greičiau atsiųs 
kvietimus, tie DP grei
čiau atvyks į Ameriką. 
Pirmieji tremtinių trans
portai, pagal naująjį DP

giminės ar

galės tik tie, 
bus Amerikos 

išpildytos bu-

I

bei Austrijoje 
atatinkamus as-

mu šeimose, bendruome
nėse, tautose ir visoje 
žmonijoje.

Lietuvių tarpe kaip tik 
turi ipasireikšti aktyvi pradės atvykti

kvailiui 1 j,H.1US0 mvnv nuas į, Į J.,

nepaisydamas parodė gy-.lioti iš daugelio sunkumų. |Pr^rzloJe 
vą meilę sužeistajam. j Maža auka tremtiniui, įlanka

Mes žinome ir dabarties vargstančiam stovykloje; 
dvasiniai apsilpus} žmogų J paguodos žodis ligoniui, 
ir žinokime, jog yra vie-j kenčiančiam fyzines kan- 
nas kelias jį prikelti ir su- čias; kasdienė savo varge- 
stiprinti — aktyvios Mei-,lių auka už sergantį pa
lės kelias.

♦ ♦

menesio

♦

Gyvas tikėjimas 
reikštis meilės įgyvendini-,žemėje.

saulį ir blogai darančius 
— štai mažutis kelias į E- 

turi vangeli jos įgyvendinimą
1948. IX.3.

ir išpil- 
dviejose 

kopijose prašome ko grei
čiausiai grąžinti į:
United Lithuanian Relier Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 
Telefonai: EVergreen 7-1422 

ir EVergreen 7-1423

— Palauk, tovarišč, dar mudu ne visai iš
gelbėti. Gali įvykti staigmenų. Viskas gerai, 
jei su partizanais susitiksime. Ir istrebitelių 
būrį pajėgsim išblaškyti. Bet jei susidursi
me su enkavedistų daliniais? Penki - šeši 
mūs neįveiks, tačiau susišaudymas gali at
kviesti daug gausesnį būrį. Kas tada?

Orlovas turėjo tiesą. Į partizanų sritį bu
vo toloka, čekistų guolis daug arčiau. Rei
kia atsargiai. Orlovas atidavė Kiršai revol
verį, šovinius ir granatą. Pats turėjo du re
volveriu ir apščiai šovinių. Jautėsi gerai ap
siginklavę, bet atsargumas slaptos eisenos 
buvo reikalingas. Taigi taikėsi eiti pamiš
kiais, tarp krūmokšnių ir brūzgynų. Orlovas 
papasakojo savo įspūdžius iš čekos gyveni
mo Lietuvoj.
— Aš buvau komjaunimo narys, iš studen

tų sekcijos, net patekęs į Sovietų Liaudies 
universitetą. Mes žinome, kad Sovietų ap- 
švietos lygis daug žemesnis kaip jūsų, bet 
komunistinė puikybė neleidžia mums to pri
pažinti. Mes geriausiai apsišvietę, ir tiek. 
Ką mums reiškia buržujų mokslas! Tačiau 
tai buvo tik išorinės rekliamos nuotaika. 
Rimčiau galvojantieji jaunuoliai negalėjo 
nematyti sovietinės tvarkos trūkumų. Tas 
nuolatinis į panosę kaišiojimas Stalino, Sta
lino ir dar sykį Stalino, buvo- neskanus iki 
pasibiaurėjimo. Tai kažkokia azijatiško sko- 
nio vergiška stabmeldystė.

— Įdomu, kaip dabar jaunimas į tai rea
guoja? — pertraukė Kirša.
— Dabar?.. Kaip reaguoja? — mėgino iš

spręsti Orlovas. — Tur būt taip pat, kaip 
keli metai atgal. Labai griežtai, dar be abe
jo griežčiau, kaip mano laikais. Vadinasi, 
reaguoja mintimis, nes viešai pasisakyti 
gręsia mirtimi. Tiesa, atsirado viens kits 
drąsuolis, kurs neapdairiai išsišoko, bet tuč 
tuojau buvo likviduotas. Kitiems tai buvo 
pamoka nė per plauką neišsišokti. Dabar 
rusų jaunimas godžiai griebiasi mokslo, gi
liai galvoja ir savo mintis slepia iki to lai
ko, kai rusų tauta urmu gaivališkai sukils.

— Ar manai, kad ši karta to laiko susi
lauks?

Orlovas visas sukruto, tarsi spyruoklės 
įspirtas.

— Susilauks, kaip mane gyvą matai! — 
riktelėjo. — Visi kaip vienas...

Nepabaigė sakinio, nes iš krūmų pykšte
lėjo keletas šūvių. Orlovas susirietė, abiem 
rankom nusitvėrė už kojos ir sukniubo. Su
čiulbęs Kirša nežinojo nuo ko gintis, nes jo
kio priešo nesimatė. Bet štai iš krūmų išniro 
būrys čekistų, atkištais į Kiršą revolveriais. 
Jų vadas balsiai suriko:

— Pasiduok! Rankas aukštyn?
Kirša iškėlė rankas sugniaužtom kumš- 

čiom. Iš vienos kumščios į būrį čekistų jis 
paleido rankinę granatą.

{Bus daugiau)
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Man verkė iš skausmo širdis...
Kada tik važiuodams regėjau Trakus — 

MAIRONIS.

senovės Lietuvą ne kaip 
totalitarinę valstybę, o 
jos valdovus ne kaip ka
ringos svetimų kraštų už
grobėjus ir tautų paver
gėjus, bet — kaip narsius 
valdovus 
demokratus. Ne tik mūsų 
pačių, bet ir krivičių (da
bartinių baltgudžių) bei 
ukrainų istorija kalba a- 
pie Lietuvos valdovus ir 
jų vietininkus kaip apie 
teisingus, tolerantingus 
administratorius, respe.k- 
tavusius vietos kunigaikš
čių, bajorų ir gyventojų 
religines bei tautines tei
ses, tradicijas.

Apie Lietuvos valdymo 
metus gudų ir ukrainų 
plačiuosiuose kraštuose 

niai valdė didelę Lietuvos, yra savo laiku parašyto 
valstybę, vienam daugiau'daug storų knygų rusų, 
rytine, kitam — vakarine j ukrainų, lenkų ir gudų 
valstybės dalimi rūpinan-1 kalbomis, kur tų tautų 

istorikai be didesnio šališ
kumo teigiamai atsilie
pia apie Lietuvos valdo
vus ir buvusį Lietuvos 
imperijos demokratinį re
žimą. Kaip ir iš tremtyje 
esančių tų tautų atstovų 
mes dažnai išgirstame,

PASAULINIO GARSO 
VALDOVAI

Nedaug yra mažesnių 
tautų, kurios gali pasigir
ti tokia didinga ir garbin
ga istorija, kaip lietuvių 
tauta.

Didžiuosius Lietuvos 
kunigaikščius — karalius 
Mindaugą ir Gediminą, 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos įkūrėjus ir re
formatorius (XIII - XIV 
amž.), galima lyginti su 
Prancūzijos - Vokietijos 
karaliumi Karoliu Di
džiuoju (IX amž.). Didie
ji kunigaikščiai broliai 
Algirdas ir Kęstutis 
(1341 - 1377) yra būdin
giausias istorinis pavyz
dys, kaip du broliai dar-

i
I

Kaip aukštas karštis vizitavo Naująją Ang
liją tai tik Coney Island vandens pakraštį buvo 
užplūdęs iš New Yorko 1,250,000 pabėgėlių nuo 
karščio. Šis vaizdas ir parodo dalelę tos minios.

tis. Kęstutis, kuris vedė 
dažnus karus su kryžiuo
čiais, Europos istorijoje 
žinomas kaip vienas rite- 
riškiausių kunigaikščių.

Bet aukščiausią galybės 
laipsnį Lietuva buvo pa
siekusi Vytauto Didžiojo 
laikais (1392 - 1430). Tai 
buvo Lietuvos valdovas _ 
Aleksandro Makedoniečio M buvusio ir dabartinio 
ir Napoleono Bonapartes rusų valdymo metus. Jie 
masto ir garso. Kad apie ] prisimena Lietuvos laikus 
jį, kaip ir apie anų dienų-’ 
Lietuvą, pasaulis turi per- 
maža žinių, reikia atsi
minti tolimesnį Lietuvos 
likimą. Lietuvą padalinus 
(1795), okupantams pa-

dovų vidaus politika, pa
vėluotas krikščionybės 
priėmimas (300-400 metų 
vėliau, negu Ukrainai ir 
rusai priėmė) ir neįvyk
dytas Lietuvos gyvento
jų - stačiatikių suorgani
zavimas į atskirą tvirtą 
autonominę Lietuvos sta
čiatikių bažnyčią. Kaip 
Maskvai pavyko per ilgą 
laiką ir ne rusus stačiati
kius padaryti slavais (pa
vyzdžiui — krivičius, ku
rie yra baltų giminės ir 
ne be pagrindo šiandien 
baltarusiais arba baltgu- 
džiais vadinami), taip, 
vedant kitokią politiką, 
Lietuvai galėjo pavykti 
tuos pačius arčiau savę 
pririšti...

AMERIKA LIETUVOS 
VIETININKE

Rugsėjo 8 d. — Tautos 
Šventės proga galima pa
daryti būdingą sugretini
mą. Lietuva ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės! Di
delis skirtumas kontinen
taliu ir potencialiu požiū
riais. Bet tarp šių dviejų 
kraštų yra istorinis ir 
psichologinis ryšys.

JAV kaip valstybė atsi
rado Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos žlugimo 
išvakarėse. Kai Lietuvai 
saulė leidosi, JAV saulė 
patekėjo. Kaip Lietuva 
viduramžiais savo tole
rantingumu švietė visai 
Europai, 
šimtmetį 
pasaulio 
riu savo 
kratingumo 
Kaip savo laiku 
saugojo Europą nuo mon
golų invazijos, taip šian
dien JAV toj pačioj Eu
ropoj budi prieš panašų 
pavojų. Kiek Lietuvos im
perijos žlugimas neigia
mai paveikė visos Euro
pos tolimesnę • jėgų lygs
varą, tiek Amerika, pagal 
Rabindranath Tagore fi
losofiją, yra lyg naujai 
atgimusi Lietuvos vieti
ninkė...

Skirtumas laiko požiū
riu didelis, bet palygini
mas prasmingas. Tai pa
tvirtina ir Lietuvos sūnų 
pralietas kraujas dėl JAV 
laisvės ir nepriklausomy
bės. Lietuvą su JAV sim
boliškai jungia Lietuvos 
sūnus generolas Tadas 
Kosciuška, buvęs žymi fi
gūra JAV nepriklausomy
bės rūmų kertinio akmens 
padėjime ir pašventinime.

E. K. Vilnietis.

Handschibej (šiandien Odesa) 
jis pastatė uostą, kuris turėjo 
tarpininkauti prekybai su Bi
zantija.

Vytauto politika vienok ne
privedė prie pilno pasisekimo. 
1399 m. Vytautas pasiruošė 
trečiam dideliam užsiėmimui 
(Untemehmen) prieš totorius, 
kas turėjo atnešti paskutinį lė
mimą. Jo kariuomenė susidėjo 
iš vokiečių, lenkų, valakų (Wa- 
lachen), žemaičių, totorių, 
baltgudžių (Weissruthenen) ir 
ukrainų. Vokiečių Ordinas pa
siuntė savo pagelbinius dali
nius komtūro Markwald’o Salz- 
bach’s vadovybėje. Karo žygis 
baigėsi 1399 m. rugsėjo mėne
sį prie Vorkslos upės vienok 
sunkiu pralaimėjimu. Iš vokie
čių ir lenkų, kurie kovojo pir
mose eilėse, vos tūli su gyvybe 
ištrūko. Tuo pačiu ir prie Juo
dosios jūros laimėti gynimosi 
punktai dingo, šitas pralaimė
jimas, kuris reiškė Vytauto 
karinės galybės sunaikinimą, 
privertė jį atsisakyti nuo prieš 
mongolų viešpatiją nukreiptų 
planų.

Santykiams tarp Baltijos jū
ros ir Rytų Europos erdvės di
delę politinę ir ūkinę reikšmę 
turėjo Vytauto perėjimas į 
krikščionybę (1398). Krikščio
nybės priėmimas vedė Lietuvą 
į europinės kultūriniai politi
nės būklės lygmenį. Tuo pačiu 
laiku sekė ūkinis priartėjimas: 
Salinverder’io sutartis (1398. 
X. 12 d.) padėjo kertinį akme
nį prekybos ryšiams tarp vo
kiečių ordino valstybės ir Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikšti
jos. Apie visos vokiečių ordino 
valstybės dalyvavimą prekybo
je su Lietuvos Didžiąja Kuni
gaikštija, kurios sienos kurį 
laiką siekė nuo Baltijos jūros 
iki Juodosios jūros, kalba Kau
no Kontoros rinktinių žmonių 
pranešimas (1492), kuriame 
pasakyta: "Nebuvo Prūsijoj 
amato, kuris iš to naudos ne
turėjo”.

Pažymėtina, kad A. San
ders savo knygoje ne 
vien tik šioje vietoje pa
mini Lietuvą ir lietuvių

Spėriai, spėriai sravi upė 
Ir klajoklis iria, iria — 
Jis tik mena, jam tik rūpi, 
Ką toliau likimas skyrė...
Varės jis pro saulės šlaitą, 
Ir per audros klaikų rūką — 
Daug kas, daug kas širdžiai 

kaita,
Nes kas buvo—neužtruko...
Vakar jam žydėjo ievos 
Ir dainavo ąžuolynas,
Šiandien kloji tuščios pievos, 
Dunkso kranto kalnas plynas...
Pakelėj malūnai, bokštai, 
Kryžiai, svirtys, žemės toliai — 
Tik neriba, ko jis trokšta, 
Ko jis meldės iki šiolei...
Tik neaušta, kas jam rūpi — 
Daugsyk saulė gimė, mirė, 
Vis į tolį skupa upė 
Ir klajoklis iria, iria...

<J. Baltrušaitis.
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MIŠKE SUOLELISDidžiajam neteko laimės 

sulaukti karališkos karū
nos. Mat, ir tada, kaip ir 
šiandien, aukštoje politi
koje būdavo klastų, ku
rios nulemdavo valdovų 
ir valstybių likimą. Len
kai, kanclerio vysk. Zbjg- 
niew’o Olesnkki’o vado
vaujami priešingai kara
liaus Jogailos nusistaty
mui, per Lenkiją iš Ro
mos vežtą karūną Vytau
tui kelyje pagrobė.

Nesulaukęs karūnos ir 
susikrimtęs, senelis Vy
tautas susirgo ir, kiek pa
sirgęs, mirė Trakų pilyje, 
palikęs Lietuvą be kara
liško vainiko, be sau ly
gaus vietininko.

Vytauto Didžiojo mir
tis be karališkos karūnos 
yra lemiančiai tragiškas 
Lietuvos istorijos mo
mentas. Nuo tada Lietuva 
vis daugiau buvo suriša
ma su Lenkija, kol, Mas
kvai vis daugiau spau
džiant iš rytų, 1569 m. ne
laiminga Lublino unija 
Lietuva galutinai susijun
gė su Lenkija, su kuria 
vėliau ir priėjo liepto ga
lą...

KRYŽIUOČIŲ AINIS 
APIE VYTAUTĄ 

DIDĮJĮ
Ta proga verta dėmesio 

ištrauka - vertimas iš 
1942 m. Muenlhene, Ho- 
heneichen - Verlag, išleis
tos mokslinės A. Sanders 
knygos “Osteuropa in 
kontinentaleuropaeischer 

Schau” (“Schriften zur

so Ordos sostinę (Kaza
nėje) stiprios įtakos ture- ; 
jęs. Ruošdamasis atsi
skaityti su kryžiuočių or
dinu, kad vienu metu ne
reikėtų jam dviejuose 
frontuose kariauti, jis 
1399 m. prie Vorkslos 
bandė sumušti totorius. 
Nors jam tas mūšis nepa
vyko, vienok jis savo gu
drumu tuoj susitaikė su 
totoriais, ir jau 1410 m. 
matome juos lietuvių tal
kininkais kovoje prie Žal- 

Lietuvos valdymo metai girio.
jiems buvo laimingesni] Didžiuodamies mūsų 

protėvių tolerantingumu, 
šiandien mes turėtume 
apgailestauti, kad perdi- 
delis Lietuvos valdovų 
humaniškumas viduram
žiais, galima sakyti, tuo
met retas demokratingu- 
mas, yra viena iš prie
žasčių, kad didelė Lietu
vos imperija vėliau turė
jo susijungti su mažesne 
Lenkija, paskui kartu su 
ja nusmuko ir vėliau buvo 
iškilusių galingesnių kai
mynų pasidalinta...

LIETUVOS KARALIJA
1410 m. liepos mėn. 15 

d. Vytautui Didžiajam su 
savo pusbroliui lenkų ka
raliumi Jogaila sumušus 
vokiečių kryžiuočių ordi
ną prie Žalgirio (Tannen- 
berg, Rytprūsiai), Lietu
va buvo pasiekusi aukš- 
čiausį galybės ir garbės 
zenitą. Vytautas Didysis 
buvo pasiryžęs užsidėti 
Lietuvos karaliaus vaini
ką ir tapti visiškai savis
toviu Lietuvos valdovu. 
Tame sumanyme jį rėmė 
net Romos

kaip estai švedų valdymo 
laikotarpį.

Kaip mūsų ir kitų tautų 
istorija sako, Lietuvos 
valdovų ekspansija į bal
tiškas krivičių ir slaviš-

vergus lietuvių tautą, kas ukrainų žemes buvo 
svetimiems nerūpėjo Lie-] pagrįsta keliais pagrindi- 
tuvos istorijos teisingas niais tikslais: 1) kvie- 
įvertinimas ir populiarini-' čiant krivičių kunigaikš-£ v 11 populiai Lili . —------ -------- -- ------------ o------------

mas. Lietuvos istorijos čiams; 2) kaupiant dides- 
laurais pasipuošė lenkų 
istorija, Varšuvos, Mas
kvos ir Berlyno muziejai, i 

Pasirinkę rugsėjo mėn. ‘
8 d. (Šv. Panos Marijos 
gimimo dieną) Tautos 
Švente, mes, anos Lietu
vos palikonys, prisimena
me didingą ir garbingą 
Lietuvos praeitį, pager
biame senovės _______
valdovus — karalius ir 

. kunigaikščius, karžygius, 
mūsų protėvius, iš praei
ties stiprybės semdamies, 
kaip sako Dr. V. Kudirka.

VIDURAMŽIŲ 
DEMOKRATAI

Dabartiniais demokrati
niais laikais mums 
didelė garbė prisiminti.desą), net į galingos Auk-

nes jėgas prieš baisų vo
kiečių kryžiuočių verži
mąsi Lietuvon; 3) gelbė
jant slavų tautas iš toto
rių žiaurios vergijos; 4) 
apsaugojant Europą nuo 

’ mongolų tolimesnio įsi
veržimo; 5) siekiant be
tarpiško ryšio su Bizanti- 
ja, tada buvo kultū- 

Lietuvos ros ir prekybos centru.
Vykdant šią šventą mi

siją Europos Rytuose, 
Lietuvos valdovams teko 
susikirsti su karingų to
torių ordomis ir Mas
kvos Didžiąja Kunigaikš
tija. Vytautas Didysis bu
vo pasiekęs net Juodąją 
jūrą ir joje prekybos uo- i Zigmuntos, 

yra stą įkūręs (dabartinę O- ninkavo pas

»

v •

Kas tą vietelę aplankys, 
Tai rankai ačiū pasakys, 
Kuri suolelį tašė, kalė. 
Čia taip malonu ir ramu! 
Pripildo paukščiai čiulbimu 
Tą žalią be pastogio salią.

____  Maironis.
v •

mini Lietuvą 
tautą.
KODĖL NE VILNIUS?..

Turėdami , galvoje tokį 
Lietuvos istprijos pavyz
dį ir kuriozą, kad buvu
sios Lietuyos imperijos 
valdančioji lietuvių tauta 
ilgainiui neteko valstybi
nės egzistencijos, liko ne
skaitlinga ir net ilgon 
vergijon pateko, be to 
šiandien, po 22 nepriklau
somo gyvenimo metų ne
dideliame įr nepilname

j r *

Maskvai tai sekėsi, nes 
nuo tada Kremliaus val
dovas buvo kartu ir sta
čiatikių bažnyčios Rusi
joje galva. Konstantina- 
polis nustojo įtakos ru
sams stačiatikiams ir 
stačiatikių bažnyčia Ru
sijoje buvo lyg ir sutau- 
tinta. Šitaip vienose ran
kose suderintas dviejų ga
lių — valstybės ir bažny
čios valdymas įgalino Ru
sijos valdovus tvirčiau 
ant kojų atsistoti ir, glau- 
džiant po savo sparnu 
Lietuvos valdovų “skriau
džiamas aveles”, užvaldy
ti visas stačiatikių apgy
ventas vietas, nors jos ir 
ne visos buvo slaviškos 
ar rusiškos žemės. Tos 
politikos laikėsi visi se
kantieji Kremliaus valdo
vai, carai. Ir tai, man
ding, yra viena iš pagrin- 
dinių Rusijos į didžvalš- 
tybes iškilimo priežasčių.

taip JAV per 
pasidarė viso 

skaisčiu švytu- 
laisvės ir demo- 

spinduliais. 
Lietuva

Benjamin VValthal iš Shirlington, Va., įėjo į 
palukių vaikučiams pasegimo kontestą ir jį lai
mėjo kaipo saugiai ir greitai pasegąs. Šalia jo 
stovinčios moterys ėmė pamokas. Tikėkit ar ne, 
bet šis paveikslas tai liūdyja.

imperatorius 
kuris torpi- 
Šv. Tėvą iš

gauti jam karališką karū
ną. Tik lenkų ponams ne
patikęs toks Vytauto Di
džiojo sumanymas, ir jie 
visokiais būdais stengėsi 
jo sumanymą sutrukdyti. 

1429 m. garsiame Lucko 
(Vakarų Ukrainoj) suva
žiavime, Vytauto Didžiojo 
sukviesti, Rytų ir Centri
nės Europos valdovai bu
vo susirinkę aptarti Rytų 
Europos reikalų. Vokie
čių Romos imperatoriui 
Zigmantui pasiūlus, Vy
tautas turėjo būti karū
nuotas Lietuvos karaliu
mi. Tai reiškė jo didelių 
nuopelnų Europos taikai 
pripažinimą ir jo laimėji-

kontinentaleuropaeischen buvusios Lietuvos impe- 
Forschung, I. Teil, Osteu- rijos etnografiniame plo- 
ropa bis zum Mongolen- te, negirdėtonfe rusų te- 
einburch”). 206-207 pus- 
lapuose skaitome:

“Baltijos jūros (Ostsee) ū- 
kiniams santykiams su Rytų 
Europos erdve naują etapą at
nešė iškilimas Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos, kuriai prie 
kunigaikščio Gedimino (1316- 
1341) ir Algirdo bei Kęstučio 
(1341 - 1377) pavyko iš mon- 
golinės galybės Dniepro erdvę 
išplėsti. Didysis kunigaikštis 
Vytautas privedė prie didžiai 
užsibrėžtos politikos prieš 
mongolų viešpatiją — tikslu 
Lietuvos sienas iki Juodosios 
jūros nukelti. Ir politika prieš 
Vokiečių Ordiną, su kuriuo 
Lietuva iki tol nuolatiniame į- 
tempime gyveno, buvo šiam 
tikslui pajungta. 1397 m. pra
dėjo Vytautas karą prieš mon-

Antrame karo žygyjemų apvainikavimą. Buvo « dalvvavo E-nutarta karūnavimo iškil-ifnT <1398) dalyvavo E
mes pravesti Vilniuje ir 
Trakuose 1430 m. rugsėjo 
mėn. 8 d. (Šv. Panos Ma
rijos gimimo dieną).

GANGSTERIZMAS 
VIDURAMŽIAIS

Deja, seneliui Vytautui

! berhard Waldenfelser, vėlesnis 
Torto komtūras, su 60 ietinin- 
kų. šituo karo žygiu Vytautas 
išplėtė savo galybės ribą iki 
Juodosios jūros. Naujos sienos 
apsaugai jis įsteigė Dniepro 
deltos krašte, arti šiandieninio 

' Akerman’o, dvi tvirtoves.

Štai istorinis pavyzdys, 
ką reiškia valstybei turėti 
vienose rankose valstybės 
ir bažnyčios vadžias. Mas
kvos galybės iškilimui 
patarnavo ‘nelietuviška’, 
jei galima taip išsireikšti, 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos lietuviškų val-

rore kenčia ir nyksta žu
doma, — ne kartą pagal* 
vojame, kodėl taip atsiti
ko. Kodėl šiandien Euro
poj ne Vilnius, bet kitos 
sostinės, kurios seniau ne-] 
buvo tokios galingos, pir
maisiais smuikais grie
žia?....

Neseniai girdėjome, kad 
Maskvoje buvo sušauktas 
stačiatikių bažnyčios dva
sininkų ir atstovų kon
gresas ryšium su Rusijos 
autonominės stačiatikių [ 
bažnyčios įsteigimo 500 i 
metų sukaktimi, šis fak
tas yra būdingas ir Lietu
vos istorijai. Žvilgterėkim 
500 metų atgal. Kaip tik 
tada, kai Lietuva buvo 
pasiekusi aukščiausį savo 
galybės zenitą, neseniai 
priėmusi krikščionybę, 
Lietuvos pašonėje tūnoju- 
si Maskvos DidŽoji Kuni
gaikštija persitvarkė ir 
pradėjo kelti galvą, reikš
ti ekspansiją Lietuvos 
valdomų sričių sąskaiton, 
imdama “savo globon” 
stačiatikiškas žemes.

Garsus rašytojas - istorikas Carl Sandburg, 
savo ūkyje augina ožkas, kurios duoda nemažai 
gero pieno. Vaizdas parodo savininką sėdinti su 
ožka. Jo laikomos ožkos visuomet yra dovanomis 
atžymėtos kaipo vienos geriausiųjų. Jo ūkis ran
dasi Flat Rock, N. C. Jis sako, kad ožkos dėl pie
no pigiau aplaikyti negu karvės.



Ar verta save nuodyti tabako
Antradienis, Rugsėjo 14, 1948 %

- Cigaretė atėmė mergaitei gyvastį 
- Pypkorius per metus dūmais pralei 
džia tris drabužių eilutes. - Profeso 
riaus Skramlik darytieji bandymai su 
varlėmis.

LIEPSNŲ IR DŪMŲ 
UŽTROŠKINTA

Chicagoje, Šv. Jurgio 
parapijoje prieš keletą 
metų buvo liūdnos laido
tuvės. Šv. Kazimiero kapi
nėse buvo palaidota jau
na, 31 metų mergaitė Ele
na Blendiz. Jos mirtis la
bai tragiška: vieną vaka
rą atsigulusi į lovą ji 
skaitė magazinus ir rūkė 
cigaretę. Taip berūkyda
ma ji ir užmigo. Nuo ciga
retės užsidegė patalas. 
Mergaitė pabudo dūmų 
pritroškinta. Dar prislin
ko prie durų, bet jas buvo 
iš vakaro užsirakinusi, o 
dabar — nebeįstengė išei
ti. Kai atėjo pagalba, ji 
jau buvo tiek apdegusį, 
kad jos gyvasties nebebu
vo galima išgelbėti.

Argi tas vienas atsitiki
mas nėra pakankamu pa
raginimu neimti cigarečių 
į bumą?

APIE PYPKĘ IR 
KARVĘ

— Mokslininkai, — rašo 
A. Stylen, — nežino jokios 
naudos, nė mažiausios, 
kurią rūkymas atneštų, 
tuogi tarpu, žiną, nesuskai
tomus atsitikimus, kurie 
neabejotinai parodo kad 
rūkymas atnešė daug ža
los, ypač augančiam jau
nimui”.

Ne tik jaunimui, bet ir 
tėvams, auklėtojams pra
vartu atsisakyti rūkymo. 
Daug tiesos yra šiame P. 
Elpidijaus posakyje:

— Jaunimo i

Kiek turto dūmais išlei
sta! Geras rūkorius . per 
dieną sučiulpia net porą 
pokelių cigarečių, taip kad 
vien dūmais per metus ji
sai išleidžia apie 150 dole
rių. Už tą jisai galėtų 
nusipirkti tris neblogas» 
drabužių eilutes. Ką jis 
surūko per dešimtį metų, 
jau beveik galėtų 
pirkti automobilį.

RŪKYMAS IR 
SVEIKATA

O dabar — tik nesveika
tą sau į namus parsineša 
už savo paties pinigus. 
Dr. T. van Dellen, dienraš
tyje “Chicago Daily Tri
būne” rašydamas apie rū
kymo įtaką į žmogaus or
ganizmą, pažymi, kad Dr. 
Pearl analizavo daugelio 
žmonių gyvenimo eigą, ir 
rado, kad nerūkantieji ga
li tikėtis ilgesnio amžiaus. 
Tyrinėjimai parodė, kad 
rūkymas Vidutin i š k a i, 
pulso plakimą pakelia 17

nusi-

i

Bendras vaizdas iš įvykusios automobilio su gasolino troku susidū
rimo. Čikagos merginos grįžo iš Miami Beach, Fla., ir Hammond, Ind. 
smarkiai susikūlė su pilnu 5,000 galionų gasolino troku. Visos keturios 
merginos ten pat mirė. Troko vairuotojas ir pagelbininkas, išsigelbėjo.

nosies palaikoma nikotino 
skiedinyje pamirkytą laz-Į 
dėlė, jie nugaišta. Žmogui 
nikotino mirtina dozė bū
tų keli centigramai. Niko
tinas organizme iškreipia 
kaikurių liaukų veikimą 
(seilių ir prakaito), suma
žina apetitą ir dažnai turi 
blogos įtakos į virškini
mą. Tačiau vidurių liuosa- 
vimui nikotinas, kaip vai
stas, nėra vartojamas, nes 
neigiamai veikia į centri
nę nervų sistemą; yra ži
noma net mirties įvykių 
dėl tos priežasties.

Nikotinas įsisunkia į or
ganizmą net per odą, ir 

mušimų, o kraujo spaudi- dėlto neatsargiai dirban-

M. Mykolaitytė.

IŠ TREMTINĖS DIENŲ

Išvykstančiai į Australiją
Kokia narsi tu, miela sese!
Kiek daug drąsos tavoj širdy! — 
O maniau ašaras vis liesi, 
Kai vien žiaurias frazes girdi.

Maniau raudosi, kaip našlaitė 
Nuolat pamotės ujama.
O miela tėviškės atšlaitė 
Taip tolima, taip tolima...

ŠVIEŽIAI ATVYKUSIEJI PEN 
KI MARIJONŲ MSIJONIERIAI 

ARGENTINOJO

mą padidina nuo 5 iki 20 
punktų. Kardiogramos, 
širdies veikimo nuotrau
kos, parodė kaikuriuos ne
normalumus rūkorių šir
dies veikime; odos tempe
ratūra
nes
buvo sumenkėjusi. Stip
raus 
dar tą viską, lengviau ar 
sunkiau, gali pakelti, bet 
silpnesniam— žymiai dau
giau žalos padaro. Tabako 
dūmai turi ne tik nikoti- 

mokytojas no, bet ir anglies dvidegi- 
su pypke ar cigaretu dan- nio, pyridino ir kitų ne-

! švarumų. Tos medžiagos 
erzina nosies, gerklės plė
veles, net bronchas, ir rū
koriai turi daugiau kosėti. 
Kartais rūkymas sukelia 
širdies plakimą, 
mus krūtinėje. -
KAIP VEIKIA NIKOTI

NAS Į ORGANIZMĄ 
Tabako dūmuose esąs 

nikotinas, kiek didesnia
me kiekyje, yra taip nuo- 

kad jeigu ma-

buvo sumažėjusi, 
kraujo cirkuliacija

I organizmo žmogus

tyse mokąs jaunuomenę 
nerūkyti, yra panašus į 
karvę, kuri duoda pieno, 
bet su paskutine koja vis 
išverčia”.
PER 10 METŲ DŪMAIS 

PALEIDŽIA AUTO
MOBILĮ

Rūkymas yra viena iš 
labiausiai išsiplėtusių y- 
dų. Pirmais pokariniais 
metais (1946) vien tik ci
garečių Amerikoje buvo dingas, 
pagaminta 351 miliardas. žiems paukšteliams prie

skaus-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
„____ n '

ŽODYNĄ

tieji tabako fabrikuose 
dažnai pakenkia savo 
sveikatai.

BANDYMAI SU 
VARLĖMIS

Štai tu plauki į svečią kraštą. 
Plauki per vandenis plačius. 
Kokia dalia tau lemta rasti?
Kas apkabins tavo pečius?

Kas tau sudės drobelių kraitį? 
Kas už skobnelių pasodins? 
Kas jaunimėlin kvies nueiti? 
“Mano martele” — kas vadins?

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome škubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

M West Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $..........  ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas............... '.....................................................
Adresas..................................... .........-..................

. Prof. Skramlik, daryda-J 
mas bandymus, pastebėjo, 
kad 7 miligramai nikotino 
jau užmuša varlę. Bandy
mai parodė, kad varlė ap
sinuodija ne tik tabako 
dūmais, bet net vandeniu, 
per kurį praėjo tabako 
dūmai. Vos dešimtį minu
čių pabuvus tokiame van
denyje, varlei atsisako 
veikti galūnių raumenys, 
silpnėja kvėpavimas, su
silpnėja akių jautrumas. 
Reikėjo visų. 24 valandų, 
kol varlė visai atsigavo 
nuo to vandens, per kurį 
buvo praėję tik vienos ci
garetės dūmai. Kai varlė 
buvo paguldyta į vandenį, 
kur pakartotinai buvo lei
džiami tabako dūmai, ji iš 
pradžių bandė iššokti, bet 
vėliau nualpo.

NIKOTINO VERGIJA
Rūkoriai prie nuolatinio 

rūkymo prieina palaips
niui, taigi organizmas pri
pranta ir staigių sunku
mų nesukeliama, bet kūno 
atsparumas ligoms su
menkėja. Rūkorius vėliau 
užtraukę dūmą, netgi jau
čia malonumą, energijos 
pakilimą — visiškai tokie 
patys reiškiniai, kaip ir 
vartojant kitus nuodus, 
kaip morfijų, kokainą. Į- 
pratęs rūkorius negauda
mas rūkalų darosi nervin
gas, kas rodo, kad jisai 
lieka savotišku nikotino 
vergu.
AR VERTA MOKĖT PI
NIGUS, KAD APSINUO

DYTUM?
Tremtyje leidžiamas 

“Skautų Aidas” teisingai 
rašo:
— Vidutiniškai rūkan

tieji paprastai nepajunta 
žymesnės žalos sveikatai, 
neskaitant lengvo ryklės 
ir kvėpuojamų takų kata
ro. Bet vis intensyvinant >ma sąskaita.

Kas ten pakeis tau lino žiedą, 
Kur nėr žaliuojančių lankų? 
Pilka lakštutė kur negieda — 
Be Rymojėlio bus klaiku...

Mano žvilgsnys, o miela sese, 
Tave palydi toks graudus. — 
Ar ne per gailios bus ten rasos? 
Ar nepamirši mūs vardus?

Ar nepavargs vėjelis nešęs 
Tau linksmą žinią iš namų, 
Kad tėviškėlėj jau ne priešas? — 
Tėvynė šaukia grįžt namo.

Pradžios mokyklą ir as
tuonias gimnazijos klases 
išėjo Marijampolėje. Filo
sofiją mokėsi Romos uni
versitete Angelicum ir į- 
gijus to mokslo licencija- 
to požymį, parkviestas į 
Lietuvą dėstyti filosofijos 
naujai įkurtoje Marijonų 
Seminarijoje Kaune.

Teologijos mokslus pra
dėjo studijuoti Kaime, bet 
karui užgriuvus Lietuvą 
buvo priverstas apleisti 
tėvynę. Patekęs Varšuvon, 
ten trumpai dėstė filoso
fiją. Pasiekęs Čekijos sos
tinę Pragą, toliau mokėsi 
teologijos ir ten buvo į- 
švęstas kunigu gruodžio 
19,1942.

Mokslo pagilinimo stu
dijas atliko Vokietijos 
mieste Wurzburg, gi dasi- 
gavęs į Romą, užsirašė 
studentu universitete An
gelicum, kame sėkmingai 
atsiekė du aukštu mokslo 
laipsniu — filosofijos ir 
teologijos doktoratus.

Kaipo nuoširdus ir uo
lus kunigas vienuolis, pa
tyrimo turįs pedagogas, į- 
gudęs rašytojas, rimtas 
mokslininkas, kun. P. K. 
Brazys, MIC. yra didelė į- 
naša į Argentinos lietuvių 
kultūrinę veiklą. Be to, 
prie gimtos lietuvių kal
bos jis dar moka vokiečių, 
italų, prancūzą, lenkų, an
glų ir taipgi lengvai var
toja lotynų kalbą.

J. E. vyskupas Petras! 
Pranciškus Būčys, MIC., 1 
Marijonų Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolijos vadas, i 
gegužės 12,. 1948 pasiuntė 
iš Romos į Pietų Ameriką ; 
misijonierių darbuotei dar 
penkis kunigus Marijo
nus. i

Po mėnesio kelionės tie- ; 
ji penki nauji savanoriai 
misijonieriai pasiekė uos
tą Buenos Airės Argenti- ; 
noje birželio 12, 1948 ir 
jau trečias mėnuo, kaip į- 
sijungę dirba prie Marijo
nų pastatytos bažnyčios 
Avellanedoje, laukdami 
galimybės sukurti antrą 
Marijonų misiją kitame 
mieste.

Į tas šalis kuriose Kris
taus. išganymo mokslas 
dar nėra ganėtinai įgy
vendintas, ar yra išblaš
kytų tikinčiųjų be savo 
kunigų globos, reikia kad 
ten misijonieriai vyktų 
dirvonų plėšti, nors jų 
darbo sąlygos visur yra 
labai sunkios, sujungtos 
su daugeliu nedateklių ir 
skausmų. Tik didvyriško 
uolumo kunigai misijonie
riai tokiems darbams au
kojas. Stiprinkime mes 
juos savo maldomis ir, 
kurie išsigali ir tam bus 
Dievo malonės pašaukti, 
tesuteikie jiems galimy
bės įkurti naują atskirą 
misijų namą.

Apie kiekvieną naujai 
nuvykusių _ misijonierių 
paduodame trumpų žinu
čių atskirai. ,
KUN. PRĄNCIŠKUS K. 

BRAZYS, M.LC.
Iš penkių vyskupo P. P. 

Bučio, MIC. šią vasarą į 
Pietų Ameriką atsiųstų 
kunigų Marijonų, lietuvių 
visuomenei savo raštais ir 
veikla yra artymiausiai 
žinomas kun. Pranciškus 
Konstantinas Brazys, M. 
I. C., STD., Ph. D. Jis turi 
praktikos darbuotis su 
jaunimu, yra redagavęs 
Marijampolės savaitraštį 
“Šaltinį”, parašęs knygą 
Pius XII, dvejus metus 
dėstęs filosofiją, jam teko 
vadovauti tremtinių sto
vyklai Bamberg Vokieti
joje, gi pastarais dviem 
metais buvo naujokų la- 
vintojų Romos Marijonų 
naujokyne.

Nuo pat savo jaunystės, 
jis buvo surištas su kny
gomis ir mokykla. Jis yra 
mokslo žmogus. Savo 
mokslinimasi jis vainika
vo Angelicum universite
te Romoje, įgydamas du 
doktoratu — filosofijos ir 
teologijos, sėkmingai ap
gindamas savo sukurtąjį 
lotynų kalboje platų filo
sofinį veikalą “De ideolo- 
gia”, ir teologijos veikalą 
“De adoptione divina”.

Kun. Pranas K. Brazys 
yra gimęs vasario 18, 
1915 Baltsupiuose, palei 
Marijampolę Lietuvoje.

/

Mergaičių Gim- 
ir Prekybos Mo- 

Mariampolėje, vi- 
Žemaičių Kalva-

rūkymą arba nusilpus or-į Rūkymas dažnai suriš- 
ganizmui dažnokai gauna-tas su nešvara: iš burnos 
si chroniško apsinuodiji- nemalonus kvapas, primė- 
mo reiškiniai: bloga nuo-tyta nuorūkų, pelenų, ap- 
taika — “nerviškumas”, degusių degtukų galų, ni- 
virškinimo sutri k i m a i kotinas persisunkia net į 
(nenoras valgyti, čia vi- drabužius; net ir jo nau- 
duriavimai, čia vidurių dotos knygos atsiduoda 
užkietėjimai), širdies dre- nikotino tvaiku.
bėjimas, širdies priepuo- Kiek pradegintų skyrių 
liai (angina pectoris), re- geriausiose drabužių eilu- 
gėjimo nusilpimas, krau- tės, kiek staltiesėse ir ki- 
jagyslių pakitimai (anks- limuose! Kiek gaisrų nuo 
tyvą arteriosklerozė) su neatsargiai numestos ci- 
visomis galimomis pasek- garetės miškuose, dirbtu- 
mėmis: kraujo išsiliejimai vėse, daržinėse.
smegenyse, galūnių gan-j Argi tas viskas nesako, 
grena ir tt.” j kad nepradėjusieji rūkyti

Tabako dūmuose yra niekad neturėtų pradėti, o 
dar ir dvokiančių dervų, rūkantieji, kurie dar turi 
kurios nėra priedas svei- pakankamai valios — nu- 
katai. Taipgi yra nemaža stoti. Dr. J. Prunskis. 
atsitikimų, kur rūkoriaus; ----------------
lūpose, Vietoje, kur laiko-i »■ *...___»_ «__j .

ma pypkė ar cigaretė, at.:15 Spaudytą
siranda vėžys.

IEŠKO SAU MALONU- I, Juo?8. ^7n8ki8; v*
MO KANKINDAMAS į 

KITUS i
Minėtas laikraštis iške

lia ir socialinę rūkymos 
žalą:
. Rūkantysis ’ ieško sau 

malonumo, nepaisydamas, 
kiek tabako dūmai ki
tiems, nerūkantiems, yra 
nemalonūs, net jų sveika
tai žalingi. Taigi jo tas 
tariamas malonumas, daž
nai yra apmokamas sveti

Įleista 1942 m. Tai dokumentali- 
jnis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

Novtna Auiros Vartą 
Dievo Motinos Gar bei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

“Darbininku”,
866 W. Broadway, 

80. Boston 27, Maas|

KUN. PRANCIŠKUS 
GARŠVA, M.I.C.

Nors būtų nedidelis vie
nuolių būrelis, tačiau jie 
vienas nuo kito skiriasi, 
ne tik būdo savumais, bet 
ir palinkimais, įgytomis 
žiniomis, gabumais, proto 
bei valios išauklėjimu, 
dvasiniais turtais.

Kun. Pranciškus Garš
va, MIC., S.T.D. yra ne 
tik mokslo, bet ir patyri
mo žmogus: jam teko va
dovauti jaunimui, organi
zuoti ir vesti chorą, kape- 
lionauti 
nazijoje 
kykloje 
karauti
rijoje, būti lietuvių karo 
tremtinių stovyklos klebo
nu ir dekanu. Visose tose 
pareigose jis pasižymėjo 
pavestų pareigų atlikimu 
ir vedamųjų draugingumo 
pelnymu.

Gimė jisai Stakių vals
čiuje, Raseinių apskr. Lie
tuvoje. Gimnazijos ir filo
sofijos mokslus išėjo pas 
Tėvus Marijonus Lietuvo
je. Teologijos mokslus įgi
jo Kaune. Jį įšventė kuni
gu vyskupas Brizgys, Ma
rijonų vienuolyne Kaune, 
1942 m. Mokslo pagilini
mo studijas atliko Tubin- 
gen (Vokietijoje) ir Ro
moje.

Iš Lietuvos jis buvo ka
ro audros ištremtas 1944
Tęsinys 6-tame puslapy j

Atsišaukimas Į D. G. Klebonus
Tėvai Marijonai praneša, kad šiuo laiku yra ruo

šiamas naujas Tėvų Marijonų Misijonierių misijų, re
kolekcijų, novenų ir keturdešimčių maršrutas, šiam 
darbui išimtinai yra priskirti kun. Antanas Mažukna, 
MIC. ir kun. Pranas Bulovas, MIC.

Norintieji pasikviesti Tėvus Marijonus į savo pa
rapijas dvasiniam patarnavimui yra prašomi veikiai 
kreiptis į:

Kun. Antanas V. Mažukna, MIC., 
Marian Hills Seminary 

Hinsdale, UI.
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Pradžia 5 tame pusi.
] i., kuomet antru kartu 
} ūsų komunistų teroras 
i žpiūuo io gimtinį kraštą. 
Nesant Vokietijoje Mari
jonų vienuolyno, ilgesnį 
laiką tame krašte pasilik
ti negalėjo, ir todėl darė j 
pastangas dasigauti į Ro
mos Marijonų namą. Ka
dangi per tris metus nesu
laukė leidimo išvykti iš 
Vokietijos, nei leidimo į- 
važiuoti į Italiją, tai jis 
1947 metais pasiryžo vyk
ti į Romą pėkščias. be lei-i 
dimų. Pirmasis jo bandy
mas nepasisekė: nors pa
vyko pasprukti iš Vokieti-ji. piei Alpių kalnus

gą. gimnazijos baigimui 
persikėlė jis į Lietuvos 
sostinę Vilnių. Filosofijos 
kursus išėjo Kaune, Mari- 

ijonų Seminarijoje.
i Kuomet rusų komunis
tai antru kartu įsiveržė į 
Lietuvą, klierikas Černis 
(Černiauskas), kartu su 
kitais karo tremtiniais at
sidūrė Vokietijoje, ir įsto- 
jo į Eichstatt seminariją 
teologijai studijuoti, kol 
1945 m. jam pasisekė pa
siekti Marijonų vienuoly
ną Romoje, į rūpestingą 
globą vyskupo P. Bučio, 
kuris kartu su kun. Juozu 
Vaitkevičium,

ir Italijos sieną, tačiau I-! 
talijos policija nelegalų e- 
migrantą atpažino ir pa
siuntė atgal į Vokietiją. 
Tuomi nenugązdintas, po 
keletos mėnesių jis antru 
kartu atliko slaptai pavo
jingą kelionę, ir gerų žmo
nių padedamas, sėkmin
gai pasiekė Romą, legali
zavo savo atvykimą. įsto
jo į universitetą ir į me
tus laiko atsiekė mokslo 
laipsnio — Teologijos Li- 
cencijato, ir vos spėjo už
baigti kvotimus, liuosno- 
riai išvyko darbuotis mi- 
sijonoriu į Argentiną.

Kun. P. Garšvos trijų

Juozas Mickeliūnas 
(Mickels) 

šeštadienį, rugsėjo 11 d. 
sunkios ir ilgos ligos Chicago- 

Romoje, klierikas Čer- je mirė ilgametis katalikų or- 
nis, MIC. įstojo į universi- ganizacijose veikėjas 

teologijos Mickeliūnas - Mickels.
Įšvęstas 

liepos 20,

MIC. ten po

Juozas 
sulau-

Antruoju karcu rusams 
puolant Latviją, kun. Gri
šans pasitraukė į vakari
nę Europą; 1945 metais 
jis dasigavo į Marijonų 
vienuolyną Romoje, kame 
jisai įsijungė į darbą, ei
damas pareigas ekonomo,! 
namų vyresniojo, gi pas-j 
kutiniais metais ir ge ie- 
ralinio patarėjo.

Į Argentiną kun. Gri
šans išvyko savanoriai 
misijonierio darbui. Be 
latvių ir lietuvių kalbų, 
dar jis moka vokiečių, i- 
talų ir dvi s’avų kalbas, 
taip kad mišrioje Marijo
nų parapijoje, iš įvairių 
tautų žmonių, jis bus 
naudingas darbininkas.

“DARBININKO” METINIS 
PARENGIMAS

Mira SHOW ir ŠOKIAI
___________________________ ____  t__________________

Šeštadienį, 
Lapkričio-November 6, 1948 

M jnicipal BuikSng Salėje, 
SO. BOSTON, MASS.

KcncerEnė dalis prasidės 7 vai. 
Šokiai — 9 vai.

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
RENGSI AL

ri būti atliekami ranko- { 
mis.

Cukrašvendrę reikia nu
kirsti, nurėžti jos viršūnę, 
ir pašalinti stiebo šoni- • 
nius laiškus, surišti į ry
šelius ir tuos ryšelius su
gabenti į pakrovimo vie
tas. Visų tų darbų iki šiol 
jokia mašina patenkina
mai atlikti nesugeba, 

i Žmogus - mašina su kirs
tuku rankoje kapoja ir ai
žo nendrynuose per ištisą 
'pusmetį, o sunkūs mašinų 
malamieji volai tas apge
nėtas ir fabrikan prista
tytas nendres traiško ir 
išsunkia jų saldųjį skisti- 

Įmą.
Didesnieji cukraus fa

brikai turi savo nuosavas 
į plantacijas, po 10, 20 ir 30 
'tūkstančių hektarų, su de
šimtimis kilometrų nuosa
vų geležinkelių toms nen
drėms į fabriką atvežti. 
Atskiras sunkvež i m i ų 
parkas nuveža ir parveža

KUN.JSTEPONAS 
CHOJNACKI, MIC.

Iš vyskupo Bučio pa
siųstųjų penkių Romos 
Marijonų Pietų Amerikos 
misijoms daugiausiai ko
munistų žiaurumo prity
rė kun. Steponas Choj- 
nacki, MIC.

Antrasis pasaulinis ka
ras užklupo jį esant Mari
jonų klieriku Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Iš čio
nai jis buvo ištremtas į

- Brazilijos cukrustetą Angelicum 
mokslų baigti, 
kunigu Romoje 
1946.

Pagilindamas 
tame pačiame universite
te, jis parašė lotynų kalbo 
je platų veikalą iš pasto
ralinės teologijos “De cu- 
ra animarum”, kurią ap
ginęs laimėjo balandžio 
17, 1948 aukšto laipsnio 
mokslo požymį — teologi- savo mylimą žmoną Heleną, 
jos doktoratą.

Kun. K. Černis yra dide-; veteraną, ir sūnų Robertą, uos
lės energijos, labai gyV0-vę p. Banokienė, seserį Juliją 
ir veiklaus būdo, jautrus,

studijas

kęs pusamžio.
Velionis buvo Pirmojo Pa

saulinio karo veteranas. Da
riaus - Girėno Posto organiza
torius ir pirmasis komandie- 
rius, ilgus metus buvęs LRK- 
SA Chicagos apskrities pirmi
ninkas ir organizatorius ir 
taipgi dirbo įvairiose kitose 
organizacijose.

Paliko dideliame nuliūdime

sūnų Gilbertą, Antrojo Karo

X

Tęsinys
Cukringumas tačiau y- 

ra žymiai aukštesnis ir 
įtik dėl nepakankamai mo
derniško daugumos fabri- 
Įkų įrengimo jie nesugeba 

■ viso cukraus ištraukti. 
; Sumaltų nendrių išspau
dose — “bagase” — likęs į

toves vaizdas labai klaik- 
kus ir neįprastas; tai,. • uornua nuveža u parvežaįtartum, miško kapai ar 3arbininkus į dar£>

***** J*« ****<"-' v***vm,m
Mariampolę, o kuomet ko- cukrus ir nesikristalizuo- 
munistai užgrobė Mari jo- jantis melasas (sutirštin- 
nų vienuolyną Mariampo-, tas sy runas) apraugina-

J. I greitas kuomi gali kitiems metų pergyventos tremti-.* ... . s 
r io kančios Vokietijoje!” ® 
jam daug jėgų į 
tačiau tas dar daugiau gy-l 
venimo pamokė ir kitus 
vargstančius dar labiau 
užjausti ir pamilti išmo
kė. Štai kodėl Pietų Ame
rikos vargstanti lietuviai 
jame turės užjaučiantį 
draugą ir tėvą.

KUN. KAZIMIERAS
ČERNIS, M.I.C.

Iš būrelio penkių kuni-!

Dantės pragaro 
juodi, apsvilę, 
istuobliai laiko aukštai iš- 
kėlę sausas, negyvas ir 

i nuogas šakas, fanatiškai 
išskėstas ir sukraipytas, 
lyg nuo skausmo...

Tarp tų stuobrių, kurie
čia stovės dar ilgus ^me‘ines padžiūvusios nendrės 
tas, apačioje keičiasi ano- ^ paliuosuoja 
nes ir smaigstydami zemę^ 1̂^,

jzės. Taigi, nendrių kirti- 
... . . Imas laukuose turi būtinaujakurynai irtampriai susietas su fa. 

briko produkcijos eiga.
Cukraus sunka, tik ką 

i išspausta turi žalsvą spal- 
^ivą ir malonų skonį. Sao- 
11* „ 1 *A M T"5 *1"

reginys: įr §įos tarnybos taip
apanglėję pat transportuoja 

dres.
I

Cukrinės nendrės 
i pat nukirstos turi 
greitai pristatytos į
raus fabriką ir eiti tiesiog 

į į traiškomuosius volus,

nen-

tuoj 
būti 
cuk-

Įėję, jis persikėlė į Šakius, mas ir iš tos goles varo-j 
ir ten dirbo krautuvėje, mas alkoholis. Tokio alko-l 
Kuomet rusai galutinai,holio gaunama' prie cuk-:duobelėsna įberia sėklą ari 
pavergė visą Lietuvą, tai raus dar po 215 litrų nuo įbėdžia daigą. Taip atsi-! 
1941 metais prekiniais va- ’ 
gonais jį išgabeno į Sibirą 
sunkiems darbams, kartu 
su minia kitų vergais pa-( 
verstų žmonių, kuriems Į 
už darbą neduodavo nei. 
ganėtinai maisto jėgoms' 
palaikyti.

Kuomet generolas Si
korskis specialia sutarti
mi su Rusijos diktatoriu
mi Stalinu išgavo leidimą 
išgabenti lenkų karo ne- 
laisvius ir tremtinius per 
Persiją, tuomet ne tik 
daug lenkų savo gyvybę 
išgelbėjo, bet kartu su 
jais ir būrelis Sibire esan
čių lietuvių išsigelbėjo. 
Jauno marijono klieriko 
Stepono kelionė iš Sibiro, 
per Persiją, Egiptą, Pa
lestiną į Siriją, buvo dide
lių vargų lydima...

Mieste Beirat, Sirijoje, 
jis įstojo į seminariją, ir 
ten sausio 29, 1944 buvo 
įšvęstas kunigu.

Po savo primicijų, jau
nas kunigas tarnavo ka
riuomenės kapelionu ge
nerolo Anders armijoje; 
karo eigoje, jis kartu su 
kitais armijos dalyviais, 
per Palestiną, Egiptą, da- 
sigavo į Angliją, o iš čia 
1947 metais buvo vyskupo 
P. P. Bučio partrauktas į 
Romą, kame gavo progos 
vienus metus pagilinti 
mokslo studijas Angeli
cum universitete. s

Gimė jis Rakove, Čens- 
kuris paliudyjo, takavos apskrityje, ragsė- 
3 nėra auksinė, jo 1, 1905 metais.

Į Argentiną kun. Stepo
nas patsai pasisiūlė misi- 
jonieriauti. Jo žinojimas 
keletos kalbų, o dar la
biau jo pergyventas dide
lis vargas ištrėmime ir 
žiaurios gyvenimo sąlygos 
Sibire tarp mirštančių ir 
mirusių, dar labiau jį pri-

savo 
sacharo-Pumputienę, švogerį Pumputį 

ir kitus gimines.
A. Peldzių šeima reiškia po- 

ir josios 
šeimai giliausią užuojautą.

i Argentiniečiams jis bus niai Mickeliūnienei i 
paKlITO, I j-j _.___ixQ noroni-inc __ ;didelė pagelba parapijos 

darbuotėje ir visuomeni
nėje veikloje. damas naujokavimo lavy- 

bas Mariampolės Marijo
nų naujokyne, Lietuvoje. 
Mokslo pagilinimui dvejus 
metus, 1936 ir 1937, studi
javo Angelicum universi-

KUN. JUOZAS GRI
ŠANS, MIC.

Iš penkių Marijonų bir
želio 12, 1948 atvykusių*, 

i misijoms į Pietų Ameriką, tete Romoje, 
[pats vyriausis yra kun. 
(Juozas Grišans, MIC.

Gimė jisai Bukmuižoje, kame teko pergyventi ra
gų Marijonų šią vasarą, Latvijoje, lapkr. 18, 1891. J sų terorą. Keletą kartų jis 
atvykusių į Pietų Ameri-‘ Filosofijos ir teologijos; buvo komunistų tardo- 
ką, pats jauniausis yra mokslus išėjo Peterburgo mas. Skaudžiausiai jam 

—J Černis, seminarijoje. Įšvęstas ku- buvę, kuomet komunistai 
Gimė jisai inigu Peterburge kovo 25, išniekino jo globojamą 

1916. Pastoracijos darbą į bažnyčią. Mat, du komu- 
varė įvairiose parapijose nistų ginkluoti valdinin- 
Latvijoje, pradžioje vika- kai, kurių
ru, paskui klebonu ir de- žydas,. atvykę į bažnyčią 
kanu.

Į Marijonų Vienuoliją į- bažnyčios auksinius in- 
stojo 1934 metais, atlik- dus. Apžiūrėję zokristijo-

kun. Kazimieras 
MIC., S.T.D. r 
gegužės 31. 1921 metais
Smailiuose, Giedraičių vl. 
Lietuvoj. Gimnazijos sep- 
tynes klases išėjo Marijo
nų Gimnazijoje Mariam- 
polėje, bet komunistams 
uždarius tą mokslo įstai-

t

įžanga 75c pridedant taktus — 
Vaikams 25c pridedant taksus

< Grožio Ir Madq Paroda
General Electric “House of Magic” 

ir Televizijos Teatras (8 pedq screen) 
# Gelžkelių Modelis 
ir šonų Paroda—Batq Paroda—

Geliu Paroda

KARNIVALAS Kiekvieną dieną —
MIDHAY

Dalyvaukite Dideliame

QUIZ SHOW
Didelis Dovanos!

g&uicli GREATEST OUTDOOR EVENT'\

LIVESTOCK EXHIB1TS
Didžiausia Agrikultūros Paroda N. A.

VALSTYBĖS PARODA

Įeit. Rūgs. 11 Sekm. Rūgs. 12
JIMMIE LYNCH'S

AUTO ĮDOMI PARODA

Pirmadienį iki žeitadienio 
ĮDOMIOS

ARKLIŲ LENKTYNĖS
8 Šiurpulingo* Lenktyn^* kasdien. 

Daily Double 1:45 Prasideda 2:00

I

Antrasis pasaulinis ka
ras jį užklupo Latvijoje,

tardo-
Skaudžiausiai jam

vienas buvęs

reikalaudami ati d u o t i

je kielikus, komunistai 
pareikalavo atidaryti al
torių ir atiduoti indą, ku
riame yra laikomas Švč. 
Sakramentas. Nors klebo
nas tvirtino, kad tas in
das nėra auksinis, o tik
tai silpnai paauksuota mi
singinė taurė, bet komu- 

i nistai nenusileido, reika- 
, laudami išimti indą ir 
■ jiems duoti patikrinimui. 
Klebonas prievartos ver- 

| čiamas, atrakino altorių, 
ir laikydamas rankoje iš
imtą taurę, parodė komu
nistų metalinių daiktų ži
novui, 1 
kad taurė nėra auksinė. 
Bet vos tik klebonas pa
garbiai atgal įdėjo į alto
rių indą, kaip komisaras 
grasindamas pareikalavo 
Švč. Sakramento indo. 

. Tuomet klebonas katego
riškai pareiškė, kad indą 
jau parodė ir jų pačių ek
spertas pripažino, kad jis 
nėra auksinė,
kartu neberodys ir šven
čiausio Sakramento išnie
kinti jis kaipo kunigas ne
leis, nors ir mirti reiktų. 
Toks griežtas kun. Griša- 
no šventenybių gynimas 
padarė komisarui įspū
džio, ir grąsindamas areš
tu išėjo; trumpa rusų pir
moji okupacija išgelbėjo 
kun. Grišaną nuo komisa
ro keršto.

hektaro. Šie keli skaičiai randa i 
vaizduoja cukrinės nen- plantacijos, 
drės ūkiškąją vertę. Vieno i gu laiku apdegusieji 
hektaro gaminių vertė,; stuobriai jei nebus sunau- 
jei'ta skaičiuosime suvar-|dotl kurui „ medinėmS1 
tojimo rinkos kainomis anghm3 degti, supus L 
(1 kg- cukraus po 3,30įj§vįrs. Paliks kavos arba
kruzeirų ir 1 litrą alkoho-; cukrinįų nendrių laukai, 
liz-\ A -'iii Ir mi am m i r\o_ . ____lio po 4,50 kruzeirų), pa
siekia Cr. $8.887,50! (Už
jūrio skaitytojų žiniai: 20 
kruzerių lygu 1 Ameriko
niškam doleriui. Vadinasi, 
anoji suma lygi maždaug 
$444.40.)

Paulyje ir kituose Brazili
jos miestuose yra baruo
se mažos motorizuotos iš 
nendrių tą sunką išspaus
ti ir atšaldyti ledais arba 
šaldytuvu. Karštomis die
nomis publika tą sunką 
mielai geria mokėdama po 
1 kruzeirą už stiklinę.

J. Antanaitis.
“Mūsų Lietuva” 

(Bus daugiau)

kurie tik po eilės metų 
tereikės gal vėl kada atso
dinti, kai jie jau bus ap
mokėję nausėdijos darbą 
ir išlaidas.

Daugelyje fazendų, jau 
i apšvarintais laukais, 

apsčiai kava ir nendrynai eina ša- 
į metus i lia vieni kitų ir papildo 
galvos”; šiaip jau negausias kultū- 

tenka apie 28 kilogramus, ras.
Nemaža cukraus išveža- Nors ilgamečiai augalai 
ma ir į užsienius, būtent: vieną kartą pasodinti ke- 
į Europą — ir į Pietų A- liems metams paliuosuoja 
merikos kaimynines vals- darbo rankas nuo sėjos 
tybes. Didžiausias ekspor- triūso, bet darbo ir rūpes- 
tas buvo 1940 metais — čių neišvengsi niekur. Ka- 
66 milijonai kilogramų. į va reikia kaupti ir rašky- 
Bet karo metu sumažėjo I ti, medvilnė braukti, o
apie tris kartus. I cukrašvendrė kapoti kirs-

Brazilija yra žinoma į tuku. Deja, šie darbai tu- 
kaip ekstensyvaus ūkio 
šalis. Didžiosios Brazilijos 
ūkio kultūros, kaip kava, 
cukrus, medvilnė, kakao 
ir guma yra tinkamiau
sios tokiam ūkininkavimo 
būdui.

Ekstensyvus ūkis toli 
gražu dar nereiškia atsili
kimo ar apsileidimo, nors 
jo taip pat daug kur ne
trūksta.

Žmonės norėdami kaip 
nors išnaudoti didelius 
derlingos žemės jUotus, 
ten kur trūksta darbo 
rankų pasirenka kultūras, 
kuriomis reikėtų mažiau 
rūpintis ir mažiau darbo 
pridėti.

Pirmiausia, reikalinga j 
padėti milžiniškas darbo 
pastangas, kol iškirsi miš
ką ir padarysi iš jo dir
vas. Tame darbe jam pa
deda sausros ir ugnis. Per 
sausras žmogus pakapojaj 
krūmokšnius, jais ap-1 
krauna didelis medžius. 
Tiems žabarams išdžiū
vus jis juos padega. Me
džių žievė nudega ir stuo
briai pajuoduoja — jie 
daugiau nebežaliuoja, ir 
savo pavėsiu nestelbs jam 
naujųjų daigynų. Pirmą 
kartą matant tokias vie-

i

Kaipo maistas cukrus su 
Brazilijoje yra 
naudojamas ir 
“ant kiekvienos

Nors ilgamečiai augalai

I

Juozas Kasiosios
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS .

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

Llmoslnai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di

rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, UI.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas 
Nora M. Gugienė, 
BALF Sekretorė.

r

1 Balsuokite už

tad antru'artino prie vargo žmonių, 
kurių tiek daug Pietų A- 
merikoje. Su jais kun. 
Steponas turės bendrą vi
siems daug kentėjusiems 
kalbą... J.J.J.

Kas meldžiasi, padaro 
pasauliui daugiau gero, 
negu tie, kurie kovoja. Pa
saulis eina blogyn, nes 
daugiau yra kovų, kaip 
maldų. Cortes.

/ Už mažesnius nuosavy- 
| bių taksus, daugiau ir 
s geresnius namus, aukš- 
į tesnes valdininkų algas, 
J geresnį pagerinimą se- 
g niems, daugiau Valsty- 
| bės Kolegijų, baigų- 
| siems High School’es 

Lietuvių prietelius

Į GUBERNATORIUS

EDWARD M. ROWE
Ž George L. Culbert 263 Bailey St., Lawrence, Mass.



%

VIETINĖS ŽINIOS
ŠAŠ

Nori paveikslų. Septinto sky
riaus bernaičiai - mergaitės pa
sigenda savo mokslo kambary 
Popiežiaus ir Arkivyskupo pa
veikslų. Jie, turi gražų kryžių, 
2 vėliavas, paveikslus ir viso
kius padabinamus. Nori turėti ( 

pijoa. Amerikoje pragyveno 48 Tėvo Šventojo paveikslą vie-| 
metus. Paliko žmoną Joaną kryžiaus, o kitoje Į
(Jesionytę), dukterį Veroniką, Arkidiecezijos valdyto-
du sūnus Edvardą, Danielių ir *>• Jei kas Panorėtų užfundyti 
seserį Zofiją Dambrauskienę. šiuos du Paveikslu mokyklai, 
Pašarvotas pas laidotuvių di-;^*^ aukų 
rektorių J. Casper, 1 
chester St. Palaidotas 
Petro parapijos bažnyčios, rug-į 
sėjo 13 d., 9 v. r., Šv. Juozapo 
kapuose. Melskimės už mūsų 
mirusį Petrą.

ŽINUTES
Rūgs. 10 d., mirė, ilgokai 

sirgęs, Šv. Petro parapijos baž
nyčios kolektorius Petras Jo
cius, 57 metų, savo namuose, , 
336 E St Paėjo Šiaulių para-1

t suteikti Seselėms 
187 Dor- mokytojoms arba vienam iš 

g gv I parapijos kunigų. Vaikučiai ir 
(mokyklos vadovybė bus funda
toriams labai dėkingi.

Susirinkimai. Rūgs. 12 d., į- 
vyko Šv. Vardo draugijos su
sirinkimas. Nutarė prisidėti 
prie Jaunimo Parados.

Taip pat buvo laikomas susi-

Rūgs. 11 d., Marijona Kaza
kevičiūtė ištekėjo už Danie
liaus Gili, gyv. 147 Minof St.

Rūgs. 12 d., Kap. V. Pašte- ■ rinkimas LRKSA kuopos. Pri- 
lis apsivedė su Ona Caplikaite, sirašė naujų narių. Senieji pa- 
gyv. 88 Whitfield St. simokėjo apdraudos duokles.

Rūgs. 13 d., laiko susirinki- 
Pirmadienį jau visi vaikučiai mą Saldžiausios Širdies Vieš- 

randasi mokyklose. Parapinės paties Jėzaus LRK draugija, 
mokyklos perpildytos. Arkivys
kupas ir kunigai ragino tėvus 
leisti savo vaikus į katalikiš
kas mokyklas.

mautum.

4 t ■ e . . 1

K, <K į

Lietuvos Generalinio Konsulato Nęw
Yorke Paieškomi Asmenys:

Alfonsas, agro-
A-
jo

iš

GILDĖ, Louise, iš Egliniškių 
km., Vyžainių vl., Suvalkų ap.

GILVYDIS, 
nomas, lankęsis prieš karą
menkoje, prašo atsiliepti 
pažįstamus.

GIRDAUSKAITĖ, Marija, 
Sintautų parap., Šakių ap.

GIRDŽIUS, Sofija, iš Žaga
rės, turėjusi krautuvę Chica
goje.

GOOD, Fred (buv. Zerniges, 
Fredas), ir žmona 
Marija, iš Virbalio, 
roit, Mich.

GRIGAS, Andrius
nas, iš Ariogalos vl., Kėdainių 
apskr.

GRIGULEVICIOTĖ - Char- 
chenko, .Paulina ir vyras Phili- 
pas, gyveno Chester, Pa

Mileraitė, 
gyv. Det-

ir Marty-

GRUODIS, Antanas, iš 
nos vl., gyveno Bostone.

GRUŠNIUS, Anupras, iš Ba- 
laveckų km., Švenčionių ap.

GRYBAUSKAS, Juozas, s.
4Kazimieros, gim. Rygoje, pra

šo atsiliepti gimines ir pažįs
tamus.

GRYBAUSKAS, Petras, iš 
Veščiūnų km., Vabalninko vl., 
Biržų ap.

GRYBIENĖ - Burčikaitė, O- 
na, iš Rudaminos vl., Seinų ap.

GUDAUSKAS, Jurgis, iš Šu- 
parių km., Veiviržėnų vl., Kre
tingos ap.

'GUDAUSKIENĖ - Šiurkutė, 
Morta, d. Jono Šiurkaus, gyv. 
Elizabethport, N. J.

GUDONIS, Ignas, s. And- 
> riaus, iš Ukmergės ap.

GRIKŠELIS, Juozas ir Jur-I JABLONSKYTĖ - Mikutavi- 
gjs, iš Nemakščių vl., Raseinių čienč, Aleksandro, iš Grinkiš- 
apskr. i kio vl., Kėdainių ap.

GRIŽAITĖ - Vilimienė, So-;
fija, iš Skapiškio vl., Rokiškio 
apskr.

GRON, Mike (Grušnius, A- 
nupras), iš Daugėliškiu vl. 
Švenčionių ap.

Ute-

__________ i
ĮVAB8S SKHNMAI

REIKAUNGA krautuvėje 
dirbti mergina. Darbas pasto
vus, geras atlyginimas. Atsi
šaukite: A. Butkus, kampas F 
ir W. 4th St., So. Boston, 
Mass. (14)

REIKALINGA
PATYHĘ FORDO 

MECHANIKAI

Gera darbo aplinkuma, šviesi ir 
švari dirbtuvė. 44 vai. darbo 
savaitėje, grupės apdrauda, li- 
gonbutis & incentive plan. At
sišaukite asmeniai pas

Lester Blaisdell

JESSE JAMES MOTORS

Authorized Ford Sales k
Serviee

374 Mashington St, 
Weymouth, Mass.

(14-17)

Rūgs. 14 d., įvyks Lietuvos 
Dukterų susirinkimas, ir Vy
čių. 4 v. p.p. bus laikomas Al
toriaus vaikų draugijos susi
rinkimas. Galės prisirašyti 
nauji.

Nauja lietuviška porelė, pp. Albinas ir Eleonora (Glinec- 
kytė) Jarviai, gyv. So. Bostone, apsivedę rugp. 29 d. š. m., iš
vyko į Washington, D. C. ir ten apsigyveno, p. Albinas Jarvis 
tęs teisių mokslus George Washington Universitete, o p. Eleono
ra (Glineckytė) Jarvienė, mokytoja, mokytojaus Cranch moky
kloje Washington, D. C.

Jaunavedžiai, nuvykę į Washingtoną, jau susirado butą ir 
apsigyveno. Linkime pp. Albinui ir Eleonorai Jarviam linksmo 
vedybinio gyvenimo ir geriausių sėkmių.

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

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

REIKALINGAS kepėjas, kep
ti lietuvišką duoną. Nuolatinis 
darbas, geras atlyginimas. At
sišaukite : Plekavičius,

763 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

(10-13)

se. Linkime pp. Gailiam links
mai ir maloniai praleisti atos
togas.

Dalyvavo L. Vyčių Seime

ĮVAIROS SKELBIMAI

------------- 9 -------------------------------------------
Trečiadienį, penktadienį ir medicinos daktaro mokslus ir 

šeštadienį įpuola metų bertai-1; dabar atlieka internatą Seselių
Kazimieriečių vedamoje ligoni
nėje.

Rita nuo jaunų dienų daly
vauja Tautinių Šokių grupėje ir je spalių 3 d. lietuviai turės į- 
su ja visur yra važinėjusi. Da- spūdingą “floatą”j vaizduojantį 
bar dalyvavimą turės pertrauk
ti

medicinos daktaro mokslus ir

nio pasninkai.

Lietuviai Parodoje Turės 
Įspūdingą “Floatą”

Trečiadienį, vakare, bus lai
komos šv. Teresės novenos pa-

Bostono diecezijos ruošiamo- 
: je milžiniškoje jaunimo parado-

Krikštai. Rūgs. 12 d., tapo 
pakrikštyti šie kūdikiai:

Richardas J., Jono ir Alenos
(Ramikevičiūtės) Lemežių, gy
venančių 175 Bowen St.

Jonas, Prano ir Adelės (Nat- 
kiūtės) Smith, gyv. Grant St,
Dorchester, Mass.

Vilimas, Vinco ir Joanos
(Balkiūtės) Stogrinų, gyv. 11 maldos. 
Teiegraph St.

Barbora, Prano - Bronislavos
(Beieckaitės) Dolan, gyv. 419 Į salėje, 492 E. 7th St, prasidės 

Vaikams tikybinės pamokos.
Sekmadienį, po vaikų mišių, 

kurios prasideda 9 v. r., bus 
laikomos 

l vaikams, 
(loję sale 
I

šeštadienį, 9 v. r., parapijos

niversitete,

54477, 58316,
54469 ir 58456,
Bostono klebonijoje.
juos atsiimti.

DAKTARAI

Mokinsis Slauge

59138,

Mokinsis Slauge

tikybinės pamokos 
paminklinėje mokyk- 
bažnyčios.

Šv. 
va-

Jaunuomenės Parados 
, Petro parapijos komisija, 
dovybėje kun. Alberto Kontau- 

. to, uoliai darbuojasi. Rengia 
i "Lietuvišką Kiemą”, registruo
ja dalyvius. Raginame visus 
prisidėti prie šio religiško ir 
kultūrinio darbo.

I

I

iki taps slauge. Rap.

Išvyko Atlikti Reko
lekcijas

i
I

Labor Day pikniko laimėji
mai — numeriai: 59381, 59419, 

56704, 
randasi So.

Prašome

Pirmadienį, rugsėjo 13 d. iš
vyko į Šv. Jono Seminariją, 
Brighton, Mass., atlikti kunigų 
rekolekcijas kun. Pr. Virmaus- 
kas, Šv. Petro lietuvių par., So. 
Boston, klebonas, ir kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro pirmi
ninkas ir Lawrence 
par. klebonas.

Grįš penktadienį po 
šeštadienio rytą ir 
LDS Seimą, įvykstantį Šv. Jur
gio lietuvių parapijoj, Nor-

lietuvių •
I•į 

pietų ar; 
atvyks į

trogingą Lietuvos likimą.
Tuo reikalu trečiadienį, rūgs.

8 d. įvyko komisijos susirinki
mas parapijos salėj, vadovybėj 
kun. A. Kontauto, kurs vado- 

j vau ja lietuvių jaunimui. Dau
giausia tartasi apie “floatą”— 

'vežimą, jo konstrukciją ir turi
nį. Malonu pastebėti, kad čia 
vadovauja patys _ t jaunuoliai ir 
pasižymėję savo gabumais ki
tataučių tarpe, k. t.: kap. Ma- 
tačinskas ir dailininkas Julijo
nas Arlauskas (jis yra Assis- 
tant Training Director New 
England School of Art, Bosto
ne ir seniau dirbęs kaipo daili
ninkas prie Boston Herald). Jie

i jau turi pagaminę projektą. 0 
. tremtinys Starinskas rūpinsis 

wood, Mass. Kun. Pr. M. Juras (lfetuviSko 
atnašaus iškilmingas sv. manas mu Jam Ibsu
atidarant seimą. Pamokslą pa-;^ jnas Jja tuo Ki.
sakys kun. Jonas S. Svagždys. ‘ kalu w inžjnje.

riais

Rita Vaitkūnaitė įstojo į Car- 
ney ligoninę mokintis slauge. 
Jos brolis pavasarį Loyolos u- 

Clrie^oje, baigė

Kas norite Įsigyti SauMtoJe 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas: 

aus. iras 

Realstalininkas 
710 N. Van Nesą Ave^
Hollywood 38, Calif.

$1 I VALANDĄ 
REIKALINGA PATYRĘS 

Marškinių Preso Operatorius 
ar Finisheris

Pasirengę išmokyti gabų 
asmenį šiai pozicijai 

GARFIELD LAUNDRY 
10 Garfield Avė., 
arti Sullivan Sq. 
SOmerset 6-3269

Buvęs L. Vyčių Centro pir
mininkas, p. Pranas Razva- 
dauskas, gyv. So. Bostone, iš
vyko į tos organizacijos seimą 
Detroitan lėktuvu. Kelionė pa
vyko, ir jis rašo savo drau
gams, kad sėkmingai seimuo- 
jąs. Seimas užsibaigė sėkmin
gai.

Iš So. Bostono automobiliu 
vyko į L. Vyčių Seimą broliai^ apllnkUma, Sviesi
KonUutai ir p. Felicija Gren- >van 44 vat
delyte. Jie grįš antradieni "- savaitėje, grupes apdraudė. l‘i- 
trečiadienį. Girdėjome, kad ir goobutjs & mcentive plan. At
dengiau Vyčių vyko j Sehni siaaukite asmeniui pas 
bet neturime žinių kas ir kaip 
vyko.

I GRABORIAI
t

Kontrimų Namų Plėšikas 
Pabėgo

I
i 

buvo
»
1

REIKALINGA
Combination Body & 

Paint Man

LESTER BLAISDELL 
JESSE JAMES MOTORS 
Authorized Ford Sales & 

Serviee
374 Washington St., 

Weymouth, Mass. 
(14-17)

Perrinkite į 
Representative 

JAMES J. TWOHIG, Jr.

Budreika ir Manomaičiu.
Be minėtųjų pasitarime daly

vavo: Pečiulienė, Masionytė, 
Švelnytė, Gurka ir kiti.

Dabar tik reikalinga visų lie
tuvių talkos suorganizuoti di-

Vagis, kurs .policijos 
pagautas plėšiant pp. Kontri
mų namus, 120 Marine Rd., S. i D ADCTTkl TOOA
Bostone ir kuris pasirodė esąs' 
senas kriminalistas iš Conneč-i tri« št'lmynų namas 15 kan” 
tieut valstijos — pabėgo. ; barių, garadžius. Namas numo-

South Bostono teisėjas Nagle liavotas ir pertaisytas, netoli 
jį buvo pasiuntęs į beprotnamį, mokyklos, biznio ir miesto cen- 
patikrinti jo proto stovį. Bet A s tuMias
pasirodė, kad jo protas veikė, 
nes iš ten pabėgo. Jo taikinio- \ Norintieji pirkti, tuojau alsi- 
kas iš Dorchesterio, per Grand šaukite, 311 Field St., Brock- 
Jury traukiamas atsakomybėn. 4 ton, Mass. (14-17)

Draugijų Valdybų Adresai
Mr. James J. Twohig, Jr. šie-: 

kia vėl būti išrinktu į Repre
sentative .Demokratų partijos, ’ džiausį lietuvių jaunimo skait- 
Ward 6. Jis yra veteranas, lių dalyvauti parodoje. Nes čia 
advokatas ir veiklus Represen-j bus puiki proga lietuviams pa- 
tantas. •

Jis būdamas Apskrities Ko
mitete rašė ir kovojo už geres
nį Suffolk County darbininkų 
gerbūvį. Jis vadovavo pravesti 
Minimumo Bilių, kad darbinin
kai būtų pilnai apdrausti. Taip
gi jis stipriai stojo už pakėli- 

j mą algų valstybės t tamauto- 
jjams, 1947 m. Ir tą panaujino 
1948 m.

Jis yra gabus advokatas, 
baigęs aukštuosius mokslus, 
Suffolk Law School. Jo ofisas 

i 409 W. Broadway, Ellis Bldg. 
I Jis priklauso Amerikos Legijo
nui, Knights of Colunfbus, Hi- 

t bermians 
jzens’ Ass.

Jis yra 
prietelius. 
antradienį, rūgs, 
už Rep. James J. Twohig, Jr. 

i Feliksas Zaleskas,
Vincas Mitchell,

* 236 Bolton St.

sirodyti.
Šiame jaunimo parade vien 

vežimų "floatų” bus apie 100.
Rap.

ir So. Boston Citi-e
lietuvių draugas ir

Todėlei kviečiame
14, balsuoti

Sklb.

Adv. J. B. Gailius 
Atostogose

Adv. Joseph B. Gailius, stam
bus So. Bostono realesteitinin- 
kas, su šeima išvyko praleisti 
atostogas Ranadon. Jis rašo: 
"Nėra reikalo vykti Šveicari
jon pamatyti gražių vietų. Va
žiuojant į Quebec yra neapsa
komai gražių vietų. Pakelėse
yra daugiau kryžių kaip Lietu
voje. Aplankėme St. Anne de 
Beaupre šventovę. Dabar pa
siekėme Montrealą. Šis miestas 
panašus Paryžiui. Paskiau vyk
sime į Toronto pro Ottawa ir 
1000 salų.”

Reikia priminti, kad p-nia 
Marijona Gailienė yra didelė 
darbuotoja įvairiose draugijo-

S. Barase vidus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborlus-Balsam uoto jas 
Turi Notaro Tetom

254 W.Broadvay
kO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2M0

BOnaus gyvenamoji vieta — 
S3S Dorchester Avė. 
Tel COLumbia 2537

M I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4VC.

Pirmininkė — Eva Marksfenė,
625 E. 8th 8L, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Plrmininkė — G. GailiūnienC, 

8 Wtnfield St, So. Boston, Mass.
Prot Rašt — Ona Ivaškienė, 

440 E. 6th St, So. Boston, Mass.
Finansų Rašt — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mas*.

TeL Parkway — 1884-1V 
Iždininkė — Ona Siauris, 

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 490 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

4V. JONO EV. BL. PASALPINEB
DRAUGIJOS VALDYBA

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dltfą ir Naktį 
Koplyčia lemmlM Dykai 

Tai. Brockton 8-1589

»

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikto, 
702 E. 5th St, So. Boston, Mas*.

Prot. Rašt — Jonas Glineckis. 
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mas*.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičias, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mas*.

Maršalka — O. Krasauskas, 
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimu* ka* tra
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos satoj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

WAITKUŠ
FUNERAL HOME

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorių ir

(Notary Public)

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

£x X X X X X N

■ z'

z

Vincas Balukonis, Savininkas.

251 Vesi Broedney,

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

giai patarnauja.

South Bestai, Mass. •/

____________________________________________________________________0
X x X X X X X X X X XXX X X XXX X <

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia 8er- 
menims dykai. Aptarnauja Caen- 
brtdge ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale teukyte; Tel Kt S 4434.

=•■....... .......
ZAlfTŠht /

FUNERAL ROMI
IMA□v* KroN* t

SOUTH BOSTON, KLM
D. A. Zaletskas, F. E. iaieteka* 

Oratoriai Ir BalaamuotoJaL
Patarnavimas dieną ir nokti
Koplyčia Šermenim* Dykai.

NOTART PUBLIC
TeL *OU Beaten 0B«
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Jonas Gailius, akimirkų, ir tuomet tema-
Paverstą į vyną mano tai vien tamsumas ir aud-

kraują gersi ras. Ir eini vienas, ir blaš- 
ir mane pajusi širdyje giliai., kaisi tose audrose...
Taip, nusivalysi tu aukos i — Juk tau nemalonu, 

katarsy.-kad ir paukštės giesmė 
o ištikęs skausmas greit tave pritilo. Ji snaudžia apati- 

Į ... apleis... joje arba klykia, kai ture-'
h J. Aistis, tų tave apsupti ramybe ir

Šiąnakt sapnavau., juo
dą kraujo upę. ištiestą per 
ją rąstą ir dvi rankas, ku
rios laikė mane už pečių, 
kai juo ėjau.

Man norėjosi nors įkišti 
koją į vandenį ir susitep
ti, bet tos rankos perstip- 
riai laikė.

Kažkoks balsas aiškiai
ištarė:
— Eik tiesiai, ir pereisi! 
Ir staiga pravėriau akis.

MANO SAPNAS
Matyt, pavargęs buvau, 

kad, besiklaus y d a m a s 
paukštės giesmės, užmer
kiau akis ir mačiau žalias 
pievas, švokščiančius miš
kus. burgiančius upelius 
ir girdėjau vaikų riksmą.

Paukštės giesmė vedė 
mane į amžinosios vasa
ros šalį. Ji šaukė mane 
ten, kur nėra rūpesčių ir 
pykčio...

Kai pramerkiau 
buvo tylu didžiajame 
de. Medžiai 
leidžiančios 
dūliai žaidė 
mis ir rožių 
susiglaudę.

Žiūrėjau į baltutį ramu
nės žiedą savo rankoje ir, 
man rodos, sapnavau to
liau... aukštai, aukštai — 
viršum mano galvos — 
sklendeno tamsus paukš
tis. Negirdėjau jo sparnų 
vasnojimo, o jo aštrus 
snapas buvo kietai su
čiauptas. Jis sklendeno 
ties manimi ir žiūrėjo pla
čiai išplėstomis akimis.

Susigūžiau. Ir užsimer- Bet ir širdžiai daug kas stinga 
kiau.

Laukiau kažin ko bai
saus. Kažin kokio triukš
mo, svaigaus kritimo, 
kraujo lašų, blaškymosi...

Ir pajutau ant pečių ran
ką, ir išgirdau žodžius:
— Džiaugsme mano, kas 

tau? Ir kodėl tavo lūpos 
dega?..

— Yra akimirkų, baisių

niekada neapleisti... x ;
— Tu jai parodyk dabar 

kokią baisią žaizdą, kad 
jaustų tik skausmą ir ta
ve...

Aš vėl pramerkiau akis, 
norėjau pamatyti gerąjį 
angelą, bet nieko nema
čiau.

Tai buvo sapnas, kuria
me susipynę sielvartas ir 
džiaugsmas, baimė ir ilge
sys.

JUODAS ŠEŠĖLIS
Ilgai budėjau prie ruse

nančios ugniavietės, bet 
kilo vis piktesni vėjai. Jie 
blaškė mažutes liepsnas, 
sklaidė kibirkštis, gesino 
žarijas. — ir mano rankos 
ėmė pavargti.

Iš dangaus nukrito tam
si naktis. Šaltos rankos 
palietė mano veidą, krūti
nę. sustingdė rankų pirš- Pro pat mano 
tus. šmėkštelėjo pilkas šikšno-i

Negalėjau rinkti sausų sparais, apsuko langą irakis* 
so- 

svajojo, besi- 
saulės spin- 

su kregždutė- 
žiedai buvo

RUDENS ELEGIJA
i 
l

iNepažinsi žalio miško!
Kęs pamargo, kas išblaško... 
Daug kas svyri be vainiko. 
Daug kas visiškai išnyko...

Dulkės, kur ramunės mirė — 
Braido gruobuonys po giria. 
Žemės žiežula ravėja 
Jos pavėniais stypinėja!

Ji vis tyliai skina, skobia. 
Ką nurengia, ką nugobia. 
Ruošia savo ruošą rūščią — 
Todrin girioje taip tuščia!

Tai rudens rimtis graudinga—

Ir netesi, kas sapnuota
Apie žemės trumpą puotą... 

Daug žadėjo man žibutė.
Menką pėdą riša piūtė.
Juo kad alkis kaičia puodą 
Daug talpesnį už aruodą...

Bet kur grūdas, ten ir pelas 
Kas žadėta gal ne melas. 
Gal aš sėsiu sėklą vislią.
Kai išminsiu gyvio mįslę...

j

Buvęs komunistų dienraščio redaktorius Louis 
Budenz (kairėj) buvo išvykęs į Washington, D. 
C., kur čia matosi kalbasi su Kongresmanu Ri- 
chard M. Nixon (R-Cal.), Prieš-Amerikinės Veik
los Komiteto veikimo pirmininku. .Tai buvo slap- ... 
tas pasitarimas bei pasiinformavimas.

Šiomis dienomis Olandija, rezignavus senajai karalienei, susilaukė 
jaunos karalienės Julianos, kuri, ka'p šis vaizdas parodo, pirmu kartu 
važiuoja Amsterdamo gatvėmis ir sveikinasi su savo piliečiais. Ją ap
dovanoja gėlėmis ir seni ir maži.

šakelių, tik pripuolęs mė- M. Mykolaityte,
čiau j ugnį paskutines sa- Į§ TREMTINES DIENU 
manas. t

Kažkur ūkavo pelėda, 
senos liepos liemuo deja
vo, kaip neramuolė vėlė. į 

į Geso paskutinės mano 
ugniavietės žarijos.

Kažin koks vėlybas pra
eivis pastebėjo mano šešė-. 
lį ir piktai nusikvatojo: į 
— Ne tau priešintis au

droms ir vėjams!
> veidą

Pasaka apie tremtinę mergaitę
Suklupus prie slenksčio mielos tėviškės grįčios, 
Kaip šventa Magdalena raudojai balsu,
O vyšnios dainavo tvorų pasirėmę: “negrįši”, — 
Negrįši, o sese, negrįši, — baisu!

Širdis, tartum paukštis pašautas plazdeno. 
Ranka konvulsingai sausos žemės kasei.
O motinos balsas iš aukšto kalnelio 
Kuždėjo prie tavęs arti taip visai:

-------------- dingo pušyne.
J. Baltrušaitis. Žiūrėjau apakusiomis a- 

kimis į juodą naktį, glam
žiau šąlančias rankas ir 
aiktelėjau...

, Ne, niekas neatsiliepė, j 
Apie mane stūgavo vėtra,' 
siautėjo alkana audra, ė-, 
mė rodytis žaibai.

Ugniavietės žarijos vos 
ruseno. Jos neturėjo už
gesti, jų negalėjo išnešio-; 
ti piktas vėjas, — ugnelė] 
turėjo žybsėti, turėjo prie
šintis piktai stichijai.

Ir tada baisus, didelis, 
juodas šešėlis, tarytum 
sparnus ištiesęs paukštis, i 
pakibo viršum mano gal-į 
vos. Girdėjau tų sparnų; 
lapatavimą, girdėjau ai-' 
kaną klyksmą.

į Siaubas aštriais nagais 
suspaudė krūtinę. Širdis 

į išgąstingai daužėsi, ir pri
merkiau akis.

Kažkur toli toli cyptelė
jo paukštė. Tačiau ir jos 
balse buvo tiek išgąsčio ir 
siaubo, jog mano širdis ė- 
mė stigti.

šešėlis judėjo čia pat 
prie manęs. Užuodžiau 
kraujo kvapą, jaučiau de
ginantį karštį.

Ne, niekas negalėjo man juos Krūtinę apglėbė gai- kraujas prarado gyvybę— 
padėti — nei naktis, nei Vus vėsumas. juo tekėjo kažin kokie ėdą
vėtros, r ei mažos paukš-. Paskutinės žarijos užge- nuodai. .
tės rauda. so. Apie mane viešpatavo

Ties mano kojom atsivė-, v t mirtina tyla. Viduje dau-
re žemė ir pamačiau krau- Į NEŽINOMU KELIU žėsi uraganai. Viskas, kuo 
jo upę. Ir vieną akimirks-i Sulyginau su žeme ug- ligi šiol gyvenau, dingo iš 
nį visa pamačiau — visus niavietę ir išmėčiau užge- mano minties...
žmones, visus savo pažįs- susius nuodėgulius. I Kojos mindė lietaus nu-
tamus ir artimuosius; jie Susisupau sudraskytais praustus žolynus, rankos 
lindėjo šiltuose kamba- rūbais, giliai įtraukiau laužė krūmokšnių šakas, 
riuose ir sekė pasakas; iš- galvą ir ėmiau eiti nežino- akys matė didelę tuštumą, 
tisas minias, kurių galia mu keliu. Priėjau uolą ir sustojau,
gaivino ir stiprino mane;; Nieko nemačiau, nieko Apačioje kvatojosi gilus 
jos sukinėjosi didelėse sa- negirdėjau. Turbūt, nieko tarpeklis, viršuje švietė 
lėse ir dainavo; mačiau mano kelyje ir nebuvo. saulė. Mirtis ir gyvybė 
senelius, vaikus ir pavar-j Mirtina tvla kabėjo apie žaidė kaip vaikai.
gelius, kurie ne kartą tie-,mane. Medžiai po audros Nieko' nemąsčiau —man 
sė į mane rankas: jie visi'stovėjo apdraskyti, o ma- užteko juodo siaubo, kuris 
ramiai ilsėjosi šią juodą .žutės gėlės kėlė savo žie- plūduriavo viduje.
naktį. ------ *'----- *■

O šešėlis kuždėjo:’
— Vis dėlto vienas esi!

Vis dėlto mano esi!
__ Patys. rankų pirštai įsi-čiau suleistų nagų žaiz-j kišenėse keliu
tvėrė rūbų ir perplėšė dą ir jaučiau,- kad - mano,popiergalius, išsiėmiau

Negrįši, dukrele, prie mano jau kapo negrįši. 
Nesodins tavo rankos jau razetų kvapnių. 
Bet nešioki prie savo krūtinės saujelę šią 
Žemės, kaip balzamą gryną jaunystės sapnų.

Paskui aš mačiau ją juodoj kraujo upėj, — 
Ir iš bado bealpstant ant griuvėsių krūvų.
O krūtinė it mažą valtelę banguodama supo — 
Tą mažą saujelę tų žemių savų...

»

Mačiau aš ją bėgančią griūvančiom gatvėm 
Apie liemenį plakės gyvatės liepsnų. 
Girdėjau jos klyksmą beklystantį gatvėm. — 
Mačiau aš jos kančią tarp erškėčių pynių.

* * *
Ir vėl aš mačiau jąją guvią ir linksmą. 
Baltas nuometas gobė jos jaunus pečius.
Ir alyvos, kaip tėviškėj, kekėmis linko, 
O pasaulis vartus atidarė plačius.

Pasaulis pamojo jai ranka godulinga. 
Ir auksu pažvangino kartais tyčiom: 
Bename, skubėki. Čia nieko nestinga. 
Tu semsi čia laimę rieškučiom plačiom.

* ♦ ♦ 4
Ir vėl pamačiau ją turtuolio salionuos. 
(Lėktuvu ji nuskrido su juoju smagiai).
Ją varsto žvilgsniais pavydžiais lėlės-ponios, 
Ir jai lankstos grakščiai josios vyro draugai.

Jau dangoraižių gęsta akis po akelės. —
(O naktis juk vienodai tamsi, — kaip ir čia.)
Ir balsas slaptingas prabyla (ne meilės): 
“Tėvynė”! — tai šnibžda ta žemės saujelė slapčia...

dus iš purvo. i Man nieko nebuvo bran-
Bet man nebuvo nei gė- gaus — ir aš pats jaučiau- 

lių, nei šilo, nei mėlyno si, kaip skenduolis tuščia- 
dangaus— viduje tebėjau- me krante. r

kelias brangenybes ir pa- nojo, kad yra kas jos gies- 
leidau į tarpeklį. mės klauso, nes, šiaurės

Net nesiklausiau nukri- vėjui siautėjant, ji atsitū- 
tusių daiktų bildesio. pė ant palangės ir ieškojo 
Ir tada mano viduje kilo užuovėjos.

laukinis džiaugsmas. Jis, pavasaki
susikūrė į* negirdėtą dai-]
ną, — ir uolos atčaiža Nurimo mano vidus, o 
griausmingai krito j gilu- lanK° vėl kdkMavo pa- 
mas vasaris.

Aš dainavau — man ne-1, J^ko tamsūs _ rudens 
pritarė niekas, niekas, net pasibaigė ilges
dainos aidas. žiemos naktys.

Dainavau... * Už lan£° čiulbėjo ne tik
mėlyna paukštė: dūz^ė 

ŠIAURĖS KRAŠTAS bitutės, švilpdavo varnč- 
Jau seniai nemačiau nai, krykštė greitašuoles 

žmogaus, negirdėjau jo kregždės.
kalbų ar dainos. | Lazdynų krūme, tartum

Tušti buvo mano namai, gėlės pumpuras, krovėsi 
kartūs nepertraukiama lizdelis, o vėliau jame 
tyla. Retai, labai retai ir cypsėjo maži paukštyčiai, 
mano daina beaidėjo. Vakare subėgo į sodą 

Vaikai bėgiojo gatve ir vaikai ir uždegė laužą, 
nė nežiūrėjo į mano lan- Sausos šakelės spragsėda- 
gus. Tartum šalia jokių mos degė. Vėjas nuleido 
namų nebūtų. sparnus ir šildėsi.

Praeiviai skėtriojosi Pakėliau į viršų akis, 
rankomis ir kalbėjo apie Mačiau papurusius debe- 
paskutinių dienų naujie- sėlius ir raudoną saulėlei- 
nas. Jie nebarškino į ma- džio juostą. Kai kur mir- 
no namų duris, nes žinojo, gėjo mažos žvaigždutės, 
kad nieko nepridėsiu prie 
jų griausmingų kalbų.

Tik vienas langas buvo 
atviras ir pro jį mačiau 
tuščią sodą. Kartais seno
je obelyje nutūpdavo koks naktį: vėjas dar nebuvo 
paukštis ir mėgindavo pabudęs, o žaibai atleido 
čiulbėti. Tačiau po kiek savo strėles.
laiko, tartum išsigandęs Ramiai, ramiai užmi- 
mirtinos tylos, nuskrisda- gau.
vo. j

Vieną ankstybą rytą iš
girdau naują balsą — tai ..... M .. ■ • j. . '
mažutė mėlyna paukštė, įsigykite Vertingų Leidinių

Apie Lietuvą

0 paskum atėjo naktis. 
Ji buvo perregima, kaip 
švelnus šilkas, ir lengva, 
kaip sapnas.

Ugniavietė švitėjo visą

1948. Vin. 9.

kaip priaugusi, lingavo, 
ant lazdyno šakos; tai ji _______
be perstogės Čiulbėjo. I Amerikos Lietuvių Tarybos 

Jau seniai negirdėjau Sekretoriate — 1739 So. Hals- 
žmonių kalbos ir dainų, ted St., Chicago 8, Iii. Tel. CA- 
tad stengiausi suprasti Nal 8500 galima įsigyti šių
mažutės paukštės giesmę, vertingų veikalų:
O ji dienų dienas tupėjo į Constantine R. Jurgela. His- 
lazdynų krūme ir vi? čiul- tory of the Lithuanian Nation, 
bėjo, vis pasakojo. Į1948 m., 544 ps., stori viršai—

Kai atėjo ruduo ir pauk- 55.00.
ščiai virtinėmis traukė į I Thomas G. Chase. The Story 
pietus, — negalėjau įši-'of Lithuania, 1946 m., 392 ps., 
vaizduoti, kaip mano so-'stori viršai — $3.50.
das ir namai liks be gies-| Lithuania. Country and Na-

traukė į!
S *111 ■

mes.
Betgi mėlynoji paukštė 

neišskrido.
Ir tada supratau — ji li

ko viena, kai šviesų pava
sarį piktos rankos išdras
kė jos pūkinį lizdelį; ji ne
išskrido į pietus, nes ne
buvo kam jos kelionėje ly
dėti.

Mėlyna paukštė pasi
rinko šiaurės kraštą, nes 
ji jau nebenorėjo gyventi. 
Gal dėl to ji išsirinko ma
no sodą, kad niekas čia 
netrukdė jos ramybės.

Tačiau, turbūt, matė ji 
mano atvirą langą ir ži-

tion — 50c.
Pirkėjams duodami dar 3 ne

mokami priedai. Pardavėjams 
skiriama 20% nuolaida. Šios 
knygos gali būti panaudotos, 
kaip dovana.

Pažymėkite • ženkliuku pa
geidaujamą knygą, adresą ir 
pavardę 
iškarpą, 
siusime 
(C0D).

Vardas, pavardė

ir atsiųskite mums šią 
Mes Jums tuojau pa- 
knygą išpirkimui —

Adresas

CIO Prezidentas Philip Murray (kairėj) ir 
Joseph B. Carey, sekretorius svarsto indorsavimo 
kandidatą į šalies prezidentus. CIO unijos virši- 
ninkas-pagyrė Prezidentą Trumano- drąsą-kovo
jant už civiles piliečių teises.


