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Didžiai gerbiamasai Sei
me:

Turiu garbės ir malonu
mo nuoširdžiai pasveikin
ti 33-čią LDS Seimą, ir 
taip pat džiaugsmingai 
paminėti 33 metų laikraš
čio “D-ko” įsteigimo su
kaktį, nes “D-kas” yra 
LDS organas ir, drąsiai 
galima sakyti, pats nau
dingiausias ir nuopelnin- 
giausias LDS- organizaci
jos padarinys.

Kažin kodėl katalikų vi
suomenė nemini 33 metų 
jubiliejų? O tai juk svar
biausias jubiliejus, nes jis 
primena Kristaus gyveni
mo sukaktį, tad mums 
brangesnis už bet kokį 
kitą jubiliejų. Tad LDS 
organizacijai jo sulaukus, 
meskime trumpą žvilgsnį 
į Lietuvių Katalikų Dar
bininkų veiklą, kiek ji 
stengiasi įgyvendinti Kri
staus idealą. Sunku tą 
klausimą išspręsti trum
poj radio kalbelėj. Tad 
mėginkime atsakyti tik į 
vieną klausimą: ar LDS 
organizacija vykdo Kata
likišką Akciją, kuri ge
riausiai nurodo kiekvieno 
tikro kataliko pareigas?

Visi žinome, kad neuž
tenka tikėjimo, reikia ir 
gerų darbų. “Tikėjimas be 
gerų darbų yra miręs”, 
sako šv. Raštas. Kristus 
dažnai ragino žmones prie 
gerų darbų. Tuo būdu, 
katalikiškoji Akcija yra 
ne kas ki tik 
nimas

Ame iion Bus įleidžiami 
Vokiečiai Ir Austrai

Washington, D. C. — A- 
merikos vyriausybė ruo
šiasi greitu laiku atidary
ti savo vartus imigran
tams iš Vokietijos ir Aus-' 
trijos. Bus pradėta įsileis
ti Vokietijos ir Austrijos 
piliečiai sulig seniau nu-į 
statytos kvotos, būtent, i 
vokiečiams dėl 25,957 as
menų, o austrams dėl 
1413 asmenų metuose.

Dabar tie vokiečiai ir( 
austrai norį atvykti šion 
šalin kaipo imigrantai ga-’ 
Ii užsiregistruoti Ameri-' 
kos konsulatuose. Ligšiol i 
tas nebuvo galima daryti. 
Keli milijonai registracijų 
blankų jau yra spausdina
ma Šveicarijoje.

Taigi su tremtiniais bus 
pradėta įsileisti ir norma
lūs vokiečių imigrantai.

Estams leista Aosigyventi 
Kanadoje j

Ottawa, Canada — 42 
estai, kurie mažu laiveliu 
perplaukė Atlantą bėgda
mi nuo bolševikiškos tiro-! 
nijos, ir kurie pasiekė Ka
nadą rugpiūčio 19, galės
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LDS Seirra> Buvo Sėkmingas
Dalyvavo du Prelatai, keli kunigai

> ir apie 150 atstovų ir svečių pasaulio-
nių. Seimą sveikino ir laimino J. E. 
Richard J. Cushing, D. D. Dvasine 
puota paliko gilų įspūdį.

kasdienį žmonių gyveni
mą. “Mano teisingasis ti
kėjimu gyvena”, — sako 
šv. Povilas. Tad katalikiš
kos Akcijos bei veiklos 
skelbėjai privalo eiti į 
žmones ir sėti gero gyve
nimo sėklą. Ar LDS orga
nizacija tai daro?

Žinoma LDS nariai pa
statys į priekį “Darbinin
ką” ir pasakys, “Žiūrėkit, 
tai mūsų sūnus ir pava
duotojas. Ar jis prastai 
atlieka Katalikų Akciją? 
Ar jis neskelbia tikėjimo 
principų, ar negina jų nuo 
priešo antpuolių?”

Bepigu turėti tokį sūnų 
ir pavaduotoją. Taip, LDS 
organas “D-kas” ryžtin
gai dirba aktyvaus katali- 
kinimo darbą. Jis dėsto 
katalikybės principus ir 
už juos kovoja. Jis veda 
tikrą katalikišką propa
gandą. Jis pildo šv. Povi
lo žodžius: “Aš nesigėdžiu 
Evangelijos”, o šiais lai
kais tuos žodžius tarti rei
kia daug drąsos, gerbia
mieji. Tad didelė jums 
garbė ir pripažinimas, 
gerb. LDS nariai, už tai, 
kad “D-ką” įsteigėte, jį 
remiate ir laikote tokioj 
veiklioj katalikiškoj dva-

Pasibaigė Oro LHj« 
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apsigyventi Kanadoje. Dė- Paryžius — Valstybės 
lei šių atbėgėlių įleidimo operuojamų “Air France” 
buvo praleistas specialus orlaivių linijų darbininkų 
įsakymas Kanados vy- streikas pasibaigė, 
riausybės. Į Unijų vadai įsakė 4000

Tuo tarpu 29 latviai at- ( darbininkų grįžti darban 
yyiry j 4^* teb^ -prie nitnnmeįner. i*
lafkorrti uždaryti imigra- ravimo minėtos linijos or- 
cijos stoty East Bostone, laivių.
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MARSHALL IŠVYKO 
Į PARYŽIŲ

Lietuvių Delegacija Pas 
Prezidentą Trumaną

Prašė Kad Jung. Tautų Komisija
• it - •-
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.telpa atskirai). žodžiu 
sveikina šie: kun. J. S. 
Švagždys sveikina N. J. 
S. Vienuolyno vardu; kun. 
F. E. Norbutas, kun. J. 
Bernatonis, p. Jurgis Ver
siackas — Naujosios An
glijos LDS apskrities var
du, p. Nell Meškūnienė — 

j Moterų Sąjungos vardu,
A. F. Kneižys — ALRK 
Federacijos vardu ir kvie
čia visus į talką — pagel
bėti sukelti $25,000 svar
biems reikalams, kun. Pr. 
M. Juras — Kunigų Vie
nybės vardu, p. S. Sapra- 
nienė įteikia kleb. kum J. 
Valantiejaus $5.00 
nėlę ir sveikinimą; 
P. M. Juras įteikia 
kun. P. Virmauskio 
dovanėlę ir sveikinimą. 
Komp. A. J. Aleksis svei
kino telegrama. LDS 7 
kuopa, Worcester, Mass.,

Pereitą šdštadienį ir . 
sekmadienį, rugsėjo 18 ir 

J19 dd., š. m., Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoje, Nor- 
wood, Mass., įvyko LDS 
organizacijos metinis Sei
mas, kuris prasidėjo šv. 
mišiomis ir pamokslu tos 
parapijos bažnyčioje 10 

‘vai. rytą. Šv. mišias atna-j 
savo kun. Pranas M. Ju
dras, LDS Centro pirmi
ninkas. Pamokslą pasakė 
kun. Jonas S. Švagždys, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Vienuolyno kapelio
nas.

Po pamaldų, parapijos 
salėje p. H. Balutis, vieti
nės LDS 3 kuopos pirmi
ninkas, atidarė Seimą 
sveikinimo kalba ir pa
kvietė kun. Pr. M. Jurą, 
LDS Centro pirmininką 
pradėti Seimą malda. 
Kun. Juras, atkalbėjęs 
maldą, nuoširdžiai pasvei- ir LDS 112 kuopa, Have> 
kino visus dalyvius ir pa
siūlė išrinkti prezidiumą.

PrezkHuman išrinkti šie: ______ M ______
'kun. Pr. M: » tų protokolas, priimt#
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dova- 
kun. 
kleb. 
$5.00

hill, Mass., prisiuntė pa 
$5.00 dovanėles.

Perskaitytas pereitu me-

komisija per
skaitė kaikurias rezoliuci-

■ ' ■ ■

jos užgrobtos šalys at
gautų savo nepriklauso
mybę.

Prez. Trumanas labai 
maloniai delegaciją priė
mė, ir ją užtikrino, kad ir 
jo esą tokie patys troški-

JlKMNUD Ti ei
na vičius iš Brockton; raš
tininkais — p.

Washington, D. C. —
Rugsėjo 16, Lietuvių dele- 
gacija atsilankė pas Jung- 

Valstybių Prezi- 
S. Trumaną 

Rūmuose.
Prezidentas 
šios šalies mai, kaip ir delegacijos.

- Jungtinių Delegaciją sudarė Ame-
nrasideda Tautų susirinkim^’ kad šl rikos Lietuvių Tarybos Kuris prasideda fnrnfaiitin5 nTvanizaciia'---.t r> r*—t

? tinių 
dentą, Harry 

^Baltuosiuose 
Prašė, kad 
instruktuotųWąshington, D. C. — |E. Marshall išvyko į Pa-

Valstybės Sekretorius G. ryžių dalyvauti Jungtinių įeieįaciia" **i
----------------- --------------- Į Tautų Generaliame susi- 
sioj, jog visa Amerikos rinkime, f 
katalikų visuomenė nega- šį antradienį.
Ii atsidžiaugti jūsų orga- -----------------
nu. Kai kurie tiesiog pa- AiatMMlhiUll
rm&lria kad “D-kn” istpi-

Ii atsidžiaugti jūsų orga-
ir kituose Baltijos kraš
tuose.
I Delegacija padėkojo 

Insurance Komisionie- Prezidentui už šios šalies 
rius Harrington paskelbė, teikiamą pilną Lietuvos 
naujas automobilių ap- nepriklausomybės pripa-

tarptautinė organizacija nariai; L šimutis, P. Gri- 
paskirtų Specialę Komisi- gaįtis ir M. Vaidyla iš 
ją ištirti padėtį Lietuvoje Chjcagos, P. Dargis iš

reiškia, kad “D-ko” įstei
gimas tai stambiausias 
LDS organizacijos nuo
pelnas, ir jeigu ji nieko 
daugiau nenuveiktų, tai 
to vieno užtenka. ,—— ------------- , -r —r------------ — r--r- .

Tačiau — ar gi iš tiesų draudos ratas dėl 1949 m. žinimą ir pabrėžė, kad da-! 
to užtenka? Aš manau,!Jos bus truputį žemesnės, rant Europoje taikos su- 
kad jūs visi Seimo daly-Abelnoje sumoje jos bus tartis, būtų 
viai su tuo nesutiksite J mažesnės apie $700,000. i principo, kuu visos rvussi- 
Juk ir Seimą tam šaukia
te, kad sustiprintumėte ir 
išugdytumėte savo myli
mą organizaciją. Net da- 
leidus, kad “D-ko” palai
kymas būtų vienintelis 
jūsų uždavinys, tai ir tam 
uždaviniui atlikti LDS or
ganizacija būtinai reika
linga gyvuoti. Ji yra 
“D-ko” gyvybės šaltinis. 
Jei šaltinis išseks ir iš
džius, tai ir jo gėlynas — 
“D-kas” turės suvysti ir 
mirti. Organizacija nesto
vi vietoj. Ji arba auga ar
ba mažėja, smunka. LDS 
neprivalėtų smukti ir

Kainos Bus Mažesnės
Pittsburgho ir adv. J. J. 
Grigalius iš S. Bostono. 
Delegacijos atvaizdas su 
Prez. Trumanu buvo pla
čiai pavartotas dienraš
čiuose po visą šalį.

Atšaukia 4 Tarnautojus
, būtų laikytasi g Atstovybės Rumunijoje

i principo, kad visos Rusi- 7 99
_________________ “ I

Stefanija jas. (Rezoliucijos tilps ki- 
Sapranienė iš Waterbury, tame “Darb.” numery j). 
Conn., p. Julia Jakavony- 
:ė iš Brockton, ir Antanas 
F. Kneižys. Rezoliucijų ir 
sveikinimų komisija: kun. 
Jonas S. Švagždys, kun. 
Feliksas E. Norbutas, 
kun. Jonas Bernatonis, 
Nell Meškūnienė ir Jurgis 
Versiackas. Mandatų ko
misija: Tekia Mitchell,
Julius Baronas, Kazys 
Grigas ir Marytė Peldžiū- 
tė.

Išrinkus prezidiumą, 
pirmininkas kun. Juras 
perskaito J. E. Arkivys
kupo Richard J. Cushing, 
LDS Garbės pirmininko, 
sveikinimą ir laiminimą. 
(Jo Ekscelencijos laiškas

A. F. Kneižvs praneš?, 
kad 1:45 vai. do Dietų 
Prelatas Dr. K. Urbonavi
čius pasakys sveikinimo 
kalbą Lietuvių Radio Va
landos programoje. Sa
lėm, Mass.. ir patarė nasi- 
klausvti. Tuo ir baigėsi 
pirmoji sesija.

LDS 3 kuopos šeiminin
kės pavaišina visus pik
tais salėje. Paniet?»ve iš
klausė Prelato Dr. K. Ur
bonavičiaus kalbos. Po to 
prasidėjo antroji sesija.
VALDYBOS RAPORTAI

LDS Centro Valdvbos ir 
Komisijų raportai išklau- 

Tesinvs 2-rame dlisI.

J. E. Arkivyskupas Cushing 
Sveikino ir Laimino LDS Seimą

PANIUŠKIN PROTESTUOJA Rumunijos vyriausybei 
reikalaujant, Jung. Vals
tybės atšaukia 4 savo at
stovybės Rumunijoje tar
nautojus. Jų tarpe yra dvi 
moterys.

Minėti tarnautojai buvo 
Rumunijos vyriausybės 
suimti ir išlaikyti 16 vai. 
be maisto ir vandens, būk 
už tai, kad jie norėję nu
imti nuotraukas uždraus
tose srityse. Bet tai tik 
pretekstas. Tikrenybėje, 
tai keršinama už Rusijos 
konsulo Lomakino, New 
Yorke išvijimą.

PRIEŠ DRAUDIMĄ 
STREIKUOTI

Washintgon, D. C.—Ru- komunistų ir De Gaullis- 
sijos ambasadorius A. S. tų. Tame susirėmime žu- 
Paniuškin, pareikalavo vo gen. De Gaulle asmenis 
Tolimųjų Rytų Komisijos sargybinis ir sužeista apie 
susirinkime, kad būtų pa- 20 asmenų, 
reikalauta iš Gen. Mac-į Susirėmimas įvyko po 
Arthur, kad jis atšauktų De Gaulle kalbos, miesto 
draudimą streikuoti Japo- rotušėje.draudimą streikuoti Japo
nijos valdžios darbinin
kams.

Tik įsivaizduokite at-
i nykti. Tegu ji dabar ne- stOyas tos šalies, kurioje 
įgausi, bet turi savyje po- už streiką darbininkai su-
tencijalią jėgą, nes susi
daro iš daugiausiai susi
pratusių ir pačių uoliau- 

i šių lietuvių katalikų.
Į Tad, sujudinkim, vyrai, 
žemę, — kaip sakydavo 

j Lietuvoje pragiedruolių— 
Tėvynės žadintojų laikais, 
ir, Dievo padedami, ne
duokime žūti katalikybei 
ir lietuvybei!

šaudomi reikalauja leidi
mo streikuoti Japonijos 
valdininkams.

■UmniniJ0| nvllųijvS MOKy* 
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Mokyklų
IX itamaslš

i* ioniep Ir te GmRIsM 
Susirėmė

Paryžius — Pieti n ė j 
Prancūzijoj, Grenoblyje į- 
vyko susirėmimas tarp

Bucharest, Rumunija — 
Einant naujuoju, komu
nistų išleistu įstatymu, 
Rumunijos mokyklose, 
pradedant šiais mokslo 
metais, religijos moky
mas išmetams iš mokyk
lų.

Mokyklose bus panai
kintos ir ikonos.

Japonijos Fetriniuose 
ŽuvoSSB

Tokio — Praeitą savai
tę potvyniuose kilusiuose 
iš lietingų audrų — typū- 
nų Honshu provincijoje 
žuvo 858. Be to dar nesu
rastų yra 700.

Todėl žuvusiųjų skai
čius gali žymiai padidėti.

Garbingasis Ganytojas, LDS Garbės Pirmininkas prieš 
išvykimą į Europą su maldininkais prisiuntė kun. Pranui 
M. Jurui, LDS Centro Pirmininkui, čia talpinamą laišką ir 
prašė perduoti jo sveikinimus ir laiminimus visiems LDS 
30*jo Seimo atstovams.

ARCHBISHOP’S HOUSE 
2101 Commonwealth Avenue 

Brighton 35, Mass.
August 9, 1948

Rev. Francis M. Juras
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass. 
Dear Father Frank:—

I would love to be with you at the Annual 
Convention of St. Joseph’s Lithuanian Roman 
Catholic Association of Labor, būt I will hardly be 
back from the Pilgrimage on September 19th. If I am 
back, I will be overwhelmed with work that accu- 
mulated during my absence.

Please convey to all the delegates assembled my 
greetings and blessings.

Devotedly yours, 
RICHARD J. CUSHING 

Archbishop of Boston

✓
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Antradienis. Rugsėjo 21, 1948

LDS Seimas Buvo Sėkmingas
(Pradžia 1-me pualapyj) 

syti ir vienbalsiai priimti. 
Iš raportų Seimo dalyviai 
sužinojo, kad LDS dvasi
nis finansinis stovis y- 
ra geras.

Atvyko Prelatas Dr. K. 
Urbonavičius, Garbės na
rys ir “Darbininko” vy
riausias redaktorius, lydi
mas kun. A. Kontauto. 
LDS Seimo dalyviai atsi
stojimu ir aplodismentais 
pasveikino savo šefą. Pre
latas Dr. Urbonavičius, 
pasveikinęs Seimą, pažy
mėjo organizacijos ir jos 
organo ‘Darbininko’ svar
bią reikšmę mūsų išeivi
jai. Taipgi Seimą sveikino 
kleb. kun. J. Vaitekūnas, 
LDS Garbės narys, kun. 
A. Kontautas, kun. A. Je- 
niūnas ir kiti. Vedėjas 
kun. Juras pakvietė Pre
latą Urbonavičių Seimo 
Garbės pirmininku.

Kun. Pr. M. Juras, vedė
jas, pakvietė visus maldai 
už a. a. Joną Totilą, Gar
bės narį, ir kitus LDS mi
rusius narius.

Priimta ir pasiųsta pa
dėkos laiškai J. E. Arki
vyskupui Richard J. Cu
shing, Prezidentui Harry 
S. Truman, Apaštališkam 
Delegatui ir kitiems. 
Taipgi priimtos įvairios 
kitos rezoliucijos.

F. E. Norbutas, Ona Paz
niokaitė, Nell Meškūnie- 
nė, kun. J. Vaitekūnas, 
Jurgis Versiackas ir Juo
zas Bernotas.

vaujant Prelatui J. Ambo- 
tui.

Po to įvyko palaimini
mas Švč. Sakramentu baž
nyčioje.

LDS Seimas buvo tikrai 
sėkmingas.

ANTRA SEIMO DIENA
10:30 vai. rytą buvo at

našaujamos šv. mišios už 
gyvus ir mirusius narius. 
Šv. mišias atnašavo kleb. 
kun. F. E. Norbutas. Pa
mokslą anglų kalba pasa
kė vietinis vikaras kun. 
A. Jeniūnas. Lietuvių kal
ba pamokslą pasakė Pre
latas J. Ambotas, LDS 
Garbės narys, iš Hart
ford, Conn. Pažymėtina, 
kad Prelatas Ambotas 8 
vai. rytą atnašavo šv. mi
šias. Atvyko į Norwoodą 
šeštadienio vakare.

1 vaL prasidėjo Seimo 
sesija. — Dvasinė puota.

Vedėjas kun. P. M. Ju
ras pradėjo sesiją ir pa
kvietė kleb. kun. F. Nor- 
butą vadovauti maldai. 
Po to pakvietė prelegen
tus — Seserį M. Augustą, 
p. T. Mažeikienę, p. Julią 
Jakavonytę, ir kun. Aloy
zą, Klimą, moderatorių, 
ateiti prie prezidiumo sta
lo ir pradėti forumą —te
ma: “Tobulioji Darbinin
kų šeima”.

Prelegentai buvo taip 
gerai pasiruošę, kad savo 
kalbomis visus suįdomino, 
ypač Sesuo M. Augusta 
davė daug gražių ir pa
mokinančių minčių.

Paskaitoms pasibaigus, 
kaikurie iš dalyvių davė 
klausimus ir prelegentai 
atsakinėjo.

Pažymėtina, kad šioje 
Seimo sesijoje dalyvavo 
apie 150 rinktinių atstovų 
ir svečių. Visi šia dvasine 
puota buvo labai paten
kinti ir dėkojo prelegen
tams ir šios-puotos inicia
toriui ir rengėjui, pirm, 
kun. P. M. Jurui.

Priėmus dar kelias re
zoliucijas, padėkojus vie
tiniam klebonui kun. F. 
Norbuitui, jo pagelb. kun. 
A. Jeniūnui ir visai LDS 
3 kuopos Seimo Rengimo 
Komisijai, prezidiumui ir 

LDS Akcijos komisija: j komisijoms, Seimo sesijos 
kun. J. Bernatonis, kun. I užbaigtos malda, vado-

Lietuvių Delegacija Pas 
Prezt r

Amerikos Lietuvių Ta
rybos pastangomis buvo 
gauta audiencija pas pre
zidentą Trumaną. Lietu
vių delegaciją prezidentas 
priėmė ketvirtadienį, rug
sėjo 16 dieną prieš piet

ALT Vykd. Komitetas 
nuvyko į Washingtoną 
dieną anksčiau ir turėjo 
pasimatymą su Demokra
tų partijos Nacionalinio 
Komiteto viršinin kais. 
Taip šito pasikalbėjimo, 
taip audiencijos Baltaja
me Name tikslas buvo iš
dėstyti dabartinę Lietu
vos padėtį bolševikų oku
pacijoje ir reikalauti, kad 
Jungtinės Valstybės ne
bedarytų jokių nuolaidų 
Sovietų Rusijai lietuvių 
tautos sąskaiton.

ALT Sekretoriatas. ___________  *

Orlaivių Spektaklyje 
NcImnič

r

D ARS
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Prasidėjus šioje šalyje mokslo metams jau

nieji mokiniai pradėjo savo mokynimosi darbą 
pagerbdami šalies žvaigždėtąją. Tai gražus pa- 
trijotingas gestas.

WALLACE ŠALININKAI
NEPRIPILDE SALES

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  »
Mūsų Jaunimo Sąjūdis

Iš L. Vyčių Seimo

SEIMAS IŠRINKO LDS 
CENTRO VALDYBĄ 

IR KOMISIJAS
Kun. J. Vaitekūnas pa

siūlė išrinkti į Centro val
dybą ir komisijas visus 
tuos pačius. Kun. Pr. M.

- Jutas pareiškia, kad jis 
atsisako. Bet atstovai pa
kartotinai prašo kun. Ju
ro apsiimti. Kun. Juras, 
matydamas, kad jo atsi
sakymo nepriima, apsiė
mė. Vice pirmininkais lie
ka LDS apskričių pirmi
ninkai. Kiti valdybos na
riai išrinkti šie: A. F. 
Kneižys, sekretorius; A. 
Peldžius, fin. sekretorius; 
Ona Siaurienė, iždininkė. 
Kontrolės komisija: kun. 
J. Bernatonis, VI. Paulau
skas ir V. J. Kudirka.

Mansfield, Anglija — 
“Britanijos Kovai” prisi
minti įvykusiame orlaivių 
spektaklyje įvyko nelai
mė. Vienas bomberis nu
krito į minią, žiūrinčią or
laivių spektaklio ir sude
gė. Toje nelaimėje užmuš
ta 10 žmonių ir nemažai 
sužeista.

Tą pačią dieną ir to
kiuose pat spektakliuose
■įvyko dar dvi orlaivių ne
laimės, būtent Lemckars, 
Fife ir Lichfield RAF sto
ty-

Abejose vietose sudužo 
orlaiviai ir žuvo ją vai
ruotojai lakūnai.

rrcl nOOScVCTT ItefMSiTI- 
Įėjo Vaisi. Departmento 

Slapyrašči# Slaptumu

ŠEŠTA

ŠEŠTA

DABAR

ŠEŠTA

Washington, D. C. — 
Buvęs Jung. Valstybių 
ambasadorius Rusijai, ad
mirolas W. H. Standley, 
atskleidė Kongreso Komi
tetui, kad pats Prez. Roo- 
seveltas nepasitikėjęs sa
vo Valstybės Departamen
to slapyraščio slaptumui. 
Jis vartojęs laivyno sla- 
pyraštį savo susisiekimui 
su Ambasadorium Mas
kvoje. Jis įtaręs, kad iš 
Valstybės Departamento 
slaptos žinios išslystan- 
čios ten kur nereikia.

šaukti LONG DISTANCE

Uetuvhį DaiDnintaj Pvoda

Konstancoje (prancūzų 
zona) liepos - rugpiūčio 
mėn. buvo atidaryta dai
lininkų Adomo Galdiko ir 
V. K. Jonyno dailės darbų 
paroda. Parodą globojo 
prancūzų karinės valdžios 
Education Publiųue direk-

; torius prof. R. Schmit- 
tlein ir Konstancos kari
nis gubernatorius Noel. 

įžymiųjų Lietuvos daili- 
| ninku paroda susidomėji- 
■ mą parodė ir vokiečių vi- 
’ suomenė.I I

šeštadienį Bostone lan
kėsi komunistų remiamas 
progresyvių kandidatas į 
prezidentus, Henry A. 
Wallace.

Atvykęs orlaiviu po pie
tų buvo nuvykęs 
baseball žaidimo 
Field.

Vakare kalbėjo
Garden, kurioje buvo su
sirinkę apie 9 tūkstančiai 
jo pasiklausyti. Salės įė
jimą piketavo socialistai, 
nešiodami įvairius para
šus, kuriate daugiausiai 
“kuteno” VVallace, kam 
jis nestojąs į debatus su 
socialistu Norman Tho
mas. Viename paraše bu
vo klausiama: “Kodėl ne
pasmerkti Ąr Rusijos im
perializmo?” Dėlei tų pi- 
kietuotojų Wallaee, nors 
policijos sargybos lydi
mas, į salę įspruko per už
pakalines duris. Iš viso 
buvo paskirta net 40 poli
cininkų delsių prakalbų.

Atsilankiusiems buvo, 
taip sakant “lupama dvi 
skutos”. Turėjo užsimo
kėti. įžangą nuo 60c 
$3:60 ir buvo daroma 
kų rinkimo vajus.

Atsilankiusieji buvo 
veik visi Wallace karšti 
šalininkai. Jų tarpe buvo 
ir priešingų jaunuolių, ku
rie bandė baubti, kuomet 
kiti plojo, bet tokie buvo 
greit policijos prašalinti. 
Kuomet walleci n i n k ai 
baubė paminėjus Prez. 
Trumano vardą, tai tas 
viskas buvo tvarkoje.

Viena gi moteris, 
dama pirmutinėse eilėse, 
visą laiką skaitė knygą 
“The Peace of Mind”.

Be VVallace kalbėjo ir 
kiti, jų tarpe kongr. Leo 
Isacson, apie Palestinos, 
bei žydų reikalus.

mulkos pažiūroms, bei 
buvę simpatingai nusitei
kę jo atžvilgiu.

Audra Sudaužė "Blbnpg"

it Naktinės kainos prasideda 6 p.m.

ir Greitesnis aptarnavimas prieš 
vakaro skubą.

it Žmonės paprastai yra namuose tarp 6 ir 7.

Valomi

žiūrėti 
Braves

Boston

iki 
au-

be-

sėdė-

NEW ENGIAMO TELEPHONI

AND TELKGRAPH COMPANY

T"S«KĮPeSff’
Boston, — Gubernato

rius, Robert T. Bradford 
j paskelbė, kad Mašs. vals- 
j tija turi $24,000,000 per
viršio.

Varšuva — Paskelbus 
Lenkijos Komunistų Par
tijos generalio sekreto
riaus Wladislawo Gomul- 
kos “iškrypimą” iš komu
nistinės linijos ir pakrypi
mą Tito link, ir už tai jį 
iš tos vietos išmetus, pra
dėta ir platesnis apvaly
mo vajus komunistų par
tijoje.

Dabar vėl paskelbta, 
kad du komunistų parti
jos šulai Lodziuje tapo 
prašalinti. Jie yra Loga 
Sovinski, pirmasis sekre
torius ir Hyra, propagan
dos viršininkas. Jie apkal
tinti būk jie pritarė Go-

šeštadienį po pietų, stai
ga kilusį audra paliuosa- 
vo nuo raikščių South 
Weymouthe esantį “blim- 
pą” vertą $250,000 pri
klausantį laivynui, bet 
laikinai išnuomotą. Audra 
jį nešė žemai, vos nelie
čiantį namų stogų. Ant jo 
buvęs Jake TSaner, kurs 
desperatiškai bandė jį iš- 
vairuoti virš Rockland 
miestelio ir pasiekęs rais
tą pasuko žemyn, pat iš 
jo laimingai iššokdamas. 
Blimpas likęs vienas tuoj 
susidaužė.

• v
I

f

Mirė Emil Ludwig
Ascona, Šveicarija—Čia 

nuo širdies smūgio mirė 
žymus rašytojas — gar
sus biografas Emil Lud- 
wig.

Nors gimęs Vokietijoje, 
bet buvo priėmęs Šveica
rijos pilietybę. Hitleris jo 
nekentė ir naciai jo kny
gas degino. Bolševikai ir
gi jį paskelbė militaristu 
ir jo knygas naikjna ir 
draudžia skaityti, kur tik 
bolševikų ranka pasiekia.

Karo metu jis su šeima 
buvo persikėlęs gyventi 
šioje šaly ir pagelbėjo 
šios šalies vyriausybei jos 
karo pastangose.
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WuT€fi Pasmerkia 
Kemonistis

Lietuvos Vyčių 35-tasis 
seimas, buvęs 10, 11 ir 12 
dd., Detroit, Mich., praėjo 
tikrai gražiai ir sėkmin
gai. Šiuos žodžius rašan
tis juo gėrėjosi. Juo gėrė
josi ir kiti, ypač tremti
niai (buvę ateitininkai ir 
pavasarininkai), nes Vy
čiuose jie pamatė gyvą 
religinę ir tautinę dvasią. 
Šios organizacijos ribose 
išaugo šaunių ne tik jau
nimo, bet ir platesnės vi
suomenės darbe veikėjų. 
Jie labai gražiai reiškėsi 
seime ir tikrai buvo džiu
gu tėmyti su kokiu užsi
degimu jie svarsto ir sa
vo organizacijos ūkinius 
reikalus ir kaip nuošir
džiai ir nuosekliai tautos 
klausimus gvildena.

Džiugu yra konstatuoti 
ir tai, kad Lietuvos Vy
čiai darosi vis gyvesnė ir 
efektingesnė mūsų ben
drojo visuomeninio sąjū
džio šaka. Jie dedasi į A- 
merikos Lietuvių R. K. 
Federaciją, jie ryžtasi už- 
megsti glaudesnius ryšius 
su Lietuvių R. K. Susivie- 
nymu Amerikoj, jų kuo
pos ir paskiri nariai dirba 
ir Amerikos Lietuvių Ta
ryboj ir BALF.

LIET. KAT. KONGRE
SAS IR VYČIAI

Kadangi šiuo metu mū
sų visuomenei rūpi šau
kiamas Amerikos Lietu
vių Lietuvių Katalikų 
Kongresas, todėl bus įdo
mu, kaip dėl jo L. Vyčių 
seimas pasisakė, štai, sei
mo rezoliucija:

“Atsižvelgiant į tai, kad 
Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacija šaukia visuoti
ną Amerikos Lietuvių Ka
talikų Kongresą 1948 m. 
spalių mėn. 17 ir 18 dd., 
Chicago, UI., Lietuvos Vy
čių 35-tasis seimas, turė
damas galvoje Kongreso 
nepaprastai didelę svarbą, 
nutarė paskatinti ir Cen
tro Valdybą, ir apskritis, 
ir kuopas, sąlygoms lei
džiant, siųsti į kongresą 
savo atstovus. Tuo pačiu 
seimas primena tiems Vy
čiams, kurie dalyvaus A- 
merikos Lietuvių Katali
kų Kongrese, kelti Lietu
vos Vyčių ir, apskritai, 
lietuvių katalikų jaunimo 
organizavimo ir palaiky
mo reikalą”.

Be to, seimas vienbal
siai išrinko savo uolųjį ir 
energingąjį dvasios vadą 
kun. Joną Jutkevičių at
stovauti L. Vyčių organi
zaciją kongrese ir jame 
iškelti Amerikos lietuvių 
katalikų jaunimo organi
zavimo ir palaikymo pro
blemas. Kun. Jutkevičius 
mielai tai padarysiąs, jei 
tuo metu (per kongresą) 
galės ištrūkti nuo savo 
tiesioginių pareigų.

JAUNIMO VADAI
Šia proga pravartu pa

stebėti, kad kun. Jono 
Jutkevičiaus asmenyje L. 
Vyčiai turi tikrai ir nuo
širdų, ir gabų, ir stiprų 
vadą. Nors jis dar jaunas, 
Amerikoj gimęs ir augęs, 
tačiau savo lietuviškumo 
taurumu ir gilumu jis ir 
ateivių daugelį pralenkia. 
Tai tikras lietuvių katali
kų jaunimo apaštalas. Bet 
ir daugiau apie jį galima 
pasakyti: jis yra uolus 
Lietuvos žmonių teisių į 
laisvę gynėjas. Vargu kas 
kitas yra daugiau . laiškų 
parašęs anglų laikraš
čiams, žurnalams ir nepe
riodiniams leidiniams, ati
taisant mūsų tautos prie
šų melagystes ar šiaip vi
sokius netikslumus apie 
Lietuvą, kiek yra jų para
šęs kun. Jutkevičius.

Daug gražių dalykų bū
tų galima pasakyti ir apie 
kitus Vyčių vadus, kaip 
tai centro pirmininką 
Juozą Boley - Bulevičių, 
Praną Razvadauską, A. 
Mažeiką,' J. Juozaitį, F. 
Grandelytę, Ed. Pavį ir 
daugelį kitų, bet tą įver
tinimą paliksime savo ko
respondentams ir kitai 
laikraščio vietai. Miela y- 
ra stebėti augančias ir 
stiprėjančias mūsų veikė
jų jėgas.

L. šimutis.

m, * m£ 
iiOCKCBviicrNNis

New York — Winthrop 
Rockefeller ir jo žmona, 
lietuvaitė Ievutė Panle- 
kiūtė susilaukė sūnaus.

Silpni žmonės gerų ap
linkybių laukia, o stiprūs 
patys jas pasidaro.

Las Vegas, N. M. —Ca- 
lifomijos popųlerus gu
bernatorius, Respubliko
nų Partijos kandidatas į 
Vice Prezidentus, Warren 
pasmerkė komunistus.

Warren pareiškė susirin
kusiai miniai, kad Respu
blikonų Partija niekad ne
pageidavo ir dabar neieš
ko jų paramos ir todėl ne
turės reikalo jiems patai
kauti.

PASLAPTINGI 
PRAEIVIAI
Kaip ramūs briedžiai pavykėti 
Medėjo strėlės švokštimu. 
Vis bėgame, o vis girdėtis 
Balsai skalikų artimų. 
Praeiviai mes vestuvių puotoms 
Praeiviai ašaroms našlės:— 
Ne jiems mūs godos išgodotos, 
Ne mums jie širdgėlą išlies. 
Kurion šalin keliai mūs eina 
Vingiuoja tarp kalnų aukštų, 
Kokioj" nežinomoj svetainėj 
Pečius apeisim nuo naštų.

1.
UetuvKky Sekaožty MalMmy^ę

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls. --------------------------------------------------$3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji .laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ___________ __________________________ $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido lmn. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 335 pusi.
Kaina ....................   —-----------$1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusL _ $1.50 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay, Se. Beata* $7, Man*.

2.

3.

4.

Šiuomi siunčiu $...

Vardas ....

Adresas

ir prašau prisiųsti msMaknygę
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BUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

Domasžis yearly------------------- $5.00 Amerikoje metams .......... $5.00 j
DomeOtte once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams 
Foreten Teartv....................  $5.50 Užsieny metams ..................

Komunizmo Diktatūra
Paskutiniu metu pasau

lis sužinojo netikėtą ži
nią: Sovietų Rusijoje nu
mirė didvsis komunistų 
partijos šulas — Ždano- 

iš!oo!vas. Nors daug kas spėja,
$5.50• ..ui.. ........ ........................ForeijV once per week yearty $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 

DARBININKAS ‘
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

Teiephone SOuth Boston 8-2680

Svarbi LDS Pareiga

kokia mirtimi jis numirė, 
—mes nasitenkinsime tuo 
tarpu žvilgterėję į Krem
liaus absuliutinę valdžią.

VIENPARTINE VALS
TYBES SANTVARKA

DARBININKAS ______________________
J. KnzmickisJto ir statybinių medžiagų 

ministerijos.
A. Andrejevas yra tre

čiasis min. pirmininko pa
vaduotojas ir svarbiau-!«

tinta, nes gen. partijos sias partinės • kontrolės! 
sekretorius kartu eina vykdytojas. Jam priklau-! 
ministerio pirmininko pa- so žemės ūkio ministerijų! 
reigas. 1946 m. išleista priežiūra. Pastaruoju me-j

Teisė” aiškiai tvirtina:
— Komunistų partija va

dovauja vyriausybės apa
ratui. Komunistų partija 
per savo narius vyriausy
bėje vadovauja vyriausy
bei ir jos veiklai... Joks 

! svarbesnis klausimas ne-įterijos: vidaus

3

Savojo Fronto Stiprinimas
Dėmesio Vertas Sąjūdis

Besiartinant Amerikos mažai lietuvių katalikų 
Lietuvių Katalikų Kon- jaunimo;

i “Kadangi šios organiza- 
mėn. 17 ir 18 dienomis cijos 56-tasis seimas, bu- 
“ ' ' “ .......... “ 29 ir

Iriau ir truputį plačiau pa- 30 dienomis, Boston, 
‘ ► veikimo Mass., ' surengė lietuvių 

i virsi- fronto sustiprinimo klau- jaunimo sporto olimpija- 
Be to, . . . !

eigas, -tirto m. įsieisia priežiūra, rastaruoju me- . ... į
Sovietų Administracinei tu, girdėt, jis yra nemalo- !gresui, busmciani spalių;

£ Beria yra ketvirtasis Chicagoj, pravartu daž- vęs birželio 27, 28,
. x<xxax«« xx* 4-xr»x x x<vx x 4- x vvln/iinii wxrx -Ji ■ ^-4 x »cxmin. pirmininko pavaduo-! . -

to jas ir eina galingosios 
politinės policijos virai- “ ~ ~ - . .. x • • a • *'•rinko pareigas. Be to, v j dą ir lietuvių damų, muzi-
jam priklauso šios minis-! Neabejojama, kad kon- kos ir šokių festivalą; 

'* " vidaus reikalų, le™a ,^„u,^k?J^' “Kadangi 1950 m. LRK- •

nėję.

* • * * Į o ▼ c** vvkjitio • uvx xjvo > v akaca lako _ j _ .. • v * -X LJIVJL

Apie komunistinę Rusi-į galį būti sprendžiamas be apsinginklavimo, anglies, rJia ll\ ka“ tų kalbų įsva- 57-tasis seimas įvyks 
s santvarką labai atvi- partįnįc aparato nurody- naftos ir atominės tom- bus priimta atatin- Detroitu Mich., ir rengs 
is žodžiais pasisakė mų bos reikalai.' ikami nutarimai. Bet kad oiimpijadą ir dai-

jos santvarka labai atvi- partinio aparato nurody-
LDS Seimas praėjo ramiai, tvarkingai, pakiliu rais 

ūpu. Kilnios bažnytinės ceremonijos, įspūdingas, kaip pats Leninas: 
w X X XX • 1 wx • • •

nimai bei linkėjimai, išmintingos kalbos, naudingos i vairios partijos, tačiau su 
rezoliucijos, kad tik jos būtų vykdomos...

Taip, kad užgirtos Seimo rezoliucijos būtų vyk- komunistai, o visos kitos nepaprastai centralizuota, 
domos — tai pagrindinis Seimų tikslas. Jei jis neat- partijos bus kalėjimuose. į Pirmaisiais porevoliuci- 
siekiamas, seimai virsta tik tuščiu formalumu. Iš-j Ką Leninas pasakė pik- niais meteis partijos val- 
skirtį sudaro tų organizacijų seimai, kur sprendžia-,to juoko žodžiais, tą pa-'džia priklausė Kongresui, 
ma finansiniai klausimai ir pašalpos bei apdraudos kartoio Stalinas truputį kuris rinkimų būdu pa- 

**' *“* ** * ..................'skirstydavo visas parti-
„ _ j > Nuo 1933 m.

ra sąlygų nei eilės parti-1 Centralinis Komitetas
i jų egzistavimui, nei par-'praktiškai vygdo tą galią, 
tijų laisvei. Sovietų Są- Kongresas nustojo bet 
jungoje yra egzistavimo kokios reikšmės, 
pagrindas tiktai komuris-Į Iš tikrųjų visą partijos 
tų partijai (1936 m.'aparatą tvarko Centrali- 
“Pravdos” lapkričio 26 d. ris Komitetas, kuris susi- 

’nr.). įdeda iš 71 nario ir 68 pa

Ivisados, kun. J. švagždžio pamokslas, gražūs sveiki-j — Rusi jo ie gali veikti į-j KOMUNISTŲ PARTIJOS 
........................................... - - -.............. CENTRALIZACIJA

Komunistų partija yrasąlyga. kad valdys tiktai

reikalai. Tie seimai turi gryno biznio posėdžius, ir jie kitokiu stiliumi: 
neišvengiami. Kiti seimai — idėjinių organizacijų! — Sovietų Sąjungoje nė-į nes vietas, 
seimai — atrodo tik socialinių pramogų pobūviais. " *-
Daugau ten kreipiama dėmesio į programas, negu į 
rimtesnius seimo reikalus. O vis dėlto tie seimai kiek 
naudos atneša: bent draugiški pobūviai - pokalbiai, 
šiokią tokią tarp organizacijos narių jungtį — nors 
tuomi draugija gyvybę palaiko. Geriau nors tiek ne
gu nieko.

Bet kaip gi su LDS seimais? Juk jie turi bent 

bininką”. Ar tik tiek? Būtų gerai, kad ir daugiau už-!

. x • • i_-x i sporto olimpijadą ir dai-tie nutarimai butų kon- nų muzikos bei šokių fes- 
kad jie labiau ,jvaĮa> todėl, išklausius 

LRKSA pirmininko L. Ši-
pravartu seimas nutaria: 
spaudai j “Pirma— paraginti cen

tro valdybą tuo sąjūdžiu 
pagrindą;susidomėti; antra — pa- . 
paskelbti; skatinti L. Vyčių apskri- 
Lietuvos tis ir kuopas, kiek leis są- 

kuris, kaip lygos, dalyvauti LRKSA

K. VorošUovas yra penk-kretesni kad jie iabiau 
tesis mm. pirmininko pa- atsakytų šil} dienl) ir reli.l_______________ _

g>">0 ir tautinio gyvenimo mu&o*kvieUmą,“u Vyčių 
reikalavimams, 
iš anksto mūsų 

' 'apie tai kalbėti.
- J Šiam rašiniui 

davė spaudoje 
klauso vidaus prekybos, ^aportazai iš 
metalureiios maisto mė- Vycn* seimo’ r raT^enci’p^duk?į mi- aiškiai Pastebime padarė šeiminėse sporto olimpi- 
nisterijos perą Pėdžia Amerikos jadose ir dainų, muzikos

G. Malenkovas vadovau- lietuviM kataiikų veikimo bei šokių festivaluose;__ . ♦ ą X X VVMA X ■WWX XXX I A Y?   A       — — - ■ *

ja visiems pramonės iš
tekliams ir prižiūri perso- 
rims? ^d^dant'Fabrikų'Amerikos Lietuviu Kate-įleisti jų idėją 
direktoriais ir baigiant !lk.H Kongresą ir įsnnktas pačiu uzmegsti glaudesnį , 
maršalais, pereina per jo 
rankas. Kartu jis yra par
galimas ždanovo įpėdinis. Jlsai 18keltU musų „izacija”.

N. Chraščovas £ra uk->™™°. ________
rainiečių komunistų par-!~ 
tijos sekretorius ir U_ 
rainos SSR min. pirminin- 
įkas; paskutiniu metu, be
rods, pašalintas.

vaduotojas, šiuo metu jis 
nustumtas į šalį ir, atro
do, neina jokių svarbes
nių pareigų.

A. Mikojanas eina 
sienio prekybos ministe- 
rio pareigas ir jam pri-

iS_ fronto sustiprinimui.
___  Į Pirmoje vietoje entu-

nalinę politiką. VisPsky-,2.1^^

į festivaluose;
i trečia — tuose parengi
muose aukščiau kelti L. 

už - Vyčių vėliavą ir plačiau , įr tUQ
DUl ACllKJ Kl SU SVlIIlčllS • JUA I1C LU1 1 UV11U1 i-----------—------- -------------- —---- *

vieną rimtą uždavinį — palaikyti savo organą “Dar-I. Tokįu būdu Sovietų Są- vaduotojų. Tačiau faktinę 
bininką”. Ar tik tiek? Būtų gerai, kad ir daugiau už- Jun8°Je £alr egzistuoti valdžią partijoje ir vals- • simojiių turėtų ir juos atliktų, Učiau jeigu je?gų tam^iktai viena partija teigi tybėje perėmė partijos
neturi, tai ir 4‘D-ko” palaikymas jau savaime labai ir valstybės santvarka Pohtbiuras, kuris yra vi- 
rimtas uždavinys. “D-kas” atlieka labai svarbų dar-|yra vienpartine. o
bą. Jis yra nemenkas katalikų spaudos dalinys, o ka- KOMUNISTŲ PARTIJOS ! Lenino^ laikais Politbiu-

Šokios galios šaltinis.

I į jį žymus jaunimo vadas ryšį su naudinga ir stip- 
kun. Jonas Jutkevičius. ria Amerikos lietuvių ka

ip Seimas jo prašė, kad kon- talikų fraternaline orga-

irios šiais laikais yra ir o- KONGRESO SVARBIAU- 
U^Jpios ir svarbios. Šis gra

žus lietuvių katalikų jau
nimo organizacijos gestas 
mus džiugina, nes jis L. 
Vyčius dar labiau suriša 
su Amerikos Lietuvių R.1,

— , su ben-
idruoju mūsų veikimu. Ir

r a

GALIA sudarė tiktai 5 nariai:
Nora Sovietų Sąjunga Le™”“. Trockis, Steli-

tėlių būrio uoliai palaikoma. LDS “Darbininką” pa-1 turi savo vyriausybę, ta- nas’ Kamienievas ir Bu- 
• s- *-----ič-------- 4- r* ’ ’ ' - channas. Prieš karą Po-

ilgai jis galės savo jėgas išlaikyti? Tas klausimas tu- ra visagalė. Minėtoji vy- litbiuras buvo papildytas; Pavaduotojų kadrą su- -- -> karo metu aekan-idaro. M Voiniesenskis_
(1° nanų planavim0 komigi.|K. Federacija,
■a\ r. . . . ^>midruoju musų vcikuuu.

ir.ioJta®ai sustiprėjęs ryšis 
v D . santykiai su satelitais. M. blPl!s>" bus "?“<imgas ir
Kaip Pohtbiuras vado- _ ssgR tau. ypač bus naudingas musų

vauja partijai ir yalsty- tjn£ ministcri gyvenimo ir darbų didžia-

talikų spauda šiais laikais brangintina— ir kaip bran
gintina. O bet gi ji skursta — vos tik mažo pasišven-

gimdė. Tai jos vaikelis, dabar jau į vyrą išaugęs. Ar čiau komunistų partija y-

ri rūpėti visų pirma LDS nariams. Nuo organizacijos riausybė praktiškai suda- 4, o 
stiprumo pareina jo gyvybė. Tad loginga iš čia išva- ro tiktai tos partijos vyk- 5 nariais 
da, kad LDS organizacija turi stiprėti, ne smukti.,tomąjį aparatą. . . w 4 pavaduotoju). Zda-^^ pirmininkas;
Tuo būdu, besistengdama savo organo gyvybę išlai-’ Nors ir pati partija turi H?™!* mirus» rontDlurC| taipgi priklauso ūkiniai 
kyti, LDS organizacija bus priversta surasti būdų ir neribotą vykdomąją vai-. £ . p81?4/- - x
savo gyvybei palaikyti. Ta pareiga neleis jai snaus- džią, betgi pirmoje eilėje KflJD Pollth
ti ir vien tuomi ramintis, kad organas puikiai savo ji pasisavino sau įstaty- 
užduotį atlieka. LDS nariai turi įsidėti į galvą šitokį mų leidimo valdžią. Eko- 
maždaug palyginimą: LDS yra vaisinis medis, nominiai planai, vadina- 
“D-kas” jo vaisius. Kol medis bus sveikas, stiprus, mos piatiletkos, valdy-
žaliukas,,tol jo vaisius bus gražus pažiūrėti ir skanus mosi pakeitimai ir kita 
valgyti. Gi medžiui pradėjus skursti, pūti bei džiūti, yra nutariami partijos, 
ir vaisių laukia toks pat likimas. LDS nariai, be abe- bet ne vyriausybės. At- 
jo, yra uolūs katalikai ir geri lietuviai. Ne vienas iš skiri ministeriai gauna 
jų rūpinasi, kaip čia pasitarnavus katalikiškai akci- betarpiškų nurodymų iš

SIAS ŠŪKIS
Šis nutarimas stiprins 

ryšius tarp šių kilnių 
mūsų organizacijų (LRK
SA ir L. Vyčių). Taip pat 
pageidautina, kad tuo 
gražiu pavyzdžiu pasinau- 

^dotų ii; kitas mūsų orga.- 
"'nizacijos.

Galime būti tikri, kad 
mūsų organizacijų 
ir apskritai, lietuvių kata
likų veikimo fronto stipri
nimas bus pačiu svarbiau
siu šūkiu, iškeltu Ameri
kos Lietuvių Katalikų 
Kongrese. Juk kiekvienas ;
lietuvis katalikas žino, •
kad šiandieninė lietuvių 

Sovieto Prezidiumo žygių susiartinti ir su ki-! tautos padėtis reikalauja
pirmininkas, formaliai ei- tomis organizacijomis. į visų mūsų jėgų įjungimo f

pavaduotojas, nąs valstybės prezidento! Verta atkreipti dėmesio į bendrą sąjūdį prieš ko- 
r--------  v- x “—-------*—------------------ x -------

Nuo 1932 m. didesnė!pavaduotojas ir užsienio'sieniui mažai žinomas —liuciją: 
dauguma potvarkių bū-Įr*1’-“1-; —--1-x—v ----«---------------------- i “
davo pasirašonia partijos Molotovas, 
generalinio sekretoriaus 
ir Ministerių Tarybos pir- taipgi 
mininko. Iškilus karui, ši (pavaduotojas, be to,

bei, galima įsitikinti, susi
pažinus su jo nariais.

TRYLIKOS-POLIT- 
BIURAS

Stalino pavaduotojas ka- “J581™ ~ Dievo Jū
riniuose reikaluose ir.1** lr tautos ®erovel keltb 
RSFSR (Rusijos Socialis- ’nv.is taup ipicvi irRYŠIS TARP LRKSA IR 

VYČIŲ
Taip pat gražu, kad L. 

jos ir vyriausybės galva M. šventikas — Vyriau- Vyčių seimas padarė gerų 
ir savo rankose koncen-šio

jai. Katalikų Akcija labai sudėtinga. Visų jos sričių partijos ir tie nurodymai truoja visą valdžią, 
neaprėpsi. Bet siūlosi prieinamiausią lietuviams ka- turi būti be jokio pasi- 
talikams sritis: psflaikyti katalikišką spaudą. Tai da-priešinimo vykdomi, 
rydami, jie gali jaustis savo pareigą atlikę. " ” ~

tinės Federacijos Sovieti-
Politbiuro priekyje sto- nės Respublikos) Ministe- 

vi Stalinas. Jis yra parti- rių Tarybos pirmininkas.

K. Nuo 1932 m

ryšių

Stalino t
pirmasis min. pirmininko! pareigas. Kosiginas —už- į šią seimo priimtą rezo- munizmą ir už tautos gy- 

__ „x---------------  —x-------- ------- jvybes išgelbėjimą.

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie 
visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems 
sušelpti.

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

reikalų ministeris yra V. tvarko partijos finansi-j “Kadangi Lietuvių R.K. j 
nius reikalus. ! Susivienymas Amerikoje,!

Šitų trylikos valios pri- gausingoji Amerikos lie-įL. Kaganovičtas yra __, ___  ____ r_. o---------------------------- — .
min. pirmininko .klauso 200 milijonų žmo- tuvių katalikų fraternali-, 

— A • • S • 1 • A • A V —— “ „ _ J __ _ _ .1 . _ _ _    • __ _ _ •

L. Šimutis,
ALRKF Sekr.

Kas lengvai patiki blo- 
vo, jam nių likimas, o taip pat už-.nė apdraudos organizaci- gu žmogumi, tas lengvai 

procedūra buvo supras-priklauso visos transpor-1 sienio komunistų veikla. I ja šiandien jau jungia ne- darosi pats blogas.

Parašė Jonas Rinitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

— 33 —
Laivas vis dėlto skęsta

— Už kurią reikėtų mane areštuoti? — 
šypsodamasis tarė.

Balaganovas nieko neatsakė. Užstojo ne
jauki tyla. Ją nutraukė politrukas.

— Tamsta neužginčyji, reiškia, taip ma
nai. Kągi, ir aš, kaip sovietų pareigūnas, tu
rėčiau taip manyti. Keli metai atgal būčiau 
taip manęs, bet dabar jau pervėlu.

— Kaip tai pervėlu? — atokęs nuo įkarš
čio ir nejučiomis susidominęs paklausė Ba- 
laganovas.

— Faktai atsako. Vienas: bėgimas rusų 
pas lietuvius. Mes kalte kalame, kad sovieti
nė Rusija galinga ir laiminga. O bet gi iš ga
lingos ir laimingos šalies bėgama į pavergtą 
ir kankinamą Lietuvą. Reiškia, patys rusai 
paliūdyja, kad mūsų propaganda meluoja. 
Gi ant melo paremta valstybinė sistema tu
ri griūt. Antras faktas: lietuvių partizanai, 
kuriuos mes užsispyrėm vadinti banditais, 
bet širdyje jaučiame, kad jie yra kovotojai 
už savo tėvynės laisvę. Mums atrodo, kad jų 
pasisekimo šansai lygūs nuliui, bet jie tiki

laimėsią, nes žino, kad bolševizmas neturi 
ateities.

— Visai ne ta priežastis! — nekantriai 
užginčyjo Balaganovas. — Tai bepročiai, de- 
speratai! Jie žino, kad vis vien turės žūti.

— Reiškia, arba žus kovoj už laisvę, ar 
nuo mūsų teroro. Vadinasi, mes tik teroru 
išsilaikom. Prie teroro normalus žmonių gy
venimas neįmanomas. Jei tik viena Lietuva 
mums priešintųsi, mes ją lengvai pasmaug
tume, bet juk teroru valdome ir kitas tau
tas, kurių skaičius didesnis už visos Rusi
jos gyventojus. Mes mėginam praryti tokį 
kąsnį, kurs nepereis per mūsų gerklę ir ne
sutilps mūsų viduriuose. Tai lyg smauglys 
norėtų praryti jautį. Smauglio viduriai labai 
daug gali plėstis, bet jautis ir smaugliui per- 
didelis praryti. Besikamuodami su paverg
tomis tautomis, mes neturime laiko pastebė
ti, kad pačioj Rusijoj pradeda bujoti nacio
nalizmas, kurs neva nežymiai, bet tikrai ir 
neabejotinai stumia komunizmą lauk.

— Ne! Tokios kalbos aš negaliu klausyt! 
— riktelėjo Balaganovas. — Ir tai kalba po
litrukas! Aš... aš...

— Taip, tai kalba politrukas, — ramiai at
sakė šalopajev: — ir aš manau, kad taip 
kalbėdamas, aš einu tiesioginę savo parei
gą: atskleidžiu mūsų vadams, ir tai ne vi
siems, tikrą politinę padėtį. Eiliniams mūsų 
kariams aš tokių dalykų nepasakoju. Paga
liau ir nereikia, nes jie patys puikiai tą su
pranta.

Balaganovas išpūtė akis. “Kokiėm galam 
jis čia man tą plepa? Aš gi ne mažas vaikas. 
Pats gi žinau, kad teroru žmonių mes nepri- 
trauksim. Tačiau apie tą atgimstantį rusų 
nacionalizmą ar jis čia nepersūdė? Nėra a- 
bejonės, kad tautinio sąjūdžio Rusijoj esa
ma, bet ar nuo jo bolševizmui būtų jau toks 
pavojus? Laivas vis dėlto skęste... hm... Ar 
gi tas burtininkas atspėtų? Ką su juo daryt, 
kaip čia reaguoti?” — Tokia minčių virtinė 
kunkuliavo Balaganovo galvoj.

“Burtininkas” matomai gaudė Balagano
vo mintis, tačiau nieko nesakė, tik nuolan
kiai, kiek pašiepiančiai šypsojosi. Išdavikas- 
trockistas? Bet jis gi ir gudrus politrukas. 
Su tokiu prasidėti — nė nepasijusi duraku 
palikęs.

Iš keblios padėties Balaganovą išgelbėjo 
netikėtas ir labai nemalonus įvykis. Į kam
barį nė nepabeldęs įkrito čekistas Zamarai- 
ka ir nusiminusiu balsu pranešė, kad abudu 
belaisviai, Kirša ir Orlovas kažinkur dingo.

Balaganovas nervingai sudrebėjo, lyg e- 
lektros srovė būtų perėjusi per jo nugarą.

— Ką pasakei?!
Jis persmeigė baisingomis akimis nelai

mingą Zamaraiką. Čekistui iš baimės kalba 
užsikirto.

— Be — be žinios dingo... vos išstenėjo 
Zamaraika.

— Kaip jie galėjo be žinios dingti, kad 
juos ligoninėj dabojo trys ginkluoti enkave
distai ir tu buvai jų viršininkas? Ar žinai,

ką aš galiu su tavim padaryti?
Balaganovo rankoj švystelėjo revolveris. 

Politrukas žengė pirmyn.
— Nusiraminkite, Boris Gliabič!
Balaganovas davė jam ženklą nutilti. La

bai ramiai, audrą žadančiu balsu prabilo į 
Zamaraiką.

— Ar tovarišč kartais ne sapnuoji? O gal
pagiriomis niekus tauzyji? Tavo pasaka taip 
fantastiška, kad ji atrodo iš alkoholio išdy
gusi. . į

— Prisiekiu, kad esu blaivutėlis, tovarišč - 
komandarme!

— Jei taip, tai galvoj negerai. Na, papasa
kok tiksliai, kaip ten buvo.

— Klausau, tovarišč komandarme. Be
laisviai buvo dabojami kaip įsakyta: lygiu 
budrumu dieną ir naktį. Mediciniška pagal
ba buvo taip gera, kad jie atrodė beveik 
sveiki. Jau buvau besirengiąs jums pranešti, * 
kad jau metas juos tardyti, kaip štai atėjo 
du čekos karininkai ir mums pranešė, kad 
turi įsakymą vestis belaisvius rusin tardyti.
Ir — nusivedė.

— Kur nusivedė?
— Į automobilį ir...
— Ir?
— Nuvažiavo.
— Ir ką gi jūs! — Balaganovo balsas 

šnypštė įkaitinto plieno šniokštimu.
— Mes ramiai žiūrėjom, manydami, kad 

viskas tvarkoj.
— Ir kur gi sužino jot, kad netvarkoj?
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Kanados Lietuviu Gyvenimas
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katą ir paguldė mirties pata
lan jo mylimuosius Trakuose. 
Jis mirė 1430 metais, spalių 27 
d„ turėdamas apie 80 metų 
amžiaus.

Tai tokia, maždaug, trumpai 
apžvelgus, rugsėjo 8-tosios į 
prasmė mūsų tautai. Tą dieną 
Nepriklausomoji Lietuva nuta- 

;rė švęsti ir pavadino ją Tautos 
Švente.

Tautos Šventė buvo švenčia
ma savoj žemėj Nepriklauso
mybės metais, ją švenčiame ir 
dabar lietuvių tautos sūnūs ir 
dukros, tik labai, o labai skir
tingose sąlygose...

Lietuvoj tą dieną. 
Didžiojo Muziejaus 
skambėdavo Laisvės 
užjūrio brolių dovanotas, prie 
Muziejaus, mūsų Tautos Šven
tovės, rinkdavosi minių minios 
žmonių. Jie rinkdavosi tam. 
kad pagerbti Nežinomojo Ka
reivio kapą, kurio, deja, dabar 
net nebėra. Išdraskė jį mūsų 

: šventos žemės pavergėjai...
O mus, lietuvių tautos sūnus 

ir dukras, išblaškė po platųjį 
pasaulį.. Lygiai kaip toj dai
noj: “Piemens išdraskė mano 
lizdelį, vanags išgaudė mažus 
vaikelius”... Taip skundžiasi, 
dainos žodžiais, mažoji lakš
tingalėlė. taip lygiai skundžia
mės ir mes — nūdienėj tragiš- 

ir tada darkoj padėty būdami“

(Pr. Alšėno kalba Tautos 
Šventės dienai, kuri buvo 
minima Toronte 1948 m. 
rugsėjo 11 d. 8 vai. Ji buvo 
pasakyta Kanados lietu
viams).

1

i 
i

i 
I 
i 
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Gi Vytauto 
vis augo,

Vytauto 
bokšte, 

Varpas,

Laivyno bomberis XAJ-1, pirmutinis tos rūšies atakų bomberis iš
skridęs bandomam skridimui, tinkamai įvertintas ir užgirtas. Jis labai 
greit skrenda — greitis — 350 milių per valandą.

i

BRANGIOS SESES IR 
BROLIAI LIETUVIAI!

Šiandieną mes čia susirinko
me, kad iškilmingai paminėti 
mūsų Tautos Šventę, kuri kiek
vienais metais švenčiama rug
sėjo 8 dieną. »

Ta proga, manau, pravartu 
bus mesti žvilgsnį į garbingos; 
mūsų istorijos lapus ir pažvelg
ti kokią prasmę lietuvių tautai 
turi šioji diena.

Juk ir Lietuvos Himne yra 
sakoma, kad: “Iš praeities Ta
vo sūnūs Te stiprybę semia”...

Toji diena mūsų tautai yra 
tartum simbolis didingos Vy
tautas laikų Lietuvos. Vytau
tas Didysis didžiausios galybės 
pasiekė 1410 metais, sumušda
mas vokiečius ties Griunvaldu 
ir Tanenbergu, o tuo pačiu — 
didžiausius tuometinės Lietu
vos priešus — kryžiuočius pa
darydamas nebe pavojingais 
ant visados.

Po to, žinoma, atėjo Lietu
vai ramybės, poilsio ir vidaus 
tvarkymosi metas, 
galybė — tolydžio 
didėjo...

Deja, Vytautas
jautė, kad jo gyvenimo tikslas 
nėra baigtas. Tuometinė Lietu
va buvo sujungta su lenkais j 
nelemtais unijos ryšiais. Norė
damas Lietuvą padaryti visiš- riojama ir kalama prie kry- 
kai nepriklausoma ir savaran- žiaus. Jos sūnūs ir dukterys 
kiška valstybe, Vytautas nu- tremiami į Sibirą, pūdomi ka- 
sprendė vainikuotis Lietuvos. Įėjimuose ir kitais būdais nai- 
karaliumi. kinami ir žudomi be pasigai-

Lenkai, žinoma, Vytautas su- Įėjimo...
manymui griežčiausiai prieši- Už ką? — Žinoma, veržiasi iš 
noai, tačiau Vytautas, : *būda- mūsų krūtinių sunkus ir skau- 
mas tvirto ir nepalaužiamo nu
sistatymo asmenybė, nutarėme 
vainikuotis karaliumi be len
kų sutikimo. Vainikavimuisi 
diena buvo paskirta 1430 m. 
rugsėjo 8. Tą dieną Romos
Imperatorius Zigmantas, per ju ir prakaitu aplaistytą gim- 
savo pasiuntinius, buvo 
siuntęs ir karališkuosius 
nikus Vytautui ir jo žmonai.

LENKAI SUTRUKDĖ

manymui griežčiausiai prieši-

I

LIETUVA KALAMA PRIE 
KRYŽIAUS

Mūsų Tėvynė šiandien — te- 
ir kalama 

; sūnūs

mūsų tautos brolių ir 
seserų išžudyta, tūkstančiai 
ištremta į baisųjį Sibirą, tūks
tančiai gyvena išblaškyti po 
vakarų Europos kraštus... Jie 
visi, žinoma, gal kartu su poe
tu Augustinavičium, nuolat 
mini Lietuvos vardą, nuolat il
gisi netektos Tėvynės, kad ir 
šitokiu eilėraščio posmeliu: 
“Nieko aš nenoriu, nieko taip 

brangaus — '
Tik sklypelio žemės tėviškės 

savos.
Dar išvyst kraštelį mėlyno 

dangaus
Ir išgirst dainelę graudžią 

Lietuvos”.
Jau pats likimas gal taip lė

mė, kad mūsų gimtasis kraš
tas, kuris tūno prigludęs prie 
Baltijos krantų, tarytum ma
žytis rasos lašelis, turėjo rastis 
ant tokio* didelio vieškelio, ku
riame dažnąi kryžiuojasi di
džiųjų mūsų kaimynų, impe
rialistinių kraštų — Vokietijos 
ir Rusijos reikalai. Amžių bė
gyje jau daugelį kartų jie mus 
tripė, niokojo ir visokiausiais 
būdais skriaudė. Ach, sunki 
mūsų Tėvynės dalia...

Baigdamas savo trumpą kal
bą, noriu ir dar kartą pabrėžti, 
jog reikia tikėtis, kad ateis pa
sauliui ilgesnės ramybės peri- 
jodas. Žinoma, jis ateis tada, 
kuomet bus panaikinti jame 
diktatoriški rėžimai ir bus pra
dėta visur tvarkytis demokra
tiniais pagrindais.

Tuomet atgaus ir mūsų bran
gi Tėvynlė laisvės dienas. O 
dabar — lietuvių tautos sū
nums ir dukroms tenka tik pa
linkėti ištvermės, susiklausy
mo ir ryžtingumo. Tokiais bū
dami — tikrai sulauksime to, 
ko taip visi trokštame —Lais
vos ir Nepriklausomos Lietu
vos.

Gi žuvusių ir kasdieną žūs
tančių dėl Tėvynės laisvės mū
sų tautos didvyrių adresu — 
tenka tik tiek pasakyti:
— Tebūna garbė Jums, hero

jiškieji Didvyriai, kurie atida- 
vėt Tėvynei brangiausi turtą— 
gyvybes! Tečiulba Tėvynės 
paukščiaiant Jūsų kapų, o 
lakštingalos tesuokja Jums 
garbės himnus!...

Toronto, 1948. 9. 11 d.
I Pr. Aiženas.

iš didžios tolumos, šaukiame 
lyg paklidę tyrlaukių keleiviai, 
o Tu — mūsų balso gal negir
di...

O kada Tu, brangioji Tėvų 
Žeme, vėl surinksi mus, tartum 
višta vištelius po audros, po 
savuoju sparnu?..

Sunku, o labai, vis dėlto, 
sunku gyventi be Tėvynės! Tai 
mūsų nostalgiškas šauksmas, 
kuris kartu šaukiasi dangaus 
keršto tiems, kurie išplėšė iš 
mūsų tą brangenybę...

Ir kas gi daugiau, jei ne Tu, 
brangi Tėvyne, išmokei mus 
mylėti gimtosios žemės mėly
nąjį dangų, kas išmokė mus 
gėrėtis ir suprasti kiekvienos 
praąiskieidžiančios gėlytės gro
žį ir girdėti subtilų sraunaus 
upelio čiurlenimą?—

To visko lietuvis niekad ne
užmirš, kur jis bebūtų: šaltuo
se Sibiro taigose, kur nors va
karuose — ištrėmime ar jau 
turėjęs laimę pasiekti demo
kratinius kraštus: Kanadą, A- 
meriką ar pan.

Iš tikrųjų, kai virė pasauly 
baisi karo audra, tikėjomės: 
liausis karas, prablaivės dan
gus ir grįš visi į savuosius na-

tėvų žemėje? Ten gi Tu vėl 
galėtum išvysti sidabrinius ra
sos karolius, kabančius ant a- 
lyvų lapų, gimtosios grįčios 
palangėj, užgirsti skardų lakš
tutės balsą, iš gojelio sklin
dantį atdaro grįčios lango 
link ir pamatyti vyturėlį, pias- 
dantį sparnais virš drėgme al
suojančių pavasarių arymų...

Ach, tikiu, tąi viskas Tau y- 
rą brangu, malonu ir jokiais 
turtais nenuperkama... Juk j mus. Manėme, kad sudėtos 
dažno iš mūsų ten liko sena 
motinėlė, kuri jei dar gyvą te
bėra, ir akis pražiūrėjo ir tarp
vartę prąrymojo, belaukdama 
sūnaus ar dukters pargrįžtant. 
Žinau, kad mes visi, ir dar 
nors kartą, norėtumėm pa
žvelgti į seną, raukšlėtą mamy
tės veidą, į jos mielas akis...

SUNKU GYVENTI 
BE TĖVYNĖS

Ketvirti metai kaip nustojo 
dundėjusios Antrojo Pasaulinio 

žo- nį,_kuri niekad, o niekad nebe- karo patrankos, bet... pasaulis 
- - • _ tebeskendi tamsybėj ir prie-
Žinoma, man į Jus, brangūs spaudoj. Tebėra užguitas ir pa

broliai ir sesės lietuviai, yra karalius
labai sunku kalbėti, nes žinau,1_
kad mus ne vienodas likimas .

’ i Si Vi»aJ4n i Va m’

žemę. Vieni iš Jūsų čia atkilot 
prieš keliolika, ar net dvide-* 
šimt su viršum metų, kiti — 

i čia gimėt ir augot, o treti —. 
j tragiškos mūsų Tėvynei dalios

' pasekmėje —: TZ—— 
dom, kaip tremtiniai, kaip prie-' Tgvyne! mūsų brangioji 

i varta išblokštieji iš savosios Tėvyne ! šaukiame mes Tave 
žemės...no-n- i Dėl tos tad priežasties, tikiu, 

de kad kai kur truputį ir mūsų

Po Giltines Sparnais
Visoj aplinkumoj mirties sparnų švokštimas, 
Tylios ironijos kikenimas baisus
Širdis pabėgėlių kaulėton saujon ima
Ir glosto šaltumu jų sąnarius visus.

O pakelės’ gūdžioj ramybėj miega 
Būriai pabėgėlių iš tėviškės laukų.
Tu pasisotink tais, kurie nebepabėgo, 
Mirtie, nebeieškok kelionėje aukų!

Nebegrąsink, tebėga mus jaunystė, — 
Tu pasivysi senatvę ant lazdos. 
Juk mes norėjome dar ateitį išvysti 
Ramaus vidudienio varsinguose vaizduos.

Vincas Jonikas.

I
žmonijos aukos— tikrai leis li
kusiesiems naudotis keturiomis 
laisvėmis, kad bus įgyvendinta 
Atlanto Charta, apie kurią 
šiandien, deja, nieko nebegir
dėt... Baisus šio meto pasau
lio pabaisa — turi užgrobęs 
milijonus žmonių ir apie bent 
kokias laisves nė girdėt neno
ri...

Ta plačia proga, žinoma, rei
kėtų patiekti karčių žodžių 
taurę ir mūsų kai kuriems bro
liams lietuviams, kurie, išklydę 
iš tikrojo kelio, pasidarė ne
laisvės garbintojais ir savo Tė
vynės išdavikais, bet, tikiu, jų 
čia nėra, arba, jeigu ir yra, 
gal vienas kitas šioj salėj, kaip 
stebėtojas mūsų darbų ir mūsų 
žodžių. Jiems gi lietuvių tautos 
šventės neberūpi...

MtfSŲ TAUTA NEŠA 
SUNKŲ LIKIMO KRYŽIŲ

Jau aštunti metai neša sun
kų likimo uždėtą kryžių visa 
lietuvių tauta. Per tą laiką mū
sų šventoji žemė pergyvena' 
trečią baisią okupaciją... Tūks-I

sesute, priglausk ausį nors prie | viniai yra be galo dideli. Iš 
šio tolimojo krašto — Kana-i griuvėsių mums reikės atkurti 
dos žemės, Tu intuityviai tar-■ gražesnę ir didingesnę Lietu- 
tum išgirsi atklystantį dejonių vą, suburti visą tautą grąžinti 
aidą iš savo gimtosios' žemės, paklydusius, kurių, deja, ir 
gal užgirsi ir savo brolio, par- mūsų tarpe yra. 
tizano, 
tančio 
tiniu 
džius:f 
mirštu 
vybę ant laisvės aukuro!”

KADA GI SULAUKSIME
AUŠROS

“Neregėti aušros!... Taip’ 
prailgo naktis! — Taip kadaise 
eiliavo mūsų dainius Maironis. 
Nūn. dažnam iš mūsų skver
biasi šie žodžiai į galvas ir sta
tome sau klausimą: “Kada gi, 

sulauksime aušros, 
kada ir vėl mūsų Tėvynei 
tekės laisvės rytas?”..

Bet. čia pat aš vis dėlto 
riu, pabrėžti, kad nusiminti 
ra prasmės. Nors tamsūs 
besys aptemdė mūsų akiratį,1 

i tačiau, tikėkime, kad Teisybės: 
saulė dar patekės. Ateis diena,1 
kada jos skaistūs spinduliai iš
blaškys visas ūkanas, supan
čias mūsų likimą ir mylimą 
Tėvynę...

Kaip tvirtai mes tikime Die
vą, taip tvirtai tikime ir teisin
gumą! Toks tikėjimas mums 

■ tesuteikia naujų jėgų ir ryžtin
gumo siekti savo tikslo, nors 
dar ilgai tektų keliauti sun
kiais erškėčių keliais...

Tėvynės meilė, kuri mumyse 
esamose sąlygose ypač karš
tai liepsnoja, persiduoda ir 
persiduos net būsimoms kar
toms. Tikėkime, kad ji niekad 
neužges, 
tas — mums 
liks brangus 
būkime tikri, 
kuomet vėl

i šventąją

kurių, deja,
__ . . • Mes visi vėl 

šių laikų didvyrio, mirs- turėsime susirinkti į gimtąją 
kovos lauke, su pasku- žemę ir ten įžiebti laisvės ug- 
atodūsiu ištartus f
“Dėl Tavęs. Tėvyne, aš užgestų...
ir dedu savo jauną gy-J

dus klausimas. Deja, į tai 
mums niekas atsakymo neduo-' 
da, tik mes patys jį surandam:

. — Už tai. kad jie myli laisvę, 
kad myli savo tėvų ir prabo
čių kapus, kad mvli savo krau-1... ........................j pagaliau,

žmogus...
Jis, ypač Europos kontinen- 

atbloškė į šį kraštą, į Kanados šliaužioja tarp gnu^ų ir 
aprauda savo sunkiąją dalią, 
dažnas be turto, be tėvynės 

.ir... net be laisvės...
< Ir mūsų tautos sūnūs ir duk
terys esame ištikti to baisaus

- Kanadoje atsira- likimo

!
i

iš- 
vai-

Deja, tai sutrukdė lenkų 
klastingumas. Jie pastojo pa
siuntiniams kelią ir pagrobė 
vainikus. Vainikavimosi apei
gas teko atidėti kitam kartui. 
Jos buvo numatytos lapkričio 
8 d. Tada būtų buvę atsiųsta 
nauji vainikai.

Tačiau Vytautui nebuvo lem
ta susilaukti karaliaus vainiko. 
Susijaudinimas, nerimas ir se
nyvas amžius pakirto jo svei-

tąją žemę...
Šios dienos proga, nuklysta

me ir mes, mieli Kanados bro
liai ir sesės lietuviai, nors min
timis į tą svajonių kraštą, ma- 
žytę, bet brangią savo gimtąją 

į žemę ir ten pasidalinkime sa-, 
■vo karčiąją dalia su vargstan
čiais, kurie dar likę gyvi, mū
sų tėvynainiais, su žvelgian
čiais kasdien į mirties nasrus 
mūsų partizanais, kovojančiais

i
dėl Lietuvos laisvės ir neno
rinčiais vergauti brutaliam o- 
kupantui...

Arba: išėjęs į lauką tyliąją 
vasaros naktį, mielas broli ir

i
i

Mūsų gimtasis kraš- 
buvo. yra ir pasi- 
ant visados. Ir, 
kad ateis laikas, 
įžengsime į savo 

žemę, pašventintą 
tūkstančių mūsų brolių ir sese
rų krauju, ašaromis ir neapsa
komomis kančiomis...

KELIONE GEGUŽYJE
lYdUL AO.1 VI UĮ7UU U lUUlOlf ............................... ■

i pažiūros skiriasi, bet taip pat Mūsų žemėje gegužis 
i tikiu, kad Tėvynės atvadavimo barstė žiedus ir kvapus, 
i reikale — mūsų visų mintys Kai varinio varpo dūžiai 
sutampa. įTave > ^P"8-

i Objektyviam žmogui yra, ir Ak, kodėl gi motinėle,
• turi būti aišku, jog nebuvo ke- Mus taip anksti palikai,
, liai rožėmis kloti ir Jūsų, bran- Ar ne klusnūs, ar ne mieli 
jgūs broliai ir sesės lietuviai, Tavo buvome vaikai? 
senesnieji ateiviai į šį kraštą.
Tačiau Jūs — vargot, sunkiai 
dirbot, gelbėjot saviesiems, Įn

ikusiems savam krašte, kai vy- 
iko dar Lietuvos atsistatymo 
.perijodas po Pirmojo Didžiojo 

J Karo. O kiek Jūs padėjot, kiek 
pagelbėjot mums, tremtiniams, 
į Vokietiją ir kitus kraštus at- 0 rinkai tiktai usnis. 

; blokštiems 
J neužmiršime. Žinoma, dar dau-

• gelis tūkstančių tėvynainių 
Jaukia iš Jūsų pagalbos, dar ir 
; šiandien tebesančių sunkioj
tremties aplinkumoj... Tikiu, 

’ kad Jūs tai gerai suprantate...
ANTROJI TĖVYNĖ

Nežiūrint to, vis dėlto, jūs 
čia daugelis prasikūrėte, įsigy- 
jote vienokį ar kitokį turtelį ir 
Kanada — Jums pasidarė tar
tum antroji Tėvynė. Bet sa- 

vel- kyk, mielas broli ir sesute, ar
gi Tu nenorėtum vėl sulaukti

Ar ne saldų tau medutį 
Bitės nešė iš laukų, 
Ar pavasariais gegutė 
Nelydėdavo taku?

Bet žinau,—tau čia pabodo, 
Buvo laimė neduosni: 
Sėjai laimę ir paguodą,

. v £ urnai vmuai uoiiad. 
mes to niekad . . . , .Šviesios dienos, dienos švelnios, 

Duona, pelnoma lažu, 
Šioje ašarų pakalnėj 

i Temsta, karsta pamažu.
i Tai ir tau čionai apkarto 
j Mūsų laimė laikina,
Mojo angelas prie vartų — 
Išskubėjai tekina.

Vincas Jonikas.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

i

Detroito upėje buvo vandens sporto lenktynės 
dėl auksinės taurės. Laike lenktynių tūlo Lom
bardo laivelis subiro ir jis pradėjo skęsti. Vaizdas 
parodo kaip pagelbos laivas ištraukia sportinin
ką iš vandens.

TIKĖJIMAS 1KA 
VISAGALIS

Ar visos tos aukos būtų
■tui sudėtos? Ar visas demo-'gi Tu nenorėtum
i kratinis pasaulis, sukrovęs to- savo tikrosios Tėvynės — Lie- 
kias galybes aukų

' aukuro, išsižadėtų
Į Aš manau, tikiu, 
manote, kad ne <...

Mums nusibodo 
žinome, kad nusikaltimas 
daromas, o bausmė užtrunka. 
Dėl to nenustokime kantrybės 
ir tikėjimo, nes tikėjimas — 
yra visagalis!...

Mūsų gyvosios kartos užda-

Rūkant Dexter "uždega" tikros
Kokybės šį puikų 9c. cigarų!

LUVUO 10.10 v x U HtliVlV

taip nors laikinai nusiirti per okea- 
ino bangas |>o mėlynu savo Tė- 

-----viškės dangum ir ten aplanky
ti nors savo tėvo, motinos, bro
lio ar sesutės kapą?...

O Tu, mielas broli ir sese 
tremtiny, sakyk, ką Tu galė
tum atiduoti už vieną vienintelį 
saulėtą pavasario rytą savo

ant laisvės tuvos laisvės? Argi Tu nenorė- 
laisvės? — tum jeigu ne ant visados, tai 
ir Jūs

laukti, nors
pa-

I

PABANDYK JJ!
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kValandėlė su Ekscel. Arkiv

Jo 75 metų amžiaus sukakties proga
Aukštos kultūros lietu- < 

vis mokslininkas prot. B. < 
Čė»nys, dabar jau miręs, 
atėjus metropolito arkiv. 
J. Skvirecko 20 metų vys
kupavimo sukakčiai rašė: 
— Lietuvos katalikams 

malonu prisiminti ir pasi
džiaugti, kad aukštojo su
kaktuvininko asmenyje 
yra turėję, rimto ir dievo
baimingo kunigo pavyz
dį..., busimųjų kunigų 
stropųjį auklėtoją ir pro
fesorių... Visi mes galime 
džiaugtis, kad Lietuvos 
Bažnyčios bierarchų auk
ščiausioje vietoje turime 
tikrai didelio patyrimo 
Vadą ir Administratorių... 
Mes, Kauno Arkivyskupi
jos dvasiškija, ypač esa
me laimingi, nuolat jaus
dami Jo Ekscelencijos ne 
tik valdančią, bet ir mei
lingą tikrai tėvišką ran
ką”.

Ir toliau, primena: arkv. 
Skvireckas daug nusipel
nė, kad Jo vadovybėje bu
vo įkurtas Lietuvos baž
nytinio meno muziejus, o 
taipgi vyskupų rezidenci
ja iš supelėjusio, dvokian
čio užkampio, į kurį ją 
buvo įgrūdęs Muravjovas, 
buvo perkelta į naujus 
arkiv. Skvirecko rūpesniu 
pastatytus rūmus. Bet 
svarbiausis darbas, ku
riuo pastatė sau pamink
lą tvirtesnį negu varis, tai 
išvertimas Šv. Rašto į lie
tuvių kalbą. ■'

PIRMASIS LAISVOS 
LIETUVOS 

METROPOLITAI
Šiuos simpatingo prof. 

Česnio posakius vėl prisi
mename sulaukę naujos 
Eksc. Arkiv. Skvirecko 
sukakties — 75 metų am
žiaus: Ekscelencija yra 
gimęs 1873 metų rūgs. 18 
d. Pumpėnų parapijoje. 
Kunigu buvo įšventintas 
1899 metais, vyskupu 
1919 metais ir kurį laiką 
buvo Žemaičių diecezijos 
vyskupu sufraganu, o Lie
tuvoje 1926 metais įkūrus 
bažnytinę provinciją, Pi
jaus XI buvo parinktas 
Lietuvos arkivyskupu - 
metropolitu.

Dabar Ekscelencija yra 
tremtyje, Vakarų Europo
je. Jo sukakties proga 
mes norėtume su juo ar-

čiau pabendrauti. Negalė* 
dąnąi jo asmeniškai pa
siekti, bentgi paklausyki
me, ką Ekscelencija kal
bėjo į lietuvius katalikus 
savo ganytojiškuose laiš
kuose.

KAI GBICV'A SOSTAI
Ką jis rašo po Pirmojo 

Pasaulinio karo, tinka ir 
dabar:

— Tas baisusis karas 
padarė didžiausią suirutę: 
žemės valdovų sostai 
griuvo; vargas, skurdas, 
badas ir mirtis praplito, 
kaip koks tvanas. Tuomet 
tai daugelis kilnesnių sie
lų dar aiškiau pajuto ir 
suprato, kad žmonijai la
biausiai reikia glaustis 
prie Kristaus, tikrojo ir 
aukščiausiojo Karaliaus, 
kad jis viešpatautų mūsų 
tarpe, nes tikt jo vieno ka
rališkasis vainikas amži
nai nevysta, jo vieno sos
tas niekuomet nedreba, ir 
tik jis vięnas gali būti 
tikra prieglauda ir stipry
bė gyvenimo varguose, 
kurie spaudžia žmoniją... 
Gyvai reikia skubintis vi
siems ieškoti išsigelbėji
mo lentos, kad visai nepa- 
skęstumėme 
bangose, 
blausiai 
Kristaus, 
liaus”.

sugedimo 
Reikia kuola- 
artintis prie 
mūsų Kara-

JRVYNfiS MEILĖ
Brangindamas Kristaus 

Evangeliją, Ekscel. Arkiv. 
Skvireckas aukštai verti
na ir tėvynės meilę. Kai 
artėjo pirmoji Vasario še
šioliktoji, po to kai jis bu
vo paaukštintas į arkivys
kupus - metropolitus, iš
leido specialų ganytojišką 
laišką, kuriame iškelia tė
vynės meilės reikalą ir 
nurodo jos kryptį:
— Ir jūs, mylimieji Kris

tuje, gerai darote, jei my
lite savo tėvynę Lietuvą. 
Bet kad ta jūsų meilė bū
tų ne tuščias žodis, reikia, 
kad ji būtų tikrai krikš
čioniška tėvynės meilė... 
Kas yra geras krikščionis, 
tas bus taip pat geras ir 
naudingas savo tėvynės 
pilietis, nes kas Kristaus 
mokslo laikosi, tas leng
vai prisitaiko prie nusta
tytos ir tėvynei reikalin-
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Dešinėje pusėje šio vaizdo matome išsikišusias žmonių kojas. Tai 
nelaimingieji, kurie Baltimore, Md. plieno kompanijos elevatorius sura
kino. Kairėje darbininkai, kurie atėjo su pagalba išgelbėti. Apie 45 mi
nutės truko ligi buvo nelaimingieji išgelbėti.

Mirties
Anapus kraujas, raudono keršto ugnys, 
Perkūnijos, gaisraviečių garai,
Minos po kojomis, klastingas marių dugnas, 
Arčiau vis gaudžia mirties suktinio būgnas, 
O taip toli migloti vakarai.

Arčiau, arčiau vis kraujo bangos ritas, 
Jau siekia veidus sunkūs jų lašai 
Siaubo srovė tik vieną paskui kitą, 
Baltais veidais ir žvilgsniais išblaškytais 
Veja minias, tartum raupsų šašai.

O virš minios jau barška juodi pirštai
Ir supasi sausa mirties ranka.
Čia pat, už Nemuno, jau ryto miglos skirstos 
Kaž kas atsigręžia — sugniūžta ir miršta, 
Pro jį nužvanga žaibuodami tankai.

Vincas Jonikas.
gos tvarkos, tasv be ypa
tingos prievartos moka 
pagerbti kitų piliečių tei
ses, biaurisi net ir mažes
nių tų teisių įžeidimu, tas 
geru noru atlieka ir sun
kesnes jam bendro su ki
tais piliečiais sugyvenimo 
uždedamas pareigas... Vi
sų gražiausiai kiekvienas 
ųūsų, mylimiausieji, gali 
patarnauti savo tėvynei 
ir parodyti daugiausiai 
jai meilės, jei tikrai my
lės savo artimus, tos tė
vynės piliečius”.

SPAUDA
Visą amžių praleidęs su 

knygomis, arkiv. Skvirec
kas labai vertina spaus
dintą žodį. Kai Lietuvoje 
buvo švenčiamas sidabri
nis jubiliejus nuo spau
dos atgavimo, arkiv. 
Skvireckas ragino maldo
je prisiminti kovotojus 
dėl spaudos laisvės, o gy
viesiems priminė:
— Visiems reikia išmok

ti gražiai naudotis spaus
dintu savo žodžiu, atgau- 
tu taip brangia kaina. Iš § 
vienos pusės reikia pa- ‘

I— Juodi debesys Rusijos 
padangėje jau senai pa
mažu rinkosi. Rusijos 
šviesuomenė jau nuo senų 
laikų pamažu vis labiau 
ir labiau tolo nuo Dievo ir 
jo amžinųjų įstatymų... 
Visur buvo pastebimos 
aiškios dorovinio puvimo 
žymės... Visoje tautoje 
trūko uolaus ir gyvo pasi
šventimo ir dorovinio ats- 
parumo. Tai ir padėjo bol
ševikams, esant, palygi
namai ir nedidžiausiame 
skaičiuje, įsigalėti turin
čiame šimtą su viršum 
milijonų gyventojų kraš
te, ir juos geležine letena 
prispausti, atimant ir lau
žant švenčiausias jų tei
ses... Jeigu mūsų šviesuo
menė nesugebėtų nusikra
tyti svetimo katalikiškai 
Lietuvai netikėjimo rau
go ir pamilti visa širdimi 
dieviškąjį Išganytoją ir 
jo šv. tikėjimą, jei ji bent 
didesne savo dalimi būtų 
abejutė nustumdama Die
vą ir Jo teises, sakytu
mėm, paskutinėn vieton, 
pirmon gi vieton statyda
ma savo užgaidas, tai tos 
šviesuomenės ir dorinis 
gyvenimas pradėtų pama
žu krikti, nustotų ji pasi
šventimo dvasios ir at
sparumo. Taip pat, jeigu

tymas negali neteikti di
džiausio malonumo”.

Ir toliau Ekscelencija 
nuoširdžiai pasisako su 
kokiu atsidavimu ėmėsi 
to darbo:
— Mes su dideliu rūpes

tingumu išvertėme visą 
šventąjį Raštą, kaip Se
nojo, taip ų? Naujojo Te
stamento...”

Tąs darbas Ekscelenci
jai užėmė apie 35 metus, i 
Tikriau sakant, arkivys
kupas Skvireckas visą sa
vo gyvenimą paskyrė pai
nesniam ir tinkamesniam 
Šv. Rašto pertiekimui lie
tuvių tautai. Dėlto net 
mūsų garsusis plunksnos 
darbininkas Ja k š t a s - 
Dambrauskas rašė:
— Tuo (Biblijos) išver

timu padėtas tikras pa
matas visai katalikiškai 
religinei lietuvių literatū
rai. Jis turės įtakos ir 
mūsų pasaulietiškai rašti
jai. Taigi šio vertimo iš
leidimas yra dalykas pir
maeilis, sudarąs epoką”.
AR MES SUPRANTAME, 

KIEK JAM ESAME 
SKOLINGI

Tebūnie mums leista už
baigti žodžiais neužmirš
tamojo prof. B. Česnio:
— Visa lotyniškoji Ka- Adresas 

taįikų Bažnyčia su didžiu 
pietizmu atsimena Hiero-! 
nimą, didįjį Biblijos ver
tėją į lotynų kalbą. Armė
nai nepamiršta savo Bib
lijos vertėjų Mesropo orį 
Saharo, nors šie yra gy-j 
venę prieš pusantro tūks
tančio metų. Germaniškos 
tautos su pagarba mini 
vyskupą Ulfilą 4-me am
žiuje išvertusį šventraštį 
į gotų kalbą. Slavai di
džiuojasi Kirilą ir jo bro
liu Metodiju ne tik kaip 
apaštalais, bet dar kaip! 
senslaviškos Biblijos au- j 
toriais 9 amžiuje. Lenkai' 
savąjį 16-me šimtmety 
vertėją Wnjeką tiek ger- 
)ia, kad jam pastatė pui
kų paminklą jojo gimta
jame Wargowięc’e... O 
mūsų lietuviška visuome
nė, ar ji jau įstengė su-

prasti ir įsisąmoninti, 
kiek ji yra skolinga, arba 
kiek turi būti dėkinga 
Garbingam Sukaktuvi
ninkui?

Dr. J. Prunskis.

Įsigykite Veritagv Leidinių 
Apielieluvų

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Sekretoriate — 1739 So. Hals- 

!ted St., Chicago 8, UI. Tel. CA- 
Nal 8500 galima įsigyti šių 
vertingų veikalų:

Constantine R. Jurgela. His- 
tory of the Lithuanian Nation, 
1948 m., 544 ps., stori viršai— 
$5.00.

Thomas G. Chase. The Story 
of Lithuania, 1946 m., 392 ps., 
stori viršai — $3.50.

Lithuania. Country and Na- 
' tion — 50c.

Pirkėjam^ 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 ir atsiųskite mums šią 

į iškarpą. Mes Jums tuojau pa
siųsime knygą išpirkimui — 
(ČOD).

Vardas, pavardė ...............
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LEKCIJOS 
IR 

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
šv. Rašto vertimo 

šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido 

Kun. Juozapas J. Valantiejus. 
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne.
Knygą stipriai įrišta.

Kaina $3.00. 
“Darbininkas” 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Atsišaukimas Į D. G. Klebonus

SOCIALINIS TEISIN
GUMAS IR ARTIMO. 

MEILE
Šalia Dievo ir tėvynės 

meilės, arkiv. Skvireckui 
rūpi socialiniai reikalai, 
gražus žmonių tarpusavis 
sugyvenimas, skriaudžia
mųjų gynimas. Ekscelen
cija kreipiasi į Lietuvius: 
— Jei jūs brangindami 

kataliko ir lietuvio vardą 
saugositės vaidų ir nesu
tikimų su kaimynais, jei 
būsite visiems teisingi ir 
palankūs, jei savęs susi
valdymu ir darbštumu 
duosite kitiems gerą pa- 

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, vyzdį, jęi nesigailėsite ge- 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: ro žodžio ir pamokinimo 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo mažiau už jus išmanan- 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū- čiam, jei jūsų silpnesnių 
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį brolių skurdas ras jūsų

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 

x stiprus patarėjas.

skaičių turime. Prašome skubiai 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

3CS Wesi Bfoodwoy Se. BmIm 27, Mom.

šiuomi siunčiame $.........*.... ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas......... ._..........................................................
Adresas....................................... .........-...................

mėgti ir remti gerą spau- mūsų liaudis nesistengtų 
dą, skaityti naudingas itikybos
knvaras ir verus laikras-___

širdyse užuojautos ir jūs 
greitai ir noriai tiesite 
ranką, kad jam kuo galė
dami padėtumėt, ypač jei 
uoliai dėsitės prie to, kad 
jūsų vaikai, Lietuvos jau
nimas, būtų apsaugoti 
nuo dorinio sugedimo, 
kad jie visi būtų dorai ir 
krikščioniškai auklėjami 
kad iš jų galėtų išaugti 
tikrai geri savo tėvynės 
piliečiai, jūs tikrai paro
dysite, kad mylite sdvo 
tėvynę”.

dą, skaityti i 
knygas ir gerus laikraš
čius ir juos platinti žmo
nių tarpe, nes tokiu būdu 
mes greičiau susilauksi
me ir šviesesnės savo 
krašto ateities. Ypač gi 
nepamirškime skaityti ir 
remti tą spaudą, kuri gali 
daug padėti savo ar arti
mųjų sielų išganymui. Iš 
kitos pusės reikia vengti 
tų raštų ar laikraščių, ku
rie skleidžia dvasios nuo
dus ir gali mūsų sielai 
daug pakenkti. Iš jų grę
sia tuo didesnis pavojus, 
kad jie bent pirmu pažiū
rėjimu neatrodo mums 
taip svetimi ir nenubaido 
mūsų nuo savęs taip, kaip 
nubaidydavo nuo 
mūsų vyresniąją kartą 
raštai, spausdinti 
raidėmis — svetimi ne tik 
dvasia, bet ir apvilkti vi
sai svetimu mūsų žmo
nėms kailiu”.

DOROVINIS SUPUVI
MAS IR JO IŠPEROS 
Pramatydamas žmoni

jai pavojų iš tironiškojo 
komunizmo pusės, arkiv. kartą skaito gautus iš sa- 
Skvireckas stengėsi iškel- vo tėvų laiškus, 
ti priežastis, kurios prie'mums šventojo Rašto, to 
to veda: * ‘dangaus Tėvo laiško skai-

senu karštumu 
tikybiniai susi-mylėti,

prasti ir krikščioniškai 
savo gyvenimą tvarkyti, 
tai ir ji taptų dirva, ku
rioje galėtų visokios pikt
žolės dygti ir keroti. To- 
kiuo atveju reikėtų labai 
drebėti dėl savo tautos at
eities...”

Tėvai Marijonai praneša, kad šiuo laiku yra ruo
šiamas naujas Tėvų Marijonų Miaijonierių 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, III.

savęs

rusų

DID2IOJI JO DOVANA
Lyg norėdamas išgelbė

ti iš to dvasinio pabėgi
mo, arkiv. Skvireckas pia- 
rūpina savo tautai dvasi
nio maisto — Dievo Žody
je, išversdamas Šv. Raštą. 
Specialiu, laišku perduo
damas tą savo dovaną lie
tuviams, Ekscelencija kal
bėjo:
— Gražiai šv. tėvai 

(Greg. ir Jonas Auksa
burnis) šventąsias Kny
gas vadina dangiškojo Tė
vo laišku, atsiųstu mums, 
jo vaikams, esantiems šio
je žemės kelionėje, toli 
nuo dangaus tėvynės. 
Kaip vaikai, gyvendami 
svetur, mielu noru ne

taip ir

Hyderabad 
kokia sala.

Šiomis dienomis indai įžygiavo į 
valstybėlę, kuri randasi Indijoj lyg 
Šis žemėlapis ir parodo tą valstybėlę ir indų įžy- 
giavimo kryptis. Žemėlapyje juodai 
vietos yra apgyventos Mosulmonais, o šviesiau— 
Hindų sritys.

atžymėtos
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Muzikali Programą Išpildys Sv. Pranciškaus Parapijos Choras,
VADOVAUJANT MUZIKUI ALGIUI ŠIMKUIo:

Šokiams Gros John Dirwallio Orkestrą. Koncertas prasidės 7 vai. - 9 vai. Šokiai iki vėlumos. 
Įžanga Į Koncertą ir Šokius $1.20 su taksais. Visus nuoširdžiai kviečia - RENGĖJAI.
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MOKSLO METUS PRADEDANT Lietuvs Generalinio Konsulato New i
i
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Šiomis dien. prasidėjo ’sur švaru ir gražu, net a- 
mokslas mokyklose. Jau’kį veria. Aplinkuma vei- 
anksti rytą matome vai- kia džiuginančiai į vaiku- 
kučius, gražiai apsirė-'čių sielas ir skatina juos 
džiusius. pasipuošusius ir pamilti mokyklą ir viską 
skubančius su 
j mokyklą, 
pilni džiaugsmo, 
loniai šypsosi, 
lvg tie paukšteliai iš lizdo atydžiai 
išskridę. Vaikučių 
lės ar sesutės dažnai juos jų, kurie dabar tęsia ir 
palydi, ypač pradedančius papildo jų tėvelių auklėji- 
pirmuosius mokslo metus, mo darbą. 
Kiek naujų Įspūdžių vai-j Pašaliečiui 
kučiams! Mokykloje susi- malonu žiūrėti į 
tinka su kitais vaikais, mai nusiteikusių 
užsimezga naujos pažin- būrį, bet kartu 
tys, draugystės: jiems at- mis jam kyla naujos min-į 
rodo, kad vyksta kas tai tys. Tos mintys jam atne-<žerių dv-’ Vilkaviskio aP- &yv-< 
nepaprasto, iškilmingo, ša vaizdus iš tremtinių lNew Yorke’ ar Brooklyn. 
Jie atvdžiai apsižvalgo DP gyvenimo. Jis prisi-! PAUGA, Jonas ir Leonas, is 
mokyklos patalpose, ku- mena matytus vaizdus iš! Jonižk’°’ Šiaulių ap. 
rios yra įrergtos gražiai tų nelaimingų žmonių bu-l PAUKŠTYS, Antanas, sūnus, 
ir skoningai. Mokyklos klės DP stovyklose... IriJur^io’ KauPlskio vl-» Vilka- 
klasėse vaikučiams sma- ten yra vaikučių, ištrem- • v^škio aP ’ gyv®11?8 240 West
gu ir jauku. Ir kaip nebus tų iš savosios Tėvynės^1

Lietuvos; tai nekaltos ko-: ] -
munizmo aukos. Jie taip į m ’ Trakų aP- .
pat reikalingi padorios!- P^ERA, Mykolas ir jo se- 
mokyklos ir tinkamo auk-isuo’ lš Garliavos vL 
Įėjimo. Ten jie taip pat* PEČIUKAITIS, Juozas, iš Si- 
bėga skubindami į moky-įnautų ParaP » šakių ap., gyve- 
klą, vargingai įrengtą, iš-i"0 Cicero’ I1L 
blukusiuose stovyklos ba-j PLATANIENE (buv. Drau- 
rakuose ar rūsyse, kur;Selienž) Tamožaitytč, Uršulė, 
kadaise buvo sandėliai.*. .
Ten išbadėjusiu vaikučių \r kitam karui užtektų ir 
veideliai išblyškę. Jų J1*
skruosteliai sulysę, tik a- 
kūtės žiba, nors jos gyvos ?U\1SKO E 
ir malonios. Kiekvieną jie;”damas .. t. 
sutinka su nekalto vaikoįclua’ senelius, ligonius, ir 
šypsniu. Jų rūpiai nu-mokykl5 vaikučius. Jūsų

Yorke Paieškomi Asmenys:
NORKUS, Jonas, iš Tryškių, 

Šiaulių ap.
NORVAIŠIENĖS, seserys, 

Šakaitytės ar Šatkauskaitės, iš 
Stirbaičių km., Plungės vi., 
Telšių ap., gyv. Chicagoje.

NURNAITIS. Jonas, iš Lie
tuvos, gyv. Brooklyne.

OZELIS, (Wilson), Karolis,

knygomis kas joje darosi. Vaiko pa
jų veideliai saulis darosi platesnis.

Jie ma-’Jis jau nebe vien tėvelio 
klegena, ir mamytės globoje. Jis 

klausosi savo 
motu- naujų auklėtojų, mokyto- 

:-lis Pakruojo, Šiaulių ap.

o

jauku? Mokyklos klasės 
erdvios ir šviesios! Tvar
ka jose pavyzdinga! Vi-

šis vyras tai Hyderabad 
’ alstyb'lės galva. Toji 
' a’.s'yb'l? yia Indijoj lyg 
: ala 
mis indėnai padarė inva
ziją. Pranešimas 
kad šis vyras yra turtin
giausias pasaulyje.

ir ten šiomis dieno-

skelbia,

praeiviui 
tą links- 
vaikučių 
nejučio-

f 
PACEVIČIUS, Juozas ir Sta-, 

nislovas iš Krekenavos vi.
PALUKAITIS, Pranas ir;

Vincentas, iš Kalniškių km., A-Į 
riogalos vi.

PATRONAS - Prasauskaitė, ■8eini’* aP-

ir jo brolis, bei dvi seserys, vie
nos vardas Elena, turi brolius 

»Aleksą ir Joną.
I ŠIMKUS, Benadas, buvo par-
I *
važiavęs Lietuvon, gyveno Se- 

’’ redžiaus vi., Kauno ap.
j ŠIMONIS (Šimėnas), Kazys, 

(Patro *r ^>ro^s’ *** seserys, Vie

ZACHARŽEVIČIENE, Felici
ja, ir jos sūnus Henrikas.

ZAJAUSKAS, Petras, iš Tru
ska vo km., Panevėžio ap.

ŽEKONIS, Antenas, iš A- 
nykščių vi.

ŽEMAITIENE - Antanavičiū
tė, Magdalena, iš Kušlikių km.,

iš Kupreliškių km., Paežerių v.
Vilkaviškio ap.

PRASAUSKAITES,
(Žulienė), ir Matilda
nas), gyv. New Yorke ar apy
linkėje, iš Pažėrų vi., Vilkaviš
kio ap., dukt. Pranciškaus.

PURIM - Knieciunaitė, Bro- Morta, duktė Jono Šiurkaus,! 
inislava, duktė Aleksandro, iš gyv. Elizabethport, N. J.
Krekenavo vai., Panevėžio ap. j j--———— -■ -- -- • ........

j PURIM, Kazimiera, iš 2emai-, rijampolės ap., Meškučių km. ^glijoje,
Br>uae vėUau jftafcjjo

SMILGEVIČIUS, iš Telšių 
ap., Brazdeikių km.

SNIEČKUS, Jonas, iš Užsie
nių.

SOLOMINAITE, Olese, kil.' 
iš Savečionių km., Vendžioga- 
los vi., Kauno ap., ištek, pavar
dė nežinoma ir jos dvi dukte
rys, gyv. rodos Philadelphijoje.

SONGAILA, Jonas, sūnus 
Jono, iš Šiaulių vai., gyv. New 
Yorke ar Brooklyne.

SONGAILAITE, Emilija ir 
Pranciška, dukterys Stanislovo, 
kil. Milžinų km., Šėtos vai., Kė
dainių ap., gyv. Chicagoje.

ŠPAKAUSKAS, šeima, jų 
tarpe duktė Margarita; 1929 
m. viešėjo Lietuvoje, Simno v., 
Alytaus ap.

STANČIKAS, Juozas, s. Je
ronimo ir Onos Vaiciukevičiū- 
tės, iš Peliūnų km., Trakų ap., 
prašo atsiliepti gimines bei pa
žįstamus.

STANELIS, trys broliai, gi
mę Amerikoje, sūnus Kazimie
ro, kilusio iš Jurkaičių km., 
Švėkšnos vai.

STANISLAVIČIUS, Aleksan
dras, sūnus Jurgio, gyvenęs 
New Yorke, kil? iš Surviliškio 
vai., Kėdainių ap.

STANISLAVIČIUS, 
monas, iš Surviliškiu 
Kėdainių ap., 1939 m. 
New Yorke.

STANKEVIČIŪTE, Juze, Ka
šte, Kotrina ir Marijona, kurių 
Katrė yra ištekėjusi už Griga
liūno, Marijona už Vasaliaus- 
ko ir Ona už Rakščio.

STANKEVIČIŪTE, Kastė, iš 
Kieliškių km., Rumšiškių 
Kauno ap., gyv. Chicagoj.

STAŠAITIS, Vincentas, 
iš Šimkaičių vi., Raseinių
prašo atsiliepti gimihes ir pa
žįstamus.

STEFANAVIČIUS, Juozas, 
kil. iš Kėdainių, ar jo dukterys 
Elena ir Jadvyga.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Coasulate General of Litbuanb 

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

na vardu Elena, turi brolius A- Į Sintautų vi., Šakių ap. 
leksą ir Joną.

i ŠIRKA, iš Šėtos, Kėdainių ap. ’ ja Zernigienė- Mileraitė, iš Vir- 
j ŠIURKUTE - Gudauskienė, balio, gyv. Detroit, Mich.

ŽIBĄS, Stasys, iš Garliavos 
!vl., Kauno ap., gyv. Worcester.

ŠMULKŠTYS, Kazys, iš Ma-j 2IEDAITYTE, Ona, gim. An- 
buvo ištekėjusi už 

antru 
kart, gyveno Seymour, Conn.

ZUBE, Antanas, iš Prelgavos 
km., Mosėdžio vi., Kretingos a. 

ZUBE, Kazimieras ir sesuo 
Rozalija, iš' Prelgavos km., Mo
sėdžio vL, Kretingos ap.

ZUBRICKIENE ■ Balandžiū- 
tė, Marija, iš Marijampolės ap., 
gyv. Chicagoje.

ŽULIENE- Prasauskaitė, Ju
lija, gyv. New Yorke ar apy- 

, iš Pažeriu vL, Vilka- 
Įviškio ap., duktė Pranciškaus.

ŠTURMĄ (Šturmaitė), Ona,l 2URAUSKAITE, Uršulė, iš 
iš gimusi Chicagoje, gyvenusi Ba-’ Šilėnų km., Šiaulių ap.

takių vi., gyv. Lynn, Mass. i SINKEVIČIUS, Andrius, sū- 
SUNGAILAITE, Agnieška, ’ nU8 Jokūbo, gyvenęs Scranton,

,tjos. i ŠNEIDERAITIS, 1
RAČKAUSKIENE - Razmi- kas ir Juozas, iš Skirsnemunės, 

naitė, Elena, iš Kelmės m., Ra-! STRAŠUNSKAS, Jonas, sū- 
__________ ___________ .nūs Jono, ir Strašunskaitė, Ire- 

Matilda, d. Pranciškaus, iš Pa-Į RAKAUSKIENE - Raudony- na.
tė. Į STRAZDAS, Antenas, iš Va-

| RASTOKAS, žmona ir vai- čekių km., Vaškų vi., Biržų ap. 
kai Antano Rastoko. j ŠTREINIKIENE - Šeporaity-

RAUDONYTE- Rakauskienė. • tė, Eugenija, iš 
RAZMINAITE - Račkauskie- (km., Vilkavškio 

Elena, iš Kelmės m., Rasei- Brooklyne.
ų ap. STRIUNAITS,

Geisteriškių 
ap., gyv.

iš Gruzdžių,

ZERNIGAS, Fredas ir Mari-

Į REIMANN. du broliai ir Rei- Šiaulių ap., sesuo Oons Repeš- linkyje, 
man n, Nelly, iš Akmenės vi., kienės. IviAkio iPAULAUSKAITE, Marija, iš'mann, Nelly, _ 

į Mažeikių ap.
RIEKLAITIS,

Leneravos dv.. Raudonės vi.
RIEKLAITIS, Heindrus.
ROZEWICZ - Knieciunaitė, ’ iš Skaudvilės vi., Tauragės ap. pa. 

Ewa, duktė Aleksandro, iš Kre- 
kenavo vi., Panevėžio ap.

RUŽAITES, Elzbieta ir jos Mitye, iš Marcinkonių vi. 
sesuo Burkauskienė, Morta, iš j TAMOŠAITYTE - Platanienė j 
Akmenės vi.. ’ * " —■ *' —
port, N. J.

SABREKAS, Petras, iš Šilu
tės, Tauragės ap., Chicagoje.

ŠAKAITYTSS, ar Šatkaus- 
kaitės, seserys Norvaišienės iš

---------- —. ------------------- t***

Taip, BALF atlieka mil
žiniško masto darbą, gel- 
_______ i visus — našlai-

trinti ir kelis kartus lo- ^ALFui *4
pyti. Krepšelyje, vietoj 
užkandžio, įdėta juodos 
duonos riekelė, kurią vai
kutis kramtydamas pa
čiulpia pertraukos metu. 
Koks tų vaikų neapsaky
tas džiaugsmas, kai jie 
gauna iš Amerikos per 
BALF ] 
pienu ar riebalais! Tada

^atliks. Siųskit ją:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.,
105 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
Tik tiek jie gaus moks

lo priemonių, maisto ir 
rūbelių, kiek mes jiems

i

I

kokį siuntinį su -.....................

ant iuodos duonos rieke- “o***!®*.. ™ok‘na
lės būna ko užsitepti, ži-'3636?3 Kazimienetes Nu- 
noma, plonai, labai plonai. J3““8'
Mat, reikia taupyti, kad|^K

vaikučius, 
jiems gyvu 
nant juose 
jausmus.

Lygiai taip pat būtų 
gražu ir kilnu, kad seselės 
retkarčiais paprašytų vai
kučių pasimelsti prašant 
Dievulio palaimos ir tvir
tybės nekaltai kenčian
tiems tremtyje.

Būtų gražu ir kilnu, jei

Gustavas,

SVIRSKAITE - Miškinienė,! šIVICKAITE - Sabonaitienė 
Antanina, ir vyras Miškinis, (Sabonaitis), Ona, našlė, iš Pa- 

nevėžio ap.
j SKREBYS, Antenas, s. Vla- 

gyv. Elizabeth-i (buv. Draugelienė), Uršulė, iš dislovo, kil. iš Raguvos vi., Pa- 
Kupreliškių km., Paežerių vi., 'nev€iio ap., ir Onos Lukšytės, 

kil. iš ^Miežiškių vi., Panevėžio 
'ap., prašo atsiliepti gimines ir

Salia- 
miest, 

gyvenęs

Ine.
i.MnmrviŲ 

DIREKTORIUS
802 ftashington Blvd.
KALTI M ORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmoainal d*i visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakt|.

Domininkonės, 
atsikreiptų į 
paaiškinant 

žodžiu, žadi- 
gailestingumo 

b

Vilkaviškio ap.
TURSINAVIČIENE, Zofija.
URBANAVIČIUS, Antanas ir pažįstamus.

Juozas ir sesuo Marija, vaikai, SLIDŽIAUSKAS, 
Stirbaičų km., Plungės vi., Tel-’Prano, gyvenę šimkačių ----- - • -
šių ap.

ŠALTENIENE- Leliūtė, Gra
silda, iš Pumpėnų vi., Biržų ap., zabethport, N. J.
gyv. Bostone.

ŠATKAUSKAITĖS, ar Ša
kaitytės, seserys Norvaišienės, 
iš Stirbaičių km., Plungės vi., 
Telšių ap., gyv. Chicagoje.

ŠATKUS, Juozas, sūnus Do
mininko, iš Kražių vi., Raseinių 
apskr.

SEGENS - Klasčus, Uršulė,
gyv. Kalifornijoje.

ŠEPORAITIS, Albinas, iš j kas, iš Trakų.
Geisteriškių km., Vilkaviško aJ VASILIAUSKAS, Alfredas ir

ŠEPORAITYTE - Štreinikie- 
nė, Eugenija, iš Geisteriškių 
km., Vilkaviškio ap., gyv. 
Brooklyne.

ŠEPORAITYTE - Dailidienė.l VISOCKAITE,
Veronika, iš Geisteriškių km.,iGatavecko, iš Kybarčiukų - Ky-
Vilkaviškio ap., gyv. Brookly-'
ne.

ŠEKŠNAS, Bronius, iš Leipa
lingio vi., Seinų ap.

ŠILINSKAS, Juozas.
ŠIMĖNAS (Šimonis), Kazys

c

Danielius, 
VL iš Melagėnų vai., Švenčionių a., 

arba jo šeimos nariai. 
SMAIDŽIŪNAS, Petras, s. 

. * ■ Į Vlado, ir Mortos Abromaity-
| VALAŠINSKAS, Jonas ir se- ’tės, ka a Simno vaL Alytaus 
šuo Baravykienė, Felicja, su ap_, ieško savo tėvo brolių, ku

rie gyveno Brooklyne ar Chica-

Raseinių ap., Waterbury. 
VAIKASAS, Kazys, gyv. Eli-

vi.,

kil.
ap.,

šuo Baravykienė, Felicja,
šeima, iš Ukmergės.

VALEIKIENE (Valaikienėl- goj^’ 
Černiauskaitė, Kristina, iš Žel-, SMAUNSKAS, a Jurgio, iš 
vos vi., Ukmergės ap. 'Jonavos vai., Kauno ap.

VALINSKIENE - Kvintufe-( SMALSKAITE - Botirienė, 
laite, Ona, iš Kelmės vi., Rasei- Kotryna, iš Švilpiškių km. 
nių ap., gyv. Philadelphijoj. ! Pumpėnų vi., Panevėžio ap.

VALKININKAS, Dominin- I
I

Vasiliauskas, Jonas, iš Daujenų
vi., Biržų ap:, gimę Amerikoje.

VILIMIENE - Grižaitė, Sofi
ja, iš Skapiškkj vL, Rokiškio a.;vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš- 

teta Stasio būtyje, Chicago, UI.
Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi

jos ir visi lietuvių, šalpos darbo rėmėjai maloniai pra-

BALF METINE SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di

rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į-

bartų. ___ _____ _______r______________ j
wiLS0N (Oželis), Karolis, Somi ruoštis dalyvauti BALF seime.

iš Pakruojo, Šiaulių ap. Kun. Dr. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas
Noru M. Dagienė, 
BALF Sekretorė.

ii Pakruojo, Šiaulių ap.
ŽEBRAUSKAS, Pranas ir se

suo Kotryna, iš Raudondvario 
vi., Kauno ap.



A

VIETINĖS ZINI0S
a

ZINUTĖS
Jaunimo Parado įvykstančio 

spalių 3 d. Float’as jau pradė
tas. Pas p. Arlauską, 15*/>. 
Wendover St., Dorchester, j°nos Bakarų, gyv. 668 E. 8th 
darbštūs veikėjai stato įspūdin- 
gą Float’ą apie “Lietuvos Kovą; —
dėl Laisvės”. Į talką suėjo: jo T4 *eną diecezijos Šv. Vin- 
sūnus p. Julian Arlauskas, pro- cento Pauliečio labdarių drau- 
fesorius Mass. Art Institute; vyko į Šv. Petro par. baz- 
J. Matachinskas, kuris pasirū- nyči4. LowėU, Mass. dalyvauti 
pino vežimą; T. Vallm,'V. An- šv- Valandoje, kurią laikė Jo 
chukaitis ir kiti. Kun. Kontau-EkscelenciArkivyskupas Cu- 
tas ir Parados Komitetas jiems shinS’ D. D. J. E. kalbėjo apie 
dėkoja už pastangas ir linki ’ organizuok labdarybę ir jos 
geriausios sėkmės. Taipgi ko-! Pirmtakūnus Šv. Vineentą Pau- 
mitetas dėkoja visiems, kurie * Frederiką Ozanamą. 
taip skubiai ir dosniai atsiliepei šv- Valandoje matėsi Ii_2_ 
į jų prašymą aukų tą vaizdelį Lawrence, LoweU, Cam-
pastatyti. Lietuvos

Rūgs. 19 d., tapo pakrikšty
ta Elena Maria, Juozo ir Mari-

lietu-

’ • - - - ------ • •

neje mokykloje, tuojau po va> 
kų mišių, kurios prasidedb 9 
vaL r.

Kunigai prašo, kad vaikai 
lankytų savo šv. mišias: salė
je — 8 v. r.; bažnyčioje, 9 vjt.

4. Dar yra vedami kursai di
desniems vaikams, išeinantiems 
iš viešųjų mokyklų, ketvirta
dieniais 1:30 v. p.p.

Šiems vaikams tėvai raštu 
privalo išreikalauti iš mokyklų 
šios išimties. Vaikai namon 
parsineš pasirašymui korteles.

Prie šių yra dar organizuo
jamos pamokos suaugusiems ir 
High School jaunimui.

Šįmet mūsų parapija ruošis 
prie Sutvirtinimo Sakramento 
priėmimo.

DAĮtiMHHEAŠ ____ ____________
BALF Centre Gauti RuSai Per 1948
Rugpiūao • August 1 iki 15 d. Svarais

CONNECTICUT I Great Neck, Wm. Wolf 20;
Putnam, J. Kriščiukaita 35.'J. Marlky 10. 
Hartford, BALF nr 12 900.)

ILLINOIS I
Johnson City, Antanina Lu-I

das 25.
Waukegan, BALF nr. 94 425.

MAINE .
Millinocket, V. Makauskas —

19.
Green, Liet Pranciškonai

maisto 440.

Rūgs. 20 d., Šv. Petro para
pijos kunigai pradėjo kalėdoti 
Columbia Road, City Point.

I

£

Moterų ^dge *r Boston,
Raudonojo Kryžiaus darbiniu-) Ponas K- Šidlauskas 
kės paaukavo $25. Taipgi $25,automobUiu > šv- Valandą nu- 
padovanojo Lietuvių Piliečių!™“ kun- įkaitį, kun. Vir- 
- - - — - — — - • mauskį, V. Valatką, V. Širką ir

Vardo jPetr* Vervečką-
I Šie visi atlankė kun. Skalan- 
' dį ir kun. Jęnkų.

savo
Trečiadienį, 

Novenos 
mas šv. 
Tarybos

po Šv. Teresės 
pamaldų, bus laiko- 

Pranciš.kaus Brolijos 
susirinkimas.

klubas. So. Bostono Vyčiai pri
sidėjo su $22. Švento ’-------
Draugija pasižadėjo $10. Ir pa
vieniai asmenys prisideda: p. 
Antanina Majauskaitė paūkavo 
$5; p. Stakutienė, ir p. Pažasis I Taip pat tą dieną N. A. A. 
po ’vieną dolerį.^ Širdingai ačiū merginos sodalietės, Brocktono 
visiems, kurie taip gražiai ^'Seselių motiniškame nanw, tai- 
jaučia jaunimo £ 
Laukiame ir kitus geradarius, 
kurie norės nors truputėlį pa
didinti tą jaunimo fondą. Taip-i 
gi prašome, kad jaunimas pa-i 
remtų tą Float’ą dalyvaudamas kun-
tame parade ir užsiregistruo- apskrities dvasios 
damas ir užtikrindamas mar- 
šuoti. Jaunimas ir į kleboniją 
lankosi užsirašyti. Jau yra jau
nimo į 
ne tik iš So. Bostono bet ir iš 
Dorchesteę, Waltham ir kitų. 
miestų. L

Dėkui p. Yakafbnrui,-- kuris >

šeštadienį, 9 v. r., susituoks 
Amelija Marcinauskaitė su 
Juozu Ridge, gyv. 8 Winfield 
St.

pastangas. & trijų dienų rekolekcijas šv. 
Valanda, kurioje dalyvavo ve
dėjas misijonierius kun. Anta- 

'nas Mažukna, MIC., J. Pr. Pre
latas Dr. K. Urbonavičius, ka- 

J. švagždys ir 
> vadas kun.

Al. Abračinskas.
Ir dar tą dieną jaunųjų cho-

I
iras turėjo išvažiavimą į Sese- 

pašižadėjusio__ dalyvauti lių m<>tmiško namo giraitę. Iš
važiavimui gelbėjo Prelatas Dr.

'K. Urbonavičius, J. Leščinskas, 
į J. Glineckis, Albinas Neviera, 
Marijona Valatkienė, ir L Ne
varąs. šiems choras yra labai 
dėkingas. Taip pat Seselei In- 
kamatai ir kun. Abračinskui.

Sekmadienį baigsis Day Light 
Saving Tįme.

I Great Neck, Wm. Wolf 20; 
' T lfAr>llrv 1O

Schenectady, K. Laureckas 
72.

New York City, Manhattan, 
Nellie Glinsky 5, kun. J. Gu- 
rinskas 62 ir maisto 100; 
Brooklyn, T, Sushyn 31, Wil- 
lard Maas 20, M. Strupeikienė 
48, J. Žemaitienė 50, Marijona 
Galeckienė 5, Bessie White 12, 
P. Narvydas 11, August Rage
lis 50; Maspeth, Rev. J. Balkū- 

MASSACHUSETTS nas 34, Mrs. Klimaitis 
Haverhill, BALF nr. 59 312. Woodhaven, J. Simonaitis 
Norsvood, BALF nr. 22 1,500. Brooklyn, P. Vintis 16. 
Northampton, Margaret Ki-' 

ras 38. “ I
Worcester, Mass. A. Savage 500.

27. j Forest City, Mrs. S. Lipins-
Blackstone, P. Mankus 17. ky 7.

NEW HAMPSHIRE Į Kingston, Šv. Marijos par. 
Nashua, Alfred Laflame 12. 942.

NEW JERSEY į Philadelphia, Mrs. A. Var-
Elizabethport, Šv. Petro ir vuolis 23.

Povilo parapija, BALF nr. 24, 34.
1,767. Į Philadelphia, A. Ozelis 47;

Nevark, M. Kralikauskas 13. E. Laužikaitė 18.
Palmyra, A G. Yatuzienė 36.) 

Pateraon, Jonas Spranaitis
NEW YORK

Amsterdam, Mrs. Anna Ku- 
chis 18; Mrs. J. Nikštėnas 24.

PENNSYLVANIA
Į Bridgeville, Šv. Antano

16; 
180;

par.

OHIO
Cleveland, M. Žehrys 43.

VERMONT
Brattleboro, Anna Ludzius

41.

Rūgs. 30 d., 7:30 vai. vak. 
prasidės Šv. Pranciškaus Broli
jos rekolekcijos.

Spalių 1 d., 7 v. v., šv. Pran
ciškaus Brolijos rekolekcijų 
apmąstymas, 7:30 v. v., Rožan
čiaus mėnesio pamaldos ir jau-! 
nimo šv. Valanda.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

DRĄSUTIS, Mykolas, iŠ Sa
lantų vL, Kretingos ap.

DRUKTENIS, Bromus, gi
męs Latvijoje, Rygoje, gyveno 
Chicagoje su motina, našle.

DRUNA (Drunis)— Paplau
skienė, Anuse, ištek, antru 
kart, kil. iš Barstyčių m., Ma
žeikių ap.

DRUNA - Drunis, Jonas, iš 
Barstyčių m., Mažeikių ap.

DRUNGILAS, Jurgis, s. Juo
zo, kil. iš Kretingos vi., ir ap.

DUBINSKAS, Andrius, An
tanas, Jonas, Matas h* jų se
suo Dubinskaitė, kurios pirmas 
vardas nežinomas.

DULEBAITES, gim. Klovai
nių vi., Šiaulių ap., turinčios 
seseris Elzę ir
brolius Aleksą ir Joną.

DULINSKAS, 
tanas ir Jonas.

DULINSKAS, 
Bonifaco, kiL iš
ap., gyv. Philadelphia, Pa.

DULINSKAS, Liudvikas, 
Krakių vL, Kėdainių ap.

Stefaniją bei

Andrius, An-

Antanas, 
Šiaulių vi.

s. 
ir

JANULAIČTOTES, Oaoa, & : 

Motiejaus ir Onos, gimusios * 
Pilviškių vL, ir gyvenusios Chi- ; 
cagoje, įpėdiniai.

JANUŠKEVIČIŪTE - Jurevi- 2 
čienė, Martiną, d. Eufrazinos, 2 
gim. Šačių parap.

JONUŠAITIS, iš Molupių 2 
km., Batakių vL, Tauragės ap., 2 
gyv. Chicagoje. 2

JUCAITIS, gyvenęs Brookly- 2 
ne ar Bostone. 2

KASČIUKIENE - Dzikaitė, ; 
Bronė, iš Josvainių vi., Kedai- * 
nių p. ~

KAZLAUSKAS, Jonas, gim. 2 
Smilgių v!., Panevėžio ap., gyv. 2 
Pittsburge. -

Ieškomieji ar apie juos žinąs- 2 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 2
Consulate Geaeral of Lfthuania 2 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 2

(VAROS SKHBMAI
iš

X

DULKYTE - Vasiliauskienė, 
Barbora, ir jos vyras Juozas 
Vasiliauskas, gyv. New Yorke.

DUMBLIUS, Juozas, iš Kaz
lų - Rūdos vi., Marijampolės 
ap., brolis Motiejaus.

DUNDZYTE - Kazlauskienė, 
Veronika, d. Tomo iš 'Nemu
naičio parap., gyv. Kalifornijo
je-

DUOGYS, Kazimieras, iš An
talieptės vL, Zarasų ap.

DUSEVIČIENE - Platukaitė, 
Levasia, d. Juozo ir jos sūnūs 
Jonas ir Juozas, gimė JAV, 
gyv. West Lynn, Dusevičienė 
kilusi iš Daugų parap., Alytaus 
apskr.

DUVE, Julius ir jo žmona 
v.

PARSIDUODA vienos šeimos _ 
6 kambarių namas ir bamė, Z 
kuri naudojama kaipo gara- 2 
džius, 40 Carson St., Dorches- 1 
ter, Mass. Tel. CO 5-3915. L 

(17-21-24) Z

Km norit* Mnrti SauHt*> 
Calif*raij*j* Namu* ar kita*

kr*i*Hti* p*' 
CHAS. L0KSB 
Reafstatminkas 

THN.VuN.MAn, 
HoUyvood 38. Calif.Kristupas, Į ANDRIUSEK - Bulakaitė, A- 

liširin vL.'nelė ar Emilija, ir jos sesuo, 
gim. Leipalingyje, gyv. Mil- 
waukee, Wisc.

ARMOLAUČICTfi, 
sesuo Marijonos. 

AŠKINIS, Kazys, iš

ABARAVIČIUS, ]
s. Juozo’ iš Daugėliškio vL,
Švenčionių ap. \ 

ABARAVIČIUS; Nikodemas, 
į s. Adomo, iš Daugėliškio vi.,

Spalių 3 d., 7 v. v. rekolek- Švenčionių ap.
cijų apmąstymas, 7:30 v. v.
Šv. Rožančiaus pamaldos. 8 v. Karolio, gim. Raseinių ap., gyv. *}ų vk» Švenčionių ap. 
v. Šv. Pranciškaus Brolijos vi
zitacija.

i Cecilija,

ABROMAITIS, Evaldas, s. Linkme-

falingtoiif m*—*-

DAKTARAI

1IMAI

A -
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■Myopia Club Beverage Co,
AOOa*

TeL Dedham 13O4-W
FRAKAI GERULSms, Namų TeL Dedham 1304-R

9

Trt. TROvrMdg* *330

J. Rėpsite, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
ird Street
arti Centrai 8q.

CAAffiRIDGE, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL E STATĖ A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Offleo TeL So. Boston 0MS

Bes. 37 Oriole Street 
We*t Roxbury, Mas*. 
Tel. Parkway 1233-W

Rūgs. 20 d., Tėvas Vladas 
Jeskevičius, S. J., paviešėjęs 

'savo tėviškėje, beveik savaitę, 
j grįžo į Pennsylvanijos universi
tetą dar porą metų pastudi- 

ijuoti. Atostogų metu jis dar
bavosi lietuvių tarpe. Lauksime 

! Tėvelio su Šv. Kalėdomis.

Pagal Arkivyskupo raginimo 
sekamos progos yra vaikams 
pasimokyti religijos.

1. Šv. Petro parapijos moky
klose apart bendrų pradinės

'mokyklos mokslų yra mokoma 
apie Dievą. Prie tų dar moko
ma lietuviškai.

2. Kiekvieną šeštadienį, 9 v. 
r., parapijos salėje, 492 E. 7th 
St., yra vedami vaikams kate- 
kizavimo kursai.

3. Vaikams gyvenantiems ar
čiau bažnyčios, yra vedamos 
religiškos pamokos, paminkli-

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikam*. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

220ESt, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Užsisakykite Tonika Pas Mas 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems
Parengimams.

Kainos prieinaniosa

Spalių 3 d., 9 v. r. jaunimo 
šv. mišios, pamokslas, bendra 
Šv. Komunija. Po pietų — Pa
radas!

Spalių 4 d., 7:30 v. v., mote
rų misijų pradžia. Kunigai pra
šė žmonių pasimelsti gerovei 
jaunimo parados, ir metinių 
parapijos misijų.

Motinėlė Generalė Liguoria 
atsiuntė klebonijos antrašu pa
dėkos laišką. Ji reiškia gilią 
padėką visiems South Bosto
niečiams už reikšmingą, uolią, 
nuoširdų, skaitlingą ir pelnin
gą dalyvavimą Darbo Dienos 
piknike vienuolyno naudai.

Seselės reikšdamos ir Dievui 
padėką pasimels savo prietelių 
gerovei.

New Yorke. • I BABONAS, Povilas,
ADOMAITIENE, Marijona, iš 

Kidulių vi., šakių
AGINTM, gimę Vaitkaičių 

km., Naumiesčio vi., Tauragės 
ap.

AGINTAFTE, Emilija, ir Na
stazija, d. Domicėlės, iš Nau
miesčio vi., Tauragės ap.

AMBRAZIEJUS,"1 Viktoras,
Bajorų km., Vilkaviškio vi., 
ap.
AMBROZEVIČIUS, Aleksan-ĮYorke- 

dras, s. Juozo, gim. Liudvina-į 
vo vi., gyv. Chicagoje.

ANCEVIČIŪTE - Mincevičie- 
nė, Ona, d. Adomo, , gim. Ruda
minos vL, Seinų ap., gyv. Chi
cagoje ar Brooklyn.

ANDRIUKAITIS, Antanas ir 
Jonas, iš Naumiesčio, šakių ap.

ARDARAVIČIUS, Vincas, iš 
Kalnaberžio km., Kėdainių ap., 
gyv. Chicagoj.

iš Gir-

•»

jo 
iš

iš 
ir

kalnio vi., Raseinių ap.
BAGDONAITE, Marcelė, d. 

Jnoao, gim. Pilviškių vi.
BAKAVETSKIENE - Skirbu- 

taitė, Marijona ,iš Salantų vi., 
Kretingos ap.

BALČIŪNIENE, Ona, iš Ki
dulių vL, Šakių ap., gyv., rodos 
Cleveland, Ohio.

BENDIKAS, išvykęs 1918 
m., iš Liepojaus, gyvenęs New

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PAtALPINta 

DRAUGIJOS VALDYBA

Geriausia Užeiga Vyrams if Moterhas yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balakonis. Savininkas.

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

-v giai patarnauja. ♦ r

251 Vtet Broshray, SmNi Bastos, Mtss.
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Čepulytė, išvykę iš Pakuonio 
Marijampolės ap.

DUVE, Kazimieras, ir 
žmona Konigytė, išvykę 
Kauno - Šančių.

DZEKONSKAS, Albinas, a 
Aleksandro, . iš Alytaus - apu, 
Merkinės vi.

DZEKONSKAS, Albinas, & 
Zigmo, gim. Merkinės vL 

DZIKAITĖ - Kasčiukienė, 
Bronė, iš Josvainių vL, Kėdai
niuos—

DZIKAS, Ona, kil. iš Šakių 
aP-> gyvenusi 52 Elmer Street, 
Burnside, Conn.

EIDUKAITS, Liudvika, d. 
Nikodemo, iš Švėkšnos vi.

ENDRIUKAITIS, Juozas ir 
Kostančius, s. Damijono, iš Ki
dulių vi., šakių ap., gyv. rodos 
Pittsburg.

GARBENIS, Jonas, iš Pa- 
klaupio km., Laižuvos vi.

GEDEIKA, Petras, iš Kalna
beržio km., Kėdainių ap., gyv. 
Chicagoje.

GEDEIKAITE, Olga, gim. 
Chicagoje ir gyvenanti ten pat.

GICEVIČIUS, Izidorius, Jo
nas ir kiti.

GIRDAUSKAS, Jonas, gim. 
Pilviškių vL

GIŽAS, Ignas, s. Igno, gim. 
Pušaloto vi., Panevėžio ap., 
gyv. Chicagoje.

GRABAUSKAS, Viktoras ir 
jo brolis, iš Girkalnio vL, Ra
seinių ap., broliai 
čienės.

GRENDELIS, 
Mykolo, iš Daugų 
taus ap.

GRICIŪTE - Kragaitė, Olga, 
d. Agotos, gim. Gruodžių vL, 
gyvenusi Bostone.

GRIGUTIS, Benys, gyvenęs 
Alsėdžių vL

GUŽAS, du broliai, iš Kryk- 
lių km., Bublelių vi., šakių ap.

GYZE, Jonas, s. Jono ir Kat- 
rynos, gim. Pušaloto vL, Pane

BIELEVIČIŪTE, Elzbieta ir 
Ieva, gim. Jovaravo vL, Mari
jampolės ap.

BLAŽAS, Stasys iš Gruzdžių 
vL, Šiaulių ap.

BROKAS, Jurgis, s. Kazio ir 
Uršulės, gim. Keturvalakių vi., 
Vilkaviškio ap., gyv. Hanover, 
Pa., dirbo kaip angliakasys.

: BRUKLIENE - Putriūtė, Te
klė, iš Akmenės vL, Mažeikių 
apskr.

BRUNZA, Juozas, iš Pilviš
kių vL, Vilkaviškio ap.

BŪDVYTIS (Butvitis), An
tanas, s. Augusto, iš Švėkšnos 
vL, gyv. Chicagoje.

BULAKAITĖ, Anelė ir Emi
lija, gim. Leipalingyje, viena iš 
jų ištekėjusi už Andriusek. 
gyv. Mihvaukee, Wfec.

BUNDONIS, Adomas, iš Uk
mergės vL, gyv. Detroit, Mich., 
kur dirbo Fordo fabrike.

BURBA, Aleksandras,
Chicagoje ar apylinkėje.

BUTVITIS (Būdvytis), 
tanas, s. Augusto, iš Švėkšnos 
vL, gyv. Chicagoje.

ČEPUKONIS, Antanas, 
Babargždžių km., Debeikių 
Utenos ap.

CEPULYTE - Duve, ir 
vyras Julius Duve, išvykę iš 
Pakuonio vL, Marijampolės a.
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gyv.

An-

iš 
vi.,

jos

ČERNIŪTE, Mania, iš Vai
niūnų km., Vyžuonų vL, Utenos
apskr.

CESNOWSKI, Frank, s. Ig-
naco ir Onos, gim. Plungėje,
gyvenąs Altmout (?).

DANAJTIS, Antanas, ir jo
sesuo Danaitytė, Ona, abu gi
mę JAV, vaikai Benedikto* ir

vėžio ap.

Valantinavi-

Feliksas, a 
parap., Aly-

JAKOVIšč - Premeneckaitė,
Java, kil. iš Alytaus vaL ir ap.

JAKUBAUSKAS, Antanas,
iš Liudvinavos vL, Marijampo
lės ap., gyv. Spingfield, kur tu
ri saliūną.

JANIŪNIENE
/

Klimaitė,
Kateriu*, d. Antano ir Marijo-

Stasio, Lietuvoj gyvenę Veliuo- nos, gim. Liudvinavo vL, Mari
nos vL, Kauno ap. jampolės ap., gyv.

nvu vi.,

’. New Yorke.'
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18 KUR ARIMŲ 
NELAIMES

— Tamstai, advokato 
praktikoje, tenka susid”r. 
ti su šeimų gyvenimu. Fx 
esate patyrę šioje srityje?

— Amerikoje šeimų gy
venimas yra gerokai an- . 
ardytas, ir beveik visas 
šeimas ardo gėrimas. Aš 
esu turėjęs apie 200 per
skyrų bylų. Nemanau, 
kad iš jų buvo bent 2% 
pasileidėlių. Daugiausiai 
— dėl gėrimo. Geriantieji 
žiaurūs kits kitam, girtas 
parėjęs vyras apmuša 
žmoną, kitos moterys at
eina ant kriukių, sulaužy
tomis kojomis pasiskųsti, 

labai sveikas. Mes turime'Tai vėl — girtavimo įstai- 
savus nusistatymus eko-

, turime 
gal skirtingas idėjas, bet

» C f UVJS'IV o V

veidui. o rankos susideda 
džiaugsmui.

Jie ir meldžiasi sapnuo
dami.

Takiau i’goie dienų ke
lionėje, kasdieni n i a m e 

įvargę, darbe, poilsy ir 
sapne jie mato vieną ke
lią — kelią į gimtuosius 
namus.

Vieni — seni, pavargę iri Dienos eina ir nueina, 
motinos su mažais vai- metai slenka ir praslenka, 

'kais — pasilieka iš lentų o ke'ias i namus vis ne
sukaltose trobelėse ir trumpėja...
maitinasi nuobiromis nuo Dėl to liūdnos dainos ju, 
sočiųjų stalo. Kartais at- tų nuliūdusių keleivių, ir 
siranda gailestingas žmo- svajingos pasakos. Ir vi
gus ir samarijiečio duos- sas jų gyvenimas — liūd
numu nuramina kūdikių na pasaka.
alkį. Bet jei netikėtų jie tie-

į Kiti — stipresni, jauni sa, jei nesistiprintų namo 
i vyrai ir jaunos mergaitės grįžimo viltimi, — jų dai- 
,— nukeliauja į svetimus nos visai nutiltų, o naktys 
(kraštus, nuplaukia į užjū- pasidarytų nepanešama 
Irio šalis ir pūslėtomis kančia.
■ rankomis užsidirba sau
; duoną.

O kai ateina vakaras, 
kai visi susirenka 
kambarėliuose, — 
viai ilgai neina ilsėtis ir tylu skausmą pavargusio- 
seka toli pasilikusios lai- se širdyse.
mės šalies pasaką. ■ O paskum sustoja ir il-

1948.IX.9.

Nuo ankstybo rytmečio buolį į krepšį ir tyliai nu- 
iki gilių išnaktų tylėdami eina keliu.
žengia keleiviai ir kelyje. Keleiviai nuo ryto iki 
palieka sunkių žingsnių vakaro mina purų kelio 
pėdsakus. smėlį ir tylėdami slenka į

Jie nieko nekalba ir ne- vakarus.
sidairo į šalis. Anksčiau į * * *
jie skundėsi praeiviams,: p liau išsiskirst0 ke. 
rodė savo žaizdas ir paša- į |eįvįaj
kojo apie skriaudą, išva
riusią juos iš namų.

Sutiktieji klausėsi, lin
gavo surimtėjusiais vei
dais, pasakydavo1 papras
tą užuojautos žodį. Ta
čiau vieni pasilikę jie 
greitai užmiršdavo praė
jusių dulkėtu keliu vei
dus, kančias ir dainuoda
vo apie savo laimę ir 
džiaugsmą.

Keleiviai eina tylėdami 
ir niekam nesiskundžia. 
O jei kas paklausia, kodėl 
jie tokie pavargę ir kur 
eina, ramiai atsako:
— Esame benamiai ir 

ieškome akmens, prie ku
rio galėtume galvą 
glausti...

♦

Pakelyje 
kių namų, 
vynuogės sirpsta. Paukš
čiai čiulba medžiuose ir 
džiugi muzika skamba sa
lėse.

Žmonės vaikšto šventa
dieniškai pasipuošę ir dai
nuoja apie savo laimę ir 
džiaugsmą.

Pro didelius, turtingo
mis užuolaidomis papuoš
tus langus neprasiveršia 
nė menkiausia dulkelė 
nuo kelio. Praeinančiųjų 
sunkių žingsnių dundesys 
negali perrėkti skambios 
muzikos.

Tiktai prie gyvatvorės 
stovi nedidelis vaikas ir 
čiulpia mažutį, purviną 
pirštą.

Jis mato keleivių vei
dus išsekusius, girdi pa
vargusį jų alsavimą, už
uodžia jų prakaito kvapą.

Staiga jis pribėga prie dangus, kaip rugiagėlių tai jos, tai tavo neramios 
paskutiniojo keleivio, iš
tiesia mažutę ranką ir pa
duoda raudoną obuolį:
— Suvalgyk, nes pavar

gęs esi...
Keleivis sustoja, priima 

dovaną ir tyliai padėkoja.
Paskum jis įsideda o-

i

pri- savo 
kelei-

* ♦ ♦

Eina keleiviai nuo anks
tybo ryto iki gilių išnak
tų, eina visais pasaulio 
keliais keleliais ir neša

♦ ♦
daugybė
Žydi sodai,

pui-
I

i
mes šalies pasaką.

Graži toji pasaka, kaip sisi...

Jonas Gailius.
SĄŽINE

Aliejinių statinių prisikrovę sunkieji trokai pervažiuoja pikietuo- 
jančių darbininkų eiles. Policija prižiūri tvarkos. Tai įvyko Richmond, 
Cal., kur CIO darbininkai išėjo streikuoti, o AFL liko dirbti. Kai du pe
šasi tai trečias naudojasi, sako sena patarlė.

Pasikalbėjimas su adv. F.
Eagočiumi

Dabar vyksta bendras 
darbas. Kokia tuo reikalu 
Jūsų nuomonė?

— Tas - bendradarbiavi
mas yra pavėluotas, bet

gose išleidžia pinigus, ne
beturi kuo išlaikyti žmo
nų ir šeimos. Alkoholis di- 
džiausis šeimyninės lai
mės priešas, sakyčiau, 
kad 98% nelaimingų šei
mų yra iš priežasties al
koholio. Žmonėse stoka 
apšvietos tuo klausimu. 
Pabaigia viešąsias moky
klas, neturi jokio tikėji
mo, nebijo nei kipšo, nei 
Dievo, ir nueina slidžiais 
keliais. Šioje srityje dva- 
siškija, vienuolynai galė
tų atlikti didelį patarna
vimą, pratindami prie 
blaivių, dorų papročių; 
tegąsdina visu pragaru, 
kad tik žmones iš smuk
lių grąžintų prie žmonų ir 
vaikų.

Net ir viešose mokyklo
se turėtų būti moralinis 
auklėjimas, kad ir parem
tas Dešimčia Dievo įsaky
mų ir Pamokslu ant. Kal
no.

TIKĖJIMO REIKALU
— Įdomu būtų žinoti 

Tamstos paties pažiūros 
Amžinaisiais Klausimais?
— Mano pažiūros ypa

tingos, savotiškos, bet ti
kėjimą į Dievą turiu ir aš 
nesu bedievis. Esu labai 
tikintis žmogus, bet turiu 
savotišką supratimą apie 
Dievą, Kuris yra vienin
telis, Kurs sutvėrė ir žino 
pradžią laiko ir galą erd
vių.

Namuose turime sodą. 
Pasodinome rožes. Išeinu 
kada į jį ir mąstau: rožes 
viena raudona, kita gelto
na. Kas gi tą padarė? Nu-

A f 1 »• I i • • • !• savus nusistatyi- Apie bendrąjį darbą įvairių lietu- nominėje srityje,
• t • • • • v • Igal skirtingas idėjos, uccviskų grupių. - Lietuvių ir viešosios mes esame lietuviai ir di

džiausia nuodėmė būtų 
mums draskytis vieni ki
tiems akis, kada mūsų ša
lis, mūsų žmonės yra kan
kinami, varomi į pražūtį 
baisios balševikų diktatū
ros. Aš manau, kad da
bartinis mūsų bendradar
biavimas* prasidėjęs su 
tokiu chaotišku mūsų 
tautos gyvybės laiku ir 
pasireiškęs Amer. Lietu
vių Taryboje, BALFe ir 
vietinėse kolonijose bei 
grupėse, pasiliks ir toliau. 
Buvę draugai šiandien, 
mes negalėsime spiaudy- 
tis į akis rytoj.
LIETUVIŲ MOKYKLOS
— Dabar prasideda mok

slo metai. Kokia Tamstos 
nuomonė apie lietuviškas 
mokyklas?
— Aš manau, kad tai di

džiausias dalykas, kurį 
Amerikos lietuviai katali
kai yra padarę. Anais 
tarpusaviu kovų laikais 
kunigai buvo priversti pa
rodyti, kad yra geresni už 
mus. Ir parodė šimtu pro
centų: įsteigė mokyklas, 
akademijas, vienuolynus. 
Viešosios mokyklos (pu- 
blic schools) neduoda pa
grindų dorovingam gyve
nimui. Aš pats dar vaiku 
būdamas, įtakoje savo 
dėdės kunigo Ignaco Mic
kaus, gavau gerą išauklė
jimą, ir tas davė pagrindą 
visam mano gyvenimui.

mokyklos. - Kuri yra didžiausia šei
mų nelaimes priežastis. - Apie tikėji 
cną.

YRA PASAKĘS 1,000 įgaudamas pragyvenimą 
PRAKALBŲ J ėjo į mokslą, o atostogų

metu važinėjo po lietu- 
viskas kolonijas su laga
minais knygų. Kurį laiką 
dirbo prie socialistų laik-

Žinomas visuomeninin 
kas adv. F. Bagočius jau 
peržengė 60 metų amžiaus

Nevarto knygos ir nesi
klauso radijo pranešimų 
nepažįstamasis žmogus. 
Jis žino: budri sargyba 
budi ir niekas be reikalo 
nesugirgždins durų, 
kas neišdrįs jo ko 
klausti ar reikalauti.

Tačiau neramu 
mums visiems 
mam žmogui, 
stipriai apšviestą paveiks- ašarų lietumi... 
lą, bet nieko nemato, tik! Tai jos, tai tavo nera- 
girdi, kaip nakties tyla be mios akys, vedė iš namų į 
pertraukos kužda... į namus, iš vieno krašto į

Tu pažiūrėk į to kūdikio kitą. Tai jos neleido ma
ukis... 'tyti susikrimtusio veido ir

Mėlynos, kaip vasaros išmaldai ištiestų rankų;

Nie- 
nors

tęs rankas, į tuos smulku
čius kūdikio pirštus...

Kaip svyruojančios leli
jos, jos susideda maldai, 
kaip jauni vijokliai, tie
siasi į žvilgantį žaislą. Jos 
nenulaužė nė vienos laz- 

;dyno šakos, nė vieno lape-
• _ nesudraskė tos rankos, jam,“

nepažįsta-! O dabar matyk savo a- 
Jis žiūri į kis, ir nuplauk jas sodrių

slenksti. Daug jis yra per- raš6io f.Kova„ vėli*u rie 
gyvenęs: gimęs Kretingos■<.KeIeivio>. ir bai 
valse augęs Astrachane- užsiėmė ad^katūra. 
je atvykęs 1 Ameriką tu-;1() išbuvęs
re jo pergyventi visus: - - _ v*
darbo žmogaus sunku
mus: pradžioje dirbo mui
lo virimo įstaigoje, vėliau 
su V. Karaliumi leido 
laisvamanišką - socialis
tinį laikraštį “Spindulys”, 
toliau — dirbo auksaka
lių dirbtuvėje, paskiau 
prie čekų laikraščio, iš čia

pirmininku Lietuvių Susi
vienijimo Amerikoje. Lie
tuviškose kolonijose yra 
pasakęs apie 1000 kalbų.

VISI IŠVIEN PRIEŠ 
DIKTATŪRĄ

— Jūs, p. Advokate, per
gyvenote kovų laikotarpį 
tarp lietuviškųjų grupių.

krūtinės nesulaukiant lai-
svės ryto, — niekas nema- PER LIEPSNOJ ANTĮ 
to, niekas nejaučia jų — 
didelių, krikštolinių aša
rų.

TILTĄ

Jaukas, ir skaisčios kaip akys, merkėsi nuo saulės 
rasa tos akys. Jomis žiūri šviesos ir liepė bėgti nuo 
nekalta siela ir meilės vi- savęs. Jos — tos didelės, 
liasi. Tos akys dar nema- neišverktos akys—merkė
te krenkančio kraujo, ne- si iš nuovargio, kai vidus 
regėjo neapykantos iš- buvo pilnas tamsybių, 
kreipto veido.

Tu pažiūrėk į tas mažy-

prie Nu-

neseniai 
drėgnos

Šie vyrai susirinko Bonn,.Vokietijoj, Vakari
nių zonų dalyj, kad sudaryti planus sudarymui 
Federatyvinės Vokietijos iš Vakarinių zonų, kur 
gyvena 46,000,000 žmonių. Tai būtų Federatyvinė 
Vokietija po Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
globa. < ;--------------

Pažiūrėk į savo dideles, 
raukšlėtas rankas...

• Jos gniaužėsi ir darėsi 
panašios į kumpą šaką, 

į kai turėjo atlaidžiu paglo
stymu laiminti. Jos sku
biai griebė kepurę ir lau- 

įžė durų rankeną, kad ki
šenėje mažiau sidabrinių 
pinigėlių neliktų. Jos — 
tos didelės, raukšlėtos 
rankos — kažin ką triūsė 
ir painiojosi, o malda vis 
laukė ir nepravėrė tavo 
širdies.

' Tu girdi, kaip lietaus la
šai barbena į langą, kaip 
krinta ant grindinio ir iš
tykšta...

Lietaus lašai ir didelės, 
krikštolinės ašaros. Jos 
rieda švelniais kūdikio 
skruostukais, kaip akso
mu; jos teka geležiniu vy
ro veidu; jos plaukia se- 

• nelio skruostų raukšlėmis.
| Ir niekas nemato, niekas 
nejaučia tų ašarų.

Vistiek — ar jos rieda 
jaunamartės veidu, kai vi
dus netalpina džiaugsmo 
ir naujų rūpesčių, ar teka 
kapinėse, vyrui žmoną sp
raudant,- ar krinta- ant

I

* * *

Va, anas nepažįstamas 
pasikelia nuo klausyklos 
ir tyliai nueina 
kryžiuotojo.

Ten, kur jis 
klūpėjo, kelios
dėmės. Didelės ašaros su
sigėrė į cementines grin
dis ir liko drėgnų dulkių 
sluogsnis.

Bet jis jau keliasi ir bu
čiuoja Nukryžiuotojo ko
jas. Tas nepažįstamas.

Viena ašara suvilgo kru
vinas kojas. Bet nesuge
ria jos Kenčiančiojo žaiz
dos, ir didelė ašara mir
ga kaip brilijantas saulė
leidžio spindulių žaisme.

Galbūt ten, kur yra plė
šiantis skausmas, ir aša
ra išdrįsta spindėti aukos 
skaistumu...

♦ ♦ ♦

Miega jis, mažutis kūdi
kis, ir sapnuodamas šyp
sosi. Rankutėmis apsika
bina geltoną meškutį ir 
glaudžia prie krūtinės.

Kodėl tu nemiegi, nors 
naktis rami ir žvaigždės 
tylią lopšinę dainuoja? 
Kodėl krūpčioji ir blaš
kaisi vienas?

O, teisus esi: tu nesu
merksi sapnui akių, kol 
tavo didelės rankos nesu
sidės maldai, kol krikšto- 
linės ašaros nenuplaus ta
vo akių ir nesudegins kie
to vidaus kiauto...
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Praeitis — anapus tilto, 
Šiapus — ateitin veržiuos. 
Kapas pasitiks supiltas 
Arba gegužės beržuos.
Lydime tolyn jaunystę 
Dievui žinomais keliais
Ir negalime išdrįsti 
Klaust, nuėjus ar įleis?
Gal paims likimo rykštę 
Ir parodys mums duris, 
O ant laimės vakarykštės 
Kapo akmenį užriš?
Atsigrįžtu — dega tiltas 
Į aną dienų kraštus 
Pelenais pabarsto viltį 
Laimės nebesurastos.

Vincas Jonikas.

BEDALIŲ MALDA

Iš atgyjančių’papievių, 
Žydro žaibo debesy 
Žinome, kad geras Tėvas 
Ir Valdytojas esi.
Nesuka paukštelis gūžtos 
Ir nesiveisia avis, 
Neišsiskleidžia, nedžiūsta 
Beržo žiedas be Tavęs.
Vakarais mums duodi vėsą, 
Dieną — kaitrą spindulių, 
Kam kelius į laimę tiesi, 
Kam siauruosius takelius.
Kasdieninės duonos duoti 
Rūpinies visais laikais, 
K« pavalgome lig soties — 
Po riekelę bėrai kai.
Kai kada, pakėlęs pirštą, 
Įspūdingai pagrąsai,
Kad žmogelis nepamirštų, 
Kas esi Tu, kas — jisai.

Labai gerai daro tėvai, tflpia £nt
kūne siunčia vaikus i lie-1 r................... • ’
tuviškas mokyklas. Gerai, į pradeda čiulpti sau maiš

ytą. Jis turi, kad ir mažą.kad lietuviai savas moky- & sudėtinįą ir tikslų m-
klas palaiko. Ir aš, —kal
bėjo adv. Bagočius, — sa
vo kontribuciją duodu ir 
Marianapolio kolegijai, ir 
kitur. Kiek įstengiu, pa
dedu ir kitos rūšies lietu
viškoms mokslo įstai
goms, kaio pavyzdžiui, 
Balti ios universitetui Vo
kietijoje. Aš pritariu 
kiekvienai katalikų mo
kyklai, ligoninei, jei bū
čiau milijonieriumi, pa
skirčiau joms po milijo
ną...

VIENUOLYNAI
Vienuolijų veikla, ypač 

kai ju nariai padeda žmo
gui iš purvo prisikelti, y- 
ra vertingas dalykas ir 
tik reikėtų linkėti, kad 
lietuviškos vienuolijos pa
sineštų daugiau švietimo, 
auklėjimo, dorinimo kryp
timi.

(Ta proga įdomu pažy
mėti, kad adv Bagočius,

I 
I

ganizmą. Kas gi tą pada
rė? Padarė Kūrėjas. Aš 
būčiau vienas iš laimin
giausių žmonių, jeigu aš 
galėčiau būti kataliku. Jei 
aš galėčiau atsiversti 
kaip šv. Povilas, kaip Šv. 
Augustinas, mielai tą pa
daryčiau, bet tas turi bū
ti be veidmainiavimo, 
nuoširdžiai...’*

Tas įsidėmėtinas mintis 
pasakojo advokatas F. 
Bagočius.

Dr. J. Prunskis.

M
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SECURITY
ViMM Joniku., lankydamasis Lietuvoje,


