
K'EK



me dalyvavo Kauno dvasinin-
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Maironis. Ganytojavimo darbą 
dirbti Vėliau padėjo iš Rusijos

Toli nuo tėvynžs, svečioj 
austrų žemėje, tarp didingų Ti-

pirmajame apsilankyme Lie
tuvoje ir priėmime pas valsty-

karo atstovai. Japonų pulki
ninkas pasakė sveikinimo kalbą 
net japoniškai.

1920 m. vysk. J. Skvireckas

rūpinosi išgauti iš popiežiaus 
teises Teologijas Filofosofijos

nis.
1934 m. birželio 30 ir liepos 

1 dienomis, arkiv. metropolitui 
vadovaujant, įvyko

PRENUMERATOS KAINA

Brooklyn, N. Y.

Lietuvos pirmas metropolitas
J. E. KaunoArki vyskupui * J. Skvireckui 80 mėty

VU 13 Kauno katedroje buvo

33.00
Ul£«inrje

Mokyklos vėl pradeda darbą
Po vasaros atostogų ir karščių jaunimas vėl sėda į mokyklos 

suolą. Kasmet -jo vis daugiau priauga ir .daugiau ateina moky
tis. šiemet mokinių skaičius pradinėse (primary) ir aukštesnėse 
(secondary) mokyklose, įskaitant ir kolegijas, padidėja apie dve
jais milijonais. Visam tam skaičiui (3,949,710) trūksta ir mo
kytojų ir patalpų. Jaunimas mokysis taip ankštai, kad neturės 
nei tiek erdvės, kiek jos reikalauja sveikata bei saugumas, nei 
tiek mokytojų, kiek reikėtų pagal pedagogikos principus.

Padėtis būtų dar prastesnė, jei nebūtų privačių mokyklų. Jos 
šiemet apima 12 procentų visų mokinių pradinėse mokyklose ir 
5,5 procento aukštesnėse. Privačių mokyklų pastatai verti vieno 
su puse bilijonų dolerių, palyginus su 16 bilijonų dolerių vie
šųjų mokyklų. Kolegijų ir universitetų pastatai (jie daugiau pri
vatūs) sudaro 6,5 bilijonų dolerių turtą. Drauge sudėjus, treč
dalis mokyklinių pastatų yra privataus kapitalo statyta. Tai 
rodo, jog privati iniciatyva valstybei sutaupo daug lėšų.

Daugiausia tų lėšų sutaupo katalikai, šiemet jų privačiiose 
mokyklose mokinių skaičius priartėja arti ketinių mili'onu (3.- 
811,000); padidėjo 304,000. Nekatalikų privačioms mokykloms 
tenka 423,500, arba tik dešimtoji dalis visų mokinių, kurie lanko 
privačias mokyklas. Mokinių skaičiaus didėjimas katalikų mo- 

' kyklose rodo, jog tėvai vis labiau įvertina religijos reikšmę auk
lėjimui.

Katalikų pastangos neapleisti savo vaikų auklėjimo reikalau
ją iš jų aukos. Viena, tas mokslas, kuris yra vaikams ori va loma s 
ir viešose mokyklose valstybės teikiamas nemokamai, iš katalikų 
tėvų reikalauja naujų išlaidų. Jie turi jas atlyginti tiesiai arba 
per savo parapiją. Tai yra antras jų mokestis krašto švietimui, 
nes pirmąjį jie sumoka viešosioms mokykloms išlaikyti, nors jo
mis ir nesinaudoja. Antra, tėvai turi dar primokėti ir vaikai 
pavargti, kai reikia pasiekti tolimesnę privačią mokyklą.

Katalikai pakelia tą socialinę neteisybę ir vargą dėl savo 
vaikų labo. O čia yra dar vienas valstybei nuopelnas: juo yra 
tvirtesnio tikėjimo ir doros žmogus, juo bus geresnis jis ir vals
tybės pilietis. Vyriausybė tai supranta ir įvertina, pripažindama 
privačioms mokykloms visas teises, tik ji dar nenori pripažinti 
teisingumo: atiduoti kiekvienam, kas jam priklauso. Katalikų 
privačioms mokykloms priklauso lygiai tokia pat parama, kaip 
ir viešosioms, nes jos atlieka tą patį auklėjimo ir švietimo dar- 

- bą. Kai bus kada labiau suprasta, kad krikščionybės principai 
yra stipriausiu valstybės pagrindu, tada gal išnyks ir ta skriau
da, kurią katalikai dabar patiria.

tortam aridv. J. Matulevičių. 
Buvo perskaitytas Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigi; 
mo aktas, -r- šv. Tėvo bulė 
“Lituanorum Gente” lotyniškai 
ir lietuviškai. Chorui sugiedojus 
“Tu es Petrus", apaštalinis vi
zitatorius tarė žodį į Lietuvą. 
Kapitulos ir klero vardu svei-

INDRO MONT ANELEI

RYTOJ BUS PER VĖLU

liame Zamso vienuolyne prie 
Landecko, leidžia tremties die
nas pirmasis Lietuvos bažnyti
nės provincijos metropolitas 
arkivyskupas J. 'Skvireckas. 
Rugsėjo 18 d. jam sueina 80 
metų.

Arkivyskupas metropolitas 
J. Skvireckas' gimė 1873 m. 
rugsėjo 18 d. 1892 m. Mokėsi 
Panevėžio realinėje gimnazijo
je ir žemaičių kunigų seminari
joj, iš kurios vysk. PaliuBonio 
buvo išsiųstas į Petrapilio Dva-. 
sinę Akademiją. Ją baigė 1900 
m. teologijos magistro laips
niu. Tais pačiais metais buvo Vysk. J. Skvireckas atsidėjęs 
paskirtas seminarijon šv. Raš
to profesorium. 1909-10 me
tais buvo žemaičių kunigų ee- fakultetui, Lietuvos Katalikų 
minarijos prefektu. 1911 m. 
buvo pakeltas Žemaičių vysku
pijos katedros kapitulos ka
nauninku, 1914 m. — katedros 
kapitulos prelatu.

Pirmąją tremtį išgyveno Ru
sijoje. Revoliucijos metais, kiek 
galėdamas, padėjo tremtiniams 
ginti savo teises ir rūpinosi jų 
grįžimu tėvynėn.

žemaičių vysk. Pr. Karevi
čiui prašant, 1919 m. buvo pa
skirtas žemaičių vyskupijos

Mokslo Akademijai ir atsidėjęs 
rūpinosi Lietuvos bažnytinės 
provincijos strigimo reikalais.

1926 m. balandžio© 4 d. po
piežius XI pasirašė bulę “Li- 
tuanorum Gente”, kuria buvo 
įstrigta savarankiška Lietuvos 
bažnytinė provincija. Kauno 
arkivyskupijai tada buvo pas
kirtas arkivyskupas metropoli
tas J. Skvireckas.

Pirmasis Lietuvos Eucharisti
nis Kongresas Kaune.

1940 m. arkivyskupui pagal
bininku buvo paskirtas vysk. 
V. Brizgys.

Visas arkiv. metropolito J. 
Skvirecko gyvenimas kupinas 
nuolatinio įtempto darbo Kau
no arkivyskupijos ir Lietuvos 
bažnytinės provincijos valdy
me.

Antrąją tremtį leido Vokie

JUOZAPAS J. SKVIRECKAS 
Kauno Arkvyskupae ir Metropolitą*

KAUNO BAZILIKA (kairėje) ir Vytaute bažnyčia (prieky).

jsęesss’,' •

rų sienos nulipintos įvariau- 
siais atsišaukimais, visi kvie
čia atsilankyti j ruošiamas pa
skaitas ir konferencijas. Gavau

liečio pareiga, jei norima sava
rankiškai ir objektyviai išsilai
kyti, retkarčiais pasiklausyti 
ir kitų nuomonės.

B, kuris mums įdavė jūsų var-

Roma, gegužės 18
Būdamas su savo motina pas 

šventėm ponios

tijoje ir dabar leidžia Austri
joje. Kardinolo Innitzerio pa
kviestas, kurį laiką buvo susto
jęs Vienoje, bet iš ten paskiau 
persikėlė į savo dabartinę būs
tinę. Kelionės metu išgyveno 
visus orinio karo puolimus, 
du kartus vos išvengė mirties, 
neteko buto ir patyrė
tremtinio skurdą bei vargus.

1945 m. rudenį lankėsi Ro
moje padaryti išsamaus prane
šimo šv. Tėvui ir
laišku kreipėsi į vi o pasauf o 
vyskupus, prašydamas lietuviu 
tautai moralinės ir materiali

nės paramos.
Dažnai jis ganytojiniais laiš

kais stiprina Lietuvos tikinčiuo
sius, uoliai rūpinasi šalpa ir lie
tuvių tremtinių dvasios reika
lais.

Sukaktuvininkas yra ren?- 
prasto darbštumo asmuo, pasi
žymėjęs patriotas, g:lūs moks
lininkas, visų gerbiamas Ga
nytojas.

Vienas iš didžiausių ja nuopelnų 
lietuvių tautai yra paruošimas, 

pilno šv. Rašto vertimo į 
lietuvių kalbą.

Imtis šio darbo jį ypač ska-

tino mūsų atgimimo dainius 
Maironis ir A. 'Jakštas. Lietu
viai katalikai 500 metų po Lie
tuvos krikšto laikotarpyje, dar 
neturėjo pilno šv. Rašto verti
mo. Jį dabar davė arkiv. met
ropolitas J. Skvireckas, šiam _ 
darbui skyręs žymią savo kuk-

visą ‘ lauš ir tylaus, bet nepaprastai 
darbštaus gyvenimo dalį. 1946 
m. paruošė naują Naująjį Tes
tamentą, kuris, kaip Amerikos 
vyskupų dovana lietuviams 
tremtiniams, 1947 m. 18.000 
egz. tiražu buvo išlėktas Vo
kieti oje. 1947 m. paruošė nau
ją laidą su komentarai- N. Tes
tamentui antrosios dalies ir 
naujai išvertė iš naujo psal
mių teksto “Psalmyną", kuris 
su šeštuoju tomu 1949 m. bu
vo išleistas Vokietijoje.

Šiais metais baigė peržiūrėti 
visą Senąjį Testamentą, kurio 
bus atspausdinti du tomai; Juo
se bus įdėtas ne tik lietuviška
sis šv. Raštų tekstas su pla
čiais komentarais, bet taip pat 
bendrasis įvadas į visą šv. Raš
tą ir įvadai į atskiras knygas.

Arkiv. metropolitas J. Skvi-

religinių vei

Seniai visi tokie, jų mes ne
pakeisime. Z

lų. (IŠ “Eltos”)

Mačiau blykčiojančias tėvo 
akis. Jis pažvelgė j motiną, į 
mane, o paskui tyliai tyliai pa

Roma, birželio 18
Sunku tikėti, bet niekaip ne

galėjau lig šiol sutikti advoka-

M

u
rauti kalbėtojams. Žiūriu, tarp 
tų prieštarautojų besą įrašyta 
ir advokato pavardė. Nuspren
džiau eiti ir aš.

— Atsiprašau.
Advoka

10 12 
ra priešingos 

nuo e pagerinimą ge
ros kaimynystės santykių su - 
advokatu. Motina tiesiog tirps
ta, mat mergaitės atnešė verbų 
šakelę ir velykinį kiaušinį. Aš 
irgi palaikau motinos pusę ne 
tiek dėl mano įsitikinimo, kiek 
dėl patogumo. Kaip gali žmo
gus šiauštis, jei tau kitas paro
do savo švelnumą.

Pavyzdžiui užvakar, namo 
šeimininkas pranešė visiems 
gyventojams, kad remontuos 
antrąją baltiniams džiovinti te
rasą ir dėl to visi turės pasi
tenkinti viena ir pasiūlė vi
siems susitarti.

Adovaktienė pati pirmoji at
siuntė savo “valdininkę” *pas 
mus ir liepė pasirinkti mano 
motinai patogiausią valandą, o 
jie prisitaikysią po mūsų. Aš 
sakau, kad motina gerai paba
rė iššaukdama ponią įneš tele
fonu ir jai padėkodama.

Roma, balandžio 18 
Santykiai su antruoju aukštu 

oficialiai mano motinos pradėti 
tvarkyti. Nuėjusi bažnyčion ve
lykinės ir klūpėdama prie gro
telių, pastebėjo, kad šalia jos 
klūpo įneš su vaikais.

— Petrai, — tarė motina tė-

nuomonės, —ten bažnyčioje, 
po Nukryžiuotojo kojomis, ku
ris mirė už visus, mokydamas 
žmones atleisti, nėra priešų.

Motinos teisybė. Esame krik
ščionys, ar ne!

Roma, balandžio 21
Šįryt mane pasišaukė įstai

gos šefas ir klausia:
— Atspėk, su kuo vakar val

giau pietus? Su jūsų artimu 
kaimynu, advokatu B. Kad ži
notumėt, ką jis man pripasa
kojo apie jus....! Atvirai prisi
pažinsiu, aš jus laikiau geru 
ir pavyzdingu žmogum, bet ne
žinojau, kad savo žinioje turiu 
tokį perlą kaip jus. Noriu su
sipažinti ir su jūsų tėvu. Nie
kad man nesakėt, kad turite 
tėvą, kuriuo galite (fidžįuotis, 
tokio moralinio aukščio...

Tiesa, apie savo tėvą aš nie
kad nebuvau šefui minėjęs. 
Kam minėti? Ir vienaip, ir ki
taip lyginau šefui mano tėvo 
“moralinį aukštį”, šefas truk
čiojo pečiais, O aš prade ku dar 
labiau įsitikinti, kad tikrai tė
vas turėtų peiūiūrėti visus san
tykiu su ądvokatu. Pagaliau,

privatinių interesų, iŠ nieko.

Rotna, balandžio 26 
Artinasi rinkimai. Visos mū-

kils vyras. Reikia pripažinti, 
kad kalbėjo nuosaikiai ir pa* 
vyzdigu ramumu. Greičiausia 
ir jis bus prisirašęs, kaip sako
ma, prie tos partijos, o tai reiš
kia, kad ir ten, viduj, dar yra 
žmonių netuščiomis galvomis. 
Akimirksnį buvau pyktelėjęs 
ant jo, būtent — kai, rodyda
mas pirštu į mane, tarė:

—■ O dabar, draugai, bendrai 
pasveikinkimenaująjį draugą, 
kuris pirmą kartą pasirodo 
mūsų šeimoje. Kadangi ligi 
šiol, o dalį atsakomybės turime 
prisiskirt ir mes patys sau, mū
sų nuomonės galėjo skirtis, da
bar prašytumėm draugą išreik
šti visais čia kalbėtais klausi
mais savo svarbią opiniją.

Aš niekad savo gyvenime ne
buvau viešai kalbėjęs ir, eida
mas prie platformos, jaučiausi 
visas sumišęs ir paraudęs. Gar
sus rankų plojimas mane atga
vo ir nuteikė drąsiau jaustis. 
Ką aš. tuomet kalbėjau, nega- 

to, kalbėjo jis, advokatas, mano liu prisiminti, bet greičiausiai 
Londono radijo klausymo ben
drininkas ir tų vaikučių tėvas, 
kurie mane vadindavo dėde. 
Buvau patenkintas.

Roma, balandžio 29
Buvau. Ir, atvirai pasisaky

siu, mano supratimas apie par
tijas buvo neaiškus, o dabar 
visiškai susimaišė. Ligi šiol lai
kydavau krikščionių demokra
tų pusę, bet, reikia pridurti, jų 
veidai nebuvo per daug simpa
tiški. Liberalai lyg man tiko, 
bet ką su jais? Jų tik saujelė.

Gerai apsisprendęs, priėjau 
išvadas, kad geriau balsuoti ne 
Už ką nors, bet prieš ką nors. 
Kas buvo tas kas nors prieš tris 
dienas, aš jaučiausi žinąs, o 
dabar, po tos prakeiktos pas
kaitos, užmiršau ir tai.

Kai advokatas atsistojo kal
bėti to ko nors vardu, supra
tau, kad man reikėjo kalbėti 

e ir būčiau daug geriau ir gra
žesniais žodžiais pasakęs. Tiek

kalbėjau

ant mimsten 
kalbą. Tėvas nėjo, 
jo kažkokių reikalų keliauti 
pas brolį.

— Klausykis,
advokatui, — aš visad remda- 
vau tuos, žinai... Bet reikalauti 
agresyviu tonu vien tik nesan
taikos malonumui patenkinti ir 
paskui, kas naudosis, jei ne jie 
vieni...

Advokatas neleido man 
baigti ir švelniai pradėjo aiš
kinti:

— O, ne! Tikėk manim, ir

beldžiausi į jo 
vis išeidavo toji “namų ruošos 
valdininkė” ir nemandagiai pa
sakydavo:

— Nėra nė vidho namie.

Roma, liepos 2
Šįryt motina sutiko pirmą 

kartą po advokato laimėjimo 
ponią įneš. Abidvi stovėjo te
rasoje ir džiaustė skalbinius, 
nors eilė, pagal seną susitari
mą, buvo mūsų. Motina, rink
dama jau išdžiūvusias paklo
des, pastebėjo, kad vienos trūk-

dabar dreba iš baimės!
Pasilikus mums vieniems, aš 

nedrįsau pakelti akių nuo lėkš
tės į tėvą. Girdėjau tylų moti
nos kukždėjimą. Ji norėjo, bet

Iš pradžios nenorėjau eiti, 
bet paskui ėmiau galvoti ir ap-

kalba nesiskyrė niekuo nuo 
mano kasdieninių plepalų. Ta
čiau atsimenu puikiai, kaip visi 
mane sveikino ir kėlė ovacijas, 
kalbą pabaigus. Susijaudinęs 
pirmininkas apkabino mane ir 
kalbėjo:

tinkamai atsilyginti advokatui

)

ra truputėlį profesionaliniai 
deformuoti. Supranti, per tiek 
metų tegirdėjo tas pačias kal
bas, jiems terodė tą patį veid
rodį, kuriame turėjo matyti 
baubą.

— Baikite su ta politika, — 
kvietė ponia prie baigiamo 
ruošti stalo. — Vaikai, jūsų 
vieta čia, tarp dėdės ir tetos.

Tas dėdė su teta buvome mu
du su motina.

Roma, birželio 10
Laimėjo! Geriau sakant, mes 

laimėjom, nes ir aš, taip, po- > 
nai, įpykintas ant kitų, mečiau 
už juos. Nesisekiau tėvui, nes 
nenorėjau jo skaudinti.

Tėvas vaikšSojo susiraukęs.

— Atleiskite, ponia, — kal
bėjo motina, — gal kaip per 
klaidą manoji prisimaišė prie 
jūsiškių paklodžių?

Ponia įneš pasišiaušė kaip 
kokia gyvatė.

— Mane vagini, mane, atsto
vo žmoną*

Ir šaukdami “pasakysiu 
vyrui, pasakysiu vyrui” nubė
go į kambarį.

Apie pirmą valandą mes sė
dėjome prie stalo. Į kambarį į- 
virto advokatas, o užpakalyje 
jo sekė keturi lazdomis ginkluo
ti vyrai. Advokatas šoko prie 
tėvo staugdamas:

— Atsiprašyk!

savo pečių ir išgirdau:
— Šiandien dar išeina į Mila

ną traukinys. Atrodo, kad trau
kiniai nėra tikrinami. taanau, 
kad tu dar spėtum nusikasti li
gi ten. Varese gyvena teta Ma
rija, juk žinai. O kas svarbiau
sia, už kelių žingsnių Šveicari
ja. Motina ir aš esame jau se
ni, Ir mums gal nieko nedarys, 
bet tu dar jaunas* tik 40 me-

Tie pageltę dfenoraščio lapai 
buvo rasti kišenėje badu miru-

dęs kalnuose tarp ItaMjoa ir 
Šveicarijos, ketam savaitėms

— žinokis, — pasakė ramiai, 
— bet atsimink, kad ant savo 
sąžinės turėsi gimdytojų mirti. 
Neišlaikys mudviejų senos šir
dys, sprogs tą dieną, kai tave 
ateis paimti. Gali būti ir rytoj.
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Margojo .pasaulio margosios žiniosj&miir kenčia dėl savo j.‘tikini

reto V. Maželio

Red.).

organizacijoms.

Suvažiavimas buvo užbaig-

‘ buvęs Stud. At-kų

Papaofi savo lounbari ar Mato ir prisiminsi Lietuvą,

jo ir savo tautiečių tarnybai.

torius, kalbėjo lietuviškos spau- minčtą parapifo jau yra per* I lietuviškąją visuomenę, pra-

gių 
Ž Partitzanus, Sibiran ištremtuo

sius ir po visus .kraštus išblaš
kytus tautos brolius bei seseris 
prisiminėm gražiom iškilmėm,

6 d. Garbės prezidiumam buvo 
pakviestas S, Sužiedėlis, Fede
racijos vadas, kun. Juršėnas, 
Vyriausios Tarybos narys, Tė-

Pirmą dieną stovykloje įvy
ko susikaupimo valanda prie

vos atsistatančios Lietuvos eko
nominės problemos ir sunku
mai

Dr. J. Guašui kalbėjo apie

te (New
Stovykla praėjo linksmai ir 

naudingai, vadovaujant stovyk-

Nuostabios Visagalio Apvaiz- 
pranciško- 

igviąi

ninkas ir naujasis C. V. pirmi
ninkas K. Kudžma.

Tėv. Jurgis Gajhušr*, O.FM.
Lietuvos Pranciškonų 

Provinciolas

bendro neturi su įstatymais,-- 
atkirto rūsčiai teisėjas.

Tą vaikėzą ir nubaudė ke
turias savaites kalėjimo.

Tuo tarpu gi
lemais yra

žnyčios

R®
lt L- į *

ž \

h'Ja el h a, Etisai .ro.y.

Paskaitų prelegentai, kūne bu
vo iš anksto pakviesti, kalbėjo 
pačiomis aktualiausiomis temo
mis mums kaip Detuviams, atei
tininkams ir ateities kūrėjams.

žodis atviroje gamtoje

kaita, kuri mus ypatingai su
domino savo gilumu, davė 
daug medžiagos rimtai susi- 
mąštyti dėl-----nepageidaujamų
lietuvio religingumo savybių, 
kylančių iš jo charakterio. Pa
sisavindami svarbiąsias kun. 
Ylos iškeltas mintis, mes ban
dėme sukurti savyje pilnutinį 
religinį supratimą ir juo gy
venti.

mais supažindino mus su Lie
tuvos teatro susikūrimu ir jo 
augimu. Lietuvos teatro veik
ia mums jauniesiems yra ne
daug težinoma sritis, ir todėl 
aktoriaus Kačinsko patiekti 
vaizdai bei faktai buvo labai 
įdomūs ir nauji. *

Dr. A. gMOauskaitė pravedė 
įdomų pasikalbėjimą su mer
gaitėmis. Ji pateikė eilę prak
tiškų minčių apie precesijos pa
sirinkimą. Remdamosi psicholo
ginėmis žmogaus savybėmis, 
daktarė patarė nenutolti nuo 
savo palinkimų reikalavimų.

J. Brazaičio nors savo tarpe 
ir neturėjome, tačiau jo paskai
ta “šviesos ir švyturiai Lietu
vos demokratiškame kelyje” 
paskaitė Vyt. Žvirzdys. Paskai- 

intys bei f

to demokratine te jos
kylančia politine santvarka, su 
svarbiausiais tų minčių sklei
dėjais bei atstovais.

Prof. Pr. Padafis kalbėjo a- 
pie ekonomines ’ problemas. 
Profesorius peržvelgė prieška
rinėje Lietuvoje buvusią san
tvarką, lygindamas ir vertin
damas ją kitų vyriaujančių sis
temų ir Kat. Bažnyčios mokslo 
šviesoje. Buvo pabrėžta, kad 
kaip tik dabar yra gyvafrei- 
kalas ateitininkams stebėti ir 
gilintis į Jotas santvarkas, pa
sisavinant iš jų pozityvias idė
jas ir atmetant žalingąsias. 

buvo gvildenamas lietuvybės 
išlaikymo klausimas ameriko
niškos kultūros įtakoje. Prele
gentas iškėlė mintį, kad tautos 
egzistencijos pagrindas yra te leido _ ______ .______
tautos valia išlikti. Kiekvienas x vienuolyną, ^ šiemet, įsteigęs 
tietuvb yra atsakingas už lie
tuvybės išlaikymą savyje, nes 
jis yra laisvas žmogus, turįs 
laisvų valią ir galįs savo keUą 
pasirinkti. Nutautšjmas yra 
nusikaltimas, ir mes, savo tau
tos vaikai, neturime tos kal
tės padaryti.

mas jaunimą rašyti ir įsijungti 
į "Atdttesr 'bendradarbius.

A. Sužiedėlis labai karštais 
žodžiais konstatavo, kad be so
lidarumo ir draugiškumo mūsų 
organizacija gyvuoti negalės.

Vyt. žvindys kalbėjo mums 
apie Baltijos kraštų federaciją, 
iškeldamas kaip tik draugystę 
su kitomis tautomis mintį.

Kęst. Kudžma nušvietė Lie
tuvių Studentų Sąjungos veik
lą, tikslus ir reikalą joje ben- 

' dradarbiauti.

Suvažiavimas
Vienas iš svarbiausių įvykių 

buvo stovyklos metu studentų 
at-kų suvažiavimas, prasidė ęs

aktorius, vaizdziais prisimini- rugsėjo 3 d. Suvažiavimo pra
džioje buvo įvairūs pranešimai 
iš praeitų metų Centro Valdy
bos veiklos, apie kuriuos kal
bėjo Vyt žvirzdys, buvęs Cent
ro Valdybos pirmi 
pat pranešimus padarė ir V 
dybos nariai. Suvažiavimas bu
vo siąjažindintas su kai kurio
mis, Pax Romana problemomis 
ir mūsų ryšiais su ta tarptau
tine kat. studentų organizaci

ja. Pranešimai iš draugovių 
parodė, kiek toli nueita vienetų 
darbuose ir kiek dar reikia 
veiklą suaktyvinti.

PADĖKITE PASTATYTI TORONTE LIETUVIAMS NAUJI BAŽNYČIĄ

ai po si 
įsijungi į bendrą 
tautinį darbą išeivijoje. į Am<> 
riką' ir juos atvedė vargingas 
tremties keDas, kuriuo buvo 
lemta žengti tūkstančiams Dė
tuvių. Tad koks kitas galėjo 
būti pranciškonų rūpestis, kaip 
visas jėgas pašvęsti Aukščiau
siojo ir savo tautiečių tarny
bai. •

*ne pasiryžimai iš pat pra
džios labai nuoširdžiai buvo su
prasti ir įvertinti visų užjūrio 
lietuvių. Jų aukomis iškilo 
spaustuvė ir penki lietuviški 
vienuolynai, fi kurių pranciško
nų daugiariopa tefiglnė ir kul
tūrinė veikla, ypač trijų laikra
ščių pagalba, pasiekia lietuvius 
tolimiąushjpse pasaulio ūžkam-

Į visa tai atkreipė dėmesį Jo 
Eminencija Toronto kardinolas 
Jokūbas McGtdgan, kurto arki- 
vyskMpfyoje gyvena daug lietu
vių. Jis prieš kdetą metų šarvo 

Catharines mies- 
nams įkarti

antrąją lietuvių parapiją To
ronte, pranciškonus pakvietė 
jai vadovauti. Ilgai ir atidžiai 
apsvąročtus, kardinolo kvieti
mą* btivo priimtas, nes tai itin 
derinasi su tuo pasiryžimu vi-

Suvažiavime buvo išrinkta ir 
nauja Centro Valdyba: K. 
Kudžma — pirmininkas, R. 
Kontrimas — vicepirm. ir iž
dininkas, R. gomkaitė — I 
sekretorė, L Mikulskytė — II 
sekretorė, Adomaitis — iždinin
kas, K. Keblinskas — užsienio 
skyriaus vedėjas, J. Dėdinas— 
informacijos skyriaus vedėjas.

Suvažiavimas priėmė eilę 
rezoBudjų aktualiausiais klau
simais ir išsiuntė daug sveikini
mų ateitininkijai pasidarbavu- 

davo pasižadėjimą. Servą žiavi-

šydarrii padėti mums pastatyti sirastų galinčių šiam reikalui 
Toronte bažnyčią ir vienuolyną.
Labai dosniai iki šiol rėmėte vi-

suteikti didesnę paskolą. Visas 
aukas malonėkite si ti adresu:

ėmę ir joje dirba. Tačiau pačio
je pradžioje teko susidurti su 
nemažais sunkumais. Didžiau-

gas tiems, kurie yra persekio

URUGVAJUJE?KAS DAROMA

mams ir vienu 
tiems kuni 
pamaldos se 
laikomos vienoje kino salėje, o 
vienuoliai gyvena privačiuose 
namuose. Paprastomis dienomis 
parapijiečiai iš viso neturi kur 
išklausyti mišių. Sakramentai 
gi yra teikiami svetimose baž
nyčiose.

Tai verčia jau šį rudenį pra
dėti statyti bažnyčią. Žemės

tybos fondas atidarytas. Para
pijiečiai iš savo pusės visomis 
išgalėmis remią šį darbą, bet, 
nežiūrint to, be pageltos iš 
šalies jokiu būdu nėra įmano
ma trumpu laiku Toronte pa
statyti maldos namus. Sena 
patirtis rodo, jog naujame baž
nyčioms fondai telkiami per il- 
dedama statyti. Bet to negali
ma taikyti Torontu). Čia, ką 
tik įsteigtoje parapijoje, netu
rint jokios bažnyčios, yra ypa
tinga padėtis. Be to gi, nors pa
rapijiečiai yra dosnūs, tačiau 
prisieina skaitytis su ta aplin
kybė, kad dauguma jų yra nau- 

mą sveikino trumpu žodžiu vi
si garbės prezidiumo nariai. 
Federacijos vadas, S.Sužiedėlis, 
kalbėjo apie ateitininkiškąjį 
šūkį — Visa atnaujinti Kris
tuje, sujungdamas jį su apaš
talo Povilo laišku efeziečiams 
ir

Pijaus X pirmąja enciklika, 
kuri buvo išleista 1903 m.

spalio 4 d. (Iš šios enciklikos ir

Stovyklos metu įvyko įvairūs 
konkursai: ateitininkiškų ži
nių, lietuvių kalbos, geografi
jos bei istorijos. Dalyvavo visi 
stovyklautojai, laimėjusiems 
buvo įteiktos dovanos — Dėtu- 
vi^cos knygos. Dovanųgavo ir 
tie, kurie pasižymėjo savo kū
ryba, dainomis ir muzika.^

negahme jo atlikti. Bū
sime be gak> dėkingi ir už ma
žiausią auką. O jeigu kas išga
lėtų didesnę, malonėkite paskir
ti ją naujos bažnyčios ir vie
nuolyno statybai.

Aukojusieji 100 dol. taps nau
jojo vienuolyno fundatoriai, o 
aukojusiųjų 500-dol. pavardės 
bus sužymėtos specialioje len
toje prie bažnyčios durų. Ly
giai būtume dėkingi, jeigu at-

Tėv. Br. Kristanavičius, SJ., 
lietuvių jėzuitų viršininkas A- 
merikoje, neseniai lankėsi 
Montevideo mieste ir galutinai 
susitarė su vietos arkivyskupu 
dėl Dėtuvių bažnyčios statymo 
ir tuoj pat pradėti darbai. Ta 
pačia proga susipažino su vie
tos lietuviais. Tarp daugelio 
gerų ir ištikimų, yra didelė da
lis komunistiškos propagandos 
suvedžiotų. Paskutiniu metu 
nevienas pradeda susimąstyti 
ir grįžti atgal.

Nušvietus vietiniams lietu
viams apie musų tautiečių į- 
steigtas parapijas, mokyklas ir 
kitas kultūringas įstaigas Ame
rikoje, ir jie solidariai ryžtasi 
prisidėti visomis išgalėmis prie 
bažnyčios statymo išlaidų pa

bėgyje turėjome du 
literatūros vakarus ir vieną 
muzikos vakarą. Juose pasiro
dė jaunieji poetai, rašytojai, 
muzikai, dainininkai.

Pastovūs prtoripai ir kintami 
uždaviniai

Stovyklavusieji gyvai reiškė
si įvairiose diskusijose. Ypač, 
gyvai kalbėta organ. formų ir 
darbo metodų patobulinimo 
klausimais. Dauguma pasilakė 
už naujų kelių ir metodų ieš
kojimą ir praktikavimą. Bu
vo pastebėta, kad vėikima- tu
ri būti sugyvintas ir išplėstas, o 
darbo metodai — ištobulinti 
ar net pakeisti.

Stovyklaujant gamtoje neį- 
• manoma nesportuoti. Turėjome 

įvairių sportų šakų ekspertų, 
kurie pravedė įvairiausias 
rungtynes. ’ .Taip pat jūroje’ 
maudėmės kiekvieną dieną, 
saulės užteko visiems.

Turėjom daug svečių
Į mūsų stovyklą ir suvažia

vimą, be minėtų paskaitinin
kų, atsilankė J. E. vysk. V. 
Brizgys, vysk. V. Pado Iškiš, 
prel. Pr. Juras, kun. Juršėnas,

čas, Bem. Brazdžionis su žmo
na, St. Barzdukas su visa šei
ma, latvių katalikų sąjungos 
“Dzintars” atstovas J. Saulitis 
ir daugel kitų svečių.

Savo atsilankymo proga J. 
E. vysk. V. Brizgys sąjungos 
suvažiavimui tarė žodį, pri
mindamas, kad pasaulinė padė
tis verčia kiekvieną tikintįjį su
sirūpinti Katalikų Bažnyčios 
padėtimi ir įsijungti į aktyves
nę kovą prieš bedievybę ir ko
munizmą.

v

Stovyklai vadovavo
Stovykloje suvažiavimą pra

vedė darbingas prezidiumas, 
kuriame pirmininkavo J. Dėdi
nas iš Baltimores ir Pr. Zaran- 
ka iš Detroito, o sekretoriavo 
A. Bająžinskaite su D. yieraity- 

:onas).

priešaky. Štabą sudarė: Kęst. 
KeMinskas, ir J. Dėdinas — 
berniukų vadovai, B. Miniatai- 
tė — mergaičių ir R. Ivaška 
— finansų bei transportacijos 
tvarkytojas. Specialiems klau
simams spręsti buvo stovyklos

n Monastery, erme- 
bunk Port, Maine.

Meldžiu Dievą, kad šis pra
šymas pasiektų kiekvieno lie
tuvio širdį ir paskatintų ją atei
ti mums į pagalbą šiame svar
biame reikale. Padėkite pasta
tyti Toronte bažnyčią, o už tai 
gausiai atlygins Viešpats.

dėngimo. Be abejo, nebūdami 
turtingi, jie vieni neįstengtų 
sukelti pakankamas lėšas. Bet 
sužinoję, kad Amerikos broliai 
lietuviai jiems padeda, juos dar 
labiau jaudina šis lietuviškas 
solidarumas.

•!
Patys montevidiečiai duoda 

pagal savo išgales, net vaiku
čiai pasiryžę sudėti 100 pezų, o 
suaugusieji jau davė 12.000 
pezų ($4.000). gi suma tik la
šas jūroje; reikia pagalbos iš 
šalies. Visų šventų parapija 
Chicagoje, kurioje klebonas y- 
ra kun. J. Šaulinskas, jau davė 
800 dol Montevidiečiai nuošir
džiai dėkoja geriesiems chiea- 
giečiams už jų auką ir laukia 
kitų dosnumo. J. B.

Bristoly aštuoniolikmetis įsi
laužė i saldainių krautuvę ir 
įsismaginęs suvalgė didžiulius 
kiekius šokolado: 10 plytelių 
šokolado su riešutais, 5 plytas 
gryno šokolado (visos svėrė 
per 100‘gramų), 4 dėžes įvairių 
pyragaičių, 1 dėžę saldainių su 
konjaku, 1 dėžę kitų saldumy
nų. Malšindamas troškulį, iš
gėrė tris butelius limonado^

Bevalgydamas nė nepajuto, 
kaip atskubėjo policija. Tuoj 
atsidūrė teisme. Jaunuolis 
skundėjui:

— Už šitą istori ą r"; bran
giai sumokėjau. Dvi dienas bu
vau nei gyvas nei miręs.

— Paties pilvo koi-šlas nieko

taryba, kurią sudarė Tėvas V. 
Gidžiūnas, Vyt. Lvircdys ir A. 
Sužiedėlis.

Kiekvieną rytą ątovyklos da-. 
lyviai dalyvavo šv. Mišiose ir 
gausiai ėjo prie komunijos. Mi- 

*šias laikė Tėv. V.’ Gidžiūnas, 
Tėv. K. Žalalis, kun. S. Yla, 
kun. K. Juršėnas, irkun. J. Pa
kalniškis.

Vakarais visus juokino sto
vyklos jumoro laikraštis, tra
dicinis “Skersvėjis”, redaguo
jamas K. Keblinsko, A. Saba

liausko, G. Botyrįaus ir A. 
Barzduko.

Pabaigoje išreikšta padėka 
buvusiai Centro Valdybai, ku
rią sudarė: pirm. Vyt. žvirz- 
cjys, vicep. A. Markelis (iki 
sausio mėn.), I sekr. A. Pra- 
puolenytė, n sekr. D. Valan
čiūtė, ižd. V. Kleiza, sp. inf. sk. 
vedėjas A. Sabaliauskas ir už. 
sp .sk. vedėjas K. Kelalinskas. 
Pastarasis tom pačiom parei
gom paliko ir naujai išrinktoje 
Valdyboje, kurios būstinė bus 
New Yorke.

Tėvai pranciškonai parodė 
daug nuoširdumo, ir jiems, y- 
pač Tėvui Viktorui Gidžiūnui, 
gvardijomri, tiek daug rūpesčio 
ir meilės mums parodžiusiam, 
esame labai dėkingi. Neabejo
ju, kad kiekvienas iš mūsų iš
sivežė gražių saulėtų ir linksmų 
dienų prisiminimą, kad kiek
vienas daug uoliau dirbs mūsų 
organizacijai ir Jauks nekant
riai kitos vasaros.

GIPSINĮ LIETUVOS LAISVES 
STATULOS BARELJEFĄ

. pagamintą*pagal skulptoriaus V. Kašubas projektą.
KAINA $4.00

Gaunamas:
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJ, 

6M Rmtiwlek Avė. Brsoklyn fl, N. T.

Paskutinė pagalba
— Alio, ar čia policija? Pra

šau, atvykite kuo greičiausiai į 
Hilperystreet 47, į Beliver 
firmą, kur parduodami urmu 
stiklai.

Ncw Yorko policija k.lau ė, 
kas ten atsitiko, bet telefono 
ragelyje pasigirdo balsas:

— Neklauskite tiek daug, 
atvykite tuč tuojau!

Policijos automobilis tuoj 
nušvilpė miesto gatvėmis į ne
laimės vietą. Ir ten rado štai 
ką. Krautuvė buvo išpiešta. 
Viduje viskas sujaukta. Vie
noje dėžėje buvo įkritęs pats 
vagišius. Įsilaužęs j stiklo 
krautuvę, jis greit paslydo, ir 
ant jo puolė stiklas. Sudužda
mas jį sužeidė, ir daugel šukių • 
susmigo į‘rankas, koją-ir net • 
veidą. Kai bandė atsikelti, vėl 
paslydo ir šiuo kartu nusilaužė 
koją. Tada vagišius neberado 
kito išsigelbėjimo, kaip pasi
naudoti čia pat esančiu tele
fonu ir paskambinti policijai. 
Ši pi iausia nugabeno į ligo
ninę, paskui į kalėjimą.

Stockiiphne visada pamažu
Švedų isuomenč neseniai 

buvo sujaudinta, kad prie jos 
krantų pasirodė nežinomos kil
mės povandeninis laivas. Nuo 
jo pasirodymo praėjo penkios 
valandos, kol buvo paskelbtas 
aliarmas.

Švyturio sargas povandeninį 
laivą pamatė dar prieš vie
nuoliktą. Apie 11, 35 jis pra
dingo iš jo akiračio. Kitas jį 
pakeitęs sargas pagalvojo, kad 
apie tai reikia pranešti pirma
jai laivų stočiai. Ir jis paskam
bino 12,30 telefonu. Pirmą va
landą stotis aliarmą perdavė 
aukštesniem valdininkams. Pir
miausia buvo manyta iš Stock- 
holmo pasiųsti minų dedamąjį 
laivą. 3 vai. buvo išsiųstas mui
tinės laivas, kuris šiaip taip-at
vyko 4 vai., bet tuo metu po
vandeninio laivo jau nebuvo. 
Kada aliarmuojančios žinios <- jo tarnybos keliu, visai buvo pamiršti lėktuvai.



Meno įtaka bažnyčios lankytojai
Dideliais šuoliais pasaulis KUN, SDtONAS MORKCNAS, komis prisideda ir nekatalikai.

IS VISUR

virnu galime prieš savo pirmia-
Parapietių nuotaika ir noras 

buvo atspėti. Darbas prasidėjo. 
Parapieriai ir kaimynai darbo

teminiame amžiuje. Tačiau ne
galėtume. tvirtinti, kad savo 
dvasine kultūra pralenkėme 
garsiuosius kultūros žydėjimo 
amžius. Laikas pasidarė pini
gai, o pinigai nustelbė grožį, 
kurį taip puoselėjo dvasioj a-

nes jie išrnškia žmogaus vi
daus pasaulį. Didžiausi meno 

. puoselėtojai ir globėjai buvo 
popiežiai ir dvasiškija. Jie kvie- 

- tė garsiuosius menininkus sta
tyti ir puošti baižnyčias, kad jos 
būtų tikros Dievo šventovės. 
Ta tradicija meniškai puošti 
bažnyčias katalikų Bažnyčioje 
tebėra išlikusi ligi šiol, tačiau, 
ypačiai šiame krašte, gerokai 
apmirusi. Dažnai biznis jau nu
stumia grožį, o antra vertus, 
nevisada nusiseka ir tam dar
bui dailininką parinkti. Ka
dangi kątik pats buvau susidū
ręs su savo parapijos bažny
čios dekoravimo problema, tad 
ir noriu savo patyrimu trumpai 

• pasidalinti su tais, kurie tuo 
klausimu domisi.

Į mūsų bažnyčios dekoravi
mo reikalą žiūrėjau ypatingai 
rimtai ii- tą klausimą tvarkiau 
apgalvotai. Tuo dekoravimu 
man reikėjo atsiekti ne vieno 
tikslo. Pirma,— man rūpėjo,
kad bažnyčia būtų tikrai me
niškai ir techniškai vertingai 
išdekoruota, ir tai lietuvio dai
lininko. Antra — mes gyvena-' 
me toliau nuo didesnių lietu- . 
viškų centrų, ir per eilę metų 
lietuviškoji ambicija bei veržlu
mas gerokai nutautėjo. Parapi
jai reikėjo impulso mūsų tauti
niams jausmams sužadinti. Per 
tą trumpą mano klebonavimo 
laiką ta kryptim ir buvo eita 
ir nemažai atsiekta, tačiau rei- 

__ kūjo surasti akstiną prigesu
sioms nuotaikoms prikelti. Ir 
štai — 
bažnyčios puošimas visus mus 
sujungė į bendrą šeimą ir ben
drą rūpestį, čia buvo visu mū-

NORWOODO JAUNIMAS MOKOSI

rėjsme turėti bažnyčią ne tik
tai liautai išdažyta, bet IT tikrai FRAGMENTAS pmeikato -Donun Emfanae” iv. Karimiere bainy««je 

frražia Sioan Uty, lowa. Foto M. PAelMe CLEVEUND, OH1O

MckykiBBo anfžiauT^miMi 
mas, baigęs savo darbą viešose 
mokyklose, kun. klebono F. 
Norbuto rūpesčiu, turėjo vasa
rinę mokyklą, kuri tęsėsi apie 
6 savaites. Kun. F. Norbutas 
yra didžiai susirūpinęs, kas 
daryti su tais vaikais, kurie pa
gal savo amžių 'to lietuvių kal
bos pažangumą Nonvoodo šeš
tadieninėj mokykloj daugiau 
nieko nebepažengs.

Uolūs tos mokyklos lankyto
jai buvo: A. Tarnaitė, L. Valcn- 
tinaitč, H. Valentinas, E. Kons- 
taitis, R. šimėnaitč, D. Duobai-

x tė, E. Ridikaitė, J. Ridikas, F. 
ir Liutkevičiai. Galėjo būti ir 
baigti ctauįpau, bet ne visi pa
rodė pakankamo ryžto šią mo
kyklą lankyli.
. Dėl pažangesnių vaikų lituar- 
nistiniume dalykuose kai kurie

liau vaikas savo gimtos kak 
bos mokyti. Reikia tikėtis, kad 
šiaip mokslo metate jų paaugės- 
ni vaikai papildys Bostono šeš- 
tacftrninės Bfuantet^ės mokyk
los suolus. Negi gali tėvai pa
gailėti vieno kito cento kelio
nei sumokėti? Toks Nonvoodo 
lietuvių tėvų ryžtas būtų gra
žus pavyzdys ir kitoms lietu
vių kolonijoms.

Aukštesniąją mokyklą šiais 
metas baigė Aldona Sabinskai-

ir veidai švito, ir jie nuoširdžiai 
prie to darbo jungėsi mintimis 
ir aukomis. Kad darbas sklan
džiai eitų, bažnyčios dekoravi
mui pradėjo aukoti žmonės, ku
rie tos bažnyčios seniai jau ne- 
belankydavo ir buvo nuo tikę ji- 

parapijoje pakilo, kai dekora
vimu susidomėjo ne tik mūsų, 
bet ir kilu diecezijų dvasiškiai 
ir žmonės* Paplito 'žinia, kad

Ar taip yra — galėtų pasa
koti tik neužinteresuoti žmo-’ 
nės; man pačiam tą tvirtinti 
būtų nekuklu. Bet yra neįpras
tų faktų, kurie tvirtina, kad 
mūsų, dekoravimas tikrai yra 
impozantiškas, nes pas mane 
ateina ir iš apylinkių atvažiuo
ja žmonių, pareiksdami savo 
džiaugsmą bažnyčios dekoravi
mu ir savo žodžiams patvirtin
ti aukoja nematžas sumas pini
gų. Dar nuostabiau, kad prie darė mus didelius ir porai iai 
šitų jausmų pareiškimo su au- turtingus.

naitė,
binskaitė ir L. Kašėtaitė yra 
užsibrėžusios tapti gailestingo
mis seselėmis ir tuos dalykus 
studijuos Bostono Kolegijoj. V. 
Šimėnaitč gavo stipendiją 
Smith Kolegijoj. Studijuos vi
suomeninius mokslus.

Bostono kolegijoj baigia 
studijuoti Viesulaitė, Z. Zaran
kaitė ir P. Kašėta. Z. Zaran
kaitė, te studijų Kolegijoj, dar 
lanko H. Kačinsko dramos stu
diją ir su gražiomis pasekmė
mis jau keletą kartų pasirodė 
scenoje.

Nonvoodo lietuviškoji vi
suomenė iš baigiančių ir besi
ruošiančių studijuoti tikisi su
silaukti lietuviškoje veiktoje 
naujų encrgingij jėgų.

Čia suminėto jaunimo tėvai 
yra susipratę ftrturiai, reiškia
si visuomeniniame gyvenime, 
tikėsime, kad ir vaikai paseks

norėtų ir Bnkėtų, kad baigę 
sttMŠtes jsunuoiiai neužsidarytų 
vien savo siauruose asmeniniuo
se reikaluose, o pabotų ir tuos, 
kurie negalėjo ir negali studi
jų eiti, ir prisidėtų prie lietu
viško visuomeniško judėjimo.

Balfo skyrius rugp. 16 A. 
Venskaus sodyboje, kurią jis 
užleido- nemokamai, surengė

Man, kaip tos parapijos kle-

City, Iowa), yra malonu pasi
dalinti džiaugsmu, kuriuo šiuo 
metu gyvena visa parapija.

Aš čia nesiėmiau bažnyčios 
dekorąvimo vertinti meniniu 
požvilgiu — tą pateko tos sri
ties specialistams. Tačiau ne
sigilindamas į grynai 
dekoravimo meninių formų na
grinėjimą, aš tik norėjau iš
reikšti savo ir kitų stebėtojų 
jausmą, 'kurį mes patyrėme, 
bažnyčią ^dekoravus. Tuo aš 
tik norėjau iškelti dideles reikš
mės* faktą — 

tarnauja kataliką Bažnyčiai.
Tuo pačiu 'dail. Adolfui Va- 

leškai ir jo bendradarbiams 

širdų darbą. Nors mūsų para
pija nedidelė ir neturtinga, bet 
mūsų darbo populiarumas pa- 

taniai paruoštos vaišės sve
čiams teikė geros nuotaikos. 
Pobūvis užsitęsė iki vėlyvo va
karo .Svečių buvo net iš Brock- 
tono ir Roxburio.

Sodybos savininkas A. Vcns- 
kus tikrai daug ir gražaus triū
so.įdėjo vietai paruošti ir sve
čiams jaukumo sudaryti. Daug 
įdomumo teikė meninė progra
mėlė, kurią išpildė šeštadieni
nės mokyklom vaikai, vado
vaujami mok. V. Tumienės. Jie 
gražiai padainavo, padeklama
vo ir tautinių šokių pašoko. Iš 
to jaunimo galima turėti gra
žių vilčių lietuviškam darbui. 
Kai kurie iš jų, kaip Ą. Tumai- 
tė, D. Duobaitė, R. šimėnaitč, • 
po visų vasarinių mokyklų po
rai savaičių išvyko į lietuvių 
skautų stovyklą — Camp Kirby 
prie Townsend, Mass.

Pobūvyje neužmiršta ir Va
sario 16 lietuvių gimnazija. Jos 
vardu buvo paskirta viena lote
rija, kuri davė 15 dol. Bendrai 
pobūvis davė apie 100 dol. pel
no.

Nonvoodo Balfo skyrius nuo
širdžiai dėkoja visiems rėmė
jams ir šio pobūvio dalyviams. 
Ypatingą padėką reiškia ponui 
A .Venskui už vietą pobūviui.

Papartis

PAGARBA DARBUI IR PASIAUKOJIMUI
BALT1MORE, MD.Labai retas atsitikimas, kad 

kunigas/pradėjęs savo pašau
kimo darbą, be pertraukos iš
tisus metus jį dirba toje pačioje 
vietoje. Tokia yra prel. L. Men- 
delis, Baltimorės lietuvių para
pijos klebonas. Jo ,tik įšvęsto 
kunigo, pirmas paskyrimas bu
vo šv. Alfonso parapija Balti
morėje. šiais metais rugsėjo 1 
d. suėjo 25 metai jo darbo šioje 
vietoje.

Kun. L. Mendelis yra mums 
perdaug žinomas, kad reikėtų 
smulkiai kalbėti apie tai, jog 
jis savo pašaukimo darbus atli
ko su dideliu pasiaukojimu. 
Gražiausius ir vaisingiausius 
savo amžiaus 25 metus jis pa
aukojo pirmių pirmiausiai šios 
parapijos žmonėms, lietuviams. 
Jis buvo visiems viskas. Nėra 
žmogaus šioje parapijoje, ku
riam prel. L. Mendclio kuni
giškas uolumas nebūtų turėjęs 
įtakos.

Jis giliai atjautė ir savo tau
tiečių tremties vargus. Tikrai 
didelis tremtinių skaičius pa
tyrė jo gausų dosnumą. Taip 
pat kiekvieną naują parapijie
tį, atvykusį iš tremties, jis 
pasitiko su materialine para
ma naujo gyvenimo pradžiai. 
Ir vėliau nevienas, atsitikus 
rimtesnei nelaimei, buvo jo tin
kamai sušelptas.

Dėlto nereikia stebėtis, kad 
parapijiečiai šias Prelato su
kaktuves, 25 metų kunigiško

Lietuvių Bendruomenės ruo
šiama pirmoji Lietuvių diena 
Clevelande įvyksta rūgs'. 13 d., 

„sekmadienį.

rugsėjo 13 ruošiama iškilminga 
' puot Komitetas viską daro, 

kad tos pagerbtuvės būtų ko 
gražiausios. Parapijiečiai labai 
gausiai rengiasi toje iškilmėje 
dalyvauti. Reikia pasakyti, kad

Fofdo turistinis vajus Naujoj Angli joj
N. Anglijos Fordo pardavė

jai pastebėjo, kad kalrfomie- 
čiai, išskyrus kilusiu? iš Nevv 
Yorko ir Pennsyl vara jos vals
tybių, labiausiai mėgsta pra
leisti atostogas keliaudami po 
N. Angliją, gis reiškinys paste
bėtas iš specialių knygučių, 
New Engia nd Journcys, kurtos 
dalinamos pravažiuojantiems 
turistams, tikslu dar labiau 
paskatinti lankytis po 6 vasty- 
bių sritis. Nuo gegužės mėn. 
pradžios, kuomet buvo pradė
tas propagandinis vajus, jau 
75.000 asmenų kreipėsi ir buvo 
aprūpinti nemokamomis infor
macijomis.

Organizuotas automobiMų 
pardavėjų sumanymas propa
guoti ir “pardavinėti” turis
tams N. Anglijos vietoves su
kėlė entuizazmą vietinės vi
suomenės ir biznierių sluogs- 
niuose. Tai pareiškė Albert W. 
Howard iš Providence, Bostono

laipsnių. Jau seniai tokiu laiku 
čia tokių karščių nebuvo. Kai 

kiekvieno parapijiečio, kuriam kuriose vietose ėmė trūkti van- 
aplinkybės leis, yra pareiga to
je puotoje dalyvauti ir didelio 
pasiaukojimo kunigui pagarbą 
pareikšti. Tebūna ši iškilmė 
verta mielojo sukaktuvininko 
ir šios parapijos vardo.

Lietuviai laimėjo ydovaną
Lietuvių šokėjų grupė, daly

vavusi rugp. 30 visų tautų die
nos festivalyje, pasirodė pati 
geriausia. Už gražiausiai atlik
tus tautinius šokius buvo skir
ta dovana. Žinoma, tą dovaną 
lietuvių šokėjai ir laimėjo. Bal- 
timorės laikraštis The Sunday 
Sun įdėjo šios grupės didelę fo
tografiją.

Pelnas Altui
Tame pačiame festivalyje 

lietuviai buvo suruošę valgių 
bazarą. Jo pelnas numatyta pa
skirti Altui. Kiek pelno bus, 
tuo tarpu dar neapskaičiuota.

Vargino karščiai
Karščiai, kurie buvo užgriuvę 

ir rytinę šio krašto dalį, ypač 
buvo sunkūs Baltimorėje ir jos 
apylinkėse. Beveik ištisą sa
vaitę termometrą? siekė 100

1
biejose liet. bafžny^Mfeta

2 vai. p.p. išvažiavimas*^ 
Karnėnų ūkį prie Bedfordo;

5 vai. iškilmingas dienos ati
darymas, dr. S. T. Tamošaičio

apygardos Fordo pardavimo 
reklamų skyriaus vedėjas.

N. Anglijos gubernatoriai 
viešai tereiškė s£vo padėkas 
automobilių pardavėjams už jų 
žygį, kurte teigiamai atsiliepė 
vietos etaonteriintam gyvenimui.

Propagandinė kampanija bu
vo varoma išdalinant 500.000 
knygučių, nketotant tolimuose 
laikraščiuose ir duodant ilius
truotus ketų ir vietovių žemė 
Japius. Vietiniai pardavėjai, sa
vo ruožtu, sutikdavo turistus 
ir padėdavo surfvuokti, kurios 
vietos gražesnės ir lankytinos.

N. Anglijos turistai palieka 
bilijoną dolerių, 50*£ daugiau

ko? N. Anglijos valstybėms ši
taip rikiuojasi* Vermonte 1-je 
vietoje, New Hampshire ir 
Maine 2-je ir net pramoningoje 
Mass. turizmo pajamos' sudaro 
6-tą dalį. (Skelb.)

Foto M. Pakelčio

dens. Kai kurios įstaigos vidu
dienį atleisdavo nuo darbo sa
vo , tarnautojus. Kaitros par
blokšti 58 žmonės turėjo būti 
paguldyti ligoninėse. Mums ma
tomi, kad nukentėjusių skai
čiuje, rodos, nebuvo nė vieno 
lietuvio. Tiesa, keliolika mūsų 
tautiečių, buvo priverstų šauk
tis medicinos pagalbos. Tačiau 
mūsų gydytojai apsaugojo juos 
nuo rimtesnio susirgimo. Net 
mūsų seneliaj, kurie dėl ligos 
ar senatvės nepajėgia kojos iš
kelti iš savo namų, nė vienas 
dėl kaitros nepasiskundė svei
katos pablogėjimu.
Vyskupas Lawreoce Shehan

Baltimorės arkivyskupas pa
dėjėjas ir jos generalvikaras 
yra paskirtas valdyti naujai 
steigiamą vyskupiją Bridgepor- 
te. Conn. Vysk. L. Shehan lie
tuviams yra gerai žinomas, ke
liais atvejais suteikė švfc Al
fonso bažnyčioje sutvirtinimo 
sakramentą ar dalyvavo kito
kiose iškilmėse, kiekvieną kar
tą gražiai prabildamas į lietu
vius. P. K.

kalba, Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Po to bus St. Paparčio 
ir M. Venslausko vaizdų aidai 
“Tave svajojam, Tėvų šalie.” 
Atlieka Čiurlionio ansamblis, 

ir mMiirtlai vienetai? Dinį“- 
tas muz. Alf. Mikulskis, kank
lių orkestro vadovė O. Mikuls
kienė, pastatymas ir režisūra 
akt. P. Maželio, šokių vadovai 
Aid. Raulinaitienė ir L. Sagys. 
Dekoracijos dail. K. Žilinsko. 
Solo dainuos V. Giedraitis ir 
M. Venslauskas. įvairioms pa
galboms pasišoko J. Salasevi- 
čienė, J. Salasevičius, A. Zdanis 
ir kt.

Protarpiais bus įvairiausios 
pramogos, veiks J. Žukausko ir 
Iz. Navickienės bufetas, šokiai 
ir kt.

J šią susiartinimo šventę 
kviečiami visi Clcvclando ir a- 
pylinjkių lietuviai.

JAV Liet. Bendruomenės 
Clevelando A p. Valdyba

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

' VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Str., RMgrrrood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

dteą smūgio tetiktas rūgs. 5 
Orange, N. J., kur paskutiniai- 
teate metate ėjo ligoninės ka
peliono pareigas. Velionis buvo 
gimęs 1895 m., ftakynų par., 
Mauiių apsk. Kunigu buvo į- 
tventtotag Petrapilyje 1918 
m. Grįžęs Lietuvon, vikariavo 
Kuršėnuose, ėjo kapeliono pa
reigas Šiauliuose ir Veiviržė
nuose. įv. Kazimiero d-jos rei- 

, kalate atvyko į Ameriką 1928 
m. Keliavo po didesnes lietu
viškas kolonijas, bet pastovės
imam apsigyvenimui buvo pasi
rinkęs Newarko arkivyskupiją. 
Be to, penkerius metu? ėjo kle
bono pareigas šv. Kazimiero 
par. Patersone, trejus metus 
šv. Onos par. Jersey City, dve
jus metus šv. Mykolo.par. Ba- 
yonne ir vikariavo Elizabethe 
ir Harrisone. Nuo 1950 m. ėjo 
Orange, N. J. ligoninės kapelio
no pareigas. Mėgo spaudą ir 
“Tiesos Kelyje” vedė amerikie
čių skyrių. Iškilmingos laidotu
vės įvyko rugsėjo 9 švč. Tre
jybės bažnyčioje Newarke. Da
lyvavo didelis būrys lietuvių ir 
svetimtaučių kunigų. Įspūdingą 
pamokslą pasakė prel. J. Bal
konas. Laidotuvėmis rūpinosi 
prel. Ig. Kelmelis.

• New Britam, Conn. veikia 
šeštadieninė pradžios mokykla, 
kuriai vadovauja mok. Marijo- 
šienė. Mokykla naudojasi para
pijos patalpomis ir nors moki
nių skaičiumi nėra gausi, bet 
aktyviai reiškiasi vietos veiki
me, kaip tai Motinos Dienos 
minėjime, tautinėse šventėse ir 
kitur. Mok. A. Bumeikos ini
ciatyva, geraširdės motinos su
metė $23.75 Whenen vargo mo
kyklai. Gautas padėkos laiškas.

Spalio 17 d., 7 vai. vakare, 
lietuvių svetainėje — 352 Park 
Sf. bus senoviškų dainų vaka
ras, kurio programą išpildys 
Bostono 40 vyrų choras, veda
mas muz. Gaidelio. Vakarą 
ruošia Nevv Britaino IJ3 apylin
kės valdyba, gis vakaras bus 
pirmas didesnis pasijudinimas 
po vasarinio apsnūdimo.

KUN. ST. YLOS

puikiai IMMACULATA spaudus 

išleistas mažasis maldynas

Sveika Marija
Kietais viršeliais, 371 psl.,

Kaina 92^9

£ Naujas vadovėlis ;
A. R i ■ k ū n o j 

£ “KREGŽDUTE”, I DALIS | 
| Elementorius, skaitymai ir į? 
'ji aplinkos pažinimas įf 
i I—II skyriui
j’: Specialiai parašyta pritai- g 
ij kant lituanistinėms mokyk- g 

toms Kanadoje ir Amerikoje. S 
: Kaina $1.50 (kanadiškais). 1?
;! Užsakymus ir pinigus siųs-

į’» Spaudos B-vė “Atburtai,”
1 IMI Dumtas Str., W„
i Toronto, Out, Capnda

i



Autorius įsivaizduoja esantį

lio namo rūsį, kuriame renkasi

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO RĖMĖJŲ SEIMELIS
PITTSBURGH, PA

yra

Ištraukos iš seimelio rezoliucijy

p-
POLIRUOTOM!

T. T. PRANCIŠKONAI

9G p.a:

1.00
1.50

2.60
2.00

lovos 
gęs-

1.00
300 
5.00

Širdingai dėkodami, linkime 
Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

tokiu būdu užbaigti savo juo
das gyvenimo dienas.

BROOKLYN, 
M.

2.00
2.00

U ir ji numušti pasiųsta raketa, kari skrieja gndMms ■« aaraa. 
\--------- - 4<* ------------------------

asa 
ie vilties kryžiau^ 

ievo. Mažųjų maldos

“DARBININKO” RĖMĖJAI

733 S. Halsted St, 
3rd Floor

Šv. Pranciškaus vienuoly-

Angių literatūroje yra Ste- suveda jų pačių ydos. Tai žmo- 
vensono romanas “Savižudžių

ruTpasisekė išgelbėti

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA
Santanpm, įdėtos prieš I-ją mėnesio d. veikia ano 1-mo

Dtrml <*»a*m*f komplektas 
phmksna ir pititakii «o kiekvienu

i-
J

V‘ •r 
• 

-

pirmininkauja kažkoks šėto
niškas žmogus”, kuris savo 
burtais ir prietarais stumia ne
laimingąsias aukas j pragariš
kus darbus. Tiesa, visi tie, ku- 
kurie čia lankosi, jau yra ąp i-

užimti mano lovą

iv.

■v

s

F.

Metinis seserų pranciškiečių 
rėmėjų seimelis įvyko rugpjū
čio 30 akademijos rūmuose. 
Dalyvavo atstovai iš apylinki- 
nių parapijų ir svečiai iš Chica- 
gos, New Yorko, Detroito, Ci
cero, West Virginia, Du Bois, 
East Vandegrift ir k. Seimui 
pirmininkavo A. Snarskienė iš 
Chicagos. įžanginę kalbą pasa
kė kun. J. V. Skripkus, vie- 
vienuclyno kapelionas. Po to 
buvo atskirų skyrių praneši
mai.

Pirmasis skyrius, šv. Jurgio 
parapijoje, Chicago. III., pasi- 
nbdo, daugiausia surinko lėšų 
vienuolyno koplyčio statybai. 
Tai yra nuopelnas J.Pukelienės, 
jos sesers S. Kanapackienės ir 
kitų šv. Jurgio parapijos mo
terų.

Seserys taip pat yra dėkingos 
antrajam skyriui, Nek. Prasid; 
parapijos, Chicago, III., tre
čiajam skyriui, šv. Kryžiaus 
parapijoje, ir ketvirtajam sky
riui, Chicago. už ilgų metų 
pastangas ir darbus seserims 
pranciškietėms paremti, šiuos 
skyrius atstovavo: Ona Gaspa- 
rienė, Dom. ir Z. Žukas, A. 
Linkevičienė ir Ona Rimkienė.

Prieš porą metų Chicagoje
susitvėrė draugijėlė iš motinų.

kurios turi dukteris • vienuoles 
prSnciškietes Pittsburghe. ši 
draugija šiemet seimeliui pri
siuntė per p. J. Pukelienę 
$715.00. Prie jų pastangų šie
met daug prisidėjo Ona Biežie- 
nė, S.~ Jucienė, A. Graibus, J. 
Pukelienė ir S. Kanapack.

Visiems geradariams, kurie 
pirko ir perdavė-knygeles nau
jos koplyčios statybai, seserys 
yra be galo dėkingos. Vajaus 
aukos siekia apie $6,000.

Sesers M. ČeciŲjos tėvas, p. 
Enoch Liepa iš Rhiladelphijos, 
seime pasižadėjo nupirkti 1,- 
000 plytų už $1,000. Antanas 
Urbonas iš Pittsburgh, Pa., 
daug pasidarbavo vajų prade
dant. Be plytų vajaus, seimas

“Seimas dėkoja šv. Pranciš
kaus seserų rėmėjų valdybai ir 
nariam už jų atliktą didelį dar
bą, telkiant gausias sumas nau
jai koplyčiai statyti, ir prašo 
Dievo palaimos tolimesniems jų 
darbams.”

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje 

RELIGIJA IR FILOSOFIJA 
Nello Vian, §v. Antanas Paduvietis. 145 p. 
G* da Fonesca,

aceina, Jobo
rija kalb asauliui, 264 p.

$1.00
2.30
2.00.

, 111 p. 1.00
1.50

St. Yla, Vardan
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas
BELETRISTIKA
V. Pietaris, Raštai. III t., 267 p.
Jieva Simonaitytė, Aukštų jų Šimonių likimas, 437 p. 3.50
Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282'b-
A; Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p.
Šatrijos Ragana. Senajame dvare, 176 p.
E Williams, Medinis arklys, 192 p._.
POEZIJA
J. Baltrušaitis. Poezija, 270 p.\
F. Kirša, šventieji akmenys, 11
A. Mickevičius. Konradas Valen

' A. Tyruolis. Kelionė, 126 p. ■
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
VAIKŲ LITERATŪRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė. 155 o.
Vytė Nemunėlis, Po tėvynės dangum
V. Pietaris, Lapes pasaka, 96 p.
lazdynų Pelėda. Motulė paviliojo. 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakds, 32 p.
S. Zobarskjs, Doleris iš Pittsburgho. 57 p.
K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.
MUZIKA -
J. Kačinskas. Missa In Honorem Immaculati 

Cordis B.M.V.
Č. Sasnauskas, Lietuv ška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)

davė pelno virš $5,000. Rė
mėjų veikla per metus įnešė 
$5400.

Pittsburgho apskrities valdy
ba ir nariai savo darbais per 
daugelį metų teikia seserims 
finansinės paramos kiekvienam 
reikale. Ypatinga padėka pri
klauso E. Millerienei, Esplen, 
Pa., E. Jagmin, Pittsburgh, Pa.

Seimo banketui nuotaikingai 
vadovavo V. Jucevičius iš Pitts
burgho. Gražiai lietuviškai pa
dainavo J. Andrųlonis ir seserų 
choras.

Į naują valdybą išrinkta: E. 
Jagmin, pirmininke; K. Mar-' 
čiulaitis ir V. Količius, -vice
pirmininkėm; V. Jakštis, sekre
tore; E. Miller, pagelbininke; 
motina M. Loyola — iždinin
ke. M. M. A.

reikia, neturi drąsos dėti revol
veri prie smilkinio arba nertis 
virvę ant kaklo. Klubo ir yra 
uždavinys drąsinti ligi paskuti
nio pamišimo, o reikalui esant 
ir liudyti bailiuosius.

Kiekvienas klubo narys turi 
mokėti gana dideli mokestį, nes 
šios vietos lankytojai yra tur
tingi arba kadaise buvę, o da
bar. bent turi respektuoti pra
eitos didybės formalumus.

tinti, kad niekam ir niekad 
klubo paslapčių neišduos.

Kai pereina bariaymus ir 
gauna “šėtoniškojo“ pasitikėji
mą, tuomet yra supažindinami 
su tais nariais, kurie jau gyve
na paskutines dienas arba tie
siog kelias Jiku-ias valandas. 
Didesnę nelaimingųjų dalį čia

nės, kurie vėjais prašvilpė savo 
turtus, žaidė laime arba susite- 
pę sąžinę nusikaltimais ir tu
rėjo patys pasitraukti nuo svei
kos Visuomenės.

Jų susirinkimai šlykštūs, 
dirbtini juokai ir išdaigos, kal
bos nešvariausios. Geria stiklus 
po stiklo, rūko cigarą po ciga
ro. Daugeliui jau yra paskuti
nis stiklas, todėl geria nerviš
kai, skubėdami ir čiulpdami 
paskutinį lašą. Paskui sėdasi 
prie žalio stalo ir pradeda da
linti kortas.' Tai svarbiausia 
nakties dalis. Tuoj prasidės sa
vo gyvenimo žaidimas korto
mis.

Visi žaidikai yra prisiekę 
mirti nusižudant, bet lošimas 
dabar nustatys eilę.
Kas savo kortose ras lapų tū
zą, tas skaitysis laimėjęs, bet 
už tai 24 valandų laike * turės 
nusižudyti arba bus nužudytas.

Skaitoma garbe ir laime gau
ti juodąjį tūzą, tačiau ir patys 
drąsiausieji bei labiau nusivylę 
apsipila šaltu prakaitu, jį išvy
dę. Tai sutartas ženklas, reiš
kia mirtį ir nėra jokio kelio 
atgal. Dabar mirties laimėtojui 
aišku, kad jis mirs per 24 vai., 
kad jį seks nematomas ir ne
pažįstamas šešėlis.

Klubas turi pramatęs dėl 
garbingos mirusiojo giminės 
gero vardo kai kurius nužudyti 
taip, kad atrodytų atsitiktina 
nelaimė.

Kartą vienas įsibriovė į klu
bą be tikro pasiryžimo tapti 
savižudžiu. Jis galėjo puikiai 
visa išduoti policijai, bet bijojo 
sulaužyti savo priesaikos, kurią 
buvo davęs ir manė jį rišant. 
Pasirinko kitą kelią— iššaukė 
dvikovon “šėtonišką” klubo pir
mininką ir jį nudėjo. Tokia yra 
fantazijos sukurta minėtojo 
klubo istorja.

Neskaitant ano fantazinio 
klubo, Londone veikia tikras 
savižudžių klubas, bet visiškai 
skirtingo tikslo. Jis atsitiktinai 
atsirado prieš keletą metų.

Vieną lytingą rudens naktį, 
koloninės aronijos eksma jonas 
Drape, tysodamas miesto varg- 
šam£ bendrabutyje, staiga su
simąstė. Jam prieš akis prabė
go jo paties nerūpestingo gyve
nimo vaizdai ir nuotykiai. Per
žvelgė vogčiom gretimų lovų 
kaimynus — buvusių žmonių 
likučiai. Drape ryžtasi pats 
keltis ir kitus žadinti prasmin
gom gyvenimui.

Tuoj- prabyla į savo 
artimą, neskusto veido,
tančių akių vyrą. Tas, begė
diškai nusikeikęs, kimiu balsu 
atrėžė:

— Baigta, rytoj ir mano lo
vą galėsi užimti!

Majoras suprato, kad varg
šas nusprendęs pasidaryti ga
lą. Jį nukrečia šiurpas. Gražiais 
žodžiais mėgina perkalbėti ir 
įtikinėti, kad neverta daryti 
■baisios kvailystės, kad gyveni
mas gražus, tik reikia mokėti

gyventi. Nelaimingojo pasiry
žimas buvo stiprus, bet dar 
stipresnė buvo toji mizerija, ' 
kuri jį stūmė į juodžiausią ne
viltį.

M;
nusivylėlį. Jam surado darbo ir 
jis vėl pradėjo naują gyvenimą 
sau statytis. Po šio laimėjimo 
Drape pajuto savyje tartum 
kokį pašaukimą gelbėti skęstan
čius gyvenimo jūroje. Tokių ra
dęs rūpindavosi pats, perduo
davo labdaringpms įstaigoms ir 
kt. Per trumpą laiką jis išplėšė 
iš mirties nasrų 22 asmenis.

Sykį Drape išgelbėjo vieno 
restorano savininką, kuris biz
nio nesklandumus buvo bemė
ginąs šūviu išspręsti. Pagelbė
tas išsikapstyti iš vargo, neuž
miršo kitų panašiose aplinky
bėse. J jo restoraną pradėjo 
lankytis pagiję iš savižudystės 
manijos. Jų bendri praeities 
bruožai juos surišo taip, kad jie 
pasidarė vienminčiai ir nuspren
dė pasivadinti “Savižudžių 
klubu.”

Klubui priklauso ir moterų. 
Viena jų, sentimentalūs meiles 
apvilta,.buvo mėginusi žudytis.

Tame klube susipažino su 
vienu “prisikėlusiu” .gyventi 
vaikinu.

Meilės reikaliukai palankiai 
vystėsi ir baigėsi linksmomis 
vestuvėmis.

Maj. Drape buvo vienas iš 
liudininkų. Visi klubo nariai da
lyvavo vestuvėse ir, kaip to’e 
pasakoje ,valgė ir gėrė, kad 
net per barzdą varvėjo. Ms

nas, akademija ir laikinoji kop
lyčia yra įkurta didelėm ir sun
kiom pastangom Pittsburgho ir 
visos Amerikos lietuvių. Nuo
širdžiai jų prašome, kad padėtų 
pastatydinti ir naują, jau se
niai laukiamą ir labai reikalin
gą koplyčią/’

“Šv. Pranciškaus seserys 
mokytojauja daugelyje parapi
nių mokyklų, palaikydamos lie
tuvybę, kiek kur galima ir lei
džia aplinkybės. Seimas nuošir
džiai dėkoja už tai seserims ir 
reiškia viltį, kad ir ateityje tas 
darbas bus tęsiamas, nes lietu- 
tuvybe ir lietuvių kalba laikosi 
mūsų įstaigos Amerikoje.

“ŠV. P
mi lietuvių 

lebonų ir draugijų.
reiškiama didelė ir 

dėka ir prašoma paramos 
čiai.

“Seimas prašo, kad Pittsbur- 
gho skyriai rūpintųsi gausėti 
skaičiumi, kad prie jų prisidėtų 
daugiau moterų bei mergaičių, 
ir kad būtų steigiami nauji sky
riai.

“Darbininką” aukomis 
parėmę:

Po ,10.00 — Mrs. 1. Bužunie- 
nė, Linden, N. J.

Po $5.00 — Mrs. A. Garlaus- 
kas, Brooklyn, N. Y., F. Čepo
nis, Eilzabeth, N. J., Mrs V. 
Matonienė, Paterson, N. J. '

Po $4.50 r— Mrs. K. Bukaus
kas, Brooklyn, N. Y. — J. ,čel- 
kus, Hamilton, Ont. Canada.

Po $4.00 — Mrs. P. Urbonie
nė, Mrs. M. Strogis, Brooklyn, 
N. Y., A. Abromaitis, Linden, 
N. J., L. Radzvilas, Bridge- 
pcrt, Conn.

Po $3.00 — F. Platkonis, 
Brooklyn, N. Y., B. Ramanaus
kas, Bronx, N. Y., J. Ciplickas, 
Flushing, L. I., N. Y., Mrs. V. 
Lucas, Malverne, L. L, N. Y. 
Mrs. C. Dumblis, Elmont, L. 
L, N. Y., Mrs. E. Gailius, West- 
bury, L. I., Mrs. A. Navickienė, 
Dorchester, Mass., Mrs. C.

GREAT NECK, L. L, N. Y. 
— St. Pundzevičius, Miss J. 
Rūkaitė, A. Patamsis, S. Ja
kas.

MASPETH, N. Y. — K. Kri- 
nickas, Miss A. Jankauskaitė, 
A. čiplis, St. Butkus, S. Gir
nius, S. Cerebiejus.

RICHMOND HILL, L. L, N. 
Y. — Mrs. M. Dulkė, Th. Slap- 
šys, V. Rupeika, Mrs. P. Levec- 
kis, Mrs. E Milukas, Mrs. M. 
Vervecka, V. Urbanas.

AMSTERDAM, N. Y. —Mrs. 
K. bidžiulis, J. Hartuigas, J. 
Gerutis, S. Lekutis.

Volskūnas, Mrs. M. žmuidzi- 
nas, T. Beleckis, Miss K. Sta
šaitis, V. Vitkus.

WOODHAVEN, L. L, N. Y. 
— V. Vitkus, Mrs. M. Grajaus
kas, J. P. Machulis, Mrs. M. 
Simonaitis, R. Jakubonis, Mrs. 
A. Stankus, Mrs. A. Chirba, 
Mrs..A.M

MES. ». E3SENHOWER, Detroit, Mieli., prikėlė iš miego vaikus, 
gavus telegrama, kad pargrįžta iš nelaisvės Korėjoje paleistas jų 
tėvas.

i. . z 1 „.
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ELIZABETH, N. J. — Mrs. 
J. Lukšis, Mrs. A. Milukas, A. 
Rudiztas, J. Matuza, Mrs. M. 
Anilionis, Mrs. A. Kvietkaus- 
kas, J. Ramanauskas, J. Grin

as, A.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2 0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

tėliar — P. Dailide, 
cuse, N. Y., Miss O. šarkaitė, 
Garden City, L. I., N. Y. Mrs. 
M. Herbert, Franklin Sųuare, 
L. L, N. Y. St. Šileika, Man- 
hasset, L. I., N. Y., J. Pliauskas, 
Bayside, N. Y. P. Valiulis, 
Greenpoint, N. Y., Mrs. E. Bal- 
tadonis, Bronx, N. Y., Mrs. V. 
Plain, Utica, N. Y., J. Šlepetys, 
Sunnyside; J. Petrauskas, 
Astoria; J. Gudiškis, Long Is- 
land; J. Butkus, Holils; Mrs. 
Leveikienė, Flushing; M. Sur- 
dukevičius, Long Island City.

LINDEN, N. J. — MrS 
Strazdas, V. Lozoraitis, Mrs. 
A. Pilipaitienė, J. Prapuolenis, 
Z. Raudys.

NEWARK, N. J. — J. Yut- 
kus, A. Kaminskas, O. Grima- 
lauskas, Mrs; J. Siminavičius, 
Mrs. U. Strolis, K. Trečiokas. 
L. Morkūnas. ‘

Verseckas, Waterbury, Conri., 
Mrs. M. Yučis. Baltimore, Md.

Po $2.00
N. Y. — A. Petkevičius, 
Butkus, J. Malukas, A. Yuška, 
J. Vaškevičius, A. Nadzeika, 
W. Zavecaks, M. J. Adomaitis, 
Mrs. E. Zailskas, K. Kairis, B. 
Bobelis, A. Bashmen, Mrs. M. 
Damarodas, P. Narvydas, Ch. 
Malinis. Miss D. Urbanavičiū
tė, K. Dobrovolskis, C. Kaza
kevičius, K. Bačauskas, J. Sa
kalauskas, P. Stripeikis, J. 
Laučius, Mrs. E. Ambrazevičie
nė, J. Lukoševičius, Mrs. A. 
Radzivanas, Mrs. M. Vizbarie- 
nė, Mrs. A. Benikas, Mrs. M. 
Miller. J. Rukštelis, O. Dani- 
sevičius, J. Savickas, G. Sąmo
jis, Mrs. A. Franckevich. Mr. 
Sinkevich, Wm. Gedaravičius.
J. Maslauskas, Mrs. J. Staškus, 
B. Draugelis. Mrs. p. Biknevi- 
čius, Miss Ph. Strolia, J. And- 
rews. V. Ambroze, S. Briedes. 
Jr., A. Vikrikas, S. Ruginis, S 
Šilkas. M. RazgAitis. Mrs. A. 
Baužinskienė. P. Pupius, V. 
česnavičhis, Br. Sutkus. Mrs.
O. Tercijonas, J. Grabau. Mrs. 
V. įfirvehs, Mrs. E. švabienė, 
Mrs. E. Walters, L. Zuinis, A. 
Šimkus.

NĖW YORK, N. Y. — Y. 
Stašinskas, VI. Jasinskas, Dr.
K. Valiūnas.

Patyrę prie bronzos 
apdirbimo

Geras atlyginimas
Antvalandžiai 

Apmokamos šventi 
ir atostogos

Gydymo planas
PROGRESSIVE BRONZE 

WORKS

1.00

.100

f*VT. H. WrrAMVT*A, crHe« H

vaaeta* K*a*res* nedalia. Čia j)

3.50
1.00

2.00 
i.io 
0 60 
1.00 
osn 
1.00

“DARBININKAS”,
KRO Rwshwiek Avė.. Brooklyn 21, N. Y.

d.

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p. Ant
radieniais ir penktadieniais nuo
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto Iki 12 vai. die
nos. Trečiadieniais visa dieną už
daryta.

Drive in LOMBARDO
WAN* J. KIN8T, vykd. dliiktarl—

WFST CERMAK ROAD GUndenon 4-2800

i

Įsteigta 
191«





SPAUDA

ir ffk dar*

nuo Aly-

iiFn MĮg,

riai žiemą nebuvo šildomi, rū
bų duodavo retai ir tie patys 
vieni skudurai Duonos norma 
dienai buvo nustatyta 600 gr., 
taSail gaudavome tik 2-00 gr. 
Kak) taisyklė, pietums 'virto-

kam nedrįso apie tai 
Ypač nenorėjo mujoe baimės 
įvaryti savo tėvam, Tik mariai 
pagi saĮ* a nag reikėjo nar ja 
gauti tvaraSų. Bet nauji reiš
kiniai nesidavė ilgai stenami.

kilmes vandens «rftaba,Vbq 
praminta^plktrze”. ?W p# 
bolševikines šventes, duodavo

Man bus malonu suteikti tolimesnių informacijų, tik makn 
nfldt priskirt apie savą žfaiaą užpildydami žemiau nurody
tų atkarpų.

užėmus, jaimą BefflMDlRMiM 
išvedęs iš doros kelio. Jis savo 
pasakojimus apie Lietuvą pra
deda tokiu būdu:

džiagų nėra ir rentgenas ge
riausiu atveju tegalėtų parodyti 
lengvus šešėlius, iš kurių neiš- 
skaitysi žaizdos gilumo.

Kojų stigmos kliudė Teresei

į darbui 
metu sa-

Ąieksoto kalėjime Kaune
Po Kelių savaičių etapo keliu 

buvau pristatytas i Kauną iruž- 
darytas Aleksoto kalėjiman.

“Kaip kiekviena kita Lietu
voje ^Veikusi politinė partja, 
taip ir LKDP tremtyje negali 
išvystyti pilnos veikios partine 
prasme, nes tokiam veikimui 
trūksta pagrindinių elementų 
—savo žemės, savo valstybės. 

LKDP, siekdama Lietuvos Res
publikos suveriamų teisių at
statymo ir

Lietuviai krikščionys demok
ratai, kad ir išblaškyti po visą 
pasaulį, yra jungiami bendrojo 
tikslo,, o tas, tikslas yra —

išlikęs. Tai buvo visai švelnus 
tepalas iš asturių medžiagų ir 
vazelino. Bet žaizdos stipriai 
reagavojjos sutino, kraujavo ir 
aštriai skaudėjo. Ir krūtinės 
žaizda sutino. Teresė vos ga
lėjo kvėpuoti. Tėvai nusprendė, 
kad negalima mergaitės taip 
kankinti. Bet kunigas Naber, 
kuris dąr nesuprato tada šitų* 
žaizdų reikšmės, patarė ir to
liau gydyti. Teresės akivaizdoje 
jis kalbėjo: “Bus viskas vėl ge
rai. Jeigu ne — tai rašysiu vys
kupui” Terese paskui pasako
jo nesupratusi, ką jis galvojo, 
sakydamas apie vyskupą ir 
žaizdas. Kai skausmai buvo ne
bepakeliami, klebonas Naber 
pritarė jau, kad tvarsčiai su te
palu būtų nuimti. Skausmai iš 
karto palengvėjo. Kai po kelių 
dienų atėjo Dr. Seidl, jis supy
ko, kad be jo žinios buvo nu
rista. Jis liepė tęsti gydymą, li
gi jis pats tvarsčius nuims. Kai 
tik tepalas , palietė Saiadą, 
skausmas buvo vėl-nepakelia
mas. Teresė jį ištvėrė visą die
ną, paskui kunigas Naber ryžo
si nuimti, pačią naktį žaiz
dos apsitraukė “želatinos pavi
dalo” plėvele. Nuo tada žaiz
dos nebebuvo gydomos. (B. d.)

buose, lietuviai krikščionys de
mokratai jungiasi su kitomis to 
paties tikslo siekiančiomis fie- 
HIV1&K0CI1MI ' . ■* €*88xHZ8ą3M01S« 
Lietuviai krikščionys demokra
tai yra įsitikinę, jog Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas yra patisvarbiausieji, dar 
Lietuvoje sudaryta bendrinė 
lietuvių organizacija, įgalinta 
veikti lietuvių tautos ' vardu 
šiapus geležinės uždangos, gali 
sėkmingiausiai Lietuvos laisvi
nimo kovą vykdyti, ir todėl tą 
komitetą remia ir deda visas 
galimas pastangas jo veiklai

u - gr

Vetuvps laisvinimo reikalui
MyMal fcriįfltoiys demokra-

šiek tiek dvokiančios žuvies su 
bulvių koše.

Už darbą buvo nustatyta mo
kėti kiekvienam po 100 rublių 
per mėnesį, jau viską atskaičius 
už maistą ir kt Tačiau gauda- 
vom tik po 25 rublius. Kur 
dingdavo likusi suma, niekas 
mums negalėdavo paaiškinti.

“PLB Vokietijos Krašto Val
dybos Informacijos” leidžiamas 
Hannoveryje biuletenis) rugp. 
12 d. duoda pasakojimus vieno 
vokiečio berniuko. Lietuvoje 
jis išbuvo ketverius metus 
(1947-1951), atsidūręs, ten, 
kaip ir kiti vokiečiai, gelbėda
masis nuo bado. Karas ir ypač

ątų Alyvų darže, ir jos kairiojoj 
rankoj pasirodė stigma. Susi- 
rūpinusi motina paklausė, ar 
Teresė susižeidusi “Ne”, atsa
kė Teresė; “tai atsirado savai
me.” Tai buvo apskrita šilta 
žaizda, didumo kaip pfenigis.

Dabar pasipylė yėl — eksta
zės, vizijos, stigmacijos. 1926 
m. Didžiojo Penktadienio naktį 
pirmu kartu Teresė pamatė vi
są Kristaus kančią 
vų kalno ligi Golgotos. Klebo
nas Naber, kuris buvo to me
to liudininkas, taip aprašo: “Ji 
gulėjo kaip nukankinta, akys 
apkepusios krauju, dvi kraujo 
ęroyės per veidus; atrodė mirš- 
jįapti. Ligi trečios valandos po
piet ji mirštamai kankinusi. 
Paskui ji vėl nurimo.”

Kai atgavo nuolatinę būse
ną, pajuto aštrius skausmus 
rankose ir kojose. Jos akys 
buvo apkepusios kraujais; dėl

teisinti ir man atleido mano 
padarytą vagystę, bet jo žmo
na (tikra ragana) milicininkui 
davė lašinių gabalą, kad mane 
pristatytų kur reikia.

kŲB. Dr,,K Jti&vlflus lr kųn. 
J. Krivickus<— jaunimo sekci
jos yfcdovąsi— pirmininkas 
(Strasburge).

LKDP yra Vidurių Europos

TOuka kitų neklauža 
Vilniun ir patalpino Lukiškių 
kalėjiman. čia atmosfera ne-- 
buvo maloni, tačiau džiugino, 
kad kamera buvo šildama. Su 
kitais kaliniais susidurti nete
ko. Kamerai patalpino- tik 
mus atvežtuosius vaikus. Neži
nojome kas bus su mumis to
liau ir įvairiai spėliojome. Ta
čiau visų viena nuomonė buvo, 
kad Sibiro neišvengsime.

Vieną ankstyvų rytą kame
rai įsibraižė lietuvis sargybinis 
ir liepė kuo skubiausiai reng
tis. Pėsčioms nuvarė stotin ir 
pranešė, kad būsime vežami 
Klaipėdoj! “mokyklon.” Mes 
pradžiugome, kad nereiks vyk
ti Rusijon, ' ė likti Lietuvoje. 
Stotin atvyko kažkoks rusas 
komisaras ir dviem palydovam 
įsakė mus pristatyti Klaipėdai, 
o jei bėgtume, įsakė šauti.

tam«im’»irti-

Kai jūs perkate apdraudę iš Mutual of New York, jūs už
sitikrinate iš didžiausios pasaulyje bendrovės apsaugą ir, 
jgląimės atveju, visada ištikima draugą. “Mutual*’ (savitar-

Likimas mane nuvedė ne- 
toji Pilviškių, kur BaJtrušių 
kaime pas gerą lietuvį ūkinin
ką radau prieglaudą. Dirbti ir 
laikytis tuomet vokiečiams 
Lietuvoje buvo labai pavojin
ga, nes vietiniai lietuviai komu
nistai ir dažnai atvykstą enka
vedistai vokiečius suimdavo ir 
kažkur išveždavo. Sutikti rusai 
ir lietuviai komunistai mūsų 
kitaip nevadindavo, kaip tik: 
“Fritz,,faschist, kur tave vel
nias neša?...”

Gerai atsiganęs ir atšilęs, 
vienoje vietoje ilgiau išbūti ne
galėjau Metęs lengvą darbą ir 
gerą prieglaudą, lyg kipšo pri
kalbėtas, pabėgau su savo glo
bėjo keliais sutaupytais rub
liais ir naujais aviniais kaili
niais. Bausmė už kiaulystę at
ėjo greit Nė gerai sušilti vog
tais kailiniais nespėjau, kai pa
jutau ant savo peties sunkią, 
plaukais .apaugusią pažįstamo 
milicininko ranką. Jis pristatė 
mane ' pirmiausia pas mano 
globėją (buvau tik 5 km. teuu- 
keliavęs). gis dar mėgino mane

EttarlpfMenarijiMi (rugsėjo 
1), Vtiko Vykd. Tarybos lei
džiamas biuletenis, > pradėjo 
duoti ž&MĮ, apše hetuvių Apo
litinių partijų ir kovos - sąjū
džių veikią bei jų indėlį Lietu
vos laisvinimo darbe.” Tam 
tikslui byvo išsiuntinėti partijų 
centrams paklausimai. Pirmas 
atsakymas gautas įš Lietuvių 
Krikščionių Demorkatų Parti
jos Centrų Komiteto pirminin
ko Pr. Vainauske. Jame rašo
ma:

dovaja Kolona”. ’IcUiRrtrtaTe- 
jimas ;skirtas specialiai vai
kams, kurių čia buvo apie 300 
ir vyriausiam nebuvo pilnų 15 
metų.

Jaunuoliai, kurie ten buvo 
uždaryti, dirbo įvairius sun
kiausius darbus pačiame kalė
jime ir už jo ribų. Daugumas 
vaikų buvo lietuviai, tačiau ne
trūko ir kitų tautybių: rusų, 
lenkų ir vokiečių. Kalė jimas 
buvo saugomas lietuvių mili
cininkų, tačiau pati adminis
tracija ir viršininkas buvo ru
sai. Kamerose buvo patalpinta 
po 30-40 vaikų. Tai buvo la
bai ankšta.

Baigę darbus, 4-5 valandas 
buvome kasdien “šviečiami” po
litiškai ir mokomi rusų kal
bos. Kitas kalbas vartoti buvo 
griežtai draudžiama.

Kalėjime pradžioje sąlygos 
buvo pakenčiamos, tačiau to-

• MONY gyvybės apdraudimas pasirūpins jūsų šeima, judis 
mirus.

jungos w, kurioje dalyvau
ją šešių pavergtųjų Vidurio Eu
ropos tąūtų kriMčfenyądemok- 
ratyi ir tauto totraa yra N«w 
Yorke-

Šie tarptautiniai junginiai 
leidžia biuletenius ir kitus spau
dinius, organizuoja suvažiavi
mus, kongresus, rengia cfisku- 
sijas — tai vis sritys, kuriose ir 
lietuvių bei Lietuvos reikalais 
žodis randa sau vietą, ir apskri
tai tų tarptautinių organizaci
jų veikioje lietuviai kritalčienys 
demokratai pktyviai reiškiasi.”

jį potencialą. į
Patys afctyVitf dalyvaudami 

šiuo metu svarbiausiuose dar

niomis, Ud vė| grįšit į-darbą.
• MONY polisas telkia kaskart didėjančią pinigų sumą, kuri 

visuomet prieinama.

žąĮrtąa imtų pūliuoti- Tai labai 
nesuprastos žaisto, Jos uepa- 
prastiti atsiliepia į reagavimą: 

‘ jos neužgyja, nepūliuoja, nepa
kenčia bet kokio medicininio 
gydymo; jos blogėja, kai tik 
pradės vartoti kad ir kaip švel
nius medikamentus; jos skauda 
nu ^atos, o tam tikrais laikais 

penktadieniais, ir ypačiai Di
dįjį Penktadienį — smarkiai 
kraujuoja; paskui jos pačios vėl 
apsitraukia švaria sausa plėve
le, ligi ji savaime vėl pratruks. 
Šias nuostabias žaizdas vadina 
Stigmom. Jų pasitaiko tik tarp 
kątalikų mistikų. Tai nukry
žiuotojo Kristaus žaizdų ženk
lai, simboliai.
r-Teresė turi stigmas rankose, 
kojose ir kairiajam šone prie 

^Škdies. Tas žaizdas daug sy- 
Jtių tyrinėjo. Tai tikros žaizdos

orteista oda Ir joje esą audi
niai. širdies žaizda gana gili. 
Jos gylis nebuvo matuojamas^ 
Bet jis numanus iš skudurėlių, 
kuriuos sukiša į žaizdą ir ku
riuose lieka ženklai. žaizdos 
dugnas regimai yra arti širdies, 
nes tik jį palietus Teresė pa
junta aštrius širdies sutriki
mus.

Teresės brolis, kuris jos eks
tazės metu, daug sykių yra pa
lietęs ir tyrinėjęs rankų stig
mas .tvirtina, kad ekstazės me
tu jos visai nejautrios. Rent
geno nuotraukų niekad neda-

VISAS KAPITALAS 
laikomas polisų savininkų apsaugai 

*2,267.000,000
(toks 1952, gruodžio 11)

Kaip priemonę šiam R tikslui 
siekti, LKDP turi savo brgarti- 
zadją.

Partijos vyriausiasis .centro 
komitetas yra JAV — New 
Yorke, Vyr, centro komitete y- 
ra: Dr, Pranra Bagdanavičius, 
A. Benderius, J. Jakučionis, 
Dr, D. Jasaitis, J. Jaaiukevi- 
čtųa, 8t Lūšys, P, Jtipkūnas, 
prof. K. Pakštas, Pr, Vainaus- 
lour® Dr, VI. VItonas. Vyr. 
oantra Immttato nirmioinkag v- 
ji Pr< ValniiHka*> Atviroms 

tvar-
Mt yh «wdwytiQ» prie vyr’ 

tomisijos:
uraairtnML ftranau. acaudos ir
jttomO' Dktaloąae JAV cen- _ • gv. KMases TOOmetųmlr- 
truto amtomtovę par- ties sukaktmdų~jroga Italijos 

^tyriai, O kituose paštas ir Vatikanas išteido su 
tuęae yra įgaUotiųla! - atato- jos atvaizdu pešto ženklelius.

■■iiiiiijiini.il ii h ĮfLuiiiff-Rijin ij.Įi*i i ii*...,; ■

Mutual Of Mew York 
8avttarpinfa GyvyMą Apėraudlm* DMMfovvS N«w Yorfce 
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stovykloje. Jis tai parėmė savo patyrimu ir išgyvenimais, ypač 
Rusijoje, kur bolševikai jį kalino vergų stovykloje Solovkuose.

žmogaus.” Mat, visada lengviau yra pulti asmenį negu jo atsto
vaujamą idėją. O katalikų kunigas ne tiktai atstovauja tikėjimą,

neigti Dievo apreikštą tikėjimą ar iš viso jokio tikėjimo nepri
pažįsta, pirmiausia puola kunigą.

Iš antros pusės nei vienas kitas asmuo žemėje, kokios >s be
būtų profesijos ir kokių nuopelnų beturėtų, tikinčiųjų nėra taip 
gerbiamas kaip kunigas. Jiems gerai yra žinoma, kad ne žmo-

valstybėje. Čia taip pat išrinktiems asmenims pagarba atiduo-j

vesti žmones į Dievą yra viena iš pačių aukščiausių ir atsakin-

kis su Dievu. Kaų> Dievo atstovą žemėje, kunigą tikintieji ir su

Lietuviui'kunigui Amerikoje mūsų tautos pagarba priklauso 
ir už jo didelį triūsą išeivių tarpe. Tas triūsas niekada nebuvo 
lengvas, ypač pirmosiomis lietuvių kūrimosi JAV dienomis. Tai 
liudija sukurtas gausios parapijos ir draugijos įsteigti lietuviš
kieji vienuolynai, pastatytos mokyklos ir bažnyčios, platus tauti
nis ir visuomeninis darbas. Daug tų darbų, ypač tisubmeninio

gai ėmėsi ant savo pečių»tos naštos nevien dėlto, kad 
tai rišasi su pastoracija ir katalikiškąja akcija, bet ir norėda
mi savo tautai pasitarnauti ir dažnai neturėdami kam to darbo 5 
pavesti. Be kunigų indėlio į tą visuomenių darbą šiandien mūsų 
lietuviškoji Amerika visai kitaip atrodytų. Būtų daug daugiau

tirpimui sulaikyti lietuviai kimi gai yra sudėję pastangų.
Ir šiandien jie tautinio ir-višuomeninio darbo nuo savo pečių 

nėra nuėmę, nors susiduria vis su ctidesnėta problemom, kai senoji 
karta išmiršta, o jaunoji ateina į bažnyčias* ir draugijas jau nebe 
su tėvų kalba. Lietuviui kunigui, kuriam rūpi ir tikėjimas, kad 
jis būtų gerai suprastas, ir. savo tautos reikalai, besikeičianti pa
dėtis nėra lengva. Jis laukia parautas u* talkos, o taip pat nuošir
daus supratimo visų, kuriem rūpi Dievo ir tautos reikalai.

Tie įvairūs rūpesčiai lietuvių'kunigus yra sutelkę į Kunigų 
Vienybę, kuri šią savaitę susirenka į metinį suvažiavimą Chi- 
cagoje. Nuoširdžiai sveikiname suvažiavimą, linkime sėkmės ir

TAIKA 
—ATEINA

. :-■■..=== I SLĖNĮ
“V

būtent
arvtattioro?

ribą ^Šančius dalyta* Juk 
gerai Žinome, kad Atoerika nu- 
tautiną ne įstatymų prievarta, 
bet savo žmonių mase, laisve',

a ;<£>

M»til Paskendusi giliame o marškinių 
1KKFIA vUlUlKi

— Sėskite, mielas daktare, 
ponia Ambros tuojau ateis; ji 
nubėgo į virtuvę šio to atneš
ti.

Tuo tarpu kažkas pasibeldė 
j duris, ir kai baronienė jas 
atidarė, pasirodė labai aukšto

vyras.

telėjo baronienė. — Eikite vi
dun ir būkite pažįstami.

Linkterėjęs galvą, pasakiau

jis linkterėjo, bet taip nevyku-

jie netiko jam. Grafos greit pa
kėlė akinius ir dar kartą link-

“Grafas Rotert Mayer, edler 
von Vandburg zu Buharesti.”

dėjo akinius ir patogiai atsisė
do, prieš mane kitoje stalo pu-

sveikų dantų. Tenka net stebė-

nepsstteidttnkno raukusią. PD-

ik 5

JI atrodė

Be to, privatinių mokyklų 
laikytojai,—šiuo atveju Uetu-

daug laisvės mokyklą tvarky
ti. Nuo jų ląbai daug pri
klauso, kiek mokykloe galėtų 
būtLdėstoma lietuviškai Gera 
būtų, kad bent pagrindiniai li
tuanistikos dalykai, — lietuvių 
kalba, literatūra, istorija, geo
grafiją, — būtų pakankamai 
gerai lietuviškai dėstoma, Jau 
daug galima būtų atsiekti per 
eilę metų, kuriuos mokinys iš
būna parapinėje mokykloje. , 
Tačiau įr to pasigendame arba 
labai mažai kur tai daroma. 
Kodėl?

ir nesiryžo palikti grynai lie- vo tautai dingti, jei tėvynėje fi- 
tuviška. Ji net ir lietuviškus pa- kusieji netiesia jiems rankoe. 
rašus nuėmė, kur jie dar buvo Amerikos lietuviai tiesė ranką ~ 

. paliktai tėvynei, bet iš attikti-.
rusios Lietuvos nesulaukė tos . J

palikę.
Tuo būdu ji tapo lietuvių mo- ___

•kykla, kur lietuviškumo bepa- t Paramos, kurios galėjo tikėtis, 
liko maža. Na, vienas kitas lie
tuviškas žodis, dar dainelė, tau
tinė vėliavėlė ar kaspinas, kar
tais užklydęs koks Lietuvos 
vaizdas sienoje, šiaip taip su
durstyta lietuviška programė
lė parengime —• ir viskas. Ge
riau, žinoma, negu nieko. Bet 
tai'yra tik lietuviškumo išvir
šiniai ženklai, o ne gyva dva- 
. f-'.......šią.

Antra, prądė'o mokykloms

Bent jau paskutinį neprikišu*

Įima buvo parūpinti Amerikos "

sarotL pabūti mokytojų kur* 
suošė, pasUavihti Lietuvos mo j

Pagrindinė priežastis yra ta, 
kad lietuvių nutautėjimas yra. 
daug gilesnis negu norima tai 
matyti. Antrosios Eetuvių kar
tos vaikai beveik jau nekalba

kančių mokytojų. Jos taip pat

rasta ir lietuvybės pozicijų A- 
merikoje. Viena iš jų susilpnėjo 
ir parapinėse mūsų mokyklose.

kuri dar steigė kongregacijas

jau galvojo ir kalbėjo angliškai.

paguoda

L lietuviškai mokytis arba pote
rius kalbėti? . * ' •

/ Kai jie pradėjo ateiti į para- 
pmę mokyklą, ji turėjo prie

■ jų taikytis arba juos prarasti. 
Kadangi patys tėvai savo vai
kus jau buvo paleidę iš lietu
viškų rankų, tai atleido va
džias ir mokykla: ji

mokyti. Pagaliau, tokia pati 
mokyklos sistema, kaip kitų, 
.tie patys vadovėliai, tie patys 
metodai, ta -pati tvarka —- jo-

x kaltė
" Kas ligi šiol yra atsitikę, ne
reikia dėl to perdaug niekam

suadas žarijas. Reikia daryti, /J

rios nori ir stengiasi lietaMŠ- - 
kus dalykus sustiprinti, tebe- 
sinaudoja netinkamais ir visU- d

apie mišrių vedybų vaikus. Va
dinasi, parapinė lietuvių mo
kykla nešistatė sau uždavinio

kad. bus naujų, pritaikytų jau y 
nemokančiam - lietuviškai nei,' 
abc paskaityti. Tos visos pa- 
guodos li$ šiol tebeguli seimą - 
ir posėdžių nutarimuose. Ar-kįįį 

* ■(nukelta į 5 psL)

dkfita- mergi-
"susegti auksinėmis sagomis. 
Ant didžiojo dešinės rankos 
piršto žvilgėjo amuletas. Grafas 
dvelkė švelniais, lepnią moterį

liu
prancūziško konjak^raH|P 
no butelis.. Ponia Ambros išėmė

mos daktarienės 
kostiumais.

moteris laiku jį išgelbė- \
----- - S

kose, ir

lat tampė savo ranką taip, kad 
aiškiai matytųsi auksinis laik
rodis.

Savo laikysena jis priminė 'išvežti iš Vienos, 
man salono liūtą, kurių taip 
daug teko Vienoje matyti. Ko
kie vėjai jį atnešė į šį tolimą 
Tyrobo užkampį?

pasakojo, kaip jai pavyko kone ti. Sakykite, mielas daktare, 
visą kristalą ir poroelaną laiku gal žinote gerą metodą suplo- 

rtčti?
— Kopti į kalnus ir leistis

Įėjau pasiimti, žinote, mes tu
rime tokius cBeviškus kitimus, 
dvylika ar net daugiau; na,

, — atsakiau šypsodamasis.
— Jei ponas daktaras mane

— Bet gi jūs buvote

aš. — Tokiems raudonį tik-

darydamas odinį elegantišką

— Mano koja dar nepagijo, 
bet grafos Mayer...

įt^

Aš esu iš Rummi jos. Ket-

Tuo tarpu ritjo Ir paute fak-

-y.
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