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Sovietų Rusijos užsienio 
ministeris Molotovas atsi
vežė su savim į Paryžių 
tris Pabaltijo valstybių 
kvislingus “užsienio minis- 
terjus”. Kodėl jis juos ten 
atsivežė? Gali būti manė, 
kad jisai galės įpiršti 21- 
ncs tautos konferencijai, 
kaipo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos “atstovus”. Bet 
kada pajuto, jog Jung. 
Valstybės ir Britanija 
griežtai priešinsis tų kvis- 
lingų įšmugeliavimui, tai 
pats Molotovas mandatų
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Misiionieriai Pavaduoja 
Kunigus Korėjoje

Korėja — Kim. Patrick 
Brennan. Knh’mbietis mi
si jonieri;»s iš Chicagos, ku
ris nrieš kn.rą mi.°iionieria- 
vo Korėjoje, sugrįžo į savo 
misiją.

Laike pertraukos, misi- 
jonierius buvo Jungtinių 
Valstybių kariuomenės 
kanelionu Euronoj.

Taipgi sufrrižo į Korėją

I

komisijoje pareiškė, kad du Marvknollai misijonie-

Trys mažytės - trynukės, savo dviejų metukų gimtadienį švęsdamos 
gavo vieną tortą dėl trijų. Matomai, tortas netik skanus ragauti, bet ir 
malonus pačiupinėti.

Vyras, pašventęs gyvenimą lietuviškai dainai:

Surinko 10,000 Uetuviškų Dainų
— Atsilankymas pas muzikę Sarpalių. — Dai
nininkė, padainavusi 232 dainas. — Lietuviška 
dainelė Rėmės bibliotekoje. — Miko Petrausko 
rankraštis. — “Birutė" ir “Šienapiūtė". — Skau
di nelaimė kasyklose. — “Pinigas neduotų tiek 
džiaugsmo, kiek daina." — Lietuvoj nebuvo, o ji 
jam “Mylimas kraštas." — Apie vienų Sarpa- 

liaus bučkį.
riai. kuriu darbas ten buvo 
pertrauktas iš priežasties 
karo su jaoonais.

Trys airiai misijonieriai, 
išbuvę Korė jo ie-per 13 me
tų, grįžta i Airiją trum
pam poilsiui ir specialistų 
gydytojų priežiūros.

tie kvislingai esą “sovietų 
delegacijos nariai“. '

Taigi Lietuvos kvislin- 
gas Rotomskis, kaip ir 
Latvijos ir Estijos kvislin
gai liko tik Molotovo pa
stumdėliais — “sovietų de
legacijos nariais“.

Po tokio nevykusio Mo
lotovo manevro komunistų 
spauda paleido* burbulą, 
būk “yra ženklų, kad 
Jungtinės Valstybės neuž
ilgo oficialiai pripažins 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kaip Tarybų Sąjungos res
publikas...“

Jeigu Jung. Valstybių 
valdžia taip padarytų, 
kaip sovietų Rusija nori ir ___ _ ___ _ ______
reikalauja, tai ji išsizadė- pija, o už kelių metų bus 
tu teisingumo ir palaidotų statoma didžioji seminari- 
šio krašto principus. Ji su- 
keltu prieš save visus A- Aisim L-ozi 
merikos demokratiniai nu
siteikusius piliečius. Pa
baltijo valstybių pripaži
nimas sovietų Rusijai, bū
tų pripažinimas tos vagys
tės, kurią sovietai atliko 
1940 metais ir kuria Jung. 
Valstybių valstybės de- 
partmentas griežtai pa
smerkė.

Jung. Valstybių valdžia 
pripažįsta nepriklausomą 
Lietuva, tokią, kokia ji bu
vo prieš birželio 15 d., 1940 
m.

Lietuvos piliečiai kovojo 
ir tebekovoja dėl nepri
klausomybės ir laisvės at
gavimo Liefuvoje ir užsie
nyje. Nežiūrint kaip Lie
tuvos okupantas nebandy
tų legalizouti savo klasta 
ir smurtą, demokratinės 
valstybės, kurios laikosi 
teisingumo, to smurto 
klastos nepripažins.

i

Seminarija Permala
San Antonio, Texas — 

Darbas pradėtas statyti 
naują seminarijos namą, 
nes yra daug studentų ir 
negalima sutalpinti visus 
sename Šv. Jono Seminari
jos name. Jau yra surink
ta 85,000 dolerių suma šiai 
statybai. Pirmiausia bus 
pastatyta pradinė semina-

Aišku, kad sugrižiusieji 
kariai padidino pašaukimų 
skaičių.

omim "kimi

ArMvyskapijoje
Dedham, Mass. — Sek

madienį, rugp. 4 d., J. E. 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing oficialiai priėmė 
Afrikos Misi jonierių 
Draugiją į mūsų arkivys
kupiją ir pašventino kon
gregacijos naują Apaštalų 
Karalienės Seminariją, 
Dedhame.

Misijonieriai pereitą ru
denį įsigyjo taip vadinamą 
Joyce Estate, kame randa
si 20 kambarių namas ir 
kiti nameliai, ir juos per
taisė į pradinę seminariją 

!bei novicijatą.
ir
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Aušros Vartų Paveikslo 
Istorija Ir Novena

Ką tik išėjo iš spaudos Domi
nikono Tėvo Kazimiero Žvirblio. 
O. P. sustatyta Novena knygelė! K 
prie Pan. Šv. Aušros Vartų su 
aprašymu istorijos to stebuklin
go paveikslo. Tai gražaus for
mato kngelė, turinti 39 pusla
pius. Ji bus vartojama kaipo 
Nuolatinės Novenos vadovėlis 
Šv. Jdrgio parapijos bažnyčioje, 
207 York Street, Brooklyn 1, N. j 
Y. Kas norėtų įsigyti šią knyge- j 
lę, gali kreiptis arba tiesiog į 
minėtą par. bažnyčią, arba į Ka
talikų laikraščių redakcijas. Jos 
kaina 25 centai. Kadangi Auš
ros Vartai yra Lietuvos viens

ATVYKO LIETUVIS 
PRANCIŠKONAS

$400.000 Naujai
Bažnyčiai

Kas sužadina krūtinę, jei ne dainos Lietuvos, 
Kas duos spėką begalinę dėl nuvargusios sielos.
Tai mus turtas, tai mūs laimė — dainužėlė Lietuvos, 

Kas ją renka, kas ją krauna, didžios vertas pagarbos.
V. Greičiaus kompozicija.

kai skubėdami į vasaros. viškų dainų ir lietuviškos 
piknikus giliai į plaučius muzikos melodijų, 
įtraukiame džiųstančio 
šieno kvapą, kai matome 
prinokusius beliūliuojan
čius geltonus javų laukus, 
mūsų mintys per mėlynuo
sius okeanus skrieja į mie- _r___* _____________
ląją Lietuvos šalį, kur , laiko. Bet va, aną dieną 
smagiųjų šienapiūčių ir patenku į vestuvių salę 
rugiapiūčių vakarais skar- (aš vis sakau, kad kunigo 
džius dainų aidus miškai------ '-----1------------------
ir lankos nešė.

i tmėm ir pasibučicnrom 
su Sarpalituni

Jau pora metų, kaiD ren
giausi tą ypatingą žmogų 
aplankyti, bet vis... nėra to

* 
Raleigh, N. C.

nekatalikas, Juliau Price,; tortas 
siškai savo globon. Vieną iš Greensboro paaukavo j — Turtingiausis lietuvių

Petras Baniūnas, į vieną jų dalį pasiėmė vi-
Y. —1* ' »vi • ««

Tūlas, Didysis Lietuvos
Tėv. 1 

pranciškonas š. m. liepos 
mėn. 22 d. lėktuvu atvyko 
iš Italijos į New Yorką. 
Jisai Italijoje gyveno nuo 
1937 metų. Baigta mokslus 
Florencijoj; dirbo Viareg- 
gio mieste. Paskui buvo 
perkeltas į Monzą, prie Mi
lano. Tenai 1944 m. susipa
žino su lietuviai, kurie vo- niūno globoje. ____ „___

: kiečių prievarta buvo čia rūpinsis Tėv. Bernardinas nas pradėjo vajų 
!atvežti sunkiems darbams. • Grauslvs, O.F.M. sumą naujai salei, pradinei
i Tėv. Baniūnas rūpinosi, j Tėv. Baniūnas, atvykęs mokyklai ir aukštesniąjai 
{kiek galėdamas, padėti Į Amerikon, ansigyveno lie- mokyklai. Visi parapijos 
šiems jaunuoliams. Keletą'tuvių pranciškonų vienuo- įtaisymai kainuos virš pu- 
jų net pervedė slapta per lyne Greene. Maine. Čia sę milijoną dolerių. Para
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laikotarpį jisai savo suma- 400,000 dolerių * pastatv-1 tautos paveldėjimas yra 
numu maitino ąoie 60 lie- mui naujos narayijinės daina, — 1

gyvenimas būtų lengves- 
jnis, jei nereikėtu eiti į tiek 
.daug linksmybių: vestu
vių, krikštynų ir tt.). Bū
rys ratan sustoję traukė
me lietuvišką dainą. Gi 

į žiūriu — beateinąs malo
nus prietelius p. Sarpalius.---------- ------- --------- ----- v ... . . - ,------ , taip amerikiečiai 

tuvių. Tai yra tikrai nepa- bažnyčios ir klebonijos, at-; autoriai pradeda savo pui- žodžio netaręs priėjo, 
prastas dalyk* s žinant minčiai savo T“1—1---------------— «
tuometinės Italijos skur- žmonos, kuri buvo ilgame-j 
dą:.SuJlaiSu j“”? „..jdainų verksmas ir atodū- neuže“;?! " ’

kai tik bus palima SIat, aĮdejo, taciau^yra pa-j Nors mes abu stovėjome 

sukdtiįrie savo laisydaikj. »«> vome negėre (kad nebūtų 
gyvenimą skina tam di- itarimo galiu Drisioažinti. 
dziajam lietuvių tautos kad jau daut?iau kaip 20 
turtui dainai išsaugoti. metų esu pįinas abstinen- 

Vienu iš tų didžiųjų pa- tas). Taigi tas jo lietuviš- 
sišventėlių yra chicagietis kas nuoširdumas taip ma- 

‘ ne paveikė, kad sekantį va
karą jau aš beldžiausi į jo 
duris — 1408 E. Marųuette 
Rd., Chicaeoje. (Apie tai, 
kaip gatvėkaris trenkė į 
mūsų automobilio nugarą, 
geriau nutylėsiu).

apsikabino, pabučiavo ir 
sako; --
— Na. kodėl gi pas mane

prastas dalyk*, s žinant minčiai savo mirusios kįą knygą “The Daina”.
tuometinės Italijos skur- žmonos, kuri buvo ilgame-f •g
dą. Su laiku jiems buvo su- te tos parapijos nare.
rasta darbo. Bet ir toliau' Bažnyčios statymas pra-,
jie paliko Tėvo Petros Ra- sidės, r»Qoii™»nfčiin i™ ' ----- ::------ T------—

Dabar jais nupirkti medžiagą. Klebo-nePertoli nuo baro, bet bu-

jų nei pci vcuc siapio. pci . įvne Vrreeiie, maine. via ----- . “ . —•
Šveicarijos sieną, tuo būdu dirbdamas, jis ir toliau pa-'Pįi\e^a^ džiaugiasi ir dos- 

statydamas į rimtą laikys ryšius su lietuviais n*a* au^°ja-____________save 
mirties pavojų.

Pralaimėjus karą vokie- jais, kiek galėdamas, 
čiams, tie lietuviai Italijo
je atsidūrė gatvėje. Tėv. 
Petras Baniūnas, gerašir
džių žmonių remiamas,

v •

Veteranai Laimėjo Rinkimus

tremtiniais Europoje ir 
rū

pinsis. Geriausio pasiseki
mo šiame krašte!

Graikai Nori Gauti 5 Bitionu
Merių Paskolą Amerikoje

Athens, Tenn. — Karo teranai panaudojo ginklą 
veteranai laimėjo nomina- prieš politikierius. Kovoje 
ciju rinkimus. Tačiau dėl sužeista du pavojingai ir 
to kilo ginkluota kova. Ve- apie dvidešimt kitų.

i --------------------------------- Į Šerifas Mansfield ir jo
• brangiausių religinių šventovių, pagelbininkai buvo pri- 
visiems bus įdomu turėti tokią versti pasišalinti. Vetera- 
knygelę, gi Parapijos, kurios y-'nai balsų dėžutes paėmė, 
ra dedikuotos Pan. Šv. Marijai jr vėliau paaiškėjo, kad 

ipo šio Aušros Vartų invokacija, balsavimai būtų buvę su
kurtos turi ar nori įvesti šią No- klastuoti.
veną, norės < 

? knygelių visiems 
čiams. -

Kun. C. E. Paullonls.

didesnį kiekį ' šių j

Petras Sarpalius, kurs turi 
surinkęs apie 10,000 lietu-

GINČAI DĖL PIRMININKO 
KONFERENCIJAI PASIBAIGĖ

Balsavimo dėžutės buvo 
parapijie- nuneštos į kalėjimą. Vete- 

jranai, gavę ginklus, užėmė 
kalėjimą ir paskui visą 
miestelį savo kontrolėn. 
Veteranai reikalavo tik 
teisingo balsų suskaitvmo. 
Kalėjime jie rado tuščias 

į balsavimo blankas, kurios 
Vokietija (LAIC) —Lie-.būtu gal būti panaudotos 

tuvių tremtinių spaudoje'politikierių mašinai, jeigu

Skatina Kirti Kultūros 
Fondg

prezidentas Georgės Bi- Vakaras muziko 
dault. šeimoie

Po ilgų ginčų priimtas Aukštas, liesas, su pra- 
ketunų didžiųjų ministe- dedančiais šarmoti plau
nu nutarimas, kad konfe- ^ajs vjeną vakara jisai 

paeiliui iš kiekvienos ketu- savo surinktųjų gaidų. Burių didžiųjų valstybių, bū- vome jo jauki^m* 
(tent, Jung. Valstybių, An- rvje, kur linksmai čirškė

dama lakstė keletos metu- 
. kų jo maža dukrelė, o sofo- 
j ie sėdėio jo jauna žmona 
Leokadija Sutkiūtė, ilga
metė vyčiu choro narė.

— Kur kiti vyrai skribe- 
les deda, mano vyras gai
dų pundus sukrovęs, — 
juokavo 
gaiviais 
gėrimais, o tėvas 
sodinęs mažyte ant kelių, 
nasakojo, kad ši jo dukre
lė jaunesnė net už anūkus..
Svarbieji rinkiniai

Muzikas Sarpalius tik 
traukė ir traukė tai rudas 
papkes, tai gražiai irištus 
sąsiuvinius vis aiškinda
mas:
— Čia kun. Sabaliausko 

surinktos Lietuviu dainų 
ir giesmių gaidos, išspaus
dintos Helsinky, 1916 me
tais.
— Čia Naujalio sonetas, 

Tęsinys 5-tame pusi.

Paryžius,, rugp. 5 —Dvi
dešimt vienos tautos kon- 

Į ferencijos procedūros ko- 
Paryžius, rugp. 5 —Grai- misijoj kilo ginčai dėl kęn- 

kiios valdžia nori gauti 5 ferencijos pirmininko, 
bilionų < 
Jung. Valstybėse. 
Jung. 
tokią paskola duotu Grai-! .. . , . .
kijai, tai būtų didžiausia įJ°» kad konferencijos pir- gijjos, Prancūzijos ir Ru-

I
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v invuvijvS pirmin i n k o. t i”iU nutanmas, Kaci Konre- kais vierą vakara jisai 
doleriu paskolą. Dauguma mažųjų tautų, Į rencijos pirmininku būtų man dėstė knvgų knygas 

, • . ' i vadovaujant Naujos Ze- rValstybių valdžia , ... , , .. .landi jos delegacijai, nore-

paskola duota bet kuriai ;mininku būtų Prancūzijos sijos, 
valstybei.

Kaip žinoma, sovietu Ru
sija prašė 6 bilionų dolerių 
paskolos iš Jung. Valsty
bių.

Vokietijoje gyvai nagri-jbūtu buvę reikalinga. Mie- 
nėjamas Kultūros Fondo jstelio mavoras buvo atos-

{togose. Tik keturi polici- 
I n inkai buvo sargyboje. Ve
teranai paėmė miestelį sa
vo kontrolėn. Jie tai pada
rė, kad balsavimai būtų 

kultūrinės teisingai pravesti, būtent, 
tremtinių organizacijos ir kad balsai būtų teisingai 
visi tremtiniai.

Steigimo klausimas, kurio 
tikslas būtų finansuoti lie
tuviškos kultūros reikalą. 
Prie šio ’ Kultūros Fondo 
Steigimo kviečiamos pri
sidėti ' visos

suskaityti.

Raudonieji Pakorė Gen. 
VlasovĮ

Maskva. Rusija, rugp. 5 
— *Tzviestija“ skelbia, kad 
sovietų Rusijos valdžios į- 
sakvmu pakorė gen. An
drei A. Vlasovą ir šimtą 
jo bendradarbiu.

Oficialiai skelbia, kad 
pen. Vlasovas ir io bendra
darbiai prisipažino kal
tais.

Gen. Vlasovas buvo įžy
mus raudonosios armijos!

Smailius Žemės Drebėjlinas
organizavo rusus belais
vius kovai prieš raudonąją Kun. Joseph, S. J., 
armiją.

JUNG. VALSTYBĖS RUOŠIASI 
GINTI INDELIUS BAL

KANUOSE
Paryžius, rugp. 5 — A- tori jos viršininkas, užre- 

merikos delegacija taikos > kordąvo smarkų žemės 
konferencijoj ruošiasi ko-j drebėjimą, kuris buvo jau- 
vai, kad apginti Amerikos' čiamas nuo Kalifornijos 
kreditorius ir investorius, | 
kurie buvo indėję savo ka
pitalą Vengrijoj ir kitose 
Balkanų valstybėse ir ka
ro metu jį prarado.

Apskaičiuojama, kad A- 
merikos įstaigų įdėtas ka
pitalas Balkanuose siekė 
$75,000,000.

1 fc ■■

New Y’ork, rugp. 5 — 
Ford- 

ham universiteto observa-

ii, vaišindama 
“minkštaisiais“ 

pasi-

iki Anglijos.
Smarkiausiai buvo jau

čiamas Puerto Rico, tačiau 
niekas nežuvo.

Maskva Pasmerkė Vokieti
jos Zong Platų

i
Londonas, rugp. 5 — So

vietų Rusija pasmerkė 
Jung. Valstybių - Anglijos 
planą, sujungti ekonomi
niai Vokietijos zonas.
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Katarias Rekvizicijas lie- i Amesov Ir Saslev leidžia 
tavoje PadMne 50% !

New York (LAIC) — 
Okupantų leidžiamas laik
raštis “Tarybų Lietuva” Kaune atspaude 15,200 raštis “Pr 
Nr. 51 skelbia Komisarų egzempliorių knygutes ‘Ką 9 praneša, 1 
Tarybos ir Komunistų davė Tarybų Valdžia Žmo- steigtas Marksizmo - Le- 
partijos nutarimą, kad 
1946 m. Lietuvos ūkinin
kai turės pristatyti pilna 
mėsos, pieno, kiaušinių, 
vilnų ir šieno normą. Per
nai metais dar buvo 
damos 50 c< lengvatos nors 
pristatant kiaušinius. Šie- klestėjimo Pagrindas. Ją lektinis ir istorinis mate- 
met tų lengvatų jau nebe- parašė raudonųjų režimo rializmas, komunistų * tol- 
paliekama. taigi valstie- bosas Lietuvoje M. A. Sus- ševikų istorija, istorija 
čiai turės pristatyti kiau- lov (Išleista Vilniuje 24 SSSR ir tX Greit pradėsią 
šinių visa 50 c< daugiau, puslapių kaina 30 kapei- dėstyti pohtinę ekonomiją, 
Būdinga, kad vieši skelbi- kų). Taigi — Lietuvą už- tarptautinių santikių isto- 
mai Lietuvoje, pastaruoju plūsta rusų rašytojų pro- riją ir SSSR vidaus politi- 
metu, daromi išvien komi- pagandinę literatūra, ku- ką. Kaip iš programos ma- 
sarų (dabar ministrų) ta- rią Lietuvos žmones turi tyti, tai dar viena boldevi- 
rybos ir kompartijos var- spausdinti savo lėšomis.
du. ----------------

Darniai su Maskvos dik- Silpnai Tevyksta Statyba
tuojama linija, komparti- -
jos įtaka kas kart, dau
giau neakcent u o j a m a. 
Kaip žinome, Lietuvos 
kompartija niekuomet ne
buvo viršijusi 3000 narių.

Knygas lietuvėje

t*

New York (LAIC) —
Spindulio”

PH,’ JE

i ;

spau s t u v ė Maskvoje teūftianas hik- 
Nr.

Kaune į-

duo-

nėms’ (45 pusi, kaina 1 ninizmo vakarinis univer- 
rubl.); ją parašė Amosov. sitetas. Jame 4*ą 
“Tiesos” leidykla išleido kaip 200 klausytojų: ko- 
20,000 egzempliorių kny- munistų partijos narių, 
gėlės “TSRS Tautų Sąjun- komjaunuolių, valdinin-. 
ga ir Draugystė” — Jų kų, o taipgi gydytojų, in- 
Laisvo Vystymosi ir Su- žinierių ir tt. Dėstoma dia-

Kame

Rusija Tarpsta Svetimu 
Turtu

Washington, D. C. —Ap
skaičiuojama, kad sovietų 
Rusija pasigrobė iš Suomi
jos, Rumunijos, Bulgarijos 
ir Vengrijos įvairaus turto 
už $2,200,000,000.

Čia neįskaitytas Rusijos 
grobis iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Vokietijos ir 
kitų kraštų.

Taigi visiems aišku, kad 
sovietų Rusija tarpsta sve
timu turtu.

Į 
|
1 “Tarybų Lietuva” Nr. 51 
nusiskundžia pernelyg lė
ta Kauno statybos eiga. 
Užsimota atlikti statybos 
darbus metalo apdirbimo 
fabrike, vilnonių audinių 
fabrike “Drobėje”. “Tech- 
nodegoje”, vandentiekio 
stotyje, Žemės Ckio Aka
demijoje, muziejuje ir ki
tur. Ypač jaučiama stoka 
gyvenamųjų butų. Tačiau, 

I statybos darbai vyksta la
ibai lėtai, nes trūksta pa- 
grindos statybos medžia
gos, trūksta darbo jėgos ir 
šiaip sistemos planavime.

New York (LAIC) —

kiškos nuifikacijos įstai
ga, kurią, savo lėšomis, 
turi išlaikyti karo suvar
ginti Lietuvos žmonės ir 
kurią turi lankyti terori
zuojami inteligentai.
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Kinijos karys saugo daugybę maišų grūdų, 
kurie yra skirti Kinijos badaujantiems. Kol kas 
jie yra valdžios sulaikyti, nes ten kur jie turi būt 
nugabenti siaučia komunistinės karo jėgos.

t

Našlys Seka Siityį Yienuolty 
Pėdomis

Clayton, Mo. — Septy
niems posvulantams buvo 
įteikta Alexian Brolių 
Kongregacijos vienuoliški 
abitai. Naujokų tarpe ran
dasi našlys, Povilas Zim- 
ny, kuris darbuosis su sa
vo pavyzdingais dvynais 
vienuoliais, tame pačiame 
vienuolyne. ’

Anglija Nusavina Kasyklas

' 'v

• » L ■

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis.

♦

Bartininkai Už Pavergtųjų Siunčia 20,000 Rožančių 
GraikamsLaisvę

Klausimai Ir Atsakymai
'Tana/iįail PrP-E¥3MIlill3 .neskaitomas Amerikos pi-

M I liečiu, nes jis balsavo sve-
I timoje šalyje.
---- Atsakymas — Prieš sau-

Khmsimas — Atvykau į sį0 13 d. 1941 m. Amerikos 
Jung. Valstybes kaipo jū- pilietis nepametė savo pi
rmeivis 1944 m. Nuo to laiko lietybę vien dėl to, kad jis 
čia gyvenu. Mano draugas,; balsavo svetimoje šalyje, 
kuris pačiu metu ir pačiu ■ Bet pagal įstatymą, kuris 
būdu nelegaliai įvažiavo į įėjo galėn toje dienoje, as- 
Jung. Valstybes, išvažiavo muo> kuris sausio 13 d., 
į Kanadą per Kalėdas ir 1941 arba vėliau balsavo 
jis tenai gavo imigracijos politiniame rinkime sveti- 
vizą ir dabar grįžo legaliai, moję šalyje arba balsavo 
Ar aš galiu taip pat dary- plebiscite nuspręsti sove- 
ti? - Irenumą svetimos teritori-

Atsakymas— Patvarky- j°s’ pameta Amerikos pi
rmai vykti į Kanadą gauti) 
imigracijos viza — dabar j 
tas žveis vadinamas “Ca-

Hm

lietybę.
Reikia čia pažymėti, kad 

tai turėjo būti politinis 
1 rinkimas ir, kad toks ple- 
i biscitas turėjo nuspręsti 
soverenumą svetimos te
ritorijos.

______________________________

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

Londoną^, rugp. 5 — An
glijos valdžia nutarė nusa
vinti anglies kasyklas ir 
jų savininkams sumokėti 
9 bilionus dolerių.

w_« «-------u u < - —nOZUulOVSKI lOmTMMIO 
lietuves fieiefinkefcs

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
4

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

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

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galimą laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti Kaina — S3.50. Rašyk:

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

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė ---------------- ------------------------

Gatvė ...... —.................................. —...............

Miestas ir Valstija........................................ ..............

knyga (s)

----------- j
Columbus, Ohio, rugp. 5 

— William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos 
prezidentas, reikalauja, 
kad į 21-nos tautos konfe-. 
rencija Paryžiuje būtų į 
ateistas Amerikos. darbi- ’rausi| 
ninku atstovas ar atstovai. & 

mlliam Green sako, kad 
darbininkų basas turi bū
ti išklausyta^. Reikia būti
nai išaiškinti ko siekia so
vietų Rusija? Ar ji siekia 
taikos ir ar ji sutinka duo
ti Iąisvę darbininkams jos 
okupuotuose kraštuose?

Afbany, N. Y.* — Šio mie
sto Šeimyninio Rožančiaus 
Centras išsiuntinėjo 20,000 
rožančių Katalikams Grai
kijoje.

i Vardan rožančiaus cent
ro, Bing Crosby, cinemos

ninkas, viešai prašė visuo
menės prisiųsti 50,000 ro
žančių, kurie bus išdalinti 
reikalaujantiems..

Tyrinėja KuKIm Klan 
Veikiai

New Y«»rk (LAIC) — 
Lietuvos Geležinkelių Vir
šininką, kaip praneša “Ta
rybų Lietuva” Nr. 43, yra 
Kožuchovski. Be kitų už
davinių, jisai turi prista
tyti reikiamus vagonus su
imtiems iš Lietuvos vals
tiečių produktams Rusi
jon įvežti.

Turkijos MHsferig Kabine
tas Atsistatydino

Washington, D. C., rugp. 
5 — J. V. valdžia tyrinėja 
Ku Klux Klan veikimą 7 
valstybėse, paskelbė vals
tybės departamentas. Jei-

tas žygis vadinamas “Ca- 
nadian pre - examination” 
— neseniai buvo pakeisti 
ir dabar ne taip lengva 
gauti leidimą dėl “Cana- 
dian pre - examination” 
kaip pirmiau. Ateivis, ku-l 
ris turi žmoną, nepilname-! 
čius vaikus arba tėvus gy-! 
venant Jung. Valstybėse 1 
gali prašyti “Canadian! 
pre-examination” privile-1 
gijos kada Jung. Valstybė
se išgyvena vieną metą; 
bet jeigu neturi tokių gi
minių šioje šalyje, jis turi 
čia gyventi penkis metus 
prieš padavimą tokio pra
šymo. Jo charakteris turi 
būti kuogeriausias ir vi
sais kitais atžvilgiais turi 
būti tinkamas natūraliza
cijai, t. y., turi priklausyti 
prie rasės ar žmonių, ku
rie gali būti naturalizuoti. 
Turi atsiminti, kad jeigu 
yra daug vizų prašymų dėl 
šaltes k“r jte gimė ir jam lietuviams jau už-
prisieitų laukti ilgiau me-.f k -k- . kl
to laiką gauti tokia viza, ka ’ Dai^iama
jam leidimas vykti į Kana- i 
dąbus atsakytas ir jam i 
bus pasakyta grįžti atgali^ - J ^as krastas 
į savo gimtinį kraštą ir te-|l; • 
nais laukti vizos.

Sovietą "Gina" Mažę 
Tautų Teises

New Y orių (LAIC)— Lie
pos 7 d. (š. m.) Maskvos 
radijas komentavo “Izves- 
tijoj” tilpusį straipsnį, 
kuriuo puolama anglų po
litika artimuose rytuose. 
Pasak sovietų, anglai veda 
imperialistinę kiršinimo 
politiką Palestinoj, Irake, 
Transjordanijoje ir kitur. 
Sovietai su mažomis tau
tomis, girdi, elgiasi kitaip, 
jie gina jų teises, stengiasi 

; atstatyti pavergtų tautų 
■’ suverenumą ir ūkišką lais- 
: vę.

Tos “gerosios” politikos,

Panet

Istanbnl, Turkija, rugp. £u suras kokį neteisingu- 
5 — Turkijos premjeras m4> tai tos organizacijos 
Saracoglu, kurio tespubli- pariegūnai bus traukiami 
konų partija šiomis dieno- teisman.< r- - -mis laimėjo rinkimus, ir jo 
kabinetas atsistatydino.

Prezidentas Inonu pa
kvietė Redjep Peker, bu
vusį respublikonų partijos 
sekretorių, sudaryti naują 
valdžią.

Jonas Botais Kauno \ 
Teatneša

New York (LAIC) — O- 
kupantai labai rūpestin
gai tebenaudoja kino teat
rus savai propagandai. 
Kaune dabar veikia Fo- 
rum, Romuva, Kapitol, 
Glorija, Daina, Pasaka, 
Union ir Lira kinoteatrai. 
Be kitų rusų propagandi
nių filmų, juose rodomas 
Jonas Baisusis, buvęs, 
kaip žinoma, vienas iš 
žiauriausių Rusijos carų. 
Dabartinėj diktatūrinėje 
Rusijoj jis vaizduojamas 
kaip didvyris, išimtino 
masto valstybininkas, tuo 
bandant kaip ir netiesiogi- 

! niai pateisinti ir dabartinę

Italija Nepriima Taikos 
Sutarties

-r

Paryžius, rugp. 5 — Ita
lijos valdžia, kaip praneša,

Amerikoniškos
ntĮ?, 1. 1. ~rmetyues

» T’ K. K

Tyrinėjimas vedamas 
New York, Michigan, Ten- 
nesee, Florida, Kaliforni
ja, Mississipi ir Georgia 
valstybėse.-

I

yra apsisprendus nepriim
ti taikos sutarties, kurią) 
paruošė keturių didžiųjų1 
valstybių užsienių minis-; 
teriai, pagal kurią Italija’ 
netektų savo kolonijų.

įcelandija Nori įstoti | Jung. 
Taotg Organizacija

V -

Šiomis dienomis įcelan
dija formaliai įteikė pra
šymą, kad ji būtų priimta* 
Jung. Tautų nariu.

Septynios tautos padavė 
aplikacijas, kad būtų pri
imtos į Jung. Tautas. Ki
tos valstybės yra šios: Al- 
bania, Mongolijos Liau-1 
Ji— „„„..ui: !

V •
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(priespaudą. Kitu didvyriu dies Respublika, Afganis-! 
Įvaizduojamas caras Pet- tanai, Trans-Jordanas, Ai-1
Iras I (Maskvinės propa
gandos vadinamas “di
džiuoju”), ne mažiau žiau
rus ir beatodairinis despo
tas. !

rija ir Portugalija. I
i j

71sis Kongresas 
Išsiskirstė

Šventi žmonės kiekvieną 
rytą ir vakarą ruošėsi prie 
mirties. K. J. N.

Wa»hington, D. C. — 
Jung. Valstybių Kongre
sas išsiskirstė atostogoms. I

naikinti lietuviškoji inteli
gentija, kertami miškai, 

ir 
•t.t. Šią “politiką” sovietai 

“pavergtų 
tautų suverenumo atstaty
mu ir laisve.”

Klausimas — Ar teisybė, 
kad Amerikos pilietis pa
meta pilietybę, jeigu jis 
balsuoja svetimoje šalyje? 
Mano draugas gyvena už
sienyje ir jis rašo, kad jam 
Amerikos pasportas buvo 
atsakytas todėl, kad jis

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lerington 8595

LlmMtnal <MI visokių rntkaių 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Rastą - Naująjį

Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi-, 
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutinės Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.«

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai. 
Šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais-viršeliais— $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broaduay, S. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Adminfetncijni:
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiu čekį sumoje $ .. ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.
4 . . . A ■ v

Vardas

Adresas
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publlshed erery Tueaday and Friday ezcept Holidava auch aa 
New Year, Good Friday, Itanorial Day. Independence Day.

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa
---------by----------

•A IMT JO8CPH'8 LITHUANIAN R. C. AMOCIATION OF LABOM
BNared M Moand-claaB matter Sept U. 1915 at the poot offlcc at Boatoa. 

Mm under the Act of March 3. 1370.
Leoaptance for maUins at opecial rate of poctaga provtded for ta Sectlon 1103 

Act ot October 8, 1017, authorised on July 12.1013
BUBBCRIF’TON RATU: PRENUMERATO8 KAINA

Jomeatlc yearly ------------------- 34.00 Amerikoje metama------------------84.00
Domeatic once par week yearly 82.00 Viena kart savaitėje metama__  82 00
roreign yearly ........   86.00 Užsieny metams--------------------- 85.00
Vorelgn once per venk yearly 8250 Užsieny 1 kart aa-tij metama 8X50

DARBININKAS
* 186 West Bro*dway, South Boston. Maa>

Telephone SOUth Boston 2680

Taikos Konferencija 
Nepasislenka

DARBININKAS

% šie namai buvo pastatyti darbininkams, kurie dirbo karo darbus, dabar 
jie perdirbami ir pritaikomi pastoviam veteranų gyvenimui, West Los 
Angeles, Calif. Matomai statyba žygiuoja labai sparčiai ir stokavimas bu

tų greit atslūgs.

Derybos dėl taikos eina sunkiai. Paprastai po kiek
viena laimėto karo nugalėtojai nelengvai pasidalina 
savo “laimėjimais”. Bet po pražūtingų šio karo žudy
nių laimėjimai beveik virsta pralaimėjimais. Senas ro
mėnų posakis “deja pralaimėjusiems” reikštų šitaip 
pakeisti: deja vieniems ir kitiems — nugalėtiems ir j 
nugalėtojams. Nugalėjusios savo priešą, žmoniškesnės kad žmogus užgema 
tautos paduoda jam ranką atsikelti, padeda atsistatyti 
ir vėl užmezga su juo prietelingus santykius. Tad joms ją gimtąja nuodėme, 
tenka nešti nauja našta: duoti buvusiam priešui mais
to ir finansinės paramos. Turėjo daug vargo jį sumušti 
ir nemažiau vargo jo žaizdas gydyti. Bet čia vargas dar są,

• T • * * 1 * •• • — A_ • Į Į _ • V i X 1 1 * •

ANTRA V f I PASAULINIAM 
KARUI PASIBAIGUS

nebematytų šviesos. I Ry
tus nuo tos “geležinės už
dangos”, kiek galima žino-’ 
ti iš nedaugelio ateinančių: 

1 žinių, guli didelės dvku- 
jmos, kuriose siaučia žvė- 
■ riškumas ir liejasi nekaltų 
žmonių kraujas.

Trvs didelės srovės ver-'

fis globinis karas s 'nai
kino geriausias praeitojo

• kąra nasekmes.
I Rytu krikščionijos rube- 
žius tūkstan^ia’s mailių 
perkeltas į Vakarus. į ta 
r n čia vieta, kur nrieš 
t’"’kctarti metu
dešimt m*1*” krikščionis-* 
kų valstybėlių li’ra atkirs- žiasi į tris didelius univer- 
ta nuo Vakaru. Jos pateko salumus.
“Ha”riavainje mirties ver-! 
gijoje”, ka;n rp*'n ’^^as 
garsus s+ati.st,as, “geležine 

(uždanga” užtvertos, kad

Maskvos, materii^inė ir 
komunistinė. remdamasi 

.Azijai, išsilieja propagan
dos keliu į visas tautas.

Londono, materijalinė ir 
kapitalistinė, remdamasi 

Ka gi tada padaro šv. Amerika, veržiasi tarptau- 
•1 l.XA ~ T O 1 A ' A. • • • 1 T •

2. KRIKŠTO VAISTAS
.•n

• t *

(krikštas? Krikštas anvalo 
mūsų asmeni ruo ruodė- 
mės sutepimo, daro ji ma
lonu Dievo akims, nutei
kia Dievo vaikc’iu teises į 
dangų ir visas kitas pagal
bas. kuriomis, jei žmogus 
uoliai naudosis, namaži 
slopins savyje pietus pa
linkimus, juos naikins ir 
augins gerus, ir taip pa
maži eis geryn iki 

j kam pasigydymui.
_ ________ „r-..,..— Toki ligoniai visii mes. Tai darė šventieji. At- 
sitreukęs girtavimo įprotį. lr P.a.kn.kstyt>-galiomis ir savo gerais
C, .„ ----- --- Gimtosios nuodėmės lie- 5arbais jje Uek ir
kuriuos jam girtybė daro, ka^^ukla ”“a^tgalJ prislėgė nuodėmingus gei- 

, smus, kad tie jau nebedare 
įtakos į jų valią ir nebe
trukdė eiti prie susivieny- 
mo su Dievu, nors tie geis- 

!mai ir buvo dar jaučiami 
i jų sąnariuose, kaip kad šv. 
(Povilas skundžiasi ir ai
manuoja.

Kol žmogus gyvena ant 
panaikintu’ sšvvie Dikta Aš’ tiesa’ Kerėjuos Dievo žemės, nors pasiektų ir la- panaikintų savyje piktą statymu, žiūrint vidujinio bai aukštą šventumą, vis palinkimą, turi šalintis g^ya^’ £t matau Javo vien negali panaikinti sa- 

- » ‘_ •_ _ __ •___ !___
pasipriešinti mano proto į tą būklę, kurioje buvo 
įstatymui ir darantį mane sutverti mūs pirmieji tėvai 
belaisvį nuodėmės įstaty-' Adomas ir Ieva. Vienas V. 
mo, kurs yra mano na-'Jėzus ir P-lė Švenčiausioji, 
riuose. Nelaimingas aš kadangi neturėjo gimto- 
žmogus! Kas mane išlais- sios nuodėmės, neturėjo ir 
vins nuo to mirtingo kū-jtų dvasios ligų ir geismų, 
no?” Rom. 21-25.

Šv. Povilas buvo šventas, 
nuo

Kun. J. Vaitkevičius, MIC.
GIMTOJI NUODĖMĖ

nuo girtuoklių kompani
jos, nuo vietos ir progų, 
kuriose nunulda^o, žodžiu 
turi elgtis kaip ligonis, ku
riam gresia mirtis, jeigu 

jneklausvs gvdvtoio pata-
1. įgimtos ligos

Tikėjimas mums sako, 
su 

nuodėme, todėl ir vadina 
Visi 

tai žinome, bent tie, kurie 
iš tikėjimo semiame švie- 

bet ne visi užtektinai 
nesibaigia: reikia jis apginti nuo barbariško talkinin- suprantame, kaip gilų per- 
ko, kurs siekia nugalėtą priešą iš šaknų sunaikinti. Vie-' versmą ji yra padariusi 
nas bolševikų pareigūnas pasisakė nesuprantąs ame- žmogaus prigimtyje, ir 
rikiečių “kvailystės”: kam jie maitina vokiečius? Yra kokiomis priemonėmis ji 
čia kuo sielotis — testimpa badu, ir jų klausimas savai- yra panaikinama. Papras- 
me išsiris... tai manoma, kad šv. krikš-

Turėdami tokią savotišką psichiką bei sielos nuo- tas ją panaikina ir daly- 
taiką, bolševikai nebesisieloją nugalėto priešo likimu, kas baigtas.
Tad lyg ir neturi nugalėtojų vargo. Elgiasi kaip pir
mykščiai urvų gyventojai: smogei savo kaimynui buo
že per galvą, paveldei jo turtą, jo žmoną ir vaikus pa
darei savo vergais ir gyvęk sau ramiai, kaip ir nieko 
nebūtų buvę. Jei tai operacijai prireikė kito kaimyno 
pagalbos ir tasai talkininkas mėgina dalintis lobiu, tai 
ir jam žiebk buože per galvą. Tačiau reikia apsižiūrėti: 
o jeigu talkininko ranka pajėgingesnė ir buožė sunkes
nė? Noroms - nenorams tenka su juo derėtis.

. I-----------------— — - -> ..... - —

Kaip tik tokioj padėty atsirado Rusijos Sovietai.'amžiuje. Tas neįtikėtinas žiaurumas, rodos, turėtų iš- 
Su pavergtomis tautomis jiems rūpeščio kaip ir nėra, eiti Sovietų naudai. Aišku, kad pabėgėliai tur būt me- 
Atkirtai jas nuo pasaulio “geležine uždanga”, užmovei luoja. Bet kodėl jie nenori grįžti? Ir vėl kam ta “gele- 
ant kaklo smauglį ir skelbk, kad jos, išlaisvintos iš ka- žinė uždanga”? Ot tas ir gadina visą biznį. Sovietų pro- 
pitalizmo vergovės, susilaukė šviesaus pavasario “de- paganda eina bergždyn. Tas ir apsunkina taikos dery- 
mokratiniam” rojuj. Vienintelis uždavinys — supažin- bas. Sovietų pasižadėjimai nustoja vertės. Reikia dary- 
dinti su tuo rojaus gyvenimu kitas dar “neišlaisvintas”. ti desperatiškas mostas: apsimesti mažųjų tautų užta- 
tautas. Bet kad čia tie buvusieji talkininkai kišasi ne rėjų. Ir štai Molotovas pareiškia, kad Rusija pasisako 
į savo reikalus ir tautų laimei pastoja kelią. Nori su- už mažųjų tautų teises, nes kitaip, girdi, būsime pana- 
žinoti, koks ištikrųjų yra gyvenimas anapus “geležinės šūs Hitleriui, kurs pavergė ir naikino visas silpnąsias turėjo apreiškimus 
uždangos”. Užtikrini, kad viskas tvarkoj, kad žmonės valstybes. Tai lyg išeina, kad Hitleris buvo pavergėjas, Dievo, o visgi jautė savo 
ten naudojasi tikra demokratija, negali atsidžiaugti o Rusija išlaisvintoja. Puikus juokdarys p. Molotovas, sąnariuose traukimą į pik- 
laisve ir gerove. Netiki. Turi savo šnipų. Ir ne vien šni- Smiechotvorec, kaip sako rusai. Deja, komedijanto ro- tą. Tokioje padėtyje visi 
pų. Šimtai tūkstančių pabėgėlių, išvietintų gyventojų, lė čia ne vietoje. Reikia rimčiau ir nuoširdžiau. Taikos mes esame, visi jaučiame 
nebenori grįžti į savo gimtąsias šalis, nes ten jau įkur- derybos nepasislenka vien dėlto, kad Rusija nori .visus traukimą į piktą .ir krikš
tą Sovietų rojus. Jų pasakos tokios baisios, kad nešino- apgauti — perdaug jau gramozdišku būdu. K. tyti ir nekrikštyti.

sugrąžina pašvenčiamąją 
į malonę, be kurios nei vie
nas žmogus negali būti iš- rimo. Tos aplinkybės, ku- 
ganytas, bet nesuteikia tos rios sveikiems nesudaro 
kūno ir dvasios sveikatos, i jokio pavojaus, jam yra 
kurią žmogus būtų ture-‘ pavojingos ir jis į jas pa- 
jęs, jeigu nebūtų buvęs tekęs būtinai pasigers, 
gimtąja nuodėme palies
tas. Girtuoklis pav. yra už-
Gyvai pajutęs nuostolius, Gimtosios nuodėmės lie-

Toks manymas yra klai
dingas, nes neleidžia žmo
gui giliau įžvelgti į gimto- 
ja nuodėmės sutepimą ir 
vesti su jomis ištvermingą 
kovą. Šv. krikštas nuplaū- 
jo nuodėmės sutepimą ir

■ nuodėmę ir sudaro tas 
i sunkenybes, kurios nelei
džia mums laisvai ir leng- 
vai vaikščioti Dievo įsa- 

jjkymų keliais. Štai kaip Šv. 
•r Povilas Apaštalas dejuoja 

ir skundžiasi tomis sunke
nybėmis: “Kuomet aš no- 

prie ma-.

gailisi, ryžtasi taisytis, ei
na išpažinties, gauna išri
šimą ir atgauna Dievo ma
lonę. Bet reikalas su girty
be dar nėra baigtas, svai
galai jam vis kvepia ir 
traukia jį atgal į girtybę. 
Jei nenori vėl patekti į gir- tybės nelaisvę" turi daįrtt nu darytl ge5a’ P™ ma-| 
tam tikrų pastangų, kad yra Pnkibęs piktumas.!

' ri tikėti, jog tokių žiaurumų būtų šiam civilizuotam

visiš-.

į

kurie iš tos nuodėmės 
plaukia.

(Bus daugiau)

I

“Mūsų laikais reikalin
gesni tiesos apgynėjai su 
plunksna, negu tiesos skel
bėjai sakykloje*— (Pijus 
IX).

tiniais bankais.
Romos, idealinė ir dvasi-,,: 

nė, remdamasi Dievu, ple- . 
čiasi Misijų keliu.

Pasirinkimas yra tarp - 
komunizmo, 
katalikybės: 
Wall St. ir Romos, 
vergijos, atominės 
bos ir teisingos bei 
vios taikos. (Imta 
kivyskupo M. 
Gardiff laiško).

Komunistai yra uoliausi 
nasaulinės taikos sekėjai. 
Tačiau, tuo pačiu laiku, 
rengia klasių karą, kuris 
lieja kraują upeliais, atim-"’ 
damas milijonams žmonių 
gyvybes. Jie veržiasi po 
visokeriopa priedanga į 
katalikišką spaudą, į ka
talikiškas draugijas, net į 
relieines institucijas. Jie 
kviečia katalikus prisidėti 
prie jų “kilnaus” darbo. 
Drįsta tvirtinti, kad ju 
troškimai vra pilnai pagal 
krikščionišką dvasia ir 
Bažnyčios mokslą. Atsar
giai su ugnimi! (Enciklika 
“Divini Redemptoris”).

Max Eastman aiškiai pa
sakė, kad Stalinas šį laiko
tarpi vadina ginkluotos 
“taikos” paliaubomis tarp 
raudonosios diktatūros ir_ 
vakaru demokratijos. Po 
to ateis laikas, kada bus • 
nuversta Amerikos vai- - 
džia.

Rusijos diplomatai nieko 
nesakys ir nieko nenasira- • 
švs, kas ardo jų klastingus • 
planus, jų mintis visada 
paslėpta ir neįžvelgiama. • 

T.B.M. •

mamonos ir 
Ma s k v o s,

Tarp 
bom- 

pasto- 
iš Ar-

McGrath

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

AURA Y ŠVENTOVĖ — PRANCŪZIJOS 
ŠIRDIS

Garbingiems vienuoliams Karmelitams į 
pagalbą stojo visi prancūzai: jauni, suaugę ir 
senieji savo gausiomis aukomis. Nors šian
dien Šv. Ona perleido savo garbingąjį Prancū- 

* zijoje sostą mylimajai dukrelei, Šv. Panelei 
Marijai Liurde, tačiau ji visgi pasiliko sau 
žymią dalį tos garbės ir meilės visų gerųjų 
prancūzų širdyse. Anose dienose garbingos 
Auray koplyčios varpai skelbė visam kraštui 
didžia garbę ir šlovę Šv. Onos, Marijos moti
nos. į jų balsą atsiliepė daug-daug pamal
džiųjų žmonių širdys stebėtinu savo duosnu- 
mu ir gausiomis aukomis. Neužilgo išdygo 
puikiausios bažnyčios, katedros, bazilikos Šv.. 
Onos garbei: Camphone, Gouste, Preante, 
Protzice, Paryžiuje ir kitur, žodžiu sakant, 
visas Prancūzijos kražtas puolė ant keliu, 
nuolankume ir karštoje maldoje garbino taip 
didžios šlovės vertą šv. Oną, Marijos motiną 
ir prakilniąją Kristaus bobutę!

Jau nuo 1650 metų būrių būriai pamaldžių 
maldininkų, piligrimų ėjo į Auray šventovę. 
Ėjo netik vargų, nelaimių prispausti, papras
ti vargdieniai — vyrai, moterys ir vaikučiai, 
bet taipgi ištisos parapijos, draugijos, nešini 
savo vėliavomis ir šventadienio nuotaika pa
sipuošę, tarsi eidami į didžiausias iškilmes. 
Ėjo čia taipgi įvairūs karaliai, karalienės, 
kunigaikščiai, aristokratai - didžiūnai su gi
lia pagarba, maldingumu širdyse ir nešė gau

sias aukas prie Šventosios kojų. Ėjo taipgi 
ir vyskupai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės.

Tegul šie keli žodžiai aiškiai mums atvaiz
duos tą didelę prancūzų pagarbą ir meilę prie 
Šv. Onos, kurie yra išreikšti kun. C. P. Char- 
land’o knygoje: “Šv. Onos garbinimas Vaka
rų Europoje nuo 1400 met. iki šių laikų”. Jo
je gražiai sakoma, kad “Aptas randasi pieti
nėje, o Auray rytinėje Prancūzijos krašto 
dalyje ir tarpe jų yra begalo didelis skaičius 
koplyčių, bažnyčių miestuose, miesteliuose, 
kaimuose, mažų koplytėlių prie vieškelių ir 
kryžkelių, pakalnėse ir kalnų viršūnėse — ir 
tas jau yra aiškus ir ganėtinas išreiškimas ir 
pasakymas, kad visa Prancūzija priklauso 
Šv. Onai. Jos vardo pagerbimui yra užvar
dinta ištisos apylinkės ,kaip — La Rochette, 
St. Maurice (Drome) ir Amiens; ištisi vie
nuolynai, kaip — Mervilliers, Luneville, Rou- 
sseaux; ištisos py lys — Saline, Venoy - Yon- 
ne, Jubliaus - Mayenne; daugelis šaltinių — 
Seine - Onferieure, Nollevale, Cunfin; dauge
lis vietų, kaip Rennes, daugelis tiltų, kaip 
Tourse; panašiai ir daugelis gatvių, klonių, 
olų, kalnų. Trumpai tariant, mylimos Šv. O- 
nos vardas visur garsiai ir garbingai ten 
skamba netik žmonių širdyse, bet ir gamto
je.”

Taigi netik anose dienose, bet ir šiandien 
yra tamprus dvasinis ryšys tarp prancūzų 
tautos ir šv. Onos: juo daugiau ji yra gerbia
ma, tuo daugiau ištikimieji gerbėjai gauna 
jos dangiškų malonių ir atbulai — juo dau
giau gauna jos malonių, tuo labiau nuošir
džiai ją gerbia, myli ir karštai dėkoja jai už 
visas apturėtas geradarystes.

Perbėgus savo lakiomis mintimis iš Vaka
rų Europos į naujojo pasaulio žemyną — Ka
nadą ir U.S.A., mes matome tą patį senovės

prancūzų brangias tėvynės vaizdą: gilią pa
garbą, kūdikišką meilę ir nesugriaunamą pa
sitikėjimą šv. Onos globai. Tat visiems Kana
doje ir U.S.A., — jų visų širdyse milžiniškos 
šiame naujame pasaulyje, garbingoje Kana
diečiams, sykiu ir Amerikiečiams, katalikams 
priklauso didi garbė ir didvyriška pagarba 
už tai! Nežiūrint kur jie yra gimę: ar vėjuo
tuose jūrių pakraščiuose senovės tėvynės, ar 
jos didmiesčiuose, kaip Paryžius, Lion’as, ar 
liepsnos ugnimi dega toji karštoji meilė, pra
kilni pagarba, nuoširdus pamaldumas ir tiky
binis entuziazmas prie Šv. Onos.

Neveltui tat ir garsusis kanadietis novė- 
listas, Laure Conau, puikiai apie tai rašo: 
“Jei aš neklystu, tai kiekvieno tikro kanadie
čio širdyje giliai glūdi nuoširdi meilė prie ge
rosios Šv. Onos, meilė — labai dievobaiminga, 
gyva, jautri, giliu pasitikėjimu ir pasididžia
vimu papuošta”.

Ir ištikrųjų, ši nuoširdi kanadiečių jai mei
lė ir dievotumas glūdi netik pavienių asmenų 
širdyse, bet ir kiekvienoje visuomenės gru
pėje: drąsiuose šios šalies atradėjuose, vals
tybės atstovuose, visuomenės vaduose, nar
siuose kareiviuose, dorovingose žmonose ir 
motinose, jaunuomenėje ir mažuose vaike
liuose! Tat visuomenės dalių vienbalsiai iš
reikšta jai meilė, pasireiškia trimis visiems 
suprantamais ir labai gerai žinomais žo
džiais: “Geroji Šv. Ona”. Beabejo, jai kaip 
tik ir priklauso ši kilni pagarba, nes ji yra 
Kanados krašto motina!

Savo patrauklios ir įdomios knygos “Šv. 
Ona Kanadoje ir Beaupre”, įžangoje, kun. 
Jurgis Belanger, C. SS. R., yra parašęs labai 
reikšmingus ir istorinius posakius: “Ši tauta 
pradeda užgimti ir turi tinkamiausį, gražiau
si vardą, kurį tik žmogaus protas tegalėjo

sugalvoti: Naujoji Prancūzija (La Nouvelle ! 
France). Dažnai mes skaitome apie šios ša- ■ 
lies pirmąją koplyčią, pirmąją šeimyną, pir- ■ 
muosius kankinius, skaitome taipgi anie Bet- ; 
lieju, Nazaretą, Jeruzalę. Bet pastebėkime, ■ 
kad šalę šio Kūdikėlio, taip menkučio ir gra- j 
žaus, randasi maldingu veidu moteriškė — ji 
ir yra Geroji Šv. Ona. Panašiai ir šiandieną, ; 
jinai rūpestingai saugo šio krašto lopšį, ji pe- ; 
nės ir augins jo vaikučius, ji globos io jau- ; 
nuomenę ir ji seks laimindama šio krašto at- ; 
eities likimą”. ;

(Ši knyga yra patartina visiems įsigyti ir : 
nuodugniai perskaityti!) :

Tat arčiau pažvelgtame į ši garbingo tėvo : 
Redemptoristo posakį, nušvietus ta viską is- : 
toriškais faktais ir arčiau susipažinkime su . 
ta Kanadiečių prosenelių prakilnia meile prie ; 
Šv. Panelės Marijos motinėlės. Šv. Onos.

Nuo pat pirmosios dienos Kanados krašto : 
atradimo, Šv. Ona pateikia mums puikų įro
dymą, kad jos motiniškai globai jis visuomet 
rūpėjo ir teberūpi. Štai faktai:

Britonų — prancūzų jūrių kapitonas. Jac- 
ques Cartier, liepos 26 d.. 1535 met., išvydo .’ 
įniršusios ir audringos jūros buvusį išsklai- ’ 
dytą savo laivyną ir puikioje tvarkoje neror- : 
ganizuotą ties Blanc Sabbon. Garsusis Cham- : 
plain’as liepos 26 d., 1606 m., įsteigė garsioie : 
Acadijoje busimąją sostinę ir užvardino ją ; 
Annapolis, t. y. “Onos miestas”. Lienos 26 d., : 
1609 m., jis suradęs ir ištyrinėjęs dabartini : 
Champlaino ežerą, ant Lamothe salos r rado- . 
jo statyti garsią pvlį ir ja užvardmo šv. O- 
nos vardu. Liepos 26 d., 1615 m., jis atrado 
Nipissing ežerą. Įžymus šio krašto tyrinėto
jas, kun. Le Caron, liepos 26 d., 1615 m., pa
siekė Three Rivers vietą ir čia laikė pirmąsias 
apylinkėje šv. mišias.
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Antradienis, Rugpiūčio 6. 1946
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Kristaus Kunigo Pasiuntinybė, 
Galybė, ir Darbai

Tėvo Alfonso P. Gailevi- 
čiaus (Gailiaus), O. P.. 
Primicijų proga, 1946 m. 
birželio 9 d.. Cambridge. 
Mass.. Tėv. Kazimieras 
Žvirblis. O. P. pasakė 
kantį pamokslą:

“Pažvelgęs j jaunuolį, 
žus pamilo jį ir jam tarė:
eik ir sek mane" (Morkaus 
10:21).

se-

Jė- 
at-

’ go pasiuntinybę, stebuklingas 
jojo galias, ir didžius jo dar
bus Dievui ir žmonijai. Niekad 
neužmirški. įšventintasai Tikė
jimo išpažinėjau, niekad neuž
miršk! ką Kristus tavo Vadas 
ir Mokytojas yra pasakęs: "Kas 
mane išpažins žmonių akivaiz
doje, tą ir aš išpažinsiu aki
vaizdoje mano Tėvo kurs yra 
danguje." Lai pats Kristus ir Jo 
Šventoji Dvasia būna tavo stip
rybė ir paguoda, tavo ramybė 
ir džiaugsmas! Lai niekas neat
skiria tavęs nuo Jojo dieviško
sios tarnybos! Atsiminki, kad 
tu esi kunigas į nepasibaigian
čius amžius. Valstybės prezi
dentas būna prezidentu ketve
rius. šešerius metus, kartais ir 
daugiau. Karalius būna kara
liumi kartais iki gyvos galvos. 
Tačiau tu esi ir būsi “kunigas 
per amžius Melkizedėko būdu” 
(Žydams. 5:6).

(Tęsinys)
Išskyrus rusų valdomą terito

riją, visa Vokietija ir Austrija 
šiuo metu mūsų yra padalinta į 
13 dekanatų ir kiekvienai pa
skirta po dekaną. Kur tik atsi
liepia nauja didesnė lietuvių ko
lonija, tuoj siunčiame ir kuni
gą. Visos mūsų kolonijos turi 
chorus, kai kurios ir labai stip
rius; taigi mūsų pamaldos vi
sur išeina gana patrauklios. Y- 
ra chorų ir kitokių meno an
samblių. kurie yra sužavėję mū- q jūs brangieji broliai ir se- 
sų dabartinius šeimininkus — sės Kristuje! Mylėkite gerbkite 
amerikiečius. anglus, prancū
zus. Keli ansambliai buvo kari
nės valdžios apvežti per dauge
lį vietovių, kur yra didesnės ka
riuomenės įgulos. Keli koncer
tai buvo transliuoti per pran
cūzų ir anglų karines radio sto
tis... Kur tik gyvena didesnė lie
tuvių grupė, visur yra tautinis 
komitetas. Raudonojo Kry’žiaus 
skyrius, pradžios mokyklą, vai
kų darželis, o vienuolikoje vie
tų jau veikia gimnazijos, kelio
se vietose veikia amatų kursai. 
Darbas sunkus, nes nėra nei 
tinkamų patalpų, nei knygų, nei 
kitokių mokslui priemonių. Ta
čiau ir pasauliečiai ir dvasinin
kai visi kartu judame, kiek pa-1 
jėgiame. ir susiorganizavimo 
atžvilgiu esame toli aplenkę vi
sus kitus čia esančius svetim
šalius." Tai tik maža dalelė to 
ką yra mums pernai (rugpiūčio 
mėn. 31 d.) parašę du uolūs Lie
tuvos vyskupai. Bet ir tai paro
do kaip uoliai veikia mūsų ku
nigai. kaip gražiai bendradar
biauja su savo žmonėmis, nors 
išvaryti toli į “svetimą padan-j 
gę-”

Tėve Alfonsai. išrinktasai paskui jos dieviškąjį Sūnų, pas- 
Kristaus kareivi, malonus Kris- kui Jėzų. Per visus jo mokslo 
taus Kariuomenės Kapitone! ’ metus ji gaivino saugojo jį. 
Labai gerai tu žinai kilnią kuni-j Prašykite, kad ir toliau saugo-

tų. Be abejo ir ji pati melsis už 
Tėvą Alfonsą ne tik dabar, bet 
ir mirties valandoje. Ji šį nau
ją kunigą privedė prie savo Sū
naus šiame gyvenime, ir Jėzų 
patį, pagarbintą savo įsčios vai
sių. jam parodys po šio ištrėmi
mo. nes Marija meilinga, malo
ninga ir saldžiausioji kunigų 
Mottia!

Gi jūs, džiaugsmo pilni Tėvo 
Alfonso giminės, dėdės bei te
tos. šiame Švenčiausios Jėzaus 
Širdies mėnesyje, prašykite iš 
to visų malonių šaltinio jėgą bei; 
dorybių Tėvefnsi Alfonsui gra-' 
žiai ištikimai eiti savo dieviško-' 
sios pasiuntinybės pareigas; l 
prašykite jam spėkų nuolankiai 
ir džiaugsmingai vartoti jam 
duotąsias Dieviškas galias gy
dyti dvasios žaizdas, išvaduoti 
nuodėmes vergus. Prašykite, 
kad visi jūsų giminaičio darbai, 
būtų geri kaip ir paties Jėzaus, J 
jo Įkvėpėjo, jo Idealo. Prašyki-! 
te. kad jūsų Tėvas Alfonsas nei 
vieną dieną neužmirštų, kad 
Jėzus kadaise į jį pažvelgė, pa
milo ir jam tarė: “Sek mane”. 
Prašykite, kad jis karštai, veik
liai mylėtų Bažnyčią ir tėvynę, 
kaip Jėzus, kad mylėjo. Prašy
kite. kad Tėvelio Alfonso šir
dis kasdien vis dau^iaus pana
šėtų į Švenčiausiąją Jėzaus 
Širdį!

Tik vieno dalyko tetrūksta 
padaryti šią dieną vispusiškai 
pilną džiaugsmo: tai nebuvimas 

; kunigo Gailevičiaus mamytės, 
Į brolių ir Tėvo Bonaventūros 

’ ■ Pauliuko, kurs po Jėzaus ir

i
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Įvairiai nusitėpę ir apsirėdę Hopi Indijonai, Flagstaff, Arizona, 
jie švenčia labai iškilmingai savo metinę tautinę šventę. Ten suplaukia 
minios žmonių pažiūrėti jų apeigų.

ŠIRVAITIS, kil. iš Lukšių v., 
Šakių aps.

ŠIRVIDAITE, kil. iš Vaigu
vos, Šaukėnų vai.

ŠPEIRAS, Antanas, kilęs iš 
Pašvitinio vai., Šiaulių aps.

TAMOLIŪNAITE, Ona.
TAMULEVIČIUS, Kazys ir 

kiti Tamulevičiai, giminaičiai 
Sinkevičiams.

URMULEVIČIUS, Petras, 
sūnus Petro, kil. iš Lekėčių vai., 
Šakių aps.

VAŠKEVIČIUS, Jurgis, bro
lis Juzefos, kil. iš Kėdainių aps., 
gyv. New Yorke.

VILKAS (Sshmidt), Steponas 
ir Mykolas, iš Palangos, Kre
tingos aps., gyv. N. Y.

VITKAUSKAITE. Jadvyga, 
gyv. Čikagoje.

! VOSYLIŪTE, Barbora, duktė 
‘Juozo, iš Šunskų vai., Mariam- 
ipolės aps., ištekėjusios pavardė 
nežinoma.

WOILUS, Jonas ir Walter, 
i gyv. Bronx, N. Y. 
Į ZIMONTAS, Antanas, 
Čikagoje.

ZUBRIENE - Kudukytė, 
ja, sesuo Antano.

ŽARNAUSKAS, Ona,
- Brooklyne.
| ŽEMAITIS, Antanas, brolis 
j Juozo, kil. iš Kazlų - Rūdos vai., 

___________ ___ __________ ; gyv. Waterbury.
Bronislovas,, falQ j ŽEMAITIS> juozas, sūnus

j RAZMIENE - Petrutytė, Bar-'Povilo, iš Zapyškio.
Jadvyga, ki-bora, iš Kretingos aps., gyv. Či-j ŽULYS, Jonas, gyv. New Yor- 

ike.
Antanas ir Re- Consulate General of Lrthuania

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

zio aps.
PITRENAS, Edvardas, sūn. 

Igno, gim. Amerikoje, tėvas 
J kilęs iš Obelių vai.. Rokiškio. 

PREIDYS, Jonas.
LIESIŪNAITIS. Jonas. f MEŠKA, Romualdas, jūrinin-- RADZEVIČIUS “ ‘ 
LILEIKA, Juozas, gyv. Čika- kas. knita

goję. ! MEŠKAUSKIENE, Kotryna, ’ g^’
MAROZIENE. Ona, Čikagoje, gyv. Brooklyne.

kilusi iš Šilalės vai., Tauragės
apskr.

MAŠKOFSKA, Kristina, kilu
si ar turėjusi giminių
vai.

MATULEVIČIUS.
gyv. Čikagoje.

MAYER, August ir Mayer, Morkūnas Vytautas, gyv. New kaičių vai., Raseinių aps. Vienas 
Johann, gyv. Brooklyne ar Yorke.
Bridgeporte, Madison Avė. 1 MORKŪnas, Vladas, gyv. Bos-

MAYESKI - Morkūnaitė, Ka- tone.
‘ zimiera, gyvenusi
;21st St., Brooklyn. N. Y.
! MEKŠRIENE - Kibiliūtė, gyv. Šakių aps., jos sūnūs Juozas ir 
Brooklyn.
!__________

Lietuvos Generalinio Konsulato New Z1 
Yorke Paieškomi Asmenys:

savo kunigus. Kas gi jums ati
darė dangaus vartus per šven
tą krikštą? Kas gi jūsų sielas 
maitina, jūsų dvasios gyveni
mą stiprina kelionėje į dangų? 
Kas gi jas paruoš pasitikti 
Viešpatį Dievą, jei ne kunigas. 
Jei siela numirtų, tai yra įpul-Į 
tų į sunkią mirtiną nuodėmę, 
kas gi vėl ją atgaivins ir su-; * ~ “ i
teiks jai ramybę ir poilsį? Tik^*8 iškilmingų;
Kristaus kunigas. Kokia būtų; Miši” cclebrant^ viską palikti, 
nauda, kokia gali būti malonė ir ^i Dominikonų eilėsna. Ne- j 
iš aukso namų, jei niekas nega-i kad sav0 Pinno> iškil‘!
lėtų atidaryti jų duris? O dan-begalinės padėkos Au-| 
gaus namų, neapsakomai tur-1 ko> Tėvas Atfonsas P™mins 
tingų dangaus namų raktą turi >'P*tmgu būdu šių kilnių, uoliai
Kristaus kunigas. Jis tas duris ir Mari mylinčių asmenų neSant atgailos 
atidaro, jis Dievo dovanas dali- *nteBC’j*s-
na. Gerbkite tad savo kunigus,
melskitės už juos.

Galų gale, Teveli Alfonsai,
„ prašykite, prašyčiau, kad visuomet prisi-1 artimo meilei, 

kad Aukščiausias duotų jiems mintumei ką tūlas garsus Pram- 
ilgo nuadingo gyvenimo lietu-■ cūzijos Dominikonas yra para
riu tarpe. Gi šioj Nekaltai Pra- (šęs apie Kristaus kunigo kilnią 
dėtosios Marijos bažnyčioje 1 pasiuntinybę ir darbus: 
nuoširdžiai prašykite jos. kad 
ji sergėtų Tėvą Alfonsą taip

1 kaip ji sergėjo Jėzų pirmąjį 
Naujojo Įstatymo kunigą. Nea
bejoju. kad ji šiam naujam ku
nigėliui įkvėpė troškimą sekti

už-

ne-

“Gyventi pasaulyje, bet 
miršti jo linksmybes;

Lankyti visas šeimas, bet 
priklausyti nė vienai;

Dalintis skausmais. įsigilinti, 
įsijausti į visas paslaptis;

Gydyti žaizdas, tarpininkauti 
tarp žmonių ir Dievo, ir nešti 
Jam jų maldas;

Grįžti nuo Dievo prie žmonių
*

gyv.

Sofi-

Garkaus- 
gyvenusi 26 ar 

260 Plum St., Reading, Pa. 
RAŠKEVICIUS, Boleslovas. 

KATKIENE, Julija, gyv. Buf-

gyv-

Padėtis Lietuvoje
19454946 Metų Žiemos Gale

(LAIC)
— Kinai: Vilniuje veikia 3 kinai: Adria, 

Casino ir Helias. Kaune veikia visi. Filmos 
propagandinės. Kartais pasitaiko ameriko
niškos.

II. LIETUVOS KAIMAS, MIESTAI
Rytų Lietuva mažiau nukentėjo už jos va

karinę dalį. Ypač nualintos tos Lietuvos da
lys kur buvo kiek apsistojęs frontas.

Kolchozus Lietuvoje tik užsimota steigti. 
Kol kas jų dar nėra. Yra “sovchozai”. Tai nu
savinti didesni ūkiai, dvarai, kurių savinin
kai išbėgo. Sovchozus valdo valdžios paskirti 
valdytojai.

— Žemes reforma. Iš esmės ta pati ką ir 
1940-1941 metais. Neliečiamoji norma teore
tiniai nepasikeitė: 30 Ha (apie 75 akrai). Bet 
tik teoretiniai. Praktikoje tokie savininkai 
pravardžiuojami “buožėmis” ir iš jų nuosa
vybės, prireikus, labai dažnai iškerpami keli 
hektarai aprūpinti bežemiams ar mažaže
miams.

Ypatingo noro imti žemę bežemiai nerodo. 
Tam yra daug priežasčių: politinis rytojaus 
netikrumas (nieks netiki sovietai Europoje 
ilgai išsilaikysią), neturėjimas padargų, gy
vulių, sėklos ir t.t.

— Pyliavos: mokamos notura: javais, mė
sa, pienu - sviestu, kiaušiniais, avių vilna, pa
šaru (šrenu-dobilais) nuo ariamos žemės Ha, 
Karvių, vištų skaičiaus.

Normos: iki 4 ariamos žemės Ha. už kiek
vieną Ha reikia mokėti 50 kg. grūdų. Virš 10 
Ha (iki 15) už kiekvieną Ha mokama 70 kg.

MILIUKAS, Mykolas. 
MILVYDAS, 

gyv. Califomijoje.

MIŠKINIENE,
tusi ar turėjusi giminių Varė- kagoje. 

Adolfas, nos va!., gyv. Elizabeth, N. J. Į REMEIKIS, 
į MORKŪNAS, Edvardas ir meikis, Ciprijonas, kilę iš Šim- 

gyveno New Yorke, antras Či-‘ 
kagoje.

RUGIENIUS, Bronius, kil. iš 
Lukšių vai., Šakių aps. 

SAMULAITIS, Pijus. 
SENKIŪTE, M. kilusi iš Vei

verių vai., Mariampolės aps., iš
tekėjusios pavardė nežinoma.

SIAUTILAS, Stanislovas, ki
lęs iš Šilalės vai., Tauragės.

STOČKIENE - Petrutytė, Ju
zefą, iš Kretingos aps., ir josi 
vaikai: Aldona, Birutė, Julija,! 
Povilas ir Stasys, gyv. Čikago
je-

STRAKŠYS, Aleksandra, gyv.! 
Čikagoje.

STRIMAITIS, brolis Prano.
STRUNGYS, Jurgis ir Niko

demas.
ŠALKAUSKIENE, Leonora, į 

gyv. Čikagoje.
ŠERKŠNIENE - Varpučians- 

kaitė, išvykusi 1928 m. iš Papi
lės m. Šiaulių aps., su sūnum 
Alfonsu.

i

į

Varėnos

225 West NAUJOKIENE - Valaitukė,! 
Marija, kilusi iš Kidulių vai.,

Jurgis Naujokai ir duktė Ona 
-------------------  Naujokaitė.
ir vilties malo- NAVICKAS, Juozas, iš Vil- 

nes. kaviškio aps., gyv. New Yorke.
Turėti karštą degančią širdį NAVICKAITE - Ziurytė, Ma

gi plieno širdį rija.
I PACAS, Aleksandras, gyv. 
Kansas City.

PAKŠTYS, giminaitis Juozo. 
PAŠKEVIČIŪTE, Marijona.

PEČIULIENE - Jusčaitė, Pet
ronėlė.

PETRULIS, Jonas, iš Darbė- 
gyv. čika-

skaistumui;
Visados mokyti, visados at

leisti, visados paguosti ir lai
minti.

Mano Dieve! Koks tai didis
kilnus gyvenimas!“

(Lacordaire. Henri).!
Tai tavo — Kristaus kunige! nų. Kretingos aps., 

Tai tavo — Tėve Alfonsai! Lai goję.
Dievas Tėvas, Jo Sūnus Jėzus PETRULIS. Jonas, brolis 
ir Švenčiausioji Jų Dvasia lydi Stefanijos, gyv. Čikagoje.
ir laimina tave šiandien ir peri PINKEVIČIUS - Pinkauskas, 
visus amžių amžius. Amen. i Kazimieras, kil. iš Pašvitinio - 

(Pabaiga) Žeimelio vai., Šiaulių - Panevė-

grūdų ir t.t.
Pieno norma: nuo karvės 160 litrų į me

tus. Mažažemiai dar šiaip-taip pajėgia išsi
mokėti. Vienok, didesnius, stambesnius ūkius 
stengiamasi pyliavom snlikviduoti. Kas py
liavų laiku neatiduoda, atvažiuoja su maši
nom, javus iškulia, paima, o patį ūkininką 
nuteisia. Yra neapsėtų plotų. Jaučiamas di
delis trūkumas arklių ir vyrų - artojų (daug 
sumobilizuotų, daug išėjo į miškus, daug pa
bėgo į vakarų Europą). Dažnai pasitaiko, 
kad koks turtingesnis ūkininkas, negalėda
mas savo jėgom laukų apsėti, ūkį meta ir 
pats važiuoja į kokį miestą gyventi.

Dalis pyliavų skiriama miesto gyvento
jams maitinti, dalis — raudonajai armijai.

— Lietuvos miestai smarkiai apgriauti: iš 
Vilkaviškio, Šakių, Raseinių, galima sakyti, 
liko tik pavadinimas (sugriauta 95%), Klai
pėda — 75%, Šauliai — 80%, Vilnius — 30%.

Mažiausia nukentėjo Kaunas: sudaro svei
ko miesto įspūdį. Kaune sugriauti: Geležin
kelio stotis (dabar pastatytas laikinas bara
kas), Elektros stotis, Vailokaičio namas, 
Teisingumo Ministerijos pastatas (sudegin
tas iš vidaus), Technikos Fakulteto Rūmai 
Aleksote (sudeginti iš vidaus). Maisto fabri
kas apgriautas. Taip pat apgriauti “Metalo” 
ir “Drobės7’ fabrikai.

Vilniaus miestas mažiau nukentėjo nuo 
bombardavimo, daugiau nuo gaisrų. Vokie
čiai sistematingai degindavo kiekvieną na
mą, iš kurio pastebėdavo lenkų partizano šū
vį. Sudeginti Pašto Rūmai, visi 3 didieji vieš
bučiai (Georgės, Europa ir Grand Hotel), 
Karininkų Ramovė, Elysiumas, Elektros sto
tis. Vokiečių gatvės, nuo Rotušės iki Domi
ninkonų gatvės, dešinioji pusė visa nušluota. 
Didžioji gatvė, nuo Kazimiero bažnyčios iki 
Savičiaus gatvės, sudeginta. Basanavičiaus ir

Algirdo gatvių rajonai smarkiai apgriauti. 
Geležinkelio stoties rajonas sudegintas. Visi 
tiltai išsprogdinti. Kai-kurie jau pataisyti.

Aušros Vartai, Katedra ir šiaip bažnyčios 
nesugriautos. Kai-kurių numušti kryžiai, ku- 
polos. Išliko sveiki ir Vilniaus universiteto 
rūmai. Taip pat stovi Geležinkelio stotis, Ge
ležinkelių Valdybos Rūmai, Napoleono, Ligo
nių Kasų, Teismo (dabar NKVD) ir Filar- 
monijos Rūmai. Ožeškienės aikštėje palaido
tas sovietų generolas Čemiachovskis, prie 
kurio paminklo dieną-naktį stovi sargyba 
(carinės Rusijos laikų pavyždžiu, kai prie į- 
vairių didvyrių paminklų taip pat buvo laiko
ma sargyba). Ožeškienės aikštė dabar vadi
nama Černiachovskio vardu.

— Vilniaus ir Kauno gatvės neapšviestos. 
Ne visi namai turi elektros šviesą. Tiekiama 
srovė labai silpna. Vietomis tiekiama iš spe
cialių traukinių. Neturėdami elektros švie
sos, žmonės degina taip vadinamas “koptil- 
kas”. Vaikščioti leidžiama per visą naktį, 
nors ta “privilegija” žmones mažai naudojasi 
(atsižvelgiant į siaučiantį banditizmą). Jei 
einama į teatrą ar kiną — tai būriais. Saky
sim, išėjus iš spektaklio, prie teatro durų gir
dėti: “kas į Antakalnį, kas į Žvėryną”. Mat, 
vienam grįžti būtų per daug rizikinga. •

Susisiekimas miestuose palaikomas veži
kais, nors ir tų labai mažai esama. Vilniuje ir 
Kaune pasirodė vienas - kitas autobusas. 
Traukiniai kursuoja. Geležinkeliu važiuoti 
ankščiau buvo reikalingi specialūs, rusų kal
ba rašyti leidimai. Dabar tų leidimų nereikia. 
Sakysime, važiuojant iš Vilniaus į Kauną, 
užtenka nusipirkti už 18 rublių bilietą ir po 
5 valandų esi Kaune (atstumas apie 60 my
lių). Taip pat, galima nukeliauti ir su kariš
ku sunkvežimiu: tokia kelionė kainuoja 80 
rublių.

REPRESENTS H1S PEOPLE 
— His Holiness Eshai Mar 
Shimun XXIII,, head ot the 
oldest Christian Cnurch will 
represent the Assyrain peo
ple before the U.N. He is 
shovvn here at a press con- 
ference in Washington. D.C.

III. MITYBA
Kaimo gyventojai maitinasi savais pro

duktais. Miestuose įvesta kortelių sistema. 
Kortelių esti 4 rūšys: (kategorijos) —

I kategorijos korteles gauna: komisarai, 
aukštieji pareigūnai. Mėnesinė norma: 10 kg. 
mėsos, 4 kg. taukų, 2 kg. cukraus, atskiros 
normos gėrimams, rūkalams, manufaktūrai, 
avalynei ir tt.

II kategorijos korteles gauna: universite
tų rektoriai, prorektoriai, dekanai, pilni pro
fesoriai, pirmos eilės artistai, menininkai, ra
šytojai. Mėnesinė norma: 6 kg. mėsos, 2 kg. 
taukų, 1 kg. cukraus. Taip pat atskiros nor
mos kitiems reikmenims.

m kategorijos korteles gauna: studentai, 
darbininkai, tarnautojai. Mėnesinė norma: 
1,8 kg. mėsos arba sovietiškos žuvies, 0,4 kg. 
taukų, 0,4 kg. cukraus, 100 štukų cigarečių. 
Duonos duodama 0,6 kg. į dieną.

IV kategorijos korteles gauna: išlaikyti
niai ir nedirbantieji, šeimininkės, seneliai, 
vaikai. Mėnesinė norma: 1 kg. mėsos, 0,2 kg. 
cukraus, 0,2 kg. taukų. Duonos norma (die
nai) : 0.3 kg.

Produktų normos išduodamos pilnumoje.
Apskritai paėmus, bado Lietuvoje nėra. 

Sunkiau, žinoma, tiems, kurie gauna trečios 
ir ketvirtos kategorijos korteles. Tiems rei
kia prisipirkinėti juodajame turguje. Bet ten 
brangu, o žmones pinigų neturi. Daugiausia, 
žinoma, nukenčia darbininkai. Jie tai ir yra 
tie nuskriaustieji (III kategorijos korteles). 
Suprantama, dabartine santvarka jie nusivy
lę galutinai.

Visur rašoma, šaukiama, skelbiama esą 
darbininkai ir valstiečiai nuo eksploatorių iš
vaduoti, patys valdosi. Tuom tarpu, laikomi 
pusbadžiais.

(Bus daugiau)
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Surinko 10,000 Lietuviškų Dainų
Pradžia 1-rname puslapy) 

atspausdintas Vilniuje, 
1905 metais.
— Šitame va sąsiuvinyje

— kun. Bieliausko surink
tosios dainos Vilniaus kra
šte.

Jo turima netgi kun. Juš
kevičiaus garsiojo dainų 
rinkinio kopija.
— Tai dvejų metų dar

bas! — pasakojasi sklai
dydamas juodomis gaido
mis primargintus lapus, — 
Mano vienas pažįstamas 
Pittsburgh’e turėjo kun. 
Juškevičiaus dainų kopiją. 
Kaip tik aš gaudavau ato
stogų, važiuodavau tenai 
persirašinėti. Kad būtų 
greičiau, rašiausi pieštu
ku, o laiko turėdamas per- 
rašinėjau. Iš viso kun. Juš
kevičiaus rinkiny yra 1784 
dainos!

Muzikas Sarpalius betu
rįs kun. Brazio surinktas 
dainas (kun. Brazys sura
dęs buvo vieną dainininkę 
Piktakiemyje, kuri jam 
padainavo net 233 dainas).

lietuviškai dainai
— Iš kompoz i t o r i a u s 

Šimkaus rankraščio persi
rašiau apie 200 liaudies 
dainų, — pasakojo muz. 
Sarpalius. — Turiu kopiją 
J. Čiurlioniūtės surinktų 
liaudies dainų (išviso — 
apie 350).

— Ir visos gražiai aptai
sytos! — įsiterpiu pasigė
rėdamas.
— Taip turim daryti, nes 

kitaip — išsimėto.
Ir vėl muzikas ima sklai

dyti storus sąsiuvinius, 
kur nukopijuota Čiurlionio 
kūryba ar dainos gautos 
nuo M. Rakauskaitės, 
Gruodžio, Banaičio, Račiū
no.

— O šita dainelė, — pasa
koja jisai su persiėmimu,
— buvo rasta vienoje Ro
mos bibliotekoje. Koks tai 
italijonas parašė piano pri
tarimą prie tos liaudies 
dainos: “Anoj pusė mare
lių“.
"Birutei" rankraštis

Tarp įvairių įdomybių 
muzikas iškelia rankraštį 
“Birutės” melodramos, ku
rią sukūrė M. Petrauskas.

v •

SHE’S COOL ANYIVAT— 
Eiieen Calnen is only two 
years old, būt already she 
found a way to bcat New 
York Citv’s heat wave—a 
cool drink and a cool spray.

Iš viso 177 puslapiai, kurių 
paskutiniame paties kom
pozitoriaus M. Petrausko 
ranka pabrėžta:
— Parašyta 1906 m. tarp 

birželio ir rugpiūtės, dvare 
Pušyne, Raseinių apskr., 
arti Girkalnio.”

Žodžiai šiam svarbiam 
muzikaliniam kūriniui pa
rašyti kito žymaus mūsų 
valstybės vyro — Žemkal
nio (Landsbergio).

Muzikas Sarpalius pasa
kojo, kaip kartą Clevelan- 
diškiai, norėdami statyti 
“Birutę” paprašė jo orkes- 
tracijos. Pradėjo ją rašyti, 
jau buvo gerokai pasistū- 
męs priekin, kai sužinojo, 
kad yra parašyta orkes- 
tracija paties M. Petraus
ko, ją gavo, patį rankraštį, 
ir taip jisai išliko. Bepasa
kodamas muz . Sarpalius 
vėl. ima storoką papką gai
dų:
— Su šituo dirbau kokius 

trejus metus. Tai M. Pet
rausko “Šienapiūtė“. Vi
sas veikalas, orkestracija. 
Daug ir savo turėjau dar
bo įdėti...
lute

Norėdamas persitikrinti 
dar užklausiau p. Sarpa- 
lių:
— Tai kiek gi išviso daly

kų esate surinkę?
— Su viršum 10,000 lietu

viškos muzikos kūrinių.
— Nuo kada pradėjote 

rinkti?
— Jau bus su viršum 20 

metų. Atvažiuoja koks 
dainų mylėtojas iš Lietu
vos, pasigriebiu, kad pa
dainuotų. Girdėjau įvairių 
melodijų daugelio tautų, 
bet lietuviškosios geriau
siai patiko. Jos taip švel
nios, gilios. Išgirdai ir ne
gali užmiršti. Daug dainų 
užsirašiau nuo savo ma
mytės, daug nuo mainie- 
rių.
Vargo išspaustos 
motinos dainas
— Iš kur išmokote dainų 

gaidas užrašinėti?
— Mokiausi griežti smui

ką, fortepijonu. Labiau 
gilintis į muziką palenkė 
viena nelaimė: mažas ne
buvau skubus į mokslą, tai 
jau 14 metų būdamas pra
dėjau dirbti kasyklose, 
mainose. Vieną dieną dar
be man nukirto koją per 
kelį. (Muzikas dabar turi 
dirbtinę koją). Išgijus ir 
nebegalint dirbti fizinio 
darbo mečiausi studijuoti 
muziką. Sekėsi: Gavau sti
pendiją konservatorijoj, 
lavmausi toliau. Mano tė
vai gyveno Wanamie, Pa., 
šeimoje buvome 6 vaikai. 
Daug vargo. Taigi mūsų 
motinėlė save guosdamasi, 
lietuvių papročiu, dainuo
davo. Pamilau tas lietuviš
kas dainas, pradėjau užra
šinėti. Mano gyvenimas 
taip ir pasiliko surištas su 
muzika. Buvo laikas, kad 
nieko kito nedariau, tik 

' daviau muzikos pamokas, 
'bet norėdamas turėti pa
stovų pragyvenimą pradė
jau dirbti elektros kompa
nijoje ir jau 31 metai, kaip 
kasdien ten dirbu po aš- 
tuonias valandas per die
ną, penkias dienas savai
tėje. Laisvalaikį ir gauna
mą mėnesį atostogų kada 
tik galiu vis skiriu gaidų 
rašymui.
Ja didžiausia tartas

— Kaip vertinate lietu
viškąsias melodijas?

— Tai mano didžiausis 
turtas! Pinigas žmogui ne-
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Prezidentas Truman pasirašo proklamaciją, tuomi paskelbdamas rug
piūčio 1 d., Armijos Oro Laivyno Diena, kad paminėti kaipo 39-tą metinę 
sukaktį. Vidury ir dešinėj sėdi aukštieji karininkai.
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galėtų duoti tiek malonu
mo. Taip įsigilinau, kad iš- ' 
jirdęs kelius taktus jau 
žinau, ar ta meliodija lie
tuviška, ar ne. Daug lietu
viškų dainų liaudies yra 
sukurta bažnytinių gies
mių poveikyje.
Kę darys sa rinkiniu?

—Kaip vertinate Bažny
čios įtaką į lietuvių liau
dies kūrybą?

— Vaidmuo labai didelis! 
Vargonininkai, chorai — 
daug padaro.
— Ką planuojate su tuo 

savo surinktu dainų loby
nu daryti?

— Svarbu išsaugoti, kad 
nepražūtų. Jei nebūtų sau
gių lietuviškų įstaigų, tek
tų atiduoti kuriai USA bib
liotekai.
Išsaugoti ateinan
čioms kartoms

— Ar neturite kokių pas
katinimų tiems, kurie no
rėtų pasitarnauti lietuviš
kos dainos labui?

— Girdėjau, kad vargo
nininkai planuoja sudaryti 
savotišką gaidų biblioteką; 
archyvą. Tai svarbus su
manymas — apsaugoti ir 
perduoti ateina n č i o m s 
kartoms lietuvių liaudies 
kūrybą. Vokiečiai daug ką 
iš tos srities Lietuvoje su
naikino. Ačiū Dievui, dalį 
vertybių išsaugojome — 
Žilevičius, Vanagaitis ir 
aš. Norėčiau turėti dau
giau laiko, aplankyti muz. 
Žilevičių, padirbėti ten nu
sikopijuojant, ko aš netu
riu. Ateis laikai, kad taip 
išsaugotos melodijos bus 
galima vėl išspausdinti.
LoMoasiai pažiniai 
"Duknrielė"

— Tamsta pats, kaip gir
dėjau, esate irgi dainų su
komponavęs?
— Apie 20, su viršum.
— Kurią iš savo sukurtų

jų labiausiai mėgstate?
— “Dukružėle“, o taipgi 

savo originalią ariją “Šie- 
napiūtėje”, kurią pavadi
nau “Saulė nusileido“.

— Girdėjau, kad jūs su
kūrėte daugelio amerikie
čių mėgstamą “Mylimas 
kraštas“?

— Viena lietuvaitė padai
navo, o aš dainą sutvar
kiau, pertaisiau, pritai
kiau akompanamentą. Tu
riu parašęs orkestracijų a- 
pie šimtą.

' Varguolių himnas
— Kuri iš liaudies dainų 

yra jūsų mėgiamiausia?
— “Vai varge, varge, var

geli mano...” Daugumas 
mūsų lietuvių turi vargų ir 
čia jie taip darniai supinti 
į jautrią dainą.

AMERIKA NEPRIVALO GARAN
TUOTI RUSIŠKOS TIRONIJOS 

PLITIMĄ
Washington (LAIC) Se

natorius Hendrik Ships- 
tead (Minn.) gegužės 15 d. 
Senate pasakė svarbią kal
bą. Jo iškeltos mintys ver
ta įsidėmėti. Todėl čia de
damas jo kalbos vertimas 
veik ištisai:

“Vienos kartos laikotar
py net dviem atvejais A- 
merika paaukojo gyvybe 
ir turtu, kad baigti karą. 
Vienos gentkartės amžiu
je per du kartu milijonai 
kuklių vyrų ir moterų pa
aukojo savo sūnus ir duk
teris ir sudėjo jų palikimą 
ant karo dievaičio aukuro. 
Milijonai mūsų geriausių 
jaunuolių subankrutijusią 
politiką apmokėjo baisia 
kaina. Nesuskaitomi mili
jonai nekaltų žmonių už
mokėjo baisią kainą už 
nežmoniškumą santykiuo
se žmogaus su žmogumi. 
Su šia auka žmonija tikrai 
įgijo teisę turėti taiką.

“Deja, išgirtos ištikimy
bė ir tėvynės meilė, kadai-
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— Ką manote apie lietu
viškos dainos ateitį Ame
rikoje?

— Dėka lietuviškų chorų 
ji neišnyks. Čia reikia pri
pažinti didelį vaidmenį 
bažnytiniams chorams. 
Atlikę jie savo bažnytinio 
giedojimo pareigą įvairio
mis progomis užtraukia 
lietuvišką dainą. Tie cho
rai tai didelė stiprybė ir 
kitiems chorams susitver
ti...
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Uotavos nėra matęs
Taip* pasakojo muzikas 

Sarpalius. Jis nori lietuviš
kas dainas kuo plačiau pa
skleisti, net man primin
damas:

— Suminėkite N.N. (čia 
pasakė poros dirigentų pa
vardes), kad tesikreipia į 
mane, parinksiu jiems 
naujų dainų... Visas var
gas tiktai tame, kad norė
čiau savo laiką pašvęsti 
naujų dainų, naujų gaidų 
užrašinėjimui ir nebėra 
kada perrašinėti jau su
rinktųjų...

Muzikas Sarpalius — čia 
gimęs, čia augęs. Lietuvo
je niekuomet nėra buvęs— 
jos nematęs, tačiau per 
liaudies dainą Lietuva jo 
širdyje daug labiau gyva 
negu kito ateivio, kurs tė
ra gyvas bizniui ir kurio 
sieloj pamirštoji lietuviš
koji liepsnelė merdėja ir 
blėsta.

Dr. J. Prunskis.

se Ameriką vedusios vieno 
tikslo kryptimi, mūsų aky
se įrsta. Šiandien milijo
nai mūsų tėvynainių ame
rikonų žino, kad kaž kas 
baisaus nutiko jų viltis ir 
maldas už taiką.

“Netgi seniau vieningas 
Amerikos internacijona- 
lizmo frontas sparčiai sky
la į besirungiančias prieš
taraujančių ir svetimų in
teresų sroves.

“Šiuo metu, kai Ameri
kos ateičiai tikrai gręsia 
pavojus, daugelis mūsų in- 
ternacijonalistų, atrodo, 
yra pasiryžę ir. toliau mus 
suvedžioti bei skaldyti. A- 
merika negali ilgai ištver
ti pro-rusiškų, pro-britų 
šauksmų antplūdžio ban
gą, kuri, jei nesustos, mus 
galutinai suskaldys ir iš 
vidaus nugalės...

“Mes nesiginčijome su 
tais, kurie skelbė taikos 
idealus. Mes visuomet drą
sindavome nuoširdų tarp
tautinį bendradarbiavimą. 
Mes visuomet ryžtingai 
stengėmės paremti tautų 
nepriklausomybę. Mes vi
suomet rėmėme nevaržo
mą pasikeitimą prekėmis, 
idėjomis ir patarnavimais, 
savitarpio intereso ir ge
ros valios pagrindu. Mes 
nesutikome tik su tų tiks
lų pasiekimo priemonė
mis ir būdais. Mes ginčijo
mės tiktai su niekšiškais 
ir karą skatinančiais slap
tosios diplomatijos ir slap
tų susitarimų metodais, 
kurie mūsų brolius žmones 
stumia į prievartavimo ir 
vergijos glėbį. Mes ginči
jomės su visais tais, kurie 
nenorėjo žmonėms skelbti 
tiesą.

“Šiandien, viso sąmišio 
nepaisant, mes jau pajė
giame suprasti tikrąjį po
karinio pasaulio pobūdį. 
Žmogaus laisvės ir totali
tarinės tironijos pajėgos 
yra susikibę mirtinai ko
vai visu frontu. Netgi pa
tys tamsiausieji mūsų tar
pe žino, kad Keturi Raite
liai — Karas, Badas, Ma
ras ir Mirtis — vėl zovada 
nešasi laiko takais. Dabar 
jau yra iašku, kad istorija 
kartojasi ir tragedija atsi
naujina.

“Esama žmonių, kurie 
šio karo baisias pasekmes 
stengiasi nuslėpti, įspėda
mi, kad sekantis karas ci
vilizaciją tikrai sunaikins. 
Ką gi tie žmonės sau mano 
— ar jau tas neatsitiko?

Naujas geresnis pasaulis 
reikalavo rusų ir britų 
bendradarbiavimo visose 
pokarinės eros srityse 
(finansinėse, ekonominė
se, politinėse ir karinėse). 
Naująsis pasaulis reikala
vo nepriklausomybės ir 
suvereninės lygybės vi
soms toms tautoms, ku
rios dabar pateko po Rusi
jos letena. Naująsis pa
saulis reikalavo lygios 
progos prieiti prie pasau
lio prekybos ir žaliavų vi
siems, be išimties.

“Be to, Amerikos žmo
nėms buvo pažadėti trys į 
specifiški dokumentai, ku
rių pagalba tasai pasaulis 
turėjo būt atkurtas.

“Pirmąsis dokumentas 
buvo nukaltas iš Atlanto 
Čarterio ir “keturių lais
vių” — dokumentas, ku
ris turėjo mus vesti.

“Antrasis dokumentas 
turėjo būti anais teisingu
mo, bei padorumo dėsniais 
pagrįsta taikos sutartis, ir 

“Trečiasis dokumentas 
turėjo būti Jungtinių Tau
tų Organizacija, kuri tu
rėjo būti toms sutartims 
palaikyti priemone, ir pa
grindas kolektyviam sau
gumui.

“Kas atsitiko su visais 
šiais gražiais dokumen
tais?

“Didieji Atlanto- Čarte
rio dėsniai ir “keturių lais
vių” idealai buvo paminti 
jau gana seniai. Velionis 
Prezidentas Roosevelt lei
do ponui Forrest Davis 
padaryti sekantį liūdną 
prisipažinimą 1944 m. ge-I

ropoje šiandien jaučia, 
kad karas tarp Britų ir 
Rusijos yra neišvengia
mas, karas, kuris įvels ir 
visas kitas valstybes.” 

“...Šis faktas dabar bau
gina mūsų karščiausius 
internacijonalistus, jų tar
pe ir Dorothy Thompson,... 
kuri neseniai tarė:

“Ponai, nekalbėkite dau
giau motinoms apie jūsų 
taiką ir jos žūt-būtiną iš
laikymą. Jūsų taika atro
do veik baisesnė mums, 
kaip kad buvo karas. Karo 
prošvaistėje mes matėme 
taikos vaivorykštę, bet 
taikos užpakaly mes ma
tome žaibavimą, kuris 
mums pranašauja karo 
griausmą.. Ponai, kalbėki
te mums apie teisę; kalbė
kite mums apie laisvę; 
kalbėkite mums apie tei
singumą; kalbėkite mums 
apie žmogiškumą; kalbė
kite mums apie tiesą”.

“Kiek liečia trečiąjį tai
kos įrankį, pastaraisiais 
laikais mes daug girdėjo
me apie UNO būtinumą 
tesėti savo pasižadėjimus 
ir prievoles Stalinui. Deja, 
ta tema kalbantieji skru
pulingai vengė pasisakyti 
— kokie tie pasižadėjimai 
yra ir kaip jie bus tesėti. 
Dabar UNO yra karčiai 
puolama iš visų pusių... Vi
si jie • šiandien nusiminę, 
Anthony Eden ir Valsty
bės Sekretoriumi Byrnes 
pradedant.

“Balandžio 22 d. buvęs J. 
V. Aukščiausio Teismo tei
sėjas Roberts pareiškė 

prisipažinimą 1944 m. ge-1 laikraščių leidėjams, kad 
gūžės 13 d. Saturday Eve-' spaudos pareiga žmonėms 
ning Post skiltyse: i pasakyti, kad UN saugu-

“Suvedus prie plikų f ak- i mo prieš tarptautinį karą 
tų, tiek 1917 metais tiek į neužtikrina. “Teorijoje”, 
dabar mes kovojome, kad 
neprileisti prie vienos a- 
gresingos valstybės domi
navimo Europoje. Jeigu 
Rusija, kaipo vienintelė 
pajėga Europoje, pareikš
tų tendencijų pasaulio nu
kariavimo linkme, tai mū
sų gyvybiniai interesai ir) 
vėl ta linkme pasireikš
tų.”

“Ką tas reiškia? Tas 
reiškia, kad velionis Pre
zidentas pripažino, kad A-! 
menka išėjo į du karus' 
prieš Vokietiją bergždžiai 
pastangai išlaikyti tradi- ■ 
cinę pajėgų lygsvarą Eu
ropoje. Yra tragiška isto
rijos ironija, kad Rusija, 
kuri šį karą pradėjo išvien 
su Hitleriu Lenkijoje, ka
rą baigė kaip mūsų sąjun
gininkas su didžiuliu Ašies 
imperijų grobiu savo ran
kose.

“Kiek tas liečia taikos 
sutartis — po pakartotinų 
“keturių didžiųjų” bandy
mų, visas biznis sustojo. 
Nėra jokių taikos sutar
čių. Jų vietoje turime Sta
lino šantažo keliu karo me
tu eilę išspaustų susitari
mų.

“1945 m. kovo 1 d. velio
nis Prezidentas pareiškė, 
kad Jaltos Konferencija, 
kurioje šie slapti pasiža
dėjimai buvo galutinai pa
sirašyti, užantspauduoti ir 
įteikti, sudarysianti pa
doriai ir pastoviai taikai 
pamatą.

“Betgi, dabar yra aišku, 
kad pasaulis, ant tokio pa
grindo sukurtas, negali tu
rėti taikos. Gegužės 4 d. 
vos prieš kelias dienas, p. 
Walter Lippmann pasakė, 
kas atsitiks tų slaptų pa
sižadėjimų pasekmėje:

“Niekas, o mažiausiai 
patys rusai, netiki, kad po
litinė siena tarp jų ir britų 
gali apsistoti ten, kur šian
dien yra. Štai kodėl kiek
vienas valstybininkas Eu-
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j neužtikrina. “Teorijoje”, 
tęsė Roberts, “UN davė 
kaip ir daugiapusę sutartį 
tarp didžiųjų ir mažųjų 
valstybių. Tikrovėje, ji su
kūrė trilypę Rusijos, Britų 
ir JAV sąjungą. Trims di
džiosioms valstybėms ne
susitarus — būtų galas ir 
UN.”

“Dabar yra aišku, kad 
“Didžiulės Trijukės” tar- 
pusavė kova liko nukelta į 
Saugumo Tarybos vidų,

i Tęsinys 6-tame puslapyį

Kaip nelaimingas tas, kurs 
tebus mylėjęs tik kūnus, formas 
ir išvaizdas! Visa tai jam atims 
mirtis. Mylėkite sielas! Jas vi
sada surasite. Huso.

I

JCDY PRACTICIN’G —Judy- 
į Canova plays the part of a’ 
I country lass in both the mov-|
; ies and radio so feedingi 
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DARBININKAS

Po piet, kalbų ir koncertinę

lietuvio šir-

GOUNB27 JUETvVTv 
KOZONTJO&E
LIETUVIŲ DIENA 
MARIANAPOLYJE

Liepos 4-ta diena išaušo ne-1 kai išvargę bet laimingi, kad su- 
paprastai giedri ir maloni. Ne-į spėjo atvykti laiku giedoti iškil- 
mažai žmonių jau buvo iš vaka-' mingose šv. mišiose po atviru 
ro suvažiavę, ypač kurie iš toli dangum. Teikėsi atvykti ir pats 
vyko. Nuo pat ryto automobiliai ’ Pittstono klebonas, garbingas 
ir autobusai pradėjo ristis pro1 Amerikos lietuvių visuomeninin- 
vartus. Nuotaika buvo ypatin- kas ir patriotas bei rašytojas, 
gai pakili ir džiugi, nes žmonės1 kun. Jonas Kasakaitis drauge 
jau seniai buvo buvę Mariana-J su savo giminaičiu, kun. J. K. 
polyje. Visi gėrėjosi pavyzdin- Miliausku, 
gai užlaikomais ir įspūdingais 
Marianapolio pastatais, gražiais! programą sumaniai vedė jau- 
daržais, pievomis, stacijomis, nas ir iškalbus kun. J. Bernato

nis. Svarbiausią ir giliai pras
mingą kalbą, kuri labai visus 
paveikė, pasakė visos išeivijos 
žinomas ir mylimas auksabur
nis kun. Jonas Balkūnas, Mas- 
peth, Long Island, V. Jėzaus 
Atsimainymo parapijos klebo
nas. Vėliau atvykusius garbin
gus svečius: Jų Ekscelencijas. 
Lietuvos Ministrą Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, Povilą 
Žadeikį, ir didį lietuvių prietelį, 

ford. Conn. Giliai tikybinį ir pa- Massachusetts Senatorių, David 
triotinį pamokslą pasakė Wil- I. Walsh, klausytojams pristatė 
kės - Barre, Pa. lietuvių parapi- kolegijos rektorius, kun. Dr. J. 
jos klebonas, kun. J. K. Miliaus-1 Vaškas. Abudu garbingi svečiai 
kas. Po mišių iškilmingai žmo- pasakė trumpas bet turiningas 
nes palaimino Švč. Sakramentu ■ kalbas, kurios sukėlė didelio en- 

Westfield, tuziazmo, ir skatino klausyto
jus ryžtis dar energingiau kovo-

Liurdu ir visu tuo grožiu, kuris 
Marianapolį daro tokį brangų 
ir mielą kiekvieno 
džiai

11 v. rytą buvo atlaikytis iš
kilmingos šv. mišios Marianapo
lio parke po kolegijos kolonada. 
Celebravo kun. J. Valantiejus, 
Waterburv. Conn. Jam asistavo 
diakonu kun. Alfonsas Žukaus
kas, Pittston, Pa., ir subdiako- 
nu kun. Povilas Sabulis. Hart-

i

kun. V. Puidokas,
Mass.

Šv. mišių metu meniškai gie- ti dėl Lietuvos laisvės ir tautos 
dojo Pittston, Pa. lietuvių Šv. sąmonės palaikymo Amerikoje. 
Kazimiero parapijos choras, ku- Gražią kalbą pasakė taip pat 
riam meistriškai vadovavo Ma- žymus visuomenininkas, advo- 
rianapolio alumnas. Lietuvos katas Antanas J. Miller iš Wor- 
Konservatorijoj mokslus ėjęs, cester, Mass. 'Ant galo nuošir- 
gabus muzikas Bronius Voveris, džiai visiems padėkojo už gausų 
tos parapijos vargonininkas. O-į atsilankymą ir gražią paramą 
fertorijumo metu,
švelniu balsu p-lė Marguerite 
Schevets, plačiai žinomos Mote
rų Sąjungos veikėjos. Įx>nios 
Pranciškos Schevets duktė ir 
Marianapolio rektoriaus, kun. 
Dr. J. Vaško giminaitė įspūdin
gai pagiedojo Cesar Franck’o 
“Panis Angelicus”.

Tūkstantinė minią žavėjo
Pittstono choro idealizmas ir ka ir smuiku gražiai užsireko- 
pasiaukojimas. Virš penkios de- mendavo p-lė Lillian Pukinskas. 
šimt gražaus lietuviško jauni- Ypatingai klausytojams patiko 
mo autobusu ir privačiais auto- Waterburio Stulginskų šeimos kas, kun. J. Valantiejus, 

dainos. Dainavo tėvas ir moti- A. Petraitis, 
na; dukrelės Onutė ir Sofija ir į 
sūnus Edmundas, panelei Jad
vygai akompanuojant pianu.

Pikniko metu kolegijos valgo- 
ir virtuvę

r

Courtesy by Chicago Herald American

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas ir jo pypkė laiko paslėpęs Pabaltijo 
kvislingus, kad juos įšmugeliuoti į 21-nos tautos konferenciją Paryžiuje. Kaip 
žinoma, sovietų Rusijos užsienio ministeris Molotovas atsivežė į Paryžių Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kvislingus “užsienio ministerius”. Bet Molotovas, suži
nojęs, kad Jung. Valstybės ir Anglija priešinsis kvislingų įsileidimui, pareiškė, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos kvislingai yra “sovietų delegacijos nariai.” 
Taigi Pabaltijo valstybių kvislingai liko tik paprasti sovietų delegacijos pa
stumdėliai.
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Rusija Neprivalo Garantuoti Rusiš
kos Tironijos Plitimą

Pradžia 5-tame pusi.
kur veto teisė JAV daro 
visiškai bejėgę.

“Kaio dabar ji yra, Sau
gumo Taryba lieka tironi
jai išlaikyti priemonė ir 
patogia vieta slaptiems 
susitarimams sudarinėti, 
kurie Europą su Azija pa
laipsniui keičia į trečiojo 
pasaulio karo lauką. Jei į 
veto vieną dieną ir bus pa
naikintas — prieš Ameri
ką visvien stovės šlykštūs 
susitarimai Teherane, Jal
toje ir Potsdame...

“Teherane velionis Pre
zidentas sutiko su Rusijos' 
reikalavimu inkorporuoti /eIeidžia 
Rytų Europą j Rusijos 
sferą. Viena valstybė pas-i 
kui kitą, nuo Baltijos ligi 
Balkanų, buvo išduotos 
rusų tironijai. Suomija, 
Latvija, Estija, Lietuva, 
Lenkija, Rumunija, Čeko
slovakija, Jugoslavija, 
Vengrija, Bulgarija ir Al
banija dabar yra laikomos 
rusiškose replėse...
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vo stalą lauke. Savo stalus turė
jo taipgi šie Tėvų Marijonų Rė- 

’mėjų skyriai: Worcesterio Šv. 
į Kazimiero parapijos, Hartfordo 
į Švč. Trejybės ir Waterburio Šv.
Juozapo. Šauniai pasirodė ir 
Worcesterio Aušros Vartų para
pijos veikėjai su savo stalu.

išlavintu ir Marianapoliui patsai Mariana
polio Vyresnysis, kun. J. Kupre
vičius.

Koncertinę dalį labai gražiai 
atliko Pittstono choras, kuriam 
vadovavo muzikas Bronius Vo
veris, ir Hartfordo choras, va
dovaujant muzikui Justinui Bal
siui. Solo dainavo su skoniu ir 
jausmu p-lė Josephine Mačius-

mobiliais ryžosi atlikti ilgą ir 
varginančią — važiavo apie 10 
valandų — kelionę iš Pittstono, 
Pa. į Thompson. Conn. Kai ku
rie, dirbę liepos 3 d. iki šešių
vakare, po darbo sėdo tiesiai į muosius kambarius 
automobilį ir leidosi vakare per savo žinion buvo paėmęs ir žmo- 
tirštas miglas į Marianapolį. nėms skanius pietus teikė So. 
Važiavo visą naktį ir atvyko į Bostono Tėvų Marijonų Rėmėjų 
Marianapolį tik paryčiu, visiš- skyrius. Be to, jis dar turėjo sa-

bulis, kun. Dr. J. Bogušas, kun. Tarybos metinis piknikas. Vi- 
P. Ališauskas, kun. J. Jutkevi- sas pelnas skiriamas Lietuvos 
čius, kun. A. Janušonis, kun. M. Laisvės ir Lietuvių Tremtinių 
Šmigelskis, MIC., kun. V. Atko- reikalais. Kalbės Kauno ir vė
čius, MIC., kun. M. Urbonavi- liaus Vilniaus Universiteto pro- 
čius, MIC. Viso 28. fesorius Jurgis Žilinskas, kun.

Svečių buvo iš daugelio vals- D-ras Kazys Širvaitis, karo ka- 
tybių. Iš toliausia buvo Chica- pelionas kun. Alfredas Cabitor. 

Prie Marianapolio stalo dirbo gietės p. M. Aitutienė su dukre- Dainuos Šv. Juozapo parapijos 
Markevičių šeimą iš Waterbury; le, p-le Irena Aitutyte, žinoma choras, vad. komp. A. J. Alek- 
prie bingo Worcesterio šv. Ka- Chicagos dainininke, ir iš Cice- siui, ir bus šokiai 1 iki 7 vai. 
zimiero parapijos Marijos Var- ro, III. p. E. Lankauskienė su 
do draugija, o įvairioms loteri- sūnum Kostu, 
joms bilietus pardavinėjo taip Karo bonus laimėjo sekantie- 
pat Worcesterio Šv. Kazimiero ji asmenys: $100.00 — p. V. Ka- 
parapijos Moterų Sąjungos kuo- dis, Hartford, Conn.; $50.00 — 
pa. 
Worcester paaukojo $10.00.

Piknike dalyvavo šie kunigai: 
Prelatas J. Ambotas, kun. J. 
Kasakaitis, kun. J. K. Miliaus- 

kun.
kun. J. Balkūnas, 

kun. K. Vasys, kun. P. Junaitis, 
kun. J. Vaitekūnas, kun. P. 
Strakauskas, kun. V. Puidokas, 
kun. J. Bakšys, kun. B. Gauron- 
skis, kun. B. Mažukna, kun. M. 
Tamulevičius, kun. S. Saulėnas, 
kun. A. Žukauskas, kun. S. 1 vai. po piet, Linden Park dar- Stankevičienė, 
Vembrė, kun. A. Kacevičius, že, Union City, Conn., įvyksta Girdžiauskienė, B. Petrauskas, 
kun. J. Bernatonis, kun. P. Sa- Waterbury Amerikos Lietuvių J. Kairys, K. Petrauskienė, J.

vakare. Gros K. Gluodenio or- 
kestras.

Sulyg Lietuvos buvusio prezi
dento D-ro Kazio Griniaus vė
liausio atsišaukimo, tai Lietuvių 

Women’s Sočiai Club iš p. Antanėnas, So. Boston, Mass. Uuta dabar didžiausiam pa.
- $25.00 - p. V. Lukas, New vojuje, prašome šiame pik. 

York City; $25.00 - p-lė Elea- nike maigiausiai daly- 
nor Flynn, Brooklyn, N. Y.; yauti įdomįų kalbų grafių 
^25-®® Mary Menavich, dainų pasiklausyti ir Lietuvos
Cambridge, Mass., $25.00 p. Nepriklausomybės bei lietuvių 
Donald King, Providence, R. I. tremtinių ^kaiug paremti.

Rengimo komisijos nariai bei 
nariai bei darbininkai - darbi
ninkės: kun. klebonas J. Va
lantiejus, komp. A. Aleksis, T. 
Matas, M. Karinauskienė, P. Jo- 

d., kubauskas, A. šambaris, M. 
J. Bernotas, O.

1 y, CONN.
Linksmas Piknikas
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sukūrimą. ši oolitika jau 
tiesioginiai prisidėjo nrie 
pasaulyje dabar siaučian
čio bado. Toji politika jau 
paruošė areną trečiam pa
sauliniam karui.

“Balandžio 6 d. Prezi
dentas Truman pareikala
vo naujos visuotinės už
sienių politikos ir stambių 

•i karinių pajėgu tai politi- 
>kai paremti. Kam tas vis
kas?

“Atsakymas aiškus. A- 
šies valstybės, nors nu
ginkluotos ir bejėgės, ir 
vėl virsta šimtmečio senu
mo prieštaraujančių rung
tyniavimų įrankiu. UNO 

i ar nenumato jė- 
, gos vartojimo prieš bet 
kurį Penkių Didžiųjų. Bet
gi, Penkių Didžiųjų tarpe 
esama ir tokių, kurie to
liau planuoja agresiją toli 
pralenkiančią Miuncheną 
ir Pearl Harbor.

“Kas belieka Amerikai 
daryti ?...

I “Visų pirmiausia, Ame- 
, . , . . rika privalo atgal paimti

Tų išdavimų^ baisios moraiįnį pasauliui vado- 
Pa^.k11168. dar nera /įsai vavimą, atšaukdama slap- 
aiskios Amerikos tus pasižadėjimus. •
menei. Viena, Rusija iš šio 
karo išėjo dar su istorijo
je neregėtu teritoriniu 
grobiu. Antra — šis grobis 
suskaldė pasaulį į dvi da
lis paliekant Rusijai kon
troliuoti didesnę resursų 
dalį tiek Europoje, tiek A- 
zijoje.

“Antra, Potsdamo spren
dimus ir Morgenthau pla
ną tučtuojau privalo pa
keisti kūrybine programa, 
reinkorporuojant vokiš
kai kalbančias tautas į Eu
ropos ekonominę ir socia
linę struktūrą.

_ . . ! “Trečia, tučtuojau priva-
“Tas taip pat reiškia, į0 j^t šaukiama visuotine 

kad ir mes buvome to konferencija, daly-
smurto dalininkais.

“Mažų suvereninių tau
tinių valstybių sistema y- 
ra nugriauta. Ašies impe
rijos yra sunaikintos ir šis 
karas suvedė mus veidu 
į veidą su dviems, amžinai 
besirungiančiomis D. Bri
tanija ir Rusija.

“Viso šio tragiško spek
taklio centre stovi Ameri
kos amžinos gėdos pamin
klas — Morgenthau pla
nas vokiškai kalbantiems 
žmonėms sunaikinti. Pots
dame Amerikos žmonių 
vardu buvo pasižadėta 
vykdyti nežmonišką poli
tiką — masinį badu mari- prispaustas 
nimą, masinę deportaciją, 
vergų darbą 25 nuošimčių 
pasaulio gamybos sunaiki
nimą... ir nuolatinio eko
nomiško ir soči alinio 
“slum” Europos širdyje

vaujant visoms užintere- 
suotoms tautoms. Taikos 
sutartys turi būti parem
tos padorumu, teisingumu 
ir dvasios prakilnumu.

“Ketvirta, toje taikos 
konferencijoje turi būti 
atsteigta centralinė vy
riausybė Vokietijai... oku
pacinės armijos turi būti 
išvestos galimai greičiau, 
ne tiktai iš Vokietijos, bet 
iš visų tariamai išlaisvin
tų valstybių...

“Penkta, toje taikos 
konferencijoje Amerikos 
valstybininkai turi imtis 
iniciatyvos paliuos u o t i 

s tautas nuo 
sunkios karinės prievolės 
ir pamišusio ginklavimosi 
naštos... Pasaulis gali vie
nodai finansuoti arba

naują ginklavimąsi arba 
taikų atsistatymo darbą.

T , , -X- - T m - i “Taip pasaulį kuriant,
Jakštas, K. Jesaifene. J. Trecio- Am,.rika neprivafc> remti 
kas, O. šmotienė, A. Dzimidas. i tironijos p|iti_

M. Andrikis. ___ w
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Sekmadienį, Rugsejo-September 8 d., 1946
MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN.

11 vai. bus atnašaujamos Sv. Mišios Liurdo Grotoje, seka Pamokslas; 12 valandą Posėdžiai ir paskaita 
5:30 vai. Palaiminimas Svč. Sakramentu

f

U2KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. DRAUGIJŲ IR RĖMĖJŲ PRAŠOME ATSIŲSTI ATSTOVUS.



Antradienis, Rugpiūčio 6, 1946
■*

• V • <

VIETINĖS ŽINIOS
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ŽINUTES
Aukos. Parapijos išvažiavimo 

fondan S. Mockus aukavo $10. 
Alena Rusienė $2.

Po $1. aukavo: J, Marcmaus- 
kas, Petronėlė Sviiienė, J. Užda- 
vinis, Jurgis Poška, F. Plekavi- 
čiūtė, Petras Grigas, Kazys Mic
kevičius, F. Lukoševičius, Anta
nas Palaima, M. Kilmoniūtė, K. 
Babinskienė, J. Trinka, E. Nau
džiūnienė, J. Balkauskas, M. 
Latvinskas, Mary Tierney, A. 
Vengras, Mr & Mrs. Rusteika, 
Ieva Kudarauskienė, Mr. & Mrs. 
Matačinskas, A. Sinkevičius, 
Roland Bishop, Ona Diksienė, 
Alice Gustin, K. Visockienė, 
Stepas Mickevičius.

Bažnyčios atnaujinimui auka
vo Albinas - Ona Nevierai $100, 
Boston Beer Co. $50, Gertruda- 
Andrius Zuromskai $50, Stefa
nija Ekamienė $25, Domicėlė - 
Ignas Mačiulaičiai $5, Marijona 
Urbaitis $5, Pranas Lingis $2. 
Ačiū.

aas Antanėlis r ponia, ponios 
Valerija Leščinskienė, Joana 
šaučiūnienė, Magdalena Drnz- 
dienė ir kiti parapijos mokyklos 
vaikučių tėveliai.

Parengime buvo ir senų žmo
nių. Buvo ir ką tik vedusių po
relių. Dalyvavo keli svetimtau
čiai. Apart vietinių kunigų ma
tėsi kun. Pranas Jakimavičius, 
S. J.

Rengėjai yra patenkinti šiuo 
pirmu mokyklos naudai paren
gimu. Vėliau aprašys jį ir jo 
fundatorius smulkmeniai.

Rupg. 3 d., proga kapitono 
kapeliono kun. K. Jenkaus atsi
lankymu, kun. Virmauskis, kle
bonijoje, iškėlė pietus. Apart 
kapeliono, kaipo garbės svečio, 
ir apart vietinių kunigų, pietavo 
Dr. Tėvas K. Rėklaitis, MIC., 
kun. Pr. J. Juškaitis, kun. J. 
Daunis ir kun. Alfonsas Janu
šonis. Visi linkėjo kapelionui to
lesnių sėkmių.

VETERANAMS PAGALBA
Klausimas — Veteranas vieną metą praleistą tar- 

gavo bedarbio mokesčius Į nyboje. Tas liečia ir mote- 
per 37 savaites ir jo drau-'ris. 
gai jam praneša, kad tai 
suma bus numušta nuo jo 
bono kada bus išmokėta.
A rtiesa?

Atsakymas — Originiai, 
GI Bill taip reikalavo, bet 
priedas, kurį Prezidentas 
Truman pasirašė gruodžio 
mėnesį, tą pakeitė. Negali
ma mokesčių numušti.

Klausimas — Veteranas 
praneša, kad jis buvo pa- 
liuosuotas iš Laivyno ba
landžio mėn. 1943 m., ar 
jis gali naudotis GI Bill 
parūpinimais ?

Atsakymas — Taip. Jei
gu tik garbingai patiuo- 
suotas ir ištarnavai 90 d. 
arba daugiau. Veteranai 
gali mokytis vieną metą, 

, ir dar vieną metą už kiek-

Mirė Juozas Samfa

AMERIKOSLIETUVIŲKATA
LIKŲ KONGRESAS

i * r ~ ’ .......

Kiekviena prarasta va
landėlė jaunystėje yra 
nauja nelaimės proga atei
tyje. Napoleonas

Rugp. 3 d., Alena Grigalaitytė 
ištekėjo už ex-kareivio William 
F. Dillon, gyv. 34 Bay St.

Kun. Albertas Abračinskas, 
sekmadienį ankstybas šv. mi
šias atsilaikęs, išvažiavo atos
togautų. Jis mano kelioms die
noms grįšti rugp. 14 d.

8 v. v., parapijos salėje, 492 E. 
7th St., parapijos mokyklos 
prieteliai, didžiumoje parapijos 
mokyklos vaikučių tėveliai, su
rengė Whist Party. Kun. Vir
mauskis dėkojo visuomenei už 
didelį prielankumą ir meilę pa
rapijos mokyklai. Tas reiškia 
meilę katalikybei ir lietuvybei. 
Kun. Virmauskis visų prašė tuo
jau pradėti vaikučius registruo
ti mokyklon.

Prie surengimo ir vedimo šios 
Whist party darbavosi Juozas 
ir Florencija Kasperai, Dr. Juo-

Gerų darbų mėgėjai. Elzbieta 
Galvydienė, kuri nuolat labda- 
rybėms aukoja, sekmadienį, at 
nešė dolerį “dėl Whist”. Sakėsi 
negalėjusi, vakar, būti Whist 
party, tai paaukojo tam geram 
tikslui — mokyklai $1. Panašiai 
labdaringai pasielgė ir Kazimie
ras Neuronis. Jis atnešė $10. 
Jam parapijos salės pataisymas 
patiko. Negalėjęs pats darbu 
prisidėti tai išmetė dešimkę. 
Gražūs tai pavyzdžiai gerų dar
bų mėgėjų ir rėmėjų.

DAKTARAI Literatas Yellowstone 
Parke

TaL TROwbrid>« <330

J. Repshis, M. D. 
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
878 HARVAftO STREET 

Kanapas lamas arti CMfcral ■< 
CAMBRIDG*, MASS.

Ofiso Valandos 2-4 tr 8—8.
%

Lieteratas p. Antanas Vaičiu
laitis, buvęs Literatūros sky
riaus “Darbininke” vedėjas, 
praleido atostogas Yellowstone 
National parke, Wyoming val
stybėje. Jis rašo: “Sveikinimai 
iš krašto, kur geiseriai muša iš 
žemių.

“Kaip tik laukiu, kol 
džiausiąs prasiverš.”

Rugpiūčio 1 dieną mirė Juozas 
Sanda, 36 metų amžiaus, buvęs 
4 metus karo tarnyboje ir gyv. 
Washington, D. C. Velionio kū
nas buvo parvežtas ir pašarvo
tas jo tėvelių Augusto ir Ievos 
Sandų, gyv. Dorchester, Mass., 
namuose.

Palaidotas iškilmingai iš St. 
William’s par. bažnyčios, Dor
chester.

Likę dideliame nuliūdime a.a. 
Juozo Sandos žmona Rita Sulli- 
van, tėveliai Augustas ir Ieva 
Sandai, penki broliai ir keturios 
seserys nuoširdžiai dėkoja pa
rapijos kunigam, ypač kun. Sul- 
Hvan ir kitiems už dvasinį pa
tarnavimą; dėkoja už maldas, 
šv. mišias, gėles ir pareikštas 
užuojautas, dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse.

Sandų šeima yra viena pavyz
dingiausių. Priklauso prie LDS 
organizacijos ir yra ilgamečiai 
laikraščio “Darbininko” skaity
tojai ir rėmėjai, pp. Sandų duk
relė yra Nekalto Prasidėjimo 
P. Švč. Lietuvaičių Vienuolyne, 
Putnam, Conn.

pp. Sandų šeimai reiškiame 
gilią užuojautą, o velionio vėlei 
lai Dievas suteikia amžiną 
mybę!

LANKĖSI
tik di-

e

Atostogavo

A. J. NAMAKSY 
cmtra a hwuwawc* 

414 Broadway

p. Albinas Neviera su šeima 
atostogavo Old Orchard Beach, 
Maine. Taipgi Maine valstybėje 
atostogavo p. Vincas Balukonis. 
Grįžo pailsėję ir turėję “good 
tane.’’

p. Albinas Neviera yra vienas 
savininkų Third Street Cafe, o 
p. Vincas Balukonis — So. Bos
ton Cafe.

tr

Federacijos centro valdyba yra nutarusi šaukti 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresą.

Kongresas įvyks Capitol viešbuty New Yorke 
spalių 29 ir 21 dienomis.

Jau rūpinamasi Kongreso parengimu, programa 
ir atstovų bei svečių priėmimu.

Tas rūpestis yra pavestas Federacijos New Yorko 
apskričiui.

Birželio 28 d. apskritis savo susirinkime išrinko 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresui ruošti komi
tetą. -

Komitetan garbės'nariais įeina vietos ir apylin- 
įkės lietuviai klebonai kunigai N. Pakalnis, J. Balkū
nas, K. Paulionis, J. Aleksiūnas ir J. Gurinskas — visi 
iš New Yorko; iš New Jersey: kun. M. Kemėšis, kun. I. 
Kelmelis, kun. J. Simonaitis, kun. L. Voiciekauskas, 
kun. J. Kinta ir kun. J. jšernis.

Komiteto nariais išrinkti: J. Laučka, J. Tumaso- 
nis, P. Montvila, K. Krušinskas, St. Lukoševičius, M. 
Galčius, K. Cerebiejus, J. Brundza, K. Baltrušaitis, J. 
Butkus, A. Vaičiulaitis. A. Pažereckienė, Butkienė, M. 
Dulkienė, Skarulienė, Šarkauskienė, E. Kašėtienė, M. 
Mikolaitis, M. Varais ir Pr. Stravinskienė.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresui ruošti ko
miteto valdybą sudaro: pirm. J. Laučka, vice-pirm. K. 
Baltrušaitis, J. Brundza, St. Lukoševičius ir S. Cere- 
ibiejus, sekret. J. Tumasonis, iždin. K. Krušinskas, 

ir ji turi jf da- sPaud°s reikalams narys A. Vaičiulaitis.
1 Nakvynių komisijon įeina A. Pažereckienė, Gal-

Klausimas — Veteranas 
nori žinoti, ar jis besimo
kydamas pagal GI Bill ga
li prašyti paskolą su val
džios garantija?

Atsakymas — Taip. Jei
gu tik paskolos įstaiga ma
tys, kad galėsi atmokėti 
paskolą. Patariame kreip
tis prie vietinės bankos ar
ba kitos paskolų įstaigos.

Klausimas — Veteranas, 
kuris pasiskolino $1,000., Į 
kurią paskolą Veterans 
Administratiou garanta
vo, dabar randa, kad pa
sekmingai vesti jo krautu
vėlę’reikia dar $750. Jis 
klausia ar gali prašyti ki
tos paskolos, nuo valdžios 
pagal GI Bill?

Atsakymas — Taip. Val
džia garantuoja paskolą 
arba paskolas iki nustaty
tos sumos — $2,000.

Klausimas
ištarnavo kariuomenei be
veik metą laiko. Jos vyras 
susižeidė, i 
bar užlaikyti. Ji prašo, ar J Nakvynių komisijon įeina ' “ 
gali prašyti šeimos pasky- čius, M. Dulkienė, Butkienė, Skarulienė, 
rimą savo vyrui? Pramogų komisijon išrinkti vietos parapijų var-

ĮVAIRUS skelbimai
REIKALINGA rankiniai siu

vėjai. Mašinų operatoriai, Stit- 
chers dirbti prie vyriškų kakla
ryšių. HEWES & POTTER, 65 
Bedford St., Boston. (6)

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

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

- WAC narė

REIKALINGA prie frosting, 
taipgi ir pagelbininkės dirbti ke
pykloje. Union shop. Atsišauki
te pas Mr. Hudson 8 a. m. iki 4 
vai. p.p. Netelefonuokite.

GRIDLEY BAKING CO.,
67 Rogers St., Cambridge, Mass. 

(2-6)

rimą savo vyrui? Pramogų komisijon išrinkti vietos parapijų var-
Atsakymas — Taip. Pa- gonininkai.

siųsk rašytą prašymą savoj Visi Amerikos lietuviai katalikai ir jų draugijos 
CO, pridek certifikatą ko- jau įš anksto raginami ruoštis šiai didelei progai — 
piją vedybos certifikato ir į savo kongresui spaliu 20-21 d.d. New Yorke. 
smulkmenišką paaiškini- i 
mą nuo žmogaus gydytojo.į

Pastaba: Valdžia prašo 
visų veteranų nekeisti bo-: 
nūs į pinigus. Mūsų jau-j 
nuoliai laikė liniją, dabar i 
svarbu, , kad laikytų savo į 
bonus, suprantama, tik 
jeigu būtinai reikalinga 
pinigų — juos pakeisti.Catholic W*r Veterans

PttbUc Reiations Bureau
Empire Statė BuiMing NewYorkl, N. ¥. J

Draugijų Valdybų Adresai

ra-

Pirmadienį, rugpiūčio 
lankėsi “Darbininke” 
Mary Leskauskaitė iš Mt. Car
inei, Pa. Ji yra apsistojusi pas 
ponus Gedaminskus, 57 Gatės 
St., So. Boston, Mass.

■ Reikia pastebėti, kad panelė 
M. Leskauskaitė yra labai lietu
viška. Bostone ji mano paviešė
ti apie 4 dienas, Linkime links
mų atostogų.

5 
panelė

d.,

OI, VARGE, VARGE
_______

Oi, varge, varge, vargeli mano, 
Kada aš tave jaunas išvargsiu?

Antai atjoja šimtas brolelių. 
Keturi šimtai žirgų kopelių.

Aš paprašyčiau jaunų brolelių. 
Kad sumindžiotų mano vargelį.

Mindžiot mindžiojo, kardais ka
pojo,

Mano vargelis nieko netbojo.

Mano vargelis nieko netbojo, 
Nieko netbojo, labiau lapojo.

Oi, varge, varge, vargeli mano,- 
Kada aš tave jaunas išvargsiu ?

LIETUVOS DUKTEĘŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston. Masą. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivašįsjenė.

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

Finansų Ra6L — B. Cūnienč,
29 Gould St., W. Roxbury. Ma33. 

Tel. Parkxvay—1864-tV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

4V JONO EV. BU. PALAIPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I Pirmininkas — Juozas fiva^ždya, 
į 6C1 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirniinlnkas — Pranas TuleUtla 
j 702 E. 5th St., So. Boston, Ma«. 
' Prot. Raot. — Jonas GlineckU, 

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass
Iždininkas—Stasys K. Griganavlriu*. 

i 699 E. Seventh St., So. Boston, Ma* I
MarSalka — Jonas Zalkis, 

787 E. Broadway, So. Boston. Ma*
Draugija laiko susirinkimus lūs trs 

Clą sekmadienį kiekvieno mtaesK 
2 vai. po pietų. Parapijos saM; 
♦92 E. 7th SL. So. Boston. Mara

i
i

PIGIAI PARSIDUODA 
GERI NAMAI

So. Bostone 'trijų šeimynų, 
7-5-2 kambariai ir “Storas”, 
maudynės, baltos sinkos, meti
nės įeigos $732. Parsiduoda už 
$3300.00.

So. Bostone trijų šeimynų, 
4-4-3 kambariai. Parsiduoda už 
$2500.00.

Roxbury trijų šeimynų 5-5-5 
kambariai su visais patogumais. 
Parsiduoda už $7000. Telefonas 
ŠOU 4063.

ReuMitisH Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, dildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelto*. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

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

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia ,Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1334-W
PRANAS GERULSKIŠ, Namų Tel. Dedham 130k-R

v

i

“Nėra geresnės pasiunti-^ 
nybės už kat. spaudos 
darbuotojų misiją.”

Pijus XI.

St. Bastai IMtareCa.
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380V2 West Broadvray,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai skubus.

GBABOBIAI
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Guriausia UMga Vyrams Ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

K

E

PaganUaa geras lietuvišku pietus, | 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- I 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- j 

giai patarnauja. I
258 West Broadwq, South Boston, Mass. i 
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ZALETSKAS
FURtRAL HOMS

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

U. A. ZaloBskaa, F. K. Zaletsk* 
' Oratoriai Ir Salaamuetajal

Patarnavimas dieną tr naktį 
Koplyčia termonlma Sykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 081$ 

ŠOU Boston 2800 j



&Jb2JwhuioA. SkųJiiuA.

Tajo Kalno Didvyris
Iš Tolintyjy Kraštų "Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J. 
Išvertė R. Krasauskas

2. Ant siūbuojančio tilto

Į 
I
i 
i i

I 1 1daugel' pakopų į baisią 
bedugnę.

Alfo? sas atsisėdo ant 
uolos krašto ir žvalgėsi į 
kitą nusę. Ten, darydamos 
juokinau "rimusu, spor
tavo pora beždžionių. į 

Vandeniu pereiti negali
ma, be- o^’?... Kain žaibas 
perėjo Alfonsui nėr-galvą 
mintis: liiancs virvės kil- 

iPą užnerti ant to medžio
(Tęsinys) r Jis, prisivalgęs jų sočiai, stuobrio i»* ja nerimti. Tai

ipavn naiiiii iėsni ,buvo vienintelis kelias!Praėjo valandėlė, kol Al-. JgNušliau-£ 3|g žemiausią1 Jis apžiūrėjo fygų medį.’ 
fonsas suprato savo būklę. krūmą kurs dengė uolos Pusė tuzino rankos storu-.

šoną, ir apsižvalgė. Toje nio spygliuotu lijanų rai- 
pusėje, į kurią jis atslinko, tesi juo aukštyn, kibda- 
nebuvo jokio išsigelbėji-m°s sa\° kampuotais spv-. 
mo. Tūkstančio žingsnių! gbais į kiekvieną žievės . 
platumo upė ir dugno nesi- nelygumą, 
mato. Kitoje pusėje kran-' Vikriai užlipo Alfonsas 

................ * nupiovė lijanas,!
nuo jų spyglius ir _ 
ir tvirta liiana tas jau Padarytas. Tik ar’

. _ J _ išlaikys? Alfonsas išmėgi-
no Tilt ar laikorėjimą į ją irgi nebuvo ga- sumezgama ir suvejama. ( krintanįio vandens .
šėlimą ir nešamus sienojus 
Alfonsas dabar jau nebe
galvojo. Skubiai nusipiovė 
kitą lijaną antrajai kelio 
daliai, paskui dar vieną 
atsargai. Pasirinko jau ir 
taikinį kilpai ant kranto, j 

Tuo tarpu saulė pamažu 
įsiūbavo ją ir metė į kitą nuslinko už medžių viršū-. 
pusę taip, kaip buvo išmo- nių. Alfonsas nėjo gultų, i 
kęs užmesti laukiniams Norėdamas sustiprinti sa- 
gyvuliams lasso. Lijanos vo jėgas, dar kartą užval- 
virvė išsivyniojo, bet uolos gė fygų medžio vaisių. Pa- 
nepasiekė: ji buvo per sun- valgęs, atsiklaupė ant uo- 
ki. Alfonsas mėgino antrą, los trumpai maldai. Jis vi- 
trečią kartą, bet virvė vis, suomet taip darydavo, kai 
nepasiekusi tikslo, tekšte- • grėsdavo koks nors pavo
gdavo į vandenį. ' j jus. Iš misrjonieriaus buvo: 

Nuvargęs atsisėdo pail-išmokęs taip melstis:‘Mie-Į

Vandens kritimas ūžė dar 
stipriau, kaip vakar. Turė
jo būt kur nors miške 
smarki audra, nes vanduo 
buvo molingas ir nešė su 
savimi daugybę medžių. 
Kamienai šovė, kaip milži
niškos ietys, staiga stojo 
prie bedugnės krašto stat
menai ir bildėjo i gilumą. 
Uola ir fygų medis drebė
jo, lyg jautė, kad vieną 
dieną bangų smūgiai nu
šluos juodu į bedugnę.

Pirmas saulės spindulys anksčiau, šokinėjo per 
pažvelgė per medžių viršū- --------------------------------
nes. Alfonsui sunku buvo NEVĖŽIS PER KARĘ 
suprasti, kad jis išmiegojo 
visą praėjusį popietį ir 
nakti. Pamažu vėl prisimi
nė išgyventus baisumus.

Ką gi sakė plėšikai? Ma
no tėvelis, šv. Liucijos gy
ventojai ir misijonierius 
išbėgę! Kodėl? Kur? Ar 
laukiniai botokudai užpuo
lė kaimą? Ar San Paulo 
vergu medžiotojai buvo į- 
siveržę? Ar įvyko tai. apie 
ką paskutiniu laiku ėjo vi
sokių gandų, kad už jūrų 
gyvenąs karalius norįs pa
šalinti iš čia Padres (Tė
vus), o atsiųsti ispanų ka
reivius?

Bet ką bendra turėtų Fe- 
lipno Kabote su tuo visu į- 
yvVįu? Plėšikų vadas kal
bėjo apie auksa. kurį pasi
ėmęs mano tėvas. Taip, 
vargiai galėjo būti kitaip. 
Karaliaus kareiviai buvo 
atėję išplėšti Padre. bet šv. 
Liuci jos ovventojai su juo 
pabėgo. O Felippe Kappo- 
te. pasinaudodamas proga, 
pa <^robė tariamuosius re- 
dukrijos turtus.

Kur salėjo pasukti nabė- 
pėPai? O kain karčiai aai- 
l“inc.i dabar Alfonsas, kad 
užsispyręs pabūgo į miš
ką!

Smarkus al’is k^kino 
j’. Nu^nkusics medžio ša- 
1 °iės iki nat 
pilnos mažų, saldžių fygų.

tas buvo už dvidešimt viršun, 
žingsnių. Viduryje dar nuvalė 
riogsojo nedidelė uola ir lanus. 
ant jos — audros aplaužy- Kieta 
tas stuobrys. Bet apie pe- kaip kanapių virvė, davėsi

Įima galvoti. Vanduo kun- Tik labai daug svėrė. Grei- 
kuliavo smarkiai, kaip ir to išsigelbėjimo viltis įkai

tino Alfonsą ir sujaudino. 
Jis paėmė vidutinio storu- 

;mo lijaną, primezgė tiek, 
ikad siektų aną stuobrį, o 
gale padarė kilpą. Nusi- 
jtvėręs tvirtai vieną jos ga
ilą. visą kitą suvyniojęs, jis I • • • « • • . * —. « • •

vy- 
ttį

________
Juodo Nevėžio vilnys sukilo, 
Tamsios banguoja rūsčiai: 
Štai nuo Dubysos trenksmas 

prabilo,
Griaudamas eina plačiai.
Bėkit į kalną pasižvalgyti,
Kas ten smarkiai vakaruos
Beldžia-žaibuoja? Apmaudo 
Pragaras neša nasruos?
Žalgirio smarkūs eina atbudę 
Nuožmūs Kryžiuočių pulkai?
Mūsų prabočius amžiais bežudę, 
Kraujo prigėrę vilkai?
Žudė Kryžiuočiai!.. Švedai nai

kino...
Skriaudė Prancūzų laikai!...
Bet nei prabočiai to nepažino,
Ko susilaukė vaikai:

AMERICAN

Karštą vasaros dieną Chicagos gatvėmis slinko š's vežimas su Įkaitu
siu arklių iš kurio veržėsi, tartum, de^ant/s garas. Policininkas pasteb” 
jęs tokią sceną, tuo jaus atidarė vandens srovės šulinį ir matomai ištroš 
kęs arklys maloniai atsigaivina.

Kelionėje

•amas Drie žlinwo kriok
lio, kurs prieš kelias minu
tes, lyg nra^aro ‘nasra’, 
žioravo tvkodamas jį pra
lyti. Kaip ' raminę"čK į 
dvelkė dabar vėsus vėielje. 
k’>rs per dvi paskutines 
dienas atrodė, lv^ mirtas 
šiurpas. Kain ramiai mi~- 
l^ie viešpatavo vaivorvkč- 
tė. kuri m-ieš tai tam atro
dė. 1v<t žiauri našaipa jo 
beviltiškoj būklėj.

Alfonsas atsi k 1 a u r» y. 
Kalbėto jis nedaug, bet ta:, 
ka kalbėjo, buvo nuošir
džiausia padėkos malda ge 
rajam. esančiam ten. yM 
žvaigždžių Tėvui, kuris .iš
gelbėjo jį iš mirties nagu.

Alfonsas žen"ė dabar į 
mišką. Čia jis žinojo 
vieną pėdą. Jam reikėt} 
susirasti savo ginklus Ta 
rvta, kai Felipne ?mm"s i 
užkluno. savo piM’b’s ji? 

i buvo paslėpęs medžio dre- 
|vėie.
| Dvi valandas ėk> ta kr, 
kol nriėio ta tvšč:°”l b" i. 
medi. Puolė vidun. TiKrai! 
Lankas, strėlių krepšelis 
ir ugnies įžiebimo prietai
sas buvo nepajudinti. Pa
siėmė juos ir atsisėdo prie 
medžio.

Kur dabar? Tėviškės jis 
jau nebeturėjo. Šv. Liuci
joj buvo kareiviai ir Felip- 
je Kapote. Kur galėjo būti 

j pabėgėliai? Jis ilgai gal- 
! vojo. Pagaliau prisiminė 
j Tajo kaina. Dvidešimts 
I dienų kelio ligi šv. Kotry
nos mišku, o ten ir-Tajo 
kalnas. Tėvas jį žinojo. Jis 
dažnai žadėdavo derlingo
je kalno apylinkėje įkurti 
redukciją. Kartą ir Alfon
sas, bemedžiodamas šer
nus, buvo iki ten nuėjęs. 
Jis ir pasiryžo eiti ieškoti 
savo mylimųjų į Tajo kal
ną.

(Bus daugiau)

Benešdamas suikią gyvenimo naštą,
• Einu išsiilgęs į tolimą kraštą, 

Nors linksta nuvargę pečiai; 
Vedėja žvaigždelė senai jau nukrito, 
Naktis gi dar nežada auštančio ryto, 
Tik niūkso, paniurus rūsčiai.
Taip tuščia aplinkui. Ir nėra man draugo, 
Vien tamsūs šešėliai, kaip šmėklos beslaugo... 
O čia taip klaidingi keliai.
Į uolas kietąsias jau sužeidžiau kojas, 
Klupau sukankintas... Bet kryžkely stojęs, 
Neraudu, kaip vaikas, bailiai.
Tegu mane blaško, kaip nendrę, likimas! 
Tegu aplink girdis audros vien kaukimas! 
Jų apmaudo aš nebijau!
Tik vien nuo gyvato aušros pirmutinės 
Glaudžiu karštai Kryžių prie savo krūtinės, 
Myledams kas kartą labiau.
Ir žydi man veidas, kaip vasaros rytas, 
Žingsniai mano drąsūs, nors kelio granitas 
Ne kartą dar žeis kruvinai, — 
Žinau, neužilgo į tolimą kraštą 
Nueisiu, nunešęs gyvenimo naštą, 
Kur mano viltis ir sapnai...

i

i nuvargęs tiLaiHvuu pa.il- įsmosęs taip meisi.is; mie-i 
sėti. Po valandėlės vėl at-, liausiąs dangaus Tėve! Tu 
sistojo ir, sukaupęs visas gali išgelbėti mane, jei tai 
jėgas, metė iš naujo.!sutinka su tavo valia. At-! 
Džiaugsmo riksmas su-į mink, kaip nuliūstų mano 
skambėjo krioklio ūžime: į tėveliai, sesuo Mariją ir į 

ilijanos kilpa užsinėrė ant mano mažieji broliukai: 
B. ,_____j ir Ferdinandas ir

go- ją ir galą pririšo prie fygų, taip pat Padre, jei jų Al- 
medžio kamieno. jfonsas nebesugrįžtu na-

! Siūbuojantis vilties til- mo.’ Taip jis meldėsi ir

Ema Germanai nuo Magdebur- stuobrio. Alfonsas įtempė, Karlas
Eina nuo Reino vagos, 
Nuo Regensburgo, Mainco, 

Augsburgo 
Plaukia banga už bangos.
Kaizeris veda, viešpats Berlino, 
Kerštui Teutonus visus;
Ko neišplėšė, tą sunaikino, 
Kaip audražygis baisus.

Juodo Nevėžio vilnys nutilo: 
Tiek dar nematė velnių;
Ir nusiminus upė pagilo: 
Ašaras neša žmonių!..
Laikas ir tuosius karo galiūnus 
Kaip parėjūnus nušluos!
Vien tik ištvėrę Lietuvos sūnūs

Šaknų buvo Augs ir tvirtės veikaluos.
Maironis.

!

AŠARĖLĖS.

Dainuok

dabar. Bet užmiršo, kad ir nušliaužti.
rami namų laimė seniai | Jau jis nusileido į švelnų 
žiauraus kumščio sunai- samanotą krantą. “Išgel- 
kinta, o jo mylimieji be pa-būtas” — džiūgavo jis, ne- 
stogės klajoja dykumoje, galėdamas suvaldyti savo

Puikų patenkinsi nuolan
kumu, gobšą — turtais, 
užsirūstinusį — atsiprašy
mu, o pavyduolį niekuo

VVisconsin valstybės ūkininkai atskrido 40 
skirtinguose orlaiviuose, kad dalyvauti Skrajo
jančių Farmerių Assn. ir susirinko 300 vyrų Ma- 
dison aikštėje.

Dainuok, sesute, lepūnėle, 
Nevaržo niekas tau dainų: 
Nebedainuosi, vargdienėle, 
Kitų sulaukusi dainų!

Lig šiol laiminga gyvenai, 
Globoj močiutės sengalvėlės 
Tau terūpėjo vienos gėlės, 
Ir beviliojo vien sapnai.

Ir nuolatos tave lydėjo 
Linksmutė kūdikio daina, 
Ir dailios rožės pavydėjo, 
Kad tu jaunybės kupina!

Bet greit likimas mūsų mainos, 
Pakeisdams dieną naktimi... 
Nūnai dar skamba tavo dainos, 
Rytoj gal verksi nerami.

Gailės, kad žydinti jaunvstė, 
Laimužės laukus, kaip dienos, 
Lyg pumpurėlis išsivystė . •'
Ir, štai, jau žūva nuo šalnos.

Gailės, kad meilės nesurado 
Vien meilės troškusi širdis, 
Kad sielos amžinojo noro 
Jau niekas tau nenumaldys. 

Gailės, kad daug darbų pranyko 
Be jokio ženklo, be naudos, 
Gailės negautojo vainiko, 
Saldžiai svajoto kitados.

Kaip bailios rytmečio žvaigždelės, 
Nublykš nuostabūs tie saunai, 
Ir guls tau dūmos ant širdelės, 
Ir žeis krūtinę kruvinai.

Ir ant gražių, žydrių akelių,
Kaip perlai, ašaros mirgės,
O skausmą, kritus tau ant kelių,
Ttk vien Dievulis teregės... 

Dainuok, sesute, lepūnėle, 
Nevaržo niekas tau dainų: 
Nebedainuosi, vargdienėle,

----  " Kitų Sulaukusi dienų!

gdK-udHioa Buvo-iujvi a<xvM nenumaidausi... Pavyduo-
Patekeięs menulis nuda- Hžizii)<Tc'rno Koks iis dabar i* • «. * v»žė krintanti vandeni sida-i ’ g J ! . J1S visuomet uz gerą bloguze krintant^ a ij gražus, mėnulio sidabruo- užmoka.bru. Alfonsas pašoko, ap

sirišo aplink save dvi Ii ja-’ 
nas ir drąsiai pasileido 
virve per vandenį. Virvė; 
girgždėjo, tratėjo ir taip 
išsitempė, kad Alfonso ko
jos jau siekė vandenį.

i Kaip aukštai šokinėjo ir 
kain godžiai gaudė ii tam
sioji bedugnės galybė!

i Kai jis kybojo viduryje 
tarp abiejų uolu, vienam 
akimirksniui apėmė ii di
džiausia baimė. Bet dabar, 
r»e laikas svyruoti: išsigel-į 
bėjimas taip arti! .Alfon-i 
sas pasiekė uolą. Nelen?'-’ 
va buvo ant jos užkopti,! 
nes buvo slidi. Jaunuolis 
sunkiai alsavo. Garuojąs 
prakaitas išpylė jo kūną. 
Ačiū Dievui dabar jau pa
siekė stuobrio šaknis ir po! 
valandėlės sėdėjo tarp jų' 
saugus.

1 Anaųus, už kokios dvyli- i 
kos žingsnių, išsižibėji
mo krantas. Nors čia van- i 
duo krito daug mažesne 
srove, bet patekusi jojo 
glėbin dar įstengtų nu- • 
blokšti bedugnėn.

I Alfonsas truputi atsipū
tė ir atsirišo antra lun^a.! 
Užmesti kilpa pasisekė iš 
karto. Nusileisti čia buvo 
daug lengviau, nes uola,! 

i ant kurios jis stovėjo, bu-, 
vo aukštesnė už krantą. | 

•Reikėjo tik tvirtai įsikibti

Mrs. Dwight D. Eisenhower, žmona Armijos 
Chiėf of Staff,'peržiūri savo daržą Fort Myer, 
Va. Generolas ir ponia ten augina savo daržoves.




