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Šio mėnesio 22 d. Ameri
kos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas turėjo 
pasikalbėjimą su J. V. se
natorium Vandenbergu, 
kuris, kaip žinoma, yra 
Amerikos delegacijos na
rys taikos konferencijoje.

Senatorius Vandenberg 
priėmė ALT narius savo 
rezidenci jos mieste, Grand 
Rapids, Mich., ir ten ištisą 
valandą sų juo kalbėjosi 
apie apverktiną Lietuvos 
padėtį sovietų (Rusijos) 
okupacijoj.

Senatorius Vandenberg 
laiko neteisėtu Lietuvos 
užgrobimą. Plačiau apie šį 
pasikalbėjimą ir senato
riaus atvaizdas tilps se
kančiame “Darbininko” 
numeryj.

Lietuvis Moko Liaudies Šokius Chicagos Universitete
Rusiioj Vedamas "Valymas" 

Partijoj Ir Įstaigose

KataUiu Skaičius Šveica
rijoj Didėja

Sovietų Rusijoje dabar 
vedamas griežtas “valy
mas” komunistų partijoj 
ir įvairiose įstaigose. Mas
kvos snanda ir radio pra
neša, kad įvairiose įstai
gose susekta daug sukty
bių. Todėl atleidžiami pa
reigūnai ir jie baudžiami, i

Vėliausios Maskvos ži
nios paduoda, kad sovietų 
pavergtoje Ukrainoje pa
darytas “valymas” ir ko
munistų partijoje. Per pus-i 
antrų metu iš tos partijos 
išmesta ap;e pusę buvusiu-> 
jų vadų, o Sumi apskrityje. 
atleista nuo pareigų 91 
nuošimtis visu vietinių ta
rybų pirmininku.

Kuo gi iie visi tain nusi-; 
kalto? Nikita Kruščevas,1 
Ukrainos komunistų par
tijos sekretorius, sako, 
kad “Ukrainos laikraš
čiuose buvo spausdinami

ijfcdės Šamo Laivyno “hclicopterioi’* nusileisti ir pakilti platforma jau 
veikia į visas kryptis besisukinėdama, kad ištreniravus “helicopterio” la
kūną. Tai 60 pėdų medinė platforma, kuri atstoja plaukiojantį jūrėse lai
vą.

— Paskatine sesutės dovana iš Lietuvos. — Lie
tuvis* kurs meksikiečius* lenkus* filipiniečius 
mokina fa tautų liaudies šokių. — Apie balerinų 
paveikslus ir indasus. — Fermerių stovyklose 
Šiaurinei DakotoJ. —» “Viltis“ — patriotiškas 
laikraštis anglų kalba. — Išeis lietuviškos pasa
kos anglų vertime. — Mošas imagus su dideliu 
vardu. — Lietuvis* specialistas Siamo* arabų ir 
Bali šokių. — Dvi degančios žvakės šokėjo kam- 
bary)*.—

Basei — Dabartiniu lai
ku Šveicarijoje yra 1,754,- 
161 katalikų gyventojų. 
Protestantų yra virš du 
milijonai, o žydų tik 19,- 
430.

Septyni apskričiai turi 
po 90 nuošimtį katalikų. 
Bendrai visoje _ sveiearijo- Di,ni tautiniai. bur.

Raudonieji Puola Jungtines
je, katalikų šeimose gims
ta daugiau kūdikių negu 
nekatalikų šeimose.

i žuazinės ideologijos...”
Iš to mes galime supras

ti, kad sovietų Rusijoje ei-
-k .. na didelis bruzdėjimas

Mirė Teisėjas McReynoldS prieš Stalino vedamą tero-
rą. Pavergtosios tautos 
stengiasi išsilaisvinti išVVashington, D. C.

* Rugpiūčio 24 d. mirė.žiaurios komunizmo vergi- 
James Clark McReynolds.i jos. Aišku, kad, jei Rusija 
įžymus juristas. kūris 1941 j įsiveltu į trečią jį karą, tai 
m. pasitraukė iš Aukščiau-J prieš jos žiaurius diktato- 
siojo Teismo. Jis buvo 84,rius sukiltų visos paverg-! 
metų amžiaus. Itos tautos.

Jugoslavija Kaltina Amerikiečius - 
Nepripažįsta Amerikos Ultimatumo 
- “Pravda” Giria Jugoslaviją Už 

Drąsą”
-

Istanbul, Turkija, rugp. TUO BlH Hadų PėdORliS
26 — Turkijos spauda, 
vienbalsiai komentuodama 
Turkijos valdžios atsaky
mą į sovietų Rusijos rei

Turkijos spauda, New York — Dr. Pędro 
_'L. Veloso, Brazilijos ats- 
’ltovas į Jungtines Tautas,

Joninfa naktys Chica- |ką apie Aušros Vartus, 
aos narknose kaip Dievo Motina savo 
sr—_ .'vainiką atidavė elgetai,Sunkiosios musų tautai R d , d*uoną

vergi jot laikotarpyje tun- reikmenis, čia
me mobilizuoti visas jėgas , , .. . .i • J-, Y • - • įdrauge buvo įtraukta irkovoie dėl laisves ir pa-1 . . ., yr , . i . H . .visa eile lietuvių religiniųi gerbti kiekvieną asmenį,' . . . . .7 *r T • x .giesmių ir net liaudies šo-kurs garsina Lietuvos var- J. *

k! Amerikoje jau p^iitu- 
Beliajus. Jisai jau yra ap
lankęs gal apie 200 kartų

PopleŽilK R-IOSiasi Paskelb- įvairius USA universite- 
ti Žolinės Dogmą [££ y "P

------------------------------- I ]

Vatikanas — Vatikanas
praneša, kad Popiežius 
ruošiasi paskelbti kaipo 
tikėjimo dogma - tiesą, 
kad Panelė švenčiausia ne
tik siela, bet ir kūnu buvo 
paimta į dangų.

Nuo pat apaštališkų die-|“Kįi ,
nu. krikščionys tikėjo į Pa- ’ Sukčius . Kal
nelės jšvenčiausioa, kūniš- ivf^t» ’ < Repu
ką žengimą į dangų. Popie- "

'žiaus proklamacija praša- Miego , Blezdingele ir 
kiti liaudies šokiai bei liau
dies dainos.

Apie Aušros Vartus
‘ Chicagos universitete ji
sai plastiškai pademons* 
travo savo sukurtą pasa-

sios jo spaudai paruošto
sios dvi knygos “Dance 
and be merry” (šok ir būk 
linksmas). Tai įvairiu tau- r*Kjr^ »<* ^k. rinkimai

mu liaudies šokių, kurių 
tarpe lietuvių liaudies šo-[ 
kiai jo programoj užima 
pirmą vietą. Chicagos 
miesto parkuose gausiai ir Pį- 
mišriai publikai jisai orga- 
nizavo Joninių naktis, kur

lė lietuviškųjų.
Kas įdomiausia, kad ji

sai net meksikiečius, fili- 
piniečius ir kitų tautų jau
nimą mokina ju pačiu 
liaudies šokiu., tiek jisai 

buvo inscenizuota pašokta10^ sntyJe dtospecializa- .nuvo inscenizuota, pašokta Vįenu metu
vyzdžiui, meksikiečiams 
pademonstravo “Guadalu-

“NOTiu >ės Dievo Motinos fiestą.
fšventę) ” su meksikiečiu 
Chiapas tautiniais šokiais 
ir tt.

Via Doloresa
Religinius motivus Be- 

liajus mėgsta, jis vra in
scenizavęs “Via Doloresa” 
— skausmingąjį kryžiaus 
kelią, kur jo paties sukur
tojo teksto baigoje skaito
me posmą:
— Jėzau, palaimintas Iš

ganytojau. pažvelk ir pa
matyk mūsų gėdą. Mes 
Tave išjuokėm ir panieki
nom. Į tavo smilkinius erš
kėčius įsnaudėm. O, palai
mintas Išganytojau, išgir
ski mus ir atimk nuo mu
su nuodėmes mūsiškes. 
Mūsų širdyse išauginki 
Tavo meilę, padėk Savo 
krvžių ant mūsų širdžių, 
kad no kietu kančių ir var
omi dar galėtų žmogui at
eiti taika.

Apie močiutę ir 
balerinos

Tai įdomus žmogus ir 
džiaugiausi radęs progos ii 
aplankyti. Užlipęs laiptais 
i antrą aukštą (1928 W. 
63 Str., Chicago, UI.) ra
dau jaunos išvaizdos, nedi
delio ūgio, liesą lietuvį. Jo 
sienos numargintos. įvai
riomis meno vertybėmis: 
čia iš kukliu rėmų žiūri 
lietuvė močiutė, ten Balic- 
kaitės pieštos šoka baleri
nos. kitur vėl audinys iš 
Indijos ir indų dvasininko 
portretas, aukštai, virš 
knygų lentynos (kur vra 
nemažai veikalų apie Lie
tuvą) kabo paties Belia- 
jaus maskė, tokia, kokias 
mes ipratę matyti žmogui 
numirus padarytas. Vy
tautas skrynią atidaręs pa
rodė gauęiai margaspal
vių lietuviškų juostų ir 
Tęsinys č-tame putlapyj

Maskva, rugp. 26 — So
vietų Rusijos laikraštis 

j “Pravda” puola Jung. 
[Valstybes ir giria Jugo
slaviją, kad ji “drąsiai gi
na savo legales teises”. 
Tas raudonųjų laikraštis 
sako, kad Amerikos ulti
matumas sudarė “nepre- 
cCndentiniai griežtą” at
sakomą į teisėtus reikala
vimus, kad Jung. Valsty
bės susilaikytų nuo Jugo

slavijos sovereniteto lau-[bimą trims Amerikos la-. Raudonąjį Kryžių. Tikisi 
žymo. [T ‘------ ’—— ..............................................

(Jung. Valstybės įteikė.vų kovos lėktuvai
---- .—ultimatumą ruep. 19 d.

i informacijų 
ministerija sako, kad A- 
merikos ir .

(Bloom, remdamas ulti-L 
matumą, kartojama, kad 
jis pasakęs “it is high time 
we stopped pussy - foot- 
ing.”)

Tuo pačiu metu Belgra
de. Jugoslavijos informa
cijų ministerija metė nau
jus kaltinimus Britų ir A- 
merikos oro laivynui, ne
žiūrint, kad valdžios auto-

lins kaikurių tikinčiųjų a- 
bejones.

i Vokiečiai našlaičiai Atvyko 
|AHj«

kalavimą kas link Darda-i P.3.1*®1. sonetų ^u-1 Jugoslavijai ultimatumą ruep. 19 d.
— * ‘ ž- s9a ir •.Jugoslavija,.pirmo-[.^i jau neapginkluotus1 Jugoslavų

ctiag «A4"iA vai* ... «*« . . . . • .
nelių, pareiškia, kad neuž- ‘ 
tenka tik atmesti “Sovietų !

kos-ir-saugumo 
veiksmus.”

Pusiau oficialis laikraš
tis “Tanin” pareiškė, kad 
“Yra tai būtinai reikalin
ga taikai ir žmonijos sau
gumui, kad Rusijoj meš
kos nagai ir dantys būtų 
nepavojingi.”

Laikraštis “Djumeūri- 
yet” sako:

“Neužtenka atmesti Ru
sijos pasiūlymus- Sovietų 
.Unijai turi būti pasakyta 
išsitraukti iš visur, kur tik 
ji be teisės yra įėjus. Mūsų 
atsakymas nepatenkins 
Rusijos, nes Maskvą ’neap-

sios valstybės satelite, var- transnortinius to P“ žodžius ir tra-porfmus
laužvmo agresingus veiksmus, kaip laužymo.. . , i,„j

London — Vokietės vie
nuolės globoje, 88 bemiu- 

ritetai sutiko pripažinti kai ir mergelės atvyko į 
jaukščiausį militarį pager- j Airi ją iš Vokietijos per 1 tai X—1 A « J__ i- TX 

[kūnams, kuriuos jugosla- sulaukti ir daugiau našlai- 
nušovė čiu iš Britų zonos Vokieti

joje.
lėktuvus 

jugoslavai nušovė).

Septyni Šeimas Nariai
v ICflUOlMH

VVilkes - Barre, Pa. —
Septinta narė pp. Billy šei
mos sudėjo savo vienuo
liškus įžadus Saldžiausios 
Širdies koplyčioje, šv. Cy- 

Virš šimtas Britų vaiku- riliaus ir Metodijaus Vie-
Anglijos laku- kurh tėvai žuvo karo nuolyne, Danville. Jau tos 

. .. v / . . . no ™ Tu” metu, taip gi laikinai yra šeimos trys dukterys yra“Pravdos” rašytojas taip nai lėkę 110 kartų per Ju- J
gi puola ir Jung. Valstybių goslavijos teritoriją tarp 
kongresmaną Sol Bloom iš.nigo. 10 ir 20. žiaus
New York, Atstovų Buto Į Jugoslavijos spauda be ----- 1
užsienio reikalų komiteto pertraukos puola Jung. i . 
pirmininką, sakydamas,(Valstybes ir Angliją. Su-. B 
kad Bloom atsišaukiąs į prantama, kad ją kursto i r
į.. Jung. Valstybes, kad jos Maskva, nes Jugoslavijos q i 
savo užsienių politiką pa- į valdžia negali nei žingsnio K 

laikraštį Lietuvos Inžinie-įsuktų nuo “agresyvės po- žengti be Maskvos žinios ir ■ 
rių Draugija Trėmime. Izicijos.”

Į ir nacių , valstybės, 
[vartojo.

kad

Inžinieriii Kelias
f x - .11*

Vakarų Vokietija 
(LAIC). 
nimu pradėjo . leisti savo

Tokiu pavadi*

RUSIJA SMARKIU TEMPU 
RUOŠIASI KARUI

* *

“Darbininko” specialus
kenčia tarptautinio rėži- korespondentas įs ^Pary- 
mo, kurį mes esame pasi- ~ *
ruošę pagerinti; Dardane- 
liuose, jeigu reikalinga”’.
- ■ ‘ «■ ■■ ■■ f .« ■-

j sričių priėjimas'visiems y- 
į ra griežtai uždraustas, 
į Dieną ir naktį dideli dar- 
bininkų batalijonai, rusų 

y> i inžinierių vadovaujami,

' -H 7 30 7 ?O
IVVONDERLAND

* 0 į

užlaikomi Airijoje su pa- 
t Raudonojo Kry-

to ordino vienuolės, ir trys 
sūnūs yra Pranciškonai 
vienuoliai.

žiaus pratreša, kad ten 
gauta žinių, jog dabartiniu 
metu visame Jugoslavijos 
ir Albanijos pakraštyj Ru
si ja rengiasi smarkiu tem- 

* Jpų karui ir daro didelio 
<. 1 maštabo įsitvirtinimus.

. j Rusų karo įstaigos ir pa- 
Treigūnai' Albanijoje kai 
kurias sritis pavertė išti- 

, .somis karo bazėmis. Šių

leidimo. , ! ----------------------
Jugoslavijos “maršalas”! Boston, Mass. — Rugp. Testamentas buvo plačiai 

Tito, paleidęs iš arešto 7 26 — Devintasis metinis išparduotas ir žmonių 
amerikiečius, kurie buvo Amerikos Katalikų Šven- mėgstamas. Senojo Testa- 
nušauti su Amerikos tran- tojo Rašto Sąjungos sei- mento vertimas beveik 
SDortiniu lėktuvu rugpiū- mėlis įvyksta Šv. Jono Se- baigtas ir seimas pasitars 
čio 9 d., sako, kad Jung. minarijoje, šiapdien, ant-jo išleidimu. Pažymėtina, 
Valstybių ultimatumas ne-radienį, rugp. 27, ir tęsis,kad Šv. Rašto naujas ver- 
4.—: — t----  — x_-_ ----- rugp. 27, į t imas tai ne vieno asmens

- . - — - J. į darbas, bet visti Amerikos
tilps kitame “Darbininko” ščiau paleido amerikiečius! Suvažiavo į seimą įžy- j įžymių Šv. Rašto žinovų

stato tvirtoves...
Daugiau žinių iš Taikos turi reikšmės, nes Jugo- per tris dienas, 

Konferencijos Paryžiuje slavija 24 valandomis ank- 28 ir 29 d.

numeryj. šias žinias pri
siuntė specialus korespon
dentas, turįs “Darbininko” 
redakcijos įgaliojimus.

negu gavo ultimatumą. Ta- miausi šventojo Rašto pro- 
čiau Tito, gavęs ultimatu
mą, uždraudė savo lakū
nams šaudyti į bet kokius 
svetimų valstybių lėktu
vus, lekiančius per Jugo 
slaviją.

Jung. Valstybių pareigū
nai kartu su jugoslavais Prieš pustrečio meto bu- 

pradžioje bu- rugp. 19 d. Jugoslavai sa- kos Episkopato leidimu ir 
vo užsidegusi. Gaisras kilo ko, kad nei vienas ameri- patarimu Naujojo Testą-

J

Deoe Ligoninė Kaune
New York (LAIC) — 

Plačiai žinoma Raud. Kry-

fesoriai ir specialistai iš 
visų valstybių pasitarti 
priemonėmis kaip užinte* 
resuoti visuomenę Šv. Raš
to skaitymu. Viena prie
monė tai naujas šv. Rašto 
'vertimas į anglų kalbą.

žiaus ligo&nė Kaune, Lais- tyrinėja nušauto lėktuvo* vo atspausdinta su Ameri-

dėl blogai * įrengtos kros- kietis neišsigelbėjo. Žuvę mento • naujas . vertimas. 
’ ’u’' ! ‘Visi penki. . ‘Per tuos metus Naujasis

bendras darbas - veikimas. 
Seime bus išklausyta net 

15 paskaitų įvairiose te
mose. Pats įžymiausias 
kalbėtojas yra kun. James 
M. Voste, Domininkonas ir 
Šv. Rašto Daktaras, kuris 
kaipo Pontifikalės Šv. Raš
to Komisijos raštininkas 
Romoje, atvyko iš Romos 
ir asmeniškai suteiks Po
piežiaus palaimą ir sveiki
nimus sąjungos nariams 
ir seimo dalyviams.



Antradienis; Rugp. 2? d., 1946
mH' ■

■VAIRIOS ŽINIAS
PRANCŪZAI PAMINĖJO DVIE- Diecezijos Mokytojų Insti-

JV METŲ IŠLAISVINIMO 
SUKAKTĮ

Rusai Pabėgo
• ■ f

Paryžius, rugp. 26 —Va- džiamajame ‘Leituvių 
-- n—x.------------- se’ teisingai pastebi:

"Kaip girdėti, gen. Anders*as 
II lenkų korpuso vadas, savo 
paskutiniame įsakyme kariuo
menei vėl žada greitą grįžimą į 
Lenkijos miestus Lvovą ir Vil
nių. Kitaip sakant. Lenkijos

Bai-
kar Paryžiaus gyventojai, 
pradedant kabineto minis- 
teriais ir baigiant papras
tiems darbininkams, iškil
mingai paminėjo Pary
žiaus miesto dviejų metų 
išlaisvinimo sukaktį.

Minėjime dalyvavo ir ki- kariuomenės įsakymuose, nuo 
tų valstybių atstovai. Bu- Želigovskio ligi Anderso, Lietu- 
vo ątėjęš ir Rusijos užsie-.vos atžvilgiu vis nieko nauja, 
nio ministeris i________
su savo palydovais. Bet 
kaip tik buvo pranešta, 
kad kalbės Prancūzijos 
premieras - prezidentas Bi- 
dault, tai Molotovas ir jo 
palydovas Manuilski, uk
rainietis. pasikėlė ir pabė
go iš vietų ir savo auto
mobiliu nuvažiavo kur ki
tur.

Rusams, matyt, patinka 
bėgimo politika.

f

Boston — Iš visų diecezi
jos parapinių, mokyklų, Se
selės ir Broliai vienūdliąi 
mokytojai dalyvauja 37- 

. tame metiniame mokytojų 
Institute, kuris įvyksta 
Bostono Kolegijos Aukš
tesniosios Mokyklos pa- 
talpose šią savaitę, rugp. 
26 iki 30 d.

Institutas prasidėjo pir
madienį iškilming o mi s. 
pontifikalinėmis mišiomis, I 
kurias celebravo J. E. Af- 
kivyskupas Richard J. Cu-1 
shing, D. D. šv. Kryžiaus 
Katedroje, Bostone.

Sesijose ir pamokose da
lyvauja keli tūkstančiai

____  _ 1 V1S nieko nauja. 
Molotovas ® tuo tarPu Pačios Lenkijos pa

dėty, tiek bendroj padėtyj, į- 
vyko tokių naujienybių, kad 
būtų pagrindo laukti iš lenkų Seselių ir Brolių mokytojų’ 
pusės kitokio nusistatymo ir iš parapijinių mokyklų.’ 
naujos taktikos. Mes lietuviai Mat mūsų vienuoliai mo- 
nuoširdžiai linkim lenkams kytojai ir per vasarą nau- 
tremtiniams greitai grįžti į tik- dojasi proga tobulinti savo • 
rai nepriklausomą Lenkiją. Mes gabumus, kad jaunuoliai 
suprantam jų tragediją ir juos 
užjauciam. Tačiau jausmų, y- 
pač jei jie vienpusiški, nepa
kanka sutvarkyti dviejų tautų 
santykius. O jei lenkai manytų.

I

v.

Sužeidė MtKutmany Vadę

tiltas Bostone

6A*klNINtXt '

f

Kinijos vaikučiai renka nukritusius trupinius 
nuo ŪNRRAos troko, kuris ten atvežė krovinį 
ryžių. ■ •mokiniai kuogeriausiai 

būtų išlavinti pagrindi
niais ir aukštesniaisiais 
mokslais.

kad tų santykių pagrindiniai PoOMZIIIS IŠVVkO I SdVO 
tvarkyti nereikia, kad interesų ’ *7’ * •

KOMUNISTAI PASAULIO 
KANKINTOJAI

bendrumas tėra laikinas ir tetų-
New Delbi, India, rugp. ri veikti to1- ko1 -vra bendras pa- 

26 — Indijos naujos vidaus v°jus- tai tokiu atveju lenkų i Vatikanas — Osservato-
valdžios narį — musulma- kariuomenės 
ną sužeidė . septyniomis ’ 
žaizdomis. Sakoma, kad 
piktadaris puolęs nužudy
ti “politiniais sumeti
mais.”

Sužeistojo pavardė yrą
Shafaat Ahmad Khan. .Jis.. . ...
tik penkios dienos atgal T Yorko Su^ pasirodė į. skai- 
buvo paskirtas naujo Indi- 
jos kabineto nariu.

būti redaguojami kitaip.
įsakymai turėtų.re Romano laikraštis pra

neša, kad Popiežius išva
žiavo į savo vilią, Castel- 
gondolfo, poilsiui. Tai pir
mą kartą per ištisą karą 
kai Popiežius galėjo išva
žiuoti iš Vatikano.

Laike poilsio, Popiežius 
nelaikys -audiencijų, ir dar
bininkai turės progą pa
taisyti kaikuriuos Popie
žiaus kambarius.

Lithuanian PHght

New York (LAIC) —To
kia antrašte VII. 18 New

Gyvenant Italijoje, teko i tieji faktai:
1. Tęsia ir kursto civilinį 

karą Kinijoje, tikslu pada
ryti šiaurinę Kiniją Rusi
jos komunistine lėlytė.

2. Daro triukšmą ir be
tvarkę Pietų Amerikoje. 

| 3. Varo propagandą prieš
Mačiau lavonų ekatom- Franco valdžią Ispanijoje, 

bas. Pirmiau visokeriopai tiksliu nuversti, 
iškankindavfe, o paskui pa-

susitikti ir pasikalbėti su 
įkaikuriais belaisviais, grį- 
žusiais iš Rusijos “praga
ro”. Jie pasakojo apie iš
kentėtas baisias kančias 
(jų veidai sakė daugiau, 
negu žodžiai, nes buvo tik 
skeletai). ,

Italijos Lietuviai Atsako 
Lenkams

tytojus nukreiptas atviras 
Kun. C. Jutkevičiaus (Bos
ton, Mass.) laiškas. Laiš
kui rašyti progą suteikė 
savo laiku, tame pačiame 
The New York Sun, pasi
rodžiusi korespondencija 
iš Vokietijos, kur laikraš
čio korespondentas Mac- 
Gowan, teisingomis spal
vomis nupiešė UNRRA 

’ stovyklose gyvenančius 
Pabalčio tremtinius.

Šią progą naudodamas,

New York (LAIC) —Są- 
rišyje su lenkų II korpo 
(Italija) demobilizacija, 
neperseniai, jų vadas Gen. 
Anders paskelbė:

"Žygiuosime iš italų žemės per 
britų salas ryt nežinomu keliu j 
Lenkiją. Surasime Lenkiją, už kun. C. JutkeviČlUS, iŠ VI- 
kurią kariavome, su Lvovu ir so, primena Lietuvos bylą 
Vilniumi, be kurių jokia lenkis- įr Lietuvos žmonių dabar- 
ka širdis jos neįsivaizduoja".

Komentuodami šį gene
rolo atsišaukimą, Italijoje 
atsidūrę lietuviai, jų lei-

i

Į

tinę tragingą būklę. Auto
rius pasirašo kaipo Vyčių 
Lietuvos reikalams Komi
teto Pirmininkas.

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 — $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. B roadway, So. Boston, Mass.

"Darbirtinko’’ Administracija,
. . < C i \ ♦.
Siunčiu $.......  ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė .........  „.........................
Gatvė —---------- ...— ------------ ------------------

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

knyga (s)

e--«-jčfliansM MOTcnsn rrair 
cūzijoje—103 Mėty

¥ lwlVWwVw

Paryžius — Seselė Marie 
Gonzales, Domininkone 
vienuolė, šventė savo 103 
metų gimimo sukaktį. Ji 
praleido 80 metų tam pa
čiam vienuolyne, Langeac, 
kuriam ji pradėjo savo no- 
vicijatą, Kai minėjo savo 
100 metų sukaktį, ji pirmą 
kartą savo gyvenime buvo 
išvažiavus automobiliu.

50,000 Rusų Knygų 
Lietu™ Mokykloms

New York (LAIC) —
Šiemet Kaune išleista 50,- 
000 egz. rusų kalbos vado
vėlio vidurinėms mokyk
loms. Vadovėlį paruošė T. 
Šuravin.

iškankindavb, o paskui pa- 4. Skleidžia revoliucines 
skersdavo ir Sumesdavo į mintis Šiaurinės Amerikos 
krūvas bjauriau negu gy- darbininkų tarpe, sukelda- 
viilius. Kiek aukų nuo ba- mi nepasitenkinimą ir už
do, nuo šalčio, nuo žiaurių sispyrimą. 
sargų, kurie už mažiausį 
menkniekį 
galvą, išmušdavo šonkau
lius. Silpnesnius pribaig
davo kulka į nugarą.”

1943 m. rugpiūčio 19 d. 
Maskvos radijas pranešė, 
kad buvo paimta 115,000 
italų belaisvių. Tai kur jie 
dingo, kad iki šiol tegrįžo 
tik 18,000? Paklausiau. 
“Reikia žinoti, kad visi tie, 
kurie pareiškė neturį ko
munistinių idėjų, buvo at
skirti ir išgabenti į “sau
gesnę vietą”. Iš ten jau 
amžinai nebepabėgs”.

Kiek nekalto kraujo^ 
kiek karčių ašarų, kiek 
gražaus jaunimo, kiek ne
kaltų gyvybių pareikalau
ja tas besotis Sibiras. Ta 
pati tragedija ir su lietu
viais.

šėtonišką komu n i s t ų 
žiaurumą ir norą užvaldyti 
pasaulį patvirtiiia sekan-

I

Neteko Pasitikėjimo Vokiečių 
Komunistais

Londonas, rugp. 26 — 
Sekmadienio Observato- 
riaus specialus korespon
dentas iš Berlyno praneša; 
kad rusai, netekę pasitikė
jimo vokiečių komunistų 
veikimu, užgrobė daugiau 
kaip 200 “svarbiausių in
dustrijos įstaigų” savo zo
noje, Vokietijoje, kaip “so
vietų valstybei savastį.”

Sovietų Rusijos milita-
riai pareigūnai , kaip pra- sijos naujus vedėjus.

neša korespondentas, už
grobtas įstaigas “įkorpo- 
ravo į naujai - įsteigtą so
vietų industrijų korpora
ciją”, kur dirbo nuo 300,- 
000 iki 400,000 vokiečių, 
kurie dabar liko “sovietų 
valstybės darbininkais.”

Vitus vokiečius vedėjus 
ir direktorius prašalino, o 
į jų vietas atgabeno iš Ru-

5. Steigia organizacijas, 
perskeldavo vardu: “Konferencija lai-

Imėti taiką”, kurios tikslas 
patenkinti Rusiją.

6. Remia organizacijas 
kaip “Politinį Akcijos Ko
mitetą” ir “Meno, Mokslo, 
Profesonalų nepriklauso
mą Komitetą”, kurie puo
la Kongreso narius už tai, 
kad nepasiduoda biurokra
tijai.

7. Deda pastangas sukel
ti kivirčius rasės, religijos, 
ekonomijos, klases srityse, 
kad tuomi Jungtinės Ame
rikos Valstybės susilpnėtų 
ir palinktų į revoliuciją, 
kuria pasinaudotų Rusija 
užvaldyti Ameriką.

Kodėl Amerika privalo 
bijoti Komunizmo? Tas pa
aiškėja iš pačių komunistų 
tvirtinimo ir kitų šaltinių. 
Štai dokumentai:

Leninas: “Ispanija turės 
būti antroji Rusija, Meksi
ka trečioji ir Jungtinės 
Valstybės ketvirtoji”.

Stalinas: “Revoliucijos 
krizė dar nepasiekė Ame
rikos, bet mes jau turime 
daug įrodymų, kurie sako, 
kad krizė artėja. Yra rei
kalinga, kad Amerikos ko
munistai . sugebėtų sutikti 
ją ir būtų pilnai pasirengę 
vadovauti civiliniam ka
rui. Turi būti pasirengę jė
ga ir priemonėmis. Mes tu
rime paruošti kelią ir va
dus revoliucijai, kurie su
gebės vadovauti milijo
nams Amerikos darbinin
kų”.

William Z. Foster: “Nėra 
kitos išeities, kaip nuvers
ti kapitalizmą ir pastatyti 
sovietišką valdžią Jungti
nėse Valstybėse. Mes aiš
kiname darbininkams ir 
juos mokiname, kad revo
liucija gali būti įvykdyta

i. X

Ki
nflos^

a i

tik jėga, brutalumu”.
Msgr. John F. Noll: “Ko

dėl bijoti komunizmo, ka
da yra tiek mažai jo pase
kėjų? Pavojus gi yra ko
munistinėje filosofijoje, 
kuria yra persisunkę ne
mažas skaičius profesorių, 
mokytojų ir darbininkų”.

J. Edgar Hoover: “Ko
munistinės Trojos arklys 
tapo trojišku Amerikos 
gyvybės žalčiu. Komunis
tai ardo ir trukdo valdžios 
darbus. Jaunimo nusikalti
mai, ištvirkimas didėja, 
komunistai džiaugiasi.”

Karo ministerija: “Ko
munistai rengia revoliuci-i 
ją, kuria tikisi realizuoti j 
Markso - Lenino sapną”. ■

Upton Close: “Amerika1 
yra dideliame pavojuje. | 
Mūsų laisvus piliečius ko-; 
munistai puola iš visų pu
sių. Jų laimėjimas būtų 
man ir jums vergija. Daug 
priklausys nuo šių Kon
greso rinkimų. Komunistai 
leidžia milijonus dolerių 
laimėjimui”.

Teisingumo ministerija: 
“Trečias Interancijonalasl 
už klasių kovą, kuri turi; 
pasibaigti civiliniu Ameri
kos karu. Tai daroma nele
galiu būdu, kiršinant ka
riuomenę, atsisakant pat- 
rijotizmo ir nuverčiant ka
pitalizmą”.

Laivyno: “Komunistai
savo neapykantos, naikini
mo ir revoliucijos filosofi- . . .
ja sudaro didelę problemą. stovykloje. 
Yra pavojingi ir tie, kurie 
nėra komunistai, bet pade
da ir pritaria jų darbams.’

Franklin Delano Roose- 
velt: “Mes matėme, kaip 
Prancūzijos darbininkai li
ko apvilti išdavikiškai nuo 
komunistų. Lūpomis daug 
žada, bet širdimi visai ne
sirūpina darbininkų gero
ve.”

Brovvder: “Pavyko įsi
brauti ir religijos srityje 
su komunistine propagan
da”.

Kiekvienas sau tepasida
ro komentarus ir išvadas 
iš virš minėtų citatų.

B. Mikalauskas.

Mikėnas—Gruzijoje

Peiping, Kinija, rugp. 26 
— Kiniečiai komunistai 
netikėtai smarkiai puolė 
valdžios svarbų geležinke
lį nuo Mukdeno iki Chang- 
chun, Mandžiūrijoj. Rau
donieji apsupo valdžios 
garizonus Mukdeno šiaur
rytinėje srityje.

Valdžia pasiuntė daugiau 
! kariuomenės į tą sritį, kad 
išlaisvinti apsuptuosius.

V •

Turkija Reikalauja Paleisti 
Sužeist; Kart ’ ‘įLr

Istanbul, Turkija, rugp. 
26 — Turkijos valdžia įtei- 

Ikė Jugoslavijos Tito vai
zdžiai reikalavimą, kad ji 
Z tuojau paleistų Turkijos 
armijos karininką, kuris 
buvo pavojingai sužeistas 
kai jugoslavai nušovė A- 
merikos transportinį lėk
tuvą.

Brity Parlamento Karys 
Lankė Lietuvius 

Tremtimis
Lahde (LAIC) — Britų 

parlamento narys Sir Ar- 
thur Salter, lydimas aukš
tų anglų kariuomenės bei 
UNRRA-os pareigūnų, 
lankėsi Lahdes lietuvių 

' ' ' . Aukštajam 
svečiui pagerbti buvo pa
dainuotos lietuviškos dai- 

« nos ir pademonstruoti tau
tiški šokiai. Svečias buvo 
įtin maloniai šiuo pasiro
dymu nutiektas ir atsidė
kodamas, per vyriausią 
UNRRA-os direktorių an
glų zonoje, Sir Raphąel Oi- 
lento, pasiuntė Lahdes lie
tuviams padėkos laišką, 
kartu pridėdamas auką 

l šalpos reikalams bei dova
nų lietuvaitėms daininin
kėms.

New York (LAIC) —
Lietuvos šachmatų meis
teris, Mikėnas, buvo nuvy
kęs į šachmatų varžybas 
Gruzijoje. Kaip žinome, 
nepriklausomai pasiskel
busią Gruziją 1920 metais 
klasta ir smurtu prisijun
gė Sovietai.

Išretintieji Mokysis Prak
tiškųjų Mokslų

Vakarų Europa (LAIC) 
— UNRRA’os rūpesčiu 
je) pabaltiečiams tremti- 
Buxtehudoje (anglų zono- 
niams steigiama amatų 
mokykla. Mokykloje bus 
šie skyriai: elektrotechni
kos, automechanikų, sta
lių, siuvimo, virimo, foto
grafijos ir radijo. Į moky
klą bus priimta apie 250 
tremtinių.

Tik Išėjo Is Spaudos
Naujas Trečiojo Ordino Vadovėlis

Sv. Pranciškaus Pėdomis
PENKTAS LEIDIMAS

Pataisė ir Papildė 
Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M. 

Kiekvienas, kuris nori susipažinti su Šv. Pranciškaus įsteig
tojo Trečiojo Ordino dvasia, tikslais ir uždaviniais, turėtų 

būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

S». Pranciškaus Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

Turėtų Būti Kiekvieno Tretininko-ės Rankose!
Knyga susideda iš dviejų dalių:

Pirmope Dalyje Telpa:
Popiežiaus Leono XIII Raštas; 2) Šv. Pranciškaus Tre

čiojo Ordino Regula ir jos platus aiškinimas; 3) Trečiojo
Ordino Esmė ir Tikslas; 4) Trečiasis Ordinas ir Katalikų 

Akcija; 5) Trečiojo Ordino Propaganda ir Darbšti.
Antroje Dalyje Trečiojo Ordino Rituale—telpa:

Visos Trečiojo Ordino Apeigos ir Maldos. Šioje dalyje 
atspausdintas ir Lietuvių Treteninkų himnas.

Trečiojo Ordino Vadovėlis
Sv. Pr

Yra nedidelio formato. Turi virš 300 puslapių.
Kaina su prisiuntimn: 61.10

Užsakymus siųskite sekančiu 'adresu: 

FRANCISCAN fathers 
Mount St. Francis Greene, Maine

1)

1AR •; ’k$ Pėdomis
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DARBININKAS
(THE WORKER) 

PuhiMtod mry Ttmdty and Friday caceept Holidays aueh aa 
Naw Yaar, Good Friday, Itanorial Day, Independance Day. 

Labor Day, Thanksfhring and Christmaa 
SAINT JOSKPW*S MTHUANIAnV C. AS8OCIATION OF LABOR 

■■tarad M Mcood-claM matter Sept. 11 1®15 at the poat ottlce at Boatoa. 
Maaa. under the Act of Mareh 3.1*70.

AMRrtMM for maltiny at apedal -rato of pootage provided for in Section 1103 
Aat of October S, 1M7, anthorised on July 13.1911 

■UBnCltn*7ON RATBB: prenumeratos kaina
OoBMotle yearly ___________  (4.00 Amerikoje metame--------------- *4.00

Doaneatte onee per week yeariy *2.00 Vien* kart eavaltoje metame— *2.00 
Voreiyn yeariy_____________ **.00 Uteieny metame-------------------- *5.00
Vorotga oaee per voek yeariy <2.80 Uteieny 1 kart aa-toj metame *240

DARBININKAS
•86 We«t Broadway, South Basto?, Mus

Tdephone SOUth Boston 2680

Nykštukas Ir Milžinas
i

■ I

Nykštukas šoka prieš milžiną — Jugoslavija prieš 
Ameriką. Bet nykštukas žino, kad už jo pečių stovi ki
tas milžinas — Rusija, kuri Jugoslavijos vyriausybę 
laiko ant virvutės ir taip tampriai tvarko jos elgesį, 
kad tikrasis Jugoslavijos branduolys — serbų tauta — 
negali nė žingsnio savarankiškai žengti. Tai tarsi re
volveriu apsiginklavęs banditas duoda pastotam žmo
gui savo įsakymus, kuriuos tas nelaimingasis automa- 
čiai vykdo, kad ir jie būtų nukreipti prieš jo laisvę, 
gerbūvį ir gyvastį. Rusijos rolė atrodo lengva: tarei tik 
vieną žodį “stupai-ka” (nagi eik), ir Tito bėgte bėga 
įsakymą pildyt. Su tuo vargo nėra. Tačiau nemaža čia 
atsakomybės: reikia apsižiūrėti, kad “maršalas” per
daug uoliai įsakymą neįvykdytų ir neprivirtų tokios 
košės, kuri ir pačiam Kremliui būtų per karšta. Mas
kva užsimojo padaryti labai “delikatną” operaciją:

DARBININKAS

Paryžiaus taikos konferencijos tarpsesijinis momentas. Australijos 
delegatas (kairėj) Dr. H. V. Evatt, kalbasi su Rusijos ministeriu Moloto
vu (vidury). Reikia pažymėti, kad p. Evatt yra mažų tautų reikalų gy
nėjas ir jam tenka dažnai pilnumos sesijose susikirsti su Molotovu..

'—

p p

ciiai, Paryžiaus publika grija, Bulgarija ir Suomi- 
didelio susidomėjimo ja ja. (Nors apie Suomiją ir 
nerodė. Prie paruoštų bar-. negalima kalbėti kaip apie 
jerų buvo susirinkę, reikia ’ Vokietijos klapčiuką, nes 
pasakyti, visai nedaug ji buvo Rusijos užpulta ir 
žmonių. Jie ypatingo entu-įgynė savo gyvybinius tau- 
ziazmo nerodė. Ne pati tai-. tinius interesus ir nepri- 
kos konferencija jiems bu-;klausomybę). Taigi konfe- 
vo įdomi ir ne ta misija,1 rencijos nariais yra: Slavų 
kurią čia atlikti suvažavo!— sovietų blokas: Sovietų 
21 valstybės atstovai, bet Sąjunga, Ukrainos Sovie- 
jie norėjo pamatyti, kaip.tinė Respublika, Gudijos 
atrodo egzotiškas ypatin-į Sovietinė Respublika, Len- 
ga niekad nematvta kepu-į kija, Jugoslavija ir Čeko- 
rę užsidėjęs Indijos atsto- Slovakija; Vakarų demo- 
vas, arba su žaliu paltu ir kratijų — arba kaip kai 
gražia barzda Etijopijos kas vadina Anglo-saksų — 
delegatas, kaip reaivbėje blokas: Jungtinės Ameri- 
atrodo “karingasis” Molo-,kos Valstybės, Didžioji ' 
tovas.

i Persikelkime dabar į pa»- Pietų Afrikos^ 
čius rūmus. Viene te salo-* Australija, _ 7 
ne Prancūzuos -------- -----------'
Ministeris Bidault pasvei- ją, Graikija, Kinija, Etijo- 
kiną delegatus, kurių dar PUa» ir Prancūzija su Nor- 
iis neturėjo progos 'kaip'vegija. Šios dvi pastaro- 
šėimininkas i

Didžioji 
(Britanija, Kanada, Indija, 
“2 _ _ _ 3 Sąjunga, ‘

salo-*Australija, N. Zelandija, 
Užsienių Brazilija, Olandija, Belgi

I

Paryžiaus Konferencija

kurių dar pija, ir Prancūzija su Nor-' l - * * - J...
pasveikinti si°s stengiasi kiek tai yra^ 

savo Ministerijoje. Delega- galima išlaikyti neutralu-. 
ciios tuojaus pat užima sa- Niekam nėra paslap- 

xi~, kad nei Gudija, nei' Įėję vietas. Jos susėda pa- tis,
į rūmų kiemą. Pirmiausia gal alfabetą pažvmėtose i Ukraina nėra jokios vals-
atvyko Konferencijos ir vietose taip, kad Moloto- 
įdeelgacijų sekretoriatai ir vas su savo delegacija sė- 

...... • . - .. , , x pagaliau pačios delegaci- da dešiniajame sparne.
( Darbininko specialaus ferencijos delegatų saugu- jos. Vienas po kito luksu- Tokiu būdu ši simbolika
korespondento pranešimas mui užtikrinti. Šampano, siniai automobiliai rikia- atatinka kai kieno spėlio-

■š Paryžiaus). (vyno, konjako dėžės vosi Garbės Kieme prie iimams, kad sovietinis re-
Birželio 29 d. nuo pat kraunamos delegacijų ir centrinio įėjimo. Plevėsuo- žimas dešinėja smarkiu

ryto Paryžiaus jan,Šic^ prie jų vėliavėlės tempu. Delegacijų užpaka-

numatytas ir Tito. Drąsos ir akiplėšiškumo jam ne- delis sujudimas. Prancūzi- jdelegatai. ^yiens iš pirmų- toriai ir ekspertai. Tribu-

I

tybės; tai yra paprastos 
Rusijos provincijos, kaip 
ir visa eilė taip vadinamų 
“sovietinių respublikų”. ’ 
Kaipo valstybės jos jokio' 
savystovaus karo prieš ' 
nieką nevedė ir su nieku . 
karo padėtyje nebuvo. Jų 
dalyvavimas tiek Jungti- , 
nių Tautų Organizacijoje

nupiauti nuo Turki jos kūno Dardanelius. Planas gerai ankstaus ., . . . - _ * _ ---- r—----- ----- —t——
sugalvotas,, reikia tik gerų chirurgų. Tarp jų tur būt Lotynų kvartale buvo di- kokios tai valstybės lyje vietas užėmė jų sekre-
numatytas ir Tito. Drąsos ir akiplėšiškumo jam ne- ^ujuiuuioo. r><u>vu^>-. T1".’ 7™°’ ir j* -
trūksta, bet vien to chirurgui neužtenka. Reikia dar jos Senato Rūmus supan- . . atvyko  ̂Mackenzie King, nos vietas užėmė diplomą- Taikos Konferencijoje
geros akies ir tikslios rankos. Molotovas jo ranką ve- čios gatvės ir Luksembur- £rin zL —"T™ °
džioja, bet mes žinom į ką panašios išeina raidės iš po bo sodas apstatomas gau- aia .. 1OS laiRos Kon- Spaak.r.. _ . . r . . r .. .. ° ferencijos — nomomom _
___ sau’ ~ ^^.^^n^'džiųjų iškilmių rūbais at-l Pirmąjį Pirmosios Tai- Didelio susidomėjimo su- .

Juokingą Jugoslavijos nachalumą Rusija palei- ninkai papuošti raudonais y\emaza dalis Quislingų įvykstančius valstybių at- kos Konferencijos (nes jų; kėlė politiniuose, diploma- 
džia darban, tarsi kokį diplomatinį žvalgą ištirti, kaip rezistencijos prieš vokie- /-'en^1J°ą» Jugoslavijos stovus pasveikina iškeltais dar bus ne viena) posėdį; tiniuose ir spaudos sluok- 
toli galima eiti drūtmelagystės keliu. Dardanelių ir Vi- čių okupaciją raikščiais. ¥*.’ kas. „ va": kardais. i atidarė konferencijos šei- sniuose Sovietinių Lietu-
duržemio jūros linkon. Pažvelgus į žemėlapį, kiekvie- Smalsuolių minioms sulai- Iš didžiulio sunkaus au- mininkas Prabcūzijos Už-'vos,~ Latvijos ir ^Estijos

pos viešpatavimo centrą, o Dardaneliai ir Gibraltaro einiančios gatvės atitve-1KeiRal4 ministeriai . jdonais plačiais antpečiais,Bidault šiais žodžiais: . .
sąsmauga tai du raktai į tą centrą. Rusi jos bolševikai,1 riamos specialiomis tvoro- j Konferencija .turėjo būti karininkai ir paskui juos “Prancūzų tautos vardu .Pradžioje buvo nuomonių, 
n ■■ a ziA a v v MA I a a amlAMzlA 'IK 1ollYWV T\1t» AC9 TA11V\11 Ir O y tik K31OX£LS pSL*

geros akies ir tikslios rankos. Molotovas jo ranką ve- čios gatvės ir Luksembur- J?amtaTYer‘ paskiau Georgės Bidault, tinis korpusas, garbės yra dirbtinai Rusijos pa-
v'° v“’- - -----  kviestiniai, žurnalistai, fil- stangomis jos balsų skai-

* * A * | — ---- (

nemokšo rankos, kurią vedžioja įgudusio raštininko singomis policijos sargy- 
ranka. Ibomis. Beveik visi polici-

pamaniau! Respublikos Gvardija di- mininkai, fotografai.. čiui padidinti išrūpintas.

nam darosi aišku, kad Viduržemio jūra sudaro Euro- kyti prie Senato rūmų pri- . Respublikų Užsienių -tomobiliO iššoko trys rau-sienių Reikalų Ministeris Respublikų “kvislinginių . 
- -------------- Idonais plačiais antpečiais Bidault šiais žodžiais: —! ministeriu” dalyvavimas.'

užsidėję cariško gobšumo akinius, nesuvaldomu ne-, mis. Daugybė įvairių kraš-' atidaryta 16 valandą. 15 išlipo Molotovas. Porą pir-i 
mokšų nekantrumu nori tuč-tuojau pasigriebti ir cen- 'tų žurnalistų plaukia į Rū-į valandą dangus išsiblaivė, štų pridėjęs prie savoįpra- 
trą ir raktus drauge. Bet centrą ir vieną raktą daboja mus gauti konferencijon Į Luksemburgo - Senato stos pilkos skrybėlės atsa- 
Anglija, gi kitas raktas Turkijos rankose. Abi tos vals- įėjimo korteles. Su kortele rūmus pradėjo rinktis ak-, ko į Respublikos Gvardijos 
tybės bolševikams nenori ir negali nusileisti, nes čia kartu gaunama ir gan gra- redituoti žurnalistai, kvie- pasveikinimą.
paliečiama jų gyvybinis klausimas; priimti bolševiką žus konferencijos medali- sti svečiai ir aplinkui prie; Įkandin atvyko Byrnes, 
į savo tarpą reiškia tą patį, ką įsileisti oželį į rūtų dar- nis ženklas, ant kurio bai- policijos saugojamų bar- Atlee ir kitos delegacijos, 
želį — viską sužalos ir suterlios. Pagal plačiai teikia- i tas balandis su alyvų šake- jerų Paryžiaus publika. Britų delegacijos šoferiai 
mas žinias, Rusija pasiryžus kariauti. Ji stiprina savoje. Pačiuose Senato Rū- Rūmų fasada papuošta 21-'— karinėse uniformose 
kariuomenę Balkanuose, Vengrijoj, Čekoslovakijoj, muose: darbininkai atlie- nos tautos dalyvaujančios puikios “girls”— atkreipia 
Vokietijoj. Stato tvirtoves, kasa apkasus, gamina gin- ka paskutinius papuoši- konferencijoje vėliavomis, visų dėmesį. Jos ypatingu 
klus, karo reikmenis, daugina lėktuvų skaičių, stiprina mus. Saugumo policija i- Virtinės automobilių pra- miklumu prisuka savo po- 
laivyną. Tačiau, nežiūrint tų pasiruošimų, Rusija, Ali- masi visų priemonių kon- dėjo važiuoti apie 3y2 vai. nūs prie įėjimo laiptų ir 
jantų manymu, šiuo momentu karo nenorinti, nes ji la-1-------------------------------------------------------------------s.™
bai daug nukentėjo nuo vokiečių įsibrovimo. Be to, 
Rusijos viduje neramu. Ypač kyla tautinis sąjūdis Uk
rainoj, nekalbant jau apie Lenkiją ir kitus pavergtus 
kraštus, kurie tik laukia tinkamos progos sukilti. Tad 
Tito išsišokimas gali būt Maskvai neparankus. “Mar-imų įnamio, diplomatinio išmokslinimo 
salas” atkakliai ignoruoja Amerikos ultimatumą, bet J mandagumo tikėtis netenka.

i-------------------------------------------------------------------I staiga, pasiuntę gražų šyp-
tuo pačiu laiku daro nuolaidų. Tur būt nori saugiai j snį Respublikos gvardie- 

j išsisukti ir drauge savo “garbę” išlaikyti. Jo laimė, kad 
j ir Amerika karo nenori, gi į “maršalo” akiplėšiškumą 
i žiūri su pasigailėjimu. Iš Josifo Brozo, buvusio kalėji- 

ir kultūrinio
K.

čiams, išnyksta Luksem- 
burgo sodo keliais.

Nežiūrint didelio iškil
mingumo, kurio buvo nori
ma priduoti šiai konferen-

.Respublikos 
sveikina sąjungininkių ir 
draugiškų tautų delegaci
jas atvykusias į pirmąją 
Taikos konferenciją, kuri 
turi išdiskutuoti pokarinę 
pasaulio santvarką.” -Pa
minėję tautų kovas ir kan
čias Ministeris atidaryme 
kalbą baigė taip: “Ponai, 
aš skelbiu Taikos konfe
renciją atidarytą”.

Tai taip atrodė maždaug 
išviršinė konferencijos 
forma. Kas dalyvauja 
Konferencijoje? Dalyvau
ja 21 valstybė buvusi karo 
stovyje su Vokietijos taip 
vadinamais “satelitais” — 
‘klapčiukais’: Italija, Ven-

šaulio nuomonei patirti, 7 
bet prasidėjus konferenci
jai ir patikrinus delegacijų 
sąrašus pasirodė, jog pro
vizoriniuose sąrašuose jie 
yra įrašyti tokiais titulais: 
“M. Rotomski — Lietuvos 
Sovietinės Socialistinės 
Respublikos Užsienių Rei
kalų Ministeris...” Tie pa- - 
tys titulai latvių ir estų. . 
Ko siekia Maskva, atsiųs-.. 
dama šalę Molotovo ir 
šiuos tris Kauno, Rygos ir 
Talino komunistus? Gal 
daugiausia pagrindo turi 
ta nuomonė, kad Maskva 
siekia tuo pirmiausia Bal-

Tesinys 4-tame pusi.

Padangės Aras

SV.ONA IŠ BEACPRE
Šv. Onos Gyvenimas

AMŽINOJI NOVENA
Trumpai tariant, visa kaip išorinė, taip ir 

vidujinė bazilikos architektūros omamenta- 
cija, galima sakyti yra paskutinis XX am
žiaus bažnytinės architektūros pažangos žo
dis netik Kanadoje, bet ir visame Šiaurės A- 
merikos žemyne. Gana sunku yra tą visą 
grožį trumpais žodžiais aprašyti ir smulk
meniškai atpasakoti taip, kaip yra tikrenybė
je. Reikia kiekvienam asmeniškai tą viską 
pamatyti, atydžiai po kebas valandas įsižiū
rėti, tuomet tik tegalima vertingai įkainuoti 
tą visą begalo sudėtinį ir matematiškai se- 
metrinį milijoninių linijų taisyklingumą, puo
šnumą to prakilnaus XX amžiaus architek
tūros pastato, pagaliau skonį ir grožį, kurį 
tiktai įstengė sukombinuoti geniališkiausieji 
šių dienų inžinierių ir statybininkų protai, 
žmogaus dvasios milžiniškos pajėgos tam 
brangiam i rtikrai prakilniam tikslui, būtent, 
begalinei pagarbai šio .krašto Stebukladarei, 
ir bendrai visos žmonijos geradarei, krikščio
niškų šeimų globėjai ir galingai pas Dievą 
danguje visų mūsų Užtarytojai, šv. Panelės 
Marijos mylimąjai motinėlei ir paties V. Jė
zaus brangiąjai bobutei, šv. Onai iš Beaupre!

Amžinoji novena yra tai dievotų pamaldų 
nepertraukiama eilė, kurios įvyksta šv. Onos

Šventovėje. Vienos iš jų yra daromos kasdie
ną, kitos kas mėnesį, kuriose kiekvienas gali 
dalyvauti, pasirinkęs sau tinkamą laikotarpį, 
ypač vieną sykį metuose.

Paaiškinimas.
a) Vasaros metu kiekvieną vakarą 7:30 

vai., žiemą — 7:00 vai. vakarais bažnyčioje 
viešai yra atkalbamas šv. rožančius, tam tik
ros maldos prie šv. Onos ir pagaliau suteikia
ma palaiminimas su Švč. Sakramentu tiems, 
kurie dalyvauja pamaldose darydami nove- 
ną, taipgi ir už visus amžinos novenos narius, 
ypač už tuos, kurie privačiai atlieka noveną 
namuose, bet dvasioje vienijasi su Šventovė
je dalyvaujančiais. Čionai per ištisus metus 
dieną ir naktį dega devynios didelės lempos, 
kurios kaip tik ir atstovauja maldas tų žmo
nių, kurie atlieka noveną ir pagaliau tų, kurie 
yra Amžinos Novenos nariais.

b) Kiekvieno mėnesio pirmą dieną yra at
laikomos šv. mišios intencija tų, kurie laike 
šio mėnesio atliks noveną. Kiekvieno mėnesio 
trečiąjį sekmadienį yra daroma procesija ta 
pačia intencija, kurios laike kalbama rožan
čius, arba giedama viešos maldos.

c) Vieną sykį metuose atlaikomos iškil
mingos gedulingos šv. mišios už visus amži
nas novenos narius.

Tikslas
šios novenos pagrindinis tikslas yra gar

binti šv. Oną, nuolatiniu, amžinu pamaldu
mu per nenutraukiamą eilę jos garbei daromų 
novenų ir pagaliau suteikti galimybę dides
niam skaičiui žmonių ir patogesniu jiems lai
ku jas atlikti. Taigi šios novenos yra nenu

traukiamos (kaikurios prasideda net kasdie
ną) nuo liepos mėn. 26 d. iki kitų metų liepos 
mėn. 17 dienos.

Įsirašymas
Kiekviena šeimyna ir kiekvienas asmuo 

yra kviečiamas pasirinkti sau patogiausiu 
laiku 9 nuolatines dienas metuose, išskiriant 
liepos 17-26 d., kuriose jie gali daryti savo 
novenas čia Šventovėje, arba net privačiai sa
vo namuose. Gavus pranešimą apie pasirink
tąjį laikotarpį, Amžinos Novenos draugijos 
centras Beaupre, tuojau praneša savo oficija- 
liu laišku kiekvienam atsaką, pageidaujan
čiam daryti noveną asmeniui.

ŠV. ONOS RELIKVIJOS
Beabejo, kiekvienam yra malonu ir įdomu 

žinoti, kas per tiek ilgų amžių bėgį atsitiko su 
šv. Onos kūnu, jai mirus paties V. Jėzaus ir 
jo dukrelės Marijos akyvaizdoje. Sekantieji 
aprašymai yra imti iš Katalikų Bažnyčios 
tikrų ir autentiškų šaltinių.

Šv. Onos kūnas, išsyk palaidotas Betlie
juje, savo giminių kapinėse, vėliau pirmųjų 
krikščionių tapo perkeltas į Jeruzalės šv. Juo
zapato bažnyčios rūsį ir ten palaidotas šalę 
jos vyro, Šv. Joakimo kūno.

Apie tolimesnį jo likimą yra net kelios 
nuomonės. Viena jų, pasiremiant istoriškais 
faktais, sako, kad šv. Onos kainas iš Jeruzalės 
buvo perkeltas į Konstantinopolį 170 metais 
ir šv. Sofijos bažnyčioje pasiliko net iki 1333 
metų.

Taipgi yra istorinis faktas, senais doku
mentais paremtas, kad nuo pirmųjų krikš
čionijos amžių, Prancūzijos miestas Apt’as,

tikrai buvo toji vieta, kame atsirado jos šv. 
kūnas. Bet kaip tas įvyko ir kokiais keliais.. 
tapo atvežtas, vien tik tradicija tesuteikia- 
mums apitikrių žinių. ;

Tačiau bendrai šiandieną yra nusistovėjusi ; 
ir beveik visų priimta nuomonė, kad šv. Onos I 
kūnas iš Jeruzalės į Aptą perkėlė šv. Lozo
rius, kuris vėliau tapo pirmuoju vyskupu 
Marseille mieste. Jis yra tas pats asmuo, kurį 
V. Jėzus prikėlė iš numirusių Betanijoje. Ki
ti dar sako, kad pirmųjų amžių persekiojami 
krikščionys, greičiausia šv. Auspicijus, vėles
nis Apto vyskupas, jį perkėlė iš Jeruzalės į 
Prancūziją, arba šv. Alena, ciesoriaus šv. 
Konstantino Didžiojo motina, šv. kūną per
siuntė į saugesnį Prancūzijos miestą, bijoda- 

tma išniekinimo iš stabmeldžių pusės.
Bet nežiūrint visų mažuose dalykuose 

skirtingų nuomonių, yra neabejotinas istori
nis įrodymas, kad jau 8 šimtmetyje šv. Onos 
kūnas tikrai radosi Apto bažnyčioje ir katali
kų jau buvo dievotai garbinamas ir šlovina
mas. Šio dalyko tikrumą įrodo užsilikę iš 
anų laikų istoriški dokumentai.

Vėlesniais gi laikais, siaučiant įvairių bar
barų ir saracėnų laukinėms gaujoms pietinė
je Prancūzijoje ir prisibijant profanacijos - 
išniekinimo, šv. kūnas, matyt, buvo suvynio
tas į brangius drabužius, sudėtas į kedro me
džio skrynią ir giliai užkastas Apto bažny
čios požemyje po didžiuoju altoriumi. Bažnv- 
čics istorija mums sako, kad vėliau minėta 
Apto bažnyčia tapo sugriauta, sudeginta ir 
taip šv. Onos palaikai liko per kelius šimtme
čius žmonių visai užmiršti.

^Bus daugiau^ .............
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Pradžia 3-čiame pusi, 
t i jos sovietines respubli
kas išvesti į tarptautinę 
areną, išgauti jų atstovų 
pripažinimą tarptautiniuo
se santykiuose ir tuo pa
čiu. kitų kvailinimo meto
du. užtikrinti šių valstybių 
užgrobimo pripažinimą de; 
f acto ir de jure. Kaip vyks
ta šis sovietų gudrus ma- 
nievras? Nei viena iš daly
vaujančių konferencijoje 
valstybių vyriausybių, iš
skyrus Rusijos pakalikus, 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos 1940 metų aneksijos 
prie Rusijos ligi šiol dar 
nėra pripažinusi. Tad ar 
galėjo Konferencijos dele
gacijų mandatų patikrini
mo komisija, šio fakto a- 
kyvaizdoje, sutikti, kad 
prievartos būdu prijungtų 
kraštų kvislingai “minis- 
teriai” dalyvautų šiais ti
tulais už Taikos Konferen
cijos talo? Aišku kad ne? 
Ir iš tikrųjų — rugpiūčio 
mėnesio 3 dieną sudaryta
me naujame Konferencijos 
delegatų sąraše tiems 
trims ponams “Ministe- 
rių” titulai jau nukrito ir 
jie liko tik paprasti: Ro- 
tomski, Valeskalm ir Knis. 
Vadinasi, pirmas bandy
mas pastatyti Taikos kon
ferenciją prieš įvykusį 
faktą nepavyko. Nereikia 
manjdi, kad Maskva čia 
nusileis. Bus dedama visos 
pastangos, kad atvestieji 
“ministrai” sprendžiant 
Vokietijos rytų sienas ir 
palietus taip pat ir Balti
jos valstybių sienas, būsi
moje Taikos konferencijo
je tų tautų vardu aprobuo
tų esamą padėtį ir reikalui 
esant net pasirašytų išda
vimo darbą. Kaip toliau 
vyks manievras — pama
tysime.

Pirmas Taikos konferen
cijos uždavinys buvo nu
statyti savo darbo statu
tą. Tad nuo pat pradžios 
beveik per tris savaites vy
ko posėdžiai šiam statutui 
— regulamentui nustatyti. 
Rusija* delegatu ir jų blo-

i
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i
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Ginčų gali klausyti, bet, 
ginče nedalyvauk. Saugok' 
menkiausiame išsireiški
me. Piktumui niekur netu
ri būti vietos, o labiausia 
tave Dieve nuo supykime 
ir karščiavimosi, net ir 
teisingumo dalyke, dėl to, 
kad temdo ir drumsčia jį.

Gogolis.

AMBASSADOR—Jcaąum M.
Elizalde, first Arr.bassador 
from the new Philippme 
government to the U.S., 
leaves Vh:te House after 
presentir.g his credentials to 
President Truman. The Phil- 
jppines bccame mdependent 

July 4.

ko svarbiausias čia tikslas 
buvo, kad būtų priimtas 
toks konferencijos vidaus i 
statutas, kuriuo remdama
sis Molotovas galėtų su-' 
trukdyti visus Rusijai ir į 
jos ekspansijai nepalan
kius nutarimus. San Fran-1 
cisko konferencijoje šis! 
tikslo Rusija pasiekė, pra-; 
vesdama Jungtinių Tautų 
Organizacijos Saugumo Į 
Tarybos nutarimams “ve-' 
to” teisę. Tokiu būdu šios 
institucijos pastangas jau 
ji paraližavo. Esant visiš
kai nepatogu ir šioje kon
ferencijoje reikalauti “ve
to” teisės. Rusija apskai
čiavusi blokų jėgas (balsų 
skaičius), tarėsi galėsianti 
paraližuoti Konferencijos 
jai nepalankius nutarimus, 
pravesdama statutan kon
ferencijos nutarimams pri
imti 2 3 balsų daugumą. 
Po didelių diskusijų ir sti
prių susikirtimų Konfe
rencijos reglamento komi
sija 15 balsų dauguma 
prieš 6 nutarė, kad konfe
rencijos plenumo rekomen
daciniai nutarimai “Ketu
rių Tarybai” galės būti nu
balsuoti ir paprasta balsų 
dauguma 2 3 balsų dau
guma.

Nežiūrint šio nutarimo 
Molotovas, grasindamas, 
kad toks konferencijos nu
tarimas Ruęijos nesaistys, 
klausimą dar griežčiau į- 
kėlė Konferencijos plenu
me. Bet plenumo balsavi
mo rezultatai Molotovui 
buvo dar liūdnesni, nes

į priimtas komisijos regla
mentas buvo 15 balsų prieš 
4 ir Lenkijai ir Čekoslova
kijai susilaikius. Tad šia
me balsavime Rusija pra
rado dar 2 balsus ir net iš 
savo bloko.

Tai toks yra rezultatas 
beveik trijų savaičių kon
ferencijos darbo. Konfe
rencijos statuto diskusijos 
įnešė daug šaltumo į šių 

i dviejų blokų santykius. 
Dabartiniu metu pradeda
ma išklausyti nuomonės 
Italijos, Venkrijos, Rumu
nijos, Bulgarijos ir Suo
mijos dėl joms patiektų 
taikos sutarčių projektų. 
Ir tuojaus pat bus einama 
prie labai painių klausimų, 
kaip sutartyje su Italija — 
Triesto klausimas, sutar
tyse su Balkanų valstybė
mis Dunojaus navigacijos 
klausimas, repą racijų 
klausimas ir tt. Beveik tris 
savaites užėmė tik proce
dūros klausimui, maža tu
rima vilties, kad konferen- 

jcija savo darbus baigs iki 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos konferencijos rugsė
jo 23 d. Šiandien ypatingai 
daug kalbama apie konfe
rencijos darbų nutrauki
mą ir atidėjimą iki lapkri- 

ičio mėnesio.
sale Liuksemburgo Rū

mų. Į Paryžių Taikos kon
ferencijos proga suvažiavo 
daugybė tiek politinio tiek 
spaudos pasaulio žmonių, 
kurie su ypatingu įdomu- 

} mu seka pokarinės Pran- 
: cūzijos gyvenimą ir nori 
vietoje įsitikinti Prancū
zijos pastangomis. Konfe
rencijos išvakarėse tiek 
Užsienių Ministras ir Pre
mieras Bidault, tiek jo bu
vęs šefas Generolas De 
Gaul’e provincijoje pasakė 
kalbas. Ir konferencijos 
dienos spauda nustumusi 
šalin konferencijos reika
lus plačiai skelbė ir nagri
nėjo šių valstybės vyrų pa
sakytas kalbas, kurios bu- 

ivo skirtos daugiausia

iI
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arba pinigai atgal

SAVO DRAUGAM
/

* Valdžios Užgirtas

* Pristatymas užtikrintas

CARE PLANAS

DIHNEk

2

3
4

SVEIKAS, TIKRAS MAISTAS! šiame CARE siuntinyje yra gryna mena, ska
nūs šutiniai ir kapotos mėsos mišiniai; grūdų valgiai ir džiovimai; uogienė ir 
pudingas; daržovės, cukrus ir saldainiai; kakao, kava ir milteliai gėrimam; iš
garintas pienas; apsaugotas sviestas. IR DAR: cigaretai, muilas ir kt. Tame 
didžiuliame 49 svarų ryšulyje yra 29 svarai maistingų valgių.

J. V. VALDŽIA UŽGIRIA. Prezidentas Trumanas įteikia užsakymą 
100 CARE maisto ryšulių Leit. Generolui Haskell, Vykdomajam 
CARE Direktoriui. CARE yra bepelnė organizacija 25 Amerikinių 
labdarybės, darbininkų, kooperatyvų ir religinių įstaigų, teikiančių 
pašalpą užsieniuose. CARE PLANAS užgirtas Valstybės Dept., Žem
dirbystės Dept., UNRRA

Giminėms .. Draugams ar Grupėms
Siųskite CARE ryšulius giminėms bei 
draugams. Arba pasirinkite ligoninę, 
mokyklą, našlaičių prieglaudą arba sa
vo profesijos ar religijos grupę, kad pa
sidžiaugtų puikiai jūsų pirkiniais. Arba 
pažymėkite “General Distribution” ir 
šalį, kur norite jūsų CARE ryšulį pa
siųsti.

JOKS imS MAISTO SIUNTINYS 
NEDUODA VISU ŠIŲ 

IŠIMTINU CARE PATOGUMU
TIEK DAUG! Vienintelis ryšulys pristatys 
tiek daug balansuoto maisto į Europą už 
$15. Suteikia 4-rių šeimai po ekstra paval
gį kasdien per 2 savaites. Be taksų ir mui
tų. Be pelno. Be komiso.

Taip Saugu! Pristatymas užtikrintas arba 
pinigai grąžinami.
vieną už jūsų čekį 
po pristatymo, nuo 
siunčiate tą ryšulį.

Jūs gaunate 2 kvitas: 
ar money order; kita, 
asmens, kuriam jūs
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ir Karinių Nuosavybių Administracijos.

Kaip CARE Grali Padėt Organizacijoms! 
Pilietiniai kliūbai. religinės grupės, dar
bo unijos, kooperatyvai ir kitos organi
zacijos yra kviečiama panaudoti skait
lingus CARE PLANO gerumus. Šian
dien rašykite atsiust jums aplinkraš
čius ir užsakymo blankas: CARE, 50 
Broad St., New York 4, N. Y.

Taip Greit! Jūsų maitso užsakymas per-
- * t •

siunčiamas oru į Europą. Be sugaišties. Be 
ceremonijų. Be įsikišifnų. ’ ” ‘ s ;e į

Taip Gera! Greitas pristatymai jūsų gimi
nėms ar draugams iš sandėlių, esamų 11-je 
šalių Europoj. Aukštos rūšies maistais, su
dėtas pagal J. V. Armijos patvarkymus.

Taip Apsaugotas! Maistas apsaugotas stip
riais. nepermerkiamais, nepraimamais su
pa karimais.

TAIP LENGVA... Daryk šitaip!
Pavartokite kuponą čia žemiau arba, jei 
būnate savo banke, paprašykite CARE 
Food Package Order. Įrašykite savo vardą 
ir adresą, ir vardą ir adresą giminės ar 
draugo, kurį jūs norite pamaitinti. Arba 
pažymėkite “General Distribution” bet ku
riai iš 11 šalių, surašytų čia po kairės. Pa
siųskite su čekiu ar money orderiu $15 į 
CARE. 50 Broad Street .New York 4, N. 
Y. Kada jūsų užsakymas bus gautas, jis 
bus oru pasiųstas į Europą, kur CARE ats
tovas pasirūpins gTeitu pristatymu.

PRISTATYMAS UŽTIKRINTAS
Jūs gaunate 2 kvitas: viena nuo CARE su 
jūsų dovanos pripažinimu; paskui kvitą 
nuo asmens, gaunančio tą maistą .Prista
tymas užtikrintas arba jūs atgaunate savo 
pinigus!

SIŲSKITE MAISTĄ 1 SUJOS KRAŠTUS!
Čechoslovakija Franeija Holandija
Suomija Griakija Italija

Norvegija 
Lenkija 

Vokietija (Amerikonų ir Anglų Sritys ir Amerikinės. Angliškos Francūziškos Berlyno Dalys) J

Austrija 
Belgijo

CARE
Cooperative for American Remittances to Europe, Ine. 

(A Non-Profit Organization)
Lt. General William N. Haskell, Execntive Director 

E. G. Burland, Deputy Executive Direvtor 
50 Broad Street, New York 4, N. Y.

MUilt ASCNCIIS
American Christian Committee for Refugees. Ine. • American Friends Service Committee • American 
Jewish Jomt Distribution Committee. Ine • American Reiief for Czechoslovakia. Ine. • American Relief 
for France, Ine. • American Relief for Norway. Ine • American Reiief for Poland. Ine. • Church Com
mittee on Overseas Relief and Reconstruction . Committee on Christian Science Wartime Activities of 
the Mother Church • Congregational Christian Service Committee • Cooperative League of the U SA. 
Greek War Relief Association, Ine. • Intemational Rescue and Relief Committee, Ine. • Labor League 
for Human Rights, AFL • Mennonite Centrai Committee • NationalCIOCommunityServices Committee 
Pa<ferewski Testimonial Funds, Ine. • Save the Children Federation. Ine. • Tolstoy Foundation, Ine. 
United Ukrainian American Relief Committee . llnitarian Service Committee • United lithuanian Relief 
Fund Ot America. Ine. • United Yugoslav Relief Fund of America • War Relief Services — National 
Catbotic Wetfare Conference • YWCA-World Emergency and War Victims Fund.

Prancūzijos ateities sau
gumui prieš Vokietiją pa
tikrinti. Pagrindinė jų 
mintis ir planas Vokietijai 
nepavojingai padaryti yra 
ją suskaldyti, atimti tur
tingas Refno ir Rūro in
dustrijos sritis... Šios kal
bos kaip tik ir turi tikslą 
duoti argumentų taikos 
konferencijai Vokietijos 
klausimą keliant. O jos

"TAIP KITIEMS DARYKITE
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CARE,
50 Broad Street, New York 4, N. Y.
Čia įdėta □ čekis ar □ money order $................... už kuriuos malonėkite

pristatyt ............................................. CARE Maisto Ryšylį(us) po $15 ryšuliui.

No. 102.

Siuntėjo Vardas ir Adresas <Druko raštu) Pristatyt Maistą. (Druko Raštu)

VARDAS VARDAS

GATV® ir NUMERIS

MIESTAS

VALSTIJA

SIUNTĖJO PARAŠAS

sluoksniuose daug kalba
ma apie konferencijos iš
plėtimą visiems pasaulio 
reikalams aptarti. Jei ji 
nusitęs iki N. Metų, yra 
pagrindo galvoti, kad susi
darys jau sąlygos ir Vokie
tijos bei -Japonijos reika
lams svarstyti. Stambiau
sia tam, žinoma, kliūtisvis 
bus Rusija, kuri nieko ne
nori žinoti apie savo ka- pusantros dienos. Vis delta 

klausimas reikia manyti riuomenės atitraukimą iš po didelių pastangų buvo 
bus keliamas. Net spaudos Europoje užimtų kraštų, pasirūpinta, kad Užsienių

Į

Sudarius taikos sutartis ji 
yra priversta kariuomenę 
atitraukti. Militariniai ne
dominuojant tų * kraštų, 
politinę dominaciją jai ten 
bus neįmanoma išlaikyti.

Vos prasidėjus Taikos 
konferencijai Prancūzijos 
paštai paskelbė streiką. 
Joks laiškas, jokia telegra
ma, joks telefonas neveikė

GATVfi ir NUMERIS

MIESTAS

SALIS

DATA

Reikalų Ministerija ir Tai
kos Konferencijos Rūmai 
turi būti aptarnaujami. 
Taikos konferencija turi l 
sau ^specialų paštą, kurs ir 
streiko metu veikė. Bet už 
rūmų delegatai jau buvo 
bejėgiai susisiekti su pa
sauliu. Streikas baigėsi, 
tarnautojams gavus satis
fakciją 25 G algų padidini
mą.

Paryžius, 
1946, rugp. 12. K. B.
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paskutinė-se

I

Pr adži a 1 -įname puslapy j 
rankšluosčių įvairiais /raš
tais? - ' -

— Or.čia\— paskutinė-se- 
sers dovana, — pratartiji
sai iškeldamas spalvingais 
žiedais išsiūtą pagalvę.

Dapilsim daugiau

Tačiau man rūpėjo dau
giausia s. jo tasai gražus 
Lietuvos vardo kėlimas 
per lietuviškuosius liau
dies šokius ir jo paklan- 
siau/ kaįp- jisai išgispecia- 
lizavo šioje srityje.
— Tai mano didysis pa

mėgimas, — pratarė jisai.
Patyriau, kad Vytautas 

F. Beliajus kilęs S Suval
kijos, Prienų parapijos, 
Pakumprio kaimo. Jo mo
tina ilgai dirbdavo lau
kuose ir nuo pat jaunatvės 
jam gilų įspūdį darė motu
tės jautriai giedama “Oi 
varge, varge”. Tačiau jų 
šeima noriai dalydavosi su 
vargšais, savuosius nura
minant:
— Dapilsim biskį vande

nio ir turėsim daugiau 
sriubos!..
{vairią tanią patingi

muose studijuo}a

Jaunas Vytautas su sa
vo močiute (senele) 1924 
m. išvyko į Ameriką. Jo 
motina nualpo Kauno sto
tyje, išlydėdama.

Jungtinėse Valstybėse 
Beliajus lankė mokyklas, 
domėjosi liaudies šokiais, 
bet labiausiai į juos įsigi
lino, kai reikėjo paruošti 
specialę programą pasau
linės parados Chicagoje 
(1933) lietuvių dienai. Pa
sisekė gerai. Vėliau Chica- 
gos parkų vadovybė pa
kvietė mokyti šokių. Čia 
teko susidurti su įvairių 
tautų jaunimu ir mokyti 
juos visokių tautų liaudies 
šokių.
— Nežinojau pakanka

mai, — pasakojasi V. Be
liajus, — tai savaitgaliais 
pradėjau lankytis į įvai
riausių tautų pasilinksmi
nimus, stebėti jų šokius ir 
taip pramokau. Chicagos 
universitete jau septyneri 
metai, kaip studentus 
(daugiausia — Internatio- 
nal House) mokinu liau
dies šokių; tai yra jų kaip

ir pramogos; atsilanko po, 
kokį 100 studentų; turiu 
lenkų giįūpę, kur mokinu 
šokius. Taipgi duodu pa
mokas Roosėvelt College.

Europoj gražiausi 
lokiai — lietuvių -

, V. Beliajaus kambaryje i 
pamatęs paveikslą indusų 
švento šokio, ^ paklausiau,! 
iš kur tas?
X— Buvau susipažinęs su 
tokiu indusu, kurs papasa
kojo apie jų krašto filoso
fiją, .tautosaką, supažindi
no su jų liaudies šokiais. 
Juos nekartą tėko scenoje 
pademonstruoti ir spauda 
apie tai palankiai atsilie
pė.—

Tą kalbėdamas Vyt. Be
liajus parodė storą knygą 
iškarpų iš įvairiausių U. 
S. A. laikraščių, kur buvo 
gausiai fotografijų ir ap
rašymų apie jo lietuviškos 
grupės šokius. Su ta šokė-

War Assets Administracija paskelbė perteklių karo gamybos orlaivių. 
Orlaivių buvo 5,540, taip vadinamų B-17’s. Ir šiuos visus orlaivius nupir
ko dėl geležies laužo, tūla3 Me.-'.•*'? IVunderlich iš Jefferson City, Mo., su
mokėdamas $2,780,000. Tai vieno žmogaus oro laivynas.

ių grupe iš Lithuanian i
Youth Society jam teko ąmenkieeiai prisitaikė sau 
gastroliuoti Washingtone| 
ir įvairiausiuose USA 
miestuose. Daug šiltų atsi
liepimų. Sakysime, vienos 
Clevelando 1 
jo šokėjų grupės paveiks
lu padėjo parašą:
— Europos gražiausi 

liaudies muzika ir šokiai— 
lietuvių grupe'.”

Liaudies ieirhii jiio 
mesiu už baletą

— Kodėl taip pamėgote 
liaudies šokius? — klau
siu Vytautą.
— Jie įdomesni kaip ba

letas. Liaudies šokiuose 
mailšaisi su žmonėmis — 
tai draugingesnė šokių 
forma. Liaudies šokiai da
bar visų mėgiami. Jais do- 

Imisi ir čia gimusieji lietu- 
I viai, ir tas riša juos su Lie
tuva.
— Kas jums akompanuo

ja?
— Kur mokinu šokius, 

pačios mokyklos parūpina 
akompanistą. Kai nuva
žiuoju kur į universitetus, 
yra mokytojų, ar mokinių, 
kurie specializuojasi pia
nu ir kurie puikiai patal
kina.

Amerikiečiai šoka 
lietuvišką"Kalvelį"

— Ar yra nors šiokia to
kia ateitis lietuvių liau
dies šokiams Amerikoje?

r
KATALIKŲ SAVAITRAŠTIS

• f ‘ *THE TABLET
. Brooklyn, N. Y. (LAIC)
— Paskutiniame Tablet

Sovereignty” ištisai pa- .• 
duotas per 3 špaltas ALT 

numeryje (rugpjūčio 3 lai- Prezidentui Trumanui Pa
dą) Lietuvos ir Amerikos ryžiuos konferencijos iš- • • • i <- • ••!/: i • ilietuvių vardas minimi nęt 
3 kart.

Antrašte “Lithuanian 
American Council Urges 
U. S. Power Save Baltics

vakarėse adresuotas me
morandumas.

Kitoj vietoj reprodukuo
ta ALT Vykdomojo Komi- ' 
teto kablegrama Sekreto
riui J. F. Byrnes, protes
tuojant, prieš akreditavimą

Baltijos kvįslingų (Ratom-

. if * *
— Ir dar kokia! Juos taip žurnaliuką I 

labai mėgsta net svetim- dvylikos puslapių, 
taučiai. “Kalvelis” labai ■ sukaktuves, per Kalėdas— 
išsiplėtė Amerikoje. Be- didesni. Viskas — anglų 
rods, man teko būti pirma
jam, kurs atspausdinau 
“Kalvelio” gaidas Jungti
nėse Valstybėse. Dabar

kas mėnesį, i trumpos istorijos iš lietu- vaizdas draugo atsiustas! 
o per|vių ir Lietuvos žydų gyve-,aUetuvos ir nepeXto-l

nimo 1913-1923 metais.

laikraštis, po taimerių

■ ■ t IMK

MALONUS LIETUVI, 
Mylėdamas Šv. Antaną, Prisidėk 

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

PamMdtaio Lietuvos Praaciškeaiq šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

STATYBOS
Aukodamas $1.60 — Nupirksi Vieną Plytą.

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIENUOLYNO CELES FUNDATORIUM
Naujame šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00, 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
\ Stacijos 

Sakykla 
Suolai

Didysis altorius 
Du šoniniai altoriai 
Vargonai 
Dvi klausyklos ,

TARK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUM!
Dėl čia paminėtų Fundacijų aukų sumos kreipkis į:

FRANCI8CAN F ATKERSMaunt St. Francis Greene, Maine
I -------— - ■

Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

■ė1

žodžius ir daug kur šoka.

Dakotoje
Šiaurinėje Dakotoje yra 

į Kooperatyvų 
| Sąjunga, kuri šią vasarą 
buvo suruošusi daug sto
vyklų dėl jaunimo. Aplan
kiau jų ne vieną tuziną. 
Mokinau jaunuosius tauti
nių šokių, kalbėjau į juos 
apie tautų papročius, apie 
sugyvenimą. Du mėnesiu 
praleidau bevažinėdamas. 
Visuomet ir visur primin
davau apie Lietuvą, pasi
sakydamas, kad esu lietu- 

. vis. Papasakodavau apie 

. Lietuvos vargus. Daug 
simpatijų Lietuvai. Daž
nai tų Dakotos farmerių 
suruoštose stovyklose va
karo programa buvo bai- 

. giama lietuvišku žodžiu: 
“Pasimatysime”. Važiuoju 
pagal pakvietimus. Žmo
nės liaudies šokiais domisi, 
kviečia juos pademons- 

, truoti, pamokyti. Jau ir 
. dabar atėjo pakvietimai 
( atlankyti Omahą, Vanku- 
’ verą, Vinipegą, o taįpgi — 
. į St. Paul, kur bus Festi- 
. vai of Nations, per tris 
dienas; nori patikrinti jų 
paruoštą programą.

Apie žurnalus ir 
depresiją

— Ar netenka 
luose ką iš tos 
Syti?
— Esu rašęs 

tional magazin” ir į kitus. 
Keletą kartų kalbėjau per 
radiją.
— Iš pradžių, turbūt, te

ko turėti nemažai sunku
mų?
— Daugiausia depresijos 

laikais. Buvau tada vienui 
vienas, be nuolatinio ‘dar
bo, o čia — šokius moki
nant reikėjo didesnį būtą 
samdytis. Dabar jau pra
gyvenimą pasidarau iš tų 
pamokų.

"Vilties" redaktorius
— Jūs redaguojate ir 

anglų kalba leidžiamą laik
raštį “Viltis”.
— Pradėjau jį 1942 metų 

gegužės mėnesį; tas leidi
nys buvo skirtas drau
gams, išėjusiems į kariuo
menę, kurių buvo apie 350. 
Tada laikraštyje tebuvo 
tik naujienos apie juos ir 
— ką aš dirbu. Kai drau
gai pradėjo išeit iš kariuo
menės pradėjome civili
nius priimti į mūsų ratą. 
Dabar jau išleidžiame tą

didesnį. Viskas — anglų 
kalba. Skaitytojai dau
giausiai svetimtaučiai, da
bar pradėjome gauti ir lie
tuvių.

Pasiryžę ištesėti
— Visą darbą tenka dau

giausia jums atlikti?
— Patsai redaguoju, pat

sai išsiuntinėju. Draugai 
pagelbsti, jeigu trūksta 

i lėšų. Kada tik galima, žur-1 .. 
Inale rašome ir apie Lietu-, ez\V var“y* „ 
vą.
— Ar taip galėsite ilgiau 

ištesėti?

sukurtasai raižinys—Kris
taus erškėčiais vainikuoto,nį Paryžių rusų atsivežtų 
ant skardos išpieštas pa- 
veikslas (150 metų senu-lskiO) Valeskalns ir Kruss) 
mo) Guodalupės Dievo 
Motinos. Tą paveikslą jam 
padovanojo meksikonai, 
kurie buvo labai patenkin
ti, kad kitos 1 tautos žmo
gus taip labai moka mek- 
įsikonų liaudies šokius. To
je namų šventovėje yra ir 
Aušros Vartų Marijos at-ik£flus

veik kiekviename numery- • 
je suranda vietos juos pa- • 
_____  Rimtesnio reikalo 

. kun. atvejuje nepasigaili ir ii- • 
gesnio komentaro. “The > 
Tablet” galima užsiprenu- . 
meruoti 1 Hanson Place, . 
Brooklyn, 17, N. Y. Metinė . 
prenumerata tik $2.50.

Šis laikraštis ypatingai 
^.patartinas skaityti tarp
tautine politika besidomin- * 
čiams asmenims.

i rliepos 27 iš Clevelando 
datuotas pranešimas apie 
55-tos Amerikos Lietuvių •_ 
R. K. Susivienijimo Kon- • 
vencįjos eigą.

Iš viso, tenka pastebėti,; 
kad savaitraštis visuomet . 
atydžiai seka lietuvių rei- 

, jiems užjaučia ir

jančios Pagalbos paveiks- minėti, 
las, kurį įsigijo 
Coughlino pastatytoje Šv. 
Teresėlės bažnyčioje Det- 
roit, Mich. Pačiame gi vir
šuje kabo kryžius, kurį įsi-Į »• » • • • i

apie Beliaji/ ’

Giliau įžvelgus į to žmo
gaus darbus reikia pripa- 
žinti didelius jo nuopelnus-gijo, kai sunkiai sirgda- 
lietuvių liaudies kultūrą mas buvo ligoninėje ir kai 
populiarinant. Teisingai gydytojai jam nedaug vil- 
Chicagos universiteto stu-įties tedavė. Tada ateidavo 
dentų žurnalas “Pulse” a- j kunigas ir penktadieniais 
pie jį parašė: (atnešdavo jam komuniją.
— Mažas žmogus, su di- Prie tų paveikslų nuolat 

dega dvi žvakutės.
Tikėjimas mane 

iigelbėjo
(Tas pats žurnalas pažy

mi jo kilmę iš Lietuvos, 
pabrėždamas, kad yra iš-j

j — Kaip matyt, tai jūs ti--- - -- ... .Į

Taraškevič—"Airio" Arte-
IX. ftt. mLiinlrru? tcs i innmiiiKoS

’’

— Yra daug galimybių, sispecializavęs net Siamo,! 
Tiesa, nelengva su 1 
Būtų gerai — prieiti prie 
skaitytojų, susiieškoti jų 
bet laiko nebuvo, t 
niekur nėjau, tačiau dau
gelis savanoriškai užsaky
mus atsiunčia.

— O kaip su knygą
• leidiniu?

— Yra leidyklų, kurios 
imasi paruoštąsias išleisti, vakarą 
Sudariau, anglų kalba pa- ..... 
ruošiau lietuviškų pasakų, 1 laiskus> 
apysakų rinkinį: * “The mas— 
Evening Song” (Vakarinė, Dvi degančios žvakės 
daina). Čia yra pasakos a- 
pie lakštingalą ir rožę, a-

ir žurna- 
srities ra-

į “Recrea-

New York (LAIC) —Net 
patys sovietų rašomi Lie- 

; laikraščiai nusis- 
įriu dar į mielą Vyt. Belia- kundžia, kad autuvo ga- .

myboje “Aulo” artelės pir-

Įailrn Arabų ir Bali ceremoniali-’kėjimą vertinate, — prata-.tuvos
m.:..aMa Xa1*X«.aaa\ Iniii dar i miolo \7vt R01iQ_ lnindflniuose šokiuose).

Į — Šį sekmadienį Chica-‘ją-
nrašvt Sos universitete šoksiu Fi-j- Jis pasisako susirašęs su mininkas Taraškevič pa- 
u dau- lipius šokius. (daugeliu kunigų. Ypač ge-į laiko pernelyg aukštas ga

— O kaip su kostiumais?
— Daugelį turiu savo.
— Tai taip vienas ir gy

venate? Kaip laiką pralei
džiate?

; — Užimtas, baisiai. Kas

tėvas jėzuitas iš Spring 
Hill (parodė paveikslėlį, 

■kurį tas vienuolis įdėjo į 
(laišką). Vytautas antra- 

_____ dieniais eina į novenas į 
_ ■ mokinu šokius. Mažosios Gėlelės (šv. Te- 

Dienomis — atsakinėjimas resėlės) bažnyčią, ir jisai 
“Vilties” leidi-■ tvirtai kalba:

• — Religija man davė 
daug įkvėpimo, o sunkes
nėse valandose — daug su- 

Į akis krito garbingiau- stiprinimo. Sunkiai sirgau. 
x šioje jo kambario vietoje Daktarai kalbėjo apie mir-

pie eglę žalčių karalienę, sudarytoji lyg savotišką tį, bet aš gyvenu ir sakau 
aP*®. , u . ę __ir namų šventovė — shrine: — tikėjimas mane išgelbė-
Milzinkapis, Kregžde, Gil- £ja buvo lietuviškojo sti- jo. 
se, Lizdeika,^ Kęstučio lai- yaug kryčius, buvo draugo! 
dotuves, Ausros Vartai įrj- 
kitos. Jas patsai išverčiau 
anglų kalbą 1945 metais. 
Noriu rasti lietuvį piešėją, 
kurs lietuviškais motivais 
knygą pagražintų. Įdaviau 
spaudai “The dance of Lie-į 
tuva” — trijų dalių knygą, 
kurioje yra anglų kalba* 
lietuviškieji metodiškieji 
žaidimai, tautiniai šokiai 
ir kitų tautų šokiai, bet 
lietuvių priimti, sulietu-' 
vinti, kaip, pavyzdžiui, 
klumpakojis, vengierka. 
Tai knygai istorinius pa
aiškinimus parašė ir žemė
lapius piešė prof. K. Pakš
tas, įvadą — S. G. Knott,; 
Washingtono universiteto 
(St. Louis mieste) folkloro,, 
specialistė. Viršelį piešė 
menininkas E. Zunker.

Ruošia spaudai dar 
dvi knygas 

Toliau Vyt. Beliajus pa
sakojosi suplanavęs išleis-Į 
ti dar dvi knygas: 1. “They 
štili do it” (Dar jie tą te-F 
bedaro) — čia bus rinki
nys įvairių tautų papročių, 
kurie buvo atnešti į Jung. 
Amer. Valstybes. Knygoje 
ne tik aprašymai, bet ir 
dainų gaidos bei šokių ap
rašymai.

2. “Where the Nemunas 
flows” (Kur teka Nemu
nas) — čia bus surinktos

mas...

ru jo prieteliu yra vienas!minių kainas ir tvarkosi 
inesuderinamai su “liaudies 
(gerove”.

Kaip matome, Lietuvoje 
vis labiau įsigali maskvi- . 
nis raugas.

Dr. Juoz. Prunskis

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Raštą - Naująjį

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

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su- 

, 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. Broad way, S. Boston 27, Mass,

“Darbininko” Administracijai:
i366 W. Broaduray, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siuričiu čekį sumoje $...... ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.
Vardas

Adresas ..



DARBININKAS

Aukos Lietuvių Našlaičių Fondui * ★

Gautos iki 1946 m., rugpjūčio mėn. 15 d.
Juozas Ginkus, 495 Grand St.. Brooklyn 11, N. Y................
S. Dambros. 4233 S. Maplewood Avė., Chicago, III................
M. Kralikauskienė. 53 Pamona Avė., Newark 8, N. J..........
Vincas Romazas. PlantsviUe, Conn........................... .. ................
Ed. Saunorienė. Worth, III.................... .. ........................................
Vera Kereišienė, Bridgewater, Mass........................ ...............
A. Milauckas. Cicero. III......................... .. ................... .................
Kazys ir Ona Karpiai. Cleveland, Ohio ................. .. ...............
Galkauskų šeima, Cleveland, Ohio ....................... ....................
Mrs. Covalecky. Scranton. Pa........................................................
Pranas Cižauskas, Chicago. III.....................................................
R. Šaltenis, Chicago, III...................... .............................................
L. Butvilienė, Chicago. III................................................................
Lietuvos Ministeris Povilas Žadeikis, Washington, D. C. . 
Stanley Gedraitis. Scotville. Mich........................................
P. Stankevičius. New Baltimore. N. Y............................. .
John Sakalas, Dyersburg, Tenn........... .. .............................
Paul Podens Dyersburg, Tenn...............................................
Lietuvių Demokratų klubas (9th Ward) Chicago, III. .. 
BALF 76 skyrius, Detroit. Mich............................................
M. Domeikienė. Rockford. III.................................................
K. Užubalienė. Rockford. III..............................—..............
D. Warašas. Rockford, III...................... .. ..............................
BALF 14 skyrius .Cicero, III...................................................
BALF 4 skyrius. Chicago, III..................................................
Darius-Girėnas Service Mothers Club. Chicago, III........
Anna Liudžiuvienė, Brattleboro, Vt.....................................
Šv. Alfonso Lietuvių parapija. Baltimore, Md.................
H. Šimkienė, West Haven, Conn............................................
J. Verbela, Cleveland. Ohio................................................v
A. Banys, Cleveland, Ohio.....................................................
P. Jonilienė. Cleveland. Ohio .......................................... .
Leonas Kubilius. Cleveland, Ohio .....................................
Alec Lincevičius. Cleveland, Ohio......... .. ............................
D. Jokūbaitis, Cleveland, Ohio..............................................
Jonas Miškinis. Cleveland. Ohio .........................................
J. Endziulis. Cleveland. Ohio ................................................
Anna Liudžiūtė. Cleveland. Ohio ....................................
J. Skinderis. Cleveland, Ohio ..............................................
SLA 53 kuopa, Chelsea, Mass...............................................
A. Petrauskaitė. Waterbury, Conn......................................
“Moterų Vienybė”, Brooklyn, N. Y.......................-............ .
SLA 14 kuopa. Cleveland. Ohio ................................... .. .....
Lietuvių Moterų Ratelis, Cleveland, Ohio ........................
J. Miščikaitienė, Cleveland, Ohio .............. ........................
Izabelė Sargulytė. Amsterdam. N. Y..................................
James Nikštenas. Amsterdam, N. Y..................................
Petras Lalas, Amsterdam, N. Y...........................................
V. Petrauskas, Chicago, III......... .. ........................................
BALF 6 skyrius, Chicago, III................................................
SLA 267 kuopa, Wyoming, Pa..............................................
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, Bayonne, N. J.......
Lithuanian Independent Literary Club, Duąuesne, Pa. 
Šv. Kazimiero Lietuvių parapija, Amsterdam, N. Y. 
Amsterdamo Lietuvių Komitetas, Amsterdam, N. Y. 
Moterų Apšvietos klubas, Waterbury, Conn..................
Mrs. Helen Lauryn, Waterbury. Conn.............................
A. Veprauskaitė, Waterbury, Conn...................................
S. Sapranienė. Waterbury, Conn.........................................

Radvilienė, Waterbury, Conn..........................................
Sabienė. Waterbury, Conn................................................
Miknaitienė. Waterbury, Conn......................................
Stanienė. Waterbury, Conn..............................................
Stankevičienė, Waterbury, Conn...................................

Mrs. E. Swasey, Waterbury, Conn......................................
Moterų Sąjungos 43 kuopa, VVaterbury, Conn................
M. Balnienė. VVaterbury, Conn.............................................
O. Girdzijauskienė, VVaterbury, Conn................................
M. Saber, VVaterbury, Conn...................................................
A. Jonikienė, VVaterbury, Conn............................................
L. Liunienė. VVaterbury, Conn...............................................
N. Meškūnienė. VVaterbury, Conn.......................................
C. Jesaitienė, VVaterbury, Conn............................................
Thomas Matas, VVaterbury', Conn.................................
Dr. S. Sapranas, VVaterbury. Conn............... ...............
BALF 7 Skyrius, Kearny, N. J................... ............................
Helen Karužienė, Kearny, N. J..............................................
Moterų Sąjungos 63 kuopa, Kearny ir Harrison, N. J. .. 
A. L. T.. Rockford, III................................. ,...................................
BALF 2 skyrius. VVaterbury, Conn....................................
Bronius Simonavičius, Providence 9, R. I................................
BALF 74 skyrius, Toronto, Ontario, Canada.........................
F. Saunorienė, Chicago, III..................................................
Lietuvių Kultūros ir Labdaros Klubas ,Los Angeles, Calif. 105.00 
Lietuvių Moterų Klubas, VVorcester, Mass................................... 25.00
Nesiliaujančios Pagalbos P. šv. Par., Cleveland, Ohio......... 200.00
William ir Paulina Glugodai, Cleveland, Ohio..............................20.00
Mat. ir Marcelė Palioniai, New Lime Sta., Ohio......................... 20.00
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M.
E. 
M.

.. $10.00 

...... 5.00 

......5.00 

.. 163.00 

.... 20.00 
165.00

... 25.00 
... 50.00 
.... 10.00 
......1.00 
... 10.00 
... 25.00 
.....  5.00 
... 50.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 20.00 
... 20.00 
... 90.00 
. 163.00 
... 25.00 

2.00 
..... 1.00 
... 25.00 
... 25.00 

... 165.00 
...... 15.00 
... 100.00 
........ 5.00 
..... 20.00 
..... 10.00 
.___  5.00 
....... 2.00 
........ 2.00 
........1.00 
........ 1.25 
..... 10.00 
........ 1.00 
........ 1.00 
..... 25.00 
....... 5.00 
.... 163.00 
......30.00 
......25.00 
..... 25.00 
........ 5.00 
........ 2.00 
.........1.00 
...... 10.00 
.... 276.00 
...... 10.00 
.... 165.00 
...... 25.00 
.... 200.00 
.... 163.00 
......  25.$$ 
........  2.00 
........ 1.00 
........  1.00 
.........1.00 
......... 1.00 
........  1.00 
........  1.00 
........  1.00 
.........1.00 
.........5.00 
........  1.00 
...... . 1.00 
........  1.00 
........  1.00 
.........1.00 
........  1.00 
........  1.00 
........ 5.00 
...... 25.00 
.... 100.00

. 20.00 

... 5.00 
25.00 
50.00 

... 5.00 
100.00 
... 5.00

%

LABOR DAY
Rugsėjo-Sept. 2 d., 1946
Prie Jėzaus Nukryžiuoto Seserų vienuolyno (se
niau Brockton City Infirmary) Thatcher Street, 

Brockton, Mass.
į

NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIAI ŠVĘS
XX

VASAROS UŽBAIGIMO

ŠVENTĘ
A

Švente prasidto 10:30 pamaldomis atvirame ore. Mišias su asista laikys 
Kun. J. švagždys; pamokslą pasakys kun. P. M. Juras.

12 ir 1 vaL PIETOS. Kiekvienam čia bus patiekta galimybė ir alkį nu
tildyti ir troškulį užgesinti. Po pietų J. E. Bostono Arkivyskupas Richard 
Cushing ir Brocktono miesto majoras Joseph Downey kalbės į susirinku
sius. Po šių kalbų garsioji ponios Ivaškienės rinktinė linksmins svečius.

3 vai. prasidės jaunimui šokiai. 5 vai. pats Arkivyskupas suteiks palai
minimą Švenčiausiuoju Sakramentu. Po palaiminimo linksmas šventės 
užbaigimas. Jas užbaigs kiekvienas padoriai, bet taip, kaip kam patinka.

Visi lietuviai visos Naujos Anglijos kviečiami Brocktonan. čia susi
tikę su giminėmis ir pažįstamais iš tolimesnių kolonijų suvažiavusiais ir 
patys maloniai praleis dienelę ir vienuolėms - seserims pakels ūpą būti 
dar naudingesnioms mūsų lietuviškai išeivijai.

KVIETIMŲ KOMISIJA.

PASTABA: Kad suspėjus išklausyti Šv. Mišių atvirame ore Seselių Vienuolyno verando
je, BUŠAI išeis lygiai 9 vaL nuo bažnyčios. Round trip tiksėtas $1.00.

♦

Sočiai Service Bureau Ieškomi Asmenys

PRANEŠIMAS No. 23

z

♦

ALEKSANDRAVIČIUS, Ka
rolis, apie 55 m. amžiaus; į USA 
emigravo prieš D. Karą.

ANDRIEJAITIS, Leonas, ki
lęs iš Sapnagių km., Šiaulių aps. 
Spėjamai gyvena Chicago, III.

ALEKSONYTfi, Bronė, duk
tė Florijono ir Mikalinos, kilusi 
iš Ricielių km., Leipalingio vai. 
Seinų apskr. Spėjamai 
Boston, Mass.

BARČAS, Antanas,
Pelučių km., Veliuonos

BAZIKY, Antanas ir Marytė. New Yorke ar Waterbury, Ct. 
BRAŽĖNAS, Jonas iš Utenos 

apskričio.
BLYNIENE, Emilija iš namų ’ ma. Gali gyventi New Yorke ar- 

Kišytė, gyvena Kanadoje, Mon- ba Waterbury, Conn. 
treal.

BARANAUSKAS,
sūnus Tomo, spėjamai gyvena
Boston, Mass.

BRAZYS, Stasys, 
gyvena Chicago, III.

BAJORINAS, Izidorius ir jo'medicinos daktarą (MD). 
sesuo Viktorija, kilę iš Burgai- 1 
čių km., Viduklės valšč., Rasei- iš Šinkonių km., Smilgių valšč.,

gyvena

kilęs iš 
valšč.

gyvena Kanadoje.
BERNOTIENE, iš namų Mi- 

. kėnaitė, kilusi iš Kapčiuškių 
km., Debeikių valšč., Utenos 
apskr. Spėjamai gyvena Chica-

nių apskr. į USA emigravo prieš gOjef TU
D. Karą. • i

1 BELECKIS, Adomas ,spėja- 
BIELSKUS, Andrius, kilęs iš maj gyvena Worcester, Mass.

BALSYS, Petras, spėjamai 
gyvena Chicago, III.

| BITKERIS (Bitcher), Marty
nas.

BITKERIS, Oskaras ir 
BITKERIS, Karolis. 
BULOVAS, Antanas ir 
BULOVAS, Julė. 
CVIKLIENS, Elena iš namų 

Indrišiunaitė, apie 50 m. am- 
Elena, "ištekė- žiaU8’ kilusi iš Užtukių km., Pa-

Marga vos km., Marijampolės 
apskr., spėjamai gyvena Kana
doje, Montreal. Turi dukrą var
du Juliją.

BITKAUSKIENE, Magdalena 
kilusi iš Gižų, Marijampolės 
apskr., į USA emigravo po D. 
Karo.

BALTARAGIS, Antanas.
BAUKUS, spėjamai gyvena

BUKŠNIUTE, „vi
jusi, dabartinė pavardė nežino- valšč ’ Bil*» aPskr«

sūnų vardu Vincas. 
CICON, Frank (Pranas Cico- 

| BURBAITE, Marijona, kilimu nas) iš Augutiškės km.,
Feliksas, iš Kybartų. Melagenų valšč., Švenčionių ap-

BALKAN, apie 60 m. am- skričio- Sūnus Karolio ir Iza-
žiaus, į USA emigravo po D. iŠ_™TU Ce™įauskait5_ I

spėjamai, Karo, spėjamai
Yorke gyvenąs.

kur-nors New USA emigravo 1911 metais. 
Turi sūnų — Spėjamai gyvena Chicago, Dl.

------- j CIBAS, Adomas, kilęs iš Vaz-
BARKAUSKAS, Stasys kilęs gelių km ’ Utenos apskr. 

DRAGANAUSKIS, Zofija. 
DAUNYTE, Liucija, kilusi iš

BALF Centro personalas: Juozas ir Izabelė Laučkai, N. Y. 25.00 Burkiškių km., Papilės valšč. 
S. Čerienė, New York, N. Y........................... __ __ _______________ 5.00: DUBINSKAS, Vladas ir
A. Radzevičiūtė ......................
J. Krūzė ....................................
K. Baltramaitis .....................
J. Valaitis ..................................
S. M. Ardony.............................

Iš viso

Scenos Veikalas

kilę iš Užsienių km., Bublelių 
valšč. šakių apskr. Į USA emi
gravo po D. Karo.

e

EITBERGER, Berta, kilusi iš 
Užsienių km., Bublelių valšč., 
šakių apskr. į USA emigravo po 
D. Karo.

GRIŠKAITIS, Adolfas. 
GRIŠKAITYTE, Otilija. 
GUMBINAS, Petras sūnus 

Kazio, kilęs iš Karužiškių km., 
Panlevėžio apskr., spėjamai gy
vena Philadelphia, Pa.

GAVELIENE, Ona iš namų 
Višbauskaitė, į USA emigravo 
prieš D .Karą.

GIEDRAITIS, Mrs. Amalija, 
spėjamai gyvena Hermitage 
Avė., Chicago, III.

GABRELAITIS, Kazimieras 
apie 35 m. amžiaus.

GABRELAITIS, Domininkas 
apie 32 m. amžiaus, abu kilę iš 
Bubelių km., Kretingos apskr. 
abu buvo parvykę kuriam laikui 
Lietuvon.

GIRKANTAS, Zofija.
GULBINIENE, Juzė iš namų 

Lukosevičiūtė, kilimu nuo Jur
barko, spėjamai gyvena Chica
go, Dl.

GULBINAS, Antanas.
GULBINAITE, Ona (greičiau

sia bus ištekėjusi), abu vaikai 
Antano. Motina iš namų Kani- 
šauskaitė. Kilę iš Pupiškių km., 
Linkuvos valšč. Šaulių apskr.

GLIAUDELIS, Matas, spėja
mai gyvena Chicago, III.

GRUBYS, Jonas, spėjamai gy
vena Brooklyn, N. Y.

GRUMOWO, Ferdinandas, 
spėjamai gyvena Brooklyn, N. 
Y.

GUDAITYTĖS, seserys.
GRIGALIUS, Petras, spėja

mai gyvena Chicago, UI.
GERULAITIS, Motiejus su 

žmona iš namų Kleinytė. Abu 
kilę iš Marijampolės apskr., kai
mo Patašinės. Spėjamai gyvena 
Brooklyn, N. Y.

GURAUSKAS, Vladas apie 60 
m. amžiaus, kilimu nuo Ilukštos. 
Nuo 1906 m. gyvena Providence, 
R. L

IŠGANAITIS, Juozas.
IVANAUSKAS, Ipolitas, spė

jamai gyvena California.
JANUŠONIS, Juozas kilęs 

iš Karužiškių km., Panevėžio 
apskr., spėjamai gyvena New 
Yorke.

JOKUBAITIENE, Marijona 
spėjamai gyvena Greater New 
York.

JUŠKAITE, Ona, kilusi iš Le
tenų km. Tryškių valšč. 

JAKAITIENE, Petronėlė.
JURGANT, Otilija kilimu iš 

Raseinių miesto. Spėjamai gy
vena Chicago, III.
JANUŠKA, Juozas, kilęs iš Ve
liuonos, Kauno apskr.

JUREVICIUTE (Ona ar Ele
na), kilimu iš Meškalaukio km., 
Joniškio valšč., Biržų apskr., tu
ri brolį vardu Juozas.

JANUŠKEVIČIUS, Juozas, 
sūnus Felikso, kilęs iš Daržinių 
km., Daugailių valšč., Utenos 
apskr., į USA emigravo prieš 
D .Karą, spėjamai gyvena Pitts- 
burgh, Pa.

KAUZANAS, Pranas kilęs iš 
Spitlių dv., Šaukėnų valsšč., 
Šiaulių apskr., į USA emigravęs 
prieš D. Karą.

KLIMAS (Klimienė) Paulina 
iš namų Misiūnaitė, kilusi iš Še
duvos valšč., Panevėžio apskr., 
spėjamai gyvena Chicago, III.

KAZANEWSKI (Koženiaus- 
kas) Mykolas, kilęs nuo Žiežma
rių, Trakų apskr., į USA emi
gravo prieš D. Karą, spėjamai 
gyvena Chicago, III.

KABLIUS, Petras.
KUODIS, Antanas. 
KLIKNA, Vincas.
KIJAUSKAITE, Marijona ir 
KIJAUSKAITE, Magdalena, 

abi kilusios iš Pajevonio.
KATILIUS, Jurgis, spėjamai 

gyvena Utica, N. Y.
KASAKAITIS (Kasacavage), 

Elzbieta, spėjamai gyvena Lu- 
aerne, Pa.

KUTKA, Marija iš namų Že
maitytė, kilusi iš Voniškių km.,

Plokščių valšč., šakių apskr., 
apėjamtl gyvena Boston, Mass. 

KLAPATAUSKAS, Mykolas, 
ūkininkauja Chicago apylinkėje. 

KLAPATAUSKAS, Ignas.
-KLAPATAUSKAITE, Marija.
KLIKNA, Inž. Vincentas savo 

laiku gyveno Jionolulu.
KLOVA, Domininkas.
KLOVA, Pranas, abu kilę iš 

Kalčių km., Ylakių valšč., Ma
žeikių apskr. į USA emigravo 
prieš D. Karą.

KAMOWSKY, Frank (Kuni- 
gauskas Pranas) kilęs iš Kuni
giškių km., Kruonio valšč., Tra
kų apskr.

KONTRIMAITE, Zofija Lie
tuvoje gyvenusi Gedrimų km., 
Alsėdžių valšč.

KARALIUS, Jonas, kilęs iš 
Trilaukio km., Pajevonio valšč., 
Vilkaviškio apskr. Į USA emi
gravo prieš D. Karą.

KLASAVIČIUS, Kazys apie 
75 m. amžiaus, kilęs iš Gražiš
kių km., Vilkaviškio apskr.

KVIETKUS, Izidorius, kilęs 
iš Šauklių km., Šimkaičių valšč., 
Raseinių apskr.

LITVIN - Gurowska Ona (vy
ras Petras). Turi du sūnus (Ed
uardą ir Narcisą). Spėjamai gy
vena Brooklyn, N. Y.

LANKAUSKAS, Ildefonsas. 
LANKAUSKAS, Ottonas. 
LANKAUSKAS, Ignas, jų mo

tina iš namų Kauzanaitė, visi 
kilę iš Šaltrorių dv., Kražių vai.

LEONAI (Leonąvičiai) sūnūs 
Juozo Leono (Leonavičiaus) ki
lusio iš Kuršėnų, Šiaulių apskr. 
Lietuvoje).

LAZICKAS, Antanas. 
LAZICKAS, Jonas.

ą

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Lithuanian American Informa- 

tion Center, Sočiai Service
* Bureau, 233 Broadway, 

New York City. 
(Bus daugiau)

PimUM, CONN.
Moterims Rekolekcijos

įvyks rugsėjo 6, 7 ir 8 dieną 
Vilią Maria, Thompson, Conn. 
Rekolekcijas ves Misijonierius 
Tėvas Barnabas, O.F.M., nese
nai atvykęs iš Italijos.

Rekolekcijos prasidės rugsėjo 
6 dieną 8 vai. vakare ir baigsis 
rugsėjo 8 dieną rytą. Po reko
lekcijų bus Šv. Juozapo namo 
pašventinimas. Taip pat kas no
rės spės dar ir Tėvų Marijonų 
Rėmėjų Seime dalyvauti, kuris 
įvyks Mari&napoly, rugsėjo 8 d. 

Užsirašyti prašom šiuo adresu: 
Sister Superior

Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Conn. 

arba telefonu 1451.

Juozas Kėsinsiąs
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius

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

Llmoelnal <MI visokiu relka'v 
Patarnavimas Dieną Ir Nakų

No 'Chrome’ Should 
Be Without One

No, this iant televiaion. It’s just 
Thelma Day, of Chicaęo, demon- 
strating the sleek ftnish of the 
chromium-plated Scott radio-pho- 
nograph chassis, which the manu- 
facturen feel is a reflection ot the 
best in radio enffineering.

5.00 į
2.00' DUBINSKAS, Jurgis, abu ki- 
§ Q0 lę iš Pelučių km., Veliuonos vai.

i DARBINIS, Kazimieras ir 
DARSINIS, Pranciškus.
DEVENIS, Jonas, sūnus Jur

gio.
DEVENYTE, Berta, kilusi iš 

Kilučių km., Biržų apskr. 
DREMYDŽIUTE, (dabar Ma- 
sionė?) kilusi iš Radzvilonių 
km., Veisėjų vals., Seinų apskr., 

'spėjamai gyvena Chicago, UI. 
į EISMONT, Teklė paeinanti iš 
Bugaila - Leščevska giminės 

,l (tėvas Teofilis, motina Julijona

5.00
10.00
25.00

$3,237.25

Tik ką išėjo iš spaudos juo- susirinkimus, etc. Vaidinimui 
kingas scenos veikalas, “Slap- reikia tik 6 asmenų: trijų vyrų 
tas Ginklas”. Vaidinti nesunkus, ir trijų moterų. Nepatingėkit! 
Scenerijų nei kostiumų pritaiky- pa juokinti saviškius. Suvaidin-; 
mui sunkumų jokių nėra. “Slap- kit “Slaptas Ginklas”. Knygelės
tas Ginglas” yra tik vieno veik- kaina 20c., 6 knygelės už $1.00. namų Danusevičiūtė), kilimu
smo vaidinimas, todėl tinkamas: Užsakymus siųskite j 
paįvairinti bile vakarą: prakal-l DARBININKAS
bas, šokius, vajus, kontestus, 366 Broadway, S. Boston, Mass.

nuo Kuršėnų (Lietuvoje). 
EITBERGER, Juozas. 
EITBERGER, Gustavas, abu
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ŽINUTES Ungls
Rugp. 24 fl., Petronėlė Bučkai- Po 55 00

tė ištekėjo už Eugene R. Phipps,.^^5 A. Simonavičius; 

gyv. 621 St.

A A B A A

Bažnyčios Tąsymo Fondo 
Aukotoji!

Fetravičienė; $6.00 — Pranas
»

- C. Kavolis; M. 
Mr.

.and Mrs. John Preskenis; E. 
Gruodiene; G. Dravinskas; A. 
Pavilonis; A. Karish; M. Yaka- 

. vonia; M. Waiginienė; C. Kali
nauskas; E. Dravinskas; M. 
Jankevičius; E. Powers; B. Ja- 
rasitis; B, Kass; M. Bakunaitė; 
J. Baltrušūnas; K. Rusteika ; O. 
Dikaienė.

į $3.00—F. Gaide.

{ Po $2.00 — P, Bizinkauskas; 
D. Urbanus; T. Razvadauskas;

•C. Rozenas.
Po $1.00 . — J. Ambrose, F. 

", Tamoshunas, T. Zarackaifė, J, 
Jezukevičienė, W. Vosilius, J. 
Tiemey, J. Trinka, M.. Polikavi- 
čienė, J. Matachinskas, M. Au- 
sikaite, D. Jesonis, J. Markelio- 
nis, A. Baranauskas, J. Schultz, 

. 'V. Brazauskas, A. Ruka.
i

Po $100.00 aukavo — Vincas 
ir Ona Jurgelaičiai; Juozas ir 
Julia Petrauskai; Jonas ir Mar
celė Komičiai.

Po $50.00 — Marijona Volun- 
gevičienė; Mrs. Urbanavičienė.

$40.00 — Roland and Anna 
Bishop.

$30.00 — Jonas ir Agota
Wenskus.

$25.00—Lithuanian Furniture 
Co.; Marijona Šipalienė; N.N. ;

$20.00 — Cecilia Strazdaus- 
kienė; $12.00 — Juozas Meš
kauskas. I

Po $10.00 — Anelė Jurgelai- 
čiūtė; Jonas Žilinskas; Paul Rugp. 23 d., mirė, metus sir- 
Bushman; Vincas Vitunskis; gusi, Sofija Hogap (GintelaitėJ, 
Marijona .Yagmaniūtė; Ignas 31 metų, gyv. 13 Gatės St. Gi- 
Grubinskas; Marijona Tvira- muši No. Weymoutts, Mass. Au
gienė; D. Janusai te; Petronella gusi So. Bostone. Paliko, vyrą, 
Kazmauskienė; Agneška Žalis; tėvus, ir keturis vaikus. Laido- 
Morta Latvinskienė; Margaret jama iš Šv. Petro par. bažny- 
—-in —i i ■' • čios, rugp. 27 d., 9 v. r., Naujos

Kalvarijos kapuose.

Rugp. 25 d., Petras Pockevi- 
čius apsivedė su Anastazija Do
meikaite, gyv. 1027 Dorchester 
Avė... : .

; Tą dieną pakrikštyta Rūta A- 
; Iena Felikso ir Onos (Abukevi- 
čiūtė) Jankūnų, gyv. 372 K St.

i Aukos. N. N. aukavo mokyk
los dažymui $5, Foley - Ferant 
jaunavedžiai $10, A. Gedemins- 
kąs $5, Juozapas Jankunavičius 
>. • •

DAKTARAI

Tol. TROwbridgo <330

Je NCfKUtSf Me Ve 

(REPŠYS) 
"Lietuvis Gydytojas 

373 HARVARD STREET 
Kampas Inmau arti Centrai 84.

CAMBRIDGE, MASS. 
Ofiso Valandos B—4 Ir <—8.

ĮVMMSSttM

Res. 37 Oriole Street 
Woot Roabury, Mmb. 

TOL Parktray 1333-W

A. J. NAMAKSY 
REAL EIT ATE A INBURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston* Mase. 
OffkN Tol. 3o. Boston 0M«

I Aukos LAIC
i Už Sočiai Service patar
navimus LAIC įkasuota 

j $2.00 iš Ramoškos (Brook
lyn, N. Y.) $10. iš Domo 
Norvilos (S, Ozone Park) 

j $10, iš Onos Genis (Brook- 
'lyn) ir $10. iš Anton Vens- 
kus (Elizabethport, N. J.).

KKXXKRK»OBRCKMKRKSKXKXKKKMK9000SSS300C90a0atraG
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Geriausia Užeiga Vyrami ir Moterims yra 

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALU KOMIS,i

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
Užlaiko geriausi alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

Sfluftr Bosimi, MosSa
' • * ? X > »

<Kso0Ckw«wk«««kkkk«k««c««

t T.i
’li h V?

Beverage Co.
UHngton Mass.

Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8K1B, Namų TO. Dedham 130 k-R

geriausį toniką 
Vestuvėms, 

visokiems

"DARBININKO

Spaliu-October 20,1946
3 VAL. PO PIETŲ

So. Boston High School Auditorijoje, Thomas Pk., So. Boston, Mass

KUN. ALBERTO ABRAČINSKO J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
KALBA, < -v

’. -i C E

pasakyta per radio šeštadienį, rugp. 24,1945 L

lie

ReumaHški Skausmai
Deksnio Galinga Mastis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.

j ■ -------------------------------
skaitytinas bažnyčiose Sekmadieni, rugp. 25 d.

Mylimieji Kristuje

vajus atnešė tokių nepaprastų finansinių ir šiaip jau -4KJ 
pasekmių, kad aš esu pasiryžęs ir šį rudenį tokį pat va-

I

■ •
'. K
! f 2 *

Padarytas pereitą pavasarį atliekamų popierių
• Sveikiname visus Darbininkų (sąs, visiems gerai žinomas

Radio Programos klausyto  jus | tuvis Pasijonistas, įsteigė tiktai 
ir dėkojame p. Antanui Knei- 22 metu atgal, yra nuveikusios 
žiui už šią progą į jus prakal-'daug gražių darbų per tą trum- 
bėti. j pą laiką. Nuo pat pradžios, švč.

į Marijos Viloj, Elmhurste, Penn- 
r sylvanijoje, jos prižiūri našiai- __ ________ ________ ______ ______ ____

jos lietuvius: įNUKryziuom je- čius ir sene}1Įle- kaipgi įvairiose.sus atliekamus laikraščius, žurnalus, popierines dėžu- 
zaus Seselės ir Rengėjų komisi-’parapijose desto lietuvi« kalb^ tęs ir šiaip visokius popiergalius. Tikras vajaus laiko-

. . .. j ir katekizmo pamokas. Daugu- - ------
J , ma iš Seselių yra išėjusios auk-

jos lietuvius dalyvauti milzims- . , .
. .... .. . , stuosius mokslus ir dabar per!
kame piknike, kuns {vyks 1
Brocktone — Nukryžiuoto Jė- 
zaus Seserų vienuolyno kieme, matyt kokįą jiems šelpimo sumanymams paremti.
Labor Day — Sept. 2-trą. įg^į^ ir linksmą dvasią Seselės- Tesuteikia iums eerasis Dievulis

Dienos programa bus įvairi ir įkvepia į vaikučių gyvenimą. į 
įdomi. Prasidės iškilmingomis į _ . T , .. , .. .... . , ® * Dabar Jo Ekscelencija arki-
sv. misiomis, puse po desimtos' , t. j t, , . ... A . .vyskupas Richard J. Cushing
valandos. Sv. misiąs atnašaus' J ... , , .. , -• * T- i, , . .trokšta, kad Nukryžiuoto Je-!
kapelionas, kun. Jonas Svagz-1 . . . ., ’ , . , , zaus Seseles kogreičiausiai i-
dys. O pamokslą pasakys kun.. . . - , i... , ..., . steigtų Brocktone prieglaudą
Pranciškus Juras. Isklausę sv. ■ . . ... ...... . . -Naujos Anglijos lietuvių sene-
mišių, galėsime pasisbprmb ka-!liams Tai didelig 
rahskais pietumis. _ . .r i Seseles saukiasi visų musų pa-
* Po pietų, ponia Ivaškienė su galbos. Vajus tam tikslui pro- 
So. Bostono grupe mergaičių' sidės su pikniku, kuris įvyks 
palinksmins publiką patriotiš- Brocktone, Seserų Vienuolyno

kieme — Labor Day — pirma
dienį, Sept. 2-trą. i

Nukryžiuoto Jėzaus Seselės ir 
Rengėjų Komisija, kaip jau sa
kiau, kviečia visus Naujos Ang
lijos lietuvius — senus ir jaunus 
— atvažiuoti į šį pikniką ir te- 
nai pasilinksminti, susitikti su 
savo draugais ir taipgi prisidėti 
prie labdaringo darbo.

Matysime jus visus Brockto
ne, Labor Day!

Ačiū už pasiklausimą ir lai 
Dievas laimina jus visus.

DEKENS OINTMfcNT. arba rašyki- 
r-----------------j.,------------- -------- ----------- --------------c «. , x te į.dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz.
jų sukelti. Tam pasiryžimui mane paskatino ir dauge- *2 00 Ekstra didele dėžė i6-oz. $5.00. 
lis prisiųstų į mano Kanceliariją prasimų padaryti dar, - P. o. bok 6««, Newark 1, n. j.

-Šiandien, brangieji, mes šau-; 
k i am ės į visus Naujos Angli- i 
jos lietuvius! Nukryžiuoto Jė-

ja kviečia visus

lis prisiųstų į mano Kanceliariją prasimų padaryti dar - 
kitą sunaudotų popierių vajų. Taigi dabar apie tai pra
nešu, kad turėtumėt laiko pasiruošti, nes vajus įvyks 
spalių ir lapkričio mėnesiuose. Malonėkite taupyti Vi-?

I

Vaistas AZIVA
Sis vaistas yra geras nuo saulė, 

ir ugnies nudegimo. Labai gelbsti” 
nuo nušutinimo. Turėkite juos sa
vo namuose, kad nelaimei įvykus 
gautumėte pagalbą. Atsitikus nu- 
sideginimui reikia pamirkyti ske
petaitę į Azivą ir kloti prie žaizdų 
ir pamatysite kaip greitai gausite 
pagalbą. Užsakymus siųskite:

AZIVA
295 Silver St., 2-nd fI.
So. Boston 27, Mass.
I"”

i

į

i 
j 

Tesuteikia jums gerasis Dievulis gausios palaimos ' 
ir teatlygina už jūsų labdarybę praeityje.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

tarpis bus nurodytas kiek vėliau. , /
Šia proga pakartoju, kad pelnas, iš šio “neskau- 

kiek metų mokina vaikučius i|daus duosnumo” sukeltas, buk skiriamas įvairioms Ar- 
vairiose parapijos mokyklose.. kivyskupijos labdaringoms įstaigoms sušelpti ir nau-

ma iš Seselių yra išėjusios auk-!

* • • .

Į

i

Visoms šeimininkėms primintina, kad labai tebe-- 
reikalinga taupyti bet kokius riebalus, ir namų reika
lams ir badaujantiems svetur sušelpti.

(Kun.) John Wright,
Arkivyskupo Sekretorius.

So. Bastau Furnitūra Co.
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380y2 West Broadvrsy,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymas skubus.

komis dainomis ir šokiais. Po 
to išgirsime garsių kalbėtojų 
kaip tai, Brocktono Mayorą, 
Joseph Downey ir.mūsų myli
mą Arkivyskupą Richard J. 
Cushing.

Po kalbų seks linksmos muzi
kos ir šokiai. Bus įvairių laimė
jimų, valgių ir gėrimų. Atva
žiavę į šį pikniką, užtikriname 
jums, kad linksmai praleisite 
dieną ir taipgi prisidėsite prie 
labdaringo darbo.

Nukryžiuoto Jėzaus Seselės, 
kurių Kongregaciją kun. Alfon-

WORCESTER, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVe.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Finansų Rast. — B. Cfinienė.
29 Gould St., W. Rosbury, Mase 

Tel. Parkvay—1864-W 
Iždininkė — Ona SUniuliūtė,

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

11 Springer St. So. Boston, Mace.' 
Kasos GI. — Elzbieta Aukfttikalnytft,

110 H St.. So. •Boston, Maža -’ 1 1 
Draugija savAAuMrinkimua laiko-kas 

antrą, antramenį mėnesio. 7:Ž0 vtl. 
vakare. Parapijos salėje. 432 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką,

“Mūsų laikais . reikalin
gesni tiesos apgynėjai su 

> v , n .. plunksna, negu tiesos skel- 
St. KlZilIHCrO Pdrdpiįfl j bėjai sakykloje”— (Pijus

L. Vyčių 26 kuopos susirinki
mas įvyko rugp. 13. Lietuvos 

į Reikalų komisijos raportą išda- nedorais!

IX).
Saugokis draugauti su,

Šv. Liudvikas.^
vė Teodora Zizytė. kuri pranešė, 11 anru- earr 
kad laiškai buvo išsiųsti kas> ■ ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
link Lietuvos nepriklausomybės •
atgavimo ir daug atsakymų jau • REIKALINGA patyrusieji fi- 
gauta. nishers, siuvėjai. Gerą alga. Pa-

Nutarta turėti “Weenie stovus darbas, geras atlygini-

n

Roast” rugpjūčio 27, Purgatory mas. Telefonuokite: KEN. 1952,
(27-30)parke. Komisiją sudaro: Jonas Mr. Herbert.

Slavinskas. Pranas Morkūnas, ■ ■ 1
Vincas Maleckas, Teresė Jurge- 
lionytė, Marijona Zvalauskaitė, 
Elena Ruisytė, Rita ir Irena 
Szlyk, Ieva Matulytė.

Nutarta laikyti savo metinius 
“Harvest” šokius Maironio par
ke, vėliau rudenį. Povilas Pūras vųs ir geras atlyginimas. Atsi- 
išrinktas pirmininku "entertain- šaukite po pietų ar vakare pas 
ment" komisijos, kuri padarys įstaigos viršininką, 50 Congress 
planus dėl “sočiais“ metų bėgy- St., Boston’ (26-30-3)
je. Auka bus išsiųsta Mariana- » 1 ' . > " i?
polin jų seimui. “Cftation" įteik-: PARSIDUODA namste sų 16 
tas 26 kuopai už pandavwą ka- tuščiais kambariais.' $3600, 48 
ro bonų. " "rirSr . įporter St„ South KnŽ. rtioder-

Kun. Bronius Mažukna« užda< niškai ištaisjftA: (Mhttalinls 
rė susirinkimą malda ūž mirų- šildymas; ąltlojlrtėsigtidyi, firt- 
aius karius.

Po susirinkimo gavo užkan-'madiniais. SavtTrinta» 
džių. Koresp. LIB 6689.

REIKALINGA finishers_su patyri
mu- ir- mergww Dar
bas pastovus, geras atlyginimas. — 
Majestic Fur Shop. 177 Tremont St., 
Boston.- > y i ■' ■ <23-391)

I
i ' -r . •'REIKALINGA prie ofisų 
valymo moterys. Darbai pašto-

GBABORUU

S.Bansevl8KirSiBB
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvis 'GrokoHno Ir 
BatssmuotojAS 

Turi Notaro Teima

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. south Bastės SSSR 
Sfimuie gyvenamoji vieta — 

SIS Oarcheetar Ava, 
TU. COLumbia 2837

CASPER
FUyBRAL HOME
187 Dorohetter Street

i •

ETSKAS
HOME

f

platės. Atdara 2 iki 4 vai. pir-
•. CJSLt.

(6)

; HOUTH.WTON.MABB.
O. A. ZąletąįuM. F. E. ZatotskM 

<kf%ŠMa4HBal«a)nu«toJal 
tąlr MkŲ 
ma dykai

ART PUBUC
TaL BOU Baaten 0B13

BOU Boston 2MB
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Tremtinių mintys ir širdis, Lietuvos link

LIETUVOS DAINOS
S.-i,

Balduin Rambo, S. J. 
Išvertė R. Krasauskas

Į i ------------------------------------

3. Auksas! auksas!
Vyrai, girdit paskutinį 

mano žodį: Toniko meluo
ja! Man užtenka apgaulės. 
Joju namo. Kas nori, tejo- 
ja su manim! —

Toniko sėdėjo visą laiką 
iš pykčio perkreiptu veidu. 
Jo pirštai čiupinėjo šautu
vą. Staiga pakėlė šautuvą 
ir šovė į Karlą. Šis žaibo 
greitumu pasilenkė. Kulka 
numušė nuo galvos tik 
skrybėlę. Nė kiek nenusi
gandęs, pasiėmė jis skry
bėlę, užsidėjo ir, sukryžia
vęs rankas, klausiamai ta
rė:
— Ir nieko daugiau, To

niko?
Senajam šauliui tai buvo 

jau per daug. Piktai šauk
damas, išsitraukė jis peilį
ir šoko prie Karlo. Bet tas virėjas 
taip smarkiai kirto iš apa- man jo; 
čios per ranką, kad peilis ir pranyko nakties tam- 
net švilpdamas išlėkė iki so.ie.
fygų medžio viršūnės. Ta- Baloje vėl sutraškėjo 
da jis griebė savo geležine nendrės, nuskambėjo nak- 
kumštimi seni už sprando tikovio balsas. Abi akutės 
ir tėškė toli į balą. Baisiai pasinėrė ir pranyko 
šniokšdamas ir gargaliuo- jų nepastebėjo.

' damas išplaukė senis, atsi
sėdo ant kranto ir ėmė 

: krapštytis nuo veido pur- 
jvus. Karlas vėl sukryžiavo 
rankas ir klausė:

I — Ar dar norėtų kas
i nors?

Niekas nedrįso keršyti 
Į už Toniko.
į Aštuoni vyrai priėjo prie 
Karlo.
— Mes josim kartu! — 

Jie pasibalnojo savo ar-; 
klius ir šuoliais nujojo. Į 
Karlas dar kartą atsisuko; 
balne ir sušuko:
— Leiskit man palinkėti 

jums. Dievas gailestingas, i 
kai pakliūsit prie Tajo kai-1 
no botokudams.

Po to pakilo dar penki 
vyrai, tarp jų ir juodasis 

Joaosinho Mar-! 
pasiėmė gyvulius

. Nieks

4. Juodasis Tigras

Oi. jūs daiaos mūs* auksinės. 
Kodėl aidas jūsų
Vis rečiau laukuose skamba — 
Lietuvoje mūsų?...

Ar gi ne jumis garsinga 
Buvo mūs’ gimtinė?
Ar gi ne dainoms sutverta 
Jos vaikų krūtinė?...

Tai dėlko nūnai dainelės
Mūsų tos pranyko?
Tai dėlko nulaužtos skambios 
Kanklės giesmininko?...

Ar nuo vargo, sunkaus darbo 
Nebetekom žado?
Ar paguodą širdžiai kitą 
Lietuviai sau rado?...
Oi. netaip mūs’ bočiai vargo,
Ir netaip dainavo! —
Ir lengviau jiems vargti buvo 
Prie dainelių savo...

Ar šventadienį ilsėjos,
Ar iš darbo ėjo —
Visumet laukai ir sodžiai 
Dainomis skambėjo.
£ nūnai tėvelių būdą 
Jų vaikai pamynė — 
Dainomis garsi nutilo 
Mūs’ graži tėvynė...
Naujus būdus pamylėjo, 
Kito laikos tako —
‘Kas iš jų—neduos juk duonos’ 
Ant dainų jie sako.

Mūs seneliai taip nesakė, 
Taip nesanprotavo —
Tik dainavo ir mylėjo 
Tas daineles savo...
Jie žinojo, kad varguose 
Dainos tai paguoda,
Kad dainose yra viekas. 
Kurs ramumą duoda...
Tat skambėkite, dainelės 
Lai visi jus girdi, 
Ir lai žino, kad lietuviai 
Turi dainių širdį...

i
Į

“C. P.”

— Keturiolika vyrų su- Karlas pasakoja, tai užri- 
mažėjo, už tai bus grobio šame tau ant kaklo raudo- 
dalis didesnė, — kalbėjo ną šniūrą ir pasiunčiame' 
piktai senis, kai pasagų velniop. — Tai sakydamas 
bildesys nuskambėjo tolu- jis padarė rank tokį judė
joje. sį, lyg pjautų kaklą. ; balto kalnų kristalo. Juo-

Nuotaika pablogėjo.' Nakties tyloje pasigirdo dos akys žibėjo kampuota- 
Kepsnys buvo nebeska- pasagų bildesys. Artinosi me veide, kuriame reiškėsi 
nūs. Ypač įspėjimas apie vienas raitelis. Toniko at- neaiškūs klastos ir atviru- 
botokudus blogai paveikė. 
Ką šie rudi velniūkščiai 
sugauna, tam vargas: la
bai palengva, kibirkštį po 
kibirkšties, užgesina gy
vybę. Tačiau buvo kalbų, 
esą jie sudarę su Felippe 
Kapote taiką. Vadas kaip lą, einantį arklio šešėlyje, bet Felippe juokavo: — 
tik dėl to ir išjojęs, nes ne- Kresnas, tvirtas kūnas te- Nebijokit! Mes padarėme 
toli laukinių stovykla, no- buvo pridengtas prijuoste, su botokudais taiką. Min-

sikvėpė. Vadas buvo jau mo bruožai. Felippe įstū- 
čia. mė nelauktą svečią į rato

Felippe nušoko nuo ark- vidurį ir tarė:
lio ir atidavė pavadį vie- — Botokudų vadas Ming- 
nam vyrui. Dabar tik pa- le — Juodasis Tigras. — 
matė plėšikai ugnies švie- Nesąmoningai visų ran-

Vyrų akys godžiai žėrė
jo. . i

1 — Kur yra auksas? — 
šaukė iš karto dvidešimt 
balsų. 1

Laukinis parodė pirštu į 
kalną tolumoje, atsakyda
mas:

— Ta jo kalne.
— Ar aš jums nesakiau!

!— sušuko Toniko.
i — Ta jo kalne, — kalbėjo 
Mingle toliau, — yra daug1 
guaraniečių: vyrų ir mote-1 
rų. Taip pat ir vienas bal
tasis plačia skrybėle ir il
gu juodu rūbu. Jie gyvena 
saloje, kur guli auksas.
— Pabėgėliai iš šv. Liuci

jos, — skambėjo viens po 
kito balsai. Turtų ieškoto
jai taip susijaudino, tar
tum drugys juos būtų krė
tęs. Jie apsupo kitkart taip 
baisų laukinį kaip draugą 
ir klausinėjo:
— Kaip atradai auksą? 

Kada tu matei Padre Kar
lą ir guaraniečius?

Botokudas pasakojo to
liau:
— Aš buvau medžioti 

meškų. Vikrūs gyvuliai pa
bėgo į Tajo viršūnę. Užli
pau paskui juos. Užėjo 
naktis. Aš nutariau per
nakvoti man žinomoje olo
je. Bet dabar tik pastebė
jau, kad ji labai toli eina į 
kalną. Kitą rytą ėmiau ty
rinėti. Kaip tik tolumoje 
pamačiau šviesą. Nuėjau 

i jos link. Tai buvo skylė 
' stačioje sienoje kitame 
kalno šone. Po kojomis ant 
žemės kažkas suskambėjo 
ir lyg sublizgėjo. Pakėliau,soje antrą, tamsų pavida- kos suspaudė brauningus, jįūriu_ auksas __

rįs pasikalbėti su jų vadu.
Toniko uoliai trūsė apie 

savo drabužius. Reikėjo 
nuvalyti purvai. Jis sėdėjo 
dabar kaip sutryptas šuo. 
Ze Koalho pakėlė grasi
nančiai kumštį ir tarė:

— Toniko, jei tu taip ve-
džioji mus už nosies, kaip poj turėjo įsivėręs gabalėlį dešimt pirštų.

Galva apvali, apaugusi gle, pasakok! — 
šiurkščiais juodais plau- Botokudas atsisėdo prie 
kais. Spalvoti žiedai žibėjo ugnies ir pradėjo: 
ant krūtinės ir skruostų, i — Mingle žino, kur yra 
Prie diržo kabėjo ilgas pei-! aukso daug kartų po daug, 
lis. Dešinėje rankoje bliz-j Čia jis atsistojo, apibrėžė 
gėjo plati medžioklinės ie- sulig žmogaus ūgiu krūvą' 
ties viršūnė. Apatinėj lū-Jir parodė dešimt kartų po

Lietuvos .sportininkai 1937 metais, Rygoje, nugalėdami visus savo oponen
tus laimėjo Europos čampijonatą krepšinio sporte, šis vaizdas yra vienas iš 
ano meto vaizdų laike rungtynių už čampijonatą. ,

Botokudas ištraukė iš 
savo kišenės, ispanišką 
monetą. Vienoje pusėje 
buvo karaliaus atvaizdas 
su parašu: Mikalojus I, 
Paragvajaus karalius, ki
toje pusėje— spindulių ap
suptas Jėzaus vardas su 

į parašu: Paragvajaus jėzu- 
į itų valstybė.

Toniko perskaitė visiems 
parašą. Paskiau išsitrau
kė savo monetą ir sulygi
no abi.
— Sutinka, — kalbėjo jis, 

— ar aš ne tiesą sakiau?— 
Botokudas, perleidęs mo

netą aplink per rankas, vėl 
įsikišo:
— Ta jo oloje jų yra, kaip 

smilčių Itajahy upės kran
te. Kas dvidešimt žingsnių 
urvas šakojasi. Viena ša
ka pasisuka į šalį. Ten sto
vi didelės geležinės dėžės 
ir tokios sunkios spintos, 
kad jų nepakeltų dešimt 
vyrų. Keletas buvo suski
lusių. Auksas byrėjo iš vi
sų plyšių.

Raudonasis vyras aukso 
nereikalingas. Jis nieko iš 
jo nedaro, net iečių strėlių 
galiukams auksas nenau
dingas. Dėl to Mingle norė
tų tą auksą padovanoti sa
vo naujajam draugui Feli
ppe ir jo broliams. Tik;da-

BŪKI, MŪS' KRAŠTE
Būki, mūs’ krašte, 
Būki laimingas, 
Dievo žadėtas, — 
Mūs’ numylėtas 
Būki laimingas.

Mūsų broleliai 
Vargo suspausti, 
Raskit linksmybę, 
Liaukit vaitoję.

Žaliosios rūtos, 
Baltos lelijos, 
Su kuo dabinas 
Skaisčios merginos, 
Visad žydėkit.

Žaliosios girios, 
Aukštos siūbuonės, 
Amžių sodintos, 
Saulės augintos 
Amžius žaliuokit.

Kaip vėjas pučia
Sunkiai kvėpuojat, 
Sunkiai kvėpuojat, 
Skaudžiai dejuojat, 
Jūs mus nuskundžiat.

Kaip mūs’ didvyriai 
Eidavot kovon 
Stot už tėvynę, 
Davėt nakvynę — 
Duokit ir mumiems.

Spygliai — paklodė, 
Šakos — antklodė, 
Migdė sietynas, — 
Dainių kaimynas, 
Aušrinė kėlė.

Girios poškėjo,
Žvėris perėjo.
Vėjas šukavo, 
Lytus juos prausė, 
Maistą šapavo.

Taigi ir šiandien 
Pačios žaliuokit, 
Šalį raminkit, 
Meilę sodinkit, 
Veiskit brolystę.P. Vaičaitis.

♦X <

PONAS IX ŠUO

Lojo šup |er naktį, 
Vagį laiilį įivijo; ;
Nedavė pavogti
Arklio nei galvijo..

Ponai, Rudžiui lojant, 
Negavo miegoti, ' 
Todėl mušė šunį, 
Kad nedrįstų loti.

Kitą naktį Rudis
Sau būdoj miegojo;
Vagys vuiką vogė, ’• .

O jisai aękįįjp... ' 
Vėl šuuęlį vargšą' 
Spyrė, nukardavę 
Už tai, kad j»r turto 
Nuo vagių nėgyaė.

’ * \ JKaaV; Vanagėlis.

s

i le kramtė pilna gerk* 
Ją’ visiems lingavo galva, 
bęt netarė nė žodžio.

Kai prisisotino, Vėl atėjo 
eilė degtinės bonkoms. 
Vieną po kitos jis užsivers- 
davo ir ištuštindavo. Vy
rai juokavo. Nė vienas ne- 

. pastebėjo, kad laukinis 
į degtinės negėrė. Jis tie 
! užsiversdavo bonką, o der- 
'tinė nutekėdavo jo rudu 
kūnu žemėn.

Pagaliau Mingle atsisto
jo, pasiėmė peilį, taboką, 

[ietį ir nusvyravo į mišką. 
; — Jis neišsipagirios ank- 
• sčiau, kaip no trijų dienu, 
— juokėsi Papudo.

Nieks nepagalvojo, kai 
Mingle miške vėl išsities ir 
kaip katė šliauš per tanku
myną. Nė vienas nematė 
Minglės žvilgsnio, kuri i»s 
siuntė grupei kaip linkėji
mą atsisveikindamas.

Felippe seniai jau buvo 
pastebėjęs , kad ne>»e visi 
jo sėbrai. Jis žengė i vidu
rį susimąsčiusiu vyrų L- 
rūsčiai paklausė:
— Toniko, kur Karlas A- 

guyaras ir kiti?
— Namie, — tyliai atsa

kė Toniko.
— Kaip, namie? — prata

rė Felippe, — Šuo; Maištą 
buvo sukėlęs?

_________ _ _ x____ — Taip, kaip sakai, ponas 
nulaužtą viršūnę ir tarė įvade . Jis išvadino mane 
skausmingai: į melagiu, išjuokė tave ir tol
— Tapiras nulaužė man: kalbėjo žmonėms, kol net

• • - - _ - -

JI —
Felippe tučtuojau atrišo 

savo peilį ir atidavė jį lau- ;mą ant Aguyaro Toniko 
ciniui. Bet šiam dar neuž
teko. Pakaitomis spaudė 
rankomis čia pilvą, čia 
gerklę, kaip šuo iškišo lie
žuvį ir prislėgtu balsu ste
nėjo:
— Mingle kenčia alkį, 

baisų alkį ir troškulį! —
Pusę tuzino pusbonkių 

pastatė prieš ji.
— Štai, Mingle, vandenė

lio, kurio paukšteliai nege
ria. —

Mingle paėmė bonką, 
džiaugsmingu žvilgsniu 
pažiūrėjo prieš šviesą į 
geltoną skystimėlį ir užsi
vertė. Užmerkė akis ir la
bai pamažu, lašą po lašo, 
čiulpė tą skystimėlį. Paga
liau ėmė glostyti pilvą ir 
patenkintas čiuksėti. 

► Vyrai atnešė keptą stir
ną. Mingle ištraukė savo 
naują peilį, atsiūiovė didelį 
gabalą ir godžiai prarijo. — įsakė jis. 
Turtų ieškotojai apkrovė naktį iškeliausim. — 
jį visokiais klausimais.

tyliausiai. Tomkų ■ .trijum- 
fuojančiąi sušuko: —- Ly
giai taip, kaip sakiau! Vis
kas tiesa. Taip, dar dau
giau ! Padres su pabėgė
liais sunešė į olą dar dau
giau aukso. Tai laimė! Po 
savaitės mės brąidžiosim 
do auksą iki kelių. *
— Dabar, — prabilo Feli

ppe, — mes turime atsily
ginti Minglei už jo drau
gišką patarnavimą. Min
gle, pasakyk, ko tu norė
tumei? —

Laukinis valandėlę gal- į 
vojo. Paskui ištraukė savo; 
molinę pypkę, atgręžė ją ir 
liūdnai prabilo: 
: — Tuščia ir šalta! —

Dvidešimt rankų griebė
si už kišenių ir bematant 
sumetė jam rieškučias ta
bokos.

Mingle džiūgavo. Dabar 
jis išsitraukė peilį, parodė

trylika vyrų nujojo su juo. 
Apie nenusisekusj puoli-

bar ten yra jau kiti atėję.
Prieš keletą dienų aplan

kiau vėl tą olą. Jau pakal
nėj pamačiau pėdsakus. 
Juo arčiau olos, juo pėdsa
kai buvo gausesni. Buvo 
aišku, kad ola apgyventa 
daugelio žmonių. Aš sulau
kiau nakties ir įlipau į me
džio viršūnę, iš kurios ga
lėjau apžiūrėti olą. Mote
rys išeidavo ir nešdavos 
vandenį. Paskui pamačiau 
ir vyrus, kurie vilko tapi- 
rą (jūrų kiaulę). Jie vilkė
jo ilgais drabužiais, kaip 
baltieji. Aš juos pažinau. 
Tai buvo guaraniečiai iš 
misijų apylinkės. .

Greit po to išėjo plačia 
skrybėle, juodais rūbais 
baltasis vyras. Jis buvo 
labai išbalęs, nuvargęs ir 
pasirėmęs ant lazdos. Du 
vyrai sekė paskui jį. Jeigu 
aš neapsirinku, vienas jų 
buvo Ignacio Takape, šv. 
Liucijos kazikė (viršinin
kas).

Kada jau prašvito, įsi
žiūrėjau gilyn į olą. Ten 
stovėjo daug dėžių, kaip 
tik taip, kaip anksčiau bu
vau matęs. Aplink sėdėjo 
apie 150 indėnų. Medyje 
Dasilikau iki kitos nakties 
ir dėl to viską 
rė.

_į gdrai apžiū- 
VW aplinkui laikėsi kuo s

išmintingai nutylėjo.
Felippe netvėrė pykčiu. 

Žvangindamas pentinais, 
sutrypė koja į žemę ir, iš
kėlęs brauningą aukštyn, 
sušuko:
— Ar prisiekiat kartu su 

manim sunaikinti tą bauk- 
štu niekšą? —

Vyrai pašoko ir sušuko:
— Prisiekiam!
— Ar prisiekiat iki pas

kutinio laikytis prie manę3 
ir nugalabyti kiekvieną, 
kurs bandytų pasitraukti?
— Prisiekiam!
— Ar prisiekiat stoti su 

manim net prieš giltinę ar 
velnią, kol išimsim turtą ir 
sugausim Padre Karlą?
— Prisiekiam!
Felippe pasitenkino. Jis 

žinojo, kad. jam esant, nė 
vienas neišdrįs pasiprie
šinti. — Balnokit arklius!

— Dar šią

(Bus daugiau)

Janet Blair, Columbia Pictures žvaigždė.




